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 شكر وتقدير

 

هذذذذا العمذذذل لذذذم يمكذذذن لينجذذذب لذذذوال الذذذدعم الكبيذذذر الذذذذي ح يذذذت بذذذ  مذذذن أسذذذرتي وخصوصذذذا 

فلهذذذا  فتهذذا معذذي أ نذذاء مرجذذي وتشذذجيعها المسذذتمر لذذي إلنجذذاب هذذذا العمذذلبوجتذذي اللاليذذة ووق

 جبيل الشكر واالمتنان.

وأود أن أشذذذذكر مشذذذذرفي العبيذذذذب ديصذذذذالس البوسذذذذعيدي علذذذذى سذذذذعة صذذذذدر  علذذذذى تقصذذذذيري 

 وتوجيهات  المستمرة حتى إنجاب هذ  الرسالة.

م ة مذذذن أول يذذذووالشذذذكر موصذذذول إلذذذى الباحذذذا القذذذدير سذذذلطان الشذذذيباني علذذذى خدماتذذذ  الجليلذذذ

ا قذذدما  بذذدأت فيذذ  هذذذ  الرحلذذة والباحذذا فهذذد السذذعدي والباحذذا والبميذذل حذذاتم السذذيابي علذذى مذذ

 لي من مساعدات .

 والشذذذذذذذذذكر موصذذذذذذذذذول إلذذذذذذذذذى كذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذن أسذذذذذذذذذهم فذذذذذذذذذي هذذذذذذذذذذا البحذذذذذذذذذا ولذذذذذذذذذم أذكذذذذذذذذذر .
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 الملخص

تهذذذذده هذذذذذ  الدراسذذذذة إلذذذذى دراسذذذذة وتحليذذذذل أحاديذذذذا جذذذذام  ابذذذذن جعفذذذذر الم لذذذذه فذذذذي القذذذذرن 

ر هذذا بمصذذذادري ال الذذا والذذذي يعتبذذر أهذذم ا  ذذار عنذذد فقهذذاء اإلباجذذية المتقذذدمين ومقارنتالهجذذ

الحذذذديا ا خذذذري وتسذذذذليط الجذذذوء علذذذى المراحذذذذل ا ولذذذى فذذذي كيفيذذذذة تعامذذذل اإلباجذذذية مذذذذ  

 السنة النبوية من ناحية الرواية والمتن. وكانت تسا الت البحا:

 ما مكانة السنة عند محمد بن جعفر ا بكوي؟ .1

 أوج  االستدالل بالسنة في كتاب الجام ؟ما  .2

مذذذذا أوجذذذذ  التشذذذذاب  واالخذذذذتاله بذذذذين أحاديذذذذا ابذذذذن جعفذذذذر و يذذذذر  مذذذذن كتذذذذب روايذذذذة  .3

 الحديا المختلفة؟

ام  ابذذذن ولإلجابذذذة عذذذن هذذذذ  االسذذذحلة قذذذام الباحذذذا أوال باسذذذتقراء كذذذل ا حاديذذذا الذذذواردة فذذذي جذذذ

رودهذذا قذذارن بينهذذا وبذذين و جعفروتمييبهذذا عذذن ا حاديذذا المجذذافة إلذذى جذذام  ابذذن جعفذذر    ذذم

 في كتب رواية الحديا وتحليل ألفا ها.

 :ومن أبرب النتاحج التي توصلت إليها الدراسة

احتذذذل جذذذام  ابذذذن جعفذذذر مكانذذذة ع يمذذذة عنذذذد العمذذذانيين حتذذذى عصذذذرنا الحاجذذذر لمذذذا  -

 تميب ب  من سهولة العبارة وجمع   راء العلماء المتقدمين.

مذذذذن عصذذذذر ابذذذذن جعفذذذذر حتذذذذى القذذذذرن الخذذذذامس ألحقذذذذت بالجذذذذام  تعليقذذذذات العلمذذذذاء   -

 الهجري م  بيادات ك يرة جعلت أصل الجام   ير جلي.

 م.السنة النبوية هي المصدر ال اني للتشري  عند ابن جعفر بعد القرآن الكري -

م يسذذذتدل ابذذذن جعفذذذر با حاديذذذا ذات ا لفذذذا  ال ذذذاهرة التذذذي تذذذدل علذذذى معنذذذى الحكذذذ  -

 داللة واجحة ال لبس فيها

 حدي ا أوردها ابن جعفر في جامع  ا صلي. 149ا إلى وجود توصل الباح -

فذذذر عذذذدد أحاديذذذا الربيذذذ  التذذذي تتطذذذابع إمذذذا لف ذذذا أو معنذذذى مذذذ  أحاديذذذا جذذذام  ابذذذن جع -

 حدي ا. 25

معاصذذذرة أو  –نة التسذذذعة عذذذدا كتذذذب السذذذ -مصذذذدرا حذذذدي يا  11توصذذذل الباحذذذا إلذذذى  -

 ي جامع .سابقة البن جعفر انفردت بإخراج أحاديا أوردها ابن جعفر ف

مصذذذذادر حدي يذذذذة بعذذذذد عصذذذذر ابذذذذن جعفذذذذر انفذذذذردت بذذذذإيراد  10توصذذذذل الباحذذذذا إلذذذذى  -

 أحاديا ذكرها ابن جعفر في جامع .
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Abstract 

This study aims to study and analyze the hadiths of Jamie Ibn Ja`far’, 

the most important book of the early Ibadhi scholars, then compare 

themes with other sources of hadith; to shed light on the first stages in 

how the Ibadis dealt with the Prophet’s Sunnah in terms of narration 

and body. The research questions were: 

 What is the importance of the Sunnah according to Ibn Ja`far? 

 What are the aspects of inference for the Sunnah in Jamie Ibn 

Ja`far’?  

 What are the similarities and differences between the hadiths of Ibn 

Ja`far’ and other hadith books? 

In order to answer these questions, the researcher first extrapolated all 

the hadiths mentioned in the Jamie Ibn Ja`far and distinguished them 

from the hadiths that added later to the book, then compared them with 

their occurrence in the other books of the Hadith and analyzed their 

terms. 

Among the most prominent findings of the study:  

- The Jamie Ibn Jaafar has a great position among the Omanis. 

- The Prophet’s Sunnah is the second source of legislation for Ibn 

Jaafar after the Holy Qur’an. 

- The researcher found 149 hadiths in Jamie Ibn Jaafar. 

- The number of hadiths of Rabi` that match either verbal or meaning 

with the hadiths of Jamie Ibn Jaafar is 25 hadiths.  

- The researcher found 11 hadith sources contemporary or previous by 

Ibn Jaafar that were unique to citing hadiths mentioned by Ibn Ja`far in 

his book. 

- The researcher found 11 hadith sources written after the era of Ibn 

Ja`far that were unique to citing hadiths mentioned by Ibn Ja`far in his 

book. 
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 مقدمة

ل ذذذاني ااإلسذذذالمي مكانذذذة رفيعذذذة عاليذذذة  فهذذذي ا سذذذاس  إن مكانذذذة السذذذنة المشذذذرفة فذذذي التشذذذري 

روايذذذذة بعذذذذد القذذذذرآن الكذذذذريم  وقذذذذد اعتنذذذذى بهذذذذا علمذذذذاء اإلسذذذذالم أيمذذذذا اعتنذذذذاء  حف ذذذذا وكتابذذذذة و

ن السذذنة  لنبويذذة  اوإسذذنادا وشذذرحا  ولذذم يشذذذ عذذن ذلذذك اإلباجذذية  فقذذد كذذانوا مذذن أواحذذل مذذن دو 

 لينا.أواحل المسانيد المنقولة إهـ( يعتبر من  175فمسند اإلمام الربي  بن حبيب )ت 

امذذذ  هذذـ( يعتبذذر مذذن الجو3ولعذذل كتذذاب الجذذام  للعالمذذة الشذذيخ محمذذد بذذن جعفذذر ا بكذذوي )ق 

مذذذذاء الفقهيذذذذة المتقدمذذذذة النذذذذادرة التذذذذي وصذذذذلت إلينذذذذا مكتملذذذذة وقذذذذد نذذذذال ح ذذذذوة كبيذذذذرة عنذذذذد عل

مذذن  بيذذراإلباجذذية المشذذارقة حتذذى أطلقذذوا عليذذ  مجذذابا )قذذرآن ا  ذذر(  وقذذد حذذوي علذذى عذذدد ك

 أقوال علماء اإلباجية المتقدمين باإلجافة إلى عدد كبير من ا حاديا النبوية.

 مشكلة البحث

إن دراسذذذة أحاديذذذا جذذذام  ابذذذن جعفذذذر ومقارنتهذذذا بمصذذذادر الحذذذديا ا خذذذري تسذذذلط الجذذذوء 

ايذذذذة علذذذذى المراحذذذذل ا ولذذذذى فذذذذي كيفيذذذذة تعامذذذذل اإلباجذذذذية مذذذذ  السذذذذنة النبويذذذذة مذذذذن ناحيذذذذة الرو

لقذذرن مذذن أهميذذة جذذام  ابذذن جعفذذر فذذي كونذذ  ألذذه فذذي القذذرن ال الذذا الهجذذري اوالمذذتن  حيذذا تك

 هـ. 277الذهبي لتدوين الحديا الشريه  حيا يُْذَكُر أن م لف  كان حيا في عام 

ية وبمذذذذا أن كتذذذذاب الجذذذذام  البذذذذن جعفذذذذر ا بكذذذذوي يعتبذذذذر أهذذذذم ا  ذذذذار عنذذذذد الفقهذذذذاء اإلباجذذذذ

و  ون مذذذو  شذذذعرا  فإنذذذ  يعطذذذي صذذذورة المتقذذذدمين  حيذذذا اعتنذذذوا بذذذ  فعلقذذذوا عليذذذ  وشذذذروح

 أنموذجية حول مكانة السنة عند متقدمي اإلباجية.

 حدود البحث

م  مذذذن 2018 -هذذذـ 1439حذذذدود هذذذذا البحذذذا هذذذو كتذذذاب الجذذذام  البذذذن جعفذذذر الطبعذذذة ال ال ذذذة 

مراجعذذذذة وتصذذذذحيس أحمذذذذد بذذذذن صذذذذالس الشذذذذيخ أحمذذذذد  ونشذذذذر وبارة التذذذذراا وال قافذذذذة  وهذذذذي 

 ة.ت على جام  ابن جعفر كامال كما وج س مصحح  في المقدمالطبعة الوحيدة التي شمل

 أسباب اختيار الموضوع

تعذذذود عالقتذذذي بجذذذام  ابذذذن جعفذذذر منذذذذ بمذذذن طويذذذل  عنذذذدما كنذذذت أحقذذذع كتذذذاب  تنذذذوير العقذذذول 

  لذذذم يكذذذن –رحمذذذ     –فذذي علذذذم قواعذذذد ا صذذذول  للشذذذيخ ناصذذذر بذذن أبذذذي نبهذذذان الخروصذذذي 

)سذذذدتحدا بالتفصذذذيل  ام  وقذذد انتقذذذد  بقسذذذوة فذذي كتابذذذ الشذذيخ ناصذذذر مذذذن المعجبذذين بكتذذذاب الجذذذ
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ومنذذذذ تلذذذك السذذذنوات وأنذذذا يحذذذدوني الشذذذوق وتكبذذذر الر بذذذة فذذذي عذذذن هذذذذ  النقطذذذة فذذذي محلهذذذا(  

خدمذذذذة كتذذذذاب الجذذذذام  البذذذذن جعفذذذذر واكتشذذذذاف  واللذذذذوص فذذذذي أعماقذذذذ   وقذذذذد واتتنذذذذي الفرصذذذذة 

ه بدهميتذذ  فذذي الجانذذب لخدمتذذ  مذذن الجانذذب الحذذدي ي  وإ هذذار  بالصذذورة الالحقذذة بذذ   والتعريذذ

 الحدي ي عند اإلباجية.

 أهمية البحث

ت يعتبذذذر القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري هذذذو القذذذرن الذذذذهبي لروايذذذة الحذذذديا حيذذذا  هذذذرت فيذذذ  أمهذذذا

ن ماجذذذة( كتذذب الروايذذة وهذذذي الكتذذب السذذذتة )البخذذاري  مسذذلم  أبذذذوداود  الترمذذذي  النسذذذاحي  ابذذ

قذذذد فذذذر هذذذو مذذذن علمذذذاء هذذذذا القذذذرن  فوكذذذذلك مسذذذند اإلمذذذام أحمذذذد  وحيذذذا إن العالمذذذة ابذذذن جع

ديذذذا هذذذـ أو بعذذذدها بقليذذذل  وقذذذد ذكذذذر فذذذي كتابذذذ  عذذذددا  ال بذذذدس بذذذ  مذذذن ا حا 277تذذذوفي سذذذنة 

عة النبويذذذة كونذذذ  كتذذذاب فقذذذ  فذذذي المقذذذام ا ول  فذذذإن هذذذذا البحذذذا سيسذذذلط الجذذذوء علذذذى الصذذذن

لمذذذتن  الحدي يذذذة فذذذي جذذذام  ابذذذن جعفذذذر ودراسذذذة ا حاديذذذا الذذذواردة فيذذذ  مذذذن ناحيذذذة الروايذذذة وا

أو  مقارنذذذا  بينهذذذذا وبذذذذين رواياتهذذذذا فذذذي كتذذذذب الروايذذذذة ا خذذذذري سذذذواء المعاصذذذذرة البذذذذن جعفذذذذر

 المتدخرة عن .

 دراسات سابقة

لقذذذد حاولذذذت جاهذذذدا البحذذذا عذذذن دراسذذذات سذذذابقة حذذذول موجذذذوع البحذذذا إال أنذذذي لذذذم أوفذذذع فذذذي 

ذلذذذك   يذذذر أننذذذي وجذذذدت دراسذذذات مشذذذابهة لعلمذذذاء متذذذدخرين عذذذن ابذذذن جعفذذذر ا بكذذذوي يمكذذذن 

 :ا  وأهمهااالستفادة منه

الس روايذذذة الحذذذديا عذذذن اإلباجذذذية  دراسذذذة مقارنذذذة  وهذذذي رسذذذالة ماجسذذذتير تقذذذدم بهذذذا صذذذ -1

ا ردن  بذذذبذذذن أحمذذذد البوسذذذعيدي  فذذذي كليذذذة الدراسذذذات الفقهيذذذة والقانونيذذذة فذذذي جامعذذذة آل البيذذذت 

م  وقذذذذد اسذذذذتفدت منهذذذذا فذذذذي معرفذذذذة وفهذذذذم مذذذذنهج الروايذذذذة عنذذذذد 1998 ي7 ي19وأجيذذذذبت فذذذذي 

 .اجية وتطبيقاتها في كتب المتقدمين منهماإلب

لذذوم السذذنة عنذذد اإلباجذذية  رسذذالة دكتذذوراة تقذذدم بهذذا أحمذذد بذذن يحيذذى الكنذذدي  فذذي معهذذد ع -2

م  وهذذذذي دراسذذذذذة 2006ا علذذذذى  صذذذذول الذذذذدين بجامعذذذذة البيتونذذذذذة بتذذذذونس وأجبيذذذذت فذذذذي 

ة السذذذن موسذذذعة حذذذول علذذذوم السذذذنة عنذذذد اإلباجذذذية  وقذذذد اسذذذتفدت ك يذذذرا منهذذذا فذذذي فهذذذم مكانذذذة

 وعلومها عند اإلباجية بشكل عام.

مسذذند اإلمذذذام الربيذذذ  بذذن حبيذذذب وكتذذذاب الجذذام  البذذذن بركذذذة  دراسذذة مقارنذذذة  وهذذذي رسذذذالة  -3

ماجسذذتير تقذذدم بهذذا الفاجذذلي إبذذراهيم بذذن علذذي بذذن عمربذذولرواو  فذذي معهذذد العلذذوم والبحذذوا 
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وجيذذذا  وأجبيذذذت بتذذذاريخ اإلسذذذالمية بكليذذذة الدراسذذذات العليذذذا بجامعذذذة السذذذودان للعلذذذوم والتكنول

هذذذذـ  وتكمذذذذن اإلسذذذذتفادة منذذذذ  فذذذذي منهجيذذذذة مقارنذذذذة أحاديذذذذا جذذذذام  ابذذذذن 1429ذي القعذذذذدة  19

 بركة م  مسند الربي  بن حبيب.

أسئلة البحث   

 تتم ل المشكلة التي يحاول هذا البحا معالجتها في عدة أسحلة:

 ما مكانة السنة عند محمد بن جعفر ا بكوي؟ .1

 سنة في كتاب الجام ؟ما أوج  االستدالل بال .2

 ما عدد ا حاديا التي أوردها ابن جعفر في جامع  بعد استبعاد البيادات؟ .3

مذذذذا أوجذذذذ  التشذذذذاب  واالخذذذذتاله بذذذذين أحاديذذذذا ابذذذذن جعفذذذذر مقارنذذذذة بكتذذذذب الحذذذذديا  .4

 اإلباجية؟

ن مذذذذا المصذذذذادر الحدي يذذذذة  يذذذذر اإلباجذذذذية التذذذذي انفذذذذردت بذذذذإيراد أحاديذذذذا أوردهذذذذا ابذذذذ .5

 جعفر في جامع ؟

بحثأهداف ال  

 هذا البحا يهده إلى ا مور التالية:

 معرفة مكانة السنة عند ابن جعفر. .1

 بيان أوج  االستدالل بالسنة في كتاب الجام  البن جعفر. .2

 يادات.بعد استبعاد البمعرفة ا حاديا النبوية التي أوردها ابن جعفر في جامع   .3

 اإلباجية.مقارنة ا حاديا الواردة عند ابن جعفر م  كتب رواية الحديا  .4

ابذذذن  إيجذذذاد المصذذذادر الحدي يذذذة  يذذذر اإلباجذذذية التذذذي انفذذذردت بذذذإيراد أحاديذذذا أوردهذذذا .5

 جعفر في جامع .

 منهج البحث

يذذا أقذذوم سذذدعتمد فذذي البحذذا علذذى المذذنهج االسذذتقراحي والمذذنهج المقذذارن والمذذنهج التحليلذذي  ح

 ودهذذا فذذيوبذذين ور أوال باسذذتقراء كذذل ا حاديذذا الذذواردة فذذي جذذام  ابذذن جعفذذر   ذذم أقذذارن بينهذذا

 كتب رواية الحديا   م أقوم بتحليل ألفا ها للخروج بنتاحج جديدة.

 وقد اتبعت هذ  المنهجية:
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الكتذذذب أ نذذذاء تخذذذريج ا حاديذذذا اعتمذذذدت البحذذذا فذذذي الجذذذام  الصذذذحيس لإلمذذذام الربيذذذ  و أوال:

ى لذذت إلذذذنتقالسذذتة أوال فذذإن لذذذم أجذذد الحذذذديا فيهذذا انتقلذذذت إلذذى كتذذب التسذذذعة فذذإن لذذذم أجذذد فيهذذذا ا

 المصادر الحدي ية ا خري.

ي ب  اللف ذذذأ نذذاء مقارنذذذة ا حاديذذا مذذ  المصذذذادر الحذذديا اإلباجذذية اعتمذذذدت علذذى التشذذا ثانيااا:

 أوال  م أنتقل إلى التشاب  في المعنى ن را لقلة هذ  المصادر وسهولة حصرها.

نفذذراد ى االأمذذا أ نذذاء مقارنذذة ا حاديذذا مذذ  المصذذادر الحذذديا  يذذر اإلباجذذية فقذذد اعتمذذدت علذذ

فذذذي تخذذذريج ا حاديذذذا ن ذذذرا لك ذذذرة هذذذذ  المصذذذادر وصذذذعوبة حصذذذرها ومخافذذذة اتسذذذاع البحذذذا 

 وتشعب .

م عنذذذذد الحكذذذذم علذذذذى ا حاديذذذذا اعتمذذذذدت أن كذذذذل مذذذذا أورد  الربيذذذذ  والبخذذذذاري ومسذذذذل ثالثااااا:

تذذذ  أحاديذذذا صذذذحيحة ال تحتذذذاج إلذذذى حكذذذم   أمذذذا ا حاديذذذا ا خذذذري فقذذذد أوردت فيهذذذا مذذذا وجد

 اء دون تطويل ومناقشة.من أقوال العلم

 خطة البحث

 قسمت هذا البحا إلى تمهيد و ال ة فصول وخاتمة.

 تمهيد: ابن جعفر وكتاب  الجام 

 االجتماعي( –لعلمي ا –أوال: عصر ابن جعفر )السياسي  

مكانتذذذذ   – ذذذذار  آ –تالميذذذذذ   –شذذذذيوخ   – انيذذذذا: ابذذذذن جعفذذذذر ومنبلتذذذذ  العلميذذذذة )شخصذذذذيت   

 العلمية(

 –خصذذذاحص مذذذنهج ابذذذن جعفذذذر  –مذذذوارد الكتذذذاب  –ابذذذن جعفذذذر )نسذذذبة الكتذذذاب  ال ذذذا: جذذذام   

 قيمة الكتاب(

 رابعا: السنة في عصر ابن جعفر

 خامسا: مكانة السنة عند ابن جعفر.

 سادسا: طرق االستدالل بالسنة عند ابن جعفر

 ا حاديا الواردة في جام  ابن جعفروتخريجها: الفصل ا ول

 ديا ابن جعفر بمصادر الحديا اإلباجية.الفصل ال اني: مقارنة أحا

 المبحا ا ول: مقارنة حدي ية بين أحاديا ابن جعفر ومسند الربي 

 المبحا ال اني: مقارنة حدي ية بين أحاديا ابن جعفر ومدونة أبي  انم الخرساني

 .المبحا ال الا: مقارنة حدي ية بين أحاديا ابن جعفر والمصادر اإلباجية ا خري

 الا: مقارنة أحاديا ابن جعفر بمصادر الحديا ا خريالفصل ال 

 ة ل .المبحا ا ول: مقارنة حدي ية بين أحاديا ابن جعفر والمصادر الحدي ية المعاصر
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 ة ل .المبحا ال الا: مقارنة حدي ية بين أحاديا ابن جعفر والمصادر الحدي ية الالحق

  حا.  وفي  أهم ما توصلت إلي  من نتاحج في هذا البخاتمة
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 تمهيد: ابن جعفر وكتاب  الجام 

أوال: عصر ابن جعفر السياسي    

اخذذل دلذذم يكذذن مسذذتقرا سياسذذيا سذذواء  عذذاا ابذذن جعفذذر فذذي القذذرن ال الذذا الهجذذري وهذذذا القذذرن

 عمان أو خارجها .

ي ففذذذذى النطذذذذاق الخذذذذارجي  شذذذذهد هذذذذذا القذذذذرن انقجذذذذاء العصذذذذر الذذذذذهبي للدولذذذذة العباسذذذذية الذذذذذ

مذذذذ  ودكيذذذذد قذذذذوة خالفذذذذتهم وتعبيذذذذب سذذذذلطتهم العسذذذذكرية واإلداريذذذذة  اسذذذذتطاع العباسذذذذيون فيذذذذ  ت

 تذذراك هذذـ بذذدأ العصذذر ال ذذاني مذذن الدولذذة العباسذذية حيذذا  هذذر نفذذوذ ا232تذذولي المتوكذذل سذذنة 

وبذذذذرب العنصذذذذر التركذذذذى  واسذذذذتد ر بالمناصذذذذب الكبذذذذري فذذذذى الدولذذذذة  وسذذذذيطر علذذذذى اإلدارة 

الة والسذذذذالطين فذذذذي شذذذذ ون والجذذذذيا. وأبذذذذرب أوجذذذذ  عصذذذذر االنحطذذذذاط هذذذذذا  اسذذذذتقالل الذذذذو

ا وتدخل الجيا في تعيين الخلفاء.  واليتهم وتدسيسهم دوال مستقلة تمام 

 في القرن الهجري ال الا: (1)وهذ  قاحمة بحكام بني العباس

 هـ(218 -هـ 198المدمون ) -1

 هـ(227 -هـ 218المعتصم ) -2

 هـ(232 -هـ 227الوا ع باهلل ) -3

 هـ(247 -هـ 232المتوكل على   ) -4

 هـ(248 -هـ 247نتصر باهلل )الم -5

 هـ(252 -هـ 248المستعين باهلل ) -6

 هـ(256 -هـ 255المهتدي باهلل ) -7

 هـ(279 -هـ 256المعتمد على   ) -8

 هـ(289 -هـ 279المعتجد باهلل ) -9

 هـ(295 -هـ 289المكتفي باهلل ) -10

 هـ(317 -هـ 295المقتدر باهلل ) -11

 -ل ذذاني أتذذاو لإلمامذذة ال انيذذة فذذي عمذذان إن الذذوهن الذذذي أصذذاب الدولذذة العباسذذية فذذي عصذذرها ا

 إيجابيذذذا مناخذذذا -إمامذذذا  هذذذـ177محمذذذد بذذذن عبذذذد   بذذذن عفذذذان اليحمذذذدي  بتنصذذذيب بذذذدأت التذذذي

 وعذذذم التجذذذارة فذذذابدهرت والمنذذذاطع عمذذذان فذذذي والعذذذدل ا مذذذن ونشذذذر واالسذذذتقرار لالبدهذذذار

                                      

 155صو 17م  ص 0092- هـ1430سهيل  تاريخ الدولة العباسية  دار النفاحس  الطبعة السابعة  محمد طقوا ان ر للمبيد:  (1)
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 حيذذذذلالر بذذذذن محبذذذذوب أم ذذذذال مذذذذن اإلباجذذذذي المذذذذذهب علمذذذذاء قبلذذذذة عمذذذذان وأصذذذذبحت. ا مذذذذن

 .وأبناء 

 :الذين حكموا عمان في القرن الهجري ال الا (1)وفي ما يلي قاحمة با حمة

 هـ( 207 –هـ 192 سان بن عبد   اليحمدي) -1

 هـ(226 –هـ  207عبد الملك بن حميد العلوي ) -2

 هـ(237–هـ 226المهنا بن جيفر اليحمدي ) -3

 هـ(272 –هـ237الصلت بن مالك الخروصي) -4

 هـ(277 –هـ 273حمدي )راشد بن الن ر الي -5

 هـ(280 –هـ 277عبان بن تميم الخروصي ) -6

الصذذلت  إال أن هذذذا الوجذذ  لذذم يسذذتمر إلذذى نهايذذة القذذرن ال الذذا حيذذا وقعذذت فتنذذة عذذبل اإلمذذام

بذذذن مالذذذك الخروصذذذي التذذذي شذذذقت صذذذه اإلمامذذذة وأحذذذد ت حروبذذذا داميذذذة فذذذي الجانذذذب الذذذداخلي 

 .العماني

التذذذي حجذذذرها ابذذن جعفذذذر وكذذذان معاصذذرا لهذذذا فقذذذد  وهذذذ  الحاد ذذذة مذذن أهذذذم ا حذذذداا السياسذذية

هذذـ ومبايعذذة راشذذد بذذن 272فذذي عذذام  (2)شذذهد قجذذية عذذبل اإلمذذام الصذذلت بذذن مالذذك الخروصذذي

 . هـ 277الن ر اليحمدي  م عبل  وتولية اإلمام عبان بن تميم الخروصي عام 

ب هذذذذ  ا حذذذداا أدت إلذذذى وقذذذوع حذذذروب داخليذذذة شذذذديدة سذذذفكت فيهذذذا الذذذدماء وفجعذذذت القلذذذو

وأ ذذارت ا حقذذاد فذذي القلذذوب وتشذذتت الجمذذ  ممذذا حذذدا بذذالفريع الخاسذذر المنكذذوب بذذدن يسذذتعين 

هذذذذـ لتقذذذذ  عمذذذذان تحذذذذت سذذذذيطرة القاحذذذذد العباسذذذذي محمذذذذد بذذذذن 280بالدولذذذذة العباسذذذذية فذذذذي عذذذذام 

 .(3)هـ 280 ورالذي قام بقتل اإلمام عبان بن تميم في عام 

هذذذـ( 317 -هذذذـ 282سذذذامة ) ذذذم  لذذذت عمذذذات تحذذذت سذذذيطرة بنذذذي العبذذذاس تحذذذت إمذذذارة بنذذذي 

  .(4)وانتشر ال لم وسفك الدماء في هذ  الفترة الم لمة من التاريخ العماني

                                      

م  2013هذذـي1434مسذذقط ودار الفرقذذد  الطبعذذة ال انيذذة  –الهاشذذمي  سذذعيد بذذن محمذذد  دراسذذات فذذي التذذاريخ العمذذاني  النذذادي ال قذذافي  (1)
 .70ص

البطاشذي  سذيه بذن حمذود  إتحذاه ا عيذان فذي تذاريخ بعذم علمذاء عمذان  مكتذب المستشذار الخذاص لجاللذة السذلطان للشذحون  ان ر: (2)
والريذامي  قجذية عذبل اإلمذام الصذلت بذن مالذك الخروصذي  ( 272-1/271م  )2016 يهـ1437ينية والتاريخية  الطبعة الرابعة الد

 .68م  ص2015بيت اللشام للنشر والترجمة  الطبعة ا ولى  
 .154الريامي  قجية عبل اإلمام الصلت  ص  (3)
 (.2/263ا عيان بسيرة أهل عمان  مكتبة االستقامة  ) تحفةهـ(،1332عبدهللا بن حميد )ت:  السالمي ان ر:  (4)
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مكانته العلمية( –آثاره  –تالميذه  –شيوخه  –ثانيا: ابن جعفر ومنزلته العلمية )شخصيته   

 اسمه ونسبه وأسرته:

المصذذادر أك ذذر مذذن   لذذم أجذذد فذذي (1)هذذو الشذذيخ العالمذذة أبذذو جذذابر محمذذد بذذن جعفذذر ا بكذذوي

 . (2)هذا  وا بكوي نسبة إلى إبكي حيا سكن هو عاحلت  في محلة اليمن

كذذذان الشذذذيخ محمذذذد بذذذن جعفذذذر ا بكذذذوي مذذذن أسذذذرة عريقذذذة فذذذي العلذذذم والفقذذذ  فيذذذذكر أن والذذذد  

 .(4)  وكان اخو  سعيد بن جعفر من علماء القرن ال الا الهجري(3)جعفر من رجال العلم

 الذذذي كذذان علمذذا  مذذن  (5)علذذي ا بهذذر بذذن محمذذد بذذن جعفذذر اإلبكذذوي وهذذو والذذد العالمذذة أبذذي

 (6)أعالم بمان    وفقيها  مشهورا بين أقران   

 :(7)يقول العالمة محمد بن سالم الرقيشي

روتييييييييييييييلزهراءرفهييييييييييييييلزهرفه  يييييييييييييي ف ر  يييييييييييييي 
ر

رالشييييييييييييي رلرفهر ييييييييييييي ر  ييييييييييييي رفه ييييييييييييي ف ر
ر ركييييييييييييقريفيييييييييييي ر ييييييييييييهر يييييييييييي ف  رلرف  يييييييييييي ي

ر
ركيييييييييييييقريفييييييييييييي ر يييييييييييييهر ييييييييييييي   رلرفهر ييييييييييييي  ر

ر رحسيييييييي  رفبيييييييي   رفه  يييييييي رفهيييييييي  ر يييييييييه
ر

رحمزييييييييييييييييييييي ر يييييييييييييييييييييهر  رييييييييييييييييييييي رفه لييييييييييييييييييييي  ر
ر رو  يييييييييييييييييييييييييييييييي  ر يييييييييييييييييييييييييييييييي ل ر ر  يييييييييييييييييييييييييييييييي  

ر
ر  ريييييييييييييييييييييييييييي ك  قر ييييييييييييييييييييييييييييهرف ح يييييييييييييييييييييييييييي  ر

ر روف  ييييييييييييييييييي ر   ييييييييييييييييييي ر  ييييييييييييييييييي رلرف  ييييييييييييييييييي ي
ر

ر(8)د  يييييييييييييييييييييييي  رت يييييييييييييييييييييييي ره   يييييييييييييييييييييييي  ر
ر  

 حياته

ذهذذذب إلذذذى أن وفاتذذذ   (9)دتذذذ  وال وفاتذذذ    يذذذر أن العالمذذذة البطاشذذذيلذذذم أقذذذه علذذذى تذذذاريخ وال

 كانت في أواخر القرن ال الا الهجري إلى أواحل القرن الراب .

اجذذذي وعنذذد الن ذذذر فذذي ا حذذذداا والمسذذاحل التذذذي وردت فذذذي جامعذذ  نلحذذذ  أنذذ  أدرك الشذذذيخ الق

 أبا علي موسى بن علي بن عبرة ا بكوي.

                                      

 عبذد  العالمذة سذيرة مذداد  بن عبد  مداد  وابن  (1/271البطاشي   إتحاه ا عيان في تاريخ بعم علماء عمان )ان ر للتفاصيل:  (1)
 .22-21م  ص 1984 يونيو لخمسون وا السادس العدد ترا نا  سلسلة عمانن سلطنة وال قافة  القومي التراا وبارة مداد  بن

 (1/272البطاشي  إتحاه ا عيان  ) (2)
 (1/272المرج  السابع  ) (3)
 (1/524المرج  السابع  ) (4)
  م2007 -هذـ1428السذعدي  فهذد بذن علذي  معجذم الفقهذاء والمتكلمذين اإلباجذية  مكتبذة الجيذل الواعد الطبعذة ا ولذى ان ر ترجمت  :  (5)

(1/58) 
 (1/272شي  إتحاه ا عيان    )البطا (6)
 (3/86هـ( وال وقام وفقي  نا م للشعر من إبكي. ان ر السعدي  معجم الفقهاء )1387محمد بن سالم الرقيشي )ت:  (7)
 (1/273البطاشي  إتحاه ا عيان  ) (8)
 (1/272المرج  السابع  ) (9)
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 أنذذا أُصذذلي  خلذذه موسذذى بذذن علذذي )رحمذذ   (   وصذذاحت وقذذد كنذذتُ حيذذا يقذذول عذذن نفسذذ :  

صذذذاححة  وهذذذو يقذذذرأ فذذذي الصذذذالة  وأحسذذذبها صذذذالة الفجذذذر  فدمسذذذك مذذذا قذذذدر    وهذذذو سذذذاكت 

عذذذن القذذذراءة حتذذذى توهمنذذذا أنذذذ  قذذذد فهذذذم لذذذذلك   ذذذم مجذذذى فذذذي صذذذالت   وصذذذاو أيجذذذا صذذذاحس 

هذذذو ومذذن معذذذ   ونحذذن فذذي الصذذذالة لصذذبي وقذذذ  فذذي بحذذذر عنذذد المسذذذجد  وقطذذ  الصذذذالة وانتقذذل

 (1)حتى وقه على البحر فدخرج اللالم.  

  وهذذذذا  (2)هذذذـ231جمذذذادي اآلخذذذرة  ي10ومذذذن المعلذذذوم أن الشذذذيخ موسذذذى بذذذن علذذذي تذذذوفي فذذذي 

يذذدل علذذى أنذذ  كذذان قذذد وصذذل سذذن البلذذوو فذذي ذلذذك الوقذذت  وعليذذ  فذذإني أقذذدر سذذنة والدتذذ  مذذا 

 هـ.215هـ و210بين 

نا إلذذذى بة النعذذذدام القذذذراحن المباشذذذر ممذذذا يجذذذطرأمذذذا تقذذذدير سذذذنة وفاتذذذ  فهذذذو أمذذذر بذذذال  الصذذذعو

 استخدام قراحن بعيدة ومن أهم هذ  القراحن:

هذذـ( ويذذذكر عنذذ  أنذذ  280معاصذذرة ابذذن جعفذذر لإلمذذام عذذبان بذذن تمذذيم الذذذي قتذذل سذذنة ) -1

 .(3)ال يتوال 

أحذذذد أشذذذهر طذذذالب ابذذذن جعفذذذر أبذذذو الحذذذواري محمذذذد بذذذن الحذذذواري ونقذذذل عنذذذ  تلميذذذذ   -2

فذذال أ نذذاء عذذبل اإلمذذام الصذذلت بذذن مالذذك وبلذذ  سذذن الحلذذم محمذذد بذذن روو أنذذ  كذذان ط

 . لذا ربما عاا ابن جعفر بعد ذلك سنينا.(4)في إمامة راشد بن الن ر

وأيمذذانهم حيذذا يقذذول:  وقذذد ن رنذذا  (5)تكلذذم فذذي جامعذذ  عذذن كيفيذذة التعامذذل مذذ  الجبذذابرة -3

ء فيمذذذذا يبتلذذذذى بذذذذ  النذذذذاس مذذذذن جذذذذور الجبذذذذابرة ...  يذذذذر أنذذذذا ن رنذذذذا فذذذذي أيمذذذذان هذذذذ ال

فربمذذذا هذذذذ  داللذذذة أنذذذ  عذذذاا فذذذي فتذذذرة حكذذذم بنذذذي سذذذامة التذذذي عرفذذذت  (6)الجبذذذابرة..  

بذذذال لم والتجبذذذر وسذذذفك الذذذذدماء فخصذذذها بالتذذذدليه كيفيذذذة التعامذذذذل معهذذذم مذذذن الناحيذذذذة 

 الشرعية.

ال الذذا  فذذي أواخذذر القذذرنلذذذا أجذذدني أتفذذع مذذ  مذذا ذهذذب إليذذ  العالمذذة البطاشذذي إلذذى أن وفاتذذ  

 هـ.  300-هـ 290ن الراب  وربما تكون ما بين الهجري إلى أواحل القر

 نشدت :

نشذذد ابذذن جعفذذر فذذي بلدتذذ  إبكذذي حتذذى عذذره بذذا بكوي ونسذذيت قبيلتذذ  ا صذذلية لكنذذ  تنقذذل فذذي 

أيذذام عمذذر  إلذذى عذذدة مذذدن علذذى حسذذب مذذا تشذذير إليذذ  المراجذذ   فهذذو ذهذذب إلذذى البصذذرة مذذرة 
                                      

 (1/345ابن جعفر  الجام   ) (1)
 (/2293السعدي  معجم الفقهاء  ) (2)
 (1/245السالمي  تحفة ا عيان  ) (3)
 .124م  ص 2015هـ ي1436الشيباني  سلطان بن مبارك  أمالي التراا  ذكرة عمان  الطبعة ا ولى  (4)
 (8/105( و)3/204ان ر: ابن جعفر  الجام   ) (5)
 (205-3/204المرج  السابع) (6)
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فرة جذذذاء فذذذي بيذذذان الشذذذرع: واحذذذدة علذذذى ا قذذذل بعذذذد وفذذذاة أبيذذذ  حيذذذا التقذذذى باإلمذذذام أبذذذي صذذذ

 حذذد نا محمذذد بذذن سذذعيد بذذن أبذذي بكذذر عذذن محمذذد بذذن جعفذذر أن أبذذا  جعفرأوصذذى إليذذ  بوصذذايا 

وكذذان فيمذذا أوصذذى إليذذ  دينذذا بوصذذايا لرجذذل مذذن أهذذل البصذذرة فخذذرج إلذذى البصذذرة فسذذدل عذذن 

الرجذذل فلذذم يجذذد  فقيذذل لذذ  إنذذ  بواسذذط  فلقذذي أبذذا صذذفرة فشذذاور  فذذي ذلذذك فدشذذار عليذذ  أبوصذذفرة 

ن يخذذرج إلذذى واسذذط ويسذذذدل عذذن موجذذ  الرجذذذل فذذإن وجذذد  وإال فنذذذادي عليذذ  بذذدعلى صذذذوت  أ

 (1)باسم الرجل فإن وجد ل  صحة وإال فرق ذلك الحع على الفقراء أو ودع .  

وكانذذت صذذحارإحدي المذذدن التذذي اسذذتقر بهذذا وهنذذاك إشذذارات ك يذذرة فذذي جامعذذ  تذذدل علذذى ذلذذك 

بكذذاة مذذن التجذذار يقذذول:  وأول مذذا يفعذذل بذذ  صذذاحب ومنهذذا مذذا ذكذذر  للطريقذذة التذذي ت خذذذ بهذذا ال

السذذاحل بصذذحار  الذذذي يدخذذذ بكذذاة مذذن يقذذدم مذذن البحذذر  أنذذ  إذا سذذم  بسذذفينة قذذد أقبلذذت وجذذ  

أمين ذذذا لذذذ  مذذذن عنذذذد....وكنت أري علذذذى صذذذاحب المتذذذاع مشذذذقة شذذذديدة   نذذذ  ربمذذذا كذذذان منبلذذذ  

لحكذذذم فكذذذان ذلذذذك رأيذذذ . بعوتذذذب  فيحمذذذل مالذذذ  ونفسذذذ  علذذذى الخطر...فسذذذدلت عنذذذ  سذذذليمان بذذذن ا

قلذذت لذذ : فذذإن لذذم يقذذدر هذذذا اللريذذب علذذى كفيذذل؟ قذذال: يحبسذذ  الذذوالي بذذين يديذذ   ويطلذذب إليذذ  

 (2)الكفيل..  

