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[ حدثنا حممد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن عبادة بن 4876البخاري ] -
بايعوين على أن ال تشركوا بااهلل   :كنا عند النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جملس فقال :الصامت رضي اهلل عنه قال
كلها، فمن وىف منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلا  شايئا   وقرأ هذه اآلية . شيئا وال تسرقوا وال تزنوا

 اها. فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذل  شيئا، فستره اهلل عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه
[أخربنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إمساعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أيب 6094النسائي] -

اها موقاو  صاحي ، وروي   . إقامة حد بأرض خري ألهلها من مطر أربعني ليلة : قال  :زرعة قال
 . مرفوعا، وصح  الدارقطين وقفه

[ عن إسرائيل قال أخربين مساك بن حرب قال أخربين عبد الرمحن بن أيب ليلى عن رجل 53344عبد الرزاق ] -
البيهقاي  . مل سوءا فأقيم علياه اداد فهاو كفاارة    من ع :يقول عليامن هذيل وعداده يف قريش قال مسعت 

[ من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال حني رجم 57941]
إنه من أتى شيئا من حد فأقيم عليه ادد فهاو   :ماتت على شر أحياهنا قال فأخذ بثويب مث قال :علي شراحة قلت

 . وله شاهد يأيت. د الرزاق عن الثورياها رواه عب. كفارته
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صاحل بن صاحل عن عبد الارمحن بان ساعيد    10653وقال ابن أيب شيبة ]

أيها النااس ال   :اهلمداين عن مسعود رجل من آل أيب الدرداء أن عليا ملا رجم شراحة جعل الناس يلعنوهنا، فقال
 . اها مسعود مل أعرفه. صا حد فهو كفارته جزاء الدين بالدينتلعنوها فإنه من أقيم عليه ع

[ من طريق ادماين عن املسعودي عن عبد املل  بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن 57943وروى البيهقي]
اهاا ضاعيف،   . أما عن ذنبه هذا فال يسأل :عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه فقال علي

 .    أنه يف خرب شراحة، يأيت يف الرجموالصحي
[ حدثنا حممد بن املثىن أخربنا إسحق بن يوسف أخربنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن 4616البخاري ] -

ال يزين العبد حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عباس قال
كياف يناز     :قال عكرمة قلت البن عباس. وهو مؤمن، وال يقتل وهو مؤمنمؤمن، وال يشرب حني يشرب 

 اها. هكذا وشب  بني أصابعه مث أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشب  بني أصابعه :اإلميان منه؟ قال
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كان يعارض علاى    :[ عن الثوري عن إبراهيم بن املهاجر عن جماهد عن ابن عباس قال53478عبد الرزاق ] -
من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه ال يزين زان إال نز  اهلل منه ربقة اإلسالم، فإن شااء أن   :لباءة، ويقولمملوكه ا

 . اها سند ضعيف، كتبته يف النكاح. يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن مينعه منعه
منري قاال ثنا روح بن  [ حدثنا عبدان بن أمحد ثنا زكريا بن حيىي زمحويه وحممد بن عبد اهلل بن3817الطرباين ] -

من أصاب شيئا أقيم عليه حد  :عبادة عن أسامة بن زيد عن حممد بن املنكدر عن ابن خزمية بن ثابت عن أبيه قال
 . اها ضعيف، ويروى مرفوعا من هذا الوجه. ذل  الذنب فهو كفارته

العني تزين والفام   :قول[ عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول مسعت أبا هريرة مرارا ي53479عبد الرزاق] -
وأخربين أناه   :قال. يزين والقلب يزين واليدان تزنيان والرجل تزين فعددهن كذل  ويصدق ذل  الفرج أو يكذبه

ال يزين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمار وهاو    :مسع أبا هريرة يقول
 . اها موقو  صحي . اعتزل خطيئته رجع إليه اإلميانوإذا  :ال أعلمه إال قال :مؤمن حني يشرب، قال
ال يزين الازاين وهاو    :[ عن الثوري عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة أراه قال53474وقال عبد الرزاق ]

اها موقو ، ورواه . مؤمن وال يشرب اخلمر وهو مؤمن وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد
 . البخاري ومسلم مرفوعا

 :[ حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال58034ابن أيب شيبة ] -
اها رواه عبد اهلل بن أمحد يف السنة عان  . اإلميان َنِزٌه فمن زىن فارقه اإلميان فمن الم نفسه وراجع راجعه اإلميان

 . صحي . أبيه عن يزيد
 . االعتقاد إن شاء اهلل يأيت من هذا الباب يف جامع

قال اهلل تعاىل )يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ياأمر بالفحشااء   
واملنكر ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن اهلل يزكي من يشاء واهلل مسيع عليم( وقال 

 تقربوا الزنا(سبحانه )وال 
مسعات   :مسعت ابن عباس يقول :[ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أيب معبد قال58041ابن أيب شيبة ] -

 . اها رواه البخاري ومسلم حنوه. أال ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم :النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول
ال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلاري  [ حدثنا شبابة بن سوار ق58046ابن أيب شيبة ] -

 :فقال رجل من األنصار، إياكم والدخول على النساء :عن عقبة بن عامر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 . رواه مسلم. ادمو املوت :يا رسول اهلل إال ادمو؟ فقال
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  عن عمه محيد بن عبد الرمحن قال قاال   [ عن الثوري عن سعد بن إبراهيم51430عبد الرزاق ] -
[ أنا 5463ابن اجلعد ]. ال يدخل على امرأة مغيبة إال ذو حمرم أال وإن قيل محوها أال وإن محوها املوت :

أال ال يتحدثن رجل إىل امارأة أال وإن   :شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت محيد بن عبد الرمحن قال قال عمر
بن إبراهيم  (5)[ حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد58045ابن أيب شيبة ]. أال إن املوت محؤهاقيل محؤها 

محوها؟ أال  :أال ال يلج رجل على امرأة إال وهي ذات حمرم منه، وإن قيل :قال عمر :عن محيد بن عبد الرمحن قال
 .  اها مرسل جيد. إن محوها املوت

 :عن أيب حصني عن أيب عبد الرمحن السلمي قال قال عمر بن اخلطاب [ عن ابن عيينة51465وقال عبد الرزاق ]
ال يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا يل أو ابن عم يل خارج غازيا وأوصاين بأهلاه فأدخال   

ألكم حاجة؟ أتريادون   :ادن كذا ادن دون  وقم على الباب ال تدخل، فقل :فضربه بالدرة، مث قال :عليهم؟ قال
 . اها مرسل صحي . اشيئ
[ حدثنا علي بن حرب ثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أيب زائدة 580اخلرائطي يف اعتالل القلوب ] -

إن العينني تزنيان، والقلب يزين، واليدين والارجلني   :قال حدثنا  :عن عامر عن مسروق قال
اها صحي ، ورواه محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عان  . ه الفرجوالشفتني والفم، وإمنا يصدق ذل  أو يكذب

 . والوقف أص . أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهلل أخرجه الطرباين، ورواه مهام عن عاصم رفعه، أخرجه أمحد
العني تزين والفام   :مرارا يقول  [ عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول مسعت 53479عبد الرزاق ] -

 . اها صحي . القلب يزين واليدان تزنيان والرجل تزين فعددهن كذل  ويصدق ذل  الفرج أو يكذبهيزين و
إذا  :ألم ابنه أيب باردة   [ عن معمر عن منصور بن املعتمر عن عرفجة قال قال 51463عبد الرزاق ] -

ملارأة إذا خلاوا جارى    دخل علي  رجل ليس بذي حمرم فادعي إنسانا من أهل  فليكن عندك، فإن الرجل وا
 . اها مرسل صاحل. الشيطان بينهما

مثال   :قاال [ عن ابن عيينة عن األعمش عن خيثمة عن 51468عبد الرزاق ] -
اها هذا موقاو   . الذي يأيت املغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من األساود

 . اه أبو يعلى والطرباين واخلرائطي وغريهمحسن، وروي مرفوعا رو
[ حدثنا حممد بن العباس األخرم األصبهاين ثنا زياد بن أيوب ثنا حيىي بن عبد امللا  بان أيب   1179الطرباين ] -

كان يقال النظرة األوىل ال ميلكها الرجل ولكان الاذي    :قال غنية عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن 
 .  اها سند جيد. يدمن النظر دسا

                                                
 ابه سعد.كذا وجدته، وصو - 5
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[ حدثين قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا إمساعيال  1540وقال مسلم ]
ابن علية كالمها عن يونس ح وحدثين زهري بن حرب حدثنا هشيم أخربنا يونس عن عمرو بن ساعيد عان أيب   

 عليه وسلم عن نظر الفجااءة فاأمرين أن أصار     سألت رسول اهلل صلى اهلل :زرعة عن جرير بن عبد اهلل قال
 اها. بصري
ما هني  :قال  حدثنا عبد الوهاب قال أخربنا ابن عون عن حممد عن  :[ حدثنا أمحد قال538الرزاز ] -

 .  اها مرسل جيد. عنه يف القرآن كبري، وقد ذكرت النظرة
 :بن مهران أنه مسع ابن عباس وجاءه رجل فقاال  [ أخربنا ابن جريج قال أخربين ميمون53470عبد الرزاق ] -

فما كفارة ما  :قال. هي له حالل :ابتاعها بعد؟ قال :قال. زىن فوه :كيف ترى يف رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس
 :[ عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قاال 53405عبد الرزاق ]. يتوب وال يعود :مضى؟ قال

ورواه . استغفر اهلل :فما علي يف ذل ؟ قال :قال. قبلت امرأة ال حتل يل قال زىن فوك :لسأل رجل ابن عباس فقا
. زىن فاوك  :قال. قبلت جارية :سأل ابن عباس رجل فقال :عن الثوري عن األعمش عن ميمون بن مهران قال

ل قبل أمة لغريه؟ رج :سأل ابن عباس رجل فقال :وقال عن ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن ميمون بن مهران قال
وأخربين جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه  :قال. إن شاء فعل :يشتريها فيصيبها؟ قال :قال. زىن فوه :قال

 :[ حدثنا علي بن حارب قاال  579اخلرائطي يف اعتالل القلوب ]. أن ال يعود :قال البن عباس ما توبته؟ قال
رجل قبال أماة    :قال رجل البن عباس وأنا عنده :بن مهران قالحدثنا سفيان عن عبد اهلل أيب جني  عن ميمون 

 . اها صحي . زىن فوه :لغريه؟ قال
رأيت  :ثنا هشيم عن زكريا بن أيب مرمي اخلزاعي قال :[ ثنا عبد ادميد بن بيان قال64حبشل يف تاريخ واسط ] -

اها ساند ال  . محار، وكانت تل  عقوبتهفأمر به ألقي على جيفة . النعمان بن بشري أيت برجل التزم امرأة فقبلها
 . بأس به

[ حدثنا املثىن قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علاي بان أيب   7808ابن جرير ] -
ذا زنت طلحة عن ابن عباس قوله )والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم( إىل )أو جيعل اهلل هلن سبيال( فكانت املرأة إ

حبست يف البيت حىت متوت، مث أنزل اهلل تبارك وتعاىل بعد ذل  )الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائاة  
اها وبه قال قوله )واللذان يأتياهناا مانكم   . فهذا سبيلهما الذي جعل اهلل هلما. جلدة(، فإن كانا حمصنني رمجا

وبه قال )واللذان يأتياهنا منكم فآذومها( فاأنزل اهلل  . ب بالنعالفآذومها( فكان الرجل إذا زىن أوذي بالتعيري وضر
بعد هذا )الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(، فإن كانا حمصنني رمجا يف سنة رسول اهلل صلى اهلل 

 .  اها حسن. عليه وسلم
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دسني عن أبيه عن يزيد النحاوي  [ حدثنا أمحد بن حممد بن ثابت املروزي حدثين علي بن ا6654أبو داود ] -
عن عكرمة عن ابن عباس قال )والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاإن شاهدوا   
فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال( وذكر الرجل بعد املارأة مث مجعهماا فقاال    

تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما( فنسخ ذل  بآية اجللد فقال )الزانياة والازاين    )واللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن
 . اها حسنه األلباين. فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(

[ حدثنا حيىي بن حيىي التميمي أخربنا هشيم عن منصور عن ادسن عن حطاان بان عباد اهلل    6490مسلم ] -
خذوا عين خذوا عين قد جعل اهلل هلان   :هلل صلى اهلل عليه وسلمالرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول ا

 اها. سبيال، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
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[ حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عبااس  56069ابن أيب حامت ] -
 . اها حسن. الطائفة الرجل فما فوق :ه )وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني( قالقول
[ حدثنا أبو كريب وحيىي بن أكثم قاال حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن عبيد اهلل عن نافع عان  5637الترمذي ] -

مث . ربابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغا 
حديث ابن عمر حديث غريب رواه غري واحد عن عبد اهلل بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عان   :قال الترمذي

عبد اهلل بن إدريس هذا ادديث عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمار ضارب   
ى هذا ادديث من غري رواياة ابان   وغرب حدثنا بذل  أبو سعيد األشج حدثنا عبد اهلل بن إدريس، وهكذا رو

إدريس عن عبيد اهلل بن عمر حنو هذا وهكذا رواه حممد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أن أباا بكار ضارب    
وقد ص  عن رسول اهلل صلى اهلل . وغرب وأن عمر ضرب وغرب ومل يذكروا فيه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

. خالد وعبادة بن الصامت وغريهم عن النيب صلى اهلل علياه و سالم  عليه وسلم النفي رواه أبو هريرة وزيد بن 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأيب بن كعب 
وعبد اهلل بن مسعود وأبو ذر وغريهم، وكذل  روي عن غري واحد من فقهاء التابعني وهو قول سفيان الثاوري  

 . اها كذل  رج  الدارقطين وقفه. ل  بن أنس وعبد اهلل بن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاقوما
أيت برجل قد وقع على جارية    [ عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد أخربته أن 5490وقال مال  ]

عبد الرزاق . مث نفي إىل فدك بكر فأحبلها مث اعتر  على نفسه بالزىن ومل يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد ادد
[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد أن رجال وقع على جارياة بكار فأحبلاها    53355]

وروى عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية . فاعترفت ومل يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة مث نفي
نا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن أيب بكر [ حدث10301ابن أيب شيبة ]. بنت أيب عبيد مثله

ابان  . أنه جلد رجال وقع على جارية بكر، فأحبلها، فاعتر ، ومل يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، مث نفي
حدثنا العباس بن ادسني القنطري أبو الفضل قال حدثنا مبشر عن  :[ حدثنا موسى بن هارون قال0584املنذر ]
عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد أن رجال وقع على جارية بكر فأحبلها، مث اعتر  على نفسه ومل يكان  شعيب 

[ من طريق أيب اليمان حدثنا شعيب بن أيب محازة  58635البيهقي ]. أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد مث نفي عاما
 . اها صحي . جلده ونفاه عاما عن نافع قال أخربتين صفية بنت عبيد عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه

[ حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أباا  10300وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا يزيد عن حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صافية  586أبو عبيد ]. بكر نفى رجال وامرأة حوال
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ا، أو سأهلما فاعترفا فجلدمها مائة مائة، مث زوج أحدمها من اآلخر مكاناه  أن أبا بكر رضي اهلل عنه أرسل إليهم
 اها. ونفامها سنة

[ ... [ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن نافع أن أبا بكر جلاد ] 148وقال إمساعيل بن إسحاق ]
 . (5)[... ونفامها مث ]

لي بن عبد اهلل قال حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة [ حدثنا ع144وقال إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن ]
بينا أبو بكر الصديق يف املسجد إذ جاء رجل فالث عليه  :قال أخربنا حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال

إن ضايفا   :فقام إليه عمر، فقال. قم فانظر يف شأنه فإن له شأنا :لوثا من كالم وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر
فأمر هبما أبو بكر فضربا مث زوج . قبح  اهلل أال سترت على ابنت  :فزىن بابنته فضرب عمر يف صدره وقال ضافه

[ من طريق علي بن عبد اهلل املديين حدثنا حيىي 58617وروى البيهقي ]. أحدمها اآلخر مث أمر هبما أن يغربا حوال
بينما أبو بكر رضي اهلل عنه يف املسجد  :ن عمر قالبن زكريا بن أيب زائدة حدثنا حممد بن إسحاق عن نافع عن اب

قم إليه فانظر يف شأنه فاإن   :جاءه رجل فالث عليه بلوث من كالم وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضي اهلل عنه
قبح  اهلل أال  :إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فص  عمر يف صدره وقال :فقام إليه عمر رضي اهلل عنه قال. له شأنا

. فأمر هبما أبو بكر فضربا ادد مث تزوج أحدمها من اآلخر وأمر هبما فغربا عاما أو حوال :قال. ابنت  سترت على
وخالفه عبيد اهلل بن عمر يف إسناده ولفظه، قاال  . هكذا رواه حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر :قال علي

علي وهي صفية بنت أيب عبياد أن رجاال    علي حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عبيد اهلل أخربين نافع عن صفية قال
أبكار أم   :أضا  رجال فافتض أخته فجاء أخوها إىل أيب بكر الصديق فذكر ذل  له فأرسل إليه فأقر به فقاال 

. مث قتل الرجل يوم اليماماة  :قال. مث إن الرجل تزوج املرأة بعد :قال. بكر فجلده مائة ونفاه إىل فدك :ثيب؟ قال
 اها

[ حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهلل عن نافع عن صفية وابن عمار أن  583الناسخ واملنسوخ ] وقال أبو عبيد يف
بكار،   :أبكر أم ثيب؟ فقال :رجال ضا  رجال فافتض أخته، فرفع إىل أيب بكر رضي اهلل عنه فسأله فأقر، فقال

ا حديث صحي ، وهاو عان   اه. مث إن الرجل تزوج املرأة بعد ذل  وقتل باليمامة. فجلده مائة وغربه إىل فدك
 . صفية أص ، قاله أبو حامت والدارقطين

[ حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه أن غالما فجر جبارياة فسائال   584وقال أبو عبيد ]
وقال إمساعيل بن إساحاق يف أحكاام   . فاعترفا، فجلدمها عمر بن اخلطاب مث حرص أن جيمع بينهما فأىب الغالم

تزوج  :[ حدثنا علي بن عبد اهلل قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد اهلل بن أيب يزيد عن أبيه قال140قرآن ]ال
فسئلت . ففجر الغالم هبا فظهر هبا محل. سبا  بن ثابت ابنة موهب بن رباح وهلا ابنة من غريه وله ابن من غريها

                                                
 هذا سقط مل يتبني للمحقق. - 5
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قلات  . ا وحرص أن جيمع بينهما فأىب ذلا  الغاالم  فاعترفت، فرفع ذل  إىل عمر بن اخلطاب فاعترفا فحدمه
وهو أحفظ عن عبيد  :هكذا حدثين عبيد اهلل، مث قال سفيان :قال سفيان. إن ابن جري  ال يقول عن أبيه :لسفيان
 . اها رواية ابن جريج أص ، وهو خرب ثابت صحي ، كتبته يف النكاح. اهلل مين

َنَفى عمر من املديناة   :الزهري وسئل إىل كم ينفى الزاين، قال[ عن معمر قال مسعت 53315وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمار  10699ابن أيب شيبة ]. إىل البصرة ومن املدينة إىل خيرب

 . اها ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب. نفى إىل البصرة
ابن املنذر . سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إىل فدك[ حدثنا وكيع عن 10303وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اخلطااب  0584]
 . اها صحي . نفى إىل فدك

 .  وعمر [ عن ابن جريج عن عبد اهلل بن عمر أن أبا بكر نفى إىل فدك53317عبد الرزاق ] -
[ حدثنا مال  بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز أخربنا ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بان  4735البخاري ] -

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يأمر فيمن زىن ومل حيصن جلد مائة وتغريب  :عتبة عن زيد بن خالد اجلهين قال
 اها. بن اخلطاب غرب، مث مل تزل تل  السنة قال ابن شهاب وأخربين عروة بن الزبري أن عمر. عام
امرأة يف زناا، مث   جلد  :[ حدثنا جرير عن مغرية عن ابن يسار موىل لعثمان قال10306ابن أيب شيبة ] -

 . اها سند ضعيف. املهري إىل خيرب فنفاها إليها :أرسل هبا موىل له يقال له
ابان أيب شايبة   . نفى من الكوفاة إىل البصارة   ن [ عن الثوري عن أيب إسحاق أ53313عبد الرزاق ] -
حدثنا عبد الارحيم بان   . [ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن ادي أن عليا نفى إىل البصرة10304]

اهاا  . أيت علي جبارية من مهدان، فضرهبا وسريها إىل البصارة سانة   :سليمان عن األجل  عن أيب إسحاق قال
 . ضعيف

 :[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن الشيباين قال0588]وقال ابن املنذر 
[ من طريق سعيد بن 58636البيهقي ]. وأحسبه نفى إىل البصرة :إن عليا جلد ونفى، قال :مسعت الشعيب يقول

فة أو قال من الكوفاة إىل  منصور حدثنا هشيم حدثنا الشيباين عن الشعيب أن عليا جلد ونفي من البصرة إىل الكو
 .  اها مرسل جيد. البصرة
يف البكر يزين بالبكر  [ عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال قال 53353عبد الرزاق ] -

 :وقاال علاي  . ال ينفيان إىل قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إىل قرية :قال إبراهيم. جيلدان مئة وينفيان سنة
 . اها أبو حنيفة ضعيف. من الفتنة أن ينفياحسبهما 
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حدثنا أبو عوانة عن فاراس عان    :حدثنا أبو عمر ادوضي قال :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0580ابن املنذر ] -
البكران جيلدان مث ينفيان، والثيبان يرمجان، واللذان قد بلغا سنا جيلدان مث  :قال عامر عن مسروق عن 

[ من طريق العباس بن حممد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة حدثنا فراس عن عاامر  58634هقي ]البي. يرمجان
 .  اها صحي ، يأيت يف الرجم. البكران جيلدان وينفيان والثيبان يرمجان :عن مسروق عن أيب بن كعب قال

. ونفاهاا إىل فادك   حد مملوكة له يف الزىن  [ عن معمر عن أيوب عن نافع أن 53354عبد الرزاق ] -
 . اها صحي 

[ عن ابن جريج عن عبد اهلل بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف ُغرب يف اخلمار إىل  53319عبد الرزاق ] -
وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتناة  . ال أغرب مسلما بعده أبدا :خيرب فلحق هبرقل قال فتنصر فقال 

غرب عمُر ابَن أمية بن خلاف يف   :[ عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب قال58969عبد الرزاق ] .أن ينفوا
[ أخربنا زكريا بان  4484النسائي ]. ال أغرب بعده مسلما ابدا :الشراب إىل خيرب فلحق هبرقل فتنصر قال عمر

عبد الرزاق عان معمار عان     حدثين :حدثنا معتمر بن سليمان قال :حدثنا عبد األعلى بن محاد قال :حيىي قال
غرب عمر ربيعة بن أمية يف اخلمر إىل خيرب، فلحق هبرقل فتنصر، فقال عمار   :الزهري عن سعيد بن املسيب قال

حدثنا عبد اهلل بان   :[ حدثنا عارم قال819/ 1ابن شبة يف تاريخ املدينة ]. ال أغرب بعده مسلما :رضي اهلل عنه
ي عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه غرب ربيعة بان  أخربين معمر عن الزهر :املبارك قال

اهاا ورواه  . ال أغرب أحدا بعاده  :إىل خيرب، فلحق هبرقل فتنصر فقال عمر :أمية بن خلف يف اخلمر، أراه قال
يف  وليس هاذا . جوده ابن كثري يف مسند الفاروق. حممد بن حيىي عن عبد الرزاق، أخرجه ابن عساكر يف التاريخ
 . تغريب الزاين هو سنة، وهذا رأي رآه عمر يف شارب اخلمر

[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا حيىي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 4736البخاري ] -
. وهم من بياوتكم أخرج :لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم املخنثني من الرجال، واملترجالت من النساء وقال :قال

 اها. وأخرج فالنا، وأخرج عمر فالنا

قام فينا  :[ عن الثوري عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال57896عبد الرزاق ] -
ال اهلل وأين والذي ال إله غريه ما حيل دم رجل يشهد أن ال إله إ :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مقامي فيكم فقال



 12 

اها رواه البخاري . رسول اهلل إال أحد ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاين والتارك لإلسالم املفارق للجماعة
 . ومسلم
[ حدثين إسحاق حدثنا خالد عن الشيباين سألت عبد اهلل بن أيب أوىف هل رجم رساول اهلل  4753البخاري ] -

 اها. ال أدري :قبل سورة النور أم بعد؟ قال :قلت. نعم :صلى اهلل عليه وسلم؟ قال
[ عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن أيب هريرة وزيد بان خالاد   5491مال  ] -

يا رسول اهلل اقض بينناا   :اجلهين أهنما أخرباه أن رجلني اختصما إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أحدمها
 :قاال . أجل يا رسول اهلل فاقض بيننا بكتاب اهلل، واذن يل يف أن أتكلام  :اآلخر وهو أفقههمابكتاب اهلل وقال 

إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته فأخربين أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة وجبارية  :فقال. تكلم
. ب عام، وأخربوين إمنا الرجم على امرأتاه يل، مث إين سألت أهل العلم فأخربوين أن ما على ابين جلد مائة وتغري

أما والذي نفسي بيده ألقضني بينكما بكتاب اهلل، أما غنم  وجاريت  فرد  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
. علي ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر فإن اعترفت رمجها فاعترفت فرمجها

 . اها رواه البخاري ومسلم. والعسيف األجري :قال مال 
[ حدثين حممد بن املثىن حدثين عبد األعلى حدثنا داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن رجال من 3194مسلم ] -

إين أصبت فاحشة فأقمه علي فرده الانيب   :أسلم يقال له ماعز بن مال  أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
ما نعلم به بأسا إال أنه أصاب شيئا يرى أنه ال خيرجه منه إال  :لم مرارا قال مث سأل قومه فقالواصلى اهلل عليه وس
 :فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد قال :فرجع إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمرنا أن نرمجه، قال :قال. أن يقام فيه ادد

فاشتد واشتددنا خلفه حىت أتى عرض ادارة   :واخلز  قالفرميناه بالعظم واملدر  :فما أوثقناه وال حفرنا له قال
مث قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطيبا  :قال. (5)فانتصب لنا فرميناه جبالميد ادرة يعين ادجارة حىت سكت

تى أو كلما انطلقنا غزاة يف سبيل اهلل ختلف رجل يف عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي أن ال أو :من العشي فقال
 اها. فما استغفر له وال سبه :قال. برجل فعل ذل  إال نكلت به

[ حدثنا حممد بن ادسن عن حممد بن سليم أيب هالل عن جني  أيب علي عن النيب صلى 10387ابن أيب شيبة ] -
 ورواه أباو يعلاى  . رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر وأمرمها سنة :اهلل عليه وسلم قال

[ حدثنا حممد بن عبد اهلل بن منري حدثنا حممد بن عبد اهلل األسدي عن حممد بن سليم عن جني  أيب علاي  6156]
اها قال اهليثماي يف  . رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأمرمها سنة :عن أنس بن مال  قال

 . رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات :اجملمع
                                                

[ أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن املرجوم يداوم عليه بالرمي حىت ميوت ال أعلم يف ذل  663/ 51قال ابن املنذر ] - 5
 اختالفا.اها
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إين ملع  :[ عن معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أيب واقد الليثي قال53665عبد الرزاق ] -
إذ جاءه رجل فقال عبدي زىن بامرأيت وهي هذه تعتر  قال أبو واقد فأرسلين إليها يف نفر معي  

هبا قاعدة على فنائها فقلت هلا إن فقال سل امرأة هذا عما قال قال فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيا
زوج  جاء أمري املؤمنني فأخربه إن  زنيت بعبده فأرسلين أمري املؤمنني لنسأل  عن ذل  فقال أبو واقاد فاإن   
 :كنت مل تفعلي فال بأس علي  فصمتت ساعة مث قلت اللهم أفرخ فاها عما شئت اليوم أبو واقد القائل فقالات 

ثناا   :[ حدثنا يونس قال6744الطحاوي ]. صدق، فأمر هبا عمر فرمجت :مث قالتواهلل ال أمجع فاحشة وكذبا، 
أخربين يونس عن ابن شهاب قال أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل أن أبا واقد الليثاي مث األشاجعي    :ابن وهب قال

ابية أتاه رجل بينما حنن عند عمر مقدمه الشام باجل :أخربه وكان من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
فأرسلين يف رهط إليها نسأهلا عن ذلا    ،إن امرأيت زنت بغالمي فهي هذه تعتر  بذل  ،يا أمري املؤمنني :فقال

فسألتها وأخربهتاا بالاذي قاال     ،اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت :فقلت. فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن
[ من طريق حيىي بن بكري حدثين الليث 58370البيهقي ]. هافبّلْغنا ذل  عمر فأمر برمج ،صدق :فقالت ،زوجها

عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد الليثي وكان من أصحاب النيب 
ياا أماري    :صلى اهلل عليه وسلم أخربه أنه بينا هو عند عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه باجلابية جاءه رجل فقال

فدعاين عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عاشر عشارة   :ملؤمنني إن امرأيت زنت بعبدي معترفة بذل  قال أبو واقدا
رهط فأرسلنا إىل امرأته وأمرنا أن نسأهلا عما قال فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حني رأيتها تكفتها 

 فأخربه أن  زنيت بعبده فأرسلنا إلي  لنشهد على إن زوج  أتى أمري املؤمنني :عما شئت اليوم مث كلمتها فقلت
 . اها صحي . فأمرنا عمر رضي اهلل عنه فرمجناها بادجارة. صدق :ما تقولني؟ قالت
[ عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أيب واقد الليثي أن عمر بن اخلطاب أتاه رجال  5494وقال مال  ]

رجال فبعث عمر بن اخلطاب أبا واقد الليثي إىل امرأته يسأهلا عن ذلا   وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته 
فأتاها وعندها نسوة حوهلا فذكر هلا الذي قال زوجها لعمر بن اخلطاب وأخربها أهنا ال تؤخذ بقوله وجعل يلقنها 

ا أباو  [ حادثن 447/ 1الفسوي ]. أشباه ذل  لتنز  فأبت أن تنز  ومتت على االعترا ، فأمر هبا عمر فرمجت
النعمان قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجال أتى عمر بن اخلطااب  

ائت امارأة   :فبعث عمر عبد اهلل بن واقد الليثي فقال :قال. يا أمري املؤمنني إن امرأته زنت فأقم عليها ادد :فقال
فأتاها وقد لبست كفنها وحتنطات  . فأكذيب عدو اهلل عز وجل هذا فقل هلا إن عبد اهلل هذا قد رماك بأمر عظيم

ال أبوء بالفاحشة وبغضب اهلل، فمضات علاى    :فقالت. وحفرت حفرهتا، وعندها أهلها، فبلغها الذي قال عمر
اها . يا أبا سلمة امرأة من قوم  من بين سالمان :فقال سليمان بن يسار لعمي حرز بن زيد. قوهلا ذل  فرمجت

 . صحي 
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مان ماىن    ملا صدر  :[ عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه مسعه يقول5494مال  ] -
اللهم كربت سين  :أناخ باألبط  مث كوم كومة بطحاء مث طرح عليها رداءه واستلقى مث مد يديه إىل السماء فقال

أيها الناس  :ملدينة فخطب الناس فقالمث قدم ا. وضعفت قويت وانتشرت رعييت فاقبضين إلي  غري مضيع وال مفرط
قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إال أن تضلوا بالناس ميينا ومشااال وضارب   

إياكم أن هتلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل ال جند حدين يف كتاب اهلل فقد  :مث قال. بإحدى يديه على األخرى
وسلم ورمجنا، والذي نفسي بيده لوال أن يقول الناس زاد عمر بان اخلطااب يف    رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه

قال حيىي بن سعيد قاال ساعيد بان    . كتاب اهلل تعاىل لكتبتها )الشيخ والشيخة فارمجومها البتة( فإنا قد قرأناها
يخ والشيخة( يعاين  قال حيىي مسعت مالكا يقول قوله )الش. فما انسلخ ذو ادجة حىت قتل عمر رمحه اهلل :املسيب

 . صحي . اها ورواه ابن عيينة ويزيد بن هارون وعبد اجمليد الثقفي عن حيىي خمتصرا. الثيب والثيبة فارمجومها البتة
رجم  :أخربنا داود عن سعيد بن املسيب عن عمر قال :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10386وقال ابن أيب شيبة ]

[ من طريق علي بن إبراهيم الواسطي 58384البيهقي ]. أبو بكر ورمجترسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجم 
رجم رسول اهلل  :حدثنا يزيد بن هارون أخربنا داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب قال قال عمر رضي اهلل عنه

إين صلى اهلل عليه وسلم ورجم أبو بكر ورمجت، ولوال أين أكره أن أزيد يف كتاب اهلل لكتبته يف املصاحف فا  
 اها. أخا  أن يأيت أقوام فال جيدونه فال يؤمنون به

[ حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 10384وقال ابن أيب شيبة ]
الرجم حد من حدود اهلل فال ختدعوا عنه، وآية ذل  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم رجام    :قال عمر :قال

[ عن معمر عن ابن جدعان عن يوسف بن مهران أنه مسع ابن 53346عبد الرزاق ]. ورمجت أناورجم أبو بكر 
عباس يقول أمر عمر بن اخلطاب مناديا فنادى أن الصالة جامعة مث صعد املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال يا أيها 

ها ولكنها ذهبت يف قرآن كثري ذهب الناس ال ختدعن عن آية الرجم فإهنا قد نزلت يف كتاب اهلل عز و جل وقرأنا
مع حممد صلى اهلل عليه وسلم وآية ذل  أنه صلى اهلل عليه وسلم قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورمجت بعادمها  
وإنه سيجيء قوم من هذه األمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلو  الشمس من مغرهباا ويكاذبون بالشافاعة    

. من النار بعد ما أدخلوهاا ن بعذاب القرب ويكذبون بقوم خيرجون ويكذبون بادوض ويكذبون بالدجال ويكذبو
 . ضعيفاها 

قاد   :قاال عمار   :[ حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اهلل عن ابن عباس قال10385وقال ابن أيب شيبة ]
ا اهلل، أال ما جند الرجم يف كتاب اهلل، فيضلوا بترك فريضة أنزهلا  :خشيت أن يطول بالناس زمان حىت يقول القائل

وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل، أو قامت البينة، أو كان محل، أو اعترا ، وقد قرأهتا )الشيخ والشايخة إذا  
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رجم رسول اهلل صالى اهلل   :قيل لسفيان. زنيا فارمجومها البتة( رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورمجنا بعده
 اها. نعم :عليه وسلم؟ قال
[ حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل حدثين إبراهيم بن سعد عن صاحل عن ابن شهاب عن عبيد 4317وقال البخاري ]

كنت أقرئ رجاال من املهاجرين منهم عبد الارمحن بان    :اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال
لاو   :عبد الرمحن فقال عو  فبينما أنا يف منزله مبىن وهو عند عمر بن اخلطاب يف آخر حجة حجها إذ رجع إيل

لو قد مات عمر لقاد بايعات    :يا أمري املؤمنني هل ل  يف فالن يقول :رأيت رجال أتى أمري املؤمنني اليوم فقال
إين إن شاء اهلل لقائم العشاية يف النااس    :فغضب عمر مث قال. فالنا، فواهلل ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت

يا أمري املؤمنني ال تفعل فإن املوسم  :قال عبد الرمحن فقلت. يغصبوهم أمورهم فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن
جيمع رعا  الناس وغوغاءهم فإهنم هم الذين يغلبون على قرب  حني تقوم يف الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقاول  

يناة فإهناا دار   مقالة يطريها عن  كل مطري، وأن ال يعوها وأن ال يضعوها على مواضعها فأمهل حىت تقدم املد
اهلجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشرا  الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالت  ويضعوهنا علاى  

فقدمنا املدينة يف  :قال ابن عباس. أما واهلل إن شاء اهلل ألقومن بذل  أول مقام أقومه باملدينة :فقال عمر. مواضعها
عجلت الرواح حني زاغت الشمس حىت أجد سعيد بن زيد بن عمرو بان  عقب ذي ادجة فلما كان يوم اجلمعة 

نفيل جالسا إىل ركن املنرب فجلست حوله متس ركبيت ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن اخلطاب فلماا رأيتاه   
مقبال قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة مل يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقاال ماا   

يقول ما مل يقل قبله فجلس عمر على املنرب فلما سكت املؤذنون قام فأثىن على اهلل مبا هو أهله مث قاال   عسيت أن
أما بعد فإين قائل لكم مقالة قد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها بني يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث هباا  

يكذب علي، إن اهلل بعث حممدا صلى اهلل عليه  حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن
وسلم بادق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل اهلل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول اهلل صالى  
اهلل عليه وسلم ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل واهلل ما جند آية الارجم يف كتااب اهلل   

رك فريضة أنزهلا اهلل والرجم يف كتاب اهلل حق على من زىن إذا أحصن من الرجال والنسااء إذا قامات   فيضلوا بت
مث إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اهلل أن ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكام  . البينة أو كان ادبل أو االعترا 

ال  : مث إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم قاال  أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم أال
مث إنه بلغين أن قائال منكم يقول واهلل لو قد ماات  . تطروين كما أطري عيسى ابن مرمي وقولوا عبد اهلل ورسوله

عمر بايعت فالنا فال يغترن امرؤ أن يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلتة ومتت، أال وإهنا قد كانت كذل ، ولكان  
ى شرها وليس منكم من تقطع األعناق إليه مثل أيب بكر، من بايع رجال عن غري مشورة من املسلمني فاال  اهلل وق

يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال، وإنه قد كان من خربنا حني توىف اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم أن األنصار 



 16 

لي والزبري ومن معهما واجتمع املهااجرون إىل أيب  خالفونا واجتمعوا بأسرهم يف سقيفة بين ساعدة وخالف عنا ع
يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء من األنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقيناا   :بكر فقلت أليب بكر

ء من أين تريدون يا معشر املهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤال :منهم رجالن صادان فذكرا ما متاأل عليه القوم فقاال
واهلل لنأتينهم فانطلقنا حىت أتيناهم يف سقيفة باين   :فقلت. ال عليكم أن ال تقربوهم اقضوا أمركم :األنصار فقاال

. يوعا   :ما له؟ قالوا :فقلت. هذا سعد بن عبادة :من هذا؟ فقالوا :ساعدة فإذا رجل مزمل بني ظهرانيهم فقلت
أما بعد فنحن أنصار اهلل وكتيبة اإلسالم وأنتم  :ا هو أهله مث قالفلما جلسنا قليال تشهد خطيبهم فأثىن على اهلل مب

. معشر املهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن خيتزلونا من أصلنا وأن حيضنونا من األمار 
ه فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتين أريد أن أقدمها بني يدي أيب بكر وكنت أداري من

على رسل  فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلام   :بعض ادد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر
ما  :فقال. مين وأوقر واهلل ما ترك من كلمة أعجبتين يف تزويري إال قال يف بديهته مثلها أو أفضل منها حىت سكت

ا ادي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد ذكرمت فيكم من خري فأنتم له أهل ولن يعر  هذا األمر إال هلذ
رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بيننا فلام  
أكره مما قال غريها كان واهلل أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذل  من إمث أحب إيل من أن أتأمر على قوم فيهم 

أنا جذيلها احملك   :فقال قائل من األنصار. لهم إال أن تسول إيل نفسي عند املوت شيئا ال أجده اآلنال. أبو بكر
فكثر اللغط وارتفعت األصوات حىت فرقت من االختال  . وعذيقها املرجب منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش

ايعته األنصار ونزونا على سعد بن عباادة  ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده، فبايعته وبايعه املهاجرون مث ب :فقلت
وإنا واهلل ما وجدنا فيما حضرنا  :قال عمر. قتل اهلل سعد بن عبادة :فقلت. قتلتم سعد بن عبادة :فقال قائل منهم

من أمر أقوى من مبايعة أيب بكر خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن يبايعوا رجال منهم بعدنا فإما بايعنااهم  
ال نرضى وإما خنالفهم فيكون فساد فمن بايع رجال على غري مشورة من املسلمني فال يتابع هو وال الذي على ما 

 اها. بايعه تغرة أن يقتال
 :  [ عن الثوري عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبيش قال قال يل 53343وروى عبد الرزاق ]

سبعني وإما أربعا وسبعني قال أقط إن كانت لتقارب ساورة  كأين تقرؤون سورة االحزاب قال قلت إما ثالثا و
البقرة أو هلي أطول منها وإن كانت فيها آية الرجم قال قلت أبا املنذر وما آية الرجم قال إذا زنيا الشيخ والشيخة 

عليه وسلم فارمجومها البتة نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم قال الثوري وبلغنا أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهلل 
[ من طريق ساعيد  58344اها البيهقي ]. كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حرو  من القرآن

 :بن منصور حدثنا محاد بن زيد عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش قال قال يل أيب بن كعب رضي اهلل عناه 
أقط لقد رأيتها وإهنا لتعدل سورة البقارة   :قال. ثالثا وسبعني آية :كأين تعد أو كأين تقرأ سورة األحزاب؟ قلت
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اها ورواه عبد اهلل يف زوائاد  . وإن فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم
 .  املسند وغريه، وصححه ابن حبان واداكم والذهيب

 :ن يونس بن جبري عن كثري بن الصلت قال[ حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة ع15404وقال أمحد ]
مسعت رسول اهلل صلى  :كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان املصاحف، فمروا على هذه اآلية، فقال زيد

ملا أنزلت أتيت رسول اهلل صالى اهلل   :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة، فقال عمر :اهلل عليه وسلم يقول
أال ترى أن الشيخ إذا مل حيصن جلد، وأن  :، فكأنه كره ذل ، فقال عمر:كتبنيها، قال شعبةأ :عليه وسلم فقلت

وهذا مما نسخت تالوته، وأحكمت سنته، وهذا . اها صححه اداكم والذهيب. الشاب إذا زىن وقد أحصن رجم
 . إمجا 

خذوا عين خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال، البكر بالبكر جلد مائاة   :تقدم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 اها(5)ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

[ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ح وحدثنا ابن السرح املعىن قال أخربنا عبد اهلل بن وهاب  6669أبو داود ] -
بامرأة فأمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم فجلد ادد مث أخارب  عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر أن رجال زىن 

. قال أبو داود روى هذا ادديث حممد بن بكر الربساين عن ابن جريج موقوفا على جابر. أنه حمصن فأمر به فرجم
 ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب مل يذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم قال إن رجال زىن فلم يعلام 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي البزاز أخربنا أبو عاصم عن ابن جريج . بإحصانه فجلد مث علم بإحصانه فرجم
اها ورواه النسائي . عن أيب الزبري عن جابر أن رجال زىن بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد مث علم بإحصانه فرجم

[ أخربنا حممد بن بشار عان  8586وقال ]. ري ابن وهبال أعلم أن أحدا رفع هذا ادديث غ :يف الكربى مث قال
أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهلل قال يف حمصن زنا ومل  :أخربنا ابن جريج قال :أيب عاصم هو النبيل قال

. هذا الصواب، والذي قبله خطاأ  :قال أبو عبد الرمحن. يرجم :يعلم بإحصانه حىت جلد، مث علم بإحصانه، قال
 . موقو  صحي اها 

                                                
و سلم منهم علي بن أيب طالب وأيب بن رواه الترمذي مث قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه  - 5

كعب وعبد اهلل بن مسعود وغريهم قالوا: الثيب جتلد وترجم. وإىل هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق. وقال بعض أهل العلم 
لنيب صلى اهلل عليه و من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم منهم أبو بكر و عمر وغريمها الثيب إمنا عليه الرجم وال جيلد وقد روي عن ا

سلم مثل هذا يف غري حديث يف قصة ماعز وغريه أنه أمر بالرجم ومل يأمر أن جيلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم 
 وهو قول سفيان الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد.اها
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حدثنا ادجاج عان   :حدثنا محاد قال :حدثنا حجاج قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0516ابن املنذر ] -
وله شاواهد  . اها ضعفه ابن املنذر. رجم رجال يف الزنا ومل جيلده ادسن بن سعد عن عبد اهلل بن شداد أن 

 . عن أمري املؤمنني
ليس على املرجوم جلد، بلغنا أن عمر رجم  :الثوري عن مغرية عن إبراهيم قال[ عن 53348وقال عبد الرزاق ]

 . وهو قول الثوري. اها مرسل رجاله ثقات. ومل جيلد
كان عمر يرجم وجيلاد،   :[ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سريين قال10374وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا هشيم عان  5689أمحد يف مسائل صاحل ] وقال. اها أشعث بن سوار ضعيف. وكان علي يرجم وجيلد
اها مرسال  . يونس ومنصور عن ابن سريين إال أن منصورا قال عن أفل  موىل أيب أيوب أن عمر رجم ومل جيلد

 . حسن
رضي اهلل عنه رجم املرأة، ضرهبا  [ أخربنا شعبة عن سلمة بن كهيل وجمالد عن الشعيب أن 609ابن اجلعد ] -

اهاا  . جلدهتا بكتاب اهلل ورمجتها بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رمجها يوم اجلمعة، وقاليوم اخلميس و
 . ورواه قتادة وحصني والشيباين وغريهم عن الشعيب. رواه البخاري وغريه
هل رأيت  :مسعت الشعيب وسئل :[ من طريق جعفر بن عون ثنا إمساعيل بن أيب خالد قال7978ورواه اداكم ]

نعم أذكار أناه    :فهل تذكر عنه شيئا؟ قال :رأيته أبيض الرأس واللحية قيل :املؤمنني علي بن أيب طالب قالأمري 
جلدهتا بكتاب اهلل ورمجتها بسنة رسول اهلل صلى اهلل علياه   :جلد شراحة يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة فقال

 . اها صححه والذهيب. وسلم
ص بن غياث عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه أن علياا  [ حدثنا حف10309وقال ابن أيب شيبة ]

[ من طريق موسى بان أعاني عان    7974ورواه اداكم ]. جلد ورجم، جلد يوم اخلميس، ورجم يوم اجلمعة
ما رأيت رجال قط أشد رمية من علاي بان أيب    :األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهلل قال

عنه أيت بامرأة من مهدان يقال هلا شراحة فجلدها مائة مث أمر برمجها فأخذ علي آجرة فرماها هبا طالب رضي اهلل 
اهاا  . جلدهتا بكتاب اهلل تعاىل ورمجتها بالسنة :أخطأ أصل أذهنا منها فصرعها فرمجها الناس حىت قتلوها مث قال

عن القاسم بن عبد الارمحن مرساال،    ورواه الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل. هذا وهم، ورواية حفص أص 
 .  واهلل أعلم. وهو أوىل

حدثنا إمساعيل عن عمرو  :أخربنا يعلى بن عبيد قال :[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال0511وقال ابن املنذر ]
اها هذا مرسال، وهاو خارب    . أجلدها بالقرآن، وأرمجها بالسنة :بن مرة اجلملي عن علي يف احملصنة تزين قال

 . مشهور، وله طرق غريهاصحي  
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اها . [ حدثنا وكيع عن شعبة عن املنهال عن زاذان أن عليا أمر هبا فلفت يف عباءة10651وقال ابن أيب شيبة ]
 .  سند جيد

يف الثياب أجلادها    [ عن ابن التيمي عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر قال قال 53344عبد الرزاق ] -
 اها. مثل ذل  قالقال و. بالقرآن وأرمجها بالسنة
[ حدثنا حفص بن غياث عن إمساعيل عن الشعيب عن ُأيب أنه كان يارى يف الثياب   10373وقال ابن أيب شيبة ]

 :[ حدثنا حيىي بن حيىي أنبا هشيم عن إمساعيل عن الشعيب عن أيب بن كعاب قاال  349ابن نصر ]. جيلد ويرجم
 .  اها هذا مرسل جيد. ويرمجان البكران جيلدان وينفيان، والثيبان جيلدان
 :[ حدثنا شري  عن فراس عن الشعيب عن مسروق عن أيب بن كعب قال404وقال سعيد بن منصور يف التفسري ]

[ حادثنا  10371ابن أيب شايبة ] . البكران إذا زنيا جيلدان وينفيان، والثيبان يرمجان، والشيخان جيلدان ويرمجان
إذا زىن البكران جيلدان وينفيان، وإذا زىن الثيبان  :عن مسروق عن أيب قال شري  بن عبد اهلل عن فراس عن عامر

[ حدثنا إسحاق أنبا حممد بن عبيد ثنا زكريا عن فراس عن عامر 340حممد بن نصر يف السنة ]. جيلدان ويرمجان
ابن . يرجم جيلد الرجل إذا زىن ومل حيصن مث ينفى، وجيلد الذي قد أحصن مث :عن مسروق عن أيب بن كعب قال

حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن  :حدثنا أبو عمر ادوضي قال :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0580املنذر ]
. البكران جيلدان مث ينفيان، والثيبان يرمجان، واللذان قد بلغا سنا جيلدان مث يرمجان :مسروق عن أيب بن كعب قال

حادثنا   :حدثنا ادجيب قال :حدثنا حجاج وحدثنا حيىي قال :ز قال[ حدثنا علي بن عبد العزي0513ابن املنذر ]
البكران جيلادان وينفياان، والثيباان     :أبو عوانة عن فراس عن عامر الشعيب عن مسروق عن أيب بن كعب قال

[ من طريق العباس بن حممد حدثنا أبو سالمة  58634البيهقي ]. يرمجان، واللذان قد بلغا سنا جيلدان مث يرمجان
البكران جيلدان وينفيان،  :نا أبو عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أيب بن كعب رضي اهلل عنه قالحدث

 .  اها صحي ، رمبا اختصره بعض الرواة. والثيبان يرمجان
حدثنا شعبة عن قتادة  :حدثنا حممد بن جعفر قال :[ أخربنا حممد بن املثىن قال 8555وقال النسائي يف الكربى ]

جيلدون ويرمجون، ويرمجون  :قال أيب بن كعب :رة عن ادسن العرين عن عبيد بن نضيلة عن مسروق قالعن عز
الشيخ احملصن إذا زنا جيلد مث يرجم، والشاب احملصن يرجم إذا  :ففسره قتادة. وال جيلدون، وجيلدون وال يرمجون
 . اها سند صحي (5)زنا، والشاب الذي مل حيصن جيلد

الشيخان الثيباان جيلادان    : قال  :[ حدثنا وكيع عن املسعودي عن القاسم قال10378ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل صاحل، وكيع قدمي السما . ويرمجان، والبكران جيلدان وينفيان

                                                
مسروق قال: البكران جيلدان وينفيان، والثيبان جيلدان  [ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسلم عن10376ابن أيب شيبة ] - 5

 ويرمجان.اها سند صحي .
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هلل بن منري وتقاربا [ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهلل بن منري ح وحدثنا حممد بن عبد ا6417مسلم ] -
يف لفظ ادديث حدثنا أيب حدثنا بشري بن املهاجر حدثنا عبد اهلل بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مال  األسالمي  

فرده . يا رسول اهلل إين قد ظلمت نفسي وزنيت وإين أريد أن تطهرين :أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال
فرده الثانية فأرسل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم إىل  . ول اهلل إين قد زنيتيا رس :فلما كان من الغد أتاه فقال

ما نعلمه إال ويف العقل من صادينا فيما نارى فأتااه    :أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا :قومه فقال
ابعة حفر له حفرة مث أمار باه   الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخربوه أنه ال بأس به وال بعقله فلما كان الر

وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول . يا رسول اهلل إين قد زنيت فطهرين :قال فجاءت الغامدية فقالت. فرجم
فلما ولدت أتته . إما ال فاذهيب حىت تلدي :قال. اهلل مل تردين؟ لعل  أن تردين كما رددت ماعزا فواهلل إين دبلى

فلما فطمته أتته بالصيب يف يده كسارة  . اذهيب فأرضعيه حىت تفطميه :قال. هذا قد ولدته :بالصيب يف خرقة قالت
فدفع الصيب إىل رجل من املسلمني مث أمر هبا فحفر هلا إىل . هذا يا نيب اهلل قد فطمته وقد أكل الطعام :خبز فقالت

لدم على وجه خالد فسبها فسامع  صدرها وأمر الناس فرمجوها فيقبل خالد بن الوليد حبجر فرمى رأسها فتنض  ا
مهال يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاهباا صااحب    :نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم سبه إياها فقال

 . اها غري بشري ال يذكرون ادفر ملاعز، وليس هو بالثبت. مث أمر هبا فصلى عليها ودفنت. مكس لغفر له
 :زكريا بن أيب زائدة ثنا داود بن أيب هند عن أيب نضرة عن أيب سعيد قاال  [ حدثنا حيىي بن55494وقال أمحد ]

ملا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مال  خرجنا به إىل البقيع فواهلل ماا حفرناا لاه وال    
درة فرميناه جبالميد أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام واخلز  فاشتكى فخرج يشتد حىت انتصب لنا يف عرض ا

وقد جاء ادفر للرجل يف قصة رواها حممد بن عبد اهلل بن عالثة عن . اها رواه مسلم، تقدم. اجلندل حىت سكت
 . عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن خالد بن اللجالج عن أبيه، وسنده ضعيف، رواه أمحد وغريه

 حفار   :ن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن قال[ عن الثوري عن عبد الرمحن ب53345عبد الرزاق ] -
 :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قاال 0535ابن املنذر ]. لشراحة اهلمدانية حني رمجها وأمر هبا أن حتبس حىت تضع

حدثنا محاد عن ادجاج عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه أن عليا حفر لشراحة حفارية ال   :حدثنا حجاج قال
اها رواية الثوري أص ، وهاو  . ويلة مث عكمها كما يعكم العدل مث أدخلها حفرهتا، وذكر ادديثقصرية وال ط
 .  مرسل جيد

[ حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن جمالد عن عامر أن عليا رجم امرأة، فحفر هلاا إىل  10691وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها جمالد ضعيف. السرة، وأنا شاهد ذل 
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[ أخربنا ابن جريج قال أخربين أبو جحيفة أن الشعيب أخربه أن عليا أيت باامرأة مان   53349وقال عبد الرزاق ]
مهدان بنت حبلى يقال هلا شراحة قد زنت فقال هلا علي لعل الرجل استكره  قالت ال قال فلعل الرجل قد وقع 

حبساها حاىت إذا   علي  وأنت راقدة قالت ال قال فلعل ل  زوجا من عدونا هؤالء وأنت تكتمينه قالات ال ف 
وضعت جلدها يوم اخلميس مئة جلدة ورمجها يوم اجلمعة فأمر فحفر هلا حفرة بالسوق فدار الناس عليها أو قال 
هبا فضرهبم بالدرة مث قال ليس هكذا الرجم إنكم إن تفعلوا هذا يفت  بعضكم بعضا ولكن صافوا كصافوفكم   

اين اإلمام إذا كان االعترا  وإذا شهد أربعة شاهداء علاى   يا أيها الناس إن أول الناس يرجم الز :للصالة مث قال
الزىن أول الناس يرجم الشهود بشهادهتم عليه مث اإلمام مث الناس مث رماها حبجر وكرب مث أمر الصف األول فقاال  

اها أبو جحيفة أظنه تصحيفا من أيب حجية هو األجلا   . ارموا مث قال انصرفوا وكذل  صفا صفا حىت قتلوها
 . ي ضعيفالكند

أيت علي بشراحة امرأة من مهدا  :[ حدثنا علي بن مسهر عن األجل  عن الشعيب قال10698وقال ابن أيب شيبة ]
وهي حبلى من زىن، فأمر هبا علي فحبست يف السجن، فلما وضعت ما يف بطنها، أخرجها يوم اخلميس، فضرهبا 

 اها. مئة سوط، ورمجها يوم اجلمعة
جيء بشراحة اهلمدانياة إىل   :من طريق جعفر بن عون أخربنا األجل  عن الشعيب قال[ 58658ورواه البيهقي ]

 :لعل  استكره ، قالت :قال. ال :قالت. ويل  لعل رجال وقع علي  وأنت نائمة :علي رضي اهلل عنه فقال هلا
ال فاأمر هباا   لعل زوج  من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهني أن تديل عليه يلقنها لعلها تقول نعم، قا  :قال. ال

فحبست فلما وضعت ما يف بطنها أخرجها يوم اخلميس فضرهبا مائة وحفر هلا يوم اجلمعة يف الرحبة وأحاط الناس 
ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصالة صفا خلف صف مث  :هبا وأخذوا ادجارة فقال

رفت فاإلمام أول من يرجم مث الناس وأميا امرأة جيء هبا أو أيها الناس أميا امرأة جيء هبا هبا حبل يعين أو اعت :قال
رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم مث اإلمام مث الناس مث رمجها مث أمرهم فارجم صاف مث   

 اها. صف مث قال افعلوا هبا ما تفعلون مبوتاكم
األعور عن حبة بن جوين عن علي أن امارأة   [ حدثنا إسحاق أنبا جرير عن مسلم347وقال ابن نصر يف السنة ]

زنيت طائعة غري مكرهاة،   :لعل  أوتيت وأنت نائمة يف فراش  فأكرهت، فقالت :إين زنيت، فقال :أتته فقالت
ما غصبت، فحبسها فلما ولدت، وشب ابنها جلدها، مث أمر فحفر هلاا   :لعل  غصبت على نفس ، قالت :قال

جلدهتا بكتاب اهلل، ورمجتها بسنة حممد صلى اهلل عليه  :فيها، مث رمى ورمينا فقالإىل منكبها يف الرحبة مث أدخلت 
حدثنا مسالم   :حدثنا أبو األحوص قال :حدثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0531ابن املنذر ]. وسلم

 . هذا سند ضعيف. املالئي عن حبة العرين مثله
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 . (5)ةفيه حديث الغامدي
حدثين ذهل بن كعب  :[ حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن ادسن بن صاحل عن مساك قال10655ابن أيب شيبة ] -
إذا تظلمها، أرأيت الذي يف بطناها، ماا    :أن يرجم املرأة اليت فجرت وهي حامل، فقال له معاذ أراد  :قال

 . اها فيه ضعف، يأيت بسياق آخر. مث رمجها ذنبه؟ عالم تقتل نفسني بنفس واحدة؟ فتركها حىت وضعت محلها،
[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن ادسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عباد اهلل  10690ابن أيب شيبة ] -
حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن . بامرأة قد زنت، فحبسها حىت وضعت وتعلت من نفاسها أيت  :قال

 . القاسم عن أبيه عن علي مثله
[ ثنا هبز ثنا محاد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعيب أن عليا رضاي اهلل عناه قاال    5509وقال أمحد ]
قال فلما وضعت ما يف بطناها جلادها مث   . ال :قالت. لعل  استكرهت لعل زوج  أتاك لعل  لعل  :لشراحة

اهاا  . رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  رمجها فقيل له جلدهتا مث رمجتها قال جلدهتا بكتاب اهلل ورمجتها بسنة
 . صحي ، رواه البخاري خمتصرا، تقدم

                                                
[ أمجع أهل العلم على أن املرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أهنا ال ترجم حىت تضع محلها. وجاء 668/ 51ابن املنذر يف األوسط ] - 5

 ية اليت اعترفت بالزنا: إذا وضعت فأخربين.اهاادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: لويل اجلهن
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[ حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن عليا كان إذا شهد 10656ابن أيب شيبة ] -
س وإذا كان إقرارا بدأ هو فارجم مث رجام   عنده الشهود على الزىن أمر الشهود أن يرمجوا، مث رجم مث رجم النا

 . اها يزيد بن أيب زياد فيه ضعف وقد خالفه مساك. الناس
حدثنا حجاج حدثنا محاد عن عطاء بن السائب عان   :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0536وقال ابن املنذر ]
ناس، وإذا قامت البينة رمجت البيناة مث  إذا ظهر ادبل من الزنا كان أوىل من يرجم اإلمام مث ال :زاذان أن عليا قال

 . اها حسن. يرجم الناس
[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن ادسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عباد اهلل  10654ابن أيب شيبة ] -

زىن سر وزىن عالنية، فزىن السر أن يشهد الشهود فتكون  :أيها الناس، إن الزىن زناءان :بن مسعود عن علي قال
وزىن العالنية أن يظهر ادبل أو االعترا ، فيكون اإلماام أول مان   . لشهود أول من يرمي، مث اإلمام، مث الناسا

حدثنا أبو خالد . فرماها حبجر فأصاب صماخها فاستدارت، ورمى الناس :ويف يده ثالثة أحجار، قال :يرمي، قال
 . ف من هذا الوجهاها فيه ضع. األمحر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله

 :مسعت عمرو بن نافع حيدث عن علي رضي اهلل عنه قاال  :[ أخربنا شعبة عن ادكم قال584وقال ابن اجلعد ]
فرجم يرجم اإلمام مث الناس، ورجم يرجم الشهود مث اإلمام مث الناس، فأما الرجم الذي يبدأ اإلمام  :الرجم رمجان

[ حدثنا غندر عن شعبة عن ادكام  10658ابن أيب شيبة ]. بدءوا فادبل واالعترا ، ورجم الشهود إذا شهدوا
الرجم رمجان، فرجم يرجم اإلمام مث الناس، ورجم يرجم الشهود  :مسعت عمرو بن نافع حيدث عن علي قال :قال

اهاا  . إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شاهدوا  :ما رجم اإلمام؟ قال :مث اإلمام مث الناس، فقلت للحكم
 .  مل أعرفه، إال أن يكون عبد اهلل بن نافع اهلامشي، مرسلعمرو 

أيت علي بشراحة فجلدها يوم  :[ عن الثوري عن أيب حصني وإمساعيل عن الشعيب قال53343وقال عبد الرزاق ]
الرجم رمجان رجم سر ورجم عالنية، فأما رجم العالنية فالشهود مث اإلمام،  :اخلميس ورمجها يوم اجلمعة مث قال

فأخربين ابن حرب يعين مساك بن حرب قال أخربين عبد  :قال الثوري. ا رجم السر فاإلعترا  فاإلمام مث الناسوأم
لقد  :كنت مع علي حني رجم شراحة فقلت :الرمحن بن أيب ليلى عن رجل من أهل هذيل وعداده يف قريش قال

قد أوجعاتين قاال وإن    :فقلت ماتت هذه على شر حاهلا فضربين بقضيب أو بسوط كان يف يده حىت أوجعين
 :قال وأخربين علقمة بن مرثد عن الشاعيب . إهنا لن تسأل عن ذنبها هذا أبدا كالدين يقضى :أوجعت ، قال فقال

اصنعوا هبا ما تصنعون مبوتاكم يعاين مان    :كيف نصنع هبا؟ فقال :قال ملا رجم علي شراحة جاء أولياؤها فقالوا
 . اها صحي . الغسل والصالة عليها
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[ نا أبو عمر نا حممد بن إسحاق نا أبو اجلواب نا عمار بن رزيق عن أيب حصاني عان   3133وقال الدارقطين ]
ائتاوين   :فردها حىت ولدت فلما ولدت قاال ، أيت علي رضي اهلل عنه بشراحة اهلمدانية قد فجرت :الشعيب قال

أميا امرأة  :مث قال، تاب اهلل ورمجتها بالسنةجلدهتا بك :فأعطاها ولدها مث جلدها ورمجها وقال، بأقرب النساء منها
فإن نعتها شهود فالشهود أول مان يارجم مث   ، نعي عليها ولدها أو كان اعترا  فاإلمام أول من يرجم مث الناس

 . حسن صحي . [ من طريق حممد بن إسحاق الصغاين حدثنا أبو اجلواب فذكره58654البيهقي ]. الناس
[ من طريق أيب العباس حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفاي  494حاديث املختارة]وروى الضياء املقدسي يف األ

السراج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا هشيم عن عبد املل  بن عمري عن عبد اهلل بن شداد بن اهلاد عن علي بن أيب طالاب  
لناس، وما كان منه ببينة الرجم رمجان رجم بإقرار ورجم ببينة، فما كان منه إقرار فأول من يرجم اإلمام مث ا :قال

وصوابه والغرية  -وعرة . والري  رحيان رمحة وبركة، وري  عذاب ونقمة. فأول من يرجم البينة مث اإلمام مث الناس
 . اها كلهم ثقات. غريتان غرية حسنة مجيلة يصل  هبا الرجل أهله وغرية تدخله النار حتمله على القتل فيقتل -

 ن النساءمجا  ما حيصن وما ال حيصن م
أخربين مساك بن حرب عن  :مث قال. ال يكون اإلحصان إال باجلما  :[ عن الثوري قال53179عبد الرزاق ] -

[ من طريق عاصم 58699البيهقي ]. فضربه. ال :أدخلت بامرأت ؟ قال :أنه أتى رجل زىن فقال حنش عن 
تزوج رجل منا امرأة فازىن قبال أن    :لبن علي حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت حنش بن املعتمر قا

عباد  . إن املرأة ال ترضى أن تكون عنده، ففرق بينهما علي رضي اهلل عناه  :يدخل هبا فأقام علي عليه ادد فقال
أيت علي برجل قد زىن بامرأة وقاد   :[ عن إسرائيل بن يونس عن مساك بن حرب عن حنش قال59404الرزاق ]

فأمر به فجلد مئة وفرق بينه وباني امرأتاه    :قال. نعم ومل أحصن :أزنيت؟ قال :تزوج امرأة ومل يدخل هبا قال
أيت  :[ حدثنا أبو األحوص عن مساك عن حنش بن املعتمر قاال 58545ابن أيب شيبة ]. وأعطاها نصف الصداق

سجن فلما إذا ترجم، قال فرفعه إىل ال :نعم قال :أحصنت؟ قال :فقال له علي ،علي برجل قد أقر على نفسه بالزنا
إنه قد تزوج امرأة مل يدخل هبا، ففرح باذل    :فقال رجل من الناس، كان العشي دعا به فقص أمره على الناس

[ نا أبو األحاوص  744سعيد ]. علي فضربه ادد وفرق بينه وبني امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى مساك
 :عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال لاه  أيت علي رضي اهلل :عن مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر قال

فرفعه إىل ادبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له . إذا ترجم :قال. نعم :أحصنت؟ قال
ففرح علي بذل ، فضربه ادد، وفرق بينه وبني امرأته، وأعطاها نصف . إنه قد تزوج امرأة ومل يدخل هبا :رجل

جاء رجل إىل علي رضاي اهلل عناه،    :نا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن حنش قال. يرى مساكالصداق، فيما 
 :قال. ملكت أو تزوجت امرأة ومل أبن هبا :قال. إن  إذا ترجم إن كنت قد أحصنت :فقال. إين قد زنيت :فقال

حدثنا أبو  :بن حممد قال [ حدثنا حيىي8310ابن املنذر ]. فجلده مائة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها

 



 25 

جاء رجال إىل علاي    :عمر ادوضي وادجيب قاال حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن حنش بن املعتمر قال
قد نكحت امرأة ومل أبن هبا، فجلاده مائاة    :قال. إن  إذا ترجم إن كنت أحصنت :فقال. إين قد زنيت :فقال

 . (5)اها حسن، وقد احتج به الثوري. اللفظ أليب عمر. هماوخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بين
[ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أيب هند عن مساك بن حرب عن رجل مان  58300ورواه البيهقي ]
جئت مع علي بصفني فإذا رجل يف زر  ينادي إين قد أصبت فاحشة فأقيموا علي ادد فرفعته إىل  :بين عجل قال
فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق  :قال. ال :قال. فدخلت هبا :قال. نعم :هل تزوجت؟ قال :عليعلي فقال له 
 اها. وفرق بينهما

فجرت امرأة على عهد علاي بان أيب    :[ عن ادسن بن عمارة عن العالء بن بدر قال53171عبد الرزاق ] -
وذكر ابن حازم يف  . إىل هنري كربالءطالب وقد تزوجت ومل يدخل هبا، فأيت هبا علي فجلدها مئة ونفاها سنة 

[ عن ابن وهب أخربين جرير بن حازم عن ادسن بن عمارة عن العالء بن بدر عن كلثوم بان  591/ 51احمللى ]
تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل هبا، فجلدها علي بن أيب طالب مائة سوط ونفاها سانة إىل   :جبري قال

 . اها ضعيف. امرأت  فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمس  :زوجها، وقال هنر كربالء فلما رجعت دفعها إىل
يقول يف البكر ينك   [ أخربنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع 53188عبد الرزاق ] -

ا ابن هليعاة  [ حدثن611/ 5حيىي بن سالم يف التفسري ]. اجللد عليه وال رجم :مث يزين قبل أن جيمع مع امرأته قال
اجللد عليه وال رجم عليه حىت  :عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل يف البكر ينك  مث يزين قبل أن جيامع امرأته قال

 . اها صحي . حيصن
 . اها منقطع. أن األمة حتصن ادر  [ أنا محاد عن قتادة عن 3359ابن اجلعد ] -
ى عن معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة أو عبد اهلل [ حدثنا عبد األعل10338ابن أيب شيبة ] -

 :عمن تأخذ هاذا؟ قاال   :يرجم، قال :بن عتبة أن مروان سأله عن ادر تكون حتته األمة، مث يصيب فاحشة قال
 :[ عن معمر عن الزهاري قاال  53177عبد الرزاق ]. أدركنا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولونه

أدركناا   :عمن؟ قاال  :قال. نعم :ل عبد املل  بن مروان عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أحتصن األمة ادر؟ قالسأ
                                                

[ أمجع أهل العلم على أن ادر املسلم إذا تزوج امرأة حرة مسلمة تزوجيا صحيحا، ودخل هبا ووطئها يف 636/ 51قال ابن املنذر ] - 5
ن حمصنا أم ال: فقال أكثر من الفرج أنه حمصن يوجب عليه وعليها الرجم إذا زنيا بعد ذل . واختلفوا فيمن وطئ بنكاح فاسد هل يكو

حنفظ عنه من أهل العلم ال يكون حمصنا بالنكاح الفاسد. مث قال: وأمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن املرء ال يكون بعقد 
ن أيب [ من طريق إمساعيل القاضي حدثنا إمساعيل ب58695النكاح الصحي  حمصنا حىت يكون مع العقد الدخول.اها وروى البيهقي ]

أويس حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون: من تزوج ممن مل يكن أحصن قبل ذل  فزىن قبل أن يدخل 
بامرأته فال رجم عليه، واملرأة مثل ذل ، فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو هنار أو أكثر فزىن بعد ذل  فعليه الرجم، واملرأة مثل ذل  

 إلماء أمهات األوالد ال يوجنب الرجم.اهاوا



 26 

ورواه البيهقاي  . اها هذه رواية الدبري عن عبد الرزاق. أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولون ذل 
معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد [ من طريق أمحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخربنا 58304]

عمان   :قاال . نعم :سأل عبد املل  بن مروان عبد اهلل بن عتبة عن األمة هل حتصن ادر؟ قال :اهلل بن عتبة قال
ورواه من طريق يونس بن عباد  . أدركنا أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولون ذل  :تروي هذا؟ قال

 يونس عن ابن شهاب أنه مسع عبد املل  يسأل عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بان  األعلى حدثنا ابن وهب أخربين
أدركنا أصحاب رسول اهلل  :عمن تروى هذا؟ فقال :فقال عبد املل . نعم :هل حتصن األمة ادر؟ فقال :مسعود

 . (5)اها عبيد اهلل أشبه، وهو خرب صحي . صلى اهلل عليه وسلم يقولون ذل 
[ حدثنا عيسى بن يونس عن أيب بكر بن عبد اهلل بن أيب مرمي عن علي بن أيب طلحاة  10368]ابن أيب شيبة  -

إهنا  :عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ذل ، فنهاه عنها، وقال
 . اها منكر. ال حتصن 

أنه كان ال يرى مشركة    بن عمر عن نافع عن [ حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهلل10367ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا أيب ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخربين عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمار  4545ابن أيب حامت ]. حمصنة

اها صحي ، ورواه إسحاق عن الدراوردي عان  . أنه كان ال يرى مشركة حمصنة يعين اليهوديات والنصرانيات
 . فعه، وهو خطأعبيد اهلل ر

[ حدثنا أبو مطيع اخلراساين عن سفيان عن موسى بن عقبة عن ناافع  534وقال أبو عبيد يف الناسخ واملنسوخ ]
[ حدثنا وكيع بن اجلراح عن سافيان عان   10360ابن أيب شيبة ]. ال حيصن أهل الشرك :عن ابن عمر أنه قال

[ حدثنا أيب ثناا  4545ابن أيب حامت ]. فليس مبحصنمن أشرك باهلل  :موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال
يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخربين عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يارى مشاركة حمصانة يعاين     

حدثنا سفيان عان   :[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال0517ابن املنذر ]. اليهوديات والنصرانيات
[ نا عبد اهلل بن جعفر بن 3106الدارقطين ]. ال حيصن من أشرك باهلل :نافع عن ابن عمر قالموسى بن عقبة عن 

من أشارك بااهلل    :خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال
 اها . فليس مبحصن
ويرية عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كاان  [ من طريق عبد اهلل بن حممد بن أمساء حدثين ج58305ورواه البيهقي ]

 . اها صحي ، كتبته يف النكاح. من أشرك باهلل فليس مبحصن :يقول

                                                
[ عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن حممد أهنما كانا يقوالن: إذا نك  ادر األمة فمسها فقد أحصنته. قال مال : 5078مال  ] - 5

 وكل من أدركت كان يقول ذل : حتصن األمة ادر إذا نكحها فمسها.اها
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أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ال حتصن األمة ادار،   :[ حدثنا هشيم قال874سعيد ] -
ذ  واحدة منهن مل يكن بينها وبني زوجها وال حتصن ادرة العبد وال حتصن املسلم اليهودية وال النصرانية، وإن ق

 :[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا هشيم أخربنا مطر  عن الشعيب، قال0510ابن املنذر ]. لعان
وأخربنا املغرية وعبيد عن إبراهيم، وعبد املل  عان عطااء،    :وأخربنا ادجاج عن عطاء وإبراهيم والشعيب، قال

ال حتصن اليهودية وال النصرانية املسلم، وال األمة ادر  :عيب عن أبيه عن جده أهنم قالواوادجاج عن عمرو بن ش
 . اها ضعيف. املسلم
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قال اهلل تعاىل )فإن جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضاروك شايئا وإن حكمات    
  حيب املقسطني(فاحكم بينهم بالقسط إن اهلل

جاءت اليهود إىل رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم    :[ عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أنه قال5608مال  ] -
ما جتدون يف التاوراة يف شاأن    :فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضاع   : بن سالمفقال عبد اهلل. نفضحهم وجيلدون :الرجم؟ فقالوا
ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية  :أحدهم يده على آية الرجم مث قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اهلل بن سالم

فقال عبد اهلل بن  فأمر هبما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرمجا،. صدق يا حممد فيها آية الرجم :فقالوا. الرجم
اها . يعين حيين يكب عليها حىت تقع ادجارة عليه :قال مال . فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها ادجارة :عمر

 . رواه البخاري ومسلم
[ حدثنا حيىي بن حيىي وأبو بكر بن أيب شيبة كالمها عن أيب معاوية قال حيىي أخربنا أبو معاوية 6434وقال مسلم ]
مر على النيب صلى اهلل عليه وسلم بيهاودي حممماا    :ش عن عبد اهلل بن مرة عن الرباء بن عازب قالعن األعم

فادعا رجاال مان    . نعم :هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟ قالوا :جملودا فدعاهم صلى اهلل عليه وسلم فقال
ال، ولاوال   :اين يف كتابكم؟ قالأنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا جتدون حد الز :علمائهم فقال

أن  نشدتين هبذا مل أخربك، جنده الرجم، ولكنه كثر يف أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشاريف تركنااه وإذا أخاذنا    
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم واجللاد   :الضعيف أقمنا عليه ادد، قلنا

فأنزل . فأمر به فرجم. اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه :صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل. مكان الرجم
اهلل عز وجل )يا أيها الرسول ال حيزن  الذين يسارعون يف الكفر( إىل قوله )إن أوتيتم هذا فخذوه( يقول ائتاوا  

فأنزل اهلل تعااىل  . م فاحذرواحممدا صلى اهلل عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه، وإن أفتاكم بالرج
)ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئ  هم الكافرون( )ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئ  هم الظاملون( )ومن مل حيكم 

 اها. مبا أنزل اهلل فأولئ  هم الفاسقون( يف الكفار كلها
بعث علي حممد بن  :ن أبيه قال[ حدثنا أبو األحوص عن مساك عن قابوس بن خمارق ع11196ابن أيب شيبة ] -

أن أقم اداد علاى    :أيب بكر أمريا على مصر، فكتب حممد إىل علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي
[ قاال  58480الشافعي ]هق. املسلم الذي فجر بالنصرانية، وارفع النصرانية إىل النصارى يقضون فيها ما شاؤوا

بوس بن خمارق أن حممد بن أيب بكر كتب إىل علي بن أيب طالب رضي وكيع عن سفيان الثوري عن مساك عن قا
اهاا  . أن أقم ادد على املسلم وادفع النصرانية إىل أهل دينها :اهلل عنه يسأله عن مسلم زىن بنصرانية فكتب إليه

 . ورواه عبد الرزاق، ضعيف
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ليس علاى أهال    :قال  [ حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو عن جماهد عن 10545ابن أيب شيبة ] -
 :[ أخربنا حممد بن إمساعيل قاال 364اها كذا رواه أبو بكر، وقال اخلالل يف أحكام أهل امللل ]. الكتاب حد

اهاا  . ليس على أهل الكتاب حد :حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن ابن عباس قال
مد بن إمساعيل الصائغ قال حدثنا حممود بن غايالن قاال   [ من حديث حم337/ 4وذكر أبو عمر يف التمهيد ]

حدثنا وكيع قال مل يرو شعبة عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عن ابن عباس إال حديثني، أحدمها أن ابن عبااس  
. حدثناه شاعبة  :ليس على أهل الكتاب حد، قال وكيع :واآلخر أن ابن عباس قال. يكرب على اجلنائز ثالثا :قال

 . (5)وقد رواه عمرو على الوجهني، يأيت يف الباب بعده. أوىل، من حديث شعبة، وسنده جيداها هذا 

                                                
ن الزهري قال: مضت السنة أن يردوا يف حقوقهم ومواريثهم إىل أهل دينهم إال أن يأتوا [ أخربنا معمر ع50137عبد الرزاق ] - 5

 راغبني يف حد حنكم بينهم فيه فنحكم بينهم بكتاب اهلل قال اهلل لرسوله )وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط(.اها صحي .
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 وقول اهلل تعاىل شأنه )فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب(
عن أيب هريرة وزيد بان خالاد    [ عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود5459مال  ] -

إن زنت فاجلادوها، مث إن   :فقال ومل حتصناجلهين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم سئل عن األمة إذا زنت 
. ال أدري أبعد الثالثة أو الرابعاة  :قال ابن شهاب. زنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث بيعوها ولو بضفري

 . اها رواه البخاري ومسلم
[ عن عبيد اهلل بن عمر قال أخربين سعيد املقربي أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهلل 53408بد الرزاق ]ع -

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وال يعريها وال يفندها، مث إذا زنت فليجلدها وال يعريها وال  :صلى اهلل عليه وسلم
 . اها رواه البخاري ومسلم .يفندها، مث إذا زنت الثالثة فليبعها ولو حببل من شعر

ابن . جلد والئد من اخلمس أبكارا يف الزىن [ عن معمر عن الزهري أن 53455عبد الرزاق ] -
جلاد عمار    :[ حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن الزهري قال0908جرير ]

وروي عن زيد بن أسلم عن أبياه  . اها هذا مرسل جيد. ة يف الزنارضي اهلل عنه والئد أبكاًرا من والئد اإلمار
اها رواه إمساعيل بن . كنت أجلد عند عمر بن اخلطاب والئد زنني ومل حيصن حد اململوكة مخسني سوطا :قال

 .  إسحاق القاضي يف أحكام القرآن، وسقط سنده من املخطوط
ر أخربه أن عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة املخزومي [ عن حيىي بن سعيد أن سليمان بن يسا5451وقال مال  ]

عباد  . أمرين عمر بن اخلطاب يف فتية من قريش فجلدنا والئد من والئد اإلمارة مخسني مخسني يف الازىن  :قال
 :[ عن ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة قال53497الرزاق ]

قال قال عبد اهلل . د من رقيق اإلمارة فأمر هبن عمر بن اخلطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن اددأحدثت والئ
[ عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال 53490عبد الرزاق ]. وكنت ممن جلدهن :بن عياش

مر بن اخلطاب شابابا مان قاريش    أحدثت والئد لإلمارة فبعث ع :أخربين عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة قال
[ حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سعيد عن 17083ابن أيب شيبة ]. فكنت ممن جلدهن :فجلدوهن ادد قال

دعانا عمر يف فتيان من فتيان قريش يف إماء زنني من رقياق اإلماارة،    :سليمان بن يسار عن ابن أيب ربيعة قال
[ حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل قال أخربنا يزيد بن هارون قال أخربناا  0113ابن املنذر ]. فضربناهن مخسني مخسني

حيىي بن سعيد أن سليمان بن يسار أخربه أن عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة أخربه أن عمر بن اخلطاب دعااه يف  
.  صحي اها حديث مدين. فتية من قريش فأمرهم فجلدوا والئدا من والئد اإلمارة أخف اددود مخسني مخسني

 . وقوله أبكارا يدل على أن اإلحصان عند عمر يف اآلية ليس على معىن النكاح
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[ حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد أخربته أن عبدا من رقياق  48وقال أبو اجلهم العالء بن موسى ]
اه، ومل جيلد الوليادة،  اإلمارة وقع على وليدة من اخلمس، فاستكرهها حىت افتضها، فجلده عمر بن اخلطاب، ونف

 .  اها علقه البخاري، يأيت يف ادد على املكره. من أجل أنه استكرهها
[ أخربنا ابن جريج عن عطاء وعمرو عن ادارث بن عبد اهلل عن أبيه عبد اهلل بن أيب 53451وقال عبد الرزاق ]

وعن ابن عيينة عن عمرو بن . لدارألقت فروهتا وراء ا :ربيعة أنه سأل عمر بن اخلطاب عن األمة كم حدها فقال
ألقت  :دينار عن ادارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة أنه سأل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ]كذا[ عن حد األمة فقال

وعن املثىن بن الصباح عن عكرمة بن خالد عن ادارث بن عبد اهلل عن أبيه أنه سأل عمر عان  . فروهتا وراء الدار
وقال ساعيد بان   . ذكره عبد الرزاق يف من رخص يف ترك ادد عليها. فروهتا وراء الدار ألقت :حد األمة فقال

 :[ أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار مسع ادارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة خيرب أبا الشعثاء قاال 1903منصور ]
وقال سفيان مرة أخرى . رإن األمة نبذت فروهتا من وراء الدا :سأل أيب عمر بن اخلطاب عن حد األمة فقال عمر

 . اها هذا خرب مكي صحي  يف لباس األمة، وما قبله أص  منه يف ادد، وكأن هذا خمتصر(5)من وراء اجلدار
[ حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن 6468مسلم ] -

ادد من أحصن منهم ومن مل يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم  :لفقا خطب  :عبيدة عن أيب عبد الرمحن قال
، فإن أمة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زنت فأمرين أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشايت  حيصن

 اها. أحسنت :إن أنا جلدهتا أن أقتلها، فذكرت ذل  للنيب صلى اهلل عليه وسلم فقال
[ حدثين أيب حدثنا هشيم وأبو إبراهيم املعقب عن هشيم أنبأنا حصني عن 061 املسند ]وقال عبد اهلل بن أمحد يف

جلدهتا بكتاب اهلل  :أيت علي مبوالة لسعيد بن قيس حمصنة قد فجرت قال فضرهبا مائة مث رمجها مث قال :الشعيب قال
وابن قحطبة قاال حدثنا حممود  [ حدثنا ادسني3187الدارقطين ]. ورمجتها بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أيت علي رضي اهلل عنه مبوالة لسعيد بن قيس قد فجارت   :بن خداش حدثنا هشيم أخربنا حصني عن الشعيب قال
اهاا صاح    . جلدهتا بكتاب اهلل ورمجتها بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فضرهبا مائة مث رمجها مث قال

                                                
محه اهلل بقوله هذا الفروة بعينها ألن الفروة جلدة الرأس كذا [ قال أبو عبيد: مل يرد عمر ر00/ 0ذكره أبو عمر يف التمهيد مث قال ] - 5

قال األصمعي: وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ولكن إمنا أراد بالفروة القنا  يقول ليس عليها قنا  وال حجاب ألهنا خترج إىل 
ى االمتنا  من الفجور فكأنه رأى أن ال حد عليها كل موضع يرسلها أهلها إليه ال تقدر على االمتنا  من ذل  ولذل  ال تكاد تقدر عل

إذا فجرت هبذا املعىن قال: وقد روي تصديق هذا يف حديث مفسر حدثناه يزيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال تذاكرنا يوما 
ن فإهنن إذا أحدثن حددن. قال أبو قول عمر هذا فقال سعيد بن حرملة: إمنا ذل  من قول عمر يف الرعايا فأما اللوايت قد أحصنهن مواليه

عبيد: أما ادديث فرعايا وأما العربية فرواعي. قال أبو عمر: ظاهر حديث عمر أن ال حد على األمة إال أن حتصن بالتزويج وقد قيل إن 
رج  ابن عبد الرب معناه أن ال حد على األمة كانت ذات زوج أو مل تكن ألهنا ال حجاب عليها وال قنا  وإن كانت ذات زوج.اها مث 

 خرب املدنيني قبُل على خرب املكيني هذا.
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ملعرو  أنه كان يف قضية شراحة وكانت حرة، إال أن يكون والء عتق، واهلل وفيه نظر، ا. إسناده شعيب واأللباين
 .  أعلم

أخربنا أبو مال  األشجعي عن أيب  :[ حدثنا حممد بن علي حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال0116وقال ابن املنذر ]
يا قنارب قام إلياه     :إنه أصاب فاحشة فأقم علي ادد، فرددين أربع مرات، مث قال :أتيت عليا فقلت :حبيبة قال

اها ورواه . فضربه مخسني سوطا :قال. اضربه حىت أقول ل  أمس  :إين مملوك فقال :فاضربه مائة سوط فقلت
 . البيهقي من طريق أمحد بن جندة عن سعيد بن منصور

حدثين أهل هرمز وادي عان   :[ حدثنا يزيد بن هارون عن أيب مال  األشجعي قال17848وقال ابن أيب شيبة ]
قم يا قنرب  :يا أمري املؤمنني طهرين، قال :تب إىل اهلل واستتر، قال :فقال. إين أصبت حدا :رمز أنه أتى عليا فقاله

اها هذا أص  من حديث هشايم، وفياه   . فاضربه ادد، وليكن هو يعد لنفسه، فإذا هناك فانته، وكان مملوكا
 . ضعف
إن  :فقاال  م أن معقل بن مقرن املزين جاء إىل [ عن الثوري عن محاد عن إبراهي53496عبد الرزاق ] -

[ عان  57748عبد الرزاق ]. قال إسالمها إحصاهنا. ليس هلا زوج :قال. اجلدها مخسني :جارية يل زنت فقال
. اقطعاه  :قال. عبد يل سرق من عبدي :معمر عن األعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال

حممد بن بشار بندار يف حديثه رواياة أيب  . اجلدها مخسني :قال. جارييت زنت :قال. خذ مال ال مال  أ :مث قال
إين  :[ حدثنا حممد حدثنا سعيد عن أيب معشر عن النخعي أن معقل بن مقرن أتى ابن مساعود فقاال  45يعلى ]

حترموا طيبات ما أحال  حلفت أن ال أضع جنيب على فراشي كيت وكيت، فتال هذه اآلية )يا أيها الذين آمنوا ال 
إين غين فهات،  :قال. فأمره أن يكفر. لوال هذه اآلية ما سألت  :اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين( قال

ولكنه لو سرق مان   ،مال  أخذ بعضه بعضا ال قطع عليه :قال. عبدي سرق قباء عبدي :قال. حرر حمرزا :قال
فإن  :قال. بلى :أليست مسلمة؟ قال :قال. إهنا مل حتصن :قال. دها مخسنياجل :قال. أميت زنت :قال. غريك قطع

 . اها حممد هو ابن جعفر غندر عن سعيد بن أيب عروبة. إحصاهنا إسالمها
[ حدثين حممد بن عبد اهلل بن بزيع قال حدثنا بشر بن املفضل عن سعيد عن أيب معشار  0977ورواه ابن جرير ]

حدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قال أخربين جرير بن حازم . إسالمها إحصاهنا :لعن إبراهيم أن ابن مسعود قا
أن سليمان بن مهران حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن مهام بن ادارث أن النعمان بن عبد اهلل بن مقّرن سأل عباد  

إحصااُنها   :ل ابن مسعودفقا. إهنا مل ُتحِصن :قال. اجلدها مخسني جلدة :َأَميت زنت، فقال :اهلل بن مسعود فقال
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم أن النعمان بان مقاّرن   . إسالمها

حدثين ابن املثىن قال حدثنا حمماد بان   . إسالمها إحصاهنا :سأل ابن مسعود عن َأمة زنت وليس هلا زوج، فقال
 :قلت. اجلدها :َأميت زنت، قال :قلت البن مسعود :يم أن النعمان قالجعفر قال حدثنا شعبة عن محاد عن إبراه
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حدثنا ابن محيد قال حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن علقمة قاال  . إحصاهنا إسالمها :قال. فإهنا مل ُتحصن
شاعث عان   حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حيىي بن أيب زائدة عن أ. إحصاهنا إسالمها :كان عبد اهلل يقول

وهاذا خارب   . اها صوابه معقل بن مقرن، كتبته يف الناذور . األمة إحصاهنا إسالمها :الشعيب قال قال عبد اهلل
 . صحي 

حدثنا محاد حدثنا منصاور   :حدثنا محيد بن مسعدة قال :[ حدثنا موسى بن هارون قال0151وقال ابن املنذر ]
إهنا مل حتصن،  :اجلدها، قال :أميت زنت، قال :مسعود قال عن إبراهيم عن مهام بن ادارث أن ابن مقرن سأل ابن

[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بن زياد ثناا   0403الطرباين ]. إحصاهنا إسالمها :قال
رمحن، يا أبا عبد ال :منصور بن املعتمر عن إبراهيم عن مهام بن ادارث أن ابن مقرن سأل عبد اهلل بن مسعود فقال

إين حلفت أن ال أنام على فراشي سنة، فتال عبد اهلل هذه اآلية )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحال اهلل  
 :قاال . أعتق رقباة  :إين موسر، قال :لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين( كفر ميين  ومن على فراش ، قال

 :اجلدها، قاال  :أميت زنت، قال :قال. أي ال قطع عليه. ضامال  سرق بعضه بع :عبدي سرق قباء عبدي، قال
 . اها هذا مرسل. إسالمها إحصاهنا :إهنا مل حتصن، قال

[ حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن 883وقال سعيد بن منصور ]
يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( إنه حرم الفراش، فقال له عبد اهلل ) :مقرن أتى عبد اهلل فقال

 :عبدي سرق من عندي قبااء، قاال   :إمنا قرأت اآلية البارحة، فأتيت ، قال :إىل قوله )املعتدين( أعتق رقبة، قال
إحصااهنا   :إهنا مل حتصان، قاال   :اجلدها، قال :أميت زنت، قال :أظنه ذكر :قال. مال  سرق بعضه يف بعض

 . اها هذا أشبه، وسند صحي . إسالمها
 :[ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل قاال 17743وقال ابن أيب شيبة ]

عاادت،   :اجلدها مخسني، فقال :فقال عبد اهلل :جارييت زنت فأجلدها؟ قال :جاء معقل املزين إىل عبد اهلل، فقال
 . صحي . نصور عن أيب معاويةاها ورواه سعيد بن م. اجلدها :فقال

أرأيت األمة اليت  :لقيت عبد الرمحن بن معقل فقلت :[ حدثنا جرير عن منصور قال17786وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها مرسل صحي . ال :سأل عنها أبوك عبد اهلل أهنا فجرت، فأمره جبلدها، كانت تزوجت؟ قال

مد بن عبد األعلى عن سعيد عن خالد بن ميمون عان أيب  حدثنا حم :[ حدثنا موسى قال0153وقال ابن املنذر ]
اهاا ساند   (5)إسحاق أن أبا عبيدة بن عبد اهلل حدثه أن عبد اهلل بن مسعود كان يقرأها )فإذا َأحصن( أسالمن 

 . ضعيف
                                                

[.. فممن قرأ بضم األلف وكسر الصاد يف )أحصن( ابن عباس وأبو الدراداء وسعيد بن جبري 00/ 0قال أبو عمر يف التمهيد ] - 5
لسلمي وأبو رجاء وحممد بن سريين وجماهد وطاووس وعكرمة وابن كثري واألعرج وأبو جعفر ونافع وسالم والقاسم وأبو عبد الرمحن ا
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قال يف أم الولد إذا أعتقها سايدها   [ عن عثمان عن سعيد عن محاد عن إبراهيم أن 53354عبد الرزاق ] -
اها عثمان بن مطر منكار  . جتلد وتنفى وال ترجم :وقال . ات عنها مث زنت فإهنا جتلد وال تنفىأو م

[ حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن محاد عن إبراهيم أن علياا  10498وقال ابن أيب شيبة ]. ادديث
اها هذا أص ، وفيه . ال عبد اهلل جتلد وتنفىجتلد وال نفي عليها، وق :وعبد اهلل اختلفا يف أم ولد بغت فقال علي

 . ضعف
اهاا  . أنه حد جارية له [ حدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد عن 17744ابن أيب شيبة ] -

 .  سند جيد
ضرب أمة له فجرت،   شهدت  :[ حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال17740ابن أيب شيبة ] -
مث قرأ )وليشاهد عاذاهبما طائفاة مان      :وعنده طائفة من الناس، قال :وعليها ملحفة قد جللت هبا، قال :قال

أتيت  :ثنا أشعث عن أبيه قال :ثنا حفص بن غياث قال :[ حدثين أبو السائب قال04/ 50ابن جرير ]. املؤمنني(
فدعا . اضرهبا مخسني :ا رجال فقالأبا برزة األسلمي يف حاجة، وقد أخرج جارية إىل باب الدار وقد زنت، فدع

ثنا حيىي عن أشعث عان   :وقال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال. مجاعة، مث قرأ )وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني(
فألقى عليها ثوبا وعنده قاوم   :أبيه أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غري مربح، قال

[ حدثنا حممد بن إمساعيل األمحسي ثنا احملاريب عن أشاعث  56597ابن أيب حامت ]. ما( اآليةوقرأ )وليشهد عذاهب
أيت بأمة لبعض أهله وقد ولدت من الزناا قبال    :عن أبيه عن أيب برزة األسلمي وكان من أصحاب الشجرة قال

عليها، مث أعطى الساوط  ذل  بأيام، وعنده نفر حنو من عشرة، فأمر هبا فأجلست يف ناحية، مث أمر بثوب فطرح 
اجلدها مخسني جلدة، ليس باليسري وال باخلصعة، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب، مث قارأ   :رجاًل فقال

. اها ورواه ابن علية عن أشعث هو ابن سوار، فيه ضعف، وأبوه مساتور . )وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني(
 . يأيت

                                                                                                                                       

على اختال  عنه وأبو عمرو وقتادة وعيسى وسالم ويعقوب وأيوب بن املتوكل وابن عامر وأبو عبد الرمحن املقرئ. واختلف يف ذل  
ىت عن ادسن وعاصم فروي عنهما الوجهان مجيعا. وكان ابن عباس يقول: إذا أحصن باألزواج، وكان يقول: ليس على األمة حد ح

حتصن بزوج، وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أيب الدرداء مثله. وهو مذهب كل من قرأ هبذه القراءة. مث قال: وممن قرأ بفت  
األلف والصاد )َأحَصن( علي بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عمر وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب والزهري وعطاء 

واألسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وحيىي بن وثاب واألعمش وطلحة بن مصر  ونصف الكويف وطلحة بن  والشعيب وزر بن حبيش
سليمان وخلف بن هشام وابن أيب ليلى وأبان بن ثعلب وعاصم ادجدري وعمرو بن ميمون وادكم بن عتيبة ويونس بن عبيد ومحزة 

ن سريين وكل ادد على األمة إذا زنت وهي مسلمة ذات زوج كانت والكسائي وابن إدريس، واختلف يف ذل  عن عاصم وادسن واب
أو غري ذات زوج مخسني جلدة وتأويل أحصن عند هؤالء من أهل العلم على وجهني أحدمها أسلمن والثاين عففن وليس عففن بشيء 

 ألنه يستحيل أن يكون عففن فإن أتني بفاحشة يعين الزنا واهلل أعلم.اها
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قال يف األمة إذا كانت ليسات باذات     الزهري عن سامل عن [ عن معمر عن 53459عبد الرزاق ] -
زوج فزنت جلدت نصف ما على احملصنات من العذاب، جيلدها سيدها، فإن كانت مان ذوات األزواج رفاع   

 .  اها سند صحي . أمرها إىل السلطان
أنه كان يضرب أمتاه   [ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر17747وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها صحي . إذا فجرت
حدثنا ليث عن نافع أن عباد اهلل   :حدثنا أمحد بن يونس قال :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0111وقال ابن املنذر ]

 . اها صحي . قطع يد غالم له سرق، وجلد غالما له ادد
حدثنا محاد حدثنا أيوب عن ناافع أن   :قالحدثنا أبو الربيع  :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0150وقال ابن املنذر ]

ممان   :فسأهلا ابن عمار . فحملت :قال. أخي :وتقول اجلارية. أخيت :غالما البن عمر وجارية كان الغالم يقول
أرأيت إن جاءت به ذا  :فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان يف يديه زوائد، فقال ابن عمر. منه :محلت؟ فقالت

 .  اها سند صحي . فجاءت به ذا زوائد، فجلدمها ابن عمر :، قالنعم :زوائد أمن  هو؟ قال
ثنا حيىي بن أيب زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة عان   :[ حدثنا أبو هشام قال05/ 50وقال ابن جرير ]

 :وحسبت أنه قاال  :جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع :عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر قال
 :مث قال. وأخذتين هبا رأفة؟ إن اهلل مل يأمرين أن أقتلها :)وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهلل( فقال :وظهرها، فقلت

ثين عبيد اهلل بن عبد اهلل  :مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة يقول :ثنا ابن علية عن ابن جريج قال :حدثين يعقوب قال
فأين قاول اهلل   :فقال للجالد، وأشار إىل رجلها، وإىل أسفلها، قلت بن عمر أن عبد اهلل بن عمر حد جارية له،
[ حدثنا حممد بن 133إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن ]. أفأقتلها؟ :)وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهلل( قال

ضرب  :اهلل قالأيب بكر قال حدثنا موسي بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة عن عبد اهلل بن عبد 
أي  :)وال تأخذكم هبا رأفة( قال :فقلت. ظهرها :ابن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها وأحسبه قال

. بين وأخذين هبا رأفة؟ إن اهلل مل يأمرين أن أقتلها وال أجعل جلدها يف رأسها، أما أنا فقد أوجعت حيث أضارب 
ألودي ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة عن عبيد [ حدثنا عمرو بن عبد اهلل ا56018ابن أيب حامت ]

)وال  :قال قلت، أراه قال وظهرها :قال نافع، فضرب رجليها، اهلل بن عبد اهلل بن عمر أن جارية البن عمر زنت
ن أجعال  يا بين ورأيتين أخذتين هبا رأفة؟ إن اهلل مل يأمرين أن أقتلاها وال أ  :تأخذكم هبما رأفة يف دين اهلل( قال

[ من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج 58448البيهقي ]. (5)جلدها يف رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت
أسافل   :أخربين ابن أيب مليكة عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي جيلدها

                                                
 سقط استدركته من تفسري ابن كثري.وقع يف املطبو   - 5
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اهاا  . أنا أقتلاها؟  :هبما رأفة يف دين اهلل( قال أين قول اهلل عز وجل )وال تأخذكم :قال فقلنا. رجليها، خفف
 . صحي 
اها ثقاات،  . ليس على اململوكني نفي وال رجم :قال [ عن معمر عن قتادة عن 53356عبد الرزاق ] -

 . وفيه نظر
[ حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن مثامة أن أنس بن مال  كان إذا زىن مملوكه ضربه 17749وقال ابن أيب شيبة ]

حدثنا عبد اهلل بن بكر حدثنا سعيد عن مثامة أن أنس  :[ حدثنا موسى حدثين جماهد قال0119ابن املنذر ]. داد
[ من طريق عبد الوهاب بن عطاء 58444البيهقي ]. بن مال  كان إذا زىن مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه ادد

 . كه أمر بعض بنيه فأقام عليه اددلوأخربنا سعيد عن مثامة بن أنس أن أنس بن مال  كان إذا زىن مم
 :حدثين مثامة بن عبد اهلل بن أنس قال :نا داود بن أيب هند قال :[ حدثنا هشيم قال456وقال سعيد بن منصور ]

أبو ادسني الدقاق ابن أخي ميمي يف . شهدت أنس بن مال  يضرب إماءه ادد إذا زنني، تزوجن، أو مل يتزوجن
د اهلل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أيب هند عان  [ حدثنا عب514فوائده ]

اها . فكنت أجلدهن بني يديه مخسني جلدة :كان أنس جيلد إماءه إذا بغني، قال :مثامة بن عبد اهلل بن أنس قال
 . ال يثبت عن أنس خالفهوهذا خرب صحي ، . عبد اهلل هو أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن أيب إسرائيل املروزي

[ عن رجل عن سامل بن مسكني قال أخربين عن حبيب بن أيب فضالة أن صاحل بان  53413وقال عبد الرزاق ]
يا  :فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مال  فجلس فقال :كريز حدثه أنه جاء جبارية زنت إىل ادكم بن أيوب قال

ال  :فقاال . بغت فأردت أن أدفعها إىل اإلمام ليقيم عليها ادد جارية يل :صاحل ما هذه اجلارية مع ؟ قال قلت
 :قال صاحل. ال تفعل وأطعين :قال له أنس. ما أنا بفاعل حىت أدفعها :قال. تفعل رد جاريت  واتق اهلل واستر عليها

 :قال. منع :قال فقال أنس. فلم يزل يراجعين حىت قلت له أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب فأنت ضامن
 . اها ضعيف منكر. فردها
كان ال يرى على   [ عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن جماهد عن 53454عبد الرزاق ] -

. وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عباس مثلاه . عبد وال على أهل الذمة اليهود والنصارى حدا
ليس على األمة حاد   :ن عمرو بن دينار عن جماهد قال قال ابن عباس[ حدثنا سفيان ع454سعيد بن منصور ]

ليس على األماة   :[ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جماهد عن ابن عباس قال17780ابن أيب شيبة ]. حىت حتصن
ال حاد   :[ عن معمر عن أيوب عن جماهد عن ابن عباس قال53458وقال عبد الرزاق ]. حد حىت حتصن بزوج

ليس على األمة حد  :وقال عن ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن جماهد عن ابن عباس قال. على معاهد على عبد وال
 . اها صحي . حىت حتصن
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كان ال يرى على عبد حدا، إال  :[ عن ابن جريج قال أخربين عطاء عن ابن عباس قال53457وقال عبد الرزاق ]
 . اها صحي . ذل  قولهأن حتصن األمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب، فكان 

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس ح وعن سفيان عن منصور عن 17784وقال ابن أيب شيبة ]
 اها. ليس على األمة حد حىت تزوج :جماهد ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري قالوا

 :بن جبري عن ابن عباس أنه كان يقاول [ حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد 454وقال سعيد ]
[ حادثنا أباو   0154ابن املنذر ]. ليس على األمة حد حىت حتصن ألن اهلل يقول )فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة(

إمنا قال اهلل  :سعد حدثنا عبد اجلبار عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
 . اها كذا قال مسعر. فليس يكون عليها حد حىت حتصن :ة فعليهن( قال)فإذا أحصن فإن أتني بفاحش

. يف األمة إذا زنت مل جتلد :[ أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن جبري يقول07وقال ابن اجلعد ]
[ مان  58447البيهقي ]. لقد أدركت بقايا األنصار جيلدون والئدهم إذا زنني :فسألت ابن أيب ليلى فقال :قال

إذا زنت األمة  :طريق عبيد اهلل بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن جبري يقول
أدركت بقايا األنصار وهم يضربون الوليدة مان   :فسألت عبد الرمحن بن أيب ليلى فقال. مل جتلد ادد ما مل تزوج

 .  حديث صحي اها هذا أشبه، وهو (5)والئدهم يف جمالسهم إذا زنت
[ حدثنا عبيد اهلل بن إمساعيل البغدادي ثنا خلف يعين ابن هشام ثنا اخلفا  عن هارون 4195وقال ابن أيب حامت ]

 اها. عن أبان بن تغلب عن ادكم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قوله )فإذا أحصن( يعين باألزواج
اهاا  . إذا زنت األمة وليس هلا زوج مل جتلد :س قال[ أخربنا شعبة عن ادكم عن ابن عبا169وقال ابن اجلعد ]

 . هذا أشبه، وهو مرسل صحي 
عن ابن  -ش  داود  -نا داود بن أيب هند عن عكرمة أو غريه  :[ حدثنا هشيم قال453وقال سعيد بن منصور ]

 اها. عباس أنه كان ال يرى على األمة حدا حىت تزوج زوجا حرا
اسم قال حدثنا ادسني قال حدثنا هشيم قال أخربنا حصني عن عكرمة عان  [ حدثنا الق0995وقال ابن جرير ]

[ من طريق سعيد بن منصور حادثنا  58443البيهقي ]. إذا تزوجن :ابن عباس أنه كان يقرأ )فإذا ُأحصن( يقول
 . اها صحي . إذا تزوجن :هشيم أخربنا حصني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ )فإذا ُأحصن( قال

[ حدثين املثىن قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين معاوية عن علي بن أيب طلحة عن 0599ابن جرير ]وقال 
 . اها حسن. ابن عباس قوله )فإذا أحصن( يعين إذا تزوجن حرا

                                                
[ حدثنا جرير عن منصور عن جماهد قال: يقول أهل مكة: إذا فجرت األمة ومل تكن تزوجت قبل ذل  ال 17787ابن أيب شيبة ] - 5

 يقام عليها ادد.اها صحي .
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[حدثنا يونس قال أخربنا ابن وهب قال أخربين عياض بن عبد اهلل عان أيب الزنااد أن   0598وقال ابن جرير ]
اها هذا حديث حسن، . أحصنتها :ه أن ابن عباس أخربه أنه أصاب جارية له قد كانت زنت، وقالالشعيب أخرب

 .  تقدم يف كتاب النكاح من وجوه أمثل
ابناة   [ أخربنا ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن حسن بن حممد أخربه أن 53491عبد الرزاق ] -

[ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ادسن بن 17746ابن أيب شيبة ]. دحممد صلى اهلل عليه وسلم جلدت أمة هلا اد
[ أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ادسن 58444الشافعي ]هق . حممد بن علي أن فاطمة حدت جارية هلا

وقاال ابان حجار يف    . بن حممد بن علي أن فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدت جارية هلا زنت
[ ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول اهلل كانت جتلاد  554/ 6التلخيص ]

 . اها هذا مرسل، وهو يشبه حديث علي قبله. وليدهتا مخسني إذا زنت
 :[ حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قاال 17789ابن أيب شيبة ] -

 . اها صحي ، تقدم. صار إذا زنت األمة يضربوهنا يف جمالسهمأدركت أشياخ األن
كانوا يرسلون إىل خدمهم إذا زنني  :[ حدثنا جرير عن مغرية عن فضيل عن إبراهيم قال17748ابن أيب شيبة ] -

 . اها ال بأس به. جيلدوهنن يف اجملالس
بد واألمة أهلومها يف الفاحشة، إال مضت السنة أن حيد الع :[ عن معمر عن الزهري قال53494عبد الرزاق ] -

 . اها صحي . أن يرفع أمرمها إىل السلطان، فليس ألحد أن يفتات على السلطان
[ من طريق إمساعيل القاضي حدثنا ابن أيب أويس حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهااء  58485البيهقي ] -

ال ينبغي ألحد أن يقيم شيئا من اددود دون السلطان إال أن  :الذين ينتهى إىل قوهلم من أهل املدينة كانوا يقولون
إذا زىن العبد أو األمة فعلى كل واحاد   :[ كانوا يقولون58444وبه ]. للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته

من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم علياه   :وكانوا يقولون. منهما َفَعل ذل  َجلُد مخسني وال تغريب على مملوك
 . اها حسن. حىت عتق فعليه حد اململوك

 باب منه
 :قال  [ حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن 17779ابن أيب شيبة ] -

 . اها ثقات. حد املكاتب حد اململوك
ا أصاب حادا،  يف املكاتب إذ [ حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن 17774ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل جيد. يضرب حبساب ما أدى :قال
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جااءت امارأة إىل    :[ حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن حبيب بن سامل موىل النعمان بن بشري قال1141سعيد ] -
إن كنات   : عليه وسلمأما إن عندي يف ذل  خربا شافيا أحدثه عن رسول اهلل صلى اهلل :النعمان جباريتها، فقال

قاد كنات    :زوج  وأبو ولدك يرجم قويل :فقال هلا الناس. أذنت له ضربته مائة، وإن كنت مل تأذين له رمجته
[ حادثنا  6645اها مل يسمعه أبو بشر، قال أبو داود ]. فضربه مائة :أذنت له، وإمنا محلين على ذل  الغرية قال

ة عن أيب بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل عن النعماان  حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر عن شعب
إن كانت أحلتها له جلد مائاة، وإن مل   :بن بشري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الرجل يأيت جارية امرأته، قال

ب، اها ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة، ومداره عليه، وهو جمهول، ويف ادديث اضطرا. تكن أحلتها له رمجته
 . (5)كذل  قال الترمذي وغريه

لاو أتيات    :قال  :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سامل عن ابن عمر قال10534ابن أيب شيبة ] -
 .  اها كذا وجدته. برجل وقع على جارية امرأته لرمجته

لو أتيات   :ال[ عن الثوري عن عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم عن نافع عن ابن عمر ق53614وقال عبد الرزاق ]
[ 0571رواه ابن املناذر ] . اها سقط من الناسخ ذكر عمر. به الذي يقع على جارية امرأته لرمجته وهو حمصن

لو أتيات   :حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال
 . وياها عاصم ليس بالق. بالذي يقع على جارية امرأته لرمجته

ال أوتى برجل وقع على  :قال عمر :[ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال10510وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها مرسل ضعيف. جارية امرأته إال فعلت وفعلت

أخربنا ابن أيب عروبة عن إياس بن معاوية عان ناافع    :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10538وقال ابن أيب شيبة ]
يا أمري املؤمنني إن املغرية يطؤين، وإن امرأته تدعوين زانية، فإن كنت هلاا   :ية إىل عمر، فقالتجاءت جار :قال

 :نعم، قال :تطأ هذه اجلارية؟ قال :فاهنه عن غشياين، وإن كنت له فانه امرأته عن قذيف، فأرسل إىل املغرية، فقال
ل  ال ترجع إىل أهل  إال مرجوما، مث ]دعا رجل  واهلل لئن مل تكن وهبتها :وهبتها يل امرأيت، قال :من أين؟ قال
 :فأتياها فأخرباها، فقالت :لئن مل تكوين وهبتها له لنرمجنه، قال :انطلقا إىل امرأة املغرية فأعلماها :وقال (1)رقيقني[

أخباار  وكيع ابن خلاف يف   ورواه. فخلى عنه :يا هلفاه، أيريد أن يرجم بعلي، الها اهلل إذا، لقد وهبتها له، قال

                                                
حد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم يف الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غري وامث  - 5

سلم منهم علي و ابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكنه يعزر. وذهب أمحد و إسحق إىل ما روى النعمان بن 
 بشري عن النيب صلى اهلل عليه و سلم.اها

 رواية وكيع، كأنه دعا رجلني ثقفيني. واهلل أعلم. [ وليس بالبني، وال8/418] سقط من املطبو ، واستدركته من االستذكار - 1
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[ حدثنا عباس بن حممد الدوري قال حدثنا عبد اهلل بن بكر قال حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن 315/ 5القضاة ]
إياس بن معاوية عن نافع أن جارية المرأة املغرية بن شعبة كان املغرية يغشاها وكانت موالهتا ال تدعوها إال ياا  

وهلا، وإن كنت هلا فإنه املغرية عن غشياين، فأرسل إىل املغارية  زانية، فأرسل إليها فإن كنت للمغرية فاهنها عن ق
. نعام  :تغشاها ؟ قال :قال. وهبتها يل أهلي فالنة :من أين كانت ل  ؟ قال :قال. نعم :أل  فالنة ؟ قال :فقال
رسل فأ. واهلل لئن أنكرت ذل  ال ترجع إىل أهل  إال وأنت مرجوم :قال. ال :هل ل  على ذل  بينة ؟ قال :قال

يا ويلها! أترجم بعلي؟ ال واهلل لقد وهبتها له، فرجعا إىل عمر  :فقالت. فحدثاها بقول عمر. إليها رجلني رفيقني
 . مرسل رجاله ثقات اها. فأخرباه، فخلى عنه
[ حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن أيب مسرة حدثنا خلف بن الوليد حدثنا املبارك بن فضالة عن 0575وقال ابن املنذر ]

إن زوجي وقع جبارييت فأحبلها، فأرسل عمار   :يد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة أتت عمر فقالتعب
والذي نفسي بيده لتأتني على ماا قلات    :قال عمر. نعم وهبتها يل :وحي  ما تقول هذه املرأة؟ قال :إليه فقال

قد كنت واهلل وهبتها  :فأتت عمر فقالت ويل  يرجم زوج  :قالوا للمرأة. بربهان أو ألكسرن عظام  باجلندل
 . اها ابن فضالة ضعيف. له، ولكن غرت حني حبلت، فجلد عمر املرأة مثانني، وخلى بني الرجل وبني جاريته

[ من طريق ادسن بن علي بن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهلل يعين ابن عمر عن ناافع  58434ورواه البيهقي ]
جارية فخرج هبا يف سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن اخلطاب وهبت امرأة لزوجها  :قال

فلما قدم الرجال   :قال. إين بعثت مع زوجي جبارية ختدمه وتقوم عليه فبلغين أهنا قد حبلت :رضي اهلل عنه فقالت
فوهبتها  :قال. ال :آبتعتها؟ قالقال . نعم :ما فعلت اجلارية فالنة أأحبلتها؟ قال :أرسل إليه عمر رضي اهلل عنه قال

إن زوجا    :فقيل للمرأة. لتأتيين بالبينة أو ألرمجن  :فقال. ال :فل  بينة على ذل ؟ فقال :قال. نعم :ل ؟ قال
اها هذا أص ، وهو . فأتت عمر رضي اهلل عنه فأقرت أهنا وهبتها له، فجلدها عمر ادد أراه حد القذ . يرجم

 .  مرسل جيد
[ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب قال لرجل خرج جبارية المرأته معاه يف  5454وقال مال  ]

لتاأتيين   :فقال عمر. وهبتها يل :سفر فأصاهبا فغارت امرأته فذكرت ذل  لعمر بن اخلطاب فسأله عن ذل  فقال
 . اها منقطع. فاعترفت امرأته أهنا وهبتها له :قال. بالبينة أو ألرمين  بادجارة

درأ عمر  :عن أبيه عن حممد بن محزة بن عمرو عن أبيه قال[ حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد 1144وقال سعيد ]
[ حادثنا ابان أيب   6784الطحاوي ]. ب وقع جبارية امرأته الرجم، وجلده مائةبن اخلطاب عن رجل من األعرا

دثين أيب عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي عان  ح :أخربنا ابن أيب الزناد قال :ثنا ابن أيب مرمي قال :داود قال
أدي صدقة ماال   :فإذا رجل يقول المرأته. فأتى محزة مبال ليصدقه. أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذمي

فسأل محزة عن أمرمها وقوهلما فأخرب أن ذل  الرجال  . بل أنت أد صدقة مال ابن  :وإذا املرأة تقول له. موالك
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فقاال  . فهذا املال البنه من جاريتها :قالوا. وأنه وقع على جارية هلا فولدت ولدا فأعتقته امرأته ،ةزوج تل  املرأ
أصلح  اهلل إن أمره قد رفع إىل عمر بن اخلطاب فجلده عمر رضي اهلل عنه  :فقيل له. ألرمجن  بأحجارك :محزة

فسأله عما ذكر من جلد عمر رضاي اهلل   ،فأخذ محزة بالرجل كفيال حىت قدم على عمر. مائة ومل ير عليه الرجم
إمنا درأ عنه الارجم   :وقال ،فصدقهم عمر رضي اهلل تعاىل عنه بذل  من قوهلم. تعاىل عنه إياه ومل ير عليه الرجم

 .  يأيت من رواية ابن وهب عند ابن املنذر. اها حديث حسن، علقه البخاري. أنه عذره باجلاهلية
مررت بأيب  :ر عن مساك بن الفضل قال أخربين عبد الرمحن بن البيلماين قال[ عن معم53639وقال عبد الرزاق ]

سلمة بن عبد الرمحن وعنده رجل حيدثه فدعاين فقال إذا مسعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا مسعتما أحببناا أن  
بين سعد بن هدير  حتدثا هبا مث قال يل سله يريد الرجل الذي عنده عما حيدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إىل

فبينا هو يصدق إذ قال رجل المرأته ومعها جارية فقال المرأته اصدقي عن موالت  يعين اجلارية فقالت امرأته بل 
اصدق عن ابنت  فقال املصدق وما شأن هذه فقال الرجل كانت أم هذه اجلارية أمة المرأيت هذه فوقعت عليهاا  

ىت أبلغ  أمري املؤمنني فقال فإن كان أمري املؤمنني قد قضى فينا قال فولدت هذه اجلارية فقال املصدق ألرفعن  ح
املصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إىل عمر أمري املؤمنني فجلده مئة ومل يرمجه فقال ال أعلمه إال قال فساأل  

عبد  [ عن معمر عن مساك بن الفضل عن53633وقال عبد الرزاق ]. املصدق عن ذل  فوجده كما أخربه الرجل
 .  اها هذا مرسل. رفع إىل عمر رجل زىن جبارية امرأته فجلده مئة ومل يرمجه :الرمحن البيلماين قال

قال حدثنا ساعيد   (5)حدثنا عبد اهلل بن بكري :[ حدثنا عباس الدوري قال314/ 5وقال وكيع يف أخبار القضاة ]
فأعطته امرأة جارية هلا ختدمه فقال، له ناس  بن أيب عروبة عن إياس بن معاوية عن القاسم بن حممد أن رجال جرح

إن  جائز األمر فيها، فأقامها، فزاد على ما أعطى  :إين ال أملكها إهنا المرأيت، فقالوا :أتبيعها ؟ فقال :من أصحابه
مري يا أ :الرجل :رجل من القوم، وأشهد المرأته بثمن يف ماله، فوقع عليها فرفعته املرأة إىل عمر بن اخلطاب، فقال

إن  جائز األمر فيها، فأقمتها فزدت على ما أعطاى   :إهنا المرأيت، فقالوا :أتبيعها ؟ قلت :املؤمنني قال أصحايب
فاستشار أصحابه فلم يقل له يومه شيء، فركب عمر ذات يوم، . اذهب :رجل منهم، فأشهدت هلا يف مايل، فقال

عمر نكس رأسه وأعرض عنه، فرأى عمر ذات يوم فرأى ذل  الرجل، فجلده مائة جلدة، فكان الرجل إذا رأى 
 . اها حديث يزيد قبل أشبه. يا فالن إنا مل نأل  وأنفسنا خريا :ذل  منه، فقال
خرج رجل جبارية امرأتاه يف سافر،    :[ حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن حممد قال1144وقال سعيد ]

مث أصاهبا، فلما قدم انطلقت امرأته، فأخربت عمار بان    فمرض فعاجلته، فكأهنا اطلعت منه، فاشتراها من نفسه،
عباد الارزاق   . ابتعت إحدى يدي  على األخرى، ال تنفلت مين من أحد ادادين  :اخلطاب فقال عمر للرجل

خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته جبارياة هلاا    :[ عن معمر عن الزهري عن القاسم بن حممد قال53617]
                                                

 كذا وجدته، وإمنا هو عبد اهلل بن بكر السهمي. - 5
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بعت إحدى يدي  من األخرى فجلاده   :أصاهبا فرفع أمره إىل عمر بن اخلطاب فقاللتخدمه فقومها على نفسه و
[ عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن القاسم بن حممد عن عبيد بن عمري مثله، 53610عبد الرزاق ]. مئة ومل يرمجه
 . اها حديث حسن. مرض، فكانت تطلع منه، يعين العورة :إال أنه قال

كانت ابنة خلارجة حتت أيب بكر الصاديق   :عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة قال[ 53637وقال عبد الرزاق ]
فتزوجت بعده حبيب بن يسا ، فقذفته بأمة هلا، مث إهنا اعترفت بعد ذل ، وإهنا كانت وهبتها له فجلدها عمار  

وهي أنصارية أخربته  وقال أخربنا ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن أيب بكر أن أم كلثوم ابنة أيب بكر. حد الفرية
إهناا   :أن حبيبة بنت خارجة بعثت جبارية هلا مع زوج هلا من األنصار يقال له حبيب بن إسا  إىل الشام فقالت

بالشام أنفق هلا فبعها ما رأيت وقالت تغسل ثياب  وتنظر رحل  وختدم  فذهب فابتاعها لنفسه مث رجع هبا إىل 
اخلطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها يرمجه حاىت  بناملدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر

اها حاديث  . فأقرت بذل  لعمر، فضرهبا مثانني. اللهم آنفا أشهد أين كنت أمرته ببيعها :كلمها قومها، فقالت
 . حسن

ا فقاال  إن زوجها زىن بوليدهت :[ عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إىل عمر فقالت53669وقال عبد الرزاق ]
لتأتني بالبينة أو ألرضخن رأس  بادجارة، فلما رأت املرأة ذلا    :فقال عمر. إن املرأة وهبتها يل :الرجل لعمر

 . اها مرسل. فجلدها عمر ادد، وخلى سبيله. صدق قد كنت وهبتها له، ولكن محلتين الغرية :قالت
 (5)شعبة عن منصور عن عمه ابن حياان  أخربنا وهب عن :[ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال6789الطحاوي ] -

فقاال  . وقعت على جارية امرأيت :كيف صنعت؟ قال :إين زنيت فقال :فقالأن رجال أتى 
وقاال  . فأعتق وعلي  مثلها ،فأعتقها وإن كانت طاوعت  ،اهلل أكرب، إن كنت استكرهتها :عبد اهلل بن مسعود

[ حدثنا ابن صاعد حدثنا عبيد اهلل بن سعد حدثنا عمي حدثنا أيب عن 693/ 5الدارقطين يف املؤتلف واملختلف ]
ابن إسحاق حدثين شعبة بن ادجاج عن منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش عن عقبة بن جبار أن رجال أتاى  

جارياة  أتيات   :سبحان اهلل فكيف فعلت؟ قال :فقال له عبد اهلل :قال. إين زنيت :عبد اهلل بن مسعود فقال له
وقاال  . إن كنت استكرهتها فأعتقها، وإن كانت طاوعت  فأعتق مثلها :مث قال. اهلل أكرب :فقال عبد اهلل. امرأيت

حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن جبار عن عبد  :[ حدثنا حممد بن بشر قال10561ابن أيب شيبة ]
 . اها على رسم ابن حبان. ال حد عليه :اهلل قال
ال نرى عليه حدا  :[ قال أظنه عن الثوري عن مطر  عن الشعيب أن ابن مسعود قال53613د الرزاق ]عبوقال 

جاء رجل  :[ حدثنا هشيم أنا حصني وإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال1140سعيد بن منصور ]. وال عقرا
ب إىل اهلل، وإن استطعت أن تشاتريها  استتر بستر اهلل وت :إنه وطئ جارية امرأته، قال عبد اهلل :إىل عبد اهلل فقال

                                                
 كذا وجدته، وهو تصحيف من عقبة بن جبار. - 5
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[ حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعيب عن عبد اهلل أناه  10569ابن أيب شيبة ]. ومل ير عليه حدا. وتعتقها فافعل
إين وقعت على جارية  :جاء رجل إىل عبد اهلل فقال :حدثنا وكيع عن إمساعيل عن الشعيب قال. ال حد عليه :قال

 .  اها هذا مرسل جيد. وال تعداتق اهلل  :امرأيت، فقال
[ حدثنا هشيم أنا جمالد عن الشعيب نا مسروق أن عبد اهلل خرج من منزله ذات ياوم وداره  1189وقال سعيد ]

من جاء منكم يسأل عن فريضة أو أمر نزل به من حكومة أو غري ذل  فليتن ، ومن كان  :لممتلئة من الناس، فقا
فليسر التوبة كما أسر اخلطيئة فإنا ال منل  إال اللعان، فقام إليه رجل من بين منكم جاء ليطلعنا على أمر قد أسره 

إن امرأته وإهنا مشتبكة النسب يف ادي، وإهنا كانت تستأذنين يف الزيارة إما يوم حيجون، وإما ماأمت   :متيم، فقال
على جاريتها، فحملت، فلما  يكون فيهم أو حنو ذل ، فاستأذنتين ذات يوم، فأذنت هلا، فلما خال يل البيت وقعت

إن  ابن عمي، وأنا أكره فضيحت  فأت بقوم من ادي وأشهدهم أين قد وهبتاها   :استبان ادمل قالت يل امرأيت
استتر بستر اهلل، وتاب إىل اهلل،   :ففعلت، فما التوبة مما صنعت وما ثواهبا على ما فعلت؟ فقال عبد اهلل :ل  قال

اها جمالد ليس . ها، لعل ذل  يكفر عن  ما كان من ، وأما ثواهبا فأعطها مثلهاوإن استطعت أن تشتريها فتعتق
 .  بذاك

إن  :الثوري عن سليمان الشيباين عن عامر بن مطر الشيباين قال قال ابن مسعود[ عن 53650وقال عبد الرزاق ]
 . اها كذا قال. عتقت وغرم هلا مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم هلا مثلها كان استكرهها

[ حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباين عن الشعيب عن عامر بن مطر 10563وقال ابن أيب شيبة ]
إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسايدهتا، وإن كانات    :عن عبد اهلل يف الرجل يقع على جارية امرأته، قال

 . سند، وهو حديث حسن صحي اها هذا أ. طاوعته فهي له، وعليه مثلها لسيدهتا
[ عن إسرائيل بن يونس أن مساك بن حرب أخربه عن معبد وعبيد ابين محران أن عبد 53619عبد الرزاق ]وقال 

إسرائيل بن يونس عن مساك عن معبد وعبياد اباين   [ عن 53615عبد الرزاق ]. اهلل ضربه دون ادد ومل يرمجه
إمنا أتاى   :إذا نرمج  إن كنت أحصنت فقال :إين زنيت فقال :لمر ابن مسعود برجل فقا :محران بن ذهل قاال

واهلل لقد استكرهتها  :فقال. إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأت  جارية مكاهنا :جارية امرأته فقال عبد اهلل
اك [ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مس10531ابن أيب شيبة ]. فلم يرمجه وأمر به فضرب دون ادد :قال. وضربتها

 .  ضعيفاها . عن معبد وعبيد بين محران عن ابن مسعود أنه ضربه دون ادد
لو أتيت به لرمجته يعين الاذي   :[ عن الثوري عن خالد عن ابن سريين قال قال 53616وقال عبد الرزاق ]

 :قال [ حدثنا أمحد بن ادسن6788الطحاوي ]. ما حدث بعده ال يدري  يقع على جارية امرأته، إن 
ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته  :ثنا علي بن عاصم عن خالد ادذاء عن حممد بن سريين قال
لو أتاين صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بادجاارة،   :قد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي



 44 

ق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عان خالاد   [ من طري58433البيهقي ]. فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده
. إن ابن أم عبد ال يدري ما حدث بعده، لو أتيت باه لرمجتاه   :ادذاء عن ابن سريين أن عليا رضي اهلل عنه قال

 .  مرسل جيد اها
إين  :أتى رجل ابن مساعود فقاال   :[ حدثنا ابن فضيل عن مغرية عن إبراهيم قال10537وقال ابن أيب شيبة ]

لو أتاين الذي أتى ابن أم عبد،  :قد ستر اهلل علي  فاستتر، فبلغ ذل  عليا، فقال :لى جارية امرأيت، فقالوقعت ع
[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم بن حرب عن 0505الطرباين ]. لرضخت رأسه بادجارة
اللهم إين أعوذ ب  من  :ه ووجد ري  ادنوط قالجاء رجل إىل عبد اهلل متحنطا، فلما رآ :مغرية عن إبراهيم قال

استغفر اهلل وتب إلياه واساتر علاى     :فجاءه فذكر له أنه وقع على جارية امرأته فأقم علي ادد قال :شره، قال
 اها. نفس ، وإن استطعت أن تعتقها فأعتقها

لو أتيت  :رضي اهلل عنه قال[ من طريق العدين عن سفيان عن محاد عن إبراهيم أن عليا 58436ورواه البيهقي ]
 .  اها مرسل جيد. يعين رجال وقع على جارية امرأته :به لرمجته قال العدين
[ عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امارأة جااءت إىل علاي    53144وقال عبد الرزاق ]

يا ويلاها   :فقالت. جنلدك إن تكوين صادقة نرمجه وإن تكوين كاذبة :إن زوجها وقع على جاريتها فقال :فقالت
[ أخربنا ابن مهدي عن سفيان عن سالمة  571/ 8الشافعي يف األم ]. وأقيمت الصالة فذهبت :غريى نغرة، قال

إن زوجي وقع علاى   :كنت عند علي رضي اهلل تعاىل عنه فأتته امرأة فقالت :بن كهيل عن حجية بن عدي قال
[ من طريق آدم حدثنا شعبة 58434البيهقي ].  كاذبة جنلدكإن تكوين صادقة نرمجه، وإن تكوين :جارييت فقال

جاءت امرأة إىل علي بن أيب طالب رضاي اهلل   :أخربنا سلمة بن كهيل قال مسعت حجية بن عدي الكندي يقول
. إن تكوين صادقة نرجم زوج ، وإن تكوين كاذبة جنلادك  :فقال هلا علي. إن زوجي يأيت جارييت :عنه فقالت
اها حسن (5)ردوين إىل أهلي غريى نغرة :ورواه شعبة بإسناده، وزاد فقالت. وين إىل بييت إىل بييترد :قال فقالت
 . صحي 

                                                
قة [ يف حديثه عليه السالم أن امرأة جاءته فذكرت أن زوجها يأيت جاريَتها فقال: إن كنِت صاد664/ 3قال أبو عبيد يف الغريب ] - 5

رمجناه وإن  كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوين إىل أهلي غريى نغرة. قال األصمعي: سألين شعبة عن هذا فقلت: هو مأخوذ من نغر 
مل جتد القدر وهو غلياهنا وفورها، يقال منه: َنَغَرت تنِغر وَنِغرت تنَغر إذا غلت. فمعناه أهنا أرادت أن جوفها يغلي من الغيظ والغرية مث 

ما تريد. قال ويقال منه: رأيت فالنا يتنغر على فالن أي يغلي جوفه عليه غيظا. قال أبو عبيد: ويف هذا ادديث من الفقه أن على عنده 
الرجل أن وقع جارية امرأته ادد. وفيه أيضا أنه إذا قذفه بذل  قاذ  كان على قاذفه ادد، أال تسمع قوله: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ 

ا مل يكن الفاعل جاهال مبا يأيت أو مبا يقول فإن كان جاهال وادعى شبهة درئ عنه ادد يف ذل  كله. وفيه أيضا أن ووجه هذا كله إذ
رجال لو قذ  رجال حبضرة حاكم وليس املقذو  حباضر أنه ال شيء على القاذ  حىت يأيت فيطلب حده ألنه ال يدري لعله جييء 
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أخربين مدرك بن عمارة بن عقبة أن موالة هلام   :[ حدثنا هشيم نا إمساعيل بن أيب خالد قال1147وقال سعيد ]
كوين صادقة رمجنا زوجا ، وإن تكاوين   إن ت :أتت عليا رضي اهلل عنه فزعمت أن زوجها وقع جباريتها، فقال

 :قال (5)[ حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن مبارك بن عمارة10517ابن أيب شيبة ]. كاذبة جنلدك مثانني
إن كنت صادقة رمجناه، وإن تكوين  :يا ويلها، إن زوجها وقع على جاريتها، فقال :جاءت امرأة إىل علي، فقالت

حدثنا سعيد بن  :أخربنا عبد اهلل بن بكر قال :[ حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل قال0573ذر ]ابن املن. كاذبة جلدناك
إن زوجاي   :أيب عروبة عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق عن مدرك بن عمارة أن موالة له أتت عليا فقالات 

فأقيمت الصالة، فقيل  :قال. إن أقمت أربعة شهداء رمجنا زوج ، وإال جلدناك مثانني :فقال علي. يغشى جارييت
 . حديث صاحل اها. اذهيب :هلا

 :جاءت امرأة إىل علي، فقالت :[ حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن عكرمة قال10518وقال ابن أيب شيبة ]
إن تكوين صادقة رمجناه، وإن تكوين كاذبة جلدناك، مث تضرب النااس حاىت    :إن زوجي وقع على وليديت، قال

 .  اها مرسل جيد. رأةاختلطوا، فذهبت امل
ثنا أبو األحوص عن عطاء  :ثنا يوسف بن عدي قال :[ حدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال6784وقال الطحاوي ]

ال أوتى برجل وقع على جارية امرأته  :كان علي بن أيب طالب يقول :بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي قال
 . اها ال بأس به. إال رمجته

[ نا سعيد بن حممد بن أمحد بن ادناط نا أبو هشام الرفاعي نا ابن فضيل نا عطااء بان   3548] وقال الدارقطين
 ،إن ابين هذا قتل زوجاي  :جاء رجل وأمه إىل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه فقالت :السائب عن ميسرة قال

وإن يكن ابنا    ،تل ابن إن تكوين صادقة يق ،خبتما وخسرمتا :فقال علي ،إن عبدي وقع على أمي :فقال االبن
 ،ما تنظرين أن يقتلين أو يرمج ؟ فانصارفا  :فقال الغالم ألمه ،مث قام علي رضي اهلل عنه للصالة ،صادقا نرمج 

 .  اها ضعيف. انطلقا :فلما صلى سأل عنهما فقيل
أن [ حدثنا وكيع عن سفيان عن مغرية عن اهليثم بن بدر عن حرقوس عان علاي   10530وقال ابن أيب شيبة ]

[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عان  58438البيهقي ]. رجال وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه ادد
إن زوجي أصاب جاارييت   :املغرية عن اهليثم بن بدر عن عرقوص الضيب أن امرأة أتت عليا رضي اهلل عنه فقالت

[ 5048ورواه العقيلاي يف الضاعفاء ]  . دناذهب ال تعو :فقال علي. زوجها صدقت هي وماهلا حل يل :فقال
 :حدثنا حممد بن إمساعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن املغرية عن اهليثم بن بدر عان حرقاوص قاال   

                                                                                                                                       

يه أن اداكم إذا قذ  عنده رجل مث جاء املقذو  يطلب حقه أخذه اداكم بادد لسماعه أال فيصدقه أال ترى أن  عليا مل يعرض هلا؟ وف
 اهاراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؟ت
 هذا تصحيف من مدرك، ذكره أبو عمر يف االستذكار عن وكيع على اجلادة. - 5
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انظار ال   :قاال . صدقت هي وماهلا يل :فقال. إن هذا وقع على جارييت :جاءت امرأة إيل علي بزوجها فقالت
 .  اها ضعيف. تعودن

[ حدثنا هشيم أنا منصور وأبو حرة عن ادسن وكان علي رضي اهلل عنه رجال جريئا، وكان 1149وقال سعيد ]
 . اها مرسل حسن. يرى عليه الرجم

لسهم يف كنانيت أحب إيل مان   :قال [ نا هشيم أنا عبيدة أنا إبراهيم عن 1174سعيد ] -
 . اها ضعيف. جارية حسناء المرأيت

قال اهلل تعاىل يف ذكر حمرمات النساء )واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم( تقدم يف النكاح والطالق ذكر 
 . اآلثار يف معناها

[ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن قبيصة بن ذويب أن رجال مناهم وقاع علاى    51749عبد الرزاق ] -
[ حدثنا عيسى بن ياونس  10541ابن أيب شيبة ]. مئة جلدة وليدته وكانت عند عبده فجلده 

عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجال وقع على جاريته وهلا زوج، فضربه عمر بن 
ا [ حدثنا أبو حممد ابن صاعد حدثنا سعد بن عبد اهلل بن عبد ادكم حدثن3361الدارقطين ]. اخلطاب مئة نكاال

قدامة بن حممد حدثنا خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت حممد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان 
. حيدث عن عمر بن اخلطاب أنه جلد رجال مائة جلدة وقع على وليدة له ومل يطلقها العبد كانت حتات العباد  

اعتر  به وهو يف بطنها حاىت إذا ولاد   وقضى عمر بن اخلطاب يف رجل أنكر ولدا من امرأة وهو يف بطنها مث 
 . اها مرسل صحي . أنكره، فأمر به عمر فجلد مثانني جلدة لفريته عليها، مث أدق به ولدها

أيت عمر برجل وقع على أمته وقد  :[ حدثنا شري  عن جامع عن زيد بن أسلم قال10543ابن أيب شيبة ]وقال 
 . قطعاها من. زوجها، فضربه ضربا، ومل يبلغ به ادد

رفع إىل عمر بن اخلطاب أن رجال وقع على جارية له فيها شارك   :[ عن ابن جريج قال53644عبد الرزاق ] -
 . اها منقطع. فأصاهبا فجلده عمر مئة سوط إال سوطا

بن أيب عاصام عان   [ حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مهام قال حدثنا قتادة عن داود 4649وقال أمحد يف العلل ]
جيلد مائة غري سوط وتقاوم   :سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال يف رجل غشي جارية بينه وبني رجل قال

 . اها ثقات. عليه وولدها بأغلى القيمة
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مسعت ابن عمر سئل عن أماة   :[ حدثنا إمساعيل بن أيب خالد أخربين عمري بن منري اهلمداين قال1933سعيد ] -
[ عن الثوري عن إمساعيل بان أيب  53643عبد الرزاق ]. هو خائن ال حد عليه :وطئها أحدمها، قالبني رجلني 

هو خائن لايس علياه    :سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبني شركاء قال :خالد عن أيب السرية قال
سفيان حدثين إمساعيل بن أيب  [ حدثنا علي بن ادسن حدثنا عبد اهلل بن الوليد العدين عن0574ابن املنذر ]. حد

هو خائن، ليس عليه حاد   :خالد عن أيب السرية أن ابن عمر سئل عن جارية بني رجلني وقع عليها أحدمها فقال
سئل ابان   :[ حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن عمري بن منري قال10551ابن أيب شيبة ]. تقوم عليه قيمة

. ليس عليه حد، هو خائن يقوم عليه قيمة ويأخاذها  :ع عليها أحدمها، قالعمر عن جارية كانت بني رجلني فوق
حدثين عمري بن منري اهلمداين عن  :حدثنا إمساعيل قال :حدثنا حيىي قال :[ حدثونا عن بندار قال0578ابن املنذر ]

ياه قيماة عادل    هو خائن، ال حد عليه وتقوم اجلارية عل :ابن عمر يف جارية بني رجلني وقع عليها أحدمها قال
 . وهو حديث حسن. اها ورواه البخاري يف التاريخ من طريق ابن املبارك عن إمساعيل. فيأخذها

ال حيل لرجل يطؤ فرجا إال فرجاا إن   :[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال53644عبد الرزاق ] -
ن بشران أخربنا إمساعيل الصفار حدثنا [ أخربنا علي ب56117البيهقي ]. شاء با  وإن شاء وهب وإن شاء أعتق

ال حيل لرجل أن يطأ فرجا إال  :ابن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول
 . اها صحي ، كتبته يف البيو . فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط

 :خربنا ابن جريج قال أخربين إمساعيل أن رجال عجل فأصاب وليدة من اخلمس قاال [ أ53640عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل. إن يل فيها حقا، فلم جيلده ومل حيده من أجل الذي له فيها :فقال علي. ظننت أهنا يل

ع بن داود أن عليا أقام على رجل وقا [ حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكري 10516وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. على جارية من اخلمس ادد

[ عن ابن جريج عن رجل عن ادسن أن رجال وجد مع امرأته رجال قد أغلق عليهماا  53434عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. مئة مئة وقد أرخى عليهما األستار فجلدمها 

[ عن حممد بن راشد قال مسعت مكحوال حيدث أن رجال وجد يف بيت رجل بعاد  53437وقال عبد الرزاق ]
[ أخربنا معمر عن أيوب عن أيب 58011وقال عبد الرزاق ]. العتمة ملففا يف حصري فضربه عمر بن اخلطاب مئة

ويا قالبة قال وأخربين رجل عن مكحول ببعضه قال وجد رجل من خزاعة رجال من أسلم يف بيته بعد العتمة مط



 48 

وقال عبد الرزاق عن حممد بن راشد قاال مسعات   . يف حصري فطرق به عمر بن اخلطاب فجلده مئة وغربه سنة
 . اها مرسل. مكحوال حيدث أن رجال وجد يف بيته رجال بعد العتمة ملففا يف حصري فضربه عمر مئة

عبد الرمحن بن أيب ليلى أن [ حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن ادسن العرين عن 17015وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا موساى بان   0130ابن املنذر ]. رجال كان له عسيف، فوجده مع امرأته يف دا ، فضربه عمر أربعني

أخربنا شعبة عن سلمة عن ادسن العارين   :حدثنا علي بن حفص قال :حدثنا جماهد بن موسى قال :هارون قال
. افها على فراشها، فرفع ذل  إىل عمر، وأن عمر ضربه أربعاني عن ابن أيب ليلى أن رجال وجدوه مع امرأة يف د

 .  اها مرسل جيد
  أيت  :[ عن ابن عيينة عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال53430وقال عبد الرزاق ]

أة وأهال  فذهب أهل املر. برجل وجد مع امرأة يف دا  فضرب كل واحد منهما أربعني سوطا وأقامهما للناس
أو  :قد فعلت ذل ؟ قال :ما يقول هؤالء؟ قال :فقال عمر البن مسعود   الرجل فشكوا ذل  إىل 

[ حدثنا 17050ابن أيب شيبة ]. أتيناه نستأديه فإذا هو يسأله :فقالوا. نعما ما رأيت :قال. نعم :رأيت ذل ؟ قال
فضرهبما أربعني  :عبد اهلل برجل وجد مع امرأة يف ثوب، قالأيت  :أبو معاوية عن األعمش عن القاسم عن أبيه قال

قوم استعدوا علي  يف كاذا وكاذا،    :فخرجوا إىل عمر، فاستعدوا عليه، فلقي عمر عبد اهلل، فقال :أربعني، قال
ذر ابن املنا . جئنا نستعديه، فإذا هو يستفتيه :نعم، قالوا :كذل  ترى؟ قال :فأخربه بالقصة، فقال لعبد اهلل :قال
حدثنا األعمش عن القاسم بن عبد  :حدثنا أبو معاوية قال :حدثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0169]

أيت ابن مسعود برجل وجد مع امرأة يف ثوب فجلدمها أربعني أربعني فخرجا فاستعديا علياه   :الرمحن عن أبيه قال
 :كذل  ترى؟ قال :فقال. ضربتهما أربعني؟ فأخربه ما قوم استعدوا عليكم إنسانني :عمر بن اخلطاب فلقيه فقال

 . اها مرسل إسناده جيد. جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه :قالوا. نعم
شهد ثالثة نفر على رجال وامارأة    :[ عن معمر عن بديل العقيلي عن أيب الوضيء قال53447عبد الرزاق ] -

الثالثة، وعزر الرجال   فجلد . هو الزىن فهو ذل  رأيتهما يف ثوب واحد، فإن كان هذا :بالزىن وقال الرابع
 . اها سند صحي ، أبو الوضيء امسه عباد بن نسيب. واملرأة

أيت علاي   :[ حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن جني  عن ظبيان بن عمارة قاال 17011وقال ابن أيب شيبة ]
مريبان خبيثاان،   :فقال علي :ر ورحيان، قالإنا وجدنامها يف دا  واحد وعندمها مخ :برجل وامرأة، وقال رجل
حدثين سويد بن جني  أبو قطباة عان    :[ أخربنا حممد بن عبيد قال7074ابن سعد ]. فجلدمها، ومل يذكر حدا
أتى عليا ناس من عكل برجل وامرأة وجدومها يف دا  وعندمها شراب ورحياان فقاال    :ظبيان بن عمارة قال

 . اها على رسم ابن حبان. مها دون اددفجلد :قال. خبيثان خمبثان :علي
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[ أخربنا ابن جريج قال حدثين جعفر بن حممد عن أبيه عن علي أنه كاان إذا وجاد   53434وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا حامت عن جعفر عان  17019ابن أيب شيبة ]. الرجل واملرأة يف ثوب واحد جلدمها مئة كل إنسان منهما

 . كأهنا أحوال خمتلفة. اها مرسل جيد. ل مع املرأة جلد كل واحد منهما مئةإذا وجد الرج :أبيه عن علي قال

[ حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجال طلق امرأته ثالثا، مث جعل يغشااها بعاد   10979ابن أيب شيبة ] -
عن قتادة وقال حدثنا حممد بن سواء عن سعيد . لئن قدرت على هذا ألرمجنه :، فقالذل ، فسئل عن ذل  

 .  اها ضعيف. عن خالس عن عمار بنحوه
يفرق  :قال نبؤوا عن حبيب بن أيب ذئب عن  :[ حدثنا عبد األعلى عن سعيد قال10984ابن أيب شيبة ] -

اها ضعيف، أحسب فيه تصحيفا مل أتبينه، إال أن يكون حبيب هاو  . بينهما بشهادة أربعة فأكثر، فإن عاد رجم
 . واهلل أعلم. يب ذؤيبابن أيب ثابت عن ابن أ

[ نا هشيم أنا يونس عن ادسن أن امرأة ولدت لستة أشهر، فأيت هبا عمر بن اخلطاب 1986سعيد بن منصور ] -
إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه )ومحله وفصاله ثالثون شاهرا( فقاد    :ليس ذاك ل  :فهم برمجها، فقال له علي

. ن يف البطن ستة أشهر، والرضا  أربعة وعشرين شهرا فذل  متام ما قال اهلل ثالثون شهرا، فخلى عنها عمريكو
 . اها مرسل بصري
رفع إىل عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب  :[ عن معمر عن قتادة قال53663وقال عبد الرزاق ]

قول )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( وقال )وفصاله يف عاامني(  أال ترى أنه ي :النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال علي
 . اها وهذا مرسل بصري. بلغنا أهنا ولدت آخر لستة أشهر :مث قال. فكان ادمل ها هنا ستة أشهر فتركها

[ عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب حرب بان األساود   53666وقال عبد الرزاق ]
رفع إىل عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرمجها فجاءت أختها إىل علي بان أيب   :الالديلي عن أبيه ق
إن هلا عاذرا   :إن عمر يرجم أخيت فأنشدك اهلل إن كنت تعلم أن هلا عذرا ملا أخربتين به فقال علي :طالب فقالت

خيت عذرا، فأرسل عمر إىل علي إن عليا زعم أن أل :فكربت تكبرية مسعها عمر من عنده فانطلقت إىل عمر فقالت
إن اهلل عز و جل يقول )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني( وقال )ومحله وفصاله ثالثون  :ما عذرها؟ قال

مث إهنا ولدت بعد ذلا    :فخلى عمر سبيلها قال :قال. شهرا( فادمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا
ريق شجا  بن الوليد حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن داود بن أيب القصا  [ من ط54048البيهقي ]. لستة أشهر

 :عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي أن عمر أيت بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برمجها فبلغ ذل  عليا فقاال 
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أراد أن فبلغ ذل  عمر فأرسل إليه فسأله فقال )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن . ليس عليها رجم
. يتم الرضاعة( وقال )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( فستة أشهر محله حولني متام ال حد عليها أو قال ال رجم عليها

وقال أخربنا أبو عبد اهلل ادافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ادسن بن علي بان عفاان   . فخلى عنها مث ولدت :قال
قتادة عن داود بن أيب القصا  عن أيب حرب بن أيب األساود   حدثنا حممد بن بشر حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن
[ أخربنا أيب ثنا أبو بكر حممد بن 1393وقال ابن أيب حامت ]. الديلي أن عمر بن اخلطاب رفعت إليه امرأة فذكره

ب بشار ثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن أيب حرب يعين ابن أيب األسود الديلي عن أبيه أن عمر بن اخلطا
ليس عليها رجم قال اهلل تعاىل )والوالدات  :رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برمجها، فبلغ ذل  عليا فقال
وهذا خرب . اها رواية ابن بشر العبدي أص . يرضعن أوالدهن حولني كاملني( وستة أشهر، فذل  ثالثون شهرا

 .  بصري ضعيف
أيت عثمان  :األعمش عن مسلم بن صبي  عن قائد ابن عباس قال [ نا أبو معاوية نا1984وقال سعيد بن منصور ]

إهنا ختاصم  بكتااب اهلل   :أدنوين منه فأدنوه، فقال :يف امرأة ولدت يف ستة أشهر فأمر برمجها، فقال ابن عباس
يقول اهلل عز وجل )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني(، ويقول يف آية أخرى )ومحله وفصااله ثالثاون   

[ حدثنا أمحد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عان  1396ابن أيب حامت ]. را( فردها عثمان وخلى سبيلهاشه
أيت عثمان بامرأة ولدت يف ستة أشهر، فأمر برمجها، فقال ابن  :مسلم يعين أبا الضحى حدثين قائد ابن عباس قال

كتاب اهلل ختصم ، يقول اهلل تعااىل )والوالادات   إهنا إن ختاصم  ب :فلما أدنوه منها، قال ،أدنوين منها :عباس
يرضعن أوالدهن حولني كاملني( ويقول اهلل يف آية أخرى )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( فقد محلته ستة أشهر فهي 

[ عن الثوري عن األعمش 53668عبد الرزاق ]. فدعا هبا عثمان فخلى سبيلها :ترضعه لكم حولني كاملني، قال
كنت معه فأيت عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برمجهاا   :قائد البن عباس قال عن أيب الضحى عن

فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب اهلل فخصمتكم قال اهلل عز و جل )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( فادمل 
[ حدثنا حممد بن املثىن ثنا 47ورواه أبو عروبة ادراين يف الطبقات ]. فدرأ عنها :قال. ستة أشهر والرضا  سنتان

ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة من طرياق  . فذكره. حدثين قائد ابن عباس :أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم قال
وصاحب ابن عباس مبهم وليس هو عبد اهلل بن السائب، وفيه نكارة، ما اختذ ابن عبااس قائادا يف   . أيب معاوية
 . زمان عثمان

أخاربين   :حدثنا عمار بن عبد اجلبار عن شعبة قال :[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال7465]وقال ابن املنذر 
سليمان عن أيب الضحى عن ابن عباس أن امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذل  إىل عثمان، فأراد يرمجها، فقال ابن 

. فخلى عناها  :ا( قالإن ختاصم  بكتاب اهلل خصمت  بقول اهلل عز وجل )ومحله وفصاله ثالثون شهر :عباس
حدثنا أبو بكر عن األعمش  :حدثنا أمحد بن يونس قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال7461وقال ابن املنذر ]
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رفعت امرأة إىل عثمان، مل تكن عند زوجها إال ستة أشهر حىت ولادت، فاأراد    :عن مسلم عن ابن عباس قال
اهلل خصمتكم، قال اهلل )والوالدت يرضعن أوالدهن حاولني  إن خاصمتكم بكتاب  :فقال ابن عباس :رمجها، قال
اها ورواه ابن شابة مان   . فعجب الناس :فالرضا  أربعة وعشرون شهرا ومحله ستة أشهر، قال :كاملني( قال

 . طريق مروان بن معاوية عن األعمش، ورواية الثوري أص 
دت يف ستة أشهر فأمر هبا أن ترجم، فقال له [ أنه بلغه أن عثمان بن عفان أيت بامرأة قد ول5498وذكر مال  ]

ليس ذل  عليها، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف كتابه )ومحله وفصاله ثالثون شاهرا( وقاال    :علي بن أيب طالب
. )والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة( فادمل يكون ستة أشهر فال رجم عليهاا 

 اها. ن يف أثرها فوجدها قد رمجتفبعث عثمان بن عفا
حدثنا يزيد بن عبد اهلل  :[ حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن أيب ذئب قال080/ 3رواه عمر بن شبة يف أخبار املدينة ]
كانت امرأة منا حتت رجل منا، فولدت لستة أشهر، فدفعت إىل عثمان رضي  :عن بعجة بن عبد اهلل بن بدر قال

إن اهلل يقول )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( فبعث  :م، فدخل عليه علي رضي اهلل عنه فقالاهلل عنه فأمر هبا أن ترج
ال حتزين فواهلل ما كشف عين رجل قط غريه، فلما  :خلفها فلم يدركها إال وقد رمجت، وكان فيما تقول ألختها

مرسل مادين رجالاه    اها. فلقد رأيته يتقطع عضوا عضوا :شب الغالم كان أشبه الناس به، واعتر  به، قال
 . يزيد هو ابن خصيفة. ثقات

رفعات إىل   :[ عن معمر عن الزهري عن أيب عبيد موىل عبد الرمحن بن عو  قاال 53664وقال عبد الرزاق ]
وقد جاءت بشر أو حنو هاذا ولادت    :إهنا رفعت إيل امرأة ال أراه إال قال :عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال

وتال ابن عباس )ومحلاه وفصااله    :إذا أمتت الرضا  كان ادمل ستة أشهر قال :عباسفقال له ابن . لستة أشهر
اها ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حناوه،  . ثالثون شهرا( فإذا أمتت الرضا  كان ادمل ستة أشهر

 . وهو أقوى من رواية ابن خصيفة. وهذا إسناد مدين صحي ، أظن فيه إرساال. أخرجه ابن شبة
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عثمان بن أيب سليمان أن نافع بن جبري أخربه أن ابان  53660عبد الرزاق ]وقال 

. مل تظلم :إين لصاحب املرأة اليت أيت هبا عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذل  فقلت لعمر :عباس أخربه قال
)والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني( قلت له اقرأ )ومحله وفصاله ثالثون شهرا( وقال  :كيف؟ قال :فقال

فأربعة وعشرون شاهرا حاوالن    :قال قلت. اثين عشر شهرا :كم السنة؟ قال :قال قلت. سنة :كم ادول؟ قال
اها ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة عن أيب . كامالن ويؤخر من ادمل ما شاء اهلل ويقدم، فاستراح عمر إىل قويل

 .  هذا إسناد مكي صحي و. عاصم عن ابن جريج
[ عن الثوري عن عاصم عن عكرمة، وذكر غري واحد أن عمر أيت مبثل الذي أيت باه  53667وقال عبد الرزاق ]

وإمنا مرد خرب عمار  . اها مرسل، عاصم هو ابن سليمان األحول. عثمان، فقال علي فيها حنو ما قال ابن عباس
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الصحي  من ذل  كله عن عمر وابن عباس رواية ابن عباس و. وعلي إىل أهل البصرة، وعاصم بن سليمان بصري
وقد حنا أبو عمر يف االستذكار إىل تصحي  القصتني عن عمر مع ابن عباس، وعن عثمان وعلي بعادها،  . نفسه

 . واهلل أعلم
[ حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عبااس  6049ابن جرير ] -
اليت تضع لستة أشهر أهنا ترضع حولني كاملني، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثالثة وعشرين لتمام ثالثني  يف

حدثنا ابن املثىن قال حدثنا عبد األعلاى قاال   . شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا
من طريق سعيد بن منصاور حادثنا    [54044البيهقي ]. حدثنا داود عن عكرمة مبثله ومل يرفعه إىل ابن عباس

إذا ولدت املرأة لتسعة أشهر كفاها مان   :هشيم أخربنا داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول
الرضا  أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضا  ثالثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة 

. را كما قال اهلل عز وجل يعين قوله )ومحله وفصاله ثالثون شاهرا( أشهر كفاها من الرضا  أربعة وعشرين شه
 . اها عن عكرمة أشبه، كان لداود بعض ما ينكر، وأصحاب ابن عباس كثري

[ عن الثوري عن األعمش عن أيب سفيان عن أشياخ هلم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد 53646عبد الرزاق ] -
يا أمري املؤمنني إن ي  لا    :فهم عمر برمجها فقال له معاذ بن جبلغاب عنها زوجها سنتني فجاء وهي حبلى 

السبيل عليها فل  السبيل على ما يف بطنها؟ فتركها عمر حىت ولدت غالما قد نبتت ثناياه فعر  زوجها شابهه  
ياة  [ حدثنا أبو معاو10697ابن أيب شيبة ]. عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لوال معاذ هل  عمر :قال عمر. به

عن األعمش عن أيب سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها، مث جاء وهي حامل، فرفعها إىل عمر، فاأمر  
احبسوها حىت تضاع،   :إن يكن ل  عليها سبيل، فال سبيل ل  على ما يف بطنها، فقال عمر :برمجها، فقال معاذ

عجزت النساء أن تلادن مثال    :ذل  عمر، فقالابين، ابين، فبلغ  :فوضعت غالما له ثنيتان، فلما رآه أبوه، قال
ناا أشاياخنا أن    :[ حدثنا أبو معاوية نا األعمش عن أيب سفيان قال1984سعيد ]. معاذ، لوال معاذ هل  عمر

رجال خرج يف زمن عمر بن اخلطاب فغاب عن امرأته سنتني، فجاء وهي حبلى فرفعها إىل عمر بن اخلطاب فأمر 
ي  عليها سبيل، فال سبيل ل  على ما يف بطنها، فحبسها عمر حىت ولدت فوضاعت  إن  :برمجها، فقال له معاذ

عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لوال معاذ  :ابين ابين، فبلغ ذل  عمر، فقال :غالما له ثنيتان، فلما رآه الرجل قال
د بن حيىي بن سعيد [ حدثنا حممد بن نوح اجلنديسابوري حدثنا أمحد بن حمم3015رواه الدارقطين ]. هل  عمر

أشياخ أيب سفيان طلحة . حدثنا عبد اهلل بن منري حدثنا األعمش عن أيب سفيان قال حدثين أشياخ منا قالوا، فذكره
 .  بن نافع مل يسموا

[ عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلادي عن حممد بن إبراهيم بن ادارث التيمي عن سليمان بن يساار  5650مال  ] -
 أمية أن امرأة هل  عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا مث تزوجت حني حلت فمكثات  عن عبد اهلل بن أيب
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فدعا . عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر مث ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إىل عمر بن اخلطاب فذكر ذل  له
رأة هلا  عناها   أنا أخربك عن هذه امل :عمر نسوة من نساء اجلاهلية قدماء فسأهلن عن ذل  فقالت امرأة منهن

زوجها حني محلت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها يف بطنها فلما أصاهبا زوجها الذي نكحها وأصااب  
أما إنه مل يبلغين عنكما  :وقال عمر. فصدقها عمر بن اخلطاب وفرق بينهما. الولد املاء حترك الولد يف بطنها وكرب

[ أخربنا ابن جريج عن يزيد بن عبد اهلل بن أسامة بن اهلاد عن 53649عبد الرزاق ]. إال خري وأدق الولد باألول
حممد بن إبراهيم بن ادارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن أيب أمية أن امرأة تويف زوجها فعرض هلا 

ماا هاذا؟    :رجل باخلطبة حىت إذا خلت إىل زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر مث وضعت فقال الرجل
ال واهلل ما هو مين فبلغ شأهنما عمر بن اخلطاب فأرسل إىل املرأة فسأهلا فقالت هو واهلل  :فقال. هو من  :لتفقا

ولده فسأل عن املرأة فلم خيرب عنها إال خريا فأسقط يف يدي عمر مث أرسل إىل نساء من نسااء أهال اجلاهلياة    
أنا أخاربك   :قالت. نعم :أكنت حتيضني؟ قالت :فجمعن فسأهلن عن شأهنا وأخربهن خربها فقالت هلا امرأة منهن

خرب هذه املرأة، محلت من زوجها األول وكانت هتريق عليه فحش ولدها على اإلهراقة حىت إذا تزوجت وأصاابه  
صدقت هذا  :فقالت النساء. املاء من زوجها انتعش وحترك وانقطع عنه الدم، فهذا حني ولدت لتمام تسعة أشهر

إين مل أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما فلم يبلغين إال خري ولكين  :وقال. ماففرق عمر بينه. شأنه
[ من طريق ابن بكري حدثنا الليث عن ابن اهلاد عن 54716البيهقي ]. أردت أن حتتاط النساء فال يعجلن بالنكاح

 أمية أن امارأة تاويف زوجهاا    حممد بن إبراهيم بن ادارث عن سليمان بن يسار عن عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب
فعّرض هلا رجل باخلطبة حىت إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا مث ولدت فبلغ شأهنا عمر بن اخلطااب  

فسأل عمر عن املرأة فلم خيرب عنها إال خريا مث إنه أرسل إىل نساء . هو واهلل ولده :فأرسل إىل املرأة فسأهلا فقالت
ماىت   :قالت. نعم :هل كنت حتيضني؟ قالت :ن عن شأهنا وخربها فقالت امرأة منهن هلااجلاهلية فجمعهن مث سأهل
أنا أخربك خرب هذه املرأة محلت من زوجها وكانت هتاراق علياه    :قالت. قبل أن ميوت :عهدك بزوج ؟ قالت

ها الدم فهي فحش ولدها على اهلراقة حىت إذا تزوجت وأصابه املاء من زوجها انتعش وحترك عند ذل  فانقطع عن
ابن أيب أمية هو . اها صحي . صدقت، هذا شأهنا ففرق عمر :قالت النساء. حني ولدت ولدته لتمام ستة أشهر

وفيه أنه مل جيعل الولد هنا للفراش، وقد كتبته . فيه أن ادامل قد حتيض. عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب أمية املخزومي
 . يف الطهور

ما تزيد املرأة  :بن عبد الرمحن عن ابن جريج عن مجيلة بنت سعد عن عائشة قالت[ حدثنا داود 1988سعيد ] -
[ مسعت أمحاد بان   479/ 1حرب يف مسائله ]. يف ادمل على سنتني، وال قدر ما يتحول ظل عود هذا املغزل

 :تقاول مسعت عائشة  :أخربنا ابن جريج عن مجيلة بنت سعد قال :حدثنا حيىي بن سعيد األموي قال :حنبل يقول
[ حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عباد العزياز   3050الدارقطين ]. ال تزيد املرأة يف ادمل عن سنتني قدر ظل معرك
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ما تزيد املرأة يف  :حدثنا داود بن عمرو حدثنا داود العطار عن ابن جريج عن مجيلة بنت سعد قالت قالت عائشة
حدثنا دعلج بن أمحد حدثنا ادسن بن سافيان أخربناا   وقال . ادمل على سنتني قدر ما يتحول ظل عود املغزل

ال يكون  :حبان أخربنا ابن املبارك حدثنا داود بن عبد الرمحن عن ابن جريج عن مجيلة بنت سعد عن عائشة قالت
اها مجيلة بنت ساعد  (5)ومجيلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد. ادمل أكثر من سنتني قدر ما يتحول ظل املغزل

 . منقطع. سعد امرأة زيد بن ثابتبن الربيع أم 

قال اهلل تعاىل )والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 
 إال الذين تابوا من بعد ذل  وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيم(. وأولئ  هم الفاسقون

ا عبد العزيز بن عبد اهلل قال حدثين سليمان بن بالل عن ثور بن زيد املدين عان أيب  [ حدثن1844البخاري ] -
يا رسول اهلل  :قالوا. اجتنبوا السبع املوبقات :الغيث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

كل الربا وأكل مال اليتيم والتويل ياوم  الشرك باهلل والسحر وقتل النفس اليت حرم اهلل إال بادق وأ :وما هن؟ قال
 اها. الزحف وقذ  احملصنات املؤمنات الغافالت

[ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا علي بن املديين حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم 58640البيهقي ] -
رسول اهلل صالى اهلل   بينا :ابن أخي خالد عن خالد بن عبد الرمحن عن سعيد بن املسيب أنه مسع ابن عباس يقول

عليه وسلم خيطب الناس يوم اجلمعة أتاه رجل من بين ليث بن بكر بن عبد مناة فتخطى الناس حىت اقترب إلياه،  
فانتهره فجلس، مث قام الثانية فقال مثل . اجلس :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. يا رسول اهلل أقم علي ادد :فقال

فقال الانيب صالى اهلل   . أتيت امرأة حراما :ما حدك؟ قال :ة فقال مثل ذل  فقالمث قام الثالث. اجلس :ذل  فقال
 :عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أيب طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهم

هبا؟ فقال النيب صلى يا رسول اهلل أال جتلد اليت خبث  :ومل يكن الليثي تزوج فقيل. انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة
فالنة المرأة من بين بكر فدعاها فسأهلا  :قال. من صاحبت  :فلما أتى به قال له. ائتوين به جملودا :اهلل عليه وسلم
فقال النيب صالى اهلل  . كذب واهلل ما أعرفه وإين مما قال لربيئة، اهلل على ما أقول من الشاهدين :عن ذل  فقالت

                                                
لعباس أمحد بن حممد بن بكر بن خالد حدثنا داود بن رشيد قال [ حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن خملد حدثنا أبو ا3011قال الدارقطين ] - 5

مسعت الوليد بن مسلم يقول قلت ملال  بن أنس إين حدثت عن عائشة أهنا قالت: ال تزيد املرأة يف محلها على سنتني قدر ظل املغزل. 
جل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثين عشر سنة فقال: سبحان اهلل من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن امرأة صدق وزوجها ر

حتمل كل بطن أربع سنني. وقال حدثنا علي بن حممد بن عبيد حدثنا ابن أيب خيثمة حدثنا ابن أيب رزمة ح وأخربنا حممد بن خملد حدثنا 
جماهد قال مشهور عندنا امرأة حممد ادسني بن شداد بن داود املخرمي حدثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة حدثنا أيب حدثنا املبارك بن 
 بن عجالن حتمل وتضع يف أربع سنني وكانت تسمى حاملة الفيل.اها رواه ابن أيب خيثمة يف التاريخ.
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 :فقال. خبثت هبا فإهنا تنكر، فإن كان ل  شهداء جلدهتا، وإال جلدت  حد الفريةمن شهودك أن   :عليه وسلم
هذا  :اها رواه أبو داود والنسائي خمتصرا، وقال. يا رسول اهلل واهلل ما يل شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية مثانني

 . حديث منكر
شهد أبو بكارة وناافع    :لنهدي قال[ عن الثوري عن سليمان التيمي عن أيب عثمان ا53444عبد الرزاق ] -

 :فجاء زياد فقال  :وشبل بن معبد على املغرية بن شعبة أهنم نظروا إليه كما ينظرون إىل املرود يف املكحلة قال
ابان أيب شايبة   . فجلدهم عمار اداد   :رأيت جملسا قبيحا وانبهارا، قال :قال. جاء رجل ال يشهد إال بادق

ملا شهد أبو بكرة وصاحباه على املغرية جااء زيااد،    :التيمي عن أيب عثمان قال [ حدثنا ابن علية عن10650]
هل رأيت املارود   :رأيت انبهارا وجملسا سيئا، فقال عمر :رجل لن يشهد إن شاء اهلل إال حبق، قال :فقال له عمر

 .  اها صحي . ال، فأمر هبم فجلدوا :دخل املكحلة؟ قال
شهد على املغرية بن شعبة ثالثة بالزىن،  :عن الزهري عن ابن املسيب قال [ عن معمر53446وقال عبد الرزاق ]

فتاب رجالن ومل يتب أبو بكرة، فكان ال يقبال  . توبوا تقبل شهادتكم :ونكل زياد، فحد عمر الثالثة، وقال هلم
دا أبدا، فلام  شهادته، وأبو بكرة أخو زياد ألمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن ال يكلم زيا

[ من طريق ادسن بن الربيع نا عبد األعلى عن حممد 154/ 41ابن عساكر يف تاريخ دمشق ]. يكلمه حىت مات
بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب جلد أبا بكرة أو نافع بن ادارث وشابل بان   