وقذذد اسذذتقر أيجذذا فذذي نذذبوي حيذذا توجذذد عذذدة مسذذاحل تشذذير إلذذى أنذذ  كذذان فذذي نذذبوي ومنهذذا مذذا 

محمذذد بذذن جعفذذر  جذذاء فذذي بيذذان الشذذرع:  وكنذذا نحذذن ومحمذذد بذذن ابذذي المذذ  ر قذذد انطلقنذذا وأتينذذا

وهذذو بنذذبوي فذذي دار مالذذك بذذن خذذاتم فسذذدل  محمذذد بذذن أبذذي المذذ  ر فذذي المذذتهم إذا امتنذذ ؟ فقذذال 

محمذذد بذذن جعفذذر وهذذذو قاعذذد علذذى السذذرير فذذذروي ذلذذك عذذن عذذبان بذذذن الصذذقر فذذي المحذذذارب 

 (3)إذا امتن  لم يحارب على التهمة.  

 أعمال :

ص منهذذا أنذذ  عذذين قاجذذيا علذذى عمذذل ابذذن جعفذذر قاجذذيا علذذى حسذذب مذذا تشذذير إليذذ  عذذدة نصذذو

صذذحار فذذذي بمذذذن اإلمذذذام الصذذذلت بذذن مالذذذك وهذذذذا مذذذا يشذذذير إليذذ  هذذذذا الذذذنص:  فذذذإن قذذذالوا : أن 

صذذلتا ولذذى محمذذد بذذن جعفذذر علذذى صذذحار  ذذم عبلذذ  قبذذل أن يذذتم شذذهرين  قيذذل لهذذم: إن صذذلتا لذذم 

 (4)يعبل محمد بن جعفر   ولكن أبا جابر كر  بعم ا مور فاستدذن فدذن ل  ...  

اك قصذذذة أخذذذري تذذذروي عذذذن اإلمذذذام أبذذذي سذذذعيد الكذذذدمي أحذذذد العلمذذذاء الكبذذذار فذذذي القذذذرن وهنذذذ

الرابذذذ  الهجذذذري تذذذدل علذذذى أنذذذ  كذذذان قاجذذذيا ونذذذص الروايذذذة:  : وروي لنذذذا أبذذذو سذذذعيد أن أبذذذا 

                                      

 (64/247م )1984هـ ي1404راا القومي وال قافة  الكندي  محمد بن إبراهيم  بيان الشرع   وبارة الت (1)
 (2/120ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (68/406الكندي  بيان الشرع ) (3)
 (68/389الكندي  بيان الشرع ) (4)
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الحذذواري رفعذذت عليذذ  امذذرأة إلذذى أبذذي جذذابر محمذذد بذذن جعفذذر وكذذان علذذى مذذا قيذذل قاجذذيا فذذدلبم 

راد أن يحلفذذذ  فوصذذذل أبذذذو الحذذذواري إلذذذى نبهذذذان فقذذذال لذذذ  إن أبذذذو جذذذابر أبذذذا الحذذذواري اليمذذذين وأ

أبذذذا جذذذابر يحلفنذذذي فقذذذال لذذذ  نبهذذذان فإنذذذ  ال يحلفذذذك أر  عينيذذذك فلمذذذا حجذذذر  أبذذذو الحذذذواري أراد 

أبذذو جذذابر أن يحلفذذ  فقذذال لذذ  يذذا أبذذا جذذابر تحلفنذذي وأنذذا أعمذذى ان ذذر إلذذى عينذذي فن ذذر أبذذو جذذابر 

 (1)لم يحلف .  إلى عيني  فقال نعم هذ  ذاهبة وهذ   احبة ف

وقذذذذد شذذذذكك العالمذذذذة البطاشذذذذي فذذذذي هذذذذذ  القصذذذذة بقولذذذذ   كيذذذذه ال يعذذذذره أبذذذذو جذذذذابر أن أبذذذذا 

وخصوصذذذا أن أبذذذا الحذذذواري أحذذذد تالمذذذذة ابذذذن  (2)الحذذذواري أعمذذذى قبذذذل وقذذذوع هذذذذ  القصذذذة؟  

 .جعفر

وبذذذالر م مذذذن ا حذذذداا الساسذذذية الخطيذذذرة التذذذي حذذذد ت إ ذذذر قيذذذام قاجذذذي المسذذذلمين وصذذذاحب 

ذاك الشذذذيخ موسذذذى بذذذن موسذذذى بذذذن علذذذي ا بكذذذوي بعذذذبل اإلمذذذام الصذذذلت بذذذن  الحذذذل والعقذذذد آن

مالذذذك الخروصذذذي ومبايعذذذة راشذذذد بذذذن الن ذذذر ومذذذا تبعهذذذا مذذذن أحذذذداا خطيذذذرة علذذذى السذذذاحة 

العمانيذذذة  والتذذذي عرفذذذت الحقذذذا بفتنذذذة عذذذبل اإلمذذذام الصذذذلت بذذذن مالذذذك والتذذذي ذكرناهذذذا بشذذذكل 

ر عذذن ابذذن جعفذذر مشذذاركة فاعلذذة سذذري  فذذي مبحذذا عصذذر ابذذن جعفذذر السياسذذي إال أنذذ  لذذم يذذ  

وكذذذان يتذذذولى  (3)فذذذي ا حذذذداا وتبنذذذى  مواقذذذه معتدلذذذة فذذذي مقاتلذذذة الخذذذارجين علذذذى اإلمذذذام  

 .(4)موسى بن موسى واإلمام راشد بن الن ر

وهذذذا يقودنذذا إلذذى خطذذد علمذذي وقذذ  فيذذ  م لفذذو معجذذم أعذذالم اإلباجذذية قسذذم المشذذرق حيذذا ذكذذر 

جذذذام   (6)وهذذذو مذذذا ذكذذذر  مصذذذحس (5)رسذذذتاق.  أن محمذذذد بذذذن جعفذذذر  أحذذذد أصذذذحاب مدرسذذذة ال

بذذن جعفذذر فذذي طبعتذذ  ا خيذذرة التذذي اعتمذذدت عليهذذا فذذي هذذذا البحذذا  وهذذذا لذذيس صذذحيحا  ن 

لسذذذببين: ا ول تشذذذكلت هذذذذا المدرسذذذة بعذذذد عصذذذر ابذذذن جعفذذذر بمذذذا ال يقذذذل  (7)مدرسذذذة الرسذذذتاق

اشذذد بذذن الن ذذر سذذنة   انيذذا المدرسذذة الرسذذتاقية تتبذذرأ مذذن موسذذى بذذن موسذذى واإلمذذام ر 50عذذن 

ويعتبذذذرونهم بلذذذاة وعصذذذاة ومبتذذذدعين علذذذى عكذذذس محمذذذد بذذذن جعفذذذر  فكيذذذه يكذذذون محمذذذد بذذذن 

 جعفرأحد أفرادها؟

                                      

 (75/214المرج  السابع ) (1)
 (.1/276البطاشي  إتحاه ا عيان ) (2)
 .112الريامي  قجية عبل اإلمام الصلت  ص  (3)
 (1/272إتحاه ا عيان )البطاشي   (4)
 (  مادة محمد بن جعفر.المشرق قسممجموعة باح ين  معجم أعالم اإلباجية ) (5)
 (1/8ابن جعفر الجام  ) (6)
 .209ان ر للمبيد الريامي  قجية عبل اإلمام الصلت  ص  (7)
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 صفاته

ويبذذذدو لذذذي أن هذذذذ  العاهذذذة قذذذد  (1)المشذذذهور مذذذن كتذذذب التذذذاريخ أن محمذذذد بذذذن جعفذذذر كذذذان أصذذذم

لذذي أصذذابت  بعذذدما كبذذر فذذي السذذن  فالحاد ذذة التذذي أوردتهذذا عنذذ  مذذن صذذالت  مذذ  موسذذى بذذن ع

 تدل على أن  لم يكن أصم في ذلك الوقت.

وأيجذذا مذذن الصذذفات التذذي عرفذذت عنذذ  أنذذ  أصذذيب بالشذذك فيذذروي عذذن نفسذذ   قذذال محمذذد بذذن 

جعفذذر: كنذذت أعنذذي بالشذذك  فدسذذدل محمذذد بذذن محبذذوب وسذذعيد بذذن محذذرب وسذذليمان بذذن الحكذذم 

أفتذذاني  والوجذذاو بذذن عقبذذة  و يذذرهم مذذن الفقهذذاء... قلذذت: وكنذذت أسذذدل سذذعيد بذذن محذذرب  فذذإذا

بشذذيء ربمذذا جعلذذت فقلذذت لذذ  لذذم؟ فيقذذول لذذي: أقبذذل مذذا أقذذول لذذك  فذذال أقنذذ  حتذذى أعذذره كيذذه 

حذذذل ذلذذذك الشذذذيء  أو كيذذذه حذذذرم؟ فيقذذذول: إنمذذذا لذذذم أخبذذذرك كيذذذه ذلذذذك مخافذذذة إن أخبذذذرت  

شذذذكا  -لعنذذذ   -فيعذذذود يذذذدخل عليذذذك فذذذي ذلذذذك معنذذذى آخذذذر مذذذن الشذذذك  ويفذذذتس لذذذك الشذذذيطان 

 (2)آخر.  

 شيوخه

 تميذذذبت بوجذذذود -نشذذذد فيهذذذا ابذذذن جعفذذذر  الفتذذذرة التذذذي -ول مذذذن القذذذرن ال الذذذا إن النصذذذه ا 

بذذذن اعلمذذذاء كبذذذار فذذذي عمذذذان أو البصذذذرة  وسذذذدحاول أن أعذذذره بالعلمذذذاء الذذذذين تتلمذذذذ علذذذيهم 

 جعفر وذكر ذلك صراحة في جامع : 

هذذذـ( 230 -هذذذـ 170) (3)اإلمذذذام أبذذذو صذذذفرة عبذذذد الملذذذك بذذذن صذذذفرة البصذذذري العراقذذذي -1

التفصذذذيل فذذذي المبحذذذا ال الذذذا مذذذن الفصذذذل ال ذذذاني  وقذذذد صذذذرو ابذذذن سذذذتدتي ترجمتذذذ  ب

جعفذذر بذذالحف  عنذذ  حيذذا يقذذول:  وأمذذا مذذا يبقذذى فذذي اليذذد مذذن العذذره بعذذد اللسذذل فذذال 

 (4)نري ب  بدس ا. وكذلك حف ت عن أبي صفرة.  

هذذذذـ(  هذذذذو شذذذذيخ 231)ت  (5)الشذذذذيخ القاجذذذذي أبذذذذو علذذذذي موسذذذذى بذذذذن علذذذذي ا بكذذذذوي -2

حذذذل والعقذذذد وكذذذان ا حمذذذة والعلمذذذاء يرجعذذذون إلذذذى المسذذذلمين فذذذي بمانذذذ  وصذذذاحب ال

رأيذذ  وقذذد أدركذذ  ابذذن جعفذذر وإن لذذم يدخذذذ عنذذ  ك يذذرا كمذذا ذكرنذذا سذذابقا حيذذا صذذرو 

بر يتذذذ  أ نذذذاء التذذذيمم حيذذذا يقذذذول:  وإن علذذذع بكفيذذذ  شذذذيء فيذذذ  وعو ذذذة حذذذك  بعجذذذهما 

بذذذبعم قلذذذيال   حتذذذى يذذذذهب ذلذذذك بذذذال أن يخذذذرج التذذذراب كلذذذ   كذذذذلك رأيذذذت موسذذذى بذذذن 
                                      

 .22-21. مداد  سيرة ابن مداد  ص وابن  (1/271البطاشي  إتحاه ا عيان ) (1)
 (12/15ي  بيان الشرع  )الكند (2)
 وابذن( 109 ي1  )م1987 -هذـ 1407أحمد بن سعيد   السير  وبارة التراا القومي وال قافة  سلطنة عمان  الشماخي ان ر ترجمت :  (3)

 (2/329) اإلباجية  والمتكلمين الفقهاء معجم والسعدي   9 ص مداد  بن عبد  العالمة سيرة مداد 
 (1/113ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (3/229السعدي  معجم الفقهاء  )و( 1/238ان ر لترجمت : البطاشي  إتحاه ا عيان  ) (5)
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ونذذذذص علذذذذى الحفذذذذ  عنذذذذ  مباشذذذذرة فذذذذي مسذذذذدلة صذذذذيلة  (1)حمذذذذ    يفعذذذذل.  علذذذذي ر

)رحمذذذ   (  فيمذذذا حف نذذذا عنذذذ : إذا قذذذال  بذذذن علذذذي التحيذذذات حيذذذا يقذذذول:  عذذذن موسذذذى

. لذذذ  مذذذن (2)المصذذذل ي وأشذذذهد أن محمذذذد ا عبذذذد  ورسذذذول  قذذذال: وأشذذذهد أن هلل مذذذا ادعذذذا   

 كتب ا  ر. اآل ارجام  موسى بن علي وهو مفقود ول  مساحل ك يرة في

هذذذـ( تذذذولى 260)ت قبذذذل  (3)الشذذذيخ أبذذذو مذذذروان سذذذليمان بذذذن الحكذذذم بذذذن بشذذذيرالنبوي -3

الواليذذذة والقجذذذاء علذذذى صذذذحار لإلمذذذام المهنذذذا بذذذن جيفذذذر  ذذذم لإلمذذذام الصذذذلت بذذذن مالذذذك  

كذذان يسذذدل موسذذى بذذن علذذي ويستشذذير  فذذي ك يذذر مذذن المسذذاحل  وقذذد ذكذذر  ابذذن جعفذذر 

حفذذذ  عنذذذ  أقذذذوال ك يذذذرة منهذذذا فذذذي كفذذذارة  فذذذي الشذذذيون الذذذذين كذذذان يسذذذدلهم ك يذذذرا وقذذذد

)رحمذذذ   (  لذذذم يلبمذذذ  فذذذي الذذذوتر كفذذذارة   الذذذوتر حيذذذا يذذذورد :  وعذذذن أبذذذي عبذذذد  

و يقذذذول فذذذي مسذذذدلة أخذذذري:  وحف ذذذت عذذذن (4)وكذذذذلك حف ذذذت أنذذذا عذذذن أبذذذي مذذذروان.  

)رحمذذ   ( كذذان يجيذذب أن تنذذتقم صذذالة مذذن تكلذذم  أبذذي مذذروان أنذذ  قذذال: إن أبذذا علذذي

 (5)طب يوم الجمعة.  والخطيب يخ

هذذـ( 260القرشذذي المخبومذذي )ت (6)الشذذيخ أبذذو عبذذد  محمذذد بذذن محبذذوب بذذن الرحيذذل -4

مذذذن أشذذذهر العلمذذذاء فذذذي بمانذذذ  وشذذذيخ المسذذذلمين ومذذذرجعهم فذذذي الذذذرأي والفتذذذوي بعذذذد 

وفذذذاة الشذذذيخ موسذذذى بذذذن علذذذي  أخذذذذ العلذذذم عذذذن أبذذذي صذذذفرة عبذذذد الملذذذك بذذذن صذذذفرة 

ي  وأخذذذذ العلذذذم عنذذذ  ك يذذذرون وكتذذذب البصذذذري وأبذذذي علذذذي موسذذذى بذذذن علذذذي ا بكذذذو

الفقذذذ  اإلباجذذذية المتقدمذذذة ممتلحذذذة بدقوالذذذ  ومنهذذذا جذذذام  ابذذذن جعفذذذر حيذذذا إن ابذذذن جعفذذذر 

 من تالميذ  الكبار ونقل عن  ك يرا .

وسذذذدكتفي بنقذذذل نذذذص واحذذذد مذذذن الجذذذام  لي كذذذد هذذذذا :  قلذذذت لذذذ  أي محمذذذد بذذذن محبذذذوب : وهذذذو 

مذذذذة  فمقذذذذداركم يكذذذذون بينذذذذ  وبذذذذين المذذذذاء قذذذذدام دار  التذذذذي بعوتذذذذب بذذذذالقرب مذذذذن مسذذذذجد الباذا

كالعسذذذكر؟ قذذذال: ال. قلذذذت لذذذ : كذذذالموقه الذذذذي يبذذذاع فيذذذ  الحذذذب؟ قذذذال: ال. قلذذذت لذذذ : فكذذذم؟ قذذذال: 

كذذذالحوب حذذذوب جنذذذاو  كدنذذذ  يريذذذد إذا كذذذان المذذذاء عذذذن طريقذذذ  كذذذذلك فيتذذذيمم وال يعذذذرج إليذذذ  إال 

 (7)أن يكون كم ل الحوب من موجع .  

                                      

 (1/237ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (1/417المرج  السابع ) (2)
 (2/138السعدي  معجم الفقهاء  )و( 1/526ان ر لترجمت : البطاشي  إتحاه ا عيان  ) (3)
 (.1/559ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (.1/615المرج  السابع ) (5)
 (3/154( والسعدي  معجم الفقهاء  )1/250ان ر ترجمت :البطاشي  اتحاه ا عيان ) (6)
 (.1/245ابن جعفر  الجام  ) (7)
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مذذذام محمذذذد بذذذن محبذذذوب الرحيلذذذي أنذذذ  ربمذذذا هذذذو محمذذذد بذذذن وقذذذد ذكذذذر الباحذذذا بذذذاببيب أن اإل

إال أنهذذذا ليسذذذت  (1)محبذذذوب الذذذذي روي عنذذذ  البخذذذاري و يذذذر  واسذذذتدل علذذذى ذلذذذك بعذذذدة أدلذذذة

بتلذذك القذذوة وبعجذذها نذذاتج عذذن لذذبس فذذي ا سذذماء وخصوصذذا إذا علمنذذا أن محمذذد بذذن محبذذوب 

يس المخبومذذذذي هذذذذـ( ولذذذذ223)ت  (2)الذذذذراوي اسذذذذم  الكامذذذذل هذذذذو محمذذذذد بذذذذن محبذذذذوب البنذذذذاني

وهذذي قبيلذذة محمذذد بذذن محبذذوب العمذذاني ولعذذل أقذذوي مذذا يذذرجس ذلذذك تذذاريخ الوفذذاة حيذذا و قذذت 

هذذذـ ومحمذذذد بذذذن محبذذذوب الرحيلذذذي  223كتذذذب الحذذذديا وفذذذاة محمذذذد بذذذن محبذذذوب البنذذذاني سذذذنة 

هذذـ فهمذذا شخصذذان مختلفذذان وممذذا يسذذتدنس فذذي ذلذذك ك ذذرة نقذذل ابذذن جعفذذر عذذن شذذيخ  260سذذنة 

علذذذى طذذذول الصذذذحبة ا مذذذر الذذذذي ال يمكذذذن تصذذذور حدو ذذذ  مذذذ  محمذذذد بذذذن محبذذذوب ممذذذا يذذذدل 

هذذذـ حينمذذذا كذذذان ابذذذن جعفذذذر صذذذليرا فيمذذذا  223محمذذذد بذذذن محبذذذوب البنذذذاني الذذذذي تذذذوفي سذذذنة 

 نذهب إلي .

وقذذذد تذذذرك اإلمذذذام محمذذذد بذذذن محبذذذوب عذذذدة آ ذذذار منهذذذا كتذذذاب محمذذذد بذذذن محبذذذوب وهذذذو مفقذذذود 

ة وهذذذو مطبذذذوع  ولذذذ  ووجذذذد منذذذ  جذذذبءا تحذذذت مسذذذمى كتذذذاب فيذذذ  أبذذذواب مذذذن السذذذنة مختصذذذر

سذذذيرة إلذذذى أهذذذل الملذذذرب وسذذذيرة إلذذذى أهذذذل حجذذذرموت وسذذذيرة إلذذذى اإلمذذذام المهنذذذا بذذذن جيفذذذر 

 وسير وجوابات أخري.

أبذذو جعفذذر سذذعيد بذذن محذذرب بذذن محمذذد بذذن سذذعيد النبوانذذي  ال تتذذوفر معلومذذات ك يذذرة  -5

عنذذذ  إال أنذذذ  كذذذان يعمذذذل كاتبذذذا للشذذذيخ موسذذذى بذذذن علذذذي  وهذذذو أحذذذد شذذذيون ابذذذن جعفذذذر 

ن يسذذدلهم وحفذذ  عنذذ  أقذذواال للشذذيخ موسذذى بذذن علذذي حيذذا يقذذول فذذي إحذذدي الذذذين كذذا

المسذذذاحل:  وكذذذذلك حف ذذذت عذذذن سذذذعيد بذذذن محذذذرب عذذذن موسذذذى بذذذن علذذذي رحمهمذذذا    

(3). 

هذذذذـ( عذذذذالم فقيذذذذ  وقاحذذذذد شذذذذجاع انتخذذذذب 237 )حذذذذي (4)أبذذذذو بيذذذذاد الوجذذذذاو بذذذذن عقبذذذذة -6

صذذلت بذذن مالذذك لمحاربذذة أهذذل الشذذرك مذذن الهنذذد و يرهذذا  كذذان أحذذد العاقذذدين لإلمذذام ال

هذذـ وقذذد تتلمذذذ عليذذ  ابذذن جعفذذر وهذذو أحذذد شذذيون ابذذن جعفذذر الذذذين كذذان يسذذدلهم 237سذذنة

وكذذذان يحفذذذ  عنذذذ  أقذذذواال للشذذذيخ موسذذذى بذذذن علذذذي حيذذذا يقذذذول فذذذي إحذذذدي المسذذذاحل: 

 (5).. رجذذل.فذذي  –رحمهمذذا    – وأخبرنذذا الوجذذاو بذذن عقبذذة عذذن موسذذى بذذن علذذي 

                                      

ولذى باببيب  الحاج سليمان بن إبراهيم الوارجالني  اإلمام محمد بن محبوب الرحيلي حياتذ  وآ ذار   وبارة التذراا وال قافذة  الطبعذة ا  (1)
 57-48م  ص2009هـي1430

ابن حجر  أحمد بن علي بن محمذد بذن أحمذد بذن حجذر العسذقالني   تهذذيب التهذذيب   مطبعذة داحذرة المعذاره الن اميذة  الهنذد  الطبعذة  (2)
 (9/429هـ  )1326ا ولى  

 (6/262ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (3/298عجم الفقهاء  )( والسعدي  م1/543ان ر ترجمت :البطاشي  اتحاه ا عيان ) (4)
 (5/242ابن جعفر  الجام  ) (5)
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ا حيذذذان عذذذن ابنذذذ  العبذذذاس حيذذذا  وكذذذان ابذذذن جعفذذذر ينقذذذل أخبذذذار الوجذذذاو فذذذي بعذذذم

بذذن الوجذذاو أن أبذذا بيذذاد ن ذذر فذذي ذلذذك   يقذذول فذذي إحذذدي المسذذاحل:  وأخبرنذذي العبذذاس

ذذذا مذذذن الحمذذذام الوحشذذذي الذذذذي قذذذد أخذذذذ  النذذذاس مذذذن الحذذذل    ذذذم أمذذذر  فاشذذذتري لذذذ  فرخ 

 (1)فاشتري ل  وذبح  وأكل .  

هذذذـ( 727)ت  (2)القاجذذذي أبذذذو حفذذذص عمذذذر بذذذن محمذذذد بذذذن القاسذذذم اإلبكذذذوي الجذذذبي -7

عذذالم فقيذذ  أخذذذ العلذذم عذذن موسذذى بذذن علذذي ومحمذذد بذذن محبذذوب  تذذولى القجذذاء لإلمذذام 

عذذبان بذذن تمذذيم  صذذرو ابذذن جعفذذر با خذذذ عنذذ  وكتذذب عنذذ  عذذدة مسذذاحل وفذذي نهايتهذذا 

وقلذذذت لذذذ : آخذذذذ عنذذذك هذذذذا؟ قذذذال: قذذذال لذذذ  :  أقذذذرأت المسذذذدالت علذذذى عمذذذربن محمذذذد 

 .(3)نعم 

علومذذات عذذن مولذذد  أو وفاتذذ  أو عذذن حياتذذ     ال توجذذد م(4)أبذذو يحيذذى ابذذن أبذذي ميسذذرة -8

إال إن ابذذن جعفذذر صذذرو بالسذذماع وا خذذذ عنذذ  وخصوصذذا فذذي بذذاب الحذذج فهذذو يسذذدل  

ويحفذذ  مسذذاحل عنذذ  وهذذذا م ذذال لذذذلك:  قلذذت البذذن أبذذي ميسذذرة: إنمذذا لهذذذا الرجذذل فذذي 

سذذذنت  هذذذذ  التذذذي حذذذج فيهذذذا أن يذذذبور البيذذذت  أو متذذذى مذذذا بار كفذذذا ؟ قذذذال: بذذذل متذذذى مذذذا 

ا  مذذذذا لذذذذم يصذذذذب النسذذذذاء وال الصذذذذيد  فذذذذإن أصذذذذاب النسذذذذاء والصذذذذيد فعليذذذذ  أن بار كفذذذذ

وكذذذان ابذذذن جعفذذذر يناقشذذذ  حتذذذى  (5)يهذذذدي بدنذذذة. وأحسذذذب هذذذذا علذذذى قذذذول عطذذذاء.  

يعذذره مصذذدر ا حكذذام حيذذا يذذورد فذذي مسذذدلة جذذباء صذذيد الحمذذام فذذي الحذذرم:  قلذذت 

مذذذن قتذذذل البذذذن أبذذذي ميسذذذرة: هذذذل يحكذذذم فذذذي هذذذذا إال بمذذذا يسذذذوي؟ قذذذال: نعذذذم. قلذذذت: ف

 (6)حمامة؟ قال: جبا   شاة. قلت: أوهذ  تسوي شاة؟ قال: اتبعنا فيها ا  ر.  

وهنذذاك راو فذذي كتذذب الحذذديا وهذذو معاصذذر البذذن جعفذذر اسذذم  أبذذو يحيذذى عبذذد  بذذن أحمذذد بذذن 

  ويوجذذذد أيجذذذا أن اسذذذم  ابذذذن أبذذذي (هذذذـ 279ت )التميمذذذي المكذذذي  (7)بكريذذذا بذذذن أبذذذى مسذذذرة

  كذذذان (8)ذهذذذب إلذذذى ذلذذذك محققذذذو كتذذذاب سذذذير أعذذذالم النذذذبالءميسذذذرة وربمذذذا هذذذي تحريذذذه كمذذذا 

 .محد ا ومفتي مكة في عصر 

                                      

 (3/72المرج  السابع ) (1)
 (2/387( والسعدي  معجم الفقهاء  )1/532ان ر ترجمت :البطاشي  اتحاه ا عيان ) (2)
 (6/432ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (3/308ان ر ترجمت  السعدي  معجم الفقهاء  ) (4)
 (3/53ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (3/73المرج  السابع ) (6)
  العقذد ال مذين فذى تذاريخ البلذد ا مذين  دار الكتذب العلميذة  (هـ ٨٣٢: ت)ان ر ترجمت : الفاسي  محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي  (7)

 (12/632)  الذهبي  سير أعالم النبالء  (4/316)م   ١٩٩٨ا ولى  : بيروت  الطبعة
 (.13/198  )الذهبي  سير أعالم النبالء (8)
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ينا هذذل ابذذن أبذذذي ميسذذرة الذذذي أخذذذذ عنذذ  ابذذذن جعفذذر هذذو ابذذذن أبذذي مسذذرة المكذذذي؟  ال توجذذد لذذذد

خذذذ عنذذ  معلومذذات كافيذذة لتدكيذذد هذذذ  الفرجذذية  وربمذذا التقذذى بذذ  ابذذن جعفذذر فذذي رحلذذة الحذذج وأ

ي فذذذوربمذذذا يعذذذبب ذلذذذك أن ابذذذن جعفذذذر ذكذذذر ابذذذن أبذذذي ميسذذذرة . جبعذذذم المسذذذاحل المتعلقذذذة بذذذالح

 .باب الحج بشكل خاص ولم يذكر  في ا بواب الفقهية ا خري

 تالميذه

 تتلمذ على يد ابن جعفر العديد من الطالب النجباء وسدحاول أن أذكر بعجهم:

  أخذذذذ العلذذذم عذذذن والذذذد  محمذذذد بذذذن (1)أبذذذو علذذذي ا بهذذذر بذذذن محمذذذد بذذذن جعفذذذر-ابنذذذ   -1

تذذرك سذذيرة تم ذذل نصذذيحة  هذذل الذذدين حذذول فتنذذة عذذبل اإلمذذام الصذذلت بذذن مالذذك جعفر

 ول  أجوبة من ورة في كتب ا  ر.

مذذذن أكذذذابر العلمذذذاء فذذذي بمانذذذ  أخذذذذ العلذذذم  (2)أبذذذو الحذذذواري محمذذذد بذذذن الحذذذواري القذذذري -2

عذذن أبذذي المذذ  ر الصذذلت بذذن خمذذيس ومحمذذد بذذن جعفذذر ونبهذذان بذذن ع مذذان. تذذرك أبذذو 

ا جذذذذام  أبذذذذي الحذذذذواري وجوابذذذذات عديذذذذدة وتقييذذذذدات عذذذذن الحذذذذواري عذذذذدة آ ذذذذار منهذذذذ

شذذيوخ  وتفسذذير خمسذذماحة آيذذة فذذي الحذذالل والحذذرام وتعليقذذات ك يذذرة جذذدا علذذى جذذام  

 ابن جعفر.

ال توجذذذد عنذذذ  معلومذذذات ك يذذذرة وقذذذد كذذذان يتوجذذذ   (3)الحذذذواري بذذذن محمذذذد بذذذن ا بهذذذر -3

 بالسذذذ ال إلذذذى موسذذذى بذذذن موسذذذى ومحمذذذد بذذذن جعفذذذر  وكذذذان يعذذذرم المسذذذاحل علذذذى

شذذيخ  ابذذن جعفذذر يقذذول فذذي إحذذداها:  قذذال الحذذواري بذذن محمذذد بذذن االبهذذر: جذذاء ا  ذذر 

مذذذا معذذذي أي عرجذذذت  علذذذى أبذذذي جذذذابر محمذذذد  -رحمذذذ     -عذذذن عذذذبان ابذذذن الصذذذقر 

وكذذان يسذذدل شذذيخ  فذذي المسذذاحل ويذذدونها وقذذد حف ذذت لنذذا هذذذ  ا جوبذذة  (4)بذذن جعفذذر  

ر فذذي جذذذواب أبذذي جذذذابر محمذذذد ومنهذذا :  مسذذذدلة : قذذال الحذذذواري بذذن محمذذذد بذذن ا بهذذذ

: في رجل قال المرأت  ...   بن جعفر إلي 
(5) 

                                      

 ( 1/58والسعدي  معجم الفقهاء  ) 21ان ر ترجمت  : ابن مداد  سيرة ابن مداد ص (1)
 (3/77( والسعدي  معجم الفقهاء  )1/275ان ر ترجمت :البطاشي  اتحاه ا عيان ) (2)
 (1/170ان ر ترجمت  السعدي  معجم الفقهاء  ) (3)
 (25/192الكندي  بيان الشرع ) (4)
 (21/25لسابع )المرج  ا (5)
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 آثاره

مذذذن أهذذذم آ ذذذار ابذذذن جعفذذذر جامعذذذ  والذذذذي سذذذنتكلم عنذذذ  فذذذي المبحذذذا القذذذادم بالتفصذذذيل باإلجذذذافة 

فذذي مسذذاحل فقهيذذة مختلفذذة ممذذا يذذدل علذذى أنذذ  عذذالم وشذذاعر معذذا ونقذذدر  (1)إلذذى عذذدة قطذذ  ن ميذذة

اء العمذذذانيين الذذذذين ن مذذذوا الفقذذذ  ليسذذذهل حف ذذذ  وتذذذذكر  ونذذذورد أن نقذذذول إن مذذذن أواحذذذل العلمذذذ

 :(2)هنا بعم من هذ  القط  الن مية

 يقول فيها: (3)أبيات في الحج واإلحرام توجد في الجام  -1

ر َيييييييييييييييييييييييي  َحق ر  رَ  ير رَ َ  َييييييييييييييييييييييي    ر ًييييييييييييييييييييييي َولي
 

رفه َزَعيييييييييي  ييييييييييلقي رَ  ي ييييييييييه  ر ي  َ يييييييييي ر ير ع  رمير  ير َقيييييييييي  
لَيييييييي  ر ير  َح  رف   رك   ييييييييَ رلي  َ َيييييييي  رغ ر  ييييييييَ ر َييييييييت ر وبي

 

رَ  َيييييييييييييي ر ي رف  يييييييييييييي   َيييييييييييييي     ِ َ رىيي ر يمير َي  يييييييييييييي
َيييييييييي  ر  ر َي ي   يييييييييَ رفيف  ر  يييييييييي  رحير  رَواَلرَح  يييييييييَ رَحيييييييييي  

 

ر ي   ييييييييييَ   ر َي  ييييييييييَ رَح  يييييييييي ير  هيييييييييي    أي ر يقير  زيييييييييي رفهَوِبي
ر َي  ييييييييييي يرفب يَزييييييييييي  يرَو َر  يييييييييييه  ليرَوَ هييييييييييييَ ر ي رَ ييييييييييي   

 

رَ يييييييييييي  ييييييييييييَ ع رتي   َ يييييييييييي رَ  َيييييييييييي ر َييييييييييييي   ي ر لييرهيَ فحي
يييييه ر  رهييييييي ي رفه َ ييييييرَو ي رتَيييييي  رر َيلي ر  شير َي  يييييي يرَ ييييييَ فر    

 

رَكييييييييييييي  ع رَغيييييييييييييَ ر َر  ً ييييييييييييي رلي ر َف ي رقير ييييييييييييييَو  ييييييييييييي  
رفب يَزيييييييييييييييي َ رهير  رجييييييييييييييييييَ رَوف  مي ييييييييييييييييه  ر تيَ ييييييييييييييييَ   روَك 

 

ر يييييييييي مرفه َ  َيييييييييي رَوف  ييييييييييه  رقيرَزيييييييييي  يرهت راَءرفه  ريييييييييي ير ي
رك   ييييييييييييييييَ ر ر   َ ر ف ً ييييييييييييييييَوَود يع ره َيل يييييييييييييييي ر يرا

 

ر ي  يييييييييييي  ييييييييييييه  َيييييييييييي فر ي ب  رِبي ر  يقيرَغ َيييييييييييي ي يرَوفه رَو  يييييييييييي  
  

 أبيات في جحايا ا بل يقول فيها: -2

ر ييييييييييييييييألهت ر ييييييييييييييييهرفه ييييييييييييييييع  رِب  يييييييييييييييي 
 

ر ييييييييي  هرريييييييييي  ر لييييييييي رغييييييييي ر يييييييييهر  ييييييييي  
رو  ييييييييييييييييي فرفال  ييييييييييييييييي َر ييييييييييييييييي ر    زييييييييييييييييي  

 

ر  تيييييييييي  ر  ر ييييييييييهرفه ييييييييييع  رف ييييييييييهره ييييييييييَ 
روفِيييييييييييييييييييي ر ييييييييييييييييييييهر   يييييييييييييييييييي رو  يييييييييييييييييييي ف 

 

رفهيييييييييييييييي ِبعر يييييييييييييييي  ر سيييييييييييييييي رو سييييييييييييييييتغ  
روفهسيييييييييييييي برفه   يييييييييييييي ر يييييييييييييي  ر يييييييييييييي    

 

ر ييييييييييييهرفه  يييييييييييي  ييييييييييييهر يييييييييييي   ر يييييييييييي    رر 
  

 أبيات في جحايا البقر يقول فيها: -3

ر تسييييييييييييييييييأله ر ييييييييييييييييييهر ييييييييييييييييييع  رفه قيييييييييييييييييي 
 

ر زييييييييييي ر يييييييييييي   رفِيييييييييييي  ر يييييييييييي  رفه ريييييييييييي ر 
رو ييييييييييييييييييي ر فدرحييييييييييييييييييي الر  يييييييييييييييييييهر سييييييييييييييييييي  

 

ر  يييييييييي   ر  ييييييييييي ر يييييييييي  ر  ييييييييييي رفه  ييييييييييي ر 
  

                                      

 (3/55السعدي  معجم الفقهاء ) (1)
هذ  المن ومات القصيرة منقولة من:الرمحي  علي بن سعيد بن علذي  لقذط ا  ذار  مخطذوط  مكتبذة السذيد محمذد بذن أحمذد البوسذعيدي   (2)

 114-113  ص 1034رقم 
 (3/120ابن جعفر  الجام  ) (3)
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 أبيات في حكم س ر ا نعام يقول فيها -4

رو ييييييييي ر ييييييييي  ر   ييييييييي رلرفه  ييييييييي رو  ييييييييي  
 

رمحييييييييييي  روشييييييييييي عروفه قييييييييييي ر ييييييييييي رفهرييييييييييي بر 
ر  وفثر   ييييييييييي رو ييييييييييي    ر  يييييييييييقر ييييييييييي رلرف 

 

ر  يييييي ر حيييييي راَر يييييي ر هيييييي ر ييييييهر يييييي  
رو  سييييييييييييييي ر  يييييييييييييييي ف رفبزييييييييييييييي  رو ل  يييييييييييييييي ر 

 

رو  يييييييي ف رمحيييييييي رالرت يييييييي َر ييييييييهرفهيييييييي  بر 
رو يييييييييي ر يييييييييي  رحم يييييييييي  ر يييييييييي ه ر   ييييييييييي  

 

روه ز ت يييييييييييييييي ر ليييييييييييييييي ر  يييييييييييييييي عرو  يييييييييييييييييتر  
  

 أبيات في جحايا اللنم يقول فيها: -5

ر  يييأله  ر يييهر يييع  رفه ييي 
 

ر ييييييييهركييييييييي   فرهييييييييي رك رييييييييي  
ر  قيييييييي ه فرفهغيييييييي  رالرت ريييييييي 

 

روالرفبيييييييييييي ِبروالرفهق ريييييييييييي  
روالرفبيييي   روالرففعهر يييي   

 

روالرفه ييييي ز روالرفه  رييييي  
روالرفه يييييييييييي  فروالرفه   يييييييييييي   

 

روفه يييييييييييييييييييييييي ف روفب ريييييييييييييييييييييييي  
روالر ف  يييييييييييييييي رف  يييييييييييييييي فب 

 

روفهيييييييييييييييييي  دف روفه  ريييييييييييييييييي  
رولر  سيييييييييييييي  عرفهقيييييييييييييي  ن 

 

رتيييييييييييييي  ل رولرفهق ريييييييييييييي  
روالرجمييييييييييييييييييييييييي ودعر ييييييييييييييييييييييييي   

 

ر  يييييييييييل ركييييييييييي َر ور هرييييييييييي  
ر والرفهغز ييييييييييييييييي  ر  غل ييييييييييييييييي 

 

روالر يييييييييييي    رفِ رييييييييييييي  
رو فراَرلر  يييييييييي هرفه  يييييييييي  

 

روف يييييي ع    ير َهرلرف  ريييييي  
رد َوف   ر ف ي روال

 

 يييييييييي ه ر يييييييييي ر   يييييييييي ر 
رو ييييييي ر ييييييي ه فر ييييييي فعرف  ييييييي    ر 

 

رالر ييييييييييي  غهر يييييييييييي ر كريييييييييييي  
ر يييييي  ر يييييي ركيييييي َر فر ييييييه 

 

رحملييييييييييييييي ر  ييييييييييييييي رفه   ييييييييييييييي  
رودو ييييييي ر ييييييي ركرييييييي ر ييييييي  

 

رو يييييييي  رفِيييييييي رالر ريييييييي  
  

  تجوب ل   يرها في المرم يقول فيها يقول فيها:أبيات فيمن تجوب وصيت  وال -6

رو ييييييي ر ييييييي  ر يييييييهر و ييييييي ر  تييييييي روح ييييييي 
 

روت ريييييييييييييييييي ر  ييييييييييييييييييي َر  لييييييييييييييييييي رت رييييييييييييييييييي ر 
روا ييييييييييي فةرحييييييييييي ر يييييييييييهر كييييييييييي عر  ييييييييييي     

 

رو ييييييييي ركييييييييي َرلرفهييييييييي  ل ر  يييييييييلَرو   ييييييييي  
ر زييييييييي رهييييييييي و رفهقييييييييي  ر  يييييييييل هر ييييييييي    

 

رو يييييييييييييي  هرلر  يييييييييييييي ثر يييييييييييييي  ر يييييييييييييي   ر 
  



 

19 

  (1) يجوب للمطلقة يقول فيها أبيات فيما ال يجوب للمميتة من البينة وما -7

ركييييييييييي  رفِ  ييييييييييي روهييييييييييي  ركييييييييييي ر   ييييييييييير ر
 

روفه لييييييييييكر يييييييييي ر  ييييييييييهره عيييييييييي ر   يييييييييي ر 
ر ور َرحت ييييييييييييييييييي ر ورت ليييييييييييييييييييكر رسييييييييييييييييييي  ر 

 

رِبهيييييييييييييييي  هر  يييييييييييييييي رح ل  يييييييييييييييي روت  يييييييييييييييي ر 
ر ييييييييييييييييييييي فره ييييييييييييييييييييي ر لتييييييييييييييييييييي رلر ييييييييييييييييييييي عر 

 

راالرفه يييييييييييييييييييغ عرلرفه يييييييييييييييييييي  ر ت يييييييييييييييييييي  ر 
ر ور  ييييييييييي رلرفه قييييييييييي ر يييييييييييهرح ييييييييييي ريفييييييييييي  

 

رِبهيييييييييييي  بر يييييييييييي  ر غيييييييييييي ر  ييييييييييييهر  يييييييييييي  ر 
ر كيييييييييييييييييييييييييييي مر يييييييييييييييييييييييييييي د رلر يييييييييييييييييييييييييييي  رو ر 

 

رو ر   يييييييييييييييييييييييييقرِبه  ييييييييييييييييييييييييي درو  يييييييييييييييييييييييييرر 
ر ييييييييييييييي فرو  ييييييييييييييي ر يييييييييييييييهر   ييييييييييييييي ر   ييييييييييييييي ر 

 

رهغل يييييييييييييييييي روفه  ييييييييييييييييييرر  ر   يييييييييييييييييي رفه  ييييييييييييييييييَ 
روفه  يييييييييييييييييييييي روفه رقيييييييييييييييييييييي  رلر    يييييييييييييييييييييي ر 

 

روفِيييييييييييي ر   يييييييييييي ر ييييييييييييهر يييييييييييي  رو ق يييييييييييي ر 
 أبيات فيما يجوب للمرأة أن تدخذ من صداقها اآلجل لم أجدها. -8 

 ن النساء لم أجدها.أبيات في  ير الكهء من الرجال وفيما يرد م -9

 مكانته العلمية

احتذذذل ابذذذن جعفذذذر مكانذذذة علميذذذة كبيذذذرة بذذذين العلمذذذاء العمذذذانيين وهذذذو أحذذذد ال ال ذذذة الذذذذين يشذذذار 

إلذذذيهم بالبنذذذان فذذذي عصذذذرهم يقذذذول اإلمذذذام أبوسذذذعيد الكذذذدمي:  ال نعلذذذم أن أحذذذدا مذذذن أهذذذل عمذذذان 

عبذذد  نبهذذان يذذن ع مذذان فذذي ذلذذك البمذذان   كذذان تقذذدم فذذي العلذذم أبذذا جذذابر محمذذد بذذن جعفذذر وأبذذا 

 (2)وأبا الم  ر.  

 وكذذذان هذذذ الء ال ال ذذذة مذذذن عمذذذان يجذذذرب بهذذذم الم ذذذل أن أمذذذور أهذذذل عمذذذان رجعذذذت فذذذي ذلذذذك  

العصذذر إلذذى أصذذم وأعذذرج وأعمذذى   وكذذان أبذذو جذذابر محمذذد بذذن جعفذذر فيمذذا قيذذل أنذذ  أصذذم   

س أبذذذذو المذذذذ  ر الصذذذذلت بذذذذن خمذذذذيوكذذذذان أبذذذذو عبذذذذد  نبهذذذذان بذذذذن ع مذذذذان أعرجذذذذا   وكذذذذان 

 (3)أعمى. 

ووصذذذه بدنذذذ  إمذذذام المسذذذلمين  جذذذاء فذذذي بيذذذان الشذذذرع فذذذي معذذذرم الحذذذديا عذذذن قبذذذول شذذذهادة 

ا صذذم:  كيذذه وقذذد كذذان إمذذام المسذذلمين أبذذو جذذابر محمذذد بذذن جعفذذر ا بكذذوي أصذذما  و الشذذيخ 

أبذذو الحسذذن علذذي بذذن محمذذد بذذن علذذي البسذذياني أصذذما وهذذو أيجذذا إمذذام المسذذلمين فلذذم يبللنذذا فذذي 

ا أحذذذدا مذذذن ذوي ا بصذذذار يذذذبعم أنهمذذذا  يذذذر مقبذذذولي الشذذذهادة وال جذذذاء ذلذذذك اآل ذذذار أو سذذذمعن

 (4)عنهما أو عن أحدهما أن  قال إني أنا اليوم أصم  ير مقبول الشهادة..  

                                      

 (53/13الكندي  بيان الشرع ) (1)
 (2/219م  )1985 -هـ 1405د  محمد بن سعيد الكدمي  االستقامة  وبارة التراا القومي وال قافة  الطبعة ا ولى أبو سعي (2)
 (2/220المرج  السابع ) (3)
 (57/239الكندي  بيان الشرع ) (4)
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قيمة  –خصائص منهج ابن جعفر  –موارد الكتاب  –ثالثا: جامع ابن جعفر )ترتيب الكتاب 

 الكتاب(

 ذذذار ابذذذن جعفذذذر وبذذذ  اكتسذذذب شذذذهرة واسذذذعة بذذذين يعتبذذذر جذذذام  ابذذذن جعفذذذر هذذذو أهذذذم أ ذذذر مذذذن آ

تذذي نذذادرة الالعلمذذاء الذذذين جذذاءوا مذذن بعذذد   وهذذو مذذن م لفذذات القذذرن الهجذذري ال الذذا القليلذذة ال

 وصلتنا كاملة تقريبا وبذلك يعتبر من أقدم الكتب الفقهية العمانية ا واحل.

 ترتيب الكتاب

م يذذذذكر لذذذ  اسذذذما معينذذذا وأول مذذذن لذذذم يذذذذكر ابذذذن جعفذذذر طريقذذذة ترتيبذذذ  لجامعذذذ  فذذذي مقدمتذذذ  ولذذذ

ومخطوطذذذات الجذذذام  التذذذي . (1)أشذذذار إليذذذ  بهذذذا أي )الجذذذام ( هذذذو ابذذذن بركذذذة فذذذي كتابذذذ  الجذذذام 

وصذذذلتنا تقسذذذم الجذذذام  إلذذذى  ذذذالا قطذذذ : جذذذام  ا ديذذذان وجذذذام  ا حكذذذام وجذذذام  الذذذدماء  وال 

أم إنهذذا  أدري هذذل هذذذ  كتذذب منفصذذلة ألفهذذا ابذذن جعفذذر  ذذم عرفذذت الحقذذا باسذذم جذذام  ابذذن جعفذذر

 من تسميات النسان للتمييب بينها.

والصذذالة  بابذذا تشذذمل أبذذواب العلذذم والواليذذة والبذذراءة والطهذذارة 75 يشذذمل جذذام  ا ديذذان علذذى

 والصيام والبكاة والحج وا يمان والنذور واالعتكاه.

تذذذيم بابذذذا تشذذذمل أبذذذواب الشذذذهادة والطذذذرق والجذذذمان ومذذذال الي 75 ويشذذذمل جذذذام  ا حكذذذام علذذذى

 الصدقات والوكالة والتجارة والبيوع والسرقة واللصب والبواج والطالق .وقجاء 

ن مذذذبابذذذا تشذذذمل أبذذذواب الذذذديات والحذذذدود والمحاربذذذة و يرهذذذا  41ويشذذذمل جذذذام  الذذذدماء علذذذى 

 ا بواب.

 موارد الكتاب

أوجذذس ابذذن جعفذذر عذذن طريقتذذ  فذذي تذذدليه الكتذذاب بعذذدما انتهذذى مذذن بذذاب الحذذج بقولذذ :  كذذل مذذا 

منذذذ  مذذذا رأيتذذذ   ومنذذذ  مذذذا حف تذذذ   ومنذذذ  مذذذا استحسذذذنت  مذذذن رأي أصذذذحابنا  فذذذي هذذذذا الكتذذذاب

 (2)  و يرهم  فكتبت   وقد أعجبني كل ما في .

فهذذذذو يجمذذذذذ  ويسذذذذرد آراء علمذذذذذاء اإلباجذذذذذية التذذذذي حف هذذذذذا عذذذذنهم وأ لذذذذذبهم شذذذذذيوخ  أو آراء 

استحسذذذنها مذذذن علمذذذاء اإلباجذذذية ولذذذم يقتصذذذر علذذذيهم ويذذذدونها ويرتبهذذذا وكذذذان لهذذذذ  الطريقذذذة 

احذذذدة ع يمذذذة حيذذذا أنهذذذا حف ذذذت أقذذذوال العلمذذذاء ا واحذذذل وبمذذذا سذذذيعره الحقذذذا بكتذذذب ا  ذذذر ف

 وهي الكتب التي تهتم بإيراد أقوال العلماء السابقين وتوردها على حسب تسلسل المساحل.

                                      

 .165م  ص2017هـ ي1438 ا ولى الطبعة مسقط  -السعدي  فهد بن علي  قاموس التراا  ذاكرة عمان (1)
 (3/120ابن جعفر  الجام  ) (2)
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إال أن هذذذذ  الطريقذذذة فذذذي سذذذرد اآلراء يعيبهذذذا عذذذدم االهتمذذذام بذذذإيراد ا دلذذذة لكذذذل قذذذول  وتليذذذب 

لكذذن ابذذن جعفذذرلم يقتصذذر علذذى جمذذ  اآل ذذار بذذل اجتهذذد وأعمذذل القيذذاس  فيهذذا شخصذذية الم لذذه.

فذذي بعجذذها حيذذا يقذذول:  وقذذد ن رنذذا فذذي هذذذ  اآل ذذار و يرهذذا  وقسذذنا علذذى ذلذذك ممذذا رأينذذا  

 (1)  وكتبنا  ل   في هذا الكتاب.

 خصائص منهج ابن جعفر

لذذا   يقذذول يم ذذل مذذنهج ابذذن جعفذذر فذذي جامعذذ  تطذذور التذذدليه الفقهذذي فذذي القذذرن الهجذذري ال ا

التيذذواجني:  كذذان منهجذذ   أي ابذذن جعفذذر  فذذي تذذدليه كتابذذ  يصذذورحقيقة التذذدليه فذذي المرحلذذة 

االنتقاليذذذة بذذذين فقذذذ  تذذذابعي التذذذابعين والمرحلذذذة الالحقذذذة التذذذي تدسسذذذت فيهذذذا المذذذدارس الفقهيذذذة 

 (2)والمذاهب االجتهادية  

تميذذب تا يبتذذدب بمقدمذذة تميذذب مذذنهج ابذذن جعفذذر فذذي جامعذذ  بال بذذات فذذي  الذذب ا بذذواب حيذذفقذذد 

 بجذذذودة السذذذبك وسذذذهولة العبذذذارة تكذذذون ذات صذذذلة بالبذذذاب وممهذذذدة لذذذ  وكذذذدن كذذذل بذذذاب كتذذذاب

منفصذذذل عذذذن  يذذذر   وهذذذذ  المقدمذذذة تحذذذوي فذذذي بعذذذم ا حيذذذان علذذذى اآليذذذات وا حاديذذذا ذات 

ر لديذذ  الصذذلة بالبذذاب  ذذم يبذذدأ فذذي عذذرم المسذذاحل بالتفصذذيل بحيذذا يحتويهذذا كاملذذة. وابذذن جعفذذ

 بير في ذكر أسباب النبول وتفسير اآليات التي يذكرها.اهتمام ك

عنذذذد ابذذذن جعفذذذر علذذذى القذذذرآن الكذذذريم  والسذذذنة النبويذذذة علذذذى قلذذذة  (3)ويعتمذذذد التدصذذذيل الفقهذذذي

 ا حاديا التي استشهد بها كما سنبين في الفصل ال اني.

بسالسذذذت   وحسذذذن أسذذذلوب   ووجذذذوو عبارتذذذ   وعذذذدم االتعقيذذذد  يتميذذذب أسذذذلوب ابذذذن جعفذذذر و

وال ريذذذب فذذذي ذلذذذك فذذذابن جعفذذذر أديذذذب شذذذاعر ينسذذذاب قلمذذذ  بالكلمذذذات انسذذذياب  (4)والتكرارفيذذذ   

 الشعر من قريحت .

 قيمة الكتاب

 90يعتبذذذذر جذذذذام  ابذذذذن جعفذذذذر أحذذذذد الكتذذذذب المشذذذذهورة فذذذذي عمذذذذان وتوجذذذذد منذذذذ  أك ذذذذر مذذذذن 

فذذذي المكتبذذذات العمانيذذذة وهذذذذا يذذذدل بذذذال شذذذك علذذذى شذذذهرة الكتذذذاب واهتمذذذام النذذذاس  (5)مخطوطذذذة

 .(6)وهو أحد الكتب المعتمدة في القجاء واالفتاء في عمان ب .

                                      

 (3/224المرج  السابع ) (1)
 .128م  ص1996 -هـ  1417التيواجني  مهني بن عمر  الفق  والتشري  مدخال وتاريخا  الطبعة ا ولى  (2)
 (1863-9/3185م  مادة محمد بن جعفرا بكوي  )2013هـ ي1434الموسوعة العمانية  وبارة التراا وال قافة  الطبعة ا ولى  (3)
 (1/271البطاشي  اتحاه ا عيان ) (4)
 173السعدي  قاموس التراا   (5)
 (1/4م  )1984هـي1405الخليلي  أحمد بن حمد  مقدمة كتاب المعتبر  وبارة التراا القومي وال قافة   (6)
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 - أحذذذد علمذذذاء القذذذرن الرابذذذ  الهجذذذري - وقذذذد بكذذذي محمذذذد بذذذن سذذذعيد بذذذن أبذذذي بكذذذر ا بكذذذوي

جذذام  ابذذن جعفذذر واعتبذذر كذذل مذذا فيذذ  صذذحيس مذذدخوذ بذذ  حيذذا قيذذل عنذذ   إن جذذام  ابذذن جعفذذر 

 (1)  الحواري . في العلم صحيس كل  مدخوذ بما في   وكذلك كتاب الفجل بن

 –أحذذد علمذذاء القذذرن ال الذذا عشذذر الهجذذري  -وقذذد أشذذاد بذذ  السذذي د مهنذذا بذذن خلفذذان البوسذذعيدي 

يقذذذول فيذذذ :   يذذذر أنذذذي استحسذذذنت... الكتذذذاب المعذذذروه بجذذذام  الشذذذيخ محمذذذد بذذذن جعفذذذر حيذذذا 

المكن ذذى بذذذدبي جذذذابر اإلبكذذوي   نذذذ  كتذذذاب شذذذريه جليذذل القذذذدر  محتذذذو  علذذى معذذذان  جليلذذذة  مذذذن 

 (2)  .ا  ر

هذذذـ( وامتدحذذذ  الشذذذاعر الكبيذذذر 11وقذذذد قرجذذذ  العذذذالم والشذذذاعر سذذذالم بذذذن خلذذذه اللذذذافري )ق 

 :(3)هـ( قاحال1273هالل بن سعيد المشهور بابن عرابة )حي: 

ر ييييييييييي فركتييييييييييي  رشييييييييييي   ر ف ييييييييييي رحسيييييييييييه
 

ر ييييي ر ييييي رو ييييي  رهييييي رشييييي   ر يييييهرفه تيييييك 
رحيييييييي و رفه  يييييييي مروحيييييييي و ركيييييييي ر    يييييييي  

 

ر رهليييييييييييييييي رك ت يييييييييييييييي ر  يييييييييييييييي  رفهيييييييييييييييي  ك 
رفه  ييييييييييييقرالر يييييييييييي  ر    يييييييييييي و  يييييييييييي ر  ر 

 

روهيييييييي ر   يييييييي عرجيييييييي رلرف   ر ييييييييهر  ييييييييك 
ر يييييييييييي فر يييييييييييي رفبيييييييييييي   رف  يييييييييييي و ر هريييييييييييي  

 

ر ييييييييييييييي ل ر  رييييييييييييييي ر  رفهت   ييييييييييييييي روف د  
ر ر  ر ييييييييييييي   ره عيييييييييييييي ر ييييييييييييي  ر يييييييييييييي ك   

 

روف ييييييي كر  ليييييييي رج  يييييييي ر ييييييييهرفهسييييييييعك 
  

أي الجذذذام   -ويقذذذول اإلمذذذام السذذذالمي أحذذذد علمذذذاء القذذذرن ال الذذذا عشذذذر الهجلذذذري عنذذذ :  وهذذذو  

 (4)رك ناف  للخاصة والعامة  .كتاب مبا

ويقذذول عنذذ  الشذذيخ البطاشذذي أحذذد العلمذذاء المعاصذذرين :  مذذن م لفاتذذ   أي ابذذن جعفذذر  كتذذاب  

الجذذام   المعذذروه  بجذذام  بذذن جعفذذر  وهذذو مذذن الكتذذب المشذذهورة مذذ  أصذذحابنا أهذذل عمذذان  

 .(5)ومن أجلها  وأعمها نفعا  ويسمون : قرآن ا  ر  

  بجذذذام  ابذذذن جعفذذذر علذذذى ك ذذذرة التعليقذذذات عليذذذ  وشذذذروح  ون مذذذ وقذذذد انعكذذذس هذذذذا االهتمذذذام

 حيا علع علي  كل من:

 هـ( وهو معاصر البن جعفر 3أبو الم  ر الصلت بن خميس الخروصي )ق  -

 هـ( وهو معاصر البن جعفر. 3أبو عبد  محمد بن المسبس )ق  -

                                      

 (57/237الكندي  بيان الشرع  ) (1)
 .31م  ص 2011هـ ي1432نيةابن جعفر  الجام    تحقيع عبد المنعم عامر  الطبعة ال ا (2)
م  2007ي هذـ1428ابن عرابة  هالل بن سذعيد العمذاني  جذواهر السذلوك فذي مذدايس الملذوك  وبارة التذراا وال قافذة  الطبعذة الرابعذة  (3)

 92-91ص
 .73م ص2014هـ ي 1435السالمي  اللمعة المرجية من أشعة اإلباجية  ذاكرة عمان  الطبعة ا ولى  (4)
 (1/271اتحاه ا عيان )البطاشي   (5)
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 هـ( 4 -3أبو الحوراي محمد بن الحواري)ق  -

 هـ( 4دمي )أبو سعيد محمد بن سعيد الك -

 هـ( 5أبو الحسن علي بن أحمد )ق  -

هذذذـ( بشذذذرح  لكذذذن شذذذرح  لمسذذذه فقذذذد  وقذذذام بشذذذرح  أيجذذذا 4وقذذذام العالمذذذة ابذذذن بركذذذة )ق 

  هذذذـ( فذذذي كتابذذذ  المعتبذذذر حيذذذا تعقذذذب بذذذ  جذذذام  ابذذذن جعفذذذر 4العالمذذذة أبذذذو سذذذعيد الكذذذدمي )

 ففصل مجمالت   وأوجس مشكالت . ولم يصلنا كتاب المعتبر كامال لمسه.

 فذذي هذذـ(6 ام بن مذذ  العالمذذة أبذذو بكذذر أحمذذد بذذن سذذليمان بذذن عبذذد  الشذذهير بذذابن النجذذر )قوقذذ

 ديوان  الدعاحم.

بذذ  تهذذذيب هذذـ( فذذي كتا13 ذذم قذذام بتهذيبذذ  وترتيبذذ  الشذذيخ السذذيد مهنذذا بذذن خلفذذان البوسذذعيدي )ق 

 ا  ر في تلخيص جام  الشيخ محمد بن جعفر.

تكلذذم فيذذ  الشذذيخ ناصذذر بذذن أبذذي نبهذذان الخروصذذي وكتذذاب الجذذام  لذذم يسذذلم مذذن االنتقذذاد حيذذا 

بكذذذالم قذذذاس حيذذذا يقذذذول:  وك يذذذر مذذذن العلمذذذاء يعذذذم فذذذي  -أحذذذد علمذذذاء القذذذرن ال الذذذا عشذذذر –

حكمذذ  أمذذرا  ال يعمذذ  ذلذذك   ولذذيس مذذن هذذو كذذذلك مذذن فحذذول العلمذذاء   بذذل هذذو مذذن جذذعفاحهم 

ا حكذذام عذذم  بهذذا مذذا لذذم  فذذي العلذذم   أو مذذا تذذري مذذا تكلذذم بذذ  ابذذن جعفذذر فذذي كتابذذ  فذذدتى ك يذذرا  مذذن

  وقذذال هكذذذا كمذذا قذذال  -رحمذذ    -يعمذذ  تلذذك ا حكذذام  فدوجذذس الحذذع الشذذيخ الكبيذذر أبذذو سذذعيد

إذا كذذذان كذذذذا وكذذذذا أو كذذذذا   ولفذذذع لذذذ  إلذذذى أن انتهذذذى إلذذذى الوجذذذ  الذذذذي يخصذذذ  ذلذذذك الحكذذذم  ذذذم 

بل كذذذلك يشذذرو شذذرو مذذا ال يعمذذ    فقذذال وأمذذا إذا كذذان كذذذا وإذا كذذان كذذذا فحكمذذ  كذذذا   ولذذم يذذ

رد عليذذ   فصذذس  -رحمذذ    تعذذالى  -مذذا هذذو خذذارج عذذن عمومذذ  الذذذي يعمذذ  مذذن شذذرو الشذذيخ 

أن شذذذرح  لذذذ  لذذذم يكذذذن عذذذن تع ذذذيم لذذذ  فذذذي نفسذذذ  مذذذن صذذذحة أحكامذذذ  فذذذي الشذذذريعة   وإنمذذذا 

تعذذرم لشذذرح  لمذذا رأي مذذن ك ذذرة الللذذط فيذذ  مذذن جهذذة ألفا ذذ  فذذي العذذام والخذذاص علذذى مذذا 

تي مذذن بعذذد  مذذن جذذعفاء العلذذم   وي ذذن أن الحذذع فذذي عمومذذ  لمذذا ال ذكرنذذا   لذذحال ي ذذن مذذن يذذد

مذذن ا مذذور التذذي ال يعمهذذا ذلذذك الحكذذم بذذذلك اللفذذ    والحذذع  يعذذم أنذذ  عذذام   لمذذا تجذذمن لف ذذ 

لذذذيس كذذذذلك   وك يذذذر مذذذن جذذذعفاء العلذذذم يع مذذذون ويشذذذرفون ويحبذذذون جذذذام  ابذذذن جعفذذذر  نذذذا  

 -مذذذذ    وأهذذذذل الفهذذذذم لكذذذذالم الشذذذذيخ مذذذذنهم أن الشذذذذيخ مذذذذا تصذذذذدي لشذذذذرح  إال وفذذذذي نفسذذذذ  تع ي

 (1)  يفهمون أن ا مر ليس كذلك . -رحم    

ينتقذذذد ابذذذن جعفذذذر بذذذدن ألفا ذذذ  فذذذي ا حكذذذام عامذذذة وكذذذان حقهذذذا –رحمذذذ     –والشذذذيخ ناصذذذر 

التخصذذذيص  وإن كذذذان لهذذذذا االنتقذذذاد مجذذذال مذذذن الصذذذحة بذذذال شذذذك فذذذي ذلذذذك  إال أن أسذذذبقية ابذذذن 

                                      

 .138م ص 2019 يهـ 1440الخروصي  ناصر بن جاعد  تنوير العقول في علم قواعد ا صول  ذاكرة عمان  الطبعة ا ولى   (1)
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اب بصذذذيلة تجعلذذذ  أقذذذرب لطذذذالب العلذذذم تشذذذف  لذذذ  فذذذي عذذذدم جعفذذذر فذذذي التذذذدليه وترتيذذذب الكتذذذ

فذذي بعذذم المواجذذ   والشذذيخ أبذذو سذذعيد قذذام بشذذرو الجذذام  وو يفذذة الشذذارو فذذي العذذادة  الدقذذة

تفصذذيل المسذذاحل وحذذل إشذذكاليات الكتذذاب وإال أصذذبس شذذرح  مجذذرد تكذذرار لكذذالم ا صذذل. لذذذذا 

بعو  علذذذى انتقذذذاد  وقذذذد أوردنذذذا لذذذم يتذذذا -الذذذذين أتذذذوا مذذذن بعذذذد الشذذذيخ ناصذذذر  -نجذذذد أن العلمذذذاء 

 كالم بعجهم آنفا.

حيذذذا  ولعذذذل ا هميذذذة الكبذذذري لجذذذام  ابذذذن جعفذذذر تتم ذذذل فذذذي حف ذذذ   قذذذوال العلمذذذاء المتقذذذدمين

صذذذر  عانذذذ  اعتمذذذد علذذذى مذذذنهج الروايذذذة فذذذي نقذذذل ا قذذذوال فحفذذذ  ا راء الفقهيذذذة السذذذاحدة فذذذي 

علمذذاء ري لمعرفذذة أقذذوال الودونهذذا فذذي جامعذذ   ليصذذبس جذذام  ابذذن جعفذذر المصذذدر الوحيذذد وال ذذ

 المتقدمين.

 حالة الجامع اآلن

هذذا أبذذو لذذم يصذذلنا الجذذام  كمذذا كتبذذ  محمذذد بذذن جعفذذر بذذل وصذذلنا بترتيذذب وبيذذادات ك يذذرة قذذام ب

ن هذذذـ( حيذذذا قذذذام بتجذذذمين كذذذل تعليقذذذات العلمذذذاء السذذذابقين الذذذذي 5الحسذذذن علذذذي بذذذن عمذذذر )ق 

 كتب أخري.علقوا على جام  ابن جعفر وأجاه إلي  نصوصا أخري من 

د وقذذد بذذين طريقذذة إجذذافت  فذذي المقدمذذة حيذذا يقذذول:  هذذذا كتذذاب يجذذاه إلذذى أبذذي جذذابر محمذذ

 ر  بذذذن جعفذذذر ا بكذذذوي  نسذذذخ  أبذذذو الحسذذذن علذذذي بذذذن عمذذذر )رحمذذذ   (   وفيذذذ  رد أبذذذي المذذذ 

 وأبي الحواري  وأبي سعيد  رحمهم  .

 وفي  شيء يجاه إلي  من  يرهم  وأجفت أنا إلي  أشياء  ير .

 فذذي موجذذ  مكتذذوب ومذذن  يذذذر  مكتذذوب بذذالحمرة  ومنتهذذا   رجذذذ  إلذذى كتذذاب أبذذي جذذذابر إذاو

ر   طالذذذت اإلجذذذافة  وإذا كذذذان الذذذرد قلذذذيال كتبذذذت فذذذي أولذذذ   قذذذال  يذذذر   بذذذالحمرة  ومذذذن  يذذذ

وكتبذذذت المسذذذدلة فذذذي منتهذذذا  رجذذذ   فقذذذط. ومذذذن ذلذذذك شذذذيء حف تذذذ  فدودعتذذذ  فيذذذ   وهذذذو شذذذيء 

 قليل.

رحها واالحتجذذذاج عليهذذذا   نذذذي قذذذد كنذذذت كتبتذذذ  وفذذذي نسذذذخة وأك ذذذر  كتبذذذت المسذذذدلة وتركذذذت شذذذ

 يذذذر هذذذذ  فذذذي الحواشذذذي  فربمذذذا جذذذاقت الحاشذذذية عذذذن تمذذذام المسذذذدلة والشذذذرو لهذذذا واالحتجذذذاج 

 (1)  عليها  وكتبت بعجها أو معناها.

 ذذم بذذين أنذذ  قذذام بجذذبط الذذنص ومراجعتذذ  علذذى خمذذس نسذذخ وكذذرر بعذذم المسذذاحل إذا اختلفذذت 

ل:  وإذا لذذذم يكذذذن فذذذي البذذذاب متسذذذ  وكتبذذذت فيهذذذا شذذذيحا مذذذن  يذذذر النسذذذخ خوفذذذا النقصذذذان يقذذذو

                                      

 (1/13ابن جعفر  الجام  ) (1)
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النسذذذذخة التذذذذي نسذذذذخت منهذذذذا   نذذذذي عرجذذذذت  علذذذذى نسذذذذخ ك يذذذذرة  نحذذذذو خمذذذذس نسخ.ونسذذذذخت 

 (1)  وأجفُت في آخر  تفاوت النسخ لحال يشذ من  شيء.

وال أعذذره  (2)واسذذتطعت التوصذذل إلذذى اسذذم نسذذختين تلذذك الخمذذس وهذذي نسذذخة حيذذان ا عذذرج

هذذـ( صذذذاحب 5وهذذو العذذالم الكبيذذر سذذلمة بذذذن مسذذلم العذذوتبي )ق  (3)بذذن مسذذذلممذذن هذذو ونسذذخة ا

 .(4)كتاب الجياء حيا نص المجيه على ذلك صراحة

 رابعا: السنة في عصر ابن جعفر

للسذذذنة النبويذذذة   (5)كذذذان القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري الذذذذي عذذذاا فيذذذ  ابذذذن جعفذذذر العصذذذر الذذذذهبي

عذذذذذديل وابداد عذذذذذدد طذذذذذالب الحذذذذذديا حيذذذذذا ك ذذذذذر العلمذذذذذاء والمحذذذذذد ون وعلمذذذذذاء الجذذذذذرو والت

 وك رت الرحالت في طلب الحديا وحف  . وأصبحت سمة  اهرة لهذا القرن.

ة وكانذذذت حواجذذذر اإلسذذذالم البصذذذرة والكوفذذذة وبلذذذداد وخرسذذذان والذذذري ودمشذذذع والمدينذذذة ومكذذذ

 .وصنعاء ومصر عامرة بالمحد ين وحلقات العلم والطالب

لتذذذي تعذذذره بالكتذذذب التسذذذعة دونذذذت وجمعذذذت فذذذي وا (6)ويكفينذذذا أن نعذذذره أن أشذذذهر كتذذذب السذذذنة

 القرن ال الا الهجري عدا كتاب الموطد وهي كالتالي:

 هـ(. 256صحيس البخاري وقد ألف  اإلمام البخاري )ت -1

 هـ(. 261صحيس مسلم وقد جمع  اإلمام مسلم )ت -2

 هـ(. 275سنن أبي داود وقد جمعها اإلمام أبو داود )ت -3

 هـ(. 279الترمذي )ت سنن الترمذي   وقد جمعها اإلمام -4

 هـ(. 303سنن النساحي   وقد جمعها اإلمام النساحي )ت -5

 هـ(. 273سنن ابن ماج    وقد جمعها اإلمام ابن ماج  )ت -6

 هـ(. 241مسند أحمد   وقد جمع  اإلمام أحمد )ت -7

 هـ(. 179موطد مالك   وقد جمع  اإلمام مالك )ت -8

 (.هـ255سنن الدارمي   وقد جمعها اإلمام الدارمي )ت -9

                                      

 (1/14المرج  السابع ) (1)
 (4/388ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (5/464المرج  السابع ) (3)
 (6/190ع )المرج  الساب (4)
تذدوين السذنة النبويذة نشذدت  وتطذور  مذن القذرن ا ول إلذى نهايذة القذرن التاسذ  الهجذري  دار  مطذر  بذن محمد البهراني ان ر للمبيد:  (5)

 95م  ص1996 يهـ1417الهجرة للنشر والتوبي   الطبعة ا ولى  
 60م  ص1988ي هـ1408ر ابن ك ير  الطبعة ا ولى ان ر للمبيد  الخولي  محمد بن عبد العبيب  تاريخ فنون الحديا  دا (6)
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مذذن ناحيذذة أخذذري انتشذذرت ا حاديذذا الجذذعيفة والموجذذوعة فذذي هذذذا العصذذر وخصوصذذا مذذ  

انتقذذال الدولذذة العباسذذية مذذن مرحلذذة القذذوة إلذذى مرحلذذة الجذذعه  واشذذتلل علمذذاء الحذذديا ببيذذان 

حذذال الذذرواة وتذذو يقهم وجذذرحهم حفا ذذا علذذى السذذذنة النبويذذة فبذذدأت فذذي ال هذذور كتذذب الرجذذذال 

 :(1)ولعل أشهرها

 هـ(241والتعديل  لإلمام أحمد بن حنبل )ت  الجرو  -1

 الجذذذذذرو والتعذذذذذديل  و  الجذذذذذعفاء   بذذذذذي إسذذذذذحاق إبذذذذذراهيم بذذذذذن يعقذذذذذوب السذذذذذعدي   -2

 هـ(.259الجوبجاني )ت 

 هـ(.  256 الجعفاء  لإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت   -3

 279 تذذذاريخ  فذذذي ال قذذذات والجذذذعفاء  حمذذذد بذذذن أبذذذي خي مذذذة النسذذذاحي البلذذذدادي )ت   -4

 هـ( 

  تذذذاريخ الجذذذعفاء والمتذذذروكين  لإلمذذذام الحذذذاف  أبذذذي عبذذذد الذذذرحمن أحمذذذد بذذذن علذذذي  -5

 هـ(  303النساحي )ت 

  الجذذذرو والتعذذذديل  لعبذذذد الذذذرحمن بذذذن أبذذذي حذذذاتم بذذذن إدريذذذس الحن لذذذي الذذذرابي )ت  -6

 هذذـ( وهذذو مذذن أع ذذم كتذذب الجذذرو والتعذذديل التذذي وصذذلتنا ومذذن أ برهذذا فاحذذدة  327

 ين عرفهم تاريخ الحديا.وأو قها صلة بنقاد الرجال الذ

أمذذذا كتذذذب معرفذذذة ا سذذذماء والكنذذذى وا لقذذذاب وا نسذذذاب  فقذذذد ح يذذذت أيجذذذا باهتمذذذام علمذذذاء 

 الم لفة في هذا القرن: (2)القرن ال الا الهجري  ومن أشهر هذ  الكتب

 234لكنذذذى  فذذذي  مانيذذذة أجذذذباء لعلذذذي بذذذن عبذذذد   بذذذن جعفذذذر المذذذديني )ت  ا سذذذامي وا - 1

 هـ(.

 هـ(. 241ماء والكنى  لإلمام أحمد بن حنبل )ت  ا س - 2 

بهذذذذذا االسذذذذم ك يذذذذر مذذذذن أحمذذذذة الحذذذذديا فذذذذي ذلذذذذك العصذذذذر  مذذذذنهم اإلمذذذذام   الكنذذذذى  ألذذذذه - 3 

 .البخاري والنساحي وعبد الرحمن بن أبي حاتم و يرهم

 هـ(. 261كتاب الكنى وا سماء  لإلمام مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت   - 4 

 - 234بذذذن حمذذذاد بذذذن سذذذعد الذذذدوالبي ) ماء   بذذذي بشذذذر محمذذذد بذذذن أحمذذذد الكنذذذى وا سذذذ - 5 

 هـ( 320

                                      

 231م  ص2008هـ ي1429ان ر: الخطيب  محمد عجاج  السنة قبل التدوين مكتبة وهبة  الطبعة ال انية  (1)
 227الخطيب  السنة قبل التدوين  ص (2)
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وقذذذد ح يذذذت كتذذذب الطبقذذذات التذذذي تصذذذنه الرجذذذال علذذذى طبقذذذات وتذذذذكر حذذذالهم بنصذذذيبها مذذذن 

 الم لفة في هذا القرن: (1)االهتمام في هذ القرن فمن أشهر كتب الطبقات

دي لحذذذاف  كاتذذذب الواقذذذ الطبقذذذات الكبذذذري  للمذذذ رن ال قذذذة محمذذذد بذذذن سذذذعد بذذذن منيذذذ  ا  -1

ريخ هذذـ(. ويعتبذذذر هذذذا الكتذذذاب مذذن أو ذذذع وأهذذم المصذذذادر اإلسذذالمية فذذذي التذذذا 230)ت 

 والرجال.

رو خليفذذذة بذذذن خيذذذاط الشذذذيباني العصذذذفري فذذذي  مانيذذذة أجذذذباء أبذذذي عمذذذ   طبقذذذات الذذذرواة - 2

 هـ(. 240)ت

 هـ(. 261طبقات التابعين  لإلمام مسلم بن الحجاج القشيري )ت   - 3 

حذذديا ان القذذرن ال الذذا الهجذذري هذذو قمذذة التذذدوين فذذي علذذوم السذذنة مذذن كتذذب تذذدوين الولقذذد كذذ

الشذذذريه بشذذذكل عذذذام وكتذذذب الرجذذذال ونقذذذدهم وكنذذذاهم وألقذذذابهم وكتذذذب  ريذذذب الحذذذديا وكتذذذب 

حيذذذا كتبذذذت محذذذات الكتذذذب فذذذي كذذذل مجذذذاالت . علذذذل الحذذذديا وكتذذذب ناسذذذخ الحذذذديا ومنسذذذوخ 

 علوم السنة.

اشذذتهرت بك ذذرة حفا هذذا  وكذذذان لهذذا النصذذيب ا وفذذى مذذذن البصذذرة كانذذت إحذذدي المذذدن التذذذي و

بالنسذذذذبة لبذذذذاقي المذذذذدن حيذذذذا بلذذذذ  عذذذذدد حفذذذذا  البصذذذذرة إلذذذذى نهايذذذذة القذذذذرن ال الذذذذا  -الحفذذذذا  

حاف ذذذذذذا بصذذذذذذريا  فذذذذذذي حذذذذذذين أن جميذذذذذذ  الحفذذذذذذا  فذذذذذذي هذذذذذذذ  الفتذذذذذذرة كذذذذذذان  126الهجذذذذذذري 

 . (2)حاف ا744

ددون عليهذذذا   حتذذذى كذذذادت كانذذذت البصذذذرة مقذذذر العلمذذذاء ا عذذذالم مذذذن أهذذذل عمذذذان فكذذذانوا يتذذذرو

محجذذذة وقذذذد ذهذذذب ابذذذن جعفذذذر إلذذذى البصذذذرة كمذذذا تقذذذدم  (3)أن تكذذذون البصذذذرة إذ ذاك عمانيذذذة

وهنذذذاك التقذذذى باإلمذذذام أبذذذي صذذذفرة وأخذذذذ عنذذذ   ومذذذن هنذذذاك اكتسذذذب ذخيرتذذذ  الحدي يذذذة الواسذذذعة 

 والمتنوعة كما سنبين في الفصل ال الا.

 خامسا: مكانة السنة عند ابن جعفر

مصذذذدر هذذذي المصذذذدر ال ذذذاني للتشذذذري  عنذذذد ابذذذن جعفذذذر  فذذذالقرآن الكذذذريم هذذذو ال السذذذنة النبويذذذة

هيذذة فاصذذيل فقا ول  ذذم تذذدتي السذذنة النبويذذة مبينذذة لذذ  أو شذذارحة لذذ  أو مجذذيفة إليذذ  أحكامذذا أوت

 لم يذكرها النص القرآني.

                                      

 .225المرج  السابع  ص  (1)
م  1998هذـي1419القرن ال الا الهجذري  دار ابذن حذبم  الطبعذة ا ولذى  ان ر للمبيد: قجاة  أمين  مدرسة الحديا في البصرة حتى (2)

 .633ص
 88السيابي  سالم بن حمود  العري الو يقة شرو كشه الحقيقة  نسخة مرقونة من تحقيقي  ص (3)
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ا  ذذم يتبعهذذ فهذذو يبتذذدأ أوال بسذذرد ا يذذات القرآنيذذة وي هذذر هذذذا جليذذا عنذذد تتبذذ  جذذام  ابذذن جعفذذر

 با حاديا النبوية وإن لم يجد آيات قرآنية ذات صلة يورد ا حاديا. 