ا، واستتاب أبا بكرة فأىب وأقام، فلم يقبل شاهادته  فاستتاب نافعا وشبل بن معبد فتابا فقبل شهادهتم :معبد قال
 . اها مرسل صحي . وكان أفضل القوم
ملا كان من شأن أيب بكارة   :[ حدثنا أبو أسامة عن عو  عن قسامة بن زهري قال10615وقال ابن أيب شيبة ]

فكتب إىل عمر  : ، قالاجتنب أو تن  عن صالتنا فإنا ال نصلي خلف :واملغرية بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة
أما بعد، فإنه قد رقي إيل من حديث  حديث، فإن يكن مصدوقا عليا ،   :فكتب عمر إىل املغرية :يف شأنه، قال

فلما انتهوا إليه، دعا الشاهود  . فكتب إليه وإىل الشهود أن يقبلوا إليه :فألن تكون مت قبل اليوم خري ل ، قال
أودى  :فقال عمر حني شهد هاؤالء الثالثاة   :وأبو عبد اهلل نافع، قالفشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد 

أما  :لن يشهد إن شاء اهلل إال حبق، مث شهد، فقال :، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد قال(5)املغريَة أربعة
رغ من جلاد أيب  اهلل أكرب، حدوهم، فجلدهم، فلما ف :الزىن فال أشهد به، ولكين قد رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر

إن جلدته فارجم صااحب ،   :أشهد أنه زان، فذهب عمر يعيد عليه ادد، فقال علي :بكرة، قام أبو بكرة، فقال
 . اها مرسل بصري صحي . فتركه، فلم جيلد يف قذ  مرتني بعد

                                                
[ عن الثوري عن األعمش عن أيب الضحى أن عمر قال حني شهد الثالثة: أودى املغريَة األربعُة.اها مرسل 53448عبد الرزاق ] - 5

 إسناده صحي .
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بكارة   [ من طريق حيىي بن أيب طالب أخربنا عبد الوهاب أخربنا سعيد عن قتادة أن أبا58600وروى البيهقي]
ونافع بن ادارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على املغرية بن شعبة أهنم رأوه يوجله وخيرجاه وكاان زيااد    

. واهلل لكأين بأثر جادري يف فخاذها   :رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثالثة فشهدوا بذل  فقال أبو بكرة
مل أر ما  :فقال زياد. ومل يكن ليكتمين شيئا. حقا حني رأى زيادا إين ألرى غالما كيسا ال يقول إال :فقال عمر

اها مرسال بصاري   . فجلدهم عمر وخلى عن زياد :قال. قال هؤالء ولكين قد رأيت ريبة ومسعت نفسا عاليا
 .  جيد

[ حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه أن عمر ملا أمار باأيب بكارة    17043وقال ابن أيب شيبة ]
على ما جتلده؟ وهل قال  :زىن املغرية، فأراد عمر أن جيلده، فقال له علي :، فعاد أبو بكرة، فقالوأصحابه فجلدوا

 .  اها هذا مرسل بصري صحي ، عبد الرمحن بن جوشن يروي عن صهره أيب بكرة. إال ما قد قال، فتركه
يم عن عيينة بان عباد   [ من طريق أيب القاسم البغوي حدثنا عبد اهلل بن مطيع عن هش58499ورواه البيهقي ]

فقدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما  :الرمحن عن أبيه عن أيب بكرة فذكر قصة املغرية قال
قال فقال أبو بكرة يعين بعد . فكرب عمر ودعا بأيب بكرة وصاحبيه فضرهبم :قال. رأيت أمرا منكرا :دعا زيادا قال

اها . لئن ضربت هذا فارجم ذاك :فقال علي. ما شهد به، َفَهمَّ عمُر بضربه واهلل إين لصادق وهو فعل :ما حده
 . هذا إسناد صحي ، واملرسل أص 

أخربنا علي بن زيد عن عبد  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا محاد قال0135وقال ابن املنذر ]
كانوا يف دار أيب عبد اهلل يف غرفة ورجل يف أسافل   الرمحن بن أيب بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد

قد ابتلينا مبا ترون، فتعاقدوا  :ذل  إذ هبت ري  ففتحت الباب ورفعت الشف فإذا رجل بني فخذيها فقال رجل
واهلل  :أن يقوموا بشهادهتم، فلما حضرت صالة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال

دعوه فليصل فإنه األمري، واكتبوا بذل  إىل عمر، فكتبوا إىل عمار،   :فقال الناس. بنا وقد رأينا ما رأيناال تصلي 
قد رأيت )رعة( سيئة  :أن اقدموا علي، فلما قدموا عليه شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد :فكتب عمر

 :ألستم قد جلدمتوين؟ قالوا :دا، فقال أبو بكرةورأيت ورأيت، ولكن ال أدري نكحها أو ال، فجلدهم عمر إال زيا
إن كانت شاهادة أيب بكارة    :فأشهد باهلل ألف مرة لقد فعل، فأراد عمر أن جيلده الثانية، فقال علي :قال. بلى

[ حدثنا عبد اهلل بن ربيع 190/ 51ورواه ابن حزم يف احمللى ]. شهادة رجلني فارجم صاحب ، وإال فقد جلدمتوه
بن حممد بن عثمان نا أمحد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا ادجاج بن املنهال نا محاد بن سلمة أناا   نا عبد اهلل

علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرمحن بن أيب بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كاانوا يف دار أيب  
قعت الشقة فإذا رجل بني فخاذيها؟ فقاال   عبد اهلل يف غرفة ورجل يف أسفل ذاك إذ هبت ري  فتحت الباب وو

قد ابتليا مبا ترون، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادهتم، فلما حضرت صالة العصر أراد الرجال   :بعضهم
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دعوه فليصل  :فقال الناس. ال واهلل ال تصلي بنا، وقد رأينا ما رأينا :أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال
فلما قدموا شاهد  . أن اقدموا علي :فكتب عمر بن اخلطاب. فكتبوا إىل عمر. ، واكتبوا بذل  إىل عمرفإنه األمري

. قد أريت رعة سيه ]كذا[ ورأيت ورأيت، ولكن ال أدري أنكحها أم ال :عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد
. فأشهد باهلل ألف مرة لقاد فعال   :، قالبلى :ألستم قد جلدمتوين؟ قالوا :فجلدهم عمر، إال زيادا فقال أبو بكرة

إن كانت شهادة أيب بكرة شهادة رجلني فارجم  :فأراد عمر بن اخلطاب أن جيلده الثانية، فقال علي بن أيب طالب
 . اها مرسل حسن. صاحب  وإال فقد جلدمتوه

إين ألذكار   :أبيه قال [ حدثنا ابن علية عن إمساعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن17097وقال ابن أيب شيبة ]
حدثنا . مس  شاة أمرت هبا أمي فذحبت حني ضرب عمر أبا بكرة، فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب

إين ألذكر مس  شاة، مث ذكر حنوا من حديث ابان   :غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت
[ من طريق علي بن حرب الطائي قال حدثنا سافيان  335/ 4ورواه أبو عمر يف التمهيد ]. اها كذا قال. علية

ملا ُجلد أبو بكرة أمرت جديت أم كلثوم بنت  :بن عيينة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عو  عن أبيه قال
وإمناا هاي أم   . جاديت  :فهل ذل  إال من ضرب شديد؟ هكذا قال :قال. عقبة بشاة فسلخت مث ألبس مسكها

حدثنا خلف بن قاسم حدثنا حممد بن القاسم بن شاعبان  . بن عو  جدة سعد بن إبراهيم إبراهيم بن عبد الرمحن
حدثنا ادسني بن حممد بن الضحاك حدثنا أبو مروان حممد بن عثمان العثماين حدثنا إبراهيم بن سعد بن إباراهيم  

هره، وما ذاك إال مان  ملا جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذحبتها مث جعلت جلدها على ظ :عن أبيه عن جده قال
ورواه . اها ورواه ابن عساكر من طريق علي بن حرب. وكان أيب يرى أن ضرب القذ  شديد. ضرب شديد
 :[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان قال مسعت سعد بن إبراهيم حيدث عن الزهري قال57936البيهقي ]

وأشهد على أيب أنه حدثين أنه ملا جلد أباو   :ل سعدقا. إن القاذ  ال جيلد جلدا شديدا :إن أهل العراق يقولون
فهل ذاك إال من جلد شديد؟ ورواه ابان عسااكر يف   . بكرة أمرت أمه بشاة فذحبت مث سلخت فألبسته جلدها

[ من طريق عبد الوهاب بن عبد الرحيم األشجعي نا سفيان نا سعد بن إبراهيم وهاو  154/ 41تاريخ دمشق ]
أهل العراق أن القاذ  ال جيلد جلدا شديدا أشهد أن أيب أخربين أن أمه أم كلثاوم   يزعم :جالس مع الزهري قال

ورواه . فهل كان ذل  إال من ضرب شاديد . بنت عقبة أمرت بشاة حني جلد أبو بكرة فسلخت فلبس مسكها
رة أمرت ملا جلد أبو بك :[ قال حدثين إبراهيم عن أبيه عن جده قال5607أبو صاحل يف نسخة إبراهيم بن سعد ]

اها وهاذا  . ما ذاك إال من ضرب شديد :فكان أيب، يقول :أمه بشاة فذحبت، مث جعلت جلدها على ظهره، قال
 . خرب صحي 

[ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن محيد عن بكر أن رجال قذ  رجال، فرفعاه  10464ابن أيب شيبة ] -
 .  اها مرسل بصري إسناده صحي . البينة، فتركهأنا أقيم  :إىل عمر بن اخلطاب، فأراد أن جيلده، فقال
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حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن عتيق عن ابن سريين أن أناسا  :[ حدثنا حيىي بن آدم قال10619ابن أيب شيبة ] -
تشهدون أنه، وجعل يدخل إصبعه السابابة يف إصابعه    :بيده هكذا فقال  :شهدوا على رجل يف زىن، قال

حدثنا محااد   :[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان قال0139ابن املنذر ]. ا عشرةاليسرى، وقد عقد هب
تشهدون أنكام   :بن زيد عن حيىي بن عتيق عن حممد بن سريين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا، فقال

 . اها مرسل بصري جيد. رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إىل كفه
نا مغرية عن إبراهيم أن رجال كانت عنده يتيمة وكانت حتضر طعامه، فخافات   [ حدثنا هشيم1560سعيد ] -

امرأته أن يتزوجها عليها، فغاب الرجل غيبة فاستعانت املرأة على اجلارية نسوة فاضطبنها هلا فأفسادت عاذرهتا   
ال حتضر طعامي؟  ما حال فالنة :وقدم الرجل فجعل يفتقد اجلارية عند مائدته وطعامه، فقال الرجل المرأته :قال
ماا   :إهنا فجرت فانطلق إليها، فقال هلا حني دخل إليها، فقاال  :ما شأهنا؟ قالت :د  عن  فالنة، قال :قالت

رضي اهلل عنه فأخربه فأرسل علاي إىل امارأة    فأخربيين، فأخربته، فانطلق إىل  :شأن ؟ فجعلت تبكي، قال
 :اقض فيها يا حسن، فقاال  :  رفن مبا صنعن، فقال الرجل وإىل النسوة، فلما أتينه مل يلبثن أن اعت

لو ُكلَِّفْت إبٌل طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ  :فقال علي. ادد على من قذفها، والعقر عليها وعلى املمسكات
[ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أيب عبد الكرمي ومغرية عان إباراهيم أن   53485عبد الرزاق ]. بعري
ية كانت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وأمسكها نساء معها فرفعت إىل علي فأمر جار

كان يقال  :أرى أن جتلد ادد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق بافتضاضها فقال علي :ادسن أن يقضي بينهم فقال
عليها الصداق وعلى املمسكات مل يقله  :نقال وقال مغرية عن إبراهيم قال ادس. لو علمت اإلبل طحينا لطحنت

[ أخربناا ابان   53481عبد الرزاق ]. [ حدثنا هشيم عن مغرية عن إبراهيم58847ابن أيب شيبة ]. غري املغرية
جريج عن عطاء عن علي أن رجال كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمساكنها فافتضاتها   

. كذبت فأخربته اخلرب، فرفع شأهنا إىل علاي  :لريفعن شأهنا فقالت اجلاريةزنت فحلف  :بإصبعها وقالت لزوجها
وعلى . جتلد أول ذل  مبا اقتر  عليها :قال. لتقولن :قال. بل أنت يا أمري املؤمنني :فقال. قل فيها :فقال للحسن

وماا   :القا . لو علمت اإلبل طحينا لطحنت :فقال علي. النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن
 .  اها خرب صحي . فقضى بذل  علي. طحنت اإلبل حينئذ
شهد ثالثة نفر على رجل وامرأة  :[ عن معمر عن بديل العقيلي عن أيب الوضيء قال53447وقال عبد الرزاق ]
الثالثة، وعزر الرجال   فجلد . رأيتهما يف ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزىن فهو ذل  :بالزىن وقال الرابع

 . اها سند صحي ، تقدم. رأةوامل
أخربين يونس بن يزيد  :[ من حديث حممد بن عبد اهلل بن عبد ادكم عن ابن وهب قال0131وذكر ابن املنذر ]
ال جيب اداد   :وهو يقول باملدينة    أخربين محيد بن عبد الرمحن أنه مسع  :عن ابن شهاب قال
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اهاا  . الشهادة على الزنا أن يقول كاملرود يف املكحلة :يونس قال ابن شهابقال . حىت يرى املرود يف املكحلة
 . ثقات
فانطلق به إىل أيب هريرة . قلت لرجل يا فاعل بأمه :[ أخربنا شري  عن سلمة بن احملبق قال1118ابن اجلعد ] -

اها صوابه ابان  . وطما أوجعه منها سوط إال أن يقع سوط على س :قال. وهو عامل أو أمري على املدينة فجلده
 :يا فاعال بأماه، قاال    :قلت لرجل :[ حدثنا شري  عن سلمة بن اجملنون قال17056ابن أيب شيبة ]. اجملنون

[ حدثنا عبد 6865أمحد يف العلل ]. وما أوجعين إال سوط وقع على سوط :قال. فقدموين إىل أيب هريرة فضربين
 :قاال . يا فاعل بأماه  :إىل أيب هريرة يف رجل قلت له الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب عثيمة قال خاصمت

وقال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شاعبة  . أي فرية أعظم من أن حيمل رجال على أمه :وقال. فضربين مثانني
وقاال  . لعمرك إين يوم أضرب قائما مثانني سوطا إنين لصابور  :عن أيب ميمونة عن أيب هريرة بنحوه غري أنه قال

فماا   :فضربين مثانني أبو هريرة قاال  :الرمحن بن مهدي قال حدثنا شري  عن سلمة بن اجملنون قالحدثنا عبد 
[ حدثنا أبو نعيم حادثنا  504/ 3يعقوب بن سفيان الفسوي يف املعرفة ]. أوجعين منها إال سوط وقع على سوط
قاال  . يب هريرة فضربين اداد فقدمين إىل أ. يا فاعل بأمه :قلت لرجل :سفيان عن سلمة بن اجملنون ادنفي قال

وقال ابان  . قدمت املدينة :وقال شعبة عن أيب ميمونة قال. وسلمة يكىن بأيب عثيمة وهو من بين شيبان :يعقوب
وقاال  . فانطلقوا يب إىل أيب هريرة وهو قاضي املدينة فأقام علي حدا :قال شري  عن سلمة بن اجملنون قال :رجاء

ورواه عباس . فرفعين اىل أيب هريرة بالبحرين :قال. ين شيبان يقال له أبو عثيمةالفريايب عن سفيان عن شيخ من ب
 :[ حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنبأنا شعبة عن أيب ميمونة قال1966الدوري يف تاريخ حيىي قال عباس ]

 :قال. فاعل بأمه يا :قدمت املدينة فنزلت عن راحليت فعقلتها ودخلت املسجد فجاء رجل فحل عقاهلا، فقلت له
أال لو تروين يوم أضرب قائما مثانني سوطا إناين   :فأنشأت أقول. فضربين مثانني سوطا :فقدمين إىل أيب هريرة قال

وكيع ابن خلف يف أخبار القضاة  ورواه. اها رواه الدواليب والبيهقي من طريق عباس بن حممد ثنا عثمان. لصبور
حدثنا  :وحدثنا عبد املل  بن حممد الرقاشي قال. حدثنا روح بن عبادة :[ حدثنا عبد اهلل بن أيوب قال5/555]

عقلت بعريي، ودخلت املساجد،   :أخربنا شعبة عن أيب ميمون وهو سلمة بن اجملنون قال :عمرو بن مرزوق قال
ريي، وأنا فرفعين إىل أيب هريرة، فضربين مثانني، فركبت بع. يا فاعال بأمه :فقلت. فجاء رجل، فأطلقه، فجئت إليه

حادثنا   :[ حدثونا عن بندار قال0568ابن املنذر ]. لعمرك إين يوم أضرب قائما مثانني سوطا إنين لصبور :أقول
قدمت املدينة فعقلت راحليت فجاء إنسان فأطلقها، فجئت  :حممد حدثنا شعبة عن أيب ميمون سلمة بن اجملنون قال

 :فقلت. فجلدين أبو هريرة ادد مثانني :إىل أيب هريرة قال فذهب يب :قال. يا نائ  أمه :فلهزت يف صدره وقلت
[ حدثنا إبراهيم بان  5144اها ورواه الدواليب يف الكىن ]. لعمرك إين يوم أجلد قائما مثانني سوطا إنين لصبور

 يعقوب بن إسحاق اجلوزجاين قال حدثنا ابن أيب مرمي قال أخربنا قاسم بن سالم قال حدثين عبيد اهلل بن عبياد 
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ياا   :كان بيين وبني رجل منازعة فقلت له :الرمحن األشجعي عن سفيان عن أيب عثيمة وامسه سلمة بن جمنون قال
 . (5)اها حديث حسن، على رسم ابن حبان. فقدمين إىل أيب هريرة فضربين ادد. روسيب

 . ءشهادة القاذ  وما جاء يف قبوهلا يأيت إن شاء اهلل يف أبواب الشهادات من كتاب القضا

[ حدثنا إمساعيل حدثين مال  عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة رضي اهلل 4768البخاري ] -
هل  :فقال. يا رسول اهلل إن امرأيت ولدت غالما أسود :عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جاءه أعرايب فقال

 :قاال . فأىن كان ذل  :قال. نعم :قال. فيها من أورق :قال. محر :قال. ألواهناما  :قال. نعم :ل  من إبل؟ قال
 اها. فلعل ابن  هذا نزعه عرق :قال. أراه عرق نزعه

. كان حيد يف التعريض بالفاحشة [ عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أن 53893عبد الرزاق ] -
أخربنا الوليد عن األوزاعي عان   :حدثنا حممد بن الصباح قال[ حدثنا موسى بن هارون قال 0143ابن املنذر ]

[ نا أبو سهل بن زياد 3684الدارقطين ]. الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر أنه كان جيلد ادد تاما يف التعريض
عان  نا أبو إمساعيل نا أبو صاحل نا اهلقل بن زياد حدثين األوزاعي عن ابن شهاب أنه حدثه عن محزة بن عبد اهلل 

نا دعلج بن أمحد نا ادسن بن سفيان نا حبان ناا ابان   . كان عمر بن اخلطاب جيلد يف التعريض ادد :أبيه قال
. كان عمر يضرب يف التعريض اداد تاماا   :املبارك عن األوزاعي عن الزهري عن محزة وسامل عن ابن عمر قال

 . اها صحي 
ا أبو عاصم عن ابن أيب ذئب عن ابن شهاب عان  [ من طريق أيب مسلم الكجي حدثن58494وروى البيهقي ]

[ وكان أمحاد  0144وقال ابن املنذر ]. سامل عن ابن عمر أن عمر رضي اهلل عنه كان يضرب يف التعريض ادد
ما أنا بزان وال أمي زانياة، فجلاده    :روى ابن أيب ذئب عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أن رجال قال :يقول

 . اها وقد صح  إسناده ابن كثري يف مسند الفاروق. غري ابن أيب ذئبعمر ادد، ومل يقل هكذا 
إن رجال يف زمن عمر بن اخلطااب   :أخربين حيىي بن سعيد قال[ عن ابن جريج قال 53814وقال عبد الرزاق ]

ن بل هو انظروا فاإ  :قال. رجل مدح نفسه :ماذا ترون؟ قالوا :قال عمر. أيب بزان ما أمي بزانية وال :قال لرجل
 .  اها هذا مرسل. كان باآلخر بأس فقد مدح نفسه، وإن مل يكن به بأس فلم قاهلا، فواهلل ألحدنه فحده

                                                
[ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا ابن أيب أويس حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا 58408البيهقي ] - 5

 يقولون: من قال للرجل يا لوطي جلد ادد.اها حسن صحي .
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اساتب   :[ حدثنا ابن إدريس عن حيىي بن سعيد عن أيب الرجال عن أمه عمرة قالت17044وقال ابن أيب شيبة ]
لقد كان هلما  :مدح أباه وأمه، فقال :الواما أمي بزانية وما أيب بزان، فشاور عمر القوم، فق :رجالن فقال أحدمها

 اها. من املدح غري هذا، فضربه
[ عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن بن حارثة بن النعمان األنصاري مث من بين النجار عن 5454ورواه مال  ]

ا أيب بازان وال  واهلل م :أمه عمرة بنت عبد الرمحن أن رجلني استبا يف زمان عمر بن اخلطاب فقال أحدمها لآلخر
قد كان ألبيه وأمه مدح  :وقال آخرون. مدح أباه وأمه :فاستشار يف ذل  عمر بن اخلطاب فقال قائل. أمي بزانية

حادثنا   :[ حدثنا علي بن ادسن قاال 0146ابن املنذر ]. غري هذا، نرى أن جتلده ادد، فجلده عمر ادد مثانني
و الرجال عن أمه عمرة أن عمر بن اخلطاب أيت يف رجل ساب آخر، حدثين أب :عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال

 :ما أيب بزان وال أمي زانية، فسأل عمر بن اخلطاب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالوا :فقال أحدمها
 . اها مرسل صحي . مدح أباه وأمه، فضربه عمر ادد

ما تاأتى   :عث عن ادسن أن رجال قال لرجل[ من طريق مسدد حدثنا حفص عن أش58453وروى البيهقي ]
. قذف  بأمر حيل ل  :فقال. قذفين :فرفع ذل  إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقال. امرأت  إال زنا أو حراما
 . اها مرسل ضعيف
قذ  رجل رجال يف هجاء أو عرض لاه فياه    :[ عن معمر عن إمساعيل بن أمية قال53896وقال عبد الرزاق ]

قال . فيسمي ل  من عىن :قال الرجل. مل أعن هذه إمنا أردت شيئا آخر :ليه عمر بن اخلطاب فقال لهفاستأدى ع
على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده  (5)صدق قد أقررت على نفس  بالقبي  أو قال باألمر القبي  َفَورِّْكُه :عمر
ة عن صفوان وأيوب أنه حاد يف التعاريض   مث قال عبد الرزاق أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليك. ادد

والذي كان حيد يف التعريض عمر بن اخلطاب، عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد منا  بن عبد الدار هجا وهب 
بن زمعة بن األسود بن عبد املطلب بن أسد فتعرض له يف هجائه قال ابن جريج ومسعت بن أيب مليكاة حيادث   

 . اها مرسل. ذل 
البيهقي . [ حدثنا معاذ عن عو  عن أيب رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان يف اهلجاء17089ابن أيب شيبة ] -
كان  :[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عو  األعرايب عن أيب رجاء العطاردي قال58455]

 . اها صحي . عمر وعثمان رضي اهلل عنهما يعاقبان على اهلجاء

                                                
ينِويها اداِلُف َغْيَر ما َيْنِويه ُمْسَتْحِلُفُه من َورَّْكُت يف  [: التَّْوري  يف الَيمني ِنيٌَّة378/ 4قال ابن األثري يف النهاية يف غريب األثر ] - 5

 اْلوادي إذا َعَدْلَت فيه َوَذَهْبَت.اها
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يا ابن  :حدثنا عبد األعلى عن اجللد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجال قال لرجل [17044ابن أيب شيبة ] -
اهاا  . إمنا عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلاد اداد   :فقال شامة الوذر، فاستعدى عليه 

 . ضعيف
إذا بلغ يف  :الق [ عن إبراهيم بن حممد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن 53818عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. اددود لعل وعسى فادد معطل
تبعته   حدثنا يزيد بن عبد اهلل أن  :حدثنا أبو عقيل قال :[ أخربنا مسلم بن إبراهيم قال4663ابن سعد ] -

 .  اها مرسل جيد. تزعم أمها ذاك :يا أبا ذر هذه ابنت ؟ قال :فقيل له ،جويرية سوداء
[ عن إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن عبد اهلل عن مكحول أن 53814عبد الرزاق ] -

 .  اها ضعيف. ليس ادد إال يف الكلمة اليت ليس هلا مصر ، وليس هلا إال وجه واحد :قاال 
. رض عرضنا لهمن ع :قال [ حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سريين أن 17040ابن أيب شيبة ] -

أخربنا قتادة عن ادسن  :حدثنا محاد قال :حدثنا حجاج قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0144ابن املنذر ]
من عرض عرضنا له، ومن  :وقال اآلخر. من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له :عن مسرة وزياد قال أحدمها
حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن عاصم األحول عن حمماد   :لحدثنا علي بن ادسن قا. ركب الكأل قذفناه يف النهر

 :قول مسارة  :قال عبد اهلل. من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكأل ألقيناه يف النهر :قال مسرة :بن سريين قال
مان أبااح بالفرياة     :يقاول . وقوله من مشى على الكأل ألقيناه يف النهر. عاقبناه :من عرض عرضنا له، يقول

 . ها صحي ا(5)حددناه

[ حدثنا حممد بن رافع حدثنا ابن أيب فدي  عن إبراهيم بن إمسعيل بن أيب حبيبة عن داود بن 5641الترمذي ] -
إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضاربوه   :ادصني عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 . اها ضعفه الترمذي. وقع على ذات حمرم فاقتلوه عشرين وإذا قال يا خمنث فاضربوه عشرين ومن
[ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ادسن أن أبا بكر قاال يف الرجال يقاول    10447ابن أيب شيبة ] -

 . اها مرسل ضعيف. قد قال قوال سيئا، وليس فيه عقوبة، وال حد :يا خبيث، يا فاسق، قال :للرجل

                                                
[ وجاء يف ادديث َمْن مَشى على الَكاّلء َقَذَفَناه يف املاء. الَكالّء شاطىء النَّْهر وَمْرَفُأ الّسفن 846/ 3قال ابن قتيبة يف غريب ادديث ] - 5

واْلقاؤه ِإيَّاه  الء البصرة. وهذا َمَثل َضَربه ِلَمْن عرَّض بالقذْ  فشبَّه يف ُمقاربته التَّصريِ  باملاشي على شاِطىء الَنْهِر يف مقاربته املاءومنه ك
 يف املاء َوَجَب عليه الَقْذ  والزامه اَدّد.اها
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أن رجال قال لرجل إن  ما تأيت امرأت  إال زنا أو  :ادسن قال[ حدثنا حفص عن أشعث عن 5771مسدد ] -
 . اها مرسل فيه ضعف. قد قذف  بأمر حيل ل  :حراما فرفعه إىل عمر رضي اهلل عنه فقال عمر

[ عن ابن جريج قال بلغين عن عمرو بن العاص وهو أمري مصر قال لرجل من جتيب يقال 53863عبد الرزاق ] -
ل فأتى عمر بن اخلطاب فكتب عمر إىل عمرو إن أقام البينة علي  جلدت  تسعني فنشد الناس له قنربة يا منافق قا

فاعتر  عمرو حني شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفس  على املنرب ففعل فأمكن عمرو قنربة مان  
 اها. نفسه فعفا عنه هلل عز و جل

يا خبيث،  :قول الرجل للرجل :قال علي :عمري قال [ حدثنا شري  عن عبد املل  بن10448ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق سعيد بن منصور 58490البيهقي ]. هن فواحش، وفيهن عقوبة، وال تقوهلن فتعودهن :يا فاسق، قال

يا خبيث ياا   :حدثنا أبو عوانة عن عبد املل  بن عمري عن أصحابه عن علي رضي اهلل عنه يف الرجل يقول للرجل
ورواه من طريق أيب يعلى حدثنا عبيد اهلل القواريري حادثنا  . يه حد معلوم يعزر الوايل مبا رأىليس عل :فاسق قال

إنكم ساألتموين   :أبو عوانة عن عبد املل  بن عمري عن شيخ من أهل الكوفة قال مسعت عليا رضي اهلل عنه يقول
. وبة من السلطان فال تعودوا فتقولوايا كافر يا فاسق يا محار وليس فيه حد وإمنا فيه عق :عن الرجل يقول للرجل

 . اها ضعيف
ال حاد إال يف   :[ عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مسعود قال53854عبد الرزاق ] -

 وقال عن معمر عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم عن ابن مسعود. اثنتني رجل نفى من أبيه أو قذ  حمصنة
ال حاد إال علاى    :قال عبد اهلل :[ حدثنا شري  عن جابر عن القاسم عن أبيه قال17718ة ]ابن أيب شيب. مثله
[ حدثنا علي بان عباد   7034الطرباين ]. رجل قذ  حمصنة أو نفى رجال من أبيه وإن كانت أمه أمة :رجلني

ن يقذ  حمصنة، أو ينفاى  ال حد إال يف اثنتني، أ :قال عبد اهلل :العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال
ال حد إال  :قال عبد اهلل :حدثنا فضيل بن حممد امللطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال. رجل من أبيه

قاال   :[ حدثنا سفيان عن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال14سعدان بن نصر ]. يف اثنتني، فذكر مثله
 . اها مرسل حسن. أن يقذ  حمصنة، أو ينفى رجل من أبيهال جلد إال يف اثنتني  :عبد اهلل

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر بان عباد اهلل يف   10489ابن أيب شيبة ] -
 . اها ال بأس به. هو قول سيء، وليس فيه عقوبة :يا خبيث، قال :الرجل يقول للرجل

ياا ابان    :سئل القاسم عن رجل يقول لرجل :عن حممد بن إسحاق قال[ حدثنا عبدة 17048ابن أيب شيبة ] -
قد أدركناه وما تقاام ادادود إال يف    :اخلياط أو يا ابن ادجام أو يا ابن اجلزار وليس أبوه كذل ؟ فقال القاسم

يد [ حدثنا سفيان عن حيىي بن ساع 18وقال سعدان بن نصر ]. اها هذا منقطع. القذ  البني أو يف النفي البني
 .  اها سند جيد. ما كنا نرى اجللد إال يف القذ  البني والنفي البني :عن القاسم بن حممد قال
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[ حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري أن رجال من املهاجرين افتري علياه علاى   10670ابن أيب شيبة ] -
[ 53880وقال عبد الارزاق ] . ر درمة املسلم، وكانت أمه ماتت يف اجلاهلية، فجلده عم  عهد 

وقال عن معمر . عن معمر عن الزهري أن عمر بن اخلطاب جلد ادد رجال يف أم رجل هلكت يف اجلاهلية قذفها
ومن بعده من اخللفاء جيلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية   كان  :عن الزهري قال

ر عمر بن عبد العزيز على املدينة فلم يكن مسع يف ذل  بشيء فاستشار يف ذل  فقال له عبد درمة املسلم حىت أم
 .  اها مرسل جيد(5)اهلل بن عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب ال نرى أن حتد مسلما يف كافر فترك ادد بعد ذل  اليوم

رمة بن نوفل افترى على أم رجل يف [ أخربنا ابن جريج قال أخربين حيىي بن املغرية أن خم53873عبد الرزاق ] -
وقال . ال يعد هلا أحد بعد ذل  :اخلطاب بلغه ذل  فقالبناجلاهلية فقال أنا صنعت بأم  يف اجلاهلية وإن عمر

عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة أن رجال عري رجال بفاحشة عملتها أمه يف اجلاهلية فرفع ذلا  إىل  
 .  كأنه كان أوال مث جلده تعزيرا درمة املسلم. اها مرسل صاحل. حد عليه ال :اخلطاب فقالبنعمر

[ من طريق حيىي بن أيب قتيلة حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثين عبد الواحد بن أيب عون 58451وروى البيهقي ]
من يفتارى   عن ابن شهاب عن القاسم بن حممد وعن عبيد اهلل بن عبد اهلل حدثاه أن عمر بن اخلطاب كان جيلد

 . اها فيه ضعف. على نساء أهل امللة

[ حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عبااس  56077ابن أيب حامت ] -
 . اها يف قول اهلل تعاىل )والذين يرمون احملصنات( من سورة النور. ادرائر :قوله )احملصنات( يقول

عن رجل قذ  أم ولد   [ عن معمر عن أيوب عن نافع أن أمريا من األمراء سأل 53800عبد الرزاق ] -
[ حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن بعض 17738ابن أيب شيبة ]. يضرب ادد صاغرا :لرجل قال

وقال ابن أيب شيبة حادثنا  . اها صحي . نيأمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت فأمر بقاذفها أن جيلد مثان
 . اها صحي . جيلد قاذ  أم الولد :أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال

[ عن عمر بن راشد عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة قال سئل ابن عمار قااذ  أم   53799وقال عبد الرزاق ]
اها سند ضعيف، يأيت من وجه أمثل عان  . يطعن عليها حد قاذفها الولد فقال ابن عمر يسأل عنها فإن كان ال

 .  معمر

                                                
 م جلد قاذفها درمة املسلم.[ عن معمر عن الزهري قال: إذا كان هلا ولد مسل53875عبد الرزاق ] - 5
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اساتب ابان    :[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قاال 17730ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند جيد. صرحية وابن أم ولد، فسب ابن الصرحية ابن أم الولد فجلد

[ حدثنا مسدد حدثنا حيىي بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أيب نعم عان أيب هريارة   4747البخاري ] -
من قذ  مملوكه وهو بريء مما قال جلد ياوم   :مسعت أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم يقول :رضي اهلل عنه قال

 اها. القيامة، إال أن يكون كما قال
من كان مانكم   :قال د اهلل بن عمر عن نافع عن صفية بنت أيب عبيد أن [ عن عب51415عبد الرزاق ] -

وقال أخربنا معمر وابن جاريج  . يطأ جاريته فليحصنها فإن أحدا منكم ال يقر بإصابة جاريته إال أدقت به الولد
ية قال ليس مين، قد بلغين أن رجاال منكم يعزلون فإذا محلت اجلار :عن الزهري عن سامل عن أبيه عن عمر أنه قال

[ عن 51416وقال ]. واهلل ال أوتى برجل منكم فعل ذل  إال أدقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء ال يعزل
يا أيها الناس  :حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سامل بن عبد اهلل عن ابن عمر عن عمر أنه قال :ابن جريج قال

وقال عن ابن جريج عن موسى عان  . دة فتلد إال أدقت به ولدهاأمسكوا عليكم والئدكم فإن أحدا ال يطأ ولي
 . اها صحي . نافع عن صفية بنت أيب عبيد عن عمر مثل ذل 

يقاع علاى      كان  :[ عن الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال51435عبد الرزاق ] -
وقال عن . من ولدها وضرهبا مئة مث أعتق الغالم جارية له يطيب نفسها ألهنا كانت جارية له فلما ولدت له انتفى

[ حدثنا سفيان 1985سعيد ]. فارسيةابن عيينة عن أيب الزناد عن خارجة بن زيد مثله إال أنه قال كانت اجلارية 
عن أيب الزناد عن خارجة أن زيد بن ثابت كانت له جارية فارسية، وكان يعزل عنها، فجاءت بولد، فأعتق الولد 

كاان   :نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن خارجة قال. إمنا كنت أستطيب نفس  وال أريدك :د، وقالوجلدها اد
كذبت،  :من ، فقال :ممن محلت؟ فقالت :فقال ،لزيد بن ثابت جارية فارسية يطؤها، وكانت حتزن له فحملت

س  ألن  حتزنني يل، فلماا  لقد قتلت يقينا ما وصل إلي  مين ما يكون منه ادمل وما أطؤك إال أن أستطيب نف
 . تقدم ذكره يف النكاح. اها صحي . اها. وضعت جلدها، وأعتق ولدها

يا زانية أو  :[ عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة أن أمرأة قذفت وليدهتا فقالت58081عبد الرزاق ] -
سي بيده لتجلدن هلا يوم القياماة  والذي نف :قال. ال :أرأيتها تزين؟ قال :رجل قذ  أمته فقال 

 . اها ثقات. مثانني
وقع على جارية له وكان   [ عن حممد بن عمر قال أخربين عمرو بن دينار أن 51436عبد الرزاق ] -

. اها كذا، وصوابه حممد بن عمرو، كذل  رواه ابن املنذر، أظنه ابن حلحلاة . يعزهلا فولدت فانتفى من ولدها
 . ثقات
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كنت عند ابن عباس يسب الغالم  :[ عن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري عن زياد قال51434بد الرزاق ]وقال ع
اها ساند  . وكان ابن عباس انتفى منه :قال. إنه البن ، فدعاه ومحل أمه على راحلة :وأمه، فتناوله بلسانه قال

 . صحي ، زياد هو ابن أيب مرمي اجلزري

جلد عمر بن عبد العزيز عبدا يف فرية مثانني قال أبو الزناد فسألت عبد  :[ عن أيب الزناد أنه قال5453مال  ] -
واخللفاء هلم جرا فما رأيات   أدركت  :اهلل بن عامر بن ربيعة عن ذل  فقال

ري عن ذكوان عن عبد اهلل بن عامر بن [ عن الثو53803عبد الرزاق ]. أحدا جلد عبدا يف فرية أكثر من أربعني
كذا وجدتاه،  . ربيعة قال أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء ال يضربون اململوك يف القذ  إال أربعني

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سافيان عان   17797ابن أيب شيبة ]. وإمنا هو عبد اهلل بن ذكوان أبو الزناد
كان أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان  :اهلل بن عامر بن ربيعة قال عبد اهلل بن ذكوان عن عبد

[ أخربنا سفيان بن عييناة  8884ابن سعد ]. ال جيلدون العبد يف القذ  إال أربعني، مث رأيتهم يزيدون على ذل 
. جيلدان العبد يف الفرية أربعني عن أيب الزناد عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة أنه أدرك اخلليفتني يعين أبا بكر وعمر

أخربنا وكيع بن اجلراح عن سفيان يعين الثوري عن عبد اهلل بن ذكوان أيب الزناد عن عبد اهلل بن عامر بن ربيعاة  
[ حدثنا 0164ابن املنذر ]. أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدمها من اخللفاء يضربون يف قذ  اململوك أربعني :قال

حدثين عبد اهلل بن عامر بان   :حدثنا عبد اهلل بن ذكوان قال :دثنا عبد اهلل عن سفيان قالح :عليل بن ادسن قال
لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من اخللفاء، فلم أرهم يضربون اململوك يف القذ  إال  :ربيعة قال
 . اها رواه البيهقي عن العدين عن سفيان، صحي . أربعني

حدثنا محاد عن حيىي أن عمر بن عباد   :حدثنا أبو الربيع قال :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0167ورواه ابن املنذر ]
أدركت الناس على عهد عمر فهلم  :العزيز كتب إىل أيب بكر بن حممد قذ  حرا فقال عبد اهلل بن عامر بن ربيعة

 . األنصارياها حيىي أظنه ابن سعيد (5)جرا كلهم يضرب العبد إذا قذ  أربعني حىت كان اليوم
 [ عن ابن جريج قال مسعت جعفر بن حممد بن علي حيدث عن أبيه أنه أخربه عن 53877عبد الرزاق ] -
ابان  . وقال عن الثوري عن جعفر عن أبيه عن علي مثلاه . أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعني   

حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا كان ال  :ان قالحدثنا عبد اهلل عن سفي :[ حدثنا علي بن ادسن قال0168املنذر ]

                                                
[ حدثنا أبو أسامة قال: حدثين جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة: أما 17711ابن أيب شيبة ] - 5

ه يف آخر عملي بعد، كتبت تسأل عن العبد يقفو ادر، كم جيلد، وذكرت أنه بلغ  أين كنت أجلده إذ أنا باملدينة أربعني جلدة، مث جلدت
 مثانني جلدة، وإن جلدي األول كان رأيا رأيته، وإن جلدي األخري وافق كتاب اهلل، فاجلده مثانني جلدة.اها ثقات.
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[ حدثنا عبدة بن سليمان 17755ورواه ابن أيب شيبة ]. اها مرسل صحي . يضرب اململوك إذا قذ  إال أربعني
 اها. يضرب أربعني :عن سعيد عن قتادة عن علي قال

وعطاء أن عمار وعلياا    [ حدثنا عبد السالم عن إسحاق بن أيب فروة عن مكحول17798وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها سند ضعيف. كانا يضربان العبد يقذ  ادر أربعني

أخربنا ليث بان أيب   :حدثنا محاد قال :حدثنا حجاج قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0160ابن املنذر ] -
 . اها ضعيف. جيلد مثانني :قال يف عبد قذ  حرا، قال سليم عن القاسم بن عبد الرمحن أن 

[ حدثنا خملد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أيب اخلوار عن عكرمة موىل 17794ابن أيب شيبة ] -
[ حادثنا أباو   5414ابن املنذر يف التفسري ]. جيلد أربعني :يف اململوك يقذ  ادر، قال  ابن عباس عن 

حد  :جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا عبد اهلل عن ابن :حدثنا سويد قال :سعد قال
 . اها صحي . العبد يفتري على ادر أربعون
 :أخربنا ابن جريج عن عطاء قال :أخربنا عبد الرزاق قال :[ حدثنا الدبري قال5414وقال ابن املنذر يف التفسري ]

فإهنم يقولون جيلد مثانني، فأنكر ذل   :تإن افترى عبد على حر جلد أربعني أحصن بنكاح امرأة أو مل حيصن، قل
وتال )والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شاهادة أبادا( وال   

 . وهو خرب صحي . اها هو يف املصنف بسقط فيه. شهادة لعبد

حدثنا ادسن بن عمارة عن الزهري عان   :حدثنا أبو بكر ادنفي قال :عن قال[ حدثنا أبو م1/830حرب ] -
إذا قذ  الرجل امرأته وجاء ثالثة يشهدون جلدوا والعنها الزوج،  :  قال  :سعيد بن املسيب قال

الازوج   يالعان  :وكان ابن املسيب يقول. اها ضعيف. وإذا جاءوا أربعة مجيعا أحدهم زوجها أقيم عليها ادد
 . ويضرب الثالثة

  كان  :[ أخربنا ابن جريج قال أخربين علي بن حصني أنه مسع أبا الشعثاء يقول53344عبد الرزاق ] -
ماا   :قال وقال أبو الشعثاء. ويقول يالعنهاال يرى على املرأة رمجا شهد عليها ثالثة رجال وزوجها الرابع بالزىن 

[ 10170وقال ابن أيب شيبة ]. ابن حصني يرى رأي اخلوارج وليس بالقوي وكان. اها حسن. أراها إال ترجم
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس يف أربعة شهدوا علاى امارأة باالزىن    

 . اها صحي . يالعن الزوج، ويضرب الثالثة :أحدهم زوجها، قال
الزناد عن أبيه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس يف أربعاة   [ حدثنا عبد الرمحن بن أيب5471وقال سعيد ]

وهذا رأي أهال بلادنا،    :يالعن الزوج وجيلد الثالثة قال أبو الزناد :شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال
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ن عبد اهلل حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهلل ب :[ حدثنا حممد بن معاوية قال1/869حرب ]. وهو القول
 .  اها حسن صحي . جيلد الثالثة ويالعن الزوج :عن ابن عباس يف أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها

إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة العنها    [ عن ابن جريج قال قال 51377عبد الرزاق ] -
 . اها منقطع. قذفها وقد طلقها وبتها مل يالعنها وإن
قال إذا طلقها واحدة أو اثنتني   [ عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن 51376عبد الرزاق ] -

[ نا هشيم أنا هشام 5447سعيد ]. يالعن إذا كان ميل  الرجعة  وقال . مث قذفها جلد وال مالعنة بينهما
إن  :حيان األزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال يف رجل طلق امرأته مث قذفها يف العدة قالبن حسان عن 

إن طلقها ثالثاا مث   :وقال ابن عباس. كان طلقها ثالثا جلد وأدق به الولد ومل يالعن، وإن طلقها واحدة العنها
حدثنا هشيم أنا هاارون  . مما قال ابن عباسقول ابن عمر أحب إلينا  :وقال جابر بن زيد. قذفها يف العدة العنها

[ حدثنا علي 8848ابن املنذر ]. السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذل 
بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال حدثنا هشيم أخربنا هشام بن حسان عن حبان األزدي عن جابر بن زيد عن ابن 

إن كان طلقها ثالثا جلد ادد، وأدق به الولد وإن كان طلقهاا   :قذفها يف العدة قال عمر يف رجل طلق امرأته مث
وبه عن جابر بن زيد عن ابان  . اها صوابه حيان. قول ابن عمر أحب أيل :وقال جابر بن زيد. واحدة العنها
حدثنا سليمان بان   :[ حدثنا ابن أيب داود قال5007الطحاوي ]. إن طلقها مث قذفها يف العدة العنها :عباس قال
كنت أسأل ابن عمر وابان عبااس    :حدثنا محاد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال :حرب قال

وأد  قول ابن عمر إال يف هذا، فإين آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابان عبااس يف    :فآخذ بقول ابن عباس
إن طلقها واحدة أو اثنتني مث قاذفها يف   :وقال ابن عمر. ايالعنه :رجل طلق امرأته ثالثا، مث قذفها يف العدة، قال

[ حدثنا زيد بن ادباب عان أيب  10660ابن أيب شيبة ]. العدة العنها، وإن طلقها ثالثا مث قذفها يف العدة جلد
 :عوانة عن أيب بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس يف رجل طلق امرأته واحدة، مث قذفها، قال

 . اها صحي . يالعن إذا كان ميل  الرجعة :وقال ابن عمر. لد ادد، ليس كمن مل يطلقجي
[ حدثنا سهل بن محاد أخربنا مهام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري عن ابن عبااس يف  3914الدارمي ] -

ابان املناذر   . قاذفهترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذ  جلد  :ولد املالعنة هو الذي ال أب له
نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جابري   :حدثنا مهام قال :حدثنا أبو عمر قال :[ حدثنا حيىي بن حممد قال4744]

ولد املالعنة هو الذي ال أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفاه   :عن ابن عباس قال
حدثنا ابن مهدي عن مهام عن قتادة عان   :نا علي عن أيب عبيد قال[ حدث8840ابن املنذر ]. قاذ  جلد قاذفه
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اهاا  . ولد املالعنة الذي ال أب له، إن قذفه قاذ  جلاد قاذفاه   :عزرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
 . صحي 

زوج امرأة فلم جيدها عاذراء، كانات   [ نا املبارك عن يونس عن يزيد عن الزهري أن رجال ت1557سعيد ] -
اها صاوابه ابان   (5)رضي اهلل عنها أن اديضة تذهب العذرة يقينا اديضة أحرقت عذرهتا، فأرسلت إليه 

[ سألت أيب عن حديث رواه مندل عن يونس بن 5149وقال ابن أيب حامت يف العلل ]. وهذا مرسل جيد. املبارك
تزوج رجل امرأة فلم جيدها عذراء، فأرسلت إليهاا   :عبد اهلل عن عائشة قالتيزيد عن الزهري عن عبيد اهلل بن 

. رواه عبد اهلل بن املبارك عن يونس عن الزهري عن عائشة مرسال  :قال أيب. أن اديض يذهب بالعذرة :عائشة
 اها. املرسل عندي أشبه :قال أيب

ليس عليه  :اهليثم عمن أخربه عن عائشة قالت[ حدثنا أبو معاوية عن أيب حنيفة عن 17091وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. شيء إن العذرة تذهب من الوثبة واديضة والوضوء

مل أجدك عذراء وال أقول ذل  من زنا  :[ عن ابن جريج عن عطاء قلت إذا قال المرأته51695عبد الرزاق ] -
 . ها مرسلا. ، زعموا أن العذرة تذهبها الوضوء وأشباههفال جيلد مل جيلد 

[ حدثنا زيد بن ادباب عن ابن هليعة عن عبد اهلل بن هبرية عن رجل قد مساه أن 17096ابن أيب شيبة ] -
إن تربأ جلد ادد، وكانت امرأته، وإن مل  :مل أجدك عذراء قاال :سئال عن رجل قال المرأته 

 . اها ضعيف. يتربأ العنها وفرق بينهما

زعم هذا  :قال أتى رجل إليه فقال [ عن الثوري عن سليمان الشيباين عن رجل عن 55614عبد الرزاق ] -
[ أخربنا أبو سعيد حدثنا أبو 4349البيهقي ]املعرفة. اذهب فأقمه يف الشمس فاضرب ظله :أنه احتلم بأمي فقال

مهدي عن سفيان عن الشيباين عن بعاض أصاحابه أن   قال الشافعي فيما بلغه عن ابن  :العباس أخربنا الربيع قال
 اها. أقمه يف الشمس فاضرب ظله :إن هذا يزعم أنه احتلم على أم اآلخر، قال :رجال أتى عليا برجل فقال

                                                
[ نا هشيم أنا يونس 1556[ نا شعبة عن ادكم عن إبراهيم قال: العذرة تذهب من النزوة ومن التعنيس. سعيد ]139ابن اجلعد ] - 5

عن إبراهيم والشيباين عن الشعيب أهنم قالوا يف الرجل إذا مل جيد امرأته عذراء، قالوا: ليس عليه شيء العذرة تذهب عن ادسن وأنا مغرية 
[ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن 17095من غري ريبة، تذهبها الوثبة، وكثرة اديض والتعنيس وادمل الثقيل. ابن أيب شيبة ]

 وادسن يف الرجل يقول المرأته مل أجدك عذراء؟ قالوا: إن العذرة تذهبها النيطة، والليطة.اها حسان. قتادة عن سليمان بن يسار وعطاء
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قضى علي رضي اهلل عنه  :[ نا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن حيىي بن أيب كثري قال1514سعيد ] -
ال، فاأمر   :يخ كبري فحملت، فزعم الشيخ أنه مل جيامعها، وسئلت هل افتض ؟ قالتيف امرأة عذراء تزوجها ش

َسم اديض، وسم البول، فلعل الرجل كاان   :إن للمرأة َسمَّنِي :النساء أن ينظرن إليها، فزعمن أهنا عذراء، فقال
إهنا مل تازل   :قيل للشيخفسئل الرجل، فقال؟ كنت أنزل املاء يف قبلها، ف. ينزل يف قبلها يف سم احمليض، فحملت
 . اها ضعيف. بكرا، وإمنا ادمل ل ، ول  ولده

إذا قاذفها قبال أن    :قاال [ حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن ادسن و58716ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل. يدخل هبا العنها وهلا نصف الصداق

يف الرجل يقذ  امرأته مث ميوت   عن  [ حدثنا عتاب بن بشري أنا خصيف عن عكرمة5470سعيد ] -
ابن . يوقف فإن أكذب نفسه جلد ادد وورث وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن مل يورث :قبل أن يالعنها قال

[ حدثنا موسى بن هارون حدثنا اخلليل بن عمرو حدثنا عتاب عن خصيف عن عكرمة عن ابان  8881املنذر ]
يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء  : متوت املرأة قبل أن يتالعنا قالعباس يف الرجل يقذ  امرأته مث
 . اها ضعيف. بالشهود ورث، وإن التعن مل يرث

[ حدثنا عبد اهلل بن حممد بن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو 6646أبو داود ] -
من وجدمتوه يعمل عمل قوم لاوط فااقتلوا    :ال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمعن عكرمة عن ابن عباس ق

وصححه نااس مان املتاأخرين    . اها ضعفه حيىي والبخاري والترمذي وأبو داود والناس. الفاعل واملفعول به
 . كاداكم

عمرو عن عكرمة عان  وروى سليمان بن بالل وزهري بن حممد التميمي وابن أيب الزناد وغريهم عن عمرو بن أيب 
لعن اهلل من ذب  لغري اهلل، لعن اهلل من غري ختوم األرض، ولعن اهلل من  :ابن عباس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

كمه األعمى عن السبيل، ولعن اهلل من سب والده، ولعن اهلل من توىل غري مواليه، ولعن اهلل من عمل عمل قاوم  
اها رواه أمحد وغريه وصححه ابان  . لوط ولعن اهلل من عمل عمل قوم لوطلوط ولعن اهلل من عمل عمل قوم 
 .  حبان واداكم والذهيب واملقدسي

[ عن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن عثمان بن خثيم مسع جماهدا وسعيد بن جابري  53605وقال عبد الرزاق ]
اها رواه أبو داود من طريق إسحاق بن . يرجم :أنه قال يف البكر يوجد على اللوطية قال  حيدثان عن 

أخربين ابن خثيم عان   :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال17014ابن أيب شيبة ]. راهويه عن عبد الرزاق
ابان املناذر   . جماهد وسعيد بن جبري أهنما مسعا ابن عباس يقول يف الرجل يوجد أو يؤخذ على اللوطية أنه يرجم

مساعيل الصائغ حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخربين عبد اهلل بن عثمان بن خثيم أناه  [ حدثنا حممد بن إ0501]
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[ نا 3134الدارقطين ]. يرجم :مسع سعيد بن جبري وجماهد يقوالن عن ابن عباس يف البكر يوجد على اللوطية قال
عن جماهد وسعيد بان   حممد بن خملد نا إسحاق بن إبراهيم البغوي نا حممد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابن خثيم

اآلجري يف ذم اللاواط  . رواه النسائي عن ابن ربيعة. جبري عن ابن عباس يف البكر يوجد على اللوطية قال يرجم
حدثنا ابن جاريج   :حدثنا روح بن عبادة قال :حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين قال :[ حدثنا ابن خملد قال66]
يف البكر يوجد على اللوطياة   :ن سعيد بن جبري وجماهد عن ابن عباسأخربنا عبد اهلل بن عثمان بن خثيم ع :قال
 . (5)اها سند مكي صحي . يرجم :قال

ماا   :سئل ابن عباس :[ حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة قال17014وقال ابن أيب شيبة ]
[ حادثنا  0503ابن املناذر ] . ادجارة ينظر إىل أعلى بناء يف القرية فريمى منه منكسا مث يتبع :حد اللوطي؟ قال

سائل ابان    :موسى بن هارون حدثنا نصر بن علي حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة قال
اآلجاري يف ذم اللاواط   . ينظر أعلى بنيان يف القرية فريمى به منكسا مث يتبع ادجارة :عباس ما حد اللوطي قال

حدثنا هارون بن معارو    :حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين قال :خملد قال [ حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن39]
ينظار   :ما حد اللوطي؟ قاال  :سئل ابن عباس :حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أيب نضرة قال :قال

 [ من طريق العباس بن حممد قال مسعات 58679البيهقي ]. أعلى بيت يف القرية فريمى منكسا مث يتبع بادجارة
حيىي بن معني يقول حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة سئل ابن عباس ما حد اللوطي 

اها ورواه ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي من طريق . ينظر أعلى بناء يف القرية فريمى به منكسا مث يتبع ادجارة :قال
 . غسان، وهو سند بصري صحي ، صححه ابن حجر يف الدراية

أخربنا عبد العزيز بن أيب  :[ حدثنا أبو عمرو أمحد بن املبارك حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال0509ابن املنذر ] -
حازم املدين عن داود بن بكر عن حممد بن املنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتاب  

ا تنك  املرأة، وقامت عليه بذل  البيناة، فكاان   أنه وجد يف بعض ضواحي العرب رجال ينك  كم  إىل 
إن هذا ذنب مل يقض اهلل به أمة من األمم إال أمة واحدة، فصنع  :أشدهم فيه قوال يومئذ علي بن أيب طالب فقال

هبا ما قد علمتم، أرى أن حنرقه بالنار، فاجتمع أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن حيرقوه بالنار، فكتب 
أن حرقه بالنار، مث حرقهم ابن الزبري يف إمارته، مث حرقهم هشام بن عبد امللا ، مث حارقهم    :إىل خالد أبو بكر

حدثنا عبيد اهلل بن عمر القواريري  :[ حدثنا أبو حممد ادسن بن علويه القطان قال10اآلجري ]. القسري بالعراق
حممد بن املنكدر أن خالد بن الوليد رمحاه اهلل   حدثين داود بن بكر عن :قال حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال

وإن أبا  ،كتب إىل أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه وجد يف بعض ضواحي العرب رجل ينك  كما تنك  املرأة
بكر مجع لذل  أناسا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان فيهم علي بن أيب طالب رضي اهلل عناه  

                                                
 [حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء يف الرجل يأيت الرجل قال: سنته سنة املرأة. سند صحي .17017ابن أيب شيبة] - 5
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فصنع هبا ما قد علماتم أرى أن   ،إن هذا ذنب مل تعمل به أمة من األمم إال أمة واحدة :قالف ،أشدهم يومئذ قوال
وحرقهم هشام بن عبد  ،مث حرقوهم وحرقهم ابن الزبري :فكتب إليه أبو بكر أن حيرق بالنار قال :حترقوه بالنار قال

حازم أخربنا داود بن بكر عن حمماد   [ من طريق حيىي بن حيىي أخربنا عبد العزيز بن أيب58676البيهقي ]. املل 
 . (5)مرسل فيه نظر. بن املنكدر وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إىل أيب بكر الصديق وذكره

 نا حجاج عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن املسيب عن  :[ نا أبو معاوية قال5459سعيد بن منصور ] -
املتشبهون من الرجال بالنسااء   :ساخط، ويصب  وهو عليهم غضبانأربعة ميسي اهلل عز وجل وهو عليهم  :قال

 .  اها ضعيف. واملتشبهات من النساء بالرجال، والذي يأيت هبيمة، والعامل بعمل قوم لوط
حدثنا إساحاق بان    :حدثنا محاد بن املؤمل الكليب قال :[ حدثنا ابن خملد قال63وقال اآلجري يف ذم اللواط ]
 :ا عثمان بن النضر عن ابن املبارك عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قالوهب الواسطي قال حدثن

اها ابن النضر مل أعرفه أظنه تصحيفا مان  . من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 . غسان بن الفضل، وهو صدوق، وبقيتهم ثقات

أشر  على النااس   حدثنا حممد بن قيس عن أيب حصني أن  :[ حدثنا وكيع قال17037ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. رجل عمل عمل قوم لوط :أما علمتم أنه ال حيل دم امرئ مسلم إال بأربعة :يوم الدار فقال
[ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن ساهل  6496وقال أبو داود ]

ثمان وهو حمصور يف الدار وكان يف الدار مدخل من دخله مسع كالم من على الابالط فدخلاه   كنا مع ع :قال
ومل  :قال. يكفيكهم اهلل يا أمري املؤمنني :قلنا. عثمان فخرج إلينا وهو متغري لونه فقال إهنم ليتواعدونين بالقتل آنفا

مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إسالم أو  ال حيل دم امرئ :يقتلونين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
فواهلل ما زنيت يف جاهلية وال إسالم قط وال أحببت أن يل بديين بادال  . زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغري نفس

عثمان وأبو بكر رضي اهلل عناهما تركاا اخلمار يف     :قال أبو داود. منذ هداين اهلل وال قتلت نفسا فبم يقتلونين
 . ه أمحد والنسائي وصححه اداكم والذهيباها روا. اجلاهلية

[ حدثنا حممد بن عبد اهلل ادضرمي ثنا حمفوظ بن نصر اهلمداين ثنا عمرو بن مشر عن جاابر  3708الطرباين ] -
مسعت سامل بن عبد اهلل وأبان بن حسن يذكرون أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أيت برجل قد فجر بغالم  :قال

قد تزوج بامرأة ومل يدخل هبا بعاد،   :وحيكم أين الشهود أحصن؟ قالوا :، فقال عثمانمن قريش معرو  النسب
لو دخل هبا دل عليه الرجم فأما إذ مل يدخل بأهله فاجلده ادد، فقال أباو   :فقال علي لعثمان رضي اهلل عنهما

                                                
بن أيب ذئب عن الزهري قال: يرجم اللوطي إذا كان حمصنا، وإن كان بكرا جلد [ حدثنا معن بن عيسى عن ا17036ابن أيب شيبة ] - 5

 مئة.اها صحي .
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ر به عثمان رضي اهلل عنه أشهد إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو ادسن، فأم :أيوب
 . اها ضعيف جدا منكر. فجلد مئة

 . أنه رجم يف اللوطية [ عن الثوري عن ابن أيب ليلى رفعه إىل 53677عبد الرزاق] -
[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن رجل من مهدان أن علياا  58674رواه البيهقي ]

هكذا ذكره الثوري عنه مقيدا باإلحصان وهشيم رواه عان  . حمصنا يف عمل قوم لوطرضي اهلل عنه رجم رجال 
اها رواه ابن املنذر والبيهقي من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن ابن أيب ليلى عان  . ابن أيب ليلى مطلقا

ابان أيب شايبة    ورواه. القاسم بن الوليد اهلمداين عن رجل من قومه أنه شهد عليا رضي اهلل عنه رجم لوطياا 
ورواه . [ حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجام لوطياا  17018]

[ حدثنا أبو جعفر أمحد بن حيىي ادلواين قال حدثنا حيىي بن عبد ادميد ادماين قاال  31اآلجري يف ذم اللواط ]
البيهقاي  . يخ من مهدان أن علي بن أيب طالب رجم اللاوطي حدثنا شري  عن القاسم بن الوليد اهلمداين عن ش

[ من طريق ابن أيب الدنيا حدثنا حممد بن الصباح حدثنا شري  عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن 58675]
[ عن الشافعي عن رجل عن ابن أيب ذئب عن القاسم بن الوليد 58673البيهقي ]. عليا رضي اهلل عنه رجم لوطيا

 . اها ضعيف. راه ابن مذكور أن عليا رجم لوطياعن يزيد أ
 :وروي من وجه آخر عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي رضي اهلل عنه يف غري هذه القصة قال :مث قال البيهقي

 .  اها وهذا مرسل. يرجم وحيرق بالنار
غرية العنزي عن عطااء  [ حدثنا حممد بن إسحاق قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا اليمان بن امل1516الفاكهي ] -

شهدت ابن الزبري أيت بسبعة أخذوا يف لواط فقامت عليهم البينة أربعة منهم أن قاد أحصانوا    :بن أيب رباح قال
بالنساء، فأمر بالثالثة فجلدوا وأمر باألربعة فأخرجوا من ادرم فرضخوا بادجارة وابن عمار وابان عبااس يف    

نا ابن خملد قال حدثنا العباس بن حممد الدوري قال حدثنا يزياد بان   [ حدث36اآلجري يف ذم اللواط ]. املسجد
شهدت ابن الزبري أيت بسبعة أخاذوا يف اللاواط    :هارون قال أخربنا اليمان بن املغرية عن عطاء بن أيب رباح قال

وأمر ، بادجارةفأمر باألربعة فأخرجوا من املسجد ادرام فرمجوا ، أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثالثة مل حيصنوا
. ورواه البيهقي من طريق العباس بن حممد الدوري مثله. بالثالثة فضربوا اددود وابن عمر وابن عباس يف املسجد

 . (5)ابن املغرية بصري منكر ادديث

                                                
[ وقال أبو حنيفة وداود يعزر اللوطي وال حد عليه إال األدب والتعزير إال أن التعذير عند أيب 604/ 8قال أبو عمر يف االستذكار ] - 5

عليه وسلم )ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زىن بعد حنيفة أشد الضرب. وحجتهم قول رسول اهلل صلى اهلل 
إحصان أو قتل نفس بغري حق( وهذا حديث قيل يف وقت مث نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد يف األرض وقاطع السبيل وعامل عمل 

بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما( وجاء النص فيمن عمل قوم لوط ومن شق عصى املسلمني وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إذا 
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ين زيد بان  [ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن ادباب عن الضحاك بن عثمان قال أخرب806مسلم ] -
ال ينظر الرجال إىل   :أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة وال يفضي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد وال تفضي املرأة إىل املارأة يف  
 .  الثوب الواحد

حادثين   :حدثين بقية بن الوليد عن عثمان بن عبد الرمحن القرشي قال :بو مهام قال[ حدثنا أ8605أبو يعلى ] -
ساحاق   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  :عنبسة بن سعيد القرشي عن مكحول عن واثلة بن األسقع قال

 . اها ضعيف. النساء بينهن زىن
ل حدثنا حممد بن فضيل قال حدثنا األعمش عن [ حدثنا ادسني بن علي قا560ابن أيب الدنيا يف ذم املالهي ] -

اها رواه . إمنا حق القول على قوم لوط حني استغىن النساء بالنساء والرجال بالرجال :أيب ظبيان عن حذيفة قال
 . رجاله ثقات. البيهقي يف شعب اإلميان

إسحاق بن يعقوب العطاار   حدثنا :[ حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن خملد العطار قال16اآلجري يف ذم اللواط ] -
حدثين سعيد بن أيب سعيد الزبيدي عن سليمان بن بالل عن جعفر بن حمماد   :حدثنا الوليد بن شجا  قال :قال

 . اها ضعيف(5)رضي اهلل عنه أنه أيت مبساحقتني فجلدمها مائة مائة عن أبيه عن 

فيلي حدثنا عبد العزيز بن حممد حدثين عمرو بن أيب عمرو عان  [ حدثنا عبد اهلل بن حممد الن6644أبو داود ] -
قال قلت له ما . من أتى هبيمة فاقتلوه واقتلوها معه :عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ليس هذا قال أبو داود . ما أراه إال قال ذل  أنه كره أن يؤكل دمها وقد عمل هبا ذل  العمل :شأن البهيمة قال
حدثنا أمحد بن يونس أن شريكا وأبا األحوص وأبا بكر بن عياش حدثوه عن عاصم عن أيب رزين عان  . بالقوي

مث قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمارو بان أيب   . ليس على الذي يأيت البهيمة حد :ابن عباس قال
مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عاصام  اها وقال الترمذي حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن بن . عمرو

وهذا أص  من ادديث األول والعمل على هذا . من أتى هبيمة فال حد عليه :عن أيب رزين عن ابن عباس أنه قال
                                                                                                                                       

عمل قوم لوط )فاقتلوه( وهذا من حنو قول اهلل عز وجل )ال أجد يف ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه( مث حرم اهلل عز وجل بعد ذل  
 زىن وباهلل التوفيق.اهاأشياء كثرية يف كتابه أو على لسان نبيه منها أن اللوطي زان واللواط زىن وأقب  من ال

[ أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن شهاب قال: أدركت علماءنا يقولون يف املرأة تأيت املرأة بالرفغة وأشباهها 53373عبد الرزاق ] - 5
أيب ذئب عن الزهري [ حدثنا محاد بن خالد عن ابن 10411جتلدان مئة مئة الفاعلة واملفعولة هبا.اها الرََُّّفغ باطن الفخذ. ابن أيب شيبة ]

 يف املرأة تقع على املرأة قال: تضرب أدىن اددين.اها صحاح.
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[ عان  53608ورواه عبد الرزاق ]. اها حديث عاصم رواه يف العلل. عند أهل العلم وهو قول أمحد و إسحق
ابان أيب شايبة   . ليس عليه حاد  :عباس يف الذي يقع على البهيمة قال الثوري عن عاصم عن أيب رزين عن ابن

من أتى هبيمة فال  :[ حدثنا أبو بكر بن عياش وأبو األحوص عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس قال10904]
حدثنا أبو بكر يعنيان ابن عيااش عان    :[ حدثنا أبو كريب والفضل بن إسحاق قاال1091الطربي ]. حد عليه
الطاربي  . ورواه اداكم من هاذا الوجاه  . من أتى هبيمة فال حد عليه :ن أيب رزين عن ابن عباس قالعاصم ع

[ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن هبدلة عن أيب رزين عان ابان   1093]
ي عن شعبة عن عاصم عان أيب  حدثنا ابن أيب عد :حدثنا ابن املثىن قال. ليس على من أتى هبيمة حد :عباس قال

[ حدثنا حممد بن عبد الوهااب  0504ابن املنذر ]. ليس عليه حد :رزين عن ابن عباس يف الذي يأيت البهيمة قال
أخربنا سفيان وإسرائيل عن عاصم بن أيب النجود عن أيب رزين عان ابان    :أخربنا عبيد اهلل بن موسى قال :قال

[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو األحوص عان  58604البيهقي ]. ليس عليه حد :عباس قال
اهاا حاديث   . ال حد علياه  :عاصم بن هبدلة عن أيب رزين عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأيت البهيمة قال

 . حسن
[ حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن إبراهيم بن إمساعيل عن داود بن حصني عن عكرمة 10555وقال ابن أيب شيبة ]

 .  اها ضعيف. اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة :ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال عن
ليس على  :قال  :[ حدثنا عيسى بن يونس عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال10900ابن أيب شيبة ] -

 .  اها ضعيف. من أتى هبيمة حد
أخربنا سفيان بن حسني عن أيب علي الرحيب عن عكرمة  :ل[ حدثنا يزيد بن هارون قا10591ابن أيب شيبة ] -
 . اها منكر. إن كان حمصنا رجم :عن رجل أتى هبيمة، قال   سئل  :قال
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 :[ حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد اهلل حدثنا مطر  عن أيب اجلهم عن الرباء بن عازب قال6647أبو داود ] -
لى إبل يل ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل األعراب يطيفون يب ملنزليت من الانيب  بينا أنا أطو  ع

. صلى اهلل عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجال فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبياه 
عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد اهلل بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة 

لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل رجل نكا    :عن أبيه قال
 . اها حسنه الترمذي وصححه ابن حبان واداكم والذهيب. امرأة أبيه فأمرين أن أضرب عنقه وآخذ ماله

اقتلوا كل  :يد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال[ حدثنا يز10647ابن أيب شيبة ] -
 . اها موقو  فيه ضعف، وروي مرفوعا وال يص . من أتى ذات حمرم

حادثين أيب   :حدثنا معاذ بن هشام قال :[ حدثنا عمر بن شبة النمري قال574اخلرائطي يف اعتالل القلوب ] -
يضرب بالسيف، فأمر باه   :خته فسأل عنها عبد اهلل بن أيب مطر  فقالأيت ادجاج برجل زىن بأ :عن قتادة قال

[ حدثين قتادة بن ساعيد بان قتاادة    778اها هذا خطأ، رواه الطربي يف التهذيب ]. ادجاج فضربت عنقه
أيت ادجاج بن يوسف برجال زىن بأختاه    :حدثين أيب عن قتادة قال :السدوسي قال حدثنا معاذ بن هشام قال

حدثنا ابن بشار قاال  . يضرب بالسيف فأمر به ادجاج فضرب :مطر  بن عبد اهلل بن الشخري فقالفسأل عنها 
رفع إىل ادجاج بن يوسف رجل زىن بأخته، فسأل عنه عبد  :حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة قال

حدثنا حممد بن بشاار  . نقهيضرب ضربة بالسيف فأمر به فضربت ع :اهلل بن مطر  بن عبد اهلل بن الشخري فقال
ما تقول  :سألين ادجاج بن يوسف :حدثنا أبو هالل عن قتادة عن مطر  قال :قال حدثنا سليمان بن حرب قال

حدثنا  :وقال حدثنا ابن بشار قال. ضربة بالسيف، أخذت ما أخذت، وأبقت ما أبقت :يف رجل زىن بأخته؟ قلت
ما أدري بأي عقوباة   :ادجاج بن يوسف رجل زىن بابنته، فقالرفع إىل  :ابن أيب عدي عن محيد عن بكر قال

استر هذه األمة أيها األمري،  :أعاقبه؟ وهم أن يصلبه، فقال عبد اهلل بن مطر  بن عبد اهلل وأبو بردة بن أيب موسى
 . اها صحي . صدقتما فأمر به فضربت عنقه :واستر اإلسالم واقتله، فقال

أيت  :ق هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة ثنا صاحل بن راشد القرشي قاال [ من طري584/ 3وروى ابن عدي ]
ادجاج بن يوسف برجل قد اغتصب أخته نفسها فقال احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب حممد صالى اهلل  
عليه وسلم فسألوا عبد اهلل بن أيب مطر  فقال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من ختطى ادارمتني  
االثنتني فخطوا وسطه بالسيف وكتبوا إىل عبد اهلل بن عباس فسألوه عن ذل  فكتب إليهم مبثل قول عبد اهلل بان  

 .  اها منكر، والصحي  عن عبد اهلل بن مطر . أيب مطر 
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نصاب واألزالم رجس من عمل الشايطان فااجتنبوه   وقول اهلل تعاىل )يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واأل
لعلكم تفلحون إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعان  

 الصالة فهل أنتم منتهون(
مار يف  من شارب اخل  :[ عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال5461مال  ] -

 . اها رواه البخاري ومسلم. الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة
[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعين الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن 1991مسلم ] -

ه بأرضاهم  جابر أن رجال قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن شراب يشربون
نعم، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  :أو مسكر هو؟ قال :املزر، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :من الذرة، يقال له

يا رسول  :كل مسكر حرام، إن على اهلل عز وجل عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال قالوا :وسلم
 اها. أو عصارة أهل النارعرق أهل النار  :اهلل وما طينة اخلبال؟ قال

[ أخربنا أبو بكر بن علي قال ثنا سريج بن يونس قال ثنا حيىي بن عبد املل  عن العالء وهو 4447وقال النسائي ]
من شرب اخلمر فلم ينتش مل تقبل له صالة ما دام يف جوفه أو  :ابن املسيب عن فضيل عن جماهد عن ابن عمر قال

اها . فرا وإن انتشى مل تقبل له صالة أربعني ليلة وإن مات فيها مات كافراعروقه منها شيء وإن مات مات كا
 . موقو ، صححه األلباين، وله شواهد عن ابن عمر

[ حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن حممد يعين ابن إسحاق عن يزيد بن أيب حبياب  3474وقال أبو داود ]
يا رسول اهلل إنا  :سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقلت عن مرثد بن عبد اهلل اليزين عن ديلم ادمريي قال

 :قال. بأرض باردة نعاجل فيها عمال شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القم  نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بالدنا
اهاا   .فإن مل يتركوه فقااتلوهم  :قال. فإن الناس غري تاركيه :قال قلت. فاجتنبوه :قال. نعم :هل يسكر؟ قلت
 . صححه األلباين
حادثنا   :حدثنا الوليد بن مسلم قال :[ أخربنا ابن سلم حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم قال4348وقال ابن حبان ]

 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :األوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد اهلل الديلمي عن عبد اهلل بن عمرو قال
فإن عااد  ، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن مات دخل النار، صالة أربعني صباحامن شرب اخلمر فسكر مل تقبل له 

فإن عاد فشارب  ، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن مات دخل النار، فشرب فسكر مل تقبل له صالة أربعني صباحا
ة كان حقا فإن عاد الرابع، فإن تاب تاب اهلل عليه، فإن مات دخل النار، مل تقبل له صالة أربعني صباحا، فسكر
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اهاا  . عصارة أهل النار :يا رسول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال :على اهلل أن يسقيه من طينة اخلبال يوم القيامة قالوا
 .  له شواهد

أرسلنا إىل عباد   :[ حدثنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن النعمان بن أيب عياش قال16446وقال ابن أيب شيبة ]
اخلمر، إنه من شرهبا مل تقبل له  :اخلمر، فأعدنا إليه الرسول، فقال :لكبائر أكرب؟ فقالاهلل بن عمرو نسأله عن أي ا

إمساعيل بن إساحاق يف  . صالة سبعا، فإن سكر مل تقبل له صالة أربعني يوما، فإن مات فيها مات ميتة جاهلية
 :مان بن أيب عيااش قاال  [ حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد قال أخربنا النع11أحكام القرآن ]

من شرهبا مل تقبل له  :فأعدنا عليه فقال :قال. اخلمر :أرسلنا إىل عبد اهلل بن عمرو نسأله يف أي الكبائر أكرب فقال
وقال إمساعيل حدثنا سليمان بن حرب . صالة سبعا فإن سكر مل تقبل له صالة أربعني ليلة فإن مات ميتة جاهلية

 :بعثنا إىل عبد اهلل بن عمرو نسأله عن الكبائر قال :ىي عن النعمان بن أيب عياش قالقال حدثنا محاد قال حدثنا حي
شارب   :شرب اخلمر قال فظننا أنه مل حيفظ فرددنا إليه فقال شرب اخلمر حىت ذكر ترداده مرارا كل ذل  يقول

قال حياىي  . ات ميتة جاهليةمن شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني ليلة فإن مات فيها م :اخلمر مث قال عبد اهلل
 . اها موقو  عن ابن َعمرو صحي . من مات وهو مدمن مخر مات كعابد وثن :وقال حممد

[ حدثنا ابراهيم بن محزة قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن داود بن صااحل عان   16وقال إمساعيل بن إسحاق ]
أصحاب رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم جلساوا  سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن أبا بكر الصديق وعمر وأناسا من 

بعد رسول اهلل فذكروا أعظم الكبائر ومل يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوين إىل عبد اهلل بن عمرو بان  
العاص أسأله عن ذل  فأخربين أن أعظم الكبائر شرب اخلمر فأتيتهم وأخربهتم فأنكروا ذل  وتوثبوا إليه مجيعاا  

داره فأخربهم أهنم حتدثوا عن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم أن ملكا من بين إسرائيل أخذ رجاال  حىت أتوه يف 
فخريه بني أن يشرب اخلمر أو يقتل نفسا أو يزين أو ياكل دم اخلنزير أو يقتلوه إن أىب فاختار أن يشرب اخلمار  

وسلم قال لنا جميبا ما من أحد يشرهبا فتقبال   وأن رسول اهلل صلي اهلل عليه. وأنه شرهبا مل ميتنع من شيء أراد منه
له صالة أربعني ليلة ال ميوت وهي يف مثانته فيه شيء منها إال حرمت عليه اجلنة وإن مات يف أربعني ليلة ماات  

 . اها غريب تفرد به ابن صاحل التمار، رواه الطرباين يف األوسط واداكم وصححه وفيه نظر. ميتة جاهلية
 :[ عن معمر عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن ادارث بن هشام عن أبيه قال58949عبد الرزاق ] -

اجتنبوا اخلمر فإهنا أم اخلبائث، إن رجال ممن كان قبلكم كان يتعباد   :مسعت عثمان بن عفان خيطب الناس فقال
مع جاريتها فجعل كلما دخل  ويعتزل النساء فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه أين أريد أن أشهدك بشهادة فانطلق

إين واهلل ما دعوت  لشهادة ولكان   :بابا أغلقته دونه حىت أفضى إىل امرأة وضيئة وعندها باطية فيها مخر فقالت
دعوت  لتقع علي أو لتشرب من هذا اخلمر كأسا أو لتقتل هذا الغالم وإال صحت ب  وفضحت ، فلما أن رأى 

ين من هذا اخلمر كأسا فسقته فقال زيديين كأسا فشرب فسكر فقتال  اسقي :أن ليس بد من بعض ما قالت قال
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فاجتنبوا اخلمر فواهلل ال جيتمع اإلميان وإدمان اخلمر يف قلب رجل إال أوش  أحادمها أن  . الغالم ووقع على املرأة
ن حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن با  :[ أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال79ابن وهب ]. خيرج صاحبه

اجتنبوا اخلمر، فإهنا أم اخلبائث إنه كان رجل ممان   :مسعت عثمان بن عفان يقول :ادارث بن هشام أن أباه قال
فادخل  . أنا أدعوك لشاهادة  :خال قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها، فقالت

إين واهلل  :رأة وضيئة، عندها غالم وباطية مخر، فقالتمعها، فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه حىت أفضى إىل ام
 :فسقته كأساًا، فقاال  . ما دعوت  لشهادة، ولكين دعوت  لتقع علي وتقتل هذا الغالم، أو تشرب هذا اخلمر

فلم يرم حىت وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا اخلمر فإهنا ال جتتمع هي واإلميان أبدًا إال أوش  أحدمها . زيدوين
اها ورواه إمساعيل القاضي عن عبد األعلى عن معمر، ورواه النسائي من طريق عبد اهلل بان  . رج صاحبهأن خي

رواه ابان حباان   . رفعه عمر بن سعيد صاحب الزهري وال يتابع علياه . املبارك عن يونس ومعمر عن الزهري
بكر بن عبد الارمحن بان   [ من طريق الفضيل بن سليمان حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري أخربين أبو 4367]

مسعت عثمان بن عفان خطيبا مسعت النيب صلى اهلل علياه   :ادارث بن هشام عن أبيه عبد الرمحن بن ادارث قال
 . فضيل ليس بالقوي، والصواب األول. وذكر ادديث ،اجتنبوا أم اخلبائث :وسلم يقول

نس وإسحاق بن إمساعيل قاال حدثنا سفيان بان  [ حدثنا عبد الرمحن بن يو3وقال ابن أيب الدنيا يف ذم املسكر ]
إياكم واخلمر فإهنا مفتاح كل شر أيت رجل فقيال   :قال عثمان :عيينة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة قال

إما أن حترق هذا الكتاب وإما أن تقتل هذا الصيب وإما أن تسجد هلذا الصليب وإما أن تفجر هبذه املرأة وإماا   :له
الكأس فلم ير شيئا أهون عليه من شرب الكأس فشرب الكأس ففجر باملرأة وقتل الصيب وحارق   أن تشرب هذه

[ حدثنا سفيان عن عمرو عن حيىي بن جعدة 58سعدان بن نصر ]. الكتاب وسجد للصليب فهي مفتاح كل شر
هذا الكتاب وإماا   إما أن حترق :إياكم واخلمر فإهنا مفتاح كل شر، أيت رجل فقيل له :قال عثمان بن عفان :قال

 :قاال . أن تقتل هذا الصيب، وإما أن تقع على هذه املرأة، إما أن تشرب هذا الكأس، وإما أن تسجد هلذا الصليب
فلم ير فيها شيئا أهون من شرب الكأس، فلما شرهبا سجد للصليب، ووقع على املرأة وقتال الصايب، وحارق    

 . مرسل جيد. رواه البيهقي. الكتاب
[ حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أنه مسع عثمان خيطب، فاذكر  16463شيبة ]وقال ابن أيب 
إن رجال خري باني أن   :هي جممع اخلبائث أو هي أم اخلبائث، مث أنشأ حيدث عن بين إسرائيل فقال :اخلمر فقال

أبو صاحل يف نسخة إبراهيم بن . يقتل صبيا أو ميحو كتابا أو يشرب مخرا فاختار اخلمر فما برح حىت فعلهن كلهن
. إن اخلمر جممع اخلبائث :مسعت عثمان بن عفان يقول :[ حدثين إبراهيم عن أبيه عن جده أنه قال5647سعد ]
مث أنشأ حيدث عن بين إسرائيل، أنه كان رجل خري بني أن يقتل صبيا، أو ميحو كتابا أو يشرب مخرا فاختار  :قال

[ حدثنا إبراهيم 35إمساعيل بن إسحاق ]. ن فشرب اخلمر فما برح حىت صنعهنأن يشرب اخلمر ورأى أهنا أهوهن
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مسعت عثمان يقول أن اخلمر جممع اخلبائث مث أنشاا   :بن محزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال
أن يشارب  حيدث عن بين إسرائيل أنه كان رجل خري بني أن يقتل صبيا أو ميحوا كتابا أو يشرب اخلمر فاختار 

اها ورواه ابن أيب الدنيا يف ذم املسكر عن لوين عن . اخلمر ورأى أهنا أهوهنن فشرهبا فما برح حىت صنعهن مجيعا
 . وهو حديث صحي . إبراهيم
لو أدخلات   :[ حدثنا ابن مبارك عن األوزاعي عن سليمان بن حبيب أن ابن عمر قال16469ابن أيب شيبة ] -

 . اها ثقات. ترجع إيلإصبعي يف مخر ما أحببت أن 
 . يف الباب آثار موضعها جامع مسائل االعتقاد

[ حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهلل علياه وسالم ح   4883البخاري ] -
م ضرب يف اخلمر حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مال  رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسل

 . باجلريد والنعال وجلد أبو بكر أربعني
 :[ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أيب مليكة عن عقبة بن ادارث قاال 4886وقال البخاري ]

قال فضربوه، . جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه
 اها. كنت أنا فيمن ضربه بالنعالف

[ حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سالمة  4888وقال البخاري ]
فمنا الضاارب بياده    :قال أبو هريرة. اضربوه :عن أيب هريرة أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم برجل قد شرب قال

ال تقولوا هكذا، ال تعينوا علياه   :قال. فلما انصر  قال بعض القوم أخزاك اهلل والضارب بنعله والضارب بثوبه
 اها. الشيطان

[ حدثنا عبد اهلل بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن ادارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصني 4887وقال البخاري ]
نت ألقيم حدا على أحاد  ما ك :مسعت عمري بن سعيد النخعي قال مسعت علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه قال

فيموت، فأجد يف نفسي إال صاحب اخلمر، فإنه لو مات وديته، وذل  أن رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم مل   
فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يسن فيه شيئا إمناا هاو    :رواه أبو داود ولفظه. اها أراد مل يوقت. يسنه

 اها. شيء قلناه حنن
كناا   :حدثنا مكي بن إبراهيم عن اجلعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال [4880وقال البخاري ]

نؤتى بالشارب على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإمرة أيب بكر وصدرا من خالفة عمر، فنقوم إليه بأيدينا 
 اها. مثاننيونعالنا وأرديتنا، حىت كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعني، حىت إذا عتوا وفسقوا جلد 
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[ حدثنا ابن السرح قال وجدت يف كتاب خايل عبد الرمحن بن عبد ادميد عن عقيال أن  6609وقال أبو داود ]
ابن شهاب أخربه أن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن األزهر أخربه عن أبيه قال أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بشاارب  

فرفعوا . ارفعوا :ضربوه بنعاهلم وما كان يف أيديهم حىت قال هلموهو حبنني فحثى يف وجهه التراب مث أمر أصحابه ف
فتويف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث جلد أبو بكر يف اخلمر أربعني مث جلد عمر أربعني صدرا مان إمارتاه مث   

اها صححه (5)جلد مثانني يف آخر خالفته مث جلد عثمان اددين كليهما مثانني وأربعني مث أثبت معاوية ادد مثانني
فحادثين   :ورواه أبو داود والطحاوي واداكم من طريق أسامة بن زيد عن الزهري وزاد قال الزهاري . األلباين

أرسلين خالد بن الوليد إىل عمر رضي اهلل عنهما فأتيته وهو يف املسجد  :محيد بن عبد الرمحن عن وبرة الكليب قال
 :طلحة والزبري رضي اهلل عنهم متكئ معه يف املسجد فقلات معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرمحن بن عو  و

إن الناس قد اهنمكوا يف اخلمر و حتاقروا العقوباة   :إن خالد بن الوليد أرسلين إلي  وهو يقرأ علي  السالم ويقول
نراه إذا سكر هذى و إذا هذى افتارى و علاى    :هم هؤالء عندك فسلهم فقال علي رضي اهلل عنه :فقال عمر
فجلد خالد مثانني وجلد عمر مثانني وكان عمر إذا أيت بالرجال  . أبلغ صاحب  ما قال :عمر :مثانون فقال املفتري

القوي املنهم  يف الشراب جلده مثانني وإذا أيت بالرجل الضعيف اليت كانت منه الزلة جلد أربعني مث جلد عثمان 
 . وبرة ويقال ابن وبرة ليس باملشهور. اها صححه اداكم والذهيب وهذا لفظ اداكم. مثانني و أربعني
[ عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن اخلطاب استشار يف اخلمر يشرهبا الرجل فقال له علاي  5433وقال مال  ]

بن أيب طالب نرى أن جتلده مثانني فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر 
 اها. يف اخلمر مثانني

[ من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثري بن عفري حدثنا حيىي بن فلي  أخاو  58007لبيهقي ]ورواه ا
حممد بن فلي  عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول اهلل صالى  

اهلل عنه أكثر منهم يف عهاد   وكانوا يف خالفة أيب بكر رضي :اهلل عليه وسلم يعين باأليدي والنعال والعصي قال
لو فرضنا هلم حدا فتوخى حنوا مما كانوا يضربون يف عهاد رساول اهلل    :النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال أبو بكر

مث كان عمر رضي اهلل عنه من بعادهم فجلادهم   . صلى اهلل عليه وسلم فكان أبو بكر جيلدهم أربعني حىت تويف
اجرين األولني قد شرب فأمر به أن جيلد فقال مل جتلدين بيين وبين  كتااب  كذل  أربعني حىت أيت برجل من امله

إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه )ليس على الذين آمنوا وعملاوا   :ويف أي كتاب اهلل جتد أن ال أجلدك؟ قال :قال. اهلل
. خلندق واملشااهد الصادات جناح فيما طعموا( اآلية شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدرا وأحدا وا

                                                
[ أخربنا معمر وابن جريج قال سئل ابن شهاب كم جلد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اخلمر قال: مل 53469عبد الرزاق ] - 5

 وفرضربون بأيديهم ونعاهلم حىت يقول رسول اهلل ارفعوا. يكن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فرض فيها حدا كان يأمر من حضره يض
 فيها عمر مثانني سوطا.اها  وفرضفيها أبو بكر أربعني سوطا 
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إن هؤالء اآليات أنزلت عذرا للماضني وحجة على الباقني  :أال تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس :فقال عمر
فعذر املاضني ألهنم لقوا اهلل عز وجل قبل أن حترم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهلل تعاىل يقول )يا أيهاا  

ألنصاب واألزالم رجس( اآلية فإن كان من الذين آمنوا وعملاوا الصاادات مث   الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر وا
 :فماذا ترون؟ قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عناه  :قال عمر. اتقوا وأحسنوا فإن اهلل قد هنى أن تشرب اخلمر

. مثاانني نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى املفترى مثانون جلدة فأمر عمر فجلاد  
 . حيىي بن فلي  ليس باملشهور. اها ورواه النسائي واداكم وصححه والذهيب

[ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن اخلطاب شاور الناس يف جلاد اخلمار   53461وقال عبد الرزاق ]
ى فاجعلاه  إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افتر :إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها، فقال له علي :وقال

 . اها مرسل. حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية مثانني
[ حدثنا ادسن بن علي وحممد بن املثىن وهذا حديثه قاال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج 6687وقال أبو داود ]

. عن حممد بن علي بن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يقت يف اخلمر حدا
شرب رجل فسكر فلقي مييل يف الفج فانطلق به إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فلما حاذى بادار   :وقال ابن عباس

ومل يأمر . أفعلها :العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذل  للنيب صلى اهلل عليه وسلم فضح ، وقال
اها رواه النسائي والبيهقاي  . ادسن بن علي هذا هذا مما تفرد به أهل املدينة حديث :قال أبو داود. فيه بشيء
 . مث روى عن ابن املديين قال يف ابن ركانة هذا جمهول. مل يوقت يف اخلمر حدا :بلفظ

[ حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة قال مسعات  6460وقال مسلم ]
لى اهلل عليه وسلم أيت برجل قد شرب اخلمر فجلده جبريادتني حناو   قتادة حيدث عن أنس بن مال  أن النيب ص

. فأمر باه عمار  . قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن أخف اددود مثانني. أربعني
قال ما ترون يف جلد اخلمر ف :فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال :ورواه عن هشام عن قتادة ولفظه

 :اهاا ورواه الترماذي وقاال   . فجلد عمر مثانني :قال. أرى أن جتعلها كأخف اددود :عبد الرمحن بن عو 
 اها. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وغريهم أن حد السكران مثانون

كان الذي يشرب  :عبيد بن عمري يقول[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع 53465وقال عبد الرزاق ]
اخلمر يضربونه بأيديهم ونعاهلم ويصكونه فكان ذل  على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وبعض 
إمارة عمر مث خشي يغتال الرجل فجعله أربعني سوطا فلما رآهم ال يتناهون جعله ستني فلما رآهم ال يتنااهون  

 . اها إسناد صحي .  اددودجعله مثانني مث قال هذا أدىن
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أن رجال شرب اخلمر أو الطالء  :[ حدثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب عن العالء بن بدر قال5807وقال مسدد ]
ما شرب إال حالال فكان قوله أشد عنده مما صنع فاستشار فيه فاشاروا  :ش  هشيم فأتى عمر رضي اهلل عنه فقال

 .  اها هذا يشبه خرب حيىي بن فلي ، وهو منقطع. عدهعليه إىل ضربه مثانني فصارت سنة ب
[ عن الثوري عن زيد العمي عن أيب صديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري أن أبا بكار  53464عبد الرزاق ] -

أخربنا املساعودي   :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10991ابن أيب شيبة ]. الصديق ضرب يف اخلمر بالنعلني أربعني
أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضرب يف اخلمار بانعلني   عن زيد العمي عن 

 .  اها العمي ضعيف. أربعني، فجعل عمر مكان كل نعل سوطا
اها مرسال  . [ حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ادسن أن عمر ضرب يف اخلمر مثانني17000ابن أيب شيبة ] -

 . صحي 
 :دثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث عن علي قاال [ ح17009ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا حفص بن غياث عن ادجاج عن حصني عان الشاعيب عان    17073ابن أيب شيبة ]. حد النبيذ مثانون
 حدثنا أمحاد  :[ حدثنا حيىي بن حممد قال0181ابن املنذر ]. يف قليل اخلمر وكثريه مثانون :ادارث عن علي قال

حاد   :حدثنا قيس بن الربيع عن حجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث األعور عن علي قال :بن يونس قال
 . اها ضعيف. اخلمر مثانون، وحد السكران إذا سكر مثانون

[ حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إمساعيل وهو ابان  6446وقال مسلم ]
عروبة عن عبد اهلل الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ادنظلي واللفظ له أخربنا حيىي بن محاد  علية عن ابن أيب

حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا عبد اهلل بن فريوز موىل ابن عامر الداناج حدثنا حضني بن املنذر أبو ساساان  
أزيدكم فشهد عليه رجالن أحادمها   :قالشهدت عثمان بن عفان وأيت بالوليد قد صلى الصب  ركعتني مث  :قال

. يا علي قام فاجلاده   :محران أنه شرب اخلمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه مل يتقيأ حىت شرهبا فقال
فقال يا عبد اهلل بان  . ول حارها من توىل قارها، فكأنه وجد عليه :فقال ادسن. قم يا حسن فاجلده :فقال علي
َجلد النيب صلى اهلل علياه وسالم    :مث قال. أمس  :ده وعلي يعد حىت بلغ أربعني فقالفجل. قم فاجلده :جعفر

 :قال األصامعي  :اها رواه أبو داود مث قال. أربعني وجلد أبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل
 اها. ول حارها من توىل قارها ول شديدها من توىل هينها

 :ثنا عبد اهلل بن الداناج قال :الربيع الزهراين عن عبد العزيز بن املختار األنصاري قالورواه مسلم بن إبراهيم وأبو 
شهدت عثمان بن عفان وقد أيت بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصب   :ثنا حضني بن املنذر الرقاشي قال

 . رواه أمحد وأبو يعلى والطحاوي. وذكر ادديث. أزيدكم :أربعا، وقال
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يزيد بن هارون وابن زريع عن سعيد بن أيب عروبة عن عبد اهلل الداناج عن حضني بن املنذر بن ادارث بن ورواه 
 . رواه أمحد والنسائي. أزيدكم؟ ادديث :وعلة أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصب  أربعا، مث التفت إليهم فقال

حدثنا هارون بن معرو  قال حدثنا ضامرة   :[ ذكر عمر بن شبة قال5446/ 6وقال أبو عمر يف االستيعاب ]
 :صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صالة الصب  أربع ركعات مث التفت إليهم فقال :بن ربيعة عن ابن شوذب قال

اها مل أجده يف القدر املطبو  من تااريخ  (5)ما زلنا مع  يف زيادة منذ اليوم :أزيدكم؟ فقال عبد اهلل بن مسعود
 . سل شامي حسنوهذا مر. املدينة

جلد علي الوليد بان عقباة    :[ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر قال53466وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا حممد بن علي حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن 0564ابن املنذر ]. أربعني جلدة يف اخلمر بسوط له طرفان

[ حادثنا  6099الطحاوي ]. ط له طرفان أربعني جلدةعمرو عن حممد بن علي أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسو
سليمان بن شعيب قال ثنا اخلصيب بن ناص  قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي أن عليا جلاد  

[ثنا سفيان عن عمرو عن حممد بن علي أن عليا جلد رجاال  66سعدان بن نصر]. الوليد أربعني بسوط له طرفان
 .  اها مرسل جيد. بسوط له طرفان يف اخلمر أربعني جلدة
حدثين أبو األسود عن  :ثنا ابن هليعة قال :ثنا ابن أيب مرمي قال :[ حدثنا ابن أيب داود قال6095وقال الطحاوي ]

وذل  يف زمن عثمان بن عفاان   :أربعني جلدة يف اخلمر قال ،عروة أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان
 . كأنه أراد جبلده َأْمَرُه به. سند ضعيف اها هذا. رضي اهلل عنه

دخل  :أخربنا عمران بن حدير عن السميط بن عمري قال :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10993ابن أيب شيبة ] -
نعم، فأخذاه فأتيا به أبا موسى  :رأيت ما رأيت؟ قال :رجل يوم اجلمعة املسجد، فصلى أربعا، فقال رجل لصاحبه

ما محلا    :إن هذه لريبة قال :ال، قال :هل غري؟ فقاال :هذا دخل املسجد فصلى أربعا فقال إن :األشعري، فقاال
 . اها سند صحي . ما شربتها قبل اليوم، فجلده مثانني :على ما صنعت؟ قال

يف  :[ حدثنا ابن منري عن حجاج عن أيب عون عن عبد اهلل بن شداد عن ابن عباس قاال 17004ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند ضعيف. النبيذ مثانون السكر من

[ حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي أخربنا عفان حدثنا محاد بن زيد حدثنا ثابت عان  1646قال البخاري ]
وسالم   كنت ساقي القوم يف منزل أيب طلحة، وكان مخرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه :أنس

قال فقال يل أبو طلحة اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتاها، فجارت يف   . أال إن اخلمر قد حرمت :مناديا ينادي

                                                
 مث أبو عمر: مل يرو الوليد بن عقبة سنة حيتاج فيها إليه.اها - 5
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فأنزل اهلل )ليس على الذين آمنوا وعملوا الصادات . سك  املدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي يف بطوهنم
هي رجاس   :فقال ناس من املتكلفني :له وقال فيهرواه اداكم من طريق ابن عباس مث. جناح فيما طعموا( اآلية

وهي يف بطن فالن قتل يوم بدر وفالن قتل يوم أحد فأنزل اهلل عز وجل )ليس على الذين آمنوا وعملوا الصادات 
 . اها صححه الذهيب. جناح فيما طعموا( حىت بلغ )واهلل حيب احملسنني(

شرب قوم  :ن السائب عن أيب عبد الرمحن عن علي قال[ حدثنا ابن فضيل عن عطاء ب10999ابن أيب شيبة ] -
هي لنا حالل، وتأولوا هذه اآلية )ليس على الذين آمناوا   :من أهل الشام اخلمر وعليهم يزيد بن أيب سفيان وقالوا

أن ابعث هبم إيل قبل أن يفسدوا  :فكتب فيهم إىل عمر، فكتب :وعملوا الصادات جناح فيما طعموا( اآلية، قال
يا أمري املؤمنني، نرى أهنم قد كاذبوا علاى اهلل،    :ل ، فلما قدموا على عمر، استشار فيهم الناس، فقالوامن قب

أرى  :ما تقول يا أبا ادسن فيهم؟ قال :وشرعوا يف دينهم ما مل يأذن به اهلل، فاضرب رقاهبم، وعلي ساكت فقال
يتوبوا ضربت أعناقهم، فإهنم قد كاذبوا علاى اهلل،    أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدهتم مثانني لشرهبم اخلمر، وإن مل

[ حدثنا فهد قال ثنا 6700الطحاوي]. وشرعوا يف دينهم ما مل يأذن به اهلل، فاستتاهبم فتابوا، فضرهبم مثانني مثانني
حممد بن سعيد األصبهاين قال أخربنا حممد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علاي  

 . سند ضعيف. هبنحو
إذا كان يشرب  :حدثنا حنبل أن أبا عبد اهلل قال :[ أخربين عصمة قال5650ورواه اخلالل يف أحكام أهل امللل ]

 .  اخلمر بعينها مستحال هلا مقيما على ذل ، رأيت حينئذ أن يقتل
بالشاام اخلمار،    حدثنا محاد عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار أن أناسا شربوا :حدثنا حجاج قال :قال

نعم، يقول اهلل )ليس على الذين آمنوا وعملاوا الصاادات    :شربتم اخلمر؟ فقالوا :فقال هلم يزيد بن أيب سفيان
إن أتاك كتايب هذا هناارا   :فكتب فيهم إىل عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، فكتب إليه. جناح فيما طعموا( اآلية

فبعث هبام إىل   :قال. تنتظر هبم هنارا حىت تبعث هبم إيل لئال يفتنوا عباد اهلل فال تنتظر هبم الليل، وإن أتاك ليال فال
فتال عليهم )إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب . نعم :أشربتم اخلمر؟ قالوا :عمر، رضي اهلل عنه، فلما قدموا عليه، قال
عملوا الصادات جناح فيماا  اقرأ اليت بعدها )ليس على الذين آمنوا و :واألزالم رجس من عمل الشيطان( قالوا
أرى أهنم قد شرعوا يف دين اهلل ما مل يؤذن اهلل به، فاإن   :ما ترى؟ فقال :طعموا( فشاور فيهم الناس، فقال لعلي

زعموا أهنا حالل فاقتلهم، قد أحلوا ما حرم اهلل، وإن زعموا أهنا حرام فاجلدوهم مثانني مثانني، فقد افتروا على اهلل 
اها هاذا أصا ، وهاو    . فجلدهم مثانني مثانني :قال. ا اهلل حبد ما يفتري بعضنا على بعضالكذب، وقد أخربن

 . مرسل
مل حيد يف اخلمر أحد من أهال   :[ عن ابن جريج قال مسعت أيوب بن أيب متيمة يقول58984وقال عبد الرزاق ]

 . اها صحي . بدر إال قدامة بن مظعون
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أيت  :ن معاوية عن إمساعيل بن مسيع عن مال  بن عمري ادنفي قاال [ حدثنا مروان ب10110وقال ابن أيب شيبة ]
فالن وفالن وعتاب بن سلمة وكان يسمى عتااب   :من شهودك؟ قال :عمر بابن مظعون قد شرب مخرا، فقال

[ حدثنا ابان  10139وقال ابن أيب شيبة ]. رأيته يقيؤها ومل أره يشرهبا فجلده عمر ادد :الشيخ الصدوق فقال
 :إمساعيل بن مسيع عن مال  بن عمري عن عتاب بن سلمة أن عمر ضربه ادد ونصبه للناس إال أنه قالفضيل عن 

مسعت مال  بان   :[ حدثنا ابن فضيل عن إمساعيل بن مسيع قال10445اها ابن أيب شيبة ]. أيت حبفص بن عمر
مل أره  :يشارهبا؟ فقلات   رأيته :سألين عمر بن اخلطاب عن رجل قال :مسعت عتاب بن سلمة يقول :عمري يقول

اها هذا أص  من حديث ماروان، وهاو خارب    . فضربه ادد، ونصبه للناس :يشرهبا، ولكن رأيته يقيؤها، قال
 . صحي 

[ عن معمر عن الزهري قال أخربين عبد اهلل بن عامر بن ربيعة وكان أبوه شهد بدرا 58984وقال عبد الرزاق ]
ن على البحرين وهو خال حفصة وعبد اهلل بن عمر فقادم اجلاارود   أن عمر بن اخلطاب استعمل قدامة بن مظعو

سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال يا أمري املؤمنني إن قدامة شرب فسكر ولقد رأيت حدا من حدود اهلل 
ب حقا علي أن أرفعه إلي  فقال عمر من يشهد مع  قال أبو هريرة فدعا أبا هريرة فقال مب أشهد قال مل أره يشر

ولكين رأيته سكران فقال عمر لقد تنطعت يف الشهادة قال مث كتب إىل قدامة أن يقدم إليه من البحارين فقاال   
اجلارود لعمر أقم على هذا كتاب اهلل عز و جل فقال عمر أخصم أنت أم شهيد قال بل شهيد قال فقاد أديات   

اهلل فقال عمر ما أراك إال خصاما   شهادت  قال فقد صمت اجلارود حىت غدا على عمر فقال أقم على هذا حد
وما شهد مع  إال رجل فقال اجلارود إين أنشدك اهلل فقال عمر لتمسكن لسان  أو ألسوءن  فقال اجلارود أما 
واهلل ما ذاك بادق أن شرب ابن عم  وتسوءين فقال أبو هريرة إن كنت تش  يف شهادتنا فأرسل إىل ابنة الوليد 

سل عمر إىل هند ابنة الوليد ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها فقال عمر لقداماة  فسلها وهي امرأة قدامة فأر
مل؟ قال قدامة قال اهلل تعاىل )لايس   :إين حادك فقال لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن جتلدوين فقال عمر

أخطأت التأويل إنا    :رعلى الذين آمنوا وعملوا الصادات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا( اآلية فقال عم
مث أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون يف جلد قدامة قالوا ال نرى أن  :قال. إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهلل علي 

جتلده ما كان مريضا فسكت عن ذل  أياما وأصب  يوما وقد عزم على جلده فقال ألصحابه ماذا ترون يف جلاد  
ألن يلقى اهلل حتت السياط أحب إيل من أن يلقاه وهو يف  :ضعيفا فقال عمر قدامة قالوا ال نرى أن جتلده ما كان

عنقي ائتوين بسوط تام فأمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره فحج وقدامة معه مغاضبا له فلما قفال مان  
رى آت أتااين  حجهما ونزل عمر بالسقيا نام مث استيقظ من نومه قال عجلوا علي بقدامة فائتوين به فواهلل إين أل

سامل قدامة فإنه أخوك فعجلوا إيل به فلما أتوه أىب أن يأيت فأمر به عمر إن أىب أن جيروه إليه فكلمه عمار   :فقال
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اها سند صحي ، ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة من طريق ابن املباارك  . واستغفر له فكان ذل  أول صلحهما
 . عن معمر

[ حدثنا ابن عون عن حممد أن اجلارود ملا قدم على عمر برسالة علي بان  18] وقال حممد بن عبد اهلل األنصاري
اجلارود بني إحدى ثاالث   لقد مهمت أن أصري :فقال عمر :فلقي عمر فأخربه قال :عفان أو علي بن عو  قال

ورمبا  :ونبني أن أقدمه فأضرب عنقه، وبني أن أسنده إىل الشام، وبني أن أحبسه عندي مهانًا مقصيًا، قال ابن ع
 :فقال اجلارود :يا أمري املؤمنني ما نزلت له متحيزًا مث مال إىل اجلارود فأخربه بذل ، قال :قال مقصا، قال فقال له

ويل كلهن يل خرية، أما أن يقدمين فيضرب عنقي فواهلل ما كان ليؤنبين على نعمة وأما أن يساندين إىل الشاام   
 :ده مهانًا مقصيًا، فواهلل ما يف جوار من رسول اهلل وأزواجه ما أكره قالفأرض احملشر واملنشر وأما أن حيبسين عن

أبو هريارة   :من شهودك؟ قال :يا أمري املؤمنني استعملت علينا من يشرب اخلمر فقال :فلما دخل على عمر قال
بالساوط   أما واهلل ألوجعن متنه :وكانت أخت اجلارود حتت أيب هريرة قال :قال األنصاري. ختن  ختن  :قال

فشهدوا عنده فاأمر جبلاده   . علقمة :ومن قال :ما ذاك يف ادق أن يشرب ختن  وجتلد ختين، قال :قال فقال له
اها رواه البيهقي، وهاو  . ما حابيت يف إماريت أحدًا منذ وليت غريه فما بورك يل فيه، فاذهبوا فاجلدوه :وقال

 . ورواه ابن شبة من وجوه منقطعة. مرسل جيد
[ أخربنا حممد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن الربقي قال حدثنا سعيد بن عفاري  4140ائي يف الكربى ]وقال النس

حدثنا حيىي بن فلي  بن سليمان املدين عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون  :قال
يف رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم،   يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باأليدي والنعال والعصي حىت تو

لو فرضنا هلم حادا   :وكانوا يف خالفة أيب بكر أكثر منهم يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال أبو بكر
فتوخى حنو ما كانوا يضربون يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكان أبو بكر جيلدهم أربعني حىت تويف، مث 

مل  :كذل  أربعني حىت أيت برجل من املهاجرين األولني قد شرب فأمر به أن جيلد، فقاال كان عمر بعد فجلدهم 
إن اهلل يقول يف كتابه )لايس   :وأي كتاب اهلل جتد أن ال أجلدك؟ قال له :جتلدين بيين وبين  كتاب اهلل، قال عمر

ا وعملوا الصادات مث اتقوا وآمنوا على الذين آمنوا وعملوا الصادات جناح فيما طعموا( اآلية فأنا من الذين آمنو
أال  :مث اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد، فقاال عمار  

إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا للماضني وحجة على الباقني، فعذر املاضاني   :تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس
حترم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهلل يقول )يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر، وامليسار  بأهنم لقوا اهلل قبل أن 

واألنصاب، واألزالم رجس من عمل الشيطان( اآلية مث قرأ أيضا اآلية األخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا 
صدقت فما ترون؟ فقال  :اخلمر، فقال عمر الصادات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا فإن اهلل قد هناه أن يشرب
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. إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى املفتري مثانون جلدة، فأمر عمر فجلد مثاانني  :علي
 . تقدم. اها ورواه الدارقطين من طريق ابن عفري، وصححه اداكم والذهيب

ة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل بان عمارو   [ عن ابن جريج قال أخربت أن أبا عبيد58987عبد الرزاق ] -
وضرار بن اخلطاب احملاريب وأبا األزور وهم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم قد شربوا فقال أبو جنادل  
)ليس على الذين آمنوا وعملوا الصادات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصادات( اآلية فكتاب  

أن أبا جندل خصمين هبذه اآلية فكتب عمر إن الذي زين أليب جندل اخلطيئة زين له اخلصومة أبو عبيدة إىل عمر 
قال فدعونا نلقى العدو غدا فإن قتلنا فذاك وإن رجعنا . نعم :أحتدونا؟ فقال أبو عبيدة :فقال أبو األزور. فاحددهم

فقاال   :قال. بو األزور وحد اآلخرانفلقي أبو جندل وضرار وأبو األزور العدو فاستشهد أ :قال. إليكم فحدونا
هلكت فكتب بذل  أبو عبيدة إىل عمر فكتب إىل أيب جندل وترك أبا عبيدة أن الاذي زيان لا      :أبو جندل

. اخلطيئة حظر علي  التوبة )حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب( اآلية
 . ند، يأيت يف باب ادد يف الغزواها رواه البيهقي من وجه أس

كان إذا وجد شااربا     [ عن ابن جريج قال أخربين إمساعيل بن أمية أن 58966عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل صحي . يف رمضان نفاه مع ادد

أيت عمر بشيخ شرب اخلمار   :قال [ عن الثوري عن أيب سنان عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل53448عبد الرزاق ] -
البيهقاي  . فضربه مثاانني، مث ساريه إىل الشاام    :للمنخرين للمنخرين، وولداننا صيام ! قال :يف رمضان فقال

ابن . [ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عن أيب سنان الشيباين عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل حنوه57999]
كنت جالسا عند عمر فجايء   :حدثنا األجل  عن ابن أيب اهلذيل قال :بيد قال[ أخربنا يعلى بن ع7418سعد ]

أخربنا هبذا ادديث حممد بن الفضيل بن  :قال. ويل  وصبياننا صيام، فضربه مثانني :قال. بشيخ نشوان يف رمضان
ربنا شعبة عان  [ أخ404ابن اجلعد ]. أيت عمر بسكران :غزوان عن ضرار بن مرة عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل قال

علاى   :أيب سنان قال مسعت عبد اهلل بن أيب اهلذيل أن عمر أيت برجل قد أفطر يف رمضان فلما رفع إليه عثر فقال
. وجه  أو بوجه ، وصبياننا صيام! فضربه ادد، وكان إذا غضب على إنسان سريه إىل الشام فسريه إىل الشام

. م ثنا أبو سنان واألجل  عن عبد اهلل بان أيب اهلاذيل مثلاه   [ ثنا هشي504/ 3سعيد بن منصور ]تغليق التعليق 
 . صحي ، علقه البخاري
أيت عمر برجل شرب مخرا  :[ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أيب سنان البكري قال10174وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها ضعيف. يف رمضان، فضربه مثانني، وعزره عشرين
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عطاء بن أيب مروان عن أبيه أن عليا ضرب النجاشي ادارثي الشاعر  [ أخربنا الثوري عن58961عبد الرزاق ] -
إمناا   :مث حبسه كان شرب اخلمر يف رمضان فضربه مثانني جلدة وحبسه مث أخرجه من الغد فجلده عشرين وقال

[ حدثنا أبو خالد األمحر عن 10176ابن أيب شيبة ]. جلدت  هذه العشرين جلرأت  على اهلل وإفطارك يف رمضان
أويت علي برجل شرب مخرا يف رمضان فجلاده مثاانني وعازره     :جاج عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه قالح

[حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أيب مصعب عطاء بن أيب مروان عن أبيه أن عليا 10157ابن أيب شيبة]. عشرين
أمر به إىل السجن مث أخرجه من  أيت بالنجاشي سكرانا من اخلمر يف رمضان فتركه حىت صحا مث ضربه مثانني، مث

[ 041أمحد يف مسائل صااحل ] . مثانني للخمر، وعشرين جلرأت  على اهلل يف رمضان :الغد فضربه عشرين فقال
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أيب مروان أيب مصعب األسلمي عن أبياه أن علياا أيت بالنجاشاي    

نني مث أمر به إىل السجن مث أخرجه من الغد فضربه عشرين مث قال إمنا سكران من اخلمر يف رمضان قال فضربه مثا
[ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو 6704الطحاوي ]. ضربت  هذه العشرين جلرأت  على اهلل وإفطارك يف رمضان
ربه أيت علي بالنجاشي قد شرب اخلمر يف رمضان فضا  :نعيم قال ثنا سفيان عن عطاء بن أيب مروان عن أبيه قال

إمنا جلدت  هذه العشارين إلفطاارك يف    :مثانني مث أمر به إىل السجن مث أخرجه من الغد فضربه عشرين مث قال
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أيب مصعب عن أبياه أن  . رمضان وجرأت  على اهلل

ن طريق العدين قال حدثنا سفيان حدثنا عطاء [ م57995البيهقي ]. رجال شرب اخلمر يف رمضان مث ذكر حنوه
أيت علي بالنجاشي قد شرب مخرا يف رمضان فأفطر فضربه مثانني مث أخرجه من الغاد   :بن أيب مروان عن أبيه قال

ورواه أمحد يف مسائل . إمنا ضربت  هذه العشرين جلرأت  على اهلل وإفطارك يف شهر رمضان :فضربه عشرين وقال
كان على قضاء الكوفة أنه مسع عطاء بن أيب  :مد بن جعفر ثنا شعبة عن غيالن بن جامع قال[ ثنا حم044صاحل ]

مروان حيدث عن أبيه أن عليا أيت بالنجاشي قد شرب مخرا يف رمضان فجلده مثانني ادد وعشارين إلفطااره يف   
ضربوين مث قالوا قادر،  . طرإذا سقى اهلل قوما صوب غادية، فال سقى اهلل أهل الكوفة امل :رمضان فقال النجاشي
 . اها صحي . قدر اهلل هلم شر القدر

. [ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أيب إسحاق عن األسود بن هالل عن عبد اهلل مثلاه 10174ابن أيب شيبة ] -
 . ضعيف. (5)اها يعين حديث حجاج عن أيب سنان

                                                
اإلسالم استتيب وإن كان فاسقا [ عن معمر عن الزهري قال: من شرب يف رمضان فإن كان ابتد  دينا غري 58964عبد الرزاق ] - 5

 من الفساق جلد ونكل وطو  ومسع به، والذي يترك الصالة مثل ذل .اها صحي .
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كان يضرب  ب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن [ حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئ10111ابن أيب شيبة ] -
 . اها هذا خمتصر. يف الري 

[ عن ابن جريج قال حدثين ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه حضار عمار بان    58910وقال عبد الرزاق ]
 اها. اخلطاب وهو جيلد رجال وجد منه ري  شراب فجلده ادد تاما

عبد اهلل بن عبد ادكم قال أخربنا ابن أيب فدي  قال أخربين ابان أيب   [ أخربنا حممد بن0186وقال ابن املنذر ]
. ذئب عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عمر بن اخلطاب جلد رجال وجد منه ري  الشراب اداد تاماا  

[ حدثنا أبو بكر نا يونس نا ابن وهب أخربين يونس بن يزيد وابن أيب ذئب عن ابن شاهاب  3364الدارقطين ]
 اها. سائب بن يزيد عن عمر بن اخلطاب أنه جلد رجال وجد منه ري  اخلمر ادد تاماعن ال

إين  :[ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخربه أن عمر بن اخلطاب خرج عليهم فقال5431ورواه مال  ]
عمار   وجدت من فالن ري  شراب فزعم أنه شراب الطالء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده

شهدت عمر بن اخلطااب   :[ أخربنا معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال58917عبد الرزاق ]. ادد تاما
إين وجدت من عبيد اهلل بن عمر ري  الشراب وإين سألته عنها فزعم أهناا   :صلى على جنازة مث أقبل علينا فقال

ورواه عمر بن . فشهدته بعد ذل  جيلده :الالطالء وإين سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكرا جلدته ق
[ أخربنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن اخلطاب خرج 58048الشافعي ]هق. شبة عن معمر

إين وجدت من عبيد اهلل وأصحابه ري  شراب وأنا سائل عما شاربوا   :فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول
. فأخربين معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أناه حضاره حيادهم    قال سفيان. فإن كان مسكرا حددهتم

[ حدثنا ابن أيب داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثين السائب بن يزيد 4679الطحاوي ]
إين وجدت آنفا من عبد اهلل بن عمار   :أن عمر بن اخلطاب خرج فصلى على جنازة مث أقبل على القوم فقال هلم

مث شهدت عمر بعد ذلا    :قال. فسألته عنه فزعم أنه طالء وإين سائل عنه فإن كان يسكر جلدته، ري  الشراب
[ 1007رواه الطرباين يف الشااميني ] . اها صوابه عبيد اهلل. جلد عبد اهلل مثانني يف ري  الشراب الذي وجد منه

ائب بن يزيد أن عمر خرج وصلى على جنازة، حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري عن الس
فسأله عمر عنه، فزعم أناه  . إين قد وجدت آنفا من عبيد اهلل بن عمر ري  شراب :مث أقبل على القوم، فقال هلم

طالء وإين سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، مث شهدت عمر بعد ذل  جلد عبيد اهلل مثانني لري  الشراب الذي 
صحي ، . أبو صاحل عن إبراهيم بن سعد يف جزئه عن صاحل بن كيسان عن الزهري خمتصرااها ورواه . وجد منه

 . علقه البخاري
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حدثنا سليمان بن بالل عن ربيعة عن السائب  :[ حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم قال74وقال أمحد يف األشربة ]
يها الناس إين وجدت من هاذا ريا    يا أ :بن يزيد أن عمر بن اخلطاب صلى على جنازة فأخذ بيد ابن له فقال

. فلقد رأيت عمر جلد ابنه بعد اداد الثماانني   :قال السائب. الشراب، وإين سائل عنه فإن كان يسكر جلدته
ثنا سليمان بن بالل عن ربيعة عن السائب  :ثنا أبو عامر العقدي قال :[ حدثنا ابن مرزوق قال6058الطحاوي ]

أيها الناس إين وجدت  :لما انصر  أخذ بيد ابن له مث أقبل على الناس فقالف، بن يزيد أن عمر صلى على جنازة
فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذل  اداد   :قال السائب. من هذا ري  الشراب وإين سائل عنه فإن كان سكر جلدناه

 . اها صحي . مثانني
ذكر  :قال عمر بن اخلطاب :ل[ حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قا16114وقال ابن أيب شيبة ]

حدثنا ابن عيينة عن معمر . يل أن عبيد اهلل وأصحابه شربوا شرابا بالشام، وأنا سائل عنه فإن كان مسكرا جلدهتم
[ عن ابن عيينة 14/ 4سعيد بن منصور ]تغليق التعليق . رأيت عمر حيدهم :عن الزهري عن السائب بن يزيد قال
يقول قال عمر على املنرب ذكر يل أن عبيد اهلل بن عمر وأصحابه شربوا شارابا   عن الزهري مسع السائب بن يزيد

وأنا سائل عنه فإن كان يسكر حددهتم قال سفيان فأخربين معمر عن الزهري عن السائب قاال فرأيات عمار    
 [ من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري مسع السائب بن يزياد 58041البيهقي ]. حيدهم

ذكر يل أن عبيد اهلل بن عمر وأصحابا له شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يساكر   :يقول مسعت عمر يقول
اها أظنه من رواية ابان عييناة باأخرة،    . حددهتم قال سفيان عن معمر عن الزهري عن السائب فرأيته حيدهم

 . وسياقه األول أص 
شرب أخي عبد الرمحن بن عمر  :سامل عن ابن عمر قال [ أخربنا معمر عن الزهري عن58968عبد الرزاق ] -

وشرب معه أبو سروعة عقبة بن ادارث ومها مبصر يف خالفة عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إىل عمرو بن العاص 
 :فذكر يل أخي أنه ساكر فقلات   :فقال عبد اهلل. طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه :وهو أمري مصر فقاال

ال حيلاق   :فقال عباد اهلل . طهرك ومل أشعر أهنما أتيا عمروا، فأخربين أخي أنه قد أخرب األمري بذل ادخل الدار أ
 :القوم على رؤوس الناس ادخل الدار أحلق ، وكانوا إذ ذاك حيلقون مع اددود، فدخل الدار فقاال عباد اهلل  

إيل بعبد الرمحن على قتاب،  فسمع بذل  عمر فكتب إىل عمرو أن ابعث . فحلقت أخي بيدي، مث جلدهم عمرو
. ففعل ذل ، فلما قدم على عمر جلده وعاقبه ملكانه منه، مث أرسله فلبث شهرا صحيحا، مث أصابه قدره فماات 

[ من طرياق أيب اليماان   58043البيهقي ]. فيحسب عامة الناس أمنا مات من جلد عمر ومل ميت من جلد عمر
شرب أخي عبد الرمحن بن عمر وشرب معه أبو  :هلل بن عمر قالأخربين شعيب عن الزهري أخربين سامل أن عبد ا

سروعة عقبة بن ادارث وحنن مبصر يف خالفة عمر بن اخلطاب فسكرا فلما صحا انطلقا إىل عمرو بان العااص   
فلم أشعر أهنما أتيا عمرو بن  :قال عبد اهلل بن عمر. طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه :وهو أمري مصر فقاال
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قال عباد اهلل  . إنه قد حدث األمري :قال. ادخل الدار أطهرك :فقلت له. فذكر يل أخي أنه قد سكر :عاص قالال
قال . واهلل ال حتلق اليوم على رءوس الناس ادخل أحلق ، وكانوا إذ ذاك حيلقون مع ادد فدخل معي الدار :فقلت
أن  :بن اخلطاب بذل  فكتاب إىل عمارو   فحلقت أخي بيدي مث جلدمها عمرو بن العاص فسمع عمر :عبد اهلل

ابعث إيل عبد الرمحن بن عمر على قتب ففعل ذل  عمرو فلما قدم عبد الرمحن على عمر جلده وعاقبه من أجال  
فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ومل ميت من . مكانه منه مث أرسله فلبث أشهرا صحيحا مث أصابه قدره

 . وهو خرب صحي . اريخ املدينة من طريق ابن جريج قال قال ابن شهاباها ورواه ابن شبة يف ت. جلده
 :حدثنا ابن أيب ليلى عن الشعيب قاال  :[ حدثنا عبيد اهلل بن موسى قال765/ 3وقال ابن شبة يف تاريخ املدينة ]

أخربه أنا نقيم إذا لقيت رب  ف :يا أبه قتلتين، قال :ضرب عمر رضي اهلل عنه ابنا له يف حد، فأتاه وهو ميوت فقال
 .  اها منكر جدا. اددود

كان عمر إذا وجد من رجل ري  شراب جلده  :[ عن معمر عن إمساعيل بن أمية قال58939وقال عبد الرزاق ]
 . يأيت مبعناه عن ابن الزبري. اها منقطع. جلدات إن كان ممن يدمن الشراب، وإن كان غري مدمن تركه

 :ن رجل من ولد يعلى بن أمية عن أبيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر[ عن معمر ع58935وقال عبد الرزاق ]
إذا استقرىء أم القرآن فلم يقرأها ومل يعر  رداءه إذا  :إنا بأرض فيها شراب كثري يعين اليمن فكيف جنلده؟ قال

دكيم بن فالن حدثين عبد ا :[ حدثنا ابن مبارك عن معمر قال10994ابن أيب شيبة ]. ألقيته بني األردية فاحدده
إنا نؤتى بقوم قد شربوا الشراب، فعلى من  :بن يعلى عن أبيه أن يعلى بن أمية قال لعمر بن اخلطاب أو كتب إليه

. استقرئه القرآن، وألق رداءه بني أردية، فإن مل يقرأ القرآن ومل يعر  رداءه، فأقم عليه اداد  :نقيم ادد؟ فقال
 . ضعف اها رواه البخاري يف التاريخ، وفيه

أراه  :حدثنا أبو بكر بن عمرو بن عتبة قاال  :[ حدثنا حممد بن بشر عن مسعر قال10994وقال ابن أيب شيبة ]
حدثنا وكيع عن مسعر عن أيب بكر بن عمرو بن عتبة عان  . ال حد إال فيما خلس العقل :ذكره عن عمر أنه قال
 . اها ضعيف. س العقلال حد إال فيما خل :أراه عن عمر قال :عبد اهلل بن عتبة قال

أتاه رجل   [ عن الثوري عن حيىي بن عبد اهلل التيمي عن أيب ماجد ادنفي أن 53450عبد الرزاق ] -
ترتاروه ومزمازوه واساتنكهوه     :إين وجدت هذا سكران يا أبا عبد الرمحن فقال :بابن أخيه وهو سكران فقال

اب، فأمر به عبد اهلل إىل السجن، مث أخرجه من الغاد مث أمار   فترتروه ومزمزوه واستنكهوه فوجدوا منه ري  شر
اضرب وارجع يدك وأعط كل عضاو   :بسوط فدقت مثرته حىت آضت له خمفقة يعين صارت قال مث قال للجالد

 :قاال . ضرب األمر :يا أبا ماجد ما املربح؟ قال :قال قلت. فضربه عبد اهلل ضربا غري مربح وأوجعه :قال. حقه
 :مث قاال  :قال. فأقامه يف قباء وسراويل :قال. ال يتمىت قال يعين يتمطى وال يرى إبطه :جع يدك؟ قالفما قوله ار

يا أبا عبد الرمحن إنه البن أخي  :قال. بئس لعمر اهلل وايل اليتيم هذا، ما أدبت فأحسنت األدب، وال سترت اخلربة
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إن اهلل عفو حيب العفو، وإنه ال  :فقال عبد اهلل. آلهوإين ألجد له من اللوعة يعين الشفقة ما أجد لولدي، ولكن مل 
أول رجل قطع من  :مث أنشأ عبد اهلل حيدث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال. ينبغي لوال أن يؤتى حبد إال أقامه

هلل املسلمني رجل من األنصار أو يف األنصار أيت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكأمنا أسفَّ يف وجه رساول ا 
يا رسول اهلل كأن هذا شق علي ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل  :صلى اهلل عليه وسلم رمادا يعين ذر عليه رماد فقالوا

وما مينعين وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم، إن اهلل عفو حيب العفو، وإنه ال ينبغي لوال أن ياؤتى   :عليه وسلم
[ ثنا سفيان ثنا حيىي بن عبد اهلل اجلابر أنه مسع أباا  70ه ادميدي ]روا. حبد إال أقامه مث قرأ )وليعفوا وليصفحوا(

قال سفيان أتيت حيىي اجلابر فقاال يل   :كنت عند عبد اهلل فأتاه رجل بشارب فذكره مث قال :ماجد ادنفي يقول
ه أخرج ألواح  فقلت ليست معي ألواح فحدثين هبذا ادديث وأحاديث معه فلم أحفظ هذا ادديث حىت أعااد 

[ حدثنا أبو األحوص عن أيب ادارث التيمي عان  10150ابن أيب شيبة ]. فحفظته من مرتني :علي، قال سفيان
يا أباا   :كنت عند عبد اهلل بن مسعود قاعدا، فجاءه رجل من املسلمني بابن أخ له فقال له :أيب ماجد ادنفي قال

ومزمزوه واستنكهوه فترتر ومزمز واستنكه فوجاد  ترتروه  :عبد الرمحان ابن أخي وجدته سكرانا، فقال عبد اهلل
[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثناا أباو   7481الطرباين ]. سكرانا فدفع إىل السجن فلما كان الغد جئت وجيء به

نعيم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كالمها عن سفيان الثوري عن حيىي بن عبد اهلل التيمي 
إين وجدت هذا سكران، قال عباد   :جاء رجل بابن أخ له إىل عبد اهلل سكران، فقال :نفي قالعن أيب ماجد اد

فترتر ومزمز واستنكه، فوجد منه ري  الشراب فأمر به عبد اهلل إىل السجن  :ترتروه ومزمزوه واستنكهوه، قال :اهلل
اجلد وأرجع يدك، وأعط كل  :لجالدمث أخرجه من الغد، مث أمر بسوط فدقت مثرته حىت أحنت له خمفقة، مث قال ل

بئس لعمر اهلل وايل  :ذي عضو حقه، فضربه ضربا غري مربح وجعله يف قباء وسراويل أو قميص وسراويل، مث قال
يا أبا عبد الرمحن إنه ابن أخي، أجد له من اللوعة ما  :التيم، ما أدبت فأحسنت األدب، وال سترت اخلزية، فقال

مث أنشأ حيادث  . إن اهلل عز وجل حيب العفو، وال ينبغي لوال أن يؤتى حبد إال أقامه :أجد لولدي، فقال عبد اهلل
ياا   :إن أول رجل من املسلمني قطع من األنصار أو يف األنصار فقيال  :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 :يا رساول اهلل  :عضهمرسول اهلل، هذا سرق فكأمنا سف يف وجه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرماد، فقال ب
إن اهلل عز وجل عفو حيب العفاو، وال   :وما يسعين وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم فقال :شق علي ؟ قال

)وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل غفاور رحايم(    :ينبغي لوال أن يؤتى حبد إال أقامه، مث قرأ
حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان حدثنا حيىي  :دثنا علي بن ادسن قال[ ح0548ابن املنذر ]. واللفظ أليب نعيم

وجدتاه   :جاء رجل بابن أخيه إىل عبد اهلل بن مسعود فقال :حدثنا أبو ماجد ادنفي قال :بن عبد اهلل التيمي قال
 :ري  الشراب قاال فترتر ومزمز واستنكه فوجد منه  :ترتروه أو مزمزوه أو استنكهوه قال :سكرانا فقال عبد اهلل

اجلد  :فأمر به عبد اهلل إىل السجن مث أخرجه من الغد فأمر بسوط فدقت مثرته حىت آضت له خمفقته مث قال للجالد



 94 

وضربه يف قباء وسراويل، أو قميص  :فضربه ضربا غري مربح أوجعه قال :قال. وارجع يدك وأعط كل عضو حقه
 :بن موسى أخربنا إسرائيل عن حيىي اجلابر عن أيب ماجد قاال [ من طريق عبيد اهلل 57933البيهقي ]. وسراويل

ترتاروه   :جاء رجل من املسلمني بابن أخ له وهو سكران فقال يا أبا عبد الرمحن إن ابن أخي ساكران فقاال  
ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إىل السجن مث دعاه من الغد ودعا بسوط مث أمر بثمرته فدقت بني حجرين حىت 

. اجلد وارجع يدك وأعط كل عضو حقه :ة قال عبيد اهلل يشري بإصبعيه هكذا ومجعهما مث قال للجالدصارت در
ضرب ليس بالشديد  :ما غري مربح؟ قال :فضربه ضربا غري مربح قلت. ال يرى بياض إبطه :ما ارجع؟ قال :قلت

ه اخلرائطي يف مكارم األخالق اها وروا(5)وذكر ادديث. وال باهلني، وضربه يف قميص وإزار أو قميص وسراويل
 . من طريق شعبة عن حيىي اجلابر، وهو خرب ضعيف

 كان  :[ عن ابن عيينة عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال58965عبد الرزاق ] -
 ، واهلل وحيا  :ما هكذا أنزلت! فقال عبد اهلل :فقرأ سورة يوسف فقال رجل من القوم. اقرأ علينا :بالشام فقالوا

فبينا هو يراجعه وجد منه ري  مخر، فقال عبد . أحسنت :لقد قرأهتا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يل
[ حدثنا أباو  10113ابن أيب شيبة ]. أتشرب الرجس وتكذب بالقرآن، ال أقوم حىت جتلد ادد فجلد ادد :اهلل

ما هكذا أنزلت،  :بد اهلل سورة يوسف حبمص، فقال رجلقرأ ع :معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال
تكذب بادق وتشرب الرجس، واهلل هلكذا أقرأنيها رساول اهلل   :فدنا منه عبد اهلل، فوجد منه ري  اخلمر، فقال له

حدثنا  :[ حدثنا ادسن بن عفان قال0188ابن املنذر ]. صلى اهلل عليه وسلم، ال أدع  حىت أحدك، فجلده ادد
اقرأ علينا فقارأ   :أتى عبد اهلل الشام فقال له أناس من أهل محص :ري عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قالابن من

ويل ، لقد قرأهتا علاى   :فقال له عبد اهلل :قال. واهلل ما هكذا أنزلت :فقال رجل من القوم. عليهم سورة يوسف
تشارب   :يراجعه إذ وجد منه ري  اخلمر فقال فبينما هو. أحسنت :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هكذا فقال

[ حدثنا حممد بن علي الصائغ 0853الطرباين ]. وتكذب بالقرآن، واهلل ال ترم حىت أجلدك فجلده ادد (1)النجس
قرأت حبمص،  :قال عبد اهلل بن مسعود :ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة ثنا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال

                                                
[ يف حديث عبد اهلل رمحه اهلل أنه أيت بسكران أو شارب مخر فقال: َتْلِتُلوُه وَمْزِمُزوُه. قال أبو عمرو: 44/ 6قال أبو عبيد يف الغريب ] - 5

َز  وُيْسَتْنكه حىت يوجد منه الري  ليعلم ما شرب وهي الَتْلَتلة والَتْرَترة وامَلْزَمزة مبعىن واحد ومجع التلتلة تالتل وهي وهو أن ُيَحرَّك وُيَزْع
ها يف ُيَقْلِقل ادركات، قال ذو الرمة يصف بعريا: بعيد َمسا  اخَلْطو غوٌج مشردٌل ُتَقطِّع أنفاَس املَهاَرى َتالِتلْه، يقول: إهنا تسري بسريه فو

ع منه السري لتدركه. قال أبو عبيد: وهذا ادديث بعض أهل العلم ينكره ألن اددود إذا جاء صاحبها ُمقّرا هبا فإنه ينبغي لإلمام أن ال يستم
ن أن وأن يرده ويعرض عنه كما جاء األثر عن رسول اهلل يف ماعز بن مال  حني أقّر بالزنا وكادديث اآلخر: اطردوا املعترفني فكيف يكو

يتلتل وميزمز حىت يظهر سكره وهو يؤمر أن يستر على نفسه ! فإن كان هذا حمفوظا فينبغي أن يكون فعله عبد اهلل برجل مولع بالشراب 
 يدمنه فاستجازه لذل .اها

 فيه داللة على جناسة اخلمر، وأهنا مبعىن الرجس. - 1
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أتكذب بادق، وتشرب الرجس، واهلل  :كذا أنزلت فدنوت منه فوجدت منه ري  اخلمر، فقلتما ه :فقال رجل
اها رواه البخاري . فضربه ادد :هلكذا أقرأنيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال أدع  حىت أضرب  حدا قال

 . ومسلم عن الثوري وجرير عن األعمش
وهو أماري الطاائف يف     مليكة يزعم أنه استشار  [ عن ابن جريج عن ابن أيب58931عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن 10114ابن أيب شيبة ]. الري  أجيلد فيها فكتب إليه إذا وجدهتا من املدمن وإال فال
نا إن كان مدم :كتبت إىل ابن الزبري أسأله عن الرجل يوجد منه ري  الشراب فقال :جريج عن ابن أيب مليكة قال

أتيت برجل وجدت منه ري  اخلمر وأنا قااض   :حدثنا وكيع عن حممد بن شري  عن ابن أيب مليكة قال. فحده
إن كان من الفاكهة ما  :إمنا أكلت فاكهة، فكتبت إىل ابن الزبري فكتب إيل :على الطائف، فأردت أن أضربه فقال

 . اها صحي ، كل ذكر بعض اخلرب(5)يشبه ري  اخلمر فادرأ عنه
دخل  [ حدثنا كثري بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم أن ذا قرابة 10116ابن أيب شيبة ] -

. لئن مل خترج إىل املسلمني فيحدون  أو يطهرون  ال تدخل علي بييت أبدا :عليها فوجدت منه ري  شراب فقالت
نا يزيد بن األصم أن ذا قرابة مليمونة دخل [ أخربنا كثري بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدث55158ابن سعد ]

لئن مل خترج إىل املسلمني فيجلدوك أو قالت يطهروك ال تدخل علي بييت  :عليها فوجدت منه ري  شراب، فقالت
 . اها سند حسن. أبدا

 .  يف خرب عبيد اهلل بن عمر. وكانوا إذ ذاك حيلقون مع اددود :تقدم قول ابن شهاب
جعل اهلل حلق الارأس   : [ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة وعكرمة قاال قال 58967الرزاق ]عبد  -

[ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أياوب  10135ابن أيب شيبة ]. سنة ونسكا فجعلتموه نكاال وزدمتوه يف العقوبة
اهاا  (1)وسنة، وجعله الناس عقوبة جعله اهلل تعاىل نسكا :عن أيب قالبة عن ابن عباس أنه سئل عن ادلق، فقال

 . ثقات
كتاب يف   [ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد بن أيب مال  أن 10138ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. يضرب أربعني سوطا، ويسخم وجهه، وحيلق رأسه، ويطال حبسه :شاهد الزور

                                                
قال: مسعت ابن املبارك سئل عن املدمن فقال: الذي يشرهبا اليوم مث ال  [ حدثنا ادسن بن عيسى54ابن أيب الدنيا يف ذم املسكر ] - 5

 يشرهبا إىل ثالثني سنة ومن رأيه أنه إذا وجده أن يشربه.اها صحي .
[ حدثنا وكيع عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: جعله اهلل طهورا، وجعلتموه 10136ابن أيب شيبة ] - 1

 أس به.عقوبة.اها ال ب
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جيء برجل معاه   :عروبة عن قتادة عن خالس قال [ حدثنا عائذ بن حبيب عن ابن أيب10134ابن أيب شيبة ] -
 .  اها ضعيف. الثالثة، وجز رأس املشهود عليه أربعة، فشهد ثالثة منهم بالزىن، ومل ميض الرابع، فجلد 

[ من طريق العدين حدثنا سفيان حدثنا جويرب عن الضحاك بن مزاحم عان  57931البيهقي ] -
 . اها ضعيف. األمة جتريد وال مد وال غل وال صفدال حيل يف هذه  :قال 

برجل مان   أيت  :[ حدثنا عثمان بن عثمان عن عمر بن مصعب قال10137ابن أيب شيبة ] -
 .  اها سند حسن. بين متيم، فأمر حبلقه

اها . العقوبة بدعةحلق الرأس يف  :[ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال10134ابن أيب شيبة ] -
 . جابر اجلعفي ضعيف

حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب عن خاله عان   :[ حدثنا معاوية بن هشام قال10449ابن أيب شيبة ] -
ما أجد عليه يف ضربه إياه ولكين أجد عليه أناه   :ضرب ابن له يف الشراب وطيف به فقال :سعيد بن املسيب قال

 . اها إسناد صاحل. املسلمونطا  به وهو شيء مل يفعله 

[ أخربنا معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رساول اهلل صالى اهلل   53460عبد الرزاق ] -
قد تارك   :فقال ابن املنكدر. من شرب اخلمر فاجلدوه مث إذا شرب فاجلدوه مث إذا شرب فاقتلوه :عليه وسلم قال
قد أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بابن النعيمان فجلده، مث أيت به فجلده، مث أيت به فجلاده، مث أيت باه   ذل  بعد 

 :اها رواه اداكم من طريق أمحد عن عبد الرزاق وقال فياه قاال معمار   . الرابعة فجلده، ومل يزده على ذل 
بالقتل رواه أبو داود وغاريه مان    حديث األمر. قد ترك ذل  بعد، وذكره :فحدثت به حممد بن املنكدر فقال

والعمل على هذا ادديث عند عامة أهل العلم ال نعلم بينهم اختالفا يف ذلا  يف القادمي    :وقال الترمذي. طرق
ال جيل دم امرئ مسالم   :وادديث ومما يقوي هذا ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من أوجه كثرية أنه قال

اها ورواه (5)ين رسول اهلل إال بإحدى ثالث النفس بالنفس والثيب الزاين والتارك لدينهيشهد أن ال إله إال اهلل وأ
اهاا  . فإن عاد على أن ال يقبل حترمي اهلل فااقتلوه  :العلة املعلومة يف هذا اخلرب يشبه أن تكون :ابن حبان مث قال

 .  واهلل أعلم. مل َيجلد رسول اهلل، إمنا ضرب وضرب الناس معه :قلت
[ حدثنا حيىي بن بكري حدثين الليث قال حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن 4307لبخاري ]وقال ا

زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أن رجال على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم كان امسه عبد اهلل وكان 
                                                

[ وقد كان هذا من سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مث أزيل القتل عن الشارب يف املرة الرابعة باألخبار 54/ 53قال ابن املنذر] - 5
 الثابتة عن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبإمجا  عوام أهل العلم من أهل ادجاز وأهل العراق وأهل الشام، وكل من حنفظ قوله من أهل

 العلم عليه، إال من شذ ممن ال يعد خالفا.اها
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جلده يف الشراب فأيت به يوما فأمر به يلقب محارا وكان يضح  رسول اهلل وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد 
ال تلعنوه فواهلل ماا   :رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :فجلد فقال

 اها. علمت إال أنه حيب اهلل ورسوله
الانيب صالى اهلل    [ عن حممد بن راشد عن عبد الكرمي أيب أمية عن قبيصة بن ذؤيب عن53446عبد الرزاق ] -

اها أباو  . ضرب أبا حمجن الثقفي يف اخلمر مثان مرات عليه وسلم ضرب رجال يف اخلمر أربع مرات وأن 
 .  أمية ليس بذاك

كان أبو حمجن ال يزال جيلد يف اخلمر فلما  :[ عن معمر عن أيوب عن ابن سريين قال58988وقال عبد الرزاق ]
ن يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى املشركني وقد أصابوا يف املسالمني  أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما كا

فأرسل إىل أم ولد سعد أو إىل امرأة سعد يقول هلا إن أبا حمجن يقول ل  إن خليت سبيله ومحلتيه علاى هاذا   
تلتقي اخليل كفى حزنا أن ... الفرس ودفعت إليه سالحا ليكونن أول من يرجع إال أن يقتل وقال أبو حمجن يتمثل

فاذهبت  . بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا شئت عناين ادديد وغلقت، مصاريع من دوين تصام املنادياا  
األخرى فقالت ذل  ملرأة سعد فحلت عنه قيوده ومحل على فرس كان يف الدار وأعطي سالحا مث جعل ياركض  

ه فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفاارس  حىت دق بالقوم فجعل ال يزال حيمل على رجل فيقتله ويدق صلب
قال فلم يلبثوا إال يسريا حىت هزمهم اهلل فرجع أبو حمجن ورد السالح وجعل رجليه يف القيود كما كاان فجااء   

فقالت له امرأته أو أم ولده كيف كان قتالكم فجعل خيربها ويقول لقينا ولقينا حىت بعث اهلل رجاال علاى    
تركت أبا حمجن يف القيود لظننت أهنا بعض مشائل أيب حمجن فقالت واهلل إنه ألبو حمجن كاان   فرس أبلق لوال أين

قاال أباو   . ال جنلدك يف اخلمر أبدا :من أمره كذا وكذا فقصت عليه القصة قال فدعا به وحل عنه قيوده وقال
. فلم يشرهبا بعد ذلا   :الق. وأنا واهلل ال تدخل يف رأسي أبدا إمنا كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك :حمجن

 .  اها مرسل جيد
نا عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن حممد بن سعد عان   :[ حدثنا أبو معاوية قال1491ورواه سعيد بن منصور ]

أيت سعد بأيب حمجن يوم القادسية وقد شرب اخلمر، فأمر به إىل القيد، وكانت بسعد جراحة فلم خيرج  :أبيه قال
وصعدوا به فوق العذيب لينظر إىل الناس، واستعمل على اخليل خالد بن عرفطة، فلما التقى  :يومئذ إىل الناس قال
 :فقال البنة حصفة امرأة سعد. كفى حزنا أن تطرد اخليل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا :الناس، قال أبو حمجن

فحلته حني  :تلت استرحتم مين، قالأطلقيين ول  اهلل علي إن سلمين اهلل أن أرجع حىت أضع رجلي يف القيد وإن ق
التقى الناس علي فوثب على فرس لسعد يقال هلا البلقاء، مث أخذ رحما، مث خرج، فجعل ال حيمل على ناحية مان  

الضرب ضرب البلقاء، والطعن  :هذا مل  ملا يرونه يصنع، وجعل سعد يقول :العدو إال هزمهم، وجعل الناس يقولون
فلما هزم العدو، رجع أبو حمجن حىت وضع رجله يف القيد، وأخربت ابناة  . يف القيدطعن أيب حمجن، وأبو حمجن 
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ال أضرب بعد اليوم رجال أبلى اهلل املسلمني على يدياه ماا    :ال واهلل :حصفة سعدا مبا كان من أمره، فقال سعد
ما إذا هبرجتين فال واهلل قد كنت أشرهبا إذ يقام علي ادد، وأطهر منها، فأ :أبالهم، فخلى سبيله، فقال أبو حمجن

[ حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن حممد بن ساعد  36634ابن أيب شيبة ]. (5)ال أشرهبا أبدا
 . مرسل جيد، وهو خرب صحي . عن أبيه مثله

  [ حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن 17851ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. ضرب عنق قيناس بعد أن قطعت أربعه 
[ حدثنا وكيع حدثين قرة وروح ثنا أشعث وقرة بن خالد املعىن عن ادسن عن 4805أمحد ] -

من شرب اخلمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد  :قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
عبد اهلل ائتوين برجل قد شرب اخلمر يف الرابعة فلكم علي أن  :قال وكيع يف حديثه قال. فاقتلوهفاجلدوه فإن عاد 

ثنا عبد الوهاب قال أخربنا قرة بن خالد عن ادسن عن عبد  :[ حدثنا علي بن معبد قال6011الطحاوي ]. أقتله
د اهلل بن عمرو ائتوين برجل أقم علياه  فقال عب :قال. اهلل بن عمرو بن العاص عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله

ثنا هدبة بفت  أوله وسكون الدال وبعادها   :حدثنا ابن أيب داود قال. فإن مل أقتله فأنا كذاب، ادد ثالث مرات
ثنا مهام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد اهلل بن عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مثله ومل  :موحدة قال

واهلل  :[ حدثنا عبد املل  بن عمرو حدثنا قرة عن ادسن قاال 4086وقال أمحد ]. بن عمرو يذكر قول عبد اهلل
إن شرب اخلمر فاجلدوه  :لقد زعموا أن عبد اهلل بن عمرو شهد هبا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

فكان عبد اهلل بن عمارو   :لقا. مث إن شرب فاجلدوه مث إن شرب فاجلدوه، فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه
 . اها رجاله ثقات وليس مبتصل. ائتوين برجل قد جلد يف اخلمر أربع مرات فإن لكم علي أن أضرب عنقه :يقول

[ حدثنا وكيع ثنا سفيان عن السدي عن أيب هبرية عن أنس بن مال  أن أبا طلحة سأل الانيب  51159أمحد ] -
اها صحي ، كتبتاه يف  . ال :أفال جنعلها خال؟ قال :قال. اهرقها : عليه وسلم عن أيتام ورثوا مخرا فقالصلى اهلل
 . األشربة

[ أخربنا عبد اهلل بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع عن صفية ابناة أيب عبياد   58934عبد الرزاق ] -
ما امساه؟   :كان جلد يف اخلمر فحرق بيته، وقاليف بيت رويشد الثقفي مخرا وقد  وجد  :قالت
وقاال عباد الارزاق    . وقال أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثلاه . بل فويسق :قال. رويشد :قال

                                                
[ الَضْبُر عدو الفرس وهو أن جيمع قوائمه مث يثب. وقال: وقوله هبرجتين معناه أهدرتين بإسقاط 116/ 1قال اخلطايب يف الغريب ] - 5

 ادد عين.
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وجد عمر  :[ أخربنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أيب عبيد ومعمر عن نافع عن صفية قالت59945]
بل أنات   :رويشد قال :ما امس ؟ قال :قد كان جلده يف اخلمر فحرق بيته وقاليف بيت رجل من ثقيف مخرا و

وجد عمر يف  :[ حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر قال148أبو عبيد يف األموال ]. فويسق
عن ابن  اها كذا قال. أنت فويسق :فقال. رويشد :بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به فأحرق، وكان يقال له

 .  ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن صفية، وهو خرب صحي . عمر
حرق عمر بن اخلطااب   :[ حدثين إبراهيم عن أبيه أنه قال5670وقال أبو صاحل يف جزئه عن إبراهيم بن سعد ]

ل  البيات  إين ألنظر إىل ذ :قال إبراهيم بن سعد فحدثين أيب عن جده قال. بيت رويشد، وكان حانوت شراب
[ أخربنا يزيد بن هارون ومعن بن عيسى وحممد بن إمساعيل بان أيب فادي    4843ابن سعد ]. ليال كأنه مجرة

أخربنا ابن أيب ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن اخلطاب حرق بيت رويشد الثقفاي، وكاان    :قالوا
 . اها صحي . رةفلقد رأيته يلتهب كأنه مج ،حانوتا للشراب، وكان عمر قد هناه

[ حدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إمساعيل بن أيب خالد عن ادارث بن شبيل عان  144أبو عبيد ]األموال  -
أن اكسروا كل شيء  :بلغ عمر أن رجال من أهل السواد قد أثرى يف جتارة اخلمر، فكتب :أيب عمرو الشيباين قال

 . اها سند صحي . أحد له شيئا قدرمت له عليه، وسريوا كل ماشية له، وال يؤوين
حدثنا عمر املكتب حدثنا حذمل عن ربيعة بن زكاء أو  :[ حدثنا مروان بن معاوية قال147أبو عبيد ]األموال  -

ما هذه القرياة؟   :رضي اهلل عنه إىل زرارة، فقال نظر  :ربيعة بن زكار هكذا ذكر مروان قال
يا  :باب اجلسر، فقال قائل :أين الطريق إليها؟ فقالوا :فيها، تبا  فيها اخلمر، فقال قرية تدعى زرارة، يلحم :قالوا

تل  سخرة وال حاجة لنا يف السخرة، انطلقوا بناا إىل بااب    :أمري املؤمنني نأخذ ل  سفينة جتوز مكان ، قال
فاحترقت من  :ضه بعضا قالعلي بالنريان أضرموها فيها فإن اخلبيث يأكل بع :اجلسر فقام ميشي حىت أتاها، فقال

 . اها ضعيف. غربيها حىت بلغت بستان خواستا بن جربونا
دفع إىل رجل ماال يعمل [ حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن ادسن أن 173أبو عبيد ] -

به بيعا فأرب  فيه ماال  له به فخرج فاشترى به مخرا مث قدم فأرب  فيه ماال كثريا فأتى عثمان فأخربه أنه قد اشترى
فانطلق عثمان حىت جلس إىل شاطئ النهر مث أمر بتل  اخلمر فهريقات يف   :مخر قال :وما هو؟ قال :كثريا فقال
 .  اها مرسل جيد. ال، وأمر هبا فصبت كلها :أال جتعلها خال؟ قال :دجلة فقيل له

 :عن عبد الكرمي املعلم عن جماهاد قاال   [ حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم174أبو عبيد ]األموال  -
ورث رجل أصناما من فضة ومخرا وخنازير، فسأل رهطا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأمروه أن 

 . اها ضعيف. يكسر األصنام فيجعلها فضة، وهنوه عن اخلمر ومثن اخلنازير
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وأيت برجل وجد معاه   شهدت  :قال[ عن معمر عن رجل مسع هانئا موىل عثمان 58914عبد الرزاق ] -
قال عبد الرزاق وأخربين أبو وائل أنه مسعه من . نبيذ يف دباءة حيمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة

 . ال بأس به. اها أبو وائل امسه عبد اهلل بن حبري. هانئ مثله
 جامع يف حد اخلمر

من  :ام عن سفيان عن حصني بن عبد الرمحن يرفعه إىل عمر قال[ حدثنا معاوية بن هش17078ابن أيب شيبة ] -
 .  اها مرسل جيد. شرب من اخلمر قليال أو كثريا ضرب ادد

حدثنا عمران يعين ابن عباد اهلل   :حدثنا سالم بن مسكني قال :[ حدثنا عبد الصمد قال39أمحد يف األشربة ] -
 بقوم أخذوا على شراب، فيهم رجل صاائم فجلادهم   بن طلحة اخلزاعي أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أيت

 . اها مرسل بصري صاحل. مل جلس معهم :إنه صائم؟ قال :وجلده معهم، قالوا
بلغين أن عليه نصف حد ادر يف اخلمر  :[ عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد يف اخلمر فقال5436مال  ] -

اهاا  . ر قد جلدوا عبيدهم نصف حد ادر يف اخلمار وأن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عم
 . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب. استدل باألثر

[ قال ابن أيب الدنيا حدثين يعقوب بن عبيد ثنا يزيد أنا محاد بن سلمة عان  816ابن كثري يف مسند الفاروق ] -
 :ر يف مسري، فأبصر رجال يسر  يف مسريه، فقالكنا مع عم :مساك عن عبد اهلل بن شداد عن عبد اهلل بن عمر قال

يا أماري   :ما شأن ؟ قال :إن هذا الرجل يريدنا، فأناخ، مث ذهب داجته، وجاء الرجل فبكى، وبكى عمر، وقال
املؤمنني، إين شربت اخلمر، فضربين أبو موسى، وسود وجهي، وطا  يب، وهنى الناس أن جيالسوين، فهممت أن 

با موسى، وآتي ، فتحولين إىل دار ال أعر  فيه، أو أدق بأرض الشرك، فبكى عمار،  آخذ سيفي فأضرب به أ
إن كنت ملن أشارب النااس للخمار يف     :ما يسرين أن  دقت بأرض الشرك وأن يل كذا وكذا، وقال :وقال

أن جيالسوه،  إن فالنا أتاين، فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتايب هذا، فمر الناس :اجلاهلية، مث كتب إىل أيب موسى
 اها. وهذا إسناد جيد. وكساه، وأمر له مبائيت درهم. وأن خيالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته

بلغين أن رجال ساير عمر بن  :[ حدثنا ابن مسهر عن الشيباين عن حسان بن خمارق قال17005ابن أيب شيبة ] -
يها نبيذ قد خضخضها البعري، فشرب منها اخلطاب يف سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إىل قربة لعمر معلقة ف

 . اها ضعيف. إمنا جلدناك لسكرك :إمنا شربت من قربت ؟ فقال له عمر :فسكر، فضربه عمر ادد، فقال له
قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بان   :ثنا زهري قال :ثنا عمرو قال :[ حدثنا روح قال4641الطحاوي ] -

حدثنا فهد قال ثنا . وإن كان :إمنا شربت من شراب  فقال :فجلده فقال ،أيت عمر برجل سكران :ذي لعوة قال
 :عمرو بن جعفر قال ثنا أيب عن األعمش قال حدثين أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة قاال 

فاستسقاه فلم يسقه فأيت بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأيت باه عمار   ، جاء رجل قد ظمئ إىل خازن عمر
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الادارقطين  . إمنا أضرب  على السكر فضاربه عمار   :إمنا شربت من سطيحت ، فقال عمر :إليه وقال فاعتذر
[ من طريق وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عامر أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبياذا فساكر   6845]

 . اها منكر جدا، تقدم يف األشربة. فضربه عمر ادد
كان علي يارزق النااس    :لرحيم بن سليمان عن جمالد عن الشعيب قال[ حدثنا عبد ا17008ابن أيب شيبة ] -

 :فشهدوا عنده أنه إمنا سكر من الذي رزقهم، قال :الطالء يف دنان صغار فسكر منه رجل فجلده علي مثانني قال
[ من طريق وكيع عن شري  عن فراس عن الشعيب أن رجال شرب 6849ومل شرب منه حىت سكر؟ الدارقطين ]

 . اها منكر. علي نبيذا بصفني فسكر فضربه علي عليه السالم ادد من إداوة
ال أوتى  :[ ثنا إبراهيم بن أيب حيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أن علي بن أيب طالب قال58046الشافعي ]هق -

 . اها ضعيف. برجل شرب مخرا وال نبيذا مسكرا إال جلدته ادد
حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي عن راشد بن ساعد   :القرقساين قال[ أخربنا حممد بن مصعب 59436ابن سعد ] -
 . اها ضعيف. إن أول من لبس الثياب املدلكة، وضرب يف اخلمر حبمص وحشي :قال
أمر عمر قدامة على  :حدثنا شري  عن املغرية عن الشعيب قال :[ حدثنا حممد بن سنان قال764/ 3ابن شبة ] -

جلارود فجلده ادد وهو سكران ال يعقل؛ فرفع ذل  إىل عمر، فأرسل إلياه  بعض عمله، فشرب مخرا فقام إليه ا
ائتين بشهود على ما  :لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر :أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال :فقال

خلصي، أنا أشهد إن كنت جتيز شهادة ا :أنشد اهلل رجال شهد ملا قام، فقام رجل فقال :تقول وإال ضربت ، فقال
فمن قاءها فقاد شارهبا، قاال     :فإين أشهد أين رأيته يقيء اخلمر، قال :أما أنت فإين أجيز شهادت ، قال :قال

اها إسناد ضعيف، وقد تقادم خارب   . إال إمام، فإنه إذا صحا امتنع (5)ال يضرب سكران حىت يصحو :الشعيب
 . قدامة

قطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم فمن تاب مان  قال اهلل تعاىل )والسارق والسارقة فا
 بعد ظلمه وأصل  فإن اهلل يتوب عليه إن اهلل غفور رحيم(

                                                
حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من  [ من طريق إمساعيل القاضي حدثنا ابن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال58071البيهقي ] - 5

 أهل املدينة كانوا يقولون: ال جيلد السكران حىت يصحو.اها حسن.
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يف قراءتناا   :[ أخربنا محاد بن زيد وهشيم عن ابن عون عن إبراهيم قال838قال سعيد بن منصور يف التفسري ]
 . ، رواه البيهقي وغريه(5)ورواه جماهد عن ابن مسعود. اها صحي . ات تقطع أمياهنم()والسارقون والسارق

[ حدثنا عبد اهلل بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة قال 4870قال البخاري ]
ورواه مسلم من . حمفوظ اها ويروى موقوفا، والرفع. تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا :النيب صلى اهلل عليه وسلم

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقطع السارق  :طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت
 . يف ربع دينار فصاعدا

أخاربتين عائشاة أن ياد     :[ حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال4801البخاري ] -
وكان كل  :اها ويف لفظ له. د النيب صلى اهلل عليه وسلم إال يف مثن جمن حجفة أو ترسالسارق مل تقطع على عه

 .  واحد منهما ذا مثن
[ عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطع يف جمان مثناه ثالثاة    5458مال  ] -

 . اها رواه البخاري ومسلم(1)دراهم
ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أيب عزة عن الشعيب عن عبد اهلل أن رسول [ حدثنا 17978ابن أيب شيبة ] -

ابان أيب عازة لايس    . اها رواه النسائي وأبو داود يف املراسيل. اهلل صلى اهلل عليه وسلم قطع يف مخسة دراهم
 . بالقوي
 عان أيب  [ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثين أيب حدثنا األعمش قال مسعت أبا صااحل 4873البخاري ] -

. لعن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق ادبل فتقطع ياده  :هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 اها. كانوا يرون أنه بيض ادديد، وادبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم :قال األعمش

قتادة يسأل أنس بن مال  عن القطاع   مسعت :[ أخربنا ابن عيينة عن محيد الطويل قال58469الشافعي ]هق -
ابان  . قطع سارقا يف شيء ما يسوى ثالثة دراهم وما يسرين أنه يل بثالثة دراهم   حضرت  :فقال

                                                
[ حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن األعمش قال: قال جماهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل 3197قال الترمذي ] - 5

 من القرآن مما سألت.اها ثقات. أحتج إىل أن أسأل ابن عباس عن كثري
رواه الترمذي مث قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع يف  - 1

 مخسة دراهم. مخسة دراهم. وروي عن عثمان وعلي أهنما قطعا يف ربع دينار. وروي عن أيب هريرة وأيب سعيد أهنما قاال: تقطع اليد يف
والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعني وهو قول مال  بن أنس والشافعي وأمحد وإسحاق رأوا القطع يف ربع دينار فصاعدا. وقد روي 
عن ابن مسعود أنه قال: ال قطع إال يف دينار أو عشرة دراهم. وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مسعود والقاسم مل 

سمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ال قطع يف أقل من عشرة ي
 دراهم. وروي عن علي أنه قال: ال قطع يف أقل من عشرة دراهم. وليس إسناده مبتصل.اها
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قد قطاع   :سئل أنس يف كم يقطع يد السارق، فقال :[ حدثنا مروان بن معاوية عن محيد قال17486أيب شيبة ]
[ عن إمساعيل بن جعفر حدثنا 594علي بن حجر ]. مسة دراهم أو ثالثة دراهمأبو بكر فيما ال يسرين أنه يل خب

لقد قطع أبو بكر يف شيء ما يسارين أناه يل    :هل يقطع السارق يف أدىن من دينار؟ فقال :سئل أنس :محيد قال
ساأل   :[ من طريق أيب حامت الرازي حدثنا األنصاري حدثين محيد الطويل قاال 58430البيهقي ]. بثالثة دراهم

قد قطع أبو بكر يف شيء ال يسارين   :يا أبا محزة أيقطع السارق يف أقل من دينار؟ قال :قتادة أنس بن مال  فقال
 اها. أنه يل بثالثة دراهم
قطع أبو بكار يف جمان ماا     :[ عن الثوري عن محيد الطويل عن أنس بن مال  قال57089وقال عبد الرزاق ]

ابان  . مخسة دراهم :قال الثوري وأخربين شعبة عن قتادة عن أنس قال. دراهميساوي أو ما يسرين أنه يل بثالثة 
 :حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال :حدثنا عبد اهلل عن سفيان قال :[ حدثنا علي بن ادسن قال0954املنذر ]

شعبة عن  [ من طريق أيب أمحد الزبريي عن سفيان عن58465البيهقي ]. قطع أبو بكر يف جمن قيمته مخسة دراهم
[ أخربنا أمحد بن نصر قال حدثنا عبد اهلل بن 6051النسائي ]. قطع أبو بكر يف مخسة دراهم :قتادة عن أنس قال

أخربنا حممد . قطع أبو بكر يف جمن قيمته مخسة دراهم :الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال
سرق رجل جمنا على عهد أيب بكر فقوم  :مسعت أنسا يقول :قال بن املثىن عن أيب داود قال حدثنا شعبة عن قتادة

 اها. مخسة دراهم، فقطعه
[ حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجال سرق جمنا على عهد أيب بكار  17484ورواه ابن أيب شيبة ]

 اها. فقطع
س أن رجال سرق جمنا علاى  [ من طريق حيىي بن أيب بكري حدثنا شعبة عن قتادة عن أن58461ورواه البيهقي ]

 . اها كذا على الش . عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم أو أيب بكر أو عمر فقوم مخسة دراهم فقطعه
[ من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد وهو ابن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن 58466ورواه البيهقي ]

اها ورواية سافيان  . ش  سعيد. سة دراهم أو أربعة دراهممال  أن أبا بكر رضي اهلل عنه قطع يف جمن مثنه مخ
 . أوىل

[ من طريق عبيدة بن األسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 58463ورواه البيهقي ]
اها ووهناه، وصاوب   . قطع يف جمن مثن مخسة دراهم وأن أبا بكر رضي اهلل عنه قطع يف جمن مثن مخسة دراهم

  .وقفه
قطع رساول اهلل   :ورواه من طريق موسى بن إمساعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هالل عن قتادة عن أنس قال

لفظ . مخسة دراهم :كم كان يساوي؟ قال :قلت. صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما يف جمن
.  عليه وسلم قطع يد سارق يف جمنحديث شيبان ويف رواية موسى قال أبو هالل حفظي أن رسول اهلل صلى اهلل



 114 

ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو . مخسة دراهم :يا أبا محزة كم كان يسوى ذاك اجملن؟ قال :قال قلنا
فلقيت سعيد بن . هالل عن قتادة عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قطع يف جمن مخسة دراهم أو أربعة دراهم

هو عن النيب صلى اهلل عليه وسالم   :فلقيت هشام بن أيب عبد اهلل فقال. أيب بكر الصديقهو عن  :أيب عروبة فقال
اها والصحي  من . والصحي  أنه عن أيب بكر رضي اهلل عنه :قال البيهقي. وإال فهو عن أيب بكر، فكأنه ش  فيه

 . وهو خرب صحي . ذل  إن شاء اهلل رواية سفيان والطيالسي عن شعبة
سرق رجل على عهد أيب بكر رضي  :شعبة بن ادجاج عن ثابت البناين عن أنس بن مال  قالورواه شري  عن 

 . وليس مبحفوظ. رواه أبو إسحاق املزكي يف الغرائب. اهلل عنه جمنًا، فقوم عشرة، فقطعت يده
 إذا أخذ السارق ما يسااوي  :قال   [ عن معمر عن عطاء اخلرساين أن 57041عبد الرزاق ] -

 . اها مرسل. ربع دينار قطع
[ حدثنا ابن إدريس عن ابن أيب عروبة وإمساعيل عن قتادة عن سعيد بن املسايب عان   17475ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا حممد بن خملد حدثنا حممد بن هاارون  3697رواه الدارقطين ]. ال تقطع اخلمس إال يف مخس :عمر قال
أيب شيبة حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  حدثنا أبو بكر بن -وكان حافظا  -الفالس 

 . اها مل يذكر إمساعيل. ال تقطع اخلمس إال يف مخس :عن سعيد بن املسيب عن عمر قال
ال  :[ حدثنا إمساعيل ابن علية عن ابن أيب عروبة عن قتادة قال قال سليمان بن يسار5981ورواه أمحد يف العلل ]

ال  :وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخربنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قاال . إال يف مخسةتقطع اخلمس 
 . اها هذا عن سعيد بن أيب عروبة أص . تقطع اخلمس إال يف اخلمس

 :حدثنا أسباط قال حدثنا األعمش عن إمساعيل عن سعيد بن املسيب عن عمر قال[ 5979وقال أمحد يف العلل ]
 . هذا منكر اها. إال يف مخس يعين الدراهمال تقطع اخلمس 

[ حدثنا أبو بكر بن عياش بالكوفة قال حدثنا منصور عن جماهد عان ساعيد بان    5980وقال أمحد يف العلل ]
[ حدثنا موسى قال حدثنا منصور بن أيب 0956ابن املنذر ]. ال تقطع اخلمس إال يف مخس :قال عمر :املسيب قال

اها كذا . قال عمر فذكره :ن عياش عن منصور عن جماهد عن سعيد بن املسيب قالمزاحم قال حدثنا أبو بكر ب
 . وقد أنكره عبد الرمحن بن مهدي وغريه. قال ابن عياش رمحه اهلل
[ حدثنا هشيم بن بشري قال أخربنا منصور يعين ابن زاذان عن قتادة عن ساليمان بان   5988وقال أمحد ]العلل 

[ نا حممد بن خملاد ناا   3690الدارقطين ]اها .  تقطع اخلمس إال يف اخلمسال :يسار عن عمر بن اخلطاب قال
حممد بن هارون الفالس نا عبيد اهلل بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عان  