ى تقذذدم وممذذا يالحذذ  أيجذذا قلذذة الروايذذات وا حاديذذا فذذي جذذام  ابذذن جعفذذرو ربمذذا يعذذود هذذذا إلذذ

جذذذام  ابذذذن جعفذذذر البمنذذذي فذذذي التذذذدليه حيذذذا لذذذم تكذذذن منذذذاهج التذذذدليه قذذذد تطذذذورت بذذذل كذذذان 

القذذذرن  تتبذذذ  أدلتهذذذا م لمذذذا صذذذار التذذذدليه إليذذذ  فذذذيالهذذذده هذذذو بيذذذان المسذذذاحل وأحكامهذذذا ولذذذيس 

 الراب  الهجري عند ابن بركة وأقران .

امذذة عوقلذذة الروايذذة ليسذذت مقتصذذرة علذذى جذذام  ابذذن جعفذذر وحذذد  بذذل أسذذتطي  القذذول إنهذذا سذذمة 

م فذذذي ذلذذذك العصذذذر عنذذذد العمذذذانيين خاصذذذة  حيذذذا تتبعذذذت الم لفذذذات التذذذي وصذذذلتنا وعلذذذى الذذذر 

 ا م شرا لذلك وهي:من قلتها إال أنها تعطين

كتذذذاب أبذذذواب مذذذن السذذذنة مختصذذذرة  تذذذدليه اإلمذذذام محمذذذد بذذذن محبذذذوب  تحقيذذذع الحذذذاج  -1

 سذذذليمان بذذذن إبذذذراهيم بذذذاببيب الذذذوارجالني نشذذذر ملحقذذذا فذذذي كتذذذاب اإلمذذذام محمذذذد بذذذن

 محبوب للمحقع.

كتذذاب المحاربذذة  تذذدليه بشذذير بذذن محمذذد بذذن محبذذوب  تحقيذذع عبذذد الذذرحمن بذذن يحيذذى  -2

 الراشدي.

 لعلماء المعاصرين البن جعفر على جامع .تعليقات ا -3

أحذذذد  والكتذذذاب ا ول لشذذذيخ ابذذذن جعفذذذر وعذذذالم عمذذذان الكبيذذذر  وال ذذذاني البذذذن محمذذذد بذذذن محبذذذوب

 العلماء الكبار في عصر   وقد أتى بعد ابن جعفر بقليل.

وربمذذذا سذذذبب ذلذذذك يعذذذود إلذذذى ك ذذذرة الروايذذذات التذذذي تحتذذذاج إلذذذى علمذذذاء متخصصذذذين فذذذي نقذذذدها 

وم الحذذذديا لذذذم تحذذذ  باهتمذذذام كبيذذذر عنذذذد العمذذذانيين إال أن قلذذذة الروايذذذة تعتبذذذر ولمسذذذه فذذذإن علذذذ

 . (1)ميبة لما وجد في ك رة الروايات من الكذب وأوهام الرواة وأخطاحهم

لذذذل وابذذذن جعفذذذر يلتذذذبم الحذذذذر الشذذذديد فذذذي التعامذذذل مذذذ  الروايذذذات خوفذذذا مذذذن الوقذذذوع فذذذي الب

 و هر ذلك في عدة أمور:

صذذذوص أنهذذذا مذذذن أحاديذذذا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عذذذدم تصذذذريح  بذذذدن بعذذذم الن -1

 (2)بذذذل يوردهذذذا بصذذذيلة التجذذذعيه وم ذذذال ذلذذذك:  وقيذذذل وال تقبذذذل صذذذالة بليذذذر طهذذذور  

 وقيذذذذل: بذذذذين ا ذان واإلقامذذذذة روجذذذذة مذذذذن ريذذذذام الجنذذذذة  وقيذذذذل: إن أبذذذذواب السذذذذماء 

                                      

 (9/3186الموسوعة العمانية  مادة محمد بن جعفر  ) (1)
 (1/107ابن جعفر  الجام  ) (2)
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تفذذذذتس عنذذذذد إقامذذذذة الصذذذذالة  وترجذذذذى إجابذذذذة الذذذذدعاء. وقيذذذذل: الم ذنذذذذون أطذذذذول النذذذذاس 

 (1)" ق ا يوم القيامة.أعنا

بعذذذد أن ذكذذذر الحذذذديا )مذذذن قتذذذل قتذذذيال فلذذذ  سذذذلب ( عقذذذب عليذذذ  بقولذذذ   وال نذذذدري أهذذذذا  -2

الربيذذذ  والبخذذذاري و يرهمذذذا  (3)ر ذذذم أن الحذذذديا أخرجذذذ  (2)الحذذذديا صذذذحيس أو ال  

 وهذا يدل على أن ابن جعفر ال يسلم بكل رواية.

لفذذذا  الذذذواردة فذذذي كذذذان ابذذذن جعفذذذر يسذذذدل شذذذيخ  محمذذذد بذذذن محبذذذوب عذذذن معنذذذى ا  -3

فيذذ  الحذذديا:  لعذذن  ا حاديذذا حيذذا نذذص علذذى سذذ ال  عذذن معنذذى المحتكذذر الذذذي جذذاء

 .(4)  المحتكر 

إلذذذى  أمذذذا مصذذذادر الروايذذذات وا حاديذذذا فذذذإن ابذذذن جعفذذذر ال يذذذذكرها إطالقذذذا ويكتفذذذي بنسذذذبتها

ر  لعصذذالرسذذول صذذلى   عليذذ  وسذذلم. وهذذذ  ا مذذر كذذان شذذاحعا فذذي طريقذذة التذذدليه فذذي ذلذذك ا

 أبذذذواب مذذذن السذذذنة مختصذذذرة  ال يذذذذكر  فشذذذيخ  محمذذذد بذذذن محبذذذوب فذذذي مذذذا وصذذذلنا فذذذي كتابذذذ 

 مصادر روايات .

سذذالمة  ولعذذل هذذذا ا مذذر يعذذود إلذذى أن تذذدوين الحذذديا لذذم ينتذذ  بعذذد إجذذافة إلذذى أن المهذذم هذذو

ربيذذذ  الروايذذذة مذذذن حيذذذا المذذذتن ومناسذذذبتها لالسذذذتدالل الفقهذذذي  فهذذذو لذذذم يهذذذتم بذذذذكر مسذذذند ال

   ر م أن فق  الربي  وبعم روايات  كانت حاجرة في جامع .وروايات

 سادسا: طرق االستدالل بالسنة عند ابن جعفر

وهنذذذذذا  (5)تتنذذذذذوع طذذذذذرق االسذذذذذتدالل بدلفذذذذذا  السذذذذذنة النبويذذذذذة بشذذذذذكل عذذذذذام إلذذذذذى  ذذذذذالا طذذذذذرق

 :أستعرجها باختصار

سذذذ  طذذذرق اسذذذتدالل ا حكذذذام مذذذن ا لفذذذا  وهذذذي الن ذذذر إلذذذى الداللذذذة الللويذذذة للفذذذ  نف -1

 اتربالنقااال المتاااواسذذذتفادة الحكذذذم منهذذذا مباشذذذرة  ومعذذذاني ا لفذذذا  ولهذذذا  ذذذالا طذذذرق و

وهذذذو عذذذادة فذذذي  ريذذذب  نقااال اآلحاااادالذذذذي يقطذذذ  بصذذذحت  م ذذذل ا رم والسذذذماء أو 

 م ل أن الجم  المعره يدخل  االست ناء. العقل من النقلا لفا   أو 

الواجذذذحة م ذذذل  طذذذرق االسذذذتدالل مذذذن ا لفذذذا  الواجذذذحة و يذذذر الواجذذذحة: فا لفذذذا  -2

وهذذو اللفذذ  الذذذي  هذذر المذذراد  الاانصوهذذو مذذا دل علذذى معنذذا  داللذذة واجذذحة  والظاااهر

                                      

 (231/3المرج  السابع ) (1)
 (7/308)المرج  السابع  (2)
 في الفصل ا ول 140ان ر تخريج حديا رقم  (3)
 (5/359)ابن جعفر  الجام   (4)
 م1986هـ ي1406ان ر: الخياط  عبد العبيب  طرق االستدالل بالسنة واالستنباط منها  دار السالم  الطبعة ا ولى  (5)
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ذذذيَع الكذذذالم لذذذ  مذذذ  احتمالذذذ  التخصذذذيص والنسذذذخ والتدويذذذل   منذذذ  وابداد ُوُجذذذوحا  بسذذذدَْن سس

وهذذو اللفذذ  الذذذي  هذذر المذذراد منذذ   وسذذيع الكذذالم لذذ   وابداد وجذذوحا  بعذذدم المفساارو

 لتدويل  لكن  يحتمل النسخ. احتمال  التخصيص أو ا

هرة  لكذذن وهذذو اللفذذ  الذذذي يذذدل علذذى معنذذا  داللذذة  ذذا الخفاايأمذذا ا لفذذا   يذذر الواجذذحة فهذذي: 

وهذذذو المشاااكل فذذذي انطبذذذاق معنذذذا  علذذذى بعذذذم ا جذذذباء  مذذذوم وخفذذذاء يحتذذذاج إلذذذى ن ذذذر  و

يذذراد منذذ   مذذا ي سنُ اللفذذ  الذذذي ال يذذدل بصذذيلت  علذذى المذذراد منذذ   بذذل اَلبُذذد  مذذن طريقذذة خارجيذذة تُبَذذ

ل وهذذذو اللفذذذ  الذذذذي ال يذذذدل بصذذذيلت  علذذذى المذذذراد منذذذ   بذذذ المجمااالبسذذذبب  مذذذوم المعنذذذى  و

 اَلبُد  من دليل نقلي.

وهذذذي داللذذذة اللفذذذ  علذذذى حكذذذم  عباااارة الااانصطذذذرق االسذذذتدالل مذذذن الذذذدالالت وتشذذذمل  -3

ى حكذذذم وهذذذي داللذذذة اللفذذذ  علذذذإشاااارة الااانص المقصذذذود مذذذن السذذذياق أصذذذالة  أو تَبَعذذذا   و

لااانص اداللاااة   ود أصذذذالة وال تَبَع ذذذا  ولكنذذذ  البم للمعنذذذى لبومذذذا  عقليذذذا  أو عاديذذذا  لذذذم يقصذذذ

وهذذذي داللذذذة الكذذذالم علذذذى  بذذذوت حكذذذم المنصذذذوص عليذذذ  للمسذذذكوت عنذذذ   الشذذذتراكهما 

داللاااة فذذذي علذذذة يمكذذذن فهمهذذذا للعذذذاره بالللذذذة العربيذذذة مذذذن  يذذذر ن ذذذر وال اجتهذذذاد  و

ت  وقذذه عليذذ  صذذدق الكذذالم  أو صذذوهذذي داللذذة الكذذالم علذذى البم متقذذدم يت االقتضااا  ح 

 شرعا  وعقال .

جذذذد  وعنذذذد الن ذذذر فذذذي طذذذرق االسذذذتدالل بالسذذذنة عنذذذد ابذذذن جعفذذذر ال نجذذذدها تتنذذذوع ك يذذذرا بذذذل ن

بس لذذذال  يختذذذار ا حاديذذذا ذات ا لفذذذا  ال ذذذاهرة التذذذي تذذذدل علذذذى معنذذذى الحكذذذم داللذذذة واجذذذحة

 ذلك: فيها وتكون داللتها من عبارة النص ذاتها. وسدذكر أم لة على

فذذي مسذذدلة نقذذم الوجذذوء بذذالنوم نجذذد  أوال يسذذرد ا قذذوال فذذي هذذذ  المسذذدلة  ذذم يذذرجس  -1

قذذوال بعذذد أن أورد حذذدي ا فذذي نذذص المسذذدل  يقذذول:  ومذذن نعذذس وهذذو قاعذذد  فقذذال مذذن 

قذذذال: ينذذذتقم وجذذذو    وقذذذال مذذذن قذذذال: إذا بالذذذت مقعدتذذذ  واسذذذترخت عذذذن موجذذذ  

نقذذم عليذذ  حتذذى يجذذ  جنبذذ  قعذذود  وهذذو نذذاعس انذذتقم وجذذو    وقذذال مذذن قذذال: ال 

علذذى ا رم أو  يرهذذذا ممذذذا ينذذذام عليذذذ   ذذذم يذذنعس  فهذذذذا يذذذنقم وجذذذو    ورفذذذ  ذلذذذك 

)صذذلى   عليذذ  وسذذلم(   أنذذ  اتكذذد علذذى يديذذ  فذذنعس حتذذى  ذذط  أي نخذذر   ذذم  إلذذى النبذذي

قذذام إلذذى الصذذالة  فقيذذل لذذ : إنذذك نعسذذت  فقذذال: ال نقذذم علذذى مذذن فعذذل ذلذذك حتذذى يجذذ  

 (1)   وبذلك ندخذ.   جنب  على ا رم وينعس

                                      

 (1/161ابن جعفر  الجام  ) (1)
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فذذي مسذذدلة الصذذالة بالجبذذة يقذذول:  وأمذذا الجبذذة يجذذوب أن يصذذلي بهذذا اإلمذذام وحذذدها بذذال  -2

)صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم( أن  صذذذلى  رداء وال إبار   ن ا  ذذذر قذذذد جذذذاء بذذذذلك عذذذن النبذذذي

 (1)بالناس وعلي  جبة صوه.  

الملذذذرب فذذذي مسذذذدلة تعجيذذذل الفطذذذور وتذذذدخير السذذذحور:  وقيذذذل: إذا حجذذذرت صذذذالة  -3

وحجذذر الطعذذام للصذذاحم  أنذذ  يبذذدأ بالطعذذام مذذا لذذم يخذذه فذذوت الصذذالة. وفذذي الحذذديا:  

 (2)أن  يستحب تعجيل الفطور وتدخير السحور.  

فذذذي مسذذذدلة الطذذذالق المعلذذذع بذذذالبواج يقذذذول:  ولذذذو قذذذال رجذذذل إن تبوجذذذت فالنذذذة فهذذذي  -4

ال يملذذك  وقذذد طذذالع...  ذذم تذذبوج فالنذذة بعينهذذا لذذم يقذذ  عليهذذا الطذذالق  نذذ  ال يطلذذع مذذا 

بللنذذذذا عذذذذن رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال:)ال طذذذذالق وال عتذذذذاق فمذذذذا ال 

 (3)يملك(  

ليه فذذذي وقذذذد يعذذذود عذذذدم تنذذذوع طذذذرق االسذذذتدالل بدلفذذذا  ا حاديذذذا إلذذذى المذذذنهج المتبذذذ  فذذذي التذذذد

  عذذدم ذلذذك العصذذر حيذذا التركيذذب علذذى ا حكذذام ال ذذاهرة التذذي ال لذذبس فيهذذا  وهذذذا يتوافذذع مذذ

ي فذذلعمانيذذة اراد الك يذذر مذذن ا حاديذذا واالسذذتدالل بهذذا وهذذو أمذذر شذذاح  فذذي الم لفذذات الفقهيذذة إيذذ

 القرن الهجري ال الا .

  

                                      

 (1/479) المرج  السابع (1)
 (2/211المرج  السابع ) (2)
 (6/232المرج  السابع ) (3)
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 الخالصة:

 م  نهاية هذا الفصل التمهيدي نلخص أهم النتاحج التي توصلنا إليها:

عذذذاا ابذذذن جعفذذذر فذذذي عصذذذر شذذذهد بدايذذذة جذذذعه بنذذذي العبذذذاس وسذذذيطر الجنذذذد ا تذذذراك  -1

 شهد ابدهار عصر اإلمامة العمانية ال انية وأفولها. عليهم  كذلك

 نشدة محمد بن جعفر في أسرة محبة للعلم. -2

هذذذـ 215 -هذذذـ 210عذذذاا ابذذذن جعفذذذر فذذذي القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري ونقذذذدر والدتذذذ  بذذذين  -3

 هـ.300هـ و 290ووفات  بين 

مذذذن شذذذيوخ  فذذذي جامعذذذ  وكذذذان أحذذذد أعذذذالم عصذذذر  الذذذذين يرجذذذ   6ذكذذذر ابذذذن جعفذذذر  -4

 .إليهم الناس

 من أهم آ ار ابن جعفر جامع  كما ترك عدة منطومات فقهية قصيرة. -5

 يتكون جام  ابن جعفر من جام  ا ديان وجام  ا حكام وجام  الدماء. -6

يتميذذذذب أسذذذذلوب ابذذذذن جعفذذذذر بسالسذذذذت   وحسذذذذن أسذذذذلوب   ووجذذذذوو عبارتذذذذ   وعذذذذدم  -7

 االتعقيد والتكرار في .

 نيين حتى عصرنا الحاجر.احتل جام  ابن جعفر مكانة ع يمة خاصة عند العما -8

 ألحقذذت بالجذذام  تعليقذذات العلمذذاء مذذن عصذذر ابذذن جعفذذر حتذذى القذذرن الخذذامس الهجذذري -9

 م  بيادات ك يرة جعلت أصل الجام   ير جلي.

 كذذذذان القذذذذرن ال الذذذذا الهجذذذذري هذذذذو القذذذذرن الذذذذذهبي لتذذذذدوين السذذذذنة النبويذذذذة وعلومهذذذذا -10

 وكانت البصرة إحدي منارات السنة النبوية حف ا وتدوينا.

 م.السنة النبوية هي المصدر ال اني للتشري  عند ابن جعفر بعد القرآن الكري -11

 يسذذذتدل ابذذذن جعفذذذر با حاديذذذا ذات ا لفذذذا  ال ذذذاهرة التذذذي تذذذدل علذذذى معنذذذى الحكذذذم -12

 داللة واجحة ال لبس فيها.
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 الفصل ا ول: ا حاديا الواردة في جام  ابن جعفروتخريجها

 تمهيد: 

هذذو  -ر ذذم نفاسذذت  –واجذذ  الباحذذا فذذي كتذذاب جذذام  ابذذن جعفذذر إن مذذن أكبذذر التحذذديات التذذي ت

اخذذذذتالط ا صذذذذل باإلجذذذذافات والبيذذذذادات التذذذذي ألحقذذذذت بالكتذذذذاب حتذذذذى اسذذذذتقر بصذذذذورت  التذذذذي 

فمذذذن الخطذذذد اعتبذذذار كذذذل ا حاديذذذا الذذذواردة فذذذي . وصذذذلتنا اليذذذوم كمذذذا أوجذذذحت فذذذي التمهيذذذد

ولقذذذد وقذذذ  فذذذي هذذذذا  .كتذذذاب الجذذذام  هذذذي أحاديذذذا وردت فذذذي كتذذذاب جذذذام  ابذذذن جعفذذذر ا صذذذلي

: وجذذاء عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال)الخطذذد أحذذد البذذاح ين عنذذدما اعتبذذر الحذذديا 

مذذذن رأي مذذذنكم منكذذذرا فلينكذذذر  بيذذذد  فذذذإن لذذذم يسذذذتط  فبلسذذذان   فذذذإن لذذذم يسذذذتط  فبقلبذذذ   وذلذذذك 

وهذذو حذذديا لذذم يذذرد فذذي . وبنذذى عليهذذا بح ذذ  (1)مذذن أحاديذذا جذذام  ابذذن جعفذذر( أجذذعه اإلنكذذار

 .م  ابن جعفر ا صلي كما سيتجس الحقاجا

 المنهجية:

هذذذـ( اعتمذذذد منهجيذذذة 5مذذذن حسذذذن الحذذذ  أن المجذذذيه للكتذذذاب أبذذذا الحسذذذن علذذذي بذذذن عمذذذر )ق 

بذذة واجذذحة فذذي اإلجذذافة إلذذى جذذام  ابذذن جعفذذر ا صذذلي  حيذذا ورد فذذي تقييذذد الفذذراو مذذن كتا

م لعمانيذذذة بذذذرقنسذذذخة قطعذذذة ا ديذذذان مذذذن جذذذام  ابذذذن جعفذذذر  المحفو ذذذة فذذذي دار المخطوطذذذات ا

 :والتي اعتمدت عليها في مقارنة الكتاب المطبوع( 231)

  مذذتذذم مذذا وجدتذذ  بيذذد إلذذى جذذام  ا ديذذان المجذذاه إلذذى الشذذيخ محمذذد بذذن جعفذذر ا بكذذوي   

بتذذذداء بياداتذذذ   وإنمذذذا قلذذذت مذذذ  بياداتذذذ    ن لذذذ  بيذذذادة ك يذذذرة عذذذن  يذذذر محمذذذد بذذذن جعفذذذر  فا

ن مذذذبذذذالحمرة فذذذاعلم أنذذذ  قذذذد خذذذرج ( ومذذذن  يذذذر )البذذذاب للشذذذـيخ محمذذذد بذذذن جعفذذذر  فذذذإذا جذذذاءك 

يه بذذالحمرة  فذذاعلم أنذذ  قذذذد رجذذ  إلذذى تذذذدل( رجذذذ )الذذذي عذذن محمذذد بذذذن جعفذذر إلذذى أن يجيحذذك 

 كذذذلك أيجذذا خذذرج مذذن تذذدليه( ومذذن  يذذر الكتذذاب وبياداتذذ )محمذذد بذذن جعفذذر  وربمذذا جذذاءك 

قذذد  علم أنذذ محمذذد بذذن جعفذذر إلذذى أن ينتهذذي إلذذى تذذم البذذاب مذذن كتذذاب أبذذي جذذابر ومذذن  يذذر  فذذا

 خرج من جام  ابن جعفر وصس أن ما جاء بعد تم الباب من كتاب أبي جابر 

ك لذذذذومذذذذن  يذذذذر  أنذذذذ  بيذذذذادة لمشذذذذيان  فَُسذذذذْق  علذذذذى هذذذذذا المسذذذذاق بذذذذال مذذذذراء وال شذذذذقاق يذذذذبن 

 (.  الصواب إن شاء  

                                      

النذذوفلي  أحمذذد بذذن مبذذارك  إنكذذار المنكذذر قذذراءة فذذي روايتذذي مسذذلم النيسذذابوري وابذذن جعفرا بكذذوي  مكتبذذة اللبيذذراءن الطبعذذة ا ولذذى  (1)
 148م  ص 2011 –هـ 1432
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 وعلذذذى هذذذذا سذذذار المجذذذيه فذذذي جميذذذ  الكتذذذاب إال فذذذي بعذذذم ا حيذذذان القليلذذذة التذذذي نسذذذي أن

 .أخلت بسياق النص إال أنها لم ت  ر على الكتاب ككل( ومن  ير )يجيه 

فإنذذذ  يمكذذذن اسذذذتخراج جذذذام  ابذذذن جعفذذذر ا صذذذلي بعذذذد فصذذذل  (1)وكمذذذا أشذذذار الباحذذذا السذذذعدي

بيذذذادات المجذذذيه  وعلذذذى هذذذذا ابتذذذدأت العمذذذل فذذذي النسذذذخة المحققذذذة المطبوعذذذة مذذذن جذذذام  ابذذذن 

ن البيذذذادات بسذذذبب أن النسذذذخة جعفذذذر إال أنذذذي واجهذذذت صذذذعوبة باللذذذة فذذذي تمييذذذب ا صذذذل مذذذ

لذذذذم تميذذذذب ا صذذذذل مذذذذن ( التذذذذي تنشذذذذر  ول مذذذذرة)المطبوعذذذذة وخاصذذذذة ا جذذذذباء ال ال ذذذذة ا ولى

فجذذذاء الذذذنص متذذذداخال صذذذعب الفصذذذل م لمذذذا هذذذو فذذذي  9-4البيذذذادة كمذذذا فعذذذل محقذذذع ا جذذذباء 

المخطوطذذذذات التذذذذي ميذذذذبت ا صذذذذل عذذذذن البيذذذذادة بالمنهجيذذذذة السذذذذابقة  ولحذذذذل هذذذذذ  اإلشذذذذكالية 

إلذذذى الرجذذذوع إلذذذى المخطوطذذذات ا صذذذلية ومقارنذذذة المطبذذذوع بهذذذا وتمييذذذب ا صذذذل اجذذذطررت 

 .عن البيادة بقلم الرصاص

 .هذ  العملية أخذت وقتا وجهدا كبيرين حتى انتهيت منها

وحيذذا إن الهذذده كذذان تمييذذب ا صذذل عذذن البيذذادة لذذم أحذذرص علذذى جمذذ  كذذل مخطوطذذات ابذذن 

 :يي كالتالخ المتوفرة والمكتملة للجام   وهجعفر ومقارنتها بل اكتفيت بمقارنة أقدم النس

 632وتقذذذ  فذذذي  231جذذذام  ا ديذذذان نسذذذخة محفو ذذذة بذذذدار المخطوطذذذات العمانيذذذة بذذذرقم : أوال

 .هـ  ولم يرد اسم الناسخ1052جمادي ا ولى  28صفحة وكان تمامها  هر ال ال اء 

 836تقذذذ  فذذذي  4286جذذذام  ا حكذذذام نسذذذخة محفو ذذذة دار المخطوطذذذات العمانيذذذة بذذذرقم :  انيذذذا

صذذذفحة  نسذذذخها راشذذذد بذذذن مسذذذعود بذذذن مبذذذارك بذذذن فذذذارس الربخذذذي البهلذذذوي  بذذذدمر صذذذالس بذذذن 

سذذخها عبذذد  بذذن سذذاطي للشذذيخ محمذذد بذذن أحمذذد بذذن راشذذد بذذن أبذذي روو النذذبوي  وكذذان تمذذام ن

 .هـ1053من ذي الحجة  13عصر اإل نين 

 23الراشذذذدي بذذذرقم  جذذذام  الذذذدماء نسذذذخة محفو ذذذة بخبانذذذة القاجذذذي حمذذذود بذذذن عبذذذدهلل:  ال ذذذا

صذذفحة  نسذذخها خلذذه بذذن طالذذب بذذن علذذي بذذن مسذذعود بذذن الهذذي بذذن قاسذذم بذذن  493وتقذذ  فذذي 

محمذذد  راشذذدبن مالذذك بذذن عمذذر العبذذري نسذذبا والمسذذفاتي وطنذذا م الكذذدمي مسذذكنا  نسذذخ  للفقيذذ 

 بذذن علذذي بذذن مسذذعود بذذن الهذذي بذذن قاسذذم بذذن راشذذد بذذن مالذذك العبذذري  وكذذان تمذذام نسذذخ  فذذي

 .هـ1049ربي  ا ول  4دم عشية ا ربعاءمن ك حصن القرية

لر يذذذة صذذذور المخطوطذذذات المعتمذذذدة  وبعذذذد االنتهذذذاء مذذذن اسذذذتخالص جذذذام   1راجذذذ  ملحذذذع 

والمذذذنهج الذذذذي اتبعتذذذ  . ابذذذن جعفذذذر انتقلذذذت إلذذذى مرحلذذذة اسذذذتخراج ا حاديذذذا التذذذي وردت فيذذذ 

لذذ  فهذذو هذذو كذذل كذذالم نذذص عليذذ  الم لذذه أنذذ  مذذن قذذول الرسذذول صذذلى   وعليذذ  وسذذلم أو فع

                                      

 198السعدي  قاموس التراا  ص (1)
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دون أن يذذنص صذذراحة علذذى أنهذذا   حذذديا  أمذذا النصذذوص التذذي أوردهذذا الم لذذه بلفذذ   وقيذذل

 .أحاديا فلم أعتبرها حدي ا ر م أن بعم هذ  النصوص هي أحاديا معروفة

 ووفقذذذذا لهذذذذذ  المنهجيذذذذة ارتديذذذذت إعذذذذادة تخذذذذريج ا حاديذذذذا  ن محقذذذذع الكتذذذذاب وجذذذذابط  لذذذذم

 هذذي مذذن الذذذنمط( 9-4)لذذواردة فذذي ا جذذذباء مذذن يخرجذذا بعجذذها  كذذذلك تخريجذذذات ا حاديذذا ا

 .القديم عندما لم تكن تتوفر التقنيات الحاسوبية اآلن

بيذذذ  أمذذذا الكتذذذب المعتمذذذدة فذذذي التخذذذريج هذذذي كتذذذب السذذذنة التسذذذعة وجذذذام  الصذذذحيس لإلمذذذام الر

يا وعنذذذدما أجذذذد أن الحذذذد. وعنذذذدما ال أجذذذد فذذذي هذذذذ  الكتذذذب ألجذذذد إلذذذى كتذذذب الحذذذديا ا خذذذري

 .تسعة فإني أقتصر على البخاري ومسلم وأذكر أخرج   يرهمأخرج  أ لب ال

 2حذذذدي ا  راجذذذ  الملحذذذع  149عذذدد ا حاديذذذا التذذذي خلصذذذت إليهذذذا فذذذي جذذام  ابذذذن جعفذذذر هذذذي 

 لالطالع عليها.
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 تخريج أحاديث جامع ابن جعفر:

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال: )تعلمذذذوا العلذذذم فذذذإن تعليمذذذ  هلل خشذذذية   -1

  تسذذذبيس  وطلبذذذ  عبذذذادة  والبحذذذا عنذذذ  جهذذذاد  وتعليمذذذ  لمذذذن ال يعلمذذذ  صذذذدقة  ومدارسذذذت

وبذلذذذ   هلذذذ  قربذذذة  وهذذذو منذذذار سذذذبيل الجنذذذة  وا نذذذيس فذذذي الوحذذذدة  والصذذذاحب فذذذي 

اللربذذذة  يرفذذذ    بذذذ  اقوامذذذا  فذذذيجعلهم فذذذي الخيذذذر قذذذادة وأحمذذذة هذذذدي  تقذذذتص آ ذذذارهم  

تهذذذذا تمسذذذذحهم  وكذذذذل رطذذذذب وترفذذذذ  أعمذذذذالهم  وتر ذذذذب المالحكذذذذة فذذذذي خلذذذذتهم  وبدجنح

ويذذذذابس يسذذذذتلفر لهذذذذم حتذذذذى حيتذذذذان البحذذذذر وهوامذذذذ   وسذذذذباع البذذذذر وأنعامذذذذ   والسذذذذماء 

 (1)ونجومها  وا رم وتخومها  الن ر في  يعدل الصيام  ومذاكرت  تعدل القيام(

موصذذوال مذذن طريذذع معذذاذ بذذن جبذذل بلفذذ  قريذذب مذذ  بيذذادات  (2)روا  ابذذن عبذذد البذذر: التخااريج

 (4)عليذذذ   وروا  أبذذذونعيم  (3)دا ولكذذذن لذذذيس لذذذ  إسذذذناد قذذذوي  وموقوفذذذاوقذذذال:  حذذذديا حسذذذن جذذذ

موصذذذوال مذذذن  (6)علذذذى معذذذاذ بذذذن جبذذذل   وأخرجذذذ  الخطيذذذب البلذذذدادي موقوفذذذا (5)وابذذذن بشذذذران

 .طريع أبي هريرة

 

قيذذذل عذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)النفذذذاق فذذذي أمتذذذي أخفذذذى مذذذن دبيذذذب  -2

 (7)الذر(

 (10)وأحمذذذد (9)مقطوعذذذا عذذذن جذذذابر بذذذن بيذذذد  وروا  ابذذذن أبذذذي شذذذيبة (8) روا  الربيذذذ  التخاااريج:

  (النمذذل دبيذذب مذذن أخفذذى فإنذذ  الشذذرك هذذذا اتقذذوا النذذاس أيهذذا)عذذن أبذذي موسذذى ا شذذعري بلفذذ : 

                                      

 (1/41)ابن جعفر  الجام   (1)
 السذعودية  العربيذة المملكة الجوبي  ابن دار وفجل   العلم بيان جام   هـ(463 تابن عبد البر  يوسه بن عبد   النمري القرطبي ) (2)

 .268 رقم( 1/238م  باب جام  في فجل العلم  ) 1994 -هـ  1414: ا ولى  الطبعة
 269 رقم( 1/239مرج  سابع ) (3)
 مصذذر  محاف ذذة بجذذوار - السذذعادة ا صذذفياء  وطبقذذات ا وليذذاء حليذذةهذذـ( 430 تبذذن عبذذد   بذذن أحمذذد ا صذذبهاني )أبذذو نعذذيم  أحمذذد  (4)

 (.1/238م  )1974 -هـ 1394
: ا ولذى  الريام الطبعذة للنشذر  الذوطن دار بشذران  ابذن أمذالي  هذـ(430عبد الملك بن محمد بذن عبذد   بذن بْشذران)ت ابن بشران، (5)

 (21 ي2م  ) 1999 -هـ  1420
هذـ  1421 ال انيذة السذعودية  الطبعذة:  – الجذوبي ابذن دار المتفقذ  و الفقيذ   هذـ(463 تالخطيب البلدادي  أحمد بن علي بن  ابذت  ) (6)

 (.1/100فجل التفق  على ك ير من العبادات  )
 (1/43ابن جعفر  الجام  ) (7)
حيس مسذذند اإلمذذام الربيذذ  بذذن حبيذذب  دار الفذذتس للطباعذذة الصذذ  الجام هذذـ(170تالربيذذ   الربيذذ  بذذن حبيذذب بذذن عمذذر ا بدي البصذذري ) (8)

 985رقم 276والنشر  بيروت  ا خبار المقاطي  عن جابر بن بيد  ص
 واآل ذار  ا حاديذا فذي المصذنه الكتذاب  هذـ(235: تابن أبي شيبة  عبد   بذن محمذد بذن إبذراهيم بذن ع مذان بذن خواسذتي العبسذي ) (9)

 .29547 رقم( 6/70هـ  كتاب الدعاء  باب في التعوذ من الشرك  )1409 ا ولى الريام الطبعة:  – شدالر مكتبة
 ا ولذى : الطبعذة الرسذالة حنبل م سسذة بذن أحمذد اإلمام مسندهـ( 241: تأحمد  أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ) (10)

 .19606 رقم( 32/383م  )2001 -هـ  1421
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عذذذن ابذذذن  (3)وأبذذذو نعذذذيم (2)عذذذن أبذذذي بكذذذر بهذذذذا اللفذذذ    وروا  ابذذذن منذذذد  (1)وروا  أبذذذو يعلذذذى

 (.الذر دبيب شرك أخفى في أمتي منال)عن عاحشة بلف   (4)عباس وروا  الحاكم

 

قيذذل سذذحل النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم عذذن العلذذم فقذذال:)العلم كلذذ  القذذرآن  وهذذو ا صذذل  -3

 (5)والتنبيل  وما بعد  من العلم تفسير ل  وتدويل(

والخطيذذذب  (8)والبيهقذذذي (7)والطبرانذذذي (6)لذذذم أجذذذد  بهذذذذا اللفذذذ  إال أن ابذذذن أبذذذي شذذذيبة: التخاااريج

 علذذم فيذذ  فذذإن القذذرآن فليقذذرأ العلذذم أراد مذذن: »ا عذذن ابذذن مسذذعود مرسذذال قولذذ روو (9)البلذذدادي

 «واآلخرين ا ولين

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)أشذذذربوا أعيذذذنكم المذذذاء ال تذذذري نذذذذارا  -4

حاميذذة وخللذذذوا أصذذذابعكم قبذذذل أن تخللهذذذا النذذذار( وفذذذي نسذذذخة قبذذذل أن تخلذذذل بمسذذذامير مذذذن 

 . (10)نار

 وخللذذوا)( وحاميذذة نذذارا تذذري ال المذذاء أعيذذنكم يا مكذذون مذذن حذذدي ين: )أشذذربواالحذذد التخااريج:

 .وفي نسخة قبل أن تخلل بمسامير من نار( النار تخللها أن قبل أصابعكم

عذذذذذن ابذذذذذن عبذذذذذاس بلفذذذذذ : )افتحذذذذذوا أعيذذذذذنكم عنذذذذذد  (11)روا  الذذذذذديلمي تخاااااريج الحاااااديث األول:

 .(12)الوجوء لعلها ال تري نار جهنم( وإسناد  جعيه جدًّا

                                      

 المذدمون دار يعلذى  أبذي مسذند  هذـ(307: تيعلى  أحمد بذن علذي بذن الم ُنذى بذن يحيذى بذن عيسذى بذن هذالل التميمذي  الموصذلي ) أبو (1)
 .60 رقم( 1/62  مسند أبي بكر  )1984 – 1404 ا ولى دمشع الطبعة:  – للتراا

منذد   المكتبذة الشذاملة   بذن   عبذد أبذي أمذالي مذن جالسم  هـ(395 تابن مند   أحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن َمْنَد  العبدي ) (2)
 .98رقم  102ص

 (3/36أبو نعيم  حلية ا ولياء  ) (3)
 – العلميذة الكتذب دار الصذحيحين  علذى المسذتدركهذـ( 405 تالحاكم  أحمذد بذن عبذد   بذن محمذد بذن حمدويذ  الجذبي النيسذابوري ) (4)

 .3148 رقم( 2/319  )1990 – 1411 ا ولى : الطبعة بيروت 
 (1/43ابن جعفر  الجام  ) (5)
 30018 رقم( 6/126ابن أبي شيبة  المصنه في ا حاديا واآل ار  كتاب فجاحل القرآن   باب في التمسك بالقرآن  ) (6)
 – تيميذة ابذن مكتبذة ر الكبيذ المعجذم  هـ(360: تالطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي  أبو القاسم الطبراني ) (7)

 .8666 رقم( 136 ي9) ال انية القاهرة  الطبعة: 
ردي الخراسذاني  أبذو بكذر البيهقذي ) (8)  الرشذد كتبذة اإليمذان  شذعب  هذـ(458: تالبيهقي  أحمد بن الحسين بن علي بن موسذى الُخْسذَرْوجس

م  كتذاب تع ذيم القذرآن  فصذل  2003 -هـ  1423: ا ولى  عةالطب بالهند ببومباي السلفية الدار م  بالتعاون بالريام والتوبي  للنشر
 1808 رقم( 347 ي3في تعلم القرآن  )

 ( 1/196الخطيب البلدادي  الفقي  والمتفق   ) (9)
 (1/109ابن جعفر  الجام  ) (10)
 دار الخطذاب  بمذد ور لفذردوسا  هذـ(509: تالديلمي  شيروي  بن شهردار بن شيرو ي  بن فناخسرو  أبذو شذجاع الذديلمي  الهمذذاني ) (11)

 208( رقم 1/71م  )1986 -هـ  1406 ا ولى بيروت الطبعة:  – العلمية الكتب
قسذذم الطهذذارة  المكتتبذذة  -« موسذذوعة شذذاملة لكذذل مذذا ورد عذذن سذذيد المرسذذلين مذذن أقذذوال وأفعذذال وتقريذذرات»العرعذور  ديذذوان السذذنة  (12)

 (16/314)   1987  رقم ١٤٤١ذو الحجة  ٣الشاملة  
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عذذذن أبذذذذي هريذذذرة بلفذذذ  :)إذا توجذذذدتم  فدشذذذذربوا  (2)وابذذذن حبذذذان (1)وأخرجذذذ  ابذذذن أبذذذي حذذذذاتم

أعيذذنكم مذذن المذذاء  وال تنفجذذوا أيذذديكم مذذن المذذاء  فإنهذذا مذذراوو الشذذيطان( قذذال ا لبذذاني حذذديا 

  (3)موجوع

عذذذذذن أبذذذذذي هريذذذذذرة وأخرجذذذذذ   (4)اللفذذذذذ  ا ول أخرجذذذذذ  الذذذذذدارقطني تخاااااريج الحاااااديث الثااااااني:

عاحشذذة قالذذت: كذذان رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم يتوجذذد ويخلذذل بذذين أصذذابع   عذذن (5)أيجذذا

قذذذذال « خللذذذذوا بذذذذين أصذذذذابعكم   ال يخلذذذذل   تعذذذذالى بينهذذذذا بالنذذذذار »ويذذذذدلك عقبيذذذذ  ويقذذذذول: 

مقطوعذذذا عذذذن الحسذذذن  (8)وابذذذن أبذذذي شذذذيبة (7)  وروا  عبذذذد الذذذرباق(6)ا لبذذذاني: جذذذعيه جذذذدا

 «.أن يخللها   بالنار خللوا أصابعكم بماء قبل»كان يقول: 

فقذذذد « خللذذذوا أصذذذابعكم قبذذذل أن تخلذذذل بمسذذذامير مذذذن نذذذار»أمذذذا اللفذذذ  ال ذذذاني المذذذذكورفي نسذذذخة 