 . واحملفوظ عن قتادة عن سليمان قوله. اها هذا أص . ال تقطع اخلمس إال يف مخس :عمر قال
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ال تقطع اخلمس إال  :[ حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال17471يب شيبة ]قال ابن أ
[ حدثنا أبو سعيد موىل بين 5987أمحد يف العلل ]قال . اها تابعه أبو عوانة ومعمر، ومل يسمعه قتادة. يف مخس

ال تقطاع   :ج عن سليمان بن يسار قالهاشم قال حدثنا مهام بن حيىي قال مسعت قتادة حيدث عن عبد اهلل الدانا
هذا عبد اهلل الداناج فقمت إليه فسألته فحدثين عن  :فمر عبد اهلل الداناج يف املسجد، فقيل. اخلمس إال يف اخلمس
[ أخربنا عمرو بن علي قال حادثنا  6069النسائي ] ورواه. ال تقطع اخلمس إال يف مخسة :سليمان بن يسار قال
ال تقطع اخلماس   :ال حدثنا مهام عن قتادة عن عبد اهلل الداناج عن سليمان بن يسار قالعبد الرمحن بن مهدي ق

ال تقطاع اخلماس إال يف    :فلقيت عبد اهلل الداناج فحدثين عن سليمان بن يسار قاال  :قال مهام. إال يف اخلمس
 . صححه األلباين. اخلمس
عطية بن عبد الرمحن عن القاسم بان عباد    [ عن حيىي بن يزيد وغريه عن الثوري عن57043عبد الرزاق ] -

ابن أيب شيبة . أيت عمر بن اخلطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه مثانية دراهم فلم يقطعه :الرمحن قال
 :أيت عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثماان  :[ حدثنا شري  عن عطية بن عبد الرمحن عن القاسم قال17404]

/ 3يعقاوب الفساوي ]  . فأمر هبا عمر فقومت مثانية دراهم، فلم يقطعه :دراهم، قال إن سرقته ال تسوى عشرة
أخربين القاسم بان عباد    :ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرمحن الثقفي وهو ثقة قال :[ حدثنا أبو نعيم قال570

. دراهم فلم يقطعاه  فقومه مثانية. قومه :فقال لعثمان. أيت عمر رضي اهلل عنه بسارق وقد سرق ثوبا :الرمحن قال
أتاى   :[ مث قال وقد روى عطية هذا عن القاسم بن عبد الرمحن قاال 59946عطية ذكره ابن حبان يف الثقات ]

وهذا ليس يص  عن عمر ألنه منقطع والقاسام بان عباد    . عمر برجل سرق ثوبا قيمته مثانية دراهم فلم يقطعه
 اها. الرمحن مل يدرك عمر بن اخلطاب

[ عن الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مساعود  57049]وقال عبد الرزاق 
[ حدثنا ابن مبارك ووكياع عان   17470ابن أيب شيبة ]. كان ال تقطع اليد إال يف دينار أو عشرة دراهم :قال

[ أخربنا 5018ن اجلعد ]اب. ال يقطع إال يف دينار أو عشرة دراهم :املسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال
[ حادثنا  0863الطرباين ]. ال تقطع اليد إال يف الدينار أو العشرة دراهم :املسعودي عن القاسم قال قال عبد اهلل

ال تقطع اليد إال يف  :قال عبد اهلل :حممد بن النضر األزدي ثنا موسى بن داود الضيب ثنا املسعودي عن القاسم قال
ثنا عثمان بن عمر عن املسعودي عن  :[ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال6081حاوي ]الط. دينار أو عشرة دراهم

ورواه اهاا  . ال تقطع اليد إال يف الدينار أو عشارة دراهام   :القاسم بن عبد الرمحن أن عبد اهلل بن مسعود قال
 .  وهو منقطع. قال عبد اهلل مثله :إمساعيل بن إدريس عن املسعودي عن القاسم قال

ال يقطع  :[ من طريق أيب حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود قال3631ارقطين ]ورواه الد
 . اها أخطأ أبو حنيفة. السارق يف أقل من عشرة دراهم



 116 

ال تقطع اليد إال يف تارس أو   :[ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال57046وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا وكيع عن سفيان عن محااد  17401ابن أيب شيبة ]. دينار :راهيم ما قيمتها؟ قالسألت إب :قال. حجفة

. ديناار  :كم قيمته؟ قال :قلت إلبراهيم :ال تقطع اليد إال يف ترس أو حجفة، قال :قال عبد اهلل :عن إبراهيم قال
 . اها مرسل إسناده حسن

 بنت عبد الرمحن أن سارقا سرق يف زمان  [ عن عبد اهلل بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة5450مال  ] -
. أترجة فأمر هبا عثمان بن عفان أن ُتَقّوم فُقومت بثالثة دراهم من صر  اثين عشر درمها بدينار فقطع عثمان يده

اها ثالثة دراهم قادر رباع   . فقومت ثالثة دراهم من صر  اثين عشر دينارا فقطع يده :رواه الشافعي بلفظ
 . (5)دينار
قد علمات أن عثماان    :[ حدثنا ابن عيينة عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة قالت17487ل ابن أيب شيبة ]وقا

 . اها كذا رواه ابن عيينة، ومل يذكر مساعا. قطع يف أترجة قومت ثالثة دراهم
عبد اهلل بن حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال حدثين  :[ حدثنا علي بن ادسن قال0955وقال ابن املنذر ]

أيت بسارق قد سرق أترجنة يف عهد عثمان بن عفان فقومات   :حدثتين عمرة قالت :أيب بكر وحيىي بن سعيد قال
اها سفيان هو الثوري، ورواية مال  أجاود،  . فقطع :بثالثة دراهم من حساب الدينار باثين عشر درمها، قالت

 .  وعبد اهلل رمبا روى عن خالة أبيه عمرة
تقطع  :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت17480شيبة ] وقال ابن أيب

 . اها الصحي  عثمان. قطع عمر يف أترجة :يف ربع دينار، وقالت عمرة

                                                
يسوى ثالثة دراهم ذل  اليوم وهو ال يسوى ربع دينار اليوم [ قلت: أرأيت من سرق ما 414/ 6قال سحنون يف املدونة ]املدونة  - 5

الرتفا  صر  الدينار، أيقطع فيه يف قول مال ؟ قال: قال مال ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثالثة دراهم اليوم. قال مال : ألن النيب صلى 
لدية اثين عشر ألف درهم، فال ينظر إىل الصر  يف اهلل عليه وسلم قطع يف ثالثة دراهم، وأن عثمان قطع يف ثالثة دراهم وأن عمر قوم ا

هذه األشياء إن ارتفع الصر  أو اخنفض، وإمنا ينظر يف هذا إىل، ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصر  صر  الذهب فسرق 
شياء كلها بالذهب والفضة. مث قال: ربع دينار من ذهب، وهو ال يسوى ثالثة دراهم، أتقطع يده ألنه ربع دينار؟ قال: نعم، وإمنا تقوم األ

قال مال  يف السلع: ال تقطع فيها إال أن تبلغ ثالثة دراهم، قل الصر  أو كثر. قال: فقيل ملال : أرأيت لو أن رجال سرق سرقة فقومت 
راهم. قال ابن القاسم: بدرمهني وهو ربع دينار الخنفاض الصر  يومئذ، أتقطع يده؟ قال: قال مال : تقطع يده حىت تبلغ سرقته ثالثة د

 وإمنا قال مال  تقطع يف وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثالثة دراهم، ألنه جاء عن النيب صلى اهلل
شة قالت: ما عليه وسلم: القطع يف ربع دينار فصاعدا. وإن عمر بن عبد العزيز كتب: من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع. وإن عائ

طال علي وما نسيت القطع يف ربع دينار فصاعدا. قال ابن القاسم: ولو مل أقطعه يف وزن ربع دينار ذهبا، إذا سرق الذهب ما قطعته ال يف 
من ثلث وال يف نصف وال يف الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثالثة دراهم. ولقد أتى على الناس زمان، وصر  الناس ثلث دينار أقل 

 ثالثة دراهم، إمنا صرفهم سبعة دراهم ومثانية دراهم.اها
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أيت عثمان برجل  :[ حدثنا عبد الرحيم عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد قال17474وقال ابن أيب شيبة ]
 .  اها مرسل صحي . فقومها ربع دينار فقطع يدهسرق أترجة 

[ أخربين محاد عن عبد الكرمي بن أيب املخارق قال حدثين من قطعه عثماان يف أترجاة   3366وقال ابن اجلعد ]
 . اها سند ضعيف. قومت ثالثة دراهم
ة مثنها ثالثاة  [ عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن سارقا سرق أترجن57081وقال عبد الرزاق ]

وقال عبد الرزاق عن معمر عان  . واألترجنة خرزة من ذهب تكون يف عنق الصيب :قال. دراهم فقطع عثمان يده
 . وكان مال  يقول هي الفاكهة وكانت ذات مثن. اها صحي ، والتفسري أظنه من عبد الرزاق. أيوب مثله

خرجت عائشاة زوج   :ت عبد الرمحن أهنا قالت[ عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم عن عمرة بن5415مال  ] -
النيب صلى اهلل عليه و سلم إىل مكة ومعها موالتان هلا ومعها غالم لبين عبد اهلل بن أيب بكر الصديق فبعثات ماع   
املوالتني بربد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغالم الربد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبادا  

عليه فلما قدمت املوالتان املدينة دفعتا ذل  إىل أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ومل جيدوا الربد أو فروة وخاط 
زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أو كتبتا إليها واهتمتا العبد فسئل العبد عان ذلا     فكلموا املرأتني فكلمتا 

القطاع يف رباع ديناار     :قطعت يده وقالت عائشةفاعتر  فأمرت به عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ف
 . اها صحي . فصاعدا

[ عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسالم  3988وقال مال  ]
[ حدثنا عبد الرحيم عن 17483ابن أيب شيبة ]. ما طال علي وما نسيت القطع يف ربع دينار فصاعدا :أهنا قالت
[ عان  57046عبد الرزاق ]. القطع يف ربع دينار فصاعدا : بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم املؤمنني قالتحيىي

[ 0953ابن املنذر ]. تقطع يد السارق يف ربع دينار :الثوري عن عبد اهلل بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت
حادثتنا   :هلل بن أيب بكر وحيىي بن سعيد قاالحدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان قال حدثنا عبد ا

اها موقو  صحي ، وقد روي من طرق عن عمرة عان  . القطع يف ربع دينار فصاعدا :عمرة عن عائشة قالت
 . عائشة موقوفا ومرفوعا

القطاع يف   :رضي اهلل عنه قال [ أخربين غري واحد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن 58467الشافعي ]هق  -
[ عن ابن جريج قال أخربين جعفر بان  57084ورواه عبد الرزاق ]. اها كذا رواه من قوله. ار فصاعداربع دين

[ حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عان  17485ابن أيب شيبة ]. حممد عن أبيه أن عليا قطع يف بيضة من حديد
[ من طريق القعانيب حادثنا   58460البيهقي ]. أبيه عن علي أنه قطع يد سارق يف بيضة حديد مثنها ربع دينار

ابن املناذر  . سليمان بن بالل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق يف بيضة من حديد مثن ربع دينار
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حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع يف رباع ديناار درمهاني     :حدثنا حيىي قال :[ حدثونا عن بندار قال0951]
 .  اها مرسل جيد. ونصف

ال يقطع  :[ عن ادسن بن عمارة عن ادكم بن عتيبة عن حيىي بن اجلزار عن علي قال57041ق ]وقال عبد الرزا
 .  اها ضعيف. يف أقل من دينار أو عشرة دراهم

[ من طريق عاصم بن عمر ثنا إمساعيل بن اليسع عن جويرب عن الضحاك عن النزال بن 3641وروى الدارقطين ]
 . اها ضعيف. وال يكون املهر أقل من عشرة دراهم ، عشرة دراهمال تقطع اليد إال يف :سربة عن علي قال

مثن اجملن الذي يقطع  :قال  [ عن إبراهيم عن داود بن ادصني عن عكرمة عن 57044عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف(5)فيه دينار

موسى عن عطااء   حدثين أيوب بن :[ حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق قال17478وقال ابن أيب شيبة ]
. رواه البخاري يف التاريخ والبيهقاي . ال يقطع السارق يف دون مثن اجملن ومثن اجملن عشرة دراهم :عن ابن عباس
[ قال لنا موسى عن أيب عوانة وتابعه شيبان عن منصور 5483والصحي  ما قال البخاري يف التاريخ ]. وال يص 

اهاا  . يقطع السارق يف مثن اجملن فما فوقه، ومثنه يومئذ دينار :عن ادكم عن جماهد وعطاء عن أمين ادبشي قال
 . وهو مرسل قاله البخاري
أدىن  :[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد املل  بن أيب سليمان عن عطاء قاال 17405وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها فيه ضعف. همما يقطع فيه السارق مثن اجملن، وكان يقوم اجملن يف زماهنم دينارا أو عشرة درا
[ حدثنا عبد األعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن عمرو بان  17477وقال ابن أيب شيبة ]

 .  مثن اجملن عشرة دراهم :كان يقول :شعيب عن أبيه عن جده قال
ين عمرو بن [ وقال لنا علي حدثنا يعقوب قال حدثنا أيب عن ابن إسحاق حدث14/ 1وقال البخاري يف التاريخ ]

شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد اهلل بن عمرو كان يقول، وحدثين أن جماهدا أخربه أن عبد الرمحن بان أيب ليلاى   
 . اها وال يص . حدثه أن مثن اجملن يومئذ عشرة، وحدثين أن عطاء بن أيب رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله

دخلت على سعيد بن املسايب   :عن عمرو بن شعيب قال [ حدثنا الثقفي عن املثىن17404وقال ابن أيب شيبة ]
 :مثن اجملن مخسة دراهم، فقال :إن أصحاب  عروة بن الزبري وحممد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون :فقلت له

 . اها ضعيف. أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشرة دراهم

                                                
[ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: تقطع اليد يف مثن اجملن، قال: قلت: ذكر ل  مثنه؟ 17484ابن أيب شيبة ] - 5

س عن أبيه قال: يقطع يف مثن اجملن.اها [ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوو17406قال: أربعة أو مخسة. ابن أيب شيبة ]
 ثقات.
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و  ندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه مسع [ حدثنا غ17488ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق ادسن بن مكرم حدثنا يزيد بن 58444البيهقي ]. ال تقطع اليد إال يف أربعة دراهم فصاعدا :يقوالن

عاة دراهام   القطع يف أرب :هارون أخربنا شعبة عن داود بن فراهيج أنه مسع أبا هريرة وأبا سعيد اخلدري يقوالن
[ حدثنا حيىي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن داود بن فراهيج أنه مسع أبا هريرة 0957ابن املنذر ]. فصاعدا
 . اها ضعيف. تقطع اليد يف أربعة دراهم فصاعدا :سعيد يقوالنوأبا
 أن  [ حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه17473ابن أيب شيبة ] -

 . اها سند صحي . قطع يف نعلني

[ حدثنا حممد بن سليمان األنباري حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن جريج عن عباد  168أبو داود يف املراسيل ] -
هو ليتامى من  :ربه بن أيب أمية عن ادارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أيت بسارق فقيل

األنصار ما هلم مال غريه، فتركه مث الثانية، فتركه مث الثالثة، فتركه، مث الرابعة فتركه، مث اخلامسة فقطاع ياده، مث   
 . اها ضعيف. أربع بأربع :السادسة فقطع رجله، مث السابعة فقطع يده، مث الثامنة فقطع رجله، مث قال

مساعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبياه عان أيب   [ حدثنا موسى يعين ابن إ6651أبو داود ] -
وهاو إن  . اها ضعفه األلباين(5)إذا سرق اململوك فبعه ولو بنش :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :هريرة قال

 . شاء اهلل مبعىن فليبعها ولو حببل
قطع ياد عباد      بن عامر أن [ عن أيب بكر بن حممد عن أيب الزناد عن عبد اهلل57075عبد الرزاق ] -

ابن . وقال عن ابن جريج عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق. سرق
أخربين أبو بكر بن عبد اهلل عن أيب الزناد أنه أخربه  :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال17889أيب شيبة ]

 . وابن أيب سربة متروك. ال يص  اها. ه أن أبا بكر قطع يد عبد سرقأن عبد اهلل بن عامر أخرب
[ عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد اهلل بن عمرو بن ادضرمي جاء بغالم له إىل 5410مال  ] -

ها سرق مرآة المرأيت مثنا  :ماذا سرق؟ فقال :فقال له عمر. اقطع يد غالمي هذا فإنه سرق :فقال له 
[ عن معمر عان  57744عبد الرزاق ]. أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم :فقال عمر. ستون درمها

مسعت عمر بن اخلطاب وجاءه عبد اهلل بن عمرو ادضرمي بغالم له فقال له إن  :الزهري عن السائب بن يزيد قال
ستون درمها قال أرسله فال قطاع علياه    غالمي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة امرأيت قيمتها

                                                
[ وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ببيع 51/346[ النش وزن عشرين درمها.اها وقال ابن املنذر ]354/ 3قال اخلطايب يف املعامل ] - 5

 العبد السارق، وال أحسبه أمر فرض، ألين مل أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذل .اها 
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[ حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن 10545ابن أيب شيبة ]. خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غريكم قطع
 :وما له؟ قلت :اقطعه، قال :أتيت عمر بغالم يل، فقلت :السائب بن يزيد أن عبد اهلل بن عمرو بن ادضرمي قال

[ حدثنا سفيان عان  5744مسدد ]. غالمكم يسرق متاعكم :تني درمها، قال عمرسرق مرآة المرأيت خري من س
إن  :الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو بن عثمان بن ادضرمي أنه أتى عمر بغالم له سرق قاال 

ر [ ثنا أباو بكا  3651الدارقطين ]. هذا سرق مرآة ألهلي وهي خري من ستني درمها قال خادمكم أخذ متاعكم
النيسابوري نا يونس بن عبد األعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو ادضارمي  

 :وما شاأنه؟ قلات   :قال ،يا أمري املؤمنني اقطع هذا :فقلت ،أتيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بغالم يل :قال
الطرباين يف مسند الشااميني  . ال قطع عليه ،كمخادمكم سرق متاع :قال ،سرق مرآة المرأيت خري من ستني درمها

[ حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد اهلل بن عمرو بن 1008]
يا أمري املؤمنني اقطع يد هذا الغالم، فإنه قد سارق،   :ادضرمي أقبل بغالم له حىت أتى به عمر بن اخلطاب، فقال

أرسله، فليس لا  علياه قطاع     :سرق مرآة المرأيت مثنها ستون درمها، فقال عمر :ما سرق؟ فقال :فقال عمر
 . وكأن ابن عيينة اضطرب فيه بأخرة. اها صحي (5)خادمكم أخذ من متاعكم

[ عن ابن جريج قال حدثين هشام بن عروة عن عروة أن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب 57088عبد الرزاق ] -
تويف حاطب وترك أعبدا منهم من مينعه من ستة آال  يعملون يف مال اداطاب يشامران    :ه قالأخربه عن أبي

فأرسل إيل عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤالء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على الساارق  
سل وراءه فارده مث قاال   فأمر عمر أن تقطع أيديهم مث أر. وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا هبا ومعهم املزين

أما واهلل لوال أين أظن أنكم تستعملوهنم وجتيعوهنم حىت لو أن أحدهم جيد ما حارم اهلل   :لعبد الرمحن بن حاطب
كنت  :كم مثنها؟ قال :مث قال للمزين. عليه ألكله لقطعت أيديهم، ولكن واهلل إذ تركتهم ألغرمن  غرامة توجع 

[ عن هشام بن عروة عن 5634وقال مال  ]. اها كذا قال ابن جريج. ان مئةأعطه مث :قال. أمنعها من أربع مئة
أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن رقيقا داطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلا  إىل  

 واهلل :مث قاال عمار  . أراك جتايعهم  :عمر بن اخلطاب فأمر عمر كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم مث قال عمر
قد كنت واهلل أمنعها من أربعمائة درهام   :كم مثن ناقت  فقال املزين :ألغرمن  غرما يشق علي  مث قال للمزين

[ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عباد  58087عبد الرزاق ]. أعطه مثامنائة درهم :فقال عمر
ا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفاع  الرمحن بن حاطب أن غلمة ألبيه عبد الرمحن بن حاطب سرقوا بعري

أمرهم إىل عمر بن اخلطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إال أن قد فرغ من قطعهم مث قال عمر علي هبام  
                                                

[ أمجع عامة من حنفظ عنه من أهل العلم على أن ال قطع على العبد إذا سرق من مال مواله. ثبت ذل  341/ 51ال ابن املنذر ]ق - 5
 عن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن مسعود.اها
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مث قال لعبد الرمحن واهلل إين ألراك تستعملهم مث جتيعهم وتسيء إليهم حىت لو وجدوا ما حرم اهلل عليهم دل هلم مث 
. لبعري كم كنت تعطى لبعريك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرمحن قم فاغرم هلم مثان مئاة درهام  قال لصاحب ا
[ من طريق جعفر بن عون حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطاب  58860البيهقي ]

ترفوا هبا فأرسل إلياه عمار   أصاب غلمان داطب بن أيب بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واع :قال
هؤالء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا هبا فأمر كثري بن الصالت أن   :فذكر ذل  له وقال

لوال أين أظن أنكم جتيعوهنم حىت إن أحدهم أتى ما حرم اهلل عز  :يقطع أيديهم مث أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال
كنت  :كم مثنها للمزىن؟ قال :فقال. ئن تركتهم ألغرمن  فيهم غرامة توجع وجل لقطعت أيديهم ولكن واهلل ل

 . اها هذا أص ، وهو خرب صحي ، على إرسال فيه. فأعطه مثامنائة :أمنعها من أربعمائة فقال
[ عن ابن جريج قال مسعت أبا قزعة يزعم أن اجلارود أن نفرا أربعة من باين  57494ويف مصنف عبد الرزاق ]

ياا   :ؤي عدوا على بعري رأوه حنروه فأيت يف ذل  عمر وعنده حاطب بن أيب بلتعة أخو بين عامر فقالعامر بن ل
اها كذا وجدته، ويف . حاطب قم الساعة فابتع لرب البعري بعريين ببعريه ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا

عمدوا على بعري رأوه فنحاروه  [ عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بين عامر بن لؤي 53701كنز العمال ]
يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعري  :فأيت يف ذل  عمر وعنده حاطب ابن أيب بلتعة أخو بين عامر بن لؤي فقال

 . اها وعزاه إىل عبد الرزاق، وهو منقطع. بعريين ببعريه ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا
غاالم يل   :سأله معقل بن مقرن قال  إبراهيم أن [ عن الثوري عن محاد عن 57747عبد الرزاق ] -

 اها. ال، مال  بعضه يف بعض :سرق من غالمي يل شيئا، أعليه قطع؟ قال
 :[ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل قاال 10541وقال ابن أيب شيبة ]

ابان  . ال، مال  بعضه يف بعاض  :قبائي، فاقطعه؟ قال عبد اهلل غالمي سرق :جاء معقل املزين إىل عبد اهلل، فقال
حدثنا عبد اهلل بن الوليد العدين عن سفيان عن األعمش عن إباراهيم   :[ حدثنا علي بن ادسن قال0948املنذر ]

عبدي سارق   :جاء معقل بن مقرن إىل عبد اهلل بن مسعود فقال :عن مهام بن ادارث عن عمرو بن شرحبيل قال
حدثنا ابن منري عن  :وقال حدثنا ادسن بن عفان قال. ال، مال  بعضه يف بعض :د يل قباء، أعليه قطع؟ قالمن عب

يا أباا عباد    :جاء معقل بن مقرن إىل عبد اهلل فقال :األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل قال
من طريق سعيد بن منصور حادثنا   [58846البيهقي ]. مال  سرق بعضه بعضا :الرمحن غالمي سرق قبائي قال

 :أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقاال 
 .  اها صحي ، تقدم يف حد اململوك. مال  سرق بعضه بعضا، ال قطع عليه :قال. عبدي سرق قباء عندي

إذا سرق عبدي من مايل  :قال ن حجاج عن ادكم أن [ حدثنا يزيد بن هارون ع10543ابن أيب شيبة ] -
 . اها منقطع. مل أقطعه
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إىل سعيد بان  [ عن نافع أن عبدا لعبد اهلل بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به 5411مال  ] -
فقال لاه  . ا سرقال تقطع يد اآلبق السارق إذ :وقال. العاص وهو أمري املدينة ليقطع يده فأىب سعيد أن يقطع يده

[ 17833ابن أيب شيبة ]. يف أي كتاب اهلل وجدت هذا؟ مث أمر به عبد اهلل بن عمر فقطعت يده :عبد اهلل بن عمر
إن  :سرق عبد البن عمر فبعث به إىل سعيد بن العاص فقاال  :حدثنا ابن إدريس عن عبيد اهلل وحيىي عن نافع قال

[ حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن ابن 17814ابن أيب شييبة ] .ال يقطع العبد اآلبق :هذا سرق فاقطعه قال
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربنا ابن أيب 58406البيهقي ]. يقطع :عمر يف العبد اآلبق يسرق قال

لن ينجي  إباق  من حاد مان    :ليلى عن نافع أن غالما البن عمر أبق فسرق يف إباقه فأيت به ابن عمر فقال له
 . اها صحي ، رواية مال  أجود. فقطعه :قال. د اهللحدو

[ عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غالم له سرق وجلد عبدا له زىن 57080وقال عبد الرزاق ]
 . اها صحي  خمتصر. من غري أن يرفعهما

به على غلمة لعائشاة   أبق غالم البن عمر فمر :[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع قال57074عبد الرزاق ] وقال
فسرق منهم جرابا فيه متر وركب محارا هلم فأيت به ابن عمر فبعث به إىل سعيد بن العاص وهو أمري على املديناة  

إمنا غلميت غلمت ، وإمنا جا  وركب ادمار يتبلغ علياه   :فأرسلت إليه عائشة :قال. مسعت أال يقطع آبقا :فقال
ورواه ابن املنذر والادارقطين  . وجدته يف كافة النسخ عندي، عن عبد اهلل اها كذا. فقطعه ابن عمر. فال تقطعه

أبق غالم البن عمر فمر على غلمه  :من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع قال
وهو أمري على لعائشة فسرق منهم جرابا فيه متر وركب محارا هلم، فأيت به ابن عمر فبعث به إىل سعيد بن العاص 

وكذا ذكره ابن حزم يف احمللى وابن امللقن يف البدر املنري عن عبياد اهلل،  . وذكره. ال نقطع آبقا :املدينة فقال سعيد
 . وهو سند صحي 

دخلت على عمر بن عباد العزياز    :[ حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال17816وقال ابن أيب شيبة ]
ما بلغين فيه شيء، فلما قدمت املدينة لقيت ساامل بان عباد اهلل     :رق يقطع؟ فقلتفسألين عن العبد اآلبق السا

[ حدثنا عبد الارمحن بان   5844أمحد يف مسائل صاحل ]. فأخربين أن عبد اهلل بن عمر قطع عبدا له سارقا آبقا
بلغ  يف العبد ما  :دخلت على عمر بن عبد العزيز قال :مهدي عن عبد اهلل بن املبارك عن معمر عن الزهري قال

فقدمت املدينة فحدثين سامل بن  :قال. كان عثمان ومروان ال يقطعانه :قال. ال أدري :اآلبق إذا سرق؟ قال قلت
 . اها صحي . عبد اهلل أن ابن عمر قطع عبدا له آبق سرق
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لعباد  أيقطع ا :دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألين :[ عن معمر عن الزهري قال57073وقال عبد الرزاق ]
فلماا   :قال الزهري. (5)ومروان ال يقطعانه فإن  :فقال يل عمر. مل أمسع فيه بشيء :اآلبق إذا سرق؟ قلت

استخلف يزيد بن عبد املل  رفع إليه عبد آبق فسألين عنه فأخربته ما أخربين به عمر بن عبد العزيز عن عثماان  
فحججت  :قال الزهري. فواهلل ألقطعنه :قال. ين به عمرال إال ما أخرب :أمسعت فيه بشيء؟ فقلت :فقال. ومروان

عامي فلقيت سامل بن عبد اهلل فأخربين أن غالما لعبد اهلل بن عمر سرق وهو آبق فرفعه ابن عمر إىل ساعيد بان   
فذهب به ابن عمر فقطعه وقام عليه حاىت   :قال. ليس عليه قطع إن  ال تقطع آبقا :العاص وهو على املدينة فقال

ال  :كان عثمان ومروان يقاوالن  :[ حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن الزهري قال17835بن أيب شيبة ]ا. قطع
حدثنا محاد بن خالد عن ابن أيب ذئب عن الزهري أن عثمان وعمر بن عبد العزياز وماروان كاانوا ال    . يقطع

 .  اها مرسل. يقطعون العبد اآلبق إذا سرق
أنه كان ال يرى على   مر عن عمرو بن دينار عن جماهد عن [ عن الثوري ومع57078عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن جماهد عان ابان   17839ابن أيب شيبة ]. عبد آبق سرق قطعا
[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل 0944ابن املنذر ]. ال يقطع العبد اآلبق إذا سرق يف إباقه :عباس قال

ابن املناذر  . ليس على اآلبق اململوك قطع إذا سرق :ن سفيان عن عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عباس قالع
[ حدثنا موسى ثنا حممد بن الصباح ثنا سفيان عن عمرو عن جماهد أن ابن عباس كان ال يارى علاى   0945]

الادارقطين  . م عبيد كما متل  الناسنرى كأهن :قال سفيان. اململوكني وال على أهل األرض يعين أهل الذمة قطعا
[ نا حممد بن خملد نا أمحد بن منصور زاج نا إسحاق بن إبراهيم قاضي خوارزم نا ابن جاريج أخاربين   3598]

وال علاى أهال األرض اليهاودي    ، عمرو بن دينار عن جماهد عن ابن عباس أنه كان ال يرى على العبد حادا 
هد بن سليمان النحاس عن موسى بن داود عن الثاوري رفعاه،   اها موقو  صحي ، ورواه ف. والنصارى حدا

 . ووهم
[ عن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن أيب مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطاائف  57084عبد الرزاق ] -

بات  فكت :قال. مل أعلم :أكانا آبقني؟ قال :على مخار امرأة فسألتهما فقاال محلنا عليه اجلو  واضطررنا إليه قلت
                                                

 عمر بن عبد [ عن زريق بن حكيم أنه أخربه أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره قال: فكتبت فيه إىل5413مال  ] - 5
العزيز أسأله عن ذل  وهو الوايل يومئذ قال فأخربته إنين كنت أمسع أن العبد اآلبق إذا سرق وهو آبق مل تقطع يده. قال: فكتب إيل عمر 

كتابه  بن عبد العزيز نقيض كتايب يقول: كتبت إيل أن  كنت تسمع أن العبد اآلبق إذا سرق مل تقطع يده، وإن اهلل تبارك وتعاىل يقول يف
)والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم( فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده.اها 
لون ورواه عبد الرزاق وعلي بن عبد العزيز البغوي. وذكر مال  أنه بلغه أن القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل وعروة بن الزبري كانوا يقو

إذا سرق العبد اآلبق ما جيب فيه القطع قطع. قال مال : وذل  األمر الذي ال اختال  فيه عندنا أن العبد اآلبق إذا سرق ما جيب فيه 
 القطع قطع.
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فيهما إىل ابن عباس وإىل عبيد بن عمري وعباد بن عبد اهلل بن الزبري فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبياد بان   
عمري أن قد أحل امليتة والدم ودم اخلنزير ملن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه مبا اعتال باه مان   

ار وإن كان فيهما جلد فاجلدمها لئال يعتل العباد  اجلو  فكتب أن قد أصبت ال تقطعهما وغرم سادهتما مثن اخلم
 . اها صحي . باجلو 
اها سند . بعبد سارق فقطع يده  أيت  :[ عن إبراهيم عن صاحل بن كيسان قال57077عبد الرزاق ] -

 . ضعيف
 :ن ميناء قالحدثنا سعيد ب :حدثنا سليم بن حيان قال :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10546وقال ابن أيب شيبة ]

كان عبد اهلل بن الزبري يلي صدقة الزبري، وكانت يف بيت ال يدخله أحد غريه، وغري جارية له، ففقد شايئا مان   
ياا   :ما كان يدخل هذا البيت غريي وغريك، فمن أخذ هذا املال؟ فأقرت اجلارية، فقال يل :املال، فقال للجارية

 . اها سند صحي . ان يل مل يكن عليها قطعسعيد، انطلق هبا فاقطع يدها، فإن املال لو ك
اهاا ساند   . ليس عليه قطع :قالت [ حدثنا عبيد اهلل عن حنظلة عن سامل عن 17836ابن أيب شيبة ] -

 . صحي 

[ حدثنا وكيع عن مسرة بن معبد اللخمي قال مسعت عدي بن عدي حيدث عن رجاء 10501ابن أيب شيبة ] -
 . (5)اها مرسل ال بأس به. أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قطع رجال من املفصل بن حيوة

[ عن ابن جريج قال أخربين عبد ربه بن أيب أمية أن ادارث بن عبد اهلل بن أيب ربيعاة  57883عبد الرزاق ] -
امسة فقطاع ياده مث   حدثه أن النيب صلى اهلل عليه و سلم أيت بعبد سرق فأيت به أربع مرات فتركه مث أيت به اخل

 . اها ضعيف، تقدم. السادسة فقطع رجله مث السابعة فقطع يده مث الثامنة فقطع رجله
[ حدثنا حممد بن عبد اهلل بن عبيد بن عقيل اهلاليل حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد 6651أبو داود ] -

 :سارق إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقاال جيء ب :اهلل بن الزبري عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال
يا رسول  :فقالوا. اقتلوه :فقطع مث جيء به الثانية فقال :قال. اقطعوه :فقال. يا رسول اهلل إمنا سرق :فقالوا. اقتلوه

 :قاال . يا رسول اهلل إمنا سارق  :فقالوا. اقتلوه :فقطع مث جيء به الثالثة فقال :قال. اقطعوه :فقال. اهلل إمنا سرق
. اقتلوه :فأيت به اخلامسة فقال. اقطعوه :قال. يا رسول اهلل إمنا سرق :فقالوا. اقتلوه :مث أيت به الرابعة فقال. اقطعوه

هذا حديث  :اها رواه النسائي وقال. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه مث اجتررناه فألقيناه يف بئر ورمينا عليه ادجارة

                                                
[ ويف كتاب اددود أليب الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبا 1595قال ابن حجر يف التلخيص ] - 5
 كر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من املفصل.اها مل أجده.ب
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مصعب بن ثابات لايس    :وقال يف الكربى. يف ادديث واهلل تعاىل أعلممنكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي 
بالقوي، وحيىي القطان مل يتركه وهذا ادديث ليس بصحي ، وال أعلم يف هذا الباب حديثا صحيحا عان الانيب   

 اها. صلى اهلل عليه وسلم
مشيل قال حدثنا محاد قال  [ أخربنا سليمان بن سلم املصاحفي البلخي قال حدثنا النضر بن6088وقال النسائي ]

أنبأنا يوسف عن ادارث بن حاطب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أيت بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهلل 
إمنا سرق فقال اقتلوه قالوا يا رسول اهلل إمنا سرق قال اقطعوا يده قال مث سرق فقطعت رجله مث سرق على عهاد  

ت قوائمه كلها مث سرق أيضا اخلامسة فقال أبو بكر رضي اهلل عنه كان رسول اهلل أيب بكر رضي اهلل عنه حىت قطع
صلى اهلل عليه وسلم أعلم هبذا حني قال اقتلوه مث دفعه إىل فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد اهلل بن الازبري وكاان   

صححه اداكم، وقاال   اها. حيب اإلمارة فقال أمروين عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حىت قتلوه
 .  ورواه أبو يعلى والطرباين وابن أيب عاصم من وجه آخر، وال يص . بل منكر :الذهيب
كتب جندة إىل ابان   :[ حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال17746ابن أيب شيبة ] -

إليه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قطاع  عمر يسأله هل قطع النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل بعد اليد؟ فكتب 
 .  اها مرسل. الرجل بعد اليد

كان رجل أسود يأيت أبا بكار   :[ أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت57886عبد الرزاق ] -
معاه   فأىب فأرسله. بل متكث عندنا :فقال. أرسلين معه :فيدنيه ويقرئه القرآن حىت بعث ساعيا أو قال سرية فقال

ماا   :واستوصى به خريا فلم يغب عنه إال قليال حىت جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقاال 
جتدون  :فقال أبو بكر. ما زدت على أنه كان يوليين شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي :شأن ! قال

مث أدنااه ومل حياول    :قال. ادقا ألقيدن  منهالذي قطع يد هذا خيون أكثر من عشرين فريضة واهلل لئن كنت ص
تاهلل لرجل قطع هذا  :وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأ فإذا مسع أبو بكر صوته قال :قال. منزلته اليت كانت له منه

فقاام األقطاع   . أبو بكر طرق ادي الليلة :فلم يغب إال قليال حىت فقد آل أيب بكر حليا هلم ومتاعا فقال :! قال
وكاان  . اللهم أظهر على من سرقهم أو حنو هذا :بل القبلة ورفع يده الصحيحة واألخرى اليت قطعت فقالفاستق

فما انتصف النهار حىت ظهروا علاى   :قال. اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصادني :معمر رمبا يقول
قال معمر وأخربين أيوب عان  . قطعت رجلهويل  إن  لقليل العلم باهلل فأمر به ف :فقال له أبو بكر. املتا  عنده

 . اها صحي . ما ليل  بليل سارق :كان إذا مسع أبو بكر صوته من الليل قال :نافع عن ابن عمر حنوه إال أنه قال
إمنا قطع أبو بكر رجل الذي قطاع   :[ عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال57885وقال عبد الرزاق ]

 .  اها أرسله ابن علية. اليد قبل ذل  يعلى بن أمية وكان مقطو 
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[ ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز نا ادسن بن عرفة نا إمساعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن 3695قال الدارقطين ]
ما ليلا  بليال    :فقال له أبو بكر :رجال أقطع اليد والرجل نزل على أيب بكر الصديق فكان يصلي من الليل قال

فبينا هام كاذل  إذ    ،ألكتنب إليه وتوعده :فقال له أبو بكر :قال ،يعلى بن أمية ظلما :لسارق من قطع ؟ قا
فأجلئ حاىت   ،فوجد عند صائغ :قال ،اللهم أظهر على صاحبه :فجعل يقول :فقدوا حليا ألمساء بنت عميس قال
بل نقطع يده كما  :فقال عمرواهلل لغرته باهلل كان أشد علي مما صنع اقطعوا رجله  :أجلئ إىل األقطع فقال أبو بكر

 اها . دون  :قال ،قال اهلل عز وجل
حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن  :ثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0961وقال ابن املنذر ]

ن عقبة عن نافع عن صفية ابنة أيب عبيد أن رجال سرق على عهد أيب بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أباو بكار أ  
. ال والذي نفسي بيده لتقطعن يده األخارى  :فقال عمر. يقطع رجله ويد  يده يستطيب ويتطهر هبا وينتفع هبا

 . اها رواية ابن علية أشبه. فأمر به أبو بكر فقطعت يده
[ عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنازل  5414وقال مال  ]
وأبي  ما ليلا    :بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكرعلى أيب 
 :مث إهنم فقدوا عقدا ألمساء بنت عميس امرأة أيب بكر الصديق فجعل الرجل يطو  معهام ويقاول  . بليل سارق

أن األقطع جاءه به فاعتر  به األقطع  اللهم علي  مبن َبيََّت أهَل هذا البيت الصاحل فوجدوا ادلي عند صائغ زعم
واهلل لدعاؤه على نفسه أشد عندي  :أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر

[ عن الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم بن حممد أن ساارقا  57840عبد الرزاق ]. عليه من سرقته
[ 17745ابان أيب شايبة ]  . حسبته قال يده :ا ألمساء فقطعه أبو بكر الثالثة قالمقطو  اليد والرجل سرق حلي

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال 
[ حدثنا ابان أيب  87/ 4الطحاوي ]ك. ورواه الدارقطين من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع. السنة اليد :عمر له

حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عن القاسم أن رجال نزل بأيب بكر مقطو   :مرمي قال حدثنا الفريايب قال
فقال أبو ، لئن قدرت عليه، فجعل يصلي بالليل :فقال أبو بكر، أمري اليمن :من قطع ؟ قال :فقال، اليد والرجل

 :قال ،أهل بيت صادون :فجعل يدعو على من أخذه وقال :ء حليا، قالففقدوا ألمسا ،ما ليل  بليل سارق :بكر
قد علمت أن رساول اهلل   :فوجدوه عند صائغ فأشار به فاعتر  فأراد أبو بكر أن يقطع رجله فأبوا عليه وقالوا

 .  مرسل اها. لغرته باهلل أشد علي من سرقته :فقال أبو بكر ،فقطع يده ،صلى اهلل عليه وسلم سن اليد بعد الرجل
[ عن ابن جريج قال أخربين غري واحد من أهل املدينة منهم إمساعيل بن حممد بن سعد 57884وقال عبد الرزاق ]

فكان أبو  :أن يعلي قطع يد السارق ورجله فسرق الثالثة فقطع أبو بكر يده الثانية مث ذكر حنو حديث الزهري قال

 



 117 

قال ابن جريج وأخربين عبد اهلل بن أيب بكر أن امسه جارب أو   .جلراءته على اهلل أغيظ عندي من سرقته :بكر يقول
 . ورواية معمر عن ابن شهاب أص . اها مرسل. جبري

إمنا قطع أبو بكر رجله، وكان مقطو   :[ عن معمر عن الزهري عن سامل وغريه قال57889وقال عبد الرزاق ]
[ 17767ابان أيب شايبة ]   وقال. ال يزاد على ذل ومل يبلغنا يف السنة إال قطع اليد والرجل  :قال الزهري. اليد

 اها. انتهى أبو بكر يف قطع السارق إىل اليد والرجل :حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن الزهري قال
قطاع   شهدت لرأيت  :[ عن معمر عن خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال57847عبد الرزاق ] -

[ نا عثمان بن 3303وقال الدارقطين ]. اها معمر يف ادذاء ليس بالقوي. لثالثةِرجل َرجل بعد يد وِرجٍل سرق ا
شهدت عمار   :أمحد الدقاق نا حيىي بن أيب طالب أنا عبد الوهاب أنا خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال

ثنا ابان  [ حد17741وقال ابن أيب شيبة ]. اها عبد الوهاب هو اخلفا . بن اخلطاب قطع بعد يد ورجل يدا
ابان  . رأيت عمر بن اخلطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله :علية عن خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال

[ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخربنا خالد قال حدثنا عكرمة عان  0965املنذر ]
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد 58817البيهقي ]. شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل :ابن عباس قال

[ حدثنا علي بان  0969ابن املنذر ]. عن خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل
ادسن قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال حدثين خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمار بان   

[ من طريق سلم بن جنادة ثنا وكيع ناا  3603ورواه الدارقطين ]. لرجل يف السرقةاخلطاب قطع اليد بعد اليد وا
اها . أشهد على عمر رضي اهلل عنه أنه قطع اليد والرجل :سفيان عن خالد ادذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال

 .  هذا أشبه، وقد كان من حديث ادذاء ما ينكر، واهلل أعلم
جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر كان يقطع القدم من [ عن ابن 57840وقال عبد الرزاق ]

وهو . اها هذا يعل رواية ادذاء. وأن عليا عن غري عكرمة كان يقطع القدم أشار يل عمرو إىل شطرها. مفصلها
 . مرسل

قطع الياد  [ حدثنا أبو سعد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر 10506ورواه ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا حممد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر 10505ابن أيب شيبة ]. من املفصل

اها أبو سعد حممد بن ميسر ليس . بن اخلطاب قطع اليد من املفصل وقطع علي القدم، وأشار عمرو إىل شطرها
 . بالقوي

كان عمر بن  :نا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار قال[ من طريق سعيد بن منصور حدث58851وروى البيهقي ]
اها رواياة  . وكان علي رضي اهلل عنه يقطعها من شطر القدم. اخلطاب رضي اهلل عنه يقطع السارق من املفصل

 . ابن جريج أص 
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[ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عان قتاادة قولاه    55054وقال ابن جرير ]
ارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم( ال ترثوا هلم أن تقيموا فايهم  )والس

وكان عمر بن اخلطاب . اددود، فإنه واهلل ما أمر اهلل بأمر قط إال وهو صالح، وال هنى عن أمر قط إال وهو فساد
 . اها مرسل. جالاشتدوا على السراق، فاقطعوهم يدا يدا، ورجال ر :يقول
[ عن إسرائيل بن يونس عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عائذ األزدي عان  57844عبد الرزاق ] وروى

عمر أنه أيت برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه مث أيت به الثانية فقطعه مث أيت به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال لاه  
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو 58810رواه البيهقي ]و .ال تفعل إمنا عليه يد ورجل ولكن احبسه :علي

أيت عمر بن اخلطاب برجل أقطع اليد والرجل قاد   :األحوص حدثنا مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عائذ قال
سرق فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي إمنا قال اهلل عز وجل )إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله( إىل آخر 

آلية فقد قطعت يد هذا ورجله فال ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة ميشي عليها إما أن تعزره وإماا أن  ا
 . اها مرسل ضعيف. فاستودعه السجن :تستودعه السجن قال
إذا  :[ حدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قاال 17760وقال ابن أيب شيبة ]

طعوا يده، مث إن عاد فاقطعوا رجله، وال تقطعوا يده األخرى وذروه يأكل هبا الطعام ويستنجي هبا مان  سرق فاق
 . اها هذا مرسل حسن. الغائط ولكن احبسوه عن املسلمني

 :حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل اهلروي قال حدثنا هشيم قاال  :[ حدثنا موسى بن هارون قال0960ابن املنذر ] -
يف   :من قطع ؟ فقال :رأيت أبا حفصة أقطع اليد من املفصل، فقلت :قيس السلمي قال أخربنا عيسى بن
 . اها ضعيف. أترجنة سرقتها

كان يقطع  [ عن الثوري عن حيىي بن عبد اهلل التيمي عن حبال بن رفيدة التيمي أن 57841عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل صاحل. الرَُّجل من الكف
رأيت بادرية مقطوعا مان املفصال،    :[ حدثنا وكيع عن مسرة أيب عبد الرمحن قال10503بة ]وقال ابن أيب شي

وقال ابان حجار يف   . اها سند ضعيف. قطعين الرجل الصاحل علي، أما إنه مل يظلمين :من قطع ؟ قال :فقلت
بين ضبة يقال لاه   كان رجل منا يف :[ قال سعيد بن منصور يف السنن ثنا هشيم ثنا عبيدة قال139/ 4التغليق ]

 . اها سند ال بأس به. قطعين علي :قال. من قطع  :إسحاق فرأيته مقطو  اليد من الكف فقلت له
. [ عن الثوري عن أيب املقدام قال أخربين من رأى عليا يقطع يد رجل مان املفصال  57845وقال عبد الرزاق ]

 اها
ن عبد املل  بن أجبر عن سلمة بن كهيال عان   [ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ع10500وقال ابن أيب شيبة ]

ارفعوا أيديكم، فريفعوهنا كأهنا  :حجية أن عليا كان يقطع اللصوص وحيسمهم وحيبسهم ويداويهم فإذا برؤوا قال
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اللهم اشهد، اللاهم   :إنا سرقنا، فيقول :ومل؟ فيقولون :علي، فيقول :من قطعكم؟ فيقولون :أيور ادمر مث يقول
[ من طريق وكيع نا عبد الرمحن بن عبد املل  بن أجبر عن أبيه عن سلمة بان  3605لدارقطين ]ا. اشهد، اذهبوا

فكأين أنظر إىل أيديهم كأهنا . كهيل عن حجية بن عدي أن عليا رضي اهلل عنه قطع أيديهم من املفصل وحسمها
يب زائدة قال أخاربين عباد   [ من طريق علي بن املديين حدثنا حيىي بن زكريا بن أ58857البيهقي ]. أيور ادمر

كان علي رضي اهلل عنه يقطع وحيسم وحيبس فاإذا   :املل  بن أجبر عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال
. علاي  :من قطع ؟ فيقولاون  :ارفعوا أيديكم إىل اهلل قال فريفعوهنا فيقول :برئوا أرسل إليهم فأخرجهم مث قال

وقد روى هذا اداديث   :قال علي بن املديين. اللهم اشهد اللهم اشهد :قال فيقول. سرقنا :ومل؟ فيقولون :فيقول
[ مان طرياق أيب   58850رواه البيهقي ]. عمار بن رزيق الضيب عن سلمة بن كهيل فخالف ابن أجبر يف إسناده

اجلواب حدثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء عن علي رضي اهلل عنه أنه كان إذا أخذ اللص قطعاه مث  
ارفعوا أيديكم إىل اهلل كأين أنظر إليها كأهنا أياور   :مه مث ألقاه يف السجن فإذا برئوا وأراد أن خيرجهم فقالحس

قال علاي بان   . اللهم صدقوا، في  قطعتهم وفي  أرسلتهم :فيقول. علي :من قطعكم؟ فيقولون :ادمر فيقول
 :وقال البخااري يف الصاحي   . سن صحي اها ح. وادديث عندي حديث ابن أجبر :املديين يف اإلسناد األول
 .  وقطع علي من الكف

أخربنا مغرية عن الشاعيب   :حدثنا هشيم قال :حدثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0949ابن املنذر ] -
[ من طريق وكيع نا قيس عن مغرية 3601الدارقطين ]. تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقبا :عن علي قال
 . اها مرسل، ومغرية يدلس. أن عليا كان يقطع الرجل ويد  العقب يعتمد عليها عن الشعيب

[ حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنياف  10574ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند حسن. عن النعمان بن مرة الزرقي أن عليا قطع سارقا من اخلصر، خصر القدم

. [ عن معمر عن قتادة أن عليا كان يقطع اليد من األصابع والرجل من نصاف الكاف  57849]عبد الرزاق  -
 . اها ضعيف

[ حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة 0966وقال ابن املنذر ]
له يدا يقضي هبا حاجته ورجال ميشاي  إين ألستحيي من ريب أن أقطعه بعد قائمتني، أد   :عن خالس أن عليا قال
 . اها مرسل حسن. عليها، وأستودعه السجن
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كان علي ال يزيد علاى أن يقطاع    :[ حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه قال17768ابن أيب شيبة ] -
ن إين ألستحي أن ال يتطهر لصالته ولكن أمساكوا كلباه عا    :السارق يدا ورجال، فإذا أيت به بعد ذل  قال

 .  اها مرسل جيد(5)املسلمني، وأنفقوا عليه من بيت املال
ال أقطع أكثار   :أن عليا رضي اهلل عنه قال :[ حدثنا عبد الوارث عن يونس عن ادسن قال5785وقال مسدد ]
 .  اها مرسل حسن. من يد ورجل

والرجل وإن سرق  كان علي ال يقطع إال اليد :[ عن معمر عن جابر عن الشعيب قال57846وقال عبد الرزاق ]
[ 57848عبد الرزاق ]. إين ألستحيي اهلل أال أد  له يدا يأكل هبا ويستنجي :بعد ذل  سجن ونكل وكان يقول

إذا سرق قطعت يده مث إذا سرق الثانية قطعت رجله  :عن الثوري عن منصور عن أيب الضحى أن عليا كان يقول
[ حدثنا جرير عن منصور عن أيب الضحى ح وعان  17764ابن أيب شيبة ]. فإن سرق بعد ذل  مل نر عليه قطعا

. إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله مث إن عاد استودعته الساجن  :كان علي يقول :مغرية عن الشعيب قاال
مث أيت به  ،أيت علي بسارق قد سرق فقطع يده :[ من طريق عبثر نا حصني عن عامر قال3378ورواه الدارقطين ]
دعوا له رجال ميشي عليها ويدا يأكل هبا  :مث أيت به الثالثة قد سرق فأمر به إىل السجن وقال ،لهقد سرق فقطع رج

 . اها حديث حسن على إرساله. ويستنجي هبا
[ حدثنا ابن إدريس عن حصني عن الشعيب ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد 17744وقال ابن أيب شيبة ]

إين  :طع يده اليمىن مث أيت به فقطع رجله اليسرى، مث أيت باه الثالثاة فقاال   اهلل بن سلمة أن عليا أيت بسارق فق
[ أخربنا 49ورواه ابن اجلعد ]. ضربه وحبسه :ويف حديث بعضهم. ألستحيي أن أقطع يده يأكل هبا ويستنجي هبا

ارق فقطع ياده  أيت أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه بس :شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهلل بن سلمة قال
أقطع يده بأي شيء يأكل بأي شيء يتمس  أقطع رجله علاى   :مث أيت به الثانية فقطع رجله مث أيت به الثالثة فقال

[ حدثنا أبو خالاد عان   17748ابن أيب شيبة ]. أي شيء ميشي إين ألستحي من اهلل عز و جل فضربه وحبسه
إذا سرق قطعت يده، فإن عاد  :لي يقول يف السارقكان ع :حجاج عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة قال

[ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا سليمان بان  58839البيهقي ]. قطعت رجله، فإن عاد استودعته السجن
                                                

[ عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يقولون ال يترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد يأكل هبا 57844عبد الرزاق ] - 5
ابن آدم كالبهيمة، يترك له يد يأكل  [ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ال يترك17749ابن أيب شيبة ]ويستنجي هبا. رواه 

[ حصل اتفاق مجهور السلف واخللف على جواز قطع الرجل 467/ 8هبا.اها هذا أص ، وسند صحي . وقال أبو عمر يف االستذكار ]
فاقطعوا  بعد اليد من قال بقول ادجازيني ومن قال بقول العراقيني وهم عامة العلماء قالوا بذل  وهم يقرؤون )والسارق والسارقة

أيديهما( وهذه مسألة تشبه املس  على اخلفني وهم يقرون غسل الرجلني أو مسحهما ويشبه اجلزاء يف الصيد يف اخلطأ وهم يقرؤون )ومن 
نونة سقتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم( واجلمهور ال جيوز عليه حتريف الكتاب وال اخلطأ يف تأويله وإمنا قالوا ذل  بالسنة امل

 هلم واألمر املتبع. اخل.
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حرب وحفص بن عمر قاال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة أن علياا رضاي اهلل عناه أيت    
 :أقطع يده بأي شيء يتمس  وبأي شيء يأكل؟ مث قاال  :طع رجله مث أيت به فقالبسارق فقطع يده مث أيت به فق
الادارقطين مان    اها ورواه. مث ضربه وخلده السجن :قال. إين ألستحيي اهلل. أقطع رجله على أي شيء ميشي

 . حسن صحي . علي حنوهطريق أيب حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن 
حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أيب ساعيد   :حدثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0964وقال ابن املنذر ]
ماا   :حضرت علي بن أيب طالب وأيت برجل مقطو  اليد والرجل قد سرق، فقال ألصحابه :املقربي عن أبيه قال
شيء يأكل الطعاام، وباأي   أقتله إذن، وما عليه القتل، وبأي  :فقال. اقطعه يا أمري املؤمنني :ترون يف هذا؟ قالوا

شيء يتوضأ للصالة، وبأي شيء يغتسل من جنابته، وبأي شيء يقوم على حاجته؟! فرده إىل السجن أياماا، مث  
أخرجه واستشار أصحابه، فقالوا له مثل قوهلم األول، فقال هلم مثل ما قال هلم أول مرة، فجلده جلدا شاديدا مث  

 . ي اها سند صاحل، أبو معشر امسه جن. أرسله
[ من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر أن عليا 55413وقد روى البيهقي ]

عبد الارزاق   اها هذا وهم، والصحي  ما قال. إمنا ادبس حىت يتبني لإلمام، فما حبس بعد ذل  فهو جور :قال
 :قال وقال علي. بعد إقامة ادد ظلمحبس اإلمام  :[ عن الثوري عن حممد بن قيس عن أيب جعفر قال57140]

وأميا قتيل وجد بني قريتني فهاو  . أميا قتيل وجد بفالة من األرض فديته من بيت املال لكيال يبطل دم يف اإلسالم
 . اها يأيت يف أبواب القسامة إن شاء اهلل. على أسفهما يعين أقرهبما

عن بعض أصاحابه أن عمار استشاارهم يف     [ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مساك17740ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. سارق، فأمجعوا على مثل قول علي

أي . [ حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أن عليا أمضى ذلا  10607ابن أيب شيبة ] -
 .  مرسل. ال تقطع اليمىن :يف رجل أرادوا أن يقطعوا يده اليمىن فقدم يده اليسرى فقطعت، قال

يساأله    [ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن دينار أن جندة كتب إىل 17747ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا موسى قال حدثنا شجا  قال حدثنا حيىي قال 0968ابن املنذر ]. عن السارق فكتب إليه مبثل قول علي

جل قطعت يده اليمىن، فاإن عااد   إذا سرق الر :حدثنا حجاج عن عمرو بن دينار عن جندة عن ابن عباس قال
[ عن ابن جاريج قاال   57843ورواه عبد الرزاق ]. قطعت رجله اليسرى، فإن عاد مل يقطع واستود  السجن

أخربين عمرو بن دينار أن جندة بن عامر كتب إىل ابن عباس السارق يسرق فتقطع يده مث يعاود فتقطاع ياده    
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مسعتاه مان    :قال قال عمرو. بلى، ولكن يده ورجله من خال  :األخرى قال اهلل تعاىل )فاقطعوا أيديهما( قال
 . اها هذا سند صحي (5)عطاء منذ أربعني سنة
 :مسعت ابن عباس يقول :[ حدثنا عبد الرحيم عن إمساعيل ادنفي عن أم رزين قالت10578وقال ابن أيب شيبة ]

لقد قطع فما أخطأ، يقطع الرجال، وياذر   أيعجز أمراؤنا هؤالء أن يقطعوا كما قطع هذا األعرايب، يعين جندة، ف
 . اها سند ضعيف. عاقبها
[ حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن أيب سفيان أن ابن الزبري أيت بسارق، فقطعاه،  10508ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا أبو 169/ 3الفسوي ]. ال، ولكنه من السنة :إن  به لرحيم، قال :احسمه، فقال :فقال له أبان بن عثمان
أيت ابن الزبري بسارق مقطو  فقاال أباان بان     :حدثنا سفيان عن عمرو بن أيب سفيان اجلمحي قال :عيم قالن

 . اها سند جيد، ذكره ابن حبان يف الثقات. إهنا السنة :قال. إن  لرحيم :قال. احسمه :عثمان

نا عمر بن علي حدثنا ادجاج عن مكحول عن عبد الرمحن بان  [ حدثنا قتيبة بن سعيد حدث6653أبو داود ] -
أيت رساول اهلل صالى اهلل    :سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد يف العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال :حمرييز قال

وضاعفه  . اها قال الترمذي حديث حسن غرياب . عليه وسلم بسارق فقطعت يده مث أمر هبا فعلقت يف عنقه
 . النسائي

 [ عن معمر عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه أن رجال أتاى إىل  57876عبد الرزاق ] -
اقطعوه قد شهد على نفسه مرتني فلقد رأيتاها يف   :إين سرقت فقال علي :إين سرقت فانتهره وسبه فقال :فقال
كنات   :بد الرمحن عن أبيه قال[ حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن القاسم بن ع17886ابن أيب شيبة ]. عنقه

إين قد سارقت   :يا أمري املؤمنني، إين قد سرقت، فانتهره، مث عاد الثانية، فقال :قاعدا عند علي فجاء رجل فقال
وقاال  . فأمر به فقطعت يده فرأيتها معلقة يعين يف عنقاه  :قد شهدت على نفس  شهادتني، قال :فقال له علي

. القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه أن عليا قطع يد رجل، مث علقها يف عنقهحدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن 
جاء رجل  :[ عن الثوري عن جابر واألعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال57873ورواه عبد الرزاق ]

شهدت على نفس  مرتني فقطعه قال فرأيات ياده يف    :إين سرقت فقال :إين سرقت فرده فقال :إىل علي فقال
                                                

[ عن ابن جريج قال قلت لعطاء: سرق األوىل. قال: يقطع كفه. قلت: فما قوهلم أصابعه؟ قال: مل أدرك إال 57847عبد الرزاق ] - 5
طعوا أيديهما( ولو قطع الكف كلها. قلت: فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إال يف السرقة األوىل اليد قط. قال اهلل تبارك وتعاىل )فاق

حيىي بن أيب كثري: كتب جندة إىل ابن عمر يسأله: هل قطع النيب صلى شاء أمر بالرجل ومل يكن اهلل نسيا.اها وهذا قول ادرورية. وقال 
[ أمجع 331/ 51ابن املنذر ] اهلل عليه وسلم الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد قطع الرجل بعد اليد.اها وقال

 كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إىل اداكم يف آخر السرقات أن قطع يده جيزئ من ذل  كله.اها
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حدثنا األعمش عان   :حدثنا عبد اهلل عن سفيان قال :[ حدثنا علي بن ادسن قال0930ابن املنذر ]. نقه معلقةع
جاء رجل إىل علي بن أيب طالب فاعتر  عنده بالسرقة فطارده، مث رجاع    :القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال

الطحااوي  . ت يده معلقاة يف عنقاه  فرأي :فقطعه، قال. شهدت على نفس  مرتني :الثانية فاعتر  فقال علي
ثنا أبو معاوية عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن علي بان   :[ حدثنا أبو بشر الرقي قال6079]

فأمر به فقطع وعلقها يف  :قد شهدت على نفس  شهادتني قال :أيب طالب أن رجال أقر عنده بسرقٍة مرتني فقال
أيب كريب حدثنا حفص عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبياه  [ من طريق 58834البيهقي ]. عنقه
اها هاذا  . رأيت عليا أقر عنده سارق مرتني فقطع يده وعلقها يف عنقه فكأين أنظر إىل يده تضرب صدره :قال

[ من طريق أمحد بن حنبل حدثنا روح بن عباادة حادثنا شاعبة عان     58836ورواه البيهقي ]. سند صحي 
 . اها صحي . القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه أن عليا قطع سارقا فمروا به ويده معلقة يف عنقهاملسعودي عن 
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[ عن ابن جريج قال أخربين هشام بن عروة قال أخربنا عروة أن سارقا مل يقطع يف عهد 57040عبد الرزاق ] -
وكل واحد منها يومئذ ذو مثن، وأن السارق مل يكان   النيب صلى اهلل عليه و سلم يف أدىن من جمن حجفة أو ترس

 اها. يقطع يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الشيء التافه
من حائط رجل فغرسه يف  (5)[ عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن عبدا سرق َوِدّيا5417مال  ] -

ى على العبد مروان بن ادكم فسجن مروان العبد حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعد
وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إىل رافع بن خديج فسأله عن ذل  فأخربه أنه مسع رسول اهلل صالى اهلل علياه   

فإن مروان بن ادكم أخذ غالما يل وهاو   :فقال الرجل. والكثر اجُلّمار. (1)ال قطع يف مثر وال َكَثر :وسلم يقول
ه وأنا أحب أن متشي معي إليه فتخربه بالذي مسعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فمشى معه رافع يريد قطع

فقال . أردت قطع يده :فما أنت صانع به؟ قال :فقال. نعم :أخذت غالما هلذا؟ فقال :إىل مروان بن ادكم فقال
اهاا  . ال كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسلال قطع يف مثر و :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :له رافع

تابعه محاد بن زيد وغريه، وهذا حديث حسن على إرسال فيه، رواه أمحد وأبو داود وغريهم، ورواه الليث وابن 
أخرجه الترمذي . عيينة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج

 . وابن حبان وغريمها
[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده  6301بو داود ]أ -

من أصاب بفياه   :عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه سئل عن الثمر املعلق فقال
امة مثليه والعقوبة، ومن سرق مناه  من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غر

قاال أباو   . شيئا بعد أن يئويه اجلرين فبلغ مثن اجملن فعليه القطع، ومن سرق دون ذل  فعليه غرامة مثليه والعقوبة
 . اها حسنه الترمذي وصححه اداكم. اجلرين اجلوخان :داود

  .وكان مال  يرى أهنا فاكهة ذات مثن. ويف الباب حديث عمرة يف األترجة
إذا  :قاال   :[ حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن جماهد عن أيب عياض قال19475ابن أيب شيبة ] -

[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا منصور 19569البيهقي ]. مررت ببستان فكل وال تتخذ خبنة
                                                

 قال اخلليل يف العني: والَوديُّ َفسيل النَّْخل الذي ُيقَلُع للَغْرس الواحدة َوِدّية.اها - 5
النخل، ويقال َطلعها. ويف ادديث: ال َقْطَع يف مثٍر وال َكَثٍر. وقد أْكَثَر النخل أي أْطَلَع.اها قال اجلوهري يف الصحاح: الكثُر ُجّمار  - 1

[ وأما قوله يف الثمر فإنه يعين الثمر املعلق يف النخل الذي مل جيد ومل حيرز يف اجلرين، وهو معىن 178/ 5وقال أبو عبيد يف الغريب ]
م سنة وال يف ِعْذق معلق. واجلرين هو الذي يسميه أهل العراق الَبْيَدر ويسميه أهل الشام األْنَدر حديث عمر رضي اهلل عنه: ال قطع يف عا

 ويسمى بالبصرة اجَلوخان ويقال أيضا بادجاز امِلْرَبد.اها
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نكم حبائط فليأكل يف بطنه وال يتخاذ  من مر م :عن جماهد عن أيب عياض أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال
 . اها صححه البيهقي، أبو عياض امسه عمرو بن األسود. خبنة

[ حدثنا علي ثنا إمساعيل ثنا حبيب بن حسان عن زيد بن وهب 646وقال ابن خزمية يف حديث علي بن حجر ]
 يتناج اثنان دون واحاد،  إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا عليكم أحدكم، وال :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :قال

يا راعي اإلبل، ثالثا، فإن أجاباه فليستساقه، وإال    :وإن مررمت على إبل راعية وأردمت اللنب فليهتف رجل منكم
[ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن زياد  11865ورواه ابن أيب شيبة ]. اها حبيب ضعيف. فليحتلب مث ليصر
يا راعي، ثالثا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن مل جيابكم   :إلبل فنادواإذا مررمت براعي ا :قال عمر :بن وهب قال

[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عان  19565ورواه البيهقي ]. فاتوها فحلوها واشربوا، مث صروها
نادوا إذا كنتم ثالثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررمت براعي اإلبل ف :األعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر

اها صححه البيهقاي،  . يا راعي اإلبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن مل جيبكم فأتوها فحلوها واشربوا مث صروها
 . لكن أخشى أن يكون األعمش أخذه عن حبيب، ومل يذكر مساعا. ومحله على الضرورة

ابن أيب . ال عام السنةال يقطع يف عذق و :[ عن معمر عن حيىي بن أيب كثري قال قال 57009عبد الرزاق ] -
ال يقطع  :قال حيىي بن أيب كثري قال قال عمر :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال10580شيبة ]

 . اها كذا قال معمر. يف عذق وال يف عام سنة
[ حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حسان بن زاهر عان  10576وقال ابن أيب شيبة ]
ادسن بن موسى األشايب يف  . ال قطع يف عذق، وال يف عام سنة :مسعت عمر وهو يقول :حصني بن حدير قال

[ حدثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه مسع عمر بن اخلطااب  8جزئه ]
 . على رسم ابن حبان. اها هذا أص . ال تقطع يد يف عذق وال عام سنة :يقول

من أخذ من الثمر شيئا  :إن عمر بن اخلطاب قال :[ عن حممد عن عطاء اخلرساين قال57057وقال عبد الرزاق ]
فليس عليه قطع حىت يؤويه إىل املرابد واجلرائن فإن أخذ منه بعد ذل  ما يساوي ربع دينار قطع واملراباد ايضاا   

 .  اها ضعيف. اجلرائن
تلقيات   :حدثنا يزيد بن األصم قاال  :بن هشام عن جعفر بن برقان قال[ حدثنا كثري 19404ابن أيب شيبة ] -

وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد اهلل وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا يف حائط من حيطان املدينة  
ابان ساعد    .فأكلنا منه، فبلغها ذل  فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، مث أقبلت علي فوعظتين موعظة بليغة

تلقيت عائشة وهي مقبلة  :[ أخربنا كثري بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن األصم قال55154]
من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد اهلل وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا يف حائط من حيطان املدينة فأصبنا منه فبلغهاا  

أما علمت أن اهلل تبارك  :بلت علي فوعظتين موعظة بليغة مث قالتذل  فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله مث أق
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وتعاىل ساق  حىت جعل  يف بيت نبيه؟ ذهبت واهلل ميمونة ورمى حببل  على غارب  أما إهنا كانت من أتقانا هلل 
 . يأيت مثل هذا يف جامع اآلداب إن شاء اهلل تعاىل. اها حسن. وأوصلنا للرحم

[ حدثنا هشيم قال أخربنا ابن عون قال دخلنا على ادسن فأخرج لنا كتابا مان  719أمحد يف مسائل صاحل ] -
البيهقي . اها ورواه عبد اهلل يف العلل. مسرة فإذا فيه إنه جيزي من االضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إهنا كتب

يه إنه جيزئ مان  رأيت عند ادسن كتب مسرة لبن :[ من طريق أيب عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال19517]
الصبوح الغداء والغبوق العشاء قاله أباو عبياد يف   . اها رجاله ثقات. االضطرار أو الضارورة صبوح أو غبوق

 . وهذا يف كل ضرورة. الغريب
ال قطع يف مثر وال يف أقل من مثان   :[ حدثنا حيىي بن سعيد عن جمالد عن عامر عن 6188أمحد يف العلل ] -
ن يف ادديث وال قطع يف شيء موضو  على األرض فقيل ليحىي إهنم حيملونه على النبااش  وكا :قال أمحد. جمن

 . اها ضعيف. فتركه ومل يكن حيدث به
لايس يف   :[ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال10588ابن أيب شيبة ] -

اها موقو  ال بأس . ثمار قطع حىت يأوي اجلرينشيء من اديوان قطع حىت يأوي املراح، وليس يف شيء من ال
 . به
ليس يف شايء مان    :قال  [ حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن 10587ابن أيب شيبة ] -

[ حادثنا  0914ابن املنذر ]. الثمار قطع إال ما أوى اجلرين، وليس يف شيء من املاشية قطع إال فيما آوى املراح
ذكر لنا سعيد أن رجال أتى ابن عمر  :حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال :قال علي بن عبد العزيز

اها . القطع من الثمار فيما أحرز اجلرين، والقطع يف املاشية فيما أوى املراح :فسأله عن السارق من الثمر، فقال
 . سند صحي ، إسحاق بن سعيد بن عمرو األموي

ق بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عما يساقط مان   [ من طري19537وروى البيهقي ]
 .  اها سند ضعيف. ال وال مترة واحدة :النخلة أنأكل منه؟ قال

كانوا يسرقون السياط فبلغ  [ عن الثوري أو غريه عن نافع عن ابن عمر أن ُشَرط 57086عبد الرزاق ] -
ابان  . و ال أويت برجل منكم سرق سوط صاحبه إال فعلت به وفعلتأقسم باهلل لتتركن هذا أ :ذل  عثمان فقال

كانوا يتسارقون السياط يف طريق  :[ حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر قال17476أيب شيبة ]
 . اها صحي . لئن عدمت ألقطعن فيه :مكة، فقال عثمان

حدثين أبو الزاهرية عن جبري  :ين معاوية بن صاحل قالأخرب :[ حدثنا زيد بن حباب قال10438ابن أيب شيبة ] -
 .  اها سند جيد. ال قطع عليه :أنه سئل عن سارق ادمَّام، فقال  بن نفري عن 
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[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أيب الادرداء  58444وروى البيهقي ]
 . اها سند ضعيف. ليس على سارق ادمام قطع :قال

[ عن سعيد بن عبد العزيز عن هالل بن سعد أن رجال دخل ادمام وترك برنسا لاه  57056وقال عبد الرزاق ]
فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إىل أيب الدرداء فقال أقم على هذا حد اهلل فقال أبو الادرداء أخربناا   

 .  اها ضعيف. م اتركه يعين أن سارق ادمام ال يقطعمال  بن عدي إين أعوذ باهلل من  قال أتركه قال نع
لاوددت   :[ حدثنا إمساعيل عن ليث عن أيب حممد عن سعيد بن جبري قال قال ابن عمر6809أمحد يف العلل ] -

 . (5)اها ضعيف. أبو حممد هو سامل األفطس :قال أمحد. أين قد رأيت األيدي تقطع يف سرقة املصاحف

أراد عمر بن  :[ عن ابن مبارك عن الثوري عن جابر اجلعفي عن عبد اهلل بن كيسان قال57098عبد الرزاق ] -
كان ال يقطاع يف     إن  :عبد العزيز أن يقطع رجال سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرمحن

أيت عمر بان   :ن عبد اهلل بن يسار قال[ حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر ع10195وقال ابن أيب شيبة ]. الطري
ال قطاع يف   :قال عثماان  :عبد العزيز يف رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرمحن

حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان عن جابر عن عبد اهلل  :[ حدثنا علي بن ادسن قال0914ابن املنذر ]. الطري
مسعت  :بن عبد العزيز برجل يسرق دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرمحن أيت عمر :بن يسار قال

 . اها هذا أوىل، وهو سند ضعيف. فتركه ومل يقطعه. ال قطع يف الطري :عثمان بن عفان يقول
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا رجل من ثقيف عن أيب سلمة بن 58444وروى البيهقي ]

 . اها ضعيف. ال قطع يف طري :بد الرمحن قال قال عثمان بن عفان رضي اهلل عنهع
أيت عمر  :[ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن زهري بن حممد عن يزيد بن خصيفة قال10199وقال ابن أيب شيبة ]

 الطري، وماا  ما رأيت أحدا قطع يف :بن عبد العزيز برجل قد سرق طريا، فاستفىت يف ذل  السائب بن يزيد، فقال
 . اها هذا أجود، وهو حديث حسن. عليه يف ذل  قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز، فلم يقطعه

. أنه كان ال يقطاع يف الطاري   [ حدثنا عباد بن العوام عن أيب خالد عن رجل عن 10191ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف

                                                
 ا. مث قال:[ وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن ال قطع على املسلم يسرق من املسلم مخر340/ 51قال ابن املنذر ] - 5

 واختلفوا يف املسلم يسرق من النصراين مخرا. اخل. 
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ابان  . أنه قطع رجال يف غالم سرقه   أخربت عن  :ن جريج قال[ عن اب57797عبد الرزاق ] -
 . [ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج مثله17071أيب شيبة ]

قال وقاال  . ال يكون ادر عبدا :أخربت أن عليا قطع البائع وقال :[ عن ابن جريج قال57794عبد الرزاق ] -
 . ع ادبسليس عليه قطع وعليه شبيه بالقط :ابن عباس

. [ عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن اخلطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه57804عبد الرزاق ] -
 .  اها منقطع. وقال علي ال يكون عبدا ويقطع البائع :قال قتادة

ما كانوا [ حدثنا عبد اهلل بن مبارك عن سعيد بن أيب أيوب عن معرو  بن سويد أن قو17087ابن أيب شيبة ] -
ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن اخلطاب، فلم  :يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح

 . اها مرسل صاحل(5)هؤالء خالبون :ير عليهم قطعا، وقال
ماد  [ حدثنا ادسني بن عبد اهلل القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد اهلل بن حم576/ 6ابن عدي يف الكامل ] -

بن حيىي حدثين هشام بن عروة عن عروة بن الزبري أن مروان بن ادكم كان عامال على املدينة أيت برجل يسارق  
الصبيان مث خيرج هبم فيبيعهم يف أرض أخرى فاستشار مروان يف أمره فحدثه عروة هذا ادديث عن عائشة عان  

. مر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعات ياده  فأ :قال. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قطع رجال يف ذل 
 . اها منكر، ضعفه ابن عدي والدارقطين والناس

[ حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن ادسن وابن عباس يف الرجل يبياع امرأتاه   10106ابن أيب شيبة ] -
 . اها فيه ضعف. يعاقبان، وينكالن :قاال
زيد عن أيب العالء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس يف رجلاني  [ حدثنا حممد بن ي10104ابن أيب شيبة ] وقال

 :[ حدثنا موسى بن هارون قاال 0941ابن املنذر ]. يرد البيع ويعاقبان وال قطع عليهما :با  أحدمها اآلخر قال
حدثنا حممد بن يزيد عن أيب العالء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس يف حرين باا    :حدثنا حيىي بن أيوب قال
حممد بن يزيد هو الكالعي، وأباو  . اها سند جيد. ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان :أحدمها صاحبه، قال

 . العالء هو أيوب بن أيب مسكني

                                                
[ وإن سرق عبدا صغريا فعليه القطع يف قول عامة أهل العلم، قال ابن املنذر: أمجع على هذا كل 165/ 59قال ابن قدامة يف املغين ] - 5

فا يف أن من سرق عبدا صغريا ال يفهم أن عليه [ ال نعلم خال316/ 51من حنفظ عنه من أهل العلم.اها وقال ابن حزم يف احمللى ]
[ من طريق إمساعيل 58409القطع، واختلف الناس فيمن سرق عبدا كبريا يتكلم، وفيمن سرق حرا صغريا أو كبريا. وروى البيهقي ]
رق عبدا صغريا أو أعجميا ال القاضي حدثنا ابن أيب أويس حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون: من س

 حيلة له قطع.اها
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تقطاع   :[ حدثنا عبد الوهاب عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن خالس عن علي قال10108ابن أيب شيبة ] وقال
قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا الربساين قال حدثنا ساعيد بان أيب   [ حدثنا موسى 0943ابن املنذر ]. يده

 . اها ضعيف. تقطع يده :عروبة عن قتادة عن خالس عن علي أنه قال

[ حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر عان  5667الترمذي ] -
هاذا حاديث حسان     :مث قال. (5)ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع :م قالالنيب صلى اهلل عليه وسل

 . اها وضعفه أبو حامت وأبو زرعة والنسائي. صحي ، والعمل على هذا عند أهل العلم
بكار  . ليس يف الغلول قطع :[ حدثنا حفص عن حجاج عن أيب الزبري عن جابر قال10175وقال ابن أيب شيبة ]
. ال قطع عليه، وال نكال :سئل جابر عن الرجل يغل، قال :[ حدثنا اجلراح ثنا أبو الزبري قال4بن بكار يف جزئه ]
 . وهذا يف غلول الغنائم. اها موقو  ضعيف
ابان  . ليس على اخلائن قطع :[ حدثنا حفص عن أشعث عن أيب الزبري عن جابر قال10141وقال ابن أيب شيبة ]

أخربنا أشعث هو ابان   :ال حدثنا زهري قال حدثنا يزيد بن هارون قال[ حدثنا موسى بن هارون ق0937املنذر ]
أضا  رجل رجال فأنزله يف مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به  :سوار عن أيب الزبري عن جابر قال

 . اها موقو  ضعيف. خل عنه فليس بسارق، وإمنا هي أمانة اختاهنا :أبا بكر فقال له
[ حدثنا حممد بن حيىي بن فارس حدثنا عمرو بن محاد بن طلحة حدثنا أسباط عن مساك بان  6304أبو داود ] -

كنت نائما يف املسجد على مخيصة يل مثان ثالثاني    :حرب عن محيد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال
فأتيتاه   :قال. ليقطعدرمها فجاء رجل فاختلسها مين فأخذ الرجل فأيت به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأمر به 

قاال أباو داود   . فهال كان هذا قبل أن تأتيين به :فقلت أنقطعه من أجل ثالثني درمها أنا أبيعه وأنسئه مثنها قال
ورواه جماهد وطاوس أنه كان نائما فجااء ساارق   . ورواه زائدة عن مساك عن جعيد بن جحري قال نام صفوان

ن عبد الرمحن قال فاستله من حتت رأسه فاستيقظ فصااح باه   ورواه أبو سلمة ب. فسرق مخيصة من حتت رأسه
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد اهلل قال فنام يف املسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخاذ  . فأخذ

                                                
[ اخَلْلُس واالختالُس أخذ الشَّْيء ُمكاَبَرًة تقول: اختلسُته اختالسًا واجتذابا، واخَلْلُس واالختالُس النُّْهَزُة 508/ 6قال اخلليل يف العني ] - 5

[ ثابت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ليس على 316/ 51نذر ]واالختالُس َأْوحامها وَأَخصُّهما واخُلْلَسُة النُّْهَزُة. وقال ابن امل
اخلائن قطع. وقد ذكرنا إسناده يف باب اخللسة، وأمجع عوام أهل العلم على القول به، وممن روي عنه أنه قال قوال معناه ال قطع على 

بن زاذان وقتادة وعطاء بن أيب رباح والزهري ومال  وأبو ثور  اخلائن أبو بكر الصديق وشري  والوليد بن عبد املل  وأبو هشام ومنصور
 وأصحاب الرأي.اها
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وقاد  . اها حديث ضعيف سنده، صحي  مبجماو  رواياتاه  . السارق فجيء به إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .  باب من سرق من حرزأخرجه أبو داود يف
كانت امرأة خمزومية تساتعري   :[ أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت57739وقال عبد الرزاق ]

املتا  وجتحده فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النيب صلى 
 صلى اهلل عليه وسلم يا أسامة ال تزال تكلم يف حد من حدود اهلل مث قام الانيب  اهلل عليه و سلم فيها فقال له النيب

صلى اهلل عليه وسلم خطيبا فقال إمنا هل  من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سارق فايهم   
 . رواه مسلم. الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة حممد لقطع يدها

[ حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضاي اهلل  4877خاري ]وقال الب
من يكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن جيتارئ   :عنها أن قريشا أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا
أتشفع يف حد  : عليه وسلم، فقالفكلم رسول اهلل صلى اهلل. عليه إال أسامة حب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يا أيها الناس إمنا ضل من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركاوه، وإذا   :مث قام فخطب، قال. من حدود اهلل
اها كأنه كاان  . سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه ادد، وامي اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها

[ حدثين سالمة بان   6497وقال مسلم ]. (5)ا كانت تعر  جبحد العارية فسرقتيف بعض اخلرب اختصار، وأهن
شبيب حدثنا ادسن بن أعني حدثنا معقل عن أيب الزبري عن جابر أن امرأة من بين خمزوم سرقت فأيت هباا الانيب   

واهلل لاو   :سلمصلى اهلل عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال النيب صلى اهلل عليه و
 . فقطعت. كانت فاطمة لقطعت يدها

الصديق قال يف اخلياناة ال    [ عن ابن جريج قال أخربين إمساعيل بن مسلم أن 57741وقال عبد الرزاق ]
 . اها ضعيف. قطع فيها

 . تقدم حديث األسود الذي قطعه أبو بكر، وقد سرق من حرز
قرأت على فضيل عان أيب   :صنعاين قال حدثنا املعتمر بن سليمان قال[ حدثنا ابن عبد األعلى ال359الطربي ] -

يف رجل من األزد يقال له أياوب بان ربقاة     كتب إىل    حريز أن عامرا حدثه يف اخللسة أن 

                                                
[ فقال قائل: فقد رويتم هذا ادديث من هذه الوجوه الصحاح عندكم، فكيف جاز 85/ 4قال الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ] - 5

ق اهلل عز وجل وعونه أن هذه األحاديث يف صحة جميئها لكم تركها وترك استعمال ما فيها وخمالفتها؟ فكان جوابنا له يف ذل  بتوفي
ولكنها قد قصر فيها عن ذكر السبب الذي به قطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يد املرأة املذكورة فيها  ،واستقامة أسانيدها كما ذكر

وذكرت مبا سواه  ،إياها لذل  ال ملا سواه من ما قد وجدناه مذكورا يف غريها وهو لسرقتها، فكان قطع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
إذ كان خلقا من أخالقها عرفت به، وكان قطع يدها فيما سواه اخل. وذكر حنوه يف شرح معاين اآلثار، وحكى اخلال  يف قطع جاحد 

 العارية. وقد قال ناس من أهل العلم حنو ذل  منهم أبو عمر النمري والبيهقي.
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ذل  عادي الظهرية ليس عليه قطع استودعه السجن، فاساتودعه   :اختلس طوقا، فأدرك الطوق معه فكتب عمر
وحدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخربنا فضيل أبو معاذ عن أيب حريز عن الشعيب . يهحىت مات ف

 :فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب قاال  :أن رجال اختلس من رجل طوقا هنارا، فرفع ذل  إىل عمار بن يسار قال
ثنا حممد بن علي قال حدثنا ساعيد  [ حد0934ابن املنذر ]. إنه العادي ظهرا، فعاقبه وال تقطعه :فكتب إليه عمر

قال حدثنا هشيم قال حدثنا فضيل أبو معاذ عن أيب حريز عن الشعيب أن رجال يقال له أيوب بن بريقة اخاتلس  
إن ذل  عاادي   :طوقا من إنسان فرفع إىل عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إىل عمر بن اخلطاب، فكتب إليه عمر

أبو حريز عباد اهلل بان   . ورواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور. ال تقطعهالظهري فأهنكه عقوبة، مث خل عنه و
 . مرسل صاحل. ادسني، وفضيل هو ابن ميسرة

الطربي . ليس على املختلس قطع :قال  :[ حدثنا حفص عن حجاج عن ادكم قال10144ابن أيب شيبة ] -
. ليس على خمتلس قطع :قال علي :ادكم قالحدثنا حيىي عن حجاج عن  :[ حدثنا أبو هشام الرفاعي قال315]

 . اها مرسل صاحل
 :سئل عن اخللسة فقال :[ عن الثوري عن إمساعيل بن مسلم عن ادسن عن علي قال57741وقال عبد الرزاق ]

حدثنا عبد اهلل بن الولياد عان    :[ حدثنا علي بن ادسن قال0936ابن املنذر ]. تل  الدعرة املعلنة ال قطع فيها
. تل  الدعرة املعلنة ال قطع فيها :قال حدثنا إمساعيل عن ادسن أن علي بن أيب طالب أيت يف اخللسة فقال سفيان
 اها

[ حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خالس أن عليا مل يكان يقطاع يف   10148ورواه ابن أيب شيبة ]
ن سعيد عن قتادة عن خالس بن عمارو أن  [ حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أيب عدي ع353الطربي ]. اخُللسة

حدثنا ابن بشار قال حدثنا حممد بن أيب عدي عن شعبة عن قتادة عان  . عليا رفع إليه رجل قد اختلس فلم يقطعه
، (5)كان علي ال يقطع يف الدغرة :خالس وحممد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن عو  بن أيب مجيلة عن خالس قال

[ حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قاال حادثنا عباد    0934ابن املنذر ]. فى هباإمنا يقطع يف السرقة املستخ
[ حدثنا ابن 351ورواه الطربي ]. ال يقطع يف اخللسة :األعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خالس أن عليا قال

ال قطاع   :عليا قالحدثنا بكري بن أيب السميط عن قتادة عن خالس بن عمرو أن  :حدثنا أبو داود قال :بشار قال
[ حدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قال أخربين جرير بن حازم أنه مسع 319الطربي ]. يف اخللسة وال يف اخليانة

[ عان  47ورواه األنصاري يف حديثه ]. ال قطع يف اخللسة :قتادة خيرب عن خالس عن علي بن أيب طالب أنه قال
                                                

[ حديث علي رضي اهلل عنه: ال قطع يف الدَّْغرة و يروى الَدَغرة. ويفسرها الفقهاء أهنا اخللسة. وهي 10/ 5قال أبو عبيد يف الغريب ] - 5
 عندي من الدفع أيضا وهي الدْغرة جبزم الغني وإمنا هو َتَوثُُّب املختلس ودفعه نفسه على املتا  ليختلسه ويقال يف مثل دغرى ال َصّفى

 عليهم وال تصاّفوهم وهذا أيضا مثل  قوهلم: َعْقرى َحْلقى وَعَقرًا حلقًا.اهاودغرًا ال صفَّا يقال: ادَغروا 
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ورواه البيهقي . (5)قطع يف الدغرة، ويقطع يف السرقة املستخفى هباعو  عن خالس أن عليًا عليه السالم كان ال ي
 . وهو مرسل حسن. من طريق أيب مسلم الكجي عن األنصاري

 :[ عن الثوري عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص وهو زيد بن دثار قاال 57745وقال عبد الرزاق ]
الطاربي  . نعم فخلى سبيله :كنت تعرفه؟ قال :فقال .إمنا كنت ألعب معه :اختلس رجل ثوبا فأيت به علي فقال

لايس يف   :حدثنا ابن ميان عن سفيان عن مساك عن ابن األبرص عن علي قاال  :[ وحدثنا أبو كريب قال354]
وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن مساك عن دثار بن عبيد بن األبارص  . اخللسة قطع

 :وحدثنا ابن املاثىن قاال  . يقطعه فلم. نعم :أكنت تعرفه؟ قال :د سرق من رجل ثوبا قالأيت علي برجل ق :قال
أيت علي برجل اساتلت   :حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص قال

عبة عن مساك بن وحدثنا الرفاعي أبو هشام قال حدثنا حيىي عن ش. إين كنت أعرفه، فخلى عنه :ثوب رجل فقال
وحدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قال أخربين سفيان الثوري . حرب عن ابن عبيد بن األبرص أن عليا مل يقطعه

[ 58844البيهقاي ] . ال قطع يف اخللسة :عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص أن علي بن أيب طالب قال
شهدت عليا رضي اهلل  :عن مساك عن ابن لعبيد بن األبرص قالمن طريق عبيد اهلل بن معاذ حدثنا أيب حدثنا شعبة 
اها هذا حديث حسان،  . إين كنت أعرفه، فلم يقطعه علي :عنه أيت برجل اختلس من رجل ثوبه فقال املختلس
 .  وإسناده ليس بالقوي، وقد اختلفوا يف اسم ابن عبيد

اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسال إىل  [ عن ابن شهاب أن مروان بن ادكم أيت بإنسان قد 5439مال  ] -
[ عن معمر عان  57749عبد الرزاق ]. ليس يف اخللسة قطع :زيد بن ثابت يسأله عن ذل  فقال 

تل  اخللسة الظاهرة ال قطاع   :اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت :الزهري قال
[ حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زياد  10144 شيبة ]ابن أيب. فيها ولكن نكال وعقوبة

 .  اها مرسل جيد. بن ثابت عن اخللسة، فلم ير فيها قطعا

                                                
[ حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة أن غالما اختلس طوقا، فرفع إىل عدي بن أرطاة، فسأل ادسن عن 10147ابن أيب شيبة ] - 5

فلما اختلفا، كتب يف ذل  إىل عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه  ذل ، فقال: ال قطع عليه، وسأل عن ذل  إياس بن معاوية، فأمره بقطعه،
عمر: إن العرب كانت تدعوها عدوة الظهرية، ال قطع عليه، ولكن أوجع ظهره، وأطل حبسه. حدثنا عبد األعلى عن هشام أن عديا رفع 

عمر بن عبد العزيز، فقال: ليس عليه قطع،  إليه رجل اختلس خلسة، فقال إياس: عليه القطع، وقال ادسن: ال قطع عليه، فكتب عدي إىل
 قال: وكانت العرب تسميها عدوة الظهرية.اها صحي .
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[ عن ابن جريج قال أخربين حمرز بن القاسم عن غري واحد من الثقة أن رجال عدا علاى  57786عبد الرزاق ] -
ال تقطعه فإن له فياه   :فكتب عمر   لقطعه فكتب إىل   بيت مال الكوفة فسرقه فأمجع 

 . اها كذا وجدته، أظن فيه تصحيفا، وكأنه حديث القاسم بن عبد الرمحن املسعودي. حقا
[ حدثنا وكيع عن املسعودي عن القاسم أن رجال سرق من بيت املال، فكتب فياه  10544وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا علي بان عباد   0915ابن املنذر ]. ليس عليه قطع، له فيه نصيب :إىل سعد ، فكتب عمرإىل  
قدم عبد اهلل وقد بىن سعد القصار، واختاذ    :حدثنا املسعودي عن القاسم قال :حدثنا أبو نعيم قال :العزيز قال

املاال فأخاذ،    مسجدا يف أصحاب التمر، وكان خيرج إليه يف الصلوات، فلما ويل عبد اهلل بيت املال نقب بيت
. فكتب عمر أن ال تقطعه وانقل املسجد واجعل بيت املال فيما يلي القبلة فإنه ال يزال يف املسجد من يصلي فياه 

قدم عبد اهلل وقد بىن سعد  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال7060الطرباين ]
فكان خيرج إليه يف الصلوات، فلما ويل عبد اهلل بيت املال نقب بيات  القصر، واختذ مسجدا يف أصحاب التمر، 

أن ال تقطعه، وانقل املسجد، واجعل بيت املال مما يلي  :املال، فأخذ الرجل، فكتب عبد اهلل إىل عمر، فكتب عمر
سعد شاذر وإن القبلة، فإنه ال يزال يف املسجد من يصلي، فنقله عبد اهلل وخط هذه اخلطة، وكان القصر الذي بىن 

 . اها مرسل حسن. كان اإلمام يقوم عليه فأمر به عبد اهلل فنقض حىت استوى مقام اإلمام مع الناس
إن  :فلم يقطعه، مث قال [ أخربنا شعبة عن الشعيب أن رجال سرق من بيت املال فرفع إىل 448ابن اجلعد ] -

[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم 58844] ورواه البيهقي. اها كذا وجدته، وهو منقطع. له فيه نصيبا
اهاا  . ليس على من سرق من بيت املال قطاع  :حدثنا مغرية عن الشعيب عن علي رضي اهلل عنه أنه كان يقول

 . مرسل حسن
ألن له فياه   ،ال يقطع من سرق من بيت املال :[ عن معمر عن مغرية عن الشعيب قال57781ورواه عبد الرزاق ]

 . اية هشيم أص اها رو. نصيبا
أيت  :[ عن الثوري عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص وهو زيد بن دثار قال57785وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا علي 0911ابن املنذر ]. علي برجل سرق من اخلمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا
أيت علاي   :اك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن األبرص قالحدثنا عبد اهلل عن سفيان قال حدثين مس :بن ادسن قال

ابان أيب شايبة   . فلام يقطعاه  . هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع :برجل سرق مغفرا من اخلمس فقال
[ حدثنا شري  عن مساك عن ابن عبيد بن األبرص أن عليا كان يقسم سالحا يف الرحبة، فأخذ رجال  10549]

[ مان طرياق   58848البيهقي ]. له فيه شرك :ه رجل فأتى به عليا فلم يقطعه وقالمغفرا فالتحف عليه، فوجد
شهدت عليا يف الرحبة  :سعيد بن منصور حدثنا أبو األحوص حدثنا مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص قال
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قطع  ليس عليه :وهو يقسم مخسا بني الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من املتا  فأتى به علي فقال
 .  اها حسن على ضعف يف سنده. هو خائن وله نصيب

[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن رقيقا داطب سرقوا ناقاة  5634مال  ] -
، مث قاال  فأمر عمر كثري بن الصلت أن يقطع أيديهم   لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذل  إىل 

قد  :كم مثن ناقت ؟ فقال املزين :واهلل ألغرمن  غرما يشق علي  مث قال للمزين :مث قال عمر. أراك جتيعهم :عمر
 .  اها صحي ، تقدم. أعطه مثامنائة درهم :كنت واهلل أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر

هل  :طاب يف ناقة حنرت فقال له عمر[ عن معمر عن أبان أن رجال جاء إىل عمر بن اخل57005عبد الرزاق ] -
اها ساند  . ل  يف ناقتني هبا عشاريتني مربغتني مسينتني قال بناقت  فإنا ال نقطع يف عام السنة املربغتان املوطيتان

 . ضعيف
[ حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حسان بن زاهار عان   10576ابن أيب شيبة ] -

 . اها حسن، تقدم. ال قطع يف عذق، وال يف عام سنة :مسعت عمر وهو يقول :حصني بن حدير قال

[ حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين حيوة بن شري  عن عياش بن عباس القتبااين  6659أبو داود ] -
كنا مع بسر بن أرطاة يف البحار فاأيت    :عن شييم بن بيتان ويزيد بن صب  األصبحي عن جنادة بن أيب أمية قال

ال تقطع األيادي يف   :بسارق يقال له مصدر قد سرق خبتية فقال قد مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم مناهم   :مث قال (5)اها رواه الترمذي واستغربه. ولوال ذل  لقطعته. السفر

م ادد يف الغزو حبضرة العدو خمافة أن يلحق من يقام عليه ادد بالعدو، فإذا خرج اإلمام األوزاعي ال يرون أن يقا
 . من أرض ادرب ورجع إىل دار اإلسالم أقام ادد على من أصابه، كذل  قال األوزاعي

ن [ حدثنا هشام بن خالد حدثنا ادسن بن حيىي اخلشين عن زيد بن واقاد عا  165وقال أبو داود يف املراسيل ]
أقيموا اددود يف ادضر والسفر علاى   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :مكحول عن عبادة بن الصامت قال

[ ساألت أيب  5349وقال ابن أيب حامت يف العلل ]. اها هذا مرسل. القريب والبعيد، وال تبالوا يف اهلل لومة الئم
كحول عن جبري بن نفري عن عبادة بن الصاامت  عن حديث رواه ادسن بن حيىي اخلشين عن زيد بن واقد عن م

أقيموا اددود يف ادضر والسفر على القريب والبعيد وال تأخاذكم يف   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال

                                                
[ بسر بن أيب أرطاة مشكوك يف صحبته للنيب صلى اهلل عليه وسلم: ال 544/ 1رواه ابن عدي يف الكامل وحديثا آخر لبسر، مث قال ] - 5

 شام ومصر، وال أرى بإسناد هذين بأسا.أعر  له إال هذين ادديثني، وأسانيده من أسانيد ال
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اها اخلشين ليس بالقوي، وللخرب طرق رواه أمحد . هذا حديث حسن إن كان حمفوظا :مث قال أيب. اهلل لومة الئم
 . يهقي، ورواه اداكم وصححه والذهيب وحسنه األلباين لطرقهوابن ماجة والب
[ حدثنا ابن السرح قال وجدت يف كتاب خايل عبد الرمحن بن عبد ادميد عن عقيال أن  6609وقال أبو داود ]

أيت النيب صلى اهلل عليه وسلم بشارب  :ابن شهاب أخربه أن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن األزهر أخربه عن أبيه قال
. ارفعاوا  :وهو حبنني فحثى يف وجهه التراب مث أمر أصحابه فضربوه بنعاهلم وما كان يف أيديهم حىت قال هلام 

 . (5)ادديث، تقدم يف بابه
كان شرحبيل بن السمط  :[ عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه قال0385عبد الرزاق ] -

ثرية النساء والشراب يعين اخلمر، فمن أصاب منكم حادا فليأتناا   إنكم نزلتم أرضا ك :على جيش فقال جليشه
أنت ال أم ل  الذي يأمر الناس أن يهتكوا ساتر اهلل   :فكتب إليه   فنطهره فأتاه ناس، فبلغ ذل  

 . اها صحي . الذي سترهم به
د بن مرة عن أيب جمزأة أنه [ من طريق بقية عن ورقاء بن عمر عن جابر بن يزيد عن يزي57940وروى البيهقي ]

أجعل اهلل  :من أذنب ذنبا فليأتنا فلنطهره فأتاه قوم فضرهبم فأتاه سلمان الفارسي رضي اهلل عنه مغضبا فقال :قال
 . اها ضعيف. فألق السوط وال هتت  سترا ستره اهلل :قال. ال :إلي  من التوبة شيئا؟ قال

كتب أن ال حيد أماري   بعض أهل العلم أن  [ عن ابن جريج قال أخربين0389عبد الرزاق ] -
جيش وال أمري سرية رجال من املسلمني حىت يطلع الدرب قافال فإين أخشى أن حتمله ادمياة علاى أن يلحاق    

 اها. باملشركني
 كتب عمر بن :[ حدثنا ابن مبارك عن أيب بكر بن أيب مرمي عن حكيم بن عمري قال10646وقال ابن أيب شيبة ]

أال ال جيلدن أمري جيش وال سرية أحدا ادد حىت يطلع الدرب لئال حتمله محياة الشايطان أن يلحاق     :اخلطاب
[ حدثنا إمساعيل بن عياش عن األحوص بن حكيم عن أبياه أن عمار   1499وقال سعيد بن منصور ]. بالكفار

غاز حىت يقطع الدرب قافال لئال  أن ال جيلدن أمري جيش وال سرية رجال من املسلمني حدا وهو :كتب إىل الناس
[ قال إسحاق حدثنا بقية عن أرطاة حادثين  46وقال البخاري يف التاريخ ]. حتمله محية الشيطان فيلحق بالكفار

[ قاال أباو   57114وقال الشافعي ]هق. أبو األحوص بن حكيم بن عمري العنسي عن عمر بن عبد العزيز قوله
زيد عن حكيم بن عمري أن عمر كتب إىل عمري بن سعد األنصااري  يوسف حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن ي

اها ضعفه . وإىل عماله أن ال يقيموا حدا على أحد من املسلمني يف أرض ادرب حىت خيرجوا إىل أرض املصادة
 . وال يثبت من وجه. الشافعي رمحه اهلل

                                                
والشرك قريب منها وفيها شرك كثري  ،[ قد أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ادد باملدينة584/ 0قال الشافعي رمحه اهلل ]هق - 5

 وضرب الشارب حبنني والشرك قريب منه.اها ،موادعون
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بارك عن كهمس عن هارون بن األصام  [ من طريق ادسن بن الربيع ثنا عبد اهلل بن امل57111وروى البيهقي ]
فأغااروا   ،بعث عمر بن اخلطاب خالد بن الوليد يف جيش، فبعث خالد ضرار بن األزور يف سرية يف خيل :قال

 ،فوقع عليها ،فسأهلا أصحابه فأعطوها إياه ،فأعجبت ضرارا ،فأصابوا امرأة عروسا مجيلة ،على حي من بين أسد
فإين قد أجزهتا ل  وطيبتاها   :فقال خالد ،لما رفع إىل خالد أخربه بالذي فعلف ،فلما قفل ندم وسقط به يف يده

 :فقال ،فجاء كتاب عمر وقد تويف ،فكتب عمر أن ارضخه بادجارة ،ال، حىت تكتب بذل  إىل عمر :قال. ل 
كتاب عمر جاءين  :اها رواه البخاري يف التاريخ عن هارون بن األصم قال. ما كان اهلل ليخزي ضرار بن األزور

 . هارون وثقه ابن حبان، وقال أبو حامت مرسل. وقد تويف ضرار بن األزور
[ من طريق سلمة بن الفضل حدثين حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن ادارث بان  57118وروى البيهقي ]

 :زبري عن أبيه قالعبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة عن عبد اهلل بن عروة بن الزبري عن أبيه وعن حيىي بن عروة بن ال
فأيت هبم أبو عبيدة بن اجلراح قال  ،شرب عبد بن األزور وضرار بن األزور وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام

واهلل ما شربتها إال على تأويل أين مسعت اهلل يقول )ليس على الذين آمنوا وعملوا الصادات جنااح   :أبو جندل
إناه   :فقال عبد بن األزور ،فكتب أبو عبيدة إىل عمر بأمرهم. ا الصادات(فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملو

فإن اهلل أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك ومل تقمنا  ،فإن رأيت أن تؤخرنا إىل أن نلقى عدونا غدا ،قد حضر لنا عدونا
ى الناس قتل عباد  فلما التق. فنعم :قال أبو عبيدة. على خزاية وإن نرجع نظرت إىل ما أمرك به صاحب  فأمضيته

وإذا أتاك  ،فرجع الكتاب كتاب عمر أن الذي أوقع أبا جندل يف اخلطيئة قد هتيأ له فيها بادجة ،بن األزور شهيدا
فكاان حيادث    ،وأبو جندل له شر  وألبيه ،فدعامها أبو عبيدة فحدمها. كتايب هذا فأقم عليهم حدهم والسالم

وإنه قد حدث  ،أما بعد فإين قد ضربت أبا جندل حده :دة إىل عمرفكتب أبو عبي ،إنه قد وسوس :نفسه حىت قيل
أما بعد فإن الذي أوقع  يف اخلطيئة قد خزن  :فكتب عمر إىل أيب جندل. نفسه حىت قد خشينا عليه أنه قد هل 

شاديد  بسم اهلل الرمحن الرحيم )حم تنزيل الكتاب من اهلل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التاوب   ،علي  التوبة
. العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصري( فلما قرأ كتاب عمر ذهب عنه ما كان به كأمنا أنشط مان عقاال  

 .  اها سند ضعيف مرسل
سرق رجل من املسالمني فرساا    :[ عن رجل أنه مسع أبا بكر اهلذيل أنه مسع ادسن قال0383عبد الرزاق ] -

ال تقطعوا حىت خيرج مان أرض   :   رادوا قطعه فقال فدخل أرض الروم فرجع مع املسلمني هبا فأ
 . اها ضعيف. الروم
أيت  :[ حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن حممد بن سعد عن أبيه قال36634ابن أيب شيبة ] -

فلم خيرج يومئذ إىل  ،حةوكان بسعد جرا :بأيب حمجن يوم القادسية وقد شرب اخلمر، فأمر به إىل القيد، قال 
واستعمل على اخليل خالد بن عرفطة، فلماا التقاى    :وصعدوا به فوق العذيب لينظر إىل الناس، قال :الناس، قال
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فقال البنة خصافة، امارأة   . كفى حزنا أن تردى اخليل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا :الناس قال أبو حمجن
فحلته حني  :أن أرجع حىت أضع رجلي يف القيد وإن قتلت استرحتم، قالأطلقيين ول  علي إن سلمين اهلل  :سعد

فجعل ال حيمال علاى    ،البلقاء، قال، مث أخذ رحما، مث خرج :فوثب على فرس لسعد يقال هلا :قال. التقى الناس
لضرب ا :وجعل سعد يقول :ملا يرونه يصنع قال ،هذا مل  :وجعل الناس يقولون :ناحية من العدو إال هزمهم، قال

قال، فلما هزم العدو رجع أبو حمجن حىت وضع رجلياه  . ضرب البلقاء والطعن طعن أيب حمجن وأبو حمجن يف القيد
واهلل ال أضرب اليوم رجال أبلاى اهلل   :فأخربت بنت خصفة سعدا بالذي كان من أمره قال فقال سعد ،يف القيد

قد كنت أشرهبا حيث كان يقام علي ادد،  :بو حمجنفخلى سبيله قال فقال أ :املسلمني على يديه ما أبالهم قال
 .  اها صحي ، تقدم. فأما إذ هبرجتين فال واهلل ال أشرهبا أبدا ،فأظهر منها

[ حدثنا ابن مبارك عن أيب بكر بن عبد اهلل بن أيب مرمي عن محيد بن فالن بن رومان أن 10644ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا إمساعيل بن عياش 1600وقال سعيد ]. اها كذا. أرض العدو هنى أن يقام على أحد حد يف  

عن أيب بكر بن أيب مرمي عن محيد بن عقبة بن رومان عن أيب الدرداء أنه كان ينهى أن تقام اددود على الرجال  
ن عادوا فإن وهو غاز يف سبيل اهلل حىت يقفل خمافة أن حتمله ادمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب اهلل عليهم، وإ

 . اها ضعيف. عقوبة اهلل من ورائهم
مل يقام   حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة أن  :[ حدثنا أيب قال04/ 3ابن أيب خيثمة ] -

أصاب  :[ عن ابن عيينة عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال0381عبد الرزاق ]. على رجل حدا حبضرة عدو
ال  :أقيما عليه ادد فقاال :اليمانبنمسعود وحذيفةبن عقبة شرابا فسكر فقال الناس أليب أمري اجليش وهو الوليد

[ حدثنا عيسى 10644ابن أيب شيبة ]. نفعل حنن بإزاء العدو ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا
فة وعلينا رجل من قريش فشرب غزونا أرض الروم ومعنا حذي :بن يونس عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال

ألشربنها وإن  :أحتدون أمريكم وقد دنومت من عدوكم، فيطمعون فيكم؟ فقال :اخلمر، فأردنا أن حنده فقال حذيفة
[ حدثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن 1495سعيد بن منصور ]. كانت حمرمة، وألشربنها على رغم من رغم

رض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب اخلمر، كنا يف جيش يف أ :إبراهيم عن علقمة قال
ألشاربن وإن   :فبلغه فقال. أحتدون أمريكم؟ وقد دنومت من عدوكم فيطمعون فيكم :فأردنا أن حنده، قال حذيفة

 .  اها سند صحي . كانت حمرمة، وألشربن على رغم من رغم
ال تقام  :قال   بعض أشياخنا عن مكحول عن  [ قال أبو يوسف حدثنا57114قال الشافعي ]هق -

 . اها ضعيف. اددود يف دار ادرب، خمافة أن يلحق أهلها بالعدو
 . من الباب تأخري علي ادد على قتلة عثمان
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لعن رسول  :قول[ عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أنه مسعها ت441مال  ] -
مرسل صحي ، وروي موصوال عن عائشة وكأناه  . اهلل صلى اهلل عليه وسلم املختفي واملختفية، يعين نباش القبور

 . َوَهٌم
[ عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أن رجال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسالم  57774عبد الرزاق ] -

وقال عن إبراهيم عن صفوان بن سليم قال مات رجل باملديناة   .دمه وجد رجال خيتفي القبور فقتله فأهدر 
فخا  أخوه أن خيتفى قربه فحرسه وأقبل املختفي فسكت عنه حىت استخرج أكفانه مث أتاه فضربه بالسيف حىت 

 . اها ضعيف. بر فرفع ذل  إىل عمر بن اخلطاب فأهدر دمه
ن أيب بكر عن عبد اهلل بن عامر بن أيب ربيعة أنه وجد [ عن إبراهيم قال أخربين عبد اهلل ب57778عبد الرزاق ] -

اهاا  . قوما خيتفون القبور باليمن على عهد عمر بن اخلطاب فكتب إىل عمر فكتب إليه عمر أن يقطع أياديهم 
 . ضعيف
 [ حدثنا شيخ لقيته مبىن عن روح بن القاسم عن مطر  عن عكرمة عن 10158ابن أيب شيبة ] -
 .  اها ضعيف. النباش قطع، وعليه شبيه بالقطعليس على  :قال
أيت مروان بن ادكم بقوم خيتفون  :[ حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال10194ابن أيب شيبة ] -

حدثنا حفاص عان   . القبور يعين ينبشون فضرهبم ونفاهم وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متوافرون
اش يف زمان معاوية، زمان كان مروان على املدينة، فسأل من كان حبضرته مان  أخذ نب :أشعث عن الزهري قال

فأمجع رأيهام علاى أن    :أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باملدينة والفقهاء؟ فلم جيدوا أحدا قطعه، قال
 .  اها مرسل صحي . يضربه، ويطا  به

أنه   حدثنا سهيل بن ذكوان عن  :نا يزيد قالأخرب :[ حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل قال0910ابن املنذر ] -
شهدت عبد  :حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشيم عن ذكوان قال. قطع نباشا بعرفات

 . (5)اها ذكره البخاري يف التاريخ، وهو خرب منكر. اهلل بن الزبري قطعه، يعين النباش

                                                
بن أيب أويس حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل [ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا ا58404البيهقي ] - 5

املدينة أهنم كانوا يقولون: على الطرار القطع. وكانوا يقولون: ال قطع إال فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا.اها الطرار الذي يسرق 
 الدراهم املصرورة.
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قضى أنه ال قطع عليه وإن كان قاد   [ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن 57759عبد الرزاق ] -
[ حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان 17407ابن أيب شيبة ]. مجع املتا  فأراد أن يسرق حىت حيوله وخيرج به

[ من طريق سعدان بن 58479البيهقي ]. البيت ليس عليه قطع حىت خيرج باملتا  من :بن موسى عن عثمان قال
 :كان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يقاول  :نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال

 .  اها منقطع. ليس على سارق قطع حىت خيرج املتا  من البيت
 ضمرية عن أبيه عن جده عن [ عن الثوري عن إبراهيم عن حسني بن عبد اهلل بن 57758عبد الرزاق ] -
[ من طريق أيب نعيم ادليب عبياد بان   58471البيهقي ]. ال تقطع يد السارق حىت خيرج املتا  من البيت :قال

هشام حدثنا إبراهيم بن حممد املدين عن حسني بن عبد اهلل بن ضمرية عن أبيه عن جده قال قال علي رضاي اهلل  
 .  اها ضعيف جدا. تا  من البيتال يقطع السارق حىت خيرج امل :عنه

أيت علي برجل نقب بيتا فلم  :[ عن ادجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث قال57715وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا حفص عن حجاج عن حصني ادارثي عن الشاعيب عان   17895ابن أيب شيبة ]. يقطعه وعزره أسواطا
[ حدثنا حيىي 394أمحد يف العلل ]. ل  ادال، فلم يقطعهأيت برجل قد نقب، فأخذ على ت :ادارث عن علي قال

بن زكريا بن أيب زائدة قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن حصني بن عبد الرمحن ادارثي عن عامر عن ادارث عن 
[ عن أيب بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن 57711عبد الرزاق ]. وجد رجل يف نقب فلم يقطعه علي :علي قال

 . اها ضعيف. أنه أيت برجل نقب بيتا فلم يقطعهادارث عن علي 
[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة املطلب بن أيب وداعة فوجد 57755عبد الرزاق ] -

فسأل فأخرب فاأتى ابان     فيها قد مجع املتا  ومل خيرج به فأيت به ابن الزبري فجلده وأمر به أن يقطع فمر 
 :قال ابان عمار  . غضبت :فما شأن اجللد؟ قال قال ابن الزبري :قال. نعم :رت به أن يقطع؟ قالأم :الزبري فقال

ال  :وليس عليه قطع حىت خيرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجال بني رجلي امرأة مل يصبها أكنت حاده؟ قاال 
. عا وتائبا وتاركا للمتاا  وهذا كذل  وما يدري  لعله قد كان ناز :قال. قال لعله سو  يتوب قبل أن يواقعها

ليس عليه قطع حىت  :[ حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال17400ابن أيب شيبة ]
 . اها منقطع. خيرج باملتا  من البيت

[ من طريق عاصم بن علي الواسطي حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشاامي  58475وروى البيهقي ]
 :استخلفه على املدينة فأيت بسارق فعاقبه فاعتر  بالسرقة فبعث إىل ابن عمر يسأل عن ذل  فقاال وكان طارق 

 .  اها مرسل حسن. ال تقطع يده حىت خيرج السرقة
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 بلغ  :[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم قال17898ابن أيب شيبة ] -
 .  اها مرسل جيد. لو مل أجد إال سكينا لقطعته :باملتا  مل يقطع، فقالت إذا مل خيرج :أهنم يقولون

روى املفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه املسور عن عبد الرمحن بن عاو  أن   
يف، رواه النساائي والادارقطين   ضاع . ال يغرم السارق إذا أقيم عليه ادد :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 . والبيهقي وغريمها
[ عن هشام بن عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أن رقيقا داطب سرقوا ناقاة  5634مال  ] -

لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذل  إىل عمر بن اخلطاب فأمر عمر كثري بن الصلت أن يقطع أياديهم مث قاال   
قاد   :كم مثن ناقت  فقال املزين :واهلل ألغرمن  غرما يشق علي  مث قال للمزين : قال عمرمث. أراك جتيعهم :عمر

 . اها صحي ، تقدم. أعطه مثامنائة درهم :كنت واهلل أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر
طاائف  [ عن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن أيب مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل ال57084عبد الرزاق ] -

فكتبات   :قال. مل أعلم :أكانا آبقني؟ قال :على مخار امرأة فسألتهما فقاال محلنا عليه اجلو  واضطررنا إليه قلت
فيهما إىل ابن عباس وإىل عبيد بن عمري وعباد بن عبد اهلل بن الزبري فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبياد بان   

طر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه مبا اعتال باه مان   عمري أن قد أحل امليتة والدم ودم اخلنزير ملن اض
اجلو  فكتب أن قد أصبت ال تقطعهما وغرم سادهتما مثن اخلمار وإن كان فيهما جلد فاجلدمها لئال يعتل العباد  

 . (5)اها صحي ، تقدم. باجلو 

ن أسيد بن ظهري األنصاري أخاربه  [ عن ابن جريج قال ولقد أخربين عكرمة بن خالد أ57710عبد الرزاق ] -
أميا رجل سرق منه سرقة فهو أحاق هباا    :أنه كان عامال على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إيل

وكتب بذل  مروان إيل فكتبت إىل مروان أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى بأنه إذا كاان   :قال. حيث وجدها
متهم خيري سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع ساارقه، مث  الذي ابتاعها من الذي سرقها غري 

 :فكتب معاوية إىل ماروان  :قال. فبعث مروان بكتايب إىل معاوية :قال. قضى بذل  بعد أبو بكر وعمر وعثمان
، فبعاث  إن  لست أنت وال أسيد بن ظهري بقاضيني علي، ولكين أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ ملا أمرت  به

اها سند جيد، عكرمة بن خالد بان  . ال أقضي به ما وليت يعين بقول معاوية :مروان إيل بكتاب معاوية فقلت

                                                
من حنفظ عنه من أهل العلم على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد  [أمجع كل344/ 51ابن املنذر يف األوسط] قال - 5

 املتا  قائما بعينه، أن رد ذل  جيب على املسروق منه. واختلفوا يف السارق تقطع يده وقد استهل  املتا . فذكر اختال  الناس فيه.
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[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا هوذة بن خليفة ثنا ابن جريج حدثين عكرمة بن خالد 444وقال الطرباين]. العاص
إذا سرق الرجل فوجد  : عنه إىل مروان بن ادكمكتب معاوية رضي اهلل :أن أسيد بن حضري بن مساك حدثه قال

فكتب إيل مروان بذل  وأنا عامله على اليمامة فكتبت إىل مروان أن رساول اهلل  . سرقته فهو أحق هبا إذا وجدها
صلى اهلل عليه وسلم قضى أن إذا وجدت عند الرجل غري املتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شااء اتباع   

فبعث مروان بكتايب إىل معاوية فبعث معاوية . ذل  بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهمسارقه مث قضى ب
فبعاث  . إىل مروان إن  لست أنت وال أسيد يقضيان علي فيما وليت ولكين أقضي عليكما فانفذ ما أمرت  باه 

[ من طريق حممد بن عمارو  5] ورواه احملاملي يف األمايل. واهلل ال أقضي به أبدا :مروان بكتاب معاوية إيل فقلت
بن أيب مذعور حدثنا خالد بن ادارث قال حدثين عبد املل  بن جريج قال حدثين عكرمة بن خالد أن أسيد بان  

مات أسايد بان   . حديث عبد الرزاق أص . حضري بن مساك حدثه كذا قال أن معاوية كتب إىل مروان، وذكره
 . حضري زمان عمر

عن إمساعيل بن جعفر حدثنا محيد عن أنس أن عمر أيت بشاب قد حال علياه    [06علي بن حجر يف حديثه ] -
كذبت ورب عمر، ماا   :يا ويله، ما سرقت سرقة قط قبلها، فقال عمر :فجعل يقول :القطع، فأمر بقطعه، قال

بان  [ حدثنا محااد  70عفان يف أحاديثه وهو من رواية ادسن بن املثىن العنربي ]. أسلم اهلل عبدا عند أول ذنب
كذبت ماا   :واهلل ما سرقت قط قبلها فقال :سلمة عن محيد وثابت عن أنس بن مال  أن عمر أيت بسارق فقال

[ من طريق حممد بن إسحاق الصغاين حدثنا 58837ورواه البيهقي ]. كان اهلل ليسلم عبده عند أول ذنبه فقطعه
 . صحي . عفان حدثنا محاد عن ثابت عن أنس

خربنا ابن جريج قال مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة يقول أخربين عبد اهلل بن أيب عاامر  [ أ57703عبد الرزاق ] -
. يا فالن أد عيبته :انطلقت يف ركب حىت إذا جئنا ذا املروة ُسرقت عيبة يل ومعنا رجل يتهم، فقال أصحايب :قال
. أظنه صاحبها الذي اهتم :قالف. كم أنتم؟ فعددهتم :فرجعت إىل عمر بن اخلطاب فأخربته فقال. ما أخذهتا :فقال
أتأيت به مصفودا بغري بينة؟ ال أكتب ل  فيها، وال أسأل  :قال. لقد أردت يا أمري املؤمنني أن آيت به مصفودا :قلت

اها أظنه عبد اهلل بن عامر بن ربيعة العادوي،  . فما كتب يل فيها وال سأل عنها :قال. فغضب :قال. ل  عنها
 . سند صحي 

شهدت علياا وأيت برجال    :[ عن إسرائيل عن مساك بن حرب عن حجاج بن أجبر قال57714] عبد الرزاق -
. ادفع إىل هذا ثوبه واتبع أنت من اشاتريت مناه   :سرق منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة فقال علي

 . اها ضعيف. وأخربين جابر عن عامر عن علي أنه قضى مبثل ذل 
. رفع إىل علي رجل فقيل سرق :معمر قال أخربين بديل العقيلي عن أيب الرضا قال[ عن 57064عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. كيف سرقت؟ فأخربه بأمر مل ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله :فقال له
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إذا جاء القتل حمى كال   :[ عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود قال57119عبد الرزاق ] -
إذا جاء القتل  :وقال عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن ابن مسعود قال. شيء

إذا  :قال عباد اهلل  :[ حدثنا حفص عن جمالد عن الشعيب عن مسروق قال17890ابن أيب شيبة ]. حما كل شيء
ابن املناذر  . رب اخلمر ويقتلاها ذكره يف الرجل يسرق ويش. اجتمع حدان أحدمها القتل، أتى القتل على اآلخر

[ حدثنا حممد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حبان بن علي حدثنا جمالد عن عامر عن مساروق  0563]
 .  اها ضعيف. إذا اجتمع حدان أحدمها القتل أحاط القتل بذل  :عن عبد اهلل بن مسعود قال

رمة عن ابن عباس قال إذا وجب على الرجل [ عن إبراهيم عن داود بن ادصني عن عك57114عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. القتل ووجبت عليه حدود مل تقم عليه اددود إال الفرية فإنه حيد مث يقتل

اساتوهب   :أخربتين حبرية قالات  :أخربنا أيوب بن ثابت قال :[ أخربنا عثمان بن عمر قال0448ابن سعد ] -
أخرجوها  :عة رآه يأكل فيها فكانت عندنا، فكان عمر يقولعمي خداش من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قص

إيل فنمألها من ماء زمزم، فنأتيه هبا، فيشرب منها، ويصب على رأسه ووجهه، مث إن سارقا عدا علينا، فسرقها مع 
هلل  :لقاا . يا أمري املؤمنني، سرقت يف متا  لنا :متا  لنا، فجاءنا عمر بعد ما سرقت، فسألنا أن خنرجها له، فقلنا

 . اها ضعيف. فواهلل ما سبه وال لعنه :أبوه، سرق صحفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال
ال  :[ حدثين حيىي بن سعيد األموي عن األعمش عن أيب وائل قال قال عباد اهلل 5445أمحد يف مسائل صاحل ] -

 . اها سند صحي . يزال املسروق يسوء الظن حىت يكون أعظم إمثا من السارق
[ حدثنا أبو حصني حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكري حدثنا طلحة بن 1الطرباين يف اجلود والسخاء ] -

كنت أمشي مع طلحة يف موال له، ومعنا إنسان غال، فاانتز  رداء   :حيىي عن عبد اهلل بن فروخ موىل طلحة قال
هذا إال اداجة، ولو سأَلَنا ألعطيناه ما هو أفضل  دعوه، فما أراه محله على :طلحة، فأحضن به فذهبنا نتبعه، فقال

 . سند حسن. اها أبو حصني حممد بن ادسني بن حبيب القاضي كويف. منه، فمشى يف قميصه بغري رداء
 :[ حدثنا ابن محيد قال حدثنا حيىي بن واض  قال حدثنا عبد املؤمن عن جندة ادنفي قاال 55056ابن جرير ] -

اها عبد املؤمن هو ابن خالاد،  . بل عام :ه )والسارق والسارقة( أخاص أم عام؟ فقالسألت ابن عباس عن قول
 . وجندة بن نفيع ال يعر ، ليس هو ابن عامر ادروري

وقال اهلل تعاىل )كيف يهدي اهلل قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات واهلل ال يهدي 
أولئ  جزاؤهم أن عليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال . قوم الظاملنيال

وقال عبد اهلل قال رسول اهلل صالى اهلل  . هم ينظرون إال الذين تابوا من بعد ذل  وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيم(
ال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث الانفس باالنفس،   ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إ :عليه وسلم
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مل يقتلونين؟ مسعت رسول  :وقال عثمان. رواه البخاري ومسلم. والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك اجلماعة
 ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث، كفر بعد إسالم، أو زنا بعد إحصان، أو :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

فواهلل ما زنيت يف جاهلية وال إسالم قط، وال أحببت أن يل بديين بدال منذ هاداين اهلل، وال  . قتل نفس بغري نفس
 . (5)اها صحي  تقدم. قتلت نفسا فبم يقتلونين

أيت علي  :[ حدثنا أبو النعمان حممد بن الفضل حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال4011البخاري ] -
لو كنت أنا مل أحرقهم لنهي رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم،     :رقهم، فبلغ ذل  ابن عباس فقالبزنادقة فأح

اها ورواه إمساعيل بن إباراهيم أخربناا   (1)من بدل دينه فاقتلوه :ولقتلتهم لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مل أكن ألحرقهم  :ل  ابن عباس فقالأيوب عن عكرمة أن عليا عليه السالم أحرق ناسا ارتدوا عن اإلسالم فبلغ ذ

وكنت قاتلهم بقول رسول اهلل صالى اهلل  . ال تعذبوا بعذاب اهلل :بالنار، إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
وي   :فبلغ ذل  عليا عليه السالم فقال. من بدل دينه فاقتلوه :عليه وسلم فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 . واه أمحد وأبو داود وغريمهااها ر. ابن عباس
[ حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن قرة بن خالد حدثين محيد بن هالل حدثنا أبو بردة عان أيب  4013البخاري ] -

أقبلت إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ومعي رجالن من األشعريني، أحدمها عن مييين، واآلخار عان    :موسى قال
قاال  . أو يا عبد اهلل بن قيس. يا أبا موسى :فقال. يستاك فكالمها سأل يساري ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فكأين أنظر إىل سواكه . والذي بعث  بادق ما أطلعاين على ما يف أنفسهما، وما شعرت أهنما يطلبان العمل :قلت
عباد اهلل   لن أو ال نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا :حتت شفته قلصت، فقال

 :قال. انزل، وإذا رجل عنده موثق :مث أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال. بن قيس إىل اليمن
ال أجلس حىت يقتل، قضاء اهلل ورساوله، ثاالث    :قال. اجلس :قال. كان يهوديا فأسلم مث هتود :ما هذا؟ قال

. أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو يف نوميت ما أرجو يف قوميت :ل أحدمهامرات، فأمر به فقتل، مث تذاكرنا قيام الليل، فقا
 اها

                                                
جيب قبوهلا على االرتداد، ويقتل املرتد بشهادهتما إن مل [ أمجع عوام أهل العلم على أن شهادة شاهدين 53/418قال ابن املنذر ] - 5

يرجع إىل اإلسالم، وممن حفظنا ذل  عنه مال  بن أنس واألوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وال نعلم أحدا خالف ما قلناه إال ادسن 
 البصري فإنه كان يقول: ال يقبل يف القتل إال شهادة أربعة.

ن بذل  فيما نرى واهلل أعلم من خرج من اليهودية إىل النصرانية وال من النصرانية إىل اليهودية وال من [ ومل يع5653قال مال  ] - 1
 يغري دينه من أهل األديان كلها إال اإلسالم، فمن خرج من اإلسالم إىل غريه وأظهر ذل  فذل  الذي عين به، واهلل أعلم.اها
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قدم على أيب موسى األشعري معاذ بن جبل بااليمن   :ورواه معمر عن أيوب عن محيد بن هالل عن أيب بردة قال
سبه قاال  رجل كان يهوديا فأسلم مث هتود وحنن نريده على اإلسالم منذ أح :ما هذا؟ قال :قال. فإذا برجل عنده

 . وروي من غري وجه أن أبا موسى استتابه، لذل  مل يستتبه معاذ. وذكر ادديث. شهرين
[ حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 4016البخاري ] -

، وكفر من كفر من العارب قاال    ملا تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم واستخلف  :عتبة أن أبا هريرة قال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا  :يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عمر

واهلل ألقاتلن  :قال أبو بكر. فمن قال ال إله إال اهلل عصم مين ماله ونفسه إال حبقه، وحسابه على اهلل. ال إله إال اهلل
 الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين َعناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل صالى اهلل  من فرق بني

فواهلل ما هو إال أن رأيت أن قد شرح اهلل صدر أيب بكر للقتال فعرفت  :قال عمر. عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
  .(5)اها هؤالء كان أول أمرهم أن منعوا الزكاة. أنه ادق

[ أخربين ابن هليعة عن أيب األسود حممد بن الرمحن عن عروة بن الزبري أن أبا بكر الصديق أمر 06ابن وهب ] -
خالد بن الوليد حني بعثه إىل من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية اإلسالم وينبئهم بالذي هلم فيه وعليهم 

فإنه إمنا يقاتل من كفر باهلل ، م فليقبل ذل  منهفمن أجابه من الناس كلهم أمحرهم وأسوده، وحيرص على هداهم
ومن مل ، وكان اهلل هو حسبه، فإذا أجاب املدعو إىل اإلسالم وصدق إميانه مل يكن عليه سبيل، على اإلميان باهلل

اها مرسل جيد، رواه البيهقي من طريق حبر بن نصر . جيبه إىل ما دعاه إليه من اإلسالم ممن رجع عنه أن يقتله
 . (1)مرسل جيد. بن وهبعن ا
تبينوا فأمياا حملاة    :ملا بعث أبو بكر لقتال أهل الردة قال :[ عن معمر عن الزهري قال57854عبد الرزاق ] -

 . اها مرسل. مسعتم فيها األذان فكفوا، فإن األذان شعار اإلميان

                                                
عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال قال عمر: ألن أكون  [ عن ابن جريج وابن عيينة50574عبد الرزاق ] - 5

وال سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ثالثة أحب إيل من محر النعم عن الكاللة وعن اخلليفة بعده وعن قوم قالوا نقر بالزكاة يف أموالنا 
[ حدثنا حممد 33696تال.اها مرسل فيه ضعف، إمنا ذكر الربا. ابن أيب شيبة ]نؤديها إلي  أحيل قتاهلم أم ال قال وكان أبو بكر يرى الق

بن فضيل عن أبيه عن ابن أيب مليكة قال: قال عمر: والذي نفسي بيده لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا يف صبيحة واحدة، إذ سألوا التخفيف 
[أخربين ابن مسعان أن من أدرك من السلف 76ال ابن وهب]من الزكاة فأىب عليهم، وقال: لو منعوين عقاال جلاهدهتم.اها مرسل. وق

كانوا يقولون: مها ردتان، ردة كفر يستحل هبا القتل والسيب وقطع املواريث، وردة انتقاض شرائع اإلسالم فقاتل عليها أهلها، ال حيل 
 مسه حممد بن أيب حيىي األسلمي ثقة.سبيهم وال أخذ أمواهلم، وهي سرية أيب بكر الصديق يف من ارتد يف زمانه.اها ابن مسعان ا

[ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان أهل الردة يأتون أبا بكر فيقولون أعطنا سالحا نقاتل به، 57858عبد الرزاق ] - 1
 .اها مرسل جيد.فيعطيهم سالحا فيقاتلونه، فقال عباس بن مرداس: أتأخذون سالحه وتقاتلونه... ويف ذاكم من اهلل أثام. يقول نكال
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حىت إذا انتاهينا إىل أهال    خرجنا يف الردة :[ عن معمر عن الزهري أن أبا قتادة قال57811وقال عبد الرزاق ]
وحنن عباد  :فقالوا. حنن عباد اهلل :من أنتم؟ قلنا :أبيات حىت طلعت الشمس للغروب فأرشفنا إليهم الرماح فقالوا

فقلت اتق اهلل يا خالد فإن هذا  :قال أبو قتادة. فأسرهم خالد بن الوليد حىت إذا أصب  أمر أن يضرب أعناقهم. اهلل
 :قاال . فكان أبو قتادة حيلف ال يغزو مع خالد أبدا :قال. س فإن هذا ليس من  يف شيءاجل :قال. ال حيل ل 

 .  اها مرسل. وكان األعراب هم الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم، وكان ذل  يف مال  بن نويرة
افع حدثنا شعيب عن سيف عمن حدثه عن نا  :[ كتب إيل السري بن حيىي ادنظلي يقول5309وقال الطربي ]

ال تظفرن بأحد قتل املسلمني إال قتلته، ونكلات باه    :كتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد يف قتاله أهل الردة :قال
فأقام على بزاخة شهرا يصعد عناها  . عربة، ومن أحببت ممن حاد اهلل أو صاده ممن ترى أن يف ذل  صالحا فاقتله

أحرق، ومنهم من قمطه ورضخه بادجارة، ومنهم من ويصوب، ويرجع إليها يف طلب أولئ  وقتلهم، فمنهم من 
 .  اها رواه يف التاريخ من طريق سيف بن عمر مطوال، وهو ضعيف. رمى به من رءوس اجلبال

[ حدثين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب وغريه أن األشعث بن قيس الكندي كان أسلم يف 70وقال ابن وهب ]
فلما ارتدت العرب بعد وفاة رسول اهلل عليه السالم ارتد فيمن ارتاد،  ، هزمان رسول اهلل عليه السالم وقدم علي

إن رأيت أن تستبقيين على العدو  :فلما قاتلهم أبو بكر وقتل قوم األشعث فأيت به أسريا إىل أيب بكر، قال أليب بكر
. حممد بن األشعث فاستبقاه أبو بكر وأنكحه أخته، فولدت منه :أو تنكحين أخت  أم فروة بنت أيب قحافة، قال

 :قاال ، إين ألرى يف عقب  غدره يوم الانجري  :وحدثين أيضا أن علي بن أيب طالب قال لألشعث بن قيس :قال
فخرج على ادجاج بن يوساف  ، فكان ابنه عبد الرمحن بن حممد بن األشعث افتنت يف زمان عبد املل  بن مروان

 . منقطعاها . مث اهنزم بعد فهل ، فقاتله سنتني أو حنو ذل 
[ أخربين ادارث بن نبهان عن أيوب السختياين حيدث عن ابن سريين أن علقمة بن عالثاة  74وقال ابن وهب ]

ارتد عند وفاة النيب عليه السالم فانطلق حىت دق هبرقل أو بقيصر، فأرسل أبو بكر الصاديق إىل امرأتاه وابنتاه    
وال ابنيت، فتركهن، فقدم علقمة يف خالفة عمر بان  إن كان علقمة كفر ما كفرت أنا  :وخريهن، فقالت امرأته

 . اها ابن نبهان تركوه. حسب  سائر اليوم، بايعين :اخلطاب، فجعل يشد عليه يف القول، فقال
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة 33300وقال ابن أيب شيبة ]

فأىب أن جين  للسلم،  :عد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقاتله املسلمون، قالارتد علقمة بن عالثة عن دينه ب :قال
تشهدون على قتالنا أهنم  :وما سلم خمزية، قال :ال يقبل من  إال سلم خمزية أو حرب جملية، فقال :فقال أبو بكر

 . ها ضعيفا. فاختاروا سلما خمزية، وتدون قتالنا، وال ندي قتالكم، يف اجلنة، وأن قتالكم يف النار
جاء  :[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال33699وقال ابن أيب شيبة ]

 :فخريهم أبو بكر بني ادرب اجمللية، والسلم املخزية، قال ،وفد بزاخة أسد وغطفان إىل أيب بكر يسألونه الصل 
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وتتركون  ،تؤدون ادلقة والكرا  :قال أبو بكر :خزية، قالفما السلم امل ،هذا ادرب اجمللية قد عرفناها :فقالوا
وتدون  ،أقواما يتبعون أذناب اإلبل حىت يري اهلل خليفة نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني أمرا يعذرونكم به

، فقال وتردون ما أصبتم منا ونغنم ما أصبنا منكم ،وقتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار ،قتالنا، وال ندي قتالكم
وأما أن يتركوا أقواما  ،أما أن يؤدوا ادلقة والكرا  فنعم ما رأيت ،وسنشري علي  ،قد رأيت رأيا :عمر، فقال

يتبعون أذناب اإلبل حىت يري اهلل خليفة نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملسلمني أمرا يعذروهنم به فنعم ما رأيت وأما 
وأما أن قتالهم يف النار وقتالنا يف اجلنة فنعم ما  ،نا فنعم ما رأيتأن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا م

 ،قتالنا قتلوا عن أمر اهلل فال ديات هلم ،وأما أن يدوا قتالنا فال ،وأما أن ال ندي قتالهم فنعم ما رأيت ،رأيت
 . اها سند صحي . فتتابع الناس على ذل 

ارتد علقمة بن عالثة فبعث أبو بكر  :عث عن ابن سريين قالوقال ابن أيب شيبة حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن أش
هكذا فعل  :فذكر ذل  للشعيب، فقال ،إن كان علقمة كفر فإين مل أكفر أنا، وال ولدي :إىل امرأته وولده، فقالت
م مث إنه جن  للسل :حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن ابن سريين حنوه وزاد فيه. هبم، يعين بأهل الردة

 . اها أشعث ليس بالقوي. يف زمان عمر فأسلم فرجع إىل امرأته كما كان
  قدم على  :[ عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلل بن عبد القارىء عن أبيه أنه قال5656مال  ] -

ة خرب رجل من قبل أيب موسى األشعري فسأله عن الناس فأخربه مث قال له عمر هل كان فيكم من ُمَغرََّب 
أفال حبستموه ثالثا  :فقال عمر. قربناه فضربنا عنقه :فما فعلتم به؟ قال :قال. نعم، رجل كفر بعد إسالمه :فقال

اللهم إين مل أحضر ومل آمار ومل   :وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اهلل، مث قال عمر
ملا قدم  :[ حدثنا ابن عيينة عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه قال10477اها وقال ابن أيب شيبة ]. أرض إذ بلغين

رجل من املسلمني دق باملشاركني   :هل من مغربة؟ قالوا :على عمر فت  تستر، وتستر من أرض البصرة، سأهلم
ل ياوم  أفال أدخلتموه بيتا، وأغلقتم عليه بابا، وأطعمتموه كا  :قتلناه، قال :فما صنعتم به؟ قالوا :فأخذناه، قال

 :اللهم مل أشهد، ومل آمر ومل أرض إذ بلغين، أو قاال  :رغيفا، مث استتبتموه ثالثا، فإن تاب، وإال قتلتموه، مث قال
قدم  :[ عن معمر قال أخربين حممد بن عبد الرمحن بن عبد القارىء عن أبيه قال57404عبد الرزاق ]. حني بلغين

فت  تستر فلم جيده يف املدينة كان غائبا يف أرض له فأتاه فلما دنا جمزأة بن ثور أو شقيق بن ثور على عمر يبشره ب
 :فقال عمر. من ادائط الذي هو فيه كرب فسمع عمر رضي اهلل عنه تكبريه فكرب فجعل يكرب هذا وهذا حىت التقيا

أرض البصرة، أنشدك اهلل يا أمري املؤمنني إن اهلل فت  علينا تستر، وهي كذا، وهي كذا، وهي من  :ما عندك؟ قال
ال إال أن  :نعم هي من أرض البصرة، هيه هل كانت مغربة ختربناها؟ قال :وكان خيا  أن حيوهلا إىل الكوفة، فقال
وحيكم فهال طينتم عليه بابا وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل ياوم   :قال عمر. رجال من العرب ارتد فضربنا عنقه

 :مث قاال . فلعله أن يراجع. مث عرضتم عليه اإلسالم يف اليوم الثالث منها رغيفا وسقيتموه كوزا من ماء ثالثة أيام

 



 147 

 :حدثين أيب عن أبيه قال :[ حدثنا يعقوب قال1474وقال سعيد بن منصور ]. اللهم مل أحضر ومل آمر ومل أعلم
وسى بعث عمر بن اخلطاب أبا موسى األشعري إىل البصرة، وبعث سعد بن أيب وقاص إىل الكوفة، فلما فت  أبو م

تستر، كتب أبو موسى إىل عمر أن جيعلها من عمل البصرة، وكتب سعد إىل عمر أن جيعلها من عمل الكوفاة،  
إنه يف حائط، فأتاه،  :فسبق رسول أيب موسى وهو جمزأة بن ثور أو شقيق بن ثور، فسأل عن أمري املؤمنني، فقيل

. هي من عمل البصرة، نعم :تر من عمل البصرة؟ قاليا أمري املؤمنني، تس :فقال :فلما رآه كرب الرسول، فكرب عمر
إن رجال من العرب ارتد عن اإلسالم، فقربنااه،   :قال، أخربين عن حال الناس :فدفع إليه الكتاب، فقال له عمر

أال أدخلتموه بيتا فطينتم عليه ثالثا، مث ألقيتم إليه كل يوم رغيفا، فلعله يرجع، اللاهم إين مل   :فضربنا عنقه، فقال
[ حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثين يعقوب بان  4598الطحاوي ]. أشهد، ومل آمر، ومل أرض إذ بلغين

، أرسل أبو موسى رسوال إىل عمار ، ملا افتت  سعد وأبو موسى تستر :عبد الرمحن الزهري عن أبيه عن جده قال
نعم يا أماري   :من مغربة خرب؟ قال هل كانت عندكم :مث أقبل عمر على الرسول فقال :قال. فذكر حديثا طويال

فقال عمر . قدمناه فضربنا عنقه :فقال عمر فما صنعتم به؟ قال. أخذنا رجال من العرب كفر بعد إسالمه، املؤمنني
لعله أن يتوب أو يراجع أمر اهلل؟ اللاهم إين مل  ، مث رميتم إليه برغيف ثالثة أيام، مث طينتم عليه، أفال أدخلتموه بيتا

[ حدثنا علي ثنا إمساعيل ثناا  637ابن خزمية يف أحاديث إمساعيل بن جعفر ]. ومل أرض إذ بلغين، أشهدومل ، آمر
قدم على عمر بن اخلطاب أحد بين ثور بفت  مان تساتر،    :عبد الرمحن بن حممد بن عبد القاري عن أبيه أنه قال

يف ادائط كرب فكرب عمر، مث محاد فحماد    هو يف ماله بثمغ فأتاه فلما علم أنه :فالتمسه يف أهله فلم جيده، فقيل
 :ما صنعتم به؟ قال :نعم، أخذنا رجال من العرب كفر بعد إسالمه، فقال :عمر، مث سأله عمر هل من مغربة؟ قال

أفال طينتم عليه البيت ثالثة أيام، ورميتم إليه كل يوم برغيف لعله يتوب ويرجع إىل أمر  :قال. قدمناه فضربنا عنقه
اها ورواه ابن إسحاق عن عبد الرمحن، أخرجه ابن عبد الرب يف . مل أشهد ومل آمر، ومل أرض إذ بلغين اهلل؟ اللهم
وذكره ابن كثري يف مسند الفاروق من طريق ابن عيينة، وقال إسناد جيد، وقد صوب ابن عبد الارب  . االستذكار

ين حيىي بن عبد اهلل بن سامل ويعقوب [ حدث04وقال ابن وهب يف احملاربة ]. وهو مرسل. رواية مال  ومن وافقه
بن عبد الرمحن الزهري ومال  بن أنس عن عبد الرمحن بن حممد بن عبد القاري عن أبيه عن جده عن عمر بان  

هل كان فايكم مان    :مث قال، اخلطاب أنه قدم عليه رجل من قبل أيب موسى األشعري فسأله عن الناس فأخربه
فهاال   :فقال عمر، قربناه فضربنا عنقه :فماذا فعلتم به، قال :إسالمه قال رجل كفر بعد، نعم :قال، مغربة خرب

حبستموه ثالثا وطينتم عليه بيتا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمار اهلل اللاهم إين مل   
د اهلل بان  ومسعت الليث حيدث عن عب :مث قال ابن وهب. اها مرسل أص . أحضر ومل آمر ومل أرض إذ بلغين

اهاا  . إين أبرأ إلي  من دمه، اللهم :وقال، نافع موىل عبد اهلل بن عمر عن أبيه عن عمر بن اخلطاب بنحو ذل 
 . ابن نافع ليس بقوي، وهو مرسل
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بعثين أبو موسى بفت   :[ عن الثوري عن داود عن الشعيب عن أنس رضي اهلل عنه قال57404وقال عبد الرزاق ]
 عنه فسألين عمر وكان ستة نفر من بين بكر بن وائل قد ارتدوا عن اإلساالم ودقاوا   تستر إىل عمر رضي اهلل

ما فعل النفر  :فقال. ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال فأخذت يف حديث آخر ألشغله عنهم :باملشركني، فقال
فقاال  . ا سبيلهم إال القتال يا أمري املؤمنني قوم ارتدوا عن اإلسالم ودقوا باملشركني م :من بكر بن وائل؟ قلت

يا أمري املؤمنني  :قال قلت. ألن أكون أخذهتم سلما أحب إيل مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء :عمر
كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذل   :وما كنت صانعا هبم لو أخذهتم؟ قال
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بان أيب  33694ابن أيب شيبة ] .قبلت منهم، وإال استودعتهم السجن

هند قال حدثنا عامر أن أنس بن مال  حدثه أن نفرا من بكر بن وائل ارتدوا عن اإلسالم ودقاوا باملشاركني   
عرضات  قلت  :ما فعل النفر من بكر بن وائل، قال :فقتلوا يف القتال فلما أتيت عمر بن اخلطاب بفت  تستر، قال

 :قتلوا يا أمري املؤمنني، قاال  :قلت :ما فعل النفر من بكر بن وائل، قال :يف حديث آخر ألشغله عن ذكرهم، قال
، يا أمري املاؤمنني  :قلت :لو كنت أخذهتم سلما كان أحب إيل مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء، قال

كنت أعرض أن يادخلوا يف   :سالم ودقوا بالشرك، قالقوم ارتدوا عن اإل، وما كان سبيلهم لو أخذهتم إال القتل
[ 1478سعيد بن منصاور ] . وإن أبوا استودعتهم السجن، فإن فعلوا قبلت ذل  منهم، الباب الذي خرجوا منه

ارتد ستة نفر من بكر بن وائل ياوم تساتر،    :حدثنا خالد بن عبد اهلل عن داود عن عامر عن أنس بن مال  قال
ماا   :ما فعل النفر؟ فأخذت يف حديث غريه، مث قال :خلطاب رضي اهلل عنه، فسألين، فقالفقدمت على عمر بن ا

وماا   :قلت لاه  :قال، ألن أكون أدركتهم كان أحب إيل مما طلعت عليه الشمس :قال ،قتلوا :فعل النفر؟ قلت
ال اساتودعتهم  كنت أعرض عليهم الدخول من الباب الذي خرجوا منه، فإن فعلاوا وإ  :سبيلهم إال القتل؟ قال

أخربنا هشيم عن داود بن أيب هند  :ثنا عمرو بن عون قال :[ حدثنا ابن أيب داود قال4594الطحاوي ]. السجن
ماا   :ملا فتحنا تستر بعثين أبو موسى إىل عمر فلما قدمت عليه، قال :حدثين أنس بن مال  قال :عن الشعيب قال

فأخذت باه يف حاديث   . دقوا باملشركني فقتلهم املسلمونوكانوا ارتدوا عن اإلسالم و. فعل حجيبة وأصحابه
، ودقوا معهام باملشاركني  ، إهنم ارتدوا عن اإلسالم، يا أمري املؤمنني :ما فعل النفر البكريون؟ قلت :فقال، آخر
ما كان سبيلهم لاو  ، قلت يا أمري املؤمنني. ألن يكون أخذهتم سلما أحب إيل من كذا وكذا :فقال عمر. فقتلوا
لو أخذهتم سلما لعرضت عليهم الباب  :فقال. ودقوا باملشركني، قوم ارتدوا عن اإلسالم، هتم سلما إال القتلأخذ

[ من طريق علي بن عاصم عان داود  58361البيهقي ]. وإال استودعتهم السجن، فإن رجعوا ،الذي خرجوا منه
ادديث يف الفت  ويف قدومه على عمر بن  فذكر. ملا نزلنا على تستر :بن أيب هند عن عامر عن أنس بن مال  قال

يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن اإلسالم فلحقاوا   :اخلطاب رضي اهلل عنه قال عمر
ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عان اإلساالم    :باملشركني؟ قال فأخذت به يف حديث آخر ليشغله عنهم قال
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ياا   :قلت. إنا هلل وإنا إليه راجعون :يا أمري املؤمنني قتلوا يف املعركة قال :كر بن وائل قالفلحقوا باملشركني من ب
نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا اإلسالم فإن أبوا اساتودعتهم   :أمري املؤمنني وهل كان سبيلهم إال القتل؟ قال

 . اها صححه ابن كثري يف مسند الفاروق، واحتج به الثوري. السجن
كتب صاحب فلسطني إىل عمر بن عبد العزيز  :[ أخربين يزيد بن أيب حبيب قال08بن وهب يف احملاربة ]وقال ا

فقال أبو قالبة  ،واستشار عمر بن عبد العزيز الناس يف ذل ، مث كفر بعد إسالمه، أن رجال جموسيا ممن ِقَبَله أسلم
فبلغ ، ه رجال قد كفر بعد إسالمه فقتلوهُفت  حصن من ادصون يف زمان عمر بن اخلطاب فوجدوا في :اجلرمي

فكتب عمر بن ، إين أبرأ إىل اهلل منه، مث أقلتموه اإلسالم، أال أعطشتموه وجوعتموه :ذل  عمر بن اخلطاب فقال
وقال ابن أيب . فإن تاب فكسبيل ذل  وإن مل يفعل فاكتب إيل بأمره، مث جوعه وأعطشه، عبد العزيز أن احبسه

أبو أسامة عن عبد ادميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عالقة أن عمر بن  [ حدثنا33697شيبة ]
هل دعومتوه  :فأخرب عمر بذل ، فقال، اخلطاب بعث سرية فوجدوا رجال من املسلمني تنصر بعد إسالمه فقتلوه

 . رسل حسناها رواية ابن وهب أص ، وهو م. فإين أبرأ إىل اهلل من دمه :ال قال :إىل اإلسالم، قالوا
كتب عمرو بن  :[ أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمرو بن شعيب أنه قال07وقال ابن وهب يف احملاربة ]

فكتب إليه عمر بن اخلطاب أن أعرض عليه اإلسالم، ، العاص إىل عمر بن اخلطاب يف رجل كان مسلما مث تنصر
[ حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن 5763دد ]وقال مس. فعرض عليه اإلسالم فأىب، فقتله، فإن أىب فاقتله

كتب عمرو بن العاص رضي اهلل عنه إىل عمر رضي اهلل عنه يسأله عن رجل أسلم  :شعيب عن أبيه عن جده قال
مث كفر مث أسلم مث كفر بعد ذل  مرارا أيقبل منه اإلسالم؟ فكتب إليه عمر اقبل ما قبل اهلل منهم اعرض عليه 

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو 33653ابن أيب شيبة ]. بل وإال اضرب عنقهاإلسالم فإن ق
، كتب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب أن رجال تبدل بالكفر بعد اإلميان :بن شعيب عن أبيه عن جده قال

 . اها مرسل أص . وإال فاضرب عنقه، فإن تاب فاقبل منه، استتبه :فكتب إليه عمر
رضاي اهلل     [ عن ابن جريج قال أخربين سليمان بن موسى أنه بلغه عن 57401عبد الرزاق ] -

[ حدثنا معاذ بن معااذ  33614ابن أيب شيبة ]. عنه أنه كفر إنسان بعد إميانه فدعاه إىل اإلسالم ثالثا فأىب فقتله
[ أخربين حممد 593ابن وهب ]. ملرتد ثالثايستتاب ا :قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال

بن عمرو عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أنه بلغه أن عثمان بن عفان دعا إنسانا كفر بعد إسالمه فدعاه إىل 
[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عان  58337البيهقي ]. فقتله، اإلسالم ثالثا فأىب

 .  اها منقطع. كان عثمان بن عفان رضي اهلل عنه يدعو املرتد ثالث مرار مث يقتله :سليمان بن موسى قال
[ من طريق حبر بن نصر حدثنا عبد اهلل بن وهب أخربين يونس عن ابان شاهاب أن   58317وروى البيهقي ]

 . مرسل. اها أي يقتل. عثمان بن عفان رضي اهلل عنه كان يقول ذل  فيمن كفر بعد إميانه
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أخاذ بان    :[ عن معمر عن الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبيه قاال 57898لرزاق ]وقال عبد ا
مسعود قوما ارتدوا عن اإلسالم من أهل العراق فكتب فيهم إىل عمر فكتب إليه أن اعرض عليهم ديان اداق   

عضهم فتركه، ومل يقبلها بعضاهم  وشهادة أن ال إله إال اهلل فإن قبلوها فخل عنهم وإن مل يقبلوها فاقتلهم فقبلها ب
[ أخربين يونس بن يزيد عن ابن شاهاب عان   595ورواه ابن وهب ]. اها صوابه عثمان، أخطأ الناسخ. فقتله

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود أن عبد اهلل بن مسعود أخذ بالكوفة رجاال ينعشون حاديث مسايلمة   
فكتب عثمان أن اعرض عليهم دين ادق وشهادة أال إلاه  ، بن عفان فكتب فيهم إىل عثمان، الكذاب يدعون إليه

فقبلها رجاال   ،ومن لزم دين مسيلمة فاقتله، فمن قبلها وتربأ من مسيلمة فال تقتله، إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل
ي مان  اها ورواه البيهقي من طريق حبر عن ابن وهب، والطحاو. ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا ،منهم فتركوا

[ حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن عبياد اهلل  33613وقال ابن أيب شيبة ]. طريق يونس عنه
كان ناس من بين حنيفة ممن كان مع مسيلمة الكذاب يفشون أحاديثه ويتلونه فأخذهم ابن مسعود  :ابن عتبة قال

اإلسالم فمن شهد منهم أن ال إله إال اهلل وأن حممدا فكتب ابن مسعود إىل عثمان فكتب إليه عثمان أن ادعهم إىل 
فاإن أباوا فاضارب    ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واختار اإلميان على الكفر فاقبل ذل  منهم وخل سبيلهم

 .  اها مرسل صحي . فتاب بعضهم وأىب بعضهم فضرب أعناق الذين أبوا، فاستتاهبم، أعناقهم
جاء رجال إىل   :ن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال[ عن اب57897وقال عبد الرزاق ]

إين مررت مبسجد من مساجد بين حنيفة فسمعتهم يقرؤون شيئا مل ينزله اهلل الطاحنات طحنا  :فقال  
ستكثر البقياة،  فقّدم ابن مسعود ابن النواحة أمامهم فقتله وا :العاجنات عجنا اخلابزات خبزا الالقمات لقما، قال

قاال وأخاربين   . ال أجزرهم اليوم الشيطان، سريوهم إىل الشام حىت يرزقهم اهلل توبة أو يفنيهم الطاعون :فقال
أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبعثه إلياه   -البن النواحة  -إن هذا  :إمساعيل عن قيس أن ابن مسعود قال

 :[ حدثنا وكيع قال33651ابن أيب شيبة ]. كنت قاتال رسوال لقتلته لو :مسيلمة، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم
إين مررت مبسجد بين حنيفة فسمعت  :جاء رجل إىل ابن مسعود فقال :حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال

ت عجنا الطاحنات طحنا فالعاجنا :إمامهم يقرأ بقراءة ما أنزهلا اهلل على حممد صلى اهلل عليه وسلم فسمعته يقول
فأرسل عبد اهلل فأتى هبم سبعني ومئة رجل على دين مسيلمة  :فاخلابزات خبزا فالثاردات ثردا فالالقمات لقما قال

ما حنن مبجزري الشيطان هؤالء سائر القوم،  :فأمر به فقتل، مث نظر إىل بقيتهم، فقال، إمامهم عبد اهلل ابن النواحة
[ أخربنا عيسى بن ياونس ثناا   3683إسحاق ]املطالب العالية . الطاعونرحلوهم إىل الشام لعل اهلل أن يفنيهم ب

مر رجل مبسجد من مساجد بين حنيفة فإذا إمامهم يقرأ بقاراءة   :إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال
ذا هام  فبعث عبد اهلل فأيت هبم، فإ. مسيلمة والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والثاردات ثردا فالالقمات لقما

ما حنن مبحرزي الشيطان هؤالء، رحلوهم إىل الشام لعال اهلل   :سبعون يقرأون على قراءة مسيلمة، فقال عبد اهلل
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اها هذا خمتصر، ورواه اخلالل من طريق أمحد عن حيىي عن إمساعيال عان   . تعاىل أن يفنيهم بالطعن والطاعون
 . لهم فيستكثر هبم الشيطانما حنن مبحرزي الشيطان هؤالء ال نقت. وهو خرب صحي . قيس

 :[ حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضارب قاال  33655وقال ابن أيب شيبة ]
فأتى ابان  ، خرج رجل ُيطرق فرسا له فمر مبسجد بين حنيفة فصلى فيه فقرأ هلم إمامهم بكالم مسيلمة الكذاب

يا عباد اهلل لاوال أين    :م فتابوا إال عبد اهلل ابن النواحة فإنه قال لهفاستتاهب ،مسعود فأخربه فبعث إليهم فجاء هبم
ياا  ، فأما اليوم فلست برساول ، لوال أن  رسول لضربت عنق  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
[ حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن أيب إسحاق 1841أبو داود ]. خرشة قم فاضرب عنقه فقام فضرب عنقه
ما بيين وبني أحد من العرب حنة، وإين مررت مبسجد لبين حنيفاة،   :عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد اهلل فقال

مسعت رساول اهلل   :فإذا هم يؤمنون مبسيلمة، فأرسل إليهم عبد اهلل فجيء هبم فاستتاهبم، غري ابن النواحة قال له
نت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بان كعاب   فأ. لوال أن  رسول لضربت عنق  :صلى اهلل عليه وسلم يقول

اها صحي  رواه أمحد وابان  . من أراد أن ينظر إىل ابن النواحة قتيال بالسوق :فضرب عنقه يف السوق، مث قال
حدثنا عبيد  :[ حدثنا نصر بن أمحد قال7384قال ابن املنذر ]. ورواه إسرائيل وأبو عوانة مطوال. حبان وغريمها

صليت مع عبد اهلل بان مساعود    :دثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قالح :اهلل بن موسى قال
أما بعد فواهلل لقد بت الليلة وما يف نفسي على أحد مان   :الغداة، فلما سلم قام رجل فحمد اهلل وأثىن عليه، قال

وإين  :فقال الرجل -ناء العداوة والغضب والشح :ومل أدر ما ادنة حىت سألت شيخا إىل جنيب فقال -الناس حنة 
كنت استطرقت رجال من بين حنيفة لفرسي، وإنه أمرين أن آتيه بغلس فانتهينا إىل مسجد بين حنيفة مسجد عبد 
اهلل بن النواحة مسعت مؤذهنم يشهد أن ال إله إال اهلل وأن مسيلمة رسول اهلل، فكذبت مسعي وكففت الفرس حىت 

من هاهنا، فقام علي بعبد اهلل بن النواحة وأصحابه،  :كذبه عبد اهلل فقالمسعت أهل املسجد أسطوا على ذل  مما 
كنت أتقيكم باه،   :أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال :فجيء هبم وأنا جالس، فقال عبد اهلل لعبد اهلل بن النواحة

معت عبد اهلل بن فس :قال حارثة. فأتى فأمر به عبد اهلل قرظة بن كعب األنصاري فأخرجه إىل السوق فجلد رأسه
فكنت فيمن خارج   :قال حارثة. من سره أن ينظر إىل عبد اهلل قتيال بالسوق فليخرج فلينظر إليه :مسعود يقول

فإذا هو قد جرد وإذا عمامة له، مث إن عبد اهلل شاور أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف بقية القوم، فقام عدي 
اساتتبهم وكفلاهم    :فقال األشاعث وجريار  . ما بعد فتوبوا من الكفرأ :بن حامت فحمد اهلل وأثىن عليه مث قال

[ مان  58369ورواه البيهقي ]. اها ذكره يف الكفالة يف اددود. فاستتاهبم فتابوا وكفلهم عشائرهم. عشائرهم
صليت الغداة مع عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عناه   :طريق أيب عوانة عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال

سلم قام رجل فأخربه أنه انتهى إىل مسجد بين حنيفة مسجد عبد اهلل بن النواحة فسمع مؤذهنم يشهد أن ال  فلما
من ها هنا؟ فوثب نفر  :إله إال اهلل وأن مسيلمة الكذاب رسول اهلل، وأنه مسع أهل املسجد على ذل  فقال عبد اهلل
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أين ماا   :ل عبد اهلل بن مسعود لعبد اهلل بن النواحةفجيء هبم وأنا جالس فقا. علي بابن النواحة وأصحابه :فقال
فأمر قرظة بن كعب األنصاري فأخرجه  :فأىب قال :قال. فتب :قال. كنت أتقيكم به :كنت تقرأ من القرآن؟ قال

من سره أن ينظر إىل ابن النواحة قتيال يف السوق فليخارج   :إىل السوق فضرب رأسه قال فسمعت عبد اهلل يقول
مث إن ابن مسعود استشار الناس يف أولئ  النفر فأشار . فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد :قال حارثة فلينظر إليه

ال بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فاستتاهبم فتابوا فكفلهم  :عليه عدي بن حامت بقتلهم، فقام جرير واألشعث فقاال
 . اها علقه البخاري. عشائرهم

أيت عبد اهلل، فقيال   :عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال [ حدثنا علي بن7049وقال الطرباين ]
 :يا أبا عبد الرمحن، إن ههنا ناس يقرءون قراءة مسيلمة، فرده عبد اهلل فلبث ما شاء اهلل أن يلبث، مث أتاه فقال :له

ندهم، فأمر قرظة بن كعاب  والذي أحلف به يا أبا عبد الرمحن، لقد تركتهم اآلن يف دار، وإن ذل  املصحف لع
يا أبا عباد   :ما هذا؟ بعد استفاض اإلسالم؟ قالوا :ائت هبم، فلما أتى هبم قال عبد اهلل :فسار بالناس معه، فقال

فاستتاهبم عبد اهلل،  :الرمحن نستغفر اهلل ونتوب إليه، ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب املفتري على اهلل ورسوله، قال
م لقريب من مثانني رجال، وأىب ابن النواحة أن يتوب فأمر به قرظة بن كعب فأخرجه إىل وسريهم إىل الشام، وإهن

فلقيت شيخا مناهم   :السوق فضرب عنقه، وأمره أن يأخذ رأسه فيلقيه يف حجر أمه، قال عبد الرمحن بن عبد اهلل
اها حسن صاحي  علاى   . كلنا لريحم اهلل أباك واهلل لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار :كبريا بعد ذل  بالشام فقال

 . ورواه عاصم ابن هبدلة عن شقيق عن عبد اهلل. إرسال فيه، يرويه القاسم عن أبيه عن جده
أيت بأناس مان الازط    [ حدثنا عبد الصمد ثنا هشام بن أيب عبد اهلل عن قتادة عن أنس أن 1047أمحد ] -

اها رواه . من بدل دينه فاقتلوه : صلى اهلل عليه وسلمإمنا قال رسول اهلل : فقال . يعبدون وثنا فأحرقهم
 . (5)وتقدم من وجه آخر عند البخاري. النسائي، ورواه ابن حبان خمتصرا

أيت علي بشيخ كاان نصارانيا    :[ عن معمر عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين قال57890وقال عبد الرزاق ]
. ال :إمنا ارتددت ألن تصيب مرياثا مث ترجع إىل اإلسالم، قاال لعل   :فأسلم مث ارتد عن اإلسالم، فقال له علي

فارجع إىل  :قال. ال :فلعل  خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها مث تعود إىل اإلسالم، قال :قال
وقاال  . (1)فأمر به فضربت عنقه ودفع مرياثه إىل ولده املسلمني :ال، أما حىت ألقى املسي  فال، قال :قال. اإلسالم

                                                
[ سألت أيب عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس 5367قال ابن أيب حامت يف العلل ] - 5

 أن عليا أخذ قوما من الزط اختذوا صنما فحرقهم بالنار. قال: كذا يرويه عبد الصمد، وإمنا هو قتادة عن عكرمة أن عليا.اها
[ أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن املرتد بارتداده ال يزول ملكه عن ماله. وأمجعوا كذل  496/ 53ن املنذر ]قال اب - 1

ذل . أنه برجوعه إىل اإلسالم مردود إليه ماله ما مل يلحق بدار ادرب، وإمنا اختلفوا فيما جيوز له أن يفعله يف ماله وهو مرتد، وقد بينا 
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[ عن ابن عيينة عن سليمان الشامي عن أيب عمرو الشيباين أن املستورد العجلي تنصر بعاد  57859عبد الرزاق ]
إسالمه فبعث به عتبة بن فرقد إىل علي فاستتابه فلم يتب فقتله فطلبت النصارى جيفتة بثالثني ألفا فاأىب علاي   

 :قال. إين أستعني باهلل علي  :ا استتابه وهو يريد الصالة وقالقال ابن عيينة وأخربين عمار الدهين أن علي. وأحرقه
فلما  :قال. اقتلوه عباد اهلل :وقال. فأهوى علي إىل عنقه فإذا هو بصليب فقطعها :قال. وأنا أستعني املسي  علي 

أن دخل علي يف الصالة قدم رجال وذهب مث أخرب الناس أنه مل يفعل ذل  ددث أحدثه، ولكناه ماس هاذه    
[ حدثنا حممد بان  5375الطربي ]. اها الشامي أظنه التيمي تصحف امسه. الجناس، فأحب أن حيدث وضوءاا

بعث عتبة بان   :مسعت أبا عمرو الشيباين يقول :حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال :عبد األعلى الصنعاين قال
ر أشعر عليه صو ، فاساتتابه علاي   فقدم عليه رجل على محا :فرقد إىل علي برجل تنصر ارتد عن اإلسالم قال

ما أدري ما تقول، غري أن عيسى كذا كذا، فاذكر بعاض    :طويال وهو ساكت، مث قال كلمة فيها هلكته، قال
كفوا، أو أمسكوا، فما كفوا عنه حىت قتلوه، فأمر به فاأحرق بالناار،    :الشرك، فوطئه علي ووطئه الناس، فقال

شهيد وجعل أحدهم يأيت بالدينار أو الدرهم يلقيه، مث جيايء   :قولوني. شهيدا، شهيدا :فجعلت النصارى تقول
حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي  :حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال. كأنه يطلبه، يعتل به ليصيبه من رماده أو دمه

 :لي قاال عن أيب عمرو الشيباين أن رجال من بين عجل كان طويل اجلهاد، فتنصر فكتب فيه عتبة بن فرقد إىل ع
فجيء به رجال مكبال يف ادديد، فوضع بني يدي علي، فجعل علي يكلماه   :قال. فكتب إليه أن يسرح به إليه

 :ما أدري ما تقول، غري أنه شهد أن عيسى ابان اهلل، قاال   :ويديره، حىت تكلم بكلمة كانت فيها هلكته، قال
ا هو قد مات، فأمر به فحرق، فجعلت النصارى أمسكوا، فأمسكوا، فإذ :فقال. فوثب عليه فوطئه، ووطئه الناس

 .  وخرب الوضوء ال يص . اها صحي . شهيدا، فجعلوا يأخذون ما وجدوا من عظامه، ومن دمه :تقول
[ عن الثوري عن مساك بن حرب عن ابن عبيد بن األبرص أن عليا استتاب مساتورد  57855وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا غندر عن شاعبة  33690ابن أيب شيبة ]. به برجله فقتله الناسالعجلي وكان ارتد عن اإلسالم فأىب فضر
فسأله عن ، عن مساك عن ابن عبيد بن األبرص عن علي بن أيب طالب أنه أيت برجل كان نصرانيا فأسلم، مث تنصر

[ أخربنا 1334ابن اجلعد ]. فقام الناس إليه فضربوه حىت قتلوه :فقام إليه علي فرفسه برجله، قال، كلمة، فقال له
كنت عند علي جالسا حىت أيت برجل من بين عجل يقاال لاه    :شري  عن مساك عن ابن عبيد بن األبرص قال

 :قاال . وجدت دينهم خريا من دينكم :ما ل ؟ قال :املستورد كان مسلما فلحق باألكرياخ فتنصر فقال له علي
كلمة خفيت علاي   :تقول يف عيسى؟ قالوأنا على دين عيسى، ولكن ما  :قال علي. وما دين ؟ قال دين عيسى

                                                                                                                                       