 عن ابن عباس. (9)أخرج  الربي 

 

قذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم:)واحدة لمذذذن قذذل مذذا    وا نتذذان لمذذن اسذذتعجل  و ذذذالا  -5

 (10)عليهن عمل الوجوء(

 .  أو بمعنا لم أجد  بهذا اللف: التخريج

 

ورفذذ  ذلذذك إلذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم )أنذذ  اتكذذد علذذى يديذذ  فذذنعس حتذذى  ذذط  أي  -6

نخذذر   ذذم قذذذام إلذذى الصذذذالة  فقيذذل لذذ : إنذذذك نعسذذت  فقذذذال: ال نقذذم علذذى مذذذن فعذذل ذلذذذك 

 (11)حتى يج  جنب  على ا رم وينعس(

                                      

 أبذي البذن العلذل  هذـ(327: تابن أبي حاتم  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بذن المنذذر التميمذي  الحن لذي  الذرابي ابذن أبذي حذاتم ) (1)
 73 رقم( 506 ي1م  ) 2006 -هـ  1427: ا ولى  الطبعة الحميجي مطاب  حاتم 

 مذن المجذروحين  هذـ( 354: تالتميمي  أبذو حذاتم  الذدارمي  البُسذتي )ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد   (2)
 (.1/203هـ  ) 1396 ا ولى حلب الطبعة:  – الوعي دار والمتروكين  والجعفاء المحد ين

 .873هـ  رقم 1408ال انية : بيروت الطبعة -ا لباني  محمد ناصر الدين  جعيه الجام  الصلير وبيادتها  المكتب اإلسالمي  (3)
   الذدارقطني سننهذـ(385: تالدارقطني  علذي بذن عمذر بذن أحمذد بذن مهذدي بذن مسذعود بذن النعمذان بذن دينذار البلذدادي الذدارقطني ) (4)

( 1/16م  كتاب الطهارة  باب وجوب  سل القذدمين والعقبذين  ) 2004 -هـ  1424 ا ولى : الطبعة لبنان -م سسة الرسالة  بيروت 
 . 318 رقم

 السابع. المرج  (5)
 2846ا لباني  جعيه الجام   رقم  (6)
 رقذم( 1/22الهنذد  ) -العلمذي المجلس المصنه   هـ(211: تعبد الرباق  عبد الرباق بن همام بن ناف  الحميري اليماني الصنعاني ) (7)

67 
 95 رقم( 1/19  في الوجوء  )ابن أبي شيبة  الكتاب المصنه في ا حاديا واآل ار  كتاب الطهارات  باب في تخليل ا صاب (8)
 والشذذ ون ا وقذذاه وبارة   حبيذذب بذذن الربيذذ  اإلمذذام مسذذند الصذذحيس الجذذام   هذذـ(175 تالربيذذ   الربيذذ  بذذن حبيذذب الفراهيذذدي  ) (9)

 .91رقم  26م  ما جاء في التخليل بين ا صاب   ص 2011 -هـ 1432: ا ولى  الطبعة عمان سلطنة مسقط اإلسالمية 
 (1/110  الجام  )ابن جعفر (10)
 (1/161المرج  السابع ) (11)
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 (5)والذذذدارقطني (4)الطبرانذذذيو (3)وأبذذذو يعلذذذى (2)والترمذذذذي (1)أخرجذذذ  عبذذذد بذذذن حميذذذد: التخاااريج

 نذذذام الفجذذذر   ذذذم ركعتذذي صذذذلى وسذذذلم عليذذذ    صذذلى النبذذذي رأيذذذت: قذذذال عبذذاس كلهذذم عذذذن ابذذذن

: نمذذت  فقذذال قذذد    إنذذك رسذذول يذذا: الصذذالة  فقلذذت إلذذى قذذام نفذذخ   ذذم أو  ذذط حتذذى سذذاجد وهذذو

قذذذذال « مفاصذذذذل  اسذذذذترخت فعذذذذل إذا مجذذذذطجعا  فإنذذذذ  نذذذذام مذذذذن علذذذذى الوجذذذذوء يجذذذذب إنمذذذذا»

 (6)ا لباني: جعيه

 

بللنذذذا أن رجذذذال مذذذن ربيعذذذة أتذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال: يذذذا رسذذذول   إنذذذا ال  -7

نصذذيب المذذاء سذذنين  ومعنذذا ا هلذذون وفذذي نسذذخة إال بعذذد شذذهر ومعنذذا ا هلذذون فقذذال لذذ  

 (7)النبي صلى   علي  وسلم: )الصعيد الطيب ولو إلى سنين(

أخذذذرج متنذذذ  مختصذذذرا دون ذكذذذر قصذذذة  (8)لربيذذذ لذذذم أجذذذد  كذذذامال بهذذذذا اللفذذذ  إال أن ا: التخاااريج

 - ذر  بذذذي يومذذذا - وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى -   رسذذذول الحذذذديا بلفذذذ  عذذذن ابذذذن عبذذذاس قذذذال

 بذذذ  فامسذذذس المذذذاء وجذذذدت سذذذنين  فذذذإذا إلذذذى ولذذذو يكفذذذي الطيذذذب الصذذذعيد: » - عنذذذ    رجذذذي

 الصذذذذذعيد»: بلفذذذذذ  (12)والبيهقذذذذذي (11)والذذذذذدارقطني (10)والبذذذذذبار (9)وأخرجذذذذذ  النسذذذذذاحي «جلذذذذذدك

 «سنين عشر الماء يجد لم المسلم  وإن وجوء الطيب

 (16)وأبذذذو داود (15)وأحمذذذد (14)وعبذذذد الذذذرباق (13)الطيالسذذذي قصذذذت  ذكذذذر مذذذ  مطذذذوال وأخرجذذذ 

 فذذذي ذر أبذذذا رأيذذذت: قذذذال عذذذامر بنذذذي مذذذن رجذذذل حيذذذا أخرجذذذوا عذذذن (2)والحذذذاكم (1)وابذذذن حبذذذان

                                      

القذاهرة الطبعذة:  – السذنة مكتبذة حميذد  بذن عبد مسند من المنتخب  هـ(249: تعبد بن حميد  عبد الحميد بن حميد بن نصر الَكس ي  ) (1)
 220  ص  659  رقم 1988 – 1408 ا ولى 

 ومطبعذة مكتبذة شذركة الترمذي  سنن  هـ(279: ت  الترمذي  أبو عيسى )الترمذي  محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الجحاك (2)
  77م كتذذاب أبذذواب الطهذذارة  بذذاب الوجذذوء مذذن النذذوم  رقذذم  1975 -هذذـ  1395 ال انيذذة مصذذر  الطبعذذة:  – الحلبذذي البذذابي مصذذطفى

(1/111.) 
 (.477 ي4) 2610أبو يعلى  مسند أبي يعلى  رقم (3)
 (12/157) 12748  رقم الطبراني  المعجم الكبير (4)
 (1/292) 596الدارقطني  سنن الدارقطني  رقم  (5)
 1808ا لباني  جعيه الجام   رقم  (6)
 (1/241ابن جعفر  الجام  ) (7)
 .40  ص170الربي   الجام  الصحيس  باب فرم التيمم   رقم  (8)
 – اإلسذذالمية المطبوعذذات مكتذذب للنسذذاحي  الصذذلري سذذننال  هذذـ(303: تالنسذذاحي  أحمذذد بذذن شذذعيب بذذن علذذي الخراسذذاني  النسذذاحي ) (9)

 (.1/171) 322  كتاب الطهارة  باب الصلوات بتيمم واحد رقم 1986 – 1406 ال انية حلب الطبعة: 
 بحذرال باسذم المنشور الببار مسند  هـ(292: تالببار أحمد بن عمرو بن عبد الخالع بن خالد بن عبيد   العتكي المعروه بالببار ) (10)

 (.9/387) 3973 رقمم( 2009م  وانتهت 1988)بدأت  ا ولى : الطبعة المنورة  المدينة -ر  مكتبة العلوم والحكم البخا
 (:344 ي1) 721الدارقطني  سنن الدارقطني  باب في جواب التيمم لمن لم يجد الماء سنين ك يرة  رقم  (11)
ردي الخراسذاني  أبذو بكذر البيهقذي )البيهقي  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسذ (12)  الكتذب دار الكبذري  السذنن  هذـ(458: تَرْوجس

 (1/11) 15م  باب من  التطهير بما عدا الماء من الماحعات  رقم  2003 -هـ  1424 ال ال ة لبنان  الطبعة:  – بيروت العلمية 
: الطبعذذة مصذذر  –الطيالسذذي  دار هجذذر  داود أبذذي مسذذند  هذذـ(204: تالطيالسي سذذليمان بذذن داود بذذن الجذذارود الطيالسذذي البصذذري ) (13)

 (.1/389) 486م  رقم  1999 -هـ  1419 ا ولى 
 (1/236) 912عبد الرباق  المصنه  باب الرجل يعبب عن الماء  رقم  (14)
 (35/230) 21304أحمد  مسند أحمد  رقم  (15)
ْسذتاني )أبذو داود  سذذليمان بذن ا شذذعا بذن إسذذحاق بذن بشذذير بذن شذذداد بذن ع (16)  المكتبذذة داود  أبذذي سذنن  هذذـ(275: تمذذرو ا بدي السس جس

 (.1/90) 332بيروت  باب الجنب يتيمم  رقم  – صيدا العصرية 
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 رد صذذذالت  قجذذذى لمذذذاف علذذذي يذذذرد فلذذذم عليذذذ  فسذذذلمت قطذذذري بذذذرد وعليذذذ  يصذذذلي قبذذذاء مسذذذجد

   صذذذلى   رسذذذول لذذذي فذذذدمر المدينذذذة اجتويذذذت: نعذذذم  قذذذال: ذر؟ قذذذال أبذذذو أنذذذت: قلذذذت علذذذي

 - أبوالهذذذا عنذذذد أيذذذوب سذذذكت  ذذذم - وأبوالهذذذا ألبانهذذذا مذذذن أشذذذرب أن وأمرنذذذي بذذذذود وسذذذلم عليذذذ 

 رآنذذذي فلمذذذا المسذذذجد  ذذذل فذذذي أصذذذحاب  مذذذن نفذذذر فذذذي وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى   رسذذذول ورأيذذذت

ذاك؟  ومذذذا  : قذذذال   أو «أهلكذذذك؟ ومذذذا: »قذذذال   رسذذذول يذذذا هلكذذذت:   قلذذذت «ذر أبذذذا يذذذا: »قذذذال

 أو وجذذذوء بليذذذر أفدصذذذلي الجنابذذذة فتصذذذيبني المذذذاء عذذذن أعذذذبب إنذذذي   رسذذذول يذذذا:   قلذذذت 

 هذذو مذذا يتخجذذخم مذذاء فيذذ  بعذذس حبشذذية جاريذذة فجذذاءت بمذذاء لذذي طهذذور؟ فذذدعا بليذذر: قذذال

 أبذذا يذذا: »وسذذلم عليذذ    صذذلى   رسذذول لذذي وقذذال: وا تسذذلت  قذذال بذذالبعير فاسذذتترت بمذذ ن

 فدمسذذذذ  المذذذذاء وجذذذذدت فذذذذإذا سذذذذنين عشذذذذر المذذذذاء تجذذذذد لذذذذم وإن كافيذذذذك الطيذذذذب الصذذذذعيد إن ذر

 «جلدك

 عذذذن (4)البيهقذذذيو (3)الطبرانذذذي أخذذذرج حيذذذا آخذذذر حذذذديا فذذذي فوجذذذدتها الحذذذديا هذذذذا قصذذذة أمذذذا

 نكذذون إنذذا   رسذذول يذذا: فقذذال وسذذلم عليذذ    صذذلى النبذذي إلذذى أعرابذذي جذذاء: هريذذرة  قذذال أبذذي

 تذذذري فمذذذا والجنذذذب والحذذذاحم النفسذذذاء فينذذذا فتكذذذون أشذذذهر خمسذذذة أو أشذذذهر أربعذذذة الرمذذذل فذذذي

  . بالصعيد عليكم:  قال

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)يجبب لللسذذذل مذذذن الجنابذذذة صذذذاع مذذذن  -8

 (5)ماء(

 الجنابذذة مذذن اللسذذل مذذن يجذذبي»بلفذذ   (7)والبيهقذذي (6)أخرجذذ  بهذذذا اللفذذ  أبذذو عوانذذة :التخااريج

قذذذال محقذذذع مسذذذند أبذذذي عوانذذذة إسذذذناد الحذذذديا جذذذعيه «المذذذد الوجذذذوء المذذذاء  وفذذذي مذذذن صذذذاع

 (8) جدا   والمتن صحيس

 

                                                                                                             

 فذي اإلحسذان  هذـ( 354: تابن حبان  محمد بن حبان بذن أحمذد بذن حبذان بذن معذاذ بذن َمْعبذَد  التميمذي  أبذو حذاتم  الذدارمي  البُسذتي ) (1)
م  بذذاب ذكذذر البيذذان بذذدن الصذذعيد الطيذذب  1988 -هذذـ  1408: ا ولذذى  بيروت الطبعذذة الرسذذالة  م سسذذة ن حبذذا ابذذن صذذحيس تقريذذب

 (4/135  )1311وجوء المعدم الماء وإن أتى علي  سنون ك يرة  رقم 
 (.1/284) 627الحاكم  المستدرك  رقم  (2)
 – الحذرمين دار ا وسذط  المعجذم  هذـ(360: تقاسذم الطبرانذي )الطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي  أبذو ال (3)

 (6/255) 6336القاهرة  رقم 
 (.1/463) 1486البيهقي  السنن الكبري  رقم  (4)
 (1259ابن جعفر  الجام  ) (5)
يس ُمسذل 316 تأبو عوانة  يَعقُوب بذن إسذَحاق اإلسذفَراييني  ) (6) ج َعلذى َصذحس ذحيس الُمَخذر  عَذة اإلسذالمي ة  المملَكذة هذـ(  المسذنَد الص  م  الَجامس

 3361م  بذذاب ذكذذر الخبذذر الذذدال علذذى إيجذذاب البكذذاة علذذى العنذذب  رقذذم  2014 -هذذـ  1435 ا ُولذذى اْلعََربي ذذة الس ذذعُودية  الطبعذذة: 
(8/332.) 

 (1/301) 935البيهقي  السنن الكبري  باب استحباب أن ال ينقص في الوجوء من مد والفي اللسل من صاع  رقم  (7)
 .4(هاما رقم 8/332) 3361أبو عوانة  المسنَد الص حيس  رقم  (8)
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وعنذذ  قذذد جذذاء الحذذديا عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم النهذذي أن يقذذوم اإلنسذذان منتصذذبا  -9

  (1)عاريا من  ير عذر  ولو كان وحد .

 (6)والرويذذذذاني (5)والترمذذذذذي (4)أبذذذذو داود (3)وابذذذذن ماجذذذذ  (2)نذذذذا  أحمذذذذدأخرجذذذذ  بمع :التخااااريج

 نبذذي يذذا: قلذذت: جذذد   قذذال أبيذذ   عذذن حكذذيم  عذذن بذذن بهذذب مذذن طريذذع (8)والبيهقذذي (7)والطبرانذذي

 ملكذذذت مذذذا أو بوجتذذذك مذذذن إال عورتذذذك احفذذذ : »نذذذذر؟ قذذذال ومذذذا منهذذذا نذذذدتي مذذذا عوراتنذذذا  

 ال أن اسذذذتطعت إن: »بعذذذم؟ قذذذال فذذذي بعجذذذهم مالقذذذو كذذذان إذا   رسذذذول يذذذا:   قلذذذت«يمينذذذك

 أن أحذذذع فذذذاهلل: »خاليذذذا؟ قذذذال أحذذذدنا كذذذان إذا   نبذذذي يذذذا: قلذذذت:   قذذذال«ترينهذذذا فذذذال أحذذذد يراهذذذا

 (9)قال الترمذي: هذا حديا حسن«الناس من من  يستحيا

 

وقيذذل عنذذ  صذذلى   عليذذ  وسذذلم فيمذذا يحذذا علذذى السذذتر:)إن   حيذذي يحذذب المسذذتحين   -10

  (10)ن  .(فاستحوا م

أن  (14)والبيهقذذذي (13)والنسذذذاحي (12)وأبذذذو داود (11)أخرجذذذ  قريذذذب منذذذ  عبذذذد الذذذرباق التخاااريج:

رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم رأي رجذذذال يلتسذذذل بذذذالبراب  فصذذذعد المنبذذذر فحمذذذد   وأ نذذذى 

إن   عذذذب وجذذذل حلذذذيم حيذذذي سذذذتير يحذذذب الحيذذذاء والسذذذتر فذذذإذا ا تسذذذل أحذذذدكم »عليذذذ  وقذذذال: 

 .(15) قال شعَيب ا رن وط حديا حسن «فليستتر

 

                                      

 (1/268ابن جعفر  الجام   ) (1)
 (33/235) 20034أحمد، المسند، رقم  (2)
فيصذل عيسذى  - العربيذة الكتذب إحيذاء دار ماجذ   ابذن سذنن  هذـ(273: تابن ماج   محمد بن يبيد القبوينذي  وماجذة اسذم أبيذ  يبيذد ) (3)

 (1/618) 1920البابي الحلبي  باب التستر عند الجماع  رقم 
 (4/40) 4017أبو داود  سنن أبي داود  باب النهي عن التعري  رقم  (4)
 (.5/97) 2769الترمذي  سنن الترمذي  باب ما جاء في حف  العورة  رقم  (5)
وياني ) (6)  934هذـ  رقذم 1416 ا ولذى القاهرة الطبعذة:  – قرطبة  سسةم الروياني  مسند  هـ(307: تالروياني  محمد بن هارون الرُّ

(2/119) 
 (.19/412) 990الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (7)
 (.1/306) 960البيهقي  السنن الكبري  باب باب كون الستر أفجل وإن كان خاليا  رقم  (8)
 (.5/97) 2769الترمذي  سنن الترمذي  باب ما جاء في حف  العورة  رقم  (9)
 (1/268ابن جعفر  الجام  ) (10)
 (1/288) 1111عبد الرباق  مصنه عبد الرباق الصنعاني  باب ستر الرجل إذا ا تسل   رقم  (11)
 (4/39) 4012أبو داود  سنن أبي داود  باب النهي عن التعري  رقم  (12)
 (1/200) 406النساحي  سنن النساحي  باب االستتار عند اال تسال  رقم  (13)
 (1/305) 956لبيهقي  السنن الكبري  باب الستر في اللسل عند الناس  رقم ا (14)
ل قر  بللي  دار الرسالة العالميذة  الطبعذة -أبو داود  سنن أبي داود  تحقيع شعَيب ا رن وط  (15) د كامس  ٢٠٠٩ -هذـ  ١٤٣٠ا ولذى  : مَحم 

 (6/130) 4012م  رقم 
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وقيذذذل فيمذذذا يذذذروي عذذذن عاحشذذذة عليهذذذا السذذذالم أنهذذذا سذذذحلت عذذذن جمذذذاع النبذذذي صذذذلى    -11

عليذذذ  وسذذذلم فقيذذذل عنهذذذا أنهذذذا قالذذذت: مذذذا كشذذذه صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لذذذي عذذذن ركبتيذذذ  

 (1)قط

 أنهذذذا عاحشذذذة بلفذذذ  عذذن (4)وابذذن ماجذذذ  (3)وابذذذن أبذذي شذذذيبة (2)أخرجذذذ  بمعنذذا  ال ذذذوري :التخااريج

قذذذال ا لبذذذاني « قذذذط وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى   رسذذذول فذذذرج رأيذذذت مذذذا ن ذذذرت  أو مذذذا: »قالذذذت

 .(5)حديا جعيه

 

روي عنذذذ  صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم النهذذذي عذذذن الن ذذذر فذذذي الفذذذروج عنذذذد المجامعذذذة  وعذذذن  -12

 (6)الكالم عند المجامعة

إن   عذذذب وجذذذل  عذذذن عطيذذذة ابذذذن بشذذذر قولذذذ :  يذذذا أيهذذذا النذذذاس (7)أخرجذذذ  الذذذديلمي :التخاااريج

أمرنذذذي أن أعلمكذذذم ممذذذا علمنذذذي وأ دبكذذذم ال يك ذذذرن أحذذذدكم الكذذذالم عنذذذد المجامعذذذة فإنذذذ  يكذذذون 

منذذ  خذذرس الولذذد وال ين ذذرن أحذذدكم إلذذى فذذرج امرأتذذ  إذا هذذو يجامعهذذا فإنذذ  يكذذون منذذ  العمذذى 

وال يقذذذبلن أحذذذدكم امرأتذذذ  إذا هذذذو يجامعهذذذا فإنذذذ  يكذذذون الصذذذمم صذذذمم الولذذذد وال يذذذديمن أحذذذدكم 

 .(8)قال ابن الجوبي: هذا حديا ال أصل ل  لن ر في الماء فإن  من  يكون ذهاب العقل ا

 

وقيذذذذل : كذذذذان النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم إذا جذذذذام  أهلذذذذ  تلمذذذذر هذذذذو وأهلذذذذ  فذذذذي  -13

 .(9)الملحفة

 قذذذال (10)لذذذم أجذذذد مذذذن أخرجذذذ  بهذذذذ اللفذذذ  ووجذذذدت لذذذ  شذذذاهدا أخرجذذذ  ابذذذن ماجذذذ : التخاااريج

 تجذذذذذرد يتجذذذذذردا فليسذذذذذتتر  وال أهلذذذذذ  أحذذذذذدكم أتذذذذذى إذا: »سذذذذذلمو عليذذذذذ    صذذذذذلى   رسذذذذذول

 .(11)قال ا لباني: جعيه« العيرين

 

                                      

 (1/268ابن جعفر  الجام  ) (1)
: ا ولذى   الطبعذة اإلسذالمية البشذاحر دار ال ذوري  سذعيد بذن سذفيان اإلمذام حذديا مذن  هذـ( 161: تسفيان بن سعيد ال وري) ال وري  (2)

 .99ص 151م  رقم  2004
 (100 ي1  ) 1130ابن أبي شيبة  المصنه  رقم  (3)
 (.1/217) 662ابن ماج   سنن ابن ماج   باب النهي أن يري عورة أخي   رقم  (4)
 مرج  السابع ال (5)
 (1/268ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (.5/272  ) 8172الديلمي  الفردوس بمد ور الخطاب  رقم  (7)
  العلذذل المتناهيذذة فذذي ا حاديذذا الواهيذذة  إدارة العلذذوم ا  ريذذة  (هذذـ٥٩٧: ت)ابذن الجذذوبي  عبذذد الذذرحمن بذذن علذذي بذذن محمذذد الجذوبي  (8)

 (.2/228)  م١٩٨١يهـ١٤٠١ال انية  : الطبعة فيصل آباد  باكستان 
 (1/269ابن جعفر  الجام  ) (9)
 (1/618) 1921ابن ماج   سنن ابن ماج   باب التستر عند الجماع  رقم  (10)
 المرج  السابع. (11)
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  (1)وفي بعم الحديا:)إن أفجل صالة التطوع بالليل( -14

هريذذرة   أبذذي بمعنذذا  مذذن حذذديا طويذذل عذذن (4)ومسذذلم (3)والذذدارمي (2)أخرجذذ  أحمذذد :التخااريج

: ام أفجذذذل بعذذذد شذذذهر رمجذذذان؟ فقذذذالأي الصذذذالة أفجذذذل بعذذذد المكتوبذذذة؟ وأي الصذذذي: سذذذحل: قذذال

الليذذل  وأفجذذل الصذذيام بعذذد شذذهر جذذوه فذذي الصذذالة أفجذذل الصذذالة  بعذذد الصذذالة المكتوبذذة  »

 «رمجان  صيام شهر   المحرم

 

وذكذذذروا عذذذن ابذذذن عبذذذاس أن أول صذذذالة فرجذذذت مذذذن الخمذذذس ا ولذذذى  وهذذذي صذذذالة  -15

إلذذى النبذذي صذذلى    ال هذذر  فذذذلك سذذميت صذذالة ا ولى.قذذال جذذاء جبريذذل عليذذ  السذذالم

عليذذذذ  وسذذذذلم وهذذذذو بمكذذذذة حذذذذين بالذذذذت الشذذذذمس  فصذذذذلى بذذذذالنبي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم 

ا ولذذذذى  والمسذذذذلمون خلذذذذه النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم يقتذذذذدون بذذذذ   والنبذذذذي يقتذذذذدي 

بجبراحيذذذل عليذذذ  السذذذالم   ذذذم جذذذاء فذذذي وقذذذت العصذذذر فصذذذلى بذذذ  العصذذذر  ووقتهذذذا عنذذذدنا 

بعذذد الذذبوال  -وفذذي نسذذخة -يء م لذذ  عنذذد الذذبوال التذذي تذذدخل فيذذ  إذا صذذار  ذذل كذذل شذذ

إلذذى أن يليذذب قذذرن مذذن الشذذمس   ذذم جذذاء حذذين  ابذذت الشذذمس  فصذذلى بذذ  الملذذرب   ذذم 

جذذاء حذذين ذهذذب بيذذام النهذذار وجذذاء  ذذالم الليذذل فصذذلى بذذ  العتمذذة  ووقتهذذا عنذذدنا إلذذى 

أن يمجذذذذي نصذذذذه الليذذذذل   ذذذذم جذذذذاء  حذذذذين الفجذذذذر الصذذذذبس فصذذذذلى بذذذذ  صذذذذالة الصذذذذبس  

 (5)الفجر مذ يطل  الفجر البين إلى أن يطل  قرن من الشمس.ووقت صالة 

 (9)وأبذذذذذذذو داود (8)وابذذذذذذذن أبذذذذذذذي شذذذذذذذيبة (7)وعبذذذذذذذد الذذذذذذذرباق (6)أخرجذذذذذذذ  الشذذذذذذذافعي :التخاااااااريج

 .(11)  قال ا لباني: حسن صحيس(10)والترمذي

 

قذذذذذال   تعذذذذذالى:)أقم الصذذذذذلوة لذذذذذدلوك الشذذذذذمس( يعنذذذذذي بوال الشذذذذذمس  وهذذذذذي االولذذذذذى   -16

  (12)النبي صلى   علي  وسلم.والعصر  فيما جاء عن 

                                      

 (1/308ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (.13/396  )8026أحمد  المسند  رقم  (2)
 (2/926)   1517فجل؟ رقم باب أي صالة الليل أالدارمي  سنن الدارمي  باب  (3)
 (2/821)   1163مسلم  صحيس مسلم  باب فجل صوم المحرم  رقم  (4)
 (1/308ابن جعفر  الجام  ) (5)
 والتوبيذذ   للنشذذر  ذذراس شذذركة  (سذذنجر ترتيذذب(  مسذذند اإلمذذام الشذذافعي )هذذـ204: تالشذذافعي  محمذذد بذذن إدريذذس القرشذذي المكذذي ) (6)

 (.1/211)  118 رقم الصالة  أوقات تعيين باب م  2004 -هـ  1425: ا ولى  الكويت الطبعة
 (1/531  )2028عبدالرباق  المصنه  باب المواقيت  رقم  (7)
 (.1/280) 3220ابن أبي شيبة  المصنه  باب في جم  مواقيت الصالة  رقم  (8)
 (1/293  ) 393أبو داود  سنن أبي داود  باب مواقيت الصالة  رقم  (9)
 (.1/278) 149نن الترمذي  باب ما جاء في مواقيت الصالة  رقم الترمذي  س (10)
 المرج  السابع (11)
 (1/308ابن جعفر  الجام  ) (12)
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 .(2)والطبراني (1)أخرج  الطبري :التخريج

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:) الا هذذذن علذذذي فريجذذذة وهذذذن لكذذذم تطذذذوع:  -17

 (3)قيام الليل  والوتر  والسواك(.

 .(4)أخرج  الطبراني :التخريج

 

لكذذذم بصذذذالة سادسذذذة:  قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي حذذذديا آخذذذر :)خذذذتم    -18

 (5)الوتر(

   إن: )روي معنذذذذا  بلفذذذذ  (6)لذذذذم أجذذذذد مذذذذن أخرجذذذذ  بهذذذذذا اللفذذذذ    إال أن الربيذذذذ  :التخااااريج

بلفذذذ  :  (7)(. وأخرجذذذ  أبذذذو حنيفذذذةالذذذوتر وهذذذي الذذذنعم حمذذذر مذذذن لكذذذم خيذذذر سادسذذذة صذذذالة بادكذذذم

وفذذذذي   « إن   تعذذذذالى بادكذذذذم صذذذذالة وهذذذذو وتذذذذر»: قذذذذال رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم

إن   تعذذذذذالى »:   وفذذذذذي روايذذذذذة« إن   تعذذذذذالى افتذذذذذرم علذذذذذيكم  وبادكذذذذذم الذذذذذوتر»: روايذذذذذة

إن   تعذذذالى بادكذذذم صذذذالة  وهذذذي الذذذوتر  فحذذذاف وا »:   وفذذذي روايذذذة« الذذذوترصذذذالة بادكذذذم 

 «عليها

 

قيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا هذذذاجر إلذذذى المدينذذذة أمذذذر    أن يصذذذلي نحذذذو  -19

حال يكذذذذب بذذذ  اليهذذذود  وصذذذلى هذذذو وأصذذذحاب  أول مذذذا قذذذدم إلذذذى المدينذذذة بيذذذت المقذذذدس  لذذذ

 .(8)سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس

شذذذهرا  16وحذذذدد المذذذدة ب  (10)شذذذهرا ومالذذذك 17وحذذذدد المذذذدة ب (9)أخرجذذذ  الربيذذذ  :التخاااريج

 .شهرا 18وحدد المدة ب  (12)وابن ماج شهرا  17أو 16وحدد المدة ب (11)والبخاري

 

                                      

 (17/517) والتراا  التربية دار القرآن  آي تدويل عن البيان جام :   هـ(310: تالطبري  محمد بن جرير الطبري ) (1)
 (/972  ) 1371الطبراني  المعجم ا وسط  رقم  (2)
 (1/310ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (3/315  )3266الطبراني  المعجم ا وسط  رقم  (4)
 (1/310ابن جعفر  الجام  ) (5)
 45ص 195الربي   الجام  الصحيس  باب في فرم الصالة في الحجر والسفر  رقم  (6)
  74أبو حنيفة  مسند أبي حنيفة  رقم  (7)
 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (8)
 .49ص 207لمرج  السابع باب استقبال الكعبة وبيت المقدس  رقما (9)
 (1/196) 7مالك  الموطد   باب ما جاء في القبلة  رقم  (10)
 ا ولذذى (  صذذحيس البخذذاري  دار طذذوق النجذذاة   الطبعذذة: هذذـ 256: تالبخذذاري  محمذذد بذذن إسذذماعيل أبذذو عبذذد  البخذذاري الجعفذذي) (11)

 (.6/21)  4486 رقمقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم..( : )سيتعالى قول  باب هـ 1422
 (2/140)  ١٠١٠ابن ماج   سنن ابن ماج   باب القبلة  رقم  (12)
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ى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال لجبريذذذل: وددت لذذذو أن ربذذذي صذذذرفني عذذذن وقيذذذل إن النبذذذي صذذذل -20

قبلذذة اليهذذود إلذذى  يرهذذا  فقذذال لذذ  جبريذذل عليذذ  السذذالم: إنمذذا أنذذا عبذذد م لذذك  فسذذل ربذذك  

وصذذعد جبريذذل إلذذى السذذماء  وجعذذل النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم يذذديم الن ذذر إلذذى السذذماء 

 علي :)قذذذد نذذذري تقلذذذب وجهذذذك رجذذذاء أن يدتيذذذ  جبريذذذل بمذذذا سذذذدل  فدتذذذا  بذذذذلك  وأنذذذبل  

 (1)في السماء فلنولينك قبلة ترجها(

فذذذذي أسذذذذباب  (3)ذكذذذذر  فذذذذي تفسذذذذير  والواحذذذذدي (2)لذذذذم أجذذذذد لذذذذ  إسذذذذنادا إال أن مقاتذذذذل :التخااااريج

 .النبول

 

وقيذذل: أنذذبل   عليذذ  ذلذذك وهذذو فذذي الصذذالة فتحذذول فذذي الصذذالة عذذن قبلذذة بيذذت المقذذدس  -21

 .(4)إلى الكعبة

 . (5)دأخرج  ابن سع: التخريج

 

وقيذذذذل خذذذذرج أنذذذذاس مذذذذن أصذذذذحاب النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم فذذذذي سذذذذفر  فحجذذذذرت  -22

فمذذذنهم مذذذن صذذذلى قبذذذل  -وفذذذي نسذذذخة الكعبذذذة  -الصذذذالة فذذذي يذذذوم  ذذذيم  فتحذذذروا القبلذذذة 

المشذذذرق  ومذذذنهم مذذذن صذذذلى قبذذذل الملذذذرب  فلمذذذا قذذذدموا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

 (6)م وج   (.فنبلت فيهم )وهلل المشرق والملرب فدينما تولوا ف 

 (8)فذذذذذي تفسذذذذذير  وأخرجذذذذذ  بمعنذذذذذا  عبذذذذذد بذذذذذن حميذذذذذد (7)ذكذذذذذر  بهذذذذذذا اللفذذذذذ  مقاتذذذذذل :التخاااااريج

قذذذذذال الترمذذذذذذي: هذذذذذذا حذذذذذديا لذذذذذيس إسذذذذذناد   (11)والطبرانذذذذذي (10)وابذذذذذن ماجذذذذذ  (9)والترمذذذذذذي

 .(12)بذاك

 

                                      

 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (1)
 ولذى ا: الطبعة  بيروت –(  تفسير مقاتل بن سليمان  دار إحياء التراا هـ150: تمقاتل  مقاتل بن سليمان بن بشير ا بدي البلخى ) (2)

 (.1/144) ص هـ  1423 -
(  أسذباب النذبول  دار الكتذب العلمية الطبعذة هذـ468: تالواحدي  علي بن أحمد بن محمد بن علذي الواحذدي  النيسذابوري  الشذافعي ) (3)

 46  ص 1991 – 1411ا ولى 
 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (1/208ابن سعد  الطبقات الكبري  ) (5)
 (1/311ن جعفر  الجام  )اب (6)
 (.1/133مقاتل  تفسير مقاتل  ) (7)
 (1/262  ) 316عبد بن حميد  المنتخب من مسند عبد بن حميد  رقم  (8)
 (2/176) 345باب ما جاء في الرجل يصلي للير القبلة في الليم  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (9)
 (1/326)   1020القبلة وهو ال يعلم رقم ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من يصلي للير  (10)
 (1/145  ) 460الطبراني  المعجم ا وسط  رقم  (11)
 (2/176) 345باب ما جاء في الرجل يصلي للير القبلة في الليم  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (12)
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قيذذل إن بذذذدء ا ذان أن رجذذذال مذذذن أصذذحاب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذلم سذذذم  فذذذي نومذذذ   -23

ا ينذذذادي بهذذذذا ا ذان  فذذذدعلم النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال لذذذ  النبذذذي بالمدينذذذة مناديذذذ

 (1)صلى   علي  وسلم: )علم  بالل( فكان ذلك بدء ا ذان.

 .(4). قال ا لباني: حسن(3)والترمذي (2)أخرج  أبو داود :التخريج

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:)أمرت أن أسذذذجد علذذذى سذذذبعة أعجذذذاء  وال  -24

 . (5)كه شعرا وال  وبا(أ

قريبذذذا مذذذن هذذذذا اللفذذذ    (7)بلف ذذذ  وأورد  الخراسذذذاني (6)أخرجذذذ  إسذذذماعيل بذذذن جعفذذذر :التخاااريج

 .(11)ومسلم (10)والبخاري (9)وابن أبي شيبة (8)وأخرج  قريبا من  عبد الرباق

 

مفتذذذاو الصذذذالة الطهذذذور  وتحريمهذذذا »وعذذذن النبذذذي )صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم( أنذذذ  قذذذال:  -25

 (12)«حليلها التسليمالتكبير  وت

 (16)وأبذذذذذذوداود (15)وابذذذذذذن ماجذذذذذذ  (14)والذذذذذذدارمي (13)أخرجذذذذذذ  بهذذذذذذذا اللفذذذذذذ  أحمذذذذذذد: التخااااااريج

 دون لف  )مفتاو الصالة الطهور( (18)وأخرج  الربي  (17)والترمذي

 

                                      

 (1/322ابن جعفر  الجام  ) (1)
 ( 1/134  )498أبو داود  سنن أبي داود  باب بدء ا ذان  رقم  (2)
 (1/260  )189الترمذي  سنن الترمذي  باب بدء ا ذان  رقم  (3)
 المرج  السابع. (4)
 (1/339ابن جعفر  الجام  ) (5)
هذـ(  حذديا علذي بذن حجذر السذعدي عذن إسذماعيل بذن جعفذر 180إسماعيل بن جعفذر  إسذماعيل بذن جعفذر بذن أبذي ك يذر المذدني )ت:  (6)

 239م  رقذم  1998 -هذـ  1418شركة الريذام للنشذر والتوبيذ   الطبعذة: ا ولذى:  -لتوبي   الريام المدني  مكتبة الرشد للنشر وا
 315 ص

 (.1/405م  )2007 -هـ 1428 ا ولى الطبعة التراا  وبارة الكبري  المدونةهـ(  205: تالخراساني  بشر بن  انم ) (7)
 (2/180) 2972عبد الرباق  المصنه  باب سجود ا نه  رقم  (8)
 (.1/234) 2682ابن أبي شيبة  المصنه  باب ما يسجد علي  من اليد  رقم  (9)
 (.1/163  )816رقم الصالة  في  وب  يكه الالبخاري  صحيس البخاري  باب:  (10)
: ببذا بيذروت  –(  صذحيس مسذلم  دار إحيذاء التذراا العربذي هذـ261مسلم  مسلم بن الحجاج أبذو الحسذن القشذيري النيسذابوري )ت:  (11)

 (354 ي1)490رقم الرأس  وعقص وال وب الشعر كه عن والنهي السجود أعجاء
 (1/401ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (2/292) 1006أحمد  المسند  رقم  (13)
 (1/539) 714الدارمي  سنن الدارمي  باب مفتاو الصالة الطهور  رقم  (14)
 (1/101) 275 ابن ماج   سنن ابن ماج   باب مفتاو الصالة الطهور  رقم (15)
 (1/16) 61أبو داود  سنن أبي داود  باب فرم الوجوء  رقم  (16)
 (1/8) 3باب ما جاء أن مفتاو الصالة الطهور  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (17)
 52 ص 221الربي   الجام  الصحيس  باب في ابتداء الصالة  رقم  (18)
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ذذذا: قذذذال: رأيذذذت رسذذذول   )صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم(   ينفتذذذل عذذذن يمينذذذ   -26 وفذذذي حذذذديا أيج 

ي ذذذا ومنذذذتعال   ورأيتذذذ  يصذذذوم فذذذي السذذذفر ويفطذذذر  وعذذذن شذذذمال   ورأيتذذذ  يصذذذل ي وحذذذد  حاف

ا وقاعد ا  .(1)ورأيت  يشرب قاحم 

 .(3)صحيس للير : بهذا اللف  قال شعيب ا رن وط (2)أخرج  أحمد: التخريج

 

وقيذذذل: كذذذان النبذذذي )صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم(  يسذذذلم فذذذي الصذذذالة علذذذى النذذذاس عذذذن يمينذذذ    -27

 .(4)وشمال فتحول الناس عن يمين  كذلك  فسلم عن يمين  

 (5)لذذذم أجذذذد مذذذن أخرجذذذ  بهذذذذ اللفذذذ  أو المعنذذذى ولذذذ  شذذذواهد منهذذذا مذذذا أخرجذذذ  أحمذذذد: التخاااريج

 صذذذلى   رسذذذول أري كنذذذت: »أبيذذذ   قذذذال سذذذعد  عذذذن بذذذن عذذذامرعذذذن  (7)ومسذذذلم (6)والذذذدارمي

 « خد  بيام أري يسار   حتى يمين   وعن عن يسلم وسلم علي   

 

لنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: إن   تعذذذالى يقذذذول لذذذك: وبللنذذذا أن بذذذدءها أن جبريذذذل قذذذال ل -28

إن التحيذذذذذذات هلل  أي الملذذذذذذك هلل  فقذذذذذذال النبذذذذذذي صذذذذذذلى   عليذذذذذذ  وسذذذذذذلم: وأنذذذذذذا أقذذذذذذول: 

والصذذذلوات الطيبذذذات  فقذذذال جبريذذذل عليذذذ  السذذذالم: وأنذذذا أقذذذول: السذذذالم عليذذذك أيهذذذا النبذذذي 

 .(8)ورحمة   وبركات (

 . لم أجد  بهذا اللف  أو بمعنا :التخريج

 

 .(9)قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال: رهبانية أمتي الجلوس في المساجد -29

.قذذذذذال (13)والبلذذذذذوي (12)وابذذذذذن بشذذذذذران (11)وأبذذذذذو نعذذذذذيم (10)أخرجذذذذذ  ابذذذذذن المبذذذذذارك :التخاااااريج

 .(1)ا لباني: إسناد  جعيه

                                      

 (1/401ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (11/393) 6783قم أحمد  المسند  ر (2)
 المرج  السابع. (3)
 (1/401ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (3/80) 1484أحمد  المسند  رقم  (5)
 (2/849) 1385باب التسليم في الصالة  رقم الدارمي  سنن الدارمي   (6)
 (1/409) 582مسلم  صحيس مسلم  باب السالم للتحليل من الصالة عند فرا ها وكيفيت   رقم  (7)
 (1/415ابن جعفر  الجام  ) (8)
 المرج  السابع نفس الصفحة (9)
 –(  البهذد والرقذاحع  دار الكتذب العلميذة هذـ181: تابن المبارك  عبذد   بذن المبذارك بذن واجذس الحن لذي  التركذي  ذم المذْروبي ) (10)

 290 ص 845 رقم التواج   باب بيروت 
( معرفذة الصذحابة  دار الذوطن للنشذر  هذـ430: تق بن موسذى بذن مهذران ا صذبهاني )أبو نعيم  أحمد بن عبد   بن أحمد بن إسحا (11)

 (.4/1957) 4923 رقم   م 1998 - هـ 1419 ا ولىالريام  الطبعة: 
 (335 ي2) 1636ابن بشران  أمالي ابن بشران  رقم  (12)
 بيذروت  دمشذع  - اإلسذالمي المكتذبشذرو السذنة  : (  هذـ516: تالبلوي  الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البلوي الشافعي ) (13)
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وقيذذذل: كذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم إذا صذذذلى مسذذذس بيذذذد  اليمنذذذى علذذذى جبهتذذذ    -30

للهذذذذم عذذذذالم الليذذذذب والشذذذذهادة  الذذذذرحمن الذذذذرحيم  أسذذذذدلك أن تذذذذذهب عنذذذذي اللذذذذم وقالذذذذك ا

والحذذذبن والفذذذتن مذذذا  هذذذر منهذذذا ومذذذا بطذذذن  وإذا انصذذذره قذذذال: اللهذذذم بنعمتذذذك انصذذذرفت 

 (2)وبذنبي اعترفت  وأعوذ بك من سوء ما اقترفت.

 .قذذذال الهي مذذذي: فيذذذ (5)  والخطيذذذب(4)  وابذذذن عذذذدي(3)أخذذذرج جذذذبءا منذذذ  الطبرانذذذي :التخاااريج

بيذذذد العمذذذي  وقذذذد و قذذذ   يذذذر واحذذذد  وجذذذعف  الجمهذذذور  وبقيذذذة رجذذذال أحذذذد إسذذذنادي الطبرانذذذي 

 (6). قات  وفي بعجهم خاله

 

وقيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال قذذذذرأ فذذذذي أول ركعذذذذة مذذذذن الصذذذذبس ب  -31

)كهذذذيعص( وقذذذرأ فذذذي الركعذذذة ال انيذذذة بقذذذل هذذذو   أحذذذد فسذذذحل عذذذن ذلذذذك  فقال:)سذذذمعت 

 (7)ت أن أم  خلفي فرحمت  ورحمت أم (صبيا صاو  ف نن

 .(12)والنساحي (11)وأبو داوود (10)والبخاري (9)وأحمد (8)أخرج  ابن أبي شيبة :التخريج

 

)صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم( أن  صذذذلى بالنذذذاس وعليذذذ    ن ا  ذذذر قذذذد جذذذاء بذذذذلك عذذذن النبذذذي -32

 .(13)جبة صوه

 .(17)وابن ماج (16)ومسلم(15)و البخاري(14)أخرج  الربي  التخريج:

 

                                                                                                             

 (. 2/270  )484باب فجل القعود في المسجد النت ار الصالة   رقم م  1983 - هـ1403 ال انية : الطبعة
ا ولذى : بعذةالذدمام الط -ابن حجر  هداية الرواة إلى تخريج أحاديا المصابيس والمشذكاة ومعذ  تخذريج ا لبذاني للمشذكاة  دار ابذن القذيم  (1)

 (1/338)   692هـ  رقم1422: سنة الطب 
 (1/434ابن جعفر  الجام  ) (2)
 .209 ص 658 رقم  1413 ا ولى : الطبعة بيروت  –الطبراني  كتاب الدعاء  دار الكتب العلمية  (3)
 (.7/199ابن عدي  الكامل في الجعفاء  ) (4)
 (.14/504  ) 4316م  رقم  2002 - هـ1422 ا ولى : الطبعة بيروت  – اإلسالمي اللرب دارالخطيب  تاريخ بلداد  :  (5)
 ١٩٩٤هذـ   ١٤١٤مجمذ  البواحذد ومنبذ  الفواحذد  مكتبذة القدسذي  القذاهرة ( هذـ٨٠٧: ت)الهي مي  علي بن أبي بكر بن سليمان الهي مي  (6)

 (.10/110) 16972م  رقم 
 (1/435ابن جعفر  الجام  ) (7)
 (.1/406) 4677من كان يخفه الصالة لبكاء الصبي يسمع   رقم صنه  باب ابن أبي شيبة  الم (8)
 (.37/288) 22602أحمد  المسند  رقم  (9)
 (1/137) 707باب من أخه الصالة عند بكاء الصبي  رقم البخاري  صحيس البخاري   (10)
 (.1/209) 789باب تخفيه الصالة لممر يحدا  رقم أبو داود  سنن أبي داوود  باب  (11)
 (.2/95) 825باب ما على اإلمام من التخفيه  رقم النساحي  سنن النساحي   (12)
 (1/479ابن جعفر  الجام  ) (13)
 61ص 270الربي   الجام  الصحيس  باب في ال ياب والصالة فيها وما يستحب من ذلك  رقم  (14)
 (1/81) 363قم باب الصالة في الجبة الشامية  رالبخاري  صحيس االبخاري   (15)
 (1/229) 274مسلم  صحيس مسلم  باب المسس على الخفين  رقم  (16)
 (2/1180) 3563ابن ماج   سنن ابن ماج   باب لبس الصوه رقم  (17)
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وعذذن أبذذي قتذذادة صذذاحب النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قال:توسذذد كذذل واحذذد منذذا ذراع  -33

راحلتذذذذ  ونمنذذذذا فذذذذي مسذذذذير النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم  فمذذذذا اسذذذذتيق نا حتذذذذى شذذذذرقت 

الشذذذذمس  فقلذذذذت: يذذذذا رسذذذذول    هلكنذذذذا وفاتتنذذذذا الصذذذذالة  قذذذذال:)لم تهلكذذذذوا ولذذذذم تفذذذذتكم 

 (1)الناحم( الصالة  وإنما تفوت اليق ان  وال تفوت

. قذذذذذال الهي مذذذذذي: روا  أحمذذذذذد  (4)والرويذذذذذاني (3)وأحمذذذذذد (2)أخرجذذذذذ  عبذذذذذد الذذذذذرباق :التخاااااريج

 .(5)ورجال  رجال الصحيس

 

وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم كذذذان إذا طلذذذ  الفجذذذر صذذذلى ركعتذذذين قبذذذل صذذذالة  -34

رة الفجذذذر  يقذذذرأ فذذذي الركعذذذة ا ولذذذى فاتحذذذة الكتذذذاب و)قذذذل يذذذا أيهذذذا الكذذذافرون( وفذذذي اآلخذذذ

 . (6)وفي نسخة الركعة اآلخرة فاتحة الكتاب و)قل هو   أحد(

 .(10)ومسلم (9)وابن أبي شيبة (8)وعبد الرباق (7)أخرج  بمعنا  الطيالسي :التخريج

 

وقذذذد بللنذذذا ذلذذذك عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وقذذذد جمذذذ  مذذذن جمذذذ  الصذذذالتين فذذذي  -35

  (11)المسجد الحرام عند المطر.

 (13)و ابذذذذن أبذذذذي شذذذذيبة(12)يشذذذذير إلذذذذى الحذذذذديا الذذذذذي أخرجذذذذ  الربيذذذذ  لعذذذذل الم لذذذذه :التخااااريج

 ال هذذذذذر صذذذذذلى وسذذذذذلم عليذذذذذ    صذذذذذلى النبذذذذذي أن: )واللفذذذذذ  للربيذذذذذ  (15)و مسذذذذذلم(14)وأحمذذذذذد

 وال سذذذحاب وال سذذذفر وال خذذذوه  يذذذر فذذذي جميعذذذا االخذذذرة والعشذذذاء والملذذذرب جميعذذذا والعصذذذر

 (.مطر

 

                                      

 (1/543ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (1/588) 2240صالة أو نام عنها  رقم نسي باب من عبد الرباق  المصنه   (2)
 (37/266  )22575م أحمد  المسند  رق (3)
 (.1/391) 597الروياني  مسند الروياني  رقم  (4)
 (1/321) 1796الهي مي  مجم  البواحد  رقم  (5)
 (1/564ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (3/157) 1686الطيالسي  مسند الطيالسي  رقم  (7)
 (.3/56) 4771باب متى ترك  ركعتا الفجر  رقم عبد الرباق  المصنه   (8)
 (2/51) 6347ابن أبي شيبة  المصنه  رقم  (9)
مسلم  صحيس مسلم  باب استحباب ركعتي سنة الفجر  والحا عليهما وتخفيفهما  والمحاف ة عليهما  وبيان ما يسذتحب أن يقذرأ فيهمذا  (10)

 (1/502) 726رقم 
 (1/598ابن جعفر  الجام  ) (11)
 58ص  253رقم الربي   الجام  الصحيس  باب في القران في الصالة   (12)
 (2/210) 8230 رقم الصالتين  بين المسافر يجم من قال: ابن أبي شيبة  المصنه  باب  (13)
 (3/420)1953أحمد  المسند  رقم  (14)
 (1/490) 54مسلم  صحيس مسلم  باب الجم  بين الصالتين في الحجر  رقم  (15)
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قال:)الصذذذالة والبكذذذاة ومذذذا وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا حجذذذر  المذذذوت  -36

ملكذذت اليمذذين  الصذذالة والبكذذاة ومذذا ملكذذت اليمذذين(  ذذم قذذال:)ذا العذذرا هذذل بللذذت( فلذذم 

 (1)يتكلم بعدها حتى خرج من الدنيا.

 (4)..قال شعيب ا رن وط: إسناد  جعيه(3)وأحمد (2)أخرج  ابن سعد :التخريج

 

م كمذذا :)كتذذب علذذيكم الصذذياقيذذل كذذانوا مذذن قبذذل يصذذومون يذذوم عاشذذورا  فذذدنبل   تعالى -37

 كتب على الذين من قبلكم( وهم أهل اإلنجيل  أمة عيسى علي  السالم.

ار وقيذذل: وكذذذان مذذنهم مذذذن صذذذلى العشذذاء اآلخذذذر ونذذام حذذذرم عليذذذ  مذذا حذذذرم علذذى الصذذذاحم بالنهذذذ

نذذا سذذلم ونبيإلذذى القابلذذة مذذن الليلذذة ال انيذذة  وهكذذذا كذذان كتذذب علذذى أمذذة عيسذذى صذذلى   عليذذ  و

  علي  وسلممحمد صلى  

قيذذذل: فاشذذذتد ذلذذذك علذذذى المسذذذلمين ورأي النبذذذي ورأي مذذذن أصذذذحاب  وقذذذد أجهذذذدهم ذلذذذك الصذذذوم  

 ذذم إن عمذذر بذذن الخطذذاب رجذذي   عنذذ  واقذذ  امرأتذذ  بعذذد العشذذاء  ولعذذل ذلذذك كذذان ليجعذذل   

فذذي ذلذذك رخصذذة   ذذم إنذذ  نذذدم نذذدما شذذديدا وبكذذى  وأتذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم  فقذذال لذذ  

 . (5)السالم:)لم يكن جديرا بذلك يا عمر(علي  

. قذذذال بلفذذذ  قريذذذب (8)واآلجذذذري (7)وأخرجذذذ  الطبذذذري (6)أورد القصذذذة بلف هذذذا مقاتذذذل :التخاااريج

 .(9)محمود شاكر: هذا الحديا باإلسناد المسلسل بالجعفاء

 

عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)صذذذوموا لر يذذذة هذذذالل شذذذهر رمجذذذان  وأفطذذذروا  -38

  (10)عليكم فدتموا العدة  ال ين يوما( لر يت  فإن أ مي

 و يرهم. (3)ومسلم (2)والبخاري (1)  وأحمد(12)ومالك (11)أخرج  الربي  :التخريج

                                      

 (2/7ابن جعفر  الجام  ) (1)
 هذـ 1410 ا ولذى : الطبعذة بيذروت  –(  الطبقات الكبري  دار الكتب العلميذة هـ230: تني  الهاشمي )ابن سعد  محمد بن سعد بن م (2)

 (.2/187م  ) 1990 -
 (2/105) 693أحمد  المسند  رقم  (3)
 المرج  السابع. (4)
 (2/171ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (.1/163مقاتل  تفسير مقاتل  ) (6)
 (3/498) 9432الطبري  تفسير الطبري  رقم  (7)
يُّ البلذدادي ) (8) (  كتذاب ا ربعذون حذدي ا  أجذواء السذله  الريذام  الطبعذة: هذـ360: تاآلجري  محمذد بذن الحسذين بذن عبذد   اآلُجذرس 

 156ص  29م  رقم  2000- هـ 1420 ال انية 
 (3/498) 2943الطبري  تفسير الطبري  رقم  (9)
 (2/172ابن جعفر  الجام  ) (10)
 .72ص  19 رقم الشك  ويوم العيدين صيام عن النهي( 53الجام  الصحيس  باب باب ) الربي   (11)
 - هذـ1415 ا ولذى (  المدونذة  دار الكتذب العلميذة  الطبعذة: هذـ179: تمالك  مالك بن أنس بن مالذك بذن عذامر ا صذبحي المذدني ) (12)

 (.1/274م  الذي يصوم متطوعا ويفطر من  ير علة  )1994
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  (4)وفي الحديا: أن  يستحب تعجيل الفطور وتدخير السحور. -39

ال تذذبال أمتذذي علذذى الفطذذرة مذذا عجلذذوا فطذذورهم وأخذذروا : ) بلفذذ  (5)أخرجذذ  الربيذذ  :التخااريج

السذذذذحور  وعجلذذذذوا أخذذذذروا بلفذذذذ : )ال تذذذذبال أمتذذذذي بخيذذذذر مذذذذا  (6)رجذذذذ  أحمذذذذدوأخ (سذذذذحورهم

 مذذذذا بخيذذذذر النذذذذاس يذذذذبال ال: »و يذذذذر  مذذذذن المحذذذذد ين بلفذذذذ  (7)بينمذذذذا أخذذذذرج البخذذذذاريالفطذذذذر( 

 «.الفطر عجلوا

 

 .(8)قال رسول   صلى   علي  وسلم:)حج آدم  الا مرات( -40

 آدم أهذذذبط: قذذذال عطذذذاء عذذذن (9)ابذذذن إسذذذحاقلذذذم أجذذذد  بهذذذذا المعنذذذى ولذذذ  شذذذاهد روا   :التخاااريج

 :لذذذ  الجنذذذة؟ فقذذذال فذذذي أسذذذمعها كنذذذت كمذذذا المالحكذذذة صذذذوت أسذذذم  ال مذذذالي رب يذذذا:بالهنذذذد  فقال

 أتذذى حتذذى يتطوفذذون  فذذانطلع رأيذذتهم كمذذا بذذ  فتطذذوه بيتذذا لذذي فذذابن آدم  فذذانطلع يذذا بخطيحتذذك

مفذذذاوب   خطذذذا  بذذذين وعمذذذارة  ومذذذا وأنهذذذار قذذذري آدم قذذذدمى موجذذذ  البيذذذت  فكذذذان فبنذذذى مكذذذة

 .سنة أربعين الهند من البيت آدم فحج

 

وعذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)مكذذذة حذذذرام  حرمهذذذا   إلذذذى يذذذوم القيامذذذة  وال  -41

تحذذل  حذذد مذذن قبلذذي  وال تحذذل  حذذد مذذن بعذذدي  وإنمذذا أحلذذت لذذي سذذاعة مذذن النهذذار  ال 

ها  وال تحذذذل يختلذذذى خالهذذذا  وال يعجذذذد  جذذذاها  وال يحصذذذد شذذذوكها  وال ينفذذذر صذذذيد

  (10)لقطتها إال لمن ينشد بها(

 (1)و أخرجذذذ  الربيذذذ .(12)وا برقذذذي (11)أخرجذذذ  قريبذذذا مذذذن هذذذذا اللفذذذ  ابذذذن أبذذذي شذذذيبة :التخااريج

 .مختصرا

                                                                                                             

 (15/530) 9853مسند  رقم أحمد  ال (1)
 1909 رقذم  «إذا رأيذتم الهذالل فصذوموا  وإذا رأيتمذو  فذدفطروا»باب قول النبذي صذلى   عليذ  وسذلم : البخاري  صحيس البخاري   (2)

(3/27) 
 (2/762) 1081مسلم  صحيس مسلم  باب وجوب صوم رمجان لر ية الهالل  رقم  (3)
 (2/211ابن جعفر  الجام  ) (4)
 . 71ص  16الربي   الجام  الصحيس  باب ما يفطر الصاحم ووقت اإلفطار والسحور  رقم  (5)
 (35/399) ٢١٥٠٧أحمد  المسند  رقم  (6)
 (.3/63) 1957البخاري  صحيس البخاري  باب تعجيل اإلفطار  رقم  (7)
 (3/6ابن جعفر  الجام  ) (8)
بيذروت  الطبعذة:  –هذـ(  سذيرة ابذن إسذحاق  : دار الفكذر 151ء  المذدني )ت: ابن إسحاق  محمذد بذن إسذحاق بذن يسذار المطلبذي بذالوال (9)

 94م  ص1978هـ ي1398ا ولى 
 (3/10ابن جعفر  الجام  ) (10)
 (.7/404) 36909ابن أبي شيبة  المصنه  حديا فتس مكة  رقم  (11)
(  أخبذار مكذة ومذا جذاء فيهذا هذـ250: تللساني المكذي)ا برقي  محمد بن عبد   بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن ا برق ا (12)

 (2/126)بيروت  –من ا  ار  دار ا ندلس للنشر 
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بللنذذذا و  أعلذذذم أن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وقذذذت  هذذذل المدينذذذة الحليفذذذة  و هذذذل  -42

و هذذذل العذذذراق ذات عذذذرق.  ذذذم الشذذذام الجحفذذذة  و هذذذل نجذذذد قرنذذذا  و هذذذل الذذذيمن يلملذذذم  

  (2)قال: ومن وقتنا ل  وقتا فهو ل   ولمن مر ب   من  ير أهل   حاجا أو معتمرا.

و يذذذرهم ك يذذذر  (6)ومسذذذلم (5)والبخذذذاري (4)وأحمذذذد (3)أخرجذذذ  بمعنذذذا  ابذذذن أبذذذي شذذذيبة :التخاااريج

  (7)وأخرج  مختصرا الربي 

أجابذذذ  ا فذذذع الذذذذي يليذذذ    ذذذم وقذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: إذا أحذذذرم الرجذذذل  -43

 (8)الذي يلي   حتى ينتهي إلى ا فع.

و (12)والطبرانذذذذي (11)وابذذذذن خبيمذذذذة (10)و ابذذذذن ماجذذذذ (9)أخرجذذذذ  بمعنذذذذا  الترمذذذذذي :التخااااريج

 .(14)  قال ا لباني: صحيس(13)البيهقي

 

وقيذذل قذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم: عرفذذة كلهذذا موقذذه إال بطذذن عرنذذة  وجمذذ  كلهذذا  -44

  (15)ن محسر  ومنى كلها منحر.موقه إلى بط

 .بلف  قريب (17)وأبو داود (16)أخرج  مسلم :التخريج

 

وبللنذذذا أن أسذذذامة قذذذال للنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا أفذذذام مذذذن عرفذذذات فذذذي بعذذذم  -45

  (18)الطريع: الصالة يا رسول    قال:)الصالة امامك(

 .رهم ك يرو ي (4)ومسلم (3)والبخاري (2)ومالك (1)أخرج  الربي  :التخريج

                                                                                                             

 .87ص  5الربي    الجام  الصحيس  باب في المواقيت والحرمن رقم  (1)
 (3/24ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (.2/265) 14068ابن أبي شيبة  المصنه  باب في مواقيت الحج  رقم  (3)
 (.4/130  )2272د  المسند  أحم (4)
 (.2/134) 1524مكة للحج والعمرة  رقم أهل مهل باب البخاري  صحيس البخاري  باب  (5)
 (2/839) 1181مسلم  صحيس مسلم  باب مواقيت الحج والعمرة  رقم  (6)
 .87ص  5الربي   الجام  الصحيس  باب في المواقيت والحرم  رقم  (7)
 (3/28) ابن جعفر  الجام  (8)
 (.3/180) 828باب ما جاء في فجل التلبية والنحر  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (9)
 (. 2/974) 2921ابن ماج   سنن ابن ماج   باب التلبية  رقم  (10)
:  (  صذحيس ابذن خبيمذة هذـ311: تابن خبيمة  محمد بذن إسذحاق بذن خبيمذة بذن المليذرة بذن صذالس بذن بكذر السذلمي النيسذابوري ) (11)

 2634تلبيذة ا شذجار وا حجذار اللذواتي عذن يمذين الملبذي وعذن شذمال  عنذد تلبيذة الملبذي  رقذم  ذكر باب بيروت  – اإلسالمي المكتب
(4/176.) 

 (.6/130) 5741الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (12)
 (.5/67) 9019باب التلبية في كل حال  رقم البيهقي  السنن الكبري   (13)
 (.3/180) 828باب ما جاء في فجل التلبية والنحر  رقم ي  سنن الترمذي  الترمذ (14)
 (3/53ابن جعفر  الجام  ) (15)
 (.2/893)3011مسلم  صحيس مسلم  باب ما جاء أن عرفة كلها موقه  رقم  (16)
 (.2/193) 1935أبو داود  سنن أبو داود  باب الصالة بجم   رقم  (17)
 (3/54ابن جعفر  الجام  ) (18)
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وقذذذال طذذذاوس: منذذذبل رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بمنذذذى عذذذن يسذذذار مصذذذلى اإلمذذذام  -46

بمنذذذذى   وأمذذذذر االنصذذذذار فنبلذذذذوا مذذذذن وراء الذذذذدار  فقذذذذال النذذذذاس:)انبلوا( وأشذذذذار إلذذذذى 

نذذذواحي منذذذى  وبعمذذذوا أن طذذذاوس قذذذدم مذذذرتين  فكذذذل ذلذذذك يخطذذذ  بذذذالحج  وقذذذد لبذذذى 

 (5)بالحج وال يذبس لذلك شيحا.

 .(7)وأبو داود (6)أخرج  مرسال الفاكهي :التخريج

 

 .(8)بللنا أن النبي صلى   علي  وسلم رخص في اإلذخر -47

 .40و  يرهم ك ير ان ر حديا (11)ومسلم (10)والبخاري (9)أخرج  الربي  :التخريج

 

وقجذذذى رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وعمذذذر بذذذن الخطذذذاب رحمذذذ    مذذذن بعذذذد  فذذذي  -48

  (12)الجب  كبشا.

وأبذذذذو  (16)وأبذذذذو داود (15)وابذذذذن ماجذذذذ  (14)والذذذذدارمي (13)أخرجذذذذ  ابذذذذن أبذذذذي شذذذذيبة :التخااااريج

 .(19)إسناد  صحيس: قال ا ع مي (18)وابن خبيمة (17)يعلى

 

وبللنذذذذا عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قال:)يقتذذذذل المحذذذذرم الحيذذذذة  والعقذذذذرب   -49

 (20)والكلب العقور  والفدر(

                                                                                                             

 93ص  30الربي   الجام  الصحيس  باب في عرفة والمبدلفة ومنى  رقم (1)
 (.1/400) 197م  باب صالة المبدلفة  رقم  1985 - هـ 1406 لبنان  –دار إحياء التراا العربي  بيروت  مالك  الموطد   (2)
 (.2/163) 1667باب النبول بين عرفة وجم   رقم البخاري  صحيس البخاري   (3)
 (.2/931  )1280مسلم   صحيس مسلم  باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر  رقم  (4)
 (3/56ابن جعفر  الجام  ) (5)
 :بيروت الطبعذة –(  أخبار مكة فذي قذديم الذدهر وحدي ذ   دار خجذر هـ272: تالفاكهي  محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي ) (6)

 (.4/231) 1414 انية  ال
 . 154ص 152 رقم  1408 ا ولى : بيروت الطبعة –أبو داود  المراسيل  م سسة الرسالة  (7)
 (3/68ابن جعفر  الجام  ) (8)
 .87ص 7الربي   الجام  الصحيس  باب في المواقيت في اإلحرام  رقم  (9)
 (.3/14) 1834 قمر بمكة  القتال يحل الباب: البخاري  صحيس البخاري   (10)
 (2/986) 1353مسلم  صحيس مسلم  باب تحريم مكة  رقم  (11)
 (3/71ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (.3/254) 13960في الجب  يصيب  المحرم  رقم ابن أبي شيبة  المصنه   (13)
ن الذذدارمي  دار الملنذذي للنشذذر ( سذذنهذذـ255: تالذذدارمي  عبذذد   بذذن عبذذد الذذرحمن بذذن الفجذذل بذذن بَهذذرام بذذن عبذذد الصذذمد الذذدارمي ) (14)

 (.2/1235) 1984م  رقم  2000 - هـ 1412 ا ولى والتوبي   المملكة العربية السعودية  الطبعة: 
 (.2/1030) 3085ابن ماج   سنن ابن ماج   باب جباء الصيد  يصيب  المحرم  رقم  (15)
 (.53/35) 3801باب في أكل الجب   رقم أبو داود  سنن أبي داود   (16)
 (.4/116) 2159أبو يعلى  مسند أبي يعلى  رقم  (17)
 (.4/182) 2646باب ذكر جباء الجب  إذا قتل  المحرم  رقم ابن خبيمة  صحيس ابن خبيمة   (18)
 المرج  السابع (19)
 (3/72ابن جعفر  الجام  ) (20)
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 .(5)والبيهقذذذي (4)وأبذذذو داود (3)وابذذن ماجذذذ  (2)أحمذذذدو (1)أخرجذذذ  قريبذذذا منذذ  أبذذذو حنيفذذذة :التخااريج

 .بلف  مختله دون ذكر الحية (6)وأخرج  الربي 

 

قذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لعلذذي بذذن طالذذب حذذين بعذذا معذذ  بالهذذدي:)ال تعذذط فذذي  -50

 (7)جبرها منها شيحا(

 .(9)وأبو داود (8)أخرج  بمعنا  مسلم  :التخريج

  وسذذلم يهذذل فذذي مصذذال   وربمذذا إذا اسذذتوت لذذ   ويوجذذد قيذذل: كذذان النبذذي صذذلى   عليذذ  -51

 (10)ب  راحلت .

 .(14)والنساحي (13)ومسلم (12)والبخاري(11)أخرج  مالك :التخريج

 

وقيذذذل طذذذاه رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بذذذين الصذذذفا والمذذذروة   والبيذذذت راكبذذذا   -52

  (15)واستلم بمحجن   وكان يقبل طره المحجن.

 .و يرهم ك ير (19)والنساحي (18)وأبو داود (17)بن ماج وا (16)أخرج  مسلم :التخريح

 

وقيذذذل خطذذذذب النبذذذذي صذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم عشذذذية عرفذذذذة   ذذذذم قال:)أمذذذا بعذذذذد وكذذذذان ال  -53

يخطذذذب إال وقذذذال: أمذذذا بعذذذد فذذذإن هذذذذا اليذذذوم الحذذذج ا كبذذذر  وأن أهذذذل الشذذذرك وا و ذذذان 

                                      

الشذاملة  كتذاب  المكتبذة نشذر مصذر  –لحصذكفي  اآلداب (  مسذند أبذي حنيفذة روايذة اهذـ150: تأبو حنيفة  النعمان بن  ابت بذن مذا  ) (1)
 .18الحج  رقم 

 (.17/15) 10990أحمد  المسند  رقم  (2)
 (2/1032) 3089ابن ماج   سنن ابن ماج   باب ما يقتل المحرم  رقم  (3)
 (.2/170) 1848باب ما يقتل المحرم من الدواب  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (4)
 (.5/344) 10040باب ما للمحرم قتل  من دواب البر في الحل والحرم  رقم السنن الكبري  البيهقي   (5)
 90ص  16الربي   الجام  الصحيس  باب ما يتقى المحرم وماال يتقي  رقم  (6)
 (6/81(و)3/82ابن جعفر  الجام  ) (7)
 (2/954) 1317مسلم  صحيس مسلم  باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجاللها  رقم  (8)
 (2/149) 1769باب كيه تنحر البدن  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (9)
 (3/91)ابن جعفر  الجام   (10)
 (1/332) 29مالك  الموطد  باب العمل في اإلهالل  رقم  (11)
 (2/139) 1552باب من أهل حين استوت ب  راحلت   رقم البخاري  صحيس البخاري   (12)
 (.2/842) 1184مسلم  باب التلبية  رقم مسلم  صحيس  (13)
 (.5/163) 2759النساحي  سنن النساحي  باب العمل في اإلهالل  رقم  (14)
 (3/91)ابن جعفر  الجام   (15)
 (2/926) 1273مسلم  صحيس مسلم  باب جواب الطواه على بعير و ير   رقم  (16)
 (2/983) 2949رقم  ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من استلم الركن  بمحجن   (17)
 (2/176) 1879باب الطواه الواجب  رقم أبو داود  سنن أبو داود   (18)
 (5/224) 2928الطواه بالبيت على الراحلة  رقم النساحي  سنن النساحي   (19)
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ال كدنهذذا كذذانوا يذذدفعون فذذي هذذذا اليذذوم قبذذل  ذذروب الشذذمس  حتذذى تعذذتم بهذذا ر وس الجبذذ

  (1)عماحم الرجال وأنا داف  بعد  روبها  فال تعجلونا(

ولذذذم أجذذذد  عنذذذد  يذذذر  بهذذذذا  أن ابذذذن مردويذذذ  أخرجذذذ  بهذذذذا اللفذذذ  (2)ذكذذذر ابذذذن ك يذذذر :التخاااريج

 .(5)والحاكم (4)والطبراني (3)اللف  وروا  قريب من  الربي 

 

س بعيذذر  مذذن وراحذذ  وبللنذذا أن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لمذذا دفذذ  مذذن عرفذذة دهذذم النذذا -54

 (6)فساق النبي صلى   علي  وسلم بعير  فقال:)يا أيها الناس على رسلكم(

 .(8)والطبراني (7)أخرج  الواقدي :التخريج

 

 (9)وقيل كان النبي صلى   علي  وسلم يمشي إلى الجمار. -55

.قذذذذال شذذذذعيب ا رنذذذذ وط: صذذذذحيس (12)والبيهقذذذذي (11)وأبذذذذو داود (10)أخرجذذذذ  أحمذذذذد :التخااااريج

 .(13)ير لل

 

وقذذذال جذذذابر بذذذن عبذذذد : رأيذذذت النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم يرمذذذي جمذذذرة العقبذذذة يذذذوم  -56

النحذذذذذر علذذذذذى راحلتذذذذذ  ويقول:)لتدخذذذذذذوا مناسذذذذذككم  فذذذذذإني ال أدري لعلذذذذذي ال أحذذذذذج بعذذذذذد 

  (14)حجتي هذ (

 .(17)وأبو داود (16)ومسلم (15)أخرج  أحمد :التخريج

 

                                      

 (3/92)ابن جعفر  الجام   (1)
 ذيم  دار الكتذب العلميذة  منشذورات محمذد علذي بيجذون (  تفسير القذرآ  العهـ774: تابن ك ير  إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي ) (2)

 (.1/412) هـ  1419 - ا ولىروت  الطبعة: بي –
 .94  ص  32الربي   الجام  الصحيحي  باب في عرفة ومبدلفة ومنى  رقم  (3)
 (20/24) 28الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (4)
 (.2/304) 3097الحاكم  المستدرك  رقم  (5)
 (3/92)  الجام  ابن جعفر (6)
 - ال ال ذذذذة: الطبعذذذذة بيذذذذروت  – ا علمذذذذي دار(  الملذذذذابي  : هذذذذـ207: تالواقذذذذدي  محمذذذذد بذذذذن عمذذذذر بذذذذن واقذذذذد السذذذذهمي الواقذذذذدي ) (7)

1409/1989(  3/1105.) 
 (18/272) 685الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (8)
 (3/92)ابن جعفر  الجام   (9)
 (10/165) 5944أحمد  المسند  رقم  (10)
 (.2/200) 1969باب في رمي الجمار  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (11)
 (5/2013) 9558باب استحباب النبول في الرمي في اليومين اآلخرين  رقم البيهقي  السنن الكبري   (12)
 (10/165) 5944أحمد  المسند  رقم  (13)
 (3/92)ابن جعفر  الجام   (14)
 (22/312) 14419أحمد  المسند  رقم  (15)
 (.2/943)1297مسلم  صحيس مسلم  باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا  رقم  (16)
 (2/201) 1970باب في رمي الجمار  رقم أبو داود  سنن أبو داود   (17)
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 (1)ي حج  وعره ب .وقيل إن النبي صلى   علي  وسلم ساق هدي  ف -57

 .(5)والترمذي (4)ومسلم (3)والبخاري (2)أخرج  بمعنا  الربي  :التخريج

 

وقذذال عطذذاء: كذذان مذذن مجذذى يذذذبحون البدنذذة بعذذدما تنحذذر  وبللنذذي أن النحذذر كذذان فذذي  -58

الشذذذع ا يمذذذن  وقذذذال جذذذابر بذذذن عبذذذد : كنذذذا ال ندكذذذل مذذذن البذذذدن إال  ل ذذذا بمنذذذى  حتذذذى 

 (6)ي  وسلم فقال:)كلوا وتبودوا  فدكلنا وتبودنا(رخص لنا النبي صلى   عل

 .(11)والنساحي (10)ومسلم (9)والبخاري (8)وأحمد (7)أخرج  مالك :التخريج

 

وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)أحلوا  إال مذذن كذذان معذذ  هذذدي  فمحلذذ   -59

 محذذذل هديذذذ   وإن سذذذاق معتمذذذذر هذذذديا وهذذذو ال يريذذذد أنذذذذي يمكذذذا حتذذذى الحذذذج  فإنذذذذ  ال

  (12)يحبس  هدي   إذا قجى عمرت  فينحر وينصره إلى أهل (

 .(14)والبخاري (13)أخرج  بمعنا  أحمد :التخريج

 

وهذذذذ  روايذذذة تسذذذتحب وليسذذذت بواجذذذب عذذذن أبذذذي هريذذذرة قذذذال: حججنذذذا مذذذ  رسذذذول    -60

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم حتذذذى إذا كنذذذا بمنذذذى قال:)يذذذا أيهذذذا النذذذاس هذذذذا مقذذذام قذذذد قمتذذذ   وقذذذد 

مذذن قبلذذي  فدفجذذل مذذا قلتذذ  أنذذا وقالتذذ  ا نبيذذاء مذذن قبلذذي قذذول: ال إلذذ  إال قامتذذ  ا نبيذذاء 

  (15)   فدك روا منها  فإن  يلفر لقاحلها(

وقذذذال: هذذذذا حذذذديا  ريذذذب مذذذن  (1)والترمذذذذي (17)وعبذذذد الذذذرباق (16)أخرجذذذ  مالذذذك :التخاااريج

 .هذا الوج 

                                      

 (3/93)ابن جعفر  الجام   (1)
 .95  ص  37الربي   الجام  الصحيس  باب في الهدي والجباء والفدية  رقم  (2)
 (.2/169) 1700باب من قلد القالحد بيد    رقم البخاري  صحيس البخاري   (3)
 (.2/959) 1321مسلم  صحيس مسلم  باب استحباب بعا الهدي إلى الحرم  رقم  (4)
 (.3/242) 908باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (5)
 (3/93)ابن جعفر  الجام   (6)
 .635مالك  الموطد  رقم  (7)
 (.22/304)14412أحمد  المسند  رقم  (8)
 (2/172) 1719باب وما يدكل من البدن وما يتصدق  رقم البخاري  صحيس البخاري   (9)
 (3/1562) 1972مسلم  صحيس مسلم  باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم ا جاحي  رقم  (10)
 (.7/233) 4264النساحي  سنن النساحي  رقم  (11)
 (3/94)ابن جعفر  الجام   (12)
 (4/140) 2287أحمد   المسند  رقم  (13)
 (9/83) 7230 رقم  «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»باب قول النبي صلى   علي  وسلم: البخاري  صحيس البخاري   (14)
 (3/116)ابن جعفر  الجام   (15)
 (1/214  ) 32  رقم مالك  الموطد  باب ما جاء في الدعاء (16)
 (4/378) 8125عبد الرباق  المصنه  باب فجل أيام العشر  رقم  (17)
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 (2)ارني حيا(وقيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)من بارني ميتا كمن ب -61

طرقذذذ  : .قذذذال الذذذذهبي(6)والذذذدارقطني (5)والطبرانذذذي (4)والعقيلذذذي (3)أخرجذذذ  الفذذذاكهي :التخاااريج

 .(7)كلها لينة يقوي بعجها بعجا    ن ما في رواتها متهم بالكذب

 

قيذذذذل عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال لعمذذذذر رحمذذذذ  )ال تحلفذذذذوا ب بذذذذاكم وال  -62

  (8)أال يحله إال باهلل  وإذا حلفتم باهلل فاصدقوا( بالطوا يت  فإن أحب إلى  

القصذذة بمعناهذذا  (9)أخذذرج الربيذذ  لذذم أجذذد  كذذامال بهذذذا اللفذذ  فذذي حذذديا واحذذد  حيذذا :التخااريج

 (11)ومسذذذلم (10)وأخذذذرج والبخذذذاري( فليصذذذدق بذذذاهلل حلذذذه مذذذن( و)وال بالطوا يذذذت)عذذذدا كلمذذذة 

معنذذذا  وذكذذذر فيذذذ  لفذذذ   (12)جذذذبءا مذذذن الحذذذديا دون ذكذذذر سذذذبب الحذذذديا  وأخذذذرج ابذذذن ماجذذذ 

الحذذذذديا مذذذذن طريذذذذع أبذذذذي  (14)والنسذذذذاحي (13)أخذذذذرج وأبذذذذو داود( وفليصذذذذدق بذذذذاهلل حلذذذذه مذذذذن)

 .هريرة ولم تذكر قصة الحديا

 

عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)من أعذذاذ بذذاهلل فدعيذذذو   ومذذن سذذدل لوجذذ     -63

  (15)فدعطو   إال أن يسدل أمرا ال يستطاع(

 ال أمذذذذذذرا يسذذذذذذدل أن إال)و يذذذذذذرهم دون لفذذذذذذ   (17)وأبذذذذذذو داود (16)أحمذذذذذذدأخرجذذذذذذ   :التخااااااريج

 .(18)(. قال شعيب ا رن وط: إسناد  صحيس على شرط البخارييستطاع

 

                                                                                                             

 (5/572) ٣٥٨٥الترمذي  سنن الترمذي  أبواب الدعوات  رقم  (1)
 (3/120)ابن جعفر  الجام   (2)
 (1/435) 949الفاكهي  أخبا مكة  رقم  (3)
: بيروت الطبعذة –(  الجذعفاء الكبيذر  دار المكتبذة العلميذة هذـ322: تالمكذي )العقيلي  محمد بذن عمذرو بذن موسذى بذن حمذاد العقيلذي  (4)