أحفظ عنه من أهل العلم أن املرتد إذا تاب ورجع إىل اإلسالم أن ماله مردود إليه. واختلفوا يف مال املرتد الالحق بدار  وقال: أمجع كل من
 ادرب.
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فتوطأه القوم حىت مات فجاء أهل ادرية فأعطوا جببة . اقتلوه :فقال علي. إنه ربه :مل أفهمها، فزعم القوم أنه قال
 . اها حسن. له صو  اثنا عشر ألفا فأىب عليهم علي فأمر هبا فأحرقت بالنار ومل يعرض ملاله

ن أمحد بن صاحل نا أمحد بن بديل نا يوسف بن يعقوب ادضرمي ناا عباد   [ نا حممد ب3503وقال الدارقطين ]
فقال ، شهدت عليا رضي اهلل عنه وأتى بأخي بين عجل املستورد بن قبيصة تنصر بعد إسالمه :املل  بن عمري قال

، أنا على ديان املساي    :فقال، حدثت عن  أن  تنصرت :ما حدثت عين؟ قال :ما حدثت عن ؟ قال :له علي
، طاؤوه  :فقال علاي ، ما تقول فيه؟ فتكلم بكالم خفي علي :فقال له علي، وأنا على دين املسي  :ل له عليفقا

يوسف أظنه ابن إباراهيم قاضاي   . اها حسن. املسي  ربه :ما قال؟ قال :فقلت للذي يليين، فوطئ حىت مات
 .  اليمن

ثه أن علي بن أيب طالاب أيت بيهاودي   [ أخربين حيىي بن أيوب أن عبد اهلل بن شربمة حد599وقال ابن وهب ]
مث ، فغضب علي فأمر باه فقتال  ، حيسب أن هؤالء كلهم مؤمنون :وقال، فاستتابه فأىب أن يتوب، مث هتود، أسلم

 . اها ضعيف. مث أحرقه بالنار ،فأمر به فأدرج يف حصرية ،ختو  أن يفتنوا فيه لشدة نفسه وجرأته
ثنا يزيد بن هارون قال أخربنا شري  بن عبد اهلل عن جاابر   :قال [ حدثنا علي بن شيبة4553وقال الطحاوي ]

ما محل  على ما صانعت؟   :مث تنصر فأتى به علي رضي اهلل عنه فقال ،عن الشعيب أن رجال كان نصرانيا فأسلم
اقتلاوه   :فقال. أو هو رب علي، هو ريب :ما تقول يف عيسى؟ قال :فقال له ،وجدت دينهم خريا من دينكم :قال
مث قرأ )إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفاروا مث   ،إن كنت ملستتيبه ثالثا :فقال علي بعد ذل . تله الناسفق

حدثنا هشيم  :حدثنا سعيد قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0444وقال ابن املنذر ]. اها ضعيف. ازدادوا كفرا(
ن الزط قد ارتدوا عن اإلسالم او زنادقة، فأمر هبم علي شهدت عليا أيت بناس م :أخربنا جمالد عن الشعيب قال :قال

حادثين أباو    :قال الشعيب. صدق اهلل ورسوله، صدق اهلل ورسوله :فضربت أعناقهم وحرق أجسادهم، مث قال
 :يا أمري املؤمنني، رأيت  حني قتلت هؤالء وحرقت أجساادهم قلات   :لقيته بعدما انصر  فقلت :جحيفة قال

إين قد أعر  أن  ومن علاى مثال    :هد النيب صلى اهلل عليه وسلم إلي  فيهم شيئا؟ قالصدق اهلل ورسوله، أع
 اها. فهناك فسلوين :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :رأي  تعرفون ما أريد، إين حمارب، ولكن إذا قلت

يا حرق زنادقاة  [ حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن سويد بن غفلة أن عل10459وقال ابن أيب شيبة ]
نعم، يا  :أسويد؟ قلت :مث انصر ، فاتبعته، قال :صدق اهلل ورسوله، قال :بالسوق، فلما رمى عليهم بالنار، قال
قال رسول اهلل صالى اهلل   :يا سويد، إين مع قوم جهال، فإذا مسعتين أقول :أمري املؤمنني، مسعت  تقول شيئا، قال

حدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين قال حدثنا معتمر بن ساليمان   [5373وقال الطربي ]. عليه وسلم فهو حق
فأمر  :ارتد ناس من السودان عن اإلسالم قال :عن أبيه قال حدثين نعيم بن أيب هند قال حدثين سويد بن غفلة قال

غ الرساول  اهلل أكرب، صدق اهلل، وبل :فجعل ينظر إىل السماء، وينظر إىل األرض ويقول :هبم علي أن حيرقوا، قل
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 :مث انطلق فادخل، قاال   :صلى اهلل عليه وسلم احفروا ها هنا، ففعل ذل  مرة أو مرتني أو أكثر من ذل ، قال
فذهب لايجلس فأخاذت    :سويد بن غفلة، قال :من هذا؟ قلت :فقيل :فانطلقت حىت ضربت عليه الباب، قال

فأخربين أرأيت نظرك إىل السماء، ونظارك إىل   يا أمري املؤمنني، إن هذه الشيعة قد مشتت بنا، :فقلت :بيده، قال
ألن  :فقال :اهلل أكرب، صدق اهلل وبلغ الرسول؟ عهد إلي  نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا؟ قال :األرض، وقول 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومل يقل، هل علي بأس أن أنظار إىل   :أقع من السماء أحب إيل من أن أقول
 :صدق اهلل ورسوله؟ قلات  :فهل علي بأس أن أقول :ال، قال :علي بأس أن أنظر إىل األرض؟ قلت السماء؟ هل
 . سيأيت ما يشبه هذا يف أحاديث اخلوارج. اها صحي . فإين رجل مكايد :ال، قال

بعث علي معقال   :مسعت أبا الطفيل يقول :[ أخربنا ابن عيينة عن عمار الدهين قال57854وقال عبد الرزاق ]
سلمي إىل بين ناجية فوجدهم ثالثة أصنا  صنف كانوا نصارى فأسلموا، وصنف ثبتوا على النصرانية، وصنف ال

أسلموا مث رجعوا عن اإلسالم إىل النصرانية، فجعل بينه وبني أصحابه عالمة إذا رأيتموهاا فضاعوا الساالح يف    
لسالح فيهم، فقتل مقاتلتهم وسىب ذراريهم، الصنف الذين أسلموا مث رجعوا عن اإلسالم، فأراهم العالمة فوضعوا ا

وداق مساقلة    :قال. فأجاز علي رضي اهلل عنه ذل . فباعهم من مسقلة مبئة ألف فنقده مخسني وبقي مخسون
أماا   :معاوية رضي اهلل عنه فأعتقهم فأجاز علي عتقهم وأتى دار مسقلة فشعث فيها فأتوه بعد ذلا ، فقاال  

[ حدثنا عبد الرحيم بن ساليمان  33698ابن أيب شيبة ]. به آخذ لكم حبقكمصاحبكم فقد دق بعدوكم فأتوين 
كنت يف اجليش الذين بعثهم علي  :حدثين أبو الطفيل قال :عن عبد املل  بن سعيد بن حيان عن عمار الدهين قال

ما أناتم؟   :نهمأمرينا لفرقة م :فقال :فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثالث فرق، قال، بن أيب طالب إىل بين ناجية
ما أنتم؟ قالوا حنان قاوم مان     :مث قال للثانية، فثبتنا على إسالمنا، قال اعتزلوا، حنن قوم نصارى وأسلمنا :قالوا

ما أنتم؟ قالوا حنان قاوم مان     :مث قال لفرقة أخرى، النصارى مل نر دينا أفضل من ديننا فثبتنا عليه فقال اعتزلوا
مسحت رأسي ثالث مرات فشدوا عليهم ففعلوا فقتلاوا املقاتلاة وسابوا    إذا  :النصارى فأبوا، فقال ألصحابه

فأىب أن ، فجئت بالذراري إىل علي وجاء مصقلة بن هبرية فاشتراهم مبائيت ألف فجاء مبئة ألف إىل علي، الذراري
، ال :فقاال أال تأخذ الذرية،  :فانطلق مصقلة بدرامهه وعمد إليهم مصقلة فأعتقهم ودق مبعاوية فقيل لعلي، يقبل

ثنا سليمان بان معااذ    :ثنا أبو داود الطيالسي قال :[ حدثنا ابن مرزوق قال4556الطحاوي ]. فلم يعرض هلم
فبعث إليهم علي بان أيب  ، وكانوا نصارى، الضيب عن عمار بن أيب معاوية الدهين عن أيب الطفيل أن قوما ارتدوا

، فأتى على طائفة مناهم . فاقتلوا املقاتلة واسبوا الذريةإذا حككت رأسي  :فقال هلم، طالب معقل بن قيس التيمي
مث رأينا أن ال دين أفضل ، فاخترنا اإلسالم، كنا قوما نصارى فخرينا بني اإلسالم وبني ديننا :فقال ما أنتم؟ فقالوا

و شعبة فأخربين أب :قال عمار. فح  رأسه فقتلت املقاتلة وسبيت الذرية. فنحن نصارى، من ديننا الذي كنا عليه
فأتاه ، من يشتريهم مين؟ فقام مستقتلة بن هبرية الشيباين فاشتراهم من علي مبائة ألف :أن عليا أتى بذراريهم فقال
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. إين ال أقبل املال إال كامال فدفن املال يف داره وأعتقهم ودق مبعاوية فنفذ علي عاتقهم  :فقال علي. خبمسني ألفا
 . لبكري جمهول، كأنه من شيعة الكوفةاها حديث أيب الطفيل حسن وأبو شعبة ا

كان  :[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرمحن بن عبيد العامري عن أبيه قال33656وقال ابن أيب شيبة ]
فأتى هبم علي بن أيب طالاب  ، أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس، وكانوا يعبدون األصنام يف السر

ما ترون يف قوم كانوا يأخذون معكام العطااء   ، يا أيها الناس :ال يف السجن، مث قالفوضعهم يف املسجد، أو ق
فحرقهم  ،ولكن أصنع هبم كما صنعوا بأبينا إبراهيم، ال :اقتلهم، قال :والرزق ويعبدون هذه األصنام؟ قال الناس

 . اها سند صحي . بالنار
سامة محاد بن أسامة حدثنا ناوح بان ربيعاة    [ حدثين ادسني بن علي قال حدثنا أبو أ5374وقال الطربي ]

حدثين شري  أبو أمية قال وكان خال أيب أهنم وجدوا ثالثة نفر يف سارب، ومعهام    :األنصاري أبو مكني قال
 . اها ال بأس به. فرفعوا إىل علي بن أيب طالب، فأمر هبم علي، فأدرجوا يف بوار، مث أحرقهم :قال. أصنام

شهدت عليا يف الرحبة، وجااء   :حدثنا مروان بن معاوية عن أيوب بن نعمان قال [10451وقال ابن أيب شيبة ]
يا أمري املؤمنني إن هاهنا أهل بيت هلم وثن يف دارهم يعبدونه فقام علي ميشي حىت انتهى إىل الادار،   :رجل، فقال

 .  اها ضعيف. فأمرهم فدخلوا، فأخرجوا إليه متثال رخام، فأهلب علي الدار
حدثنا ابن أيب عدي وحممد بن جعفر عن عو  وحدثين يعقوب بن  :[ حدثنا ابن بشار قال5376]وقال الطربي 
أخربنا عو  بن أيب مجيلة عن أيب رجاء أن ناسا من أهل اليمن ارتادوا عان    :حدثنا ابن علية قال :إبراهيم قال

 : ذل  اجليش، قاال اإلسالم زمن علي بن أيب طالب فبعث علي جارية بن قدامة، وبعث معه جيشا، وكنت يف
فسار حىت إذا بلغ حفر عدي وتيم، أراد أن يسر  السري، فأرذى رجاال، وأرذاين فيهم، مث أسر  السري، حىت إذا 
بلغ البلد مجع أولئ  الذين ارتدوا عن اإلسالم، فضرب أعناقهم، وحرق أجسادهم بالنار، وبذل  أمره علي، فقال 

أرذى . اها سند صاحي  . جيش حمرق، ومن قبل بني من سليمى مفرقأال صبحاين قبل  :القائل من أهل اليمن
 .  حسر وهزل

[ أخربين ادارث بن نبهان عن حممد بن عبيد اهلل عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه عن علي 550وقال ابن وهب ]
اها ادارث . فخرج هبم فحفر هلم حفرة وأمر بضرب أعناقهم ،بن أيب طالب أنه أيت بزنادقة يعبدون وثنا بالكوفة

 . ال حيتج به
حدثنا خلف بن عمر عن علي بن هاشم عن معارو  بان    :[ حدثنا حممد بن خلف قال5377وقال الطربي ]

ويلكم من  :أنت هو، قال :من أنا؟ قالوا :أنت هو، قال :أيت علي بقوم زنادقة، فقالوا :خربوذ عن أيب الطفيل قال
اهيم غضبوا آلهلتهم فأرادوا أن حيرقوا إبراهيم بالنار، فنحن أحاق أن  إن قوم إبر :أنت رهبم، فقال علي :أنا؟ قالوا

يا قنرب، دونكهم، فضرب أعناقهم، مث حفر هلم حفر النار، وألقاهم فيها، فأنشأ النجاشاي   :نغضب لربنا، مث قال
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فذاك اهلل  نقدا غري لترم يب املنايا حيث شاءت إذا مل ترم يب يف ادفرتني، إذا ما قربوا حطبا ونارا  :ادارثي يقول
وقاال الطاربي   . ال باأس باه  . اها ابن خلف هو أبو نصر العسقالين، وخلف أظنه ابن عمرو العكربي. دين
 :حدثنا شبابة بن سوار عن سالم بن أيب القاسم عن أبيه، وحدثين ابن خلف قال :[ حدثين ابن خلف قال5370]

أنت ربناا،   :أيت علي بناس من الزنادقة، فقالوا :ل قالحدثنا نصر بن مزاحم عن معرو  بن خربوذ عن أيب الطفي
ويلكم ما تقولون؟ فاستتاهبم، فلم يرجعوا، فأمر قنربا فضرب أعناقهم، مث حفر هلم حفر النريان، فأضرمها،  :فقال

 . اها نصر متروك، وسالم مل أعرفه. مث ألقاهم فيها
ابوس بن خمارق أن حممد بن أيب بكر كتب إىل [ عن الثوري عن مساك بن حرب عن ق53654وقال عبد الرزاق ]

. علي يسأله عن مسلَمني تزندقا وعن مسلم زىن بنصرانية وعن مكاتب ترك بقية من كتابته وترك ولادا أحارارا  
فكتب إليه علي أما الَذين تزندقا فإن تابا وإال فاضرب عنقهما، وأما املسلم فأقم عليه ادد وادفع النصارانية إىل  

[ حادثنا أباو   33659ابن أيب شايبة ] . وأما املكاتب فيؤدي بقية كتابته وما بقي فلولده األحرارأهل دينها، 
بعث علي حممد بن أيب بكر أمريا على مصر فكتاب إىل   :األحوص عن مساك عن قابوس بن املخارق عن أبيه قال

من يدعي اإلسالم فكتب  ومنهم من يعبد غري ذل  ومنهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، علي يسأله عن زنادقة
[ 87وقال ابن وهب ]. ويترك سائرهم يعبدون ما شاؤوا ،إليه وأمره يف الزنادقة أن يقتل من كان يدعي اإلسالم

أخربين عبد اهلل بن يزيد عن من أخربه عن مساك بن حرب أن حممد بن أيب بكر كتب إىل علي بن أيب طالب يسأله 
إمنا حتول من كفر إىل  :فكتب إليه :و يهودي حتول نصرانيا أو جموسيا، قالعن نصراين حتول يهوديا أو جموسيا، أ

حدثنا  :حدثنا حجاج بن منهال قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0445ابن املنذر ]. (5)كفر، ليس عليه شيء
ىل علي بان  أخربنا مساك بن حرب عن قابوس بن خمارق بن سليم عن أبيه أن حممد بن أيب بكر كتب إ :محاد قال

عن مكاتب مات وترك ماال وولدا، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته، وعان   :أيب طالب يسأله عن ثالث خصال
أما املكاتبة فتكمل مما ترك، ويصري  :فكتب إليه علي. زنادقة مسلمني، وزنادقة نصارى، وعن مسلم زىن بنصرانية

وأما زنادقاة النصاارى   . اإلسالم، فإن أسلموا وإال قتلوا وأما زنادقة املسلمني فتعرض عليه. ما بقي مرياثا لولده
البيهقاي  . وأما املسلم الذي زىن بنصرانية فيقام عليه ادد، وأما النصرانية فتترك وأهل دينها. فيتركوا وأهل دينهم

[ من طريق محاد بن سلمة عن مساك عن قابوس بن املخارق عن أبيه أن حممد بن أيب بكار كتاب إىل   58394]
أما الزنادقة فيعرضون على اإلسالم، فاإن   :قال علي رضي اهلل عنه. رضي اهلل عنه يسأله عن زنادقة مسلمني علي

 . اها ضعيف. أسلموا وإال قتلوا

                                                
[ أخربنا ابن جريج قال حدثت حديثا رفع إىل علي يف يهودي أو نصراين تزندق قال: دعوه حيول من دين إىل 50117عبد الرزاق ] - 5

 دين.اها
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[ عن عثمان عن سعيد بن أيب عروبة عن أيب العالء عن أيب عثمان النهدي أن علياا  57405وقال عبد الرزاق ]
[ من طريق حيىي أخربنا عبد الوهاب 5154اها ورواه اخلالل ]. فأىب فقتلهاستتاب رجال كفر بعد إسالمه شهرا 

أخربنا سعيد عن العالء بن أيب حممد أن عليا رضي اهلل عنه أخذ رجال من بين بكر بن وائال قاد تنصار،     :قال
اها كذا، . أما إن  واحد، إمام  يف النار :فقال. يا آل بكر :فاستتابه شهرا فأىب، فقدمه ليضرب عنقه، فنادى

 . وهو ضعيف
يستتاب املرتاد   :[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي قال33618وقال ابن أيب شيبة ]

البيهقاي  . فإن عاد قتال  ،يستتاب املرتد ثالثا :قال علي :وقال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعيب قال. ثالثا
 :ن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي اهلل عنه قال[ من طريق عبد اهلل بن هاشم حدثنا وكيع ع58363]

 . اها ضعيف. يستتاب املرتد ثالثا مث قرأ )إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا(
ال يساكنكم اليهود  :قال  [ حدثنا شري  عن ليث عن طاووس عن 33694ابن أيب شيبة ] -

 . اها سند ضعيف(5)ن أسلم منهم، مث ارتد فال تضربوا إال عنقهفم، والنصارى يف أمصاركم
يساتتاب املرتاد    :يقول  [ حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي عمن مسع 10405ابن أيب شيبة ] -

 . (1)اها ضعيف. ثالثا، فإن تاب ترك، وإن أيب قتل
ين عمرو بن ادارث أن حيىي بان ساعيد   [ من طريق حبر حدثنا عبد اهلل بن وهب أخرب58318وروى البيهقي ]

 .  اها مرسل جيد. من كفر بعد إميانه طائعا فإنه يقتل :حدثه أن ابن عمر رضي اهلل عنهما كان يقول
[ أخربين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا علي اهلمداين حدثهم أهنم كانوا مع 640ابن وهب يف اجلامع ] -

ى اهلل عليه وسلم يف البحر فأيت برجل من املسلمني قد فار إىل العادو فأقالاه    صاحب النيب صل   
اإلسالم فأسلم مث فر الثانية فأيت به فأقاله اإلسالم فأسلم مث فر الثالثة فأيت به فنز  هبذه اآلية )إن الاذين آمناوا مث   

رواه البيهقاي  . هم سبيال( فضرب عنقهكفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن اهلل ليغفر هلم وال ليهدي
 . وضعفه

                                                

[ عن ابن جريج قال قال يل عطاء يف إنسان يكفر بعد إميانه يدعى إىل اإلسالم فإن أىب قتل. قال قلت: كم 57409زاق ]عبد الر - 5
 يدعى؟ قال: ال أدري. قلت: عمن؟ قال: ال أدري، ولكنا قد مسعنا ذل .اها

ان عن عبد الكرمي اجلزري عن رجل عن ابن [ قرأت على أيب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفي4177قال عبد اهلل بن أمحد يف العلل ] - 1
عمر قال: يستتاب املرتد ثالثا. وقرأت على ابن مهدي قال قال سفيان يف حديث املرتد هو أبو أمية حدثين به سفيان. قال أيب ونسخناه 

أبو أمية مبثل هذا  من كتاب األشجعي يعين مما أعطاهم ابن األشجعي من كتب أبيه عن سفيان عن عبد الكرمي البصري قال أيب هو
 ادديث.اها أبو أمية ضعيف.
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[ حدثنا جرير بن عبد ادميد عن منصور عن إبراهيم عن أيب معشر عن مسروق عان  17673ابن أيب شيبة ] -
ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إال من استحل ثالثة أشياء، قتل النفس بالنفس، والثيب الزاين،  :قالت 

 . (5)اها صحي ، وله شواهد عن أم املؤمنني. مني أو اخلارج من مجاعة املسلمنيواملفارق مجاعة املسل
 ما جاء يف املرأة ترتد

[ حدثنا ادسني بن إسحاق التستري ثنا هوبر بن معاذ ثنا حممد بن سلمة عان الفازاري عان    03الطرباين ] -
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم   مكحول عن ابن أيب طلحة اليعمري عن أيب ثعلبة اخلشين عن معاذ بن جبل أن

أميا رجل ارتد عن اإلسالم فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن مل يتب فاضرب عنقاه،   :قال له حني بعثه إىل اليمن
اها حممد بن سلمة ادراين عن (1)وأميا امرأة ارتدت عن اإلسالم فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها

 . وال يص  شيء عن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم. بيد اهلل العرزمي متروكالفزاري هو حممد بن ع
. بنساء أهل الردة باعهم  وكذل  فعل . تسىب وتبا  :[ عن معمر عن قتادة قال57817عبد الرزاق ] -

 . وهذا يف نساء أهل ادرب. اها منقطع
حدثين أيب عن حمماد بان    :ثين إبراهيم بن حيىي قال[ حدثنا عبد اهلل بن شبيب حد548وقال احملاملي يف أماليه ]

أتانا زيد بن حارثة فقام إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جير  :إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
وكانت أم قرفة جهزت أربعني راكبا من ولدها وولد ولدها إىل رسول اهلل صلى  :قالت عائشة. فقبل وجهه ،ثوبه

، وقتال أم قرفاة  ، فقتلهم، فأرسل إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زيد بن حارثة ،وسلم ليقاتلوهاهلل عليه 
إبراهيم هو إبراهيم بن . اها منكر. فنصبه باملدينة بني رحمني ،وأرسل بدرعها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . حيىي بن حممد بن عباد بن هانئ الشجري
حدثنا خالد بن يزيد بان أيب   :حدثنا سعيد بن منصور قال :[ حدثنا حممد بن علي قال0466ورواه ابن املنذر ]
ورواه البيهقي من طريق . أم قرفة يف الردة :أخربين أيب أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال هلا :مال  الدمشقي قال
ال  عن شهر بن حوشب عن ورواه هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثين يزيد بن أيب م. سعيد بن منصور

اهاا أخرجاه البيهقاي يف    . فأمر هبا فقتلت، وكانت قد ارتدت عن اإلسالم، أيب بكر أنه أيت بأم قرفة الفزارية
 . وال يص  من وجهيه. املعرفة

                                                

[ أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن اجملنون إذا ارتد يف حال جنونه أسلم على ما كان قبله، 687/ 53قال ابن املنذر ] - 5
لب أولياؤه ذل ، ويرثه املسلمون، وأن أحكام األزواج ثابتة بينه وبني زوجه إن كانت له. ولو قتله قاتل عمدا كان عليه القود إذا ط

 ويرثهم لو مات بعض من يرثه.اها
 [ وقال: سنده حسن، وهو نص يف موضع النزا  فيجب املصري إليه.اها181/ 51ذكره ابن حجر يف الفت  ] - 1
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[ أخربين الليث بن سعد أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثه أن امرأة يقال هلا أم قرفاة  554ورواه ابن وهب ]
. وهو رأيي ،وذل  الذي مسعنا :وقال يل الليث، فاستتاهبا أبو بكر الصديق فلم تتب فقتلها، عد إسالمهاكفرت ب

 .  اها هذا أمنت وهو منقطع
[ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية يف 3191ورواه الدارقطين ]

 . اها هذه الزيادة أظنها من تدليس الوليد. مث صاح هبما فشقاهاردهتا قتلة مثلة شد رجليها بفرسني 
[ حدثين أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن أم قرفة الفزارية كانات  657قال أبو عبيد يف األموال ] 

 هاا. وأىب سعيد أن خيربنا كيف مثل هبا :قال أبو مسهر. فيمن ارتد، فأيت هبا أبو بكر، فقتلها، ومثل هبا
يف  [ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس عان  10407ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا حممد بن خملد نا الصاغاين نا عمرو بن عاصم نا محاد بن 3646الدارقطين ]. تقتل :املرتدة تستأمى، وقال
خالس عن علاي   :مث قال. دة تستأىن وال تقتلاملرت :سلمة نا قتادة عن خالس بن عمرو عن علي عليه السالم قال

رواه . تستأمى جتعل أمة :وضعفه أمحد، وقال. اها ورواه ابن املنذر من طريق محاد بن سلمة. ال حيتج به لضعفه
 . اخلالل

[ نا أمحد بن إسحاق بن هبلول نا أيب نا عمر بن عبد الرمحن عن أيب جعفر عن أبيه عان  3111وقال الدارقطين ]
اها كذا، عمار بان عباد    . مقتول إذا مل يرجع ذكرا أو أنثى، كل مرتد عن اإلسالم :أيب طالب قالعلي بن 

 .  واهلل أعلم. الرمحن، أظنه تصحيفا
 اها  . والزهري وإبراهيم تقتل املرتدة  وقال . قال البخاري يف حكم املرتد واملرتدة -
 .  حتبس وال تقتل املرأة ترتد :قال  ن عن [ عن الثوري عن عاصم عن أيب رزي57835عبد الرزاق ] -

[ نا حممد بن خملد نا حممد بن أيب بكر العطار أبو يوسف الفقيه نا عبد الرزاق نا سفيان 3648ورواه الدارقطين ]
مث قال نا حممد بن خملد . حتبس وال تقتل :قال، عن أيب حنيفة عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرأة ترتد

مث . تساتحيا  :ا عباس بن حممد نا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرأة ترتد قالن
 :وقال أبو عاصام . قد حدثتنا به عن سفيان يكفينا :فلم أكتبه وقلت، قال أبو عاصم نا أبو حنيفة عن عاصم هبذا

 . انرى أن سفيان الثوري إمنا دلسه عن أيب حنيفة فكتبتهما مجيع
[ نا حممد بن خملد نا حممد بن إسحاق نا أبو عاصم عن سفيان وأيب حنيفة عن عاصام  3644ورواه الدارقطين ]

اها ورواه وكيع وعبد الرحيم بن سليمان وأبو قطان  (5) تستحيا :عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرأة ترتد قال
 . وغريهم عن أيب حنيفة

                                                
ابن عباس يف  [ مسعت أبا عاصم الضحاك بن خملد يذكر عن سفيان عن عاصم عن أيب رزين عن56/ 3قال الفسوي يف املعرفة ] - 5

املرتدة قال: تستحيا. قال أبو عاصم: أخربنا أبو حنيفة عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس قال: تقتل. قال أبو عاصم: بلغين أن سفيان 
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صمد بن علي حدثنا عبد اهلل بن عيسى اجلزري نا عفان نا شاعبة عان   [ حدثنا عبد ال3155وقال الدارقطين ]
عبد  :قال. ال تقتل املرأة إذا ارتدت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس قال

 وال ،وهذا ال يص  عن النيب صلى اهلل علياه وسالم   ،يضع ادديث على عفان وغريه ،اهلل بن عيسى هذا كذاب
 اها. رواه شعبة

[ نا أمحد بن إسحاق بن هبلول نا أيب نا طلق بن غنام عن أيب مال  النخعي عن عاصام  3153وقال الدارقطين ]
 . اها منكر. حتبس وال تقتل ،املرتدة عن اإلسالم :بن أيب النجود عن أيب رزين عن ابن عباس قال

 . من الباب ما جاء يف حد الساحر
 

                                                                                                                                       

ة. مسعه من أيب حنيفة أو بلغه عن أيب حنيفة. حدثنا سلمة عن أمحد قال: حدثنا عبد الرمحن قال: سألت سفيان عن حديث عاصم يف املرتد
قال: أما من ثقة فال. وادديث كان يرويه أبو حنيفة عن عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرأة إذا ارتدت قال: حتبس وال تقتل. 

[ نا حممد بن خملد نا ابن أيب خيثمة قال: مسعت حيىي بن معني يقول: كان الثوري يعيب على أيب حنيفة حديثا كان 3644الدارقطين ]
[ وقد تكلم يف هذه املسألة بعض أصحابنا وقال: 53/689وه غري أيب حنيفة عن عاصم عن أيب رزين. وقال ابن املنذر ]ومل ير ،يرويه

حديث عاصم بن هبدلة عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرتدة حتبس وال تقتل. فإن أصحاب عاصم املعروفني بصحبته كشعبة وابن عيينة 
واحد منهم هذا ادديث عن عاصم، إمنا تفرد بروايته أبو حنيفة، وهو غري معرو  بصحبة عاصم،  ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة مل يرو

وهو حديث منكر خال  السنة، وقد كان أبو بكر بن عياش من خواص عاصم واملعروفني بصحبته، كتب إيل بعض أصحابنا قال: حدثين 
عياش يقول: لقيت أبا حنيفة فقلت له: هذا الذي رويت عن ابن عباس يف  أبو قدامة قال: مسعت أبا زيد املدائين قال: مسعت أبا بكر بن

املرتدة إمنا هو حديث من أتى هبيمة. قال فجعل يتلوم ويتشك  ال يقوم عليه. مث قال: ذكر ألمحد بن حنبل حديث عاصم عن أيب رزين 
املرتدة؟ قال: أما من ثقة فال. قال أبو عبد اهلل: إمنا مسعه يف املرتدة قال: هذا رواه أبو حنيفة. قال عبد الرمحن قيل لسفيان مسعت حديث 

[ فخالفنا بعض الناس يف املرتدة وكانت حجته شيئا رواه عن 58313من أيب حنيفة. مث ذكر أخبارا يف ذم أيب حنيفة. وقال الشافعي ]هق
بعض من يذهب هذا املذهب وحبضرتنا مجاعة من عاصم عن أيب رزين عن ابن عباس يف املرأة ترتد عن اإلسالم حتبس وال تقتل، فكلمين 

أهل العلم بادديث فسألناهم عن هذا ادديث فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال: هذا خطأ، والذي روى هذا ليس ممن يثبت 
 أهل ادديث حديثه.اها
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 وقول اهلل تعاىل )ورفعنا ل  ذكرك(
[ حدثنا عباد بن موسى اخلتلي أخربنا إمساعيل بن جعفر املدين عن إسارائيل عان عثماان    6343أبو داود ] -

حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النيب صلى اهلل عليه وسلم وتقع فياه،   :الشحام عن عكرمة قال
فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع يف النيب صلى اهلل علياه وسالم    :قال.  تنتهي، ويزجرها فال تنزجرفينهاها فال

وتشتمه، فأخذ امِلغول فوضعه يف بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بني رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم فلماا  
اهلل رجال فعل ما فعل يل عليه حق إال  أنشد :فجمع الناس فقال. أصب  ذكر ذل  لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يا رسول اهلل أناا   :فقام األعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حىت قعد بني يدي النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال. قام
صاحبها، كانت تشتم  وتقع في  فأهناها فال تنتهي وأزجرها فال تنزجر، ويل منها ابنان مثل اللؤلؤتني وكانت 

كانت البارحة جعلت تشتم  وتقع في ، فأخذت املغول فوضعته يف بطنها واتكأت عليها حاىت  يب رفيقة، فلما 
رواه النسائي وصاححه ادااكم والاذهيب    . أال اشهدوا أن دمها هدر :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. قتلتها

 . (5)ويف الباب خرب كعب بن األشر  يف الصحي . واملقدسي يف املختارة واأللباين
[ حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد عن يونس عن محيد بن هالل عن النيب صلى اهلل عليه 6344و داود ]أب -

وسلم ح وحدثنا هارون بن عبد اهلل ونصري بن الفرج قاال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد 
رضي اهلل عنه فتغيظ على رجال    كنت عند  :عن محيد بن هالل عن عبد اهلل بن مطر  عن أيب برزة قال

فقام فدخل فأرسال  . فأذهبت كلميت غضبه :قال. تأذن يل يا خليفة رسول اهلل أضرب عنقه :فاشتد عليه فقلت
ال  :قاال . نعم :أكنت فاعال لو أمرت ؟ قلت :قال. ائذن يل أضرب عنقه :ما الذي قلت آنفا؟ قلت :فقال. إيل

أي مل يكن  :قال أبو داود هذا لفظ يزيد، قال أمحد بن حنبل. ى اهلل عليه وسلمواهلل ما كانت لبشر بعد حممد صل
أليب بكر أن يقتل رجال إال بإحدى الثالث اليت قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كفر بعد إميان أو زنا بعاد  

ه النساائي وادااكم   اها اخلرب روا. إحصان أو قتل نفس بغري نفس، وكان للنيب صلى اهلل عليه وسلم أن يقتل
 .  ليس هذا إال ملن شتم النيب صلى اهلل عليه وسلم :ويف لفظ للحاكم. وصححه والذهيب

حدثنا سفيان عن أجل  عن سلمة عان حجياة    :[ حدثونا عن حممد بن ميمون اخلياط قال0444ابن املنذر ] -
إن  :قال. إنه يقول ألقتلن  :قال. سبه إن شئت :قال. إين مسعت هذا يسب  :برجل فقال أتى رجل إىل  :قال

إين ال أمنعهم نصيبهم من الفيء، وال أبدأهم بشيء حىت يبدأوين، وال أمنعهم مسااجد اهلل أن   :قال. قتلين فاقتلوه
 . اها ضعيف. يذكروا فيها امسه

                                                
  عليه وسلم القتل.[ أمجع عوام أهل العلم على أن على من سب رسول اهلل صلى اهلل673/ 53قال ابن املنذر ] - 5
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وسالم  فيمن كذب على النيب صلى اهلل علياه   :[ عن ابن التيمي عن أبيه أن عليا قال0897وقال عبد الرزاق ]
 .  اها مرسل. يضرب عنقه

[ حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا حيىي بن إمساعيل الواسطي حدثنا إبراهيم بن 369ابن أيب عاصم يف الديات ] -
ال يقتل أحد بسب أحد إال من سب النيب صلى  :رضي اهلل عنه قال  سعد عن الزهري عن أيب سلمة عن 

نا أبو سعد املاليين أخربنا أبو أمحد بن عدي ادافظ حدثنا عبد املل  بن [ أخرب53849البيهقي ]. اهلل عليه وسلم
حممد حدثنا أبو األحوص العكربي حدثنا حيىي بن إمساعيل الواسطي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عان أيب  

قاال أباو   . ال يقتل أحد بسب أحد إال بسب النيب صلى اهلل عليه وسلم :سلمة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال
 . ضعيف. اها رواه ابن عدي يف الكامل. هذا ادديث يعر  بيحىي بن إمساعيل :أمحد رمحه اهلل

رضي اهلل عنهما أيت براهاب    [ حدثنا هشيم ثنا حصني بن عبد الرمحن عمن أخربه أن 1935مسدد ] -
نا مل نعطهم الذمة ليسبوا نبيناا صالى اهلل   لو مسعته لقتلته إ :فقيل له إن هذا يسب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

وقال ادارث بن أيب أسامة حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا هشيم عن حصني قال إن ابن عمر رضي اهلل . عليه وسلم
 :حدثنا حنبال قاال   :[ أخربين عصمة بن عصام قال814اخلالل يف أحكام أهل امللل ]. عنهما مر براهب حنوه
أخربناا   :حدثنا هشيم قال :حدثين أيب قال :دثنا هشيم، وأخربنا عبد اهلل بن أمحد قالح :حدثين أبو عبد اهلل قال

هذا يسب النيب صلى اهلل عليه وسلم  :مر به راهب فقيل له :حصني عمن حدثه عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال
ابان أيب عاصام يف   . ليه وسلملو مسعته لقتلته، إنا مل نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى اهلل ع :فقال ابن عمر
 :قيل البن عمر :[ حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن أيب حصني عن رجل قال361الديات ]

لو مسعته لقتلته، فإنا مل نعاهدهم على أن يسبوا نبيناا   :فقال. إن ههنا رجال يسب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حدثنا سفيان عان   :حدثنا وكيع قال :حدثين أيب قال :[ أخربنا عبد اهلل قال818اخلالل ]. صلى اهلل عليه وسلم

إنا  :حصني عن شيخ أن ابن عمر رضي اهلل عنهما عال على راهب سب النيب صلى اهلل عليه وسلم بالسيف، وقال
بان أباان   [ حدثنا حممد بن إمساعيل 0446وقال ابن املنذر ]. مل نصادهم على سب النيب صلى اهلل عليه وسلم

 :حدثنا عبد السالم بن حرب عن حصني عن جماهد قاال  :حدثين أبو نعيم قال :حدثنا املخرمي قال :املقرئ قال
وقال . لو مسعته لقتلته، ما صادناهم على سب نبينا :قال. قيل البن عمر إن رجال سب النيب صلى اهلل عليه وسلم

ذكر عند عبد اهلل بن عمر راهاب تنااول    :اهد قال[ أخربنا سفيان بن عيينة عن رجل عن جم514ابن وهب ]
اها كأن الرجل هو حصاني، ورواياة الثاوري    . فهال قتلتموه :فقال عبد اهلل بن عمر ،رسول اهلل عليه السالم

 .  واهلل أعلم. أحسنها
[ روى حرب يف مسائله عن ليث بن أيب سليم عان  195وقال ابن تيمية يف الصارم املسلول على شامت الرسول ]

من سب اهلل أو سب أحادا مان    :أيت عمر برجل سب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقتله مث قال عمر :جماهد قال
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أميا مسلم سب اهلل أو سب أحدا من األنبياء فقاد   :وحدثين جماهد عن ابن عباس قال :قال ليث. األنبياء فاقتلوه
ال قتل وأميا معاهد عاند فسب اهلل أو سب كذب برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي ردة يستتاب فإن رجع وإ

وقال ابن عدي يف ترمجة عصمة بن حممد . اها ليث ضعيف. أحدا من األنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه
حدثنا ادسني بن حممد بن عفري حدثين شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن حممد األنصااري املادين    [5434املدين ]

 :افع عن ابن عمر أيت عمر برجل سب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقتله مث قاال حدثين موسى بن عقبة عن ن
وعصمة بن حممد هذا له غري ما ذكرت، عن حيىي بان ساعيد    :مث قال. من سب اهلل أو أحدا من األنبياء فاقتلوه

 . (5)وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغريهم من املدنيني وكل حديثه غري حمفوظ، وهو منكر ادديث
[ أخربنا أبو عبد اهلل ادافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب 58354البيهقي ] -

حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عبد اهلل بن املبارك عن معمر عن مساك بن الفضل عن 
. رضي اهلل عنه   ى اهلل عليه وسلم فقتلها عروة بن حممد عن رجل من بلقني أن امرأة سبت النيب صل

 . اها سند ضعيف
[ حدثنا أمحد بن عمر الوكيعي ثنا حيىي بن آدم ثنا عبد اهلل بن املباارك عان   1931أبو يعلى ]املطالب العالية  -

نيب صالى  رضي اهلل عنه وكانت له صحبة من ال   حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة قال أن 
حلة ال تشبه األخرى يلبس يف السنة ثلثمائة وستني  :اهلل عليه وسلم مر على رجل كان يلبس كل يوم ثوبا أو قال

فقال له عمارو بان   . ثوبا وكان له عهد فدعاه إىل اإلسالم فغضب فسب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقتله غرفة
دناهم على أن يؤذونا يف اهلل تعاىل ورسوله صالى اهلل علياه   ما عاه :قال. إهنم إمنا يطمئنون إلينا للعهد :العاص
 :حدثنا علي بن املديين قاال  :اها رواه املزي يف التهذيب يف ترمجة غرفة من طريق أيب بكر الباغندي قال. وسلم

حدثنا حيىي بن آدم حدثنا ابن املبارك عن حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أن غرفة بن اداارث الكنادي،   
مر رجل من أهل العهد كان ينشر كل يوم ثوبا أو حلة ال تشبه األخرى ينشر يف السانة   :نت له صحبة، قالوكا

فغضب فسب النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقتله غرفة، فقاال   :ثالث مئة وستني ثوبا، فدعاه غرفة إىل اإلسالم قال
اهاا  . هم على أهنم يؤذونا يف اهلل ويف رسولهما صادنا :قال غرفة. إمنا يطمئنون إلينا بالعهد :عمرو بن العاص

[ قال نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك قال أخربنا حرملة بن عمران قال حادثين  605وقال البخاري يف التاريخ ]
كعب بن علقمة أن غرفة بن ادارث الكندي مر به نصراين فدعاه إىل االسالم فتناول النيب صلى اهلل عليه وسالم  

                                                
[ عن ابن عمر قال: أيت عمر بن اخلطاب برجل سب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقتله، 34644وقال اهلندي يف كنز العمال ] - 5

 .اها قال: من سب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو أحدا من األنبياء فاقتلوه. أبو ادسن بن رملة األصبهاين يف أماليه، وسنده صحي
[ حديث أتى عمر برجل سب رسول اهلل فقتله مث قال: من سب اهلل أو أحدا من األنبياء فاقتلوه. 46وقال ابن طاهر يف ذخرية ادفاظ ]

 رواه عصمة بن حممد بن فضالة بن األنصاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أتى عمر. وهذا منكر غري حمفوظ.اها
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معااذ اهلل   :قال غرفة. أعطيناهم العهد :غرفة يده فدق أنفه، فرفع إىل عمرو بن العاصي فقال عمرووذكره، فرفع 
أن نكون أعطيناهم على أن يظهروا شتم نبينا، إمنا أعطيناهم على أن خنلي بينهم وبني كنائسهم يقولون فيها ما بدا 

هم وخنلي بينهم وبني أحكاامهم إال أن يأتوناا   هلم وأن ال حنملهم ما ال يطيقون وإن أرادهم عدو قاتلنا من ورائ
وقال . صدقت :قال عمرو. راضني بأحكامنا فنحكم بينهم حبكم اهلل وحكم رسوله وإن غيبوها مل نعرض هلم فيها

[ حدثنا سليمان بن أمحد ثنا مطلب بن شعيب ثنا عبد اهلل بن صاحل حدثين حرملة بن 4415أبو نعيم يف املعرفة ]
بن علقمة أن غرفة بن ادارث، وكانت له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أيب جهل باليمن يف  عمران حدثين كعب

الردة، مر بنصراين من أهل مصر يقال له املنذقون، فدعاه إىل اإلسالم، فذكر النصراين النيب صلى اهلل عليه وسلم، 
معاذ اهلل أن نكاون   :د، فقال غرفةقد أعطيناه العه :فتناوله، فرفع ذل  إىل عمرو بن العاص، فأرسل إليه، فقال

أعطيناهم العهود واملواثيق على أن يؤذونا يف اهلل ورسوله، إمنا أعطيناهم على أن خنلي بينهم وبني أحكاامهم، إال  
. اها رواية حيىي بن آدم أثبت، وسنده جيد. صدقت :أن يأتونا فنحكم بينهم مبا أنزل اهلل، فقال عمرو بن العاص

 . دا غرفة شهد حجة الو

نا جرير عن األعمش عن العالء بن بادر عان أيب    :[ حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال148أبو داود يف الزهد ] -
يف جيش فقرأ رجل سورة مرمي، فسبها رجل وابنها، فضربناه حىت  كنا مع  :هني  وعبد اهلل بن حنظلة قاال

وكان اإلنسان إذا ظلم اشتكى إىل سلمان،  :ما اشتكى إليه قال وقبل ذل  :أدميناه، فأتى سلمان فاشتكى إليه قال
ومل تسمعوهنم ذلا ؟ أمل   :إنا قرأنا سورة مرمي فسب مرمي وابنها قال :مل ضربتم هذا؟ فقلنا :فأتانا سلمان فقال

العارب، أمل  يا معشار   :تسمعوا إىل قول اهلل )وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا( اآلية مث قال
تكونوا شر الناس دينا، وشر الناس دارا، وشر الناس عيشا، فأعزكم اهلل وأعطاكم، فتريدون أن تأخذوا الناس بعزة 

صلوا ما باني صااليت    :مث أخذ يعلمنا فقال :اهلل؟ واهلل لتنتهن أو ليأخذن اهلل ما يف أيديكم وليعطينه غريكم قال
أبو نعايم  . ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة آلخرهالعشاء، فإن أحدكم خيفف عنه من حزبه، 

[ حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل ثنا حممد بن إسحاق ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جرير عن األعمش عن 195/ 5يف ادلية ]
فسبها  :، قالكنا مع سلمان يف جيش فقرأ رجل سورة مرمي :العالء بن بدر عن أيب هني  وعبد اهلل بن حنظلة قال

 :فأتى سلمان فاشتكى، وقبل ذل  ما كان قد اشتكى إليه، قاال  :فضربناه حىت أدميناه، قال :رجل وابنها، قال
قرأنا سورة مارمي   :قلنا :مل ضربتم هذا الرجل؟ قال :فأتانا فقال :وكان اإلنسان إذا ظلم اشتكى إىل سلمان، قال

 تسمعوا قول اهلل عز وجل )وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل ومل تسمعوهنم ذاك؟ أمل :فسب مرمي وابنها، قال
يا معشر العرب، أمل تكونوا شر الناس دينا، وشر النااس دارا،   :فيسبوا اهلل عدوا بغري علم( مبا ال يعلمون، مث قال

يأخذن اهلل عز وجل وشر الناس عيشا، فأعزكم اهلل وأعطاكم، أتريدون أن تأخذوا الناس بعزة اهلل؟ واهلل لتنتهن أو ل
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صلوا ما بني صاليت العشاء، فإن أحدكم خيفف عناه مان    :ما يف أيديكم فليعطينه غريكم، مث أخذ يعلمنا فقال
. رواه أبو إسرائيل املالئي عن العالء حناوه . حزبه، ويذهب عنه ملغاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مهدمة آلخره

صواب رواية سفيان عن األعمش عن العالء بن بدر عن أيب الشعثاء عان  اها كذا قال جرير بن عبد ادميد، وال
 . أبو إسرائيل ليس بالقوي. كتبته يف الصالة. سلمان، وليس فيه ذكر مرمي وابنها عليهما السالم
 . يأيت من هذا الباب يف جامع االعتقاد إن شاء اهلل

منا حنن فتنة فال تكفر( إىل قوله )ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف وقول اهلل تعاىل )وما يعلمان من أحد حىت يقوال إ
 .  اآلخرة من خالق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون(

 :[ حدثنا أمحد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إمسعيل بن مسلم عن ادسن عن جندب قاال 5649الترمذي ] -
 . اها مث ضعفه، ورج  الوقف. ر ضربة بالسيفقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حد الساح

 [ حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب أن 10479وقال ابن أيب شيبة ]
 اها. قتل ساحرا، أو أراد أن يقتله

حممد بن إدرياس  [ أخربنا عبد الرمحن حممد بن عبد اهلل بن أيب الوزير التاجر أنبأ أبو حامت 7984وقال اداكم ]
ادنظلي بالري ثنا حممد بن عبد اهلل األنصاري ثنا أشعث بن عبد املل  عن ادسن أن أمريا من أمراء الكوفة دعاا  
 :ساحرا يلعب بني يدي الناس فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال

بئس ما صنعا، مل يكان   :فبلغ ذل  سلمان فقال. فأخذه األمري فحبسه. أيها الناس لن تراعوا إمنا أردت الساحر
اها مرسال  . ينبغي هلذا وهو إمام يؤمت به يدعو ساحرا يلعب بني يديه، وال ينبغي هلذا أن يعاتب أمريه بالسيف

 . رجاله ثقات
 عثمان النهادي عان   [ نا القاضي احملاملي نا زياد بن أيوب نا هشيم أنا خالد عن أيب3194وقال الدارقطين ]

الطارباين  . مث قال )أفتأتون السحر وأناتم تبصارون(  ، جندب البجلي أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة
[ حدثنا حممد بن عبد اهلل ادضرمي حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي ثنا هشيم أناا خالاد   5814]

عند الوليد بن عقبة فكان يأخذ السيف ويذب  نفسه ويعمال   ادذاء عن أيب عثمان النهدي أن ساحرا كان يلعب
اها إساناد  . كذا وال يضره فقام جندب إىل السيف فأخذه فضرب عنقه مث قرأ )أفتأتون السحر وأنتم تبصرون(

 .  جيد
[ من طريق ابن وهب أخربين ابن هليعة عن أيب األسود أن الوليد بن عقبة كان باالعراق  54066ورواه البيهقي ]

عب بني يديه ساحر فكان يضرب رأس الرجل مث يصي  به فيقوم خارجا فريتد إليه رأسه فقال الناس سبحان اهلل يل
حيىي املوتى ورآه رجل من صاحل املهاجرين فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذل  
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، فأمر به الوليد دينارا صااحب الساجن   إن كان صادقا فليحي نفسه :فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، فقال
فاخرج ال يساألين اهلل   :قال. نعم :قال. أفتستطيع أن هترب :وكان رجال صادا فسجنه فأعجبه حنو الرجل فقال

[ جندب بن كعب 1147قال البخاري يف التاريخ ]. وليس هو جندب بن عبد اهلل. اها مرسل جيد. عن  أبدا
راهيم أراه عن عبد الرمحن بن يزيد أن جندبا قتل الساحر زمن الوليد بن عقبة، قاتل الساحر، وقال األعمش عن إب

كان عند الوليد رجل يلعب فذب  إنساانا   :حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطي عن خالد ادذاء عن أيب عثمان
الد عن أيب حدثين عمرو بن حممد حدثنا هشيم عن خ. وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب األزدي فقتله

عثمان عن جندب البجلي أنه قتله، حدثنا موسى قال ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أيب عثمان قتله جندب بان  
 . اها هذا أص ، والبجلي ال يقوله إال هشيم، وكان رمبا غلط يف األمساء، وهذا خرب صحي . كعب

وجد عمار بان    :الة التيمي قال[ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال مسعت جب57867وقال عبد الرزاق ]
اخلطاب مصحفا يف حجر غالم يف املسجد فيه )النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أبوهم( فقال احككهاا ياا   

إين شغلين القرآن وشاغل    :غالم فقال واهلل ال أحكها وهي يف مصحف أيب بن كعب فانطلق إىل أيب، فقال له
ومل يكن عمر يريد أن يأخذ اجلزية مان   :قال. ق  بباب ابن العجماءالصفق باألسواق إذ تعرض رداءك على عن

اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عو  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذها من جموس هجر قال وكتب عمر إىل 
جزء بن معاوية عم األحنف بن قيس أن اقتل كل ساحر وفرق بني كل امرأة وحرميها يف كتاب اهلل وال يزمزمن، 

من عندك؟  :فأرسلنا فوجدنا ثالث سواحر فضربنا أعناقهن، وجعلنا نسأل الرجل :قال. ذل  قبل أن ميوت بسنةو
ال يزمزمن أحد إال  :فيقول أمه أخته ابنته فيفرق بينهم، وصنع جزء طعاما كثريا وأعرض السيف يف حجره، وقال

وأما شأن أيب بستان فإن النيب  :قال. (5)دههاضربت عنقه، فألقوا أخلة من فضة كانوا يأكلون هبا محل بغل ما س
فإذا أبو بساتان  . جندب وما جندب يضرب ضربة يفرق هبا بني ادق والباطل :صلى اهلل عليه وسلم قال جلندب

يلعب يف أسفل ادصن عند الوليد بن عقبة وهو أمري الكوفة والناس حيسبون أنه على سور القصر يعاين وساط   
أيها الناس أما يلعب بكم واهلل إنه لفي أسفل القصر إمنا هو يف أسفل القصر، مث انطلق  ويلكم :القصر فقال جندب

فقاال أباو   . وذهب عنه السحر. واشتمل على السيف مث ضربه، فمنهم من يقول قتله ومنهم من يقول مل يقتله
عرب حىت محال علاى   بستان قد نفعين اهلل بضربت  وسجنه الوليد بن عقبة وتنقص ابن أخيه أثية وكان فارس ال

  :صاحب السجن فقتله وأخرجه فذل  قوله
 . ويقتل أصحاب النيب األوائل... أيف مضرب السحار يسجن جندب
 . هو ادق يطلق جندب أو يقاتل... فإن ي  ظين بابن سلمى ورهطه

                                                
 هنا. أي مأل محل بعري. واهلل أعلم.كذا، وأظنها ما سد ه - 5



 168 

ني مان  فنال من عثمان يف قصيدته هذه فانطلق إىل أرض الروم فلم يزل هبا يقاتل حىت مات لعشر سنوات مضا 
قال عباد  . ما أحد بأعز علي من أثية نفاه عثمان فال أستطيع أؤمنه وال أرده :خالفة معاوية، وكان معاوية يقول

اها خرب أثية منقطع، حكاه ابن جريج، وما قبلاه يف  . وأثية الذي قال الشعر وضرب أبا بستان الساحر :الرزاق
 . خرب جندب أص 

كتب إىل جازء بان      ال أخربين عمرو بن دينار أن [ عن ابن جريج ق57864عبد الرزاق ] -
معاوية عم األحنف بن قيس وكان عامال لعمر أن اقتل كل ساحر وكان جبالة كاتب جزء قال جبالاة فأرسالنا   

مسعت جبالة حيدث أبا  :وقال عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار قال. فوجدنا ثالث سواحر فضربنا أعناقهن
كنت كاتبا جلزء عم األحنف بن قايس   :ء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم يف إمارة مصعب بن الزبري قالالشعثا

فقتلنا . قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس واهنهم عن الزمزمة فأتانا كتاب 
وا قدر بغل أو بغلني من َوِرق أخلاة  وصنع طعاما كثريا وأعرض السيف مث دعا اجملوس فألق :قال. ثالث سواحر

ومل يكن عمر أخذ من اجملوس اجلزية حىت شهد عبد الرمحن بن عو   :قال. كانوا يأكلون هبا، وأكلوا بغري زمزمة
[ نا سفيان عن عمرو مسع جبالة حيادث  1579سعيد ]. أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أخذها من جموس أهل هجر

كنت كاتبا جلزء بن معاوية عم األحنف بن قيس، فأتى كتااب عمار بان     :العمرو بن أوس وجابر بن زيد ق
اخلطاب قبل وفاته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بني اجملوس وحرمهم، واهنوهم عن الزمزمة فقتلناا ثاالث   

كلوا سواحر، وفرقنا بني الرجل وحرمته يف كتاب اهلل، وصنع طعاما مث دعا اجملوس، وعرض السيف على فخذه، فأ
بغري زمزمة وألقوا وقر بغل أو بغلني من َوِرق، ومل يكن عمر بن اخلطاب أخذ من اجملوس جزية حىت شهد عباد  

اهاا رواه البخااري والترماذي    . الرمحن بن عو  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذها من جموس هجر
ورواه . صحي . وا وقر بغل أو بغلني من فضةفألق :ويف لفظ عند البيهقي. خمتصرا، ورواه أمحد وأبو داود وغريهم
 . رواه سعيد بن منصور وغريه. عو  األعرايب عن عباد العنربي عن جبالة

[ عن عبد الرمحن عن املثىن عن عمرو بن شعيب عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطااب  57844عبد الرزاق ] -
[ أخربنا املروذي 5343يف أحكام أهل امللل ]اها وقال اخلالل . أخذ ساحرا فدفنه إىل صدره مث تركه حىت مات

عبد الوهاب بن الثقفي عن ]التميمي[ عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن  :قرئ على أيب عبد اهلل :قال
 . ضعيف. اها صوابه املثىن. عمر أخذ ساحرا فدفنه إىل صدره، مث تركه حىت مات ومل يرمجه

أعتقات   د بن عبد الرمحن عن أمه عمرة بنت عبد الرمحن أن [ عن مال  عن حمم57860عبد الرزاق ] -
قالت أحببت العتق فأمرت هبا عائشة ابن أخيها أن يبيعها . جارية هلا عن ُدبر منها مث إهنا سحرهتا واعترفت بذل 

ن اها رواه أبو مصعب وساويد وابا  . وابتع بثمنها رقبة فأعتقها ففعل :قالت. من األعراب ممن يسيء ملكتها
 . ادسن يف املوطأ، ورواه ابن القاسم والقعنيب والشافعي ومصعب الزبريي كذل 
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مرضت عائشاة   :[ عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن أيب الرجال عن عمرة قالت57849وقال عبد الرزاق ]
فاذهبوا   :إنكم لتخربوين خرب امرأة مطبوبة، قال :فطال مرضها فذهب بنو أخيها إىل رجل فذكروا مرضها فقال
أردت أن متويت حاىت   :ما أردت مين؟ فقالت :ينظرون فإذا جارية هلا سحرهتا وكانت قد دبرهتا فسألتها فقالت

أمحاد  . فإن هلل علي أن تباعي من أشد العرب ملكة، فباعتها وأمرت بثمنها أن جيعال يف غريهاا   :أعتق قالت
اشتكت عائشة  :هذا أو غريه عن عمرة قالت [ حدثنا سفيان حدثنا حيىي عن ابن أخي عمرة وال أدري16514]

واهلل إنكم تنعتون نعت  :فطال شكواها، فقدم إنسان املدينة يتطبب، فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال
وكانات   :نعم أردت أن متويت فأعتق، قاال  :هذه امرأة مسحورة سحرهتا جارية هلا، قالت :امرأة مطبوبة، قال
 اها.  أشد العرب ملكة، واجعلوا مثنها يف مثلهابيعوها يف :مدبرة، قالت

حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن ابن عمرة عن  :[ حدثنا سليمان بن حرب قال541البخاري ]دوقال 
إنكم  :عمرة أن عائشة رضي اهلل عنها دبرت أمة هلا، فاشتكت عائشة، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، فقال

ومل؟ ال  :نعم، فقالت :سحرتيين؟ فقالت :حورة، سحرهتا أمة هلا، فأخربت عائشة، قالتختربوين عن امرأة مس
حدثنا أبو  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال7843ابن املنذر ]. بيعوها من شر العرب ملكة :تنجني أبدا، مث قالت

أن عائشة دبرت جارية هلا حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة  :حدثنا محاد بن زيد قال :النعمان قال
إنكم لتصفون صفة امرأة مسحورة سحرهتا أمة هلا يف حجرها بول  :فسحرهتا فاشتكت عائشة فقال طبيب باملدينة

فإن هلل علي أن ال تعتقني أبدا،  :قالت. أردت أن أعتق :مله؟ قالت :قالت. نعم :سحرتين؟! فقالت :صيب فقالت
 اها. عوها، فاشترت بثمنها إنسانا فأعتقتهبيعوها من شر حي يف العرب ملكة، فبا

مسعت حياىي بان    :[ نا أبو حممد بن صاعد نا حممد بن املثىن نا عبد الوهاب الثقفي قال6148الدارقطين ] وقال
أخربين ابن عمرة حممد بن عبد الرمحن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة أن عائشة أصاهبا مرض  :سعيد يقول

إنكم لتاذكرون امارأة مساحورة     :وأنه قال هلم، كروا شكواها لرجل من الزط يتطببوأن بعض بين أخيها ذ
ادعاوا يل فالناة    :فذكروا ذل  لعائشة فقالت، سحرهتا جارية هلا يف حجر اجلارية اآلن صيب قد بال يف حجرها

سحرتيين؟  :فقالت، فأتيت هبا. ائتوين هبا :يف حجرها اآلن صيب هلم قد بال يف حجرها فقالت :فقالوا، جلارية هلا
إن هلل علاي أن ال   :فقالت، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها، أردت أن أعتق :مله؟ قالت :قالت ،نعم :قالت

اها رواه اداكم من هاذا  . واشترت بثمنها جارية فأعتقتها، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم، تعتقي أبدا
 . يأيت إن شاء اهلل يف كتاب الرقى .الوجه وصححه وابن حجر واأللباين وشعيب

[ وروى الشافعي وغريه عن ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن 660/ 8وقال أبو عمر يف االستذكار ]
اها فإن كان حمفوظا . باعت عائشة جارية هلا كانت دبرهتا سحرهتا وأمرت أن جيعل مثنها يف مثلها :حممد قال

 . ويشبه أن يكون ومها فهو متابعة جيدة دديث عمرة،
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[ وحكى ابن حبيب عن ابن وهب عن عبد اجلبار بن عمر عن ابن 54/546وقال ابن رشد يف البيان والتحصيل ]
كانت لعائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم جارية مدبرة فاهتمتها  :شهاب وربيعة بن أيب عبد الرمحن أهنما قاال

ال يرثي ل ، فباعتها من األعراب فأخرب بذل  عمر بن اخلطاب، فبعث أما واهلل ألغربن  فيمن  :بسحر، فقالت
يف طلب اجلارية فأعجزته ومل جيدها، فأرسل إىل عائشة فأخذ الثمن منها، فاشترى هبا جارية فجعلها مكاهنا على 

 . اها منكر. تدبريها
سلمني، وال يقتل ساحر أهل يقتل ساحر امل :وكأن اجلارية ليست مسلمة، والعلم عند اهلل، وعن ابن شهاب قال

الكتاب، ألن النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم سحره رجل من اليهود يقال له ابن أعصم، وامرأة من خيرب يقال هلا 
 . (5)زينب، فلم يقتلهما؟اها رواه اخلالل يف أحكام أهل امللل بسند صحي 

زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  ه أن [ عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة أنه بلغ5441مال  ] -
 . قتلت جارية هلا سحرهتا وقد كانت دبرهتا فأمرت هبا فقتلت

[ عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة سحرت فأمرت عبيد اهلل أخاهاا فقتال   57848وقال عبد الرزاق ]
نافع أن جارياة دفصاة   ورواه اخلالل من طريق وكيع قال حدثنا العمري عن . اها كذا قال معمر. ساحرتني

 اها. سحرهتا، فأمرت هبا فقتلت
[ عن عبد اهلل أو عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية دفصة ساحرهتا  57868وقال عبد الرزاق ]

ما تنكر على أم  :فقال ابن عمر. فأنكر ذل  عليها عثمان. واعترفت بذل ، فأمرت هبا عبد الرمحن بن زيد فقتلها
[ حدثين عبد اهلل بن عمر وأسامة بن زياد  514ابن وهب]. من امرأة سحرت واعترفت فسكت عثمان املؤمنني

 :[ أخربنا عبد اهلل بن أمحد قاال 647وقال اخلالل ]. (1)عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أن حفصة أمرت هبا فقتلت
أن حفصاة ساحرهتا جاريتاها،     حدثين أيب قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد اهلل قال أخربين نافع عن ابن عمر

فاعترفت بسحرها، فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها، فبلغ ذل  عثمان، رضي اهلل عنه، فأنكره، فجاءه عبد اهلل 
 اها. وكان عثمان إمنا أنكر ذل  أنه صنع ذل  دونه :فأخربه خرب اجلارية، قال
 عن نافع عن ابن عمر أن جارياة دفصاة   [ حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهلل10473وقال ابن أيب شيبة ]

سحرهتا ووجدوا سحرها واعترفت، فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها، فبلغ ذل  عثمان فأنكره، واشتد علياه،  

                                                
[... وأما بيع عائشة اجلارية ومل تأمر بقتلها فيشبه أن تكون مل تعر  ما السحر فباعتها ألن هلا بيعها 148/ 5قال الشافعي يف األم ] - 5

ام ليقتلها إن شاء اهلل تعاىل عندنا وإن مل تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن مل تتب أو دفعتها إىل اإلم
 وحديث عائشة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم على أحد هذه املعاين عندنا واهلل تعاىل أعلم.اها

مث قال: فأخربين ابن هليعة عن حممد بن عبد الرمحن األسدي أنه كان يقتل السحار عندهم، وأن مروان بن ادكم قتل ساحرا كان  - 1
 روة بن الزبري، ومل يزالوا يقتلون.اها صحي ، حممد هو أبو األسود يتيم عروة.منزله قريبا من منزل ع
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فكأن عثمان إمنا أنكر ذل  ألهنا قتلات بغاري   . فأتاه ابن عمر فأخربه أهنا سحرهتا، ووجدوا سحرها واعترفت به
ين عبيد اهلل بن حنبل قال حدثين أيب قال حدثنا ]حممد[ بن سعيد قال حدثنا علي بان  [ أخرب5343اخلالل ]. إذنه

مسهر عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أن جارية دفصة سحرهتا، ووجدوا سحرها، واعترفت باه، فاأمرت   
فياه، فأتااه   حفصة عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب فقتلها، فبلغ ذل  عثمان، رضي اهلل عنه، فأنكر ذل  واشتد 

اها . إهنا سحرهتا، ووجدنا سحرها، واعترفت به، فكأن عثمان إمنا أنكر ذل  واشتد فيه؛ ألهنا قتلت دونه :فقال
[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عبيد اهلل بن 54065البيهقي ]. كذا حممد، أظنه سويد بن سعيد

ا جارية هلا فأقرت بالسحر وأخرجته فقتلتها فبلاغ ذلا    عمر عن نافع عن ابن عمر أن حفصة بنت عمر سحرهت
وكأنه إمنا  :قال. فكف عثمان :قال. جاريتها سحرهتا أقرت بالسحر وأخرجته :عثمان فغضب فأتاه ابن عمر فقال
 . اها صحي . كان غضبه لقتلها إياها بغري أمره

حاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نزلاوا  [ عن معمر عن أيوب عن ابن سريين أن أص19364عبد الرزاق ] -
بأهل ماء وفيهم أبو بكر فانطلق النعيمان فجعل خيط هلم أو قال يتكهن هلم ويقول يكون كذا وكاذا وجعلاوا   
يأتونه بالطعام واللنب وجعل يرسل إىل أصحابه فقيل أليب بكر أتعلم ما هذا؟ إن ما يرسل به النعيمان خيط أو قال 

اها ورواه . أال أراين كنت آكل كهانة النعيمان منذ اليوم، مث أدخل يده يف حلقه فاستقاءه :كريتكهن فقال أبو ب
 . كان النعيمان رجال مزاحا ومل ي  كاهنا. أمحد يف الور  عن إمساعيل عن أيوب عن حممد، وهو مرسل جيد

ا حيسابون أباا جااد    إن قوم :[ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال50794عبد الرزاق ] -
 . اها صحي ، يأيت يف غري هذا املوضع إن شاء اهلل. وينظرون يف النجوم وال أرى ملن فعل ذل  من خالق

[ من طريق الربيع بن سليمان حدثنا عبد اهلل بن وهب حدثين ابن أيب الزناد حدثين هشام بن 54068البيهقي ] -
قدمت علي امرأة من أهال دوماة اجلنادل     :وسلم أهنا قالت عروة عن أبيه عن عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه

جاءت تبتغي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد موته حداثة ذل  تسله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ومل 
يا ابن أخيت فرأيتها تبكي حني مل جتد رسول اهلل صالى اهلل علياه    :قالت عائشة رضي اهلل عنها لعروة. تعمل به
كان يل زوج فغاب عين فادخلت  . انت تبكي حىت إين ألرمحها تقول إين ألخا  أن أكون قد هلكتوسلم فك

إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتي  فلما كان الليل جااءتين بكلابني    :علي عجوز فشكوت إليها ذل ، فقالت
ماا   :بأرجلهما فقاال أسودين فركبت أحدمها وركبت اآلخر فلم يكن كثري حىت وقفنا ببابل فإذا برجلني معلقني

فاذهيب إىل ذلا    :قاال. إمنا حنن فتنة فال تكفري وارجعي فأبيت وقلت ال :فقاال. أتعلم السحر :جاء ب ؟ فقلت
هل رأيت شيئا قلت مل  :نعم فقاال :فقلت. فعلت :التنور فبويل فيه فذهبت ففزعت ومل تفعل فرجعت إليهما فقاال

اذهيب إىل ذل  التنور فبويل فياه مث   :بالدك وال تكفري فأربت وأبيت، فقاالمل تفعلي ارجعي إىل  :أر شيئا فقاال
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. مل أر شايئا  :فما رأيت؟ فقلات  :قد فعلت فقاال :ائيت فذهبت فاقشعر جلدي وخفت مث رجعت إليهما فقلت
ذل   اذهيب إىل :كذبت مل تفعلي فارجعي إىل بالدك وال تكفري فإن  على رأس أمرك فأربت وأبيت فقاال :فقاال

التنور فبويل فيه فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا مقنعا حبديد قد خرج مين حىت ذهب يف السماء وغاب عاين  
رأيت فارسا مقنعا خرج مين فذهب يف السماء  :فما رأيت؟ فقلت :فقاال. حىت ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت

. واهلل ما أعلم شيئا وما قاال يل شايئا   :للمرأةفقلت . صدقت ذل  إميان  خرج من  اذهيب :حىت ما أراه فقاال
احقلاي   :فقلت. اطلعي فطلعت :بلى لن تريدي شيئا إال كان خذي هذا القم  فابذري فبذرت فقلت :فقالت

أيبسي فأيبست مث قلت اطحين فأطحنت مث قلت اخبزي فأخبزت فلما  :فأحقلت مث قلت افركي فأفركت مث قلت
. ن سقط يف يدى وندمت واهلل يا أم املؤمنني ما فعلت شيئا قاط وال أفعلاه أبادا   رأيت أين ال أريد شيئا إال كا

فسألت أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون فما دروا ما يقولون هلا وكلاهم هااب   
 أو أحدمها، لو كان أبواك حيني :وخا  أن يفتيها مبا ال يعلم إال أنه قد قال هلا ابن عباس أو بعض من كان عنده

يقول إهنم كانوا أهل ور  وخشية  :قال ابن أيب الزناد وكان هشام. قال هشام فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان
ولكنها لو جاءت اليوم مثلها لوجدت نوكى أهال   :من اهلل وبعداء من التكلف واجلرأة على اهلل، مث يقول هشام

رواه ابن جرير وابن أيب حاامت وادااكم   . يف قبول توبة الساحر اها ذكره. محق وتكلف بغري علم، واهلل أعلم
 . وصححه والذهيب

هل علي أن أقيد مجلاي؟   :دخلت امرأة على عائشة فقالت :[ عن معمر عن بعضهم قال19345عبد الرزاق ] -
البيهقاي  . أخرجوا عين السااحرة فأخرجوهاا   :قالت عائشة. أخشى على زوجي :قالت. قيدي مجل  :قالت
دخلات   :[ من طريق أمحد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن رجل عن ابن املسيب قاال 54060]

فأحبس علي  :قالت. قيدي مجل  :هل علي حرج أن أقيد مجلي؟ قالت :امرأة على عائشة رضي اهلل عنها فقالت
[ حدثنا سفيان 594هم ]وقال أبو اجل. اها هذا أشبه. أخرجوا عين الساحرة فأخرجوها :فقالت عائشة. زوجي

يا أم املؤمنني هل  :دخلت على عائشة مع ابين وهو يومئذ صيب، فقالت هلا امرأة :بن عيينة ثنا سليمان بن أمية قال
 :يا أم املؤمنني إهنا تعين زوجها، فقالت :ال، فلما ولت، قالوا هلا :علي جناح أن أقيد مجلي أو كلمة حنوها قالت

 . اها على رسم ابن حبان. ر، ملجمة يف النار مرتني اغسلن عين أثرها مباء وسدرردوها علي ملجمة يف النا

وقال اهلل تعاىل يف كلمة الكفر )إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان( وقال )ومن يكرههن فإن اهلل من بعد إكراههن 
 غفور رحيم(
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[ أخربنا وصيف بن عبد اهلل ادافظ بأنطاكية حدثنا الربيع بن سليمان املرادي حدثنا بشر بن 8150ابن حبان ] -
بكر عن األوزاعي عن عطاء بن أيب رباح عن عبيد بن عمري عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم   

اكم والذهيب، وضعفه أبو حامت اها وصححه اد. إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :قال
 . وأمحد وغريمها

 :وروى الدارقطين والبيهقي من طريق معمر بن سليمان الرقي عن ادجاج عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قاال 
 . اها ضعيف. استكرهت امرأة على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فدرأ عنها ادد وأقامه على الذي أصاهبا

[ حدثنا ابن منري عن عبيد اهلل عن نافع أن رجال أضا  أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، 10953ابن أيب شيبة ] -
اها مرسل، وقد تقدم يف تغريب البكر عن صفية بنات  . فضربه ونفاه، ومل يضرب املرأة  فرفع ذل  إىل 

 .  أيب عبيد، وهو خرب صحي 
ال قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا عبيد اهلل عان  [ حدثنا ادجاج بن املنه144وقال إمساعيل بن إسحاق ]

. نافع أن رجال استكره جارية فافتضها فجلده أبو بكر ومل جيلدها ونفاه سنة، مث جاء فزوجها إياه بعاد ذلا   
اها كذا قال محاد، وأحسبه يريد خربين عن أيب بكر وعن . وجلده عمر ونفى أحدمها إىل خيرب واآلخر إىل فدك

 .  واهلل أعلم. غريبعمر يف الت
[ عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق اخلمس وأنه استكره جارية من ذل  الرقيق فوقع هباا  5455مال  ] -

[ عن معمر عن أيوب عن 53647عبد الرزاق ]. ونفاه ومل جيلد الوليدة ألنه استكرهها   فجلده 
[ أخربنا ابن جريج 53689عبد الرزاق ]. عمر ومل يضرهبا نافع أن غالما لعمر استكره وليدة من اخلمس فضربه

عن نافع أن غالما لعمر وقع على وليدة من اخلمس استكرهها فأصاهبا وهو أمري على ذل  الرقيق فجلاده اداد   
 .  اها مرسل جيد. ونفاه وترك اجلارية فلم جيلدها من أجل أنه استكرهها

يد اهلل عن نافع عن ابن عمر أن عمر أيت بإماء من إماء اإلمارة [ حدثنا حفص عن عب10951وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا موسى قاال  0159ابن املنذر]. استكرههن غلمان من غلمان اإلمارة، فضرب الغلمان ومل يضرب اإلماء

حدثنا حممد بن الصباح قال أخربنا الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجال اغتصب جارية 
 اها. واري اخلمس، فجلده عمر بن اخلطاب ومل جيلدهامن ج

[ حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أيب عبيد أخربته أن عبدا من رقيق اإلمارة وقع علاى  48وقال أبو اجلهم ]
وليدة من اخلمس، فاستكرهها حىت افتضها، فجلده عمر بن اخلطاب، ونفاه ومل جيلد الوليدة مان أجال أناه    

[ وقال الليث حدثين نافع أن صفية ابنة أيب عبيد أخربته أن عبدا من رقيق 4060البخاري قال ]رواه . استكرهها
اإلمارة وقع على وليدة من اخلمس فاستكرهها حىت افتضها، فجلده عمر ادد ونفاه، ومل جيلد الوليدة من أجل أنه 

 .  واهلل أعلم. اها عن نافع مرسال أص . استكرهها
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من طريق إبراهيم بن عبد اهلل العبسي أخربنا وكيع عن األعمش عن سعد بن عبيادة  [ 58494وروى البيهقي ]
أيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بامرأة جهدها العطش فمارت علاى را     :عن أيب عبد الرمحن السلمي قال

هذه  :عنه فاستسقت فأىب أن يسقيها إال أن متكنه من نفسها ففعلت، فشاور الناس يف رمجها فقال علي رضي اهلل
 . اها صححه األلباين يف اإلرواء. ففعل. مضطرة، أرى أن ختلي سبيلها

[ عن ابن عيينة عن عاصم بن كليب اجلرمي عن أبيه أن أبا موسى كتاب إىل عمار يف   53444عبد الرزاق ] -
شهاب الناار،  إن رجال أتاين وأنا نائمة، فواهلل ما علمت حىت قذ  يّف مثل  :امرأة أتاها رجل وهي نائمة فقالت

[ حادثنا ابان   10901ابن أيب شيبة ]. هتامية تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها ادد :فكتب عمر
ماا   :أتيت وأنا باليمن بامرأة حبلى فسألتها؟ فقالت :قال أبو موسى :إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه قال

ت خليال، وال خادنت خدنا منذ أسلمت، ولكن بينا أنا تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غري بعل؟ أما واهلل ما خالل
نائمة بفناء بييت، واهلل ما أيقظين إال رجل رقصين وألقى يف بطين مثل الشهاب، مث نظرت إليه مقفيا ما أدري مان  

فوافيناه باملوسم، فقال شبه  :وافين هبا، وبناس من قومها قال :هو من خلق اهلل، فكتبت فيها إىل عمر فكتب عمر
ال هي معي وناس من قومها، فسأهلا فأخربته كماا   :قلت :لعل  قد سبقتين بشيء من أمر املرأة؟ قال :الغضبان

شابة هتامية نومة قد كان يفعل، فمارها وكساها، وأوصاى   :فقال عمر :أخربتين، مث سأل قومها فأثنوا خريا قال
أخربنا ادسني بن الوليد عن شاعبة عان    :قال [ حدثنا حممد بن عبد الوهاب0198ابن املنذر ]. قومها هبا خريا

شابة ميانية  :زنت فقال :أيت عمر بامرأة ميانية شابة فقالوا :عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب موسى األشعري قال
. فخلى سابيلها  :يا أمري املؤمنني، كنت نائمة فلم أشعر إال برجل قد ركبين واجنثم علي، قال :فقالت :نؤوم قال
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرمحن بن زياد حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن 58493البيهقي ]

إين  :قالت. أيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت :أبيه عن أيب موسى األشعري قال
وكيع . فخلى عنها ومتعها. ة شابةميانية نؤوم :فقال عمر. كنت نائمة فلم أستيقظ إال برجل رمى يّف مثل الشهاب

عان   (5)[ حدثنا إمساعيل بن إسحاق قال حدثنا علي بن عبد اهلل قال حدثنا أبو إدريس5/595يف أخبار القضاة ]
ما تسأل عان   :أتيت باليمن وأنا على اليمن بامرأة فسألتها فقالت :عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب موسى قال

منذ أسلمت، ولكين بينما أنا نائماة   (1)اهلل ما خاللت خليال، وال خادنت حدثاامرأة ثيب حبلى من غري بعل، و
بفناء بييت، فواهلل ما أيقظين إال الرجل حني رفصين، وألقى يف بطين مثل الشهاب، مث نظرت إليه مقنعا، ماا أدرى  

اسام، فوافيات هباا    أن وا  هبا وناس من قومها املو :فكتب إيل :فكتبت إىل عمر فيها :قال. أي خلق اهلل هو
 :ما كنت ألفعال، قاال   :ما فعلت املرأة ؟ لعل  سبقتين بشيء من أمرها، فقلت :فقال يل كالغضبان. وبقومها

                                                
 كذا، وإمنا هو ابن إدريس هو األودي. - 5
 كذا، وإمنا هو َخَدًنا. - 1
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شأن هبا منه تنومت وفما كان ذاك يفعل فمارها  :فسأهلا فأخربته مبثل الذي حدثتين، وأثىن عليها قومها، فقال عمر
 . اها صحي . وكساها، وأرضى قومها هبا

 :[ حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن ساربة قاال  10903ل ابن أيب شيبة ]وقا
زنيت،  :بينما حنن مبىن مع عمر، إذا امرأة ضخمة على محارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام، يقولون

كنت امرأة ثقيلة الارأس، وكاان اهلل    :التما يبكي ؟ إن املرأة رمبا استكرهت، فق :فلما انتهت إىل عمر، قال
يرزقين من صالة الليل، فصليت ليلة مث منت، فواهلل ما أيقظين إال الرجل قد ركبين، فنظرت إليه مقفيا ما أدري من 

أن ال تقتل نفاس   :لو قتلت هذه خشيت على األخشبني النار، مث كتب إىل األمصار :هو من خلق اهلل فقال عمر
حدثنا ادسني بن الوليد عن شعبة عن عبد املل  بن  :[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال0197ر ]ابن املنذ. دونه

زنت، وجاء  :كنا مع عمر بن اخلطاب مبىن، فأيت بامرأة ضخمة على محار، فقالوا :ميسرة عن النزال بن سربة قال
يا أماري املاؤمنني، إين    :قالت :قالإن املرأة رمبا استكرهت،  :قومها يثنون عليها خريا وجعلت تبكي، فقال عمر

كنت امرأة يرزقين اهلل من الليل ما شاء أن يرزقين، وإين قمت ذات ليلة حىت إذا نعست أتيت فراشي فنمت فلام  
مث خلى عنها  :قال. لو قتلت هذه املرأة خشيت أن يعذب ما بني األخشبني :فقال عمر. أشعر إال برجل قد ركبين
[ من طريق ادسن بن مكرم حدثنا يزيد بان  58496البيهقي ]. أال تقتلوا نفسا دوينوكتب إىل أمراء األمصار 

إنا لبمكة إذ حنن بامرأة اجتمع  :هارون أخربنا شعبة بن ادجاج عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن سربة قال
هلل عنه وهي حبلاى  زنت زنت فأيت هبا عمر بن اخلطاب رضي ا :عليها الناس حىت كاد أن يقتلوها وهم يقولون

يا أمري املؤمنني كنت امرأة أصيب من  :قالت. أخربيين عن أمرك :فقال عمر. وجاء معها قومها فأثنوا عليها خريا
لاو   :فقال عمر. هذا الليل، فصليت ذات ليلة مث منت فقمت ورجل بني رجلي فقذ  يف مثل الشهاب، مث ذهب

أن ال  :لعذهبم اهلل فخلى سبيلها وكتب إىل اآلفاق -أبو خالد  ش  -قتل هذه من بني اجلبلني أو قال األخشبني 
 . صحي . اها ورواه أبو يوسف عن ادسن بن عمارة عن عبد املل . تقتلوا أحدا إال بإذىن

بلغ عمر أن امرأة متعبادة   :[ عن الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال53446عبد الرزاق ] -
من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو من الغواة فتحشمها، فأتته فحدثتاه   أراها قامت :محلت فقال عمر

[ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق 10978ابن أيب شيبة ]. بذل  سواء، فخلى سبيلها
أراها كانت تصلي من الليل فخشعت، فركعت فسجدت، فأتاها غاو مان   :بن شهاب أن امرأة زنت فقال عمر

 . اها صحي . اة فتجتمها فأرسل عمر إليها، فقالت كما قال عمر، فخلى سبيلهاالغو
جاءت امرأة إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  :[ نا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب الضحى قال1973سعيد ] -

ناها فلعل هلا سلها ما ز :إين زنيت فرددها حىت أقرت أو شهدت أربع مرات، مث أمر برمجها فقال له علي :فقالت
إين خرجت يف إبل أهلي، ولنا خليط، فخرج يف إبله فحملت معي ماء، ومل يكن يف إبلي  :عذرا؟ فسأهلا، فقالت
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لنب، ومحل خليطي ماء، ومعه يف إبله لنب، فنفد مائي فاستسقيته، فأىب أن يسقيين حىت أمكنه من نفسي، فأبيات،  
أكرب، أرى هلا عذرا )فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث علياه(  اهلل  :فلما كادت نفسي خترج أمكنته، فقال علي

 . اها مرسل حسن. فخلى سبيلها
[ حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ادسن بن سعد عن عبد اهلل بن شاداد أن  10618وقال ابن أيب شيبة ]

ال جيتمع علي أمران  :تإن رجعت مل نقم علي  ادد، فقال :امرأة رفعت إىل عمر أقرت بالزىن أربع مرات، فقال
حدثنا حفص عن حجاج عن نافع عن سليمان بن يساار أن  . فأقامه عليها :آيت الفاحشة وال يقام علي ادد، قال
[ حدثنا حفص عن حجاج بن أرطاة عن ادسن بن سعد عن 5746مسدد ]. أبا واقد بعثه عمر إليها، فذكر مثله

 . ضعيف. عبد اهلل بن شداد حنوه
[ أخربنا ابن جريج قال حدثين حممد بن ادارث بن سفيان عن أيب سلمة بن سافيان  53441اق ]وقال عبد الرز

أقبلت أسوق غنما فلقيين رجل فحفن يل حفنة من متر مث  :أن امرأة جاءت عمر بن اخلطاب فقالت يا أمري املؤمنني
ويشري بيده  :فقال عمر. فأعادتقلت ماذا؟  :حفن يل حفنة من متر مث حفن يل حفنة من متر مث أصابين، فقال عمر

 .  اها أبو سلمة امسه عبد اهلل، مرسل. مهر مهر ويشري بيده كلما قال مث تركها
[ عن ابن عيينة عن الوليد بن عبد اهلل عن أيب الطفيل أن امرأة أصاهبا جاو  فأتات   53443وقال عبد الرزاق ]

ثى يل ثالث حثيات من متر وذكرت أهناا كانات   فح :راعيا فسألته الطعام فأىب عليها حىت تعطيه نفسها، قالت
اها موثقون، ويف . مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها ادد :جهدت من اجلو ، فأخربت عمر فكرب، وقال

 . سياقه نكارة
[ أخربنا ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب أيت بامرأة 53446وقال عبد الرزاق ]

بفالة من األرض وهي عطشى فاستسقته فأىب أن يسقيها إال أن تتركه فيقع هبا، فناشدته باهلل فأىب، فلما لقيها را  
 . اها صحي ، وهذا أصحها. بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر ادد بالضرورة

معهام  [ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا ادرة و53460وقال عبد الرزاق ]
كنت امرأة مسكينة ال تعطف علاي   :امرأة قد أصابت فاحشة فارحتلوا وتركوها فأخرب عمر خربها فسأهلا فقالت

فأرسل إىل رفقتها فردوهم، وسأهلم عن حاجتها فصدقوها، فجلدها مئة  :أحد بشيء، فما وجدت إال نفسي، قال
ل حدثين هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أخربنا ابن جريج قا. وأعطاها وكساها، وأمرهم أن حيملوها معهم

امرأة من أهل اليمن قدمت يف ركب حاجني فنزلوا بادرة حىت إذا ارحتلوا ذاهبني تركوها وجاء رجل منهم عمار  
فأخربه أن امرأة منهم قد زنت وهي بادرة فأرسل عمر إليها فسأهلا فقالت يا أمري املؤمنني كنت يتيمة لايس يل  

تولت علي املوايل فال يقبل علي أحد منهم ومل أجد إال نفسي وهي ثيب فبعث يف أثر الركاب  شيء من الدنيا و
قال عبد الرزاق عن . فردهم فسأهلم عما قالت ونشدهم فصدقوها فجلدها مئة مث كساها ومحلها مث قال اذهبوا هبا

 



 177 

لت نفسها فردها عمار إىل  ابن جريج قال مسعت عطاء حيدث حنو هذا غري أنه قال فتركوها ببعض ادرة حىت بذ
 . اها مرسل صحي ، كتبته يف ادج. ال تذكروا ما فعلت :اليمن، وقال

[ عن الثوري عن سليمان الشيباين عن علي بن حنظلة عن أبيه قاال قاال عمار بان     55616عبد الرزاق ] -
 . الطالق اها صحي ، كتبته يف. ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته :اخلطاب

أنه كان يقاول يف   [ حدثنا جرير بن حازم حدثين قيس بن سعد عن 538عفان يف أحاديثه ] -
إن مل يفعل حىت يقتل أصاب خريا، وإن هو شرب وأكل  :رجل استكره على شرب اخلمر وأكل دم اخلنزير، قال

 . أبو نعيم يف ادلية من طريق عفانرواه . اها منقطع، قيس هو أبو عبد املل  املكي. فهو يف عذر

حادثنا   :حدثنا حممد بن ربيعة قال :[ حدثنا عبد الرمحن بن األسود أبو عمرو البصري قال5616الترمذي ] -
ا ادرءو :قال رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم   :يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

اددود عن املسلمني ما استطعتم، فإن كان له خمرج فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ 
اها ورجا   . حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد حنو حديث حممد بن ربيعة ومل يرفعه :حدثنا هناد قال. يف العقوبة
 . الوقف

 :قالات  بن زياد البصري عن الزهري عن عروة عن [ حدثنا وكيع عن يزيد 10906وقال ابن أيب شيبة ]
ادرؤوا اددود عن املسلمني ما استطعتم، فإذا وجدمت للمسلم خمرجا فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن خيطىء يف العفو، 

 . اها يزيد ضعيف. خري من أن خيطئ يف العقوبة
د الرمحن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن [ حدثنا سعيد بن عفري قال حدثين الليث حدثين عب4714البخاري ] -

يا  :املسيب وأيب سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجل من الناس وهو يف املسجد فناداه
رسول اهلل إين زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعارض قبلاه   

فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلماا  . إين زنيتيا رسول اهلل  :فقال
 :فقاال . ال يا رسول اهلل :قال. أب  جنون :شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

فكنت فيمن  :جابرا قالقال ابن شهاب أخربين من مسع . اذهبوا فارمجوه :قال. نعم يا رسول اهلل :قال. أحصنت
 اها. رمجه، فرمجناه باملصلى، فلما أذلقته ادجارة مجز حىت أدركناه بادرة فرمجناه

[ حدثين عبد اهلل بن حممد اجلعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال مسعت يعلى بان  4716وقال البخاري ]
 :مال  النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لاه  ملا أتى ماعز بن :حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

 اها. فعند ذل  أمر برمجه :قال. أنكتها؟ ال يكين :قال. ال يا رسول اهلل :قال. لعل  قبلت أو غمزت أو نظرت



 178 

 :[ حدثنا عبيد اهلل بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع عن حممد بن إساحاق قاال  6619وقال أبو داود ]
يل حدثين حسن بن حممد بن علي بن أيب طالب قال  :ادة قصة ماعز ابن مال  فقالذكرت لعاصم بن عمر بن قت

 :فهال تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن ال أهتم، قال :حدثين ذل  من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اهلل صالى   إن رجاال من أسلم حيدثون أن رسول :فجئت جابر بن عبد اهلل، فقلت :ومل أعر  هذا ادديث، قال

أال تركتموه، وما أعر  اداديث،   :اهلل عليه وسلم قال هلم حني ذكروا له جز  ماعز من ادجارة حني أصابته
يا ابن أخي، أنا أعلم الناس هبذا ادديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا ملا خرجنا به فرمجناه، فوجاد ماس    :قال

هلل عليه وسلم، فإن قومي قتلوين، وغروين مان نفساي،   يا قوم ردوين إىل رسول اهلل صلى ا :ادجارة صرخ بنا
وأخربوين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غري قاتلي، فلم ننز  عنه حىت قتلناه، فلما رجعنا إىل رسول اهلل صلى 

 فهال تركتموه وجئتموين به، ليستثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منه، فأماا  :اهلل عليه وسلم، وأخربناه قال
 . اها حسنه األلباين وشعيب. فعرفت وجه ادديث :لترك حد فال، قال

[ حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السالم بن حفص حدثنا أبو حازم 6630أبو داود ] -
رسول اهلل عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أن رجال أتاه فأقر عنده أنه زىن بامرأة مساها له فبعث 

اها صححه األلباين . صلى اهلل عليه وسلم إىل املرأة فسأهلا عن ذل  فأنكرت أن تكون زنت فجلده ادد وتركها
 . وشعيب

[ أخربنا ابن خزمية ثنا علي بن حجر ثنا سويد بان  73أبو إسحاق املزكي يف الغرائب اليت انتقاها الدارقطين ] -
عليه السالم أيت بساارق    لزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن عبد العزيز عن إسحاق بن أيب فروة عن ا

 . اها منكر. فخلى سبيله :ال، قال :أسرقت؟ قال :فقال
[ عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن املسيب أن عامال لعمر، قال معمر ومسعت غاري  53461عبد الرزاق ] -

رجال اعتر  عبده بالزىن فكتب إليه أن يسأله هل كاان  أن  عمرو يزعم أن أبا عبيدة بن اجلراح كتب إىل 
عبد الارزاق  . ال، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده :وإن قال. نعم، فأقم عليه حد اهلل :يعلم أنه حرام؟ فإن قال

 :قيال . زنيت :ذكروا الزىن بالشام فقال رجل :[ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن املسيب قال53463]
فكتب إىل عمر بن اخلطاب فكتب إن كان علام أن  . ما علمت أن اهلل حرمه :أو حرمه اهلل؟ قال :ول؟ قالما تق

[ ورويناا يف  1940وقال ابن حجر يف التلخيص ]. اهلل حرمه فحدوه وإن كان مل يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه
بن دينار أنه مسع سعيد بن املسيب  أنا سفيان عن عمرو :فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم اجلوبري الدمشقي قال

أوحرمه اهلل؟ ما علمات أن اهلل   :ما تقول؟ فقال :فقالوا. قد زنيت البارحة :ذكر الزنا بالشام، فقال رجل :يقول
. إن كان علم أن اهلل حرمه فحدوه، وإن مل يكن علم فعلموه، فإن عااد فحادوه   :حرمه، فكتب إىل عمر، فقال
 . الفاروق اها صححه ابن كثري يف مسند
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[من طريق أيب عبيد حدثنا مروان بن معاوية ويزيد عن محيد عن بكر بن عبد اهلل عن عمر 58411ورواه البيهقي]
أم  :مبن؟ قاال  :قيل. البارحة :بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه ُكتب إليه يف رجل قيل له مىت عهدك بالنساء؟ فقال

فكتب عمر أن يستحلف ما علم أن اهلل حرم الزنا .  حرم الزناما علمت أن اهلل :قال. قد هلكت :فقيل له. مثواي
 .  اها مرسل جيد. مث خيلى سبيله

[ أخربين حممد بن عبد اهلل بن عبد ادكم أن ابن وهب أخربهم قال أخربين ابن أيب الزنااد  7388ابن املنذر ] -
ن اخلطاب بعثه مصدقا على بين سعد عن أبيه قال حدثين حممد بن محزة بن عمرو األسلمي عن أبيه محزة أن عمر ب

بل أنت  :خذي مال موالك، وإذا املرأة تقول له :فأتى محزة مبال له ليصدقه فإذا رجل يقول المرأة :بن هذمي قال
أو صدقه مال ابن ، فسأله محزة بن عمرو عن أمرمها وقوهلما فأخرب أن ذل  الرجل زوج تل  املرأة وأنه وقاع  

. ألرمجن  بأحجارك :فقال محزة. فهذا املال البنه من جاريتها :ا فأعتقته امرأته، قالواعلى جارية هلا فولدت ولد
فأخاذ   :قال. أصلح  اهلل، إن أمره قد رفع إىل عمر بن اخلطاب فجلده مائة مل ير عليه الرجم :فقال له أهل املاء

لد عمر إياه مائة جلدة وأنه مل محزة بالرجل كفال حىت قدم على عمر بن اخلطاب فسأله عما ذكر أهل املاء من ج
اها حديث حسن، . فصدقهم عمر بذل  من قوهلم، وإمنا درأ عنه الرجم، ألنه عذره باجلهالة :قال. ير عليه رمجا

[ وقال أبو الزناد عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا، 1109علقه البخاري قال ]
فأخذ محزة من الرجل كفيال حىت قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فوقع رجل على جارية امرأته، 

 اها. فصدقهم، وعذره باجلهالة
تزوجت امرأة عبادها فقيال هلاا؟     :[ حدثنا حممد بن فضيل عن حصني عن بكر قال10344ابن أيب شيبة ] -

ة من غري بينة وال ويل، فقيال هلاا   أليس اهلل يقول )وما ملكت أميانكم( فهذا مل  مييين، وتزوجت امرأ :فقالت
قد خاصمتاك بكتاب اهلل جال   :أنا ثيب، وقد ملكت أمري، فرفعتا إىل عمر، فجمع الناس فسأهلم فقالوا :فقالت

أميا امارأة   :قد خاصمتاك بكتاب اهلل، فجلد كل واحد منهما مئة جلدة، مث كتب إىل األمصار :جالله وقال علي
 .  اها مرسل جيد. ويل، فهي مبنزلة الزانيةتزوجت عبدها، أو تزوجت بغري 

تسرت امرأة غالما هلا فذكرت لعمر فسأهلا ما محل  على  :[ عن معمر عن قتادة قال51757وقال عبد الرزاق ]
كنت أرى أنه حيل يل ما حيل للرجال من مل  اليمني، فاستشار عمر فيها أصحاب النيب صالى اهلل   :هذا؟ فقالت

كأنه . ال جرم واهلل ال أحل  در بعده أبدا :فقال عمر. لت كتاب اهلل تعاىل على غري تأويلهتأو :عليه وسلم فقالوا
 . اها مرسل، وهو خرب صحي ، تقدم يف النكاح. عاقبها بذل  ودرأ ادد عنها، وأمر العبد أن ال يقرهبا

امارأة تزوجات    [ حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن ادكم أن عمر كتب يف10344وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. عبدها أن يفرق بينهما، ويقام ادد عليها
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جاءت امارأة   :[ حدثنا وكيع عن األسود بن شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب قال10347وقال ابن أيب شيبة ]
قاد  يا أمري املؤمنني إين امرأة كما ترى، وغريي من النساء أمجل مين، ويل عباد   :إىل عمر بن اخلطاب، فقالت

. رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا بالغالم فضرهبما ضربا مربحا، وأمر يف العبد فبيع يف أرض غرباة 
 .  اها مرسل جيد

بلغ عمر عن امرأة أهنا حامل، فأمر هبا  :[ عن الثوري عن علي بن األقمر عن إبراهيم قال53444عبد الرزاق ] -
 .  اها مرسل حيد. ملة من الشيطان :ل عمرأن حترس حىت تضع، فوضعت ماء أسود، فقا

[ عن ابن جريج قال أخربين هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطاب  53466عبد الرزاق ] -
تويف عبد الرمحن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نوبية قد صلت وصاامت   :حدثه قال

ألنت الرجل ال  :لها وكانت ثيبا، فذهب إىل عمر فزعا فحدثه فقال له وهي أعجمية مل تفقه فلم ير  إال حب
نعم من مرغوش بدرمهني، وإذا هي تستهل بذل   :حبلت؟ قالت :يأيت خبري فأفزعه ذل  فأرسل إليها فسأهلا، فقال

أشريوا علاي، وكاان عثماان جالساا      :فقال  ال تكتمه، فصاد  عنده 
. قد أشار علي  أخواك :أشر علي يا عثمان، فقال :فقال. قد وقع عليها ادد :ضطجع، فقال علي وعبد الرمحنفا
، فأمر هبا فجلدت وليس ادد إال على من علمهأراها تستهل به كأهنا ال تعلمه  :قال عثمان. أشر علي أنت :قال

/ 5ورواه الشاافعي ] . اها كذا قاال . من علمصدقت والذي نفسي بيده ما ادد إال على  :مئة مث غرهبا مث قال
تاويف   :[ أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن حيىي بن حاطب حدثه قاال 587

حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية مل تفقه فلم ترعاه  
ألنت الرجل ال يأيت خبري، فأفزعه ذل  فأرسل إليها  :ر فحدثه فقال له عمرإال حبملها وكانت ثيبا فذهب إىل عم

نعم من مرعوش بدرمهني وإذا هي تستهل بذل  وال تكتمه قاال وصااد  علياا     :أحبلت؟ فقالت :عمر فقال
علي وعبد الرمحن قد  :وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال :وعثمان وعبد الرمحن بن عو  فقال أشريوا علي قال

قد أشار علي  أخواك فقال أشر أنت علي قال أراها تستهل باه   :ع عليها ادد فقال أشر علي يا عثمان فقالوق
صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما ادد إال على مان   :كأهنا ال تعلمه وليس ادد إال على من علمه فقال عمر

ر قال أخربين هشام عن أبيه أن حياىي  [ عن معم53464وقال عبد الرزاق ]. علمه فجلدها عمر مائة وغرهبا عاما
إن العتاقة أدركت هاذه وقاد    :بن عبد الرمحن بن حاطب جاء إىل عمر بأمة سوداء كانت داطب فقال لعمر

نعم  :أنت الرجل ال يأيت خبري، فدعاها عمر فسأهلا عن ذل  فقالت :فقال له عمر. أصابت فاحشة وقد أحصنت
فقال عمر لعلاي وعباد   . وش وهي حينئذ تذكر ذل  ال ترى به بأساوقال غريه من مرغ. من مرغوش بدرمهني

أشر  :فقال عمر لعثمان. نرى أن ترمجها :أشريوا علي، قال علي وعبد الرمحن :الرمحن وعثمان وهم عنده جلوس
فإين ال أرى ادد إال على  :قال. أقسمت علي  إال ما أشرت علي برأي  :قال. قد أشار علي  أخواك :قال. علي
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صدقت والذي نفسي بيده ما ادد إال على مان   :فقال عمر. علمه، وأراها تستهل به كأهنا ال ترى به بأسا من
/ 3وقال ابن شبة يف تاريخ املدينة ]. اها كذا روي اخلرب عن هشام عن أبيه. فضرهبا عمر مئة وغرهبا عاما. علمه
زناد عن أبيه عن عروة عن حيىي بن عبد الارمحن  حدثنا عبد الرمحن بن أيب ال :[ حدثنا سريج بن النعمان قال745

تويف حاطب وأعتق كل من صام وصلى من رقيقه، وكانت فيهم امرأة سوداء مل تفقه، فلم يرعه  :بن حاطب قال
 :ألنت الرجل ال تأيت خبري، وأفزعه ذل ، فسأل اجلارية :إال محلها، فجاء عبد الرمحن إىل عمر فزعا فأخربه، فقال

فصاد  ذل  عنده عثمان وعليا وعبد الرمحن بن عاو ،  . من مرعوش بدرمهني تستهل به :لتممن محل ؟ فقا
قد أشاار   :أشر علي يا عثمان، فقال :قد وجب عليهما الرجم فقال :أشريوا علي، فقال عبد الرمحن وعلي :فقال

من علمه، فجلدها مائاة  أراها تستهل به كأهنا ال تعلمه، وإمنا ادد على  :وأنت فأشر، فقال :علي  أخواك، قال
اها هذا أوىل وهو مرسل، ُولد حيىي بعاد  . صدقت، والذي نفسي بيده ما ادد إال على من علمه :وغرهبا، وقال

 .  عمر
زنات   :[ عن الثوري عن حممد بن عمرو بن علقمة عن حيىي بن حاطب عن أبيه قال53468وقال عبد الرزاق ]

فساأل  . حتد :زىن فسأل عنها عمر عليا وعبد الرمحن بن عو  فقاالموالة له يقال هلا مركوش فجاءت تستهل بال
اها ابن . أراها تستهل به كأهنا ال تعلم وإمنا ادد على من علمه فوافق عمر فضرهبا ومل يرمجها :عنها عثمان فقال

ن حدثنا حممد با  :[ حدثنا هارون بن معرو  قال741/ 3وقال ابن شبة ]. عمرو مل يقم متنه، وهو سند حسن
ملا حضرت حاطباا الوفااة    :أنبأنا حممد بن إسحاق عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه قال :سلمة قال

أوصى بأن يعتق كل مملوك له قد صلى وصام، وكانت جارية له سوداء فزنت وكانت ثيبا، فأتيت عمر رضي اهلل 
منني حق اهلل وقع يف أهلي، وأنت حمال ذلا    يا أمري املؤ :مثل  الرجل ال يأيت خبري، فقلت :عنه فأخربته، فقال
نعم رفش درمهني بادبشية، تقول أجاري   :زنيت وحي ؟ قالت :ائتين هبا، فأتيت هبا، فقال :فأتيت  لذل ، فقال

نارى أن   :ما ترون؟ فقال علي، وعبد الرمحن :بدرمهني وعنده عثمان وعلي وعبد الرمحن رضي اهلل عنهم، فقال
أراها مستهلة بفعلها،  :ما تقول أنت؟ فاستوى جالسا وكان متكئا فقال :ان ساكت، فقالتقيم عليها ادد، وعثم

صدقت واهلل ما ادد إال على من عرفه، فضرهبا أدىن اداد   :كأهنا ال ترى به بأسا، وإمنا ادد على من عرفه فقال
  .اها حسنه ابن كثري يف مسند الفاروق من هذا الوجه. من مائة جلدة وغرهبا عاما

[ وقد روى يونس عن ابن شهاب عن حيىي بن عبد الرمحن 394/ 3وقال الطحاوي يف خمتصر اختال  العلماء ]
بن حاطب عن أبيه أن حاطبا تويف وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصاامت  

أنت الرجل الذي ال تأيت خبري،  :روهي عجمية مل تفقه، فلم يرعه إال محلها، فذهب إىل عمر فزعا فحدثه فقال عم
وصادفت عنده . نعم، من مرعوش بدرمهني، فإذا هي تستهل به :فأفزعه ذل ، فأرسل إليها عمر أحبلِت؟ فقالت

أشر  :فقال. قد وقع عليها ادد :فقال علي وعبد الرمحن. أشريوا علي :عليا وعثمان وعبد الرمحن بن عو ، فقال
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أراها تستهل به كأهنا ال تعملاه،   :قال عثمان. أشر علي أنت :قال. علي  أخواك قد أشار :فقال. علي يا عثمان
صدقت والذي نفسي بيده ما اجللد إال على  :وليس ادد إال على من علمه، فأمر هبا فجلدت مائة وغرهبا، مث قال

صلي القبلة ماع  قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غالما ألهلها مث مات عنها وهي أعجمية إال أهنا ت. من علمه
ال أرى عليها الرجم وإمنا الرجم على من علم اإلسالم فيعلم ماذا عليه وماذا لاه   :وإن عثمان قال لعمر. املسلمني

وهو . وذكره ابن حزم يف احمللى عن ابن شهاب. فأمر عمر إذا نفست أن جتلد مائة وتغرب إىل مصر من األمصار
ماذا تقول هذه؟  :وقال عمر وعنده علي وعبد الرمحن وعثمان :الوقد علقه البخاري يف األحكام ق. خرب صحي 

 اها. ختربك بصاحبهما الذي صنع هبما :قال عبد الرمحن بن حاطب فقلت
[ عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلادي عن حممد بن إبراهيم بن ادارث التيمي عن سليمان بن يساار  5650مال  ] -

عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا مث تزوجت حني حلت فمكثات  عن عبد اهلل بن أيب أمية أن امرأة هل  
فدعا . عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر مث ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إىل عمر بن اخلطاب فذكر ذل  له

أنا أخربك عن هذه املرأة هلا  عناها    :عمر نسوة من نساء اجلاهلية قدماء فسأهلن عن ذل  فقالت امرأة منهن
حني محلت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها يف بطنها فلما أصاهبا زوجها الذي نكحها وأصااب  زوجها 

أما إنه مل يبلغين عنكما  :وقال عمر. فصدقها عمر بن اخلطاب وفرق بينهما. الولد املاء حترك الولد يف بطنها وكرب
 . اها صحي ، تقدم. إال خري وأدق الولد باألول

ىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أيب واقد الليثي أن عمر بن اخلطاب أتاه رجل وهو [ عن حي5494مال  ] -
بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجال فبعث عمر بن اخلطاب أبا واقد الليثي إىل امرأته يسأهلا عن ذل  فأتاها 

تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه  وعندها نسوة حوهلا فذكر هلا الذي قال زوجها لعمر بن اخلطاب وأخربها أهنا ال
وتقدم حناوه عان   . اها صحي ، تقدم. ذل  لتنز  فأبت أن تنز  ومتت على االعترا ، فأمر هبا عمر فرمجت

 . علي
[ حدثنا هشيم عن أيب بشر عن أيب روح أن امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلا  لايال،   17016ابن أيب شيبة ] -

اضرب الرجل حدا يف السر،  :فأرسل إىل علي، فقال :ع ذل  إىل عمر، قالفرف :فواقعها وهو يرى أهنا أمته، قال
[ نا هشيم أنا أبو بشر عن أيب روح شبيب الشامي أن رجال كان يواعد 1545سعيد ]. واضرب املرأة يف العالنية

ن أهناا  امرأة يف مكان يأتيها فيه فعلمت بذل  امرأة، فجلست يف ذل  املكان، فجاء الرجل فأصاب منها وهو يظ
جاريته، فلما فرغ نظر فإذا هي ليس جباريته، فأتى عمر بن اخلطاب فذكر ذل  له، فأرسل عمر إىل علي فقاال  

 :[ حدثين أبو توباة قاال  0194ابن املنذر ]. اضرب الرجل ادد يف السر، واضرب ادد املرأة يف العالنية :علي
كان رجل  :بشر عن شبيب أيب روح الشامي قالأخربنا أمحد عن هشيم عن أيب  :حدثنا إسحاق بن منصور قال

يواعد أمة له يف موضع يأتيها فيه، فعلمت بذل  امرأة فجلست له بذل  املكان، فجاء فأصاب منها وهو ال يعلم 
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 :أهنا ليست جباريته، فلما فرغ إذا هي ليست جباريته، فأتى عمر فذكر ذل  له، فأرسل إىل علي فقال لاه علاي  
اها إسحاق هو الكوسج، رواه يف مساائله أمحاد   . السر، واضرب املرأة حدا يف العالنيةاضرب الرجل حدا يف 

 . سند حسن. ورواه البخاري يف التاريخ من طريق هشيم عن أيب بشر. وإسحاق
ادرؤا ادادود ماا    :[ عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم أن عمر بن اخلطاب قاال 53465عبد الرزاق ] -

قال عمار بان    :[ حدثنا هشيم عن منصور عن ادارث عن إبراهيم قال10974شيبة ] وقال ابن أيب. استطعتم
[ حدثنا 544أبو يوسف يف اخلراج ]. ألن أعطل اددود بالشبهات أحب إيل من أن أقيمها يف الشبهات :اخلطاب

لاي  منصور بن زاذان عن ادارث بان يزياد العك  . مرسل جيد. قال عمر بن اخلطاب :منصور عن إبراهيم قال
ورواه أبو حممد بن حزم يف كتاب اإليصال من حديث عمر موقوفا علياه   :وقال ابن حجر يف التلخيص. (5)أشبه

 اها. بإسناد صحي 
بلغين أو بلغنا أن عمر  :[ من طريق حيىي بن أيب بكري حدثنا ادسن بن صاحل عن أبيه قال58458وروى البيهقي ]
يف العفو جهدكم، فإين أن أخطئ يف العفو أحب إيل من أن أخطائ يف  إذا حضرمتونا فاسألوا  :رضي اهلل عنه قال

 .  اها منقطع. العقوبة
البيهقي . اطردوا املعترفني :قال عمر :[ حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن إبراهيم قال10905ابن أيب شيبة ] -
قال . اطردوا املعترفني :[ من طريق العدين عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم أن عمر بن اخلطاب قال58865]

 .  اها مرسل جيد. سفيان يعين املعترفني باددود
[ حدثنا علي بن حرب حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن طلحة بن عمرو 664اخلرائطي يف مكارم األخالق ] -

ا اها . استر من اددود ما وراك، أي ادرءوها ما قادرمت  :قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه :عن عطاء قال
 . ضعيف
[ عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد أن عمر بان اخلطااب أيت بساارق    57803عبد الرزاق ] -

واهلل ما أنا بسارق، ولكنهم هتددوين فخلى سابيله   :أرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال الرجل :قال. فاعتر 
أيت عمار بان    :بن خالد قاال  [ عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة57019عبد الرزاق ] وقال. ومل يقطعه

[ حدثنا حمماد  10581وقال ابن أيب شيبة ]. فتركه ومل يقطعه. ال :فقال. ال :اخلطاب برجل فسأله أسرقت؟ قل
إين ألرى يد رجل ماا   :أيت عمر بسارق قد اعتر ، فقال عمر :بن بكر عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال

 . اها مرسل. رق، فأرسله عمر ومل يقطعهواهلل ما أنا بسا :هي بيد سارق، قال الرجل

                                                
. أبو [ حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: ادرؤوا اددود عن عباد اهلل ما استطعتم10977ابن أيب شيبة ] - 5

 [ حدثنا األعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون ادرءوا اددود عن عباد اهلل ما استطعتم.اها صحي .544يوسف يف اخلراج ]
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ادرؤوا القتال   :قاال  [ حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أيب وائل عن 10909ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق عبد اهلل بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عان  58419البيهقي ]. واجللد عن املسلمني ما استطعتم
حدثنا عبد اهلل عن سافيان   :[ حدثنا علي بن ادسن قال0193ابن املنذر ]. لهعاصم عن أيب وائل عن عبد اهلل مث

[ 0196ابن املناذر ] . ادرءوا القتل عن عباد اهلل ما استطعتم :عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهلل بن مسعود قال
قال عباد اهلل   :الحدثنا حيىي عن شعبة عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل ق :حدثنا حيىي بن حممد حدثنا مسدد قال

 :[ حدثنا علي بن عبد العزياز قاال  0979وقال ابن املنذر ]. اها سند جيد. ادرءوا القتل واجللد عن عباد اهلل
ادرءوا ادادود ماا    :حدثنا محاد عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش أن ابن مسعود قال :حدثنا حجاج قال

 . اها األول أص . استطعتم
[ عن الثوري ومعمر عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن قال قال 53469وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أباو  7068الطرباين ]. ادرؤا اددود والقتل عن عباد اهلل ما استطعتم :ابن مسعود
 . اها مرسل جيد. هلل ما استطعتمادرءوا اجللد والقتل عن عباد ا :قال عبد اهلل :نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال

 :[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربنا عبيدة عن إبراهيم قال قال ابن مسعود58457وروى البيهقي]
ادرءوا اددود ما استطعتم فإنكم أن ختطئوا يف العفو خري من أن ختطئوا يف العقوبة، وإذا وجدمت ملسالم خمرجاا   

كان يقال ادرؤا ادادود   :[ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم قال57407الرزاق ]وقال عبد . فادرءوا عنه ادد
عن املسلمني ما استطعتم فإذا وجدمت للمسلم خمرجا فادرؤا عنه فإنه أن خيطأ حاكم من حكام املسلمني يف العفاو  

مان طرياق   وقاد كتبتاه   . اها هذا أص ، وعبيدة بن معتب الضيب ليس بالقوي. خري من أن خيطأ يف العقوبة
 . األعمش

 [ حدثنا عبد السالم عن إسحاق بن أيب فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن 10974ابن أيب شيبة ] -
[ من طرياق عباد   3113الدارقطين ]. إذا اشتبه علي  ادد فادرأه :قالوا و و

ن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد اهلل بن مسعود ومعاذ السالم بن حرب عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة ع
 .  اها سند ضعيف. إذا اشتبه علي  ادد فادرأ ما استطعت :بن جبل وعقبة بن عامر اجلهين قالوا

[ حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه وحيىي بن أيب اهليثم عن جده أنه شاهد علياا وأيت   10676ابن أيب شيبة ] -
بنت عمي ويتيميت يف حجاري، فجعال أصاحابه     :رب مراد، فأيت هبما علي، فقالبرجل وامرأة، وجدا يف خ

[ وحدث 044وقال الدواليب يف الكىن ]. خذ بيد امرأت  :هو زوجي، فقال علي :قويل زوجي، فقالت :يقولون
أيب طالاب  كنت عند علي بن  :أخربين يزيد أبو داود األودي قال :عبد اهلل بن املبارك عن حيىي بن أيب اهليثم قال

 :وجدنا هذا يف خربة مراد ومعه جارية، قد اختضب قميصها بالدم، فقال له علي :بعد العصر إذ أيت برجل فقالوا
أصل  اهلل أمري املؤمنني كانت ابنة عمي ويتيمة يف حجري، وهي غنية من املاال،   :وحي  ما هذا ما صنعت؟ قال
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. مدرك النساء أن ترغب عين فتزوجتها، وهي تبكي وأنا رجل قد كربت وليس يل مال، فخشيت إن هي أدركت
 :فقال. نعم تزوجته :فقالت. قويل ال :قويل نعم، وقائل يقول هلا :فقال هلا تزوجته، فقائل من القوم عنده يقول هلا

يزيد أبو داود هذا هو جد عبد اهلل بن إدريس، وهو يزيد بن عبد  :ومسعت بعض أهل العلم يقول. خذ بيد امرأت 
 . اها على رسم ابن حبان. نالرمح
شهدت  :[ حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون قال حدثين مسكني رجل من أهلي قال10586ابن أيب شيبة ] -

ال،  :قل ال، فقاال  :أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له :عليا أيت برجل وامرأة وجدا يف خربة، فقال له علي
وقد تقدم حنو هذا يف باب الرجل يوجد . ابن عون، وثقه ابن حباناها مسكني لن حيدث عنه غري . فخلى سبيله

 . مع املرأة يف ثوب واحد أو بيت
 :أتت امرأة إىل علي فقالت :[ عن الثوري عن مغرية عن اهليثم بن بدر عن حرقوص قال53467عبد الرزاق ] -

العقيلي يف . ه درأ عنه باجلهالةاذهب وال تعد كأن :قال. صدقت هي وماهلا حل يل :إن زوجي زىن جبارييت، فقال
[ حدثنا حممد بن إمساعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن املغرية عن اهليثم بن بدر عان  5048الضعفاء ]

. صدقت هاي وماهلاا يل   :إن هذا وقع على جارييت، فقال :جاءت امرأة إيل علي بزوجها فقالت :حرقوص قال
 . اها ضعيف. انظر، ال تعودن :قال
[ حدثنا عبيد اهلل هو القواريري ثنا عثمان بن عمر ثنا أبو املاََُّحّياة قال قاال  5783أبو يعلى ]املطالب العالية  -

 :قاال . بلاى  :قال. ما أراك سرقت :رأيت عليا رضي اهلل عنه أيت برجل فقالوا إنه قد سرق مجال فقال :أبو مطر
نرب فشد أصبعه وأوقد النار واد  اجلزار ليقطع مث انتظار  اذهب به يا ق :قال. بلى، قد سرقت :قال. فلعله شبه ل 

آخذه  :قال. يا أمري املؤمنني مل تركته وقد أقر ل  :قالوا. فتركه. ال :أسرقت؟ قال :حىت أجيء، فلما جاء قال له
يده  مث قال علي رضي اهلل عنه أيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برجل قد سرق فأمر بقطع. بقوله وأتركه بقوله

مث بكى فقلنا يا رسول اهلل مل تبكي فقال صلى اهلل عليه وسلم وكيف ال أبكي وأميت تقطع بني أظهركم قالوا ياا  
رسول اهلل أفال عفوت عنه قال صلى اهلل عليه وسلم ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن اددود ولكن تعافوا اددود 

 . ر البصري جمهولاها أبو احملياة امسه حيىي بن يعلى، وأبو مط. بينكم
كان علي ال يقطع سارقا حاىت   :[ عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال57880عبد الرزاق ] -

فأيت مرة بسارق فسجنه حىت  :قال. يأيت بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه فإن شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه
 .  اها مرسل جيد. فخلى سبيل السارق ومل يقطعه إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل تغيب الشهيدان

أنه أيت بامرأة سرقت مجال    [ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن 57015عبد الرزاق ] -
حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن محاد عن  :[ حدثنا علي بن ادسن قال0980ابن املنذر ]. أسرقت؟ قويل ال :فقال

[ من طريق عبد اهلل بن 58869البيهقي ]. ال :أسرقت؟ قويل :سعود أيت بامرأة سرقت مجال فقالإبراهيم أن أبا م
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أسارقت؟   :أيت أبو مسعود األنصاري بامرأة سرقت مجال فقاال  :الوليد حدثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم قال
 .  اها مرسل جيد. ال :قويل

أيت برجال   :ىل أليب مسعود عن أيب مسعود قاال [ حدثنا شري  عن جابر عن مو10547وقال ابن أيب شيبة ]
 .  اها سند ضعيف. وجدته، فخلى سبيله :وجدته، قال :أسرقت؟ قل :سرق، فقال

رضي اهلل تعاىل   [ عن الثوري عن علي بن األقمر عن يزيد بن أيب كبشة عن 57011عبد الرزاق ] -
ابن أيب شيبة . ال فدرأ عنها :قالت. يا سالمة أسرقت؟ قويل ال :عنه أنه أيت بامرأة سرقت يقال هلا سالمة فقال هلا

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن األقمر عن يزيد بن أيب كبشة أن أبا الدرداء أيت بامرأة قد سرقت 10548]
عان  حدثنا عبد اهلل بن الوليد  :[ حدثنا علي بن ادسن قال0988ابن املنذر ]. ال :فقال هلا سالمة أسرقت؟ قويل

أيت أبو الدرداء جبارية قد سرقت؟ يقال هلا سالمة  :سفيان عن علي بن األقمر عن يزيد بن أيب كبشة الشامي قال
اها ورواه اخلرائطي يف مكارم األخاالق مان طرياق    . ال، فتركها :ال، قالت :يا سالمة سرقت؟ قويل :فقال
دثنا ادكم بن عتيبة عن يزياد بان أيب   [ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم ح58830البيهقي ]. الثوري

. ال فخلى عناها  :سرقت قويل ال، فقالت :كبشة األمناري عن أيب الدرداء أنه أيت جبارية سوداء سرقت فقال هلا
[ أخربنا شعبة عن معاوية وإبراهيم بن ميمون عن يزيد بن أيب كبشة عن أبياه وكاان   5591ورواه ابن اجلعد ]

فقال له . ال :قالت. سرقت؟ قويل ال :الدرداء جبارية قد سرقت واعترفت فقال هلا أيت أبو :عريف السكاس  قال
. أسرقت قاويل ال  :إهنا اعترفت وهي ال تدري ما يصنع هبا، قال هلا :أنت تقول هلا قويل ال؟ قال أبو الدرداء :أيب

صحي  من الوجهني إن شاء . اها معاوية هو ابن قرة. ال، فخلى سبيلها :قالت. أسرقت قويل ال :قال أبو الدرداء
 . اهلل
حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن حمارب بان   :[ أخربنا سليمان بن حرب قال4769ابن سعد ] -

إن يف عسكرك من يشرب اخلمر فركب دابته وجال يف العسكر فلقي رجال على  :  قيل  :دثار قال
فجاء الرجال أصاحابه    :قال. اللهم اجعله خال :فقال خالد. خل :الما هذا؟ ق :منسج فرسه زق مخر فقال له

 :قاال . ويل  واهلل ما جئتنا إال خبل :قد أتيتكم خبمر ما شربت العرب مثلها، فلما فتحوه إذا هو خل قالوا :فقال
عان  [ وقال أبو بكر بن عياش 539/ 8وقال ابن كثري يف البداية والنهاية ]. اها مرسل حسن. هذه دعوة خالد

اها ابن عيااش  . اللهم اجعله عسال، فصار عسال :أيت خالد برجل معه زق مخر فقال :األعمش عن خيثمة قال
 . رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق من وجوه أجودها رواية ابن سعد. ليس بالقوي

عان أيب  حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن سليمان النااجي   :[ حدثنا حممد بن بشر قال10540ابن أيب شيبة ] -
ابن املنذر . ال، ال، مرتني أو ثالثا :أسرقت؟ أسرقت؟ قل :أيت بسارق وهو يومئذ أمري، فقال  املتوكل أن 
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حدثنا وهيب بن خالاد عان    :حدثنا عبد اهلل بن معاوية اجلمحي قال :[ حدثنا موسى بن هارون قال0987]
 . اها صحي . ال :أسرقت؟ قل :رة بسارق فقالأيت أبو هري :سليمان األسود عن أيب املتوكل الناجي قال

[ حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا ابن أيب ذئب عن الزهري عن طارق الشامي أنه أيت 17706ابن أيب شيبة ] -
ال تقطعه، فإنه إمنا أقار   :يسأله عن ذل ، فقال له ابن عمر  برجل أخذ يف سرقة فضربه فأقر، فبعث إىل 

 . اها طارق أظنه ابن خماشن األسلمي، على رسم ابن حبان. بعد ضرب  إياه
مسعات   :[ حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن بن صاحل عن غالب أيب اهلذيل قاال 17884ابن أيب شيبة ] -

فلعل  اختلسته، لكي يقول  :وأيت برجل أقر بسرقة، فقال له ادسن   شهدت  :سبيعا أبا سامل يقول
حادثنا   :[ حدثنا ادسن بن علي بن عفان قال5914الدواليب ]. نده مرتني أو ثالثا، فأمر به فقطعال، حىت أقر ع

كنت عند ادسان بان علاي     :حدثنا إسرائيل عن غالب أنه مسع أبا سامل السلويل قال :عبيد اهلل بن موسى قال
اها . اذهبوا به فاقطعوا :ه، قالبل سرقت :قل اختلسته، قال :جالسا إذ أيت بشاب، فقيل إنه سرق، فقال له ادسن

 . صوابه مسيع، على رسم ابن حبان
  [ عن عبد اهلل بن كثري قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو سلمة عن أيب نضرة عن 53864عبد الرزاق ] -

نان يا لوطي، فرفع ذل  إىل س :وكان سلمة قد أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم قال قال رجل لرجل   
اها سند حسن، عبد اهلل بن كثري بصري نزل صانعاء  . ِنعَم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط :بن سلمة فقال

يروي عنه عبد الرزاق وهشام بن يوسف، قاله أبو نعيم يف املعرفة، يروي عن شعبة وغريه، صح  له املقدسي يف 
 . املختارة، وابن كثري يف مسند الفاروق

 :كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقاول  :عن ابن جريج قال مسعت عطاء يقول[ 57050عبد الرزاق ] -
علمي أنه مسى أبا بكر وعمر وأخربين أن عليا أيت بسارقني معهما سارقتهما  . ال :أسرقت؟ قل. أسرقت؟ قل ال

حادثنا  [ 10583ابن أيب شيبة ]. فخرج فضرب الناس بالدرة حىت تفرقوا عنهما ومل يد  هبما ومل يسأل عنهما
أسرقت؟ وال أعلمه إال مساى   :كان من مضى يؤتى بالسارق، فيقول :حممد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال

 . وقد تقدم من هذا الباب. اها منقطع. أبا بكر وعمر

 (5)أب  جنون؟ :تقدم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ملاعز 

                                                
[ وأمجع أهل العلم أن الفرائض ال جتب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم فيه قول اهلل )واتقون يا 381/ 51قال ابن املنذر ] - 5

 أويل األلباب(.
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أيت مبجنونة قد زنت وهاي   ن أيب ظبيان عن ابن عباس أن [ أخربنا شعبة عن األعمش ع865ابن اجلعد ] -
أما بلغ  أن القلم قد وضع عن ثالثة عن اجملنون حىت يفيق وعن الصيب حاىت   :حبلى فأراد رمجها، فقال له 
[ حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن األعمش عن 6695وقال أبو داود ]. يعقل وعن النائم حىت يستيقظ

أيت عمر مبجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر هبا عمر أن ترجم فمر هبا علاى   :يان عن ابن عباس قالأيب ظب
قال . جمنونة بين فالن زنت فأمر هبا عمر أن ترجم :ما شأن هذه؟ قالوا :علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه فقال

أن القلم قد رفع عن ثالثة عن اجملنون حىت ياربأ وعان   يا أمري املؤمنني أما علمت  :ارجعوا هبا مث أتاه فقال :فقال
. فأرسالها  :قال. ال شيء :فما بال هذه ترجم؟ قال :قال. بلى :النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت يعقل؟ قال

. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن األعمش حنوه وقال أيضا حىت يعقال . قال فجعل يكرب. فأرسلها :قال
اها علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه ابن خزمياة  . فجعل عمر يكرب :قال. ن حىت يفيقوقال وعن اجملنو

 . وابن حبان واداكم والذهيب، وله طرق
أنه أيت مبجناون قتال       [ عن حيىي بن سعيد أن مروان بن ادكم كتب إىل 5460مال  ] -

 .  اها مرسل جيد. فأنه ليس على جمنون قودرجال، فكتب إليه معاوية أن اعقله وال تقد منه، 
 . يأيت منه يف الديات

[ حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح قالوا ثنا محاد بن سلمة عن محاد عن إباراهيم عان   16868أمحد ] -
تلم وعن النائم حىت رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت حي :األسود عن عائشة عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال

يستيقظ وعن املعتوه حىت يعقل قال عفان وعن اجملنون حىت يعقل وقد قال محاد وعن املعتوه حىت يعقل وقال روح 
 .  اها رواه أبو داود وصححه اداكم والذهيب. وعن اجملنون حىت يعقل

 : حدثين عطية القرظي قاال [ حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان أخربنا عبد املل  بن عمري6694أبو داود ] -
. كنت من سيب بين قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن مل ينبت مل يقتل، فكنت فايمن مل ينبات  

فكشفوا عاانيت فوجادوها مل تنبات     :حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد املل  بن عمري هبذا ادديث قال
 . ححه ابن حبان واداكم والذهيباها رواه أمحد وغريه، وص. فجعلوين يف السيب

أيت بغالم قد سرق، فلم يتابني    [ حدثنا مروان بن معاوية عن محيد عن أنس أن 17837ابن أيب شيبة ] -
[ عن إمساعيل بن جعفر قال حدثنا 593علي بن حجر يف أحاديثه ]. احتالمه فشربه فنقص أمنلة فتركه فلم يقطعه

فسامي   :فدعى باملقدار فقدره فوجده قد نقص أمنلة فتركه قاال  :أبو بكر فقال محيد عن أنس أن سارقا أيت به
[ وحدثونا عن أيب موسى ثنا حيىي بن سعيد عن محيد عن أناس أن أباا  1310ابن املنذر ]. الغالم بعد ذل  منيلة

 :و ساعد قاال  [ حدثنا أب0981ابن املنذر ]. بكر أيت بسارق فشربه فنقص أمنلة من ستة أشبار فتركه ومل يقطعه
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صحي ، خال زيادة ذكار النميلاة   . حدثنا أبو موسى حممد بن املثىن عن حيىي بن سعيد عن محيد عن أنس فذكره
 .  أظنه ومها، الصحي  عن عمر

حادثنا   :حدثنا محاد قال :حدثنا حجاج بن منهال قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0983وقال ابن املنذر ]
ففتلت اخليط فاتال شاديدا    :ق فأتى به عمر بن اخلطاب فأخذوا مقياسه، قال أنسمحيد عن أنس أن غالما سر

اها هذا وهم، والصحي  من هذا الوجاه عان أيب   . نقص من سداسي أمنلة :قال محيد. فنقص أمنلة فلم يقطعه
 . (5)بكر
بغالم قد سارق   أيت  :[ حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي عن سليمان بن يسار قال17864ابن أيب شيبة ] -

 .  اها هذا مرسل جيد. فأمر به فشرب فوجد ستة أشبار إال أمنلة فتركه، فسمي الغالم منيلة
بوصيف لعمر   أيت  :[ عن ابن جريج قال مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة يقول57838وقال عبد الرزاق]

وأخربنا عند ذل  ابن الزبري أن . تة أشبار فقطعهبن عبد اهلل بن أيب ربيعة قد سرق فأمر به ابن الزبري فشرب فوجد س
عمر بن اخلطاب كتب إىل العراق يف غالم من بين عامر يدعى منيلة سرق وهو غالم فكتب عمر أن اشربوه، فاإن  

[ 17869ابن أيب شيبة ]. بلغ ستة أشبار فاقطعوه فشربوه، فنقص أمنلة فتركوه فسمي منيلة، َفَساَد بعُد أهَل العراق
أيت ابن الزبري بعبد لعمر بن أيب ربيعة سرق فاأمر باه    :حممد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة قالحدثنا 

[ حدثنا حيىي عن ابن جري  حدثين ابن أيب مليكة قاال  5740مسدد ]. فشرب وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه
يعة سرق فأمر به فشرب فوجد ساتة أشابار   أن ابن الزبري رضي اهلل عنهما أيت بوصيف لعمر بن عبد اهلل بن أيب رب

وحدثنا أن عمر رضي اهلل عنه كتب إليه يف غالم من أهل العراق سرق، فكتب إن وجدمتوه ستة أشابار  . فقطعه
 . اها صححه البوصريي يف اإلحتا . فاقطعوه فوجدوه ستة أشبار ينقص أمنلة فترك ومسي منيلة

ابتهر ابن أيب الصعبة باامرأة   :ن موسى عن حممد بن حبان قال[ عن الثوري عن أيوب ب53308عبد الرزاق ] -
ورواه . لو كنت أنبت بالشعر جللدت  اداد  :انظروا إىل مؤتزره، فلم ينبت، قال :يف شعره فرفع إىل عمر فقال

[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى عن حممد بن حيىي بن حبان 55446البيهقي ]
انظروا إىل مؤتزره فنظاروا   :أيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بابن أيب الصعبة قد ابتهر امرأة يف شعره قال :قال

[ حدثنا ابن علية عن إمساعيل بن 17838ابن أيب شيبة ]. لو أنبت الشعر جللدته ادد :فلم جيدوا أنبت الشعر فقال
 شعره بامرأة فرفع إىل عمر فش  فيه، فنظر إليه فلم يوجد ابتهر غالم منا يف :أمية عن حممد بن حيىي بن حبان قال

[ من طريق أيب عبيد حدثنا ابن علية عان  55443البيهقي ]. لو وجدت  أنبت جللدت  أو دددت  :أنبت، فقال
                                                

[ وسئل أيب عن حديث رواه محاد ابن سلمة عن محيد عن أنس أن غالما سرق على عهد عمر، 5349قال ابن أيب حامت يف العلل ] - 5
فأيت به عمر، فشرب الغالم، وأخذ مقايسه، فنقص أمنلة فلم يقطعه. قال أيب: هذا خطأ، حدثنا األنصاري عن محاد عن أنس أن غالما سرق، 

 . وهو الصحي .اها كذا يف املطبو ، عن محاد وهو تصحيف من محيد.فأيت به أبو بكر فشربه
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 :إمساعيل بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان أن عمر رضي اهلل عنه رفع إليه غالم ابتهر جارية يف شاعره فقاال  
االبتاهار أن   :ذكره أبو عبيد يف الغرياب، وقاال  . اها مرسل جيد. إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه ادد انظروا

 اها . فعلت هبا كاذبا، فإن كان قد فعل فهو االبتئار :يقذفها بنفسه، فيقول
ز أن [ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن عبد العزيا 57866وقال عبد الرزاق ]
وال قود وال قصاص يف جراح وال قتل وال حد وال نكال على من مل يبلغ ادلم حىت يعلام   :عمر بن اخلطاب قال

 .  اها مرسل جيد. ما له يف اإلسالم وما عليه
حدثنا محاد بن زيد عان   :حدثنا حيىي بن عبد ادميد قال :[ حدثنا موسى بن هارون قال0944وقال ابن املنذر ]

 .  اها البكاء ضعيف. إذا بلغ الغالم مخس عشرة أقيم عليه اددود :قال عمر :عن أيب العالية قالحيىي البكاء 
أيت بغالم قد سرق  [ عن الثوري عن أيب حصني عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري أن 53307عبد الرزاق ] -

[ من طريق العدين عن سافيان  55444البيهقي]. انظروا إىل مؤتزره، فنظروا فلم جيدوه أنبت، فلم يقطع :فقال
 :أيت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بغالم قد سارق فقاال   :حدثنا أبو حصني عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري قال

[ حدثنا شاري  عان أيب   17834ابن أيب شيبة ]. انظروا إىل مؤتزره فنظروا فلم جيدوه أنبت الشعر فلم يقطعه
انظروا إىل مؤتزره هل أنبت؟ حدثنا وكيع عن سافيان   :م قد سرق فقالأيت عثمان بغال :حصني عن عبد اهلل قال

[ حدثنا 079/ 3ابن شبة يف تاريخ املدينة ]. ومسعر عن أيب حصني عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري عن عثمان مبثله
مان رضي عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري أظنه عن أبيه أن عث (5)حدثنا شعبة عن ابن حصني :عمرو بن مرزوق قال

اها مرسل أص ، . انظروا اخضر مئزره؟ فنظروا فإذا هو مل خيضر، فخلى سبيله :اهلل عنه أيت بغالم قد سرق قال
 . وسنده صحي 

إذا بلغ  :قال [ حدثنا زيد بن ادباب عن محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس عن 17830ابن أيب شيبة ] -
 :حدثنا حجاج قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0985ن املنذر ]اب. الغالم مخسة أشبار اقتص منه واقتص له

إذا بلغ الغالم مخسة أشبار جارت علياه    :حدثنا محاد عن قتادة عن خالس بن عمرو أن علي بن أيب طالب قال
اددود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغري إذن أهله ومل يبلغ مخسة أشبار فهو ضامن حىت يرجاع، وإذا  

 . اها منقطع. ستعانه فأذن أهله فال ضمان عليها
جبارية سرقت مل حتاض فلام   أيت  :[ حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال17864ابن أيب شيبة ] -

أيت عبد اهلل جبارية قد سرقت  :[ من طريق جعفر بن عون أخربنا مسعر عن القاسم قال58440البيهقي ]. يقطعها
أيت  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قاال 0507الطرباين ]. ومل حتض فلم يقطعها

                                                
 كذا، وإمنا هو أبو حصني عثمان بن عاصم األسدي. - 5
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ورواه سفيان الثوري عن مساعر   :وقال البيهقي. اها مرسل جيد. عبد اهلل جبارية سرقت ومل حتض فلم يقطعها
 . اها األول أص (5)عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهلل

أخربنا أبو بكر بن ادسن وأبو سعيد بن أىب عمرو قاال حدثنا أبو العباس األصام حادثنا    [55444البيهقي ] -
حممد بن إسحاق حدثنا أبو اجلواب حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أشعث بن سوار عن عبيد اهلل بن حفص عان  

 . اها ال بأس به. انتهإذا أصاب الغالم ادد فارتبت فيه احتلم أم ال نظر إىل ع :قال نافع عن 

[ حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أمهتهم 4877البخاري ] -
من يكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن جيترئ عليه إال أساامة حاب    :املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا

مث قام . أتشفع يف حد من حدود اهلل :فكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال. هلل صلى اهلل عليه وسلمرسول ا
يا أيها الناس إمنا ضل من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضاعيف فايهم    :فخطب قال

 اها. يدهاأقاموا عليه ادد، وامي اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد 
مسعت ابن جريج حيدث عن عمرو بن  :[ حدثنا سليمان بن داود املهري أخربنا ابن وهب قال6384أبو داود ] -

تعافوا ادادود فيماا    :شعيب عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 .  هيباها صححه اداكم والذ. بينكم، فما بلغين من حد فقد وجب

  [ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن 53754عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل جيد. ال عفو عن اددود عن شيء منها بعد أن يبلغ اإلمام، فإن إقامتها من السنة :قال 

شفع لساارق   هشام عن أيب حازم أن [ حدثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤاسي عن 17440ابن أيب شيبة ] -
. نعم، إن ذل  يفعل ما مل يبلغ به اإلمام، فإذا بلغ به اإلمام فال أعفاه اهلل إن أعفاه :تشفع لسارق؟ فقال :فقيل له

أتشفع يف  :[ حدثين هشام بن سعد عن أيب حازم أن عليا رضي اهلل عنه شفع يف سارق فقيل له544أبو يوسف ]
 . اها مرسل حسن. ما مل يبلغ به اإلمام فإذا بلغ به اإلمام فال أعفاه اهلل إن عفا نعم، :سارق؟ قال

لقي رجال قد أخذ سارقا وهاو يرياد أن      [ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن 5414مال  ] -
إذا بلغت به السالطان   :ريفقال الزب. ال حىت أبلغ به السلطان :يذهب به إىل السلطان فشفع له الزبري لريسله، فقال

 . اها مرسل. فلعن اهلل الشافع واملشفع

                                                
[ عن الثوري عن أيب سلمة عن القاسم بن عبد الرمحن أنه أيت جبارية مل حتض سرقت فلم يقطعها.اها أبو 57833عبد الرزاق ] - 5

 سلمة هو مسعر بن كدام.
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[ عن ابن جريج قال مسعت عبد اهلل بن عروة بن الزبري يقول أخربين فرافصة بن عمري 57018وقال عبد الرزاق ]
أخربنااه،  ما هذا؟ ف :ادنفي بن عبد الدار أن سارقا أخذ منه سرقته قال فأخذناه والث به الناس فجاء الزبري فقال

نعم، اعفوه ما مل يبلغ َحَكَمه، فإذا بلغ حكمه  :يا أبا عبد اهلل تكلم يف سارق معه سرقته؟ قال :اعفوه، قلنا :فقال
وقال عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الفرافصة مار باه   . مل حيل له أن يدعه وال لشافع أن يشفع له

إذا عفا عناه   :ال الفرافصة نبلغه األمري فإن شاء عفا عنه فقال الزبريالزبري وقد أخذ سارقا ومعه ناس فشفع له فق
مروا علاى   :[ حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة ادنفي قال544أبو يوسف يف اخلراج ]. األمري فال عافاه اهلل

ام فال عفا اهلل عنه نعم ما مل يؤت به اإلمام فإن أيت به اإلم :أتشفع يف حد؟ قال :الزبري بسارق فشفع فيه فقالوا له
[ حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد اهلل بن عروة عن الفرافصة ادنفي 17448ابن أيب شيبة ]. إن عفا عنه

نعم، ما مل يؤت به إىل اإلمام، فإذا أيت باه   :أتشفع لسارق؟ فقال :مروا على الزبري بسارق فتشفع له، فقالوا :قال
ثنا وكيع بان اجلاراح    :[ حدثنا بشر بن عبد الوهاب قال47الدواليب ]. عفا عنه إىل اإلمام، فال عفا اهلل عنه إن

يا أباا عباد اهلل    :ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الفرافضة ادنفي أن الزبري مر عليه بسارق فشفع له فقيل :قال
اهاا  . اهلل له إن عفا عناه نعم ال بأس به إن مل يؤت به اإلمام، فإذا أيت به اإلمام فال عفا  :أتشفع لسارق؟ فقال

[ نا عبد اهلل بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة 3647وقال الدارقطين ]. رواية ابن أيب شيبة عن وكيع أص 
، مروا على الزبري بسارق فشافع لاه   :نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبد اهلل بن عروة عن الفرافصة ادنفي قال

فإذا أيت به اإلمام فال عفا اهلل عنه ، نعم ال بأس به ما مل يؤت به اإلمام :؟ قاليا أبا عبد اهلل تشفع للسارق :فقالوا
[ حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن هشام عن عبد اهلل بن عاروة عان   17447وقال ابن أيب شيبة ]. إن عفا عنه

 :جعفر بن عون قال أخربنا :[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال0973وقال ابن املنذر ]. الفرافصة عن الزبري مثله
مر علينا الزبري وقد أخذنا سارقا، فجعال   :أخربنا هشام بن سعد عن عبد اهلل بن عروة عن الفرافصة ادنفي قال

إن ذل  يفعل دون السلطان، فإذا بلغ  :قلنا يا أبا عبد اهلل إن تأمرنا أن نرسله، قال :قال. أرسلوه :يشفع له فقال
[ أخربنا أبو زكريا بان أيب  57984اها كذا قال ابن املنذر، ورواه البيهقي ]. هالسلطان فال أعفاه اهلل إن أعفا

إسحاق أخربنا أبو عبد اهلل بن يعقوب حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون أخربنا هشاام  
 :فجعل يشفع له فقاال  مر علينا الزبري وقد أخذنا سارقا :بن عروة عن عبد اهلل بن عروة عن الفرافصة ادنفي قال

إن ذل  يفعل دون السلطان فإذا بلغ السلطان فال أعفااه   :يا أبا عبد اهلل تأمرنا أن نرسله؟ قال :قال قلنا. أرسلوه
 . اها هذا أص ، وهو خرب صحي . اهلل إن أعفاه

لرمحن بن أيب الزناد [ نا ادسني بن إمساعيل نا عمر بن شبه نا أبو غزية األنصاري نا عبد ا3648وقال الدارقطين ]
إذا بلغ اإلماام فلعان اهلل    :فقال، حىت يبلغه اإلمام :شفع الزبري يف سارق فقيل :عن هشام بن عروة عن أبيه قال
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اها رواه الطرباين يف الصغري، وأبو غزية حمماد بان   . الشافع واملشفع كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 . موسى ضعيف
من طريق العباس الدوري حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكني حدثنا إسرائيل عن أيب بكر [ 57986وروى البيهقي ]

اشفعوا يف اددود ما مل تبلغ السلطان، فإذا بلغات   :بن أيب اجلهم عن عروة بن الزبري عن أبيه الزبري بن العوام قال
 . اها سند صحي . السلطان فال تشفعوا

مان حالات    :قاال   حيىي بن سعيد عن عبد الوهاب عن [ حدثنا عبدة عن 17445ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا حممد قال حدثنا ساعيد قاال   0978ابن املنذر ]. شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف خلقه

من حالت شفاعته دون حد من حدود  :حدثنا هشيم قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبد الوهاب عن ابن عمر قال
 :[ حدثنا حممد بن علي قاال 0974وقال ابن املنذر ]. اها عبد الوهاب هو ابن خبت. هلل يف أمرهاهلل فقد ضاد ا
مسعات   :أخربين أبو سهيل عم مال  بن أنس قال :حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن الزهري قال :حدثنا سعيد قال

 . اها صحي . مهمن حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضاد اهلل يف حك :عبد اهلل بن عمر يقول
[ مان  57981وقد روي من وجوه عن ابن عمر مرفوعا، كلهن ال ختلو من مقال، أجودها ما روى البيهقاي ] 

طريق العباس بن حممد الدوري حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا زهري حدثنا عمارة بن غزية عن حيىي بان راشاد   
 :معنا حىت قلنا هلم إىل اجمللس يا أبا عبد الرمحن قال فما رأيته أراد اجللوس :الدمشقي أهنم جلسوا البن عمر قال

ما لكم ال تنطقون؟ أال تقولون سبحان اهلل وحبماده   :فجلس فسكتنا فلم يتكلم منا أحد، فقال :قال. فرأيته تذمم
 :لمسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاو . فإن الواحدة بعشر والعشر مبائة واملائة بألف وما زدمت زادكم اهلل

من حالت شفاعته دون حد من حد اهلل عز وجل فقد ضاد اهلل يف أمره، ومن مات وعليه دين فلايس بالادينار   
والدرهم ولكنها ادسنات والسيئات، ومن خاصم يف باطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط اهلل حىت ينز ، ومن قال 

اها رواه أمحد وأباو داود وادااكم   . ليف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهلل عز وجل ردغة خبال حىت خيرج مما قا
 . وصح  أبو حامت وقفه، وهو كما قال إن شاء اهلل. وصححه والذهيب

يستعني به على ابان    جاء رجل إىل  :[ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال19097عبد الرزاق ] -
اهاا ساند   . شفع ل  وال يدفع عن أنت امرؤ ظلوم ال حيل ألحد أن ي :الزبري وكان عامال فقال له ابن عباس

 . له باب غري هذا. صحي 
ابن . ال يشفع يف حد :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أيب وائل عن كعب قال17444ابن أيب شيبة ] -

 :حدثنا سفيان عن واصل عن أيب وائل قاال  :حدثنا أبو نعيم قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0977املنذر ]
 . صحي . اها واصل هو ابن حيان. ال تشفع يف حد :تكلم يف حد فقال له كعبجاء جرير ي
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أخربنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن ماعز بان   :[ حدثنا يزيد بن هارون قال10383ابن أيب شيبة ] -
اساتتر   :ال، قال له أبو بكر :ت هذا ألحد غريي؟ قالذكر :مال  أتى أبا بكر فأخربه أنه زىن، فقال له أبو بكر

بستر اهلل وتب إىل اهلل، فإن الناس يعريون وال يغريون، واهلل يقبل التوبة عن عباده، فلم تقر نفسه حىت أتى عمار،  
يه مثل ما قال أبو بكر، فلم تقر نفسه حىت أتى رسول اهلل صلى اهلل عل :فذكر مثل ما ذكر أليب بكر، فقال له عمر

هل اشتكى؟  :وسلم فأخربه أنه قد زىن، فأعرض عنه، حىت قال له ذل  مرارا، فلما أكثر بعث إىل قومه فقال هلم
اهاا رواه  . بل ثيب، فأمر به فرجم :أبكر أم ثيب؟ قالوا :ال واهلل يا رسول اهلل إنه صحي ، قال :أبه جنة؟ فقالوا

رواه أمحاد وأباو داود   . سترته بردائ  لكان خريا لا   يا هزال لو :ويف لفظ له قال رسول اهلل هلزال. مال 
 . وصححه اداكم والذهيب من وجه موصول

[ عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن عبد اهلل بن يزيد عن حممد بان عباد   57035عبد الرزاق ] -
. حببت أن أستره علياه لو مل أجد للسارق والزاين وشارب اخلمر إال ثويب أل :  قال  :الرمحن قال

 . اها هذا مرسل
[ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري عن حممد 17446ورواه ابن أيب شيبة ]

لو أخذت شاربا ألحببات أن   :مسعت أبا بكر الصديق يقول :بن عبد الرمحن بن ثوبان عن زييد بن الصلت قال
[ أخربنا عبد املل  بن عمرو أباو عاامر   4404ابن سعد ]. بت أن يستره اهلليستره اهلل، ولو أخذت سارقا ألحب

حدثين حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أنه مسع زييد  :حدثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري قال :العقدي قال
ي يف مكاارم  اخلرائطا . لو أخذت سارقا ألحببت أن يستره اهلل :مسعت أبا بكر الصديق يقول :بن الصلت يقول

حدثين أيب عان   :[ حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبل حدثنا أيب حدثنا سعد بن إبراهيم بن سعد قال635األخالق ]
لو رأيت رجال على  :صاحل بن كيسان عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه قال

وقال حدثنا صاحل بن أمحد بن حنبال  . معي غرييحد من حدود اهلل ما أخذته، وال دعوت له أحدا حىت يكون 
حدثنا عبد الرمحن بن  :سألت أيب عن اإلمام إذا طلع على رجل وهو يفجر أيقيم عليه ادد؟ فحدثين أيب قال :قال

مهدي حدثنا حرب بن شداد عن حممد بن عبد الرمحن عن زبيد بن الصلت أنه مسع أبا بكر الصديق رضاي اهلل  
حادثنا  . سارقا ألحببت أن يستره اهلل، ولو أخذت شاربا ألحببت أن يستره اهلل عز وجللو أخذت  :عنه يقول

حدثين حممد بن عباد   :صاحل حدثين أيب حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري قال
لو أخذت ساارقا   :يقولمسعت أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه  :الرمحن بن ثوبان أنه مسع زبيد بن الصلت يقول

حدثنا محاد بن ادسن الوراق حدثنا أبو . ألحببت أن يستره اهلل، لو أخذت شاربا ألحببت أن يستره اهلل عز وجل
ح حدثنا صاحل بن أمحد بان  . عامر العقدي عبد املل  بن عمرو حدثنا علي وهو ابن املبارك عن حيىي بن أيب كثري
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حدثنا حممد بن عبد الرمحن أناه   :محن بن مهدي حدثنا حرب بن شداد قالحدثين أيب حدثنا عبد الر :حنبل قال
لو أخذت سارقا ألحببت أن يستره اهلل عز  :مسعت أبا بكر الصديق رضي اهلل عنه يقول :مسع زبيد بن الصلت قال

 . اها صحي . وجل، ولو أخذت شاربا ألحببت أن يستره اهلل عز وجل
خرج ليلة حيرس رفقة نزلات     ابن طاووس عن أبيه أن [ عن معمر عن 57061عبد الرزاق ] -

أفساقا   :يشربون فثار هبام  :حسبت أنه قال :بناحية املدينة، حىت إذا كان يف بعض الليل مر ببيت فيه ناس قال
 .  اها مرسل. بلى أفسقا أفسقا، قد هناك اهلل عن هذا، فرجع عمر وتركهم :بعضهم :أفسقا؟ فقال
[ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة أن عمر ُحّدث أن أبا حمجن الثقفي يشرب اخلمر 57066زاق ]وقال عبد الر

يا أمري املؤمنني  :يف بيته هو وأصحاب له، فانطلق عمر حىت دخل عليه، فإذا ليس عنده إال رجل، فقال أبو حمجن
زيد بن ثابت وعبد الرمحن بان   ما يقول هذا؟ فقال له :فقال عمر. إن هذا ال حيل ل  قد هنى اهلل عن التجسس

 .  اها مرسل. فخرج عمر وتركه :قال. صدق يا أمري املؤمنني هذا من التجسس :األرقم
عن املسور بن خمرمة  (5)[ عن معمر عن الزهري عن مصعب بن زرارة بن عبد الرمحن57063وقال عبد الرزاق ]

هم ميشون شب هلم سراج يف بيت فاانطلقوا  عن عبد الرمحن بن عو  أنه حرس ليلة مع عمر بن اخلطاب فبينا 
فقال عمر وأخاذ بياد عباد    . يؤمونه، حىت إذا دنوا منه إذا باب جما  على قوم هلم فيه أصوات مرتفعة ولغط

هو ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن َشْرٌب، فما ترى؟ قاال   :قال. ال :قلت :أتدري بيت من هذا؟ قال :الرمحن
ما هنانا اهلل عنه، هنانا اهلل فقال )وال جتسسوا( فقد جتسسنا، فانصار  عناهم عمار    أرى قد أتينا  :عبد الرمحن
 . اها رواه اداكم من طريق عبد الرزاق وصححه والذهيب. وتركهم

أخاربين   :حدثنا عبد اهلل بن وهب قال :[ حدثنا إبراهيم بن املنذر قال811/ 1ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة ]
ن املسور بن خمرمة أن عبد الرمحن بن عو  حدث أنه حرس عمر رضي اهلل عنه، فبينماا  يونس عن ابن شهاب ع

هم ميشون شب هلم سراج يف بيت، فانطلقوا يؤمونه حىت قربوا منه، فإذا باب جما  على قوم فيه هلام أصاوات   
ال  :بد الارمحن أتدري بيت من هذا؟ قال ع :مرتفعة ولغط، فقام عمر رضي اهلل عنه فأخذ بيد عبد الرمحن وقال

أرى أنا قد أتينا ما هني عناه قاال اهلل    :هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهم اآلن شرب، فما ترى؟ قال :قال
وقال ابان  . اها كذا، ويونس هو ابن يزيد األيلي. )وال جتسسوا( فانصر  عمر رضي اهلل عنه وتركهم :تعاىل

 قال ثنا الفضل بن سهل األعرج قال ثنا يعقوب بن إبراهيم [ ثنا عمرو بن حممد اهلمداين1741حبان يف الثقات ]
صاحل عن ابن شهاب قال ثنا زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عو  عن املسور بن  (1)بن سعد قال ثنا أيب بن

                                                
دته، وإمنا هو زرارة بن مصعب، ورواه على الصحي  اداكم من طريق الدبري عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي من طريق كذا وج - 5

 أمحد بن يوسف عن عبد الرزاق كذل . وروه اخلرائطي يف مكارم األخالق عن الرمادي عنه.
 كذا، وصوابه ثنا أيب هو إبراهيم بن سعد الزهري عن صاحل هو ابن كيسان. - 1
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خمرمة أخربه أن عبد الرمحن بن عو  أخربه أنه حرس ليلة مع عمر بن اخلطاب فبينا هم ميشون شب هلم سراج يف 
فقال عمر وأخذ . فانطلقوا يؤمونه حىت إذا دنوا منه إذا باب البيت جما  على قوم هلم أصوات مرتفعة ولغطبيت 

 :قاال . هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن يف شرب :أتدري بيت من هو؟ فقال :بيد عبد الرمحن فقال
.  تعاىل )وال جتسسوا( فانصر  عنهم وتاركهم أرى أنا قد أتينا ما هنينا عنه قال اهلل :فماذا ترى؟ قال عبد الرمحن

[ حدثنا أمحد بن أسد البجلي حدثنا ابن املبارك عن معمر عن الزهري عن زرارة بن مصاعب  5/347الفسوي ]
حرست مع عمر ذات ليلة فشب لنا سراج فأتيناه فإذا بااب   :عن املسور بن خمرمة عن عبد الرمحن بن عو  قال

أرى أن  :هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم اآلن شرب فما ترى؟ قال :يل قال فقال :جما  وأصوات ولغط
[ حدثنا أبو 614اخلرائطي يف مكارم األخالق ]. فانصر  وانصرفت معه :قال. التجسس :قد أتينا الذي هنينا عنه

إبراهيم بان  بكر الرمادي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري ح حدثنا العباس الدوري حدثنا يعقوب بن 
سعد حدثنا أيب عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عو  عن املسور بان  

 . خرب صحي . خمرمة عن عبد الرمحن بن عو 
[ حدثنا أمحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد اهلل بن صاحل حدثنا معاوية بن صاحل عن عمرو 667وقال اخلرائطي ]
الكندي أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه كان يعس باملدينة من الليل، فسمع صوت رجال يف  بن قيس عن ثور 

يا عدو اهلل، أظننت أن اهلل يسترك وأنات علاى    :بيت يتغىن، فتسور عليه، فوجد عنده امرأة، وعنده مخرا، فقال
صيت اهلل يف ثالث، قاال  وأنت يا أمري املؤمنني ال تعجل علي إن أكن عصيت اهلل واحدة فقد ع :معصيته؟ فقال

تعاىل )وال جتسسوا( وقد جتسست، وقال اهلل عز وجل )وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها( وقد تساورت  
علي، ودخلت علي من ظهر البيت بغري إذن، وقال اهلل عز وجل )ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حاىت تستأنساوا   

 :فهل عندك من خري إن عفوت عن ؟ قاال  :عمر رضي اهلل عنهوتسلموا على أهلها( فقد دخلت بغري سالم قال 
اها ثور مساتور،  . فعفا عنه، وخرج وتركه :نعم، واهلل يا أمري املؤمنني، لئن عفوت عين ال أعود ملثلها أبدا، قال

 .  وقد وثقه ابن حبان، وفيه نظر
اد بن سلمة عن جرب بن حبيب عن [ حدثنا سعدان بن يزيد حدثنا اهليثم بن مجيل حدثنا مح616وقال اخلرائطي ]

أم كلثوم بنت أيب بكر أن عمر بن اخلطاب كان يعس باملدينة ذات ليلة، فرأى رجال وامرأة على فاحشة، فلماا  
إمنا  :أرأيتم لو أن إماما رأى رجال وامرأة على فاحشة، فأقام عليهما ادد ما كنتم فاعلني؟ قالوا :أصب  قال للناس

ليس ذل  ل ، إذن يقام علي  ادد، إن اهلل تبارك وتعاىل مل يأمن على هاذا   :أيب طالبأنت إمام فقال علي بن 
األمر أقل من أربعة شهداء، مث تركهم ما شاء اهلل أن يتركهم، مث سأهلم، فقال القوم مثل مقالتهم األوىل، وقاال  

 . اها سند حسن. علي مثل مقالته
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 :روغ السارق وال تروعه، يقاول  :قال عمر :دسن قال[ عن الثوري عن مطرح عن ا57031عبد الرزاق ] -
[ قرأت على أيب حدثنا محاد بن خالد اخلياط عان  3864عبد اهلل بن أمحد يف العلل ]. انفوه، ِص  به وال ترصده

قرأت على أيب حدثنا عبد الرزاق قال أخربنا . ور  السارق ال تراعه :سفيان عن مطر  عن ادسن قال قال عمر
ال ترصد السارق لتأخاذه، ولكان    :رو  السارق وال تراعه، يقول :رح عن ادسن قال قال عمرسفيان عن مط

رو  الساارق   :قال عمر :[ حدثنا وكيع عن مبارك عن ادسن قال17703ابن أيب شيبة ]. روعه أنفزه ِص  به
 . اها مبارك بن فضالة يدلس، ومطرح اختلفوا يف امسه وهو جمهول. وال تراعه

[ أخربنا حممد بن راشد قال أخربنا سليمان بن موسى عن من حدثه عان رجال مان    57034ق ]عبد الرزا -
األنصار من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه خرج من املدينة إىل عقبة بن عامر وهو أمري على مصر يساأله  

سول اهلل صلى اهلل عليه عن حديث مسعاه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مجيعا فسأله عنه فقال عقبة مسعت ر
يف واليته  ودعي  :قال سليمان. من ستر أخاه يف فاحشة رآها عليه ستره اهلل يف الدنيا واآلخرة :وسلم يقول

اهاا  . إىل قوم على أمر قبي  فراح إليهم فلم يصادفهم ورأى أمرا قبيحا فحمد اهلل إذ مل يصادفهم وأعتق رقباة 
 . وحديث عقبة يأيت قريبا. ضعيف
. أستره لعل اهلل يساترين  :أخذ سارقا مث قال   [ عن أيوب عن عكرمة أن 57010عبد الرزاق ] -

 . اها مرسل، يرويه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب
سرقت عيبة لعمار باملزدلفة،  :[ حدثنا شري  عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال17444وقال ابن أيب شيبة ]

حبشي، فاتبعوا أثره حىت انتهوا إىل حائط وهو يقلبها، فأخذها وتركه،  :دعا القافة، فقالوافوضع يف أثرها جفنة و
 .  أستر عليه لعل اهلل أن يستر علي :فقيل له، فقال

أنه أخاذ ساارقا فازوده      [ عن الثوري قال أخربين أيب عن عكرمة عن 57039وقال عبد الرزاق ]
حدثنا  :[ حدثنا موسى قال0974ابن املنذر ]. فدل عليه فلم يهجه وتركه وأرسله، وأن عمارا أخذ سارقا عيبته

أساتره   :حدثنا أيوب عن عكرمة أن ابن عباس أخذ سارقا فأرسله وقال :حدثنا محاد قال :محيد بن مسعدة قال
 . لعل اهلل يستر يوم القيامة
عباس وعمارا والزبري أخذوا سارقا  [ حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة أن ابن17444وقال ابن أيب شيبة ]

ال أم ل ، أما لو كنت أنت لسارك أن   :بئس ما صنعتم حني خليتم سبيله فقال :فخلوا سبيله، فقلت البن عباس
 . اها صحي  عن ابن عباس، وذكر الزبري ال يثبت. خيلى سبيل 

هند عن عكرمة عان ابان    [ من طريق عدي بن الفضل عن داود بن أيب535/ 13ورواه أبو عمر يف التمهيد ]
 .  اها منكر. أال أستره لعل اهلل يسترين :عباس أن عمار بن ياسر أخذ سارقا فقال
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هل  الوليد بان   : قيل  :[ عن ابن عيينة عن األعمش عن زيد بن وهب قال57064عبد الرزاق ] -
[ من طريق يعلى بن 57975البيهقي ]. هقد هنينا عن التجسس، فإن يظهر لنا نقم علي :قال. عقبة تقطر ديته مخرا

إن اهلل قد هنانا  :هل ل  يف فالن تقطر ديته مخرا؟ فقال :عبيد حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال قيل لعبد اهلل
حدثنا قطبة بن  :[ حدثنا عاصم بن يوسف الريبوعي قال6348ابن أيب خيثمة ]. أن نتجسس فإن يظهر لنا نأخذه

 :هل ل  يف الوليد مبتلة ديته مخرا؟ قال :قيل لعبد اهلل بن مسعود :ش عن زيد بن وهب قالعبد العزيز عن األعم
[ من طريق أسباط بن حممد القرشي ثنا 7534اداكم ]. إنا قد هنينا أن نتجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه

  يف الوليد بان عقباة   هل ل :أتى رجل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه فقال :األعمش عن زيد بن وهب قال
اها صححه . إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنانا عن التجسس، إن يظهر لنا نأخذه :وديته تقطر مخرا؟ فقال

 . اداكم
أشر  ابن مسعود على داره بالكوفة فإذا هي قد  :[ عن معمر عن أيوب عن الشعيب قال57065عبد الرزاق ] -

ا فليجلس نفتيه إن شاء اهلل، ومن جاء خياصم فليقعد حىت نقضي بينه وباني  من جاء يستفتين :غصت بالناس فقال
خصمه إن شاء اهلل، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها اهلل عليه فليستتر بستر اهلل وليقبال عافياة اهلل   

اها مرسل . عليه بعارهاوليسرر توبته إىل الذي ميل  مغفرهتا فإنا ال منل  مغفرهتا ولكنا نقيم عليه حدها ومنس  
 . حسن
[ حدثنا هاشم حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط اخلوالين عن كعب بن علقمة عن أيب اهلياثم  58304أمحد ] -

. إن لنا جريانا يشربون اخلمر، وأنا دا  هلم الشرط فيأخاذوهم  :قلت لعقبة :قال   عن دخني كاتب 
إين هنيتهم فلم ينتاهوا،   :فقال. فجاءه دخني :ففعل فلم ينتهوا قال :الق. ال تفعل، ولكن عظهم وهتددهم :فقال

مان ساتر    :وحي  ال تفعل، فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :وأنا دا  هلم الشرط، فقال عقبة
 . رواه أبو داود وصححه ابن حبان واداكم والذهيب. عورة مؤمن فكأمنا استحيا موءودة من قربها

ثنا هشام بن عماار ثناا    :[ حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي وادسني بن إسحاق التستري قاال676رباين ]الط -
إن لناا   :مسلمة بن علي ثنا نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن لقيط بن أرطاة السكوين أن رجال قال له

لت تسعا وتسعني مع رسول اهلل صالى اهلل  لقد قت :جارا يشرب اخلمر ويأيت القبي ، فارفع أمره إىل السلطان، قال
وقال حدثنا عبدان بن أمحد ثنا هشام بن عماار  . عليه وسلم، ما أحب أين قتلت مثلهم وأين كشفت قنا  مسلم

إن لنا  :ثنا مسلمة بن علي حدثنا نصر بن علقمة عن ابن عائذ عن أخيه أرطأة بن املنذر السكوين أن آتيا أتاه فقال
لقد قتلت بني يدي رسول اهلل صالى اهلل علياه و    :يأيت القبي  فأهني أمره إىل السلطان؟ قالجارا يشرب اخلمر و

 . اها ضعيف. سلم تسعة وتسعني من املشركني ما يسرين أين قتلت مثلهم وأين كشفت قنا  مسلم
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يونس عن ابن شهاب قال أخاربين   [ حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين حدثنا ابن وهب أخربين6686أبو داود ] -
أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من األنصار أناه اشاتكى   
رجل منهم حىت أضين فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش هلا فوقع عليها فلما دخل علياه  

فتوا يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإين قد وقعت على جارياة  است :رجال قومه يعودونه أخربهم بذل  وقال
ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الاذي   :فذكروا ذل  لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقالوا. دخلت علي

هو به، لو محلناه إلي  لتفسخت عظامه ما هو إال جلد على عظم، فأمر رسول اهلل صالى اهلل علياه وسالم أن    
 . اها صححه األلباين، وقد ُأعل باإلرسال. خذوا له مائة مشراخ فيضربوه هبا ضربة واحدةيأ
إن  :[ حدثنا حيىي عن سفيان حدثين عبد اهلل بن أيب بكر هو ابن عمرو بن حزم عن أبياه قاال  5740مسدد ] -

ابن املناذر  . ه اددأخشى أن ميوت قبل أن يقام علي :رضي اهلل عنه أقام على رجل ادد وهو مريض، وقال 
حدثنا عبد اهلل بن رجاء عن سفيان الثوري عن عبد  :[ حدثونا عن خالد بن يوسف بن خالد السميت قال0943]

أقيموا عليه ادد، فإين أخشى أن  :فقال. إنه مريض :أيت عمر برجل قد شرب اخلمر فقيل له :اهلل بن أيب بكر قال
 . ناها رواية مسدد أثبت، وهو مرسل حس. ميوت

سألت الزهاري   :حدثنا ابن أيب ذئب قال :حدثنا أبو بكر قال :[ حدثونا عن بندار قال0941وقال ابن املنذر ]
أصاب رجل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدا فقامت  :عن مريض أصاب حدا مىت يقام عليه قال

سلم فأشاروا أن ال يضاربه، مث استشاارهم   عليه البينة، فاستشار عمر فيها أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و
. واهلل ألن يلقى اهلل بالسياط أحب إيل من أن ألقاه وهاو يف عنقاي   :فأشاروا عليه أن ال يضربه حىت يربأ، فقال

[ حدثنا حممد بن الفضل عاارم  761/ 3ورواه ابن شبة يف تاريخ املدينة ]. أبو بكر هو ادنفي ثقة. فضربه ادد
حدثين عبد اهلل بن عامر بن ربيعة، وكان أبوه قد شهد  : بن املبارك عن معمر عن الزهري قالحدثنا عبد اهلل :قال

بدرا أن عمر بن اخلطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، فقدم اجلارود سيد عبد القيس على عمر مان  
ما تارون يف   :لناس فقالمث استشار ا :إن قدامة بن مظعون شرب فسكر، مث ذكر ادديث، وقال :البحرين فقال

ألن يلقى اهلل حتت السياط أحب إيل من أن يلقاه وهاو يف   :ال نرى أن جتلده ما دام وجعا قال :جلد قدامة، قالوا
 . صحي ، تقدم. ادديث. عنقي، إيتوين بسوط، فأمر بقدامة فجلد

اهاا  . يف حد قاعدا ضرب رجال [ عن الثوري عن جابر عن القاسم عن أبيه أن 53498عبد الرزاق ] -
 . ضعيف، يأيت



 211 

[ عن زيد بن أسلم أن رجال اعتر  على نفسه بالزىن على عهد رساول اهلل صالى اهلل علياه    5497مال  ] -
فأيت بسوط جديد مل . فوق هذا :وسلم، فدعا له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بسوط فأيت بسوط مكسور فقال

مث . فأيت بسوط قد ركب به والن فأمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم فجلاد  . ون هذاد :تقطع مثرته فقال
أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اهلل فإناه   :قال

خر عن ابن عمار خمتصارا   اها مرسل جيد، ورواه اداكم من وجه آ. من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب اهلل
 . وصححه والذهيب

أشهد على أيب أنه أخربين أن أمه أمرت بشااة   :[ عن ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال53459عبد الرزاق ] -
اها جلده يف قذ  املغارية  . فألبستها إياه، فهل كان ذل  إال من جلد شديد   فسلخت حني جلد 

 .  بن شعبة، وهو خرب صحي  تقدم
برجل يف حد فأمر  أيت  :[ عن الثوري عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال53454عبد الرزاق ] -

فأيت  :أريد أشد من هذا، قال :فأتى بسوط فيه لني، فقال. أريد ألني من هذا :بسوط فجيء بسوط فيه شدة، فقال
[ حادثنا  10144ابن أيب شايبة ] . هاضرب به وال يرى إبط  وأعط كل عضو حق :بسوط بني السوطني فقال

أريد ألني من هاذا،   :أيت عمر برجل يف حد، فأيت بسوط، فقال :مروان بن معاوية عن عاصم عن أيب عثمان قال
اضرب وال يرى إبط ، وأعاط   :أريد أشد من هذا، فأيت بسوط بني السوطني فقال :فأيت بسوط فيه لني، فقال

حدثنا عبد اهلل عن سفيان قال حادثنا عاصام    :علي بن ادسن قال [ حدثنا0546ابن املنذر ]. كل عضو حقه
 :فأيت بسوط بني الساوطني فقاال   :أيت عمر بن اخلطاب برجل يف حد قال :األحول عن أيب عثمان النهدي قال

[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حادثنا سافيان   57939البيهقي ]. اضرب وال يرى إبط  وأعط كل عضو حقه
 :أيت عمر بن اخلطاب برجل يف حد فأيت بسوط فيه شدة فقال :حول عن أيب عثمان النهدي قالحدثنا عاصم األ
اضارب وال   :فأيت بسوط بني السوطني فقال. أريد أشد من هذا :مث أيت بسوط فيه لني فقال. أريد ألني من هذا

أخربنا حماضر  :ب قال[ حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوها0566ابن املنذر ]. يرى إبط  وأعط كل عضو حقه
 .  اها صحي . أيت عمر برجل يريد أن يضربه :حدثنا عاصم األحول عن أيب عثمان قال :قال

[ من طريق إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قاال  336/ 4وروى أبو عمر يف التمهيد ]
اها كذا قاال  . ال ترين إبط  :للجالدأدركت عمر جلد رجال فقال  :حدثنا شعبة عن عاصم عن أيب وائل قال

 . شعبة، وكأنه حديث النهدي
كان  :مسعت أنس بن مال  يقول :[ حدثنا عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال10184ابن أيب شيبة ] -

يف زماان   :يف زمان من كان هذا؟ قال :يؤمر بالسوط فتقطع مثرته مث يدق بني حجرين مث يضرب به فقلت ألنس
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[ من طريق سليمان بن عمر األقطع قال حدثنا عيسى بن يونس 336/ 4أبو عمر يف التمهيد ]. طابعمر بن اخل
كان يؤمر بالسوط فتقطع مثرته مث يدق بني حجرين حاىت   :عن حنظلة السدوسي قال مسعت أنس بن مال  يقول

 . حنظلة ضعفوه اها. يف زمن عمر بن اخلطاب :يف زمن من كان هذا؟ قال :قلنا ألنس. يلني مث يضرب به
حدثنا إبراهيم بن محيد عن إمساعيل بن أيب خالد عن منذر بن  :[ حدثنا شهاب بن عباد قال766/ 3ابن شبة ] -

لو ماات   :أيب األشرس أن عمر رضي اهلل عنه ملا ضرب قدامة بن مظعون غشي عليه يف مخسة وستني، فقال عمر
 .  اها منكر. جللدته بقيتها على قربه

[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن عبيد اهلل أن عمر بن اخلطاب كاان خيتاار   53415] عبد الرزاق -
للحدود رجال وأنه كان يقيم اددود عبد اهلل بن أيب مليكة وأمري مكة يومئذ حمرز بن حارثة، مث قال لعبد اهلل بان  

[ حادثنا  5043الفاكهي ]. حىت تلينها إذا أردت أن جتلد فال جتلد حىت تدق مثرة السوط بني حجرين :أيب مليكة
تربز عمر  :مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة يقول :ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال :سعيد بن عبد الرمحن قال

إذا  :رضي اهلل عنه يف أجياد فوجد سكران، فطرق به عبيد اهلل بن أيب مليكة، وكان جعله يقيم ادادود وقاال  
 .  ة عبد الرزاق أص ، وهو مرسلاها رواي. أصبحت فاجلده
[ من طريق أيب عبيد قال حدثين أبو النضر عن سليمان بن املغرية عن ثابت عن أيب رافع 58079وروى البيهقي ]

ألبعثن  إىل رجل ال تأخذه في  هوادة، فبعث به إىل مطياع بان    :عن عمر رضي اهلل عنه أنه أيت بشارب فقال
قتلت الرجال   :ا فاضربه ادد، فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا، فقالإذا أصبحت غد :األسود العدوي فقال
 . اها سند جيد(5)أقص عنه بعشرين :قال. ستني :كم ضربته؟ قال

[ أخربنا إمساعيل بن إبراهيم األسدي عن ابن عون عن حممد أن بريدا قدم على عمار فنثار   3761ابن سعد ] -
 :يهاكنانته، فبدرت صحيفة، فأخذها فقرأها فإذا ف

 فدى ل  من أخي ثقة إزاري... أال أبلغ أبا حفص رسوال
شااغلانا عنكم زمان ... قالئاصاااانا هاااداك اهلل إناااااااا
 اداااااصااااار

 قاااااااااافا سالاااااااااع مبختلف التجار... فما قلص وجدن معقالت
 وأسااااااالام أو جهينة أو غفار... قالئص من بين سعد بن بكر

 معياااااادا يبتغاي ساقااط العاااذار... لااااهن جااعدة من سليااميعق
                                                

مث قال أبو عبيد: أقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين اليت بقيت، ويف هذا ادديث من  - 5
الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف وفيه أنه مل يضربه يف سكره حىت أفاق أمل تسمع قوله إذا أصبحت غدا فاضربه ادد. هو يف غريب 

 ادديث أليب عبيد.



 212 

ورواه . فدعوا به، فجلد مئة معقوال، وهناه أن يدخل علاى امارأة مغيباة    :ادعوا يل جعدة من سليم، قال :فقال
مائة  فدعاه فكلمه فأمر به فضرب :[ حدثنا أشهل ثنا ابن عون عن حممد حنوه، وقال فيه495ادارث يف املسند ]

 .  وهو مرسل جيد. وهناه أن يدخل على امرأة مغيبة ،معقوال
حدثنا قيس عن حبيب بان أيب   :[ حدثنا موسى بن هارون حدثنا حيىي بن عبد ادميد قال0560ابن املنذر ] -

برجل قد شرب اخلمار فضاربه    أيت  :مسعت عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري يتحدثان قاال :ثابت قال
اها سند حسان،  . لوددت أنه كان نزعها منه :فسمعت عبد اهلل بن الزبري يقول :ى جبة له حربة قال حبيبعل

 .  قيس هو ابن الربيع
أنه دعا جالدا،  [ حدثنا أبو األحوص عن أيب ادارث التيمي عن أيب ماجد عن 10148ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف، تقدم. فضربه ادد ضربا غري مربح :اجلد وارفع يدك، وأعط كل عضو حقه، قال :فقال
ال حيل يف هاذه   :[ عن الثوري عن جويرب عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال53411عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. األمة التجريد وال مد وال غل وال صفد
 ر بن عمرية عان  [ حدثنا حفص عن ابن أيب ليلى عن عدي بن ثابت عن املهاج10147ابن أيب شيبة ] -
اهاا ساند   . اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه واملاذاكري  :أيت برجل سكران أو يف حد، فقال :قال

 . ضعيف
أتى عليا  :[ عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن عدي بن ثابت عن عكرمة بن خالد قال53458وقال عبد الرزاق ]
إمناا   :[ وقال0540رواه ابن املنذر]. هه ومذاكريهاضرب وأعط كل عضو حقه واجتنب وج :رجل يف حد فقال

حدثونا عن بندار حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن ابن أيب ليلاى عان   . هو هنيدة بن خالد وقوله عكرمة خطأ
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربناا  57934البيهقي ]. عدي عن هنيدة بن خالد، وذكر ادديث

 :ابت قال أخربين هنيدة بن خالد أنه شهد عليا أقام على رجل حدا فقاال للجالاد  ابن أيب ليلى عن عدي بن ث
 . اها فيه ضعف. اضرب وأعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكريه

حدثنا أبو خالد عن ادجاج عن عمري بان   :حدثنا حيىي قال :[ حدثنا موسى بن هارون قال0544ابن املنذر ] -
 . اها ضعيف. إبطهال خيرج الضارب  :سعيد عن علي قال

[ عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن علي أنه أيت برجل يف حد 53413عبد الرزاق ] -
[ حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن 10439ابن أيب شيبة ]. فضربه وعليه كساء له قسطالين قاعدا

[ حدثنا علي بان  0545ابن املنذر ]. عليه عباءة له قسطالنعبد الرمحن عن أبيه أن عليا ضرب رجال وهو قاعد 
رأيت علياا ضارب    :حدثنا عبد اهلل عن سفيان حدثنا جابر عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال :ادسن قال

 . اها ضعيف. رجال عليه كساء له قسطالين يف حد قاعد
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قال . ال يوضع عن القاذ  إال الرداء :م قال[ عن ادسن بن عمارة عن ادكم عن إبراهي53418عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. ادكم وأخربين حيىي اجلزار عن علي مثل قول إبراهيم

 :أتى رجل شرب اخلمر فقال :[ عن الثوري عن أيب حصني عن خمرب حدثه عن علي قال53457عبد الرزاق ] -
نا سفيان أخربنا أبو حصاني أخاربين   [ من طريق العدين حدث57935البيهقي ]. علي اضرب ود  يديه يتق هبما

 .  اها ضعيف. د  له يديه يتقي هبما :خمرب عن علي رضي اهلل عنه أنه أيت برجل يف مخر فقال
[ من طريق سريج حدثنا هشيم عن أشعث عن فضيل عن عبد اهلل بن معقال أن علياا   57994وروى البيهقي ]

 . فضعي. ضرب رجال حدا فزاده اجلالد سوطني فأقاده منه علي
[ حدثنا قران عن أيب سيار عن ثابت عن الضحاك أن عليا ضرب رجال حادين  5949أمحد يف مسائل صاحل ] -

 . اها ضعيف. يف مقام
أيت     [ حدثنا أبو معاوية عن ادجاج عن الوليد بن أيب مال  أن 17059ابن أيب شيبة ] -

 :ينبغي جلسدي هذا املذنب أن يضرب وعليه القميص، قاال  ما :برجل يف حد، فذهب الرجل ينز  قميصه وقال
وقال حدثنا أبو خالد عن ادجاج عن الوليد بن أيب مالا   . ال تدعوه ينز  قميصه، فضربه عليه :فقال أبو عبيدة

فنز  عنه قبااءه، فاأىب أن    :إن هذا اجلسد املذنب ألهل أن يضرب قال :أيت أبو عبيدة برجل قد زىن فقال :قال
حدثنا إمساعيل بن عياش عان   :[ حدثنا حممد بن علي حدثنا سعيد قال0549ابن املنذر ]. ورد عليه قباءه يضربه

ادجاج بن أرطأة عن الوليد بن أيب مال  أن رجال أتى أبا عبيدة بن اجلراح فأقر عنده أنه زىن فأمر به أن يضرب 
ىب أبو عبيدة أن يضربه إال وعلياه قمايص،   فأ :قال. إن هذا اجلسد املذنب ألهل أن يضرب :فنز  قميصه وقال

 . اها ضعيف. فلبس قميصه مث ضربه
عن القاذ  أتناز    سألت  :[ عن ابن عيينة عن مطر  عن الشعيب قال53414عبد الرزاق ] -

 . اها صحي . ال تنز  عنه إال أن يكون فروا أو حمشوا :عنه ثيابه؟ قال

بامرأة راعية زنات فقاال    أيت  :[ عن الثوري عن واصل عن معرور بن سويد قال53439لرزاق ]عبد ا -
وي  املرية أذهبت حسنها، اذهبا فاضرباها وال خترقا جلدها إمنا جعل اهلل أربعة شهداء سترا ستركم به دون  :عمر

[ حدثنا علاي  0568ابن املنذر ]. افواحشكم فال يطلعن ستر اهلل منكم أحد ولو شاء جلعله رجال صادقا أو كاذب
أيت عمر  :حدثنا معرور بن سويد قال :حدثنا واصل األحدب قال :حدثنا عبد اهلل عن سفيان قال :بن ادسن قال

أال إمناا  . وي  املرية أفسدت حسنها اذهبا باملرية فاضرباها وال خترقا جلدها :فقال عمر. بامرأة راعية يأتيها راعي
هداء سترا، ستركم دون فواحشكم، وال يطلعن ستر اهلل منكم أحد، ولو شاء اهلل جلعله رجال جعل اهلل األربعة ش
شاهدت   :حدثنا حيىي حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة عن واصل األحدب عن معرور بن سويد قال. صادقا أو كاذبا
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جعفر بن عون أخربناا  [ من طريق 57937البيهقي ]. وال خترقا جلدها أو قميصها :فذكر مثله إال أنه قال. عمر
 .  صحي . عبد الرمحن بن عبد اهلل عن واصل عن املعرور

أن رجال جلد جارية فجرت وحتات   [ عن إسرائيل بن يونس عن أيب إسحاق عن 53435عبد الرزاق ] -
 [ حدثنا وكيع عن سفيان عان أيب 17054ابن أيب شيبة ]. ثياهبا در  حديد ألبسها إياه أهلها ونفاها إىل البصرة

. إسحاق عن ادي أن امرأة من الصبرييني زنت فألبسها أهلها درعا من حديد فرفعت إىل علي فضرهبا وهو عليها
[ من طريق الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أيب إساحاق عان   4493البيهقي ]املعرفة 

 . اها ضعيف. أشياخه أن عليا جلد امرأة يف الزنا وعليها در  حديد
تضرب املرأة جالسة والرجال   :[ عن ادسن بن عمارة عن ادكم عن حيىي عن علي قال53431عبد الرزاق ] -

[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربين بعض أصحابنا عن ادكم عن 57938البيهقي ]. قائما يف ادد
 . ضعيف. حيىي بن اجلزار فذكره

أقام ادد علاى    شهدت  :إبراهيم عن أشعث عن أبيه قال [ حدثنا إمساعيل بن10140ابن أيب شيبة ] -
ابن أيب . اجلدها جلدا بني اجللدين ليس بالتمطي وال بالتخفيف :أمة له يف دهليزه، وعنده نفر من أصحابه، فقال

شهدت أبا برزة ضرب أمة له قد فجارت، وعليهاا    :[ حدثنا ابن علية عن أشعث عن أبيه قال10430شيبة ]
[ حدثنا عباد بن العوام عن أشعث بن ساوار  17054ابن أيب شيبة ]. ، ضربا ليس بالتمطي وال بالتخفيفملحفة

 . اها ضعيف. شهدت أبا برزة يضرب أمة له فجرت، وعليها ملحفة :عن أبيه قال
أبياه   [ أخربنا ابن جريج قال حدثنا ابن أيب ملكية عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر عن53438عبد الرزاق ] -

فاأين قولاه )وال    :عن أمته اليت حدت يف الزىن أنه حدها يف الزىن قال للجالد وأشار إىل الرجلني وخفف قلت
 . اها صحي ، تقدم. أفيقتلها :تأخذكم هبما رأفة يف دين اهلل(؟ قال

يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهلل عن [ حدثنا عبد اهلل بن يوسف حدثنا الليث حدثين 4767البخاري ] -
سليمان بن يسار عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهلل عن أيب بردة رضي اهلل عنه قال كان النيب صلى اهلل علياه  

 اها  . ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهلل :وسلم يقول
أيت برجل انتفى من أبيه، فقال أبو   اسم أن [ حدثنا وكيع عن املسعودي عن الق10465ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل حسن. اضرب الرأس، فإن الشيطان يف الرأس :بكر
 كتاب إىل   [ عن الثوري عن محيد األعرج عن حيىي بن عبد اهلل بن صيفي أن 53486عبد الرزاق ] -

حدثنا علي بن ادسن حدثنا عباد اهلل   [0589ابن املنذر ]. وال يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا  
حدثين محيد األعرج عن حيىي بن عبد اهلل بن صيفي أن عمر بن اخلطاب كتاب إىل أيب   :بن الوليد عن سفيان قال
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[ حادثنا  10683وقال ابن أيب شايبة ] . اها سفيان هو الثوري. موسى أن ال تبلغ بالنكال إىل عشرين سوطا
أال يبلغ يف تعزيار   :عن حيىي بن عبد اهلل بن صيفي أن عمر كتب إىل أيب موسى سفيان بن عيينة عن محيد األعرج

أخربنا سافيان عان    :[ حدثنا موسى بن هارون حدثنا حممد بن الصباح قال0581ابن املنذر ]. أكثر من ثالثني
اها سفيان . دةال يبلغ يف تعزير أكثر من ثالثني جل :محيد األعرج عن حيىي بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب كتب

 . رواية الثوري أص ، وهو مرسل رجاله ثقات. هو ابن عيينة
[ حدثنا حممد بن علي ثنا سعيد ثنا هشيم قال أخربين عبد الرمحن بن إسحاق عن رجال  0547وقال ابن املنذر ]

اضاربه   :كم أضربه؟ قال :قال. اضربه :من كندة أن رجال أمر به عمر بن اخلطاب أن يعزر فقال لزيد بن ثابت
 . اها ضعيف. عشرة أسواط ضربا موّرما

[ حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أيب وائل أن رجال كتب إىل أم سلمة يف دين له قبلها، 10686ابن أيب شيبة ] -
اهاا  . كلها يبضع وحيدر :قال بعض أصحابنا. حيرج عليها فيه، فأمر عمر بن اخلطاب أن يضرب ثالثني جلدة

 .  سند جيد
 :[ عن قيس بن الربيع قال حدثين أبو حصني عن حبيب بن صهبان مسعت عمر يقاول 53484ق ]عبد الرزا -

اها ساند  . ولقد رأيت بياض إبطه قائما بنفسه :قال. ظهور املسلمني محى اهلل ال حيل ألحد، إال أن خيرجها حد
 .  جيد
رضي اهلل عنه   أتى [ حدثنا حيىي عن سفيان حدثين نسري بن ذعلوق عن خليد قال أن رجال5745مسدد ] -

 . اها فيه ضعف. اضربوه حىت ينهاكم :فقال علي. سلوه ما هو؟ فلم خيربهم :فقال علي. إين أصبت حدا :فقال
يف   [ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن 51435ابن أيب شيبة ] -

 . اها صحي . جيمعها فيضربه ضربة واحدة :الرجل نذر أن يضرب غالمه ثالثني سوطا أو أكثر، ق
مكة فقطع   قدم  :[ عن داود بن قيس عن خالد بن ربيعة بن هالل عن أبيه قال56408عبد الرزاق ] -

[ قال ابن املثىن حدثنا ابن مهدي مسع داود بن قيس عان  083البخاري يف التاريخ ]. رجال كان يقرض الدراهم
اها على رسم ابن حبان، كأناه  . هالل عن أبيه أن ابن الزبري عاقب رجال قرض الدراهم خالد بن ربيعة بن أيب

[ حدثين عبد اهلل بن هليعة عن عبد املل  بن عبد العزيز أن عبد اهلل 4وقال ابن وهب يف احملاربة ]. عزره، ما قطعه
 .  اها منقطع. بن الزبري ضرب رجال يف قطع الدنانري والدراهم

[ حدثنا حممد بن رم  أنبأنا عبد اهلل بن هليعة عن حممد بن عجالن أنه مسع عمرو بن شعيب 1499ابن ماجة ] -
 . اها حسنه األلباين. حيدث عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هنى عن إقامة ادد يف املساجد
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 :أيت عمر برجل يف شيء فقال :عن طارق بن شهاب قال[ عن الثوري عن قيس بن مسلم 5894عبد الرزاق ] -
[ حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن 10169ابن أيب شيبة ]. أخرجاه من املسجد فاضرباه

 .  اها صحي . أخرجاه من املسجد، فأخرجاه :شهاب أن عمر أيت برجل يف شيء، فقال
فسااره   عث عن فضيل عن ابن معقل أن رجال جاء إىل [ حدثنا أبو خالد عن أش17464ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف، يأيت يف الديات. يا قنرب أخرجه من املسجد فأقم عليه ادد :فقال
ال تقام ادادود   : قال  :[ حدثنا وكيع عن مبارك عن ظبيان بن صبي  قال10161ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. يف املساجد
كانوا يكرهاون أن   :[ حدثنا شري  عن ليث عن جماهد، ح وعن جابر عن عامر قاال10163ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. يقيموا اددود يف املساجد
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ل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض وقول اهلل تعاىل يف ابين آدم )من أجل ذل  كتبنا على بين إسرائي
 فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا(

[ حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهلل قال قال النيب صالى اهلل  4746البخاري ] -
 . وقوفااها ويروى م. أول ما يقضى بني الناس يف الدماء :عليه وسلم

[ حدثنا علي حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمار  4741البخاري ] -
حدثين أمحاد  . لن يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما :قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

إن من ورطات األمور اليت ال خمرج ملان   :لقا بن يعقوب حدثنا إسحاق مسعت أيب حيدث عن 
 اها . أوقع نفسه فيها سف  الدم ادرام بغري حله

 :قاال   [ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مشر عن شهر بن حوشب عن 17356ابن أيب شيبة ] -
يا رب، سل هذا فيم  :بيبه، فيقولجييء املقتول يوم القيامة، فيجلس على اجلادة، فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتل

 .  اها مرسل حسن. فيؤخذ القاتل واآلمر فيلقيان يف النار :أمرين فالن، قال :فيقول :قتلين؟ قال
ما من خصم يوم القيامة  : قال  :[حدثنا عبد األعلى عن يونس عن ادسن قال17390ابن أيب شيبة ] -

 .  يا رب سل هذا عالم قتلين؟اها مرسل جيد :يقولأبغض إيل من رجل قتلته تشخب أوداجه دما، 
 [ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 17317ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق حممد بن يوسف الفرياايب حادثنا   54101البيهقي]. قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا :قال

النسائي . لقتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا :ء عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو قالسفيان عن يعلى بن عطا
[ أخربنا عمرو بن هشام قال حدثنا خملد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 3070]

مد بن بشار قال حدثنا حممد عن وقال أخربنا حم. قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الدنيا :عبد اهلل بن عمرو قال
اهاا موقاو    . قتل املؤمن أعظم عند اهلل من زوال الادنيا  :شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو قال

 . وروي عن شعبة مرفوعا، والصواب وقفه، كذل  قال البخاري وغريه. صحي ، وخملد بن يزيد يهم
 حدثنا سالم بن مسكني قال حدثين سليمان بن علي عان   [ حدثنا حيىي بن آدم قال17354ابن أيب شيبة ] -

قيل له يف هذه اآلية )من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا( أهي  :قال  
 .  اها مرسل جيد. إي والذي ال إله إال هو :فقال :لنا كما كانت لبين إسرائيل؟ قال
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 :حدثنا عبدة بن سليمان عن جمالد عن الشعيب عن ابن عباس أنه نظر إىل الكعبة فقال[ 17318ابن أيب شيبة ] -
ما أعظم حرمت ، وما أعظم حق ، وللمسلم أعظم حرمة من ، حرم اهلل ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن 

 . ويف الباب آثار يف معناها تأيت يف كتاب اجلهاد إن شاء اهلل. اها ال بأس به. يظن به ظن سوء

 وقول اهلل تعاىل )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما(
 . هي جزاؤه فإن شاء اهلل أن يتجاوز عنه فعل :وقال أبو جملز وأبو صاحل

بن املثىن قال حدثنا معاذ بن هشام حدثين أيب [ حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار واللفظ ال8576قال مسلم ]
كان فيمن كان قبلكم رجل  :عن قتادة عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

قتل تسعة وتسعني نفسا فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل 
فقتله فكمل به مائة، مث سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عامل فقال إنه قتل مائاة  . ال :لله من توبة فقا

نعم ومن حيول بينه وبني التوبة، انطلق إىل أرض كذا وكذا فإن هبا أناسا يعبدون اهلل  :نفس فهل له من توبة؟ فقال
ا نصف الطريق أتاه املوت، فاختصمت فيه فانطلق حىت إذ. فاعبد اهلل معهم وال ترجع إىل أرض ، فإهنا أرض سوء
إنه مل  :وقالت مالئكة العذاب. جاء تائبا مقبال بقلبه إىل اهلل :مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب فقالت مالئكة الرمحة

قيسوا ما بني األرضني فإىل أيتهما كاان أدىن   :فأتاهم مل  يف صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال. يعمل خريا قط
 اها. اسوه فوجدوه أدىن إىل األرض اليت أراد فقبضته مالئكة الرمحةفق. فهو له
[أخربين حممد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا حممد بن عمرو عن موسى بن عقبة عان  6998النسائي ] -

 نزلت هذه اآلية بعد :يف قوله )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم( قال أيب الزناد عن خارجة بن زيد عن 
. اليت يف تبارك الفرقان بثمانية أشهر )والذين ال يدعون مع اهلل إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهلل إال بادق(

أخربنا عمرو بن علي عن مسالم بان   . أدخل أبو الزناد بينه وبني خارجة جمالد بن عو  :قال أبو عبد الرمحن
إسحاق عن أيب الزناد عن جمالد بن عاو  قاال مسعات     إبراهيم قال حدثنا محاد بن سلمة عن عبد الرمحن بن
نزلت )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالادا فيهاا(    :خارجة بن زيد بن ثابت حيدث عن أبيه أنه قال

أشفقنا منها فنزلت اآلية اليت يف الفرقان )والذين ال يدعون مع اهلل إهلا آخر وال يقتلون النفس الايت حارم اهلل إال   
[ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محاد أخربنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب الزناد عن 6186أبو داود ]. بادق(

أنزلت هذه اآلية )ومان يقتال    :جمالد بن عو  أن خارجة بن زيد قال مسعت زيد بن ثابت يف هذا املكان يقول
ال يدعون مع اهلل إهلا آخر وال يقتلون النفس مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها( بعد اليت يف الفرقان )والذين 

[ نا أبو العباس نا أمحد بن يوسف السلمي قاال  5043البخاري يف التاريخ ]. اليت حرم اهلل إال بادق( بستة أشهر
نا مسلم بن إبراهيم نا محاد بن سلمة عن حممد بن اسحاق عن أيب الزناد عن جمالد بن عو  عن خارجة بن زيد 
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ثابت يقول نزلت هذه اآلية )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها( بعد اليت يف الفرقان مسعت زيد بن 
[ حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق وابن أيب عمر 0106وقال ابن املنذر ]. )الذين ال يدعون مع اهلل اهلا آخر( بسنة

عت شيخا حيدث خارجة بن زيد بن ثابات  مس :قال حدثنا سفيان وقال إسحاق أخربنا سفيان عن أيب الزناد قال
لقد نزلت الشديدة بعد اهلينة بستة أشهر يعين قوله )ومان   :مسعت أباك زيد بن ثابت يف هذا املكان يقول :يقول

اها هذا أص ، وجمالد . يقتل مؤمنا متعمدا( اآلية، واللينة اليت يف الفرقان )والذين ال يدعون مع اهلل إهلا آخر( اآلية
 . وكان امرأ صدق :ه أبو الزناد قالأثىن علي

إين قتلات   :فقال جاء رجل إىل  :[ حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق قال17315ابن أيب شيبة ] -
ورواه . نعم، فال تيأس، وقرأ عليه من حم املؤمن )غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب( :فهل يل من توبة؟ قال

جاء  :براهيم بن جمشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال مسعت أبا إسحاق السبيعي قال[ من طريق إ54141البيهقي ]
يا أمري املؤمنني إين قتلت فهل يل من توبة؟ فقرأ عليه عثمان )حم تنزيل الكتاب مان   :فقال رجل يعين إىل 

 .  اها ضعيف .اعمل وال تيأس :اهلل العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب( مث قال له
كنت ماع   :حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أيب الضحى قال :[ حدثنا وكيع قال17398ابن أيب شيبة ] -
فقرأ عليه ابن عمر )ومن يقتل مؤمنا متعمدا  :يف فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال  

 . ناد حسناها إس. فجزاؤه جهنم خالدا فيها( اآلية، فانظر من قتلت
[ ثنا موسى بن هارون قال ثنا حيىي ادماين قال ثنا محاد بن حيىي األب  قال أخربنا سعيد بن 0103ابن املنذر ] -

تزود من املاء البارد فإن  ال  :إين قتلت رجال فهل يل من توبة؟ قال :ميناء عن عبد اهلل بن عمر وسأله رجل فقال
 . اها سند حسن. تدخلها أبدا

[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان عن املغرية بن النعمان عان  0170نذر ]ابن امل -
[ حدثنا آدم بن أيب إياس حادثنا  6409البخاري ]. ليس لقاتل املؤمن توبة : قال  :سعيد بن جبري قال

فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إىل ابان  آية اختلف  :شعبة حدثنا مغرية بن النعمان قال مسعت سعيد بن جبري قال
نزلت هذه اآلية )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم( هي آخر ما نزل وما نساخها   :عباس فسألته عنها فقال

سل  :قال ابن أبزى :وقال البخاري حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبري قال. شيء
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم( وقوله )ال يقتلون النفس اليت حرم اهلل إال بادق( ابن عباس عن قوله تعاىل )ومن 

فقد عدلنا باهلل وقتلنا النفس اليت حرم اهلل إال بادق  :ملا نزلت قال أهل مكة :حىت بلغ )إال من تاب( فسألته فقال
 اها. ه )غفورا رحيما(وأتينا الفواحش، فأنزل اهلل )إال من تاب وآمن وعمل عمال صادا( إىل قول

 :[ حدثنا ابن فضيل عن أيب نصر وحيىي اجلابر عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن عباس قال17396ابن أيب شيبة ] -
يا أبا عباس أرأيت رجال قتل متعمدا ما جزاؤه؟ قال )جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهلل عليه(  :أتاه رجل فقال
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وأىن له التوبة، ثكلت  أم ؟ إنه جييء يوم  :ل عمال صادا مث اهتدى؟ فقالأرأيت إن تاب وآمن وعم :اآلية، قال
[ 3000النسائي ]. يا رب سل هذا فيم قتلين :القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حىت يقف به عند العرش فيقول

مؤمنا متعمادا  أخربنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد أن ابن عباس سئل عمن قتل 
وأىن له التوبة؟ مسعت نبيكم صلى اهلل عليه وسالم يقاول    :مث تاب وآمن وعمل صادا مث اهتدى فقال ابن عباس

واهلل لقد أنزهلاا اهلل مث ماا    :مث قال. أي رب سل هذا فيم قتلين :جييء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول
حدثنا سفيان عن عمار الدهين  :حدثنا ابن أيب عمر قال :ود قال[ حدثنا زكريا بن دا0105ابن املنذر ]. نسخها

مسعت ابن عباس وسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا مث تاب وآمن  :وحيىي اجلابر عن سامل بن أيب اجلعد قال
 جييء املقتول يوم :وحي ، وأىن له اهلدى، مسعت نبيكم صلى اهلل عليه وسلم يقول :قال. وعمل صادا مث اهتدى

واهلل لقد  :سل هذا فيم قتلين، مث قال :القيامة متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، حىت ينتهي به إىل العرش فيقول
أنزهلا اهلل على نبيكم فما نسخها منذ أنزهلا اهلل على نبيكم يعين آية القاتل )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم( 

 . اها صححه األلباين. اآلية
حدثنا سفيان عن مطر  عن أيب السفر عن ناجية عن ابن عبااس   :[ حدثنا وكيع قال17394يبة ]ابن أيب ش -
 . اها سند صحي ، يأيت إن شاء اهلل يف التفسري. مها املبهمتان الشرك والقتل :قال
 و  [ حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن كردم أن رجال سأل 17393ابن أيب شيبة ] -
يستطيع أن حيييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقا يف األرض  :عن رجل قتل مؤمنا فهل له من توبة؟ فكلهم قال و

[ حدثنا حممد بن إمساعيل وحممد بن علي قاال حدثنا 0101ابن املنذر ] أوسلما يف السماء؟ يستطيع أن ال ميوت؟
ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر سائلوا عان   سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن كردم أن 

هل يستطيع أن ال ميوت؟ هل يستطيع أن يبتغي نفقاا يف األرض أوسالما يف    :الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا
[ من طريق أمحد بن جندة حدثنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا ابن أيب جني  54145ورواه البيهقي ]. السماء أو حيييه

أتاه رجل فقال مألت حوضي أنتظر هبيميت ترد علي فلم أستيقظ إال برجال قاد    :س قالعن كردم عن ابن عبا
ليس هذا مثل الذي قال، فاأمره   :أشر  ناقته وثلم ادوض وسال املاء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته، فقال

 . كردم شيخ غري مشهور، وثقه ابن حبان اها. بالتوبة
مسعت مزامحا الضيب حيدث ادسن عن ابن  :قال حدثنا أبو األشهب قال [ حدثنا وكيع17354ابن أيب شيبة ] -

 :بينما رجل قد سقى يف حوض له، ينتظر ذودا ترد عليه، إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قاال  :عباس قال
فقام صاحب  :فتنحى، فعقل راحلته فلما رأت املاء دنت من ادوض، ففجرت ادوض، قال :ال، قال :أرد؟ قال
فخرج يستفيت، فسأل رجاال من أصحاب حممد لسات   :فأخذ سيفا من عنقه مث ضربه به حىت قتله، قال ادوض

فهال   :ال، قاال  :هل تستطيع أن تصدره كما أوردته؟ قال :أمسيهم وكلهم يؤيسه حىت أتى رجال منهم، فقال
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هب غري بعيد فدعاه فارده،  فقام الرجل فذ :ال، قال :تستطيع أن تبتغي نفقا يف األرض أوسلما يف السماء؟ فقال
. امحلها وبرها، فإن دخل اآلخر النار، فأبعد اهلل من أبعاده  :نعم، أمي حية، قال :هل ل  من والدين؟ قال :فقال

 . اها مرسل حسن
 :أخربنا يونس بن أيب إسحاق قاال  :[ أخربنا ابن املبارك قال84وقال حسني بن ادسن املروزي يف الرب والصلة ]

إن كان أبواه حيني فليربمهاا وإال   :ما ترى يف رجل قتل امرأته؟ فقال :قلت البن عباس :ع ادنظلي قالحدثنا ُمَرقِّ
 . اها سند جيد. فإن كانت والدته حية فليربها ما دامت حية لعل اهلل أن يتجاوز عنه

جاء  :يدة قالأخربنا أبو مال  األشجعي عن سعد بن عب :[ حدثنا يزيد بن هارون قال17314ابن أيب شيبة ] -
ما هكاذا كنات    :ال، إال النار، فلما ذهب قال له جلساؤه :ملن قتل مؤمنا توبة؟ قال :رجل إىل ابن عباس فقال

إين أحسبه رجال مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا،  :تفتينا، كنت تفتينا أن ملن قتل مؤمنا توبة مقبولة فما بال اليوم؟ قال
 . ها سند صحي ، كأن فيه إرساالا(5)فبعثوا يف أثره فوجدوه كذل  :قال

ألقاتل  :وقال إسحاق حدثنا أبو داود ادفري حدثنا سفيان عن أيب سعيد عن عطاء عن ابن عباس أن رجال سأله
قلت لذل  ال توبة ل ، ولذل  ل   :نعم، فقيل له :ألقاتل املؤمن توبة؟ فقال :ال، وسأله آخر :املؤمن توبة؟ فقال

ل  توباة   :ال توبة ل  لكي ال يقتل، وجاءين هذا وقد قتل، فقلت :يكن قتل، فقلت جاءين ذل  ومل :توبة، قال
[ وسائل أيب  5379قال ابن أيب حامت يف العلل ]. اها رواه الواحدي يف التفسري. لكي ال يلقي بيده إىل التهلكة

أباو   :ة؟ قاال أيب عن حديث رواه الثوري عن أيب سعيد عن عطاء عن ابن عباس يف قاتل املؤمن أنه ليس له توب
 اها. سعيد هو عبد القدوس بن حبيب الشامي، وكان ال يصدق

قول اهلل تعاىل )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى ادر بادر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمان  
من ربكم ورمحة فمن اعتدى بعد ذلا   عفي له من أخيه شيء فاتبا  باملعرو  وأداء إليه بإحسان ذل  ختفيف 

 فله عذاب أليم(
كانت يف بين  :[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جماهد عن ابن عباس قال4775قال البخاري ]

إسرائيل قصاص، ومل تكن فيهم الدية فقال اهلل هلذه األمة )كتب عليكم القصاص يف القتلى( إىل هذه اآلية )فمان  

                                                
[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن جماهد قال: لقاتل املؤمن توبة. حدثنا وكيع قال حدثنا 17358أيب شيبة ] ابن - 5

سفيان عن منصور عن جماهد قال: كان يقال: توبة القاتل إذا ندم. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيب حصني عن سعيد بن جبري 
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة قال: كان أهل العلم 54149توبة إال االستغفار. البيهقي ] قال: ال أعلم لقاتل املؤمن

 إذا سئلوا قالوا ال توبة له. وإذا ابتلي رجل قالوا له تب.اها صحاح.
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فالعفو أن يقبل الدية يف العمد قال )فاتبا  باملعرو ( أن يطلب مبعرو   :قال ابن عباس. أخيه شيء(عفي له من 
 اها. ويؤدى بإحسان
[ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أيب حدثنا األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن مسروق عان  4787وقال البخاري ]

م امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأين رساول اهلل  ال حيل د :عبد اهلل قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 اها. إال بإحدى ثالث النفس بالنفس، والثيب الزاين، واملارق من الدين التارك اجلماعة

[ وقال األويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن ادجاج عن هشام بن زيد عن أنس 4104وقال البخاري ]
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على جارية، فأخذ أوضاحا كانات عليهاا   عدا يهودي يف عهد  :بن مال  قال

ورضخ رأسها، فأتى هبا أهلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي يف آخر رمق وقد أصمتت، فقال هلا رساول  
 الذي لغري الذي قتلها، فأشارت برأسها أن ال، قال فقال لرجل آخر غري. من قتل  فالن :اهلل صلى اهلل عليه وسلم

لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم فرضاخ   . ففالن :قتلها، فأشارت أن ال، فقال
 . اها ويف لفظ فاعتر . رأسه بني حجرين

[ حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا عبد اهلل بن بكر بن عبد اهلل املزين عن عطاء بن أيب ميمونة 6608أبو داود ] -
اهاا  . ما رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إال أمر فيه بالعفو :مال  قالعن أنس بن 
 . صححه األلباين

[ حدثنا حممود بن غيالن وحيىي بن موسى قاال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا األوزاعاي  5694الترمذي ] -
ملا فت  اهلل على رسوله مكة قاام يف   : أبو هريرة قالقال حدثين حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبوسلمة قال حدثين

اها صاححه  . ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل :الناس فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال
 . ويف الباب آثار أخر. الترمذي

 بذنبهم فسواها( وقول اهلل تعاىل )فعقروها فدمدم عليهم رهبم
[ حدثنا ادسني بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن ادسني بن واقد عن يزيد الرقاشاي  5307الترمذي ] -

حدثنا أبو ادكم البجلي قال مسعت أبا سعيد اخلدري و أبا هريرة يذكران عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  
هاذا حاديث    :قال أبو عيسى. من ألكبهم اهلل يف النارلو أن أهل السماء وأهل األرض اشتركوا يف دم مؤ :قال

 . اها ضعيف. غريب، وأبو ادكم البجلي هو عبد الرمحن بن أيب نعم الكويف
قتل نفرا مخسة أو سبعة برجال     [ عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن 5445مال ] -

[ عن الثوري عن 57984عبد الرزاق ]. نعاء لقتلتهم مجيعالو متاأل عليه أهل ص :واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر
لو متاأل عليه  :فقتلهم به، وقال :رفع إىل عمر سبعة نفر قتلوا رجال بصنعاء قال :حيىي بن سعيد عن ابن املسيب قال
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 بن [ حدثنا عبد اهلل17144ابن أيب شيبة ]. قال وأخربين منصور عن إبراهيم عن عمر مثله. أهل صنعاء قتلتهم به
لو متاال عليه  :منري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال

 :أخربنا يزيد بن هاارون قاال   :[ حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل قال0313ابن املنذر ]. أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا
لو متاأل عليه  :إنسانا قتل بصنعاء وإن عمر قتل به سبعة نفر، وقال إن :أخربنا حيىي أنه مسع سعيد بن املسيب يقول

[ عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن املسيب أن عمر بان  57983عبد الرزاق ]. أهل صنعاء لقتلتهم به مجيعا
بعاد   مث مضت السنة :قال الزهري. لو متاأل عليه أهل صنعاء قتلتهم :اخلطاب أقاد الرجل بثالثة من صنعاء وقال

حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب  :[ حدثنا وكيع قال17148ابن أيب شيبة ]. ذل  أال يقتل إال واحد
 . اها صحي ، ورواية حيىي أمثل. لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم :قال عمر :قال

اها مرسل . صنعاءقتل عمر سبعة بواحد ب :[ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة قال57986وقال عبد الرزاق ]
 . صحي 

[ عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليكة أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجال بصانعاء  57940وقال عبد الرزاق ]
[ 57984وقال ]. فكتب فيهم يعلى إىل عمر فكتب فيهم عمر أن اقتلهم مجيعا فلو قتله أهل صنعاء مجيعا قتلتهم

ال  :بيد اهلل بن أيب مليكة أن امرأة كانت باليمن هلا ستة أخاالء فقالات  عن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن ع
فأمسكته فقتلوه عندها، وألقوه يف بئر، فدل . أمسكيه لنا عندك :فقالوا. تستطيعون ذل  منها حىت تقتلوا ابن بعلها
طاب، فكتب عمر أن فكتب يعلي بن أمية بشأهنم هكذا إىل عمر بن اخل. عليه الذبان، فاستخرجوه فاعترفوا بقتله

[ عن ابن جاريج قاال   57988وقال عبد الرزاق ]. اقتلهم املرأة وإياهم، فلو قتله أهل صنعاء أمجعون قتلتهم به
أخربين عمرو أن حي بن يعلى أخربه أنه مسع يعلى خيرب هبذا اخلرب قال اسم املقتول أصيل وألقوه يف بئار بغمادان   

قال . اللهم ال ختفي على من قتل أصيال :يه على محار بصنعاء أياما تقولفدل عليه الذبان األخضر فطافت امرأة أب
كتب إيل عمر  :إن يعلى كان يقول كان هلا خليل واحد فقتله هو وامرأة أبيه فقال حي مسعت يعلى يقول :عمرو

كان يش   وأخربين عبد الكرمي أن عمر :قال ابن جريج. أن أقتلهم فلو اشترك يف دمه أهل صنعاء أمجعون قتلتهم
فيها حىت قال له علي يا أمري املؤمنني أرأيت لو أن نفرا اشتركوا يف سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهاذا عضاوا   

وقال عبد الرزاق قال ابن جريج وأخربين أبو بكر . فذل  حني استمدح له الرأي :قال. نعم :قال. أكنت قاطعهم
 . عن علي ضعيفاها حسن صحي ، واخلرب . مبثل خرب عبد الكرمي عن علي

كانت امرأة بصنعاء هلاا   :[ عن معمر قال أخربين زياد بن جبل عمن شهد ذل  قال57980ورواه عبد الرزاق]
. إن هذا الغالم فاضحنا فانظروا كيف تصنعون به :ربيب فغاب زوجها وكان ربيبها عندها وكان هلا خليل فقالت

 :الوا عليه قال ال أدري غري أن أحدهم قد أعطي شفرة، قالكيف مت :فتمالوا عليه وهم سبعة مع املرأة قال قلت له
تفقد الغالم قال فخرجت امرأة أبيه تطو  على محار وهي اليت قتلتاه ماع    :قال. فقتلوه وألقوه يف بئر بغمدان
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انظروا هل حتسون هذا الغاالم أو   :وخطب يعلى الناس، فقال :قال. اللهم ال ختفي دم أصيل :القوم، وهي تقول
فيمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئار ويهابط أخارى،     :قال. لكم يذكر

 :قاال . ما أظن إال أين قد قدرت لكم على صااحبكم  :فأشر  على البئر فوجد رحيا أنكرها، فأتى يعلى فقال
دلاوين   :لذي قتله صديق املرأةقال فقال الرجل ا. وأخربه اخلرب قال فخرج يعلى حىت وقف على البئر والناس معه

 :فقال القوم. مل أقدر على شيء :حببل قال فدلوه فأخذ الغالم فغيبه يف سرب يف البئر مث قال ارفعوين فرفعوه فقال
اآلن الري  منها أشد من حني جئنا فقال رجل آخر دلوين فلما أرادوا أن يدلوه أخذت اآلخر رعدة فاستوثقوا منه 

ط فيها استخرجه إليهم مث خرج فاعتر  الرجل خليل املرأة واعترفات املارأة واعترفاوا    ودلوا صاحبهم فلما هب
 اها. فكتب يعلى إىل عمر فكتب إليه أن اقتلهم، فلو متاأل به أهل صنعاء قتلتهم قال فقتل السبعة. كلهم

رأة بصنعاء غاب [ حدثين جرير بن حازم أن املغرية بن حكيم الصنعاين حدثه عن أبيه أن ام677وقال ابن وهب]
عنها زوجها، وترك يف حجرها ابنا له من غريها، غالم يقال له أصيل، فاختذت املرأة بعد زوجها خليال، فقالات  

فأىب فامتنعت منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر واملارأة  . إن هذا الغالم يفضحنا فاقتله :خلليلها
يف عيبة من أدم، فطرحوه يف ركية يف ناحية القرية، وليس فيها ماء، مث  وخادمها، فقتلوه مث قطعوه أعضاء، وجعلوه

فمر رجل بالركية اليت فيها الغالم فخرج منها الذباب  :قال. صاحت املرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغالم
رسلنا رجال فاأخرج  واهلل إن يف هذه جليفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأ :فقلنا. األخضر

فكتب يعلى وهو يومئاذ  . الغالم، فأخذنا الرجل فاعتر ، فأخربنا اخلرب، فاعترفت املرأة والرجل اآلخر وخادمها
 اهاا . واهلل لو أن أهل صنعاء شركوا يف قتله لقتلتهم أمجعاني  :فكتب إليه عمر بقتلهم مجيعا وقال. أمري بشأهنم

 . حسن صحي ، علقه البخاري
[حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اخلطاب قتل سبعة 17147 شيبة]وقال ابن أيب

[ حدثونا عن أيب خالد قاال  0316ابن املنذر ]. لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم :من أهل صنعاء برجل، وقال
 :نعاء غيلة فقتل عمر به سبعة وقالحدثنا حيىي قال حدثنا عبيد اهلل قال أخربين نافع عن ابن عمر أن صبيا قتل بص

[ وقال يل ابن بشار حدثنا حيىي عن عبيد اهلل عن نافع عن 4704البخاري ]. لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به
[ من طريق يزياد  54308البيهقي ]. لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم :ابن عمر أن غالما قتل غيلة، فقال عمر

ن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشاتركوا يف دم غاالم   بن هارون أخربنا حيىي ب
 . واخلال  يف العدد قريب. اها صحي . لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعا :وقال

[ نا أمحد بن حممد بن زياد أبو سهل نا أمحد بن نصر بن محيد بن الوزا  نا حممد بن أبان 3646وقال الدارقطين ]
كان رجال مان أهال     :نا يزيد بن عطاء عن مساك عن أيب املهاجر عبد اهلل بن عمرية من بين قيس بن ثعلبة قال

فأخذوه وقتلوه مث ألقاوه يف  ، فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون اخلمر، صنعاء يسبق الناس كل سنة
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فذهب الرجال إىل اخلالء فرأى ذبابا يلاج يف   :قال، فجاء الذي من بعده فسئل عنه فأخرب أنه مضى بني يديه، بئر
فكتاب  ، فأخربته بالقوم، فرفع الرحى وأرسل إىل سرية الرجل، فعر  أن فيها دما، خرق الرحى مث خيرج منها

اها فيه . فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا يف دمه قتلتهم به، واقتلها معهم، أن اضرب أعناقهم أمجعني :إليه عمر
 . ضعف
كتب عامل اليمن إىل  :[ أخربنا شري  عن عاصم بن عبيد اهلل عن عبد اهلل بن عامر قال1189اجلعد ] وقال ابن

عمر إن سبعة أو مثانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من محري فأيت هبم فوجدت أكفهم خمضبة بدمها فاعترفوا فكتب إليه 
 . بالقوي اها عاصم ليس. عمر أن لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم

[ حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمار  17949وقال ابن أيب شيبة ]
 . واهلل أعلم. اها وهذا مرسل جيد وما أظنه حمفوظا. قتل ثالثة نفر من أهل صنعاء بامرأة

يقول يف النفر يقتلون الرجال  كان عمر بن اخلطاب  :[ عن ابن جريج عن عطاء قال57985وقال عبد الرزاق ]
 . اها مرسل صحي . مجيعا يقتلون به

[ حدثنا عبيد اهلل بن موسى عن حسن بن صاحل عن مساك عن ذهل بان كعاب أن   17184وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. ليس ل  أن تقتل نفسني بنفس :معاذا قال لعمر

خارج   :عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب قاال [ حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل 17140ابن أيب شيبة ] -
شهودكم أهنم قتلوا صاحبكم،  :فاهتمهم أهله، فقال شري  :رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال

أنا أباو ادسان    :وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول وإال حلفوا باهلل ما قتلوه، فأتوا هبم 
[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حيىي ادماين قال حدثنا شاري   0314ابن املنذر ]. لواالقرم، فأمر هبم فقت

اها . عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب أن ثالثة نفر قتلوا رجال، فخلى هبم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل
صحبهم رجل فقدموا خرج قوم ف :وروينا عن أيب إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال :وذكره البيهقي قال

فأتوا هبم عليا قال . شهودكم أهنم قتلوا صاحبكم وإال حلفوا باهلل ما قتلوه :وليس معهم فاهتمهم أهله فقال شري 
 اهاا . فأمر هبم علي فقتلاوا . أنا أبو حسن القرم :سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا يقول

 . حسن ال بأس به
 :كان هلا هوى فقالت دثنا ليث بن سعد عن نافع أن وليدة كانت باملدينة يف خالفة [ ح31أبو اجلهم ] -

ال أرضى حىت تقتل فالنا، لسيدها، فقتله، وأعانته على ذل ، فأخذ الرجل وأخذت معه، فتحاملت، فتركوهاا  
 .  اها صحي . قريبا من ثالثة أشهر فلما تبني هلم أنه ال حبل هبا قتلوها

اها . أنه قتل سبعة برجل   [ حدثنا أبو معاوية عن جمالد عن الشعيب عن 17181يبة ]ابن أيب ش -
 . ضعيف
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لو أن مئة قتلوا رجال  :قال  [ عن إبراهيم عن داود بن ادصني عن عكرمة عن 57971عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. قتلوا به
وعبد املل  ال يقتالن منهم إال   كان  :بن دينار قال[ عن ابن جريج عن عمرو 57974عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حممد بن بكر عن 17186ابن أيب شيبة ]. وما علمت أحدا قتلهم مجيعا إال ما قالوا يف عمر. رجال واحدا
 .  اها صحي . كان عبد املل ، وابن الزبري ال يقتالن منهم إال واحدا :ابن جريج عن عمرو بن دينار قال

 اب منهب
 [ عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أمس  رجال آلخر حىت قتله قال ذكروا أن 57905عبد الرزاق ] -

كان يقول ميس  املمس  يف السجن حىت ميوت ويقتل اآلخر قلت لعطاء إن بلغ منه شيئا دون نفساه أميسا    
فإن قتلاه قاتال؟    :قلت. ال يقاد منهال يقاد من الساطي ويعاقب املمس  و :املمس  يف السجن حىت ميوت؟ قال

فال أرى أن يقتل املمس  أيضا قال قلت له مل ميسكه ومل يدل عليه ولكنه مشى مع القاتل فذهب وتكلام   :قال
 اها. اليقتل :ومنعه من ضرب أريد به قال

 اها. [ عن معمر عن قتادة قال قضى علي أن يقتل القاتل وحيبس ادابس للموت58706وقال عبد الرزاق ]
[ عن الثوري عن جابر عن الشعيب عن علي يف رجل قتل رجال وحبسه آخار قاال   57970وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا وكيع قال حدثنا سافيان عان   17383ابن أيب شيبة ]. يقتل القاتل وحيبس اآلخر يف السجن حىت ميوت
حدثنا عبد  :[ حدثنا علي قال0365ابن املنذر ]. جابر عن عامر عن علي أنه قضى بقتل القاتل، وحببس املمس 

. يقتل الذي قتله وحيبس ادابس يف السجن حاىت مياوت   :اهلل عن سفيان عن جابر عن الشعيب عن علي أنه قال
[ نا أبو عبيد نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أناه قضاى   3181الدارقطين ]

 اها. بذل 
عيسى بن يونس عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري أن عليا أيت برجلني قتال  [ حدثنا 17384ابن أيب شيبة ] -

أمسكته للموت، فأنا أحبس  يف الساجن حاىت    :أحدمها، وأمس  اآلخر، فقتل الذي قتل، وقال للذي أمس 
 . اها هذه مراسيل صادة. متوت

 . (قال اهلل عز وجل )وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
[ حدثنا 0395ابن املنذر ]. قتل رجال بامرأة [ عن معمر عن قتادة أن 58084عبد الرزاق ] -

علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا ادجاج عن األعمش عن زيد بن وهب أن عمر 
 . وياها حجاج هو ابن أرطأة، ليس بالق. بن اخلطاب أقاد رجال بامرأة
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رأى رجل ماع امرأتاه    :[ حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال17566ورواه ابن أيب شيبة ]
اها هذا أصا ،  . رجال فقتلها، فرفع إىل عمر فوهب بعض إخوهتا نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية

 . وهو خرب صحي ، يأيت
بد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب [ عن ابن جريج عن ع58084وقال عبد الرزاق ]

وتقاد املرأة من الرجل يف كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من اجلراح، فإن اصطلحوا على العقل أدى يف عقل  :قال
 .  اها مرسل صحي . املرأة يف ديتها فما زاد يف الصل  يف ديتها فليس على العاقلة منه شيء إال أن يشاءوا

إذا قتال   :قاال و [ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن ادكم عن 17941ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. الرجل املرأة متعمدا فهو هبا قود

[ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين ابن هليعة عن عبيد اهلل بن أيب جعفر عن بكري بان  54309وروى البيهقي ]
قال وبلغاين  . فيما بلغه بذل  إذا كانا حرين يعين الرجل واملرأة فإن فقأ عينها فقئت عينهاألشج أن السنة مضت 

 . اها ثقات(5)عن زيد بن ثابت مثل ذل  أنه يقتل هبا ويقتص منه
رفع إىل علي رجل قتل امارأة،   :[ حدثنا جرير عن مغرية عن مساك عن الشعيب قال17946وقال ابن أيب شيبة ]
 . ضعيف اها. إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه :افقال علي ألوليائه
[ وقد روينا عن علي بن أيب طالب رواية ال أحسبها تثبت أنه قال يف الرجل يقتل املارأة  0391وقال ابن املنذر ]

وإن شاءوا أن يأخذوا دية املرأة فعلوا ذل ، رواية  :إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل املقتول نصف الدية، وقال :عمدا
 اها. نس عن ادسن عن علييو

[ حدثنا حممد بن سالم قال أخربنا وكيع عن سفيان عن مطر  عن الشعيب عن أيب جحيفاة  555البخاري ] -
. ال، إال كتاب اهلل أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما يف هذه الصحيفة :هل عندكم كتاب؟ قال :قلت لعلي :قال

 اها. العقل، وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر :يفة؟ قالفما يف هذه الصح :قال قلت
[ حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا ادسن حدثنا جماهد عن عباد اهلل بان   4056وقال البخاري ]

من قتل نفسا معاهدا مل يرح رائحة اجلنة، وإن رحيها يوجد من مسارية   :عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 اها. عاما أربعني

                                                
تقاد من الرجل كل شيء أصابه منها:  [ أخربين يونس عن أيب الزناد قال: أما العمد فإنا ال نعلم إال أن املرأة أن603قال ابن وهب ] - 5

 عني بعني، وسن بسن، وأنف بأنف، وأذن بأذن، ويد بيد، ونفس بنفس.اها صحي .
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[ عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرمحن بن البيلماين يرفعه إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم 57456عبد الرزاق ] -
. رواه أبو داود يف املراسايل وغارُيه  . اها منكر. أنا أحق من وّفى بذميت :وقال، أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا

 . وروي من وجهني مرسال، وال يثبت
[ نا ادسني بن صفوان نا عبد اهلل بن أمحد نا زمحويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شاهاب أن  3166ين ]الدارقط -

وكان عثمان ومعاوياة ال  ، كانا جيعالن دية اليهودي والنصراين إذا كانا معاهدين دية ادر املسلم 
 . اها مرسل فيه ضعف. يقيدان املشرك من املسلم

 [ حدثنا وكيع قال حدثنا أبو األشهب عن أيب نضرة قال حدثنا أن 17938ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل. أقاد رجال من املسلمني برجل من أهل الذمة

[ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم أن رجال مسلما قتل رجال من أهل الذمة من أهل 57454وقال عبد الرزاق ]
حدثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم عن عمر بن  :[ حدثنا وكيع قال17937يبة ]ابن أيب ش. ادرية فأقاد منه عمر

 .  اها مرسل جيد. اخلطاب أنه أقاد رجال من املسلمني برجل من أهل ادرية
[ أخربنا حممد بن ادسن أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم أن رجال من بكر بان  54349وقال الشافعي]هق

درية فكتب فيه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن يدفع إىل أولياء املقتول فإن شااءوا  وائل قتل رجال من أهل ا
فكتب عمر بعاد  . قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إىل ويل املقتول إىل رجل يقال له حنني من أهل ادرية فقتله

 . اها فيه ضعف .فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. ذل  إن كان الرجل مل يقتل فال تقتلوه
[ حدثنا وكيع قال حدثنا حممد بن قيس األسدي عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال 17965وقال ابن أيب شيبة ]

أن اقتلوه  :بن سربة أن رجال من املسلمني قتل رجال من أهل ادرية، فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب، فكتب عمر
 :فكتب عمر :فبلغ عمر أنه من فرسان املسلمني، قال :لغضب، قالحىت جييء ا :اقتله، قال :به، فقيل ألخيه حنني
[ حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عان  17936ابن أيب شيبة ]. فجاءه الكتاب وقد قتل :أن ال تقيدوه به، قال

قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل ادارية، فكتاب    :عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن سربة قال
. أن ال تقتلوه وقاد قتلاه   :أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إىل أخي العبادي فقتله، مث جاء كتاب عمر :عمر

[ حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن 4968الطحاوي ]
 :مر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولاون قتل رجل من املسلمني رجال من العباد فذهب أخوه إىل ع :سربة قال

[ أخربنا حاامت بان   0359ابن املنذر ]. فكتب عمر أن يودي وال يقتل :اقتل جبري فيقول حىت جييء الغيظ قال
قتال   :منصور قال حدثنا ادميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن سربة قال

 .  اها صحي . أن أقيدوه منه، مث أردفه بكتاب آخر أن ال يقتل :ب عمررجل مسلم رجال من ادرية، فكت
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كتب عمر بن اخلطاب يف رجل من أهل  :[ عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعيب قال57419وقال عبد الرزاق ]
ينا هو ال، يأىب حىت يأيت العصب، فب :اجلزيرة نصراين قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراين اقتله قال

 . اها ضعيف. على ذل  جاء كتاب عمر بن اخلطاب ال تقده منه
قدم عمر بن اخلطاب الشام فوجد رجاال مان    :[ عن معمر عن ليث عن جماهد قال57490وقال عبد الرزاق ]

. أتقيد عبدك من أخي ؟ فجعل عمر ديته :املسلمني قتل رجال من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت
 . هذا وهماها 

[ عن الثوري عن محيد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجال مسلما برجال مان   57459وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا حمماد بان   17667ابن أيب شيبة ]. أتقيد عبدك من أخي  :أهل الذمة يف جراحة فقال له زيد بن ثابت

بيت املقدس أعطى عبادة بان الصاامت   ملا قدم علينا عمر  :عبيد عن حممد بن إسحاق قال حدثين مكحول قال
رجال من أهل الذمة دابته ميسكها، فأىب عليه فشجه موضحة، مث دخل املسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إىل 

أعطيتاه دابايت    :ما أردت إىل هذا؟ قال :أنا صاحب هذا، قال :من صاحب هذا؟ قال عبادة :عمر، فقال عمر
ما كنت لتقيد عبدك مان   :إما ال، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت :لميسكها فأىب، وكنت امرءا يّف حد، قا

[ 54367ورواه البيهقي ]. أما واهلل لئن جتافيت ل  عن القود ألعنتن  يف الدية، أعطه عقلها مرتني :أخي ، قال
مت دعا من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصا

ما دعاك إىل  :نبطيا ميس  له دابته عند بيت املقدس فأىب، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن اخلطاب فقال له
اجلاس   :فقاال . يا أمري املؤمنني أمرته أن ميس  دابيت فأىب، وأنا رجل يف حد فضاربته  :ما صنعت هبذا؟ فقال

اها هذا أوىل وهاو  . عمر القود وقضى عليه بالديةأتقيد عبدك من أخي ؟ فترك  :فقال زيد بن ثابت. للقصاص
 . مرسل

[ عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب حسني أن رجال مسلما شج رجال من أهل الذمة 57455وقال عبد الرزاق ]
قد علمت أن ليس ذل  له، وأثر ذل  عن النيب صلى اهلل عليه  :فهم عمر بن اخلطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل

 . اها مرسل. طاه عمر بن اخلطاب يف شجته دينارا فرضي بهوسلم، فأع
[ أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو بكر حممد بن ادسني القطان حدثنا أمحد بن يوساف  54345وقال البيهقي ]

كتب عمر بن اخلطاب رضي  :السلمي حدثنا حممد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال
 اها. مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طرية يف غضب فأغرم أربعة آال  وإن كان لصا عاديا فاقتلهاهلل عنه يف 

[ عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إىل عمار  57679وروى عبد الرزاق ]
با فاضرب عنقه وإن بن اخلطاب يف رجل مسلم قتل رجال من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حار

 . اها مرسل. كان لطرية منه يف غضب فأغرمه أربعة آال  درهم
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[ حدثنا ابن مسهر عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن أيب امللي  أن رجال من قومه رماى  17964ابن أيب شيبة] -
. ل، وقتادة يدلساها مرس. رجال يهوديا بسهم فقتله، فرفع إىل عمر بن اخلطاب فأغرمه أربعة آال  ومل يقد منه

 .  يأيت يف دية املعاهد
[ من طريق ابن وهب أخربين الليث أن حيىي بن سعيد حدثه أن عمر بان اخلطااب أيت   54360وروى البيهقي ]

إذا  :فقال عمار . ما ينبغي هذا :برجل من أصحابه وقد جرح رجال من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال املسلمون
 .  مرسل جيد اها. نضعف عليه العقل فأضعفه

ورواه سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن إمساعيل بن أيب حكيم أنه مسع عمر بن عبد العزياز   :مث قال البيهقي
حيدث الناس أن رجال من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن اخلطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذل  قال عمار  

مل  :فصلى مث دعا أبا عبيادة فقاال  . ليس ذل  ل  :يدة بن اجلراحفقال أبو عب. قد وقعتم بأهل الذمة ألقتلنه به
فقال أبو عبيدة أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر مث قضى عليه بألف ديناار  . زعمت ال أقتله به

 .  اها مرسل جيد. مغلظا عليه
نا محاد قال حدثنا كثري بن زياد عن [ حدثنا حيىي بن حممد قال حدثنا أبو الربيع قال حدث0355وقال ابن املنذر ]
 .  اها مرسل جيد. ال يقتل مؤمن بكافر :ادسن أن عمر قال

[ حدثنا أبو سعيد قال حدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حادثنا  0356ابن املنذر ] -
اهاا  . وال ذو عهد يف عهاده  قتادة عن سعيد بن املسيب أنه حدثهم عن علي وعثمان أن ال يقتل مؤمن بكافر،

 . صحي 
[ أخربنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صاحل بن كيسان عن ابن شاهاب  6515ابن سعد ] -

قد مررت على أيب لؤلاؤة   :قال أخربين سعيد بن املسيب أن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال حني قتل عمر
ي، فلما بغتُّهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وساطه،  قاتل عمر ومعه جفينة واهلرمزان وهم جن

فانظروا ما اخلنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه اخلنجر الذي نعت عبد الرمحن بن أيب بكر فانطلق عبياد اهلل بان   
ق معاي  انطل :عمر حني مسع ذل  من عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه السيف حىت دعا اهلرمزان فلما خرج إليه قال

فلما وجد حار السايف    :قال عبيد اهلل. حىت ننظر إىل فرس يل وتأخر عنه حىت إذا مضى بني يديه عاله بالسيف
ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى ادرية وكان ظئرا لساعد بان أيب    :ال إله إال اهلل، قال عبيد اهلل :قال

فلما علوته بالسايف   :قال عبيد اهلل، يعلم الكتاب باملدينةوقاص أقدمه املدينة للمل  الذي كان بينه وبينه، وكان 
صلب بني عينيه، مث انطلق عبيد اهلل فقتل ابنة أليب لؤلؤة صغرية تدعي اإلسالم، وأراد عبيد اهلل أن ال يترك سابيا  

عرض بابعض  واهلل ألقتلنهم وغريهم، و :فاجتمع املهاجرون األولون عليه فنهوه وتوعدوه، فقال. باملدينة إال قتله
املهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص به حىت دفع إليه السيف، فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أيب وقاص فأخذ 
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كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حىت حجز بينهما، مث أقبل عثمان قبل أن يبايع له يف تل  اللياايل حاىت   
بيد اهلل جفينة واهلرمزان وابنة أيب لؤلؤة على الناس، مث حجاز  واقع عبيد اهلل فتناصيا، وأظلمت األرض يوم قتل ع

أشريوا علي يف قتل هذا الرجل الذي فتق يف  :بينه وبني عثمان فلما استخلف عثمان دعا املهاجرين واألنصار فقال
اهلل  الدين ما فتق، فاجتمع املهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجل الناس األعظم مع عبياد 

أبعدمها اهلل، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر يف ذل  اللغط واالختال ، مث قال  :يقولون جلفينة واهلرمزان
يا أمري املؤمنني، إن هذا األمر قد كان قبل أن يكون ل  على الناس سالطان فاأعرض    :عمرو بن العاص لعثمان

قال محزة  :قال حممد بن شهاب. مان وودي الرجالن واجلاريةعنهم، وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عث
[ 4966الطحااوي ] . يرحم اهلل حفصة، فإهنا ممن شجع عبيد اهلل على قتلهم :قال عبد اهلل بن عمر :بن عبد اهلل

حدثنا إبراهيم بن أيب داود قال ثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين الليث قال حدثين عقيل عن ابن شهاب أنه قاال  
مررت على أيب لؤلاؤة ومعاه    :أخربين سعيد بن املسيب أن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق قال حني قتل عمر

قلت فانظروا لعلاه اخلنجار    :قال. فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه يف وسطه. هرمزان
ق عبيد اهلل بن عمر حني مسع ذل  مان  فانطل. الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو اخلنجر الذي وصف عبد الرمحن
إذا ، انطلق حىت تنظر إىل فرس يل مث تأخر عناه  :عبد الرمحن ومعه السيف حىت دعا اهلرمزان فلما خرج إليه قال

قال عبيد اهلل ودعوت جفيناة وكاان   . فلما وجد مس السيف قال ال إله إال اهلل، مضى بني يديه عاله بالسيف
مث انطلق عبيد اهلل فقتل ابنة أيب لؤلاؤة  ، لما خرج إيل علوته بالسيف فصلت بني عينيهنصرانيا من نصارى ادرية ف

أشريوا علي يف قتل هذا الرجل الذي  :فلما استخلف عثمان دعا املهاجرين واألنصار فقال. صغرية تدعي اإلسالم
وحيثون عثمان علاى قتلاه    فاجتمع املهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه. فتق يف الدين ما فتق

مث قاال  . فكان يف ذل  االختال . أبعدمها اهلل :وكان فوج الناس األعظم مع عبيد اهلل يقولون دفينة واهلرمزان
يا أمري املؤمنني إن هذا األمر قد أعفاك اهلل من أن تكون بعدما قد بويعت وإمنا كان ذل  قبال   :عمرو بن العاص

وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودى الرجلني . فأعرض عن عبيد اهللأن يكون ل  على الناس سلطان 
 . اها صحي . واجلارية

[ من طريق مال  بن حيىي أيب غسان حدثنا علي بن عاصم عن محيد عن عباد اهلل بان   54497وروى البيهقي ]
عمر إن عبيد اهلل بن عمر قتال  ملا طعن عمر وثب عبيد اهلل بن عمر على اهلرمزان فقتله فقيل ل :عبيد بن عمري قال

رأيته قبل ذل  مستخليا بأيب لؤلؤة وهو أماره   :وكيف ذاك؟ قال :قيل. إنه قتل أيب :ومل قتله؟ قال :قال. اهلرمزان
ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اهلل البينة على اهلرمزان هو قتلين فاإن أقاام    :قال عمر. بقتل أيب

فلما ويل عثمان قيل له أال متضي وصية عمار يف  . ي وإن مل يقم البينة فأقيدوا عبيد اهلل من اهلرمزانالبينة فدمه بدم
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اها فياه  . فقد عفوت عن عبيد اهلل بن عمر :قال. أنت يا أمري املؤمنني :ومن ويل اهلرمزان؟ قالوا :عبيد اهلل قال
 . ضعف

كريب قال حدثنا ابن املبارك عن معمر عن الزهري عن  [ حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو0353وقال ابن املنذر ]
 . اها صحي ، يأيت. سامل عن ابن عمر أن مسلما قتل رجال من أهل الذمة، فلم يقتله به عثمان

إذا قتل يهوديا أو  :أهنما قاال [ حدثنا ابن إدريس عن ليث عن ادكم عن 17931ابن أيب شيبة ] -
 .  سند ضعيف، علي وعبد اهلل كانا ممن استشار عثمان يف قتل عبيد اهللاها . نصرانيا قتل به

من السانة أن ال يقتال    :قال علي :[ حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال17967ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند ضعيف. مؤمن بكافر، وال حر بعبد

ن الربيع األسدي عن أبان بن تغلب عن ادسن [ أخربنا حممد بن ادسن أخربنا قيس ب54344وقال الشافعي ]هق
أيت علي بن أيب طالب برجل من  :بن ميمون عن عبد اهلل بن عبد اهلل موىل بين هاشم عن أيب اجلنوب األسدي قال

فلعلهم  :قال. املسلمني قتل رجال من أهل الذمة، قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إين قد عفوت
أنت أعلم، من كان له  :قال. ال ولكن قتله ال يرد علي أخي وعوضوين فرضيت :قوك وفزعوك؟ قالهددوك وفر

. اها ضعفه البيهقي. كذا قال حسن وقال غريه حسني بن ميمون :قال البيهقي. ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا
 .  يأيت يف دية املعاهد

أقاد   ل حدثين ابن أخي عمرو عن عمرو أن [ حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان قا866/ 1الفسوي ] -
 . اها فيه تصحيف، صوابه اللطمة، يأيت يف موضعه. من املسلم

قال ربنا تبارك امسه )وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
له إال أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم إىل أه

ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهلل وكان اهلل عليماا  
 (5)حكيما(

                                                
[ وقال اهلل عز وجل )ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله( فأمجل ذكر 139قال حممد بن نصر يف السنة ] - 5

فسريها إىل رسوله صلى اهلل عليه وسلم بسنته، فجعل دية الرجل املسلم مائة من اإلبل، واتفق على الدية وأهبمها فلم يفسرها، وجعل ت
[ أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن القتل اخلطأ أن يرمي الرامي شيئا 84/ 53القول بذل  أهل العلم.اها وقال ابن املنذر ]

بد العزيز، وهو قول الزهري وسفيان الثوري وابن شربمة والشافعي وأصحاب الرأي. فيصيب غريه. كذل  قال النخعي وقتادة وعمر بن ع
وقال مال : اخلطأ أن يصيب اإلنسان بالشيء مل يره ومل يعمده. قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات أو 
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ما  :ر عن األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جري4844البخاري ] -
. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من اجلراحات وأسنان اإلبل. عندنا كتاب نقرؤه إال كتاب اهلل، غري هذه الصحيفة

والنااس  قال وفيها املدينة حرم ما بني عري إىل ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صر  وال عدل ومن واىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكاة والنااس   
أمجعني ال يقبل منه يوم القيامة صر  وال عدل، وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعلياه  

 اها. منه يوم القيامة صر  وال عدل لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل
[ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن راشد ح وحدثنا هارون بن زيد بن أيب الزرقاء 6463أبو داود ] -

حدثنا أيب حدثنا حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى 
ل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت خماض وثالثون بنت لبون وثالثون حقاة  اهلل عليه وسلم قضى أن من قت

هذا حديث منكر، وسليمان بن  :اها رواه أمحد وحسنه األلباين وشعيب، وقال النسائي. وعشرة بين لبون ذكر
 اها. موسى ليس بالقوي يف ادديث، وال حممد بن راشد

د الواحد حدثنا ادجاج عن زيد بن جبري عن خشف بن مالا   [ حدثنا مسدد حدثنا عب6468وقال أبو داود ]
عشرون حقاة وعشارون    :الطائي عن عبد اهلل بن مسعود قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف دية اخلطإ

اهاا ضاعفه   . وهو قول عباد اهلل . جذعة وعشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون بين خماض ذكر
 . ا وقفهوصححو. الدارقطين والناس

أنه  [ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن علقمة بن قيس عن 18174وقال ابن أيب شيبة ]
عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات خماض، وعشرون بنو خماض، وعشارون   :قال يف اخلطأ أمخاسا

اس بن يزيد نا وكيع عن سافيان عان أيب   [ ثنا القاضي ادسني بن إمساعيل نا عب3343الدارقطين ]. بنات لبون
[ من طريق العباس بن حممد الدوري حدثنا عبيد اهلل بان  54473البيهقي ]. إسحاق عن علقمة عن عبد اهلل حنوه

موسى أخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن علقمة عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال يف اخلطإ أمخاسا عشرون حقاة  
 . اها صحي . ون وعشرون بنات خماض وعشرون بين خماضوعشرون جذعة وعشرون بنات لب

وقاال  . حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد اهلل مثله :[ حدثنا وكيع قال18174وقال ابن أيب شيبة ]
[ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال يف العمد أمخاسا عشارون حقاة   58137عبد الرزاق ]

. اها كاذا وجدتاه العماد   . بنات خماض وعشرون ابن خماض وعشرون بنت لبونوعشرون جذعة وعشرون 
                                                                                                                                       

اخلطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.اها  سقط من يده شيء غري عامد لطرحه على إنسان فمات، فهذا وما أشبهه من
وقال: وأمجع أهل العلم على أن على أهل اإلبل مئة من اإلبل. وأمجعوا على أن ديات الرجال األحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم 

 وفقريهم، ال فرق بينهم يف الديات.
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[ حدثنا القاضي احملاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد 3344الدارقطين ]
 بان وهاب   اها تابعه عبد اهلل(5)مث فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. دية اخلطأ أمخاسا :اهلل قال

 . صحي . وغريه عن سفيان قاله الدارقطين، وابن مهدي والعدين عن سفيان قاله البيهقي
[ نا أبو حفص عمر بن أمحد بن علي اجلوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن مشيل أنا 3345وقال الدارقطين ]

دية اخلطأ أمخاسا عشرون  :أنه قالسعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن الحق بن محيد عن أيب عبيدة عن ابن مسعود 
ناا ادساني بان    . جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات خماض

وناا  . إمساعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن املفضل نا سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة أن ابن مسعود ح
ازي ثنا أبوسلمة نا محاد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أيب جملز عان أيب  دعلج بن أمحد نا محزة بن جعفر الشري

دية اخلطأ مخسة أمخاس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات خماض وعشرون  :عبيدة أن ابن مسعود قال
اهاا وقاال البيهقاي    . ورواته ثقاات ، وهذا إسناد حسن، لفظ دعلج. بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور

خربنا أبو ادسني علي بن حممد بن عبد اهلل بن بشران ببغداد أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا [ أ54476]
حممد بن عبد املل  حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهلل يف دياة  

 اها(1)حقاق ومخس جذا اخلطإ أمخاس مخس بنو خماض ومخس بنات خماض ومخس بنات لبون ومخس 
دياة   :أهنما قاال و[ حدثنا أبو خالد األمحر عن عبيدة عن إبراهيم عن 18177وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها ال بأس به(3)اخلطأ أمخاسا
                                                

براهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد اهلل وبرأيه وبفتياه، قد أخذ ذل  عن أخواله علقمة مث قال: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإ - 5
واألسود وعبد الرمحن ابين يزيد وغريهم من كرباء أصحاب عبد اهلل، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد اهلل بن مسعود فهو عن مجاعة 

 من أصحابه عنه، وإذا مسعته من رجل واحد مسيته لكم.اها
مث قال: هذا هو املعرو  عن عبد اهلل بن مسعود هبذه األسانيد وقد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو ادسن الدارقطين هذه  - 1

األسانيد عن عبد اهلل وجعل مكان بين املخاض بين اللبون وهو غلط منه، وقد رأيته أيضا يف كتاب حممد بن إسحاق بن خزمية وهو إمام يف 
ن بإسناديه كذل  بين لبون ويف رواية سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن ابن مسعود كذل  بين رواية وكيع عن سفيا

لبون ورواه من حديث حيىي يعين ابن أيب زائدة عن أبيه وغريه عن أيب إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود بين خماض فإن كان ما روياه 
روايات فيه عن ابن مسعود متعارضة، ومذهب عبد اهلل مشهور يف بين املخاض، وقد اختار أبو بكر حمفوظا فهو الذي منيل إليه وصارت ال

عن النيب  بن املنذر يف هذا مذهبه واحتج بأن الشافعي رمحه اهلل إمنا صار إىل قول أهل املدينة يف دية اخلطإ ألن الناس قد اختلفوا فيها والسنة
ة من اإلبل غري مفسرة واسم اإلبل يتناول الصغار والكبار فألزم القاتل أقل ما قالوا أنه يلزمه فكان صلى اهلل عليه وسلم وردت مطلقة مبائ

أقل عنده قول أهل املدينة أقل ما قيل فيها وكأنه مل يبلغه قول عبد اهلل بن مسعود فوجدنا قول عبد اهلل أقل ما قيل فيها ألن بين املخاض 
 فكان هو الواجب دون ما زاد عليه وهو قول صحايب فهو أوىل من غريه وباهلل التوفيق. من بين اللبون واسم اإلبل يتناوله

[ من طريق إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال حدثنا عبد الرمحن بن أيب 54488البيهقي ] - 3
إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو بكر الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى 
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[ حدثنا ابن أيب زائدة ثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أيب هند عن سلمة بن نعايم  17حيىي بن معني يف فوائده ] -
اللاهم   :شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم ضربت رجال منهم، فلما وقع، قال :لقا

على ملت  وملة رسول  وإين بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت يف رجله خيطا ومضيت مع القوم، فلما رجعات  
أهل اليمن من أهل الرضاى مان    ناديت من يعر  هذا الرجل؟ فمر يب ناس من أهل اليمن، فقالوا هذا رجل من
قد أحسنت أن بينت إن علي  وعلى  :املسلمني، فرجعت إىل املدينة زمن عمر رضي اهلل عنه، فحدثته، فقال عمر

الطحااوي ]ك  . قوم  الدية، وعلي  حترير رقبة من أهل الرضى، وعلى قوم  النصف، وعلى املسلمني النصف
ا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائادة  [ حدثنا حممد بن علي بن داود حدثن164/ 54

شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلماا   :حدثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أيب هند عن سلمة بن نعيم قال
اللهم على ملت ، وملة رسول ، وإين بريء مماا علياه    :شددنا على القوم جرحت رجال منهم، فلما وقع قال

من يعر  هذا الرجل؟ فمر يب أنااس   :، فعقدت يف رجله خيطا، ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديتمسيلمة
هذا رجل من أهل اليمن من املسلمني، فرجعت إىل املدينة زمن عمر، فحدثته هذا ادديث  :من أهل اليمن، فقالوا

 . اها سند صحي . قد أحسنت، اذهب فإن علي  وعلى قوم  الدية، وعلي  حترير رقبة مؤمنة :فقال
ح وعن عبد ربه عن أيب . [ حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب18170ابن أيب شيبة ] -

يف اخلطأ ثالثون جذعة، وثالثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات   :قاال و عياض عن 
ن وزيد بن ثابت قاال يف دية اخلطاأ ثالثاون حقاة    [ وروي عن عثمان بن عفا3389وقال الدارقطين ]. خماض

نا بذل  عمر بن أمحد املروزي نا سعيد بن . وثالثون بنات لبون وعشرون بنات خماض وعشرون بنو لبون ذكور
وعن عبد ربه عن أيب عياض أن عثمان ، مسعود نا النضر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب

عبد ربه ابن أيب يزيد، وأبو عياض امسه عمرو . اها قتادة يرويه على الوجهني. ت قاال ذل بن عفان وزيد بن ثاب
 . حسن صحي ، يأيت. بن األسود

يف دياة   [ حدثنا وكيع عن ادسن بن صاحل عن ابن أيب ليلى عن الشعيب عن 18109وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا علي 0659ابن املنذر ]. شرون بنات خماضاخلطأ ثالثون جذعة، وثالثون حقة، وعشرون بنو لبون، وع

حدثنا محاد عن ادجاج عن الشعيب عن زيد، ومحيد عن ادسان أهنماا    :حدثنا حجاج قال :بن عبد العزيز قال
الادارقطين  . يف اخلطأ ثالثون حقة، وثالثون بنات لبون، وعشرون بنات خماض، وعشرون بين لبون ذكور :قاال

                                                                                                                                       

بن عبد الرمحن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ورمبا 
ن: العقل يف اخلطإ مخسة أمخاس فخمس جذا  ومخس حقاق اختلفوا يف الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا. قال وكانوا يقولو

ومخس بنات لبون ومخس بنات خماض ومخس بنو لبون ذكور، والسن يف كل جرح قل أو كثر مخسة أمخاس على هذه الصفة.اها 
 صحي .
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أمحد نا محزة بن جعفر نا موسى بن إمساعيل نا محاد نا ادجاج عن الشعيب عن زيد بن [ حدثنا دعلج بن 3385]
 . اها ال بأس به. ثابت
مخاس وعشارون حقاة     :يف اخلطأ [ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال 58134عبد الرزاق] -

[ حدثنا 18178بة ]ابن أيب شي. ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنت خماض ومخس عشرون بنت لبون
ح وعن سفيان عن منصور عن إباراهيم  وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي

مخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون جذعة، ومخس وعشرون ابناة   :كان يقول يف اخلطأ أرباعا :عن علي قال
ا أبو األحوص عن سافيان عان أيب   [ حدثنا هناد حدثن6444أبو داود ]. لبون، ومخس وعشرون بنات خماض

إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي يف اخلطإ أرباعا مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس 
[ نا ادسني بن إمساعيل نا العباس بن يزيد 3386الدارقطين ]. وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماض

مخاس   :ة عن علي أنه كان جيعل الدية يف اخلطأ أرباعاا نا وكيع نا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمر
اها حسن . ومخس وعشرون بنت خماض، ومخس وعشرون بنت لبون، ومخس وعشرون جذعة، وعشرون حقة

 . صحي 
حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن ادجااج عان أيب    :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0690وقال ابن املنذر ]

مخس وعشرون جذعاة،   :يف دية اخلطأ :وادجاج عن إبراهيم والشعيب أهنم قالوا إسحاق عن ادارث عن علي،
[ نا دعلج 3381الدارقطين ]. ومخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون بنات لبون، ومخس وعشرون بنات خماض

بن أمحد نا محزة بن جعفر نا موسى بن إمساعيل نا محاد عن ادجاج عن أيب إسحاق عن ادارث عن علاي أناه   
ومخاس  ، ومخس وعشرون بنات لباون ، ومخس وعشرون حقة، مخس وعشرون جذعة :دية اخلطأ أربا  :لقا

 . اها سند ضعيف(5)وعشرون بنات خماض

                                                
رسول اهلل صلى اهلل عليه  [ أخربنا ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن اخلطاب عن58138عبد الرزاق ] - 5

وسلم قال: دية املسلم مئة من اإلبل أربا ، مثل قول علي هذا وزاد فإن مل توجد بنت املخاض جعل مكاهنا بنو لبون ذكور.اها منقطع. 
 وإن ص  يوهن الرواية عن عمر. واهلل أعلم.
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[ حدثنا أمحد بن سعيد الدرامي أخربنا حبان وهو ابن هالل حدثنا حممد بن راشاد أخربناا   5378الترمذي ] -
من قتل مؤمنا  :ن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالسليمان بن موسى عن عمرو ب

متعمدا دفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون 
طاايب يف معاامل   وقال اخل. حديث حسن غريب :مث قال. خلفة، وما صادوا عليه فهو هلم، وذل  لتشديد العقل

 اها(5)[ هذا ادديث ال أعر  أحدًا قال به من الفقهاء13/ 6السنن ]
[ حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب مسعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد اهلل بان  4441أمحد ] -

فيه مائاة مناها   إن قتيل اخلطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا  :عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
اها رواه أبو داود وغريمها وصححه ابن حبان، وأعله ابن عبد الارب باالضاطراب،   . أربعون يف بطوهنا أوالدها

 .  وذكره مقبل اليماين يف األحاديث املعلة
[ من طريق حممد بن أيب بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقباة حادثين   54475وروى البيهقي]
إن من قضاء رسول اهلل صالى اهلل   :بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قالإسحاق بن حيىي 

عليه وسلم قضى يف الدية الكربى املغلظة بثالثني ابنة لبون وثالثني حقة وأربعني خلفة، وقضى يف الدية الصاغرى  
رواه عبد اهلل بن أمحاد يف   اها. بثالثني بنت لبون وثالثني حقة وعشرين بنت خماض وعشرين بين خماض ذكور

 . وضعفه ابن عدي يف ترمجة إسحاق. زوائده على املسند مطوال، وهو منقطع
ثالثاون   :قال يف شبه العماد  [ عن معمر والثوري عن ابن أيب جني  عن جماهد أن 58158عبد الرزاق ] -

[ حدثنا وكيع قاال  18106 شيبة ]ابن أيب. جذعة وثالثون حقة وأربعون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة
يف شبه العمد ثالثون جذعة وثالثون حقة وأربعون ما  :حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن جماهد عن عمر أنه قال

[ حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن جماهاد  6441أبو داود ]. بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة
ابان املناذر   . د ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة ما بني ثنية إىل بازل عامهاقال قضى عمر يف شبه العم

[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد العدين عن سفيان قال حدثنا ابن أيب جناي  عان   0300]
نية إىل بازل عامهاا  ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون ما بني ث :جماهد أن عمر بن اخلطاب قال يف شبه العمد

                                                
ه العمد سفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب [ وممن رأى أن القتل ثالثة وجوه: عمد وخطأ وشب88/ 53قال ابن املنذر ] - 5

الرأي. وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: اخلطأ والعمد. وليس يف كتاب اهلل إال ذكر العمد واخلطأ. هكذا قال مال . قال مال : 
 األمر عندنا أن شبه العمد مل يعمل به عندنا، إمنا هو خطأ أو عمد.اها
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[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن جماهد عن عمار  54464البيهقي ]. كله خلفة
 .  اها مرسل جيد. ، وهي شبه العمد(5)الدية املغلظة ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة :قال
شبه العمد  :قال علقمة واألسود عن  [ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن18101ابن أيب شيبة ] -

. أرباعا مخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنات خماض ومخس وعشرون بنات لبون
[ ثنا هناد ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن علقمة واألسود قال عبد اهلل يف شبه العمد مخس 6446أبو داود ]

اهاا فياه   . س وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماضوعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخ
 . ضعف

كان ابن مسعود يقول يف شبه  :[ حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أيب خالد عن عامر قال18103وقال ابن أيب شيبة ]
مخس وعشرون جذعة، ومخس وعشرون حقة، ومخس وعشرون بنات لبون، ومخاس وعشارون    :العمد أرباعا
 . سل حسناها مر. بنات خماض

مخاس   :[ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال يف شابه العماد  58113وقال عبد الرزاق ]
اها مرسال  . وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة ومخس وعشرون بنت خماص ومخس وعشرون بنت لبون

 . صحي 
وقال ابن املنذر . أيب عبيدة مثله[ عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن أيب جملز عن 58116وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيادة  0694]
مخس وعشرون بنات لبون، ومخاس وعشارون    :يف دية اخلطأ شبه العمد أربعة أربا  :عن ابن مسعود أنه قال

حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل قال أخربنا يزيد . ثين إىل بازل عامها حقاق، ومخس وعشرون جذا ، ومخس وعشرون
ربع بنات لبون،  :أخربنا سليمان عن أيب جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهلل يف دية شبه العمد أرباعا :بن هارون قال

ان أخربناا  [ أخربنا أبو ادسني بن بشر54446البيهقي ]. وربع حقاق، وربع جذا ، وربع ثنية إىل بازل عامها

                                                
ال أبو عبيد وعن غري واحد إذا دخلت الناقة يف السنة الرابعة فهو ِحق واألنثى حقة ألنه يستحق أن حيمل عليه قال أبو داود ق - 5

ويركب، فإذا دخل يف اخلامسة فهو جذ  وجذعة، فإذا دخل يف السادسة وألقى ثنيته فهو ثين وثنية، فإذا دخل يف السابعة فهو ربا  
لسن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل يف التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا ورباعية، فإذا دخل يف الثامنة وألقى ا

دخل يف العاشرة فهو خملف، مث ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامني وخملف عام وخملف عامني إىل ما زاد. وقال النضر بن 
ة ألربع والثين خلمس وربا  لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو مشيل بنت خماض لسنة وبنت لبون لسنتني وحقة لثالث وجذع

داود قال أبو حامت واألصمعي: واجلذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حامت قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو ربا  وإذا ألقى ثنيته فهو ثين 
غت عشرة أشهر فهي عشراء. قال أبو حامت: إذا ألقى ثنيته وقال أبو عبيد: إذا ألقحت فهي خلفة فال تزال خلفة إىل عشرة أشهر فإذا بل

 فهو ثين وإذا ألقى رباعيته فهو ربا .اها
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إمساعيل الصفار حدثنا حممد بن عبد املل  حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سليمان التيمي عن أيب جملز عن أيب عبيدة 
 .  مرسل جيد. عن عبد اهلل

 :[ عن ابن جريج قال أخربين حممد بن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن ابن مسعود قاال 58504وقال عبد الرزاق ]
ا والسوط والدفعة والدفقة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ يف الدية قاال واخلطاأ أن   شبه العمد ادجر والعص
 . اها منقطع. يرمي شيئا فيخطىء به

يعماد   :قال عمار  :[ حدثنا شري  عن زيد بن جبري عن جروة بن محيل عن أبيه قال17140ابن أيب شيبة ] -
[ أخربنا 7870ابن سعد ]. عل ذل  فقتل إال أقدته منهأحدكم إىل أخيه فيضربه مبثل آكلة اللحم، ال أوتى برجل ف

مسعت  :حممد بن الفضيل ويزيد بن هارون عن حجاج عن زيد بن جبري األسدي عن جروة بن محيل عن أبيه قال
ليضربن أحدكم مبثل أكلة اللحم مث يرى أن ال قود عليه واهلل ال يفعل ذلا  أحاد إال    :عمر بن اخلطاب، يقول

 :ثنا عبد الواحد قاال  :[ حدثنا ابن أيب داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم الربكي قال4934وي ]الطحا. أقدت منه
 :قال عمر بان اخلطااب   :حدثين زيد بن جبري اجلشمي عن عروة بن محيد ]كذا[ عن أبيه قال :ثنا ادجاج قال

ود علي؟ ال أوتى بأحاد  مث يقول ال ق -يعين العصا  :قال ادجاج -يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم 
[ من طريق أيب عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جابري  54654البيهقي ]. فعل ذل  إال أقدته

. ليضربن أحدكم أخاه مبثل آكلة اللحم مث يرى أين ال أقيده واهلل ألقيدنه مناه  :عن جروة بن محيل عن عمر قال
آكلة اللحم يعىن  :قال أبو عبيد قال يزيد قال ادجاج. أبيه عن عمر تابعه إسرائيل عن زيد بن جبري عن جروة عن

ويف هذا ادديث من ادكم أنه رأى القود يف القتل بغري حديدة وذل  إذا كان مثلاه   :قال أبو عبيد. عصا حمددة
 . (5)اها ال بأس به. يقتل
مسعود أن شبه العماد ادجار    [ عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي عن علي وابن58507عبد الرزاق ] -

[ أخربناا  58583وقال عبد الرزاق ]. يغلظ يف شبه العمد الدية وال يقتل به مرتني تترى :اها وبه قاال. والعصا
وقال عن ابن جريج قال حدثنا عبد الكرمي عن . ابن جريج عن عطاء قال العمد السالح كذل  بلغنا مرتني تترى

[ حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكرمي عن 17167ابن أيب شيبة ] .علي وابن مسعود أن العمد السالح
 . اها ضعيف. العمد السالح :علي وعبد اهلل قاال

شبه العماد الضاربة    :قال [ عن الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58194عبد الرزاق ] -
أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم عان   [ حدثنا18394ابن أيب شيبة ]. باخلشبة الضخمة وادجر العظيم

                                                

[ من طريق عبد اهلل بن وهب حدثين عثمان بن ادكم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه أنه مسع 54658وروى البيهقي ] - 5
ضربه بالعصا حىت يقتله مث يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذل .اها سند عبيد بن عمري الليثي قال: ينطلق الرجل األيد إىل رجل ي

 صحي .
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[ حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا يوسف بن عدي 4934الطحاوي ]. شبه العمد بادجر العظيم والعصا :علي قال
 . حسن صحي . قال ثنا شري  عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، حنوه

ن عاصم عن علي قال يف شبه العمد ثاالث  [ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق ع18104وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا 6443أبو داود ]. وثالثون حقة، وثالث وثالثون جذعة، وأربع وثالثون ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة

هناد حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال يف شبه العماد أثاالث ثاالث    
[ حدثنا 0696ابن املنذر ]. وأربع وثالثون ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة وثالثون حقة وثالث وثالثون جذعة
حدثنا شري  عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي يف شبه العمد  :موسى قال حدثنا داود بن عمرو قال

وقاال  . ةالدية أثالثا ثالث وثالثون حقة، وثالث وثالثون جذعة، وأربع وثالثون ثنية إىل بازل عامها كلها خلف
شبه العمد  :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال18399ابن أيب شيبة ]

ثلث حقاق، وثلث جذا ، وثلث ما بني ثنية إىل باازل   :الضربة باخلشبة أو القذفة بادجر العظيم، والدية أثالث
حدثنا سفيان عن أيب  :حدثنا أبو نعيم قال :زيز قال[ حدثنا علي بن عبد الع0694ابن املنذر ]. عامها كلها خلفة

ثالث وثالثون حقاق،  :شبه العمد الضربة باخلشبة، أو ادجر الضخم :إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
[ 5099ادارث ]املطالب العالية . وثالث وثالثون جذا ، وأربع وثالثون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة

ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي اهلل عنه قال يف شبه العماد الضاربة   حدثنا يزيد 
. بالعصا وادجر الثقيل أثالثا ثلث جذا  وثلث حقاق وثلث ثنية إىل بازل عامها قال يزيد ال اعلمه إال قال خلفة

 . اها صحي 
جاج قال حدثنا محاد قال أخربنا ادجاج عان  [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ح0693وقال ابن املنذر ]

دية اخلطأ شبه العمد أربع وثالثاون   :أيب إسحاق عن ادارث عن علي، وادجاج عن إبراهيم والشعيب أهنم قالوا
 . اها ورواه الشعيب عن علي، يأيت. خلفة ثنية إىل بازل عامها، وثالث وثالثون جذعة، وثالث وثالثون حقة

ثاالث وثالثاون    :[ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي يف شبه العمد58111وقال عبد الرزاق ]
 . اها مرسل صحي . حقة وثالث وثالثون جذعة وأربع وثالثون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة

شابه  قاال يف  و [ عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن املسيب أن 58114عبد الرزاق ] -
[ حدثنا عبد 18104ابن أيب شيبة ]. العمد أربعون جذعة خلفة إىل بازل عامها وثالثون حقة وثالثون بنت لبون

األعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب )ح( وعن عبد ربه عن أيب عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قاال 
[ حدثنا حممد بان املاثىن   6444أبو داود ]. لبونأربعون جذعة خلفة، وثالثون حقة، وثالثون بنات  :يف املغلظة

حدثنا حممد بن عبد اهلل حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يف 
ويف اخلطإ ثالثون حقة وثالثاون بناات لباون    . املغلظة أربعون جذعة خلفة وثالثون حقة وثالثون بنات لبون
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[ حدثنا سويد بن إبراهيم عن قتادة 47ورواه طالوت بن عباد ]. ر وعشرون بنات خماضوعشرون بنو لبون ذكو
عن عبد ربه عن أيب عياض عن عثمان بن عفان قال يف التغليظ أربعني خلفة جذعة وثالثني حقة وثالثني بناات  

 . اها حسن صحي . ويف اخلطإ أرباعا أربا  أسنان اإلبل. لبون
حممد بن املثىن حدثنا حممد بن عبد اهلل حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب  [ حدثنا6448وقال أبو داود ]

 اها. يف الدية املغلظة فذكر مثله سواء عن 
[ عن الثوري عن حممد بن سامل وسليمان الشيباين عن الشعيب عن زيد قال يف شابه  58119وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا 18107ابن أيب شيبة ]. ربعون بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفةالعمد ثالثون حقة وثالثون جذعة وأ
كان زيد بن ثابت يقول يف شبه العمد ثالثون حقة وثالثون جذعة  :وكيع قال حدثنا ابن أيب خالد عن عامر قال

ة وثاالث  ثالث وثالثون حقا  :وأربعون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة، وكان علي يقول يف شبه العمد
[ من طريق سعيد بان  54468البيهقي ]. وثالثون جذعة وأربع وثالثون ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة

يف املغلظة ثالثاون   :منصور حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول
[ حدثنا علي قال حدثنا عبد اهلل عان  0695ابن املنذر ] .حقة وثالثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إىل بازل عامها

ثالثاون   :سفيان عن فراس وسليمان الشيباين وحممد بن سامل عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه قال يف شبه العمد
وهو مثل قول عمر، . اها حسن صحي . حقة، وثالثون جذعة، وأربعون ما بني ثنية إىل بازل عامها كله خلفة

 .  واهلل أعلم. يد أسندواألول عن ز
يقوالن يف  و  كان  :[ حدثنا جرير عن مغرية عن الشعيب قال18108ابن أيب شيبة ] -

[ 58150عبد الرزاق ]. املغلظة من الدية ثالثون حقة، وثالثون جذعة، وأربعون ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة
[ 0699ابن املناذر ] . عيب عن أيب موسى األشعري واملغرية بن شعبة مثلهعن الثوري عن مغرية والشيباين عن الش

ثنا علي قال ثنا عبد اهلل عن سفيان عن املغرية وسليمان الشيباين عن الشعيب عن املغرية بان شاعبة وأيب موساى    
عيب [ من طريق سعيد بن منصور قال وحدثنا هشيم أخربنا مغرية عن الشا 54467البيهقي ]. األشعري مثل ذل 

 .  اها مرسل جيد. عن املغرية بن شعبة وأيب موسى األشعرى أهنما قاال يف املغلظة كما قال زيد بن ثابت

[ حدثنا حممد بن سليمان األنباري حدثنا زيد بن ادباب عن حممد بن مسلم عن عمرو بان  6467أبو داود ] -
. قتل فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ديته اثين عشر ألفاا دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجال من بين عدي 

اها مرسل . قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يذكر ابن عباس
 . أص  قاله البخاري والترمذي وغريهم
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ا حسني املعلم عان عمارو بان    [ حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا عبد الرمحن بن عثمان حدثن6466أبو داود ] -
كانت قيمة الدية على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثامنائة دينار أو مثانياة   :شعيب عن أبيه عن جده قال

رمحه  فكان ذل  كذل  حىت استخلف  :آال  درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية املسلمني، قال
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الاورق   :قال. قد غلت أال إن اإلبل :اهلل فقام خطيبا فقال

وترك دية  :قال. اثين عشر ألفا وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل ادلل مائيت حلة
 . رو مرسالاها ورواه أمحد، وحسنه األلباين وشعيب، ويروى عن عم. أهل الذمة مل يرفعها فيما رفع من الدية

جعال   :[ من طريق عمر بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال3161ورواه الدارقطين ]
، وكانت الدياة مثانياة آال   ، فقوم كل بعري بثمانني :قال، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الدية مائة من اإلبل
ى عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعهاد أيب  فكانت عل، وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية املسلمني

فجعل الدية اثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتااب كماا   ، فلما كان عمر غلت اإلبل فقومها عشرين ومائة، بكر
 اها. وجعل دية اجملوسي مثامنائة، هي

 علياه وسالم   كان رسول اهلل صلى اهلل :[ عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب58189ورواه عبد الرزاق ]
يقيم اإلبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدهلا من الورق ويقيمها على أمثان اإلبل فإذا غلت رفع مثناها وإذا  

يف الدية على أهل القارى    وقضى  :هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على حنو الثمن ما كان، قال
يف الدية على أهل القرى  ل ست مئة دينار إىل مثان مئة، وقضى حني كثر املال وغلت اإلبل فأقام مئة من اإلب

إين أرى الزمان ختتلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة اإلبل وترتفع فيه وأرى املال قد كثار   :اثين عشر ألفا وقال
فتحمال   وأنا أخشى عليكم ادكام بعدي وأن يصاب الرجل املسلم فتهل  ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغري حق

على قوم مسلمني فتجتاحهم، فليس على أهل القرى زيادة يف تغليظ عقل وال يف الشهر ادرام وال يف ادارم وال  
على أهل القرى فيه تغليظ ال يزاد فيه على اثين عشر ألفا، وعقل أهل البادية على أهل اإلبل مئة من اإلبل علاى  

على أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو أقايم  أسناهنا كما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و
على أهل القرى إال عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى علاى  
أهل القرى يف الذهب والورق عقال مسمى ال زيادة فيه التبعنا قضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه ولكناه  

 اها. كان يقيمه على أمثان اإلبل
مان   :[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم58161وقال عبد الرزاق ]

من كان عقله يف البقر فكل بعري ببقرتني وقاال عمار بان     :كان عقله يف البقر فمئتا بقرة، قال وقال أبو بكر
[ أخربنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول 58160بد الرزاق ]ع. على أهل البقر مئتا بقرة :اخلطاب

من كان عقله من الشاة فكل بعاري   :من كان عقله من الشاة فألفا شاة، وقال أبو بكر :اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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ر عن [ حدثنا حممد بن بك18173ابن أيب شيبة ]. على أهل الشاء ألفا شاة :بعشرين شاة وقال عمر بن اخلطاب
من كان عقله يف الشاء، فكل بعري بعشرين شاة، ومن كاان   :قال أبو بكر :ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال

 :[ أخربنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قاال 54470الشافعي ]هق. عقله البقر، فكل بعري ببقرتني
. اإلبل بستمائة دينار إىل مثامنائة ديناار  قضى أبو بكر على أهل القرى حني كثر املال وغلت اإلبل فأقام مائة من

 اها 
[ عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إىل عمر بن اخلطاب قال يؤخذ الثين 58145وقال عبد الرزاق ]

 اها. واجلذ  كما يؤخذ يف الصدقة يؤخذ يف دية اخلطأ
أن حيىي بن سعيد حادثهم عان    [ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين سليمان بن بالل54494ورواه البيهقي ]

إين خلائف أن يأيت من بعدي من يهل  دية املرء املسلم فألقولن فيهاا   :عمرو بن شعيب أن عمر بن اخلطاب قال
 اها. قوال، على أهل اإلبل مائة بعري وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم

 اها. قضى أبو بكر مكان كل بعري بقرتني :عن عكرمة قال [ عن معمر عن رجل58146وروى عبد الرزاق ]
[ أنه بلغه أن عمر بن اخلطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الاذهب ألاف   5467وذكر مال  ]

فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل  :قال مال . دينار، وعلى أهل الورق اثين عشر ألف درهم
 اها. العراق
كانت الدية على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :[ عن معمر عن الزهري قال58144اه عبد الرزاق ]ورو

مئة بعري لكل بعري أوقية فذل  أربعة آال  فلما كان عمر غلت اإلبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا 
مث مل تزل اإلبل تغلو وترخص الورق مث غلت اإلبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتني فذل  مثانية آال  

[ من طريق 54404البيهقي ]. حىت جعلها اثين عشر ألفا أو ألف دينار، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة
كانت قيمة ذل  يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :عبد اهلل بن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أنه قال

كل بعري، مث قومها عمر يف خالفته حني غلت اإلبل ستة آال  درهم أوقية ونصف لكل أربعة آال  درهم وقية ل
بعري مث غلت اإلبل فقومها عمر وقيتني لكل بعري مثانية آال  درهم مث غلت اإلبل فقومها عمر ثالثة أواق لكال  

ر، وأقرها عنه األئمة وقوم عمر بن اخلطاب الدية يف الذهب ألف دينا :قال ابن شهاب. بعري اثين عشر ألف درهم
[ مان  54498البيهقاي ] . بعد عمر على ذل  الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل اإلبل مائة من اإلبل

طريق عبد اهلل بن وهب قال وأخربين عبد اهلل يعين ابن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وابن أيب ربااح  
[ أخربنا أبو سعيد بن 54478وقال البيهقي ]. شر ألف درهمأن عمر بن اخلطاب قوم الدية ألف دينار أو اثين ع

أيب عمرو يف آخرين قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا الربيع بن سليمان أخربنا الشاافعي أخربناا   
أدركنا الناس على  :مسلم عن ]عبيد اهلل[ بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا
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املسلم ادر على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم مائة من اإلبل فقوم عمر بن اخلطاب تل  الدية على القرى أن دية 
فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته مائاة   :زاد أبو سعيد يف روايته قال. ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم

 اهاا . من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق
[ حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ثنا حممد بن بكار ثنا أبو معشر عان صااحل بان أيب    4446طرباين ]ورواه ال

كانت الدية على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مائة مان   :األخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال
نات لبون، ومخسة وعشرين أربعة أسنان، مخسة وعشرين حقة، ومخسة وعشرين جذعة، ومخسة وعشرين ب :اإلبل

ليس كل الناس جيدون اإلبل، فقوموا اإلبل أوقية أوقياة،   :بنات خماض، حىت كان عمر ومّصر األمصار قال عمر
قوموا اإلبل، فقومت اإلبل أوقية ونصفا، فكانات ساتة    :فكانت أربعة آال  درهم، مث غلت اإلبل، فقال عمر

اإلبل، فقومت أوقيتني فكانت مثانية آال  درهم، مث غلت اإلبل،  قوموا :آال  درهم، مث غلت اإلبل، فقال عمر
قوموا اإلبل، فقومت ثالثة أواق، فكانت اثنيت عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثين عشر ألفا، وعلى  :فقال عمر

انري، أهل اإلبل مائة من اإلبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل ادلل مئيت حلة قيمة كل حلة مخسة دنا 
اها قاال ابان حجار يف    . وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل املعز ألف ماعزة، وعلى البقر مئيت بقرة

 . أبو معشر وشيخه ضعيفان :املطالب
[ عن ابن جريج قال قال ابن شهاب قال عمر بن اخلطاب عقل الدية يف الشاة ألفاا  58143ورواه عبد الرزاق ]

 . اها كذا وجدته. شاة
كانت الدية من اإلبل حىت كان عمر بن اخلطاب فجعلها  :[ عن ابن جريج قال عطاء58144د الرزاق ]وقال عب

وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئيت بقرة أو ألفي شاة  :قال قلت لعطاء. ملا غلت اإلبل عشرين ومئة لكل بعري
[ أخربنا مسلم عن 54405الشافعي ]هق .إن شاء أعطي إبال ومل يعط ذهبا هو األمر األول :ومل يعط ذهبا، قال

كانت اإلبل، حىت كان عمر بن اخلطاب فقاوم اإلبال    :الدية املاشية أو الذهب قال :ابن جريج قال قلت لعطاء
 اها. (5)عشرين ومائة كل بعري، فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ومل يعط ذهبا، كذل  األمر األول

اهلل بن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد اهلل عن عكرمة أن عمر بان   [ حدثنا عبد18189وقال ابن أيب شيبة ]
إن الزمان خيتلف، وأخا  عليكم ادكام من بعدي،  :اخلطاب قضى بالدية على أهل القرى اثين عشر ألفا، وقال

 زيادة فليس على أهل القرى زيادة يف تغليظ عقل، وال الشهر ادرام، وال ادرمة، وعقل أهل القرى فيه تغليظ، ال
 . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، يأيت. اها عمرو بن عبد اهلل بن األسوار ليس بالقوي. فيه

                                                
[ عن ابن جريج عن عطاء قال: كان يقال على أهل اإلبل اإلبل وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الشاة 58147عبد الرزاق ] - 5

 الشاة.اها صحي .
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[ عن ابن جريج قال أخربين حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب فارض الدياة مان    58185وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا عمرو بن عاصام  848/ 1يخ املدينة ]وقال ابن شبة يف تار. الذهب ألف دينار ومن الورق اثين عشر ألفا

ألقضني  :وموسى بن إمساعيل قاال حدثنا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد أن عمر ملا رأى أمثان اإلبل ختتلف قال
 اها. فيها بقضاء ال خيتلف فيه بعدي، على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألف درهم

حممد بن راشاد أناه مساع     (5)[ عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن40587وقال عبد الرزاق ]
الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الادنانري   :مكحوال حيدث به عن عمر أن عمر بن اخلطاب قال

أهل ادلال  ألف دينار وعلى أهل اإلبل مئة من اإلبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى 
مئتا حلة وقضى بالدية الثلثني يف سنتني والنصف يف سنتني والثلث يف سنة وما كان أقل من الثلث فهو يف عاماة  

تويف رساول اهلل   :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال18141ابن أيب شيبة ]. ذل 
. بعده، فجعلها اثين عشر ألف درهم، أو ألف ديناار صلى اهلل عليه وسلم والدية مثان مئة دينار، فخشي عمر من 

[ حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى قال مسعت مكحوال يقاول  848/ 1وقال ابن شبة ]
تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم والدية مثامنائة دينار قال سفيان وكانت على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم ترتفع 

 اها. عمر بعده فجعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الدرهم اثين عشر ألف درهموختتفض فخشي 
على أهل البقر مئتا بقارة،   :[ عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن الشعيب عن عمر قال58163وقال عبد الرزاق ]

لشعيب أن عمر قضى [ عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن ا58143وقال عبد الرزاق ]. قال سفيان ومسعنا أهنا مسنة
على أهل الورق عشرة آال  وعلى أهل الدنانري ألف دينار وعلى أهل ادلل مئيت حلة وعلى أهل البقر مئيت بقرة 

اهاا ال أدري  . ومسعنا أهنا سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة ومسعت أهنا سنة وعلى أهل اإلبل مئة من اإلبل :قال
[ حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عان عبيادة   18143يبة ]ابن أيب ش. ُمِسّنة أو َسَنة أي يف سنة

وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آال ، وعلاى   :السلماين قال
أهل اإلبل مئة من اإلبل، وعلى أهل البقر مئيت بقرة مسنة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل ادلال مائيت   

وقال عباد  . [ حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن الشعيب عن عمر1/847ابن شبة ]. حلة
اها ابن أيب ليلى فياه  . على أهل الشاة ألفا شاة :[ عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن عمر قال58149الرزاق ]
البقر قال عمر بن اخلطاب مئتاا   [ عن معمر عن رجل عن الشعيب يف أسنان58164وقال عبد الرزاق ]. ضعف

حدثنا شعبة عن املغرية عن الشاعيب أن   :[ حدثنا غندر قال848/ 1ورواه ابن شبة ]. بقرة مئة جذعة ومئة مسنة
[ حدثنا علي بن 0304ابن املنذر ]. عمر كتب الدية على أهل األمصار عشرة آال ، وعلى أهل اإلبل مائة بعري

حدثنا أبو عوانة عن املغرية عن الشعيب أن عمر بن اخلطاب جعل الدية على أهل  عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال
                                                

 لرزاق من الوجهني.كذا وجدته، والصواب وعن حممد بن راشد، يرويه عبد ا - 5
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حادثنا   :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال0307ابن املنذر ]. الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آال 
ماائيت بقارة،   حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن املغرية عن الشعيب أن عمر بن اخلطاب جعل الدية على أهل البقر 

 .  اها هذا عن الشعيب أسند، وهو مرسل. وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل ادلل مائيت حلة
[ قال حممد بن ادسن بلغنا عن عمر بن اخلطاب أنه فرض على أهل الاذهب ألاف   54497وقال الشافعي ]هق

ن اهليثم عن الشعيب عن عمر بان  حدثنا بذل  أبو حنيفة ع. دينار يف الدية وعلى أهل الورق عشرة آال  درهم
اخلطاب، وقال أهل املدينة إن عمر بن اخلطاب فرض الدية على أهل الورق اثين عشر ألف درهم، قال حممد قاد  
صدق أهل املدينة أن عمر بن اخلطاب فرض الدية اثين عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثين عشر ألف درهم وزن 

كانت الدية اإلبل فجعلت اإلبل الصغري والكبري  :ة الضيب عن إبراهيم قالقال حممد أخربنا الثوري عن مغري. ستة
إن رجال مان   :قال وقيل لشري  بن عبد اهلل. كل بعري مائة وعشرين درمها وزن ستة فذل  عشرة آال  درهم

 املسلمني عانق رجال من العدو فضربه فأصاب رجال من املسلمني، فقال شري  قال ابن إسحاق عانق رجل مناا 
رجال من العدو فضربه فأصاب رجال منا فسلت وجهه حىت وقع ذل  على حاجبيه وأنفه وديته وصدره فقضى 

 . اها ضعفه البيهقي. بالدية اثين عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة فيه 
لعمر بن عبد العزياز أن  [ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب 58181وقال عبد الرزاق ]

عمر بن اخلطاب شاور السلف حني جند األجناد فكتب أن على أهل اإلبل مئة من اإلبل وعلى أهل البقار مئتاا   
بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة مخس مئة حلة أو قيمة ذل  مماا ساوى   

من اإلبل ال يكلف األعرايب الذهب وال الورق وإذا أصابه األعرايب  ادلل فإن كان الذي أصابه من األعراب فديته
. وقضى عثمان يف التغليظ الدية بأربعة آال  درهام . وداه مبئة من اإلبل فإن مل جيد إبال فعدهلا من الغنم ألفا شاة

 اها
كتب عمر بان   :ل[ حدثنا إسحاق أنبا أبو أسامة عن حممد بن عمرو بن علقمة قا130وقال ابن نصر يف السنة ]

عبد العزيز يف الديات فذكر يف الكتاب، وكانت دية املسلم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مائة مان  
اإلبل فقومها عمر بن اخلطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثين عشر ألف درهم وكانت دية ادرة املسلمة على 

إلبل فقومها عمر بن اخلطاب على أهل القرى مخس مائة دينار، عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مخسني من ا
 اها. أو ستة آال  درهم
[ حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن ادسن أن عليا قضى بالدية اثين عشار  54493وروى الشافعي ]هق

مسلم عان   حدثنا سفيان عن إمساعيل بن :[ حدثنا أبو حذيفة قال847/ 1ورواه عمر بن شبة ]. اها كذا. ألفا
ادسن أن عمر جعل الدية ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آال ، ومن اإلبل مائة، ومن البقر مائتني، ومن الشاة 
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هذه مراسيل عان عمار بان    . اها إمساعيل هو أبو حممد البصري ثقة. ألفي شاة، وعلى أهل ادلل مائيت حلة
 . اخلطاب حسان، ورواية الزهري وحيىي األنصاري أجودها

[ حدثنا حفص عن أشعث عن ادسن أن عمر وعثمان قوما الدية، وجعال ذل  إىل 18187ال ابن أيب شيبة ]وق
 . اها أشعث ليس بادافظ. املعطي، إن شاء فاإلبل، وإن شاء فالقيمة

[ حدثنا أبو كامل اجلحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقباة عان   11739وقال عبد اهلل بن أمحد ]
إن من قضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم أن   :حيىي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إسحاق بن

املعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من األنعام وغريها واجلبار هو اهلدر الاذي ال  
يشترط املبتا  وقضى أن مال اململوك ملن باعه  يغرم وقضى يف الركاز اخلمس وقضى أن متر النخل ملن أبرها إال أن

إال أن يشترط املبتا  وقضى أن الولد للفراش وللعاهر ادجر وقضى بالشفعة بني الشركاء يف األرضاني والادور   
وقضى دمل بن مال  اهلذيل مبرياثه عن امرأته اليت قتلتها األخرى وقضى يف اجلنني املقتول بغرة عبد أو أمة قاال  

يا رسول اهلل كيف  :وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة املقضي عليه :علها وبنوها قالفورثها ب
أغرم من ال صاح وال استهل وال شرب وال أكل فمثل ذل  بطل فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا مان  

يان فيها فقضى أن يترك للطريق فيهاا سابع   وقضى يف الرحبة تكون بني الطريق مث يريد أهلها البن :قال. الكهان
أذر  قال وكان تل  الطريق مسي امليتاء وقضى يف النخلة أو النخلتني أو الثالث فيختلفون يف حقوق ذل  فقضى 
أن لكل خنلة من أولئ  مبلغ جريدهتا حيز هلا وقضى يف شرب النخل من السيل إن األعلى يشرب قبل األسافل  

مث يرسل املاء إىل األسفل الذي يليه فكذل  ينقضي حوائط أو يفىن املاء وقضى أن املرأة ال  ويترك املاء إىل الكعبني
تعطي من ماهلا شيئا إال بإذن زوجها وقضى للجدتني من املرياث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن مان أعتاق   

نه ليس لعرق ظامل حاق  شركا يف مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن ال ضرر وال ضرار وقضى أ
وقضى بني أهل املدينة يف النخل ال مينع نفع بئر وقضى بني أهل املدينة أنه ال مينع فضل ماء ليمنع فضال الكاأل،   
وقضى يف دية الكربى املغلظة ثالثني ابنة لبون وثالثني حقة وأربعني خلفه وقضى يف دية الصغرى ثالثني ابنة لبون 

ض وعشرين بين خماض ذكورا، مث غلت اإلبل بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل علياه  وثالثني حقة وعشرين ابنة خما
وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن اخلطاب إبل املدينة ستة آال  درهم حساب أوقية لكل بعري مث غلت اإلبال  

متها عمار  وهانت الورق فزاد عمر بن اخلطاب ألفني حساب أوقيتني لكل بعري مث غلت اإلبل وهانت الدراهم فأ
أثين عشر ألفا حساب ثالث أواق لكل بعري قال فزاد ثلث الدية يف الشهر ادرام وثلث آخر يف البلد ادرام قاال  

يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ال يكلفون الورق وال الذهب  :قال فكان يقال. فتمت دية ادرمني عشرين ألفا
اها رواه اداكم خمتصرا يف املواريث، وصححه والاذهيب،  . ويؤخذ من كل قوم ما هلم قيمة العدل من أمواهلم

 . وهو منقطع، وقد تقدم ما فيه
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 :أهنم قاالوا  و و حدثنا ابن أيب خالد عن عامر عن  :[ حدثنا وكيع قال18147ابن أيب شيبة ] -
 .  اها مرسل جيد(5)الدية مئة بعري

إين ألسب  كال   :قال راهيم عن خالد عن عكرمة عن [ حدثنا إمساعيل بن إب18140ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق عمران بن موسى القزاز 54494البيهقي ]. قدر ديته :يوم ثنيت عشرة ألف تسبيحة قدر دييت، أو قال

اهاا  . إين ألسب  كل يوم قدر دييت اثين عشر ألفا :حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة قال
 .  جيدسند 

 . وقول اهلل تعاىل )وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة(
[ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن حممد بن إسحاق عان  6474أبو داود ] -

قال أباو داود  . دية املعاهد نصف دية ادر :وسلم قالعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه 
 :اها حسنه الترمذي ولفظه عنده. رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرمحن بن ادارث عن عمرو بن شعيب مثله

 . وقد تقدم يف باب القيمة يف الدية. وصححه ابن خزمية. دية عقل الكافر نصف دية عقل املؤمن
جعل عمر بن اخلطاب دية اليهاودي   :الثوري عن أيب املقدام عن ابن املسيب قال [ عن57680عبد الرزاق ] -

[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب املقدام عن ساعيد  17914ابن أيب شيبة ]. والنصراين أربعة آال  درهم
أمحد يف مسائل . ةدية اليهودي والنصراين أربعة آال ، ودية اجملوسي مثان مئ :بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال

[ قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب املقدام ثابت بن هرميز موىل لبكر بن وائل عن سعيد 790ابنه صاحل ]
ابان  . دية اليهودي والنصراين أربعة آال  أربعة آال  ودية اجملوسي مثامنائة :بن املسيب عن عمر بن اخلطاب قال

ال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال حدثنا أبو املقدام ثابات بان   [ حدثنا علي بن ادسن ق0613املنذر ]
[ عن 0618وبه ]. هرمز عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراين أربعة آال 

 [ من طريق ابن وهب أخاربين سافيان  54884البيهقي ]. عمر بن اخلطاب أنه جعل دية اجملوسي مثامنائة درهم
الادارقطين  . الثوري عن أيب املقدام عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قضى يف دية اجملوسي بثمامنائة درهم

                                                
[ أخربنا ابن جريج قال أخربنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: على الناس أمجعني أهل القرية أو البادية مئة 58147عبد الرزاق ] - 5

ال يعطون من من اإلبل، فمن مل يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز ق
[ حدثنا عبد األعلى عن معمر عن ابن 18184أي صنف كان بقيمة اإلبل ما كانت إن ارتفعت أو اخنفضت قيمتها يومئذ. ابن أيب شيبة ]
[ أمجع أهل العلم على أن على أهل اإلبل 566/ 53طاووس عن أبيه قال: مئة من اإلبل، أو قيمتها من غريه.اها صحي . قال ابن املنذر]

ن اإلبل. وأمجعوا على أن ديات الرجال األحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقريهم، ال فرق بينهم يف الديات. واختلفو فيما مئة م
 جيب على غري أهل اإلبل اخل.
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دياة   :[ من طريق عبد الرمحن بن مهدي نا سفيان عن ثابت ادداد عن سعيد بن املسيب عن عمر قاال 3105]
 اها. واجملوسي مثامنائة، اليهودي والنصراين أربعة آال 

[ حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق نا ادسن بن سالم نا معاوية بن عمرو ناا زائادة ناا    3344دارقطين ]ورواه ال
منصور بن املعتمر عن ثابت يكىن أبا املقدام عن سعيد بن املسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصاراين أربعاة   

ل بن عياض عن منصور بن املعتمار  [ من طريق الشافعي أخربنا فضي54883والبيهقي ]. واجملوسي مثامنائة، آال 
عن ثابت ادداد عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قضى يف دية اليهودي والنصراين بأربعة آال  

 اها. ويف دية اجملوسى بثمامنائة درهم
ر نا شعبة عن [ نا أبو حممد بن صاعد قراءة عليه وأنا أمسع حدثكم بندار نا سعيد بن عام3109ورواه الدارقطين ]

زعم سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب جعل دية اليهودي والنصاراين أربعاة آال  واجملوساي     :ادكم قال
فلقيات  ، حدثين ثابت ادداد. ال ولو شئت لسمعته منه :مسعته من سعيد؟ قال :قلت للحكم :قال شعبة. مثامنائة

مد بن جعفر املدايين قال أخربنا شعبة قال سألت ادكام  [ حدثنا حم648أمحد يف العلل ]. ثابتا ادداد فحدثين به
عن دية اليهودي والنصراين فقال قال سعيد بن املسيب إن عمر جعل دية اليهودي والنصراين أربعة آال  أربعاة  

لو شئت لسمعته،  :أنت مسعته من سعيد بن املسيب؟ فقال :فقلت للحكم. آال  درهم وجعل دية اجملوسي مثامنائة
. قال شعبة فأتيت ثابتا ادداد فأخربين به عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب مبثلاه . من ثابت اددادمسعته 

[ نا الربيع بن سليمان نا عبد الرمحن بن زياد عان  589/ 5اها ورواه ابن أيب حامت يف مقدمة اجلرح والتعديل ]
. دثنا شعبة حدثنا ادكم عن ثابت مث لقيت ثابتا[ قال لنا آدم ح1906ورواه البخاري يف التاريخ خمتصرا ]. شعبة
 اها 

[ نا ادسني بن صفوان نا عبد اهلل بن أمحد نا أبو حممد زكريا بن حيىي زمحويه نا شري  3167ورواه الدارقطين ]
كان عمر جيعل دية اليهودي والنصاراين   :عن ثابت أيب املقدام وحيىي بن سعيد كالمها عن سعيد بن املسيب قال

 . اها كذا قال شري . واجملوسي مثامنائة، ة آال  أربعة آال أربع
[ حدثين أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا شري  عن حيىي بن سعيد عن سعيد بان  647وقال عبد اهلل يف العلل ]

فحدثت به أيب فاأنكره أن يكاون مان    . املسيب عن عمر دية اليهودي والنصراين أربعة آال  واجملوسي مثامنائة
هذا حديث ثابت ادداد رواه ادكم عنه وأنكر أن يكون هذا من حديث حيىي بان   :حيىي بن سعيد، وقالحديث 
 اها. وقد رواه قتادة عن سعيد بن املسيب :قال أيب. سعيد

[ حدثنا ادسني بن صفوان نا عبد اهلل بن أمحد حدثين أيب نا حيىي بن سعيد عن ابان أيب  3168رواه الدارقطين ]
 اها. واجملوسي مثامنائة، دية اليهودي والنصراين أربعة آال  :دة عن سعيد بن املسيب عن عمر قالعروبة عن قتا
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[ حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بان املسايب   731ورواه أمحد يف مسائل صاحل ]
 . مثامنائةوادسن عن عمر بن اخلطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراين أربعة آال  واجملوسي 

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن قتادة عن سعيد بان  0616ورواه ابن املنذر ]
دية النصاراين واليهاودي    :املسيب عن عمر بن اخلطاب، وقتادة ومحيد عن ادسن عن عمر بن اخلطاب أنه قال

 اها. أربعة آال 
وكيع قال حدثنا الفضل بن دهلم عن ادسن أن عمر قال دية اليهودي  [ حدثنا759ورواه أمحد يف مسائل صاحل ]

اها هذا خرب صحي  ثابت عن أمري املؤمنني، وقد تقادم يف بااب   . والنصراين أربعة آال  ودية اجملوسي مثامنائة
 .  القيمة يف الدية، أنه مل يرفع دية الذمي

بن أيب ليلى عن عطاء عن عمر بن اخلطاب أنه قال [ حدثنا هشيم قال أخربنا ا757وقال أمحد يف مسائل صاحل ]
 . اها ضعيف. أي دية اليهودي والنصراين أربعة آال  أربعة آال  واجملوسي مثامنائة. ذل 

[ من طريق ابن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر بان  54888وروى البيهقي ]
اها . قال وقال يل مال  مثله. عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه واجملوسية أربعمائة درهم :اخلطاب بذل  قال

 . ضعيف
[ أخربنا إبراهيم بن حممد عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن اخلطاب 59150وقال عبد الرزاق ]

 .  اها شيخ عبد الرزاق ليس بذاك. جعل دية اجملوسي مثاين مائة درهم
كان النااس   :نا يزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال[ حدث17918وقال ابن أيب شيبة ]

يقضون يف الزمان األول يف دية اجملوسي بثمان مئة، ويقضون يف دية اليهودي والنصراين بالذي كانوا يتعاقلون به 
رون قاال  [ حدثنا يزيد بن هاا 754أمحد يف مسائل صاحل ]. فيما بينهم، مث رجعت الدية إىل ستة آال  درهم
كان الناس يف الزمن األول يقضون يف دية اجملوسي بثمان مائاة،   :أخربنا حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال

. وكانوا يقضون يف دية اليهودي والنصراين بالذي كانوا يتعاقلون به يف قومهم، مث رفعت الدياة إىل ساتة آال   
[ حدثنا حيىي بن 0611ابن املنذر ]. ان بن يسار مثل ذل وقال حدثنا هشيم قال أخربنا حيىي بن سعيد عن سليم

دياة   :حممد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محاد بن زيد قال حدثنا حيىي عن سليمان بن يسار أنه كان يقاول 
وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف ديناار، فيأخاذ    :قال. اجملوسي مثامنائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم

 . اها هذا أص ، وسنده صحي . ة فيجعلها يف بيت املال، ويعطي أهل امليت مخسمائةمخسمائ
[ نا ادسني بن صفوان نا عبد اهلل بن أمحد نا زمحويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شاهاب أن  3166الدارقطين ] -

وكان عثمان ومعاوياة ال   ،أبا بكر وعمر كانا جيعالن دية اليهودي والنصراين إذا كانا معاهدين دية ادر املسلم
 . تقدم يف قتل املسلم بالكافر. اها مرسل ضعيف. يقيدان املشرك من املسلم
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[ عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ عن عمر أن رجال رفع إليه قتال يهودياا أو   57684عبد الرزاق ] -
ل عقل أهل الكتاب من اليهود أي أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جع. نصرانيا مث ذكر مثل حديث ابن جريج

 . اها ضعيف. والنصارى نصف عقل املسلم
[ عن رباح بن عبيد اهلل قال أخربين محيد الطويل أنه مسع أنسا حيدث أن رجال يهودياا  57604عبد الرزاق ] -

 . اها رباح ضعيف. قتل غيلة فقضى فيه عمر بن اخلطاب باثين عشر ألف درهم
ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إىل عمار  [ عن 57679وروى عبد الرزاق ]

بن اخلطاب يف رجل مسلم قتل رجال من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن 
[ من طريق حممد بن يوسف قال ذكار  54345البيهقي ]. كان لطرية منه يف غضب فأغرمه أربعة آال  درهم

كتب عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يف مسلم قتل معاهدا فكتاب إن   :ن عمرو بن دينار عن شيخ قالسفيان ع
[ مان طرياق   54341وروى البيهقاي ] . كانت طرية يف غضب فأغرم أربعة آال  وإن كان لصا عاديا فاقتله

رجال مسلما قتال  يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد عن عمرو عن القاسم بن أيب بزة أن 
رجال من أهل الذمة بالشام فرفع إىل أيب عبيدة بن اجلراح فكتب فيه إىل عمر بن اخلطاب فكتب عمر إن كاان  

اها األول عن عمارو  . ذاك منه خلقا فقدمه أضرب عنقه وإن كانت هي طرية طارها فأغرمه ديته أربعة آال 
 . أوىل

قال مسعت أبا ملي  بن أسامة حيدث أن مسلما قتل رجال من  [ عن عبد اهلل بن حمرر57675وروى عبد الرزاق ]
أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إىل عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقاا أو  

[ حدثنا ابن مسهر عن ابن أيب عروبة عن قتادة عان أيب امللاي  أن   17964وقال ابن أيب شيبة ]. عادة فأقده منه
اها . من قومه رمى رجال يهوديا بسهم فقتله، فرفع إىل عمر بن اخلطاب فأغرمه أربعة آال  ومل يقد منهرجال 

 . مل يذكر قتادة مساعا، وابن حمرر متروك
[ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن عبد العزياز أن  57671وقال عبد الرزاق ]

قتل رجال من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فااقتلوه،  عمر بن اخلطاب قضى يف رجل 
 . اها مرسل جيد، شاهد ملا قبله. وإن كانت إمنا هي طرية منه يف عرض فأغرموه أربعة آال  درهم

[ عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن شعيب أن أبا موسى األشعري كتب إىل عمار  57676وقال عبد الرزاق ]
طاب أن املسلمني يقعون على اجملوس فيقتلوهنم فماذا ترى فكتب إليه عمر إمنا هم عبيد فأقمهم قيمة العباد  بن اخل
 .  اها منقطع. فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. فيكم

أياوب قاال   [ حدثنا أبو حيىي بن أيب مسرة قال حدثنا املقرئ قال حدثنا سعيد بن أيب 0650وقال ابن املنذر ]
حدثين يزيد بن أيب حبيب أن جعفر بن عبد اهلل بن ادكم أخربه أن رفاعة بن مشول اليهودي قتل بالشام، فجعال  
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وأجود ما يف الباب عن عمر ماا  . وهذا على التغليظ. اها مرسل رجاله ثقات. عمر بن اخلطاب ديته ألف دينار
 . والعلم عند اهلل. رواه سعيد بن املسيب

[ عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن عمر أن رجال مسلما قتل رجال من أهل الذمة 57601ق ]عبد الرزا -
وقتل خالد بن املهاجر رجاال   :قال الزهري. فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية املسلم عمدا فرفع إىل 

ل عن ابن جريج قال أخاربين ابان   وقا. فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار من أهل الذمة يف زمن 
 . اها صحي . شهاب عن عثمان ومعاوية مثله

[ أخربنا حممد بن ادسن أخربنا حممد بن يزيد أخربنا سفيان بن حسني عن الزهاري  54344وقال الشافعي ]هق
اب أن ابن شاس اجلذامي قتل رجال من أنباط الشام فرفع إىل عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبري وناس مان أصاح  

 . اها ضعفه الشافعي. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار
[ حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن املسيب أن عثمان قضاى  17939وقال ابن أيب شيبة ]

نا سفيان بن عيينة عن صدقة [ من طريق الشافعي أخرب54886البيهقي ]. يف دية اليهودي والنصراين أربعة آال 
. قضى فيه عثمان بن عفان بأربعاة آال   :أرسلنا إىل سعيد بن املسيب نسأله عن دية املعاهد فقال :بن يسار قال

 .  اها سند صحي . فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا :قال
. هد مثل دية املسلمقال دية املعا [ عن معمر عن ابن أيب جني  عن جماهد عن 57604عبد الرزاق ] -

وعن ابن جريج قال أخربين عبد اهلل بن أيب جني  عن جماهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال يف . أيضا وقال ذل  
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حمماد بان   17956ابن أيب شيبة ]. كل معاهد جموسي أو غريه الدية وافية

ابن املنذر . دية أهل الكتاب مثل دية املسلم :كان يقول :سعود قالإسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد عن ابن م
[ حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن عبد اهلل بن أيب جناي   0619]

ين دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية املؤمن، اثا  :وأبان بن صاحل عن جماهد عن عبد اهلل بن مسعود قال
 .  اها مرسل جيد. عشر ألفا

[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أيب طلحة عن القاسم بن عبد الارمحن  17954وقال ابن أيب شيبة ]
ال أعلم إال  :مث قال علي بعد ذل  :قال سفيان. من كان له عهد، أو ذمة فديته دية ادر املسلم :قال عبد اهلل :قال
ادسن بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن القاسم بن عبد الرمحن عان عباد اهلل    حدثنا وكيع قال حدثنا. ذل 
[ حدثنا حسن بن صاحل عان  130حيىي بن آدم يف اخلراج ]. من كان له عهد، أو ذمة فديته دية ادر املسلم :قال

فديتاه دياة   من كان له عهد أو ذمة  :علي بن أيب طلحة عن القاسم بن عبد الرمحن عن عبد اهلل بن مسعود قال
 . وهو قول أصحاب عبد اهلل. اها مرسل جيد. املسلم
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[ من طريق ابن وهب أخربين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن شهاب أن علياا  54880وروى البيهقي ]
 .  اها منقطع. وابن مسعود رضي اهلل عنهما كانا يقوالن يف دية اجملوسي مثامنائة درهم

أمحد بن حممد بن سعيد نا حممد بن أمحد بن ادسن نا حممد بن عديس نا يونس بان  [ نا 3104وقال الدارقطين ]
 :فلقيت حسني بن ميمون فحدثين عن أيب اجلنوب قال :أرقم عن شعبة عن ادكم عن حسني بن ميمون قال شعبة

ميمون عان   خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسني بن. من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا :قال علي رضي اهلل عنه
 اها. وأبو اجلنوب ضعيف ادديث. عبد اهلل بن عبد اهلل عن أيب اجلنوب

دية اليهودي والنصراين وكل ذمي مثل  :[ عن أيب حنيفة عن ادكم بن عتيبة أن عليا قال57606عبد الرزاق ] -
 . اها منقطع. دية املسلم

لنصراين واجملوسي وكل ذمي مثال دياة   دية اليهودي وا :[ عن معمر عن الزهري قال57605عبد الرزاق ] -
قال وكذل  كانت على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان حىت كان معاوية فجعل . املسلم

يف بيت املال نصفها وأعطى أهل املقتول نصفا مث قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية 
قال الزهري فلام  . ر رأى ذل  النصف الذي جعله معاوية يف بيت املال ظلما منهيف بيت املال قال وأحسب عم

يقض يل أن أذاكر ذل  عمر بن عبد العزيز فأخربه أن قد كانت الدية تامة ألهل الذمة قلت للزهري إنه بلغين أن 
ىل فدية مسلمة إىل أهله ابن املسيب قال ديته أربعة آال  فقال إن خري األمور ما عرض على كتاب اهلل قال اهلل تعا

[ حدثنا ابن بكار حدثنا ابن عاون جعفار   517أبو عروبة يف األوائل ]. فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه
كانت دية اليهودي والنصراين يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مثل دية : حدثنا ابن جريج عن الزهري قال

 :قاال . ا كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف يف بيت املالاملسلم وأيب بكر وعمر وعثمان، فلم
حدثنا حممد بن حيىي بن كثري حدثنا أبو اليماان  . وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية

صرها إىل كانت السنة األوىل أن دية املعاهد كدية املسلم فكان معاوية أول من ق :حدثنا شعيب عن الزهري قال
[ من طريق حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون، 54870البيهقي ]. نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه

رده الشافعي بكونه مرسال، وبأن الزهري قبي  املرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان ماا   :مث قال البيهقي. فذكره
 اها. هو أص  منه واهلل أعلم

[ عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن يف الكتاب الذي كتبه رساول  5468مال  ] -
اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم يف العقول أن يف النفس مائة من اإلبل، ويف األنف إذا أوعى جدعا مائاة  



 244 

ون، ويف اليد مخسون، ويف الرجل مخساون،  من اإلبل، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفة مثلها، ويف العني مخس
 . اها فيه اختصار(5)ويف كل أصبع مما هنال  عشر من اإلبل، ويف السن مخس، ويف املوضحة مخس

أخربنا ابان وهاب    :[ حدثنا وهب بن بيان وابن السرح وأمحد بن سعيد قالوا148وقال أبو داود يف املراسيل ]
كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم حني بعثاه إىل  قرأت يف  :أخربين يونس عن ابن شهاب قال

هذا بيان من اهلل ورسوله  :جنران، وكان الكتاب عند أيب بكر بن حزم، فكتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيه
كتااب   )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(، وكتب اآليات منها حىت بلغ )إن اهلل سريع ادساب( مث كتب هاذا 

يف النفس مئة من اإلبل، ويف األنف إذا أوعب جدعه مئة من اإلبل، ويف العني مخسون مان اإلبال، ويف    :اجلراح
األذن مخسون من اإلبل، ويف اليد مخسون من اإلبل، ويف الرجل مخسون من اإلبل، ويف كل أصبع مما هنال  عشر 

نفس، ويف املنقلة مخس عشرة، ويف املوضحة مخاس مان   من اإلبل، ويف املأمومة ثلث النفس، ويف اجلائفة ثلث ال
فهذا الذي قرأت يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل صالى اهلل   :قال ابن شهاب. اإلبل، ويف السن مخس من اإلبل
 اها  . عليه وسلم عند أيب بكر بن حزم

ب لنا ثقة قال حادثنا  [ وجدت يف كتايب عن شيبان ومل أمسعه منه فحدثناه أبو بكر صاح6444وقال أبو داود ]
كاان   :شيبان حدثنا حممد يعين ابن راشد عن سليمان يعين ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقوم دية اخلطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدهلا من الورق يقومها علاى  
هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اهلل صالى اهلل   أمثان اإلبل فإذا غلت رفع يف قيمتها وإذا

عليه وسلم ما بني أربعمائة دينار إىل مثامنائة دينار أو عدهلا من الورق مثانية آال  درهم وقضى رسول اهلل صالى  
 صالى اهلل  قال وقال رسول اهلل. اهلل عليه وسلم على أهل البقر مائيت بقرة ومن كان دية عقله يف الشاء فألفي شاة

قال وقضى رساول اهلل صالى اهلل   . إن العقل مرياث بني ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة :عليه وسلم
عليه وسلم يف األنف إذا جد  الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل مخسون من اإلبل أو عادهلا مان   

قطعت نصف العقل ويف الرجل نصف العقل ويف املأمومة الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ويف اليد إذا 
ثلث العقل ثالث وثالثون من اإلبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، واجلائفة مثل ذلا ،  

                                                
هو [ ال خال  عن مال  يف إرسال هذا ادديث هبذا اإلسناد وقد روي مسندا من وجه صاحل و337/ 58قال أبو عمر يف التمهيد ] - 5

 كتاب مشهور عند أهل السري معرو  ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغين بشهرهتا عن اإلسناد ألنه أشبه التواتر يف جميئه لتلقي الناس له
بالقبول واملعرفة، وقد روى معمر هذا ادديث عن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وذكر ما ذكره مال  

 الديات وزاد يف إسناده عن جده وروي هذا ادديث أيضا عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده سواء يف
/ 1بكماله وكتاب عمرو بن حزم معرو  عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إال قليال وباهلل التوفيق.اها وقال يعقوب الفسوي يف املعرفة ]

الكتب كتابا أص  من كتاب عمرو بن حزم وقال: كان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعون يرجعون  [ وال أعلم يف مجيع154
 إليه، ويدعون آراءهم.اها
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ويف األصابع يف كل أصبع عشر من اإلبل ويف األسنان يف كل سن مخس من اإلبل، وقضى رسول اهلل صالى اهلل  
ن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها باني  عليه وسلم أ

ليس للقاتل شيء وإن مل يكن له وارث فوارثاه   :ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن  قال حممد هذا كله حدثين به. أقرب الناس إليه وال يرث القاتل شيئا

قال أبو داود حممد بن راشد من أهل دمشق هرب إىل البصرة مان  . أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
حدثنا حممد بن حيىي بن فارس حدثنا حممد بن بكار بن بالل العاملي أخربنا حممد يعين ابان راشاد عان    . القتل

عقل شبه العمد  :رو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالسليمان يعين ابن موسى عن عم
وذل  أن ينزو الشيطان باني النااس    :قال وزادنا خليل عن ابن راشد. مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه

ه اها رواه أمحد خمتصرا وصححه أمحاد شااكر، وحسان   . فتكون دماء يف عميا يف غري ضغينة وال محل سالح
 . األلباين
يف  قضى  :[ أخربنا معمر عن رجل عن عكرمة موىل ابن عباس قال50995عبد الرزاق ] -

اجلراح اليت مل يقض فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم وال أبو بكر فقضى يف املوضحة اليت يف جسد اإلنسان وليست 
ره ما كانت فإذا كانت املوضاحة يف الياد   يف رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذ

فنصف عشر نذرها ما مل تكن يف األصابع فإذا كانت موضحة يف إصبع ففيها نصف عشر نذر اإلصبع فما كاان  
فوق األصابع يف الكف فنذرها مثل موضحة الذرا  والعضد ويف الرجل مثل ما يف اليد وما كانت مان منقولاة   

أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى يف األنامل يف كل أمنلاة  تنقل عظامها يف الذرا  أو العضد 
بثالث قالئص وثلث قلوص وقضى يف الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثين عشر ألف 

أو إين أرى الزمان خيتلف وأخشى عليكم ادكام بعدي أن يصاب الرجل املسلم فتذهب ديته باطال  :درهم وقال
ترفع ديته بغري حق فتحمل على أقوام مسلمني فتجتاحهم فليس على أهل العني زيادة يف تغليظ عقال يف الشاهر   
ادرام وال يف ادرمة وعقل أهل القرى تغليظ كله ال زيادة فيه على اثين عشر ألفا وقضى يف املرأة إذا غلبت علاى  

إمنا هو عبد ليس مان   :اجملوس بثمان مئة درهم وقال نفسها فافتضت عذرهتا بثلث ديتها وال حد عليها وقضى يف
 . اها سند ضعيف، يأيت يف مواضعه. أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم

يف األنف الدية كاملاة،   :قال [ عن معمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 4806عبد الرزاق ] -
ليد نصف الدية، ويف الرجل نصف الدية، ويف السن مخس ويف ادشفة الدية كاملة، ويف اللسان الدية كاملة، ويف ا

من اإلبل، ويف املوضحة مخس من اإلبل، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف اجلائفاة  
 . حسن صحي ، يأيت يف مواضعه إن شاء اهلل. وذكر ادديث يف الزكاة. ثلث الدية، ويف كل إصبع عشر من اإلبل
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يف  :قاال    [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58315الرزاق ] عبد -
الدامية بعري، ويف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة ثالث من اإلبل، ويف السمحاق أربع، ويف املوضحة مخاس، ويف  

ب حىت يذهب عقله الدية كاملة، اهلامشة عشر، ويف املنقولة مخس عشرة، ويف املأمومة ثلث الدية، ويف الرجل يضر
أو يضرب حىت يغن وال يفهم الدية كاملة، أو يب  فال يفهم الدية كاملة، ويف جفن العني ربع الدية، ويف حلماة  

 . اها فيه انقطا ، وهو حديث حسن، يأيت ما فيه يف اهلامشة(5)الثدي ربع الدية
مضت السنة أشياء  :ري أنه مسع زيد بن أسلم يقول[ حدثين عياض بن عبد اهلل الفه457ابن وهب يف اجلامع ] -

يف نفسه الدية، ويف أنفه الدية، ويف اللسان الدية، ويف العينني الدية، ويف األذنني الدية، ويف الاذكر   :من اإلنسان
األصابع الدية، ويف األنثيني الدية، ويف الصوت إذا انقطع الدية، ويف العقل إذا ذهب الدية، ويف الشفتني الدية، ويف 

 .  اها حسن. الدية، ويف األسنان الدية

[ حدثنا علي بن عبد اهلل حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قاال  4091البخاري ] -
كان عليا    لو أن امرأ اطلع علي  بغري إذن فخذفته بعصاة ففقأت عيناه مل ي  :أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم

 اها. جناح

                                                
قال أبو عبيد يف الغريب: الدامية وهي اليت ُتدمي من غري أن يسيل منها دم، ومنها الدامغة وهي اليت يسيل منها دم. وقال: مث الباضعة  - 5

تشّق اللحم تبضعه بعد اجلل. مث املتالمحة وهي اليت أخذت يف اللحم ومل تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة أو قشرة رقيقة  وهي اليت
بني اللحم والعظم قال األصمعي: وكل قشرة رقيقة أو جلدة رقيقة فهي مسحاق فإذا بلغت الشجة تل  القشرة الرقيقة حىت ال يبقى بني 

تل  الشجة هي السمحاق وقال الواقدي: هي عندنا امِلْلطا غري ممدود وقال غريه هي امللطاة. مث قال: مث املوضحة العظم واللحم غريها ف
وهي اليت َتكِشط عنها ذل  القشر أو تشّق عنها حىت يبدو َوَض  العظم فتل  املوضحة، وليس يف شيء من الشِّجاج قصاص إال يف 

معلوم ينتهي إليه سواها وأما غريها من الشجاج ففيها ديتها. مث اهلامشة وهي اليت هتشم العظم.  املوضحة خاّصة ألنه ليس منها شيء له حد
عبيد: يقال يف مث امُلَنقِّلة وهي اليت تنقل منها َفراش العظام. مث اآلّمة وقد يقال هلا: املأمومة وهي اليت تبلغ أم الرأس يعين الدماغ. قال أبو 

ا يعين أنه إذا شّج الشاّج حكم عليه للمشجوج مببلغ الشّجة ساعة شج وال يستأىن هبا، وسائر الشجاج ُيستأىن قوله: يقضى يف امِلْلطا بدمه
وعن هبا حىت ينظر إىل ما يصري أمرها مث حيكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد واألمر عندنا يف الشِّجاج كلها واجلراحات كلها أنه يستأىن هبا، 

قال: ما دون املوضحة خدوش فيها صل .اها قلت: الدامعة باملهملة دون الدامية، والدامغة باملعجمة ما بلغت  عمر بن عبدالعزيز رمحه اهلل
 الدماغ. قاله اجلوهري.