 (3/457م  )1984 - هـ1404 ا ولى 
 (12/406) 13496الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (5)
 (.3/333) 2694الدارقطني  سنن الدارقطني  باب المواقيت  رقم  (6)
  الذذدرر المنت ذذرة فذذي ا حاديذذا المشذذتهرة  عمذذادة شذذ ون (هذذـ٩١١: ت)ين السذذيوطي السذذيوطي  عبذذد الذذرحمن بذذن أبذذي بكذذر  جذذالل الذذد (7)

 .190ص  408جامعة الملك سعود  الريام  رقم  -المكتبات 
 (3/144)ابن جعفر  الجام   (8)
 .148ص  144الربي   الجام  الصحيس   كتاب ا يمان والنذور  رقم  (9)
 (1/678) 2095لجاهلية  رقم باب أيام االبخاري  صحيس البخاري   (10)
 (3/1267) 1646مسلم  صحيس مسلم  باب النهي عن الحله بلير   تعالى  رقم  (11)
 (1/679) 2101ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من حله ل  باهلل فليرم  رقم  (12)
 (.3/222) 3248باب في كراهية الحله باآلباء  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (13)
 (.7/5) 3769الحله با مهات  رقم نساحي  سنن النساحي  باب ال (14)
 (3/152)ابن جعفر  الجام   (15)
 (10/33)5743أحمد  المسند  رقم  (16)
 (.4/328) 5109باب في الرجل يستعيذ من الرجل  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (17)
 (10/33)5743أحمد  المسند  رقم  (18)
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  (1)يروي عن رسول   صلى   علي  وسلم أن  قال:)ال حنا على ملتصب( -64

وابذذن  (2)اجذذ لذذم أجذذد  بهذذذا اللفذذ  أو معنذذا   لكذذن لذذ  شذذواهد منهذذا مذذا أخرجذذ  ابذذن م :التخااريج

 أمتذذذذي عذذذذن تجذذذذاوب   إن:)قولذذذذ  صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم (5)والبيهقذذذذي (4)والطبرانذذذذي (3)حبذذذذان

(. قذذذال شذذذعيب ا رنذذذ وط: إسذذذناد  صذذذحيس علذذذى شذذذرط عليذذذ  اسذذذتكرهوا ومذذذا والنسذذذيان الخطذذذد

 .(6)البخاري

 تذذذيأم عذذذن وجذذذ    إن: »وسذذذلم  قذذذال عليذذذ    صذذذلى النبذذذي عذذذن (7)ماجذذذ  ابذذذن روا  ومذذذا

 «علي  استكرهوا الخطد  والنسيان  وما

 

  (8)وقال:)ليس لفاجر يمين( -65

 عليذذذذ    صذذذلى   رسذذذذول أخذذذذرج قذذذال (9)لذذذم أجذذذذد  بهذذذذا اللفذذذذ   إال أن الطبرانذذذي :التخاااريج

   الخطذذذاب  رجذذذي بذذذن عمذذذر روي قذذذول (10)الذذذدنيا أبذذذي وابذذذن«  يبذذذة للفاسذذذع لذذذيس:  وسذذذلم

 «. حرمة لفاجر ليس:  عن 

 

 (11)نبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم:)ليس بمسذذذذلط علذذذذى مقهذذذذور عقذذذذد وال عهذذذذد(وقذذذذال ال -66

(3/209) 

 لذذذيس: »وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى قولذذذ  (12)لذذذم أجذذذد  بهذذذذا اللفذذذ  وأخذذذرج الذذذدارقطني :التخاااريج

 .للشواهد 64وان ر حديا «. يمين مقهور على

 

فذذذي ويوجذذذد فذذذي الروايذذذة عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:وفي امذذذرأة نذذذذرت أن تصذذذلي  -67

 (13)محة مسجد قال:)يجبحها أن تصلي محة ركعة في مسجد واحد(

                                      

 (3/209) و(205/3)ابن جعفر  الجام   (1)
 (1/659) 2043ابن ماج   سنن اب ن ماج   باب طالق المكر  والناسي  رقم  (2)
 (.16/202) 7219ذكر اإلخبار عما وج    بفجل  عن هذ  ا مة  رقم ابن حبان  صحيس ابن حبان   (3)
 (2/97) 1430الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (4)
 (.10/104) 20014 البيهقي  السنن الكبري  رقم (5)
 (.16/202) 7219ذكر اإلخبار عما وج    بفجل  عن هذ  ا مة  رقم ابن حبان  صحيس ابن حبان   (6)
 (1/659) 2045ابن ماج   سنن اب ن ماج   باب طالق المكر  والناسي  رقم  (7)
 (3/209)ابن جعفر  الجام   (8)
 (819/41) 1011الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (9)
(  ذم الليبذة والنميمذة  مكتبذة دار هذـ281: تابن أبي الدنيا  عبد   بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قذيس البلذدادي ا مذوي القرشذي ) (10)

 .29ص  95 رقم م  1992 -هـ  1413ولى  ا : الطبعة السعودية  – الريام الم يد  مكتبة سورية  -البيان  دمشع 
 (093/2)ابن جعفر  الجام   (11)
 (5/302) 4353الدارقطني  سنن الدارقطني  باب النذور   (12)
 (3/237)ابن جعفر  الجام   (13)
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 (2)والكاسذذذاني (1)لمذذذن أجذذذد مذذذن أخرجذذذ  بهذذذذا اللفذذذ   وأورد الحذذذديا أبذذذو الحذذذواري :التخاااريج

 يذذذا: الفذذذتس  فقذذذال يذذذوم رجذذذال  قذذذام    أن عبذذذد بذذذن جذذذابر عذذذن (3)ولذذذ  شذذذاهد أخرجذذذ  أبذذذوداود

ركعتذذذذين   المقذذذذدس بيذذذذت فذذذذي أصذذذذلي مكذذذذة  أن كعليذذذذ   فذذذذتس إن هلل نذذذذذرت    إنذذذذي رسذذذذول

 شذذذدنك: »عليذذذ   فقذذذال أعذذذاد    ذذذم«هاهنذذذا صذذذل: »عليذذذ   فقذذذال أعذذذاد    ذذذم«هاهنذذذا صذذذل: »قذذذال

 «.إذن

 

قذذال: نذذذذرت امذذذرأة أن تمشذذذي إلذذذى البيذذذت حافيذذة  حاسذذذرة  فسذذذدل أخوهذذذا النبذذذي صذذذلى    -68

تمشذذي مذذا أطاقذذت عليذذ  وسذذلم: فقالذذك:)مر أختذذك أن تركذذب وتخمذذر وتصذذوم  ال ذذة أيذذام و

  (4))ال يكله   نفسا إال وسعها(

 (7)والبخذذذذاري (6)بلفذذذذ  قريذذذذب وأخرجذذذذ  بمعنذذذذا  أحمذذذذد (5)أخرجذذذذ  ابذذذذن أبذذذذي شذذذذيبة :التخااااريج

 .(10)والنساحي (9)وأبو داود (8)ومسلم

 

  (11)وقد جاء الحديا أن النبي صلى   علي  وسلم اعتكه في مسجد . -69

 .اه الرسول صلى   علي  وسلم في مسجد وردت أحاديا ك يرة عن اعتك :التخريج

 

بللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال  بذذذي ذر رحمذذذ   : قذذذال: وقذذذد قذذذال  -70

أبذذذو ذر: يذذذا رسذذذول   أمرنذذذي فقال:)يذذذا أبذذذا ذر إنذذذك جذذذعيه وهذذذي أمانذذذة وهذذذي يذذذوم 

 (12)القيامة حسرة وندامة إال من أخذها بحقها وأدي الذي علي  فيها(

 .بلف  قريب  (15)بلف   وأحمد (14)ومسلم (13)أخرج  الطيالسي :يجالتخر

                                      

تفسذير خمسذماحة  فذي الكفايذة وبلذوو اللايذة ومنتهذى اللنايذة وكنذب الدراية  هـ(272: في حيأبو الحواري  محمد بن الحواري العماني ) (1)
 (.2/48) م 1991 -هـ 1411آية  مكتبة االستقامة  الطبعة ا ولى 

: العلمية الطبعذة الكتذب دار(  بداح  الصناح  في ترتيب الشراح   : هـ587: تالكاساني  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ) (2)
 (.5/83م  )1986 - هـ1406 ال انية 

 (.3/236) 3305باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (3)
 (3/238)ابن جعفر  الجام   (4)
 (.3/92) 12412الرجل والمرأة يحلفان بالمشي وال يستطيعان  رقم ابن أبي شيبة  المصنه  باب  (5)
 (28/609) 17386أحمد  المسند  رقم  (6)
 (3/20) 1866باب من نذر المشي إلى الكعبة  رقم البخاري  صحيس البخاري   (7)
 (.31264) 1644ب من نذر أن يمشي إلى الكعبة رقم مسلم  صحيس مسلم  با (8)
 (.3/234) 3299باب من رأي علي  كفارة إذا كان في معصية  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (9)
 (.7/19) 3814باب من رأي علي  كفارة إذا كان في معصية  رقم النساحي  سنن النساحي   (10)
 (3/246)ابن جعفر  الجام   (11)
 (4/13)جعفر  الجام  ابن  (12)
 (1/391)   ٤٨٧الطيالسي  مسند الطيالسي  رقم  (13)
 (.3/1457  )1825مسلم صحيس مسلم  باب كراهة اإلمارة بلير جرورة  رقم  (14)
 (35/404)   ٢١٥١٣أحمد  المسند  رقم  (15)
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وقيذذل: إن رسذذول   صذذذلى   عليذذ  وسذذذلم وقذذه علذذذى خلذذع فذذذي أصذذحاب  فقذذذال:)إني ال  -71

أدري لعلكذذذم سذذذتلون أمذذذر هذذذذ  ا مذذذة مذذذن بعذذذدي أومذذذن وليذذذ  مذذذنكم فمذذذن ولذذذي مذذذن أمذذذر 

م يذذذه فعليذذذ   جذذذب المسذذذلمين شذذذيحا فاسذذذترحم ولذذذم يذذذرحم  وحكذذذم فلذذذم يعذذذدل  وعاهذذذد فلذذذ

 (1)  ولعنت  إلى يوم القيامة(

 .لم أجد من أخرج  بهذا اللف  أو معنا  :التخريج

 

وقذذذال صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ما مذذذن وال يلذذذي علذذذى عشذذذرة إال أوتذذذي بذذذ  مللذذذوال يذذذوم  -72

القيامذذة حتذذى يوقذذه علذذى جسذذر مذذن جسذذور جهذذنم وملذذك آخذذذ بقفذذا   فذذإن كذذان عذذادال نجذذا 

 (2)في جب أسود م لم يهوي ب  في  سبعين خريفا معذبا(وال انخسه ب  الجسر 

 إال النذذذاس بذذذين يحكذذذم حكذذذم مذذذن مذذذا:  -بلفذذذ   (4)والبيهقذذذي (3)أخرجذذذ  بمعنذذذا  أحمذذذد :التخاااريج

وجذذل   عذذب   إلذذى رأسذذ  يرفذذ  جهذذنم   ذذم علذذى يقفذذ  بقفذذا   حتذذى آخذذذ وملذذك القيامذذة يذذوم حذذبس

 . قذذذذال شذذذذعيب ا رنذذذذ وط: إسذذذذناد   يفذذذذاخر أربعذذذذين يهذذذذوي جهذذذذنم فذذذذي ألقذذذذا  الخطذذذذد قذذذذال فذذذذإن

 (5) جعيه   وروي مرفوعا  وموقوفا   والموقوه هو الصحيس.

 

والروايذذذة عذذذن رسذذذول صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال يحكذذذم حذذذاكم بذذذين ا نذذذين وهذذذو  -73

  (6) جبان(

 .(11)والنساحي (10)والترمذي (9)وابن ماج  (8)ومسلم (7)أخرج  أحمد :التخريج

 

لى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)ال تجذذوب شذذهادة الخصذذم وال دافذذ  ملذذرم قيذذل عذذن النبذذي صذذ -74

وال المذذذتهم وال الشذذذريك وال يجذذذوب شذذذهادة مذذذن يجذذذر إلذذذى نفسذذذ  شذذذيحا أو يذذذدف  عنهذذذا أو 

 (1)إلى ولد  ماال أو لعبد   ن مال عبد  ل (

                                      

 (4/14)ابن جعفر  الجام   (1)
 المرج  السابع (2)
 .(7/173) 4097أحمد  المسند  رقم  (3)
 (10/36) 7127البيهقي  شعب اإليمان  رقم  (4)
 (.7/173) 4097أحمد  المسند  رقم  (5)
 (4/18)ابن جعفر  الجام   (6)
 (34/36) 20393أحمد  المسند  رقم  (7)
 (3/1342)1717مسلم  صحيس مسلم  باب كراهة قجاء القاجي وهو  جبان  رقم  (8)
 (2/776) 2316الحاكم وهو  جبان  رقم ابن ماج   سنن ابن ماج   باب ال يحكم  (9)
 (3/612) 1334باب ما جاء ال يقجي القاجي وهو  جبان  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (10)
 (.8/237) 5406ذكر ما ينبلي للحاكم أن يجتنب   رقم النساحي  سنن النساحي   (11)
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 :  بلفذذ (2)ولذذ  شذذواهد ك يذذرة منهذذا مذذا أخرجذذ  أحمذذد لذذم أجذذد مذذن أخرجذذ  بهذذذا اللفذذ . :التخااريج

  هذذذل القذذذان  شذذذهادة تجذذذوب أخيذذذ   وال علذذذى  مذذذر ذي خاحنذذذة  وال وال خذذذاحن شذذذهادة تجذذذوب ال

 شذذذهادة تجذذذوب ال:  (4)وأبذذذو داود (3)ومذذذا أخرجذذذ  ابذذذن ماجذذذ   لليذذذرهم شذذذهادت  البيذذذت  وتجذذذوب

ومذذذذذا أخرجذذذذذ    أخيذذذذذ  علذذذذذى  مذذذذذر ذي اإلسذذذذذالم  وال فذذذذذي محذذذذذدود خاحنذذذذذة  وال خذذذذذاحن  وال

 شذذذهادة تجذذذوب ال:  وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى   رسذذذول قذذذال: ة  قالذذذتعاحشذذذ عذذذن:  (5)الترمذذذذي

شذذذذهادة   مجذذذذرب  خيذذذذ   وال  مذذذذر ذي مجلذذذذودة  وال وال حذذذذدا مجلذذذذود خاحنذذذذة  وال وال خذذذذاحن

 رسذذذول قذذذال: (6)وما أخرجذذذ  البيهقذذذي قرابذذذة وال والء فذذي  نذذذين وال لهذذذم البيذذذت أهذذذل القذذان  وال

 . قذذذذال شذذذذعيب ا رنذذذذ وط:  والجنذذذذة ال نذذذذة ذي شذذذذهادة تجذذذذوب ال:  وسذذذذلم عليذذذذ    صذذذذلى  

 .(7)حديا حسن

 

قيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم قذذذذال:)أال أنبذذذذحكم بذذذذدكبر الكبذذذذاحر: اإلشذذذذراك بذذذذاهلل  -75

وعقذذذوق الوالذذذدين  وكذذذان متكحذذذا فذذذاحتفب وهذذذو يقول:)وشذذذهادة الذذذبور وفذذذي نسذذذخة وقذذذول 

  (8)البور ورف  بها صوت (

 .(10)ومسلم (9)أخرج  البخاري :التخريج

 

والروايذذة عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أن رجلذذين ادعيذذا علذذى عهذذد  فجذذاء كذذل واحذذد  -76

منهمذذا بالشذذهود علذذذى البعيذذر فاسذذذتوت الشذذهود فذذذي دعواهمذذا فجعذذذل رسذذول   صذذذلى   

  (11)علي  وسلم البعير بينهما.

لذذذولن عنذذذد قذذذال شذذذعيب ا رنذذذ وط: هذذذو حذذذديا مع (13)وأبذذذو داود (12)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 (14) .أهل الحديا م  االختاله في إسناد  على قتادة

 

                                                                                                             

 (4/31)ابن جعفر  الجام   (1)
 (0111/5  ) 6899أحمد  المسند  رقم  (2)
 (2/792  )2366ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من ال تجوب شهادت   رقم  (3)
 (3/306) 3601أبو داود  سنن أبي داود  باب من ترد شهادت   رقم  (4)
 (4/545) 2298باب ما جاء فيمن ال تجوب شهادت   رقم الترمذي  سنن الترمذي   (5)
 (10/339) 20859شهادة خاحن وال خاحنة وال ذي  مر على أخي  وال  نين وال خصم  رقم باب: ال تقبل البيهقي  السنن الكبري   (6)
 (2/792  )2366ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من ال تجوب شهادت   رقم  (7)
 (4/35)ابن جعفر  الجام   (8)
 (8/4) 5976 رقم الكباحر  من الوالدين عقوقباب: البخاري  صحيس البخاري   (9)
 (1/91) 87لم  صحيس مسلم  باب بيان الكباحر وأكبرها  رقم مس (10)
 (4/95)ابن جعفر  الجام   (11)
 (32/378) 19603أحمد  المسند  رقم  (12)
 (.3/310) 3613باب الرجلين يدعيان شيحا وليست لهما بينة  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (13)
 (32/378) 19603أحمد  المسند  رقم  (14)
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 (1)قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)تهادوا تحابوا( -77

 .(5). قال ابن حجر: إسناد  حسن(4)والبيهقي (3)والطبراني (2)أخرج  أبو يعلى :التخريج

 

  (6)وقيل نهى رسول   صلى   علي  وسلم عن بي  اللرر. -78

 .(11)والترمذي (10)وأبو داود (9)وابن ماج  (8)ومسلم (7)أخرج  أحمد :لتخريجا

 

نهذذذى صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عذذذن بيذذذ  جمذذذل بجملذذذين وحمذذذار بحمذذذارين وشذذذاة بشذذذاتين  -79

 (12)ودينار بدينارين و وب ب وبين   م قال هاء وهاء.

 (17)رمذذذذيوالت (16)وأبذذذو داود (15)وابذذذن ماجذذذ  (14)وأحمذذذد (13)أخرجذذذ  بمعنذذذا  مالذذذك :التخاااريج

 .(19)حديا حسن صحيس: . قال الترمذي(18)والنساحي

 

ورفذذذ  ذلذذذك إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  اشذذذتري مذذذن أعرابذذذي جذذذبورا بتمذذذر  -80

ويذذذري أن تمذذذر عنذذذد  فن ذذذر فلذذذم يكذذذن عنذذذد   فقذذذال لذذذ : هذذذل لذذذك أن ت خرنذذذا إلذذذى الجذذذداد 

عليذذذ  وسذذذلم  فقذذذال ا عرابذذذي: وا ذذذدرا  يقولهذذذا  ال ذذذا فبجذذذر  أصذذذحاب النبذذذي صذذذلى  

وقيذذل: إن ذلذذك ا عرابذذذي لذذم يكذذذن أسذذلم يومحذذذذ فدرسذذل النبذذذي صذذلى   عليذذذ  وسذذلم إلذذذى 

  (20)خولة بنت حكيم السلمي فدسلفت  ذلك التمر إلى الجداد واستوفى ا عرابي.

                                      

 (4/306)فر  الجام  ابن جع (1)
 (11/9) 6148أبو يعلى  مسند أبي يعلى  رقم  (2)
 (7/190) 7240الطبراني  المعجم ا وسط  رقم  (3)
 (6/280) 11946باب التحريم على الهبة والهدية صلة بين الناس  رقم البيهقي  السنن الكبري   (4)
م  رقذم ١٩٩٥يهذـ١٤١٦ا ولذى  : مصذر  الطبعذة –كبيذر  م سسذة قرطبذة ابن حجر  التلخذيص الحبيذر فذي تخذريج أحاديذا الرافعذي ال (5)

1353 (3/152) 
 (5/122ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (4/480) 2752أحمد  المسند  رقم  (7)
 (3/1153) 1513ملسم  صحيس مسلم  باب بطالن بي  الحصاة  والبي  الذي في   رر  رقم  (8)
 (2/739) 2194عن بي  الحصاة  وعن بي  اللرر  رقم ابن ماج   سنن ابن ماج   باب النهي  (9)
 (3/254) 3376باب في بي  اللرر  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (10)
 (3/524) 1230باب ما جاء في كراهية بي  اللرر  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (11)
 (/1235ابن جعفر  الجام  ) (12)
 .(283ص 802 رقم ونقدا  نسيحة الحيوانب الحيوان بي باب: مالك  الموطد   (13)
 (33/371) 20215أحمد  المسند  رقم  (14)
 (2/763) 2270ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الحيوان بالحيوان نسيحة  رقم  (15)
 (3/250) 3356باب في الحيوان بالحيوان نسيحة  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (16)
 (3/530) 1237ما جاء في كراهية بي  الحيوان بالحيوان نسيحة  رقم باب الترمذي  سنن الترمذي   (17)
 (7/292) 4620بي  الحيوان بالحيوان نسيحة  رقم النساحي  سنن النساحي   (18)
 (3/530) 1237باب ما جاء في كراهية بي  الحيوان بالحيوان نسيحة  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (19)
 (/1245ابن جعفر  الجام  ) (20)
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. قذذذال مختصذذذرا (2)وذكذذذر القصذذذة بتمامهذذذا وأخرجذذذ  عبذذذد بذذذن حميذذذد (1)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 .(3)حسنشعيب ا رن وط: إسناد  

 

 (4)قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)من  شنا فليس منا( -81

 .(7)ومسلم (6)وأحمد (5)أخرج  الربي  :التخريج

 

  (8)وقال:)وال يلتقي ا جالب  وال يبي  حاجر لباد( -82

 .و يرهم ك ير (12)ومسلم (11)والبخاري (10)ومالك (9)أخرج  الربي  :التخريج

 

عليذذذ  وسذذذلم وجبريذذذل عليذذذ  السذذذالم : مذذذرا بطعذذذام فقذذذال النبذذذي قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى    -83

صذذلى   عليذذ  وسذذلم لجبريذذل: مذذا أطيذذب هذذذا الطعذذام. فقذذال لذذ  جبريذذل: أدخذذل يذذدك فذذي 

جوفذذ  فوجذذد  متليذذذرا. فقذذال النبذذذي صذذلى   عليذذ  وسذذذلم لصذذاحب الطعام:)أمذذذا أنذذت فقذذذد 

 (13)ن(جمعت خصلتين وفي نسخة خطيحتين خيانة في دينك و شا للمسلمي

 .(14)أخرج  البيهقي :التخريج

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)يذذذد   علذذذى الشذذذريكين مذذذا لذذذم يخذذذن  -84

  (15)أحدهما صاحب  فإذا خان أحدهما صاحب  رف  يد  عنهما(

.قذذذذذذال شذذذذذذعيب (2)والبيهقذذذذذذي (1)والحذذذذذذاكم (17)والذذذذذذدارقطني (16)أخرجذذذذذذ  أبذذذذذذو داود :التخااااااريج

 .(3)ا رن وط: إسناد  جعيه

                                      

 (43/337) 26312أحمد  المسند  رقم  (1)
 .435  ص  1499عبد بن حميد  المنتخب من مسند عبد بن حميد  رقم  (2)
 (43/339) 26312أحمد  المسند  رقم  (3)
 (5/131ابن جعفر  الجام  ) (4)
  131الربي   الجام  الصحيس  باب في الربا واالنفسان واللا  رقم   ص (5)
 (12/242) 7292رقم أحمد  المسند   (6)
 .(01/99  )101: رقم  «من  شنا فليس منا»: - وسلم علي    صلى -مسلم  صحيس مسلم  باب قول النبي  (7)
 (/1315ابن جعفر  الجام  ) (8)
 127ص  51الربي   الجام  الصحيس  باب ما ينهى عن  من البيوع  رقم  (9)
 (2/683) 96ومة والمبايعة  رقم باب ما ينهى عن  من المسامالك  الموطد   (10)
 (3/72) 2158 رقم أجل  بلير لباد حاجر يبي  هلباب: البخاري  صحيس البخاري   (11)
 (3/1155  )1515مسلم  صحيس مسلم  باب تحريم بي  الرجل على بي  أخي   رقم  (12)
 (/1325ابن جعفر  الجام  ) (13)
 (7/230) 4923البيهقي  شعب اإليمان  رقم  (14)
 (/1325ابن جعفر  الجام  ) (15)
 (.3/256) 3383باب في الشركة  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (16)
 (3/442) 2933الدارقطني  سنن الدارقطني  كتاب البيوع  رقم  (17)
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قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)يعطى ا جيذذذر أجرتذذذ  قبذذذل أن يجذذذه  -85

  (4)عرق (

 .(7). قال شعيب ا رن وط: حسن للير (6)وابن ماج  (5)أخرج  ابن بنجوي  :التخريج

 

  (8)عن النبي صلى   علي  وسلم أن  نهى عن بي  ما ليس عندك نسيحة. -86

 (10)ف ذذذذذ   وأخرجذذذذذ  مذذذذذن دون لف ذذذذذة )نسذذذذذيحة( الربيذذذذذ بل (9)أخرجذذذذذ  أبذذذذذو صذذذذذفرة :التخاااااريج

 .(15)والنساحي (14)والترمذي (13)وأبو داود (12)وابن ماج  (11)وأحمد

 

  (16)وقيل إن النبي صلى   علي  وسلم احتجم وأعطى الحجام أجر . -87

وأبذذذذو  (21)وابذذذذن ماجذذذذ  (20)ومسذذذذلم (19)والبخذذذذاري (18)وأحمذذذذد (17)أخرجذذذذ  الربيذذذذ : التخااااريج

 .(22)داود

 

شذذذتري  وبذذذا فذمذذذ  حذذذين اشذذذترا   ذذذم جذذذاء  مشذذذتر فمدحذذذ  فهذذذو مكذذذرو  وفيذذذ  عذذذن رجذذذل ا -88

 (23)تشديد عن النبي صلى   علي  وسلم.

 .81لم أستط  الوصول إلى الحديا المراد لكن هذا يدخل تحت حديا  :التخريج

                                                                                                             

 (2/60) 2322الحاكم  المستدرك  رقم  (1)
 (6/130) 11424 باب ا مانة في الشركة وترك الخيانة  رقمالبيهقي  السنن الكبري   (2)
 (265 ي3)3383باب في الشركة  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (3)
 (5/137ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (3/1126) ٢٠٩١ابن بنجوي   ا موال  رقم  (5)
 (3/510) 2443ابن ماج   سنن ابن ماج   باب أجر ا جراء  رقم  (6)
 المرج  السابع. (7)
 (85/13ابن جعفر  الجام  ) (8)
 94ص 79/01م  رقم 2012-هـ1433أبو صفرة  عبدالملك بن صفرة  من جام  أبي صفرة  مكتبة مسقط  الطبعة ا ولى (9)
 127ص  52الربي   الجام  الصحيس  باب ما ينهى عن  من البيوع  رقم (10)
 (.24/28) 15312أحمد  المسند  رقم  (11)
 (2/737) 2187ليس عندك  رقم  ابن ماج   سنن ابن ماج   باب النهي عن بي  ما (12)
 (3/283) 3503باب في الرجل يبي  ما ليس عند   رقم أبو داود  سنن أبي داود   (13)
 (3/526) 1232باب ما جاء في كراهية بي  ما ليس عندك  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (14)
 .(7/289) 4613بي  ما ليس عند الباح   رقم النساحي  سنن النساحي   (15)
 (/1565ابن جعفر  الجام  ) (16)
 .155  ص 185الربي   الجام  الصحيس  باب في الوعيد وا موال   رقم  (17)
 (2/348) 1129أحمد  المسند  رقم  (18)
 (3/93) 2279البخاري  صحيس البخاري  باب خراج الحجام  رقم  (19)
 (3/1205) 1202مسلم  صحيس مسلم  باب حل أجرة الحجام  رقم  (20)
 (2/732) 1202ابن ماج   سنن أبي ماج   باب كسب الحجام  رقم  (21)
 (3/226) 3423أبو داود  سنن أبي داود  باب في كسب الحجام  رقم  (22)
 (5/162ابن جعفر  الجام  ) (23)
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  (1)قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)ليس لعرق  الم حع( -89

. قذذذذذذال الترمذذذذذذذي: حذذذذذذديا حسذذذذذذن (4)والترمذذذذذذذي (3)بذذذذذذو داودوأ (2)أخرجذذذذذذ  مالذذذذذذك :التخااااااريج

 (5) ريب

 

 (6)وقيل لعن رسول   صلى   علي  وسلم المحتكر. -90

 بلفذذذذ   (10)وابذذذذن ماجذذذذ  (9)والذذذذدارمي (8)وعبذذذذد بذذذذن حميذذذذد (7)أخرجذذذذ  عبذذذذد الذذذذرباق :التخااااريج

 .(11) . قال ابن حجر: سند  جعيه ملعون والمحتكر مربوق الجالب

 

بذذذي وقذذذاص النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: إن جعذذذل لكذذذم  لذذذا أمذذذوالكم وقيذذذل سذذذدل ابذذذن أ -91

 (12)بيادة لكم في أعمالكم. 

 :.قذذذال ابذذذن حجربعذذذد أن ذكذذذر هذذذذ  خذذذرج الحذذذديا(14)ابذذذن ماجذذذ  (13)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 (15)وكلها جعيفة  لكن قد يقوي بعجها ببعم.

 

  (16)وقال النبي صلى   علي  وسلم:)أال ال تجوب وصية لوارا( -92

بلفذذذذ  ال  (19)والطبرانذذذذي (18)بهذذذذذا اللفذذذذ   وأخرجذذذذ  الربيذذذذ  (17)أخرجذذذذ  ابذذذذن ماجذذذذ  :التخااااريج

 وصية لوارا. 

                                      

 (/3075المرج  السابع ) (1)
 (2/743) 26مالك  الموطد  باب القجاء في عمارة الموات  رقم (2)
 (3/178) 3073بي داود  باب في إحياء الموات  رقم أبو داود  سنن أ (3)
 (3/645) 1378الترمذي  سنن الترمذي  باب ما ذكر في إحياء أرم الموات  رقم  (4)
 المرج  السابع (5)
 (5/359ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (8/204)   ١٤٨٩٣عبد الرباق  المصنه  رقم  (7)
 42  ص 33عبد بن حميد  المنتخب  رقم (8)
 (3/1657)  ٢٥٨٦في النهي عن االحتكار  رقم : بابلدارمي  سنن الدارمي  ا (9)
 (2/728) 2153ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الحكرة والجلب  رقم  (10)
م  رقذم ١٩٨٩. هذـ١٤١٩الطبعذة ا ولذى : ابن حجر  التلخيص الحبير في تخريج أحاديا الرافعذي الكبيذر  دار الكتذب العلميذة  الطبعذة (11)

1156 (3/35) 
 (5/453ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (45/475) 27482أحمد   المسند  رقم  (13)
 (.2/904) 2709ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الوصية بال لا  رقم  (14)
هذـ  ١٤٣٥لذى  ا و: المملكة العربية السعودية  الطبعة -ابن حجر  بلوو المرام من أدلة ا حكام  دار القبس للنشر والتوبي   الريام  (15)

 .372م  ص ٢٠١٤ -
 (/4535ابن جعفر  الجام  ) (16)
 (2/906) 2714ابن ماج   سنن ابن ماج   باب ال وصية لوارا  رقم  (17)
 150ص 156الربي   الجام  الصحيس  باب في المواريا  رقم  (18)
 (8/114)  ٧٥٣١الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (19)
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وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  أمذذذر سذذذعد بذذذن عبذذذادة أن يتصذذذدق عذذذن أمذذذ   -93

  (1)فتصدق عنها بحاحط

 .و يرهم (5)ومسلم (4)والبخاري (3)وأحمد (2)أخرج  مالك :التخريج

 

  (6)ى   علي  وسلم:أن  أمر امرأة أن تصوم عن أختها.وعن النبي صل -94

.قذذذذال أحمذذذذد شذذذذاكر: (10)والنسذذذذاحي (9)وأبذذذذو داود (8)وابذذذذن ماجذذذذ  (7)أخرجذذذذ  أحمذذذذد :التخااااريج

 (11) إسناد  صحيس.

 

وقيذذذل إن رجذذذا عتذذذع نصذذذيبا لذذذ  فذذذي عبذذذد فرفذذذ  ذلذذذك إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  -95

  (12)يك(فجعل خالص  في مال  وقال:)إن  ليس هلل شر

بإسذذذذناد ... . قذذذذال ابذذذذن حجذذذذر: أخرجذذذذ  أبذذذذو داود (14)وأبذذذذو داود (13)أخرجذذذذ  أحمذذذذد: التخااااريج

 .(15)قوي وأخرج  أحمد بإسناد حسن

 

 (16)قيل عن النبي صلى   علي  وسلم قال:)بكل شعرة من الجحايا حسنة( -96

 . قذذذال شذذذعيب ا رنذذذ وط: إسذذذناد (19)والترمذذذذي (18)وابذذذن ماجذذذ  (17)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 .(20)جعيه جدا  

 

                                      

 (5/464ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (2/760)52مالك  الموطد  باب صدقة الحي عن الميت  رقم (2)
 (3/381) 1893أحمد  المسند  رقم  (3)
 (4/7) 2756 رقم ذلك  لمن يبين لم وإن جاحب  فهو أمي عن هلل صدقة بستاني أو أرجيباب إذا قال: البخاري  صحيس البخاري   (4)
 (3/1260) 6381مسلم  صحيس مسلم  باب ا مر بقجاء النذر  رقم  (5)
 (5/465ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (5/237) 3138أحمد  المسند  رقم  (7)
 (2/640) 1758ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من مات وعلي  صيام من نذر  رقم  (8)
 (2/237) 3308باب في قجاء النذر عن الميت  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (9)
 (7/20) 3816ن نذر أن يصوم  م مات قبل أن يصوم  رقم مالنساحي  سنن النساحي   (10)
 (357ي 3) 3138م رقم  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ا ولى  : القاهرة  الطبعة –أحمد  المسند  تحقيع أحمد محمد شاكر  دار الحديا  (11)
 (6/28ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (34/314) 20709أحمد  المسند  رقم  (13)
 (4/23) 3933باب فيمن أعتع نصيبا ل  من مملوك  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (14)
 (5/159)هـ  ١٣٧٩بيروت   -دار المعرفة : ابن حجر  فتس الباري شرو صحيس البخاري    (15)
 (6/79ابن جعفر  الجام  ) (16)
 (32/34) 19283أحمد  المسند  رقم  (17)
 (0452/1) 3127ابن ماج   سنن ابن ماج   باب  واب ا جحية  رقم  (18)
 (4/83) 1493الترمذي  سنن الترمذي  باب ما جاء في فجل ا جحية  رقم  (19)
 (32/34) 19283أحمد  المسند  رقم  (20)
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عذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)إذا ذبحذذذتم فدحذذذدوا وإذا قتلذذذتم فدحسذذذنوا فذذذإن   محسذذذن  -97

  (1)يحب اإلحسان(

 .(7)والنساحي (6)والترمذي (5)وابن ماج  (4)ومسلم (3)والدارمي (2)أخرج  أحمد :التخريج

 

وسذذلم( يذذا نبذذي    وجذذاء فذذي الحذذديا أن  أبذذا  علبذذة الخنشذذي قذذال للنبذذي )صذذلى   عليذذ  -98

وم وهذذذذي  اكتذذذب لذذذي بدرجذذذي  فقذذذذال نبذذذي  : كيذذذه أكتذذذب لذذذذك بذذذدرم الش ذذذام أو بذذذالرُّ

أرم حذذذرب. فقذذذال: يذذذا نبذذذي   لذذذتملكن مذذذا تحذذذت أقذذذدامهم. قذذذال: فدعجذذذب ذلذذذك النبذذذي 

)صذذلى   عليذذ  وسذذلم( فجعذذل ين ذذر إليذذ  وإلذذى أصذذحاب  وكتذذب لذذ  كتابذذا  فقلذذت يذذا نبذذي 

فمذذا يحذذل لنذذا مذذن ذلذذك ومذذا يحذذرم علينذذا  فقذذال رسذذول   )صذذلى   : إن ذذا بذذدرم صذذيد

  عليذذ  وسذذلم(: إذا أرسذذلت كلبذذك المعلذذم الذذذي لذذيس بمعلذذم فمذذا أدركذذت ذكاتذذ  فكلذذ  ومذذا 

لذذذم تذذذدرك ذكاتذذذ  فذذذال تدكلذذذ   وإذا أرسذذذلت كلبذذذك المعلذذذم أو المكلذذذب وفذذذي نسذذذخة المعلذذذم 

اسذذذم   عليذذذ  فدخذذذذ أو قتذذذل المكلذذذب وذكذذذرت اسذذذم   عليذذذ  فدخذذذذ وفذذذي نسذذذخة وذكذذذرت 

 (8)فكل.

. قذذذذال شذذذذذعيب بلفذذذذ  قريذذذذذب (11)والطبرانذذذذذي (10)وأحمذذذذد (9)أخرجذذذذذ  عبذذذذد الذذذذذرباق :التخااااريج

 .(12)ا رن وط: صحيس دون قصة ا رم

 

 

وقيذذذل إن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)يذذذا أيهذذذا النذذذاس إن الخمذذذر قذذذد حرمذذذت  -99

فدهرقهذذذا النذذذاس حتذذذى جعذذذل يوجذذذد  فمذذذن كذذذان عنذذذد  شذذذيء منهذذذا فذذذال يطعمهذذذا وال يبعهذذذا(

 (13)ريحها في طرق المدينة بمانا.

                                      

 (/876ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (28/336) 17113أحمد  المسند  رقم  (2)
 (2/1254) 2013الدارمي  مسند الدارمي  باب في حسن الذبيحة  رقم  (3)
 (3/1548) 1955سلم  باب ا مر بإحسان الذبس والقتل  وتحديد الشفرة  رقم مسلم  صحيس م (4)
 (2/1058) 3170ابن ماج   سنن ابن ماج   باب إذا ذبحتم  فدحسنوا الذبس  رقم  (5)
 (4/23) 1409باب ما جاء في النهي عن الم لة  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (6)
 (7/227) 4405حداد الشفرة  رقم ا مر بإالنساحي  سنن النساحي   (7)
 (6/88ابن جعفر  الجام  ) (8)
 (4/471)   ٨٥٠٣باب صيد الجارو  وهل ترسل كالب الصيد على الجيه  رقم عبد الرباق  المصنه   (9)
 (29/273) 17737أحمد  المسند  رقم  (10)
 (22/230) 604الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (11)
 (29/273) 77371أحمد  المسند  رقم  (12)
 (/986ابن جعفر  الجام  ) (13)
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 تشذذذربوها  وال حرمذذذت  فذذذال قذذذد الخمذذذر إن أال))بلفذذذ  قريذذذب  (1)أخرجذذذ  ابذذذن وهذذذب :التخاااريج

 ((فليهريق  شيء منها عند  كان بها  فمن تبتاعوا تبيعوها  وال

 

رتين النخلذذذذة وعذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال:)الخمر مذذذذن هذذذذاتين الشذذذذج -100

  (2)والعنب(

 (8)والترمذذذذي (7)وأبذذذو داود (6)وابذذذن ماجذذذ  (5)ومسذذذلم (4)والذذذدارمي (3)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 .(9)والنساحي

 

وأمذذا نبيذذذذ الجذذذر فهذذو أيجذذذا حذذذرام  وجذذذاء الحذذديا عذذذن ابذذذن عمذذر وعذذذن ابذذذن عبذذذاس أن  -101

  (10)النبي صلى   علي  وسلم حرم .