[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف العينني الدية. وأمجع أهل العلم على أن 190/ 53قال ابن املنذر ] - 1
أصيبتا خطأ الدية، ويف العني الواحدة نصف الدية. مث قال: أمجع أهل العلم ال اختال  بينهم أعلمه أن دية العني العظيمة العينني إذا 

 ادسناء القوية البصر كدية العني الدميمة الصغرية القبيحة الضعيفة البصر. مث قال: وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم أن ال قود من
 ممكن الوصول إليه.اها نقص البصر، إذ غري
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قال يف العني نصف الدية  [ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن 58650عبد الرزاق ] -
. اها منقطع. أو عدل ذل  من الذهب أو الورق ويف عني املرأة نصف ديتها أو عدل ذل  من الذهب أو الورق

 . يأيت يف األعور يصاب
قاال العيناان     اهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعيب أن ا[ عن إبر58655عبد الرزاق ] -

يف العني نصف الدية  :[حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن عبد اهلل قال18690ابن أيب شيبة]. سواء
 . اها سند ضعيف. أمخاسا
. يف العني نصف الدياة  :قال [ عن الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58690عبد الرزاق] -

[ حدثنا أبو األحوص 18694ابن أيب شيبة ]. وقال عن معمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله
[ حدثنا حممد بان  0644ابن املنذر ]. يف العني نصف الدية :عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال

أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال يف العاني   عبد الوهاب قال أخربنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن
[سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أناه  54449البيهقي]. النصف
 . اها حسن صحي . ويف العني النصف :قال

العني نصف الدية فما [ عن معمر عن الزهري وقتادة قاال يف العينني الدية كاملة ويف 58651وقال عبد الرزاق ]
يغمض عينه اليت أصايبت مث   :بلغين عن علي أنه قال :وكيف يعلم ذل ؟ قال :قيل ملعمر. ذهب فبحساب ذل 

 اها. ينظر باألخرى فينظر أين ينتهي بصره مث ينظر باليت أصيبت فما نقص فبحسابه
أنه قال يغمض عينه اليت أصيبت [ عن معمر عن قتادة قال بلغين قال أحسبه عن علي 58654وقال عبد الرزاق ]

 اها. مث ينظر باألخرى فينظر أين منتهى بصره مث ينظر هبذه اليت أصيبت فما نقص أخذ حبسابه
لطم رجل رجال أو غري اللطم إال أنه  :[ عن معمر عن رجل عن ادكم بن عتيبة قال58656وقال عبد الرزاق ]

ليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلاوا ال يادرون كياف    ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا ع
يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف مث استقبل به الشمس وأدىن من عينه مرآة فالتمع بصاره  

 اها. وعينه قائمة
 [ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شجا  قال حدثنا حيىي قال حدثنا أشعث عن حممد0687وقال ابن املنذر ]
ضرب رجل عني رجل فذهب بصره والعني قائمة، فأمر علي مبرآة فأمحيت، مث أمر بالرجل فلفوا  :بن سريين قال

 اها. على وجهه ثوبا وأبرز العني اليت تلي العني اليت فقأ مث أدىن منها املرآة فجعل ينظر إليها حىت ذهب بصره
نا حجاج قال حدثنا محاد عن ادجاج عن ادكام  [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدث0680وقال ابن املنذر ]

بن عتيبة عن حيىي بن جعدة أن أعرابيا قدم حبلوبة له املدينة، فساومه موىل لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقاأ  
هل ل  أن أضعف ل  الدية، وتعفو عنه؟ فأىب، فرفعها إىل علي بن أيب طالب فدعى علاي   :عينه، فقال له عثمان
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. ها، مث وضع القطن على عينه األخرى، مث أخذ املرآة بكلبتني، فأدناها من عينه حىت سال إنسان عيناه مبرآة فأمحا
 اها

ذكر قول علي يف  :[ حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن بيان عن الشعيب قال18647وقال ابن أيب شيبة ]
إنه يبصار هباا    :عينه اليت يبصر هبا، فقال إنه إن شاء زاد يف :الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة، فقال الشعيب

إنه ال يبصر هبا وهو يبصر هبا، ولكن أمثل من ذل   :أكثر مما يبصر هبا، وإن شاء نقص من عينه اليت أصيبت، فقال
 اها. أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها

ة عن سعيد بن املسيب أن رجاال  [ حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتاد18644وقال ابن أيب شيبة ]
أصاب عني رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذل  إىل علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجال 

 :مث نظر يف ذل  فوجدوه سواء، فقال :ببيضة فانطلق هبا وهو ينظر حىت انتهى بصره، مث خط عند ذل  علما، قال
 . اها حديث حسن. خرفأعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال اآل

[ عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب جملز عن عباد اهلل بان   58635عبد الرزاق ] -
[ 18448ابان أيب شايبة ]  . صفوان أن عمر بن اخلطاب قضى يف عني أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة

عن سعيد عن قتادة عن الحق بن محيد أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن األعور تفقاأ عيناه   حدثنا أبو أسامة 
إمنا أسأل  يا ابان عمار،    :قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال :الصحيحة؟ فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر

ن ابن أيب عروبة ثناا  [ حدثنا حيىي ع3653مسدد ]. تسألين؟ هذا حيدث  أن عمر قضى فيها بالدية كاملة :فقال
قضاى   :قتادة عن أيب جملز قال أن رجال سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة فقال عبد اهلل بن صفوان

 اها. تسألين وهذا خيربك أن عمر بن اخلطاب قضى بذل  :قال. إياك أسأل :عمر بن اخلطاب فيها بالدية، فقال
ام الدستوائي عن قتادة عن أيب جملز أن رجال سأل ابن عمار  [ حدثنا وكيع عن هش18443وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا إبراهيم بان  0644ابن املنذر ]. قضى فيها عمر بالدية :عن األعور تفقأ عينه، فقال عبد اهلل بن صفوان
أخربنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن أيب جملز أن رجال سأل ابن عمر عن األعاور   :عبد اهلل قال

هذا خيربك عن  :فقال. إمنا أسأل  :فقال الرجل. قضى له عمر بالدية كاملة :فقال عبد اهلل بن صفوان. قأ عينهتف
سألت ابن عمر عن األعور تفقأ  :[ أخربنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا جملز قال009ابن اجلعد ]. عمر وتسألين

ورواه . أليس خيربك عان عمار   :أسأل ابن عمر قال إمنا :قال قلت. قضى فيها عمر بالدية :عينه قال ابن صفوان
 . صحي . البيهقي من طريق ابن اجلعد مثله
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[ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بان  58639وقال عبد الرزاق ]
ق من بصرها غريهاا مث أصايبت   اخلطاب يف العني إذا مل يبق من بصره غريها الدية كاملة ويف عني املرأة إذا مل يب

 . اها مرسل صحي . الدية كاملة
[ عن ابن جريج قال أخربين حممد بن أيب عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن يف عني 58617عبد الرزاق ] -

[ أخربنا ابن جريج عن حممد بن أيب عياض أن عمار وعثماان   58669وقال عبد الرزاق ]. األعور الدية كاملة
أن األعور إن فقأ عني آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام اهلل القصاص يف كتابه العاني  اجتمعا على 

 . اها ابن أيب عياض مل أعرفه. بالعني وقد علم هذا فعليه القصاص فإن اهلل مل يكن نسيا
عني األعاور  [ عن ابن جريج قال حدثت عن ابن املسيب أن عمر وعثمان قضيا يف 58618وقال عبد الرزاق ]

 اها. بالدية تامة
قضاى يف   [ حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض أن 18446ابن أيب شيبة ] -

[ عن عثمان عن سعيد عن قتادة عان أيب  58637وقال عبد الرزاق ]. أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة
قال قتادة وقاال ابان   . عليه دية عينه وال قود عليه :حي  فقالعياض أن عثمان قضى يف رجل أعور فقأ عني ص

[ حدثنا أبو سعد قاال  0640وقال ابن املنذر ]. املسيب ال يستقاد من األعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا
ض حدثنا محيد هو ابن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أخربنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياا 

[ من طرياق  54833البيهقي ]. أن عثمان بن عفان قال يف أعور فقأ عني صحي  ال يستقاد منه عليه الدية كاملة
مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عني 

 . لسند مسائل، وفيه ضعفاها روى هبذا ا. صحي  فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة
[ حدثونا عن بندار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن كثري عن 0648وقال ابن املنذر ]

اها كثري بن اىب كثري ماوىل عباد   . أيب عياض أن عثمان بن عفان قضى يف أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة
 .  ضعيف. الرمحن بن مسرة
[ حدثنا جرير عن مغرية عن محاد عن إبراهيم أنه ذكر ما يقولاون يف األعاور إذا   18447 شيبة ]وقال ابن أيب

زعم أناس من بين كاهال   :فقال إبراهيم. الدية كاملة :فقئت عينه الصحيحة ومل يكن أخذ لألخرى أرشا، فقالوا
. ، فطلبناه فلم جند له نفاذا، فربدأن ذل  كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينني كلتيهما، فسألنا عن غور ذل 

 . (5)اها فيه ضعف

                                                
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين أيوب بن موسى أن رجاء بن حيوة أخربه أن صاحب حرس عبد املل  بن 58610عبد الرزاق ] - 5

 مروان أصاب سوطه عني أعور ففقأها قال فأعطاه عبد املل  فيها ألف دينار.اها سند جيد.
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يف رجل أعور فقئت عينه الصحيحة  [ عن سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو عن 58631عبد الرزاق ] -
. اها أظنه عن عثمان بن مطر عن ساعيد . عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية

[ حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خالس عن علي يف الرجل األعور إذا أصايبت  18444ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. إن شاء تفقأ عني مكان عني، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة :عينه الصحيحة قال
عن ادسان أن  [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن قتادة 0681وقال ابن املنذر ]

. إن شاء اقتص منه وأعطي نصف الدية :قال. علي بن أيب طالب قال يف أعور فقأ عني رجل صحي  العينني عمدا
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربنا يونس عن ادسن عن علي أنه كان يقول يف 54818البيهقي ]

اء أخذ نصف الدية وفقأ بااألخرى إحادى عايين    إن شاء أخذ الدية كامال وإن ش :األعور إذا فقئت عينه قال
 . اها مرسل رجاله ثقات. الفاقئ

[ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء بن أيب رباح أن عليا قضى 54817وروى البيهقي ]
 .  اها مرسل ضعيف. يف أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة

إذا فقئت عاني   :قال  ى عن معمر عن الزهري عن سامل عن [ حدثنا عبد األعل18444ابن أيب شيبة ] -
 . اها صحي . األعور ففيها دية كاملة

[ حدثنا وكيع وعبد الرحيم عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب الضحى عن 18486ابن أيب شيبة ] -
[ مان  54814البيهقي ]. ت عينه األوىلالعني بالعني، ما أنا فقأ :يف األعور تفقأ عينه الصحيحة عمدا قال

طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن أيب الضحى عن عبد اهلل بن مغفل كذا قاال  
 . اها ثقات. يف أعور فقأ عني صحي  قال العني بالعني

بعض أصاحاب الانيب    [ عن ابن جريج قال أخربين عبدالكرمي عن ادكم بن عتيبة عن58634عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. صلى اهلل عليه وسلم يف عني األعور مخسون من اإلبل

[ حدثنا حممود بن خالد السلمي حدثنا مروان يعين ابن حممد حدثنا اهليثم بن محياد حادثين   6440أبو داود ] -
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف العاني   قضى :العالء بن ادارث حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

 . اها حسنه شعيب، وتردد فيه األلباين(5)القائمة السادة ملكاهنا بثلث الدية

                                                
القائمة املذكورة يف هذا الباب هي الساملة اددقة القائمة الصورة إال أن صاحبها ال يرى [ العني  7/05قال أبو عمر يف االستذكار ] - 5

 منها شيئا.اها
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يف العاني القائماة إذا    قضى  :[ عن معمر عن الزهري عن سامل قال58649عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل صحي (5)أصيبت وطفئت بثلث ديتها

[ أخربنا ابن جريج عن داود بن أيب عاصم عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب 58664اق ]وقال عبد الرز
 . اها صحي . قضى يف العني القائمة تبخص بثلث ديتها

[ حدثنا وكيع عن أيب هالل عن قتادة عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس 18450وقال ابن أيب شيبة ]
نا أبو هالل ناا   هو ابن فروخ شيبان من طريق[ 3491الدارقطين ]. خبصت ثلث ديتهايف العني القائمة إذا  :قال

ويف العاني القائماة إذا   ، يف اليد الشالء ثلث الدياة  :عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس أنه قال
 . اها كذا قال أبو هالل. خسفت ثلث الدية
ىي بن يعمر عن عن سعيد عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن حي[ عن عثمان بن مطر 58661وقال عبد الرزاق ]
 .  ابن عباس مثله

اخلطاب يف العني القائمة إذا فقئت بثلاث  بنقضى عمر :[ عن معمر عن قتادة قال58665عبد الرزاق ]ورواه 
ن عمر قضى يف اليد معمر وبلغين أن قتادة قال عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس أ :قال. ديتها

[ حادثنا  18415ابن أيب شايبة ] . الشالء والعني القائمة العوراء والسن السوداء يف كل واحدة منهن ثلث ديتها
يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس عن عمار يف العاني   

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن 0686املنذر ] ابن. العوراء إذا خبصت وكانت قائمة ثلث ديتها
منهال قال حدثنا محاد عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضاى يف العاني   

[ من طريق 54845البيهقي ]. القائمة إذا خبقت، واليد الشالء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها
عيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس عن عمار بان   س

[ من طريق حممد بان  1960ابن حزم ]. اخلطاب أنه قال يف العني القائمة والسن السوداء واليد الشالء ثلث ديتها
ا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد اهلل بن بريادة  عبد السالم اخلشين نا حممد بن بشار نا حيىي بن سعيد القطان ن

يف العني العوراء إذا فضخت واليد الشالء إذا قطعات   :عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب قال
 . اها هذا أص . والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها

بن اخلطاب قضى يف العني العاوراء   [ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر58660وقال عبد الرزاق ]
 . اها هذا خرب صحي  عن أمري املؤمنني(5)إذا خسفت بثلث ديتها

                                                
[ عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عمر بن اخلطاب يف العني القائمة تبخص بثلث ديتها. كان ابن شهاب 58664عبد الرزاق] - 5

 يرسل.
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يف العاني القائماة إذا    :كان يقول [ عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن 3573مال  ] -
ين حيىي بن سعيد عن بكري بن [ أخربنا الثوري قال أخرب58663وقال عبد الرزاق ]. اها كذا. أطفئت مائة دينار

عبد الرزاق . عبد اهلل بن األشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى يف العني القائمة إذا خبصت مبئة دينار
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين إمساعيل بن أمية أن بكري بن عبد اهلل بن األشج أخربه أنه مسع ساليمان  58668]

[ 18456ابن أيب شيبة ]. ثابت أنه قال يف العني القائمة تبخص عشر الدية مئة ديناربن يسار حيدث عن زيد بن 
حدثنا حفص وعبد الرحيم عن حيىي بن سعيد عن بكري بن عبد اهلل بن األشج عن سليمان بن يسار عن زيد بان  

عبد اهلل النيساابوري   [ حدثنا إبراهيم بن0683ابن املنذر ]. ثابت أنه قضى يف العني القائمة إذا طفئت مئة دينار
قال أخربنا يزيد بن هارون قال أخربنا حيىي يعين ابن سعيد أن بكري بن عبد اهلل بن األشج أخربه أن سليمان بان  

وقال أبو عمر . يسار أخربه أن زيد بن ثابت قضى يف العني القائمة اليت ال يبصر هبا صاحبها إذا طفئت مبائة دينار
ابن عيينة قال حدثين حيىي بن سعيد وإمساعيل بن أمية عن بكري بن عباد اهلل بان   [ وروى 09/ 7يف االستذكار ]

األشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى يف العني القائمة اليت ال يبصر هبا صاحبها إذا خبصت مبائة 
عن سليمان بن يسار  دينار يعين إذا أطفئت، فأسقط مال  من إسناد هذا ادديث بكري بن األشج وهو الراوي له

[ من طريق الشافعي أخربنا مال  عن حيىي بن سعيد عن بكري بن عباد  54841اها قلت رواه البيهقي ]. مساعا
اهلل بن األشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى يف العني القائمة إذا طفئات أو قاال خبقات مبائاة     

 . مة ال شيئا مؤقتاوقد محله مال  وغريه على ادكو. اها صحي (1)دينار

قال يف جفان     [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58374عبد الرزاق ] -
 . اها سند حسن، تقدم. العني ربع الدية

كانوا جيعلون يف جفين  :[ حدثنا عبد اهلل بن منري عن حممد بن إسحاق عن مكحول قال18635ابن أيب شيبة ] -
العني إذا ندرا عن العني الدية، وذل  أنه ال بقاء للعني بعدمها، فإن تفرقا جعلوا يف األسفل الثلاث، ويف األعلاى   

                                                                                                                                       
أخربين عبد العزيز بن عمر قال: إن عمر بن عبد العزيز كتب إىل أمراء األجناد أن  [ أخربنا ابن جريج قال58643عبد الرزاق ] - 5

 يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم يف شتر العني ثلث الدية. أخربنا ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن
ه بعلم علمائهم، قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم يف حجاج العني ثلث الدية.اها عمر بن عبد العزيز كتب إىل أمراء األجناد أن يكتبوا إلي

 صحي .
[ يف حديث زيد بن ثابت يف العني القائمة إذا ُبِخَقْت مائة دينار. قال: يقال البخق أن َتْخِسَف 547/ 6قال أبو عبيد يف الغريب ] - 1

 ْنَخِسْف فصار ال ُيبصر هبا إال أهنا قائمة مث ُفِقئت بعُد ففيها مائة دينار.اهاالعنُي بعد الَعَور فأراد زيد أهنا إْن َعِورت ومل َت
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كأنه من باب ادكومة ال وقت فيه، . اها ثقات. الثلثني، وذل  أنه أجزأ عن العني من األسفل يستر ويكف عنها
 . واهلل أعلم

 

 . العقل مخسون تقدم أهنا على نصف
[ حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شاعيب  18604ابن أيب شيبة ] -
اليد إذا مل يأكل هبا صاحبها ومل يأتزر ومل يساتطب   :من القضية يف اجلراحة كان فيما وضع  :قال

[ حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن حممد 18411] وقال ابن أيب شيبة. هبا فقد مت عقلها، فما نقص فبحساب
كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل  :بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال

. إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن األرض فلم تبلغها، فما نقص فبحسااب 
 . اها مرسل رجاله ثقات

   [ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن 58476عبد الرزاق ] -
 . اها مرسل صحي . ويف اليد نصف الدية ويف الرجل نصف الدية أو عدل ذل  من الذهب أو الورق :قال
ويف اليد نصف  :الق [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58479عبد الرزاق ] -

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عان  18603ابن أيب شيبة ]. الدية ويف الرجل نصف الدية
[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة 18605ابن أيب شيبة ]. يف اليد نصف الدية :علي قال

حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم عان  [ 18413ابن أيب شيبة ]. يف اليد نصف الدية :عن علي قال
 :حدثنا ادجايب قاال   :[ حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال0455ابن املنذر ]. يف الرجل نصف الدية :علي قال

ففي الياد النصاف، ويف الرجال     :حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق اهلمداين عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان وحدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا حدثنا علي بن ادسن . النصف

يف اليد نصف الدياة، ويف الرجال    :أبو نعيم عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال
 [ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أباو عواناة عان أيب   54853البيهقي ]. نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب

. يف اليد النصف ويف الرجل النصف ويف األصابع عشار عشار   :إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال
 . اها صحي ، يأيت يف األصابع

يف الياد نصاف الدياة،     :[ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن علي قال18601وقال ابن أيب شيبة ]
اها أشعث بن ساوار  . بع بنات لبون، وربع بنات خماضمخسون من اإلبل أرباعا، ربع جذا ، وربع حقاق، ور

 . ضعيف
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. يف اليد نصف الدية أمخاسا :قال [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن 18606ابن أيب شيبة ] -
يف الرجل مخسون من اإلبال   :[ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن عبد اهلل قال18418ابن أيب شيبة ]

 ااه. أمخاسا
اليادان   :[ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهلل قاال 18600وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها فيه ضعف. سواء
يف كتاب كتبه مروان عان   :[ حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن محيد بن هالل قال18417ابن أيب شيبة ] -

 . وال أدري ما قزلت، بيد أن السياق بني. مرسل حسن اها. إذا قزلت الرجل، ففيها نصف الدية :

قضاى   [ أخربنا ابن جريج عن داود بن أيب عاصم عن ابن املسيب أن 58855] عبد الرزاق -
 . اها صحي . يف اليد الشالء تقطع بثلث ديتها ويف الرجل الشالء بثلث ديتها

[ عن ابن جريج عمن أخربه عن ابن شهاب أن عمر قضى يف اليد الشالء تقطع بثلث 58851وقال عبد الرزاق ]
 اها. ديتها ويف الرجل الشالء بثلث ديتها

قضى عمر بن اخلطاب يف اليد الشالء إذا قطعات بثلاث    :[ عن معمر عن قتادة قال58856وقال عبد الرزاق ]
عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عبااس   عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة. ديتها

[ حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن ابن بريادة  18448ابن أيب شيبة ]. عن عمر مثله
[ 0417ابن املناذر ] . عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب يف اليد الشالء إذا قطعت ثلث الدية

ن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن قتادة عن عبد اهلل بن بريدة عن حيىي بن يعمار  حدثنا علي ب
اهاا حسان   . عن ابن عباس أن عمر قضى يف اليد الشالء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتاها 

 . صحي 
عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس  [ حدثنا وكيع عن أيب هالل عن قتادة عن ابن بريدة18447ابن أيب شيبة ]وقال 

 . اها األول أص . يف اليد الشالء إذا قطعت ثلث الدية

كسرت الربّيع وهي عماة   :[ حدثين حممد بن سالم أخربنا الفزاري عن محيد عن أنس قال6455البخاري ] -
، فأتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم فأمر النيب صلى اهلل أنس بن مال  ثنية جارية من األنصار، فطلب القوم القصاص

فقال رسول . ال واهلل ال تكسر سنها يا رسول اهلل :فقال أنس بن النضر عم أنس بن مال . عليه وسلم بالقصاص
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 إن من عباد اهلل :فرضي القوم وقبلوا األرش فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. يا أنس كتاب اهلل القصاص :اهلل
 اها. من لو أقسم على اهلل ألبره

[ حدثنا زهري بن حرب أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حسني املعلم عن عمرو بان  6444أبو داود ] -
 . اها حسن، تقدم. شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف األسنان مخس مخس

يف األضراس ببعري  قضى  :يد بن املسيب يقول[ عن حيىي بن سعيد أنه مسع سع5446مال  ] -
فالدية تنقص يف  :قال سعيد بن املسيب. يف األضراس خبمسة أبعرة مخسة أبعرة بعري، وقضى 

قضاء عمر بن اخلطاب وتزيد يف قضاء معاوية فلو كنت أنا جلعلت يف األضراس بعريين بعريين فتل  الدية سواء، 
[ عن ابن جريج قال أخربين ابن سعيد قال قال سعيد بن املسيب قضى 58498عبد الرزاق ]. كل جمتهد مأجورو

عمر بن اخلطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله خبمس قالئص ويف األضراس ببعري بعري حىت إذا كان معاوية 
ولو أصيب الفم كله يف  :س، قال سعيدأنا أعلم باألضراس من عمر فقضى فيها خبمس مخ :وأصيبت أضراسه قال

قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب يف قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا جلعلت يف األضراس بعرييان بعرييان   
[ حدثنا ابن منري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بان  18431ابن أيب شيبة ]. فذل  الدية كاملة

خبمس فرائض مخس، وذل  مخسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانري، ويف اخلطاب قضى فيما أقبل من الفم 
حىت إذا كان معاوية  :قال سعيد. أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات واألنياب :وذكر حيىي. األضراس بعري بعري

الفم كله يف  لو أصيب :قال سعيد. أنا أعلم باألضراس من عمر، فقضى فيه مخس فرائض :فأصيبت أضراسه، قال
قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب يف قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا جلعلت يف األضاراس بعرييان   

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن حيىي بن سعيد عان  0601ابن املنذر ]. بعريين
ل من األسنان خبمسة أبعرة، ويف األضراس بعري بعري، فلما سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب يعين قضى فيما أقب

 . اها صحي (5)أنا أعلم باألضراس من عمر، فجعلهن سواء :كان معاوية وقعت أضراسه فقال
                                                

[ قرأت على أيب أن بعض من يقول إذا اختلف أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم فلي أن أقول غري 833قال صاحل يف مسائله ] - 5
ضراس يف كل ضرس مجل ويف األسنان مخس مخس ويف أقاويلهم وحيتج حبديث حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عمر يف األ

األضراس بعري بعري وقضى معاوية يف السن خبمس ويف األضراس خبمس قال سعيد لو كنت أنا جلعلت يف األضراس بعريين بعريين ويف 
قول رجل من التابعني على األسنان مخسا مخسا فخالف ابن املسيب عمر ومعاوية. فقال أيب إذا احتج حبديث سعيد بن املسيب فقد احتج ب

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ال يرى يف قول التابعني حجة مث قال أيب: إذا قال: يل أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما 
نيب خرج سعيد بن املسيب وقال لو كنت لقضيت خالفهم يقال له تأخذ بقول التابعني؟ فإن قال: نعم يقال له تركت قول أصحاب ال
ا صلى اهلل عليه وسلم وأخذت بقول التابعني فإذا كان ل  أن تترك قوهلم إذا اختلفوا كذل  أيضا تترك قوهلم إذا اجتمعوا ألن  إذا اختلفو
مل تأخذ بقول واحد منهم وحيث تقول ذل  فكذل  إذا اجتمعوا أن ال تأخذ بقوهلم.اها قلت: معىن كالم ابن املسيب: لو كنت زماهنم 

[ حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 863كذا.. ومل يقل ال أرى ما رأوا. قال أبو عمر يف اجلامع ]لقضيت ب
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[ وقد روينا عن عمر بن اخلطاب رواية غري الرواية األوىل أنه قضى يف الضواح  مخساة  0604وقال ابن املنذر ]
حدثناه أبو سعد قال حدثنا أبوسلمة قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا سعيد عان  . ينأبعرة، ويف األضراس بعري

مخس مخس، وفيما  :كان عطاء يقول يف الثنيتني والرباعيتني والنابني :(5)قتادة عن سعيد بن املسيب عن عمرو قال
 .  اها األول أص. بعريان بعريان، أعلى الفم وأسفله كل ذل  سواء، واألضراس سواء :بقي

[ عن ابن جريج والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر 58604وقال عبد الرزاق ]
 . اها صحي ، يأيت. ويف الضرس مجل :أن عمر قال

. [ عن معمر عن ابن شربمة أن عمر بن اخلطاب جعل يف كل ضرس مخسا من اإلبال 58608وقال عبد الرزاق ]
 . اها مرسل فيه ضعف

اها . [عن الثوري عن جابر عن الشعيب عن شري  أن عمر كتب إليه أن األسنان سواء58603بد الرزاق]وقال ع
 . سند ضعيف

[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن عبد العزياز  58451وقال عبد الرزاق ]
لذهب أو الورق فإن اسودت فقد مت عقلها فإن ويف السن مخس من اإلبل أو عدهلا من ا :عن عمر بن اخلطاب قال

اها مرسل جيد، أرى أن عمر رجع عن قولاه  . كسر منها إذا مل تسود فبحساب ذل  ويف سن املرأة مثل ذل 
 . األول، يأيت يف األصابع ما يدل على ذل 

س من اإلبال  يف السن مخ :قال [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18414ابن أيب شيبة ] -
 . اها فيه ضعف. األسنان سواء :حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهلل قال. أمخاسا
يف السن مخس  :قال [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58601عبد الرزاق ] -

يف  :عن عاصم بن ضمرة عن علي قاال  [ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق14081ابن أيب شيبة ]. من اإلبل
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم 54474البيهقي ]. السن مخس من اإلبل
 . اها صحي . ويف السن مخس :بن ضمرة عن علي قال

سلمة عان   [ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هارون بن معرو  قال حدثنا حممد بن0606وقال ابن املنذر ]
كان علي جيعل يف الفم الدية كاملة، ويعطي كل سن فضلها، جيعال يف الثناياا    :ابن إسحاق عن مكحول قال

                                                                                                                                       

حدثنا حممد بن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: مسعت األوزاعي عن ابن املسيب أنه سئل عن شيء؟ فقال: 
ى اهلل عليه وسلم وال أرى يل معهم قوال. قال ابن وضاح: هذا هو ادق. قال أبو عمر: معناه ليس له اختلف فيه أصحاب رسول اهلل صل

 أن يأيت بقول خيالفهم به.اها
كذا وجدته. وكأنه دخل للناسخ حكايته عن عمر وعن عطاء، صوابه:.. عن عمر، وقال عطاء.. وقول عطاء رواه عبد الرزاق عن  - 5

 ابن جريج حبروفه.
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مخسني دينارا مخسني، ويف الرباعيات أربعني أربعني، ويف األنياب ثالثني ثالثني، وفيما يغيب يف الفم من األضراس 
 . اها ضعيف. يةستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا، فتستوعب الد

[ عن داود بن ادصني عن أيب غطفان بن طريف املري أنه أخربه أن مروان بن ادكم بعثاه إىل  5444مال  ] -
فردين مروان إىل عبد  :فيه مخس من اإلبل، قال :يسأله ماذا يف الضرس فقال عبد اهلل بن عباس 
لو مل تعترب ذل  إال باألصابع عقلاها   :ضراس فقال عبد اهلل بن عباسأجتعل مقدم الفم مثل األ :اهلل بن عباس فقال

 . اها صحي (5)سواء
خالفين ادارث بن عباد اهلل بان أيب    :[ عن ابن جريج قال مسعت ابن أيب مليكة يقول58493عبد الرزاق ] -

. فضال لفضل الثناياا كال ولو كان م :األضراس على غريها فقلت ربيعة عند علقمة يف األسنان فقال فضل 
 . اها صحي 

 :[ من طريق ابن وهب حدثين عياض بن عبد اهلل الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقاول 54474وروى البيهقي ]
 .  اها حسن. ويف األسنان الدية :مضت السنة أشياء من اإلنسان فذكر ادديث قال فيه

ذكر لنا أنه كان مع سيف  :عبد اهلل بن سامل قال [ من طريق ابن وهب أخربين حيىي بن54899البيهقي ] -
 :مث قال. أمر العقول ويف السن إذا اسودت عقلها كامال وإذا طرحت بعد ذل  ففي عقلها مرة أخرى 
 اها. وهذا منقطع

ح وعن حجاج عن حصاني   [ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن 18475ابن أيب شيبة ] -
حدثنا . إذا اسودت السن مت عقلها :ح وعن حجاج عن ادكم عن إبراهيم قال شعيب عن ادارث عن عن ال

ح وعن حجاج عن حصني ادارثي عن الشعيب عن ادارث عان   عبد الرحيم عن حجاج عن مكحول عن 
لعاوام عان   [ حدثنا عباد بان ا 18405وقال ابن أيب شيبة ]. علي ح وعن حجاج عن ادكم عن إبراهيم مثله

حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول . يتربص هبا حوال :حجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث عن علي قال
[ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث 18407وقال ابن أيب شيبة ]. عن زيد مثله

                                                
[ حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه قال: األسنان سواء، وقال: إن كان للثنية مجال فإن للضرس منفعة.اها 18457بن أيب شيبة ]ا - 5

[ أخربنا حجاج البصري حدثنا أبو بكر اهلذيل عن الشعيب قال: شهدت شرحيا وجاءه رجل من مراد، فقال: 196صحي . وقال الدارمي ]
قال: عشر عشر. قال: يا سبحان اهلل، أسواء هاتان؟ مجع بني اخلنصر واإلهبام. فقال شري : يا سبحان اهلل، يا أبا أمية، ما دية األصابع؟ 

أسواء أذن  ويدك؟ فإن األذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية، ويف اليد نصف الدية. وحي : إن السنة سبقت قياسكم 
األثر. قال أبو بكر فقال يل الشعيب: يا هذيل، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصيب يف مهده، أكان فاتبع وال تبتد ، فإن  لن تضل ما أخذت ب

 ديتهما سواء؟ قلت: نعم قال: فأين القياس؟.اها سند ضعيف، ورأي شريف.
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ثنا عباد عن حجاج عن مكحاول  حد. عن علي يف السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها حبساب ما نقص منها
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن حصني عان  . عن زيد ح وعن حجاج عن ادكم عن إبراهيم مثله

. الشعيب عن ادارث عن علي ح وعن حجاج عن مكحول عن زيد ح وعن حجاج عن ادكم عن إبراهيم مثلاه 
د بن حنبل قال حدثنا عباد قال أخربنا حجاج عان  حدثنا أمح :[ حدثنا موسى بن هارون قال0607ابن املنذر ]

حصني بن عبد الرمحن ادارثي عن الشعيب عن ادارث عن علي يف السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها حبساب 
[ من طرياق  54891البيهقي ]. ما نقص منها، ويتربص هبا حوال، فإن اسودت مت عقلها، وإال مل تزد على ذل 

أخربنا حجاج عن حصني بن عبد الرمحن عن الشعىب عن ادارث عن علي يف السن إذا  أمحد بن حنبل حدثنا عباد
كسر بعضها أعطي صاحبها حبساب ما نقص منها، ويتربص هبا حوال فإن اسودت مت عقلها وإال مل يازد علاى   

[ عن ادجاج بن أرطاة عن مكحول 58490وقال عبد الرزاق ]. وعن حجاج عن مكحول عن زيد مثله. ذل 
. زيد بن ثابت قال يف السن يستأىن هبا سنة فإن اسودت ففيها العقل كامال وإال فما اسود منها فبحساب ذل  عن

 .  اها ضعيف، تقدم
إن اساودت   :[ عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي عن علي يف السن تصاب قاال 58454عبد الرزاق ] -

عن علي قال يف السن تصاب  -قال أبو سعيد أظنه  - مث قال عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي. فنذرها وا 
وخيشون أن تسود ينتظر هبا سنة فإن اسودت ففيها نذرها وافيا وإن مل تسود فليس فيها شيء قال عباد الكارمي   

 .  اها ضعيف، أبو سعيد هو ابن األعرايب راوي املصنف. ويقولون فإن اسودت بعد سنة فليس فيها شيء
 أو اإلصبعباب يف السن الزائدة 

أخربنا حجاج عن حصني  :حدثنا عباد قال :حدثنا أمحد بن حنبل قال :[ حدثنا موسى قال0495ابن املنذر ] -
يف السن إذا كسر بعضاها أعطاي صااحبها     :أنه قال بن عبد الرمحن ادارثي عن الشعيب عن ادارث عن 

 اها ضعيف. حبساب ما نقص منها
عبد . قال يف السن الزائدة ثلث السن دجاج عن مكحول عن [ قال ا58439قال عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جاريج  17434ابن أيب شيبة ]. الرزاق عن ابن جريج عن مكحول عن زيد مثله
[ 58850وقال عبد الارزاق ] . يف السن الزائدة ثلث السن :قال حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال

 . اها ضعيف. بن جريج عن رجل عن مكحول عن زيد أنه قال يف اإلصبع الزائدة ثلث دية اإلصبعأخربنا ا
 ما جاء يف السن السوداء تصاب

يف السن السوداء تطرح  [عن ابن جريج عن ابن شهاب عمن أخربه عن 58417عبد الرزاق ] -
 اها. ثلث ديتها
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بد العزيز بن عمر عن عمر بن اخلطاب أنه قضى يف السن السوداء [ عن ابن جريج عن ع58410عبد الرزاق ] -
 اها. إذا انكسرت بثلث ديتها

قضى عمر بن اخلطاب يف السن السوداء إذا كسرت والعاني   :[ عن معمر عن قتادة قال58415عبد الرزاق ] -
بن بريدة عن حيىي بن يعمر  وعن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن عبد اهلل. القائمة واليد الشالء بثلث ديتها
[ حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن رجل عان ابان   18451ابن أيب شيبة ]. عن ابن عباس عن عمر مثله

حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عبد اهلل . عباس عن عمر يف السن السوداء ثلث ديتها
يف السن السوداء إذا نزعت وكانات ثابتاة    :ر بن اخلطاب قالبن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس عن عم

 اها. ثلث ديتها
[ عن الثوري عمن حدثه عن ابن املسيب عن عمر يف اليد الشالء والسان الساوداء   58854وقال عبد الرزاق ]

 .  ومننيواخلرب صحي  عن أمري امل. اها تقدم يف اليد الشالء عن داود بن أيب عاصم. والعني القائمة ثلث ديتها
[ حدثنا وكيع عن أيب هالل عن قتادة عن ابن بريدة عن حيىي بن يعمر عن ابن عباس 18455وقال ابن أيب شيبة ]

 .  اها هذا سند ضعيف، تقدم. فيها ثلث الدية :قال
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ل يف أسنان الصايب  جع [ عن محيد عن ادجاج عن عمرو بن مال  أن 58434عبد الرزاق ] -
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال ثنا محاد عن 0608وقال ابن املنذر ]. الذي مل يثغر بعريا بعريا

اها . ادجاج عن الوليد بن أيب مال  عن أخيه أن عمر بن اخلطاب قضى يف سن صيب كسرت قبل أن يثغر ببعري
 . ضعيف
الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب القاص عن أسلم موىل عمر عن  [ حدثنا عبد17591ابن أيب شيبة ] -

 .  اها ضعيف، يأيت يف الترقوة والضلع. عمر أنه قضى يف سن الصيب إذا سقطت قبل أن يثغر بعريا
 . اها ضعيف. فيه عشرة دنانري :قال . فيه حكم :[ عن أيب حنيفة قال58434عبد الرزاق ] -

[ حدثنا عباس العنربي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين شعبة عن قتادة عن عكرمة 6445أبو داود ] -
األصابع سواء، واألسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه  :عن ابن عباس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 . اها رواه البخاري وغريه. وهذه سواء
ربنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن [ أخ6767وقال النسائي ]

أخربنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن . فهذه وهذه سواء اإلهبام واخلنصر :ابن عباس
داللة على أن ما قبله فيه . اها صححه األلباين موقوفا. األصابع عشر عشر :قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال

 . فيه موقو  ومرفو 
قضى يف اإلهبام واليت  [ حدثنا ابن منري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن 18441ابن أيب شيبة ] -

قال . تليها بكف  نصف الكف، ويف الوسطى بعشر فرائض، واليت تليها بتسع فرائض، ويف اخلنصر بست فرائض
[ أخربنا سفيان وعبد الوهاب عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بان  5549الشافعي يف الرسالة ]

اخلطاب قضى يف االهبام خبمس عشرة ويف اليت تليها بعشر ويف الوسطى بعشر ويف اليت تلي اخلنصار بتساع ويف   
علي بان   [ من طريق1963ابن حزم يف احمللى ]. ورواه إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي مثله. (5)اخلنصر بست

                                                
سة أطرا  خمتلفة اجلمال مث قال الشافعي رمحه اهلل: ملا كان معروفا واهلل أعلم عند عمر أن النيب قضى يف اليد خبمسني وكانت اليد مخ - 5

واملنافع نزهلا منازهلا فحكم لكل واحد من االطرا  بقدره من دية الكف فهذا قياس على اخلرب، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه 
يثبت هلم أنه  أن رسول اهلل قال "ويف كل إصبع مما هنال  عشر من االبل" صاروا إليه، ومل يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم واهلل أعلم حىت

كتاب رسول اهلل. ويف ادديث داللتان أحدمها قبول اخلرب واآلخر، أن يقبل اخلرب يف الوقت الذي يثبت فيه وإن مل ميضي عمل من األئمة 
اهلل  مبثل اخلرب الذي قبلوا وداللة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من األئمة مث وجد خربا عن النيب خيالف عمله لترك عمله خلرب رسول

وداللة على أن حديث رسول اهلل يثبت نفسه ال بعمل غريه بعده، ومل يقل املسلمون قد عمل فينا عمر خبال  هذا بني املهاجرين 
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عبد العزيز نا ادجاج بن املنهال نا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطااب  
قضى يف اإلهبام واليت تليها نصف دية اليد، ويف الوسطى عشرة أبعرة، ويف البنصر تسعة أبعرة، ويف اخلنصر ساتة  

 عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قضاى يف  وبه إىل ادجاج بن املنهال نا مهام بن حيىي. أبعرة
ابن املناذر  . اإلهبام مخسة عشر بعريا، ويف السبابة عشرا، ويف الوسطى عشرا، ويف البنصر تسعا، ويف اخلنصر ستا

[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا جعفر بن عون قال حدثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 0413]
قضى عمر يف اإلهبام بثالث عشرة، ويف اليت تليها ثنيت عشرة، ويف الوسطى بعشر، ويف اليت تليها بتسع، ويف  :قال

وفيما هنال  من األصابع  :اخلنصر بست، حىت وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول اهلل فيه
ق حممد بن عبد الوهااب أخربناا   [ من طري54850البيهقي ]. فصارت إىل عشر عشر :قال سعيد. عشر عشر

وكتااب  . صحي ، وهو خمتصر. ورواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه من طريق جعفر بن عون. جعفر بن عون مثله
 . عمرو بن حزم وجد أيام عمر، وأخذ به

 : قال[ أخربنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محاد بن زيد عن حيىي0414وقال ابن املنذر ]
قضى عمر يف اإلهبام واليت تليها مخس وعشرون، ويف اليت تليها عشر، ويف اليت تليها تسعا،  :قال سعيد بن املسيب

األصابع عشرا عشرا، فأخذ بقاول   :ويف اخلنصر ستا، مث إن سعيدا وجد بعد ذل  كتابا عند آل حزم فوجد فيه
 . اها كذا قال. النيب صلى اهلل عليه وسلم

[ عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن عمر جعل يف اإلهبام مخس 58407الرزاق ] ورواه عبد
عشرة ويف السبابة عشرا ويف الوسطى عشرا ويف البنصر تسعا ويف اخلنصر ستا حىت وجدنا كتابا عند آل حزم عن 

[ حدثنا علي بن ادسن قاال  0416ابن املنذر ]. فأخذ بهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن األصابع كلها سواء 
[ عن معمر عن عبد اهلل بن عبد الرمحن األنصاري 58894عبد الرزاق ]. حدثنا عبد اهلل عن سفيان الثوري حنوه

قضى عمر بن اخلطاب يف األصابع بقضاء مث أخرب بكتاب كتبه النيب صلى اهلل عليه وسالم   :عن ابن املسيب قال
 . اها صحي . فأخذ به وترك أمره األولشر من اإلبل آلل حزم يف كل إصبع مما هنال  ع

[ حدثنا عبد اهلل بن منري عن حيىي بن سعيد عن سعيد بان املسايب أن القضااء يف    18440وقال ابن أيب شيبة ]
اها ورواه مال  والليث بن سعد عن حياىي مثلاه، ورواه   . األصابع يف اليدين والرجلني صار إىل عشر من اإلبل

 . منري خمتصرا، وهذا حكاية عن عمل الناس قبله النسائي عن ابن

                                                                                                                                       

واالنصار ومل تذكروا أنتم أن عندكم خالفه وال غريكم بل صاروا إىل ما وجب عليهم من قبول اخلرب عن رسول اهلل وترك كل عمل 
ذا صار إليه إن شاء اهلل كما صار إىل غريه فيما بلغه عن رسول اهلل بتقواه اهلل وتأديته الواجب عليه يف اتبا  أمر خالفه، ولو بلغ عمر ه

 رسول اهلل وعلمه وبأن ليس الحد مع رسول اهلل أمر وأن طاعة اهلل يف اتبا  أمر رسول اهلل.اها ص  عن عمر أنه أفىت به.
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كتب إيل عمر خبمس من صوا   :[ عن الثوري عن جابر عن الشعيب عن شري  قال58867وقال عبد الرزاق ]
األمراء أن األسنان سواء واألصابع سواء ويف عني الدابة ربع مثنها وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصادق  

[ من 54815رواه البيهقي ]. جراحات الرجال والنساء سواء إىل الثلث من دية الرجال ما يكون عند موته وعن
كتب عمر بن اخلطاب إن األصاابع   :طريق ابن وهب أخربين سفيان الثوري عن جابر عن الشعيب عن شري  قال

دثنا سفيان من طريق عبد اهلل بن الوليد ح ورواه. وروي ذل  أيضا عن مسروق بن األجد  عن عمر :قال. سواء
كتب إىل عمر خبمس من صوايف األمراء أن األسنان سواء واألصابع ساواء   :عن جابر عن الشعيب عن شري  قال

ويف عني الدابة ربع مثنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موتاه وجراحاة الرجاال    
. خلف يف أخبار القضاة من طريق الثوري كاذل  اها ورواه وكيع ابن . والنساء سواء إىل الثلث من دية الرجل

 . وجابر اجلعفي ضعيف
أتاين عروة البارقي من عند عمر  :[ حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن شري  قال18458وقال ابن أيب شيبة ]

ناا  [ نا أبو عوانة قال 5045وقال سعيد بن منصور ]. اها اختصره جرير. أن األصابع واألسنان يف الدية سواء
يف عني الدابة ربع مثنها، واألصابع  :كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إىل شري  :مغرية عن إبراهيم قال

سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إال السن واملوضحة، وخري أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عناد  
كان فيما  :أنا مغرية عن إبراهيم قال :نا هشيم قال.  العدةموته، فإذا طلق الرجل امرأته ثالثا، ورثته ما كانت يف

األصابع سواء، اخلنصر واإلهبام سواء، وأن جروح  :جاء به عروة البارقي إىل شري  من عند عمر رضي اهلل عنه أن
وال الرجال والنساء سواء يف السن واملوضحة، فما خال فعلى النصف، وإن يف عني الدابة ربع مثنها، وإن أحق أح

وأنسيت اخلامسة حىت ذكرين عبيدة أن الرجال   :الرجل أن يصدق عليها عند موته يف ولده إذا أقر به، قال مغرية
ورواه وكيع ابان  . اها ورواه الفسوي والبيهقي من طريق سعيد. إذا طلق امرأته ثالثا، ورثته ما دامت يف العدة

صغاين قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عان  [ حدثنا حممد بن إسحاق ال100/ 5خلف يف أخبار القضاة ]
كتب إىل شري  يف خصلة واحدة من اخلمس اليت جااء هبان    -كذا قال-مغرية عن إبراهيم أن هاشم بن هبرية 

إهنا يف اخلمس اليت جاء هبن عروة البارقي من عند عمر  :عروة البارقي من عند عمر بن اخلطاب فكتب إليه شري 
بع مثنها، واألصابع سواء، ويستوي جراحات الرجال والنساء يف املوضحة والسان وماا دون   أن يف عني الدابة ر

ذل ، وأحق أخبار الرجل أن يصدق باعترافه ولده عند موته، وإذا طلق الرجل امرأته ثالثا يف مرضه ورثتاه ماا   
 . ضيبهذا حديث حسن، وقد شارك مغريَة عبيدة ال. اها صوابه هشام بن هبرية. كانت يف العدة

[ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب 58408وقال عبد الرزاق ]
يف كل إصبع مما هنال  عشر من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق ويف كل قصبة قطعت من قصب األصابع أو 

جلها أو عدل ذل  من الذهب أو الاورق  شلت ثلث عقل األصبع ويف كل إصبع قطعت من أصابع يد املرأة أو ر
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اهاا مرسال   . ويف كل قصبة من قصب أصابع املرأة ثلث عقل دية اإلصبع أو عدل ذل  من الذهب أو الورق
 . صحي 

[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم يف   58404وقال عبد الرزاق ]
وقضى عمار   :قال. دة بينهن أو قيمة ذل  من الذهب أو الورق أو الشاءاألصابع عشر عشر يف كل إصبع ال زيا
 .  اها منقطع. بن اخلطاب يف كل إصبع عشر من اإلبل
[ من طريق إسحاق بن إبراهيم ادنظلي أنا حممد بن سلمة اجلزري نا 347/ 5وروى اخلطيب يف الفقيه واملتفقه ]

كان عمر بن اخلطاب جيعل يف اإلهبام  :عيد بن املسيب قالحممد بن إسحاق عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن س
واليت تليها نصف دية الكف وجيعل يف اإلهبام مخس عشرة ويف اليت تليها عشرا ويف الوسطى عشرا ويف اليت تليهاا  
تسعا ويف اآلخرة ستا حىت كان عثمان بن عفان فوجد كتابا كتبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لعمرو بن حزم 

 .  اها هذا وهم، والصواب عمر. يه ويف األصابع عشر عشر، فصريها عثمان عشرا عشراف
كام   :مسعت سليمان بن يسار وسئل :[ من طريق ابن وهب أخربين خمرمة عن أبيه قال54176وروى البيهقي ]

ن وقال ذل  يزيد بن عبد اهلل، وقال يزيد إ :عشر فرائض، قال بكري :يف أصبع الرجل من العقل؟ فقال
 .  اها هذا هو القدر احملفوظ يف اخلرب عن عثمان، وهو مرسل حسن. قضى بذل  
ويف األصاابع   :قال [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58403عبد الرزاق ] -

[ 18464أيب شايبة ]  ابن. [ ثنا علي بن ادسن قال ثنا عبد اهلل عن سفيان، مبثله0457ابن املنذر ]. عشر عشر
. يف اإلصابع عشار الدياة    :حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضامرة عان علاي قاال    

[من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه 54853البيهقي]
 . اها صحي . يف اليد النصف ويف الرجل النصف ويف األصابع عشر عشر :قال
األسنان  :قال  [ عن إبراهيم بن طهمان عن األشعث بن سوار عن الشعيب أن 58400عبد الرزاق ] -

[ حدثنا 18464ابن أيب شيبة ]. سواء واألصابع سواء والعينان سواء واليدان سواء والرجالن سواء واألنثيان سواء
 . اها ال بأس به. كل إصبع عشر الدية قاال يف األصابع يف و حفص عن أشعث عن الشعيب عن 

[ حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن علي وابن مسعود وابن عباس وادسن كانوا 18446ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل صاحل. يف األصابع كلها عشر عشر :يقولون
األصاابع   :قاال  [ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن مكحول عن 18434ابن أيب شيبة ] -

 . اها سند ضعيف. سواء
[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثين جماهد بن موسى قال حدثنا عبد اهلل بن بكر قاال  0411وقال ابن املنذر ]

حدثنا سعيد عن مطر عن محيد بن هالل عن سعد بن هشام أن مروان بن ادكم دعا زيد بن ثابت وأجلس لاه  
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ما أرانا إال قد خناك أو قد أساأنا   :يسأل ويكتب الكاتب حىت إذا فرغ قالكاتبا وجعل بينهما حجابا، فجعل 
فكان فيما سأل عن دية األصابع  :قال. أنت أعلم ما بادرمتوين يف ذل  :ل ، إنا أجلسنا كاتبا يكتب قول ، قال

ن مطار  [ من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد ع54856البيهقي ]. فيها عشر عشر يف كل أصبع :فقال
 . اها سند ضعيف. عن محيد بن هالل عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال يف األصابع عشر عشر من اإلبل

[ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين ابن هليعة عن إسحاق بن عبد اهلل عن أيب الزناد عن 54854وروى البيهقي ]
ن الدية كاملة اإلصبع كاإلصبع مان اخلماس   خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن اجلراح تودى على حساهبا م

 . اها إسحاق هو ابن أيب فروة متروك. األصابع ال يفضل شيء على شيء
[ حدثنا حممد بن أيب عدي قال وجدت يف كتايب عن محيد عن بكر عن هشام بن هبرية 18437ابن أيب شيبة ] -
 . ثقاتاألصابع سواء أو هذه وهذه سواءاها  :قاال وأن 
 [ حدثنا وكيع عن مال  بن أنس عن داود بن حصني عن أيب غطفان املري عن 18454ابن أيب شيبة ] -

 . اها تقدم من املوطأ، وهو خرب صحي . األسنان سواء، اعتربها باألصابع :قال 
حدثنا يزيد بان أيب   قال حدثنا سعيد قال (5)[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا املقربي0419وقال ابن املنذر ]

يف األصاابع عشار    :حبيب عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أيب غطفان املري أن ابن عباس كان يقول
عشر، فأرسل إليه مروان بن ادكم أتقضي يف اإلهبام عشرا عشرا، وقد بلغ  عن عمر بن اخلطاب يف األصاابع؟  

حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا املقارئ  . يتبع من عمررحم اهلل عمر، إن رسول اهلل أحق أن  :فقال ابن عباس
قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثنا يزيد بن أيب حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخربه عان أيب  

ويف األصابع عشرا عشرا، فأرسل إليه مروان بن ادكم تفيت يف األصابع عشارا   :غطفان أن ابن عباس كان يقول
. رحم اهلل عمر رسول اهلل أحق أن يتبع من قول عمار  :بلغ  عن عمر يف األصابع؟! فقال ابن عباس عشرا، وقد
[ من طريق إبراهيم بن منقذ اخلوالين املصري حدثنا عبد اهلل بن يزيد املقرئ حدثنا سعيد بن أيب 54819البيهقي ]

عن أيب غطفان أن ابن عبااس كاان   أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخربه 
أتفيت يف األصابع عشر عشر وقد بلغا  عان عمار يف     :يف األصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال :يقول

 اها  (1)رحم اهلل عمر قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر :األصابع فقال ابن عباس
ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب  [ أخربين415ورواه ابن وهب يف اجلامع ]

 :ماذا ترى يف األصابع؟ فقال ابن عبااس  :فسأله الرسول. أرسل مروان إىل عبد اهلل بن عباس وأنا عنده :أنه قال
                                                

 اهلل بن يزيد.صوابه املقرئ أبو عبد الرمحن عبد  - 5
هذا كقول ابن عمر يف ادج: أفرسول اهلل أحق أن تتبعوا سنته أم عمر؟ بعد أن قال هلم إن أيب مل يقل ذل . وقد ص  عن عمر  - 1

 الرجو  إىل قضاء رسول اهلل يف األصابع صلى اهلل عليه وسلم.
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. شار قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف اليد جمتمعني فريضة، ويف الرجل مثل ذل ، ويف األصابع بعشر ع
أخربه أن عمر بن اخلطاب قد قضى بالذي مسعته، وقال   :فرجع الرسول إىل مروان فأخربه، فرده مروان إليه فقال

يرحم اهلل عمر، فقد كان جمتهدًا موفقًا، ولكن قاد   :فقال ابن عباس. جتعل اإلهبام مثل اخلنصر؟ فأتاه فأخربه :له
أجتعل مثل ضرس ؟ فإهنما عقلاهما واحاد؟ فقاال     :روانأخربته بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقل مل

وأخربين موسى بن سعد بن زيد بن ثابت عن أيب غطفاان مثال    :قال يزيد. ما أدري أقوم هلذا أم أقعد :مروان
 . اها صحي . حديث ابن املسيب

يف كال أمنلاة    :لقا [ عن معمر عن قتادة وعن رجل عن عكرمة عن 58894عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. ثلث دية األصبع قال ويف حديث عكرمة عن عمر ثالث قالئص وثلث قلوص

يف األصابع يف كل مفصل ثلث دياة   :أنه قال [ حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن 18447ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف(5)اإلصبع، إال اإلهبام فإن فيها نصف ديتها إذا قطعت من املفصل، ألن فيها مفصلني

 ما جاء يف الظفر
قضى يف الظفر إذا اعور وفساد   [ عن معمر عن رجل عن عكرمة أن 58865عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف، تقدم ذكره. بقلوص
قضى عمر بن اخلطاب يف الظفار إذا   :[ أخربنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58861وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا الضحاك بن خملد عن ابن جريج عن عمرو بن شاعيب  18476ابن أيب شيبة ]. بقلوص اعرجنم وإذا فسد

 .  اها منقطع. أن عمر بن اخلطاب قضى يف الظفر إذا اعرجنم وفسد بقلوص
أخربين عبد العزيز بن عمار أن أماراء    :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال18477وقال ابن أيب شيبة ]
اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز يف الظفر إذا نز  فعنت أو سقط أو اسود العشر من دية اإلصبع،  األجناد وأهل الرأي

 . اها مرسل حسن. عشرة دنانري
يف الظفر يقلع إن خرج أسود أو مل خيرج    [ قال ادجاج عن مكحول عن 58864عبد الرزاق ] -

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 18479بن أيب شيبة ]ا. ففيه عشرة دنانري وإن خرج أبيض ففيه مخسة دنانري
حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى يف الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغريا عشرة دناانري، وإن  

 . اها ضعيف. خرج أبيض ففيه مخس دنانري

                                                
األنامل سواء، وأن يف كل أمنلة ثلث دية األصابع إال  [ أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن189/ 53قال ابن املنذر ] - 5

 اإلهبام.اها
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قال يف   عن  [ عن الثوري عن خالد ادذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد58866عبد الرزاق ] -
وحدثنا علاي  . [ حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري0436ابن املنذر ]. الظفر إذا اعور مخس دية اإلصبع

قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن خالد ادذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس يف الظفار إذا  
حدثنا ابن علية عن خالد عن عمرو بن هرم عن جابر بن زياد   [18470ابن أيب شيبة ]. أعور مخس دية اإلصبع

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن خالاد  18475ابن أيب شيبة ]. عن ابن عباس يف الظفر إذا أعور مخس دية اإلصبع
أبو إسحاق ادريب . ادذاء عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس يف الظفر إذا اعور مخس دية اإلصبع

 .  سند صحي . [ حدثنا أمحد بن عمر حدثنا وكيع مثله5517/ 3ادديث ] يف غريب
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عبد اهلل بن ذكوان عن ابن 18471وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها ضعيف. عباس قضى يف ظفر رجل أصابه رجل فاعور بعشر دية اإلصبع

اهاا  . يف األنف الدية :قال [ حدثنا أبو خالد األمحر عن عبيدة عن إبراهيم عن 18308]ابن أيب شيبة  -
 . مرسل صاحل

يف األنف الدية  :قال [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58644عبد الرزاق ] -
يف  :م بن ضمرة عن علي قال[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاص18378ابن أيب شيبة ]. إذا استؤصل
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصام بان   54447البيهقي ]. األنف الدية

 . اها صحي . ويف األنف الدية :ضمرة عن علي أنه قال
يا عان  [ حدثنا أيب قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا زكر5601ورواه عبد اهلل بن أمحد يف مسائل أبيه ]

املارن كل  :مسعت أيب يقول. يف األنف إذا استوصل املارن الدية :أيب اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال
 اها. شيء يأخذ من األنف ويبقى العظم

يف األنف الدية، وما قطع مان   :[ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن علي قال18377وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها ضعيف. األنف فبحساب

يف األنف إذا أوعب جدعاه أو   [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18301ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا جدي 591وروى البغوي يف مسائل أمحد بن حنبل ]. قطع املارن الدية أمخاسا فما نقص منه فبادساب

                                                
[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية. وأمجع كل 114/ 53قال ابن املنذر ] - 5

 من حنفظ عنه من أهل العلم على القول به.اها
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. األنف الدية، ويف األصابع عشر عشار يف  :قال عبد اهلل :أنبأ أشعث عن الشعيب عن مسروق قال :ثنا هشيم قال
 . اها فيه ضعف

 :قال [ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج وعمر بن عامر عن مكحول عن 18300ابن أيب شيبة ] -
وقال حدثنا يزيد عن حجاج عن مكحول عان  . يف اخلرمات الثالث يف األنف الدية، ويف كل واحدة ثلث الدية

. اها كذا والصواب زيد بان ثابات  . األرنبة ثلث دية األنف ويف الوترة ثلث دية األنفيف  :زيد بن أسلم قال
[ من طريق أمحد بن حنبل أخربنا عباد بن العوام حدثنا عمر هو ابن عامر عن مكحول عن زيد 54489البيهقي ]

حدثنا حجااج عان   وحدثنا عباد . يف اخلرمات الثالث يف األنف الدية ويف كل واحدة ثلث الدية :بن ثابت قال
 .  اها ضعيف. مكحول عن زيد بن ثابت مثله

[ عن ابن جريج قال أخربين عثمان بن أيب سليمان أن عبدا كسر إحدى قصابيت أناف   58689عبد الرزاق ] -
رجل فرفع ذل  إيل عمر بن عبد العزيز فقال عمر وجدت يف كتاب لعمر بن اخلطاب أميا عظم كسر مث جرب كما 

ابان أيب  . حقتان فراجعه ابن سراقة قال إمنا كسر إحدى القصبتني فأىب عمر إال أن جيعل فيه ادقاتني كان ففيه 
[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال أخربين عثمان بن أيب سليمان أن مملوكا جلبري بان أيب  18696شيبة ]

بن عبد العزيز عن ذل ؟ فقاال  سليمان كسر إحدى قصبيت أنف موىل لعطاء بن خبت، وإن ابن سراقة سأل عمر 
أميا عظم كسر، مث جرب كما كان ففيه حقتان، فراجع ابن سراقة عمر،  :وجدنا يف كتاب لعمر بن اخلطاب :عمر
 . اها مرسل رجاله ثقات. إمنا كسرت إحدى القصبتني، فأىب عمر إال أن جيعل فيها ادقتني وافيتني :فقال
حدثنا محاد عن ادجاج عن حاجز بن  :حدثنا حجاج قال :العزيز قال [ حدثنا علي بن عبد0671ابن املنذر ] -

اها ضعفه ابان  . عبد اهلل بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدمها أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أيب طالب
 .  املنذر

ا قطع الدياة، فاإن   يف اللسان إذ [ عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى 58441عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. قطعت أسلته فبني بعض الكالم ومل يبني بعضا فنصف الدية

قضى أبو بكر يف اللسان إذا قطع بالدياة إذا   :[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58440عبد الرزاق ] -
نا حممد بن بكار  [ حدث18675ابن أيب شيبة ]. نز  من أصله وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية

                                                
ء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف اللسان الدية. مث قال: وأمجع كل من أحفظ [ جا53/160قال ابن املنذر ] - 5

 عنه من أهل العلم على القول به.اها
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قضى أبو بكر الصديق يف اللسان إذا قطع بالدية إذا أوعب من أصاله،   :عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال
 .  اها منقطع. وإذا قطعت أسلته فتكلم صاحبه، ففيه نصف الدية

زيز عان  [ أخربنا ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن عبد الع58449عبد الرزاق ] -
عمر بن اخلطاب يف اللسان إذا استؤصل الدية تامة وما أصيب من اللسان فبلغ أن مينع الكالم ففيه الدية تامة، ويف 

[ حدثنا حممد بن بكر عان ابان   18673ابن أيب شيبة ]. لسان املرأة الدية كاملة وقص هذه القصة كاملة كلها
مر بن عبد العزيز عن عمر بان اخلطااب يف اللساان إذا    جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لع

استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن مينع الكالم ففيه الدية كاملة، ويف لسان املرأة الدية كاملاة،  
 . اها مرسل جيد. وما أصيب من لساهنا فبلغ أن مينع الكالم ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذل  فبحسابه

. قال يف اللسان الدية [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58445الرزاق ] عبد -
[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أيب إساحاق  0493ابن املنذر ]

. ص وأبو عوانة عن أيب إساحاق اها ورواه أبو األحو. يف اللسان الدية :عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال
 . صحي 

يف اللساان   :[ حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أيب جني  عن عاصم عن علي قاال 18676وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها كذا وجدته، وهم ثقات. الدية
يف اللسان إذا استؤصال الدياة    [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18684ابن أيب شيبة ] -
 . اها أشعث ضعيف. اسا، فما نقص فبادسابأمخ
كان يقال يف كل واحد من اإلنسان اللساان   :[ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال58674عبد الرزاق ] -

ابن . اها أظن السائل هو عبد الرزاق. لعل ذل  :قلت الشفتني؟ قال. واألنف وشبه ذل  الدية، ويف اإلثنني الدية
ما كاان مان اثانني يف     :كان يقال :ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال[ حد18644أيب شيبة ]

 .  اها صحي . اإلنسان ففيهما الدية، ويف كل واحدة منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية
 [ من طريق ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه أن السنة54484وروى البيهقي ]

 . يأيت. اها صحي . مضت يف العقل بأن يف اللسان الدية
 :[ من طريق ابن وهب أخربين عياض بن عبد اهلل الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقاول 54488وروى البيهقي ]

 . اها حسن. ويف اللسان الدية ويف الصوت إذا انقطع الدية :مضت السنة يف أشياء من اإلنسان قال
[ عن ابن جريج قال أخربنا ابن أيب جني  أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكالم أن 58448وقال عبد الرزاق ]

فإن ذهب بعض الكالم وبقي بعض فبحساب الكالم، والكالم  :قال. هو قول الناس :عمن؟ قال :قلت. فيه الدية
 . اها صحي . ال أدري :عمن؟ قال :قلت. من مثانية وعشرين حرفا
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قضى عمر بن اخلطاب يف لسان األخارس   :[ عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال58446عبد الرزاق ] -
 . اها ضعفه ابن املنذر. يف لسان األخرس ويف ذكر اخلصي حكم عدل :قال سفيان. يستأصل بثلث الدية
[ عن ابن جريج عن رجل مسع مكحوال يقول قضى عمر بن اخلطاب يف اليد الشاالء  58463وقال عبد الرزاق ]

 . اها ضعيف. سان األخرس وذكر اخلصي يستأصل بثلث الديةول
يف  :[ حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن مكحول عن زيد بان ثابات قاال   18680ابن أيب شيبة ] -

 . اها فيه ضعف. اللسان إذا انشق مث التأم عشرون بعريا
كانوا جيعلون يف الفام إذا   :مكحول قال[ حدثنا ابن منري عن حممد بن إسحاق عن 18633وقال ابن أيب شيبة ]

 .  اها ضعيف. انشق الدية

ابن أيب شيبة . يف الشفتني بالدية مئة من اإلبل قضى  :[ عن عمرو بن شعيب قال58671عبد الرزاق ] -
ة مئاة  قضى أبو بكر يف الشفتني بالدي :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال18644]

 .  اها منقطع. من اإلبل
يف الشافتني   :قال [ عن إسرائيل قال أخربين أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58676عبد الرزاق ] -
[ من طريق ادجاج بن املنهال نا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عان  83/ 55ابن حزم ]. الدية

 . اها ال بأس به. لديةيف إحدى الشفتني النصف يعين نصف ا :علي قال
يف الشفة السفلى ثلثا الدية ألهنا  [ ثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن 18640ابن أيب شيبة ] -

[ ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثناا  0674ابن املنذر ]. حتبس الطعام والشراب، ويف العليا ثلث الدية
أن زيد بن ثابت قال يف الشفة العليا ثلث الدية، ويف الشفة السافلى ثلثاا   محاد قال أخربنا ادجاج عن مكحول 

 . ضعيف. [ من طريق علي بن عبد العزيز نا ادجاج بن املنهال مثله55/83ابن حزم ]. الدية
 :[ من طريق ابن وهب أخربين عياض بن عبد اهلل الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقاول 54483وروى البيهقي ]
تقدمت حكاية إبراهيم . اها حسن. ويف الشفتني الدية : أشياء من اإلنسان فذكر ادديث قال فيهمضت السنة يف

 . (5)يف االثنني من اإلنسان
[ أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه أن السانة مضات يف   454وقال ابن وهب ]

نثيني الدية، ويف اللسان الدية، ويف الشفتني الدية، وإن قطعت العقل بأن يف الصلب الدية، ويف الذكر الدية، ويف األ

                                                
 [ أمجع العلماء من السلف واخللف أن يف الشفتني الدية.اها وقاله ابن حزم يف مراتب اإلمجا .75/ 7قال أبو عمر يف االستذكار ] - 5
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يف  :وعن سعيد بن املسيب أنه قاال . الشفة العليا ففيها نصف الدية، وإن قطعت الشفة السفلى ففيها ثلث الدية
 . اها صحي . السمع إذا ذهب الدية تامة

يف األذن مخساة    طاووس عن أبيه أنه قال قال  [ عن ابن جريج قال أخربين ابن58305عبد الرزاق ] -
وقال عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أول من قضى يف األذن أبو بكار  . عشر بعريا يغيبها الشعر والعمامة

[ حدثنا حممد بن 18379ابن أيب شيبة ]. مخسة عشر من اإلبل ال يضر مسعا وال ينقص قوة يغيبها الشعر والعمامة
يف األذن مخس عشرة من أجل أناه لايس يضار     :ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال قال أبو بكر بكر عن

[ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن أبا بكر قضى 58306وقال عبد الرزاق ]. مسعها، ويغشيها الشعر والعمامة
اهاا  . ا الشعر والعماماة إمنا هو شني ال يضر مسعا وال ينقص قوة يغيبه :يف األذن خبمسة عشر من اإلبل وقال

 .  وقد ضعفه ابن املنذر. مرسل من الوجهني
ال  :قضى أبو بكر يف األذن فجعلها منقولة قال :[ عن معمر عن عمرو بن شعيب قال58300وقال عبد الرزاق ]

اهاا  . يذهب مسعها ويسترها الشعر والعمامة، وقضى عمر فيها بنصف الدية أو عدل ذل  من الذهب أو الورق
 .  منقطع

يف األذن إذا استؤصلت نصف الدية فماا قطاع مناها     :[ عن معمر عن قتادة قال58308وقال عبد الرزاق ]
وقضى فيها أبو بكر خبمساة   :وإذا ذهب السمع فنصف ديتها، قال :فبحساب ذل  يقدر بالقرطاس، قال قتادة

وقضى فيها أبو  :قال. مت عقلهاإذا قطعت األذن  :[ عن معمر عن قتادة قال58699عبد الرزاق ]. عشر من اإلبل
 .  اها منقطع. بكر خبمسة عشر من اإلبل

قضى يف األذن إذا استؤصلت  [ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن 58304عبد الرزاق ] -
. والناس علياه  :وعن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أن عمر قضى به، قال معمر. نصف الدية
 . جود، وهو مرسلاها هذا أ

[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتااب  18373وقال ابن أيب شيبة ]
 .  اها مرسل جيد. يف األذن نصف الدية أو عدل ذل  من الذهب :لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب قال

يف األذن إذا  :قاال  ن عاصم بن ضمرة عان  [ عن الثوري عن بن أيب إسحاق ع58370عبد الرزاق ] -
عباد  . اها كذا، وهذا تصحيف بني. النصف يعين نصف الدية قال سفيان فما أصيب من األذن فبحساب ذل 

[ حدثين أيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي 5458اهلل بن أمحد يف مسائل أبيه ]
 . صحي . رواه أبو األحوص وأبو عوانة عن أيب إسحاقاها و. يف األذن نصف الدية :قال

 



 271 

يف األذن إذا  :قاال [ حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشاعيب عان   18374ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. استؤصلت نصف الدية أمخاسا فما نقص منها فبحساب

 :لفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقاول [ من طريق ابن وهب حدثين عياض بن عبد اهلل ا54466وروى البيهقي ]
 . اها حسن يأيت. ويف األذنني الدية :مضت السنة أشياء من اإلنسان فذكر ادديث قال فيه
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. قال يف شحمة األذن ثلث الدياة  [ عن محيد الشامي عن ادجاج عن مكحول عن 58695عبد الرزاق ] -
إذا اصطلمت األذن ففيها  :ن حجاج عن مكحول عن زيد قال[ حدثنا يزيد بن هارون ع18380ابن أيب شيبة ]

يف  :[ حدثنا عبد الرحيم وابن منري عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قاال 17441ابن أيب شيبة ]. ديتها
 .  تقدم ما يدل على هذا. اها ضعيف. شحمة األذن ثلث دية األذن

لقيت شيخا يف زمان اجلماجم فخليته وسألت عنه  :عن الثوري عن عو  األعرايب قال[ 57573عبد الرزاق ] -
 رمى رجل رجال حبجر يف رأسه يف زمان  :فقيل يل ذل  أبو املهلب عم أيب قالبة فسمعته يقول

ثنا أباو  [ حد18634ابن أيب شيبة ]. فذهب مسعه وعقله ولسانه وذكره فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي
 :ذاك أبو املهلب عم أيب قالبة قاال  :مسعت شيخا قبل فتنة ابن األشعث، فنعت نعته، قالوا :خالد عن عو  قال

عبد . رمي رجل حبجر يف رأسه فذهب مسعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات
ربنا عو  قال حدثين شيخ من جرم أن رجال رماى  [ حدثين أيب قال حدثنا هشيم قال أخ5144اهلل يف مسائله ]

فقضى له عمر بن اخلطاب بأربع  :قال. رجال حبجر فأصاب رأسه فذهب بسمعه وبصره ولسانه وعقله أو ذكره
وذهب مسعه ونكاحه وبصاره   :وقال هشيم مرة. قال فنعته فقيل ذل  أبو املهلب عم أيب قالبة. ديات وهو حي

حادثنا عاو     :دثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال[ ح0447ابن املنذر ]. وعقله
 :قاال . ذل  أبو املهلب عم أيب قالباة  :لقيت شيخا يف زمن اجلماجم فخليته فسألت عنه، فقيل :األعرايب قال
ره، رمى رجل رجال حبجر يف رأسه يف زمان عمر بن اخلطاب، فذهب مسعه وعقله ولسانه وذكا  :فسمعته يقول

[ حدثنا علي بان  0644ابن املنذر ]. اها ورواه البيهقي من طريق علي بن ادسن. فقضى فيه عمر أربع ديات
مسعت شيخا من جارم حيادث    :عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا عو  األعرايب قال

لسانه ومسعه وذكاره وعقلاه،    رمى رجل رأس رجل حبجر فذهب :أبو املهلب فسمعته يقول :فسألت عنه فقيل
[ من طريق ادسن بن سفيان أخربنا أبو بكر حادثنا  54446البيهقي ]. فقضى فيه عمر بن اخلطاب بأربع ديات

 :أبو الوليد عن عو  قال مسعت شيخا قبل فتنة ابن األشعث فنعت نعته فقالوا ذاك أبو املهلب عم أيب قالبة قاال 
اها . سانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر بأربع دياترمى رجل حبجر يف رأسه فذهب مسعه ول

[ من طريق ابن وضاح نا 43/ 55ورواه ابن حزم ]. كذا، وال أعلم ابن أيب شيبة روى عن أيب الوليد، واهلل أعلم
 . صحي . موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان هو الثوري عن عو  مثله

                                                
 [ أمجع عوام أهل العلم على أن يف السمع الدية.اها196/ 53ابن املنذر ]قال  - 5
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حممد بن أيب عدي عن األشعث عن ادسن يف رجل أفز  رجاال فاذهب    [ حدثنا18050وقال ابن أيب شيبة ]
[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ عن أشاعث عان   54447البيهقي ]. لو أدركه عمر لضمنه :عقله، قال

 . اها ال بأس به. لو أدركه لضمنه الدية :ادسن سئل عن رجل فز  رجال فذهب عقله قال
يف الرجال     بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن [ عن حممد 58481عبد الرزاق ] -

اها منقطع، وهو حسن، ياأيت  . يضرب حىت يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حىت يغن فال يفهم الدية كاملة
 . يف اهلامشة

 اها. يف العقل الدية :[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال18058وقال ابن أيب شيبة ]
إذا ضرب الرجال   :ثابت قالبن[ حدثنا ابن منري عن حجاج عن مكحول عن زيد18636وقال ابن أيب شيبة ]

 اها. حىت يذهب مسعه ففيه الدية
[ حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت 18663وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها حجاج ضعيف. لف عليهحي :يف الرجل يدعي أنه قد ذهب مسعه قال
 :[ من طريق ابن وهب حدثين عياض بن عبد اهلل الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقاول 54448وروى البيهقي ]

 .  اها حسن تقدم. مضت السنة أشياء من اإلنسان يف نفسه الدية ويف العقل إذا ذهب الدية

يف صلب الرجل إذا كسار مث   قضى  :بن شعيب قال[ عن ابن جريج عن عمرو 58496عبد الرزاق ] -
[ حدثنا حممد بان  18817ابن أيب شيبة]. جرب بالدية كاملة إذا كان ال حيمل له، وبنصف الدية إذا كان حيمل له

قضى أبو بكر يف صلب الرجل إذا كسر مث جرب بالدية كاملاة إذا   :بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال
 . اها منقطع. ه، وبنصف الدية إذا كان حيمل لهكان ال حيمل ل

إذا مل يولد له فالدية وإن  :[ عن معمر عن رجل عن عكرمة عن أيب بكر أو عن عمر قال58408عبد الرزاق ] -
مث رواه عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر أو عمر قضى يف الصلب إذا مل يولد . ولد له فنصف الدية
 . اها ضعيف. له فنصف الدية له بالدية فإن ولد

 [ حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن بن صاحل عن عبيدة عن يزيد الضخم عن 18831ابن أيب شيبة ] -
 . اها كذا يزيد الضخم ومل أعرفه. إذا كسر الصلب ومنع اجلما  ففيه الدية :قال
قال يف الفقار يف كل فقاارة أحاد   [ عن ادجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه 58494عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حفص عن حجاج عن مكحول عن 18649ابن أيب شيبة ]. اها صوابه زيد. وثالثون دينارا وربع دينار
[ حدثنا أباو  18816ابن أيب شيبة ]. إذا ضرب الرجل فحدب، أو غن، أو ب ، ففي كل واحدة الدية :زيد قال

[ 5604عبد اهلل يف مساائل أبياه ]  . يف الصلب الدية :د قالخالد وأبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زي
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حدثين أيب قال نا عمر بن علي املقدمي قال مسعت ادجاج عن مكحول عن زيد أنه قال يف الصالب اذا كسار   
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا محااد  0465ابن املنذر ]. فحدب ففيه الدية

 . اها ضعيف. يف اددب الدية كاملة :دجاج عن مكحول أن زيدا قالقال أخربنا ا
[ عن ابن جريج قال أخربت عن الشعيب أن زيدا قضى يف فقار الظهر كلاه بالدياة   58494وقال عبد الرزاق ]

كاملة وهي ألف دينار وهي اثنتان وثالثون فقارة كل فقارة أحد وثالثون دينارا إذا كسرت مث برأت على غاري  
فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثالثون دينارا وربع دينار ويف عثمها ما فيه من ادكم املستقبل سوى عثم 
 اها. ذل 
. اتفق أهل العلم أن يف الصلب الدياة  :[ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن الزهري قال18814ابن أيب شيبة ] -

عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه  [ أخربين يونس بن يزيد454اها كذا قال حجاج، وقال ابن وهب ]
اها هاذا أصا ، وهاو    . أن السنة مضت يف العقل بأن يف الصلب الدية، ويف الذكر الدية، ويف األنثيني الدية

 .  صحي ، تقدم
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين حممد بن ادارث بن سفيان أن حممد بن عبد الرمحن بان  58400عبد الرزاق ] -

قضى يف رجل كسر صلبه فاحدودب ومل يقعد وهاو ميشاي وهاو     حضرت  :أيب ربيعة قال
[ عن ابن جريج قال أخربين حممد بن ادارث 58491عبد الرزاق ]. فمشى فقضى له بثلثي الدية :حمدودب قال

قضى يف رجل كسر  حضرت  :بن سفيان أن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أيب ربيعة قال
[ حدثنا حممد بن بكر عن ابان  18835ابن أيب شيبة ]. صلبه فاحدودب ومل يقعد وهو ميشي حمدودبا بثلثي الدية

حضرت ابن الزبري  :جريج قال أخربين حممد بن ادارث بن سفيان أن حممد بن عبد اهلل بن أيب ربيعة أخربه أنه قال
. امش، فمشى فقضى له بثلثي الدياة  :شي وهو حمدودب، فقاليف رجل كسر صلبه فاحدودب ومل يقعد وهو مي

 . اها على رسم ابن حبان
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 [ عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أن 5443مال  ] -
ن جاريج ومعمار   [ عن ابا 58498عبد الرزاق ]. قضى يف الضرس جبمل ويف الترقوة جبمل ويف الضلع جبمل

 :اها وبه قال. والثوري عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل عمر قال قال عمر يف الضلع مجل
[ حدثنا وكيع قاال حادثنا   18493ابن أيب شيبة ]. يف الترقوة مجل، أنا اختصرته، وقد ذكره عبد الرزاق مفرقا

يف الترقاوة   :مسعت عمر يقول على املنرب :عمر قالسفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم موىل 
اهاا  . حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن جندب القاص عن أسلم موىل عمر أنه قضى يف الترقوة بابعري . مجل

[ أخربنا سفيان بن 565/ 0إسحاق ]املطالب العالية . يف الضلع مجل :وأعاده من طريق وكيع وقال. حجاج يهم
ن مسلم بن جندب أنه مسع أباه أسلم يقول مسعت عمر بن اخلطاب يقاول يف الضارس   عيينة عن زيد بن أسلم ع
[ قال علي بن حرب ثنا سفيان عن زيد بن أسالم  403وقال ابن كثري يف مسند الفاروق ]. مجل ويف الترقوة مجل

ويف يف الضلع مجل، ويف الترقاوة مجال،    :مسعت عمر بن اخلطاب يقول :عن مسلم بن جندب عن أيب زيد قال
أخرجه أباو  . ورواه مسلم بن خالد عن زيد رفعه، وهو وهم. خرب صحي . اها أبو زيد هو أسلم. الضرس مجل

 .  العباس األصم يف حديثه
[ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بان  58459وقال عبد الرزاق ]

 . ل صحي اها مرس. اخلطاب أنه قضى يف الضلع ببعري
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا ادجااج عان   0490ابن املنذر ] -

 . اها ضعيف. يف الترقوة أربعة أبعرة :أنه قال مكحول عن 

إذا مل يلتفات   (5)يف الصعر [ عن غري واحد عن ادجاج عن مكحول عن 58444عبد الرزاق ] -
. [ حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن مكحول عن زيد يف الصعر الدياة 18643ابن أيب شيبة ]. الدية كاملة

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا ادجاج 0494اها وقال ابن املنذر ]
 . اها ضعيف. يةيف الصعر نصف الد :عن مكحول أن زيد بن ثابت قال

                                                
[ الصعر ميل يف العنق وانقالب يف الوجه إىل أحد الشقني والتصعري إمالة اخلد عن النظر إىل الناس هتاونا 107/ 5قال اخلليل يف العني ] - 5

[ وهو أن يصري 53/146(.اها وقال ابن املنذر يف الصعر ]من كرب وعظمة كأنه معرض، قال اهلل عز وجل )وال تصعر خدك للناس
املضروب باجلناية يف حال ال يلتفت. اختلف أهل العلم يف هذا الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: يف الصعر نصف الدية وروي عنه 

 أنه قال: فيه الدية. وال يثبت عنه شيء من الروايتني. اخل.
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[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بان عمار أن أماراء    18646وقال ابن أيب شيبة ]
 .  اها سند جيد. األجناد اجتمعوا لعمر بن عبد العزيز يف الصعر إذا مل يلتفت الرجل إال ما احنر  مخسون دينارا

يف ذكر الرجل بديته مئة مان   قضى  :ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال[ عن 58430عبد الرزاق ] -
قضى أبو بكار يف   :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال18446ابن أيب شيبة ]. اإلبل

 .  اها منقطع. ذكر الرجل بديته مئة من اإلبل
 . اها صاحل. يف الذكر الدية :قال راهيم عن [ حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إب18460ابن أيب شيبة ] -
أنه قضى يف ادشفة بالدياة   [ عن معمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58436عبد الرزاق ] -

. [ عن الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال يف الذكر الدياة 58434عبد الرزاق ]. كاملة
بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه [ من طريق سعيد 54841البيهقي ]

اها ورواه أبو عوانة وأبو األحوص وزهري وغريهم، رواه ابن . ويف الذكر الدية ويف إحدى البيضتني النصف :قال
 . صحي . أيب شيبة وابن املنذر وغريمها

يف ادشافة إذا   :قااال  و امر عن [ حدثنا حممد بن بكر عن أشعث عن ع18444ابن أيب شيبة ] -
 [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18468وقال ]. قطعت الدية، فما نقص منها فبحساب

[حدثين أيب قال حدثنا ابن أيب زائدة قال حدثنا أشعث عن 5414عبد اهلل بن أمحد ]. يف الذكر الدية أمخاسا :قال
 . اها أشعث ضعيف. يف ادشفة الدية والشعيب قال قال 
[ أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سعيد بن املسيب أخربه أن السانة مضات يف   454وقال ابن وهب ]

 .  اها صحي  تقدم. العقل بأن يف الصلب الدية، ويف الذكر الدية، ويف األنثيني الدية
مضت السنة أشياء  :بن عبد اهلل الفهري أنه مسع زيد بن أسلم يقول [ حدثين عياض457ابن وهب يف اجلامع ] -

 . اها حسن، تقدم. ويف الذكر الدية :من اإلنسان وقال
 :أرأيت إن أصيبت ادشفة؟ قال :قلت لعطاء :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال18441ابن أيب شيبة ] -

 . اها صحي  .قد قالوا ذل  :أثبت؟ قال :قلت لعطاء :الدية، قال

                                                
[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف الذكر الدية. مث قال: أمجع أهل العلم على 177/ 53قال ابن املنذر ] - 5

 القول به، إال شيء روي عن قتادة شذ عن أهل العلم، ففرق بني ذكر الذي يأيت النساء وبني الذكر الذي ال يأيت النساء.اها
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[ عن الثوري عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العااص  58446عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. أنه حكم يف البيضة يصاب جانبها األعلى بسدس من الدية عن 
يف البيضاة   :قاال  ة عن [ عن الثوري ومعمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمر58464عبد الرزاق ] -

يف  :[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علاي قاال  18895ابن أيب شيبة ]. النصف
ابن املنذر . حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي مثله. إحدى البيضتني نصف الدية

نعيم قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصام بان    [ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا أبو0449]
[ حدثين أيب قال حدثنا وكيع قاال حادثنا   5414وقال عبد اهلل بن أمحد يف مسائل أبيه ]. ضمرة عن علي مثله

يف اللسان الدية ويف األنف الدية ويف الذكر الدياة   :سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال
ني نصف الدية ويف اليد نصف الدية ويف الرجل نصف الدية ويف إحدى العينني نصف الدية ويف ويف إحدى البيضت
 . اها صحي . األذن النصف

كل زوجني ففيهما الدية وكل  :[ عن ابن جريج أن علقمة بن قيس قال قال 58303عبد الرزاق ] -
 . اها منقطع، وله شاهد عن إبراهيم تقدم. واحد ففيه الدية

 :[ عن إبراهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعيب عن ابان مساعود قاال   58449وقال عبد الرزاق ]
 :[ حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعيب عن مسروق عن عباد اهلل قاال  18898ابن أيب شيبة ]. األنثيان سواء
اها أشعث . األنثيان سواء :حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهلل قال. البيضتان سواء

 . ضعيف
[ حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت )ح( وعن حجااج  18893ابن أيب شيبة ] -

عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي )ح( وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبري )ح( وعن حجااج عان   
[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا جماهد بان  0445]ابن املنذر . البيضتان سواء :عمرو بن شعيب أهنم قالوا

. مها سواء :أخربنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت يف البيضتني قال :موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال
إين ألعجب ممن يفضل إحدامها علاى   :فذكرت ذل  لعمرو بن شعيب وحنن نطو  بالبيت فقال :قال حجاج

[ من 54844البيهقي ]. نا من اجلانب األيسر، فألقحن من اجلانب األمين، مها سواءاألخرى، وقد أخصينا غنما ل
 . مرسل ال بأس به. (5)طريق علي بن املديين حدثنا يزيد بن هارون عن ادجاج مثله

                                                
[ حدثنا 18890املسيب قال: يف اليسرى من البيضتني الثلثان. ابن أيب شيبة ] [ عن معمر عن قتادة عن ابن58443عبد الرزاق ] - 5

ا إمساعيل بن إبراهيم عن داود عن سعيد بن املسيب قال: يف البيضة اليسرى ثلثا الدية، ويف اليمىن الثلث، قلت: مله؟ قال: ألن اليسرى إذ
[ من طريق إمساعيل القاضي ثنا ابن أيب أويس وعيسى بن مينا 54840]ذهبت مل يولد له وإذا ذهبت اليمىن ولد له.اها صحي . البيهقي 



 278 

 [ نا هشيم أنا داود بن أيب هند نا عمرو بن شعيب أن رجال استكره امارأة حاىت أفضااها    1548سعيد ] -
[ عن هشايم  53443عبد الرزاق ]. فجلده ادد، وضمنه ثلث ديتها   وافتضها، فرفع ذل  إىل 

عن داود بن أيب هند قال حدثنا عمرو بن شعيب أن رجال استكره امرأة فافتضها فضربه عمر بن اخلطاب اداد  
ن شعيب أن رجال استكره امارأة  [ حدثنا هشيم عن داود عن عمرو ب17684ابن أيب شيبة ]. وأغرمه ثلث ديتها

 .  اها منقطع. فأفضاها، فضربه عمر ادد، وغرمه ثلث ديتها
قضى عمر بن اخلطاب يف املرأة إذا غلبت علاى   :[ عن معمر عن رجل عن عكرمة قال58447عبد الرزاق ] -

 .  قولاها ضعيف، تقدم يف جامع الع. ال حد عليها :نفسها فأفضيت أو ذهب عذرهتا بثلث ديتها وقال
قاال يف األماة إذا اساتكرهت إن    و [عن ابن جريج عن عبد الكرمي أن 53447عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. كانت بكرا فعشر مثنها وإن كانت ثيبا فنصف عشر مثنها
 [ حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن ادكم عن إبراهيم أن امرأة افتضت جارية بأصبعها58849ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا هشيم نا مغرية 1560سعيد ]. فغرمها العقر وضرهبا مثانني لقذفها إياها إهنا زنت فرفعت إىل  :وقالت
عن إبراهيم أن رجال كانت عنده يتيمة وكانت حتضر طعامه فخافت امرأته أن يتزوجها عليها فغاب الرجل غيبة 

وقدم الرجل فجعل يفتقد اجلارياة عناد    :ذرهتا قالفاستعانت املرأة على اجلارية نسوة فاضطبنها هلا فأفسدت ع
 :ما شأهنا؟ قالت :د  عن  فالنة قال :ما حال فالنة ال حتضر طعامي؟ قالت :مائدته وطعامه، فقال الرجل المرأته

فاأخربيين فأخربتاه،    :ما شأن ؟ فجعلت تبكي، قال :إهنا فجرت فانطلق إليها، فقال هلا حني دخل إليها، فقال
علي فأخربه فأرسل علي إىل امرأة الرجل وإىل النسوة، فلما أتينه مل يلبثن أن اعترفن مبا صنعن، فقاال   فانطلق إىل

لاو   :فقال علي. ادد على من قذفها والعقر عليها وعلى املمسكات :اقض فيها يا حسن فقال :للحسن بن علي
 .  ته يف اددوداها حديث حسن، كتب. ُكلَِّفْت إبٌل طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ بعري

إذا  :يف الرجل يفضي املارأة قاال     [ حدثنا وكيع عن شيخ عن قتادة عن 17688ابن أيب شيبة ] -
[ عن عبد اهلل بن حمارر عان   58448رواه عبد الرزاق ]. أمس  أحدمها عن اآلخر فالثلث وإن مل ميس  فالدية
حبست اداجتني والولد ففيها ثلث الدياة وإن مل حيابس   قتادة أن زيد بن ثابت قال يف املرأة تفضيها زوجها إن 

 .  اها ضعيف جدا. اداجتني والولد ففيها الدية كاملة

                                                                                                                                       

ذكر قاال ثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون: يف األنف إذا أوعى جدعا أو قطعت أرنبته الدية كاملة وال
 تهما أصيبت نصف الدية.اها جاء اخلال  عن ابن املسيب.مثل ذل  إن قطع كله أو قطعت حشفته وجيعلون يف األنثيني الدية ويف أي
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[ حدثنا أبو داود الطيالسي عن محاد بن سلمة عن أيب بشر عن الشعيب أن نسوة كان  58845ابن أيب شيبة ] -
فرفع ذل  إىل ، ست األخرى فأذهبت عذرهتافركبت واحدة األخرى وخن (5)فأشرن وبطرن ولعنب اُدُزقَّة، بالشام

، عليهن الدية ويرفع نصيب واحدة :وقبيصة بن ذؤيب فقاال   فسأل عن ذل  ، عبد املل  بن مروان
اها حسن على إرسال . وأنا أرى ذل  وهلا عقرها :يرى من نطفها إىل ناخستها، وقال الشعيب :وقال 
 . فيه

                                                
 [ وادزقة ضرب من اللعب أخذ من التحزق وهو التقبض والتجمع.اها557/ 3قال اخلطايب يف غريب ادديث ] - 5
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رضي اهلل عنه جعل يف حلمة الرجل مخسني   [ عن معمر عن رجل عن عكرمة أن 58474عبد الرزاق ] -
أخربين معمار   :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال18830ابن أيب شيبة ]. دينارا ويف حلمة املرأة مئة دينار

دينار، وجعل يف حلمة ثدي الرجال مخساني    عمن أخربه عن عكرمة أن أبا بكر جعل يف حلمة ثدي املرأة مئة
 اها. دينارا

قضى أبو بكر يف ثدي املرأة بعشار مان    :[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58406وقال عبد الرزاق ]
[ عن ابان  58477عبد الرزاق ]. اإلبل إذا مل يصب إال حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمس عشرة من اإلبل

ابن أيب شايبة  . قال قضى أبو بكر يف ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته خبمس من اإلبلجريج عن عمرو بن شعيب 
قضى أبو بكر يف ثادي الرجال إذا    :قال عمرو بن شعيب :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال18837]

مان   ذهبت حلمته خبمس من اإلبل، وقضى يف ثدي املرأة بعشر من اإلبل إذا مل يصب إال حلمة ثديها، فإذا قطع
 . اها ضعيف. أصله فخمسة عشر من اإلبل

قال يف حلمة الثدي ربع  [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58401عبد الرزاق ] -
 اها. الدية

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قضى 18833وقال ابن أيب شيبة ]
[ حدثنا علي بن عبد العزياز  0437ابن املنذر ]. بع ديتها، ويف حلمة ثدي الرجل مثن ديتهيف حلمة ثدي املرأة ر

يف حلمة ثندوة الرجل إذا قطعت مثان   :قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن ادجاج عن مكحول أن زيدا قال
 . (5)اها األول أسند، وفيه ضعف. دية الثندوة

                                                

دية [ من طريق ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أنه قال: يف ثدي املرأة نصف ال54860البيهقي ] - 5
ثاث يف وفيهما الدية. قال وأخربين يونس عن ربيعة أنه قال: يف ثدي املرأة سداد لصدرها ومثال لولدها وهو مبنزلة املال يف الغىن ومبنزلة األ

ئب [ حدثنا معن بن عيسى عن ابن أيب ذ18838اجلمال ومبنزلة اجلرح الشديد يف املصيبة فأرى فيه نصف دية املرأة. وقال ابن أيب شيبة ]
 عن الزهري قال: سئل عن ثدي املرأة، فقال: فيه نصف الدية، وإذا أصيب بعضه ففيه حكومة العدل اجملتهد.اها
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[ حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ثنا عبيد اهلل بن عمر القواريري ح وحدثنا ساليمان بان   6787الطرباين ] -
حسن العطار ثنا أبو كامل اجلحدري قاال ثنا أبو أمية بن يعلى حدثين أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن خارجاة  

صلى اهلل عليه وسلم إال ثالث قضايات يف اآلماة   مل يقض رسول اهلل  :قال زيد بن ثابت :بن زيد بن ثابت قال
واملنقلة واملوضحة، يف اآلمة ثالثا وثالثني، ويف املنقلة مخس عشرة، ويف املوضحة مخسا، وقضى رسول اهلل صالى  

 . اها ضعفه العقيلي وغريه. اهلل عليه وسلم يف عني الدابة ربع مثنها
يب قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنقولة [ عن ابن جريج عن عمرو بن شع58340عبد الرزاق ] -

مبثل ذلا  يف منقولاة    مخس عشرة من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى 
قضى عمر بن اخلطاب أن ما كانات مان    :عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال. الرجل واملرأة

اها .  العضد أو الذرا  أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قالئص ونصفمنقولة ينقل عظامها يف
 .  منقطع

[ عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر يف منقولة اجلسد نصف منقولة الارأس إذا  58385وقال عبد الرزاق ]
 . اها ضعيف. كان تنقل عظامها يف الذرا  أو العضد أو الساق او الفخذ

يف املنقلة مخس  :قال [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58346عبد الرزاق ] -
يف املنقلة مخاس   :[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي قال18364ابن أيب شيبة ]. عشرة
مرة عن [ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ض54414البيهقي ]. عشرة

[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عان أيب  5496أمحد يف مسائل عبد اهلل ]. يف املنقلة مخس عشرة :علي أنه قال

                                                
[ من طريق حرملة بن حيىي قال قال الشافعي رمحه اهلل: أول الشجاج ادارصة وهي اليت حترص اجللد حىت تشقه 54437البيهقي ] - 5

قه، مث الباضعة وهي اليت تشق اللحم وتبضعه بعد اجللد مث املتالمحة وهي اليت أخذت يف اللحم قليال ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا ش
ومل تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة بني اللحم والعظم، وكل قشرة رقيقة فهي مسحاق فإذا بلغت الشجة تل  القشرة الرقيقة حىت 

مللطاة، مث املوضحة وهي اليت تكشف عنها ذل  القشر وتشق حىت يبدو وض  ال يبقى بني اللحم والعظم غريها فتل  السمحاق وهي ا
دماغ، العظم فتل  املوضحة واهلامشة اليت هتشم العظم واملنقلة اليت ينقل منها فراش العظم، واآلمة وهي املأمومة وهي اليت تبلغ أم الرأس ال

ضحة، فهو خدوش فيه الصل ، والدامية هي اليت تدمى من غري أن يسيل واجلائفة وهي اليت ختترق حىت تصل إىل السفاق وما كان دون املو
 منها دم.اها

/ 53هي الشجة اليت تنقل العظم، أي تكسره حىت خيرج منها ِفراش العظام وهي قشرة تكون على العظم دون اللحم. قال ابن املنذر] - 1
 نقلة مخس عشرة من اإلبل. وأمجع أهل العلم على القول به.اها[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف امل506
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[ حدثنا حممد بن عباد  0667ابن املنذر ]. ويف املنقلة مخسة عشر :اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال
يف املنقلة مخس  :عن عاصم بن ضمرة عن علي قالالوهاب قال أخربنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق 

 .  اها صحي . عشرة
يف املنقلة مخس عشارة مان    :[ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال18341وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها ضعيف. ربع جذا ، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات خماض :اإلبل أرباعا
يف املنقلة مخس عشرة  :قال نا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن [ حدث18345ابن أيب شيبة ] -

 . اها ال بأس به. أمخاسا
يف املنقلة  :قال   [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58344عبد الرزاق ] -

 .  اها حسن. مخس عشرة
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يف املأمومة ثلث العقل ثالثة وثالثاون مان    :ج عن عمرو بن شعيب قال[ عن ابن جري58343عبد الرزاق ] -
وقضى عمر بن اخلطااب يف   :قال. مبثل ذل  وقضى  :قال. اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق

 املأمومة يف اجلسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو الذرا  أو العضد حىت خيرج خمها وحين عظمها فال جيتمع فيهاا 
[ حدثنا عبد الرزاق قاال  5609ورواه أمحد يف مسائل عبد اهلل ]. نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف

عمر بن عبد العزيز قضى عمر بن اخلطاب يف املأمومة بثلث الدية أو عدل ذل  من الذهب  :أخربنا ابن جريج قال
 . اها منقطع. لورقأو الورق ويف مأمومة املرأة ثلث ديتها أو عدل ذل  من الذهب أو ا

. يف املأمومة ثلث الدياة  :قال [ عن معمر عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58344عبد الرزاق ] -
[ حدثنا أبو األحاوص  18338ابن أيب شيبة ]. عبد الرزاق عن الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي مثله

[ حدثنا علي بن ادسان قاال   0645ابن املنذر ] .يف اآلمة ثلث الدية :عن أيب إسحاق عن عاصم عن علي قال
يف اآلمة  :حدثنا عبد املل  بن إبراهيم اجلدي قال حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال

[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة 54469البيهقي ]. ثلث الدية
 . اها صحي . ائفة الثلث ويف اآلمة الثلثيف اجل :عن علي أنه قال

يف  :قاال    [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58341عبد الرزاق ] -
 . اها حسن. املأمومة ثلث الدية

يف اآلمة ثلث الدياة   :قال [ حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18337ابن أيب شيبة ] -
 . اها ال بأس به. اأمخاس

يف اجلائفاة الايت تكاون يف      قضى  :[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58417عبد الرزاق ] -
 اها. مها جائفتان :اجلو  فتكون نافذة بثلثي الدية وقال

ساعيد بان   [ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن 18434وقال ابن أيب شيبة ]
املسيب أن قوما كانوا يرمون فرمى رجل منهم بسهم خطأ فأصاب بطن رجل فأنفذه إىل ظهره، فدووي فاربأ،  

                                                
[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف املأمومة 507/ 53هي اليت تبلغ أم الرأس يعين الدماغ. قال ابن املنذر] - 5

 ثلث الدية. وأمجع عامة أهل العلم على القول به.اها
[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قضى يف اجلائفة بثلث 174/ 53و . قال ابن املنذر ]هي الطعنة تدخل اجل - 1

 الدية. مث قال: وأمجع أكثر أهل العلم على القول به. مث قال: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم جيعل يف اجلائفة النافذة ثلثي الدية.اها
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[ من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حجاج ثاين  54461البيهقي ]. فرفع إىل أيب بكر فقضى فيه جبائفتني
 اها. ذت بثلثي الديةعمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن أبا بكر قضى يف اجلائفة نف

[ عن الثوري عن حممد بن عبد الرمحن عن عمرو بن شعيب عن ابن املسيب أو غريه 58413وقال عبد الرزاق ]
قال سفيان ال أرى . أن أبا بكر قضى يف اجلائفة اليت نفذت بثلثي الدية إذا نفذت اخلصيتني كالمها وبرىء صاحبها

 .  اها حممد هو ابن أيب ليلى ضعيف.  وال تكون اجلائفة إال يف اجلو  مسعنا ذل
[ حدثنا علي بن ادسن قال ثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان عن حممد بن عبيد اهلل عان  0464وقال ابن املنذر ]

عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن رجال رمى رجال فأصاب جائفة فخرجت من جانب اآلخر، فقضاى  
[ من طريق عبد اهلل بن الوليد ثنا سفيان عن حممد بن عبياد  54465البيهقي ]. فيها أبو بكر الصديق بثلثي الدية

اهلل عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب أن رجال رمى رجال فأصابته جائفة فخرجت من اجلانب اآلخار  
 . ضعيف. اها حممد بن عبيد اهلل هو العرزمي. فقضى فيها أبو بكر بثلثي الدية

إذا نفذت فهاي   :عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن أيب جني  عن أيب بكر قال [58458وقال عبد الرزاق ]
 اها . جائفتان

قضى أباو   :[ أخربنا ابن جريج عن داود بن أيب عاصم قال مسعت ابن املسيب يقول58410وقال عبد الرزاق ]
 .  يداها مرسل ج. بكر يف اجلائفة إذا نفذت اخلصيتني يف اجلو  من كل الشقني بثلثي الدية

   [ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن 58435عبد الرزاق ] -
 .  اها مرسل جيد. ، ويف اجلائفة من املرأة ثلث ديتها(5)مثله
اهاا  . يف اجلائفة ثلث الدياة  :[ حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال18430ابن أيب شيبة ] -

 . احلمرسل ص
[ حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن الوليد بن أيب هشام عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 18466وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها مرسل رجاله ثقات. كل رمية نافذة يف عضو، ففيها ثلث دية ذل  العضو :قال عمر :بن حزم قال
يف اجلائفاة ثلاث الدياة     :قال [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن 18435ابن أيب شيبة ] -

 . اها مرسل ال بأس به. أمخاسا
قال يف اجلائفة ثلث  [ عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58411عبد الرزاق ] -
يف اجلائفة  :[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال18410ابن أيب شيبة ]. الدية
حدثنا شاعبة   :[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد املل  بن إبراهيم اجلدي قال0464ابن املنذر ]. الديةثلث 

 . اها صحي . يف اجلائفة ثلث الدية :عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
                                                

   ثلث العقل ثالثة وثالثون من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق او الشاء.أي يف اجلائفة إذا كانت يف اجلو - 5
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  ثلاث  يف النافذة يف اجلو [ حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن 18434ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زياد  18469ابن أيب شيبة ]. الدية، ويف األخرى مئة دينار

 . اها ضعيف. يف كل نافذة يف عضو من اليد والرجل، مئة دينار :بن ثابت قال
ثلاث   يف كل نافذة يف عضو ممحة قضى  :[ عن معمر عن سليمان بن حبيب قال58431عبد الرزاق ] -

دية ذل  العضو فإن نفذت من اجلانب اآلخر فثلث وعشر دية ذل  العضو وقضى يف كل نافذة يف اجلو  بثلث 
 . اها مرسل رجاله ثقات. الدية وعشر الدية

مسعت الناس يقولون يف جائفة ممحة  :[ عن ابن جريج وابن عيينة عن حيىي بن سعيد قال58414عبد الرزاق ] -
. رأيت الناس جيعلون يف اجلائفة املمحة ثلث دية ذل  العضو :معمر عن حيىي بن سعيد قال عبد الرزاق عن. الثلث

 . اها صحي 

[ حدثنا أبو كامل فضيل بن حسني أن خالد بن ادارث حدثهم قال أخربنا حسني يعين املعلم 6447أبو داود ] -
يف املواضا    :رو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاال عن عمرو بن شعيب أن أباه أخربه عن عبد اهلل بن عم

 .  تقدم أهنا الشجة يبدو منها وض  العظم. (5)والعمل على هذا عند أهل العلم :اها حسنه الترمذي وقال. مخس
[ ثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جاده أن  18344ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهري 0664ابن املنذر ]. املوضحة يف الوجه والرأس سواء :القا و 
 :قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكار وعمار قااال   

اها ضعفه ابان  . ضواملوضحة يف الوجه والرأس سواء، واملوضحة فيما سوى ذل  نصف العشر من دية ذل  الع
 .  املنذر
قضى عمر بن اخلطاب يف اجلراح  :[ عن معمر عن رجل عن عكرمة موىل ابن عباس قال58330عبد الرزاق ] -

اليت مل يقض النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها وال أبو بكر فقضى يف املوضحة اليت تكون يف جسد اإلنسان وليست 
ضحته نصف عشر نذره ما كان فإذا كانت موضحة يف اليد فنصف يف الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي مو

عشر نذرها ما مل تكن يف األصابع فهي نصف عشر نذر اإلصبع فما كان فوق األصابع يف الكف فناذرها مثال   
 . اها ضعيف. املوضحة يف الذرا  والعضد ويف الرجل مثل ما يف اليد

                                                
[ جاء ادديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: يف املوضحة مخس من اإلبل، وأمجع أهل العلم 578/ 53قال ابن املنذر ] - 5

لم على أن املوضحة تكون يف الرأس والوجه. واختلفوا يف [ وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل الع505/ 53على القول به. مث قال ]
[ من طريق إمساعيل القاضي ثنا ابن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال ثنا 54413تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس. اخل. البيهقي ]

 س سواء يف كل واحد منهما مخسون دينارا.اهاابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة كانوا جيعلون املوضحة يف الوجه والرأ
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قضى عمر بن اخلطاب يف املوضحة اليت تكون  :قال[عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 58339عبد الرزاق] -
يف جسد اإلنسان ليست يف رأسه فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن يف موضحته نصف عشر نذرها ما 
كان فإذا كانت املوضحة يف اليد فهي نصف عشر نذرها ما مل تكن يف األصابع فإذا كانت يف األصابع موضاحة  

بع يفترق نذرها فكانت كل إصبع عشرا من اإلبل وما كان فوق األصابع من فهي نصف عشرها وذل  أن األصا
. الكف فنذره مثل نذر الذرا  والعضد وقضى يف الرجل مبثل ما قضى به يف اليد من النذر يف أصابعها وموضحتها

 .  اها منقطع
د وال نعلام أن  كتب عمر إىل اإلجناا  :[ أخربنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال58358عبد الرزاق ] -

وقضى عمر بن اخلطاب يف املوضحة خبمس  :قال. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى فيما دون املوضحة بشيء
اها . من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق، ويف موضحة املرأة خبمس من اإلبل أو عدهلا من الذهب أو الورق

 . مرسل صاحل. عمر هو ابن عبد العزيز
تقدر املوضاحة   :[ عن معمر قال أخربين رجل من أهل اليمن أن عمر بن اخلطاب قال58357ق ]عبد الرزا -

 اها. باإلهبام فما زاد على ذل  أخذ حبساب ما زاد
يف املوضاحة   :قال [ عن الثوري وحممد عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 58354عبد الرزاق ] -

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم 18315شيبة ]ابن أيب . اها صوابه ومعمر. مخس من اإلبل
[ حدثنا حممد بن عبد الوهااب قاال   0665ابن املنذر ]. يف املوضحة مخس من اإلبل :بن ضمرة عن علي قال

البيهقي . يف املوضحة مخس :أخربنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
 :يق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قاال [ من طر54458]

 . اها صحي . يف املوضحة مخسة
يف املوضحة مخس مان   :[ حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن علي قال18335وقال ابن أيب شيبة]

 . اها ضعيف. ات خماضربع جذا ، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بن :اإلبل أرباعا
يف املوضحة  :[ حدثنا حممد بن فضيل عن أشعث عن الشعيب عن علي وعبد اهلل قاال18319وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها مرسل صاحل. مخس من اإلبل
يف املوضحة مخس من اإلبل  :قال [ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن 18331ابن أيب شيبة ] -

 . سل ال بأس بهاها مر. أمخاسا
يف  :قاال  [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58355عبد الرزاق ] -

 .  اها حسن صحي ، تقدم. املوضحة مخس من اإلبل
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[ قال مسعت ادجاج بن أرطاة حيدث عن مكحول عن زيد بن ثابت قال يف املوضحة 58333وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن 18389ابن أيب شيبة ]. جب واألنف سواءتكون يف الرأس وادا

 . اها سند ضعيف(5)املوضحة يف الوجه والرأس واألنف سواء :زيد قال

 [ قلت ملال  إن الثوري أخربنا عن  عن يزيد بن قسيط عن ابن املسيب أن 58364قال عبد الرزاق ] -
العمل عندنا علاى   :قضيا يف امللطأة بنصف املوضحة فقال يل قد حدثته به فقلت فحدثين به فأىب، وقال و

[ ثنا زيد بن ادبااب عان   18344ابن أيب شيبة ]. غري ذل ، وليس الرجل عندنا هنال  يعين يزيد ابن قسيط
املسيب أن عمر وعثمان قضيا يف امللطااة   سفيان عن مال  بن أنس عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن سعيد بن

عن عبد اهلل بن ادارث إن مل أكان   (1)[ أخربنا الثقة54431الشافعي ]هق. وهي السمحاق نصف دية املوضحة
مسعته من عبد اهلل عن مال  بن أنس عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن سعيد بن املسيب أن عمر وعثمان قضايا  

وقال أخربنا مسلم عن ابن جريج عن الثوري عن مال  عن يزيد بن عبد اهلل بان  . حةيف امللطاة بنصف دية املوض
قال الشافعي وأخربين من مسع ابن نافع ياذكر عان   . قسيط عن ابن املسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه

دمي وال ادديث قضاى  إنا مل نعلم أحدا من األئمة يف الق :قال الشافعي وقرأنا على مال . مال  هبذا اإلسناد مثله
[حدثنا الفضل بن ادباب ثنا حممد بن بشار ثنا 147/ 8وقال ابن عدي يف الكامل ]. (3)فيما دون املوضحة بشيء

حممد بن بكر أخربنا ابن جريج عن سفيان الثوري عن مال  بن أنس عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن سعيد بن 
[ 54434ورواه البيهقي ]. طاة بنصف عقل املوضحة وهي السمحاقاملسيب عن عمر وعثمان أهنما قضيا يف املل

من طريق أمحد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج عن سفيان الثوري عن مال  عن يزيد بن 
قاال  . عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة وهي السمحاق بنصف ما يف املوضحة

لرزاق مث قدم علينا سفيان فسألناه عنه فحدثنا به عن مال  مث لقيت مالكا فقلت إن سفيان حدثنا عن  عن عبد ا
قلت حدثين . صدق قد حدثته :قال. ابن قسيط عن ابن املسيب أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة بنصف املوضحة

ت علي  يا أبا عبد اهلل إال حدثتاه باه،   عزم :فقال له مسلم بن خالد وهو إىل جنبه. ما أحدث به اليوم :به قال

                                                
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين حيىي بن سعيد قال: مسعت سليمان بن يسار يذكر أن املوضحة يف الوجه مثل 58331عبد الرزاق ] - 5

ف املوضحة.اها املوضحة يف الرأس إال أن يكون يف الوجه عيب فيزاد يف موضحة الوجه بقدر عيب الوجه ما بينها وبني عقل نص
 صحي .

 يقال هو أمحد بن حنبل، رواه ابن اجلوزي يف مناقب أمحد بسنده. - 1
[ ال وجه لقوله هذا إال أن حيمل قضاء عمر وعثمان يف امللطاة على وجه ادكومة واالجتهاد 08/ 7قال أبو عمر يف االستذكار ] - 3

 العني القائمة.اها والصل  ال على التوقيت كما قالوا يف قضاء زيد بن ثابت يف
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إن العمال   :قال. مل ال حتدثين به وقد حدثت به غريي :قلت. تعزم علي؟ لو كنت حمدثا به اليوم ددثته به :قال
[ حدثين عبد الرزاق قاال  1944وقال أمحد يف العلل ]. عندنا على غريه وَرُجُله عندنا ليس هناك يعين ابن قسيط

ل حدثين سفيان بن سعيد عن مال  بن أنس عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسايب  حدثنا ابن جريج قا
قال عبد الرزاق فقدم علينا سفيان فحدثنا باه  . أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة وهي السمحاق بنصف املوضحة

ن سفيان حادثنا  فلقيت مالكا فقلت له إ. عن مال  عن ابن قسيط عن سعيد بن املسيب عن عمر وعثمان مثله
عن  عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ابن املسيب عن عمر وعثمان أهنما قضيا يف امللطاة بنصاف املوضاحة   

ال، لست أحدث به اليوم صدق قد حدثته مث تبسم مث قال قد بلغين أنه حيدث به عين ولسات   :فحدثين به، فقال
حدثته به وهو إىل جنبه فقال له ال تعزم، فلو كنات   عزمت علي  أال :أحدث به اليوم، فقال له مسلم بن خالد

إن صاحبنا ليس عنادنا   :ليس العمل عليه عندنا، وقال :فلم ال حتدثين به؟ قال :حمدثا به اليوم أحدا حدثته، قلت
اها ورواه ادسن ادلواين وحممد بن يوسف الزبيدي وغريهم عن عباد  . بذل  يعين يزيد بن عبد اهلل بن قسيط

 . (5)الرزاق
قضى يف السمحاق وهاي امللطاأة    [ عن الثوري عن جابر عن عبد اهلل بن جني أن 58369عبد الرزاق ] -

[ أنا شري  عن جابر عن عبد اهلل بن جني عن علي أنه قضى يف السامحاق  1345ابن اجلعد ]. بأربع من اإلبل
ن الوليد عن سفيان عن جابر عن عبد اهلل بان  [ ثنا علي بن ادسن قال ثنا عبد اهلل ب0634ابن املنذر ]. أربع مائة

[ ثنا وكيع عان  5674ورواه أمحد يف مسائل ابنه عبد اهلل ]. يف السمحاق أربع من اإلبل :جني عن علي أنه قال
 . ضعيف. سفيان وعبد الرزاق قال أخربنا سفيان عن جابر، فذكره

[ حادثنا  18344ابن أيب شيبة ]. مثله [ عن الثوري عن منصور عن ادكم عن علي58365وقال عبد الرزاق ]
وكيع عن سفيان عن منصور عن ادكم عن علي يف السمحاق أربع من اإلبل، وذكر عن ادكم عن علي مثال  

 . اها منقطع. ذل 

                                                
[ هكذا قال عبد الرزاق "يعين يزيد بن قسيط" وليس هو عندي كما ظن عبد الرزاق ألن 08/ 7قال أبو عمر يف االستذكار ] - 5

ادارث بن مسكني ذكر هذا ادديث عن ابن القاسم عن عبد الرمحن بن أشرس عن مال  عمن حدثه عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن 
سيب أن عمر وعثمان قضيا يف امللطاة بنصف املوضحة، ويزيد بن قسيط من قدماء علماء أهل املدينة ممن لقي ابن عمر وأبا سعيد بن امل

هريرة وأبا رافع وروى عنهم، وما كان مال  ليقول فيه ما ظن عبد الرزاق به ألنه قد احتج به يف مواضع من موطئه، وإمنا قال مال : 
 الرجل الذي كتم امسه وهو الذي حدثه هبذا ادديث عن يزيد بن قسيط، وقد بان مبا رواه ابن القاسم عن وليس الرجل عندنا هنال  يف

[ ذكر 365مال  عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا، وباهلل التوفيق.اها وقال أبو موسى املديين يف اللطائف من دقائق املعار  ]
معه من ابن قسيط وإمنا مسعه من رجل عنه فلذل  قال: رجله عندنا ليس بذاك، وقال: ذكره ادافظ أبو عبد اهلل ادميدي أن مالكًا مل يس

الطحاوي عن النسائي عن ادارث بن مسكني عن عبد الرمحن بن القاسم عن عبد الرمحن بن أشرس عن مال  عن رجل عن يزيد.اها 
 سا.قلت: هذا إن كانت رواية ابن أشرس املغريب حمفوظة، وإال عد مال  مدل
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 . اها ضعيف. وال أعلمه إال ذكره عن علي :[ عن معمر عن قتادة مثله، قال معمر58363وقال عبد الرزاق ]
يف الدامية  :قال   عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن [ 58361عبد الرزاق] -

اها سند حسن، علاى  . بعري، ويف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة ثالث، ويف السمحاق أربع، ويف املوضحة مخس
 . انقطا  فيه، ومحل على أنه حكومة ال وقت

راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أناه قاال يف    [ عن حممد بن58367عبد الرزاق ] -
[ نا عبد الرزاق قال أخربنا حممد بن راشاد قاال   5494وقال أمحد يف مسائل عبد اهلل ]. اهلامشة عشر من اإلبل

اهاا  . ويف اهلامشة عشرة :أخربين رجل من أصحايب ثقة عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال
 . حسن
[ عن ابن جريج عن رجل عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه قال يف ادرصة اليت تكاون  58341عبد الرزاق ] -

[ حدثنا يزيد بن هارون عن ابن ساامل عان   18400ابن أيب شيبة]. بني اللحم واجللد يف الرأس مخسون درمها
 . اها ضعيف. الشعيب عن زيد بن ثابت قال فيه عشرة دنانري

يف اداجب إذا أصيب حىت قضى  :[ أخربنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58371الرزاق ] عبد -
[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج 18656ابن أيب شيبة ]. يذهب شعره فقضى فيه موضحتني عشرا من اإلبل

. عشر مان اإلبال  قضى أبو بكر يف اداجب إذا أصيب حىت يذهب شعره مبوضحتني  :عن عمرو بن شعيب قال
قضى أبو بكار يف   :[ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال54843البيهقي ]

 .  اها منقطع. اداجب إذا أصيب حىت يذهب شعره مبوضحتني عشر من اإلبل
اجبني يف ادا  :قال   [ حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن 18654ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد قال أخربنا ادجاج عن مكحول أن 0643ابن املنذر ]. ثلثا الدية
 .  يف اداجب ثلث الدية :زيد بن ثابت قال

                                                
[ مل جند عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرضا معلوما يف اهلامشة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل 501/ 53قال ابن املنذر ] - 5

العلم وممن أدركناه يف عصرنا جيعلون يف اهلامشة عشرا من اإلبل. مث قال: وقال أصحاب الرأي: أرشها ألف درهم. وقال سفيان الثوري: 
أن يف اهلامشة يف الرأس ألف درهم وقصدهم عشر الدية، ومل أجد ذكر اهلامشة فيما قلبت من كتب املدنيني. وقد حكى ابن نافع عن  مسعنا

مال  أنه قال يف رجل كسر أنف رجل: إن كان عمدا ففيه القود، وإن كان خطأ ففيه االجتهاد. وكان ادسن البصري ال يوقت يف 
ر يقول: وقد قيل: يف اهلامشة عشر من اإلبل، فإن كان مما ال اختال  فيه ففيها عشر من اإلبل، وإن اختلفوا اهلامشة شيئا. وكان أبو ثو

 ففيها حكومة إذا كانت يف اجلسد.اها
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[ عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي أنه بلغه عن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 58373عبد الرزاق ] -
حصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بادساب، فإن أصيب اداجب مبا يوض  ويذهب شعره يف اداجب يت

ابان أيب  . كان نذر اداجب قط ومل يكن للموضحة نذر، فإن أصيب مبنقولة كان نذر اداجب واملنقولة مجيعاا 
أنه بلغه عن بعاض   [ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي بن أيب املخارق18658شيبة ]

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يف اداجب يتحصحص شعره أن فيه كله الرباع، وفيماا ذهاب مناه     
 . اها ضعيف. فبحساب

ما مسعت فياه   :سألت عطاء عن اداجب يشان قال :[ أخربنا مسلم عن ابن جريج قال54844الشافعي ]هق -
 . اها حسن. بشيء

أفرغ رجل على رأس رجال   :[ عن إسرائيل عن املنهال بن خليفة عن متيم بن سلمة قال58386زاق ]عبد الر -
[ حدثنا وكيع قال حادثنا  18650ابن أيب شيبة ]. فقضى عليه بالدية كاملة قدرا فذهب شعره فذهب إيل 

س رجل فأحرقت شعره، مر رجل بقدر، فوقعت على رأ :املنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن متام الشقري قال
[ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا 0645ابن املنذر ]. فرفع إىل علي فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية

سعيد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا منهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن متام أن رجال لقي رجال بقدر فأكفاهاا  
اها مناهال  . أجله سنة فلم ينبت شعره فضمن على الذي كفى الديةعلى رأسه، فتمرط شعره، فرفع إىل علي ف

 . ضعيف
يف الشعر إذا مل ينبات     [ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن 18619ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج عان  0641ابن املنذر ]. فالدية
[ من 54844البيهقي ]. اها كذا وجده. يف الشعر الدية إذا مل ينبت :عكرمة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال

طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال يف الشعر إذا مل ينبت 
 .  اها وضعفه ابن املنذر. منقطع :قال البيهقي. الدية

يف الشفر األعلى نصف  :[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال18613ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف. الدية، ويف الشفر األسفل ثلث الدية

كانوا ال يوقتاون يف   :[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان أيب بشر عن الشعيب قال18616ابن أيب شيبة ]
 . صحي  اها. األشفار شيئا
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 [ حدثنا حممد بن عبد اهلل األسدي عن ابن عالثة عن إبراهيم بن أيب عبلاة أن  18346ابن أيب شيبة ] -
 . ضعيف. اها ابن عالثة امسه حممد بن عبد اهلل. جعال فيما دون املوضحة أجر الطبيبو
جيعل يف اليت مل توض  وقد كادت  كان  :قال [ حدثنا جرير عن منصور عن ادكم18346ابن أيب شيبة ] -

 . اها مرسل صاحل. أربعا من اإلبل
يف  :قاال    [ عن حممد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن 58361عبد الرزاق ] -

 . اها حسن، تقدم. الدامية بعري، ويف الباضعة بعريان، ويف املتالمحة ثالث
ابن جريج قال أخربت عن الشعيب عن زيد بن ثابت أنه قال يف الدامياة الكاربى   [ عن 58364عبد الرزاق ] -

 اها. يرون أهنا املتالمحة ثالث مئة درهم ويف املوضحة مئتا درهم ويف الدامية الصغرى مئة درهم
[ حدثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن مكحول أن زيد بان  0639ابن املنذر ] -
 . اها فيه ضعف. ابت قضى يف الدامعة بنصف بعري، والدامية ببعريينث
[ حدثنا حيىي بن حممد قال حدثنا عبد الرمحن بن املبارك قال حدثنا قاريش عان عطااء    0610ابن املنذر ] -

ت ما تقولون يف الديا :رهطا من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم من علمائهم فقال مجع  :اخلراساين قال
 :اها وبه قالوا. يف الباضعة ثنتان :اها وبه قالوا. ويف الدامية واحدة :ما مل جتئ فيه السنة عن رسول اهلل؟ فقالوا

 . وهو مرسل صاحل. اها أنا اختصرته، رواه ابن املنذر مقطعا. يف املتالمحة ثالث يعين أبعرة
كتب إىل عمار يف امارأة    :شعيب قال [ حدثنا حممد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن17686ابن أيب شيبة ] -

اجعلها مبنزلاة   :ما ترون يف هذا؟ قالوا :أخذت بأنثيي رجل فخرقت اجللد ومل خترق الصفاق، قال عمر ألصحابه
 . اها ضعيف. لكين أرى غري ذل ، أرى أن فيها نصف ما يف اجلائفة :اجلائفة، فقال عمر

 أتاين عروة البارقي من عند  :حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن شري  قال [17948ابن أيب شيبة ] -
. أن جراحات الرجال والنساء تستوي يف السن واملوضحة، وما فوق ذل  فدية املرأة على النصف من دية الرجل

 .  هو قول عبد اهلل. اها حسن، تقدم
عبد اهلل عن سفيان عن جابر عن الشعيب عن شاري    [ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا0654وقال ابن املنذر ]

 . اها جابر ضعيف. كتب إيل عمر أن جراحات الرجال والنساء سواء إىل الثلث من دية الرجل :قال

                                                
[ أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية املرأة على النصف من دية الرجل. مث ذكر تفاصيل 546/ 53قال ابن املنذر ] - 5

 تال .االخ
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 :[ أخربنا ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطاب قال58843وقال عبد الرزاق ]
رأة مجيعا ففيهما عشرون من اإلبل فإن أصيبت ثالث ففيها مخس عشارة فاإن   إن أصيبت إصبعان من أصابع امل

أصيبت أربع مجيعا ففيها عشرون من اإلبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل واملارأة  
رأة يف سواء حىت يبلغ الثلث مث يفرق عقل الرجل واملرأة عند ذل  فيفرق فيكون عقل الرجل يف ديته وعقال املا  

 .  اها مرسل جيد. ديتها
تساتوي جراحاات    :قال [ حدثنا حفص عن الشيباين وإمساعيل عن الشعيب عن 17983ابن أيب شيبة ] -

 . اها كذا رواه حفص بن غياث، وكأنه خمتصر. النساء والرجال يف كل شيء
دية  :كان علي يقول :شعيب قال[ حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا وابن أيب ليلى عن ال17940وقال ابن أيب شيبة ]

دية املارأة يف اخلطاأ علاى     :وكان ابن مسعود يقول. املرأة يف اخلطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل
دية املرأة يف اخلطأ مثل دية  :وكان زيد بن ثابت يقول. النصف من دية الرجل إال السن واملوضحة فهما فيه سواء

[ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد 0656ابن املنذر ]. ا زاد فهي على النصفالرجل حىت تبلغ ثلث الدية، فم
جراحات النساء على النصف  :قال حدثنا هشيم عن الشيباين وابن أيب ليلى وزكريا عن الشعيب أن عليا كان يقول

عن الشايباين  [ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم 54865ورواه البيهقي ]. من دية الرجل فيما قل أو كثر
. جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر :وابن أيب ليلى وزكريا عن الشعيب أن عليا كان يقول

 اها
كان علي بن أيب طالب  :[ حدثنا سعيد هو ابن حيىي قثنا زكريا عن عامر قال65وقال هشام بن عمار يف حديثه ]

وكاان عباد اهلل بان     :النصف من الرجل يف دية ما دون رجل، قالرمحة اهلل عليه جيعل املرأة يف القصاص مثل 
 :الرجل واملرأة يف السن واملوضحة سواء، وما سوى ذل  على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول :مسعود يقول

 اها. بقول زيد يأخذ الناس عندنا :قال هشام بن عمار. مها سواء يف الثلث، يعين ثلث الدية
جراحات الرجال والنساء ساواء   :أنا شعبة عن ادكم عن الشعيب عن زيد بن ثابت قال[ 116وقال ابن اجلعد ]

قاال  . وقال ابن مسعود إال السن واملوضحة فإهنما سواء فما زاد فعلى النصف. إىل الثلث فما زاد فعلى النصف
ق إمساعيل بان  اها ورواه البيهقي من طري. قال قول علي أعجبهما إىل الشعيب. على النصف يف كل شيء :علي

 .  مرسل جيد. إسحاق حدثنا عمرو هو ابن مرزوق حدثنا شعبة
جراحات املرأة على النصف مان   :[ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن علي قال58849وقال عبد الرزاق ]
يستويان يف السن واملوضحة وفيما سوى ذل  على النصف، وكان زيد  :قال وقال ابن مسعود. جراحات الرجل

 .  اها مرسل جيد. إىل الثلث :بت يقولبن ثا
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[ عن حممد بن ادسن أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن علي بن أيب طالاب  54861وقال الشافعي ]هق
وعن حممد بن ادسن قال أخربنا حممد بن . عقل املرأة على النصف من عقل الرجل يف النفس وفيما دوهنا :أنه قال

عقل املرأة على النصف من دياة   :عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب أهنما قاالأبان عن محاد عن إبراهيم 
 . اها ضعيف. الرجل يف النفس وفيما دوهنا

اها . [ عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب جني  عن جماهد عن علي أن بينهما ستة آال 58079عبد الرزاق ] -
 .  واهلل أعلم. معناه أهنا على النصف. مرسل حسن

تستوي جراحاات الرجاال    :قال [ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن 17944ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل صحي . والنساء يف السن واملوضحة

مها سواء إىل مخس من  :[أخربنا معمر عن ابن أيب جني  عن جماهد عن ابن مسعود قال58845وقال عبد الرزاق]
 . اها مرسل جيد. من كل شيءالنصف  :قال وقال علي. اإلبل

[ قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن األعمش عن شقيق عن عبد اهلل بن 404وقال ابن كثري يف مسند الفاروق ]
اهاا وقاع يف األم   . تستوي يف السن واملوضحة، وما خال فعلى النصف :مسعود يف جراحات الرجال والنساء

 . أخربنا شعبة، وما ُأراه إال خطأ
حدثنا حممد بن يزيد عن زكريا عن  :ثنا حيىي بن أيوب قال :[ حدثنا موسى بن هارون قال0654املنذر ]ابن  -

 .  اها مرسل جيد. جيعله سواء إىل الثلث كان  :الشعيب قال
يساتوون إىل   :[ حدثنا ابن علية عن خالد عن أيب قالبة عن زيد بن ثابت أنه قاال 17989وقال ابن أيب شيبة ]

 .  اها مرسل صحي . ثلثال
[ حدثنا حيىي بن حممد قال حدثنا أبو عمر ادوضي قال حدثنا مهام قال حدثنا قتادة عان  0658وقال ابن املنذر ]

يستويان إىل املنقلة، وخيتلفان فيما فوق  :سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال يف جراحات الرجال والنساء
 .  اها قتادة مل يسمع سليمان. ذل 
عشر  :كم يف إصبع املرأة؟ فقال :سألت سعيدبن املسيب :[ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال3504مال  ] -

. ثالثون مان اإلبال   :كم يف ثالث؟ فقال :فقلت. عشرون من اإلبل :كم يف إصبعني؟ فقال :فقلت. من اإلبل
تدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقاال  حني عظم جرحها واش :فقلت. عشرون من اإلبل :كم يف أربع؟ فقال :فقلت
اهاا ورواه  . هي السنة يا ابن أخاي  :فقال. أو جاهل متعلم. بل عامل متثبت :أعراقي أنت؟ قال، فقلت :سعيد

 . (5) الثوري ومعمر وإمساعيل بن جعفر وغريهم عن ربيعة
                                                

[ أخربنا ابن جريج قال أخربين ربيعة أنه مسع ابن املسيب يقول: يعاقل الرجل واملرأة فيما دون ثلث ديته. قال: 58845عبد الرزاق ] - 5
[ ثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال: تعاقل املرأة الرجل 17981ومل أمسعه ينصه إىل أحد. ابن أيب شيبة ]
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 ما جاء يف دية اجلنني
بد الرمحن بن خالد عن ابن شهاب عن أيب [ حدثنا سعيد بن عفري حدثنا الليث قال حدثنا ع4847البخاري ] -

سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف امرأتني من هذيل اقتتلتا، فرمت إحدامها األخرى 
حبجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي يف بطنها فاختصموا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقضاى  

رة عبد أو أمة، فقال ويل املرأة اليت غرمت كيف أغرم يا رسول اهلل من ال شرب وال أكال  أن دية ما يف بطنها غ
ويف لفظ  اها. إمنا هذا من إخوان الكهان :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. وال نطق وال استهل، فمثل ذل  يطّل

كل وال نطق وال اساتهل فمثال   يا رسول اهلل كيف أغرم من ال شرب وال أ :فقال محل بن النابغة اهلذيل :ملسلم
 . ورواه املغرية بن شعبة عن رسول اهلل مثله، أخرجه مسلم. ادديث. ذل  يطل

[ عن ابن جريج قال أخربين هشام بن عروة عن عروة أنه حدث عن املغرية بن شاعبة  57343وقال عبد الرزاق ]
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بغرة فقال له قضى فيه  :حديثا عن عمر أنه استشارهم يف إمالص املرأة فقال املغرية

فشهد حممد بن مسلمة أنه مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى . إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذل  :عمر
 . اها رواه البخاري وغريه. فيه بغرة

استشار عمار   :ل[ حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن املسور بن خمرمة قا18734وقال ابن أيب شيبة ]
شهدت النيب صلى اهلل عليه وسلم قضى فيه بغرة؛ عباد أو   :املغرية بن شعبة :بن اخلطاب يف إمالص املرأة، فقال

 . اها رواه مسلم وغريه. ائتين مبن شهد مع ، فشهد له حممد بن مسلمة :فقال له عمر :أمة، قال
أبو عاصم عن ابن جريج قال أخربين عمرو بان   [ حدثنا حممد بن مسعود املصيصي حدثنا6486وقال أبو داود ]

دينار أنه مسع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذل  فقام إليه محال  
كنت بني امرأتني فضربت إحدامها األخرى مبسط  فقتلتها وجنينها فقضى رساول اهلل   :بن مال  بن النابغة فقال

قال أباو  . قال أبو داود قال النضر بن مشيل املسط  هو الصوبج. سلم يف جنينها بغرة، وأن تقتلصلى اهلل عليه و
[ ثنا عباد  3630ورواه أمحد ]. اها صححه البخاري وغريه. داود وقال أبو عبيد املسط  عود من أعواد اخلباء

وسا خيرب عن ابن عباس عن عمر أناه  الرزاق وابن بكر قاال أنبأنا ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أنه مسع طا
كنت بني امارأتني فضاربت    :نشد قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذل  فجاء محل بن مال  بن النابغة فقال

                                                                                                                                       

[ عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن 3545إىل الثلث إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وقال مال  ]
املسيب أنه كان يقول تعاقل املرأة الرجل إىل ثلث الدية إصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وعن ابن 

الزبري أهنما كانا يقوالن مثل قول سعيد بن املسيب يف املرأة أهنا تعاقل الرجل إىل ثلث دية الرجل فإذا بلغت  شهاب وبلغه عن عروة بن
ثلث دية الرجل كانت إىل النصف من دية الرجل. قال مال : وتفسري ذل  أهنا تعاقله يف املوضحة واملنقلة وما دون املأمومة واجلائفة 

 ية فصاعدا، فإذا بلغت ذل  كان عقلها يف ذل  النصف من عقل الرجل.اهاوأشباههما مما يكون فيه ثلث الد

 



 295 

فقلات  . إحدامها األخرى مبسط  فقتلتها وجنينها فقضى النيب صلى اهلل عليه وسلم يف جنينها بغرة عبد وأن تقتل
بيه كذا وكذا فقال لقد شككتين قال ابن بكر كان بيين وباني امارأيت فضاربت    لعمرو أخربين ابن طاوس عن أ

واحملفوظ أنه قضاى   :هذا يدل على أن رواية القتل غري حمفوظة، كذل  نبه البيهقي، وقال اها. إحدامها األخرى
وقال . ة قال، فذكرهفجاء محل بن مال  بن النابغ :ورواه ابن األعرايب يف املعجم ولفظه. بديتها على عاقلة القاتلة

ذكر لعمر بن اخلطاب قضااء رساول اهلل    :[ عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال57361عبد الرزاق ]
صلى اهلل عليه وسلم يف ذل  فأرسل إىل زوج املرأتني فأخربه أمنا ضربت إحدى امرأتيه األخرى بعماود البيات   

إن كادنا أن   :سلم بديتها وغرة يف جنينها فكرب عمر وقاال فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه و
غري أن أبا هريرة واملغرية إمنا . اها هذا يدل على أن هذه األخبار ترجع إىل أصل واحد. نقضي يف مثل هذا برأينا

 . واهلل أعلم. ذكرا إسقاطها ال أهنا قتلتها
مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت  :[ عن عمر بن ذر قال مسعت جماهدا يقول57341وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا ابن عيينة 18760ابن أيب شيبة ]. جنينا فرفع ذل  إىل عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعين اليت مسحت
ووكيع قاال حدثنا عمر بن ذر عن جماهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت، فأمرها عمر بان اخلطااب أن   

 . اها مرسل جيد. تعتق
أرسل عمر بن اخلطاب إىل امرأة  :[ عن معمر عن مطر الوراق وغريه عن ادسن قال57959د الرزاق ]وقال عب

يا ويلها ما هلا ولعمر قال فبينا هي يف  :مغيبة كان ُيدخل عليها فأنكر ذل  فأرسل إليها فقيل هلا أجييب عمر فقالت
يحتني مث مات فاستشار عمر أصاحاب  الطريق فزعت فضرهبا الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصيب ص

قال وصمت علي فأقبل . النيب صلى اهلل عليه وسلم فأشار عليه بعضهم أن ليس علي  شيء إمنا أنت وال ومؤدب
ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا يف هواك فلم ينصحوا لا ، أرى   :عليه فقال

عتها وألقت ولدها يف سبب  قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعاين يأخاذ   أن ديته علي  فإن  أنت أفز
[ من طريق أيب العباس املاسرجسي حدثنا شيبان حدثنا سالم قاال  51997البيهقي ]. عقله من قريش ألنه خطأ

فأتاهاا   إن عمر رضي اهلل عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رساوال  :مسعت ادسن يقول
أجييب أمري املؤمنني ففزعت فزعة فوقعت الفزعة يف رمحها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها املخاض  :الرسول فقال

ماا نارى    :ما ترون؟ فقالوا :فألقت غالما جنينا فأيت عمر بذل  فأرسل إىل املهاجرين فقص عليهم أمرها فقال
فما تقول أنت يا أبا ادسن  :لقوم علي وعلي ساكت قالعلي  شيئا يا أمري املؤمنني إمنا أنت معلم ومؤدب ويف ا
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أقول إن كانوا قاربوك يف اهلوى فقد أمثوا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى علي  الدية يا أماري   :قال
 . (5)هذا ألنه استهل. اها مرسل صاحل، سالم هو ابن مسكني. صدقت اذهب فاقسمها على قوم  :قال. املؤمنني
[ عن ابن جريج قال مسعت األعمش حيدث مبشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه أن 57955د الرزاق ]وقال عب

 . اها منقطع. يضرب الدية على قريش
[ من طريق عبد اهلل بن هاشم حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب أن 54743وروى البيهقي ]

 اها. إسناده منقطع :قال. ر غرةعمر رضي اهلل عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عم
[ عن ابن جريج قال أخربين خالد الدمشقي أن عبد املل  قضى يف اجلنني إذا أملص علقة 57333عبد الرزاق ] -

بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعني فإذا كان عظاما فستني فإذا كان العظم قد كسي دما فثماانني فاإن مت   
 . وخالد مل أعرفه. اها منقطع. قضى مبثل ذل  وبلغين أن  خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال

[ حدثنا إمساعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن اخلطاب قوم الغارة مخساني   18741ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند ضعيف. (1)دينارا
كملات   :قاليف السقط يقع فيتحرك،  [ حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن 17908ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. ديته استهل أو مل يستهل
[ حدثنا عبد األعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط عن ساعيد بان   18747ابن أيب شيبة ] -

[ قال 57365اها وقال عبد الرزاق ]. املسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية، والفرائض على أهل البادية
ورواه البيهقي مان  . حول عن زيد قال إذا وقع اجلنني حيا مت عقله استهل أو مل يستهلعبادة عن ادجاج عن مك

إذا وقع السقط حيا كملت ديتاه   :طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال
 . وفيه انقطا  :مث قال. استهل أو مل يستهل

اساتهالله   :إسرائيل عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال [ حدثنا وكيع قال حدثنا17456ابن أيب شيبة ] -
 . ضعيف. صياحه

                                                

[ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا ابن أيب أويس حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء التابعني من أهل 54749البيهقي ] -5
الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة. وكانوا  املدينة كانوا يقولون يف الرجل يضرب املرأة فتطرح جنينها: إن سقط ميتا ففيه

[ أمجع كل من 379/ 53يقولون: من قتل امرأة حامال فال عقل ملا يف بطنها يكون عقل املقتولة وال جنني يف بطنها. وقال ابن املنذر ]
كل من أحفظ عنه من أهل العلم  [305/ 53حنفظ عنه من أهل العلم على أن يف اجلنني سقط حيا من الضرب الدية كاملة. مث قال ]

يوجب على الضارب بطن املرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة. هذا قول عطاء والزهري والنخعي وادسن البصري وادكم. وقال مال  
 والشافعي وأمحد وإسحاق: عليه الكفارة.اها

 قاله ربيعة وقتادة وغريهم. قال مال  يف املوطأ: وقيمة الغرة مخسون دينارا وذل  عشر دية أمه.اها و - 1
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[ عن الثوري عن ابن أيب ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل عن عمر أنه قال يف الساق 58818عبد الرزاق ] -
 اها. أو الذرا  إذا انكسرت مث جربت فاستوت يف غري عثم عشرون دينارا أو حقتان

[ عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان أن عمر 58810بد الرزاق ]وقال ع
 . اها مرسل صاحل. كتب إىل سفيان بن عبد اهلل يف أحد الزندين من اليد إذا اجنرب على غري عثم مئتا درهم

ال حدثين إمساعيل بن أمية عان  [ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان ق0433وقال ابن املنذر ]
. إذا كسرت الذرا  ففيها مائيت درهم يعين إذا برئت على غاري عاثم   :بشر بن عاصم أن عمر بن اخلطاب قال

[ من طريق عبد اهلل بن وهب قال ومسعت سفيان الثوري عن إمساعيل بن أمية القرشي عن بشر 54840البيهقي ]
 . اها أظن بشرا حدث به على الوجهني.   إذا كسر مائيت درهميف الذرا :بن عاصم أن عمر بن اخلطاب قال

[ حدثنا حيىي بن حممد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محاد عن عمرو أن سفيان بن عبد 0431وقال ابن املنذر ]
 . اها مرسل. اهلل الثقفي كتب إىل عمر بن اخلطاب يف يد كسرت مث جربت جربا حسنا، فجعل فيها مائيت درهم

 :[ حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أيب مليكة عن نافع بن عبد ادارث قاال 17344قال ابن أيب شيبة ]و
 . اها حجاج ضعيف. كتبت إىل عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إيل عمر أن فيه حقتني بكرتني

أن عمر قضاى يف رجال    [ حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عبد اهلل بن ذكوان18481وقال ابن أيب شيبة ]
اها أشعث ضعيف وهو . إهنا وهنت :قيل له :قال. كسرت ساقه فجربت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارا

 . مرسل
إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذرا  أو الفخاذ   :[ عن معمر عن قتادة قال58816وقال عبد الرزاق ]

قال معمر وبلغين أن قتادة ذكاره عان   . حدة عشرون ديناراأو العضد أو الساق مث جربت فاستوت ففي كل وا
 . سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محاد بن زيد عن حيىي بان  0435وقال ابن املنذر ]
إمناا ذلا    . اها مرسل جياد . فخذ انكسرت مث جربت بعريينسعيد عن سليمان بن يسار أن عمر قضى يف 

 .  حكومة، واهلل أعلم
[ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أيب غنية عن إسحاق بن احملتفز عان أغار أيب   5178وقال البخاري يف التاريخ ]

البيهقي  اها أخشى أن يكون فيه تصحيف، فقد رواه. الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمانية من اإلبل
 .  واهلل أعلم. وإسحاق مل يبينوا حاله. عن إسحاق بن احملتفز األعرايب عن الكاسر :من طريق البخاري وفيه

يف الساق تكسار     [ حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سامل عن الشعيب عن 18484ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا 17344وقال ابن أيب شيبة ]. العثم ما فيه مخسون دينارا، وإذا برأت على عثم ففيها مخسون دينارا، ويف
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اهاا  . يف الساعدين ومها الزندان مخسون دينارا :يزيد بن هارون عن ابن سامل عن الشعيب عن زيد بن ثابت قال
 . فيه ضغف

[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا محاد بن زياد عان   0439وقال ابن املنذر ]
مث مسعته  :قال عارم. دجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال يف رجل كسرت يده مث جربت حقتانا

 . اها ضعيف. حقتان أو بعريان :مرة أخرى من محاد فقال
[ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين عبد اجلبار عن ابن شهاب وربيعة وابن أيب فروة عان  54885البيهقي ] -

مل جيعل رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم يف    :يب سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولونكتاب معاوية بن أ
كسر اليد يف اخلطإ إال جعل اجلابر وإن هي استوت وفيها عاثم أو شايء أقيمات قيماة مث غرمهاا الاذي       

 . اها ضعيف(5)كسرها
 ما يهدر من اجلراحات

دة قال مسعت زرارة بن أوىف عن عمران بان حصاني أن   [ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتا4701البخاري ] -
يعاض   :رجال عض يد رجل، فنز  يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقاال 

 اها. أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ال دية ل 
بن جريج قال أخربين عطااء  [ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إمساعيل ابن علية أخربنا ا1144وقال البخاري ]

غزوت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثاق   :عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال
أعمايل يف نفسي فكان يل أجري، فقاتل إنسانا فعض أحدمها إصبع صاحبه، فانتز  إصبعه، فأندر ثنيته فساقطت،  

أفيد  إصبعه يف في  تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم  :در ثنيته وقالفانطلق إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأه
قال ابن جريج وحدثين عبد اهلل بن أيب مليكة عن جده مبثل هذه الصفة أن رجال عض يد رجل، فأنادر  . الفحل

 اها.  ثنيته، فأهدرها 
إنسانا أتى أبا بكر الصديق وعضاه  [ أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليكة أن 58445وقال عبد الرزاق ]

[ 57908البيهقاي ] . اها كذا وإمنا هي تعدت ثنيته. إنسان فانتز  يده فندرت سنه فقال أبو بكر فقدت ميينها
من طريق ابن وهب قال ومسعت ابن جريج خيرب عن ابن أيب مليكة عن أبيه أن رجال قاتل آخر فعضاه فاانتز    

                                                
[ من طريق إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال حدثنا عبد الرمحن بن أيب 54881البيهقي ] - 5

نقوص وال الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم يقولون: كل عظم كسر خطأ مث جرب مستويا غري م
معيب فليس يف ذل  إال عطاء املداوي وشبه ذل ، فإن جرب شيء من ذل  وبه عيب أو نقص فإنه بقدر شني ذل  وعيبه يقيم ذل  أهل 
البصر والعقل مث يعقل على قدر ما يرون. وكذل  قالوا يف الشجة امللطاء ويف كل جرح يف اجلسد إذا برأ وليس به عيب ال يرون يف ذل  

 ملداوي وشبه ذل .اهاإال عطاء ا
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وجاء يف مسند الشاافعي  . اها مل أجده يف جامع ابن وهب. لصديق فأهدرهإصبعه وانتزعت سنه فأتيا أبا بكر ا
[ قال أخربنا مسلم عن ابن جريج أن ابن أيب مليكة أخربه أن أباه أخربه أن إنسانا جاء إىل أيب بكر الصديق 331]

[ حدثنا أباو  17114وقال ابن أيب شيبة ]. تعدت ثنيته :وعضه إنسان فانتز  يده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر
أسامة عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر، وعضه إنسان فنز  ياده مناه   

[ حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن ابن جريج قال وأخربين 6474أبو داود ]. بعدت ثنيته :فندرت ثنيته، فقال أبو بكر
 . جده أشبه، وكأنه مرسلاها عن . عدت سنهب :ابن أيب مليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها وقال

 .  اها منقطع. أبطالها و  [ حدثنا حفص عن ابن جريج أن 17118وقال ابن أيب شيبة ]
. إن شئت أمكنت يدك فعضها مث تنزعها وأبطل ديته :قال [ عن معمر عن قتادة أن 58449عبد الرزاق ] -

 .  اها مرسل
ي بن عبد اهلل حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قاال  [ حدثنا عل4091البخاري ] -

لو أن امرأ اطلع علي  بغري إذن، فخذفته بعصاة ففقأت عينه مل يكان عليا     :أبو القاسم صلى اهلل عليه وسلم
 اها. جناح
ربنا أشعث بن عبد امللا   [ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخ0370ابن املنذر ] -

 . اها سند ضعيف. من اطلع على جاره فأصابه جراحة فال شيء عليه :قال عمر بن اخلطاب :عن ادسن قال
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن أيب املهزم أنه مساع أباا   0309ابن املنذر ] -

مة السواطون، ولو أن أحدهم اطلع يف بيت أحدكم وهو مع امرأته وأول من يدخل النار من هذه األ :هريرة يقول
 . اها ضعيف. يف دافها ففقأ عينه هلدرت عينه

كنا ماع   :[ حدثين جرير بن حازم األزدي عن جمالد عن عامر الشعيب عن سويد بن غفلة قال680ابن وهب ] -
فغضب غضبًا شديدًا، فقاال  . مستعدى عمر بن اخلطاب وهو أمري املؤمنني بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج

إن أمري املؤمنني قد  :فقال له. انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب، فإذا هو عو  بن مال  األشجعي :لصهيب
غضب غضبًا شديدًا، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى مع  إىل أمري املؤمنني، فإين أخا  عليكم بادرته، فجاء معه 

أجئت بالرجل الاذي   :قال. أنا هذا يا أمري املؤمنني :أين صهيب؟ فقال :صالة قالفلما انصر  عمر من ال. معاذ
. يا أمري املؤمنني، إنه عو  بن مال  فامسع منه وال تعجال علياه   :فقام معاذ بن جبل فقال له. نعم :ضربه؟ قال
مار ليصرعها، فلم تصر ، يا أمري املؤمنني، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس اد :مال  وهلذا؟ قال :فقال له عمر

فأتى عو  املرأة فذكر الذي . ائتين باملرأة لتصدق  :قال. مث دفعها فخرت عن ادمار مث تغشاها، ففعلت ما ترى
واهلل ألذهنب معه إىل أمري املؤمنني،  :فقالت املرأة. ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها :قال أبوها وزوجها. قال له عمر

. حنن نبلغ عن  أمري املؤمنني، فأتيا فصدقا عو  بن مال  مبا قاال  :بوها وزوجهافلما أمجعت على ذل ، قال أ
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يا أيها الناس، فوا بذمة حممد صلى  :واهلل ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، مث قال :فقال عمر لليهودي :قال
اهاا جمالاد   . ب رأيتاه وإنه ألول مصلو :قال سويد بن غفلة. اهلل عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا، فال ذمة له

 . ضعيف
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن أيب مليكة عن رجلني اختصما إىل عبد اهلل بن خالاد  58311عبد الرزاق ] -

يف موضحة فقال ليس فيها شيء فذكرت ذل  لعبد اهلل بن الزبري فقال صدق عبد اهلل بن خالد قد كان عمر بان  
وعن ابن جريج أن عمر بن اخلطاب كاان  . هل القرى ويعقلها أهل الباديةاخلطاب يقول يف املوضحة ال يعقلها أ

. قد أدركت وما يتعاقلها أهل القارى  :قال. إمنا املوضحة على أهل البوادي قال وأما على أهل القرى فال :يقول
بري يطلاب  أخربنا ابن جريج قال مسعت ابن أيب مليكة يقول جاء عمري بن خالد موىل عمرو بن العاص إىل ابن الز

موضحة أصيب هبا حسبت له فقال ابن الزبري ليس فيها شيء قال ابن الزبري قال عمر بن اخلطاب ال يعقلها أهال  
وعن ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن عبد اهلل بن صفوان عن عامر الغفاري . القرى ويعقلها أهل البادية

ربنا ابن جريج قال مسعت عبد العزيز حيدث عن أيب سلمة أخ. أن عمر بن اخلطاب أبطل املوضحة عن أهل القرى
[ حدثنا حيىي عن سفيان حدثين عمر بان  5707مسدد ]. بن سفيان أن عمر بن اخلطاب أبطلها عن أهل القرى

بينما أنا عند عمر بن اخلطااب إذ جااءه    :عبد الرمحن عن رجل قد مساه عن رجل آخر من ثقيف قد مساه قال
[ حدثنا ابان  17380ابن أيب شيبة ]. إنا معاشر أهل القرى ال نتعاقل املضغ بيننا :ل عمرأعرايب يطلب شجة فقا

 :مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرمحن السهمي عن رجل أن رجال أتى عمر بن اخلطاب يف موضحة فقاال 
الرمحن السهمي عن  حدثنا زيد بن حباب عن عبد اهلل بن مؤمل قال حدثين عمر بن عبد. إنا ال نتعاقل املضغ بيننا

 :كنت عند عمر بن اخلطاب جالسا فجاء رجل من بين غفار فقال :عطاء بن أيب رباح عن أيب أمية األخنس قال
 :اها رواه البخاري يف ترمجة أيب أمية ابن األخنس قال. إن هذه املضغ ال يتعاقلها أهل القرى :إن ابين شج، فقال

إناا ال نتعاقال    :ي عن أيب أمية بن األخنس عن عمر يف املوضحة قالقال قبيصة عن أيب سلمة بن شقيق املخزوم
قال أبو حفص حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج مسع عبد العزيز بن عبد اهلل عن أيب سلمة بن سفيان أن . املضغ بيننا

فذكرتاه  ليس فيها شيء،  :عمر يطلها عن أهل القرى، وعن ابن جريج مسع ابن أيب مليكة أنه مسع عبد اهلل يقول
. (5)ال يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية :صدق ابن خالد كان عمر بن اخلطاب يقول :البن أيب مليكة فقال

وقال إبراهيم بن املنذر نا معن مسع عبد اهلل بن مؤمل عن ابن أيب مليكة عن األخنس بن شريق مسع عمر يف الدامية 
وقال عبد اهلل بن حممد نا ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن ابن عبد . قرىأما هذه املضغ فإنا ال نتعاقلها أهل ال :قال

                                                
ظاهر صنيع البخاري أنه رج  اإلرسال، رواية أيب عاصم النبيل عن ابن جريج مسع عبد العزيز بن عبد اهلل هو ابن خالد بن أسيد عن  - 5

ان قوله. أيب سلمة هو عبد اهلل بن سفيان املخزومي عن عمر، وعن أيب عاصم عن ابن جريج مسع ابن أيب مليكة مسع عبد اهلل هو ابن سفي
 فذكرته أي رواية عبد العزيز، فقال صدق ابن خالد نسبه إىل جده.. وأص  ما هنا رواية ابن جريج هذه وابن عيينة. واهلل أعلم.
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املوضحة على أهل القارى   -ش  سفيان-إمنا وضعنا أو جعلنا  :اهلل بن صيفي عن أيب سلمة بن سفيان قال عمر
 .  مواهلل أعل. وأبو سلمة امسه عبد اهلل بن سفيان املخزومي ثقة. اها مرسل أص . حني كرب التقاذ  بينهم

نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام يف  :[ حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه قال17461ابن أيب شيبة ] -
اهاا  . إمنا نذرتياه هلل  :أنفها، فوقع بعريها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليا تطلب عقلها، فأبطله وقال

 .  مرسل جيد
سف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة [ حدثنا عبد اهلل بن يو4051البخاري ] -

العجماء جرحها جباار، والبئار جباار،     :بن عبد الرمحن عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 . اها اجلبار اهلدر ال دية فيه. واملعدن جبار، ويف الركاز اخلمس

البهيمة عقلها  :قال  ل حدثنا ابن عون عن ابن سريين عن [ حدثنا وكيع قا18064وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها رواه يزيد بن هارون عن ابن عون رفعه. جبار واملعدن عقله جبار والبئر عقلها جبار ويف الركاز اخلمس

[ عن الثوري عن األسود بن قيس عن أشياخ هلم أن غالما دخل دار زيد بن صاوحان  57375عبد الرزاق ] -
فأبطل دم الغالم وأغرم األب  ته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغالم فعقروها فاختصموا إىل فضرب

 . اها صاحل، يأيت. مثن الناقة
ما أصاب املنفلات   :قال عمر :[ حدثنا حفص عن ادجاج عن القاسم بن نافع قال18047وقال ابن أيب شيبة ]

 . ضعيف. اها أي الدابة املنفلتة. نفلت ضمنفال ضمان على صاحبه، ومن أصاب امل

[ حدثنا حممود بن خالد حدثنا الفريايب عن األوزاعي عن الزهري عن حارام بان حميصاة    3481أبو داود ] -
كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول اهلل صلى اهلل  :األنصاري عن الرباء بن عازب قال

ضى أن حفظ ادوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ املاشية بالليل على أهلها وأن علاى أهال   عليه وسلم فيها فق
اها يروى عن ابن حميصة مرسال وهو أص ، قاله الشيخ مقبل يف األحادياث  . املاشية ما أصابت ماشيتهم بالليل

 .  املعلة
كان يقول يرد الابعري أو   [ عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي أن 57664عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. البقر أو ادمار أو الضواري إىل أهلهن ثالثا إذا حظر على ادائط مث يعقرن
[ عن ابن شهاب عن عراك بن مال  وسليمان بن يسار أن رجال من بين سعد بن ليث أجارى  5449مال  ] -

أحتلفاون   :عمر بن اخلطاب للذين ادعي عليهمفرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة َفُنِزَي منها فمات، فقال 
فقضى عمر بن اخلطاب بشطر . وقال لآلخرين أحتلفون أنتم؟ فأبوا. باهلل مخسني ميينا ما مات منها فأبوا وحترجوا

 . مرسل جيد يأيت يف القسامة. الدية على السعديني
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خنس رجل دابة عليها رجال   :ال[ عن معمر عن عبد الرمحن عن قاسم بن عبد الرمحن ق58785عبد الرزاق ] -
ابن أيب . يغرم الناخس :فقال  يغرم الراكب فأتوا  :فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال

أقبل رجال جبارياة مان     :[ حدثنا وكيع قال حدثنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال17438شيبة ]
نخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم ختطئ عني اجلارية، فرفاع  القادسية فمر على رجل واقف على دابة ف

اها . علي الرجل، إمنا يضمن الناخس :إىل سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذل  ابن مسعود فقال
 . مرسل ال بأس به
مان الاوطء، وال    كانوا يغرماون  :[ حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سريين قال18034ابن أيب شيبة ]

ما كانوا يضمنون مان   :وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سريين قال. يغرمون من النفحة
 :[ ثنا هشيم ثنا ابن عون عن ابن سريين قاال 144/ 4سعيد بن منصور ]تغليق التعليق . الرجل إال ما رد العنان

وقال ابان ساريين كاانوا ال     :اها علقه البخاري قال. كانوا يضمنون من رد العنان وال يضمنون من النفحة
 اها. يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان

عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله  :[ عن ابن جريج قال أخربين عبد الكرمي قال57380عبد الرزاق ] -
[ حادثنا  18049ابن أيب شيبة ]. حنو ذل  هبيمة ال تعقل وقال أغرمه  :فقال   فذكر ذل  

 :حممد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكرمي أن فحال عدا على رجل فقتله، فرفع إىل أيب بكر فأغرماه، وقاال  
 . اها ضعيف. هبيمة ال تعقل

دار زيد بن صاوحان  [ عن الثوري عن األسود بن قيس عن أشياخ هلم أن غالما دخل 57375عبد الرزاق ] -
فأبطل دم الغالم وأغرم األب  فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغالم فعقروها فاختصموا إىل 

[ حدثنا ابن عيينة عن األسود بن قيس عن ادي أن غالما من قومه دخل علاى  18045ابن أيب شيبة ]. مثن الناقة
فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذل  إىل عمر، فأهدر دم الغاالم  جنيبة لزيد بن صوحان يف داره فخبطته 

 . اها ال بأس به. وضمن أباه مثن النجيبة
 . اها صحي . من أصاب العجماء غرم :قال  [ عن معمر عن مهام عن 57379عبد الرزاق ] -
يف ثور نطا    اختصم إىل  :قال[ حدثنا عبد اهلل بن إدريس عن حصني عن عامر 17443ابن أيب شيبة ] -

إن كان الثور دخل على ادمار فقتله فقد ضمن وإن كان ادمار دخل على الثور فقتله فال  :محارا فقتله فقال علي
 . اها مرسل رجاله ثقات. ضمان عليه

. اءيغرم إن أصاب العجما  :[ عن معمر عن صاحب له عن أيب املهزم عن أيب هريرة قال57387عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف
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أغارم   [ أخربين بعض أصحابنا عن حممد بن إسحاق عن عمران بن أيب أنس أن 55336الشافعي ]هق -
كنت  (5)أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان -يريد ُمناِظره-قال الشافعي فقلت له . رجال مثن كلب قتله عشرين بعريا

 :قال. ى اهلل عليه وسلم، والثابت عن عثمان خالفهمل تصنع شيئا ىف احتجاج  على شيء ثبت عن رسول اهلل صل
 اها. فاذكره قلت أخربنا الثقة عن يونس عن ادسن قال مسعت عثمان بن عفان خيطب وهو يأمر بقتل الكالب

 . وهو حديث حسن. كتبته يف األطعمة من طريق ادسن
كنت عند  :قال[ عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن إمساعيل بن جستاس 57654عبد الرزاق ] -

. شاة من الغانم  :فما عقل كلب الغنم؟ قال :قال. أربعون درمها :فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال 
فرق من تراب حاق علاى    :فما عقل كلب الدار؟ قال :قال. فرق من الزر  :فما عقل كلب الزر ؟ قال :قال

[ حدثنا هشايم عان   15354ابن أيب شيبة ]. قص من األجرالقاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ين
يف كلب الصيد أربعون درمهاا ويف كلاب    :يعلى بن عطاء عن إمساعيل بن جستاس عن عبد اهلل بن عمرو قال

املاشية شاة من الغنم ويف كلب ادرث فرق من طعام ويف كلب الدار فرق من تراب حق على الذي أصاابه أن  
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشايم  55334ورواه البيهقي ]. لب أن يقبلهيعطيه وحق على صاحب الك

 . ورواه البخاري يف التاريخ وضعفه، والعقيلي يف الضعفاء. حدثنا يعلى بن عطاء عن إمساعيل فذكره
[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو قال يف الكلاب  57656وقال عبد الرزاق ]

مسعت ابن جريج حيدث عان   :ثنا ابن وهب قال :[ حدثنا يونس قال4818الطحاوي ]. ئد أربعون درمهاالصا
وقضى يف ، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهلل بن عمرو أنه قضى يف كلب صيد قتله رجل بأربعني درمها

بيهقي عن عبد اهلل بان  ورج  ال. وضعفه البخاري. اها ورواه البيهقي من طريق ابن وهب. كلب ماشية بكبش
 . عمرو النهي عن مثن الكلب

أخربين ادارث أن رجال من هذيل أخربه أنه مسع عبد اهلل بان   :[ عن ابن جريج قال57653وقال عبد الرزاق ]
عمرو بن العاص يقول يف الكلب الصائد إذا قتل أربعون درمها ويف الكلب الذي مينع الزر  والدار إذا قتل شااة  

. لذي ينب  وال مينع زرعا وال دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب واهلل إنا لنجد هذا يف كتااب اهلل ويف الكلب ا
 .  اها ضعيف جدا

كاان النااس    :[ حدثنا ابن فضيل عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان قال15354ابن أيب شيبة ] -
ال ثنا ابن وهب قال أخربين سليمان بن بالل [ حدثنا حبر ق4835الطحاوي ]. يقضون يف الكلب بأربعني درمها

                                                

[ حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن إسحاق بن يسار، مث قال: هذا باطل، هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم 1843رواه أمحد يف العلل ] - 5
 الكلب.اهاعن مثن 
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جيعل يف الكلب الضاري إذا قتل أربعون  :كان يقال :عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان األنصاري قال
 .  اها سند جيد. درمها

لدابة إذا فقئت برباع  قضى شري  يف عني ا :[ أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين قال57658عبد الرزاق ] -
 اها . قال معمر وبلغين أن عمر بن اخلطاب قضى بذل . مثنها إذا كان صاحبها قد رضي مثنها وإن شاء شرواها

أتاين عروة البارقي من عند عمر  :[ حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم عن شري  قال18047وقال ابن أيب شيبة ]
 اها. أن يف عني الدابة ربع مثنها

 :[ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد املل  بن عمري عن حممد بن املنتشر عن عروة البارقي قاال 11وين ]وقال ل
كان يل أفراس فيها فجعل شروه عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر رضي اهلل عناه فكتاب إىل   

أخذ الفرس، وبني أن يغرم رباع  سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه أن خّير الدهقان بني أن يعطيه عشرين ألفا وي
[ حدثنا موسى بن هارون حدثين 0458ابن املنذر ]. ما أصنع بالفرس؟ فغرم ربع الثمن :فقال يل الدهقان. الثمن

متيم بن املنتصر قال حدثنا إسحاق عن شري  عن عبد املل  بن عمري عن حممد بن املنتشر عن عروة الباارقي أن  
 اها. بة إذا فقئت ربع الثمنعمر بن اخلطاب قضى يف عني الدا

[ أخربنا الثوري عن جابر عن الشعيب عن شري  أن عمر كتب إليه يف عني الدابة ربع 57657وقال عبد الرزاق ]
[ ومسعت أنا من حيدث عن حممد بن جابر عن جابر عن الشعيب أن عمر قضى 57611وقال عبد الرزاق ]. مثنها

ابن عيينة عن اجملالد عن الشعيب أن عمر قضى يف عني مجل أصايب   وقال عن. يف الفرس تصاب عينه بنصف مثنه
وقال ابن املنذر . ما أراه نقص من قوته وال من هدايته شيء فقضى فيه بربع مثنه :بنصف مثنه مث نظر إليه بعد فقال

ه أن [ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا حماضر حدثنا جمالد عن عامر عن شري  أن عمر كتب إليا 0454]
 . اها جابر اجلعفي ضعيف. ال يورث محيال ويف عني البهيمة ربع مثنها

[ حدثنا عبد اهلل بن أيوب املخرمي قال حدثنا أسباط بن حممد قال حادثنا  1/578وقال وكيع يف أخبار القضاة ]
كماا  كتب إيل عمر، وكنا نقضي يف عني الدابة بالشاطر   :أشعث عن الشعيب عن شري  عن عروة البارقي قال

 . اها أشعث ضعيف. نقضي يف عني اإلنسان، فكتب إيل إذا أتاك كتايب هذا فاقض فيها بالربع
قضى عمر يف عني الدابة رباع   :[ حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن الشعيب قال18046وقال ابن أيب شيبة ]

 .  اها هذا عن الشعيب أجود، وهو مرسل. مثنها
جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن رجال أخربه أن شرحيا قاال قاال يل    [ عن ابن57650وقال عبد الرزاق ]

 اها. عمر بن اخلطاب يف عني الدابة ربع مثنها
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 :[ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمر قاال 18041وقال ابن أيب شيبة ]
ريق سعيد بن منصور حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حادثنا  [ من ط55743ورواه البيهقي ]. يف عني الدابة ربع مثنها

وهو حديث حسن ثابات  . اها هذا أشبه. أيوب عن أيب قالبة قال قال عمر بن اخلطاب يف عني الدابة ربع مثنها
 . (5)عن أمري املؤمنني

 . اها ضعيف. [ عن ابن جريج عن عبد الكرمي أن عليا قال يف عينها الربع57615عبد الرزاق ] -

 

كان يأمر باملثاعب والكنف تقطع عن طريق  [ عن الثوري عن واصل عن الشعيب أن 57300عبد الرزاق ] -
حدثنا مسعر عن واصل األحدب األسدي عن الشعيب عان   :[ حدثنا وكيع قال18010ابن أيب شيبة ]. املسلمني

 . ا سند صحي ، فيه إرسالاه. علي أنه كان يقطع الكنف، أو يأمر بقطعها
 :[ حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن حصني عن الشعيب عن ادارث عن علي قال18015ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. من أخرج حجرا، أو مرزابا، أو زاد يف ساحته ما ليس له، فهو ضامن
إذا كاان الطرياق    :عن علي قال[ حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن خالس 18775ابن أيب شيبة ] -

 .  اها ضعيف. واسعا فال ضمان عليه
من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنساانا   :[ أخربنا ابن جماهد عن أبيه أن عليا قال54144عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. ضمن
قع فيها بغال  كان عمرو بن ادارث حفر بئرا فو :[ عن الثوري عن مغرية عن إبراهيم قال57696عبد الرزاق ]

. ال ولكن على عمرو بن اداارث  :يا أبا أمية أعلى البئر ضمان؟ قال :وهو يف الطريق فخاصموه إىل شري  فقال
[ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغرية عن إبراهيم أن عمرو بن ادارث بن املصاطلق  18035ابن أيب شيبة ]

حدثنا عيسى بن دينار عن  :حدثنا وكيع قال. فضمنه شري  حفر بئرا يف طريق املسلمني، فوقع فيها بغل فانكسر،
أبيه أن عمرو بن ادارث حفر بئرا يف طريق املسلمني، فمر بغل، فوقع فيها، فانكسر فضمنه شري  قيمة البغال،  

 . اها حسن. مئيت درهم، وأعطاه البغل

                                                
[ من طريق إمساعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن ميناء قاال حدثنا عبد الرمحن بن 55741البيهقي ] - 5

 أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة أهنم كانوا جيعلون يف كل هبيمة أصيبت ما بني قيمة البهيمة صحيحة العني ومصابة العني
ل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذل . قال عيسى بن ميناء فأما جراح العبد فإهنم جيعلون جراح العبد جترى جراحه كلها يف قيمته وك

 يوم يصاب كما جترى جراح ادر يف ديته.اها حسن صحي .
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 دثنا محاد بن سلمة أخربنا مساك عن حنش بن املعتمار أن  [ حدثنا هبز وعفان املعىن قاال ح5359أمحد ] -
كان باليمن فاحتفروا زبية لألسد، فجاء حىت وقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق اآلخر بآخر، وتعلاق اآلخار   

فتنازعوا يف  :بآخر، حىت صاروا أربعة، فجرحهم األسد فيها فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال
ويلكم تقتلون مائيت إنسان يف شأن أربعة أناسي، تعالوا أقض  :فأتاهم علي فقال :قال. أخذوا السالح ذل  حىت

فقضى لألول ربع ديته، وللثاين ثلث  :بينكم بقضاء، فإن رضيتم به وإال فارتفعوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
عضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية علاى قبائال   فرضي ب :قال. ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة

كان متكئاا فااحتىب    :أحسبه قال :فارتفعوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قال هبز قال محاد :الذين ازدمحوا، قال
 :فأمضى قضاءه، قال عفان :فأخرب أن عليا رضي اهلل عنه قضى بكذا وكذا، قال :قال. سأقضي بينكم بقضاء :قال

امجعوا يف القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية  :رواه البيهقي وفيه قال عليو. سأقضي بينكم
والدية كاملة، فلألول الربع من أجل أنه أهل  من يليه والثاين ثلث الدية من أجل أنه أهل  من فوقاه والثالاث   

بعض القوم كره ذل  حىت أتوا الانيب  نصف الدية من أجل أنه أهل  من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش أن 
صلى اهلل عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السالم فقصوا عليه القصة فاحتىب برده مث قال أنا أقضي بيانكم  

. اها رواه ابن أيب شيبة والطيالسي وغريهم. إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه :فقال رجل من القوم
  .وهو غريب ال يص 

جاء أعمى ينشد الناس يف زمان  :[ حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال17648ابن أيب شيبة ] -
 :يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل األعمى الصحي  املبصرا، خرا معا كالمها تكسرا؟ قال وكياع  :يقول 

. عليه فإما قتله وإما جرحه فضامن األعماى  كانوا يرون أن رجال صحيحا كان يقود أعمى، فوقعا يف بئر فوقع 
[ نا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل احملاملي نا زيد بن إمساعيل الصائغ نا زيد بن ادباب نا موسى 3546الدارقطين ]

إن أعمى كان ينشد يف املوسم يف خالفة عمر بن اخلطاب وهو  :مسعت أيب يقول :بن علي بن رباح اللخمي قال
وذل  أن األعماى  . لقيت منكرا، هل يعقل األعمى الصحي  املبصرا، خرا معا كالمها تكسرا أيها الناس :يقول

. فقضى عمر بعقل البصري علاى األعماى  ، كان يقوده بصري فوقعا يف بئر فوقع األعمى على البصري فمات البصري
ن علي بن رباح عن أبيه [ قال عبد اهلل بن صاحل كاتب الليث ثنا موسى ب453وقال ابن كثري يف مسند الفاروق ]

أن أعمى كان له قائد بصري، فغفل البصري، فوقعا يف بئر، فمات البصري، وسلم األعمى فجعل عمر ديته على عاقلة 
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقل األعمى الصحي  املبصرا خرا معاا كالمهاا    :األعمى، فسمعته يقول يف ادج
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. وهذا إسناد حسن. فوقعا يف بئر فوقع األعمى على البصري فمات :وزاد فيهوأخرجه الدارقطين يف سننه، . تكسرا
 . (5)اها بل هو مرسل، مل يقل مسعته غري أيب صاحل

أمياا رجال    قضى  :[ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت جعفرا يقول58741عبد الرزاق ] -
[ حدثنا ابان  17440ابن أيب شيبة ]. أبا جعفر اها كذا وصوابه مسعت. جالس أعمى فأصابه بشيء فهو هدر
اهاا  . من جالس أعمى فأصابه األعمى بشيء فهو هادر  :قال عثمان :عيينة عن عمرو عن حممد بن علي قال

 . مرسل
استأجر رجل أربعاة رجاال    :[ حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خالس قال17646ابن أيب شيبة ] -

، فضمن الثالثة ثالثاة أرباا    خنسفت هبم البئر، فمات أحدهم، فرفع ذل  إىل ليحفروا له بئرا، فحفروها فا
[ حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا جعفر بن عون حدثنا 0480ابن املنذر ]. الدية، وطرح عنهم ربع الدية

رجل فماات،  سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو أن رجال استأجر أربعة حيفرون بئرا، فسقط طائفة منها على 
ورواه البيهقي من هاذا  . فجعل على الثالثة أربا  الدية، ورفع عنهم الربع نصيب امليت :فرفع ذل  إىل علي قال
 . الوجه، وهو ضعيف
[ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خالس عن علي أنه كان يضمن القائد 18788وقال ابن أيب شيبة ]
 :[ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خالس عن علي قاال 18774ابن أيب شيبة ]. والسائق والراكب
 . اها ضعيف. يضمن الرديفان

[ حدثنا وكيع قال حدثنا عبد اهلل بن حبيب بن أيب ثابت عن عامر عن مساروق أن  17641وقال ابن أيب شيبة ]
اثنان على ثالثة أهنم أغرقوه، ستة غلمة ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثالثة على اثنني أهنما أغرقاه، وشهد 

 . اها سند صحي . فقضى علي أن على الثالثة مخسي الدية، وعلى االثنني ثالثة أمخاس الدية
 :[ حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ادكم عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب قال17150وقال ابن أيب شيبة ]

كسرت ثنية األعلى، وشج األسفل، فضامن بعضاهم   كان غالمان يلعبان، فوثب أحدمها على ظهر صاحبه، فان
 . اها فيه ضعف. بعضا

[ من طريق أيب عبيد حدثنا ابن أيب زائدة عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن علي أناه  54730وروى البيهقي ]
وتفسريه أن ثالث جاوار كان يلعانب،     :قال ابن أيب زائدة. قضى يف القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثالثا

ركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة املركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل علي علاى  ف

                                                
يف عمل من األعمال متطوعا  [ وأمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان حرا بالغا338/ 53قال ابن املنذر] - 5

 بذل ، أو بإجارة فأصابه شيء، فال ضمان على املستعري واملستأجر.اها
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اهاا  . القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث يقول ألنه حصة الراكبة ألهنا أعانت على نفسها
 . ضعيف
م قال أخربنا حجاج عن ابن أيب مليكاة  [ حدثنا حممد بن علي حدثنا سعيد قال حدثنا هشي0487ابن املنذر ] -
يضمن األعلى األسفل،  :قلت. فتذاكروا الرجل يقع على الرجل فيجرحه كنت جالسا مع  :قال

 . اها ال بأس به. وال يضمن األسفل األعلى، فلم ينكر ذل  عليَّ ابُن الزبري
عن األسود أن رجال قتل يف الكعبة فسأل عمر عليا  [ عن الثوري عن ادكم عن إبراهيم57358عبد الرزاق ] -

[ أخربنا شعبة عن ادكم عن إبراهيم أن رجال زحم عند البيات فماات   506ابن اجلعد ]. فقال من بيت املال
[ حدثنا وكيع 17634ابن أيب شيبة ]. فاستشار عمر الناس فقال علي اجعل ديته على بيت املال ففعل ذل  عمر

ديتاه علاى    :ادكم عن إبراهيم أن رجال قتل يف الطوا ، فاستشار عمر الناس، فقال عليقال حدثنا شعبة عن 
[ حدثنا حممد بن نصر قال حدثنا حممد بن حيىي قال حادثنا  0439وقال ابن املنذر ]. املسلمني، أو يف بيت املال

البيت، فسأل عمر حممد بن يوسف عن سفيان عن شعبة عن ادكم عن إبراهيم عن األسود أن رجال أصيب عند 
 . وهو خرب صحي . اها هذا أص . أده من بيت مال املسلمني :عليا، فقال له علي

[ حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أيب ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل يف الطاوا ،  17636ابن أيب شيبة ] -
 . (5)وابن أيب ليلى يضعف. اها كذا وجدته، وأظن فيه سقطا. فوداه من بيت املال

[ عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي عن يزيد بن مذكور اهلمداين أن رجال قتل يوم 57354عبد الرزاق ] -
[ حدثنا وكيع قاال حادثنا   17634ابن أيب شيبة ]. اجلمعة يف املسجد يف الزحام فجعل علي ديته من بيت املال

ن الناس ازدمحوا يف املسجد اجلامع بالكوفة وهب بن عقبة ومسلم بن يزيد بن مذكور مسعاه من يزيد بن مذكور أ
[ حدثنا عبد اهلل بان داود  5098مسدد ]. يوم اجلمعة، فأفرجوا عن قتيل، فوداه علي بن أيب طالب من بيت املال

عن وهب بن عقبة عن يزيد بن مذكور قال أن رجال أزحم يوم اجلمعة فمات فوداه علي رضي اهلل عنه من بيت 
 . ابن حباناها على رسم (1)املال

[ حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا إمساعيل بن عياش عن حجااج عان   0410وقال ابن املنذر ]
من قتل يف زحام أو جسور أو يف مجاعة املسلمني فديته يف  :حصني ادارثي عن الشعيب عن ادارث عن علي قال

 . اها ضعيف. بيت املال

                                                

[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: أتى حجر عائر يف إمرة مروان فأصاب ابن نسطاس بن 17638ابن أيب شيبة ] - 5
 رب مروان ديته على الناس.اها سند صحي .عامر بن عبد اهلل بن نسطاس ال يعلم من صاحبه فقتله، فض

 فيه حجة ملن منع تعدد اجلمعة يف املصر. - 1
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ادكم عن علي أن رجلني صدم أحدمها صاحبه فضّمن كال واحاد   [ عن أشعث عن 57317عبد الرزاق ] -
[ عن الثوري عن أشعث عن رجل عان  57314وقال عبد الرزاق ]. اها كذا وجدته. منهما صاحبه يعين الدية

[ حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ادكام عان   17198ابن أيب شيبة ]. علي أنه ضمن كل واحد منهما لصاحبه
[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 17194ابن أيب شيبة ]. يضمن ادي دية امليت :ن قالعلي يف الفارسني يصطدما

اها ضعفه ابن . عن أشعث عن محاد عن إبراهيم عن علي يف فارسني اصطدما فمات أحدمها، فضمن ادي امليت
اد عن قتاادة  [ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا مح0485وقال ابن املنذر ]. املنذر من هذا الوجه

 . اها ضعيف. يوديان :عن خالس بن عمرو أن علي بن أيب طالب قضى يف فارسني اصطدما فماتا قال

[ عن ابن جريج قال أخربين يونس بن يوسف أنه مسع ابن املسيب يقول اقتتل رجاالن  57315عبد الرزاق ] -
إذا اقتتل املقتتالن فما  يت يده فقال ابن املسيب قال فقال أحدمها ذهب يضربين لصاحبه فاندقت إحدى قصب

[ حدثنا شبابة عن ابن أيب ذئب عان املطلاب بان    17190ابن أيب شيبة ]. كان بينهما من جراح فهو قصاص
 . اها صحي . السائب السهمي عن سعيد بن املسيب أن عثمان قضى أن كل مقتتلني اقتتال ضمنا ما بينهما

أنه قضى  [ عن هشيم بن بشري عن أيب إسحاق الشيباين عن الشعيب قال أشهد على 57310عبد الرزاق ] -
يف قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضا، فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا وطرح عنهم مان العقال بقادر    

 . اها ثقات، وفيه إرسال. جراحهم

لطم  :مسعت طارق بن شهاب يقول :نا شبابة عن شعبة عن حيىي بن ادصني قال[ حدث17405ابن أيب شيبة ] -
إن هذا أتااين ليساتحملين،    :ما رأينا كاليوم قط، منعه ولطمه، فقال أبو بكر :يوما رجال لطمة، فقيل  

اهاا  . فا الرجلاقتص، فع :واهلل ال محلته، ثالث مرات، مث قال له :فحملته فإذا هو يبيعهم، فحلفت أن ال أمحله
 . وهلذا نظائر تأيت إن شاء اهلل يف كتاب اإلمارة. صحي ، علقه البخاري

[حدثنا موسى حدثنا حيىي بن عبد ادميد حدثنا أبو بكر عن األعمش عن كهيل بن زيااد أن  0441ابن املنذر] -
 . سند فيه ضعف. اها صوابه كميل بن زياد. أقاد من لطمة 

لطام عام    :عن ابن عيينة عن املخارق بن عبد اهلل قال مسعت طارق بن شهاب يقول [57939عبد الرزاق ] -
يا معشر قريش إن اهلل مل جيعل لوجاوهكم فضاال علاى     :رجال منا فجاء عمه إىل خالد فقال 

م واشدد فلماا  اقتص فقال الرجل البن أخيه الط :وجوهنا إال ما فضل اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم فقال خالد
[ أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو حامد بن بالل حدثنا حيىي بن الربيع 54410البيهقي ]. دعها هلل :رفع يده قال
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[ حدثنا علي بن ادسن قال 0444ابن املنذر ]. املكي حدثنا سفيان عن خمارق عن طارق أن خالدا أقاد من لطمة
كنا يف غزاة فلطم ابن أخي خالد بن  :ن خليفة عن طارق بن شهاب قالحدثنا عبد اهلل عن سفيان حدثنا خمارق ب

يا معشر قريش، إن اهلل مل جيعل لوجوهكم فضال على  :الوليد ابن أخي رجل من مراد، فجاء املرادي فخطب فقال
 :أخياه فقال املرادي البن . صدقت، اقتص :فقال له خالد. وجوهنا، إال مبا جعل اهلل حملمد صلى اهلل عليه وسلم

[ حدثنا وكيع عن ادسن بن صاحل عن خمارق عان  17474ابن أيب شيبة ]. الطم واشدد، فلما دىن منه عفا عنه
حدثنا شري  عن خمارق عان  . طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجال من مراد من لطمة لطم ابن أخيه

 .  ة أجودوسياق ابن عيين، اها صحي . طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة
[ حدثنا أبو عبد الرمحن املسعودي عبد اهلل بن عبد املل  بن أيب عبيدة عن ناجياة أيب  17476ابن أيب شيبة ] -

وقاد علقاه   . اها هذا سند ضاعيف . اقتص :قال يف رجل لطم رجال، فقال للملطوم ادسن عن أبيه أن 
 . البخاري

[ حادثنا  5774مسدد ]. أنه أقاد من لطمة ن [حدثنا ابن عيينة عن عمرو ع17470ابن أيب شيبة] -
قال أباو   :اها رواه ابن املنذر من هذا الوجه مث قال. سفيان عن عمرو بن دينار قال أن ابن الزبري أقاد من لطمة

[ من طريق حيىي بن الربيع املكي قال 54439البيهقي ]. وهذا مما مل يسمعه ابن عيينة من عمرو :بكر بن أيب شيبة
[ 0444ابن املنذر ]. هكذا يف كتايب :قال البيهقي. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن الزبري أقاد من لطمة

. حدثنا ابن جبري حدثنا عبد اجلبار قال حدثنا سفيان عن ابن أخي عمرو عن عمرو أن ابن الزبري أقاد مان لطماة  
 . واخلرب علقه البخاري. بان يف الثقاتاها ابن أخي عمرو امسه عبد اهلل بن إمساعيل، ذكره ابن ح

[ وأما أثر 143/ 4وقال ابن حجر يف تغليق التعليق ]. أقاد من لطمة وذكر البخاري يف تعاليقه أن 
. اها ومل أجده يف املصنف. سويد بن مقرن فقال أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغرية عن الشعيب عن سويد به

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهلل بن منري ح وحدثنا ابن منري واللفظ له حادثنا أيب  [ 6305وقال مسلم ]
لطمت موىل لنا فهربت مث جئت قبيل الظهر فصليت  :حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كنا بين مقرن على عهد  :فعفا مث قال. امتثل منه :خلف أيب فدعاه ودعاين مث قال
ليس هلم خادم  :قالوا. أعتقوها :ليس لنا إال خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذل  النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهلل بن منري . فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها :غريها قال
عِجَل شيخ فلطم خادما له فقال له  :كر قاال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن هالل بن يسا  قالواللفظ أليب ب

سويد بن مقرن عجز علي  إال حر وجهها؟ لقد رأيتين سابع سبعة من بين مقرن ما لنا خادم إال واحدة لطمهاا  
 اها. أصغرنا، فأمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نعتقها
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 .  وقال اهلل تعاىل )واجلروح قصاص( وهنى عن العدوان
البيهقاي  . إنا ال نقيد من العظاام  :قال [ حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن 18740ابن أيب شيبة ] -
ال  :[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن اخلطاب قاال 54411]
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج بان أرطااة   54413وروى البيهقي ]. قيد من العظامأ

. أقادين  :حدثنا عطاء بن أيب رباح أن رجال كسر فخذ رجل فخاصمه إىل عمر بن اخلطاب فقال يا أمري املؤمنني
فأنات   :نقم وإن يترك يلقام قاال  فأمسعين كاألرقم إن يقتل ي :قال الرجل. ليس ل  القود إمنا ل  العقل :قال

 . اها مرسل فيه ضعف. كاألرقم
أناه   [ حدثنا إمساعيل بن علية عن علي بن ادكم عن إسحاق عن الضحاك عن 18749ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف(5)ليس يف اجلائفة وال املأمومة وال املنقلة قصاص :قال
لايس يف العظاام    :قال ن أيب مليكة عن ابن [ حدثنا حفص عن حجاج عن اب18789ابن أيب شيبة ] -

 . اها ضعيف. قصاص
وقاال عباد الارزاق    . أقاد من املأمومة  [ عن الثوري عن حيىي بن سعيد أن 57953عبد الرزاق ] -
 اهاا . ما مسعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبري :[ عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيقاد من املأمومة؟ قال57951]

 اها. [ وقد روينا عن ابن الزبري أنه اقتص من املأمومة فأنكر ذل  الناس199/ 53وقال ابن املنذر]. صحي 
رأيت ابن الزبري أقااد مان    :[ حدثنا حفص عن أشعث عن أيب بكر بن حفص قال18744وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها حسن. فرأيتهما ميشيان مأمومني مجيعا :قال. مأمومة
وقال ابان أيب شايبة   . (1)[ عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أن عبد اهلل بن الزبري أقاد من املنقلة0335وقال مال  ]

وقاال ابان أيب شايبة    . [ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حيىي بن سعيد أن ابن الزبري أقاد من منقلة18748]

                                                
[ وقد روينا عن علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت أهنما قاال: ليس يف املنقلة قصاص، وليس ذل  بثابت عن 504/ 53قال ابن املنذر] - 5

لي من وجوه أنه قال ليس يف املأمومة وال يف اجلائفة وال يف املنقلة [ وروي عن ع595/ 7أحد منهما. وقال أبو عمر يف االستذكار ]
 قصاص.اها

[ روي عن ابن الزبري أنه أقاد من 599/ 7ذكره ابن املنذر من طريق مال  وقال: ليس بثابت عنه. وقال أبو عمر يف االستذكار ] - 1
اعة أئمة الفتوى باألمصار أنه ال قود يف مأمومة وال يف جائفة وال منقلة املنقلة وأنه أقاد أيضا من املأمومة. والذي عليه مجهور العلماء ومج

ألنه خمو  منها تلف النفس. وكذل  كل عظم وعضو خيشى منه ذهاب النفس. ولعل ابن الزبري مل خيف من املنقلة اليت أقاد منها وال من 
[ من طريق إمساعيل بن 54416ح قصاص(.اها وروى البيهقي ]املأمومة تلفا وال موتا فأقاد منها على عموم قول اهلل تعاىل )واجلرو

ل إسحاق القاضي حدثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة قا
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فأعجاب   :أقاد من منقلة، قال[ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبري 18747]
 . اها صحي . الناس، أو جعل الناس يعجبون

 [ حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أيب نضرة عن أيب ساعيد أن  17163ابن أيب شيبة ] -
 . اها سند ضعيف. من قتله حد فال عقل له :قاال و 
وقاال   (5). قتله حق يعين أن ال دية :قال عن معمر عن قتادة عن ابن املسيب عن [ 57991عبد الرزاق ] -

[ عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قاال ال يغرمه أو قال أحدمها قتله حق وقال اآلخر قتله 57994عبد الرزاق ]
ال  :ب عن عمر قال[ عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن املسي57996وقال عبد الرزاق ]. كتاب اهلل

وقاال ابان أيب شايبة    . قال قتادة وأخربين رجل عن علي بن أيب طالب قال قتله كتااب اهلل . يودى، قتله حق
[ حدثنا يزياد بان   5778مسدد ]. [ حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن عمر مثله17169]

مر رضي اهلل عنه كان يقول يف الذي يقتص منه مث زريع ثنا سعيد ثنا قتادة قال أن سعيد بن املسيب حدثهم أن ع
 . اها حسن صحي . ميوت قتله حق ال دية
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محاد قال أخربنا قتادة عن خالس بن عمرو عان  0344وقال ابن املنذر ]

مات يف حد أو قصاص  ومحاد عن قتادة عن ادسن عن زياد أهنم قالوا من. عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب
[ حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن خالس قال أن عليا رضي اهلل عنه 5777ورواه مسدد ]. فال دية له

 . اها هذا منقطع. كتاب اهلل تعاىل أن ال دية له :قال
ماري أن  [ حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بان ع 17168وقال ابن أيب شيبة ]
[ فيما ذكره أبو حيىي الساجي عن مجيال  54465وحكاه البيهقي ]. من قتله قصاص فال دية له :عليا و عمر قاال

بن ادسن العتكي عن أيب مهام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب 
 . ال بأس بهاها . ال دية له :طالب أهنما قاال يف الذي ميوت يف القصاص

[ عن ابن جريج قال أخربين حممد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات يف القصااص  57990عبد الرزاق ] -
 . منقطع. (1)أظنه حممد بن عبيد اهلل العرزمي :من حممد؟ قال :قلت له :فال حق له كتاب اهلل قتله

                                                                                                                                       

كائنا ما كان.  متلفود يف مأمومة وال جائفة وال إمساعيل يف حديثه وكانوا يقولون: القود بني الناس من كل كسر أو جرح إال أنه ال ق
 وقال عيسى يف حديثه وكانوا يقولون الفخذ من املتالف.اها

 [ عن معمر عن قتادة قال: كان يرويه عن بعضهم يقول: ال يغرمه إمنا هو دد أتى على أجله.اها57993وقال عبد الرزاق ] - 5
 عرايب يسأل الدبري.أظنه الدبري يسأل عبد الرزاق، أو ابن األ - 1
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عان   (5)عن حجاج عن عمري بن سعيد[ حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح و17130ابن أيب شيبة ] -
[ حادثنا  17164ابن أيب شيبة ]. من مات يف قصاص بكتاب اهلل فال دية له :أنه قال قتادة عن خالس عن 

إذا أقيم على الرجل ادد يف الزىن أو سرقة أو قذ  فماات،   :قال علي :عباد عن حجاج عن عمري بن سعيد قال
ق جعفر بن عون أخربنا ادجاج بن أرطاة عن أيب حيىي عن علي رضي اهلل [ من طري54461البيهقي ]. فال دية له
 اها . من مات يف حد فإمنا قتله ادد فال عقل له مات يف حد من حدود اهلل :عنه قال

[ حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أيب حصني عن عمري بن سعيد النخعي 17164وقال ابن أيب شيبة ]
. ت ألقيم على رجل حدا فيموت فأجد يف نفسي منه شيئا إال صاحب اخلمر لو مات وديتهما كن :قال علي :قال

 . اها رواه البخاري ومسلم. وذل  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يسنه :وزاد سفيان
على الذي اقتص  :قال  [ عن معمر عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن 57997عبد الرزاق ] -
[ حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أيب معشر 17131ابن أيب شيبة ]. ديته غري أنه يطرح عنه دية جرحهمنه 

[ حدثنا يزيد بن 5770مسدد ]. يرفع عنه بقدر اجلراحة، ويكون ضامنا لبقية الدية :عن إبراهيم عن عبد اهلل قال
حيط عنه قدر جراحته  : عنه كان يقول فيهزريع ثنا سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال أن ابن مسعود رضي اهلل

 . اها مرسل صحي (1). مث يكون ضامنا ملا بقي

[ حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب عن عمرو يعين ابن ادارث عن بكري بن األشج عن 6437أبو داود ] -
هلل صلى اهلل عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكاب  عبيدة بن مسافع عن أيب سعيد اخلدري قال بينما رسول ا

عليه فطعنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول اهلل صالى اهلل علياه   
 . صححه ابن حبان. فقال بل عفوت يا رسول اهلل. تعال فاستقد :وسلم
نا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عان  [ حدثنا حممد بن داود بن سفيان حدث6434أبو داود ] -

عائشة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فالجه رجل يف صدقته فضربه أباو جهام   
لكام كاذا    :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. القود يا رسول اهلل :فشجه فأتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالوا

فقال النيب صلى اهلل علياه  . فرضوا. لكم كذا وكذا :فلم يرضوا فقال. لكم كذا وكذا :ضوا فقالفلم ير. وكذا
فخطب رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم   . فقالوا نعم. إين خاطب العشية على الناس وخمربهم برضاكم :وسلم
فهم املهاجرون . ال :م؟ قالواإن هؤالء الليثيني أتوين يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيت :فقال

                                                
 أظن فيه حتويال سقط: وعن قتادة، يرويه ادجاج من الوجهني. واهلل أعلم. - 5
[ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن علقمة يف املقتص منه أيهما مات ودي.اها 17136ابن أيب شيبة ] - 1

 صحي .
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. نعم :فقالوا. أرضيتم :هبم فأمرهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا مث دعاهم فزادهم فقال
قالوا . أرضيتم :فخطب النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال. نعم :قالوا. إين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم :قال
اها وصاححه  . تفرد هبذا معمر ال أعلم رواه غريه :مسعت حممد بن حيىي يقول :وقالاها رواه ابن ماجة . نعم

 . ابن حبان
[ قال أخربنا حممد بن مسلم عن يزيد بن عبد اهلل بن أسامة عن سعد بن إباراهيم عان   57961عبد الرزاق ] -

اهلل عنه أقاد رجال من نفسه سعيد بن املسيب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقاد من نفسه وأن أبا بكر رضي 
 . اها مرسل صاحل، وحممد بن مسلم الطائفي ليس بالقوي. وأن عمر أقاد سعدا من نفسه

حدثين أبو عبد الرمحن ادبلي عن عبد اهلل بن عمرو  :[ مسعت حيي بن عبد اهلل املعافري يقول604ابن وهب ] -
كان بالغداة فأحضروا صدقات اإلبل تقسم، وال يدخل  إذا :قام يوم اجلمعة، فقال بن العاص أن 

خذ هذا اخلطام لعل اهلل يرزقنا مجاًل، فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر  :فقالت امرأة لزوجها. عليها أحد إال بإذن
 ما أدخل  علينا؟ مث أخذ منه اخلطام فضربه، فلما فرغ :قد دخلوا إىل اإلبل، فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال
. واهلل ال يستقيد، ال جتعلها سنة :فقال له عمر. استقد :أبو بكر من قسم اإلبل، دعا بالرجل فأعطاه اخلطام وقال

فأمر أبو بكر غالمه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة . أرضه :فمن يل من اهلل يوم القيامة؟ فقال عمر :قال أبو بكر
 . لقوياها حيي ليس با. ومخسة من الدنانري فأرضاه هبا

كان رجل أسود يأيت أبا بكار   :[ أخربنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت57886عبد الرزاق ] -
فأىب فأرسله معاه  . بل متكث عندنا :فقال. أرسلين معه :فيدنيه ويقرئه القرآن حىت بعث ساعيا أو قال سرية فقال

ماا   :ده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقاال واستوصى به خريا فلم يغب عنه إال قليال حىت جاء قد قطعت ي
جتدون  :فقال أبو بكر. ما زدت على أنه كان يوليين شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي :شأن ! قال

. ادديث، تقدم يف ادادود . الذي قطع يد هذا خيون أكثر من عشرين فريضة واهلل لئن كنت صادقا ألقيدن  منه
 . صحي 
الشام جاءه رجل يساتأدي علاى    ملا قدم  :[ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال57969ق ]عبد الرزا -

وقد رأيت رساول   (5)وإن باال نقيده :بعض عماله فأراد أن يقيده فقال له عمرو بن العاص إذن ال يعمل ل  قال
وقال عبد الرزاق . ل أو أرضيهفهال غري ذل  ترضيه قا :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعطي القود من نفسه قال عمرو

[ عن معمر عن أيوب عن ابن سريين عن املغرية بن سليمان أن عامال لعمر ضرب رجال فأقااده مناه   57934]
 :قال. قال وإن مل تعملوا. إذا ال نعمل ل  :نعم قال :فقال عمرو بن العاص يا أمري املؤمنني أتقيد من عمال ؟ قال

[ حدثين عبد اهلل بن عمر عن أيب النضر أن رجاًل قام إىل عمر 607ابن وهب ]وقال . أو أرضيه :قال. أو ترضيه
                                                

 واب "قال: وإن، أنا ال أقيده؟ وقد رأيت..كذا قرأه الشيخ األعظمي، مث قال: لعل الص - 5
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. واهلل ألقيدن  مناه إذاً  :فقال عمر. يا أمري املؤمنني، ظلمين عامل ، وضربين :بن اخلطاب وهو على املنرب فقال
رسول اهلل صلى اهلل علياه  نعم، واهلل ألقيدن، أقاد  :يا أمري املؤمنني، تقيد من عامل ؟ قال :فقال عمرو بن العاص

وما  :أو غري ذل  يا أمري املؤمنني، قال :وسلم من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه أفال أقيد؟ فقال عمرو بن العاص
 . اها حديث حسن، على إرساله. أو يرضيه :هو؟ قال

ب عمار بان   خطا  :[ حدثنا إمساعيل أخربنا اجلريري سعيد عن أيب نضرة عن أيب فراس قال174وقال أمحد ]
يا أيها الناس، أال إنا إمنا كنا نعرفكم إذ بني ظهرانينا النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي،  :اخلطاب فقال

وإذ ينبئنا اهلل من أخباركم، أال وإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد انطلق، وقد انقطع الوحي، وإمنا نعرفكم مبا نقول 
به خريا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا، وأبغضاناه علياه،    لكم، من أظهر منكم خريا ظننا

سرائركم بينكم وبني ربكم، أال إنه قد أتى علي حني وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد اهلل وما عنده، فقد خيل 
أال إين . وأريادوه بأعماالكم  إيل بآخرة أال إن رجاال قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا اهلل بقراءتكم، 

واهلل ما أرسل عمايل إليكم ليضربوا أبشاركم، وال ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلماوكم ديانكم   
وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذل  فلريفعه إيل، فوالذي نفسي بيده إذا ألقصنه منه، فوثب عمرو بن العاص، 

 :ن رجل من املسلمني على رعية، فأدب بعض رعيته، أئن  ملقتصه منه؟ قاليا أمري املؤمنني، أورأيت إن كا :فقال
إي والذي نفس عمر بيده، إذا ألقصنه منه، أىن ال أقصنه منه، وقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاص  
وال  من نفسه؟ أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم، وال جتمروهم فتفتنوهم، وال متنعاوهم حقاوقهم فتكفاروهم،   

 .  (5)اها رواه أبو داود وصححه اداكم والذهيب واملقدسي، وحسنه ابن املديين. تنزلوهم الغياض فتضيعوهم
 :[ عن قيس بن الربيع عن أيب حصني عن حبيب بن صهبان قال مسعت عمر يقاول 57934وقال عبد الرزاق ]

اها . يت بياض إبطه قائما يقيد من نفسهولقد رأ :قال. ظهور املسلمني محى اهلل ال حتل ألحد إال أن خيرجها حد
 .  حسن، كتبته يف اددود

 :[ حدثنا إمساعيل بن حممود عن حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن مغرية عن إبراهيم قال648وقال الفاكهي ]
لئن كنت أحسانت   :فرأى رجال معهن فضربه بالدرة، فقال الرجل :قال. هنى عمر أن يطو  الرجال مع النساء

اهاا  . فعفى الرجل عن عمر :امتثل، قال :ظلمتين، ولئن كنت أسأت ما علمتين، فأعطاه عمر الدرة، وقاللقد 
 . كتبته يف ادج. مغرية الضيب يدلس

                                                

[ وقد رواه علي بن املديين عن عبد األعلى وربعي بن إبراهيم كالمها عن اجلريري بطوله. 635/ 1قال ابن كثري يف مسند الفاروق ] - 5
من أسلم، روى عنه أبو وقال: إسناده بصري حسن. وقال يف موضع آخر: ال نعلم يف إسناده شيئا يطعن فيه، وأبو فراس رجل معرو  

 نضرة وأبو عمران اجلوين.اها املقصود.
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كنت جالسا عناد   :[ حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد اهلل بن معقل قال17956ابن أيب شيبة ] -
 :مث جاء اجمللود، فقال، أخرج هذا فاجلده :قال، يا قنرب :، فقال الناسيا قنرب :فجاءه رجل فساره فقال علي 

خذ السوط فاجلده ثالثاة   :قال، صدق يا أمري املؤمنني :ما تقول؟ قال :فقال علي، إنه قد زاد علي ثالثة أسواط
حيىي بن عباد   حدثنا :[ حدثنا موسى قال0544ابن املنذر ]. إذا جلدت فال تعد اددود، يا قنرب :مث قال، أسواط

يا  :ادميد حدثنا حفص عن أشعث عن فضيل بن عمرو عن عبد اهلل بن معقل عن علي أنه أيت برجل يف حد فقال
اها فيه ضعف، نبه عليه البخاري . قنرب أخرجه من املسجد فاضربه، فضربه قنرب فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه

 . ارة إن شاء اهلل تعاىلويأيت من هذا الباب يف أبواب اإلم. يف التعاليق

[ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب ملي  بن أسامة أن عمر بن اخلطاب ضامن  57964عبد الرزاق ] -
قال معمر ومسعت غري أيوب يقول كانت امرأة ختفاض  . رجال كان خينت الصبيان فقطع من ذكر الصيب فضمنه

[ حدثنا الثقفي عن أيوب عان  17583ابن أيب شيبة ]. اها صوابه أعنتت. النساء فأعنقت جارية فضمنها عمر
أال أبقيت كذا، وجعل ديتها علاى   :أيب قالبة عن أيب امللي  أن ختانة باملدينة ختنت جارية فماتت، فقال هلا عمر

 حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أيب قالبة أن امرأة كانت ختفض جوار فأعنتات، فضامنها  . عاقلتها
 .  وهو مرسل جيد. اها هذا أص  من رواية معمر. أال أبقيت كذا :عمر، وقال

[ حدثنا موسى حدثنا محاد حدثنا عبيد اهلل بن أيب امللاي   443/ 1ورواه أبو إسحاق ادريب يف غريب ادديث ]
. كما كنت أخفض :كيف خفضتيها قالت :عن أيب ملي  أن ختانة خفضت جارية فماتت فرفعت إىل عمر فقال

اها كأن فيه تصحيفا صوابه محاد هو ابن سلمة عن عبيد اهلل بن أيب محيد عان أيب  . لو ما أبقيت فضمنها :قال
 . واهلل أعلم. أو أنه عبد الرمحن بن أيب امللي  عن أبيه، وهو صاحل. امللي ، وابن أيب محيد تركوه

ن حيىي بن أيب كثري أن امرأة خفضت [ حدثنا إمساعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف ع17547ابن أيب شيبة ] -
 . اها ضعيف(5)الدية جارية فأعنتتها فماتت، فضمنها 

 باب يف الطبيب مىت يضمن

                                                

[ أخربنا ابن جريج قال: اجتمع لعمر يف ركبها إذا قطع بالدية كاملة من أجل أنه مينع املرأة اللذة 58444عبد الرزاق ] - 5
العزيز بن عمر أن عمر بن عبد  [ عن ابن جريج قال أخربين عبد58485واجلما .اها عمر هو ابن عبد العزيز. وروى عبد الرزاق ]

 العزيز اجتمع له العلماء يف خالفته أن يف العفلة تكون من الضربة الدية كاملة من أجل اهنا متنع اللذة واجلما .اها مرسل جيد. العفلة
عقل ما أخطأ بقطعه من  [ إذا خنت اخلتان فأخطأ فقطع الذكر أو ادشفة أو بعضها فعليه350/ 53عيب يف فرج املرأة. وقال ابن املنذر ]

 ذل  تعقله العاقلة. وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم.اها
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 :حدثين بعض الذين قدموا على أيب قاال  :[ حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال17546ابن أيب شيبة ] -
مل يعر  بالطب قبل ذل  فأعنت فهو ضامن، قاال  أميا طبيب تطبب على قوم و :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . (5)اها رواه أبو داود وضعفه. أما إنه ليس بالنعت، ولكنه قطع العروق والبط :عبد العزيز
قال يف الطبيب إن مل يشهد على ما يعاجل فال يلومن إال  [ عن ابن جماهد عن أبيه أن 57964عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. نفسه يقول يضمن
يا  :[ عن حيىي بن العالء عن جويرب عن الضحاك بن مزاحم قال خطب علي الناس فقال57968عبد الرزاق ] -

معشر األطباء البياطرة واملتطببني من عاجل منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه الرباءة فإنه إن عاجل شيئا ومل يأخاذ  
 . اها ضعيف. لنفسه الرباءة فعطب فهو ضامن

                                                
 [ أمجع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا مل يتعد مل يضمن.اها354/ 53قال ابن املنذر] - 5
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. [ حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن خزاعة قتلوا رجاال 4779البخاري ] -
وقال عبد اهلل بن رجاء حدثنا حرب عن حيىي حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أنه عام فت  مكة قتلات خزاعاة   

إن اهلل حبس عن مكة الفيل  :سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالرجال من بين ليث بقتيل هلم يف اجلاهلية، فقام ر
وسلط عليهم رسوله واملؤمنني، أال وإهنا مل حتل ألحد قبلي، وال حتل ألحد بعدي، أال وإمنا أحلت يل ساعة مان  

تل له هنار، أال وإهنا ساعيت هذه حرام ال خيتلى شوكها، وال يعضد شجرها، وال يلتقط ساقطتها إال منشد، ومن ق
فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب يل يا رساول  . قتيل فهو خبري النظرين إما يودى وإما يقاد

مث قام رجل من قريش فقال يا رسول اهلل إال اإلذخر، . اكتبوا أليب شاه :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. اهلل
وتابعه عبيد اهلل عان شايبان يف   . إال اإلذخر :هلل صلى اهلل عليه وسلمفقال رسول ا. فإمنا جنعله يف بيوتنا وقبورنا

 اها. وقال عبيد اهلل إما أن يقاد أهل القتيل. الفيل، قال بعضهم عن أيب نعيم القتل
ليس على أهل القرى تغليظ  :قال [ عن معمر عن رجل عن عكرمة أن 58186عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. هب تغليظألن الذهب عليهم، والذ
ليس على أهل  :[ عن ابن جريج قال أخربين عمرو بن شعيب قال قال عمر بن اخلطاب58103عبد الرزاق ] -

 .  اها منقطع. القرى زيادة يف تغليظ عقل و ال يف الشهر ادرام وال يف ادرم
قتل يف الشهر ادرام أو [ عن معمر عن ليث عن جماهد أن عمر بن اخلطاب قضى فيمن 58106عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي قال حدثنا أباو عمار   0655ابن املنذر ]. يف ادرم أو هو حمرم بالدية وثلث الدية
من قتل يف ادرم أو قتل حمرما أو  :ادوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن جماهد عن عمر أنه قال

[ حدثنا حسني قال أنا املعتمر بن ساليمان  1597وقال الفاكهي ]. لدية وثلث الديةقتل يف الشهر ادرام فعليه ا
إذا قتل الرجل احملرم، أو يف ادرم، أو يف الشهر ادرام،  :قال ثنا ليث عن جماهد عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال

 . اها ليث ضعيف. فدية وثلث
يف تغليظ الدية بأربعاة آال    قضى  :قال[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 58188عبد الرزاق ] -

 . اها منقطع. درهم
أوطأ رجل امرأة فرسا يف املوسم فكسار   :[ عن معمر عن ابن أيب جني  عن أبيه قال58171وقال عبد الرزاق ]

. ضلعا من أضالعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آال  درهم ألهنا كانت يف ادرم جعلها الدية وثلث الدية
ابن أيب . عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أيب جني  عن أبيه مثله إال أن ابن عيينة قال مبكة يف ذي القعدة

[ حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن أبيه أن عثمان قضى يف امرأة قتلت يف ادرم بدية وثلاث  17571شيبة ]
دثنا عبد اهلل عن سفيان قال أخربنا ابن ايب جني  عن أبياه  [ حدثنا علي بن ادسني قال ح0651ابن املنذر ]. دية
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وقال عبد اهلل يف مساائل أبياه   . أن امرأة قتلت مبكة فقضى فيها عثمان بستة آال  ديتها، وألفني تغليظا للحرم
[ قرأت على أيب وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن أبيه أن امرأة قتلت يف ادرم فقضى فيهاا  5417]
[ حدثنا سعيد بن عبد الرمحن وعبد اجلبار بن العالء قاال ثناا  1598الفاكهي ]. مان بدية وثلث دية مثانية ألفعث

إن رجال من آل عبلة أوطأ امرأة يف ادرم، فقضى عثمان رضاي اهلل عناه    :سفيان عن ابن أيب جني  عن أبيه قال
يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن ابن أيب جني  عان   حدثنا حسني بن حسن قال أنا. بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم

[ من طريق النضر بن مشيل أخربنا شعبة حدثنا عبد اهلل بن أيب جني  قال مسعت أيب أن 54440البيهقي ]. أبيه حنوه
ومن طريق سعيد بن منصاور  . امرأة موالة للعبالت وطئها رجل فقتلها وهي يف ادرم فجعل هلا عثمان دية وثلثا

فيان عن ابن أيب جني  عن أبيه أن رجال أوطأ امرأة مبكة يف ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثماان بدياة   حدثنا س
[ من طريق الشافعي أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب جني  عن أبيه أن رجال أوطأ امرأة مبكة 54869البيهقي ]. وثلث

 . ل مكي جيد، أبو جني  امسه يساراها مرس. فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آال  درهم دية وثلث
[ عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم يف ناقة حمرم أهلكها رجال  58107عبد الرزاق ] -

وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان بن عثمان قال أيت عثمان برجل ضم إليه . فأغرمه الثلث زيادة على مثنها
[ ثنا أبو بشر بكر بن خلف 1590الفاكهي ]. عنده فغرمها ومثل ثلث مثنها ضالة رجل يف الشهر ادرام فأصيبت

إن السنة كانت أن يزاد يف القتل واجلراح مثل ثلث عقلاها   :قال ثنا املقرئ عن الليث قال حدثين ابن شهاب قال
ضي بذل  يف لقد مسعت عثمان بن عفان يق :يف الشهر ادرام وحرمة مكة، حىت لقد بلغين أن أبان بن عثمان قال

فنزلت زيادة الشهر ادرام حىت درس العلم، وأمسا    :راحلة احملرم تصاب يف ادرم، فيزيد يف مثنها مثل ثلثه قال
 . اها مل يسمعه ابن شهاب. بزيادة ادرمة ومل أشعر أهنا تركت حىت قدمت مكة سنة ثالث عشرة ومائة

حممد بن إسحاق قال حدثين عبد الرمحن بن أيب زياد  [ حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن 17579ابن أيب شيبة ] -
يزاد يف دية املقتول يف أشهر ادرم أربعة آال ، واملقتول يف ادرم يازاد يف   :قال  عن نافع بن جبري عن 

[حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج 0653ابن املنذر ]. ديته أربعة آال ، قيمة دية ادرمي عشرين ألفا
اثين عشر ألفا، وللشهر ادرام أربعاة آال ،   (5)[.... حدثنا محاد عن حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن ]قال 

 .  اها عبد الرمحن هو ابن البيلماين يضعف. وللبلد ادرام أربعة آال ، فكمل عشرين ألفا
يقول عن النيب صلى اهلل [ أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن طاووس عن أبيه أنه كان 58177وقال عبد الرزاق ]

أخربنا ابن جريج قال أخربين ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس . عليه وسلم يف اجلار والشهر ادرام تغليظ
أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له يف الشهر ادرام ويف ادرم فقال ابن عباس ال أدري فكان ابان طااووس ال   

 . اها سند صحي . يقول فيها شيئا
                                                

 هذا السقط يف املطبو  بينته رواية ابن أيب شيبة، وادمد هلل. - 5
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[ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شري  العدوي أناه قاال   5731البخاري ] -
ائذن يل أيها األمري أحدث  قوال قام به رسول اهلل صلى اهلل علياه   :لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكة

 : وأبصرته عيناي حني تكلم به، إنه محد اهلل وأثىن عليه، مث قالوسلم للغد من يوم الفت  فسمعته أذناي ووعاه قليب
إن مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسف  هبا دما وال يعضاد هباا   

سااعة مان   شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول اهلل فقولوا له إن اهلل أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل 
فقيل أليب شري  ما قال ل  عمارو؟  . هنار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس، وليبلغ الشاهد الغائب

 اها. أنا أعلم بذل  من  يا أبا شري ، إن ادرم ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم وال فارا خبربة خربة بلية :قال
لو وجدنا قاتل  :قاال    ن عطاء عن [ حدثنا أبو معاوية عن حجاج ع10419ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا هشام بن سليمان عن ابن جاريج  1535الفاكهي ]. آبائنا يف ادرم مل نقتله
قال ابن . لو وجدت قاتل اخلطاب فيه ما مسسته حىت خيرج منه :قال عمر بن اخلطاب :قال قال عكرمة بن خالد

لاو   :قال ابن جريج وقال أبو الزبري قال عمر بن اخلطاب. ت ابن أيب حسني حيدث ذل  عن عكرمةومسع :جريج
 . اها ضعيف، يأيت قريبا. وجدت فيه قاتل اخلطاب ما بدهته

من قتل أو سرق يف ادال مث   :قال  [ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن 58394عبد الرزاق ] -
ومن قتل أو سرق فأخذ يف ادال  . ال يكلم وال يؤوى ويناشد حىت خيرج فيقام عليهدخل ادرم فإنه ال جيالس و

فأدخل ادرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من ادرم إىل ادل، وإن قتل يف ادرم أو سرق أقيم عليه يف 
ن قتل يف ادل مث دخل أخربنا ابن عيينة عن ابن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس فيم. ادرم

يف ادرم قال ال جيالس وال يكلم وال يبايع وال يؤوى، قال ابن طاووس ويذّكر وقال إبراهيم يؤتى إليه فيقال ياا  
[ حدثين جدي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة 539/ 1األزرقي ]. فالن اتق اهلل يف دم فالن اخرج من احملارم

ياا   :دخل القاتل ادرم مل جيالس ومل يبايع ومل يؤو، ويأتيه الذي يطلبه فيقولإذا  :عن طاوس عن ابن عباس قال
[ حدثنا حممد بان أيب  1515الفاكهي ]. فالن اتق اهلل يف دم فالن واخرج من احملارم، فإذا خرج أقيم عليه ادد
د يف غري ادرم، مث إذا أصاب اإلنسان اد :عمر قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال

قال ابن . يا فالن اتق اهلل يف دم فالن واخرج من احملارم :دخل ادرم كان آمنا، ال يؤخذ، يأتيه الذي يطالبه فيقول
حدثنا . ال يبايع، وال جيالس، وال يؤاكل، وال يؤوى، فإذا خرج من ادرم أقيم عليه ادد وال يقتل يف ادرم :عباس

من أصاب حدا مث دخل ادرم، فإناه ال   :فيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قالحممد بن حيىي قال ثنا س
خالف ابن عباس الناس يف  :قال سفيان. يؤوى وال يبايع، وال جيالس، ويذّكر فيه حىت خيرج من ادرم فيقام عليه

بيه طاوس عن ابن عباس ابن طاوس عن أ :حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا هشام قال قال ابن جريج قال. هذا
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حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابان عبااس   . بنحوه
ثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن  :بنحو من ذل  حدثنا حسني بن عبد املؤمن قال

[ حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيباة قاال   5883يف األحكام ] ورواه الطحاوي. ابن عباس رضي اهلل عنهما بنحوه
من أصاب حادا يف   :حدثنا مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن جماهد عن ابن عباس قال

ادرم أقيم عليه، وإن أصابه خارج ادرم، مث دخل ادرم مل يكلم ومل جيالس ومل يبايع حىت خيرج من ادرم، فيقام 
[ حدثنا حممد بن خزمية قال حدثنا 5886وقال الطحاوي ]. رواية العدين عن سفيان أص  :اها قلت. ادد عليه

إذا أحدث الرجال مث دخال    :حجاج بن منهال قال حدثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال
قال حدثنا حممد بن خزمية قال حدثنا و. ادرم مل يؤو ومل جيالس ومل يبايع ومل يطعم ومل يسق حىت خيرج من ادرم

حجاج بن منهال قال حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، فذكر مثلاه  
وقال حدثنا صاحل بن عبد الرمحن بن عمرو بن ادارث األنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حادثنا  . سواء

اء عن ابن عباس فيمن أحدث حدثا يف غري ادرم مث جاء إىل ادرم مل يكلام  هشيم قال أخربنا عبد املل  عن عط
ومل يبايع ومل يؤو حىت خيرج من ادرم، فإذا خرج من ادرم أخذ، فأقيم عليه ما عليه، وما أحدث يف ادرم أقايم  

 .  اها هذا خرب صحي . عليه ما أحدث فيه من شيء
ت لعطاء وما من دخله كان آمنا قال يأمن فيه كل شيء دخله [ عن ابن جريج قال قل0114وقال عبد الرزاق ]

قال وإن أصاب فيه دما فقال إال أن يكون قتل يف ادرم فقتل فيه قال وتال )عند املسجد ادرام حىت يقاتلوكم فيه( 
باة  أنكر ابن عباس قتل ابن الزبري ساعدا ماوىل عت   :فقال يل. فإن كان قتل يف غريه مث دخله أمن حىت خيرج منه

قال له سليمان بن موسى فعبد أبق فدخلاه  . تركه يف ادل حىت إذا دخل ادرم أخرجه منه فقتله :وأصحابه قال
عاب ابُن عباس  :[ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال0118عبد الرزاق ]. فقال خذه فإن  ال تأخذه لتقتله

 ادل فقتله قال أدخله ادرم مث أخرجه يقول أدخلاه  ابَن الزبري يف رجل ُأخذ يف ادل مث أدخله ادرم مث أخرجه إىل
بأمان وكان الرجل اهتمه ابن الزبري يف بعض األمر وأعان عليه عبد املل  فكان ابن عباس مل ير عليه قتال قال فلام  

[ حدثنا يوسف بن يزياد قاال   5888الطحاوي يف أحكام القرآن ]. ميكث ابن الزبري بعده إال قليال حىت هل 
كان ساعيد ماوىل   : جاج بن إبراهيم األزرق قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد املل  عن عطاء قالحدثنا ح
وأصحاب له بالطائف متحصنني يف قلعة، فاستنزلوا منها، فانطلق هبم إىل عبد اهلل بن الزبري وهو مبكاة،   (5)معاوية

سبيلهم، فإهنم قد أمنوا إذ أدخلتهم ادرم أرى أن ختلي  :ما ترى يف هؤالء النفر؟ قال :فأرسل إىل ابن عباس، فقال
فهال قبل أن تدخلهم؟ فأخرجهم ابن الزبري فصلبهم، فقاال ابان    :ال، خنرجهم من ادرم مث نصلبهم؟ قال :فقال
[ حدثنا سعيد بن عباد الارمحن   1517الفاكهي ]. لو لقيت قاتل أيب يف ادرم ما هجته حىت خيرج منه :عباس
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عظم ابن عباس قتل ابن الزبري ساعدا   :قال يل عطاء :يد بن أيب رواد عن ابن جريج قالاملخزومي قال ثنا عبد اجمل
أرأيت إن وجادت   :قال. ولو يأمنون إذا دخلوا ادرم :قوم قاتلوه، فقال :وأصحابه يف ادرم، فقال له أحد القوم

. عمري ليوشكن أن خيارج مناه  إذن أدعه وأعزم على الناس أال يؤوه وال جيالسوه، فل :فيه قاتل أيب أو أمي؟ قال
أنكر ابن عباس قتال   :[ حدثين جدي عن سعيد بن سامل عن ابن جريج عن عطاء قال539/ 1ورواه األزرقي ]

تركه يف ادل، حىت إذا دخل ادرم أخرجه منه فقتله، فقال رجل  :ابن الزبري سعدا موىل عقبة]كذا[ وأصحابه قال
 :أرأيت لو وجدت فيه قاتل أيب أو أخي؟ قاال  :ذا دخلوا ادرم؟ قلت لعطاءأومل يؤّمنوا إ :قاتلوه، قال :من القوم

إذا تدعه واعزم على الناس أن ال يؤوه، وال جيالسوه وال يبايعوه حىت خيرج، فلعمري ليوشكن أن خيرج منه، فقال 
فإن  :ن طاوسقال ابن جريج قلت الب. فخذه إن  ال تأخذه لتقتله :فعبدي أبق فدخله قال :له سليمان بن موسى

وأبو عبد الرمحن قد أنكر ما أتاى   :عطاء أخربين عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إىل سعد وهم أدخلوه ادرم، قال
فمن فر إليه أمن، ولكن مينع الناس  :قال طاوس :إليه يعين طاوسا أن سعدا مل يقتل إمنا قاتلهم، قال يل ابن طاوس

فإن أدخلاوه مث انفلات    :ن كانوا أدخلوه فيه أخرجوه منه إن شاءوا، قالأن يؤوه أو يبايعوه أو جيالسوه، قال فإ
وأخربين ابان أيب   :قال ابن جريج. امنا أنكر طاوس ما أتى إىل سعد أنه مل يقتل أحدا :منهم فدخله أخرجوه، قال

. ناه لو وجدت فيه قاتل اخلطاب ما مسسته حىت خيرج م :حسني عن عكرمة بن خالد، قال قال عمر بن اخلطاب
أخاربين   :قال ابن جريج. لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته :أخربين أبو الزبري قال قال ابن عمر :قال ابن جريج

وبلغين أن  :لو وجدت فيه قاتل اخلطاب ما مسسته حىت خيرج منه، قال ابن جريج :عكرمة بن خالد قال قال عمر
م أو يف الشهر ادرام، فال يعرض له أو حمرماا أو مقلادا   الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه يف الكعبة أو يف ادر

هديا قد بعث به فال يعرض له، وهم يغري بعضهم على بعض فيقتلون ويأخذون األموال يف غري ذل ، فجعال اهلل  
 . ويأيت يف التفسري إن شاء اهلل. كتبته يف ادج. اها هذا خرب صحي . (5)ذل  قياما هلم لوال ذل  مل يكن هلم بقية

انطلقات   :[ حدثنا أمحد بن يونس حدثنا عبيد اهلل يعين ابن إياد حدثنا إياد عن أيب رمثة قال6608أبو داود ] -
إي ورب  :ابن  هذا؟ قاال  :مع أيب حنو النيب صلى اهلل عليه وسلم مث إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال أليب

فتبسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي يف أيب ومن  :قال. هأشهد ب :قال. حقا :الكعبة قال

                                                
[ عن معمر عن الزهري قال شهر اهلل األصم رجب قال: وكان املسلمون يعظمون األشهر ادرم ألن الظلم فيها 58395عبد الرزاق ] - 5

أحد. قال: ومن قتل يف شهر حالل أو جرح مل يقتل يف شهر حرام حىت جييء شهر حالل، قال اهلل تعاىل الشهر )ادرام بالشهر ادرام(. 
عمر عن الزهري قال: من قتل يف ادرم قتل يف ادرم ومن قتل يف ادل مث دخل يف ادرم أخرج إىل ادل فيقتل. قال: تل  وقال عن م
 السنة.اها
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وقرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )وال تزر وازرة . أما إنه ال جيين علي  وال جتين عليه :مث قال. حلف أيب علي
 . اها صححه ابن حبان وغريه. وزر أخرى(

ابن أيب عدي عن إمسعيل بن مسلم عن عمرو بن ديناار عان    [ حدثنا حممد بن بشار حدثنا5695الترمذي ] -
اها . ال تقام اددود يف املساجد وال يقتل الوالد بالولد :طاوس عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال

 . ضعفه الترمذي
هد قال حذ  [ حدثنا أسود بن عامر قال أخربنا جعفر يعين األمحر عن مطر  عن ادكم عن جما07وقال أمحد ]

ال يقاد الوالد  :لوال أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إىل عمر فقال
تقدم من وجه آخر ضعيف يف ادر يقااد  . اها ورواه البيهقي وغريه وهو ضعيف. من ولده لقتلت  قبل أن تربح

 . من العبد
ألقتلنه قال ليس ذل  لا    :ريج قال حدثت أن عمر بن اخلطاب قال[ عن ابن ج58808وروى عبد الرزاق ]

 اها. حضرت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقيد األب من ابنه وال يقيد االبن من أبيه
[ من طريق حممد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعين ابن أيب قيس عن منصور يعين ابن 54376وروى البيهقي ]

حنلت لرجل من  :ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قالاملعتمر عن حممد بن عجال
ال  :بين مدجل جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغالم دعاها يوما فقال اصنعي كذا وكذا فقال

يف رهط مان  فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنز  الغالم فمات فانطلق  :تأتي  حىت مىت تستأمي أمي قال
يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابن ؟ لوال أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قومه إىل عمر رضي اهلل عنه فقال

فأتاه بعشرين أو ثالثني ومائة بعري قال فخري منها مائة  :قال. ال يقاد األب من ابنه لقتلت ، هلم ديته :وسلم يقول
ه حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن اخلطااب مرساال يف   اها وروا. فدفعها إىل ورثته وترك أباه

 . يأيت يف مرياث القاتل. مرياث القاتل، رواه مال ، ورجحه الدارقطين
[ عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجال من بين مدجل قتل ابنه فلم يقده 58887وقال عبد الرزاق ]

اها هذا خرب صحي  عن أمري املؤمنني، . رثه منه وورثه أمه وأخاه ألبيهوأغرمه ديته ومل يو   منه 
 . يأيت يف مرياث القاتل

بعقلاه علاى    [ عن معمر عن قتادة أن رجال فقأ عني نفسه فقضى له 58611عبد الرزاق ] -
أخربناا  . يٌد من أيدي املسلمني :اال عن عمرمث قال عن معمر عن الزهري وقتادة يف الرجل يصيب نفسه ق. عاقلته

[ عن 58738وقال عبد الرزاق ]. معمر عن قتادة أن رجال فقأ عني نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته
مث . يٌد من أيدي املسالمني  :يعقله عاقلته يقال :الرجل يصيب نفسه باجلرح خطأ قال :ابن جريج قال قلت لعطاء
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سري على دابته ضرهبا فرجعت مثرة سوطه ففقأت عينه فكتب فيها عمرو بن العاص إىل عمار  بينا رجل ي :أخربين
قال وأما عمارو بان   . يد من أيدي املسلمني :فكتب عمر إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليوَد، قال عمر

[ 17188]وقال ابان أيب شايبة   . ضرب رجل دابته بعصا فرجعت على عينه، مث حدث حنو هذا :شعيب فقال
كان رجل يسوق محارا  :حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اهلل بن عمرو قال

وكان راكبا عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأهتا، فرفع ذل  إىل عمر بن اخلطاب، 
 . اها حديث حسن. جعل دية عينه على عاقلتههي يد من أيدي املسلمني، مل يصبها اعتداء على أحد، ف :فقال

[ حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن ادسن يف رجل لطم امرأته، فأتت تطلب 17946ابن أيب شيبة ] -
القصاص، فجعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل اهلل تعاىل )وال تعجل بالقرآن مان قبال أن   

اها رواه ابن جريار،  . إلي  وحيه( ونزلت )الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض(يقضى 
 .  وهو مرسل

مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته جبرح أن عليه عقل ذلا    :[ أنه مسع ابن شهاب يقول3546مال  ] -
رجل امرأته فيصيبها من ضربه ما مل يتعماد،  أن يضرب ال. وإمنا ذل  يف اخلطإ :قال مال . وال يقاد منه. اجلرح

 :[ حدثنا عيسى عن األوزاعي عن الزهري قاال 17949ابن أيب شيبة ]. يضرهبا بسوط فيفقأ عينها أو حنو ذل 
[ حادثنا  0359وقال ابن جرير ]. (5)مضت السنة يف الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن ال تقتص منه، ويعقل هلا

لو أن رجال شج امرأته أو جرحهاا، مل   :الرزاق قال أخربنا معمر مسعت الزهري يقولادسن بن حيىي أخربنا عبد 
 اها. يكن عليه يف ذل  قود، وكان عليه العقل، إال أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل هبا

أخربنا ادجاج عن حصني بن عبد  :حدثنا محاد قال :حدثنا حجاج قال :[ حدثنا علي قال0311ابن املنذر ] -
 فخرجت نفسه، فقضى  (1)ن عن الشعيب أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت بهالرمح

 . اها سند ضعيف. عليها بالدية
ما كان بني الرجال واملارأة ففياه     :[ عن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن علي قال58080عبد الرزاق ] -

 . اها مرسل حسن. داالقصاص من جراحات أو قتل النفس أو غريها إذا كان عم

                                                

[ حدثنا ابن أيب أويس وقالون عن ابن أيب الزناد عن أبيه يف كتاب السبعة أهنم كانوا يقولون: 06إمساعيل بن إسحاق ]أحكام القرآن  - 5
 بامرته جرحا يف غري وجه التأديب فعليه القود.اها حسن.كل رجل جرح 

 كأنه مصّحف، صوابه غممته. - 1
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[ حدثين سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فلي  عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجال أتى 6864البخاري ] -
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال يا رسول اهلل، أرأيت رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فتقتلوناه أم كياف   

 . ادديث. ل فأنزل اهلل فيهما ما ذكر يف القرآن من التالعنيفع
[ عن الثوري عن مغرية بن النعمان عن هانئ بن حزام أن رجال وجد مع امرأته رجاال  58015عبد الرزاق ] -

[ حدثنا 17646ابن أيب شيبة ]. بكتاب يف العالنية أن أقيدوه وكتابا يف السر أن اعطوه الدية فقتلهما فكتب 
يع عن سفيان عن املغرية بن النعمان عن هانئ بن حزام زاد فيه حيىي بن آدم عن مال  بن أنس عن هانئ بان  وك

حزام أن رجال وجد مع امرأته رجال فقتلها، فكتب فيه إىل عمر، فكتب فيه عمر كتابني كتاب يف العالنية يقتل، 
قال حدثنا سفيان عن املغرية بن النعمان عن  [ أخربنا حيىي بن آدم7801ابن سعد ]. وكتاب يف السر تؤخذ الدية

كنت جالسا عند عمر بن اخلطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته  :قال (5)مال  بن أنس عن هانئ بن حزام
اهاا  . فكتب عمر إىل عامله يف العالنية أن يقاد منه وكتب إليه يف السر أن يأخذوا الدياة  :رجال فقتلهما قال
 . ومال  هذا شيخ مستور. لتمهيدضعفه أبو عمر يف ا
رأى رجل ماع امرأتاه    :[ حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال17566وقال ابن أيب شيبة ]

اهاا ساند   . رجال فقتلها، فرفع إىل عمر فوهب بعض إخوهتا نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدياة 
 . صحي ، يأيت

وأقاول أناا    (1)ن جريج قال مسعت أبا عبد اهلل بن عبيد حيدث حنوا من هذا[ عن اب58019وقال عبد الرزاق ]
على محارا  ... أبيت على ترائبها ويطوي. هلوت بعرسه ليل التمام... وأشعث غره اإلسالم مين :وصاحبه العراق
[ 0349ر ]وقال ابان املناذ  . اها كذا وجدته. فئام ينهضون إىل فئام... كأن جمامع الربالت منها. قابله ادزام

حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن ثابت ومحيد ومطر عن عبد اهلل بن عبياد بان   
عمري أن رجال من املسلمني كان غازيا يف سبيل اهلل، فخلف على امرأته رجل من اليهود فمر باه رجال مان    

أبيت علاى  . خلوت بعرسه ليل التمام... مين وأشعث غره اإلسالم :املسلمني عند صالة الفجر وهو يرجتز ويقول
فادخل علياه   . فئام ينهضون إىل فئام... كأن مواضع الربالت منها. على جرداء الحقة ادزام... ترائبها وميسي

                                                

[ حدثين أيب قال حدثنا وكيع حبديث سفيان عن املغرية بن النعمان عن هانئ بن حرام قال: وجد 5381عبد اهلل بن أمحد يف العلل ] - 5
ع: ابن حرام، وكذا قال حيىي بن آدم. وقال ابن مهدي: ابن حزام، وقال أبو رجل مع امرأته رجال فقتله فكتب فيه إىل عمر. كذا قال وكي

 عبد الرمحن وإمنا هو ابن حرام.اها
 يأيت قريبا. - 1
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اهاا  . فضربه بسيفه حىت قتله فجاءت اليهود إىل عمر يطلبون دمه فجاء الرجل فأخربه باألمر فأبطل عمر دماه 
 . صول الفخذينالربالت أ. مرسل صاحل

كان رجالن أخوان من األنصار يقال  :[ حدثنا وكيع عن أيب عاصم عن الشعيب قال17649وقال ابن أيب شيبة ]
هل ل  يف امرأة أخي  معها  :فقالت امرأة أخيه ألخيه :ألحدمها أشعث، فغزا يف جيش من جيوش املسلمني، قال
وأشاعث غاره    :وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول رجل حيدثها؟ فصعد فأشر  عليه وهو معها على فراشها،

كأن مواضاع  . على دمهاء الحقة ادزام... أبيت على حشاياها وميسي. خلوت بعرسه ليل التمام... اإلسالم مين
فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حىت قتله، مث ألقاه فأصب  قتايال   :قال. فئام قد مجعن إىل فئام... الربالت منها
ساحق   :أنشد اهلل رجال كان عنده من هذا علم إال قام به، فقام الرجل فأخربه بالقصة، فقال :عمر باملدينة، فقال

 .  مرسل جيد. اها أبو عاصم امسه حممد بن أيب أيوب. وبعد
[ عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب جني  عن جماهد أنه كان ينكر أن يكاون عمار   58056وقال عبد الرزاق ]
 .  اها سند صحي ، وهو مرسل. أهدر دمه إال بالبينة
[ أخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة أن رجال يقال له جندب أخذ شابا من شباب 58016وقال عبد الرزاق ]

قومه يقال له سربة يف بيته فضربه ضربة شديدة وأوثقه ورض أنثييه بفهر فذهب قومه إىل سفيان بن عبد اهلل وهو 
ب به سربة فانطلق قومه فأتوا عمر بضجنان فقال سربة يا أمري املؤمنني إن عامل عليهم لعمر فأبطل كل شيء أصي

جندبا أخذين عند ابنة عميت أسأهلا العشاء ففعل يب كذا وكذا فأبطل ذل  سفيان فقال عمر لسفيان سل عن هذا 
 . اها هذا مرسل صاحل. فإن كان بعد العتمة فاجلده مئة جلدة

يم قال أخربين عمرو بن أيب جعفر عن سليمان بن يسار عن جندب أناه  [ عن إبراه58014وقال عبد الرزاق ]
قال وأخربين صاحل بن كيسان عن القاسم بن حممد أن رجال وجد يف . أخذ يف بيته رجال فرض أنثييه فأهدره عمر

 . اها إبراهيم األسلمي ضعيف. بيته رجال فدق كل فقار ظهره فأهدره عمر بن اخلطاب
أخربنا شعبة عن ادكم أن رجال من عبد القيس كان يدخل على امرأة فنهاه زوجها عن  [130وقال ابن اجلعد ]

لوال أن عمر عقل  :ذل  وأشهد عليه أهل اجمللس، فجاء يوما فرآه يف بيته فقتله، فرفع إىل مصعب بن الزبري فقال
 . اها هذا مرسل حسن. فوداه :هذا ما عقلته، قال

ن سعيد بن املسيب أن رجال من أهل الشام يقال له ابن خيربي وجد مع [ عن حيىي بن سعيد ع5654مال  ] -
امرأته رجال فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أيب سفيان القضاء فيه فكتب إىل أيب موساى األشاعري   

عن ذل  فسأل أبو موسى عن ذل  علي بن أيب طالب فقال له علي إن هذا الشايء   يسأل له 
ا هو بأرضي عزمت علي  لتخربين فقال له أبو موسى كتب إيل معاوية بن أيب سفيان أن أسأل  عن ذل  فقال م

[ عن ابن جريج والثوري قااال  58054عبد الرزاق ]. أنا أبو حسن إن مل يأت بأربعة شهداء فليعط برمته :علي
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ام يدعى جبريا ]كذا[ وجد مع امرأتاه  إن رجال من أهل الش :أخربنا حيىي بن سعيد قال مسعت ابن املسيب يقول
رجال فقتله أو قتلهما قال الثوري فقتله وأن معاوية رضي اهلل عنه أشكل عليه القضاء فيه فكتب إىل أيب موساى  
األشعري أن يسأل له عليا عن ذل  فسأل عليا فقال ما هذا ببالدنا لتخربين فقال إنه كتب إيل أن أساأل  عناه   

. وعن معمر عن حيىي بن سعيد عن بن املسيب مثله. يدفع برمته إال أن يأيت بأربعة شهداء فقال أنا أبو حسن القرم
 :[ حدثنا عبدة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن رجال من أهل الشام يقال لاه 17647ابن أيب شيبة ]

قضاء يف ذل ، فكتب إىل أيب ابن خيربي وجد مع امرأته رجال فقتلها، أو قتلهما، فرفع إىل معاوية، فأشكل عليه ال
إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت علي  لتخربين،  :أن سل عليا عن ذل ، فسأل أبو موسى عليا، فقال :موسى

[ حدثنا إباراهيم  0360ابن املنذر ]. أنا أبو حسن، إن مل جيئ بأربعة شهداء، فليدفعوه برمته :فأخربه، فقال علي
إن رجال من أهل الشام  :حدثنا حيىي أنه مسع سعيد بن املسيب يقول :هارون قال أخربنا يزيد بن :بن عبد اهلل قال

يدعى ابن اخليربي وجد مع امرأته رجال فقتلها أو قتله، وإن معاوية شكل عليه القضاء، فكتاب إىل أيب موساى   
ا، فسأل أباو  األشعري وهو بالعراق أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى األشعري وهو بالعراق أن سل عنها علي

أعزم علي  لتخربين فقال كتب إيل  :فقال. ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي :موسى عليا فقال له علي
 .  اها صحي . أنا أبو حسن، إن مل يقم عليه أربعة شهداء، فليعط برمته :فقال علي. معاوية أن أسأل  عنه

حدثنا حفص عن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجال أراد امارأة علاى    [17389ابن أيب شيبة ] -
 .  اها سند جيد. ذاك قتيل اهلل :، فقالنفسها، فرفعت حجرا فقتلته، فرفع ذل  إىل 

 :[ عن معمر عن الزهري عن القاسم بن حممد قال أحسبه عن عبيد بن عماري قاال  58050وقال عبد الرزاق ]
هذيل فأرسلوا جارية هلم حتتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعات   استضا  رجل ناسا من

فعاركها ساعة فانفلتت منه انفالتة فرمته حبجر ففضت كبده فمات مث جاءت إىل أهلها فأخربهتم فذهب أهلها إىل 
مث قضت القضاة بعد بأن  :قال الزهري. قتيل اهلل ال يودى أبدا :عمر فأخربوه فأرسل عمر فوجد أثارمها فقال عمر

[ حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمري أن رجاال أضاا    17340ابن أيب شيبة ]. يودى
إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم حتتطب، فأرادها على نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفاع إىل عمار بان    

[ حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسام بان   04ن بن نصر ]سعدا. ذل  قتيل اهلل، ال يودى أبدا :اخلطاب، قال
حممد عن عبيد بن عمري أن رجال أضا  ناسا من هذيل فذهبت جارية هلم حتتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها 

اها ورواه أبو جعفار الارزاز   . ذاك قتيل اهلل، واهلل ال يودى أبدا :فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذل  إىل عمر، فقال
[ حدثنا علي بن حرب قال حادثنا ابان   505وقال اخلرائطي يف اعتالل القلوب ]. الصفار عن سعدان وإمساعيل

عيينة عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عبيد بن عمري أن رجال أضا  إنسانا من هذيل، فذهبت جارية هلام  
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اهاا  . اهلل، ال يودى أبادا ذل  قتيل  :حتتطب فأرادها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذل  إىل عمر فقال
 . صحي 

[ حدثنا علي بن ادسن الرباء قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا محاد بن سلمة عان  501وقال اخلرائطي ]
ال تفعل، فإن أبا جنادب إن   :القاسم بن حممد أن أبا السيارة أولع بامرأة أيب جندب فراودها عن نفسها، فقالت

 : ، فكلمت أخا أيب جندب فكلمه فأيب أن ينز ، فأخربت بذل  أبا جندب، فقاليعلم هبذا يقتل ، فأىب أن ينز
إين خمرب القوم أين ذاهب إىل اإلبل، فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت، فإن جاءك فأدخليه علي، فود  أبو جندب 

وهاي تطحان يف   القوم وأخربهم أنه ذاهب إىل اإلبل، فلما أظلم الليل جاء فأكمن يف البيت، وجاء أبو السيارة 
وحي ، أرأيت هذا األمر الذي تدعوين إليه، هل دعوت  إىل شيء منه قاط؟   :طلبها، فراودها عن نفسها، فقالت

ادخل البيت حىت أهتيأ ل ، فلما دخل البيت أغلق أبو جنادب البااب    :ال، ولكن ال أصرب عن ، فقالت :قال
أدرك الرجل، فإن أبا جنادب   :أيب جندب فقالتوأخذه فدق من عنقه إىل عجب ذنبه، فذهبت املرأة إىل أخي 

فجعل أخوه يناشده اهلل فتركه، ومحله أبو جندب إىل مدرجة اإلبل فألقاه، فكان كل ما مر به إنسان قاال  . قاتله
وقعت عن بكر فحطمين، فأنشأ حمدوبا، مث أتى عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فاأخربه،   :ما شأن ؟ فيقول :له

جندب فأخربه باألمر على وجهه، فأرسل إىل أهل املاء فصدقوه، فجلد عمر أبا السيارة مائاة  فبعث عمر إىل أيب 
 . اها األول أص . جلدة، وأبطل ديته
[ من طريق عفان بن مسلم حدثنا محاد بن سلمة حدثنا ثابت ومحيد ومطر وعباد بان  57593وروى البيهقي ]

ن العرب نزل عليه نفر فذب  هلم شاة ولاه ابنتاان فقاال    منصور عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري أن رجال كان م
وناشدته . اتق اهلل :فذهبت فلما تباعدت تبعها أحدهم فراودها عن نفسها فقالت :قال. اذهيب فاحتطيب :إلحدامها

فذهبت ونام فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته فجاءت إىل أبيها . رويدك حىت أستصل  ل  :فأىب عليها فقالت
 :فقاالوا . كلوا :اسكيت ال ختربي أحدا فهيأ الطعام فوضعه بني يدي أصحابه فقال ألصحابه :اخلرب فقالفأخربته 

إنه كان من األمار كيات    :فلما أكلوا محد اهلل وأثىن عليه وقال. كلوا فإنه سيأتيكم :فقال. حىت جييء صاحبنا
ما كان اسام صااحبكم؟    :فقال. ا إىل عمرفارتفعو. يا عدو اهلل قتلت صاحبنا واهلل لنقتلن  به :فقالوا. وكيت
 . اها حديث ابن شهاب أجود. هذا مرسل :قال البيهقي. وأبطل دمه. هو كامسه :قال. غفل :فقالوا
[ حدثنا عائذ بن حبيب عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن امرأة بالشام أتات  17385ابن أيب شيبة ] -

فت  عليها باهبا، وأهنا استغاثت فلم يغثها أحاد، وكاان الشاتاء،    ، فذكرت له أن إنسانا است  
. ففتحت له الباب، وأخذت رحى فرمته هبا فقتلته، فبعث معها، وإذا لص من اللصوص، وإذا معه متا  فأبطل دمه

 . اها سند جيد، وفيه إرسال
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قاتلت غالماا   :اج عن القاسم بن نافع عن علي بن ماجدة قال[ حدثنا حفص عن حج17996ابن أيب شيبة ] -
[ 3631وقال أباو داود ] . فجدعت أنفه، فأيت يب أبو بكر فقاسين، فلم جيد يف قصاصا، فجعل على عاقليت الدية

حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة أخربنا حممد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أيب ماجدة 
طعت من أذن غالم أو قطع من أذين فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إىل عمر بان اخلطااب   قال ق

فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا يل حجاما ليقتص منه فلما دعي ادجام قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل 
ه فقلت هلا ال تسلميه حجاما وال صائغا وال إين وهبت خلاليت غالما وأنا أرجو أن يبارك هلا في :عليه وسلم يقول

. قال أبو داود روى عبد األعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بين سهم عن عمر بن اخلطااب . قصابا
 . اها ضعفه األلباين

[ عن ابن جريج قال أخربين عبد العزيز بن عمر أن يف كتاب لعمر بن عبد العزيز عان  57946عبد الرزاق ] -
ن اخلطاب أنه ال قود وال قصاص يف جراح وال قتل وال حد وال نكال على من مل يبلغ ادلم حىت يعلم ما له عمر ب

 . كتبته يف أبواب اددود. اها مرسل جيد(5)يف اإلسالم وما عليه
[ من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن طهمان عن جاابر عان   54494وروى البيهقي ]

وعمد الصيب وخطأه ساواء فياه   . ال يؤمن أحد جالسا بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم :كتب عمر :ادكم قال
 .  اها ضعيف. هذا منقطع وراويه جابر اجلعفي :مث قال. الكفارة وأميا امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها ادد

عن خالس بان عمارو أن   [ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا محاد عن قتادة 0476ابن املنذر ] -
إذا بلغ الغالم مخسة أشبار جرت عليه اددود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجال   :قال 

. اها ضعيف. بغري إذن أهله ومل يبلغ مخسة أشبار فهو ضامن حىت يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فال ضمان عليه
 .  كتبته يف اددود

من استعمل مملوك قوم صغريا  :قال علي :[ حدثنا حفص عن حجاج عن ادكم قال18081وقال ابن أيب شيبة ]
من استعان صغريا حرا أو عبدا فعنت فهاو   :حدثنا شري  عن جابر عن عامر عن علي قال. أو كبريا فهو ضامن

 . اها ضعيف. ضامن، ومن استعان كبريا مل يضمن

                                                

[ عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن عمد الصيب واجملنون خطأ.اها وقال مال  يف املوطأ: األمر 57305عبد الرزاق ] - 5
قود بني الصبيان وأن عمدهم خطأ ما مل جتب عليهم اددود ويبلغوا ادلم، وأن قتل الصيب ال يكون إال خطأ،  اجملتمع عليه عندنا أنه ال

[ أمجع كل 334/ 53وذل  لو أن صبيا وكبريا قتال رجال حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.اها وقال ابن املنذر]
 بيا مل يبلغ أو مملوكا بغري إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن.اهامن حنفظ عنه من أهل العلم على أن من محل ص
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 :حجاج عن ادكم عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب قال [ حدثنا عبد الرحيم عن17150وقال ابن أيب شيبة ]
كان غالمان يلعبان، فوثب أحدمها على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية األعلى، وشج األسفل، فضامن بعضاهم   

 . اها ضعيف. بعضا
[ عن إبراهيم عن حسني بن عبد اهلل عن أبيه عن جده عن علي قال عمد الصيب واجملنون 57306عبد الرزاق ] -
[ أخربنا أبو حازم ادافظ أخربنا أبو أمحد ادافظ حدثنا أبو العباس أمحد بن عبد اهلل بن 54498البيهقي ]. أخط

سابور الدقيقي ببغداد حدثنا أبو نعيم ادليب عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن حممد املدين عن حسني بن عباد اهلل  
 . اها ضعفه البيهقي. والصيب خطأعمد اجملنون  :بن ضمرية عن أبيه عن جده قال قال علي

[ حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج قال حدثنا محاد عن هشام بن عروة عن عروة أن0486ابن املنذر ] -
 .  اها سند جيد. جناية اجملنون يف ماله :قال 

ن رجال جمنونا يف عهد ابن الزبري [ حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أ17559ابن أيب شيبة ] -
كان يفيق أحيانا، فال يرى به بأسا، ويعود به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت خبنجر فطعن ابن 

 . اها سند صحي (5)عمه فقتله، فقضى عبد اهلل بن الزبري أن خيلع من ماله، ويدفع إىل أهل املقتول
 باب يف السكران

يذكر أنه أيت بسكران قد قتل رجال  ه بلغه أن مروان بن ادكم كتب إىل [ أن783مال  ] -
[ حدثنا أبو داود الطيالسي عن محاد بن سلمة عن حيىي بن 10460ابن أيب شيبة ]. فكتب إليه معاوية أن اقتله به

 . اها مرسل حسن. فقتله معاوية :سعيد أن سكرانني قتل أحدمها صاحبه

[ حدثنا حممد بن عبد األعلى قال حدثنا املعتمر بن سليمان قال مسعت أيوب عن حممد بان  5581ابن جرير ] -
فقتله وليه مث احتمله فألقاه يف سابط غاري    :كان يف بين إسرائيل رجل عقيم أو عاقر قال :سريين عن عبيدة قال

 :أتقتتلون وفيكم رسول اهلل؟ قاال  :فقال أولو النهى :قال. سالحفوقع بينهم فيه الشر حىت أخذوا ال :قال. سبطه
)أتتخذنا هزوا قال أعوذ باهلل أن أكون من اجلاهلني قالوا اد  لنا ربا    :فقالوا. اذحبوا بقرة :فأتوا نيب اهلل، فقال

. فاأخربهم بقاتلاه  فضرب،  :يبني لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة(، إىل قوله )فذحبوها وما كادوا يفعلون( قال
. فلم يورث قاتل بعد ذل . ولو أهنم أخذوا أدىن بقرة ألجزأت عنهم :ومل تؤخذ البقرة إال بوزهنا ذهبا، قال :قال

 . اها سند صحي 
                                                

[ وأمجع العلماء أن ما جناه اجملنون يف حال جنونه هدر وأنه ال قود عليه يف ما جيين فإن كان 49/ 7وقال أبو عمر يف االستذكار ] - 5
ه من البالغني غري اجملانني. وأمجع العلماء أن الغالم والنائم ال يسقط يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه يف حال إفاقته فعليه فيه ما على غري

 اهاعنهما ما أتلفا من األموال وإمنا يسقط عنهم اإلمث. وأما األموال فتضمن باخلطأ كما تضمن بالعمد. واجملنون عند أكثر العلماء مثلهما.
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[ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحق بن عبد اهلل عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عان  1590الترمذي ] -
هذا حديث ال يص  ال يعار  إال   :قال أبو عيسى. القاتل ال يرث : عليه وسلم قالأيب هريرة عن النيب صلى اهلل

والعمل علاى  . من هذا الوجه و إسحق بن عبد اهلل بن أيب فروة قد تركه بعض أهل ادديث منهم أمحد بن حنبل
خطأ فإنه يرث وهو إذا كان القتل  :وقال بعضهم. هذا عند أهل العلم أن القاتل ال يرث كان القتل عمدا أو خطأ

 اها(5)قول مال 
قضى الانيب   :[ حدثنا شبابة عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال31967وقال ابن أيب شيبة ]
القاتل ال يرث من  :وقال الزهري. ال يرث قاتل من قتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ :صلى اهلل عليه وسلم

دا أو والدا ولكن يرث من ماله، ألن اهلل قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضاا، وال  دية من قتل شيئا وإن كان ول
رواه البيهقي وأباو داود يف  . اها ورواه ابن وهب عن ابن أيب ذئب. ينبغي ألحد أن يقطع املواريث اليت فرضها

 .  املراسيل
ابن شهاب عن القاتل يارث   سألت :[ حدثنا محاد بن مسعدة عن ابن أيب ذئب قال31943وقال ابن أيب شيبة]

 . اها صحي . مضت السنة أن القاتل ال يرث شيئا :فقال سعيد بن املسيب :شيئا؟ قال
[ عن حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجال من بين مدجل يقال له قتاادة حاذ  ابناه    5448مال  ] -

فذكر ذل  له فقال له  بالسيف فأصاب ساقه فنزى يف جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على 
عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم علي  فلما قدم إليه عمر بن اخلطاب أخذ من تل  اإلبال  

خذها فإن رسول اهلل صلى اهلل  :هأنذا قال :ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة مث قال أين أخو املقتول؟ قال
[ حدثنا أبو خالد عن حيىي بن سعيد عن عمرو بان  31966ابن أيب شيبة ]. (1)ءليس لقاتل شي :عليه وسلم قال

شعيب أن قتادة رجال من بين مدجل قتل ابنه، فأخذ به عمر بن اخلطاب مئة من اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعاة  
البيهقاي  . ثليس لقاتل ماريا  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :وأربعني خلفة، وقال اليب املقتول

[ من طريق هشيم حدثنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجال من كنانة يقال له قتادة أمر ابناا  54010]
 :له ببعض األمر فأبطأ عليه فتحذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذل  عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فقاال 

                                                

مدا ال يرث من مال من قتله وال من ديته شيئا. وأمجع أهل العلم على أن [ أمجع أهل العلم على أن القاتل ع648/ 8قال ابن املنذر ] - 5
 القاتل خطأ ال يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا يف مرياث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته. فذكره.

م فقاال: ال ولكن يزاد فيها للحرمة مث ذكر مال  أنه بلغه أن سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار سئال أتغلظ الدية يف الشهر ادرا - 1
فقيل لسعيد: هل يزاد يف اجلراح كما يزاد يف النفس فقال نعم. قال مال  أرامها أرادا مثل الذي صنع عمر بن اخلطاب يف عقل املدجلي 

ندهم يستغين [ هو حديث مشهور عند أهل العلم بادجاز والعراق مستفيض ع13/638حني أصاب ابنه. وقال أبو عمر يف التمهيد ]
 بشهرته وقبوله والعمل به عن اإلسناد فيه حىت يكاد أن يكون اإلسناد يف مثله لشهرته تكلفا.
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 إنه مل يرد قتله، وإمنا كانت بادرة منه يف غضب فلم يزل به ألقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مال  فقال يا أمري املؤمنني
مره فليلقين بقديد بعشرين ومائة من اإلبل ففعل فأخذ عمر منها ثالثني  :مث قال. حىت ذهب ما كان يف نفسه عليه

هلل علياه  لوال أين مسعت رسول اهلل صلى ا :حقة وثالثني جذعة وأربعني ثنية خلفة إىل بازل عامها، مث قال لقتادة
[ من طريق يزيد بن 51495ورواه ]. لورثت  منه مث دعا أخا املقتول فأعطاه إياه. ليس لقاتل شيء :وسلم يقول

هارون أخربنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجال من بين مدجل يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان لاه  
عن  حىت ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليهاا   ال أرضى :منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت

فأىب ابناها ذل  فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مال  بن جعشم على عمر بان اخلطااب   
اعدد يل بقديد وهي أرض بين مدجل عشرين ومائة من اإلبل، فلما قدم عمر أخذ ثالثاني   :فذكر ذل  له فقال له
لايس   :أين أخ املقتول؟ مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقاول  :ة وأربعني خلفة مث قالجذعة وثالثني حق

 . اها شواهده تأيت. هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض :وقال. للقاتل شيء
[ حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أيب جني  عن جماهد ح وعن عمرو بن شعيب 17648ورواه ابن أيب شيبة ]

جده ح وعن قتادة عن أيب امللي  ح وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه، فقال له ابناه   عن أبيه عن
إن  هلهنا؟ فخذفه بالسيف فقتله، فكتب  :حىت مىت تستأمي أمي، واهلل ال تستأميها أكثر مما استأميتها، قال :منها

وباأربعني   :وقال بعضهم :ة، قال حجاجوافين به وبعشرين ومئ :يف ذل  سراقة بن جعشم إىل عمر، فكتب إليه
ومئة، فأخذ منها ثالثني حقة، وثالثني جذعة، وأربعني ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة، فقسامها باني   

[ من طريق عباد بن العوام عن ادجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 54444والبيهقي ]. إخوته، ومل يورثه شيئا
 كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حىت مىت تستأمي أمي عن جده أن قتادة بن عبد اهلل

قال فذكر ذل  سراقة بن مال  بن . واهلل ال تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن يف خاصرته فمات
ن اإلبل، قال ففعل فأخذ جعشم لعمر بن اخلطاب فقال له وائتين من قابل ومع  أربعون أو قال عشرون ومائة م

عمر منها ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني ما بني ثنية إىل بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ومل ياورث  
ال يقاد والد بولد لقتلت  أو لضاربت   :منها أباه شيئا وقال لوال أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 . اها هذا وهم. عنق 
[ عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجال من بين مدجل قتل ابناه فلام   58887الرزاق ] ورواه عبد

[ من طريق 54017ورواه البيهقي ]. يقده منه عمر بن اخلطاب وأغرمه ديته ومل يورثه منه وورثه أمه وأخاه ألبيه
 قتل ابنا له يقال له عرفجة فأمره بلغنا أن رجال من بين مدجل :عبد اهلل بن وهب أخربنا يونس عن ابن شهاب قال

 . اها رواية معمر صحيحة. عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل ألبيه وأمه
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اسم الرجل الذي قتل عرفجاة   :[ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة وعن قتادة قاال58880ورواه عبد الرزاق ]
بن مال  بن جعشم يا أمري املؤمنني قد قتله وإنه ألحب إليه من بصره ولكنه فقال عمر ال أقيد به منه فقال سراقة 

كانت عند عصبه فقتله وهو ال يريد قتله فأمر جبميع ماله مث غلظ عليه العقل قالوا فمن يرثه يا أمري املؤمنني قال يف 
أيب قالبة قال قتل رجل [ عن معمر عن أيوب عن 58876وقال عبد الرزاق ]. يف عرفجة التراب فورثه أمه وأخاه

اهاا  . أخاه يف زمن عمر بن اخلطاب فلم يورثه فقال يا أمري املؤمنني إمنا قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك به
 . هذا شاهد لرواية هشيم
[ عن ابن جريج عن عبد الكرمي وذكر أن قتادة املدجلي كانت له جارياة فجااءت   58879وقال عبد الرزاق ]

مث تزوجا فقالت امرأته ال أرضى حىت تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها حنن نكفي ما كلفت أمنا برجلني فبلغا 
فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه فنز  فمات فجاء 

زل عليكم فأخذ أربعني خلفة ثنية إىل سراقة عمر بن اخلطاب يف ذل  فقال وافين بقديد بعشرين ومئة بعري فإين نا
بازل عامها وثالثني جذعة وثالثني حقة مث قال ألخيه هي ل  وليس ألبي  منها شيء وذكروا أهنم عذروا قتاادة  

اها وهذا خرب صاحي   . عند عمر فقالوا مل يتعمده إمنا أراد اددب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد
 .  روحهعن أمري املؤمنني قدس اهلل

[ عن حيىي بن سعيد عن عروة بن الزبري أن رجال من األنصار يقال له أحيحة بن اجلاالح  5440وروى مال  ]
 (5)كنا أهل ُثمِِّه وُرّمه :كان له عم صغري هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله

اهاا مرسال   (1)فلذل  ال يرث قاتل من قتال  :ل عروةحىت إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ يف عمه، قا
 . (3)جيد

                                                

[ يف حديث عروة حني ذكر ُأَحْيَحة بن اجُلالح وقول أخواله فيه: كنا أهل ُثمِِّه وُرمِِّه حىت استوى 693/ 6قال أبو عبيد يف الغريب ] - 5
هل ُثمِِّه وُرمِِّه بالضم ووجهه عندي َثّمِه وَرّمِه بالفت ، والثَّمُّ إصالح الشيء وإحكامه يقال منه َثَمْمُت َأُثّم َثمًّا. على ُعَمَمِه، هكذا حيدثونه أ

طوله واعتدال راد على والرَّمُّ من املطعم يقال: َرَمْمُت أُرمُّ َرمًّا ومنه مسيت ِمَرمَُّة الشَّاة ألهنا تأكل هبا. مث قال وقوله استوى على َعَمِمه أ
 شبابه ومنه يقال للنبات إذا طال: قد اعَتمَّ وبه مّسيت املرأة التاّمة الَقوام واخلْلِق َعِمْيَمة.

مث قال مال : األمر الذي ال اختال  فيه عندنا أن قاتل العمد ال يرث من دية من قتل شيئا وال من ماله وال حيجب أحدا وقع له  - 1
يرث من الدية شيئا وقد اختلف يف أن يرث من ماله ألنه ال يتهم على أنه قتله لريثه وليأخذ ماله فأحب إيل  مرياث وأن الذي يقتل خطأ ال

 أن يرث من ماله وال يرث من ديته.اها
 [ أما قول عروة أن رجال من األنصار يقال له أحيحة فإمنا أراد أن أحيحة من القبيلة والقوم537/ 7قال أبو عمر يف االستذكار ] - 3

الذين يقال هلم األنصار يف زمنه وهم األوس واخلزرج ألن األنصار اسم إسالمي قيل ألنس بن مال : أرأيت قول الناس لكم األنصار اسم 
بن  مساكم اهلل به أم كنتم تدعون به يف اجلاهلية فقال بل اسم مسانا اهلل عز وجل به يف القرآن وأحيحة مل يدرك اإلسالم ألنه يف حمل هاشم

منا  وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بين عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها فولدت له أحيحة فهو أخو عبد 
عبد املطلب بن هاشم ألمه، وقد غلط يف أحيحة هذا غلطا بينا بعض من ألف يف رجال املوطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن اجلالح بن 
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ال يارث   :قال عمار  :[ حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أيب جني  عن جماهد قال31964وقال ابن أيب شيبة ]
 اها. القاتل

ال يارث   :[ عن أيب بكر بن عياش عن مطر  عن الشعيب أن عمر بن اخلطاب قال58870وقال عبد الرزاق ]
[ حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطر  31964ابن أيب شيبة ]. ملقتول شيئا وإن قتله عمدا أو قتله خطأالقاتل من ا

اها ورواه الدارمي والدارقطين من طريق ابن عيااش  . ال يرث القاتل عمدا وال خطأ :قال عمر :عن الشعيب قال
 . وليس بالقوي

أميا رجال   :بن هرم عن جابر بن زيد قال[ من طريق حبيب بن أيب حبيب عن عمرو 51490وروى البيهقي ]
قتل رجال أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فال مرياث له منهما وأميا امرأة قتلت رجال أو امرأة عمدا أو خطأ فال 
مرياث هلا منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إال أن يعفو أولياء املقتول فإن عفوا فال مرياث له من عقله وال مان  

 اها. بذل  عمر بن اخلطاب وعلي وشري  وغريهم من قضاة املسلمنيماله، قضى 
[ عن عثمان بن مطر أو غريه عن شعبة عن قتادة عن ادسن أن رجال رمى أمه حبجار  58804عبد الرزاق ] -

فقضى عليه بالدية ومل يورثه منها شيئا وقال يصيب  من مرياثها للحجار  فقتلها فرفع ذل  إىل 
 اها. ال ادجرأو ق

رمى رجل أمه حبجار   :[ حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خالس قال17644وقال ابن أيب شيبة ]
ال مرياث ل ، فارتفعوا إىل علي، فأخرجه من املرياث، وقضاى   :فقتلها، فطلب مرياثها من إخوته، فقال إخوته

أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مساهر عان    [3538الدارمي ]. حظ  منها ذل  ادجر :عليه بالدية، وقال
ال  :رمى رجل أمه حبجر فقتلها، فطلب مرياثه من إخوته فقال له إخوته :سعيد عن قتادة عن خالس عن علي قال

[ من طريق يزيد هو ابن 51497البيهقي ]. فارتفعوا إىل علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من املرياث. مرياث ل 
ن أيب عروبة عن قتادة عن خالس أن رجال رمى حبجر فأصاب أمه فماتت من ذل  فاأراد  هارون أخربنا سعيد ب

حظ  من مرياثها ادجر وأغرماه   :ال حق ل  فارتفعوا إىل علي فقال له علي :نصيبه من مرياثها فقال له إخوته
 .  اها هذا أص ، وهو مرسل. الدية ومل يعطه من مرياثها شيئا

                                                                                                                                       

رو بن عو  بن مال  بن األوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن ادريسن بن حجب بن خلفة بن عو  بن عم
عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وإمنا فائدة حديث عروة هذا أن أهل اجلاهلية كان منهم من يقتل قريبه لريثه وإمنا ذل  كان منهم 

نته وسن ألمته أال يرث القاتل من قتل وهي سنة جمتمع عليها يف معروفا وعنهم مشهورا فأبطل ذل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  بس
القاتل عمدا. وروى سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عروة بن الزبري أنه قال: ما ورث قاتل ممن قتل بعد أحيحة بن اجلالح.اها 

 املقصود.
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حدثنا علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري عن علي يف رجال   :حدثنا وكيع قال[ 31949وقال ابن أيب شيبة ]
ال يرث قاتل عمد وال خطأ من الدية، وال  :قال وكيع. إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا مل يرث :قتل أمه قال
 .  اها منقطع. من املال

القاتال ال   :امل عن عامر عن علي قال[ أخربنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن حممد بن س3561وقال الدارمي ]
[ من طريق يزيد بن هارون أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن علي وزيد 51498البيهقي ]. يرث وال حيجب
 . اها مرسل فيه ضعف. ال يرث القاتل عمدا وال خطأ شيئا :وعبد اهلل قالوا

ال يارث   :عمرو العبدي عن علي قاال [ حدثنا وكيع عن حسن عن أبيه عن أيب 31960وقال ابن أيب شيبة ]
ال ياورث   :[ أخربنا أبو نعيم حدثنا حسن عن ليث عن أيب عمرو العبدي عن علي قال3563الدارمي ]. القاتل
 . اها ال بأس به. القاتل
. ليس لقاتل مرياث وذكره عن  :[ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال58874عبد الرزاق ] -

[ أخربناا  3564الدارمي ]. اليرث القاتل من املقتول شيئا :ث عن طاووس عن ابن عباس قالوعن الثوري عن لي
[ أخربنا أبو 3530الدارمي ]. ال يرث القاتل :حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال

وقال عباد الارزاق   . ال يرث القاتل من املقتول شيئا :نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن جماهد عن ابن عباس قال
من قتل قتيال فإنه ال يرثه وإن مل يكن لاه وارث   :[ عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال58878]

غريه وإن كان والده أوولده قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه ليس لقاتل مرياث وقضى أن ال يقتل مسلم 
حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبري عن  [31968وقال ابن أيب شيبة ]. اها كذا رفعه. بكافر

اها رواياة  . ال يرث قاتل شيئا :ابن عباس أن رجال قتل أخاه خطا، فسئل عن ذل  ابن عباس فلم يورثه، وقال
 . (5)معمر عن ابن طاووس أجودها، وهو خرب صحي 

دثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة [ حدثنا عبد اهلل بن يوسف ح4090البخاري ] -
مث إن املرأة اليت قضى عليها . صلى اهلل عليه وسلم قضى يف جنني امرأة من بين ديان بغرة عبد أو أمة أن رسول اهلل

اهاا  . بالغرة توفيت، فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن مرياثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها
 . فيه منز  عمر قبل أن خيربه الضحاك

                                                

ه قال: كان سلف هذه األمة يغلظون عليهم الدية [ عن معمر عن الزهري يف رجل قتل أباه أو أخا58799وقال عبد الرزاق ] - 5
 اهتمتهم األئمة.اها صحي .
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ماا أرى الدياة إال    :[ عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال58846عبد الرزاق ] -
فهل مسع أحد من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف ذل  شيئا؟ فقال الضاحاك بان    ألهنم يعقلون عنهللعصبة 

كتب إيل رسول اهلل صلى اهلل عليه  (5) صلى اهلل عليه وسلم استعمله على األعرابسفيان الكاليب وكان رسول اهلل
اها رواه الترمذي وصححه وأباو داود  . وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها فأخذ بذل  عمر

رثها من أن امرأة أتت عمر بن اخلطاب قتل زوجها فسألت أن يو :وغريهم من طريق ابن شهاب، ويف بعض طرقه
 . قام عمر مبىن، فسأل الناس :ويف لفظ. ما أعلم ل  شيئا، مث سأل :ديته فقال

أنه كاان ياورث    [ حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن 17538ابن أيب شيبة ] -
عن سعيد بان  [ حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أيب عبد اهلل عن قتادة 5704مسدد ]. اإلخوة من األم من الدية

[ حدثنا عبد الوهاب قال 1658أمحد يف العلل ]. يورث اإلخوة من األم من الدية (1)املسيب قال أن عمر كان ال
اهاا  . (3)حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب كان يورث اإلخوة من األم من الدية

 . اهلل وهذا القول الذي رجع إليه أمري املؤمنني رمحه. صحي 
 :[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن سامل عن الشعيب عن عمر أناه قاال  17517وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا عبد اهلل بن سعيد حادثنا  3595الدارمي ]. يرث من الدية كل وارث، والزوج واملرأة يف اخلطأ والعمد
. الدية تورث كما يورث املال خطؤه وعماده  :واقالو و أبو خالد أخربنا ابن سامل عن الشعيب عن 

 . اها مرسل صاحل
[ من طريق يزيد بن هارون أخربنا حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم قال سائل  54605وروى البيهقي ]

جابر بن زيد عن األخ من األم هل يرث من الدية إذا مل يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن اخلطاب وعلي بن 
 .  اها مرسل حسن. يقول إمنا ديته مبنزلة مرياثه :ب رضي اهلل عنهما وشري ، وكان عمرأيب طال
[ أنا ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أنه مسع عبد اهلل بن حممد بن علاي بان أيب   58885عبد الرزاق ] -

[ حدثنا قبيصاة  3599ي ]الدارم. قد ظلم اإلخوة من األم من مل جيعل هلم من الدية مرياثا :طالب يقول قال 
لقد ظلم من مل يورث اإلخوة مان األم   :حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن ادنفية عن علي قال

[ من طريق يزيد هو ابن هارون أخربنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن أخربه 54601البيهقي ]. من الدية

                                                

قلت: مل يطلب عمر شاهدا ألن الضحاك استعمله نيب اهلل على األعراب فهو مقدم يف مثل ذل  أن صّدره نيب اهلل صلى اهلل عليه  - 5
 وسلم، كما مل يطلب شاهدا من عبد الرمحن بن عو  يف الطاعون. واهلل أعلم.

 كذا، وكذل  جاء يف املطبو  من إحتا  اخلرية للبوصريي. وذكره اهلندي يف كنز العمال عن مسدد باإلثبات. وهو الصحي . - 1
مث قال أمحد: فقيل لعبد الرمحن بن مهدي أن معاذ بن هشام يقول يف كتاب أيب عن قتادة مرسال فقال عبد الرمحن: هشام إًذا كان ال  - 3

 اهاحيفظ ادديث مرتني.
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[ حدثنا ابن عيينة 17534ابن أيب شيبة ]. خوة من األم من الدية شيئالقد ظلم من مل يورث اإل :عن علي أنه قال
سعيد بن . قد ظلم من مل يورث اإلخوة من األم من الدية :قال علي :عن عمرو عن عبد اهلل بن حممد بن علي قال

قاد   :قال علي بن أيب طالب :[ نا سفيان عن عمرو بن دينار مسع عبد اهلل بن حممد بن علي يقول393منصور ]
[ حدثنا ادميدي حدثنا سفيان ثناا  197/ 1يعقوب الفسوي يف املعرفة ]. ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية

قد ظلم من منع بين األم  :قال علي بن أيب طالب :أخربين عبد اهلل بن حممد بن علي قال :عمرو عودا أو بدءا قال
اها حممد بن . (5)مل حيفظه :فقال. ل عن ادسن بن حممدفإن حممد بن مسلم يقو :قيل لسفيان. نصيبهم من الدية
مسعت حممد  :[ نا داود بن عبد الرمحن عن عمرو بن دينار قال396وقال سعيد بن منصور ]. مسلم هو الطائفي

[ حدثنا 17563وقال ابن أيب شيبة ]. ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية :قال علي :بن علي بن حسني يقول
. لقد ظلم من مل يورث اإلخوة من األم من الدياة  :ث عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي قالحفص عن أشع

 .  اها الصحي  رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد
تقسم الدية ملن أحارز   :[ حدثنا حفص عن ليث عن أيب عمرو العبدي عن علي قال17510وقال ابن أيب شيبة ]

تقسم الدية  :نا ليث عن أيب عمرو العبدي عن علي قال :بو معاوية قال[ حدثنا أ397سعيد بن منصور ]. املرياث
 . اها سند ضعيف. على ما يقسم عليه املرياث

حدثنا يزيد بان   :حدثنا أمحد قال :حدثنا إسحاق بن منصور قال :[ حدثنا ابن توبة قال4783وقال ابن املنذر ]
جابر بن زيد أن عليا قضى يف موىل قتل خطأ ليس حدثنا حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم عن  :هارون قال

له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية اململوك كامال، مث أمر أن تشترى أمه وأخته شاراء مان ديتاه    
فيعتقان، مث يقسم ما بقي من ديته بينهما على مخسة أمخاس، ألمه مخسان، وألخته ثالثة أمخاس، وذل  ألن ألمه 

 . اها مرسل صاحل، تقدم خمتصرا. ، وألخته النصف، مث يقسم السدس الباقي على فريضتهمايف الفريضة الثلث
[ من طريق علي بن عاصم عن حممد بن سامل عن عامر عن علاي  54603[ والبيهقي ]6534وروى الدارقطين ]
 اها. الدية تقسم على فرائض اهلل عز وجل فريث منها كل وارث :بن أيب طالب قال
أنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أن عليا كاان ال ياورث    :[ حدثنا هشيم قال394منصور ]وقال سعيد بن 

كان علي  :[ أخربنا جعفر بن عون حدثنا إمساعيل عن عامر قال3591الدارمي ]. اإلخوة من األم من الدية شيئا
ضهم يدخل بني إمساعيال وعاامر   بع :قال عبد اهلل. ال يورث اإلخوة من األم وال الزوج وال املرأة من الدية شيئا

                                                

[ حدثنا صاحل نا علي قال قلت لسفيان إن ابن جريج روى عن عمرو يعين ابن دينار 60/ 5قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ] - 5
عن ادسن بن حممد أن عليا قال: لقد ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية، وقال سفيان بن سعيد عن عمرو عمن مسع عليا رضي اهلل 

ان: اخطأوا، لزمت عمرا وال يتكلم بكلمة إال، مث قال قال سفيان قال عمرو مسعت من عبد اهلل بن حممد يقول: قال علي عنه. فقال سفي
 لقد ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية.اها هذا أص .
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[ حدثنا عبد اهلل بن منري قال أخربنا إمساعيل عن إبراهيم بن بشري عن عامر قال 4608وقال أمحد يف العلل ]. رجال
[ حدثين وهاب  4494مث قال عبد اهلل ]. كان علي ال يورث اإلخوة من األم وال املرأة وال الزوج من الدية شيئا

عن إمساعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه مل يورث اإلخاوة مان األم وال   بن بقية قال أخربنا خالد 
وحدثنيه أيب قال حدثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل عن رجل عن عامر عن علاي  . الزوج وال املرأة من الدية شيئا

ورواية ابن ساامل  . اها إبراهيم هذا ال يعر  وليس هو األنصاري. أنه كان ال يورث اإلخوة من األم من الدية
 .  واهلل أعلم. أمثل

ال يرث اإلخوة  :أنا منصور عن ادسن عن علي أنه كان يقول :[ حدثنا هشيم قال394وقال سعيد بن منصور ]
[ وذكر ما رواه معلى عان  536/ 7وقال أبو عمر يف االستذكار ]. من األم وال الزوج وال املرأة من الدية شيئا

ال يرث اإلخوة من األم وال الزوج  :ن ادسن عن علي رضي اهلل عنه أنه كان يقولهشيم عن منصور بن زاذان ع
اها مث حكى اإلمجا  . وهذا خرب منكر منقطع ال يص  عن علي رضي اهلل عنه :قال. وال الزوجة من الدية شيئا

 . على أهنم يورثون
 :دة عن سعيد بن املسيب عن علاي قاال  [ حدثنا عبيد اهلل بن عمر ثنا معاذ ثنا أيب عن قتا448وقال أبو يعلى ]

فكأن عليا رجاع إىل  . اها سند صحي ، ابن املسيب مدين. اإلخوة من األم ال يرثون دية أخيهم ألمهم إذا ُقتل
 .  واهلل أعلم. قول اجلماعة أيام الكوفة

فرا فأوصاى  [ عن عبد اهلل بن حمرر قال أخربين ادكم بن عتيبة قال إن رجال خرج مسا54670عبد الرزاق ] -
اها . لرجل بثلث ماله فقتل الرجل يف سفره ذل  فرفع أمره إىل علي بن أيب طالب فأعطاه ثلث املال وثلث الدية

 . ضعيف

رفع إليه رجال قتال    [ عن معمر عن األعمش عن زيد بن وهب أن 57577عبد الرزاق ] -
قتول قتله فقالت أخت املقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصيت من زوجي فقال عمر رجال فأراد أولياء امل
[ عن الثوري عن األعمش عن زيد بان  57509وقال عبد الرزاق ]. اها كذا قال معمر. عتق الرجل من القتل

 اها. وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية
رأى رجل ماع امرأتاه    :[ حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال17566شيبة ] ورواه ابن أيب

ابان املناذر   . رجال فقتلها، فرفع إىل عمر فوهب بعض إخوهتا نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدياة 
رجال وجد ماع   [ حدثنا حيىي قال حدثنا ادجيب قال حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن زيد بن وهب أن0341]

فأمر عمر  :قد عفوت عن حصيت من دم أخيت أو كلمة حنوها، قال :فقال بعض إخوهتا :امرأته رجال فقتلها، قال
[ حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا يعلى قال حدثنا 0346ابن املنذر ]. بن اخلطاب لبقيتهم بالدية
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أته رجال فقتلها فرفع إىل عمر فوجد عليها بعاض إخوهتاا   وجد رجل عند امر :األعمش عن زيد بن وهب قال
[ من طريق حممد بن إسحاق الصغاين حادثنا  54608البيهقي ]. فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية

وجد رجل عند امرأته رجال فقتلها فرفع ذل  إىل عمر بان   :يعلى بن عبيد حدثنا األعمش عن زيد بن وهب قال
[ [ 54607ورواه البيهقاي ] . يها بعض إخوهتا فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالديةاخلطاب فوجد عل

من طريق عبد اهلل بن وهب حدثين جرير بن حازم عن سليمان األعمش عن زيد بن وهب اجلهين أن رجال قتال  
ثلثي الدية فإنه ال سابيل  امرأته استعدى ثالثة إخوة هلا عليه عمر بن اخلطاب فعفا أحدهم فقال عمر للباقيني خذا 

 . اها هذا أوىل، وهو خرب صحي . إىل قتله
[ حدثنا عبدة عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم يف رجل قتل رجال متعمدا، فعفا 17564وقال ابن أيب شيبة ]

فقال عباد  أنت أحق أن تقول يا أمري املؤمنني،  :قل فيها، فقال :بعض األولياء فرفع ذل  إىل عمر، فقال لعبد اهلل
ذاك الرأي، ووافقت ما  :إذا عفا بعض األولياء فال قود، حيط عنه حصة الذي عفا وهلم بقية الدية، فقال عمر :اهلل

 . اها مرسل صحي . يف نفسي
 :[ من طريق الشافعي أخربنا حممد بن ادسن أخربنا أبو حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال54676وروى البيهقي ]

عفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد األولياء ومل يسأال أقتل غيلة كان ذل  من عفا من ذي سهم ف
[ من طريق الشافعي أخربنا حممد بن ادسن أخربنا أبو حنيفة عن محاد عان إباراهيم   54600وروى ]. أم غريه

 :بقتله فقال ابن مساعود النخعي أن عمر بن اخلطاب أيت برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض األولياء فأمر 
 :فما ترى؟ قال :كانت النفس هلم مجيعا فلما عفا هذا أحيا النفس فال يستطيع أن يأخذ حقه حىت يأخذ غريه قال

هاذا منقطاع    :قال البيهقي. وأنا أرى ذل  :فقال عمر. أرى أن جتعل الدية عليه يف ماله وترفع حصة الذي عفا
 اها. واملوصول قبله يؤكده

[ عن معمر عن قتادة أن عمر بن اخلطاب رفع إليه رجل قتل رجال فجااء أوليااء   57578لرزاق ]وروى عبد ا
أقول إنه قد أحرز من  :فقال ابن مسعود :ما تقول :املقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر البن مسعود وهو إىل جنبه

 .  اها منقطع. كنيف ملىء علما :فضرب على كتفه مث قال :قال. القتل
الزوج واملرأة ال عفو  :[ حدثنا عبد الرحيم عن حممد بن سامل عن الشعيب عن عمر قال17550يبة ]ابن أيب ش -
 . اها ضعيف. هلما

[ حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن األوزاعي أنه مسع حصنا أنه مسع أبا سلمة خيرب عن 6469وقال أبو داود ]
قال . لى املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول وإن كانت امرأةع :عائشة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

. ينحجازوا  :وبلغين عن أيب عبيد يف قوله. أبو داود بلغين أن عفو النساء يف القتل جائز إذا كانت إحدى األولياء
 . اها ضعفه األلباين. يكفوا عن القود
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ليس هلم أن خيذلوه عند  :بن شعيب أن عمر بن اخلطاب قال [ عن ابن جريج عن عمرو58753عبد الرزاق ] -
قضى عمار   :[ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال58743وقال عبد الرزاق ]. شيء أصابه يعين يف الصل 

بن اخلطاب أنه ما أصاب أحد من املسلمني من عقل كان عليه يف شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاءوا 
 . اها منقطع(1)م أن خيذلوه عند شيء أصابهوإن أبوا فليس هل

[ نا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل نا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبد املل  بان حساني أيب   3384الدارقطين ] -
والصال  واالعتارا  ال تعقلاه    ، العمد والعبد :مال  النخعي عن عبد اهلل بن أيب السفر عن عامر عن عمر قال

ال تعقل العاقلة عمدا وال عبادا وال   :نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطر  عن الشعيب قال نا أبو عبيد. العاقلة
 .  اها هذا هو احملفوظ نبه عليه الدارقطين والبيهقي(3)صلحا وال اعترافا

                                                

 اها.[ ومل أعلم خمالفا يف أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل األب.554/ 4قال الشافعي يف األم ] - 5
[ عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة ال حتمل شيئا من دية العمد إال أن يشاءوا ذل . وقال مال  أن ابن 3119مال  ] - 1

شهاب قال: مضت السنة يف قتل العمد حني يعفو أولياء املقتول أن الدية تكون على القاتل يف ماله خاصة إال أن تعينه العاقلة عن طيب 
[من طريق إمساعيل القاضي حدثنا ابن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن 54793وروى البيهقي] نفس منها.

 الفقهاء من أهل املدينة كانوا يقولون: ال حتمل العاقلة ما كان عمدا وال بصل  وال اعترا  وال ما جىن اململوك إال أن حيبوا ذل  َطوال
[ األمر الذي ال اختال  فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل جيب عليهم أن يعقلوه مع 1/747يف املوطأ]منهم. وقال مال  

[ أمجع أهل العلم على أن 348/ 53العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإمنا جيب العقل على من بلغ ادلم من الرجال. وقال ابن املنذر ]
[ أمجع أهل العلم على أن دية اخلطأ على العاقلة، وأمجعوا 367/ 53د، وأمجعوا على أهنا حتمل دية اخلطأ. وقال]العاقلة ال حتمل دية العم

كذل  على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا يف الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه يف خاصة ماله، وما زاد 
ي. وقالت طائفة: ما دون الثلث يف مال اجلاين، فإذا بلغت اجلناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا فهو على العاقلة. هذا قول الزهر

القول عن سعيد بن املسيب. وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد اهلل بن عمر: حنن جمتمعون أو كدنا أن جنتمع أن ما 
 كر.دون الثلث يف ماله خاصة. اخل ما ذ

[ يف حديث الشعيب ال تعقل العاقلة عمدًا وال عبدًا وال ُصْلحًا وال اعترافا قال حدثناه عبداهلل بن 664/ 6قال أبو عبيد يف الغريب ] - 3
إدريس عن مطر  عن الشعيب. قوله: عمدًا يعين أن كل جناية عمٍد ليست خبطأ فإّنها يف مال اجلاين خاّصًة وكذل  الصل  ما اصطلحوا 

 ه من اجلنايات يف اخلطأ فهو أيضا يف مال اجلاين وكذل  االعترا  إذا اعتر  الرجل باجلناية من غري بينة تقوم عليه فإهنا يف ماله وإنعلي
عناه منا ماّدعى أهنا خطٌأ ال يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: وال َعْبدًا فإّن الناس قد اختلفوا يف تأويل هذا فقال يل حممد بن ادسن: إ
. واحتج أن يقتل العبد حرًّا يقول: فليس على عاقلة مواله شيء من جناية عبده إمنا جنايته يف رقبته أن يدفعه مواله إىل اجملين عليه أو يفديه

ال  يف ذل  بشيء رواه عن ابن عباس قال حممد بن ادسن حدثين عبدالرمحن بن  أيب الزناد عن عبيد اهلل بن عبداهلل عن ابن عباس قال:
حنيفة. تعقل العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ما جىن اململوك. قال حممد: أفال ترى أّنه قد جعل اجلناية جناية اململوك وهذا قول أيب 

له خاصة. قال: وقال ابن أيب ليلى: إمنا معناه أن يكون العبد جيىن عليه يقتله حرًّا وجيرحه يقول: فليس على عاقلة اجلاين شيء إمنا مثنه يف ما
فذاكرت األصمعي ذل  فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أيب ليلى على كالم العرب وال يرى قول أيب حنيفة جائزا يذهب إىل أنه لو كان 
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[ حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس رضاي اهلل  0لوين يف جزئه ] -
[ حادثنا  0406ابن املناذر ] . ال تعقل العاقلة الصل  وال العهد وال ما جىن اململوك وال االعترا  :هما قالعن

ال تعقل  :موسى حدثنا حيىي قال حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس قال
[ من طريق ابن وهب أخربين ابن أيب الزناد عان  54807] البيهقي. العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا

ال حتمل العاقلة عمدا وال صلحا وال اعترافا وال ماا جاىن    :أبيه قال حدثين الثقة عن عبد اهلل بن عباس أنه قال
، اها ورواه حممد بن ادسن عن ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيد اهلل. قال وقال ذل  الليث إال أن تشاء. اململوك

 .  وسنده حسن. رواه أبو عبيد عنه
[ حدثنا مروان بن معاوية عن الربيع بن النعمان عن أمه أن امرأة من بين ليث يقال هلاا  17644ابن أيب شيبة ] -

أم هارون، بينما هي جالسة تقطع من دم أضحيتها، إذ شد كلب يف الدار على ذل  اللحم، فرمتاه بالساكني   
. اها سند ضاعيف . عت السكني يف بطنه مرتزة، فمات، فوداه علي من بيت املالفأخطأته، واعترض ابن هلا فوق

 . كأهنا كانت معتقة
[ عن ابن جريج قال قلت لعطاء يف القوم أن يعقلوا عن موالهم أيكون موىل من عقال  58741عبد الرزاق ] -

فإن أىب أهله أن يعقلوا عناه وأىب   إما أن يعقلوا عنه وإما أن نعاقل عنه وهو موالنا قال عطاء عنه قال قال 
 . اها مرسل. الناس أن يعقلوا عنه فهو موىل املصاب

[ من طريق أيوب بن سويد حدثين يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن زيد 54713البيهقي ] -
كذا رواه أياوب،   :قال .ال تعقل العاقلة وال يعمها العقل إال يف ثلث الدية فصاعدا :بن ثابت رضي اهلل عنه قال

 . مث ذكره. واحملفوظ أنه من قول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار
عمر أول من جعل  :[ حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن مطر  عن ادكم قال18703ابن أيب شيبة ] -

 . اها مرسل صاحل. الدية عشرة عشرة يف أعطيات املقاتلة دون الناس
[ من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا ابن أيب أويس عن ابن أيب الزناد عن أبياه عان   54758وروى البيهقي ]

إذا ولدت املرأة يف غري قومها فبنوها يرثوهناا   :فقهاء التابعني من أهل املدينة سعيد بن املسيب وغريه كانوا يقولون
يأيت مان هاذا   . اها حسن. ومهاوقومها يعقلون عنها وموالها بتل  املنزلة مرياثها لبنيها وعقل ما جنت على ق

 .  الباب يف مرياث الوالء من أحكام الرقيق

                                                                                                                                       

يلى وعليه املعىن على ما قال لكان الكالم ال تعِقل العاِقلة عن عبد ومل يكن: ال َتْعِقل عبدا. قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أيب ل
  كالم العرب.اها
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جعل الدية الكاملاة يف     [ عن ابن جريج قال أخربت عن أيب وائل أن 58748عبد الرزاق ] -
. عمر الثلثني يف سنتني وجعل :قال ابن جريج. ثالث سنني وجعل نصف الدية يف سنتني وما دون النصف يف سنة

 اها
[ عن الثوري عن أشعث عن الشعيب أن عمر جعل الدية يف األعطية يف ثالث سانني  58747وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا عباد  17997ابن أيب شيبة ]. والنصف والثلثني يف سنتني والثلث يف سنة وما دون الثلث فهو من عامه
أول من فارض العطااء عمار بان      :ن ادكم عن إبراهيم قاالالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعيب ح وع

اخلطاب، وفرض فيه الدية كاملة يف ثالث سنني، ثلثا الدية يف سنتني، والنصف يف سنتني، والثلث يف سنة، وماا  
[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن أشاعث عان   0401ابن املنذر ]. دون ذل  يف عامه
جعل الدية يف األعطية يف ثالث سنني و النصف يف سنتني، والثلثني يف سنتني، والثلث يف سنة فما  الشعيب أن عمر

[ من طريق عبد اهلل بن وهب حدثين سافيان الثاوري عان    54710اها البيهقي ]. كان دون ذل  ففي عامه
الدياة يف سانتني   جعل عمر بن اخلطاب الدية يف ثالث سنني وثلثاي   :األشعث بن سوار عن عامر الشعيب قال

وقال يل مال  يف النصف يكون . قال وقال يل مال  مثل ذل  سواء. ونصف الدية يف سنتني وثلث الدية يف سنة
 . اها مرسل صاحل. يف سنتني ألنه زيادة على الثلث

[ حدثنا موسى حدثنا أبو معمر قال حدثنا هشيم قال أخربنا األعمش عن سامل عن كرياب  0403ابن املنذر ] -
الدية يف ثالث سنني حيتمل دية اخلطأ، وحيتمال   :وقوله :قال ابن املنذر. الدية يف ثالث سنني :قال   عن

. مث تركه هشيم بعاد  :وقال أمحد. غري ذل ، وقد قال به أمحد بن حنبل إىل أن ذل  يف الذي أراد أن ينحر نفسه
 . اها ثقات
ين ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب أن علي بن أيب طالاب  [ من طريق عبد اهلل بن وهب أخرب54739البيهقي ]

 . اها منقطع. قضى بالعقل يف قتل اخلطإ يف ثالث سنني
[ من طريق ابن وهب أخربين ابن هليعة عن حيىي بن سعيد أن من السنة أن تنجم الدية يف 54448وروى البيهقي ]
 . اها صحي (5)ثالث سنني

                                                

[ من طريق الشافعي قال: وجدنا عاما يف أهل العلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قضى يف جناية ادر 54717روى البيهقي ] - 5
وقال معلومة.اها املسلم على ادر خطأ مبائة من اإلبل على عاقلة اجلاين وعاما فيهم أهنا يف مضي الثالث سنني يف كل سنة ثلثها وبأسنان 

الترمذي حتت حديث خشف بن مال : وقد أمجع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثالث سنني يف كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية 
اخلطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مال  والشافعي وقال بعضهم إمنا الدية على الرجال دون 
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 :[ حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد املل  بن ميسرة عن النزال بن ساربة قاال  17670يب شيبة ]ابن أ -
 . اها صحي ، تقدم يف اددود. إىل أمراء األجناد أن ال تقتل نفس دوين كتب 
أماا   :قال  :[ حدثنا وكيع عن األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال17677ابن أيب شيبة ] -

 . اها صحي . الدم فيقضي فيه عمر
[ حدثنا عبدة عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية دفصة ساحرهتا،  17605ابن أيب شيبة ] -

فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن  ووجدوا سحرها واعترفت به، فأمرت عبد الرمحن بن زيد فقتلها، فبلغ ذل  
اهاا  . فت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إمنا أنكر ذل  ألهنا قتلت بغري إذنهعمر فأخربه أهنا سحرهتا واعتر

 .  صحي ، كتبته يف اددود
. كان ال يقضى يف دم دون أمري املؤمنني :[ حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سريين قال17609ابن أيب شيبة ] -

 . اها ال بأس به
عبد اهلل بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بان   [ من طريق عثمان بن سعيد حدثنا54494وروى البيهقي ]

أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم( وقوله )وملن انتصر بعد 
ظلمه فأولئ  ما عليهم من سبيل( وقوله )وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به( وقوله )وجزاء سيئة سيئة مثلاها(  

ا وحنوه نزل مبكة واملسلمون يومئذ قليل ليس هلم سلطان يقهر املشركني وكان املشركون يتعاطوهنم بالشاتم  فهذ
فلما هااجر  . واألذى فأمر اهلل املسلمني من جيازي منهم أن جيازوا مبثل الذي أيت إليه أو يصربوا ويعفوا فهو أمثل

طانه أمر املسلمني أن ينتهوا يف مظاملهم إىل سالطاهنم وال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل املدينة وأعز اهلل سل
يعدو بعضهم على بعض كأهل اجلاهلية فقال )ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسر  يف القتل إناه  
كان منصورا( يقول ينصره السلطان حىت ينصفه من ظامله ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسر  قد 

 . اها حسن. ة اجلاهلية ومل يرض حبكم اهللعمل حبمي
[ من طريق ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب أنه قال يف رجل قدر على قاتل أخيه 54496وروى البيهقي ]

مضت السانة   :أعليه حرج فيما بينه وبني اهلل إن خا  أن يفوته قبل أن يبلغ به اإلمام إن هو قتله قال ابن شهاب
 . اها صحي . النفوس دون اإلمامأن ال يغتصب يف قتل 

                                                                                                                                       

اء والصبيان من العصبة حيمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إىل نصف دينار فإن متت الدية وإال نظر إىل أقرب القبائل النس
 منها فألزموا ذل .اها
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[ عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن اخلطااب  57504عبد الرزاق ] -
وال مينع سلطان ويل الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا وال مينعه أن يقتل إن أىب إال القتل بعد  :قال

 . اها مرسل جيد .أن حيق له القتل يف العمد

ما قتل على عهد رسول اهلل  :[ حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أيب قالبة قال17680ابن أيب شيبة ] -
اهاا  . صلى اهلل عليه وسلم وال أيب بكر وال عمر رجل من املسلمني إال يف زىن، أو قتل، أو حارب اهلل ورسوله

 . سامةيأيت يف الق. رواه البخاري
[ أخربنا أبو عبد اهلل ادافظ أخربنا أبو الوليد الفقيه حدثنا جعفر بن حممد حدثنا حيىي بن حيىي 54300البيهقي ] -

أخربنا خالد بن عبد اهلل عن مطر  عن عامر يعين الشعيب ح وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو حدثنا أبو العبااس  
افعي عن سفيان عن مطر  عن الشعيب أن رجلني أتيا عليا رضي اهلل األصم أخربنا الربيع بن سليمان قال قال الش

عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع على يده مث أتياه بآخر فقاال هذا الذي سرق وأخطأنا على األول فلم جياز  
اها علقه البخااري عان   . لو أعلمكما تعمدمتا لقطعتكما :شهادهتما على اآلخر وغرمهما دية يد األول وقال

 .   مطر
[ عن ابن جريج قال أخربين عمرد أن حيي بن يعلى أخربه أنه مسع يعلى خيرب أن رجاال  58059عبد الرزاق ] -

أتى يعلى فقال قاتل أخي فدفعه إليه يعلى فجدعه بالسيف حىت رأى أنه قد قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حىت 
ي ؟ فأخربه خربه فدعاه يعلى فإذا باه قاد سال     أو ليس قد دفعته إل :فقال. قاتل أخي :برأ فجاء يعلى فقال

فحشيت جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإال فدعه، فلحق بعمر فاساتأدى  
على يعلى فكتب عمر إىل يعلى أن اقدم علي فقدم عليه فأخربه اخلرب فاستشار عمر علي بن أيب طالب فأشار عليه 

ى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فال يقتله وقال عمر ليعلاى  مبا قضى به يعل
وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخربين عثمان بن أيب سليمان عن ناافع بان   . إن  لقاض مث رده على عمله

. لى فذكر فأىب عمر أن يقتل هلم الثانيةجبري عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل أدينه ]كذا[ أهله فربأ فجاؤوا به يع
[ حدثنا أبو أسامة قال أخربنا ابن جريج قال أخربين عمرد أن حيي بن يعلى أخربه أنه مسع 17685ابن أيب شيبة ]

قاتلي هذا فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حىت رؤوا أهنم قتلاوه وباه    :يعلى خيرب أن رجال أتى يعلى فقال له
أولست قد دفعته إلي ؟ فأخربه خربه فدعاه يعلى فوجده قد  :فداووه حىت برأ فجاء يعلى فقال رمق، فأخذه أهله

إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإال فدعه، فلحق بعمر  :شلل، فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى
تله، أو يدعه فال يقتله، وقال عمر فاستأدى على يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويق

 .  ورواية عثمان بن أيب سليمان القاضي جيدة. اها عمرد ال يعر . إن  لقاض، مث رده إىل عمله :ليعلى
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[ عن إبراهيم عن عمرو عن ادسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت 57357عبد الرزاق ] -
يف رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم مان بيات    قال سفيان. عطشا فجعل عمر ديتها عليهم

 . اها هذا سند ضعيف. املال
[ حدثنا حفص عن أشعث عن ادسن أن رجال استسقى على باب قاوم فاأبوا أن   17687وقال ابن أيب شيبة ]

د عن يونس [ حدثنا محاد بن زي341حيىي بن آدم يف اخلراج ]. يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته
بن عبيد وهشام بن حسان عن ادسن أن رجال أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حىت مات عطشا فاألزمهم  

 . اها مرسل حسن. عمر بن اخلطاب ديته
 :[ حدثنا حممد بن يزيد عن أيوب أيب العالء عن أيب هاشم عن عمر رضي اهلل عنه قال51400ابن أيب شيبة ] -

 . سند ضعيف. ها يف رجلني اشتركا يف دما. عليهما كفارة واحدة
[ عن معمر عن إمساعيل بن أمية أن رجال كان يقص شارب عمر بن اخلطاب فأفزعاه  57163عبد الرزاق ] -

اهاا  . فضرط فقال أما إنا مل نرد هذا ولكنا سنعقلها ل  فأعطاه أربعني درمها قال وأحسبه قال وشاة أو عناقا
 . ضعيف
ن الثوري عن حيىي بن سعيد عن ابن املسيب أن عثمان قضى يف الذي يضرب حاىت  [ ع57166عبد الرزاق ] -

[ حدثنا يزيد بن هارون عن حيىي بان  17110ابن أيب شيبة ]. وليس على العاقلة :قال سفيان. حيدث بثلث الدية
ربته واهلل ضا  :سعيد أن رجلني من األعراب اختصما باملدينة يف زمان عمر بن عبد العزيز، فقال أحدمها لصاحبه

اشهدوا، فقد واهلل صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إىل سعيد بن املسيب يسأله عان رجال    :حىت سل ، فقال
عبد الارزاق  . قضى فيها عثمان بثلث الدية :ضرب رجال حىت سل ، هل يف ذل  أمر مضى أو سنة؟ قال سعيد

 ضرب رجال حىت سل  فخاصامه إىل  [ عن معمر وحممد بن حيىي عن عبد الرمحن بن حرملة أن رجال57164]
عمر بن عبد العزيز فأرسل عمر إىل ابن املسيب يسأله عن ذل  هل كان يف هذا سنة ماضية؟ فقال ابن املسايب  

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال مسعت . أخربه أن ذل  قد كان يف زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعني قلوصا
ب من بين عامر يهجو بين عبس فاختصم هو ورجل من بين عبس إىل شا   عبد ربه يقول رجل يدعى ابن العقا

عبد ربه فقال ابن جريج قال إمساعيل بن أمية إىل عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إين قد ضاربته  
نفساه   حىت سل  قال ابن العقاب قد واهلل فعل ولكن ليست يل بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على

وعن ابن جريج قال أخربين أياوب  . فخذ حبقي فسأل ابن املسيب عن ذل  فقال فيه أربعون فريضة يعين قلوصا
عن ابن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد ادكم بن عبد اهلل بن أيب فروة أخربه أن ابن العقاب استأدى عمر بن عبد 

رأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار يف الادار  العزيز قال وأنا يف الدار على رجل ضربه ووطئه حىت سل  ف
فدعاه فسأله فلم جيد عنده علما فأرسل حرسيا إىل سعيد بن املسيب فرجع إىل عمر بشيء ال أدري ما هو قاال  
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فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن املسيب قال قضى عثمان يف رجل ضرب رجال ووطئه حىت سل  بأربعني 
اها رواية الثوري أجود، . سيب ورأيت تل  اإلبل اليت قضى هبا عثمان معلمة حبلقة فيها خطفريضة قال ابن امل
 .  وهو خرب صحي 

[ عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخار فماات   58097عبد الرزاق ] -
. إال مثله راددته فكان يرى أن يغارم  يروى عن علي أنه قال يغرمه قال يفزعه قلت فنادى كبريا قال ما أراه :قال

رجل نادى صبيا استأخر، فخار   :قلت لعطاء :[ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج قال17464ابن أيب شيبة ]
ما أراه إال مثله، فراددته، فكان  :فنادى كبريا؟ قال :أفزعه، قلت :يروون عن علي أنه يغرمه، يقولون :فمات؟ قال
 . اها مرسل. يرى أن يغرم

 . اها ال بأس به. العمد كله قود :قال علي :[ حدثنا حفص عن أشعث عن الشعيب قال17330ابن أيب شيبة ] -
[ حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد يف 18811ابن أيب شيبة ] -

 . ضعيف. اها أي فتق املثانة. الفتق الدية
نا عن بندار قال حدثين عمر بن علي املقدمي قال حدثنا سفيان بن حسني عن يعلى [ حدثو0335ابن املنذر ] -

 . اها ثقات. يقتل :بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال يف رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال
عائشة رضي [ من طريق ابن وهب حدثين حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن 54496البيهقي ] -

اهلل عنها بينما هي مرة تصلي إذا حبية قريبة منها فأمرت هبا فقتلت فأتيت يف منامها أقتلت رجال مسلما جاء يسمع 
 . اها ضعيف. القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثين عشر ألفا

د العزياز  [ حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبا 18631ابن أيب شيبة ] -
وإن مرط الشارب ففيه  :أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء األجناد :كتب إىل أمراء األجناد

 .  اها سند جيد. ستون دينارا، وإن مرطا مجيعا ففيهما مئة وعشرون دينارا
ر بن عبد العزيز إذ هاو  [ عن معمر قال قلت للزهري إن هشام بن عروة أخربين أن عم57474عبد الرزاق ] -

أو هاذا مماا    :فضح  الزهري وقال :قال. عامل على املدينة يف زمان الوليد قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف
يؤخذ به؟ إمنا كتب الوليد بن عبد املل  إىل عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري فدعاين عمر 

وتكتب إليه أن صفوان بن املعطل ضرب حسان بان ثابات   فاستشارين يف قطعه فقلت له أرى تصدقه ادديث 
بالسيف على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فلم يقطع النيب صلى اهلل عليه وسلم يده وضرب فالن فالناا  
زمن مروان بالسيف فلم يقطع مروان يده فكتب إليه عمر بذل  فمكث حينا ال تأتيه رجعة كتابه مث كتب إلياه  

كان يهجو صفوانا ويذكر أمه وشيئا آخر قد قاله الزهري وذكرت أن مروان مل يقطع يده ولكن  االوليد إن حسان
 اها. عبد املل  قد قطع يده فاقطع يده قال الزهري فقطع يده لذل  وكانت من ذنوبه اليت يستغفر اهلل منها
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يف نساوة وصايب    كنت :[ حدثنا حفص عن أيب طلق عن أخته هند بنت طلق قالت17459ابن أيب شيبة ] -
فشهدن عند علي عشر نسوة، أنا عاشارهتن،   :الصيب قتلته واهلل، قالت :فمرت امرأة فوطئته، قلت :مسجى قالت

واهلل . اها من فوق حفص مل أعرفهم، وما أظنه أبا طلق علي بان حنظلاة  . فقضى عليها بالدية، وأعاهنا بألفني
 .  أعلم
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وقول اهلل تعاىل )ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارتاه إطعاام عشارة    
مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ذل  كفارة أميانكم 

 لعلكم تشكرون( إذا حلفتم واحفظوا أميانكم كذل  يبني اهلل لكم آياته

 وقول اهلل جل ذكره )وال جتعلوا اهلل عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس واهلل مسيع عليم(
مان   :[ عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال5958مال  ] -

 . اها رواه مسلم. ريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليفعل الذي هو خريحلف بيمني فرأى غ
[ حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة عن أبيه قال أتيات  4413البخاري ] -

. لكم علياه واهلل ال أمحلكم، وما عندي ما أمح :النيب صلى اهلل عليه وسلم يف رهط من األشعريني أستحمله فقال
قال مث لبثنا ما شاء اهلل أن نلبث، مث أيت بثالث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا واهلل ال 
يبارك لنا، أتينا النيب صلى اهلل عليه وسلم نستحمله، فحلف أن ال حيملنا مث محلنا، فارجعوا بنا إىل النيب صالى اهلل  

ما أنا محلتكم، بل اهلل محلكم، وإين واهلل إن شاء اهلل ال أحلف على ميني فاأرى   :ناه فقالعليه وسلم فنذكره، فأتي
 اها. غريها خريا منها، إال كفرت عن مييين، وأتيت الذي هو خري، أو أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين

ن عروة عن أبيه عن عائشة [ حدثنا حممد بن مقاتل أبو ادسن أخربنا عبد اهلل أخربنا هشام ب4415البخاري ] -
ال أحلف على ميني فرأيت غريها خاريا   :أن أبا بكر مل يكن حينث يف ميني قط، حىت أنزل اهلل كفارة اليمني، وقال

 اها. منها، إال أتيت الذي هو خري، وكفرت عن مييين
مسعات   :ال[ حدثنا الفضل بن دكني عن شري  عن أيب حصني عن قبيصة بن جابر ق51665ابن أيب شيبة ] -

 . اها حسن صحي . من حلف على ميني فرأى خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه :يقول 
[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعين ابن رفيع عن متيم بن طرفة قاال جااء   6346مسلم ] -

ليس عندي ما أعطي  إال درعي  :فقال. ادمفسأله نفقة يف مثن خادم أو يف بعض مثن خ سائل إىل 
مث إن . أما واهلل ال أعطيا  شايئا   :فلم يرض فغضب عدي فقال :قال. ومغفري فأكتب إىل أهلي أن يعطوكها

من حلف على مياني مث رأى   :أما واهلل لوال أين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :فقال. الرجل رضي
 اها. ما حنثت مييين. أتقى هلل منها فليأت التقوى
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[ حدثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة 7003ابن املنذر ] -
لتكفر ميينها ولتلابس   :أنه سئل يف امرأة حلفت هتدي ثوهبا أن تلبسه، فقال  عن خالس بن عمرو عن 

ن أيب عبيد قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أيب عروبة عان  [ حدثنا علي ع7704ابن املنذر ]. ثوهبا
أيف غضب أو يف رضا؟  :قتادة عن خالس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة أهدت ثوهبا إن لبسته، فقال

 .  اها سند حسن. فإن اهلل ال يتقرب إليه بالغضب، لتكفر ميينها وتلبس ثوهبا :يف غضب، قال :قالوا
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن شجا  عن خصيف عن عكرمة عن ابان  7018ن املنذر ]اب -

هو الرجل حيلف ال يصل قرابته فجعل اهلل له خمرجا يف التكفري فأمره اهلل أن  :عباس يف قوله )عرضة ألميانكم( قال
عبد اهلل بن صاحل عن معاوية بن صااحل عان   [ من طريق 19349البيهقي ]. ال يعتل باهلل فليكفر عن ميينه وليربر

علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله عز وجل )وال جتعلوا اهلل عرضة ألميانكم( يقول ال جتعلين عرضة ليمين  
 . اها حسن. أن ال تصنع اخلري ولكن كفر عن ميين  واصنع اخلري

حممد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيال  [ حدثنا علي عن أيب عبيد قال حدثنا يزيد و7006ابن املنذر ] -
تكفر ميينها وتكلام   :أهنا سئلت عن امرأة جعلت ماهلا هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة عن عطاء عن 

 .  اها سند جيد. أخاها
من حلف على مياني   :كانوا يقولون :[ حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سريين قال51630ابن أيب شيبة ]

 . اها صحي . ما هو خري منها فليد  ميينه وليأت الذي هو خري، وليكفر ميينهفرأى 
 . يأيت من هذا الباب قريبا

 [ حدثنا حيىي بن صاحل حدثنا فلي  بن سليمان حدثنا سعيد بن ادارث أنه مسع ابان عمار  4401البخاري ] -
إن النذر ال يقدم شيئا، وال يؤخر، وإمنا يساتخرج   : عليه وسلم قالأومل ينهوا عن النذر إن النيب صلى اهلل :يقول

[ من طريق املعاىف بن سليمان ادراين ثنا فلي  بن ساليمان عان   8738اها ورواه اداكم ]. بالنذر من البخيل
الرمحن يا أبا عبد  :سعيد بن ادارث أنه مسع عبد اهلل بن ُعمر وسأله رجل من بين كعب يقال له مسعود بن عمرو

إن ابين كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد اهلل و أنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغ ناذرت إن  
أو مل تنهوا عن النذر، إن رسول  :اهلل جاء بابين أن أمشي إىل الكعبة فجاء مريضا فمات فما ترى؟ فقال ابن عمر

اهاا  . و ال يؤخره فإمنا يستخرج به من البخيل أو  بناذرك النذر ال يقدم شيئا  :اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
 . وصححه والذهيب

إن النذر ال  :قال  [ عن معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة بن عبد اهلل عن 54753عبد الرزاق ] -
. ارته كفارة مينييقدم شيئا وال يؤخره، ولكن اهلل تعاىل يستخرج به من البخيل وال وفاء لنذر يف معصية اهلل، وكف
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إن  :قال عبد اهلل :[ حدثنا عبد اهلل بن مبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة قال51186ابن أيب شيبة ]
مرسال صاحي ،   . النذر ال يقدم شيئا وال يؤخره، ولكن اهلل يستخرج به من البخيل، فال وفاء بالنذر يف معصية

 . يأيت
ال أنذر  :يقول  نة عن ابن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد أنه مسع [ عن ابن عيي54768عبد الرزاق ] -

[ حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن 51440ابن أيب شيبة ]. أبدا، وال أعتكف أبدا، وذكر الثالثة فنسيتها
 . اها ضعيف. ال أنذر نذرا أبدا :عن حممد بن قيس عن أبيه عن أيب هريرة أنه قال

 :[ أخربنا الثوري عن منصور عن أيب وائل عن يسار بن منري قال قال يل54984عبد الرزاق ] -
إين أحلف أن ال أعطي رجاال مث يبدو يل فأعطيهم فإذا رأيتين فعلت ذل  فأطعم عين عشرة مساكني كل مسكني 

[ حدثنا علي بن ادسن قال حادثنا  7088املنذر ]ابن . صاعا من شعري أو صاعا من متر أو نصف صا  من قم 
إين أحلف أن  :قال يل عمر بن اخلطاب :عبد اهلل عن سفيان قال حدثنا منصور عن أيب وائل عن يسار بن منري قال

ال أعطي رجاال، مث يبدو يل أن أعطيهم فإذا رأيتين قد فعلت ذل  فأطعم عين عشرة مساكني نصف صاا  مان   
اها ورواه الطحاوي من حديث مؤمل بن إمساعيل عان  . أو صاعا من متر لكل مسكني قم  أو صاعا من شعري

 . الثوري
قال يل  :[ حدثنا سفيان عن منصور عن أيب وائل عن يسار بن منري قال874ورواه سعيد بن منصور يف التفسري ]

 . هو ابن عيينةاها سفيان . إذا أمرت  أن تكفر عين، فأعط لكل مسكني نصف صا  حنطة :عمر بن اخلطاب
إن  :قال عمر بن اخلطااب  :[ حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أيب وائل عن يسار بن منري قال874وقال سعيد ]

الرجل ليأتيين، فيسألين، فأحلف أن ال أعطيه، مث يبدو يل فأعطيه، فإذا أمرت  أن تكفر عاين، فاأطعم عشارة    
 اها. أو متر مساكني، لكل مسكني نصف صا  من قم ، أو صا  من شعري

قال يل عمر بن  :[ حدثنا أبو معاوية قال نا األعمش عن شقيق عن يسار بن منري قال878وقال سعيد بن منصور ]
إين أحلف أن ال أعطي أقواما، مث يبدو يل أن أعطيهم، فإذا رأيتين فعلت ذل ، فاأطعم عاين عشارة     :اخلطاب

ثناا   :[ حدثنا أبو بشر الرقي قال6844الطحاوي ]. مساكني، بني كل مسكينني صا  من بر، أو صا  من متر
قال يل عمر إين أحلف أن ال أعطي أقواما، مث  :أبو معاوية عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن منري قال

ابن جريار  . يبدو يل أن أعطيهم، فإذا رأيتين فعلت ذل ، فأطعم عين عشرة مساكني، كل مسكني صاعا من متر
إين  :د قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن األعمش عن شقيق عن يسار بن منري قال قال عمار [ حدثنا هنا51308]

فإذا رأيتين فعلت ذل ، فأطعم عين عشرة مساكني، بني كال  . أحلف أن ال أعطى أقواما، مث يبدو يل أن أعطيهم
عن شقيق عن يساار   نا األعمش :[ حدثنا أبو معاوية قال878سعيد ]. مسكينني صاعا من بر، أو صاعا من متر
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إين أحلف أن ال أعطي أقواما، مث يبدو يل أن أعطيهم، فإذا رأيتين فعلات   :قال يل عمر بن اخلطاب :بن منري قال
[ مان  19685البيهقاي ] . ذل ، فأطعم عين عشرة مساكني، بني كل مسكينني صا  من بر، أو صا  من متر

إين  :قيق بن سلمة عن يسار بن منري قال قاال عمار  طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ش
أحلف أن ال أعطي أقواما مث يبدو يل أن أعطيهم فإذا رأيتين قد فعلت ذل  فأطعم عين عشرة مساكني بني كال  

 اها. مسكينني صاعا من بر أو صاعا من متر
 :قال يل عمر :ن منري قال[ حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن شقيق عن يسار ب51313وقال ابن أيب شيبة ]

إين أحلف أال أعطي أقواما شيئا، مث يبدو يل فأعطيهم، فإذا فعلت ذل  فأطعم عين عشرة مساكني، باني كال   
 اها. مسكينني صا  من بر، أو صا  من متر لكل مسكني

ائل عان  عن أيب و (5)ثنا شعبة عن سلمة :ثنا بشر بن عمر قال :[ حدثنا ابن مرزوق قال6848وقال الطحاوي ]
وقاال  . يسار بن منري عن عمر مثله، غري أنه قال عشرة مساكني، لكل مسكني نصف صا  حنطة أو صا  متار 

ثنا شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل عن يسار، فذكر بإسناده مثلاه،   :ثنا أبو داود قال :حدثنا أبو بكرة قال
 . ق الثوري وأيب عوانة أحسناها خرب صحي ، وسيا. وزاد أو صاعا من متر، أو صاعا من شعري

 . اها واألول أص . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أيب وائل عن عمر مثله
إين أيل من أمر  :قال :[ حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن منري قال51333ورواه ابن أيب شيبة ]

عين عشرة مساكني لكل مسكني نصف صا  من بر،  املسلمني، فإذا رأيتين قد حلفت على ميني مل أمضها، فأطعم
 .  اها ليث هو ابن أيب سليم. أو صا  من شعري، أو صا  من متر

إين أنزلات   :قال يل عمر بن اخلطااب  :[ حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن الريفا قال877وقال سعيد ]
ذا أيسارت رددتاه، وإن اساتغنيت    نفسي من مال اهلل عز وجل مبنزلة ويل اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فاإ 

وإين وليت من أمر املسلمني أمرا عظيما، فإذا أنت مسعتين حلفت عن ميني فلم أمضها، فاأطعم عاين   . استعففت
اها وهم أبو إسحاق بأخرة، رواه سفيان عنه قدميا عن . عشرة مساكني مخسة آصع بر، بني كل مسكينني صا 

 . اريثكتبته يف الوصايا واملو. حارثة بن مضرب
[ حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن عبد اهلل بن عمارو  51304وقال ابن جرير ]

إين أحلف على اليمني مث يبدو يل، فإذا رأيتين قد فعلت ذل  فاأطعم   :بن مرة عن أبيه عن إبراهيم عن عمر قال
ن عمرو ليس بقوي، وقد روى حممد بان عباد   اها عبد اهلل ب. عشرة مساكني، لكل مسكني مدين من حنطة

 . الرمحن بن أيب ليلى عن عمرو عن عبد اهلل بن سلمة عن علي حنوه

                                                
 كذا يف املطبو  سلمة وهو ابن كهيل، وأظنه مصحَّفا من سليمان هو األعمش. - 5



 352 

قال صا   [ عن وكيع عن ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن 54988عبد الرزاق ] -
بن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن [ حدثنا وكيع عن ا51315ابن أيب شيبة ]. من شعري أو نصف صا  من قم 
الطحااوي  . كفارة اليمني إطعام عشرة مساكني، كل مسكني نصاف صاا    :عبد اهلل بن سلمة عن علي قال

ثنا أبو يوسف عن ابن أيب ليلى عان   :[ حدثنا ابن أيب عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صاحل قال6845]
[ حدثنا هناد وحممد بن العالء قاال حدثنا 51307ابن جرير ]. وهعمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن علي حن

 :وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سلمة عن علي قاال 
 . اها ضعيف. كفارة اليمني إطعام عشرة مساكني، لكل مسكني نصف صا  من حنطة

[ حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة عن حجاج بن أرطأة عن حصاني  804 ]وقال سعيد بن منصور يف التفسري
يغديهم، ويعشيهم خبزا ودما، خبزا وزيتاا،   :ادارثي عن الشعيب عن ادارث عن علي أنه قال يف كفارة اليمني

بان عباد    [ حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة قال أخربنا ادجاج عن حصني394أمحد يف العلل ]. خبزا ومسنا
الرمحن قال أمحد يعين ادارثي الكويف عن عامر عن ادارث عن علي يف كفارة اليمني قال يغدي ويعشي خبازا  

حدثنا ابن  :حدثنا أبو عبيد قال :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال7071ابن املنذر ]. ودما خبزا ومسنا خبزا ومترا
. يغدي ويعشي :عن ادارث عن علي يف كفارة اليمني قال أيب زائدة عن ادجاج عن حصني ادارثي عن الشعيب

 . ضعيف
[ حدثنا هناد قال حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن أيب إسحاق عن ادارث عان  51305وقال ابن جرير ]

 . اها ضعيف. أو خال وزيتا. يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا ومسنا :علي قال يف كفارة اليمني
[ حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أيب إسحاق عن ادارث عن علي أنه 51499شيبة ]وقال ابن أيب 

 . اها ضعيف. كان ال يفرق صيام اليمني الثالثة أيام
 [ أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن 54947عبد الرزاق ] -

قال معمر ومسعت الزهري حيدث عن زيد بن ثابت وابان  . من حنطة لكل مسكنيمدين  :يف كفارة اليمني قال
[ حدثنا وكيع عن هشام عن حيىي بن أيب 51334وقال ابن أيب شيبة ]. اها كذا رواه معمر عن حيىي. عمر مثله

[ حدثنا هناد وأباو  51656ابن جرير ]. مد من حنطة لكل مسكني :كثري عن أيب سلمة عن زيد بن ثابت قال
ريب قاال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة ك

[ حدثنا أبو بكرة قال 6869الطحاوي ]. مد من حنطة لكل مسكني :عن زيد بن ثابت أنه قال يف كفارة اليمني
أنه قال جيزي يف كفارة اليمني مد من حنطاة   ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن زيد بن ثابت

أخربين اخلليل بن مرة أن حيىي بن أيب كاثري حدثاه فاذكر     :ثنا ابن وهب قال :حدثنا يونس قال. لكل مسكني
[ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حممد بن حيىي حدثنا وهب بن جرير حادثنا  6376الدارقطين ]. بإسناده مثله
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ن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن زيد بن ثابت يف كفارة الايمني  هشام صاحب الدستوائي ع
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حادثنا  7084ابن املنذر ]. قال مد من حنطة لكل مسكني

يف كفارة الايمني  جيزئ طعام املساكني  :هشام الدستوائي عن حيىي عن أيب سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول
[ حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عان  1/558وقال الفسوي ]. مد من حنطة لكل مسكني
ومعمر خيالف هشاما . جيزئ طعام املساكني يف كفارة اليمني مد حنطة لكل مسكني :زيد بن ثابت أنه كان يقول

 . اها صحي  من حديث هشام .يف إسناد هذا ادديث، وأخطأ فيه، واحملفوظ حديث هشام
  ثوبني ثوبني وكذل  كسا  :[ عن معمر عن أيوب عن ابن سريين قال54903عبد الرزاق ] -

ورواه عن الثاوري  . قال معمر وقال قتادة ثوبني ثوبني وكذل  األشعري. ثوبني ثوبني من معقدة البحرين 
ابان جريار   . يف كفارة اليمني ثوبني من معقدة البحرين عن عاصم عن ابن سريين أن أبا موسى األشعري كسا

[ حدثنا هناد قال حدثنا ابن املبارك عن عاصم األحول عن ابن سريين عن أىب موسى أنه حلف علاى  51641]
[ عن هشام عن حممد أن أبا موسى األشاعري  54595وقال عبد الرزاق ]. ميني، فكسا ثوبني من معقدة البحرين

. وحلف مرة أخرى فعجن هلم وأطعمهم :قال. له أن يكفر فكسا ثوبني ثوبني معقدة البحرينحلف على ميني فبدا 
نا سلمة بن علقمة عن حممد بن سريين أن أبا موساى األشاعري    :[ حدثنا إمساعيل بن إبراهيم قال800سعيد ]

هم، فأكلوا، مث كساا  حلف على ميني فكفر، فأمر املساكني، فأدخلوا بيت املال، فأمر جبفنة من ثريد فقدمت إلي
[ حدثنا هناد وأبو كريب قاال حدثنا وكيع عن 51643ابن جرير ]. كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا

[ 4844ابن أيب حامت يف التفساري ] . يزيد بن إبراهيم عن ابن سريين أن أبا موسى كسا ثوبني من معقدة البحرين
 . هذا مرسل صحي . اهيم عن ابن سريين حنوهحدثنا األمحسي ثنا وكيع عن يزيد بن إبر

[ حدثنا علي عن أيب عبيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هارون بن إبراهيم 7076وقال ابن املنذر ]
فزعم ابن جابري أن   :حدثنا حممد بن سريين عن عبد اهلل بن جبري أن األشعري آىل من امرأته قال :األهوازي قال

 . اها مرسل أص . يكفر عن اليمني بكسوة عشرة مساكني لكل مسكني ثوبني األشعري أمره أنت
إمناا الصاوم يف    :يقول  [ عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال أخربين من مسع 54941عبد الرزاق ] -

[ حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن مسع أباا هريارة   51404ابن أيب شيبة ]. الكفارة ملن مل جيد
[ حدثنا أبو سعيد األشج ثنا وكيع عان  4885ابن أيب حامت ]. إمنا الصوم يف كفارة اليمني على من مل جيد :يقول

 اها. إمنا الصوم على من مل جيد :سفيان عن يعلى بن عطاء عمن مسع أبا هريرة يقول
 :صاحل عن ابن هليعة قالحدثنا عثمان بن  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قال7084وقال ابن املنذر ]

ثالث فيهن مد مد كفارة اليمني، وكفارة الظهار، وكفاارة   :مسعت عطاء بن أيب رباح حيدث عن أيب هريرة قال
[ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجااج  6374وقال الدارقطين ]. الصيام
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ثالثة أشياء فيهن مد  :مسعت أبا هريرة يف هذا املسجد يقول :الحدثنا ابن هليعة عن سليمان بن موسى عن عطاء ق
 . اها ضعيف. مد يف كفارة اليمني وكفارة الظهار وفدية طعام مسكني

ثنا القاسم بن مال  عن حمماد   :[ حدثنا أبو سعيد األشج وعمار بن خالد الواسطي قال4841ابن أيب حامت ] -
لو أن وفدا قدموا علاى أمريكام    :عن قوله )أو كسوهتم( قال   سألت  :بن الزبري عن أبيه قال

 . ضعفه ابن كثري. فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا
إذا مل جيد ما يطعم يف كفارة الايمني   :قال  [ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن 54945عبد الرزاق ] -

مدين من حنطاة لكال    :عمر عن نافع عن ابن عمر قال [ عن عبد اهلل بن54989عبد الرزاق ]. صام ثالثة أيام
 . اها عبد اهلل العمري ليس بالقوي. مسكني فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام

[ حدثنا هناد وأبو كريب قاال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمار  51657وقال ابن جرير ]
 . اها هذا أص . مد من حنطة لكل مسكني :قال

مد لكل مسكني يكفر عان مييناه    :[ عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال54983بد الرزاق ]وقال ع
[ عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن نافع 54986عبد الرزاق ]. بإطعام عشرة مساكني لكل إنسان مد من حنطة

ثنا عبد الرمحن بان  [ حدثنا أبو بكر النيسابوري حد6371الدارقطين ]. مد مد لكل مسكني :عن ابن عمر قال
كفارة اليمني مد من حنطاة لكال    :بشر بن ادكم حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر قال

 . اها صحي ، ورواه مال ، يأيت. مسكني
[ حدثنا هناد قال حدثنا أبو األحوص عن حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان 51650وقال ابن جرير ]

 . اها فذكره من فعله، وهو سند صحي . مني بعشرة أمداد، باملد األصغريكفر الي
[ حدثنا ابن إدريس عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حناث  51334وقال ابن أيب شيبة ]

 اها. أطعم عشرة مساكني لكل مسكني مد من حنطة باملد األول
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن مييناه بإطعاام عشارة     [ أخربنا ابن جريج54974وقال عبد الرزاق ]

وأما اليمني اليت كان يؤكدها فإن كان جيد ما يعتق أعتق وذكره عان   :قال. مساكني لكل مسكني مد من حنطة
 . اها صحي . موسى بن عقبة
مر )إطعام عشرة [ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن عجالن عن نافع عن ابن ع51658وقال ابن جرير ]

 . اها صحي . مساكني( لكل مسكني مد
[ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمار  6837وقال الطحاوي ]

 . اها حسن صحي . أنه كان إذا كفر ميينه فأطعم عشرة مساكني باملد األصغر رأى أن ذل  جيزي عنده
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ثنا هناد وابن وكيع قاال حدثنا أبو األحوص عن عاصم األحول عن ابن سريين عان  [ حد51379ابن جرير ] -
من أوسط ما يطعم أهله اخلبز والتمر، واخلبز والسامن،   :يف قوله )من أوسط ما تطعمون أهليكم( قال  

ملوصلي ثناا  [ حدثنا علي بن حرب ا4847ابن أيب حامت ]. ومن أفضل ما تطعمهم اخلبز واللحم. واخلبز والزيت
اخلبز والسامن   :أبو معاوية عن عاصم عن ابن سريين عن ابن عمر يف قوله )من أوسط ما تطعمون أهليكم( قال

اها صحي ، ورواه ليث بن أيب سليم عان ابان   . واخلبز والزيت والتمر، ومن أفضل ما تطعمهم اخلبز واللحم
 . سريين

وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن يزيد بن إباراهيم   [ حدثنا هناد قال حدثنا وكيع51378وقال ابن جرير ]
اهاا  . أفضله اخلبز واللحم، وأوسطه اخلبز والسمن، وأخسه اخلبز والتمار  :كانوا يقولون :عن ابن سريين قال
 . صحي  حمفوظ

قال يف الكساوة    [ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد األعلى عن برد عن نافع عن 51688ابن جرير ] -
[ حدثنا أيب ثنا ادسن بان  4814وقال ابن أيب حامت ]. اها برد هو ابن سنان.  الكفارة إزار ورداء وقميصيف

. الربيع ومروان بن جعفر بن سعد بن مسرة قال ثنا عمر عن برد عن نافع عن ابن عمر يف الكسوة ثاوب أو إزار 
 .  اها فيه تصحيف

ابان  . مد من حنطة ربعه بإدامه :قال  مة عن [ عن الثوري عن داود عن عكر54981عبد الرزاق ] -
مد ريعه  :[ حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس يف كفارة اليمني51336أيب شيبة ]

[ حدثنا أبو سعيد األشج ثنا ابن إدريس عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابان  4841ابن أيب حامت ]. (5)إدامه
[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد 7086ابن املنذر ]. دا من بر يعين لكل مسكني وريعه إدامهف :عباس قال

ابان جريار   . مد من بر ريعه بإداماه  :اهلل بن الوليد عن سفيان قال أخربنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال
ابن عباس قاال يف كفاارة   [ حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن 51654]

حدثنا هناد وأبو كريب قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن . مد من حنطة لكل مسكني ربعه إدامه :اليمني
أخربين سفيان  :ثنا ابن وهب قال :[ حدثنا يونس قال6838الطحاوي ]. أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس حنوه

[ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بان  6374الدارقطين ]. ن عباس مثلهالثوري عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن اب
جعفر حدثنا عبد اهلل بن خالد بن يزيد اللؤلؤي حدثنا حممد بن أيب عدي عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن 

 [ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا علي بن6373الدارقطين ]. لكل مسكني مد من حنطة فيه إدامه :عباس قال
لكل مسكني مد من حنطة ريعاه   :حرب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال

                                                
لزيادة والنماء. مث قال: ومنه حديث ابن عباس يف كفارة اليمني لكل مسكني مد حنطة [ الريع ا1/401قال ابن األثري يف النهاية ] - 5

 ريعه إدامه أي ال يلزمه مع املد إدام وأن الزيادة اليت حتصل من دقيق املد إذا طحنه يشتري به اإلدام.اها
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[ أخربنا أبو حامد أمحد بن علي اإلسفرائيين هبا أنبأنا زاهر بن أمحد حدثنا أبو بكر بان  19648البيهقي ]. إدامه
 . صحي . زياد النيسابوري حدثنا علي بن حرب مثله

أنه  أخربين أبو جعفر موىل ابن عياش عن  :دثنا عبد العزيز بن أيب حازم قال[ ح809سعيد ] -
وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن أيب جعفار  . مد بيضاء لكل مسكني :قال يف كفارة اليمني

نا ابن وهب قال أخاربين  [ حدثنا يونس قال أخرب6834الطحاوي ]. موىل ابن عياش عن عبد اهلل بن عباس مثله
يف  :يعقوب بن عبد الرمحن أن أبا حازم حدثه عن أيب جعفر موىل ابن عياش عن ابن عباس أناه كاان يقاول   

. اها أبو جعفر القاري امسه يزيد بان القعقاا   . كفارات األميان إطعام عشرة مساكني، كل مسكني مد بيضاء
 . صحي 

ل حدثنا عبد األعلى قال حدثنا هشام عن عطاء عن ابان عبااس   [ حدثنا ابن وكيع قا51693وقال ابن جرير ]
[ حدثنا هناد قال حادثنا  51696وقال ابن جرير ]. اها سفيان بن وكيع ليس بقوي. لكل مسكني مدين :قال

اها مل يبني أباو  . لكل مسكني مدين من بر يف كفارة اليمني :أبو أسامة عن هشام عن عطاء عن ابن عباس قال
 . أسامة مساعا

ماد لكال    :[ أخربنا هشام بن حسان عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قاال 54985وقال عبد الرزاق ]
 . اها هذا أص ، وإسناده صحي . مسكني

ثنا حسن بن صاحل عن مسلم عن جماهد عان ابان    :ثنا أبو نعيم قال :[ حدثنا فهد قال6841وقال الطحاوي ]
 .  اها مسلم هو ابن كيسان املالئي ضعيف جدا. طةنصف صا  من حن :عباس يف كفارة اليمني قال

كان  : [ حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سعيد بن جبري قال قال 51669ابن جرير ] -
الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال اهلل )من أوسط ما تطعماون أهلايكم( اخلباز    

[ أخربنا يونس بن عبد األعلى قراءة ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أيب املغرية 4840ابن أيب حامت ]. والزيت
كان الرجل يقوت بعض أهله دون بعضهم قوتا فيه سعة، فقال اهلل تعاىل )مان   :عن سعيد بن جبري قال ابن عباس

 .  اها صحي . أوسط ما تطعمون أهليكم( اخلبز والزيت
)مان    بو سعيد األشج عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن [ حدثنا أ4845ابن أيب حامت ] -

[ حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع 51631ابن جرير ]. من عسرهم ويسرهم :أوسط ما تطعمون أهليكم( قال
ال وقال حدثين ادارث قال حدثنا عبد العزيز ق. قال حدثنا أيب عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله

 . جابر اجلعفي ال حيتج به. حدثنا شيبان النحوي عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله
[ حدثين املثين قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بان أيب  51639ابن جرير ] -

إن كنت تشابع   :لطلحة عن ابن عباس قوله )فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم( قا
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وبه عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس )أو كسوهتم( . أهل  فأشبع املساكني، وإال فعلى ما تطعم أهل  بقدره
 . اها حسن. )الكسوة( عباءة لكل مسكني أو مشلة :قال
[ حدثنا القاسم قال حدثنا ادسني قال حدثين حجاج عن ابن جريج عن عطاء اخلراسااين  51645ابن جرير ] -

 . اها ال بأس به. وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة. ثوب ثوب لكل إنسان :عن ابن عباس قال
كل شيء يف القرآن أو أو فهو  :[ حدثنا حفص عن ليث عن جماهد عن ابن عباس قال51404ابن أيب شيبة ] -

[ من طريق عبد اهلل 7081ن املنذر ]اب. فيه خمري، وكل شيء فيه )فمن مل جيد( فالذي يليه، فإن مل جيد فالذي يليه
 .  اها ليث بن أيب سليم ضعيف. بن الوليد عن سفيان قال حدثين ليث عن جماهد عن ابن عباس

[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو خالد األمحر عن حجاج عن حوط عمن حدثاه  51311ابن أيب شيبة ] -
 اها. متر يف كفارة اليمنيإنا نطعم نصف صا  من بر، أو صاعا من  :قالت عن 
أدركت الناس وهم إذا أعطاوا يف كفاارة    :[ عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال5864مال  ] -

[ حدثنا سفيان عن حيىي 870سعيد بن منصور ]. اليمني أعطوا مدا من حنطة باملد األصغر ورأوا ذل  جمزئا عنهم
ناس وهم يعطون يف طعام املسكني مدا مدا، ويرون أن ذل  جيزئ أدركت ال :بن سعيد عن سليمان بن يسار قال

 :[ حدثنا هناد قال حدثنا أبو األحوص عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قاال 51615ابن جرير ]. عنهم
 . اها صحي . كان الناس إذا كفر أحدهم، كفر بعشرة أمداد باملد األصغر

ل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمني فرييد أن يفتدي ميينه قال قد [ أخربنا معمر قال سئ54946عبد الرزاق ] -
كان يفعل قد افتدى عبيد السهام يف إمارة مروان وأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم باملدينة كثري افتدى 

 .  اها مرسل صحي . ميينه بعشرة آال 
 . ليس يف مقدار اإلطعام والكسوة شيء موقت

[ حدثنا أبو كريب وهناد قاال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن أيب جعفر 51608ابن جرير ] -
اها ورواه جعفر بن عون وعبياد  . يقرأ )فصيام ثالثة أيام متتابعات( كان  :عن الربيع بن أنس قال

 . يف سياق تفسري آيات ادج من سورة البقرة وصححه والذهيبرواه اداكم . اهلل بن موسى عن أيب جعفر الرازي
كنت مع جماهد وهو يطو  بالبيت فجاءه إنسان فسأله  :[ عن محيد بن قيس املكي أنه أخربه قال484مال  ] -

ال يقطعهاا،   :قال جماهد. نعم يقطعها إن شاء :فقلت له :عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال محيد
 . اها صحي ، تقدم يف كتاب الصوم. ا يف قراءة أيب بن كعب )ثالثة أيام متتابعات(فإهن
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صمه كما أفطرته قال  :[ عن ابن جريج قال حدثين ابن شهاب عن سامل عن ابن عمر قال8448عبد الرزاق] -
.  الصوماها صحي ، تقدم يف. وقال عروة قالت عائشة نزلت )فعدة من أيام أخر متتابعات( فسقطت متتابعات

 .  معناه نسخ التتابع
[ حدثنا صدقة بن الفضل أخربنا حيىي عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بان  4994وقال البخاري ]

أيب أقرؤنا، وإنا لند  من دن أيب وأيب يقول أخذته من يف رسول اهلل صلى اهلل  :جبري عن ابن عباس قال قال عمر
 اها. هلل تعاىل )ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت خبري منها أو مثلها(عليه وسلم فال أتركه لشيء، قال ا

[ حدثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عان أيب إساحاق عان أيب    4889ابن أيب حامت ] -
 اها. أنه كان يقرأ كل شيء يف القرآن متتابعات األحوص عن 
يف قراءتنا يف كفارة اليمني )ثالثاة أياام    :عون عن إبراهيم قال[ حدثنا محاد بن زيد عن ابن 796وقال سعيد ]
يف قراءتناا   :[ حدثنا هناد قال حدثنا ابن املبارك عن ابن عون عن إبراهيم قاال 51499ابن جرير ]. متتابعات(

ن وكيع حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم مثله حدثنا اب. )فصيام ثالثة أيام متتابعات(
وقال عبد الرزاق . قال حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم يف قراءة أصحاب عبد اهلل )فصيام ثالثة أيام متتابعات(

[ أخربنا معمر عن أيب إسحاق واألعمش قاال يف حر  ابن مسعود )فصيام ثالثة أيام متتابعات(، قاال  54593]
 . عن حممد بن محيد عن معمر كذل اها ورواه سفيان بن وكيع . وكذل  نقرؤها :أبو إسحاق

)فمن مل جيد فصيام   بلغنا يف قراءة  :مسعت عطاء يقول :[ عن ابن جريج قال54591عبد الرزاق ] -
[ حدثنا هشيم قال أخاربين  794وقال سعيد ]. وكذل  نقرؤهااها هذا أظنه مدرجا :ثالثة أيام متتابعات( قال

فإهنا يف قراءة عبد اهلل )متتابعة(  :قلت. إن شاء فرق :كفارة اليمني، قال سألت عطاء عن الصيام يف :حجاج قال
. إن شاء فرق :[ حدثنا سفيان عن ابن أيب جني  عن طاوس قال794سعيد ]. إذا ننقاد لكتاب اهلل عز وجل :قال

عيينة عن ابان أيب  [ عن ابن 54596عبد الرزاق ]. فهي متتابعة :يف قراءة عبد اهلل )متتابعة( قال :فقال له جماهد
 :جني  قال جاء رجل إىل طاووس فسأله عن صيام ثالث أيام يف كفارة اليمني قال صم كيف شئت فقال له جماهد

اها هذه مراسيل صحاح عان ابان   . فأخرب الرجل :يا أبا عبد الرمحن فإهنا يف قراءة ابن مسعود متتابعات قال
 . (5)من فتياهمسعود، ومل يكن ابن عباس يقرؤها كذل ، و ال هي 

[ حدثين املثين قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بن أيب 51497وقال ابن جرير ]
هو باخليار يف هؤالء الثالثة، األول فاألول، فإن مل جيد من ذل  شيئا فصيام ثالثة أيام  :قال  طلحة عن 

                                                
عمش قال: قال جماهد: لو كنت قرأت قراءة [ حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن األ1041قال الترمذي حتت ادديث ] - 5

 ابن مسعود مل احتج إىل أن أسأل ابن عباس عن كثري من القرآن مما سألت.اها ثقات.

 



 359 

عباس فيه نظر، وقد تقدم أن هذه الصحيفة ال ختلو من إدراج أحسبه من اها ذكر املتتابعات عن ابن . متتابعات
 . تفسري جماهد، وهو قوله بأخرة، تقدم ذكره

[ حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير عن أيب بردة عن أبياه فاذكر   4413البخاري ] -
 واهلل إن شاء اهلل ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها، إال كفرت عان  وإين :ادديث عن رسول اهلل وقال

 اها(5)مييين، وأتيت الذي هو خري، أو أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين
كان حيلف فرييد أن يفعال الاذي    :قال  [ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن 54598عبد الرزاق ] -

عن ابان  . قبل أن يفعله مث يفعله بعد ويفعله مرة قبل أن يكفر مث يكفر بعد ما يفعلحلف أن ال يفعله فيكفر مرة 
ابان املناذر   . قال عبد الرزاق مث مسعته مان عبياد اهلل  . جريج عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله

هلل عن نافع عن ابان  [ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان قال حدثين عبيد ا7001]
[ أخربنا أبو ادسني بن بشران أنبأنا 19649البيهقي ]. عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد ادنث، وأحيانا قبل ادنث

إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا ادسن بن علي بن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهلل بن عمر عن نافع عان ابان   
 . اها صحي . حينث ورمبا كفر بعد ما حينث عمر أنه كان رمبا كفر ميينه قبل أن

. [ حدثنا حفص عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن حيناث 51666وقال ابن أيب شيببة ]
 . اها هذا خمتصر، صحي 

[ عن ابن جريج قال مسعت يزيد بن إبراهيم أو أخربين من مسعه حيدث عن ابن ساريين  54590عبد الرزاق ] -
[ حدثنا معتمر عن ابن عون عن حممد أن مسالمة  51664ابن أيب شيبة ]. يكفر قبل أن حينث كان  :قال

 .  اها ورواه النضر بن مشيل عن ابن عون، مرسل جيد. بن خملد وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن حينث
أنه   ران عن [ عن األسلمي عن رجل مساه عن حممد بن زياد عن ميمون بن مه54559عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف. كان ال يكفر حىت حينث

[ حدثنا أبو عوانة عن هالل بن أيب محيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أن رجاال أتاى   798سعيد بن منصور ] -
واهلل إن  :هم إليه، فقالواهلل يا أمري املؤمنني لتحملين، فنظر عمر إىل أدنا :من أهل املغرب، فقال 

كان ب  ما إن تنبئين حاجت  دون أن تقسم علي، وأنا أحلف باهلل ال أمحل ، فأظنه قد رددها ثالثني أو قريبا من 

                                                
روى أبو داود حنوه من حديث عبد الرمحن بن مسرة، مث قال: أحاديث أيب موسى األشعري وعدي بن حامت وأيب هريرة يف هذا  - 5

 بعض الرواية ادنث قبل الكفارة ويف بعض الرواية الكفارة قبل ادنث.اها ادديث روي عن كل واحد منهم يف
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أي شيء تريد؟ أال ترى أمري املؤمنني قد حلف أمياناا   :عتي  بن بالل األنصاري :ثالثني مرة، فقال رجل يقال له
واهلل إنه ملال اهلل، واهلل إين ملن عيال اهلل، واهلل إن   : إن تريد إال الشر، فقال الرجلال أحصيها أن ال حيمل ؟ واهلل

كيف قلات؟   :ألمري املؤمنني، ولقد أدت يب راحليت، واهلل إين البن السبيل أقطع يب، واهلل لتحملين، فقال له عمر
اهلل، وإين ألمري املؤمنني، وإن كانات راحلتا    واهلل إن املال ملال اهلل، وإن  ملن عيال  :فأعادها عليه، فقال عمر

ال أحلف علاى   :أدت ب  ال أترك  للتهلكة، واهلل ألمحلن ، فأعادها حىت حلف ثالثني ميينا، أو ميينني، مث قال
[ من طريق علي بان املاديين   19681ورواه البيهقي ]. ميني أبدا، فأرى غريها خريا منها إال اتبعت خري اليمينني

يا  :جاء رجل إىل عمر فقال :أبو الوليد حدثنا شعبة أخربين هالل الوزان قال مسعت ابن أيب ليلى قالحدثنا هشام 
أمري املؤمنني امحلين فقال واهلل ال أمحل  فقال واهلل لتحملىن قال واهلل ال أمحل  قال واهلل لتحملىن إين ابن سبيل قد 

عشرين ميينا قال فقال له رجل من األنصار ما ل  وألمري آدت يب راحليت فقال واهلل ال أمحل  حىت حلف حنوا من 
املؤمنني قال واهلل ليحملين إين ابن سبيل قد آدت يب راحليت قال فقال عمر واهلل ألمحلن  مث واهلل ألمحلن  قاال  

قال علاي بان   . فحمله مث قال من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه
 . اها مرسل رجاله ثقات. هذا حديث غريب الكفارة واحدة :ديينامل
من حلف بيمني فوكدها مث حنث فعليه عتاق   :أنه كان يقول [ عن نافع عن 5957مال  ] -

رقبة أو كسوة عشرة مساكني، ومن حلف بيمني فلم يؤكدها مث حنث فعليه إطعام عشرة مساكني لكل مسكني 
 . اها صحي . مل جيد فصيام ثالثة أياممد من حنطة فمن 

[ عن نافع عن عبد اهلل بن عمر أنه كان يكفر عن ميينه بإطعام عشرة مساكني لكل مساكني  5950وقال مال  ]
[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع قال كاان  54947عبد الرزاق ]. مد من حنطة وكان يعتق املرار إذا وكد اليمني

. وقال أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. بع بينها يف جملس أعتق رقبةابن عمر إذا وكد األميان وتا
[ أخربنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن مييناه بإطعاام عشارة    54974وقال عبد الرزاق ]

ق وذكره عان  وأما اليمني اليت كان يؤكدها فإن كان جيد ما يعتق أعت :قال. مساكني لكل مسكني مد من حنطة
كان ابن عمر إذا حلف أطعم  :[ حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال51688ابن أيب شيبة ]. موسى بن عقبة

[ 7009ابان املناذر ]  . يردد اليمني يف الشيء الواحد :ما التوكيد؟ قال :فقلت لنافع :مدا وإن وكد أعتق، قال
نا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أناه  حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدث
يزداد الايمني يف الشايء    :فسئل نافع عن توكيد اليمني فقال. كان إذا أطعم يف اليمني أطعم مدا وإذا وكد أعتق

 .  اها صحي . الواحد
حفظت علي  لقد  :لبعض بنيه  [ عن معمر عن الزهري عن سامل قال رمبا قال 54944عبد الرزاق ] -

 . اها صحي . يعين تكفيه كفارة واحدة :قال عبد الرزاق. يف هذا اجمللس أحد عشر ميينا، وال يأمره بتكفري
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إذا أقسامت مارارا    :أنه قال  [ عن الثوري عن أبان بن عثمان عن جماهد عن 54945عبد الرزاق] -
 .  ، واهي ادديثاها كذا يف املطبو ، وأظنه أبان بن أيب عياش. فكفارة واحدة

[ حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ادكم أن ابن عمر حلف علاى  5839وقال أمحد يف العلل ]
 اها. أراه بلغه يعين ادكم عن أبان بن أيب عياش :قال شعبة. مملوك له يطلق امرأته فأىب فكفر عن ميينه

بن عمر قال لغالم له وجماهد يسمع وكاان يبعاث   [ عن ابن جريج قال حدثت أن ا54949وقال عبد الرزاق ]
غالمه ذاك إىل الشام إن  تزمن عند امرأت  جلارية لعبد اهلل فطلقها فقال الغالم ال فقال ابن عمر واهلل لتطلقناها  
فقال الغالم واهلل ال أفعل حىت حلف ابن عمر ثالث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن ال يفعل فقال عبد اهلل غلابين  

 اها. د قال جماهد فقلت البن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدةالعب
من حلف يف جملس واحد بأميان مارارا   :[ أخربنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون54944عبد الرزاق ] -

 . صحي . فكفارة واحدة وإذا كان يف جمالس شىت فكفارات شىت
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[ عن طلحة بن عبد املل  األيلي عن القاسم بن حممد بن الصديق عن عائشة أن رسول اهلل صلى 5956مال  ] -
 . اها رواه البخاري(5)من نذر أن يطيع اهلل فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه :اهلل عليه و سلم قال

ري عن محيد الطويل قال حدثين ثابت عن أنس أن النيب صلى [ حدثنا ابن سالم أخربنا الفزا5744البخاري ] -
إن اهلل عن تعذيب هاذا   :قال. نذر أن ميشي :قالوا. ما بال هذا :اهلل عليه وسلم رأى شيخا يهادى بني ابنيه قال

 اها. نفسه لغين
إباراهيم   [ حدثين زهري بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهري قاال حدثنا إمساعيل بن6333مسلم ] -

كانت ثقيف حلفاء لبين عقيال فأسارت    :حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال
ثقيف رجلني من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأسر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رجاال  

فأتااه  . عليه وسلم وهو يف الوثاق قال يا حممدمن بين عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول اهلل صلى اهلل 
مث . أخذت  جبريرة حلفائ  ثقيف :فقال مب أخذتين ومب أخذت سابقة اداج فقال إعظاما لذل . ما شأن  :فقال

ما  :وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال. انصر  عنه فناداه فقال يا حممد يا حممد
مث انصر  فناداه فقال يا حممد ياا  . لو قلتها وأنت متل  أمرك أفلحت كل الفالح :قال. ين مسلمقال إ. شأن 
ففدي بالرجلني قاال  . هذه حاجت  :قال. إين جائع فأطعمين وظمآن فأسقين :قال. ما شأن  :فأتاه فقال. حممد

يرحيون نعمهم بني يدي بياوهتم  وأسرت امرأة من األنصار وأصيبت العضباء فكانت املرأة يف الوثاق وكان القوم 
فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت اإلبل فجعلت إذا دنت من البعري رغا فتتركه حىت تنتهي إىل العضباء فلم ترغ 

ونذرت هلل إن جناهاا   :قال وناقة منوقة فقعدت يف عجزها مث زجرهتا فانطلقت ونذروا هبا فطلبوها فأعجزهتم قال
فقالت إهنا . فقالوا العضباء ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. قدمت املدينة رآها الناس اهلل عليها لتنحرهنا فلما

سابحان اهلل   :فقاال . فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذكروا ذل  له. نذرت إن جناها اهلل عليها لتنحرهنا
ويف رواية ابن . معصية وال فيما ال ميل  العبدبئسما جزهتا نذرت هلل إن جناها اهلل عليها لتنحرهنا، ال وفاء لنذر يف 

 اها. ال نذر يف معصية اهلل :حجر

                                                
مث قال حيىي: ومسعت مالكا يقول: معىن قول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: من نذر أن يعصي اهلل فال يعصه أن ينذر الرجل أن  - 5

بطاعة إن كلم فالنا أو ما أشبه ذل  فليس عليه يف شيء من ذل   ميشي إىل الشام أو إىل مصر أو إىل الربذة أو ما أشبه ذل  مما ليس هلل
شيء إن هو كلمه أو حنث مبا حلف عليه ألنه ليس هلل يف هذه األشياء طاعة وإمنا يوىف هلل مبا له فيه طاعة.اها ورواه الترمذي مث قال: 

ل  و الشافعي قالوا: ال يعصى اهلل وليس فيه كفارة ميني وهو قول أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه و سلم وغريهم، وبه يقول ما
 إذ كان النذر يف معصية.اها
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[ حدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد ثنا حممد بن الزبري أخاربين أيب أن  670وقال الطرباين ]
إين  :قال له عماران عن رجل نذر أن ال يشهد الصالة يف مسجد قومه، ف رجال حدثه أنه سأل 

اها حمماد بان الازبري    . ال نذر يف معصية، وكفارته كفارة ميني :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 . ضعيف، ورواه عنه الثوري عن ادسن عن عمران، وال يص ، وقد ضعفه اداكم

بيناا   :ابن عباس قال[ حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن 4896البخاري ] -
أبو إسرائيل نذر أن يقاوم وال يقعاد وال    :النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا

اها رواه . مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. يستظل وال يتكلم ويصوم
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أمره بكفارة، وقد أماره رساول اهلل   ومل أمسع  :مال  من وجه آخر، مث قال

 . صلى اهلل عليه و سلم أن يتم ما كان هلل طاعة ويترك ما كان هلل معصية
[ حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عان  3186أبو داود ] -

إن عدت تسألين  :األنصار كان بينهما مرياث فسأل أحدمها صاحبه القسمة فقالسعيد بن املسيب أن أخوين من 
وكلم أخااك   كفر عن ميين إن الكعبة غنية عن مال   :فقال له . عن القسمة فكل مال يل يف رتاج الكعبة

وفيماا ال   ال ميني علي  وال نذر يف معصية الرب ويف قطيعة الرحم :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 .  اها صححه ابن حبان واداكم والذهيب. متل 

نذر رجل  :[ عن إسرائيل بن يونس عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال54767وقال عبد الرزاق ]
 . اها ضعيف. اذهب فكل معهم ففعل :فقال أن ال يأكل مع بين أخ له يتامى، فأخرب 

كنت جالسا عند  :ا زهري عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب قال[ أنبأن1410ابن اجلعد ] -
إنه نذر صاوما   :ما بال صاحب  مل يسلم قال :فقلنا أو قال. فجاء رجالن فسلم أحدمها ومل يسلم اآلخر 

كانوا ينكارون  إمنا كانت تل  امرأة قالت ذل  ليكون هلا عذر، و :قال عبد اهلل بئسما قلت. ال يكلم اليوم إنسيا
 . اها ثقات. أن يكون ولد من غري زوج وال زنا أو إال زنا، فسلِّم وامر باملعرو  واْنَه عن املنكر خري ل 

ال وفاء  :قال  [ حدثنا ابن مبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة عن 51177ابن أيب شيبة ] -
 . مرسل صحي  اها. لنذر يف معصية اهلل، وكفارته كفارة ميني

[ حدثنا هبز وعفان املعىن قاال ثنا مهام عن قتادة عن ادسن قال عفان أن ادسن حدثهم عان  50740أمحد ] -
هياج بن عمران الربمجي أن غالما ألبيه أبق فجعل هلل تبارك وتعاىل عليه إن قدر عليه أن يقطع يده قال فقدر عليه 

رىء أباك السالم وأخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كاان  قال فقال اق قال فبعثين إىل 
فقاال   قال وبعثين إىل . حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة، فليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه
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ملثلة اقرىء أباك السالم وأخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كان حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن ا
 . وصححه ابن حبان واداكم من وجه آخر. اها رواه أبو داود خمتصرا. فليكفر عن ميينه ويتجاوز عن غالمه

ال وفاء لنذر يف  :يقول [ أخربنا ابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع 54713عبد الرزاق] -
ال  :بن سليمان عن الداالين عن أيب سفيان عن جابر قال [ حدثنا عبد الرحيم51184ابن أيب شيبة ]. معصية اهلل

 . اها صحي . وفاء لنذر يف معصية
عن نذر املعصاية    سألت  :[ حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال51171ابن أيب شيبة ] -

يت النذر يف معصية اهلل فيه أرأ :[ أخربنا شعبة عن ثابت قال قلت البن عمر5348ابن اجلعد ]. ال :فيه وفاء؟ قال
 . اها صحي . ال :فيه الكفارة؟ قال :فقلت لثابت :قال شعبة. الوفاء قال ال
[ أخربنا أبو حممد عبد اهلل بن يوسف األصبهاين أنبأنا أبو سعيد بن األعرايب حدثنا سعدان 19479وقال البيهقي ]

جل أن رجال سأل ابن عمر عن رجل نذر أن بن نصر حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق حدثنا ابن عون حدثين ر
يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه ال  :ال يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بني املقام والركن يف أيام التشريق فقال

نذر يف معصية اهلل، لو نذر أن ال يصوم رمضان فصامه كان خريا له ولو نذر أن ال يصلي فصلى كان خريا له، مر 
 اها. هذا عن ابن عمر رضي اهلل عنهما منقطع، واهلل أعلم :قال البيهقي. فر عن ميينه وليكلم أخاهصاحب  فليك

حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن مجيل بن زيد عن  :[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال7058ابن املنذر ] -
 . اها ضعيف. ر الطالق والعتاق والنذرواإلص :قال. من حلف على ميني فيها إصر فال كفارة له :قال  
  جاء رجل إىل  :[ حدثنا وكيع بن اجلراح عن ابن عون عن زياد بن جبري قال51354ابن أيب شيبة ] -

أمر اهلل بوفاء النذر، وهنى رساول   :فسأله عن رجل نذر أن يصوم يوما فوافق يوم فطر أو أضحى، فقال ابن عمر
 . اها رواه البخاري ومسلم. ن صوم هذا اليوماهلل صلى اهلل عليه وسلم ع

كنات   :[ حدثنا عبد اهلل بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبري قال4894وقال البخاري ]
. نذرت أن أصوم كل يوم ثالثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر :مع ابن عمر فسأله رجل فقال

اها رواه هشيم عان  . فأعاد عليه فقال مثله، ال يزيد عليه. اء النذر، وهنينا أن نصوم يوم النحرأمر اهلل بوف :فقال
 . يونس بن عبيد وقال األربعاء

[ حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حادثنا  4894وقال البخاري ]
سئل عن رجل نذر أن ال يأيت عليه يوم إال صام، فوافق يوم  حكيم بن أيب حرة األسلمي أنه مسع 

فقال )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة( مل يكن يصوم يوم األضحى والفطر، وال يارى  . أضحى أو فطر
 اها. صيامهما
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[ حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري عن رجل عن 51463ابن أيب شيبة ] -
 اها. يكفر عن ميينه :يف رجل نذر أن يزم أنفه، قال 
[ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أيب فدي  قال حدثين طلحة بن حيىي األنصاري عن 3316أبو داود ] -

عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند عن بكري بن عبد اهلل بن األشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اهلل صالى اهلل  
من نذر نذرا مل يسمه فكفارته كفارة ميني، ومن نذر نذرا يف معصية فكفارته كفارة ميني، ومان   :وسلم قال عليه

روى هذا اداديث وكياع    :قال أبو داود. نذر نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا أطاقه فليف به
اها كذل  قال أبو زرعة الرازي وأبو حامت يف . وغريه عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب اهلند أوقفوه على ابن عباس

[ حدثنا وكيع عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند عن بكري بن 51353وقال ابن أيب شيبة ]. العلل رجحوا الوقف
النذور أربعة من نذر نذرا مل يسمه فكفارته كفارة ميني، ومان   :عبد اهلل بن األشج عن كريب عن ابن عباس قال

ارته كفارة ميني، ومن نذر نذرا فيما ال يطيق، فكفارته كفارة ميني، ومن نذر نذرا فيما يطياق  نذر يف معصية فكف
وكان ابن عباس يغلظ الكفاارة يف الناذر مل   . اها عبد اهلل بن سعيد بن أيب هند كان رمبا أخطأ. فليو  بنذره

 . يسم
 :عومير عن كريب عن ابن عباس قاال  [ عن إبراهيم بن أيب حيىي عن إمساعيل بن أيب54731وقال عبد الرزاق ]

النذر على أربعة وجوه فنذر فيما ال يطيق فيه كفارة ميني ونذر يف معاصي اهلل فكفارته كفارة ميني ونذر مل يسمه 
 . اها ابن أيب حيىي ال حيتج به. فكفارته كفارة ميني ونذر يف طاعة اهلل عز و جل فينبغي لصاحبه أن يوفيه

[ حدثنا وكيع عن شعبة عن أيب مجرة الضبعي أن رجال من بين سليم نذر أن يازم  51466وقال ابن أيب شيبة ]
النذر نذران، فما كان هلل ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة، أطلق زمام  وكفر  : أنفه، فقال 

 .  اها سند جيد. ميين 
من حلاف علاى    :قال  اووس عن [ عن ابن عيينة عن سليمان األحول عن ط54969عبد الرزاق ] -

[ 51439اها ورواه ابن أيب شايبة ] . حسنةمل  ميينه أن يضربه فإن كفارة ميينه أن ال يضربه وهي مع الكفارة 
من حلف على مل  ميينه ليضربنه فكفارته  :حدثنا ابن عيينة عن سليمان األحول عن أيب معبد عن ابن عباس قال

[ أخربنا الشيخ أبو الفت  أنبأنا أبو ادسن بن فاراس  19347اها ورواه البيهقي ] .تركه وله من الكفارة حسنة
حدثنا أبو جعفر حممد بن إبراهيم حدثنا عبد ادميد بن صبي  حدثنا سفيان عن سليمان األحول عن أيب معبد عن 

د ادميد بن صبي  اها عب. من حلف على مل  ميينه أن يضربه فكفارته تركه ومع الكفارة حسنة :ابن عباس قال
اها عن طاووس أشبه ُأراه من قدمي حديث سفيان، وساند  . ال بأس به :البصري، قال الذهيب يف تاريخ اإلسالم

 . يشبه أن يكون ما أمر به من التكفري ليس على ادتم، واهلل أعلم. صحي 
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يف   عطاء عن [ حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 51435وقال ابن أيب شيبة ]
اها صحي ، كتبتاه يف  . جيمعها فيضربه ضربة واحدة :رجل نذر أن يضرب غالمه ثالثني سوطا أو أكثر، قال

 .  اددود
 جاء رجل إىل  :[ حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن سعيد بن جبري قال51179ابن أيب شيبة ] -

أراد الشايطان أن يبادي عورتا ، وأن     :عريانا إىل الليل، فقالإين نذرت أن أقوم على قعيقعان  :فقال 
[ حدثنا حسني بن حسن قال أناا  1103الفاكهي ]. يضح  الناس ب ، البس ثياب  وصل عند ادجر ركعتني

إهنا نذرت إن عاش ابناها أن   :جاءت امرأة إىل ابن عباس فقالت :هشيم قال أنا حصني عن عكيم بن عمرو قال
إين نذرت أن أبيت على قعيقعان جمردا حىت يصب   :أو جاء رجل فقال. اذهيب فاجعليه مسلما :قالجتعله نصرانيا ف

 :انظروا إىل هذا أراد الشيطان يبدي عورته فيضح  منه وأصحابه، مث قاال لاه   :فضح  منه ابن عباس، وقال
عبد الرزاق . يد بن جبرياها كذا وأظنه حمرفا من سع. انطلق فالبس علي  ثياب ، وصل على قعيقعان حىت تصب 

إين نذرت ألتعرين يوما  :[ عن ابن جريج قال أخربين ابن أيب حسني قال جاء رجل إىل ابن عباس فقال54716]
إمنا أراد الشيطان أن يفضح  مث تال )يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان( اآلية  :حىت الليل على حراء، فقال ابن عباس
ابن جريج وأخربين بعض أصحابنا أن ابن الزبري كان  :قال. ء يوما حىت الليلتوضأ مث البس ثوب  وصل على حرا

فاذهاب إىل   :نذرت ألمحلن سارية من سواري املسجد قال :مما يرى أن يويف النذر، فجاء رجل ابن عباس فقال
يد بان  [ عن معمر عن أبان عن سع54747عبد الرزاق ]. ابن الزبري فليأمرك أن حتمل سارية من سواري املسجد

إن أيب أسره الديلم وإين نذرت إن أجناه اهلل أن أقوم على جبال عرياناا    :جبري قال جاء رجل إىل ابن عباس فقال
حسبت أنه قال على أحد وأن أصوم يوما قال أرأيت إن أجلب علي  إبليس جبنوده فقال انظروا إىل هذا االدمي 

ل فكيف ترى قال البس ثياب  وصم يوما وصال  قا. كيف سخرت به أو جاءت ري  فألقت  فمت أتراك شهيدا
 . اها حسن. قائما وقاعدا

مسعت هبرية حيدث ادكم بن عتيبة مناذ   :[ حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مسعر قال51679ابن أيب شيبة ] -
اها هبرية بن األشعث، علاى  . هتدي مثنها  إن امرأة منا جعلت دارها هدية فأمرها  :ثالثني سنة، قال
 . رسم ابن حبان

[ أخربنا معمر عن إمساعيل بن أمية عن عثمان بن أيب حاضر قال حلفت امرأة من أهال  54007عبد الرزاق ] -
فحلف زوجهاا  . مايل يف سبيل اهلل وجاريتها حرة إن مل يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها :ذي أصب  فقالت

جلارية فتعتق، وأما قوهلا مايل يف سابيل اهلل فتتصادق   أما ا :فقاال و  أال يفعله فسئل عن ذل  
وقد ضعفه ابن القيم يف إعالم . ثقات. اها صوابه عثمان بن حاضر أبو حاضر، غلط فيه عبد الرزاق. بزكاة ماهلا

 . املوقعني، وقال تفرد به عثمان
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  بن حاضر عن [ حدثنا وكيع عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عثمان 51447وقال ابن أيب شيبة ]
 . ثقات. اها ذكره يف الذي نذر أن يهدي ابنه. يهدي جزورا :قاال و

 :أن رجال سأله فقال نذرت أن أحنر نفسي قاال   [ عن معمر عن قتادة عن 54059وقال عبد الرزاق ]
اها معمار  . أمرته بكبش أجزأ عنهأجتد مئة بدنة؟ قال نعم قال احنرها فلما وىل الرجل قال ابن عباس أما أين لو 

 . كان رمبا خالف يف بعض حديثه عن قتادة
يف الذي جيعل ابنه حناريا    [ أخربنا شعبة عن قتادة وخالد ادذاء عن عكرمة عن 040وقال ابن اجلعد ]

عكرمة [ من طريق وهب بن جرير حدثنا شعبة عن قتادة وخالد ادذاء عن 19483البيهقي ]. يهدي كبشا :قال
[ حدثنا عباد عن خالد 51443ابن أيب شيبة ]. يذب  كبشا :عن ابن عباس أنه قال يف رجل نذر أن يذب  ابنه قال

 . صحي . كبش كما فدى إبراهيم إسحاق :هو ينحر ابنه، قال :عن عكرمة عن ابن عباس يف الرجل يقول
مان   :رمة قال أحسبه عن ابن عباس قال[ أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عك54094وقال عبد الرزاق ]

 . نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذب  كبشا مث تال )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة(
 :هو ينحر ابنه، قال :يف الرجل يقول  [ حدثنا غندر عن شعبة عن ادكم عن 51449ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن سفيان عن منصور 51444يبة ]اها كذا، وقال ابن أيب ش. يهدي ديته أو كبشا
اهاا مرسال   . يهدي ديته :قال البنه، قال :يف الرجل يقول للرجل أنا أهدي ، وقال وكيع عن ادكم عن 

 .  حسن، وهو أشبه، واهلل أعلم
عان    ل سأل رج :[ حدثنا عبد الرحيم عن داود بن أيب هند عن عامر قال51441وقال ابن أيب شيبة ]

كبشاا كماا    :وقال غريه :ينحر مئة من اإلبل كما فدى هبا عبد املطلب ابنه، قال :رجل نذر أن ينحر ابنه، قال
 . اها سند جيد(5)هذا من خطوات الشيطان، ال كفارة فيه :فدى إبراهيم ابنه إسحاق، فسألت مسروقا، فقال

ثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعيب [ حدثنا حممد بن املثىن قال حد6668وقال ابن جرير ]
وقال حدثين ابان  . أيكفر خطوات الشيطان؟ ليس عليه كفارة :عن مسروق يف الرجل حيلف على املعصية، فقال

اها رواية داود . املثىن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذل 
 . أشبه

                                                
[ عن ابن عيينة عن أيوب بن عائذ قال سألت الشعيب عن بعض األمر فقال قال مسروق: النذر نذران فما كان 54053عبد الرزاق ] - 5

أيف طاعة الشيطان ! قال: لعل  من القياسني. قال: ما علمت أحدا أطلب  هلل فالوفاء به والكفارة وما كان للشيطان فال وفاء به. قال قلت
[ من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر ادميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب 19446للعلم يف أفق من اآلفاق من مسروق. البيهقي ]

. ما علمت أحدا من الناس كان أطلب لعلم يف أفق من بن عائذ الطائي قال قلت للشعيب رجل نذر أن ينحر ابنه فقال: لعل  من القياسني
 اآلفاق من مسروق قال: ال نذر يف معصية.اها صحي . فيه داللة على أنه كان يأثره.
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أتت امرأة إىل  :[ عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد أنه مسعه يقول5953مال  ] -
 :فقال شيخ عند ابن عبااس . وكفري عن ميين ال تنحري ابن   :إين نذرت أن أحنر ابين فقال ابن عباس :فقالت

منكم من نسائهم( مث جعل فيه إن اهلل تعاىل قال )والذين يظاهرون  :وكيف يكون يف هذا كفارة؟! فقال ابن عباس
[ عن ابن جريج قال أخربين حيىي بن سعيد قال مسعت القاسم بن 54093عبد الرزاق ]. من الكفارة ما قد رأيت

حممد يقول سألت امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال فال ينحر ابنه وليكفر عان مييناه   
طاعة الشيطان كفارة اليمني فقال ابن عباس )الاذين يظااهرون مان     كيف يكون يف :فقال رجل البن عباس

[ عن الثوري عن حيىي بن سعيد قال مسعت 54094عبد الرزاق ]. نسائهم( مث جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت
ابان أيب شايبة   . سألت امرأة ابن عباس مث ذكر حنو حديث ابن جريج عن حيىي بن سعيد :القاسم بن حممد يقول

إين  :كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة، فقالت :[ حدثنا عبد الرحيم عن حيىي بن سعيد عن القاسم قال51446]
إنه ال  :فقال رجل عند ابن عباس :ال تنحري ابن  وكفري عن ميين ، قال :نذرت أن أحنر ابين، فقال ابن عباس
هنم ليقولون منكرا من القول وزورا( مث قاال  أليس قد قال اهلل يف الظهار )إ :وفاء لنذر يف معصية، فقال ابن عباس

[ حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا ادسن بن عرفة حدثنا عمر 6375الدارقطين ]. فيه من الكفارة ما مسعت
بن عبد الرمحن األبار عن حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم قال جاءت امرأة إىل ابن عباس قد نذرت يف حنار  

نعم، قد ذكر  :فقال ابن عباس. لكفارة فقال رجل من القوم سبحان اهلل كفارة يف معصية اهلل تعاىلابنها فأمرها با
[ من طريق جعفر بن عون أنبأنا حيىي بن سعيد عن القاسم فاذكر  19481البيهقي ]. اهلل الظهار وأمر بالكفارة

 . وصححه. حنوه
 :يف رجل نذر لينحرن نفسه قال  ن [ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ع54097وقال عبد الرزاق ]

اهاا  . ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه ال أعلمه إال عن ابن عباس مثله. ليهد مئة بدنة
 .  نزهلا منزلة الدية. صحي 

  [ أخربنا ابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن عكرمة أخربه أن رجال جاء54055وقال عبد الرزاق ]
بلى لعلي أخربك  :قال ابن عباس. لقد أذنبت ذنبا لئن أمرتين ألحنرن الساعة نفسي، واهلل ال أخربكه :فقال 

 . اها صحي . ما هي، فأمره مبئة ناقة :بكفارته، قال
نذرت ألحنارن   :فقال  [ أخربين ابن جريج قال أخربين عطاء أن رجال جاء 54096وقال عبد الرزاق]

فقال ابن عباس )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة( مث تال )وفديناه بذب  عظيم( مث أماره باذب    نفسي 
مبكة قلت فنذر لينحرن فرسه أو بغلته قال جزور كنت  :قال ومسعت عطاء إذا سئل أين يذب  الكبش، قال. كبش

الطارباين  . فأىب إال ذلا  مارتني   آمره هبا أو بقرة قلت أمر ابن عباس بكبش يف النفس وتقول يف الدابة جزور
قال حياىي   :[ حدثنا أمحد بن رشدين ثنا عبد املل  بن شعيب بن الليث ثنا ابن وهب حدثين الليث قال55663]

 



 369 

إين نذرت ألذحبن نفساي   :بن سعيد وزعم ابن جريج أن عطاء بن أيب رباح حدثه أن رجال أتى ابن عباس فقال
 . اها صحي . اهلل أسوة حسنة( مث تال )وفديناه بذب  عظيم( فقال ابن عباس )لقد كان لكم يف رسول

[ من طريق عثمان بن عمر بن فارس أنبأنا ابن جريج عن عطاء أن رجال قاال البان   19486ورواه البيهقي ]
إين نذرت أن أحنر ابين فأمره ابن عباس بكبش وقال )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسانة( كاذا    :عباس

ورواه سفيان الثوري يف اجلامع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجال أتاه  :قال. لروايةوجدته يف هذه ا
إين نذرت أن أحنر نفسي فقال )لقد كان لكم ىف رسول اهلل أسوة حسنة( فأمره بكبش فسئل عطاء أيان   :فقال

سفيان بن حممد حدثنا علي بان   أخربنا أبو بكر األصبهاين أنبأنا أبو نصر العراقي حدثنا. يذب  الكبش قال مبكة
ورواه من طريق الفريايب حدثنا سفيان عن ابن جريج عان  . ادسن حدثنا عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان فذكره

مث . عطاء عن ابن عباس يف رجل نذر أن يذب  نفسه قال )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة( فأفتاه بكبش
أخربنا منصور بان  . وكذل  رواه غري سفيان عن ابن جريج. ن بن عمر خطأهذا يدل على أن رواية عثما :قال

عبد الوهاب أنبأنا أبو عمرو بن محدان أنبأنا عبد اهلل بن حممد بن سيار حدثنا عبد املل  بن شعيب حادثنا ابان   
نبأنا حممد بان  وهب ح وأنبأنا أبو الفوارس ادسن بن أمحد بن أيب الفوارس أخو الشيخ أيب الفت  ادافظ ببغداد أ

املظفر ادافظ حدثنا أسامة بن علي بن سعيد مبصر حدثنا أبو عبيد اهلل أمحد بن عبد الرمحن ابن أخي ابن وهاب  
قال حدثين عمي قال حدثين الليث بن سعد قال قال حيىي بن سعيد وزعم ابن جريج أن عطاء بن أيب رباح حدثه 

فسي فقال ابن عباس )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة( إين نذرت ألحنرن ن :أن رجال أتى ابن عباس فقال
وهذا يدل على أنه أراد برسول اهلل إبراهيم الانيب صالى اهلل    :مث تال ابن عباس )وفديناه بذب  عظيم( قال البيهقي

 اها. عليه وسلم وعلى نبينا
بن يعقوب حدثنا ادسن بن علي بن [ أخربنا أبو عبد اهلل ادافظ حدثنا أبو العباس حممد 19487وقال البيهقي ]

عفان حدثنا عبد اهلل بن منري عن األعمش ح وأخربنا أبو ادسني بن بشران العدل ببغداد أنبأنا إمساعيل بن حمماد  
  الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن 

أن أحنر نفسي قال وعند ابن عباس رجل يريد أن خيرج إىل اجلهاد ومعه أباواه،   أتاه رجل فقال إين نذرت :قال
 :إين نذرت أن أحنر نفسي فقال له ابن عباس :فجعل الرجل يقول :وابن عباس مشتغل يقول له أقم مع أبوي  قال

وجدوه قد برك علي بالرجل فذهبوا ف :ما أصنع ب  اذهب فاحنر نفس  فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال
وحي  لقد أردت أن حتل ثالث خصال أن حتال   :على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاءوا به إىل ابن عباس فقال

نعام   :بلدا حراما وتقطع رمحا حراما نفس  أقرب األرحام إلي  وأن تسف  دما حراما أجتد مائة من اإلبل قال
لفظ حديث أيب معاوية، ورواية ابن منري مبعناه وزاد قاال   هذا. قال فاذهب فاحنر يف كل عام ثلثا ال يفسد اللحم

ورواه سفيان الثوري عن األعمش مبعناه وزاد قال األعمش . فشهدته عامني فأما الثالث فال أدري ما فعل :كريب
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حدثنا أخربناه أبو بكر األصبهاين أنبأنا أبو نصر العراقي . لو اعتل علي ألمرته بكبش :فبلغين عن ابن عباس أنه قال
 . اها صحي (5)سفيان بن حممد حدثنا علي بن ادسن حدثنا عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان فذكره

  [ عن ابن جريج قال مسعت سليمان بن موسى حيدث عطاء أن رجال جاء 54051وقال عبد الرزاق ]
. ألبست علاي  :قال. ل النارإًذا تدخ :فأقتل نفسي قال :قال. أو  ما نذرت :قال. نذرت ألحنرن نفسي :فقال
اها حسن، ما افتاه ابن عمر ولكن أغلظ له . فأمره بذب  كبش  فجاء . أنت ألبست على نفس  :قال
 . العظة
[ أخربنا أبو عبد اهلل ادافظ أنبأنا حممد بن جعفر هو ابن مطر حدثنا حيىي بن حممد حادثنا  19445البيهقي ] -

عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخااه    حدثنا شعبة عن أيب اجلويرية مسع عبيد اهلل بن معاذ حدثنا أيب 
 . سند صحي . اها أبو اجلويرية امسه حطان بن خفا . يهدي ثالثني بدنة ويكلم أخاه :قال
 [ عن ابن جريج قال مسعت حممد بن عبد اهلل بن عمر يذكر أن امرأة جاءت إىل 54714عبد الرزاق ] -

إين نذرت ال أضرب على رأسي خبمار فقال اذهيب فسلي مث تعاايل فاأخربيين    :ض ما حيج أو يعتمر فقالتيف بع
 . اها شيخ ابن جريج مل أعرفه، ُأراه تصحيفا. اختمري فأخربت معاوية مبا قال فأعجبه :فقال  فجاءت 

 لة أميانكم(وقول اهلل تعاىل )قد فرض اهلل لكم حت
[ حدثنا ادسن بن حممد حدثنا ادجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه مسع عبيد بن عمري 4405البخاري ] -

يقول مسعت عائشة تزعم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ميكث عند زينب بنت جحش، ويشارب عنادها   
إين أجد من  ريا  مغاافري،    :ليه وسلم فلتقلعسال، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النيب صلى اهلل ع

ال بل شربت عسال عند زينب بنت جحش ولن أعاود   :فقال. أكلت مغافري فدخل على إحدامها فقالت ذل  له
فنزلت )يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل ل (، )إن تتوبا إىل اهلل( لعائشة وحفصة )وإذ أسر الانيب إىل بعاض   . له

ولن أعود له، وقد حلفت، فاال   :وقال يل إبراهيم بن موسى عن هشام. بل شربت عسال :أزواجه حديثا( لقوله
 . اها تقدم يف كتاب الطالق. ختربي بذل  أحدا

فاأيت    كنا عند  :[ عن الثوري عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق قال54961عبد الرزاق ] -
فتال )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات  :مت الضر  قالإين حر :فقال. ادن :بضر  فتنحى رجل فقال عبد اهلل

[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن منصور عن 7098الطرباين ]. وكفرما أحل اهلل لكم( كل 

                                                
مث قال البيهقي رمحه اهلل: اختال  فتاويه يف ذل  وفيمن نذر أن ينحر ابنه يدل على أنه كان يقوله استدالال ونظرا ال أنه عر  فيه  - 5

 . واهلل أعلم.اهاتوقيفا
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[ حدثنا أسيد بن عاصم ثنا ادسني بن حفص ثنا سفيان عن 4817ابن أيب حامت ]. أيب الضحى عن مسروق مثله
[ حدثنا جرير بن عبد ادميد عن منصور عن 881سعيد بن منصور ]. ر عن أيب الضحى عن مسروق حنوهمنصو

ادنوا، فدنا القوم، وتنحى رجال   :أيت عبد اهلل بضر ، فأخذ يأكل منه، فقال للقوم :أيب الضحى عن مسروق قال
ت الشيطان، ادن وكل، وكفار  هذا من خطوا :إين حرمت الضر ، قال :ما شأن ؟ قال :منهم، فقال له عبد اهلل

ورواه ادااكم  . عن ميين ، مث تال )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( إىل قولاه )املعتادين(  
[ أخربنا أبو زكريا العنربي ثنا حممد بن عبد السالم ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن أيب 3113]

 . حه والذهيب على شرط البخاري ومسلموصح. الضحى عن مسروق حنوه
أيت عبد اهلل بضار    :[ حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن مسلم عن مسروق قال51663ورواه ابن أيب شيبة ]

 :إين حلفت أن ال آكل ضر  ناقة، فقال :ادن، فقال له الرجل :وحنن عنده فاعتزل رجل من القوم، فقال عبد اهلل
 . اها إسناده صحي . ادن فكل

[ حدثنا حممد بن عبد املل  بن أيب الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا 51670قال ابن جرير ]و
إين آليت مان   :جاء معقل بن مقرن إىل عبد اهلل فقال :سليمان الشيباين قال حدثنا أبو الضحى عن مسروق قال

. أحل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتادين(  النساء والفراش! فقرأ عبد اهلل هذه اآلية )ال حترموا طيبات ما
ائت النساء ومن، وأعتق رقباة، فإنا     :إمنا سألت  أن أتيت على هذه اآلية الليلة؟ فقال عبد اهلل :قال فقال معقل

 . اها سند صحي . موسر
إين حلفت  :فقال [ نا محاد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن مهام أن معقل سأل ابن مسعود886وقال سعيد ]

 :أن ال أنام على فراشي سنة، فتال عبد اهلل )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( اآلية، مث قاال 
ال، مال   :عبدي سرق قبائي، أقطعه؟ قال عبد اهلل :عتق رقبة، قال :أية األميان أزكى؟ قال :كفر عن ميين ، قال

فاإن عاادت؟    :اجلدها مخسني، قال :اجلدها، قال عبد اهلل :، فأجلدها؟ قالجارييت زنت :قال. بعضه يف بعض
[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بان زياد ثناا    0403الطرباين ]. اجلدها مخسني :قال

أبا عبد الرمحن، يا  :منصور بن املعتمر عن إبراهيم عن مهام بن ادارث أن ابن مقرن سأل عبد اهلل بن مسعود فقال
إين حلفت أن ال أنام على فراشي سنة، فتال عبد اهلل هذه اآلية )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحال اهلل  

 :قاال . أعتق رقباة  :إين موسر، قال :لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين( كفر ميين  ومن على فراش ، قال
 :اجلدها، قاال  :أميت زنت، قال :قال. أي ال قطع عليه. رق بعضه بعضامال  س :عبدي سرق قباء عبدي، قال

 . اها كذا روى محاد عن منصور. إسالمها إحصاهنا :إهنا مل حتصن، قال
[ نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مهام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بان  883وقال سعيد بن منصور ]
، فقال له عبد اهلل )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( إنه حرم الفراش :مقرن أتى عبد اهلل فقال
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 :عبدي سرق من عندي قبااء، قاال   :إمنا قرأت اآلية البارحة، فأتيت ، قال :إىل قوله )املعتدين( أعتق رقبة، قال
. إحصاهنا إسالمها :إهنا مل حتصن، قال :اجلدها، قال :أظنه ذكر أميت زنت، قال :قال. مال  سرق بعضه يف بعض

 اها
[ حدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قال حدثين جرير بن حازم أن سليمان األعماش  51609ورواه ابن جرير ]

إين  :حدثه عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن مهام بن ادارث أن نعمان بن مقرن سأل عبد اهلل بن مساعود فقاال  
عود )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( كفر حلفت أن ال أنام على فراشي سنة؟ فقال ابن مس

. اها كذا والصواب معقل. أعتق رقبة، فإن  موسر :مب أكفر عن مييين؟ قال :عن ميين ، ومن على فراش  ! قال
م [ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن مهاا 7059قال ابن املنذر ]

إين حرمات فراشاي    :جاء معقل بن مقرن إىل عبد اهلل بن مسعود فقال :بن ادارث عن عمرو بن شرحبيل قال
. من على فراش  وكفر عن ميين ، مث تال هذه اآلية )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهلل لكم( :فقال

اها ورواه ابن أيب حامت مان  . حترير رقبة :ى؟ قالأية األميان أزك :قال. من أجل هذه اآلية سألت  :فقال معقل
وهاذا  . حديث أيب معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام بن ادارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقال 

 . أشبه
 :حدثنا مسعر بن كدام عن أيب حصني عن أيب الضحى قاال  :[ أخربنا خالد بن حيىي قال4917وقال ابن سعد ]

وما هذا فيما كان أبوه يصنع؟ بينا حنن عند عبد اهلل إذا جاء أبو  :هاد عبد اهلل بن معقل فقالذكر عند مسروق اجت
إين حلفت على الفراش واللحم سنة أو أشهرا فقرأ عبد اهلل )يا أيها الذين آمنوا ال حترموا  :معقل إىل عبد اهلل فقال

أنات موسار    :فقال له عبد اهلل :قال. هذه الليلةمررت هبا  :طيبات ما أحل اهلل لكم( إىل آخر اآلية، فقال معقل
 . اها صحي . وأمره بالفراش واللحم. فحرر رقبة

[ أخربنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجال كان باه جادري   54966عبد الرزاق ] -
ل اإلبل وأخذ علياه أال  ماء األراك بأبوا :فخرج إىل البادية يطلب دواء فلقي رجال فنعت له األراك يطبخه أو قال

 خيرب به أحدا، ففعل فربأ، فلما رآه الناس سألوه فأىب أن خيربهم، فجعلوا يأتونه باملريض فيلقونه على بابه فسأل 
[ حدثنا عمر بن حفاص  0543الطرباين ]. لقد لقيَت رجال ليس يف قلبه رمحة ألحد، انعته للناس :فقال 

املسعودي ثنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجال لقاي رجاال باه    السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا 
إنه قاد   :حدث، فقال :لوال أنه قد أخذ علي ددثت ، فبلغ ذل  عبد اهلل بن مسعود، فلقيه فقال :خنازير، فقال

 إنه مل يكن ينبغي أن يأخذ علي  كفر من ميين  وحادث باه   :أخذ علي أن ال أحدث به أحدا فقال له عبد اهلل
اعمد إىل أبوال إبل أراك يعين تأكل األراك فاطبخه حىت ينعقد، مث اشربه وخذ ورق األراك فدقه وذره عليه،  :قال
 . اها صحي . ففعل فربأ :قال
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[ حدثنا جعفر عن ابن عون عن أيب العميس عن قيس بن مسلم عان طاارق بان    51844وقال ابن أيب شيبة ]
 يشرب من ألباهنا، فلما رأت امرأته ذل  حلفت أن ال تشرب من كان رجل له أعنز، فحلف أن ال :شهاب قال

إمنا ذا من الشيطان، ارجعا إىل أحسن ماا   :ألباهنا، فجافوا األعنز وضيعوهن، فأتى عبد اهلل فذكر له ذل ، فقال
 .  اها صوابه جعفر بن عون، سند جيد(5)كنتما عليه واشربا
أقسم رجال أن ال   :بن حرب عن عطاء عن أيب البختري قال [ حدثنا عبد السالم51647وقال ابن أيب شيبة ]

[ حدثنا علي بان عباد   7047الطرباين ]. أطيب لنفسه أن يكفر ميينه :يشرب من لنب شاة امرأته، قال 
كان باني رجال مان     :العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السالم بن حرب عن عطاء بن السائب عن أيب البختري قال

ما أدم  وأدم عيال  إال من لنب شايت، فأقسم أن ال يأكل من لبنها  : وبني امرأته كالم، فقالتأصحاب عبد اهلل
واهلل لئن مل تأكل  :لقد علمت أين ال آكله، فقالت املرأة :شيئا، فضافهم ضيف فأدمت له بلنب شاهتا، فقال الرجل

، فنمى ادديث إىل عبد اهلل، فجاء إىل عباد  واهلل لئن مل تأكال ال آكل، فباتوا بغري عشاء :ال آكل، فقال الضيف
أما إنه مل يكن طالق وال ظهار وال إيالء، مث قاص   :ما الذي حال بين  وبني أهل ؟ قال :اهلل، فقال له عبد اهلل

أقسمت علي  إذا رجعت إىل أهل  أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لنب هذه  :عليه القصة، فقال له عبد اهلل
 . اها ال بأس به. أن أطيب لنفس  أن تكفر عن ميين  الشاة، وقد أرى

 :[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أيب متيمة عن القاسم عن زهدم قاال 4457البخاري ] -
، وكان بيننا وبني هذا ادي من جرم إخاء، فأيت بطعام فيه دم دجاج، ويف القاوم    كنا عند 

إين  :قاال . ادن فقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأكل منه :ر فلم يدن من طعامه قالرجل جالس أمح
ادن أخربك أو أحدث  إين أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  :فقال. رأيته أكل شيئا فقذرته، فحلفت أن ال آكله

 :تحملناه فحلف أن ال حيملنا، قالنفر من األشعريني، فوافقته وهو غضبان، وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاس
أيان األشاعريون أيان     :مث أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بنهب من إبل فقال. ما عندي ما أمحلكم عليه

قال فأعطانا مخس ذود غر الذرى، فلبثنا غري بعيد، فقلت ألصحايب نسي رسول اهلل صلى اهلل علياه  . األشعريون
فرجعنا إىل النيب صالى اهلل علياه   . رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميينه ال نفل  أبدا وسلم ميينه، فواهلل لئن تغفلنا

إن اهلل هو محلكم،  :فقال. يا رسول اهلل إنا استحملناك، فحلفت أن ال حتملنا فظننا أن  نسيت ميين  :وسلم فقلنا
 اها. لذي هو خري، وحتللتهاإين واهلل إن شاء اهلل ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت ا

                                                
[ أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف أن ال يأكل طعاما، وال يشرب شرابا 136/ 51ابن املنذر يف األوسط ]  - 5

 فذاق شيئا من ذل  ومل يدخل حلقه مل حينث.اها
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[ حدثين هارون بن سعيد األيلي ويونس بن عبد األعلى وأمحد بن عيسى قال ياونس أخربناا   6361مسلم ] -
وقال اآلخران حدثنا ابن وهب أخربين عمرو بن ادارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن مشاسة عان أيب  

 اها. كفارة النذر كفارة اليمني :عن عقبة بن عامر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالاخلري 
الناذر كفارتاه    :قال [ عن الثوري عن أيب خالد عن أيب سفيان عن 54730عبد الرزاق ] -

مسع جابر بن عباد اهلل  وذكره الثوري أيضا عن ادجاج قال حدثين حممد بن عبد اهلل السدوسي أنه . كفارة ميني
[ حدثنا عبد 51170ابن أيب شيبة ]. اها أبو خالد هو الداالين يزيد بن عبد الرمحن. كفارة ميني :يقول يف النذر

 . اها حسن. كفارته كفارة ميني :الرحيم عن يزيد الداالين عن أيب سفيان عن جابر قال
أنه سئل عن   ر عن سعيد بن جبري عن [ عن الثوري عن أيب سلمة عن أيب معش54737عبد الرزاق ] -

اهاا  . الرقبة والكسوة والطعام :يقول. النذر فقال إنه أفضل األميان، فإن مل جيد فاليت تليها فإن مل جيد فاليت تليها
 . أبو سلمة هو مسعر بن كدام، سند حسن، له شاهد يأيت يف قضاء النذر عن امليت

إذا  :يف النذر وادرام قال  ي عن منصور عن سعيد بن جبري عن [ أخربنا الثور54736عبد الرزاق ] -
ابان أيب شايبة   . قال أغلظ اليمني فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ساتني مساكينا   مل يسم شيئا

[ حدثنا أبو األحوص عن منصور عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف الرجل حيلف بالناذر وادارام،   51174]
فساألت إباراهيم    :مل يأل أن يغلظ على نفسه يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستني مسكينا، قال :لقا

 . اها صحي . إن مل جيد أطعم عشرة مساكني :وجماهدا، فقاال
النذر إذا  :قال  [ عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن 54738وقال عبد الرزاق ]

[ حدثنا سافيان بان   51396ابن أيب شيبة ]. احبها فهي أغلظ األميان وهلا أغلظ الكفارة يعتق رقبةمل يسمها ص
. النذر إذا مل يسم أغلظ اليمني، وعليه أغلاظ الكفاارات   :عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

 . اها صحي 
إذا  :عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قاال  [ حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة51394وقال ابن أيب شبية ]

اها سند ضعيف، والصحي  عان ابان   . علي نذر، ومل يسمه، فعليه كفارة اليت تليه مث اليت تليه مث اليت تليه :قال
 . عباس

إذا قال علي نذر ومل يسم فهي  :قال  [ حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن 51359قال ابن أيب شيبة ]
اها مرسل صحي ، أظنه أخذه من أيب الشعثاء . حيرر رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستني مسكيناميني مغلظة، 
 . تقدم حنوه يف الطالق. أو عكرمة
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اها فياه  (5)النذر ميني مغلظة :قال ابن عباس :[ حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال51393ابن أيب شيبة ] -
 . ضعف
يم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبري عن ابن عبااس  [ عبد الرح51399ابن أيب شيبة ] -
 . اها أشعث ضعيف. من حلف بنذر على ميني فحنث فعليه كفارة ميني مغلظة :قال
من  :قال [ حدثنا ابن فضيل عن ليث عن ادكم عن ابن معقل عن 51394ابن أيب شيبة ] -

[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد الساالم  0508الطرباين ]. يه نسمةجعل هلل عليه نذرا مل يسم فعل
جاء معقل بن سنان إىل عبد اهلل فسأله عن رجال ناذر    :بن حرب عن ليث عن ادكم وطلحة بن مصر  قاال

 . اها ضعيف. يعتق نسمة :نذرا، ومل يسم شيئا؟ قال
عيب عن الزهري قال حدثين عو  بن مال  بن الطفيل هو ابن [ حدثنا أبو اليمان أخربنا ش4983البخاري ] -

حدثت أن عبد اهلل بن الزبري قال يف  ادارث وهو ابن أخي عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمها أن 
هاو   :قالت. نعم :أهو قال هذا! قالوا :فقالت. واهلل لتنتهني عائشة أو ألحجرن عليها :بيع أو عطاء أعطته عائشة

ال واهلل ال أشفع فيه  :فاستشفع ابن الزبري إليها، حني طالت اهلجرة فقالت. هلل علي نذر، أن ال أكلم ابن الزبري أبدا
فلما طال ذل  على ابن الزبري كلم املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن األسود بن عبد . أبدا، وال أحتنث إيل نذري

. ما باهلل ملا أدخلتماين على عائشة، فإهنا ال حيل هلا أن تنذر قطايعيت أنشدك :يغوث ومها من بين زهرة، وقال هلما
الساالم عليا  ورمحاة اهلل     :فأقبل به املسور وعبد الرمحن مشتملني بأرديتهما حىت استأذنا على عائشة فقاال

بن الازبري،  وال تعلم أن معهما ا. نعم ادخلوا كلكم :كلنا؟ قالت :قالوا. ادخلوا :وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة
فلما دخلوا دخل ابن الزبري ادجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق املسور وعبد الرمحن يناشداهنا 
إال ما كلمته وقبلت منه، ويقوالن إن النيب صلى اهلل عليه وسلم هنى عما قد علمت من اهلجرة، فإنه ال حيل ملسلم 

على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرمها نذرها وتبكاي،   فلما أكثروا. أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال
. فلم يزاال هبا حىت كلمت ابن الزبري، وأعتقت يف نذرها ذل  أربعاني رقباة  . إين نذرت والنذر شديد :وتقول

 اها. وكانت تذكر نذرها بعد ذل  فتبكي حىت تبل دموعها مخارها

 . مال  وأيب لبابة، ومل ينذرا ولكن مها بذل  فيه حديث توبة كعب بن

                                                
األميان شيئا دون شيء أهنا هي املغلظة.  [ عن ابن جريج قال قلت لعطاء: ما اليمني املغلظة فما خص يل من54073عبد الرزاق ] - 5

يها قلت: إن  قلت يل مرة ادلف بالعتاقة من األميان املغلظة فيها عتق رقبة فكذل  العتاقة قال: ما بلغين فيها شيء وإين ألكره أن أقول ف
 شيئا وأن أعتق فيها رقبة أحب إيل إن فعلت.اها صحي .
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[ حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب املعلم عن عمرو بن شعيب عان  3186أبو داود ] -
إن عدت تسألين  :سعيد بن املسيب أن أخوين من األنصار كان بينهما مرياث فسأل أحدمها صاحبه القسمة فقال

وكلم أخااك   كفر عن ميين إن الكعبة غنية عن مال   :فقال له .  يف رتاج الكعبةعن القسمة فكل مال يل
ال ميني علي  وال نذر يف معصية الرب ويف قطيعة الرحم وفيماا ال   :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول

 . اها صححه ابن حبان واداكم، تقدم. متل 
و   ا حبيب عن العوام عن جماهد قال قال [ من طريق قتيبة حدثن19465وروى البيهقي ]

اهاا  . يف الرجل حيلف باملشي أو ماله يف املساكني أو يف رتاج الكعبة أهنا ميني يكفرها إطعام عشرة مسااكني 
 .  مرسل جيد

ا أم املاؤمنني أهنا   [ عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرمحن ادجيب عن أمه عن 5913مال  ] -
[ عان  54077عبد الارزاق ] . سئلت عن رجل قال مايل يف رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمني

الثوري عن منصور بن صفية عن أمه صفية ابنة شيبة عن عائشة أهنا سئلت عن رجل جعل كل مال له يف رتااج  
وقال عبد الرزاق أخربنا معمر عان   .يكفره ما يكفر اليمني :الكعبة يف شيء كان بينه وبني عمة له قالت عائشة

[ حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن منصور بان  7703ابن املنذر ]. أيوب عن عائشة مثله
. يكفره ما يكفر الايمني  :عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة فيمن جعل املال يف رتاج الكعبة قالت

ق سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرمحن عن أمه صفية بنت شايبة عان   [ من طري19431ورواه البيهقي ]
عائشة أن رجال أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبني ذي قرابة هلا فحلفت إن كلمته فماهلا يف رتاج الكعباة  

صور بن [ حدثنا ابن منري عن حيىي بن سعيد عن من51680ابن أيب شيبة ]. يكفره ما يكفر اليمني :فقالت عائشة
كل مايل يف سبيل اهلل، أو يف رتااج   :عبد الرمحن عن أمه أهنا سألت عائشة رضي اهلل عنها ما يكفر قول اإلنسان

[ من طريق يزيد بن هارون أنبأنا حيىي يعين ابن 19435ورواه البيهقي ]. يكفرها ما يكفر اليمني :الكعبة، فقالت
لدار عن أمه صفية أهنا مسعت عائشة وإنسان يسأهلا عن الذي سعيد عن منصور بن عبد الرمحن رجل من بين عبد ا

. يكفره ما يكفر اليمني :يقول كل مال له يف سبيل اهلل أو كل مال له يف رتاج الكعبة ما يكفر ذل ، قالت عائشة
 . اها صحي 

نني أهناا  [ عن ابن جريج قال أخربين عطاء عن صفية ابنة شيبة عن عائشة أم املاؤم 54078وقال عبد الرزاق ]
مايل ضرائب يف رتاج الكعبة أو يف سبيل اهلل فقالت لاه مياني    :سألتها أو مسعتها تسأل عن حالف حلف فقال

[ من طريق يزيد بن هارون 19439البيهقي ]. وأخربين حامت خنت عطاء أنه كان رسول عطاء إىل صفية يف ذل 
. كفارة مياني  :ماله يف املساكني صدقة قالتأنبأنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة يف رجل جعل 

 . اها صحي 
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[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حيىي قال حدثنا شري  عن إبراهيم عن صفية عان  7705وقال ابن املنذر ]
 . اها صحي ، معناه إن شاء اهلل ال يلزمه وفاء به. ليس بشيء :عائشة يف رجل جعل ماله يف رتاج الكعبة قالت

[ قال لنا موسى بن إمساعيل حدثنا إياس بن أيب متيمة أبو خملد صاحب البصاري  5307يف التاريخ ]البخاري  -
قال حدثين عبد الرمحن بن أيب رافع عن أبيه أنه كان مملوكا البنة عم عمر حلفت أن ماهلا يف املسااكني صادقة   

ر بن عبد اهلل عن أيب رافع عان  وقال حدثنا حممود عن النضر أنبأنا أشعث عن بك. كفري ميين  : فقال 
وقال لنا موسى بن إمساعيل أخربنا حممد بن سليم عن غالب عن . تكفر ميينها :قالوا 

وقال لنا حجاج عن محاد عن علي بن زيد عن أيب رافع عن زينب امرأة من . بكر عن أيب رافع عن ابن عمر مثله
فصة بنت عمر حنوه، وعن محاد عن ثابت عن أيب رافع حنوه، وعن محااد عان   املهاجرات وعبد اهلل بن عمر وح

 اها. محيد عن بكر بن عبد اهلل عن أيب رافع هبذا
حدثنا أشاعث   :حدثنا األنصاري حممد بن عبد اهلل قال :[ حدثونا عن حممد بن حيىي قال7056وقال ابن املنذر ]

 :رافع أن موالته أرادت أن تفرق بينه وبني امرأته حلفت فقالات بن عبد املل  عن بكر بن عبد اهلل املزين عن أيب 
هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل مال هلا يف سبيل اهلل، وعليها املشي إىل بيت اهلل، وكل مملوك هلا حار، إن مل  

 فأتيت ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وعائشة وأم سلمة أو حفصة الش  مان األنصااري   :تفرق بينهما، قال
تريدين أن تكوين مثل هاروت وماروت يفرقان بني املرء وزوجته، كفري عان ميينا  وخلاي     :فكلهم قال هلا

[ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن عبد اهلل األنصااري  6380الدراقطين ]. بينهما
ر بن عبد اهلل املزين عن أيب رافاع  [ من حديث روح بن عبادة حدثنا األشعث عن بك19437البيهقي ]. فذكره
 .  خمتصرا

[ عن معمر عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد اهلل املزين عن أيب رافع أنه مسع 54953وقال عبد الرزاق ]
ابن عمر وسألته امرأة فقالت إهنا حلفت فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وماهلا يف سبيل اهلل وأشباه هاذا  

 . كفري عن ميين  :مرفقال ابن ع
[ عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد اهلل املزين قال أخربين أبو رافع قال قالت يل 54999وقال عبد الرزاق ]

مواليت ليلى ابنة العجماء كل مملوك هلا حر وكل مال هلا هدي وهي يهودية ونصرانية إن مل تطلاق زوجتا  أو   
ب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال فجاءت تفرق بين  وبني امرأت  قال فأتيت زين

معي إليها فقالت أيف البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلين اهلل فداك إهنا قالت كل مملوك هلا حر وهاي  
ة يهودية ونصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بني الرجل وامرأته قال فكأهنا مل تقبل ذل  قال فأتيات حفصا  
فأرسلت معي إليها فقالت يا أم املؤمنني جعلين اهلل فداك إهنا قالت كل مملوك هلا حر وكل مال هلا هادي وهاي   
يهودية ونصرانية قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بني الرجل وامرأته فكأهنا أبت فأتيت عبد اهلل بن عمر 



 378 

بآبائي أبوك فقال أمن حجارة أنت أم من حدياد أم  فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت بأيب أنت و
من أي شيء أنت أفتت  زينب وأفتت  أم املؤمنني فلم تقبلي منهما قالت يا أبا عبد الرمحن جعلين اهلل فداك إهناا  
قالت كل مملوك هلا حر وكل مال هلا هدي وهي يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفري عن ميين  وخلي 

امرأته وعن معمر عن أبان عن بكر بن عبد اهلل املزين عن أيب رافع عن ابن عمر حنوه غري أنه مل يذكر بني الرجل و
ابن . وذكره البخاري يف التاريخ عن إسحاق عن معتمر عن أبيه عن بكر عن أيب رافع خمتصرا. كل مملوك هلا حر

ثنا حيىي بن سعيد عن سليمان التيمي عان  [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حد7053املنذر ]
بكر بن عبد اهلل املزين عن أيب رافع أن موالته ليلى بنت العجماء جعلت كل مملوك هلا حمررا، وكل مال هلا هاديا  

 :فأتيت زينب بنت أيب سالمة فقاال   :وهي يهودية، وهي نصرانية إن مل تطلق امرأت ، وإن مل يفرق بينكما قال
إين جعلت كل  :ها هنا هاروت وماروت، فقالت :فجاءت معي، فقامت على الباب، فقالت جتبين بنت أم سلمة،

خل بني الرجل وامرأتاه، فأتيات حفصاة     :مايل يل هديا، وكل مملوك يل حمررا، فأعادت عليها الكالم، فقالت
امرأته، فاأتى   خل بني الرجل وبني :فقالت. فأرسلت إليها، فجاءت فدخلت عليها فأخربهتا أهنا قالت كذا وكذا

أمن حديد أنت أو من حجارة أنت أتت  زيناب،   :بأيب أنت وبأيب أبوك فقال :ابن عمر فجاء معه إليها فقالت
ورواه اها . كفري ميين  وخل بني الرجل وبني امرأته :وأرسلت إلي  حفصة، فقالت إين قلت كذا وكذا فقال

 .  مي حدثنا بكر بن عبد اهلل عن أيب رافع فذكره[ من طريق حيىي بن سعيد عن سليمان التي19469البيهقي ]
قال  :ثنا عارم بن الفضل ثنا معمر بن سليمان قال :[ قال األثرم يف سننه60/ 3وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني ]

ال كل مملوك هلا حمرر، وكل م :قالت مواليت ليلى بنت العجماء :ثنا بكر بن عبد اهلل قال أخربين أبو رافع قال :أيب
فأتيت زينب بنت أم  :هلا هدي، وهي يهودية وهي نصرانية إن مل تطلق امرأت  أو تفرق بين  وبني امرأت ، قال

فأتيتها فجاءت معي إليها فقالات يف البيات    :سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة باملدينة فقيهة ذكرت زينب، قال
ن كل مملوك هلا حمرر وكل مال هلا هدي، وهي إ :يا زينب، جعلين اهلل فداك إهنا قالت :هاروت وماروت فقالت
يهودية ونصرانية خل بني الرجل وامرأته، فأتيت حفصة أم املؤمنني فأرسلت إليهاا   :فقالت. يهودية وهي نصرانية

كل مملوك هلا حمرر، وكل مال هلا هدي، وهاي يهودياة    :يا أم املؤمنني جعلين اهلل فداك إهنا قالت :فأتتها فقالت
فأتيت عبد اهلل بن عمر، فجاء معي إليهاا،   :يهودية ونصرانية، خل بني الرجل وامرأته، قالت :قالتونصرانية، ف

أمن حجارة أنت أم من حديد أنت أم أي شيء  :بيىب أنت وبيىب أبوك، فقال :فقام معي على الباب فسلم، فقالت
 :عبد الرمحن جعلين اهلل فداك، إهنا قالات يا أبا  :أنت؟ أفتت  زينب وأفتت  أم املؤمنني فلم تقبلي فتيامها، فقالت

يهودية ونصرانية كفري عن ميينا ،   :كل مملوك هلا حر، وكل مال هلا هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، فقال
ثنا صفوان بن صاحل ثنا عمر بن عبد  :وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين يف املترجم له. وخلي بني الرجل وامرأته
 :قاال  رفياع حدثين  :حدثين بكر بن عبد اهلل املزين قال :حدثين حسن بن ادسن قال :قال الواحد عن األوزاعي
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كنت أنا وامرأيت مملوكني المرأة من األنصار، فحلفت باهلدي والعتاقة أن تفرق بيننا، فأتيت امرأة من أزواج النيب 
ت، مث أتيت زينب وأم سالمة،  صلى اهلل عليه وسلم، فذكرت هلا ذل ، فأرسلت إليها أن كفري عن ميين ، فأب

فذكرت ذل  هلما، فأرسلتا إليها أن كفري عن ميين ، فأبت، فأتيت ابن عمر، فذكرت ذل  له، فأرسل إليهاا  
أرسلت إلي  فالنة زوجة النيب صلى اهلل علياه   :ابن عمر أن كفري عن ميين ، فأبت، فقام ابن عمر فأتاها فقال

وإن كنت  :يا أبا عبد الرمحن إين حلفت باهلدي والعتاقة، قال :قالت وسلم وزينب أن تكفري عن ميين  فأبيت،
 اها . قد حلفت هبما

[ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا ادسن بن موسى حدثنا أبو 6379وقال الدارقطين ]
بين  وبني امرأت  وكل مال  هالل حدثنا غالب عن بكر بن عبد اهلل املزين عن أيب رافع قال قالت مواليت ألفرقن

هلا يف رتاج الكعبة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوما جموسية إن مل تفرق بين  وبني امرأت  قال فانطلقات  
إىل أم املؤمنني أم سلمة فقلت إن مواليت تريد أن تفرق بيين وبني امرأيت فقالت انطلق إىل موالت  فقل هلا إن هذا 

مث أتيت ابن عمر فأخربته فجاء حىت انتهى إىل الباب فقال هاا هناا هااروت     :ا قالفرجعت إليه. ال حيل ل 
وماروت فقالت إين جعلت كل مال يل يف رتاج الكعبة قال فما تأكلني قالت وقلت وأنا يوما يهودياة ويوماا   

 قاال  فقالت فما تاأمرين . فقال إن هتودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن متجست قتلت. نصرانية ويوما جموسية
اها هذا خرب صححه ابن القيم يف اإلعالم، أبو رافع هو الصائغ يقاال  . تكفرين ميين  وجتمعني بني فتاك وفتات 

 .  امسه نفيع بن رافع مدين
[ وروى ابن وهب عن حيىي بن أيوب عن محيد الطويل عن ثابت البنااين  155/ 4وقال أبو عمر يف االستذكار ]
 رافع وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء بنت عمة لعمر بان اخلطااب أن   وبكر بن عبد اهلل املزين عن أيب

سيدته قالت ماهلا هدي وكل شيء هلا يف رتاج الكعبة وهي حمرمة حبجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية ويوماا  
أيب سالمة مث إىل  جموسية إن مل تطلق امرأته فانطلقت إىل حفصة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم مث إىل زينب بنت 

ليس يف رواياة   :قال أبو عمر. عبد اهلل بن عمر وكلهم يقولون هلا كفري عن ميين  وخلي بني الرجل وبني امرأته
ابن وهب هذا اخلرب كل مملوك هلا حر وهو يف رواية سليمان التيمي وأشعث ادمراين عن بكار املازين يف هاذا    

باس وأبو هريرة وابن عمر وحفصة وعائشة وأم سلمة، وإمنا هي ويف رواية أشعث يف هذا ادديث ابن ع. ادديث
 .  اها هذا أشبه، واهلل أعلم. زينب بنت أم سلمة
إين جعلت مايل  :فقال  جاء رجل إىل  :[ عن معمر عن الزهري عن سامل قال54006وقال عبد الرزاق ]

أمسع يف هذا النحو بوجه إال ما قال النيب صلى اهلل ومل  :قال الزهري. فهو يف سبيل اهلل :يف سبيل اهلل قال ابن عمر
ابان املناذر   . أمس  علي  بعض مال  فهو خري ل  :جيزي  الثلث ولكعب بن مال  :عليه و سلم أليب لبابة
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[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حيىي قال حدثنا ابن املبارك عن معمر عن الزهري عن سامل عن ابن 7708]
 . اها صحي . هو كما جعله :ه يف سبيل اهلل قالعمر يف رجل جعل مال

حدثنا ابن وهب عن عمارو   :أخربنا حجاج األزرق قال :[ أخربنا الربيع بن سليمان قال7707وقال ابن املنذر ]
وسأله بعض أهله فأخربه أنه كساا امرأتاه     أن بكري بن األشج حدثه أن اهليثم بن سنان حدثه أنه مسع 

ليجعل ماهلا يف رتااج الكعباة    :قال ابن عمر. إن لبستها كل شيء يل يف رتاج الكعبة :لتكسوة فسخطتها فقا
اها هيثم بن أيب سانان، ساند   . لتبع الغنم واإلبل يف رتاج الكعبة :إمنا ماهلا يف الغنم واإلبل قال ابن عمر :قال
 .  جيد

سيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة [ قال حممد بن الفضيل عن العالء بن امل3460وقال البخاري يف التاريخ ]
 .  اها سند جيد. يكفر ميينه :فيمن جعل ماله يف املساكني، قال  عن 

 وقول اهلل تعاىل )ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم(
ليمني قول اإلنساان  لغو ا :أم املؤمنني أهنا كانت تقول [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 5954مال  ] -

 . اها رواه البخاري. ال واهلل وبلى واهلل
هم القوم يتادارؤن يف األمار    :[ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت54041وقال عبد الرزاق ]

 .  اها صحي . هذا ال واهلل وبلى واهلل وكال واهلل يتدارؤن يف األمر ال يعقد عليه قلوهبم :يقول
[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عطاء أنه جاء عائشة أم املؤمنني مع عبيد بان عماري   54045وقال عبد الرزاق ]

وكانت جماورة يف جو  ثبري يف حنو مىن فقال عبيد أي هنتاه ما قول اهلل عز و جل )ال يؤاخذكم اهلل بااللغو يف  
اهلجرة قالت ال هجرة بعد الفت  إمنا  قال عبيد أي هنتاه فمىت. ال واهلل وبلى واهلل :هو الرجل يقول :إميانكم( قالت

كانت اهلجرة قبل الفت  حني يهاجر الرجل بدينه إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فأما حني كان الفت  فحيث 
فما )ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األمياان( قاال واهلل    :قال ابن جريج قلت لعطاء. ما شاء رجل عبد اهلل ال يضيع

قال قلت له لشيء يعتمده ويعقل عنه قويل واهلل ال أفعله ومل أعقد إال أين واهلل قلت ال أفعلاه   الذي ال إله إال هو
اها صحي ، ورواه عمرو بان  . قال وذل  أيضا مما كسبت قلوبكم وتال )ولكن يؤاخذكم مباكسبت قلوبكم(

 . دينار وهشام بن حسان عن عطاء
ا مال  عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانات  [ من طريق روح بن عبادة حدثن19617وروى البيهقي ]

أميان اللغو ما كان يف املراء واهلزل ومزاحة ادديث الذي ال يعقد عليه القلب، وإمنا الكفارة يف كل مياني   :تقول
. حلفتها على جد من األمر يف غضب أو غريه لتفعلن أو لتتركن فذل  عقد األميان اليت فرض اهلل فيها الكفاارة 

[ حدثين يونس بن عبد األعلى قال أخربنا ابن وهب قال أخربين يونس عن ابان  51344قال ابن جرير ]اها و
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أميان الكفارة كل ميني حلف فيها الرجل على جد من األمور يف غضاب   :شهاب أن عروة حدثه أن عائشة قالت
تعاىل ذكاره )ال يؤاخاذكم اهلل    ليفعلن، ليتركن، فذل  عقد األميان اليت فرض اهلل فيها الكفارة، وقال :أو غريه

 .  اها صحي . باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان(
كنت أنا وعبيد  :[ من طريق ابن وهب أخربين عمر بن قيس عن عطاء بن أيب رباح قال19636وروى البيهقي ]

ل اهلل عز وجل )ال يؤاخاذكم اهلل  بن عمري الليثي عند عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأهلا عبيد عن قو
اها ابن قيس ساندل  . حلف الرجل على علمه مث ال جيده على ذل  فليس فيه كفارة :باللغو يف أميانكم( قالت

 . متروك
[ من طريق ابن وهب أخربين الثقة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة زوج 19634وروى البيهقي ]

هو الشيء حيلف عليه أحادكم مل يارد باه إال     :ا كانت تتأول هذه اآلية فتقولأهن :النيب صلى اهلل عليه وسلم
 . اها ضعفه ابن عبد الرب. الصدق، فيكون على غري ما حلف عليه

[ حدثين املثىن قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بان أيب  51389ابن جرير ] -
ذكم اهلل باللغو يف أميانكم( فهو الرجل حيلف على أمر ضرار أن يفعلاه فاال   قوله )ال يؤاخ  طلحة عن 

وقال مرة أخرى قوله )ال يؤاخاذكم  . يفعله، فريى الذي هو خري منه، فأمره اهلل أن يكفر عن ميينه ويأيت هو خري
ولكان  . كفر، ال يؤاخذ اهلل هباواللغو من األميان هي اليت ت :اهلل باللغو يف أميانكم( إىل قوله )مبا عقدمت األميان( قال

اها وقال ابن املنذر . من أقام على حترمي ما أحل اهلل له، ومل يتحول عنه، ومل يكفر عن ميينه، فتل  اليت يؤخذ هبا
ومان اللغاو    :[ حدثنا عالن قال حدثنا عبد اهلل بن صاحل قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال7085]

اها . أمر ال يألو فيه الصدق، وقد أخطأ يف ميينه، فهذا الذي عليه الكفارة وال إمث عليهأيضا أن حيلف الرجل على 
روي حنو هذا عن جماهد وسعيد بن جبري قوهلما، وقد تقدم أن األشبه يف هذه الصحيفة أن فيها أشياء مدرجة من 

 .  كالم بعض أصحاب ابن عباس، واهلل أعلم
لغو الايمني أن   :بن السائب عن وسيم عن طاوس عن ابن عباس قال[ حدثنا خالد عن عطاء 871وقال سعيد ]

[ حدثنا علي بن ادسن اهلسنجاين ثنا مسدد ثنا خالد بان عباد اهلل   4864ابن أيب حامت ]. حتلف وأنت غضبان
 . ضعيف. الواسطي ثنا عطاء مثله

عن ابن املبارك عن ادجااج   [ حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق قال أخربنا حيىي بن آدم7040وقال ابن املنذر ]
. اللغو أن حيلف على شيء يرى أنه كذل  فال يكون كذل  :عن الوليد بن العيزار عن عكرمة عن ابن عباس قال

 . اها حجاج بن أرطأة ليس بالقوي
 [ أخربين أيب ثنا أبو اجلماهر ثنا سعيد بن بشري حدثين أبو مبشر عن سعيد بن جبري عن4864وقال ابن أيب حامت ]

 . اها ضعيف. لغو اليمني أن حترم ما أحل اهلل ل ، فذل  ما ليس عليه فية كفارة :ابن عباس قال
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[ حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق قال أخربنا عيسى بن يونس ووكيع قاال حدثنا فضيل 7047وقال ابن املنذر ]
اها صحي ، ورواه ساعيد  . واهلل اللغو هو كال واهلل، وبلى واهلل، وال :بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال

هاو ال واهلل،   :[ حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال873بن منصور يف التفسري ]
 .  واهلل أعلم. اها وهذا أص  ما جاء عن ابن عباس. وبلى واهلل

هلل بن عبد اهلل بان  [ حدثين حيىي بن بكري حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد ا8964البخاري ] -
إين رأيت الليلة يف املنام ظلاة   :عتبة أن ابن عباس كان حيدث أن رجال أتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فاملستكثر واملستقل، وإذا سبب واصل من األرض إىل السماء، 
خر فعال به، مث أخذ به رجل آخر فعال به مث أخذ به رجل آخر فانقطع فأراك أخذت به فعلوت، مث أخذ به رجل آ

 :قال. اعرب :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. يا رسول اهلل بأيب أنت واهلل لتدعين فأعربها :فقال أبو بكر. مث وصل
القرآن واملستقل، أما الظلة فاإلسالم، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حالوته تنطف، فاملستكثر من 

وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فادق الذي أنت عليه تأخذ به فيعلي  اهلل، مث يأخذ به رجل من بعدك 
فيعلو به، مث يأخذ رجل آخر فيعلو به، مث يأخذه رجل آخر فينقطع به مث يوصل له فيعلو به، فأخربين يا رسول اهلل 

فواهلل لتحادثين   :قال. أصبت بعضا وأخطأت بعضا : صلى اهلل عليه وسلمقال النيب. بأيب أنت أصبت أم أخطأت
 اها. ال تقسم :قال. بالذي أخطأت
[ حدثين حممد بن املثىن حدثنا سامل بن نوح العطار عن اجلريري عن أيب عثمان عان عباد   4678وقال مسلم ]

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الليل نزل علينا أضيا  لنا قال وكان أيب يتحدث إىل  :الرمحن بن أيب بكر قال
فلما أمسيت جئنا بقراهم قال فأبوا فقالوا حىت جييء أبو  :قال. فانطلق وقال يا عبد الرمحن افرغ من أضياف  :قال

فأبوا فلماا   :فقلت هلم إنه رجل حديد وإنكم إن مل تفعلوا خفت أن يصيبين منه أذى قال :منزلنا فيطعم معنا قال
قال أمل آمر عبد الرمحن قاال  . بشيء أول منهم فقال أفرغتم من أضيافكم قال قالوا ال واهلل ما فرغنا جاء مل يبدأ

فقال يا غنثر أقسمت علي  إن كنت تسامع صاويت إال    :قال. قال فتنحيت. وتنحيت عنه فقال يا عبد الرمحن
. اهم فأبوا أن يطعموا حىت جتيءفجئت فقلت واهلل ما يل ذنب، هؤالء أضياف  فسلهم قد أتيتهم بقر :قال. جئت
فقال أبو بكر فواهلل ال أطعمه الليلة قال فقالوا فواهلل ال نطعمه حاىت   :ما لكم أال تقبلوا عنا قراكم قال :فقال :قال

قال فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم أن ال تقبلوا عنا قراكم قال مث قاال أماا األوىل فمان    . تطعمه
فلما أصب  غدا على النيب صلى اهلل علياه   :قال. فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا :قال. اكمالشيطان هلموا قر

. ومل تابلغين كفاارة   :قال. بل أنت أبرهم وأخريهم :فأخربه فقال :قال. يا رسول اهلل بروا وحنثت :وسلم فقال
 اها
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رجل فسمعه يكثر ادلاف    جلس إىل  :[ عن ابن عيينة عن حممد بن سوقة قال54948عبد الرزاق ] -
اها مرسال  . وهذه أيضا :يا أبا عبد اهلل أكلما حتلف تكفر عن ميين  فقال واهلل ما حلفت فقال ابن عمر :فقال
 .  جيد

[ حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرمحن األعرج عن أيب هريرة قال 4430البخاري ] -
ألطوفن الليلة على تسعني امرأة، كلهن تأيت بفارس جياهد يف سبيل  :قال سليمان :هلل صلى اهلل عليه وسلمرسول ا
فطا  عليهن مجيعا، فلم حتمل منهن إال امرأة واحادة،  . فلم يقل إن شاء اهلل. إن شاء اهلل :فقال له صاحبه. اهلل

 اها. جلاهدوا يف سبيل اهلل فرسانا أمجعون. جاءت بشق رجل، وامي الذي نفس حممد بيده لو قال إن شاء اهلل
[ حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النيب صالى اهلل  3143أبو داود ] -

 .  من حلف على ميني فقال إن شاء اهلل فقد استثىن :عليه وسلم قال
يد اهلل بن عمر وغريه عن نافع عن ابان عمار   حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عب :ورواه الترمذي وقال

موقوفا وهكذا روي عن سامل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما موقوفا وال نعلم أحدا رفعه غري أياوب الساختياين   
 .  اها وصححه ابن حبان مرفوعا واداكم والذهيب. وقال إمساعيل بن إبراهيم وكان أيوب أحيانا ال يرفعه

من قال واهلل مث قال إن شاء اهلل مث مل يفعال   :أنه كان يقول عن [ عن نافع 5954وقال مال  ]
من حلاف   :[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال54555عبد الرزاق ]. الذي حلف عليه مل حينث

ه مث مسعاه عباد   وعن ابن جريج عن عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر مثل. فقال واهلل إن شاء اهلل فليس عليه كفارة
[ من طريق ابن وهب حدثين عبد اهلل بن عمر ومال  بان أناس   19653ورواه البيهقي ]. الرزاق من عبيد اهلل

من قال واهلل مث قال إن شاء اهلل فلم يفعل الذي حلاف   :وأسامة بن زيد أن نافعا حدثهم أن عبد اهلل بن عمر قال
اهلل بن روح املدائين قال حدثنا شبابة قال حدثنا أبو عمرو بان  [ حدثنا عبد 11أبو جعفر الرزاز ]. عليه مل حينث

 . اها موقو  صحي . من حلف فقال إن شاء اهلل فال حنث عليه :العالء عن نافع عن ابن عمر قال
 :[ من طريق داود بن عبد الرمحن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قاال 19658ورواه البيهقي ]
اهاا  . استثىن فقال إن شاء اهلل مث وصل الكالم باالستثناء مث فعل الذي حلف عليه مل حيناث إذا حلف الرجل ف
 . موقو  حسن
[ أخربنا أبو نصر بن قتادة النضروي حدثنا أمحد بن جندة حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد 19650وقال البيهقي ]

اء موصول فال حنث على صاحبه، وإن كاان  كل استثن :الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن سامل عن ابن عمر قال
 . اها حسن. غري موصول فهو حانث
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حيلف ويقول واهلل ال أفعل كذا   [ أخربنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان 54553وقال عبد الرزاق ]
 . اها موقو  صحي . وكذا إن شاء اهلل فيفعله مث ال يكفر

أيوب عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الرمحن بن القاسم عان  [ عن الثوري ومعمر عن 54554عبد الرزاق ] -
[ أناا  5014ابان اجلعاد ]  . قاال من حلف فقال إن شاء اهلل فلم حينث  القاسم بن عبد الرمحن عن 

[ 0500الطارباين ] . من حلف على ميني فقال إن شاء اهلل فقد اساتثىن  :املسعودي عن القاسم قال قال عبد اهلل
إن شااء اهلل   :من حلف على ميني فقال :عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال عبد اهلل حدثنا علي بن
[ من طريق جعفر بن عون أنبأنا مسعر عن القاسم يعين ابن عبد الرمحن قال قاال  19656البيهقي ]. فقد استثىن

 . اها هذا مرسل حسن. ىنمن حلف على ميني فقال إن شاء اهلل فقد استث :عبد اهلل يعين ابن مسعود
[ أخربنا أبو ادسني بن الفضل القطان ببغداد أنبأنا أبو عمرو بن السماك حدثنا إساحاق  19654وقال البيهقي ]

االستثناء جاائز يف   :بن إبراهيم بن بشر حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا املسعودي عن القاسم قال قال ابن مسعود
 . اها سند ضعيف. كل ميني

أنه كاان    [ حدثنا أبو أمحد قال أخربنا يعلى قال أخربنا األعمش عن جماهد عن 7043نذر ]ابن امل -
[ حدثنا أبو بكر بن إسحاق 8733اداكم ]. يرى االستثناء بعد حني ويتأول هذه اآلية )واذكر رب  إذا نسيت(

األعمش عن جماهد عن ابن عباس  أنبأ ادسن بن علي عن ابن زياد ثنا منجاب بن ادارث ثنا علي بن مسهر عن
إذا حلف الرجل على ميني فله أن يستثين و لو إىل سنة و إمنا نزلت هذه اآلية يف هذا )و اذكار ربا  إذا    :قال

[ مان  19616اها ورواه البيهقي ]. و كان األعمش يأخذ هبا :نسيت( قال إذا ذكر استثىن قال علي بن مسهر
ورواه ابن . وية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس مثله، وصححه والذهيبطريق سعيد بن منصور أنبأنا أبو معا

[ حدثنا حممد بن هارون ادريب قال ثنا نعيم بن محاد قال ثنا هشيم عن األعمش عن جماهد عن 464/ 58جرير ]
قيال  . له أن يستثين ولو إىل سنة وكان يقول )واذكر رب  إذا نسيت( يف ذل  :ابن عباس يف الرجل حيلف قال

وقال البغوي يف اجلعديات . مسعته من جماهد؟ فقال حدثين به ليث بن أيب سليم، يرى ذهب كسائي هذا :لألعمش
 :[ حدثنا ابن زجنويه نا نعيم بن محاد نا عيسى بن يونس عن األعمش عن جماهد عن ابان عبااس قاال   756]

ثين ليث بن أيب سليم ترى ذهب كساائي  ال، حد :االستثناء ولو إىل سنتني فقيل لألعمش مسعته من جماهد؟ قال
[ حدثنا أمحد بن حيىي بن خالد بن حيان الرقي ثنا حيىي بن سليمان اجلعفي ثنا أباو  55940وقال الطرباين ]. هذا

معاوية ثنا األعمش عن جماهد عن ابن عباس أنه كان يرى االستثناء ولو بعد سنة، مث قرأ )وال تقولن لشايء إين  
فقيل لألعمش مسعت هذا من جماهاد  . إذا ذكرت :يشاء اهلل واذكر رب  إذا نسيت( يقول فاعل ذل  غدا إال أن

 . اها ليث ضعيف. حدثين به الليث عن جماهد :قال
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. من استثىن فال حنث علياه والكفاارة   :قال  [ عن ابن جماهد عن جماهد عن 54554عبد الرزاق ] -
 . اها عبد الوهاب بن جماهد ال حيتج به

[ حدثنا ادسن بن جرير الصوري ثنا صفوان بن صاحل ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد العزيز بن 55563طرباين ]ال -
إذا نسيت  :حصني عن ابن أيب جني  عن جماهد عن ابن عباس يف قول اهلل عز و جل )واذكر رب  إذا نسيت( قال

. اصة وليس لنا أن نستثين إال يف صلة اليمنياالستثناء فاستثن إذا ذكرت وهي لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم خ
 . اها ضعيف

ما  : [ عن الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن قال قال 54558عبد الرزاق ] -
من رجل يقول حني يصب  اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيت  بني يدي ذل  

ه كان وما مل تشأ مل يكن فاغفر يل وجتاوز يل عنه اللهم من صليت عليه فصاليت عليه ومن لعنته كله ما شئت من
[ حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن املسعودي 545/ 51ابن املنذر ]. فلعنيت عليه إال كان يف استثنائه بقية يومه ذل 

ا حلفت من حلف، أو قلت من قول، أو قال أبو ذر من قال حني يصب  اللهم م :عن القاسم بن عبد الرمحن قال
نذرت من نذر، فمشيئت  بني يدي ذل  كله، ما شئت كان، وما مل تشأ مل يكن، اللهم اغفر يل وجتاوز يل عنه، 

 .  اها وضعفه ابن املنذر. اللهم من صليت عليه فصاليت عليه ومن لعنته فلعنيت عليه فكان يف استثناء يومه ذل 

وقال عبد الرزاق . أنه كان يرى القسم ميينا  [ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن 54079عبد الرزاق ] -
[ عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا قال أقسمت علي  باهلل فينبغي له أن ال حينثه فاإن  54048]

ن عيينة ووكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر [ حدثنا سفيان ب51644ابن أيب شيبة ]. فعل كفر الذي حلف
[ حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حممد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن 7778ابن املنذر ]. القسم ميني :قال

 .  اها صحي . القسم ميني :عبيد اهلل عن نافع عن ابن عمر أنه قال
 :قاال   عبد اهلل بن ادارث عن  [ حدثنا الفضل بن دكني عن شري  عن51643ابن أيب شيبة ] -

[ قال إسحاق بن راهويه أخربنا حيىي بن آدم قال حدثنا شري  عن يزيد بان أيب  7777ابن املنذر ]. القسم ميني
 . اها ضعيف. القسم ميني :زياد عن عبد اهلل بن ادارث عن ابن عباس قال

بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن [ من طريق إسحاق بن راهويه عن عيسى 19375وروى البيهقي ]
ال يكون ميينا حىت يقول أقسم باهلل ويف قوله أشهد قال ال يكون ميينا حاىت يقاول    :ابن عباس يف قوله أقسم قال

 . اها ضعيف. أشهد باهلل
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شهاب قال قال سامل قال ابان  [ حدثنا سعيد بن عفري حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن 4468البخاري ] -
فواهلل  :قال عمر. إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم :عمر مسعت عمر يقول قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

اها ورواه عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر قال (5)ما حلفت هبا منذ مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم ذاكرا وال آثرا
 . ف بآبائها، رواه البخاري ومسلموكانت قريش حتل :فيه
[ حدثين عبد اهلل بن حممد حدثنا هشام بن يوسف أخربنا معمر عن الزهري عن محياد بان   4449البخاري ] -

فليقل ال . من حلف فقال يف حلفه بالالت والعزى :عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
هذا ادر  يعين "قوله تعال أقامرك  :اها ورواه مسلم وقال. ال أقامرك فليتصدقومن قال لصاحبه تع. إله إال اهلل

وللزهري حنو من تسعني حديثا يرويه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال  :قال. فليتصدق" ال يرويه أحد غري الزهري
 اها. يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد

كنت جالسا عند  :صور عن سعد بن عبيدة قال[ حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن من4983أمحد ] -
فجئت سعيد بن املسيب وتركت عنده رجال من كندة فجاء الكندي مروعا فقلت ما وراءك قال جااء   

احلف برب الكعبة، فإن عمر كان حيلف بأبيه فقال  :أحلف بالكعبة؟ فقال :رجل إىل عبد اهلل بن عمر آنفا فقال
اها حسنه الترمذي وصاححه  (1)ال حتلف بأبي  فإنه من حلف بغري اهلل فقد أشرك :عليه وسلم له النيب صلى اهلل

 .  ابن حبان واداكم والذهيب
                                                

قوله: ذاكرا فليس من الذكر بعد النسيان إمنا أراد متكلما به كقول : ذكرت لفالن حديث [ أما 1/47قال أبو عبيد يف الغريب ] - 5
 كذا وكذا. وقوله: وال آثرا يريد وال خمربا عن غريي أنه حلف به، يقول: ال أقول: إن فالنا قال وأيب ال أفعل كذا وكذا.

ه فقد كفر أو أشرك على التغليظ، وادجة يف ذل  حديث ابن وقال الترمذي حتته: وفسر هذا ادديث عند بعض أهل العلم أن قول - 1
هلل عمر أن النيب صلى اهلل عليه و سلم مسع عمر يقول و أيب فقال: أال إن اهلل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم وحديث أيب هريرة عن النيب صلى ا

ل: هذا مثل ما روي عن صلى اهلل عليه و سلم أنه قال: إن عليه و سلم أنه قال من قال يف حلفه والالت والعزى فليقل ال إله إال اهلل. قا
 الرياء شرك، وقد فسر بعض أهل العلم هذه اآلية )من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صادا( اآلية قال ال يرائي.اها وقال ابن املنذر يف

ول يعين قوله: "من حلف بغري اهلل فقد كفر" [ وقد اختلف أهل العلم يف معاين بعض هذه األخبار، فكان إسحاق يق568/ 51األوسط ]
ن فيما نرى واهلل أعلم أن يكون أراد به على الرغبة يف اليمني بغريه، فذل  كفر، إذا رغب عن اليمني باهلل. وميكن فيه معىن آخر، وذل  أ

عضهم بعضا هلذا املعىن. ولقد فسر ابن يرى ادالف بغري اهلل إن ذل  أحرى أن ال يتقدم ادالف عليه إذا كان طالقا أو عتقا فيستحلف ب
 املبارك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "فقد كفر" أنه أراد به التغليظ وليس بالكفر، كما روي عن ابن عباس يف قوله )ومن مل حيكم

قال عطاء: كفر دون كفر،  مبا أنزل اهلل فأولئ  هم الكافرون( إهنم به كفرة، وليس كمن كفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله. وكذل 
وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ومن ذل  ما حكي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: سباب املسلم فسوق وقتاله كفر". أي أنه 

ائها تعظيما كفر مبا أمر به، أنه ال يقتل بعضهم بعضا. وقال غري إسحاق: كان الناس يف اجلاهلية يعيذون من دون اهلل أشياء فيحلفون بأمس
هلا كالالت والعزى، وكانوا يعظمون آباءهم، ويعظمون الكعبة فيحلفون هبا، فنهاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يتخلقوا بأخالق 
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كنا مع ابن عمار يف حلقاة،    :[ حدثنا وكيع عن األعمش عن سعد بن عبيدة قال51651وقال ابن أيب شيبة ]
ميني عمر، فنهاه النيب صلى اهلل عليه وسلم عناها،  إهنا كانت  :ال وأيب، فرماه بادصى، وقال :فسمع رجال يقول

 . اها ضعيف. إهنا شرك :وقال
 [ أخربنا ابن جريج قال مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة خيرب أنه مسع ابن الزبري خيرب أن 54018عبد الرزاق ] -

فقلت سبقته والكعبة مث  ملا كان باملخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر فقال ابن الزبري فانتهزت فسبقته
انتهز فسبقين فقال سبقته واهلل مث انتهزت فسبقته فقلت سبقته والكعبة مث انتهز الثالثة فسبقين فقال سابقته واهلل مث  

. لعاقبت ، احلف باهلل فامث أو ابارر  فكرت فيها قبل أن حتلفأناخ فقال أرأيت حلف  بالكعبة واهلل لو أعلم أن  
ريق الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن عبد اهلل بن أيب مليكة حدثنا عبد اهلل بن الزبري [ من ط19314البيهقي ]

سبقت  والكعبة مث سبقين فقال سبقت  ورب الكعبة فلما نزل أراد  :سابقين عمر بن اخلطاب فسبقته فقلت :قال
شام بن سليمان عان ابان   [ حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا ه899الفاكهي ]. أحتلف بالكعبة :ضريب وقال
مسعت عبد اهلل بن أيب مليكة خيرب أنه مسع ابن الزبري خيرب أن عمر بن اخلطاب ملا كان باملخمص مان   :جريج قال

مث هنز فسابقين،   :سبقت  والكعبة قال :فنهزت فسبقته، فقلت :عسفان استبق الناس فسبقهم عمر، قال ابن الزبري
سابقت  واهلل،   :سبقت  والكعبة، مث هنز فسبقين الثانية، فقال :سبقته، فقلتمث هنزت ف :سبقت  واهلل، قال :فقال
أرأيت حلف  بالكعبة، واهلل لو أعلم أن  فكرت فيها قبل أن حتلف لعاقبت ، احلف باهلل فأمث  :مث أناخ فقال :قال
اهلل بن عمر عن ناافع   ثنا املغرية بن عبد الرمحن عن عبيد :ثنا أبو مصعب قال :حدثنا عمرو بن حممد قال. وابرر

اها حديث ابن جريج أص ، وهاو  . إن عمر وابن الزبري استبقا، فذكر حنو حديث ابن جريج :عن ابن عمر قال
 . خرب صحي 

ثنا عبد اجمليد بن أيب رواد عن أبيه عن نافع عن عمار   :[ وحدثين إبراهيم بن أيب يوسف قال891وقال الفاكهي ]
اهاا عباد   . الكعبة تطعم ؟ الكعبة تسقي ؟ :الكعبة، فضربه وتكلم، مث قالبن اخلطاب أنه مسع رجال حيلف ب

 . اجمليد ليس بالقوي

                                                                                                                                       

هل أهل اجلاهلية ويتشبهوا هبم، ومسى ذل  كفرا إذ كان شبيها بأفعال أهل الكفر، ال أنه كفر باهلل على ادقيقة. مث قال: وقد اختلف أ
 العلم يف معىن هني النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اليمني بغري اهلل أهو عام يف األميان كلها، أم خاص أريد بذل  بعض األميان دون بعض.
ية هلفقالت طائفة: األميان املنهي عنها هي األميان اليت كان أهل اجلاهلية حيلفون هبا تعظيما منهم لغري اهلل، كاليمني اليت كان أهل اجلا
هبا  حيلفون هبا تعظيما منهم لغري اهلل، كاليمني بالالت والعزى واآلباء والكعبة واملسي  و هبذه الشرك فهذه األميان املنهي عنها أن حيلف
اهلل املرء وال كفارة فيها، فأما ما كان من األميان مبا يؤول األمر فيه إىل تعظيم اهلل فهي غري تل ، وذل  كقول الرجل: وحق النيب صلى 
 عليه وسلم، وحق اإلسالم، وكاليمني بادج والعمرة، والصدقة والعتق وما أشبه ذل  وكل ذل  من حقوق اهلل، ومن تعظيم اهلل.اها
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ال  :مر عمر بالزبري وهو يقاول  :[ حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ادسن قال51654وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها مرسل. الكعبة ال أم ل  تطعم  وتسقي ؟ :والكعبة، فرفع عليه الدرة، وقال

[ حدثنا معاذ بن املثىن ثنا علي بن املديين ثنا سفيان بن عيينة عن جمالد عن الشعيب عن عبد اهلل 5684الطرباين ] -
اها جمالاد ال  . الشيء فيأىب علي فأقول حبق جعفر فإذا قلت حبق جعفر أعطاين كنت أسأل  :بن جعفر قال

 . حيتج به، وليس هذا بقسم
 :ثوري عن أيب سلمة عن وبرة قال قال عبد اهلل ال أدري ابن مسعود أو ابن عمر[ عن ال54010عبد الرزاق ] -

وقاال ابان أيب   . اها أبو سلمة هو مسعر بن كدام. ألن أحلف باهلل كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا
مان أن  ألن أحلف باهلل كاذبا أحاب إيل   :قال عبد اهلل :[ حدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة قال51656شيبة ]

[ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشاي  7091الطرباين ]. أحلف بغريه وأنا صادق
ألن أحلف باهلل  :قال عبد اهلل :ثنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرمحن قال :ثنا ادكم بن مروان الضرير قاال

[ قال ابان  476/ 5هذا مرسل، وقال سحنون يف املدونة ]اها . كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه وأنا صادق
 :كان يقول وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة عن مهام بن ادارث أن 

 . اها صحي . ألن أحلف باهلل كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه صادقا
ال حتلفاوا حبلاف    :قال  :ا املسعودي عن عون قال[ حدثنا أبو مسلم ثنا عبد اهلل ثن7709الطرباين ] -

 .  اها ضعيف. اهلل رب العزة :وعزة اهلل، ولكن قولوا كما قال اهلل :الشيطان أن يقول أحدكم
[ حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثين نعيم عن عبد العزيز بن حممد عن ثور بن زياد  7038ابن املنذر ] -

 . اها ال بأس به. ألن أحلف باهلل فأحنث وأكفر، أحب إيل من أن أضاهي بشيء :قال  عن عكرمة عن 
يف الرجل يقول هو   [ عن ادسن بن عمارة عن منصور عن سعيد بن جبري عن 54086عبد الرزاق ] -

اها ابن عمارة (5)لظةميني مغ :يهودي أو نصراين أو جموسي أو بريء من اإلسالم أو عليه لعنة اهلل أو عليه نذر قال
 . ضعيف

                                                
[ عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال من قال أنا كافر أو أنا يهودي أو نصراين أو جموسي أو أخزاين اهلل أو 54084عبد الرزاق ] - 5

[ عن ابن جريج قال مسعت عطاء سئل عن قول الرجل علي عهد اهلل وميثاقه مث 54087ميني يكفرها.اها عبد الرزاق ]شبه ذل  فهي 
  قال ال حينث أميني هي قال ال إال أن يكون نوى اليمني أو قال أخزاين اهلل أو قال علي لعنة اهلل أو قال أشرك باهلل أو أكفر باهلل أو مثل ذل

و جل.اها وقال مال  يف الرجل يقول كفر باهلل أو أشرك باهلل مث حينث أنه ليس عليه كفارة وليس بكافر وال مشرك إال ما حلف باهلل عز 
/ 57حىت يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر اهلل وال يعد إىل شيء من ذل  وبئس ما صنع.اها وقال النووي يف اجملمو  ]

أكفر باهلل وحنوه إن فعلت كذا مث فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة ومجهور فقهاء [ قال ابن املنذر اختلف فيمن قال 19
 االمصار ال كفارة عليه واليكون كافرا إال إذا أضمر ذل  بقلبه.اها
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[ أخربنا ابن جريج قال مسعت عطاء يقول كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقوالن 54033عبد الرزاق ] -
لعمري، وذل  أن إنسانا سأل  :فغري شيبة فقال :قال. عن ذل  أن حيلفا بآبائهما  إذا أقسما وأيب فنهامها 

وأقاول ماا مل   . ال، مث حدث هذا ادديث عن أيب هريرة : إذا، أهبما بأس؟ فقالعطاء عن لعمري وعن ال ها اهلل
 . اها صحي . يكن حلف بغري اهلل فال بأس فليس لعمري بقسم

لقد أدركت الناس ولو أن رجال ركب  :[ حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ادسن قال51658ابن أيب شيبة ] -
 . سند ال بأس به. غري اهللراحلته ألنضاها قبل أن يسمع رجال حيلف ب

 حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن أم بكر بنت املسور أن  :[ حدثنا خالد بن خملد قال51611ابن أيب شيبة ] -
ابن سعد . أستغفر اهلل آمنت باهلل، ثالثا :قل :مث قال أشركت باهلل، أو كفرت باهلل فضربه :مسع ابنا له وهو يقول

مسع املسور  :حدثنا عبد اهلل بن جعفر عن أم بكر بنت املسور بن خمرمة قالت :لد قال[ أخربنا خالد بن خم8404]
قل أستغفر اهلل، قل آمنات   :أشركت باهلل أو كفرت باهلل، فضرب صدره، مث قال له :بن خمرمة ابنا له وهو يقول

 . اها ال بأس به. باهلل ثالثا
 :ثنا عبيد اهلل بن عمر قال :نا عبد الوهاب الثقفي قالث :[ حدثنا حسني بن حسن املروزي قال895الفاكهي ] -
 . اها منقطع. أرأيت  هيه :والكعبة، فقالت عائشة :رضي اهلل عنها مسعت امرأة تقول إن 

سابيل اهلل   وقول اهلل تعاىل )وال تتخذوا أميانكم دخال بينكم فتزل قدم بعد ثبوهتا وتذوقوا السوء مبا صددمت عان 
 ولكم عذاب عظيم(

[ حدثنا حممد بن مقاتل أخربنا النضر أخربنا شعبة حدثنا فراس قال مسعت الشعيب عن عبد اهلل 4484البخاري ] -
الكبائر اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين، وقتال الانفس، والايمني     :بن عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 اها. الغموس
 : [ أخربنا شعبة عن أيب التياح قال مسعت أبا العالية قال قال أبو عبد الرمحن يعين 5697ابن اجلعد ] -

اقتطا  الرجال ماال أخياه     :وما اليمني الغموس؟ قال :قيل. كنا نعد الذنب الذي ال كفارة له اليمني الغموس
جاج قال حدثنا محاد قال أخربنا أبو [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ح7014ابن املنذر ]. باليمني الكاذبة

كنا نعد من الذنب الذي ال كفارة له، اليمني الغماوس أن   :التياح عن رفيع أيب العالية أن ابن مسعود كان يقول
 .  اها صححه اداكم والذهيب. حيلف الرجل على مال أخيه كاذبا يقتطعه
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من كفر حبار  مان    :قال قال  مش عن إبراهيم عن [ عن الثوري عن األع54064عبد الرزاق] -
[ حدثنا أبو معاوياة  51341ابن أيب شيبة ]. القرآن فقد كفر به أمجع ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه ميني

 . اها مرسل صحي . من حلف بالقرآن فعليه بكل آية ميني :قال عبد اهلل :عن األعمش عن إبراهيم قال
[ عن الثوري عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن أيب كنف أن ابن مسعود مر برجل 54068اق ]وقال عبد الرز

[ حادثنا أباو   51347ابن أيب شيبة ]. وهو يقول وسورة البقرة فقال أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها ميينا
 :الرقق فسمع رجال حيلف كنت أمشي مع عبد اهلل يف سوق :معاوية عن األعمش عن عبد اهلل عن أيب كنف قال

[ من طريق سعيد بن منصور 19306البيهقي ]. أما إن عليه بكل آية منها ميني :كال وسورة البقرة، فقال عبد اهلل
بينما أنا أمشي مع ابن مساعود يف   :حدثنا إمساعيل بن زكريا عن األعمش عن عبد اهلل بن مرة عن أيب كنف قال

قال األعمش فذكرت . ة البقرة فقال ابن مسعود إن عليه لكل آية منها مييناسوق الدقيق إذ مسع رجال حيلف بسور
. ذل  إلبراهيم فقال قال عبد اهلل من حلف بالقرآن فعليه بكل آية ميني ومن كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله

 . اها صحي 
بد اهلل بن أيب اهلذيل عان  [ حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أيب سنان عن ع51340وقال ابن أيب شيبة ]

[ 7788ابن املناذر ] . من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها ميني :عبد اهلل بن حنظلة عن عبد اهلل قال
حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد اهلل عن سفيان عن أيب سنان الشيباين عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل عن عبد اهلل 

أتراه مكفرا؟ عليه بكل آية  :فقال. اهلل بن مسعود فسمع رجال حيلف بسورة البقرة كنت مع عبد :بن حنظلة قال
[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عن أيب سنان الشيباين عن عباد اهلل بان أيب   19304البيهقي ]. ميني

البقرة فقاال أتاراه   كنت مع عبد اهلل بن مسعود فسمع رجال حيلف بسورة  :اهلذيل عن عبد اهلل بن حنظلة قال
[ من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد اهلل عن أيب سانان  19304البيهقي ]. مكفرا عليه بكل آية ميني

خرجت مع ابن مسعود حىت أتاى السادة سادة     :عن عبد اهلل بن أيب اهلذيل عن حنظلة بن خويلد العنربي قال
أهلها وأعوذ ب  من شرها وشر أهلها مث مشى حىت أتاى   بالسوق فاستقبلها مث قال إين أسأل  من خريها وخري
يا حنظلة أترى هذا يكفر عن ميينه إن لكل آية كفاارة   :درج املسجد فسمع رجال حيلف بسورة من القرآن فقال

 . صحي . اها عبد اهلل بن حنظلة ويقال حنظلة بن خويلد. أو قال ميني
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ي يقول مسعت إسحاق بن إبراهيم ادنظلي يقاول قاال   [ من طريق عثمان بن سعيد الدارم19308البيهقي ] -
أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون اهلل اخلالق وماا ساواه خملاوق     :سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال

 .  اها صحي (5)والقرآن كالم اهلل عز وجل
 باب منه

عن صاحل عن ابن شهاب قال أخربين [ حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل حدثنا إبراهيم بن سعد 6404البخاري ] -
أُكاذبوا أم   :قالت له وهو يسأهلا عن قول اهلل تعاىل )حىت إذا استيأس الرسل( قال قلت عروة بن الزبري عن 

أجال لعماري لقاد     :قالت. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن. ُكّذبوا قالت عائشة ُكّذبوا
. قلت فما هذه اآلية. نوا أهنم قد كذبوا قالت معاذ اهلل مل تكن الرسل تظن ذل  برهبافقلت هلا وظ. استيقنوا بذل 

قالت هم أتبا  الرسل الذين آمنوا برهبم وصدقوهم، فطال عليهم البالء، واستأخر عنهم النصر حاىت اساتيأس   
 اها .الرسل ممن كذهبم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر اهلل عند ذل 

كانت ميني  :[ حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال51616ابن أيب شيبة ] -
كانت ميني عثمان بن  :[ حدثنا إمساعيل عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال1715أمحد ]العلل . لعمري 

 . صحي . راهويه قال أخربنا ابن علية، فذكره[ حدثونا عن إسحاق بن 7786ابن املنذر ]. أيب العاص لعمري
 .  تقدم قبل عن عمر وابن عباس حنو هذا

[ حدثنا عفان ثنا محاد أنا محيد وثابت عن أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رأى رجال 53703أمحد ] -
إن اهلل لغين عان تعذيباه نفساه     :ج ماشيا فقاليهادي بني ابنني له فقال ما هذا فقالوا يا رسول اهلل نذر أن حي

 . اها رواه البخاري ومسلم، تقدم. فلريكب
[ حدثنا إبراهيم بن موسى أخربنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخربهم قال أخربين ساعيد  5744البخاري ] -

أخايت أن متشاي إىل    نذرت :بن أيب أيوب أن يزيد بن أيب حبيب أخربه أن أبا اخلري حدثه عن عقبة بن عامر قال
 :قاال . لتمش ولتركب :بيت اهلل، وأمرتين أن أستفيت هلا النيب صلى اهلل عليه وسلم فاستفتيته، فقال عليه السالم

وكأن البخاري بذكر هذا القول يشري إىل نكارة . اها يقوله يزيد بن أيب حبيب. وكان أبو اخلري ال يفارق عقبة
مروها فلتختمر ولتركب،  :يد عن عبد اهلل بن مال  عن عقبة بن عامر قالما روى عبيد اهلل بن زحر عن أيب سع

 . اها رواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه. ولتصم ثالثة أيام
                                                

أن حيلف [ أخربنا معمر عن قتادة قال يكره أن حيلف إنسان بعتق أو طالق وأن حيلف إال باهلل، وكره 54031عبد الرزاق ] - 5
[ عن ابن جريج قال مسعت إنسانا سأل عطاء فقال حلفت بالبيت أو قلت وكتاب اهلل قال ليستا 54036باملصحف. وقال عبد الرزاق ]

 ل  برب ليست بيمني.اها هذا يف املصحف.
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على امرأة مان أمحاس     دخل  :[ حدثنا حممد بن فضيل عن بيان عن قيس قال51173ابن أيب شيبة ] -
أهنا نذرت أن حتاج مصامتة،    :ما هلا ال تتكلم؟ فقالوا :كلمه، فقالمصمتة يف خبائها، فجعلت تشري إليه، وال ت

[ حدثنا أبو النعمان حدثنا أباو  3736البخاري ]. تكلمي فإن هذا ال حيل ل  إمنا هذا من عمل اجلاهلية :فقال
ال عوانة عن بيان أيب بشر عن قيس بن أيب حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أمحس يقال هلا زينب، فرآهاا  

قال هلا تكلمي فإن هذا ال حيل هذا من عمل اجلاهلية فتكلمت، . تكلم، فقال ما هلا ال تكلم قالوا حجت مصمتة
قالت من أي قريش أنت قال إنا   . قالت أي املهاجرين قال من قريش. فقالت من أنت قال امرؤ من املهاجرين

ي جاء اهلل به بعد اجلاهلية قال بقاؤكم علياه ماا   قالت ما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل الذ. لسئول أنا أبو بكر
قال . قالت وما األئمة قال أما كان لقوم  رءوس وأشرا  يأمروهنم فيطيعوهنم قالت بلى. استقامت بكم أئمتكم
[ من طريق عفان بن مسلم الصفار حدثنا أبو عوانة حدثنا بيان بن بشر 19409البيهقي ]. فهم أولئ  على الناس

 .  حازم مثلهعن قيس بن أيب
[ من طريق أيب خيثمة حدثنا جرير عن يزيد عن زيد بن وهب عن أيب بكر الصديق أناه  19405ورواه البيهقي ]

مان املهااجرين قالات     :أتى قبة امرأة فسلم فلم تكلمه فلم يتركها حىت كلمته قالت يا عبد اهلل من أنت؟ قال
بأيب  :قريش كثري فمن أيهم أنت قال أنا أبو بكر قالت املهاجرون كثري فمن أيهم أنت قال فقال من قريش قالت

أنت وأمي كان بيننا وبني قوم يف اجلاهلية شيء فحلفت إن اهلل عافانا أن ال أكلم أحدا حىت أحج قال إن اإلسالم 
[ حدثنا أبو عمر القاضي حدثنا أمحد بن منصور حدثنا عثمان بان  540ورواه ابن املقرئ ]. هدم ذل  فتكلمي

ثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد قال مسعت زيد بن وهب أن أبا بكر الصديق مر على امرأة وقد نذرت أال عمر حد
[ حدثنا ادسني بن عبد املؤمن قاال ثناا   1605الفاكهي ]. تكلمي فقد هدم اإلسالم هذا :تتكلم إىل الليل فقال

مرأة مبىن وهي يف خيمة هلا ماء يشربه سأل أبو بكر ا :علي بن عاصم عن يزيد بن أيب زياد عن زيد بن وهب قال
قريش كثري فمان   :أنا رجل من قريش قالت :من أنت؟ قال :تومئ إليه وال تكلمه فلم يزل هبا حىت كلمته قالت

بأيب وأمي إنه كان بني قومي قتال يف اجلاهلية فنذرت إن أصل  اهلل بيناهم أن   :أنا أبو بكر قالت :أيهم أنت؟ قال
 . اها يزيد بن أيب زياد ضعيف. تكلمي فإن اإلسالم هدم ما كان قبل ذل  :فقال هلا أحج صامتة ال أتكلم
مر النيب صلى اهلل عليه و سلم  :[ أخربنا معمر عن أيوب عن ابن سريين عن عبيدة قال54719وقال عبد الرزاق ]

أال يتكلموا الياوم فقاال    بقوم فسلم عليهم فلم يردوا عليه أو قال فلم يتكلموا فسأل عنهم فقيل نذروا أو حلفوا
 . اها مرسل رجاله ثقات. هل  املتعمقون يعين املتنطعني قاهلا مرتني :النيب صلى اهلل عليه و سلم

ميشاي   :يف الذي جيعل عليه أن حيج ماشيا قال [ أخربنا شعبة عن ادكم عن إبراهيم عن 195ابن اجلعد ] -
عن عبد اهلل عن شعبة عن ادكم عن إبراهيم عان علاي    [54740عبد الرزاق ]. فإذا عجز ركب وأهدى بدنة

[ عن الثوري عن 54994عبد الرزاق ]. فيمن نذر أن ميشي إىل البيت قال ميشي فإذا أعىي ركب ويهدي جزورا
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[ حدثنا حفص عن حجاج عن ادكم عان  53843ابن أيب شيبة ]. منصور عن ادكم عن علي قال يهدي بدنة
. إذا جعل عليه املشي فلم يستطع فليهد بدناة ولريكاب   :ن ادسن عن علي قالعلي ح وعن سعيد عن قتادة ع

[ حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد األمحر عن حجاج عن ادكم عن علي يف الرجل جيعل عليه املشي 51443وقال ]
عن ابن [ 19415الشافعي ]هق. يهدي بدنة :أبو خالد :يركب ويهريق دما، وقال :إىل بيت اهلل، قال عبد الرحيم

ميشي فإن عجز ركب وأهادى   :علية عن سعيد عن قتادة عن ادسن عن علي يف الرجل حيلف عليه املشي فقال
مان   :[ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ادسن عن علي قال51441ابن أيب شيبة ]. بدنة

بن زنبور قال ثنا عباد امللا  بان     [ حدثنا حممد405وقال الفاكهي ]. قال عليه املشي إن شاء ركب وأهدى
إن مل يساتطع   :إبراهيم عن محاد بن سلمة عن إبراهيم عن علي بن أيب طالب فيمن نذر أن ميشي إىل مكة قاال 

 .  اها حسن. فلريكب وليهد بدنة
خرجت مع جدة يل عليها مشي إىل بيت اهلل حىت إذا كناا   :[ عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال5959مال  ] -
فخرجت معه فسأل عبد اهلل بن عمر فقال له عبد  ض الطريق عجزت فأرسلت موىل هلا يسأل ببع

[ حدثنا ابن إدريس عن عبيد اهلل 53849ابن أيب شيبة ]. مرها فلتركب مث لتمش من حيث عجزت :اهلل بن عمر
أمه جعلت عليها املشي فمشت حىت  :جدته وقال عبيد اهلل :بن عمر ومال  بن أنس عن عروة بن أذينة قال مال 
. مروها أن تعود من العام املقبل فتمشي من حيث عجازت  :إذا انتهت إىل السقيا عجزت فسئل ابن عمر؟ فقال

 . صحي . اها ورواه ابن وهب عن مال  والعمري
أذينة أخربه إن عروة بن  :[ حدثنا حسني بن حسن قال أنا هشيم عن عبد ادميد املدين قال401وقال الفاكهي ]

حيج من قابل وميشي ما ركاب   :أن إنسانا نذر أن حيج ماشيا فأعيا فركب، فانطلقنا إىل ابن عمر فسألناه، فقال
 . اها األول أص . ويركب ما مشى

يف الرجل يقول   حدثنا عبيد اهلل بن عمر عن نافع عن  :[ حدثنا أبو أسامة قال51447ابن أيب شيبة ] -
[ من طريق ابن وهب أخربين يعقوب بن عباد  19491البيهقي ]. هذا نذر، فليمش :الكعبة، قالعلي املشي إىل 

إذا نذر اإلنسان علاي   :الرمحن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد اهلل بن عمر قال
[ حدثنا أبو ماروان  470الفاكهي ]. قال ابن وهب قال الليث مثله. مشي إىل الكعبة فهذا نذر فليمش إىل الكعبة

إذا قاال   :حممد بن عثمان قال ثنا عبد العزيز بن حممد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقاول 
 . صحي . اإلنسان علي املشي إىل الكعبة فهذا نذر فليمش

. فلم أستطع نذرت ألمشني إىل مكة :[ أخربنا ابن جريج أن رجال جاء ابن عمر فقال54743وقال عبد الرزاق ]
 .  اها منقطع. فامش ما استطعت واركب حىت إذا دخلت ادرم فامش حىت تدخل واذب  أو تصدق :قال



 394 

إين نذرت أن  :فجاءته امرأة فقالت  كنت عند  :[ أنا شري  عن زيد بن جبري قال1360ابن اجلعد ] -
اها . رك مث دعا هلا أن يعينها وييسر هلاهذه حجة اإلسالم أو  بنذ :أحج إىل البيت ومل أحج حجة اإلسالم قال

 .  صحي ، تقدم يف ادج
أن رجال نذر أن ميشي إىل مكاة    [ عن الثوري عن إمساعيل عن الشعيب عن 54744عبد الرزاق ] -
ابان أيب شايبة   . ميشي فإذا أعىي ركب فإن كان عاما قابال مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدناة  :قال
حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أنه سئل عن رجل ناذر أن ميشاي إىل    :ابن منري قال [ حدثنا51445]

يركب ما مشى وميشي ما ركاب   :قال ابن عباس :فقال عامر :الكعبة، فمشى نصف الطريق وركب نصفه قال
لشعيب عن ابان  [ حدثنا أبو أسامة عن إمساعيل بن أيب خالد عن ا53846ابن أيب شيبة ]. من قابل، ويهدي بدنة

جييء من قابل فريكب ما مشى وميشي ما ركب وينحر  :عباس يف رجل مشى نصف الطريق يف نذر مث ركب قال
[ من طريق ابن وهب أخربين سفيان الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عان  19413البيهقي ]. بدنة

بن عبيد ويزيد بن هارون عن إمساعيال عان    ومن طريق حممد بن اجلهم السمري حدثنا يعلى. عبد اهلل بن عباس
إذا  :قال ابن عبااس . عامر يعين الشعيب أنه سئل عن رجل نذر أن ميشي إىل الكعبة فمشى نصف الطريق مث ركب

 . اها صحي . كان عام قابل فلريكب ما مشى وميشي ما ركب، وينحر بدنة
 :يان عن عاصم عن الشعيب عن ابن عبااس قاال  [ حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا سف403ورواه الفاكهي ]

 . اها هذا خمتصر. يركب ما مشى وميشي ما ركب
[ عن إسرائيل بن يونس ومعمر عن أيب إسحاق عن أم حمبة أهنا ناذرت أن متشاي إىل   54748عبد الرزاق ] -

ساتطيعني أن  فسألته فقال هلا هال ت   الكعبة فمشت حىت إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت مث أتت 
حتجني قابال وتركيب حىت تنتهي إىل املكان الذي ركبيت منه فتمشني ما ركبت قالت ال قال فهل ل  بنت متشاي  

اهاا أم حمباة قاال    . عن  قالت إن يل البنتني ولكنهما أعظم يف أنفسهما من ذل  قال فاستغفري اهلل تعاىل
 . الدارقطين جمهولة

بن ادارث األصبهاين أنبأنا أبو حممد بن حيان حدثنا إبراهيم بن حممد بان  [ أخربنا أبو بكر 19414البيهقي ] -
سألت أبا عمرو يعين األوزاعي عمن جعل علياه   :ادسني حدثنا أمحد بن عبد العزيز حدثنا الوليد بن مسلم قال

فمن ميقاته، إن كان نوى مكانا فمن حيث نوى، وإن مل يكن نوى مكانا  :املشي إىل بيت اهلل من أين ميشي؟ قال
 . اها سند صحي . وأخربنيه عطاء عن ابن عباس بذل 

أنه سئل عان    [ حدثين جدي قال حدثين سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن 1/56األزرقي ] -
[ حدثنا حممد 650الفاكهي ]. تطو  عن يديها سبًعا وعن رجليها سبعا :امرأة نذرت أن تطو  على أربع قال

قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة ناذرت أن تطاو    بن أيب عمر 
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حدثنا أبو بشر قال ثنا خالد بن . بالبيت على أربع قوائم قال ابن عباس تطو  عن يديها سبعا وعن رجليها سبعا
 . اها صحي . ادارث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثل ذل 

[ أخربنا ابن جريج قال قلت لعطاء رجل نذر أن يطو  على ركبتيه سبعا فقال قال 54704] وقال عبد الرزاق
ومل يأمره بكفاارة؟   :قلت. مل يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعني سبعا لرجليه وسبعا ليديه :ابن عباس

 . اها صحي . ال :قال
أمية عن إبراهيم قال حيج به ويهدي جازورا  [ عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكرمي أيب 54993عبد الرزاق ] -

 . اها ضعيف جدا. يهدي كبشا وال حيج به  قال عبد الكرمي وقال عطاء عن 
من ناذر أن حياج    :[ عن ادسن بن عمارة عن ادكم عن طاووس عن ابن عباس قال54747عبد الرزاق ] -

 . اها سند ضعيف. ماشيا فليحج من مكة
ربنا أبو عبد اهلل ادافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب [ أخ19469البيهقي ] -

 حدثنا عبد املل  بن عبد ادميد امليموين حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع 
لتخرج مث لتهل بعمارة مث   : حتيض قالسئل عن املرأة جتعل عليها عمرة يف شهر مسمى مث خيلو إال ليلة واحدة مث

 . اها سند صحي . لتنتظر حىت تطهر مث لتطف بالكعبة مث لتصل
[ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمرو بن طارق عن السري بان  7700ابن املنذر ] -

ا غضبت فجعلتها هدية إىل بيات اهلل  إن زوجها كساها كسوة وإهن :حيىي عن مال  بن دينار أن امرأة أتته فقالت
اها عمرو بن الربيع بن طارق، من أهال  . إن لبستها فلتهديها :فسألته فقال فانطلقت إىل  :إن لبستها قال

 . سند صحي . مصر
كنت حتت منارب   :[ حدثنا يعلى بن عبيد عن األجل  عن عمرو بن سعيد البجلي قال53848ابن أيب شيبة ] -
يا أمري املؤمنني إين نذرت أن أحج ماشيا حىت إذا كان كذا وكذا خشيت  :عليه فجاء رجل فقالوهو   

اهاا ساند   . ال خطأ علي  ارجع عام قابل فامش ما ركبت واركب ما مشيت :أن يفوتين ادج فركبت قال
 . ضعيف

عن الزهري قال أخربين عبيد اهلل بن عبد اهلل أن عبد اهلل بن [ حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب 4407البخاري ] -
عباس أخربه أن سعد بن عبادة األنصاري استفىت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن 

 اها. فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. تقضيه



 396 

أتاى   :قال مسعت سعيد بن جبري عن ابن عباس قاال  [ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أيب بشر4400البخاري ] -
لو  :فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم. إن أخيت نذرت أن حتج وإهنا ماتت :رجل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال له

 اها. فاقض اهلل، فهو أحق بالقضاء :قال. نعم :كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال
امرأة جعلت أمها على نفسها صالة بقباء فقال صلي   وأمر  :روقال البخاري يف باب من مات وعليه نذ

 اها. وقال ابن عباس حنوه. عنها
أبو اجلهم . ليس للنذر إال الوفاء به :قال  [ أخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن 54718عبد الرزاق ] -
لم يف النذر إال الوفاء، وإن ناذر فلام   ال أع :[ حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد اهلل بن عمر كان يقول13]

يستطع أن يويف نذره حىت مات، فإن وجد ما يعتق عنه أعتق، أو يهدي هديا إىل البيت، أو يتصدق عنه أحب إيل 
 . صحي ، تقدم يف الصيام. لو كنت وليه من أن أصوم عنه، وإمنا الصيام ملن حج، وادج والعمرة ملن حج واعتمر

اهلل بن أيب بكر عن عمته أهنا حدثته عن جدته أهنا كانت جعلت على نفسها مشيا إىل  [ عن عبد5997مال  ] -
 . اها صحي ، علقه البخاري. ابنتها أن متشي عنها مسجد قباء فماتت ومل تقضه فأفىت 

د اهلل بن عتبة يذكر [ حدثنا ابن عيينة عن عبد الكرمي أيب أمية قال مسعت عبيد اهلل بن عب54334عبد الرزاق ] -
سعيد . اعتكف عنها وصم :فبادرت إخويت إىل ابن عباس فسألته فقال :أن أمه ماتت وقد كان عليها اعتكا  قال

[ حدثنا سفيان عن عبد الكرمي أيب أمية عن عبيد اهلل بن عبد اهلل أنه سأل ابن عباس عان ناذر   613بن منصور ]
 .  اها ضعيف، تقدم يف الصوم. ا واعتكف عنهاصم عنه :كان على أمه من اعتكا  وماتت قال

[ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 51899وقال ابن أيب شيبة ]
اها ساند  . اعتكف عن أم  :عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت ومل تعتكف فقال ابن عباس

 .  جيد
سئل عن رجال    [ حدثنا ابن علية عن علي بن ادكم البناين عن ميمون عن 51837ابن أيب شيبة ] -

 . اها صحي . يصام عنه النذر :مات وعليه نذر، فقال
 : [ حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب حصني عن سعيد بن جبري قال مرة عن 51830ابن أيب شيبة ] -

 . ه أبو داود وصححه األلباين، تقدم يف الصوماها روا. إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عبد اهلل بن أيب مليكة أن  :[ أخربنا سليمان بن حرب قال4793ابن سعد ] -

اها ساند  . مييين يف ميني ابن أم رومان :عبد الرمحن بن أيب بكر حلف أال يكلم إنسانا، فلما مات قالت 
 . صحي 
اعتكفات   [ حدثنا أبو األحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن 51407شيبة ] ابن أيب -

 . اها سند ضعيف. عن أخيها بعد ما مات
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[ أخربنا ابن جريج قال أخربين عطاء أن عائشة ابنة أيب بكر كانت نذرت جاوارا يف  54778وقال عبد الرزاق ]
 . اها سند صحي ، تقدم يف الصوم.  مات فجاورت مثجو  ثبري فكان أخوها عبد الرمحن مينعها حىت

[ عن معمر قال مسعت رجال حسبت أنه من ولد امساء ابنة أيب بكر حيدث هشاام بان   54095عبد الرزاق ] -
 . عروة أن أمساء أمرت يف مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها

منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عباد اهلل قاال    [ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن4447البخاري ] -
قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء قاوم تسابق    :سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم أي الناس خري قال

. قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهونا وحنن غلمان أن حنلف بالشهادة والعهاد . شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته
 اها
[ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال مسعت معاوية بن سويد بن مقرن قاال  4743لبخاري ]ا -

هنانا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن سبع هنى عن خامت الذهب أو قال حلقة الاذهب   :مسعت الرباء بن عازب يقول
وأمرنا بسبع بعيادة املريض واتبا  اجلناائز   .وعن ادرير واإلستربق والديباج وامليثرة ادمراء والقسي وآنية الفضة

 اها. وتشميت العاطس ورد السالم وإجابة الداعي وإبرار املقسم ونصر املظلوم
إن الايمني مأمثاة، أو    :قال  :[ حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن حممد عن أبيه قال51848ابن أيب شيبة ] -

مسعات أيب   :د بن يونس حدثنا عاصم بن حممد بن زيد قاال [ قال لنا أمح510/ 1البخاري يف التاريخ ]. مندمة
 .  اها مرسل إسناده صحي . اليمني آمثة أو مندمة :يقول قال عمر بن اخلطاب

[ حدثنا أمحد بن سهل البخاري ثنا سهل بن املتوكل ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا أبو ضمرة عن 8734وقال اداكم ]
. إمنا اليمني مأمثاة أو مندماة   :عمر بن اخلطاب عن أبيه عن ابن عمر قال عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهلل بن

 . اها كذا وجدته، عن ابن عمر، وصححه اداكم
[ حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز حدثنا خلف بن هشام حدثنا عبثر عن لياث عان   6384الدارقطين ] -

بعة ميينان تكفران وميينان ال تكفران فالرجل حيلف واهلل ال األميان أر :قال محاد عن إبراهيم عن علقمة عن 
وأما اللذان ال تكفران فالرجل حيلف ما فعلات كاذا   . يفعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول واهلل أفعل فال يفعل

 .  اها ضعيف. وكذا وقد فعل والرجل حيلف لقد فعلت كذا وكذا ومل يفعله
الشهران  :قال عبد اهلل :العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال[ حدثنا علي بن عبد 7067الطرباين ] -

 .  مرسل حسن. اها أي يف من عليه صيام شهرين متتابعني. تسع ومخسون يوما
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قالات يف شايء    [ حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عن مسروق أن 51413ابن أيب شيبة ] -
قالته يف سياق مقتل عثمان، رواه . اها سند صحي . ؤمنون وكفر به الكافرونال والذي آمن به امل :حلفت عليه
 .  يف الفضائل

الطعام أدق مان   :قال  :[ أخربنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن ابن سريين قال8358ابن سعد ] -
طعاماا، فلماا شابعت     أكلت يف بيت حممد :وقال أخربنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال. أن يقسم عليه

اها . إن الطعام أهون من أن يقسم عليه :كان ادسن بن علي يقول :أخذت املنديل ورفعت يدي، فقال يل حممد
 . صحي 
اهاا  . أوفوا بالنذور :يقول  مسعت  :[ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال51178ابن أيب شيبة ] -

 . صحي 
ن بن حرب وعارم بن الفضل قاال حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عبد اهلل [ أخربنا سليما4757ابن سعد ] -

[ 5957الطرباين ]. ال والذي جناين يوم بدر :كان إذا اجتهد يف اليمني قال بن أيب مليكة أن 
 :يب مليكة قالحدثنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلوهري ثنا خالد بن خداش ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن ابن أ

والذي جناين يوم بدر، وكان يأخذ املصحف ويضاعه علاى    :كان عكرمة بن أيب جهل إذا اجتهد يف اليمني قال
 . اها صحي . كالم ريب كالم ريب :وجهه ويقول

[ حدثنا أبو الزنبا  روح بن الفرج املصري ثنا حيىي بن بكري حدثين يعقوب بن عبد الارمحن  3985الطرباين ] -
عشرين ومائة سنة، ستني يف اإلسالم، وساتني يف اجلاهلياة، وكاان إذا       عاش  :يب قالحدثين أ

 . اها حسن. والذي أنعم على حكيم أن يكون قتيال يوم ال أفعل كذا وكذا، وال يفعله :استغلظ يف اليمني قال
حدثنا قرة بن خالد عن  :قالحدثين عثمان بن عمر بن فارس  :[ حدثنا حممد بن بشار قال1964الدواليب ]ك -

اجلس فقد  :علي فيه ميني فلما ذهبت ألقوم قال :أستعريه عارية فقال أتيت  :سلمان أيب يونس قال
 . اها على رسم ابن حبان. جعل اهلل لكل ميني كفارة

من أقسم علاى   [ أخربنا معمر قال أخربين من مسع عكرمة حيدث عن أيب هريرة أنه قال54089عبد الرزاق ] -
 اها. رجل وهو يرى أنه سيربه فلم يربه فإن إمثه على الذي مل يربره

[ حدثين جدي عن عبد اجمليد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من أصحاب الانيب  1/14األزرقي ] -
الفااكهي  . ناس بهال حيلف بني املقام والبيت يف الشيء اليسري، أخا  أن يتهاون ال :صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

ثنا عبد اجمليد بن أيب رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل  :[ حدثين إبراهيم بن أيب يوسف قال074]
ال تستحلفوا عند املقام على الشيء اليسري أخشى أن يتهاون النااس   :من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم قال

 . اها ال بأس به. به

 



 399 

رأى عبد الرمحن  :حدثين جدي حدثنا عبد اجمليد عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال[ 1/14وقال األزرقي ]
أيف مال عظايم؟   :قال. ال :أيف دم؟ قالوا :رجل يستحلف، قال :ما هذا؟ قالوا :بن عو  مجاعة عند املقام فقال

ثنا عبد اجمليد بن  :أيوب قال[ حدثنا ابن أيب 074الفاكهي ]. يوش  الناس أن يتهاونوا هبذا املقام :قال. ال :قالوا
قدم عبد الرمحن بن عو  مكة، فرأى مجاعة باني الاركن،    :عبد العزيز عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال

 :ال، قال :إىل مال عظيم اقتطعه؟ قالوا :ال، قال :إىل دم؟ قالوا :إنسان يستحلف قال :ما هذا؟ قالوا :واملقام، فقال
 .  اها مرسل. هذا املقام إين ألخشى أن يتهاون الناس

[ حدثين أبو قالبة عبد املل  بن حممد الرقاشي وسألته عنه فحدثين قال ثنا قريش بن أنس قال 077الفاكهي ] -
إن رجال مات فأوصى إىل ابن عمر رضي اهلل عنهما، فجاءه رجل فادعى عليه مااال،   :ثنا ابن عون عن نافع قال

يا أبا عبد الرمحن، كأنا    :حلفه بني الركن واملقام، مث أعطه، فقال الرجليا نافع، خذ بيده فانطلق فاست :فقال
اها ضعيف، أبو قالبة مسع قريشا بعد . استحلفه وأعطه :حتب أن تسمع يف أن الذي يراين مث يراين ها هنا، فقال

 . التغري
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ن بشري بن يسار زعم أن رجال من األنصار يقال له [ حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد ع4707البخاري ] -
سهل بن أيب حثمة أخربه أن نفرا من قومه انطلقوا إىل خيرب فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيال، وقاالوا للاذي   

يا رساول   :فانطلقوا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقالوا. قالوا ما قتلنا وال علمنا قاتال. وجد فيهم قتلتم صاحبنا
ما لناا   :قالوا. تأتون بالبينة على من قتله :فقال هلم. الكرب الكرب :فقال. اهلل انطلقنا إىل خيرب فوجدنا أحدنا قتيال

فكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة . ال نرضى بأميان اليهود :قالوا. فيحلفون :قال. بينة
 .  فوداه رسول اهلل من عنده :ا ويف لفظاها ورواه مسلم وغريمه(5)من إبل الصدقة

كانت القسامة يف اجلاهلية مث أقرها رسول  :[ عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب قال57141عبد الرزاق ] -
. إن يهود قتلوا صاحبنا :اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف األنصاري الذي وجد مقتوال يف جب اليهود فقالت األنصار

ن بن يسار عن رجل من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم من األنصار أن النيب صلى اهلل وعن أيب سلمة وسليما
أحنلاف علاى    :هل حتلفون؟ فقالوا :فقال لألنصار. عليه وسلم قال ليهود بدأ هبم أحيلف منكم مخسون؟ قالوا ال

اها مرسل . جد بني أظهرهمالغيب يا رسول اهلل؟ فجعلها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دية على اليهود ألنه و
 . صحي 
[ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو بشر إمساعيل بن إبراهيم األسدي حدثنا ادجااج بان أيب   4700البخاري ] -

عثمان حدثين أبو رجاء من آل أيب قالبة حدثين أبو قالبة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للنااس، مث أذن  
قاال يل ماا   . نقول القسامة القود هبا حق، وقد أقادت هبا اخللفاء :ون يف القسامة قالما تقول :هلم فدخلوا فقال

يا أمري املؤمنني عندك رءوس األجناد وأشرا  العرب، أرأيات لاو أن    :فقلت. تقول يا أبا قالبة ونصبين للناس
أرأيت لاو أن   :لتق. ال :مخسني منهم شهدوا على رجل حمصن بدمشق أنه قد زىن، مل يروه أكنت ترمجه؟ قال

                                                
يف القسامة، والذي اجتمعت  [ وقال مال : األمر اجملتمع عليه الذي مسع وأدرك أهل العلم عليه والناس617/ 53قال ابن املنذر: ] - 5

إما عليه األئمة يف القدمي وادديث أن يبدأ املدعون يف القسامة، والقسامة ال جتب إال بأحد أمرين: إما أن يقول املقتول دمي عند فالن، و
يث بن سعد: إن املضروب أن يأيت والة الدم ]بلوث[ من بينة وإن مل تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة. وقال الل

إذا ]قال[: قتلين فالن ومات على ذل  فشهد على قوله العدول، أهنم يقسمون ويستحقون دمه مضت به السنة، وعليه كان العمل 
 باملدينة، وحكى ابن القاسم عن مال  أنه قال: يف كتاب اهلل يف قتيل بين اسرائيل ما يصدق القسامة. قال اهلل عز وجل )فقلنا اضربوه
ببعضها( فذحبت البقرة، مث ضربوه بلحمها فحيا، فتكلم فأخربهم فقال: فالن الذي قتلين، فقبل قوله، فقال: هذا مما يبني القسامة.اها 

[ وإمنا فرق بني القسامة يف الدم واألميان يف ادقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه يف حقه وأن 5444وقال مال  يف املوطأ ]
أراد قتل الرجل مل يقتله يف مجاعة من الناس وإمنا يلتمس اخللوة. قال: فلو مل تكن القسامة إال فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها  الرجل إذا

ها كما يعمل يف ادقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إمنا جعلت القسامة إىل والة املقتول يبدؤون هبا في
 ف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ يف مثل ذل  بقول املقتول.اهاليك
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فواهلل ما قتل رسول اهلل  :قلت. ال :مخسني منهم شهدوا على رجل حبمص أنه سرق أكنت تقطعه ومل يروه؟ قال
صلى اهلل عليه وسلم قط، إال يف إحدى ثالث خصال رجل قتل جبريرة نفسه فقتل، أو رجل زىن بعد إحصان، أو 

أوليس قد حدث أنس بن مال  أن رسول اهلل صلى اهلل  :ومفقال الق. رجل حارب اهلل ورسوله وارتد عن اإلسالم
فقلت أنا أحدثكم حديث أنس حدثين أناس أن  . عليه وسلم قطع يف السرق ومسر األعني، مث نبذهم يف الشمس

نفرا من عكل مثانية قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فبايعوه على اإلسالم، فاستومخوا األرض فسقمت 
أفال خترجون مع راعينا يف إبله، فتصيبون مان   :كوا ذل  إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالأجسامهم، فش
بلى، فخرجوا فشربوا من ألباهنا وأبواهلا فصحوا، فقتلوا راعي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :قالوا. ألباهنا وأبواهلا

سل يف آثارهم، فأدركوا فجيء هبام، فاأمر هبام    وأطردوا النعم، فبلغ ذل  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأر
وأي شيء أشد مما صنع هؤالء؟  :قلت. فقطعت أيديهم وأرجلهم، ومسر أعينهم، مث نبذهم يف الشمس حىت ماتوا

أترد علي حديثي يا  :فقلت. واهلل إن مسعت كاليوم قط :فقال عنبسة بن سعيد. ارتدوا عن اإلسالم وقتلوا وسرقوا
. لكن جئت بادديث على وجهه، واهلل ال يزال هذا اجلند خبري ما عاش هذا الشيخ بني أظهرهمال، و :عنبسة؟ قال

وقد كان يف هذا سنة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دخل عليه نفر من األنصار فتحدثوا عنده، فخرج  :قلت
عوا إىل رسول اهلل صلى اهلل رجل منهم بني أيديهم فقتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحط يف الدم، فرج

فخرج . يا رسول اهلل صاحبنا كان حتدث معنا، فخرج بني أيدينا، فإذا حنن به يتشحط يف الدم :عليه وسلم فقالوا
فأرسال إىل اليهاود   . نرى أن اليهود قتلته :قالوا. مبن تظنون أو ترون قتله :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال

ماا يباالون أن    :فقالوا. أترضون نفل مخسني من اليهود ما قتلوه :قال. ال :قالوا. م هذاآنتم قتلت :فقال. فدعاهم
. ما كنا لنحلف، فوداه من عناده  :قالوا. أفتستحقون الدية بأميان مخسني منكم :قال. يقتلونا أمجعني مث ينتفلون

بطحاء فانتبه له رجال مناهم   وقد كانت هذيل خلعوا خليعا هلم يف اجلاهلية فطرق أهل بيت من اليمن بال :قلت
إهنم قد  :فقال. قتل صاحبنا :فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماين فرفعوه إىل عمر باملوسم وقالوا

قال فأقسم منهم تسعة وأربعون رجال، وقدم رجل منهم مان  . فقال يقسم مخسون من هذيل ما خلعوه. خلعوه
هم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجال آخر، فدفعه إىل أخي املقتول فقرنت الشأم فسألوه أن يقسم فافتدى ميينه من

فانطلقا واخلمسون الذين أقسموا حىت إذا كانوا بنخلة، أخذهتم السماء فدخلوا يف غار يف اجلبل،  :يده بيده، قالوا
رجل أخي املقتول،  فاهنجم الغار على اخلمسني الذين أقسموا فماتوا مجيعا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر

وقد كان عبد املل  بن مروان أقاد رجال بالقسامة مث ندم بعاد ماا صانع، فاأمر      :قلت. فعاش حوال مث مات
[ من طريق إمساعيل 54700ورواه البيهقي ]اها . باخلمسني الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسريهم إىل الشأم

كان أبو قالبة عند عمر  :عن أيب رجاء موىل أيب قالبة قالالقاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد عن أيوب 
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. أقاد هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكار وعمار واخللفااء    :بن عبد العزيز فسأهلم عن القسامة قالوا
 .  وهو مرسل. وذكره

كان يسارق  [ عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة قال خلع قوم هذليون سارقا منهم 57394وقال عبد الرزاق ]
اداج قالوا قد خلعناه فمن وجده يسرق فدمه هدر فوجدته رفقة من أهل اليمن يسرقهم فقتلوه فجاء قومه عمار  
بن اخلطاب فحلفوا باهلل ما خلعناه ولقد كذب الناس علينا فأحلفهم عمر مخسني ميينا مث أخذ عمر بيد رجل مان  

صاحبكم ففعلوا فانطلقوا حىت إذا دنوا من أرضهم أصااهبم   الرفقة مث قال اقرنوا هذا إىل أحدكم حىت تؤتوا بدية
مطر شديد فاستتروا جببل طويل وقد أمرسوا فلما نزلوا كلهم انقض اجلبل عليهم فلم ينج منهم أحاد وال مان   

 اها. ركاهبم إال التري  وصاحبه فكان حيدث مبا لقي قومه
مر بن عبد العزياز فقاال أين أرياد أن اد     دعاين ع :[ عن معمر عن الزهري قال57180عبد الرزاق ] وقال

القسامة يأيت رجل من أرض كذا وكذا وآخر من أرض كذا وكذا فيحلفون قال فقلت له ليس ذل  ل  قضى هبا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء بعده وإن  إن تتركها أوش  رجل أن يقتل عند باب  فيطل دمه فاإن  

دعاين عمر بان   :[ حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري قال17376يب شيبة ]ابن أ. للناس يف القسامة حياة
قد بدا يل أن أردها، إن األعرايب يشهد، والرجل الغائب جيايء فيشاهد،    :عبد العزيز فسألين عن القسامة، فقال

حادثنا  . اء بعدهواخللف يا أمري املؤمنني، إن  لن تستطيع ردها، قضى هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :فقلت
ما رأيت مثال   :حممد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث أن عمر بن عبد العزيز قال

)وأشهدوا ذوي عدل منكم( وقالت األسباط )وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا  :القسامة قط أقيد هبا، واهلل يقول
القسامة حق، قضاى هباا    :وقال سليمان بن يسار. وهم يعلمون(للغيب حافظني( وقال اهلل )إال من شهد بادق 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بينما األنصار عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ خارج رجال مناهم، مث    
خرجوا من عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا هم بصاحبهم يتشحط يف دمه، فرجعوا إىل رسول اهلل صلى 

قتلتنا اليهود، ومسوا رجال منهم، ومل تكن هلم بينة، فقال هلم رسول اهلل صالى اهلل علياه    :يه وسلم، فقالوااهلل عل
استحقوا خبمسني قسامة أدفعه إليكم  :شاهدان من غريكم حىت أدفعه إليكم برمته، فلم تكن هلم بينة، فقال :وسلم

فأراد نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يأخاذ قساامة    يا رسول اهلل، إنا نكره أن حنلف على غيب، :برمته، فقالوا
يا رسول اهلل، إن اليهود ال يبالون ادلف، مىت ما نقبل هذا منهم يأتوناا   :اليهود خبمسني منهم، فقالت األنصار

 . اها خرب صحي . على آخرنا، فوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده
بن بكري عن ابن إسحاق حدثين حممد بن إبراهيم بن ادارث التيماي   [ من طريق يونس54784وروى البيهقي ]

وامي اهلل ما كان سهل بأكثر علما منه ولكناه   :عن عبد الرمحن بن جبيد بن قيظي أخي بين حارثة قال ابن إبراهيم
وسالم  كان أسن منه أنه قال له واهلل ما هكذا كان الشأن ولكن سهل أوهم ما قال رسول اهلل صلى اهلل علياه  
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احلفوا على ما ال علم لكم به ولكنه كتب إىل يهود خيرب حني كلمته األنصار إنه وجد فيكم قتيل بني أبيااتكم  
اها (5). فدوه فكتبوا إليه حيلفون باهلل ما قتلوه وال يعلمون له قاتال فوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عنده

 .  مرسل وإسناده حسن، وهو. ورواه الطحاوي يف املشكل
[ عن ابن شهاب عن عراك بن مال  وسليمان بن يسار أن رجال من بين سعد بن ليث أجارى  5449مال  ] -

أحتلفاون   :فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة َفُنِزَي منها فمات، فقال عمر بن اخلطاب للذين ادعي عليهم
فقضى عمر بن اخلطاب بشطر . لفون أنتم؟ فأبواوقال لآلخرين أحت. باهلل مخسني ميينا ما مات منها؟ فأبوا وحترجوا

 .  اها مرسل جيد(1)الدية على السعديني
أوطأ رجل من بين سعد بن ليث رجال من جهينة فرسا  :[ عن معمر عن الزهري قال57108عبد الرزاق ] ورواه

ملات مناها؟  فقطع إصبعا من أصابع رجله فنزى حىت مات فقال عمر للجهينني أحتلف منكم مخسون هلو أصابه و
وقال عن . فجعلها عمر بن اخلطاب نصف الدية. فاستحلف من اآلخرين مخسني فأبوا أن حيلفوا. فأبوا أن حيلفوا

وكان عمر بن عبد العزيز يستري  إىل هذه حىت أن كان ليقضى هبا يف الشيء  :ابن جريج عن ابن شهاب حنوه قال
وقضى يزيد بن عبد املل  مبثل ذل  يف ابن نوح ومتايم بان   قال ابن جريج وأقول أنا . الذي يرى أنه بعيد منها

[ حادثنا  17191ابن أيب شايبة ] . مهران وهشام يف ابن سعد بن سعيد اهلذيل ملا مات من ذل  وكانا اصطرعا
حممد بن بكر عن ابن جريج قال أخربين ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب أوطأ يف زمانه رجل من جهينة رجال من 

                                                
[ حدثين الوليد بن عتبة قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا األوزاعي عن عطاء 464وقال أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ ] - 5

قدري وال من حيلف على قسامة. قال أبو زرعة: ليس اخلراساين قال: مل يكن يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حروري وال 
يعين هبذا ادديث أهنم كانوا ال يرون القسامة، أمر القسامة صحي  من كل وجه، جيب هبا القود والعقل ولكن معناه أهنم كانوا يتوقون 

وجبون هبا قودا.اها سويد ليس األميان، وهذا قول أصحابنا وقول أهل املدينة، غري أصحاب أيب حنيفة، فإهنم يزعمون أهنم ال ي
[ عن معمر قال قلت لعبيد اهلل بن عمر أعلمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقاد بالقسامة؟ 57184عبد الرزاق ] بالقوي.وقال

النيب  قال: ال. قلت فأبو بكر؟ قال ال. قلت: فعمر؟ قال ال. قلت فكيف جتترئون عليها؟ فسكت. فقلت ذل  ملال  فقال ال نضع أمر
الثوري قال: إذا وجد القتيل يف قوم به أثر كان [ عن 57171صلى اهلل عليه وسلم على اخلتل لو ابتلي هبا أقاد هبا. وقال عبد الرزاق ]

بد ع عقله عليهم وإذا مل يكن به أثر مل يكن على العاقلة شيء إال أن تقوم البينة على أحد. قال سفيان: وهذا مما اجتمع عليه عندنا. وقال
[ عن ابن جريج قال أخربين يونس بن يوسف قال قلت البن املسيب: عجبا من القسامة يأيت الرجل يسأل عن القاتل 57188الرزاق ]

واملقتول ال يعر  للقاتل وال املقتول مث يقسم. قال: قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالقسامة يف قتيل خيرب ولو علم أن جيترىء 
 قضى هبا.اها سند جيد.الناس عليها ملا 

[ أن يف كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول اهلل فيما بلغنا يف القتيل يوجد بني ظهراين 619/ 53ذكر ابن املنذر يف األوسط ] - 1
املدعى ديار أن األميان على املدعى عليهم، فإن نكلوا حلف املدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان مجيعا كانت الدية نصفني: نصف على 

عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأمياهنم. وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة املدينة وعلماؤهم يقولون: 
 إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم املدعى عليهم نصف الدية.اها
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فأحلفهم عمر مخسني رجاال  . جل من بين غفار رجال من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذل بين غفار، أو ر
 اها. منهم من املدعني فأبوا أن حيلفوا، وأىب املدعى عليهم أن حيلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية

قال قال عمر بن [ عن الثوري عن عبد الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن 57174وقال عبد الرزاق ]
وقال عبد الرزاق عن إمساعيل بن عبد اهلل أيب الوليد عان عباد   . القسامة توجب العقل وال تشيط الدم :اخلطاب

الرمحن بن عبد اهلل عن القاسم بن عبد الرمحن أن رجلني أتيا عمر مبىن فقاال إن ابن عم لنا حنن إليه شر  قتل فقال 
نه وإال حلف من يداريكم ما قتلوا فإن نكلوا حلفتم مخسني ميينا مث لكم عمر شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم م

[ حدثنا وكيع قال حدثنا املسعودي عن 17690ابن أيب شيبة ]. الدية، إن القسامة توجب العقل وال تشيط الدم
ثنا وكيع [ حد17378وقال ابن أيب شيبة ]. إن القسامة إمنا توجب العقل وال تشيط الدم :قال عمر :القاسم قال

انطلق رجالن من أهل الكوفة إىل عمر بن اخلطاب، فوجداه  :قال حدثنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قال
يا أمري املؤمنني، إن ابن عم  :قد صدر عن البيت عامدا إىل مىن، فطافا بالبيت، مث أدركاه فقصا عليه قصتهما، فقاال

ساكت عنهما ال يرجع إليهما شيئا، حىت ناشداه اهلل فحمل عليهما، مث  لنا قتل، حنن إليه شر  سواء يف الدم، وهو
ويل لنا إذا مل نذكر باهلل، وويل لنا إذا مل نذكر اهلل، فيكم شاهدان ذوا عدل  :ذكراه اهلل فكف عنهما، مث قال عمر

قاتال، فإن نكلوا حلاف  ما قتلنا، وال علمنا  :جتيئان هبما على من قتله فنقيدكم منه، وإال حلف من يدرؤكم باهلل
[ من طريق عبد اهلل بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد 54096ورواه البيهقي ]. منكم مخسون، مث كانت لكم الدية

مث قاال  . القسامة توجب العقل وال تشايط الادم   :الرمحن عن القاسم بن عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب قال
 اها  . هذا منقطع :البيهقي

[ نا حممد بن القاسم بن زكريا نا هشام بن يونس نا حممد بن يعلى عن عمر بن صب  عن 3346وقال الدارقطين ]
ملا حج عمر حجته األخرية اليت مل حيج غريها  :مقاتل بن حيان عن صفوان بن سليم عن سعيد بن املسيب أنه قال

هل علمتم  :س ، فقال هلمغودر رجل من املسلمني قتيال يف بين وادعة، فبعث إليهم عمر وذل  بعد ما قضى الن
ال، فاستخرج منهم مخسني شيخا فأدخلهم ادطيم، فاستحلفهم باهلل رب هذا  :هلذا القتيل قاتال منكم؟ قال القوم

البيت ادرام، ورب هذا البلد ادرام، ورب هذا الشهر ادرام أنكم مل تقتلوه، وال علمتم له قاتال، فحلفوا بذل ، 
ه مغلظة يف أسنان اإلبل، أو من الدنانري والدراهم دية وثلثا، فقال رجل منهم يقال لاه  أدوا ديت :فلما حلفوا، قال

ال، إمنا قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى اهلل عليه وسالم،   :يا أمري املؤمنني أما جتزيين مييين من مايل؟ قال :سنان
 اها. عمر بن صب  متروك ادديث. فأخذ ديته دنانري دية وثلث دية

قتل قتيل بني حيني من مهدان باني   :[ حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعيب قال17639أيب شيبة ]وقال ابن 
انطلق معهم فقس ما بني القريتني، فأيتهما كانت أقارب   :وادعة وخيوان فبعث معهم عمر املغرية بن شعبة، فقال

 . اها أشعث بن سوار ضعيف. فأدق هبم القتيل
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حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أيب ليلى عن الشعيب أن قتيال وجد باليمن بني حايني،  [ 17305وقال ابن أيب شيبة ]
انظروا أقرب اديني إليه، فأحلفوا منهم مخسني رجال باهلل ما قتلنا، وال علمنا قاتال، مث يكاون   :فقال عمر :قال

 اها. عليهم الدية
لشيباين عن الشعيب أن قتيال وجاد باني   [ عن الثوري عن جمالد بن سعيد وسليمان ا57144وقال عبد الرزاق ]

وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن اخلطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إىل وادعة أقرب فأحلفهم عمر مخسني ميينا 
قال الثوري وأخربين منصور عن ادكم عن اداارث  . كل رجل منهم ما قتلت وال علمت قاتال مث أغرمهم الدية

كاذل    :فقال عمار . املؤمنني ال أمياننا دفعت عن أموالنا وال أموالنا دفعت عن أمياننابن األزمع أنه قال يا أمري 
وجد قتيل باليمن يف وادعاة،   :[ حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن الشعيب قال17696ابن أيب شيبة ]. ادق

[ حدثنا علي بن ادسان  0411ابن املنذر ]. ما قتلنا، وال علمنا قاتال، مث وداه :فرفع إىل عمر فأحلفهم خبمسني
حدثنا عبد اهلل بن الوليد عن سفيان حدثنا فراس ومكحول عن الشعيب أن قتيال وجد بني وادعة وشاكر، فقاساوا  
. ما بني الفريقني فوجدوه أقرب إىل وادعة، فحلفهم عمر مخسني ميينا ما قتلناه وال علمنا له قاتال، وغرمهم الدياة 

يق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن مغرية عن عامر يعين الشعيب أن قتايال  [ من طر54774ورواه البيهقي ]
وجد يف خربة من خربة وادعة مهدان فرفع إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فأحلفهم مخسني ميينا ما قتلناا وال  

ذا الرجل املسلم؟اهاا  يا معشر مهدان حقنتم دماءكم بأميانكم فما يبطل دم ه :علمنا قاتال مث غرمهم الدية مث قال
[ من طريق الشافعي حدثنا سفيان عن منصور عن الشعيب أن عمر بن 54774ورواه البيهقي ]. وهذا مرسل جيد

اخلطاب كتب يف قتيل وجد بني خيوان ووادعة أن يقاس ما بني القريتني فإىل أيهما كان أقرب أخرج إليه مناهم  
حلفهم مث قضى عليهم بالدية فقالوا ما َوَقْت أمواُلنا أمياَنَناا وال  مخسني رجال حىت يوافونه مكة فأدخلهم ادجر فأ

قال الشافعي وقال غري سفيان عن عاصم األحول عن الشعيب قال عمر بان  . كذل  األمر :أمياُننا أمواَلنا قال عمر
 . اها سفيان هو ابن عيينة. (5)حقنتم بأميانكم دماءكم وال ُيَطّل دم مسلم :اخلطاب

                                                

، مث قيل له: الثابت ضي اهلل عنه يف هذه القصة من األحكاممث قال البيهقي: ذكر الشافعي رمحه اهلل يف اجلواب عنه ما خيالفون عمر ر - 5
هو عندك، قال: ال، إمنا رواه الشعيب عن ادارث األعور وادارث جمهول، وحنن نروي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم باإلسناد الثابت 

ئكم فال يكون عليهم غرامة، وملا مل يقبل األنصاريون أمياهنم أنه بدأ باملدعني، فلما مل حيلفوا قال: فتربئكم يهود خبمسني ميينا وإذ قال: ترب
وداه النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل جيعل على يهود القتيل بني أظهرهم شيئا. قال الربيع: أخربين بعض أهل العلم عن جرير عن مغرية عن 

ر رضي اهلل عنه، وجمالد غري حمتج به وروي عن الشعيب قال: حارث األعور كان كذابا. وروي عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عم
مطر  عن أيب إسحاق عن ادارث بن األزمع عن عمر، وأبو إسحاق مل يسمع من ادارث بن األزمع قال علي بن املديين: عن أيب زيد 

با إسحاق من حدث ؟ عن شعبة قال: مسعت أبا إسحاق حيدث حديث ادارث بن األزمع، أن قتيال وجد بني وادعة وخيوان، فقلت: يا أ
قال: حدثين جمالد عن الشعيب عن ادارث بن األزمع. فعادت رواية أيب إسحاق إىل حديث جمالد، واختلف فيه على جمالد يف إسناده، 

 وجمالد غري حمتج به، واهلل أعلم.اها 
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[ حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أيب جريار  4944اوي ]ورواه الطح
فكتب عمر أن . أصابوا قتيال بني قريتني فكتبوا يف ذل  إىل عمر بن اخلطاب :عن الشعيب عن ادارث الوادعي قال

فكنت  :قال ادارث.  مث غرمهم الديةقيسوا بني القريتني فأيهما كان إليه أدىن فخذوا مخسني قسامة فيحلفون باهلل
 . اها ابن مطر ضعيف. فيمن أقسم مث غرمنا الدية
وجد  :[ حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن ادارث بن األزمع قال17309وقال ابن أيب شيبة ]

ما بني اديني، فإىل  أن قس :قتيل باليمن بني وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر بن اخلطاب إليه، فكتب إليه عمر
يا  :فأخذنا، وأغرمنا، وأحلفنا، فقلنا :فقاسوا، فوجدوه أقرب إىل وادعة، قال :أيهما كان أقرب فخذهم به، قال
. فأحلف منا مخسني رجال باهلل ما فعلات، وال علمات قااتال    :نعم، قال :أمري املؤمنني، أحتلفنا وتغرمنا؟ قال

بو غسان قال ثنا زهري بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن اداارث بان   [ حدثنا فهد قال ثنا أ4946الطحاوي ]
حيلف مخساون رجاال    :فقال عمر لوادعة. قتل قتيل بني وادعة وحي آخر والقتيل إىل وادعة أقرب :األزمع قال

وقال الذهيب اها . نعم :حنلف وتغرمنا؟ فقال :فقال له ادارث. باهلل ما قتلنا وال نعلم قاتال مث أغرموا الدية :منكم
[ قال صاحل جزرة أخربنا علي بن اجلعد مسعت شعبة يقول حدثين أبو إساحاق عان   5/564يف تذكرة ادفاظ ]

وجد قتيل يف وادعة مهدان، فقلت أليب إسحاق أمسعته من ادارث؟ فقال حدثنيه جمالاد   :ادارث بن األزمع قال
 . اها جمالد ضعيف. عن الشعيب

ا إبراهيم بن مرزوق قال أخربنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن ادكام عان   [ حدثن4943ورواه الطحاوي ]
اها رواه الثوري عن . ال وعقله :أما تدفع أموالنا أمياننا وال أمياننا عن أموالنا قال :ادارث بن األزمع أنه قال لعمر
 .  علمواهلل أ. أظنه مرسال. وادارث وثقه ابن حبان والعجلي. منصور عن ادكم عن ادارث

[ أخربنا عبد اهلل بن سعد بن إبراهيم قال حدثين عماي قاال   506/ 1وقال وكيع ابن خلف يف أخبار القضاة ]
حدثنا أيب عن ابن إسحاق قال حدثين عبد اهلل بن شربمة أن قتيال أصيب يف وادعة من مهدان وال يعلم له قاتال،  

خذ من وادعة مخسني رجال اخلارب واخلارب مث   فكتب فيه شري  بن ادارث إىل عمر بن اخلطاب فكتب عمر أن 
أهنم قد حلفوا فكتاب إلياه    :استحلفهم باهلل ما قتلوا وال يعلمون له قاتال، ففعل ذل  ففعلوا، فكتب إليه شري 

اها اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بان  . هبذا برءوا من الدم، فما الذي خيرجهم من العقل؟ ضع عليهم عقله :عمر
 . وفيه نظر، إمنا كان شري  بالكوفة ال باليمن. مرسلوهذا . سعد الزهري

[عن الثوري عن ابن جريج قال قال يل عطاء أول من استحلف بالقسامة زعموا عمر يف 57143عبد الرزاق] -
 .  اها منقطع. الدم مخسني ميينا

ملي  أن عمر بان   [ حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد اهلل بن يزيد اهلذيل عن أيب17616ابن أيب شيبة ] -
 . وهذا مرسل رجاله ثقات. كانوا أقل من مخسني أي ملا اها. اخلطاب ردد عليهم األميان
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. [ عن معمر عن أيب الزناد أن عمر بن اخلطاب استحلف امرأة مخسني ميينا مث جعلها دية57398عبد الرزاق ] -
يد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب استحلف [ عن أيب بكر بن عبد اهلل عن أيب الزناد عن سع57397عبد الرزاق ]

 . وأبو بكر هو ابن أيب سربة. اها ضعيف. امرأة مخسني ميينا على موىل هلا أصيب
كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن رجل وجد مقتاوال   :[ عن معمر عن الزهري قال57175عبد الرزاق ] -

فكتبت إليه حيلف  :قال الزهري. دعوه إىل منزهلم مث قتلوه يف دار قوم فقالوا طرقنا ليسرقنا وقال أولياؤه كذبوا بل
مث قتلوه فإن حلفوا أعطوا القود وإن . من أولياء املقتول مخسون أهنم لكاذبون ما جاء ليسرقهم وما دعوه اإلدعاء

ابن يف  وقد قضى بذل   :قال الزهري. نكلوا حلف من أولئ  مخسون باهلل لطرقنا ليسرقنا مث عليهم الدية
[ حدثنا عبد األعلى عن معمر أن الزهري 17301ابن أيب شيبة ]. بامرة النعامي أىب قومه أن حيلفوا فأغرمهم الدية

إنه دعاه إىل بيتاه   :سئل عن قتيل وجد يف دار رجل، فقال رب الدار إنه طرقين ليسرقين فقتلته، وقال أهل القتيل
 :دعاه فقتله، أقيد به، وإن نكلوا غرموا الدية، قاال الزهاري  إن أقسم من أهل القتيل مخسون أنه  :فقتله، فقال

 اها. فقضى ابن عفان يف قتيل من بين باقرة أىب أولياؤه أن حيلفوا، فأغرمهم عثمان الدية
[ أخربنا عبيد اهلل بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حادثنا  515/ 5وكيع يف أخبار القضاة ] -

ل حدثين حممد بن مسلم الزهري أن مصعب بن عبد الرمحن بن عو  ومعاذ بن عبياد اهلل  أيب عن ابن إسحاق قا
التيمي وأبو جعفويه ابن شعوب الليثي اهتموا بقتل ابن هبار أخي بين أسد وكانوا أصابوه يف الفتنة يف زمان عثمان 

كب عبد الرمحن بان أزهار يف   فلما اجتمع الناس على معاوية ركب إليه عبد اهلل بن الزبري يف دم ابن هبار، ور
بالشام، فدخل ابن الزبري على معاوية فقام ابن أزهر فرج باب معاوية  مصعب بن عبد الرمحن فاجتمعا عند 

إين واهلل ماا   :واعجبا يا معاوية! أختلو بابن الزبري يف دمائنا؟ فأذن له معاوية فدخل، فقاال  :رجا شديدا، وقال
 :مث تكلما يف دم ابن هبار قال :م، ولكن خلوت به أسأله عن أموال أهل ادجاز فقالخلوت بابن الزبري يف دمائك

ال، لعمار   :ابن الزبري :فقال. تسمون قاتل صاحبكم، مث حتلفون مخسني ميينا، مث نسلمه إليكم :معاوية البن الزبري
معاوية  :فقال. م الذي اجتمعوا فيهاهلل ال حنلف عليه، إال أنه قد عر  أنه كان معهم، وأنه قد وجد قتيال يف مكاهن

ال  :تربءون؟ فقاال  فتحلفون مخسني ميينا باهلل أن ما ادعوا على صاحبكم من قبل هذا الرجل لباطل مث :البن أزهر
أما أنت يا ابن الزبري فال . فواهلل ما أدري ما أصنع :معاوية :فقال. واهلل ما كنا لنحلف عليه، وما لنا بذل  من علم

وأما أنت يا ابن أزهر فال حتلف على براءة صاحب  فتربئاه،  . ؤالء النفر الذين اهتمتهم فستحق دم حتلف على ه
فردهاا علايهم    :قال. فواهلل ما أجد إال أن أرد هذه األميان اخلمسني على هؤالء الثالثة الذين اهتمتهم، مث يدونه

ذا نقص من اخلمسني رجل واحد كرت على فكان معاوية أول من رد األميان، ومل يكن قبل ذل ، كان إ. أثالثا
 . اها كذا رواه ابن إسحاق. اآلخرين، فإن نقص رجل واحد وضع الدية، وعقل القتيل
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[ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن القسامة يف الدم مل تزل على مخسني 57145وقال عبد الرزاق ]
فاهتمت بنو أسد بن عباد   متهم حىت حج رجال فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسا

العزى مصعب بن عبد الرمحن بن عو  الزهري ومعاذ بن عبد اهلل بن معمر التيمي وعقبة بن معاوية بن شاعوب  
الليثي بقتل إمساعيل بن هبار فاختصموا إىل معاوية إذ حج ومل يقم عبد اهلل بن الزبري بينة إال بالتهمة فقضى معاوية 

على املدعى عليهم وعلى أوليائهم فأبوا بنو زهرة وبنو متيم وبنو الليث أن حيلفوا عنهم فقال معاوية لبين بالقسامة 
أسد احلفوا فقال ابن الزبري حنن حنلف على الثالثة مجيعا فنستحق فأىب معاوية وقال اقسموا على رجل واحد فأىب 

موا إال على واحد فقضى معاوية بالقسامة فردها علاى  ابن الزبري إال أن يقسموا على الثالث فأىب معاوية أن يقس
مث . الثالثة الذين ادعى عليهم فحلفوا مخسني ميينا بني الركن واملقام فربئوا فكان ذل  أول ما قصارت القساامة  

ادعى يف إمارة مروان عطاء بن يعقوب موىل سبا  قتل أخيه ربيعة على ابن بلسانه وصاحبيه وكانوا خلعا فسااقا  
ولياؤهم أن حيلفوا عنهم ومل يرهم مروان رضى فيحلفهم كما أحلف معاوية فاستحلف مروان عبد اهلل بان  فأىب أ

سبا  وابنيه حممد وعطاء ابين يعقوب عند منرب النيب صلى اهلل عليه وسلم مخسني ميينا مردودة عليهم مث دفع إليهم 
قال وكاان  . مث ردت القسامة إىل األمر األولابن بلسانة وصاحبيه فقتلوهم وقضى عبد املل  مبثل قضاء مروان 

معمر حيدث قبل ذل  عن الزهري عن ابن املسيب أن عبد اهلل بن الزبري قال ملعاوية حنن حنلف فنساتحق علايهم   
فأىب عليهم وقال اقسموا على واحد فأىب عبد اهلل بن الزبري وأىب معاوية فردد معاوية األميان فكان حيادث هباذا   

 . اها سند صحي . وذكره ابن جريج عن ابن شهاب مثله خيتصره اختصارا
[ عن معمر عن أيوب عن ابن سريين أن رجال قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلني كانا 57101عبد الرزاق ] -

معه فاختصموا إىل شري  وقالوا هذان اللذان قتال صاحبنا فقال شري  شاهدا عدل أهنما قتال صاحبكم فلم جيدوا 
ثكلت  أم  يا شري  لاو   :فقصوا عليه القصة فقال علي فأتوا . هلم فخلى شري  سبيل الرجلنيأحدا يشهد 

أوردهاا   :فخال هبما فلم يزل يرفق هبما ويسأهلما حىت اعترفا فقتلهما فقال علي. كان للرجل شاهدا عدل مل ُيقتل
أورَدها سعٌد وسعٌد مشتِمْل، يا  :ظاها رواه أبو عبيد يف الغريب بلف. أهون السعي السريع. سعد وسعد مشتمل

 .  وهو مرسل جيد. يأيت يف القضاء إن شاء اهلل. إن أهون السقي التشريع :مث قال. سعُد ال ُتروى هبذاك اإلِبل
[ من طريق علي بن حرب حدثنا سفيان عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر أن علياا  55413وروى البيهقي ]

عبد الارزاق   هذا وهم، والصحي  ما قال اها. م، فما حبس بعد ذل  فهو جورإمنا ادبس حىت يتبني لإلما :قال
 :قال وقال علي. حبس اإلمام بعد إقامة ادد ظلم :[ عن الثوري عن حممد بن قيس عن أيب جعفر قال57140]

ريتني فهاو  وأميا قتيل وجد بني ق. أميا قتيل وجد بفالة من األرض فديته من بيت املال لكيال يبطل دم يف اإلسالم
 .  اها مرسل. على أسفهما يعين أقرهبما
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[ حدثنا عبد الرحيم عن حممد بن إسحاق عن أيب جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل 17610وقال ابن أيب شيبة ]
 . اها مرسل صاحل. بني القريتني، قاس ما بينهما

ال قسامة إال أن تقوم  :قال  [ عن إبراهيم عن داود بن ادصني عن عكرمة عن 57170عبد الرزاق ] -
 . اها ضعيف. بينة يعين يقول ال يقتل بالقسامة وال يبطل دم مسلم

[ حدثنا حممد بن نصر قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معمر عن حجاج عن قاابوس  0414ابن املنذر ] -
 . اها ضعيف. ال يقاد بالقسامة :عن أبيه عن ابن عباس قال

[ حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على 17307ابن أيب شيبة ] -
 . اها مرسل فيه ضعف. املدعى عليهم

[ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قطن أبو اهليثم حدثنا أبو يزيد املادين عان   3764وقال البخاري ]
جلاهلية لفينا بين هاشم، كان رجل من بين هاشم اساتأجره  إن أول قسامة كانت يف ا :عكرمة عن ابن عباس قال

رجل من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه يف إبله، فمر رجل به من بين هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال 
فأعطاه عقاال، فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت اإلبل إال . أغثين بعقال أشد به عروة جوالقي، ال تنفر اإلبل

فأين عقالاه؟   :قال. ريا واحدا، فقال الذي استأجره ما شأن هذا البعري مل يعقل من بني اإلبل قال ليس له عقالبع
ما أشاهد، ورمباا    :أتشهد املوسم؟ قال :فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال :قال

فكنت إذا أنت شهدت املوسم فناد يا آل  :قال. نعم :هل أنت مبلغ عين رسالة مرة من الدهر؟ قال :قال. شهدته
فإن أجابوك فسل عن أيب طالب، فأخربه أن فالنا قاتلين يف عقاال،   . فإذا أجابوك، فناد يا آل بين هاشم. قريش

ما فعل صاحبنا؟ قال مرض، فأحسنت القيام عليه،  :ومات املستأجر، فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال
فمكث حينا، مث إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واىف املوسام  . قد كان أهل ذاك من  :قال. فوليت دفنه

 :أين أبو طالب؟ قالوا :قال. هذه بنو هاشم :قالوا. يا آل بين هاشم :قال. هذه قريش :قالوا. يا آل قريش :فقال
فقال له اختر منا إحدى  :تاه أبو طالبفأ. قال أمرين فالن أن أبلغ  رسالة أن فالنا قتله يف عقال. هذا أبو طالب

ثالث، إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل، فإن  قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف مخسون من قوم  أن  مل تقتله، 
. فأتته امرأة من بين هاشم كانت حتت رجل منهم قد ولادت لاه  . فأتى قومه فقالوا حنلف. فإن أبيت قتلناك به

ففعال فأتااه   . ز ابين هذا برجل من اخلمسني وال تصرب ميينه حيث تصرب األميانيا أبا طالب أحب أن جتي :فقالت
يا أبا طالب، أردت مخسني رجال أن حيلفوا مكان مائة من اإلبل، يصيب كل رجل بعاريان،   :رجل منهم فقال

قاال ابان   . وافقبلهما، وجاء مثانية وأربعون فحلف. هذان بعريان فاقبلهما عين وال تصرب مييين حيث تصرب األميان
 اها. فوالذي نفسي بيده ما حال ادول ومن الثمانية وأربعني عني تطر  :عباس
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[ حدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن ابن أيب مليكة أن عمر بن عبد العزيز وابن الازبري  17698ابن أيب شيبة ] -
بن منهال قال حدثنا محاد قاال  [ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج 0414ابن املنذر ]. أقادا بالقسامة

سألين عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخربته أن عبد اهلل بن الزبري أقاد هباا،   :أخربنا عبد اهلل بن أيب مليكة قال
 . البخاري اها صحي ، علقه. وأن معاوية مل يقد هبا، وزعم أن عمر بن عبد العزيز أقاد هبا يف إمارته على املدينة

[ من طريق حيىي بن أيوب حدثين عقيل وقرة بن عبد الرمحن وابن جريج عن ابن شهاب 54775]وروى البيهقي 
مضت السنة يف القسامة أن حيلف مخسون رجال مخسني ميينا فإن نكل واحد منهم  :عن سعيد بن املسيب أنه قال

 . اها هو حديث حسن. وهذا منقطع :قال البيهقي. مل يعطوا الدم
من طريق إمساعيل بن إسحاق حدثنا إمساعيل بن أيب أويس وعيسى بن مينا قاال حدثنا  [54704وروى البيهقي ]

كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم يعين من أهال املديناة    :عبد الرمحن بن أيب الزناد أن أباه قال
خلفية ما ال جياىء خصاماؤهم   يبدأ باليمني يف القسامة الذين جييئون من الشهادة على اللطخ والشبهة ا :يقولون

قال أبو الزناد وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت أن رجال من األنصار قتل . وحيث كان ذل  كانت القسامة هلم
وهو سكران رجال ضربه بشوبق ومل يكن على ذل  بينة قاطعة إال لطخ أو شبيه ذل  ويف النااس يومئاذ مان    

هاء الناس ما ال حيصى وما اختلف اثنان مناهم أن حيلاف والة   أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن فق
املقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا مخسني ميينا وقتلوا وكانوا خيربون أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم قضاى   
 بالقسامة ويروهنا للذي يأيت به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأيت به خصمه ورأوا ذل  يف الصهييب حاني قتلاه  

ورواه ابن وهب عن ابن أيب الزناد وزاد فيه أن معاوية كتب إىل سعيد بن العاص إن كان ما . اداطبيون ويف غريه
 . اها حسن. ذكرنا له حقا أن حيلفنا على القاتل مث يسلمه إلينا

أخربه  [ من طريق عبد اهلل بن وهب أخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد أن هشام بن عروة54707وروى البيهقي ]
فذكر ادديث يف قتله قاال  . أن رجال من آل حاطب بن أيب بلتعة كانت بينه وبني رجل من آل صهيب منازعة

فركب حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب إىل عبد املل  بن مروان يف ذل  فقضى بالقسامة على ستة نفر مان آل  
لومها فأىب عبد املل  إال أن حيلفاوا علاى   حاطب فثىن عليهم األميان فطلب آل حاطب أن حيلفوا على اثنني ويقت

 اها. واحد فيقتلوه فحلفوا على الصهييب فقتلوه قال هشام فلم ينكر ذل  عروة ورأى أن قد أصيب فيه ادق
مل يازل   :[ حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن هشام عن أبيه يف القسامة17306وقال ابن أيب شيبة ]

 . اها صحي . سالميعمل هبا يف اجلاهلية واإل
[ حدثين أبو الطاهر وحرملة بن حيىي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخربنا ابان وهاب   6661وقال مسلم ]

أخربين يونس عن ابن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار موىل ميمونة زوج النيب صلى اهلل 
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هلل عليه وسلم من األنصار أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول اهلل صلى ا
 اها. أقر القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية
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