 .(13)والنساحي (12)وأبو داود (11)أخرج  مسلم :التخريج

 

وقيذذل: إن وفذذد عبذذد القذذيس قذذدموا علذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذيهم ا شذذج فقذذالوا:  -102

يذذذا رسذذذول   إنذذذا حذذذي مذذذن ربيعذذذة وبينذذذا وبينذذذك قفذذذار كفذذذار مجذذذر ولذذذن نقذذذدر عليذذذك إال 

با شذذذذهر الحذذذذرم فدمرنذذذذا بذذذذدمر نذذذذدعوا بذذذذ  مذذذذن وراحنذذذذا فذذذذإن عملنذذذذا بذذذذ  دخلنذذذذا الجنذذذذة 

وأنهذذذذاكم عذذذذن أربذذذذ : آمذذذذركم أن تعبذذذذدوا   ال تشذذذذركوا بذذذذ  شذذذذيحا قذذذذال:)آمركم بذذذذدرب   

وأقيمذذذوا الصذذذالة وآتذذذوا البكذذذاة وصذذذوموا شذذذهر رمجذذذان وأعطذذذوا الخمذذذس مذذذن اللنذذذاحم  

وأنهذذذذاكم عذذذذن أربذذذذ : عذذذذن الحنذذذذتم والذذذذدباء والنقيذذذذر والمبفذذذذت( قذذذذالوا يذذذذا رسذذذذول   

يعذذذا والمذذذاء حتذذذى إذا ومايذذذدرينا مذذذا النقيذذذر  قال:)جذذذذع تنقرونذذذ   ذذذم تقذذذذفون فيذذذ  مذذذن القط

سذذكن  ليانذذ  شذذربتمو  حتذذى إن أحذذدكم يجذذرب ابذذن عمذذ  السذذيه( قذذال: وفذذي القذذوم مذذن 

                                      

 2005 - هذـ 1425 ا ولذى(  الجذام   دار الوفاء الطبعذة: هـ197: تعبد  بن وهب  عبد   بن وهب بن مسلم المصري القرشي ) (1)
 (1/52) 61 رقم م 

 (/996ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (13/175) 7753أحمد  المسند  رقم  (3)
 (.2/1331) 2141باب مما يكون الخمر  رقم نن الدارمي  الدارمي  س (4)
 (3/1573) 1985مسلم  صحيس مسلم  باب بيان أن جمي  ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا  رقم  (5)
 (2/1121) 3378ابن ماج   سنن ابن ماج   باب ما يكون من   الخمر  رقم  (6)
 (3/327) 3678الخمر مما هو  رقم  بابأبو داود  سنن أبي داود   (7)
 (5/520) 3678الترمذي  سنن الترمذي  باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر  رقم  (8)
 (.8/294) 5573 رقم  النساحي  سنن النساحي  تدويل قول   تعالى: }ومن  مرات النخيل وا عناب تتخذون من  سكرا وربقا حسنا{ (9)
 (/1016جام  )ابن جعفر  ال (10)
 (3/1581) 1997مسلم  صحيس مسلم  باب النهي عن االنتباذ في المبفت والدباء والحنتم والنقير  رقم  (11)
 (3/330) 3691باب في ا وعية  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (12)
 (8/303) 5619باب النهي عن نبيذ الجر  مفردا  رقم النساحي  سنن النساحي   (13)
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قذذد أصذذابت  جراحذذة . قذذال: فجعلذذت أخبدهذذا مذذن رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم  فقذذالوا 

 (1)فيما نشرب؟ قال:)في ا سقية ا دم التي يالا على أفواهها(

 .(4)وأبو عوانة (3)ومسلم (2)أخرج  أحمد :التخريج

 

  (5)وقال:)كل مسكر حرام( -103

 .و يرهم ك ير (7)ومسلم (6)أخرج  البخاري :التخريج

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)حبذذذب إلذذذي النسذذذاء والطيذذذب وجعذذذل قذذذرة  -104

 (8)عيني في الصالة(

 .(11). قال شعيب ا رن وط: إسناد  حسن(10)والنساحي (9)أخرج  أحمد :التخريج

 

  تبذذارك وتعالى)يذذا أيهذذا الذذذين آمنذذوا ال تحرمذذوا طيبذذات مذذا أحذذل   لكذذم( وذلذذك وقذذال  -105

أنذذذ  قيذذذل :إنذذذ  اجتمذذذ  عشذذذرة مذذذن أصذذذحاب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم مذذذنهم أبذذذو بكذذذر 

وعمذذر وابذذن مسذذعود فذذي دار ع مذذان بذذن م عذذون فذذذكروا القيامذذة وبكذذوا   واتفذذع رأيهذذم 

أنفسذذهم طيبذذات الطعذذام واللبذذاس والجمذذاع   علذذى أن يكونذذوا مذذن البهذذاد  وحرمذذوا علذذى 

رم   فبلذذذ  ذلذذذذك  وهمذذذوا أن يقطعذذذوا مذذذذذاكيرهم  ويلبسذذذوا المسذذذوو   ويسذذذذيحوا فذذذي ا

النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدتى منذذذبل ع مذذذان بذذذن م عذذذون وقذذذد كذذذانوا تفرقذذذوا  فقذذذال 

النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم المذذذرأة ع مذذذان:)أحع مذذذا بللنذذذي عذذذن ع مذذذان وأصذذذحاب ( 

أن تكذذذذب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أو تبذذذدي علذذذى بوجهذذذا فقالذذذت: إن كذذذان  فكرهذذذت

ع مذذذان أخبذذذرك فقذذذد صذذذدق فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)قولي لبوجذذذك إذا جذذذاءك 

أنذذي آكذذل وأشذذرب وأنذذام وأصذذلي وأصذذوم وأفطذذر  وآتذذي النسذذاء فمذذن ر ذذب عذذن سذذنتي 

لى   عليذذذ  وسذذذلم  فلذذذيس منذذذي( فلمذذذا جذذذاء أخبرتذذذ  فرجعذذذوا عذذذن الذذذذي كذذذر  النبذذذي صذذذ

                                      

 (102-/1016جعفر  الجام  )ابن  (1)
 (5/386)   ٣٤٠٦أحمد  المسند  رقم  (2)
 (.٤٨ ي١)  ٢٦رقم  -صلى   علي  وسلم-مسلم  صحيس مسلم  كتاب اإليمان  باب ا مر باإليمان باهلل تعالى ورسول   (3)
 (.16/219) 8477أبو عوانة  مستخرج أبي عوانة  بيان ا وعية المنهية  عن االنتباذ فيها  رقم  (4)
 (6/102ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (5/162) 4344باب بعا أبي موسى  ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع  رقم البخاري  صحيس البخاري   (6)
 (3/1586) 1733مسلم  صحيس مسلم  باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام  رقم  (7)
 (/1206ابن جعفر  الجام  ) (8)
 (19/305) 12293سند  رقم أحمد  الم (9)
 (7/61) 3939باب حب النساء  رقم النساحي  سنن النساحي   (10)
 (19/305) 12293أحمد  المسند  رقم  (11)
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ونبلذذذت اآليذذذة) يذذذا أيهذذذا الذذذذين آمنذذذوا ال تحرمذذذوا طيبذذذات مذذذا أحذذذل   لكذذذم وال تعتذذذدوا إن 

  (1)  ال يحب المعتدين(

وقذذذذد سذذذذقط جذذذذبءا منذذذذ  مذذذذن النسذذذذخة المطبوعذذذذة لكذذذذن وصذذذذلنا مذذذذن  (2)أورد  مقاتذذذذل :التخااااريج

 .كامال من دون إسناد (3)طريع الواحدي

 

لذذذت لرجذذذل وامرأتذذذ : أرجذذذعتكما فذذذي أسذذذيام رسذذذول   صذذذلى وقيذذذل إن امذذذرأة سذذذوداء قا -106

  عليذذذ  وسذذذلم فسذذذدل رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدعرم عنذذذ  فقال:إنهذذذا امذذذرأة 

 (4)سوداء فقال النبي صلى   علي  وسلم:)فكيه وقد قالت ما قالت(

 .(7)وأخرج  بمعنا  البخاري (6)والدارمي (5)أخرج  أحمد :التخريج

 

نذذذا عذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال طذذذالق وال عتذذذاق فيمذذذا ال وقذذذد بلل -107

 (8)يملك(

وقذذذال: حذذذديا حسذذذن صذذذحيس  وهذذذو  (11)والترمذذذذي (10)وأبذذذو داود (9)أخرجذذذ  أحمذذذد :التخاااريج

 .(12)أحسن شيء روي في هذا الباب

 

وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا حذذذرم جاريتذذذ  ماريذذذة علذذذى نفسذذذ  وأنذذذبل    -108

عليذذذ )لم تحذذذرم مذذذا أحذذذل   لذذذك( وقال)قذذذد فذذذرم   لكذذذم تحلذذذة أيمذذذانكم( فذذذدعتع النبذذذي 

  (13)صلى   علي  وسلم رقبة في تحريم مارية وجامعها بعد ذلك فولدت بإبراهيم.

 .في تفسير  ولم أجد  عند  ير  (14)أورد  مقاتل :التخريج

 

                                      

 (6/124ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (1/499مقاتل   تفسير مقاتل ) (2)
 207ص  411الواحدي  أسباب النبول  رقم  (3)
 (/2166ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (26/71) 16149حمد  المسند  رقم أ (5)
 (3/1446) 2301باب شهادة المرأة الواحدة على الرجاع  رقم الدارمي  سنن الدارمي   (6)
 (3/173) 2659باب شهادة اإلماء والعبيد  رقم البخاري  صحيس البخاري   (7)
 (6/232ابن جعفر  الجام  ) (8)
 ( 11/381) 6769أحمد  المسند  رقم  (9)
 (2/258) 2190باب في الطالق قبل النكاو  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (10)
 (3/478) 1181باب ما جاء ال طالق قبل النكاو  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (11)
 المرج  السابع. (12)
 (/3106ابن جعفر  الجام  ) (13)
 (4/376مقاتل  تفسير مقاتل  ) (14)
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رأتذذذ  علذذذى عهذذذد النبذذذي وروي عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أن رجذذذال  ذذذاهر مذذذن ام -109

صذذلى   عليذذ  وسذذلم فلذذم يجذذد عتذذع رقبذذة فذذدطعم سذذتين مسذذينا  ذذداحهم  ذذم وطذذ  بوجتذذ  

 ذذذم جذذذاء النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال: إنذذذي  ذذذاهرت مذذذن امرأتذذذي فلذذذديت سذذذتين 

مسذذذكينا  ذذذم عجلذذذت فواقعتهذذذا فقذذذال لذذذ  النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)فما كنذذذت جذذذديرا أن 

 (1)وال بدس عليك في أهلك( تصن  اذهب اذهب فعشهم

 .لم أجد من أخرج  :التخريج

 

  (2)وقيل إن رسول   صلى   علي  وسلم خير نساح  فاخترن . -110

 .و يرهم (4)ومسلم (3)أخرج  البخاري :التخريج

 

وكذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذد طلذذذع بوجتذذذ  حفصذذذة بنذذذت عمذذذر وأشذذذهد علذذذى  -111

  (5)ردها.

 . لم أجد من أخرج :التخريج

 

ويذذروي عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)عفي عذذن أمتذذي فذذي النسذذيان والخطذذد  -112

  (6)وما أكرهوا علي  من قول وما حد وا ب  أنفسهم من فعل(

أخرجذذذذا  بلفذذذذ   (8)والذذذذدارقطني (7)لذذذذم أجذذذذد مذذذذن أخرجذذذذ  بهذذذذذا اللفذذذذ  إال ابذذذذن ماجذذذذ  :التخااااريج

 (9) ستكرهوا علي  وما ا:  .قال شعيب ا رن وط: صحيس دون قول قريب 

 

)ومذذن يقتذذل م منذذا متعمذذدا فجذذبا   جهذذنم خالذذدا فيهذذا و جذذب   عليذذ ( وذلذذك لمذذن قتذذل  -113

م منذذذا متعمذذذدا فذذذي إقذذذرار   ذذذم أشذذذرك نبلذذذت اآليذذذة فذذذي مقذذذيس الكنذذذاني وذلذذذك أن مقذذذيس 

كذذان أسذذلم هذذو وأخذذو  وكذذان بالمدينذذة فوجذذد أخذذا  قتذذيال فذذي ا نصذذار فذذي بنذذي عذذدي فجذذاء 

 عليذذذ  وسذذذلم فذذذدخبر  قال:)هذذذل تعلذذذم لذذذ  قذذذاتال( قذذذال: ال فبعذذذا النبذذذي إلذذذى النبذذذي صذذذلى  

                                      

 (/3226ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (6/333المرج  السابع ) (2)
 (3/133) 2467باب اللرفة والعلية المشرفة و ير المشرفة في السطوو و يرها  رقم البخاري  صحيس البخاري   (3)
 (2/1103) 1475مسلم  صحيس مسلم  باب في اإليالء  واعتبال النساء  وتخييرهن  رقم  (4)
 (/3526ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (/4216)المرج  السابع  (6)
 (3/200) 2044ابن ماج   سنن ابن ماج   باب طالق المكر  والناسي  رقم  (7)
 (5/301)  4352الدارقطني  سنن الدارقطني  باب النذور  رقم (8)
 (3/200) 2044ابن ماج   سنن ابن ماج   باب طالق المكر  والناسي  رقم  (9)
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صذذلى   عليذذ  وسذذلم رجذذال مذذن قذذريا مذذ  مقذذيس إلذذى بنذذي عذذدي ومنذذابلهم يومحذذذ بقبذذاء 

أن ادفعذذذوا إلذذذى مقذذذيس قاتذذذل أخيذذذ  إن علمذذذتم ذلذذذك وإال فذذذادفعوا إليذذذ  ديتذذذ   فلمذذذا جذذذاءهم 

 ال نعلذذذم لذذذ  قذذذاتال ولكذذذن نذذذ دي إليذذذ   الرسذذذول قذذذالوا: السذذذم  والطاعذذذة هلل ولرسذذذول   و 

فذذدفعوا إلذذذى مقذذذيس ديذذة أخيذذذ  ماحذذذة مذذن اإلبذذذل  فلمذذذا انصذذره مقذذذيس ورسذذذول   صذذذلى 

  عليذذ  وسذذلم عمذذد مقذذيس إلذذى رسذذول النبذذي فقتلذذ  وارتذذد عذذن اإلسذذالم بعذذد قتلذذ  وركذذب 

جمذذذال وسذذذاق البقيذذذة وأتذذذى بمكذذذة كذذذافرا فذذذدمر النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم يذذذوم مكذذذة 

  (1)تل.فق

 .(3)و الطبري(2)ذكر سبب النبول مقاتل :التخريج

 

  (4)قال النبي صلى   علي  وسلم:)ال يرا قاتل ممن قتل  بخطد وال عمد( -114

 .بمعنا  (6)والدارمي (5)أخرج  الربي  :التخريج

 

  (7)وقيل سن رسول   صلى   علي  وسلم الدية ماحة من اإلبل -115

 .(10)والنساحي (9)الدارميو (8)أخرج  الربي  :التخريج

 

وروي عذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)المقتول دون مالذذذ  شذذذهيد( وقيذذذل  -116

  (11)ل : إن أخذ مني قليال أو ك يرا أقتل  ؟ قال:)نعم ولو شس  نعلك(

 (13)وأحمذذذذد (12)لذذذذم أجذذذذد مذذذذن أخرجذذذذ  كذذذذامال  والجذذذذب ا ول أخرجذذذذ  بلف ذذذذ  الربيذذذذ  :التخااااريج

 .ج  بمعنا   ير  ك يروأخر (14)والطبراني

 

                                      

 (/77ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (1/397  )مقاتل  تفسير مقاتل (2)
 (9/61) 10186الطبري  تفسير الطبري  رقم  (3)
 (7/121ابن جعفر  الجام  ) (4)
 150ص 157الربي   الجام  الصحيس   باب المواريا  رقم (5)
 (4/1988) 3122 رقم القاتل  ميرااباب: الدارمي  سنن الدارمي   (6)
 (/1227ابن جعفر  الجام  ) (7)
 149ص 150  باب الديات  رقمالربي   الجام  الصحيس  (8)
 (3/1530) 2410باب كم الدية من اإلبل رقم الدارمي  سنن الدارمي   (9)
 (8/57) 4853النساحي  سنن النساحي  ذكر حديا عمرو بن حبم في العقول  رقم  (10)
 (7/123ابن جعفر  الجام  ) (11)
 101ص  4الربي   الجام  الصحيس   باب عدة الشهداء  رقم (12)
 (11/589) 7014أحمد  المسند  رقم  (13)
 (13/459)   ١٤٣٢١الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (14)
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وذكذذذروا عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  أخبذذذر عذذذن رجذذذل قذذذال: لذذذو رأيذذذت ذلذذذك  -117

علوتذذذ  بسذذذيفي حتذذذى أقتلذذذ  أترونذذذي أدعذذذ  وأطلذذذب الشذذذهود إذا لفذذذرو الجذذذاني مذذذن حاجتذذذ  

  (1)وينطلع  فقال النبي صلى   علي  وسلم:)كفى بالسيه شاهدا(

 (4)قال شعيب ا رن وط: إسناد  جعيه (3)اودوأبو د (2)أخرج  ابن ماج  :التخريج

 

أتذذذذا  رجذذذل قذذذد طعنذذذذ  رجذذذل بقذذذرن فذذذذي  -صذذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  -قيذذذل إن رسذذذول    -118

رجلذذذ   فقذذذال: يذذذا رسذذذول    أقذذذدني  فقذذذال لذذذ : )حتذذذى يبذذذري جرحذذذك(  فذذذدبى الرجذذذل إال 

  فصذذذذس المسذذذذتقاد منذذذذ   وعذذذذرج -صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم  -أن يسذذذذتقيد  فدقذذذذاد  النبذذذذي 

فقذذذال: يذذذا رسذذذول   عوجذذذت وبذذذري  –صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  -المسذذذتقيد  فذذذدتى النبذذذي 

صذذذاحبي  فقذذذذال لذذذ : )ألذذذذم آمذذذرك أن ال تسذذذذتقيد حتذذذى يبذذذذرأ جرحذذذك فعصذذذذيتني؟( وأمذذذذر 

مذذذن كذذان بذذذ  جذذرو ال يسذذذتقيد مذذذن صذذاحب  حتذذذى يبذذذري  -صذذذلى   عليذذ  وسذذذلم  -النبذذي 

 (5)جرح .

 (8)قال شعيب ا رن وط: إسناد  جعيه .(7)وأحمد (6)أخرج  عبد الرباق :التخريج

 

  (9)قيل إن النبي صلى   علي  وسلم أقاد من نفس . -119

 .(11)وعبد الرباق (10)أخرج  ابن وهب :التخريج

 

وجلذذذذد النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم عبذذذذد   بذذذذن أبذذذذي بذذذذن سذذذذلول وحسذذذذان بذذذذن  ابذذذذت  -120

ا بعذذذد ذلذذذك إال ومسذذذطس بذذذن أ ا ذذذة وحمنذذذة بنذذذت جحذذذا كذذذل واحذذذد  مذذذانين جلذذذدة  ذذذم تذذذابو

 (12)عبد  لم يتب توبة نصوحا .

 .من دون إسناد (13)أورد  مقاتل :التخريج

                                      

 (/1247ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (3/629) 2606ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الرجل يجد م  امرأت  رجال  رقم  (2)
 (.4/144) 4417باب في الرجم  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (3)
 (3/629) 2606ماج   سنن ابن ماج   باب الرجل يجد م  امرأت  رجال  رقم  ابن (4)
 (7/129ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (9/453)   ١٧٩٩١عبدالرباق  المصنه  رقم  (6)
 (11/606) 7034أحمد  المسند  رقم  (7)
 المرج  السابع (8)
 (/1487ابن جعفر  الجام  ) (9)
 (.2/305) 527ابن وهب    الجام    رقم  (10)
 (.9/469) 18042باب قود النبي صلى   علي  وسلم من نفس   رقم عبدالرباق  المصنه   (11)
 (7/199ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (3/193مقاتل  تفسير مقاتل  ) (13)
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وعذذذذن النبذذذذي )صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم( أنذذذذ  قال:قذذذذذه المحصذذذذنة تحذذذذبط عمذذذذل سذذذذبعين  -121

  (1)سنة.

  إن قذذذذه المحصذذذنة يهذذذدم عمذذذل ماحذذذة سذذذنة»بلفذذذ   (3)والطبرانذذذي (2)أخرجذذذ  البذذذبار: التخاااريج

طبرانذذذي والبذذذبار  وفيذذذ  ليذذذا بذذذن أبذذذي سذذذليم  وهذذذو جذذذعيه  وقذذذد يحسذذذن روا  ال: قذذذال الهي مذذذي

 .(4)حدي    وبقية رجال  رجال الصحيس

 

لعذذذذذن رسذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم فذذذذذي الخمذذذذذر عشذذذذذرة: لعذذذذذن   عاصذذذذذرها  -122

ومعتصذذذرها وشذذذاربها وحاملهذذذا والمحمولذذذة إليذذذ  وباحعهذذذا وشذذذاريها والذذذدال عليهذذذا وآكذذذل 

 .(5) منها

 مختصرا. (7)  وأخرج  الربي (6)قريبا من هذا اللف  الترمذيأخرج   :التخريج

 

وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ال قطذذذ  فذذذي ال مذذذر إذا كذذذان فذذذي الشذذذجر حتذذذى  -123

 (8)تواري  البيوت وال في ماشية حتى يواريها المراو(

 .(11). قال ا لباني: حسن(10)والنساحي (9)أخرج  بمعنا  مالك  :التخريج

 

نبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم مرمذذذى رجذذذال بمشذذذقص وقذذذد رآ  ين ذذذر إليذذذ  مذذذن وقيذذذل: إن ال -124

 (12)كو فدخطد فقال:)لو أصبت عينك لهدرت(

 .(15)ومسلم (14)والبخاري (13)أخرج  بمعنا  أحمد :التخريج

 

                                      

 (/2017ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (7/331) 2929الببار  مسند الببار  رقم  (2)
 (3/168) 3023قم الطبراني  المعجم الكبير  ر (3)
 (6/279) 10682الهي مي  مجم  البواحد  رقم  (4)
 (/2107ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (3/581) 1295باب النهي أن يتخذ الخمر خال  الترمذي  سنن الترمذي   (6)
 114 ص 141الربي   الجام  الصحيس  كتاب ا شربة من الخمر والنبيذ  باب تحريم بيعها وشربها  رقم  (7)
 (/2177ابن جعفر  الجام  ) (8)
 (2/831باب ما يجب في  القط  )باب ما يجب في  القط   مالك  الموطد   (9)
 (8/84) 4957ال مر المعلع يسرق  رقم النساحي  سنن النساحي   (10)
 المرج  السابع. (11)
 (7/229ابن جعفر  الجام  ) (12)
 (.21/154) 13507أحمد  المسند  رقم  (13)
 (9/109) 6900لبخاري  صحيس البخاري  رقم ا (14)
 (3/1698) 2156مسلم  صحيس مسلم  باب تحريم الن ر في بيت  ير   رقم  (15)
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وقيذذل إن رجذذال أتذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم بسذذارق سذذرق لذذ   وبذذا فلمذذا قذذدم ليقطذذ   -125

 ذذوبي فقذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم :)هذذال كذذان  يذذد  قذذال لذذ : يذذا رسذذول يذذد  خيذذر مذذن

  (1)ذلك قبل أن ترفع  إلينا(

 (6)وأبذذذو داود (5)وابذذذن ماجذذذ  (4)والذذذدارمي (3)وأحمذذذد (2)أخرجذذذ  بلفذذذ  قريذذذب مالذذذك :التخاااريج

 .(8)  قال شعيب ا رن وط: حديا صحيس بطرق  وشاهد (7)والنساحي

 

يقذذال لذذ : هذذالل بذذن أميذذة أتذذى النبذذي بللنذذا فذذي الحذذديا عذذن قتذذادة أن رجذذال مذذن عجذذالن  -126

صذذلى   عليذذ  وسذذلم فقذذال: يذذا رسذذول   بذذت أجذذر الحريذذر البارحذذة حتذذى أصذذابني بذذرد 

السذذحر فانطلقذذت إلذذى أهلذذي فذذإذا برجذذل عنذذد امرأتذذي يلشذذاها  قذذال: فذذدعرم عنذذ  النبذذي 

صذذلى   عليذذ  وسذذلم واكذذب أصذذحاب  وخذذافوا علذذى صذذاحبهم أن يحذذد قذذال فقذذال الرجذذل: 

رأت عينذذذي وسذذذمعت أذنذذذي ووعذذذا قلبذذذي وعرفذذذت أن   ال ي لمنذذذي وإن رسذذذول   لقذذذد 

لذذن يجذذور علذذي  قذذال فبينمذذا هذذم كذذذلك إذ نبلذذت عليذذ  آيذذة الذذتالعن فقذذال رسذذو   صذذلى 

  عليذذذ  وسذذذلم :)إن أحذذذدكما لكذذذاذب فهذذذل منكمذذذا تاحذذذب( فدبيذذذا إال المجذذذي فذذذي الذذذتالعن 

ا( فقذذذال الرجذذذل: يذذذا نبذذذي   مذذذالي؟ فقذذذال ففذذذرق بينهمذذذا وقذذذال لذذذ : )ال سذذذبيل لذذذك عليهذذذ

رسذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذلم :)ال مذذذال لذذذك إن كنذذت صذذذدقت فيمذذذا قلذذت فيمذذذا أصذذذبت 

مذذذن فرجهذذذا وإن كنذذذت كذذذذبت فذذذذلك أبعذذذد لذذذك منهذذذا  أمذذذا إن أحذذذدكما كذذذاذب وحسذذذابكما 

 (9)على  (

 .(12)والنساحي (11)ومسلم (10)أخرج  بلف  قريب البخاري: التخريج

 

  (13)استتاب النبي صلى   علي  وسلم نبهان أرب  مرات وكان ارتد.وقيل  -127

                                      

 (7/229ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (2/834) 28باب ترك الشفاعة للسارق إذا بل  السلطان  رقممالك  الموطد   (2)
 (24/17) 15304أحمد  المسند  رقم  (3)
 (3/1479) 2345باب السارق توهب من  السرقة بعد ما سرق  رقم ي  سنن الدارمي  الدارم (4)
 (2/865) 2595ابن ماج   سنن ابن ماج   باب من سرق من الحرب  رقم  (5)
 (4/138) 4394أبو داود  سنن أبي داود  باب من سرق من الحرب  رقم  (6)
 (8/68) 4879ن سرقت  بعد أن يدتي ب  اإلمام  رقم الرجل يتجاوب للسارق عالنساحي  سنن النساحي   (7)
 (24/17) 15304أحمد  المسند  رقم  (8)
 (234-7/233ابن جعفر  الجام  ) (9)
 (7/55) 5312 رقم  «إن أحدكما كاذب  فهل منكما تاحب»باب قول اإلمام للمتالعنين: البخاري  صحيس البخاري   (10)
 (2/1131) 1493ة المتوفى عنها بوجها  رقم مسلم  صحيس مسلم  باب انقجاء عد (11)
 (6/177) 3475استتابة المتالعنين بعد اللعان  رقم النساحي  سنن النساحي   (12)
 (7/244ابن جعفر  الجام  ) (13)
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. قذذذال البيهقذذذي: و ذذذاهر (3)والبيهقذذذي (2)وعبذذذد الذذذرباق (1)أخرجذذذ  مرسذذذال ابذذذن وهذذذب :التخاااريج

 .(4)ا خبار الصحيحة فيما يحقن ب  الدم  يشهد لهذا المرسل ويوافق 

 

بوجهذذذا  ذذذم أسذذذلم فردهذذذا عليذذذ  بللنذذذا أن ابنذذذة النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أسذذذلمت قبذذذل  -128

  (5)بذلك النكاو.

 .(6)أخرج  عبد الرباق :التخريج

 

 (7)وقيل عن النبي صلى   علي  وسلم قال: )بع ت بالسيه بين يدي الساعة(  -129

 .بلف  قريب (9)أخرج  أحمد . وبهذا اللف  (8)أخرج  الطحاوي :التخريج

 

 . (10)و)الجنة تحت  الل السيوه( -130

 .(14)والترمذي (13)وأبو داود (12)ومسلم (11)لبخاريأخرج  ا :التخريج

 

وكذذذان إذا لقذذذي العذذذدو قذذذال: )اللهذذذم منذذذبل الكتذذذاب ومجذذذري السذذذحاب وهذذذابم ا حذذذباب  -131

  (15)اهبمهم لنا اليوم(

 .و يرهم (17)ومسلم (16)أخرج  البخاري: التخريج

 

وإذا بعذذذذا سذذذذذرية قال:)بسذذذذذم   وفذذذذي سذذذذذبيل   وعلذذذذذى ملذذذذة رسذذذذذول   ال تللذذذذذو وال  -132

  (1)لدروا وال تم لوا وال تقتلوا الولدان(ت

                                      

 .23  ص 92ا ولى  رقم : بيروت  الطبعة –ابن وهب  كتاب المحاربة من موطد ابن وهب  دار اللرب  (1)
 (10/166) 18699باب في الكفر بعد اإليمان  رقم مصنه  عبد الرباق  ال (2)
 (8/342) 16833باب ما يحرم ب  الدم من اإلسالم بنديقا كان أو  ير   رقم البيهقي  السنن الكبري   (3)
 (8/360المرج  السابع ) (4)
 (/2847ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (7/176) 12640م رق طالق  أو نكاو من اإلسالم أدرك متىباب: عبد الرباق  المصنه   (6)
 (7/275ابن جعفر  الجام  ) (7)
(  شذرو هذـ321: تالطحاوي  أحمد بن محمد بذن سذالمة بذن عبذد الملذك بذن سذلمة ا بدي الحجذري المصذري المعذروه بالطحذاوي ) (8)

 (1/213) 231م  رقم  1994 هـ  1415 - ا ولىمشكل اآل ار  م سسة الرسالة الطبعة: 
 (9/126) 5115د  المسند  رقم أحم (9)
 (/2757ابن جعفر  الجام  ) (10)
 (4/22) 2818 رقم السيوه  بارقة تحت الجنةباب: البخاري  صحيس البخاري   (11)
 (3/1362) 1742مسلم   صحيس مسلم  باب كراهة تمني لقاء العدو  رقم  (12)
 (3/42) 2631و   رقم باب في كراهية تمني لقاء العدأبو داود  سنن أبي داود   (13)
 (4/186) 1659باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت  الل السيوه  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (14)
 (/2757ابن جعفر  الجام  ) (15)
 ((4/44) 2933باب الدعاء على المشركين بالهبيمة والبلبلة  رقم البخاري  صحيس البخاري   (16)
 (3/1362()1742ة تمني لقاء العدو  رقم مسلم   صحيس مسلم  باب كراه (17)
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 .(4). قال الترمذي: حديا حسن صحيس(3)  والترمذي(2)أخرج  الدارمي: التخريج

 

  (5)وكان ال يتل م في اللبار في اللبو. -133

 .من دون سند (6)القيرواني بيد أبي لم أقه على تخريج   وأورد  ابن: التخريج

 

  (7)ودخان جهنم في جوه عبد أبدا( وقال:)ال يجتم   بار في سبيل   -134

. قذذذال الترمذذذذي: هذذذذا (11)والنسذذذاحي (10)والترمذذذذي (9)وابذذذن ماجذذذ  (8)أخرجذذذ  أحمذذذد: التخاااريج

 .(12)حديا حسن صحيس

 

وبللنذذا أن رجذذال قذذال للنبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أردت اللذذبو وأنذذا أستشذذيرك قذذال لذذ :  -135

  (13)ت رجلها قال ل  ذلك  ال ا.)ألك والدة( قال: نعم قال: البمها قال: فإن الجنة تح

 .(16). قال شعيب ا رن وط: إسناد  حسن(15)وابن ماج  (14)أخرج  أحمد :التخريج

 

وفذذذذي السذذذذنة أن رسذذذذول هلل صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم حكذذذذم ذلذذذذك علذذذذيهم مجمذذذذال وأحلهذذذذم  -136

  (17)منهم.

 .لم أستط  التوصل إلى الحديا المراد :التخريج

 

ى   عليذذذ  وسذذذلم أمنذذذت بوجهذذذا أبذذذا العذذذاص بذذذن وبللنذذذا أن بينذذذب بنذذذت رسذذذول   صذذذل -137

  (1)الربي  بن عبد العبي بن شمس فدجاب النبي صلى   علي  وسلم أمانها.

                                                                                                             

 (/2757ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (3/1584) 2483 رقم السرايا  في اإلمام وصيةباب: الدارمي  سنن الدارمي   (2)
 (4/22) 1408باب ما جاء في النهي عن الم لة  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (3)
 المرج  السابع. (4)
 (/2757)ابن جعفر  الجام   (5)
يذادات علذى َمذا فذي هذـ386: ت) المالكي القيرواني  النفبي  الرحمن عبد( بيد أبيابن أبي بيد القيرواني  عبد   بن ) (6) (  الن ذوادر والبس 

نة من  يرها من ا ُمهاتس  دار اللرب اإلسالمي  بيروت  الطبعة:   (3/12) م  1999 ا ولى المَدو 
 (/2757ابن جعفر  الجام  ) (7)
 (15/433  )9693أحمد  المسند  رقم  (8)
 (2/927) 2774ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الخروج في النفير  رقم  (9)
 (4/171) 1633باب ما جاء في فجل اللبار في سبيل    رقم الترمذي  سنن الترمذي   (10)
 (6/12) 3109قمفجل من عمل في سبيل   على قدم   رالنساحي  سنن النساحي   (11)
 (4/171) 1633باب ما جاء في فجل اللبار في سبيل    رقم الترمذي  سنن الترمذي   (12)
 (7/283ابن جعفر  الجام  ) (13)
 (.24/299) 15538أحمد  المسند رقم  (14)
 (2/929) 2781ابن ماج   سنن ابن ماج   باب الرجل يلبو ول  أبوان  رقم  (15)
 (.24/299) 15538أحمد  المسند رقم  (16)
 (7/286ابن جعفر  الجام  ) (17)
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 .(4)والحاكم (3)الطحاوي (2)أخرج  عبد الرباق :التخريج

 

وقذذذد جذذذاء الحذذذديا أن رجذذذال مذذذن المشذذذركين أهذذذدي إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  -138

  (5)  علي  وسلم خاصة ب  ولم يجعلها  نيمة.جارية فجعلها النبي صلى 

 .لم أجد من أخرج  :التخريج

 

وبللنذذا أن رجذذال قذذام إلذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم وقذذد جمعذذت اللنذذاحم فسذذدل  بمامذذا  -139

مذذذن شذذذعر فقذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم :)ويلذذذك تسذذذدلني بمامذذذا مذذذن نذذذار  و  

  (6)ن لي أن أعطيك(ما كان لك أن تسدلني  و  ما كا

 .(8)وابن بنجوي  (7)أخرج  الفباري :التخريج

 

وبللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ردوا الخذذذيط والمخذذذاط فإنذذذ  عذذذار  -140

  (9)وشنار(

 .بمعنا  (12)بلف  قريب وأخرج  الربي  (11)والبيهقي (10)أخرج  ابن بنجوي  :التخريج

 

ليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من الكبذذذاحر خروجذذذك مذذذن أمتذذذك وبللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   ع -141

  (13)وتبديلك بسنتك وقتالك أهل صفوتك(

إلذذى جعفذذر  (14)لذذم أجذذد  بهذذذا اللفذذ  أو المعنذذى  يذذر أنذذي وجذذدت أ ذذرا ينسذذب  ال علبذذي :التخااريج

 (.صفقتك أهل سنتك  وقتالك ملتك  وتبديلك تركك:  الا الكباحر:)الصادق يقول في 

 

                                                                                                             

 (/2897ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (7/168)  ١٢٦٤٣ورقم  (5/224  )٩٤٤٢عبد الرباق  المصنه  رقم  (2)
 (3/274) 1244الطحاوي  شرو مشكل اآل ار  رقم  (3)
 (4/48) 6841ذكر بنات رسول   صلى   علي   رقم الحاكم  المستدرك   (4)
 (/2917ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (/2977ابن جعفر  الجام  ) (6)
 الفذذباري  إسذذحاق  بذذي السذذير(  : هذذـ188: تالفذذباري  إبذذراهيم بذذن محمذذد بذذن الحذذارا بذذن أسذذماء بذذن خارجذذة بذذن حصذذن الفذذباري ) (7)

 .261 ص 476 رقم  1987 ا ولى   الطبعة: بيروت – الرسالة م سسة
(  ا موال البذن بنجويذ   مركذب الملذك هـ251: تخلد بن قتيبة بن عبد   الخرساني المعروه بابن بنجوي  )ابن بنجوي   حميد بن م (8)

 (2/722) 1236م  رقم  1986 - هـ 1406 ا ولى فيصل للبحوا والدراسات اإلسالمية  السعودية الطبعة: 
 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (9)
 (680/2) 1138ابن بنجوي   ا موال  رقم  (10)
 (7/26) 13177باب من يعطى من الم لفة قلوبهم من سهم المصالس  رقم البيهقي  السنن الكبري   (11)
 .155ص  184الربي   الجام  الصحيس  باب في الوعيد وا موال  رقم  (12)
 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (13)
 (810/25ال علبي  الكشه والبيان عن تفسير القرآن  دار التفسير  ) (14)
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لى   عليذذذذ  وسذذذذلم قال:)المسذذذذلمون يذذذذد علذذذذى مذذذذن سذذذذواهم تتكافذذذذد وبللنذذذذا أن النبذذذذي صذذذذ -142

دمذذذذا هم ويعقذذذذد بذذذذذمتهم أدنذذذذاهم وال يقتذذذذل مسذذذذلم بكذذذذافر وال ذي عهذذذذد فذذذذي عهذذذذد   يذذذذرد 

  (1)أدناهم على أقصاهم والمسرع على القاعد والقوي على الجعيه(

 (5)يوالطبرانذذذذذ (4)وابذذذذذن خبيمذذذذذة (3)وأبذذذذذو داود (2)أخرجذذذذذ  بلفذذذذذ  مختصذذذذذرا أحمذذذذذد :التخاااااريج

 .مطوال (6)وأخرج  الربي 

 

 (7)وبللنا أن النبي صلى   علي  وسلم نهى عن التحريع. -143

 عليذذذذا أن (12)والنسذذذذاحي (11)والترمذذذذذي (10)  أبذذذذو داود(9)والبخذذذذاري (8)أخذذذذرج أحمذذذذد :التخااااريج

 صذذلى النبذذي  ن أحذذرقهم لذذم أنذذا كنذذت لذذو: فقذذال عبذذاس ابذذن قومذذا  فبلذذ  عنذذ   حذذرق   رجذذي

: وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى النبذذذي قذذذال كمذذذا   ولقتلذذذتهم    بعذذذذاب تعذذذذبوا ال:  قذذذال وسذذذلم عليذذذ   

 «.فاقتلو  دين  بدل من»

 

  (13)وقيل عن رسول   صلى   علي  وسلم أن  نهى أن توطد الحبالى من الفيء. -144

. قذذذذال شذذذذعيب ا رنذذذذ وط: صذذذذحيس (16)وابذذذذن حبذذذذان (15)أبذذذذو داود (14)أخرجذذذذ  أحمذذذذد :التخااااريج

 .(17)بشواهد 

 

وعذذن الحسذذن أن مسذذيلمة الكذذذاب أخذذذ رجلذذين مذذن أصذذحاب النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم  -145

فقذذذال  حذذذدهم: أتشذذذهد أن محمذذذدا رسذذذول  ؟ قذذذال: نعذذذم. وقذذذال: تشذذذهد أنذذذي رسذذذول  ؟ 

قذذذال: نعذذذم فخلذذذى سذذذبيل . وكذذذان يقبذذذل ذلذذذك مذذذن النذذذاس. وقذذذال ل خذذذر: أتشذذذهد أن محمذذذدا 

                                      

 (/2987ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (11/288) 6692أحمد  المسند  رقم  (2)
 (3/80) 2751باب في السرية ترد على أهل العسكر  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (3)
 (4/26)   ٢٢٨٠ابن خبيمة  صحيس ابن خبيمة  رقم (4)
 (.20/206)   ٤٧١الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (5)
 .149  ص 153الجام  الصحيس  باب في الديات والعقل  رقم  الربي   (6)
 (7/304ابن جعفر  الجام  ) (7)
 (3/387) 1901أحمد  المسند  رقم  (8)
 (4/61) 3017 رقم    بعذاب يعذب الباب: البخاري  صحيس البخاري   (9)
 (4/126) 4351باب الحكم فيمن ارتد  رقم أبو داود  سنن أبي داود   (10)
 (4/59) 1458الترمذي  سنن الترمذي  باب ما جاء في المرتد  رقم  (11)
 (7/104) 4060النساحي  سنن النساحي  الحكم في المرتد  رقم  (12)
 (7/306ابن جعفر  الجام  ) (13)
 (28/207) 16997أحمد  المسند  رقم  (14)
 (482/2) 2158السبايا  رقم وطء في باب أبو داود  سنن أبي داود   (15)
 (.11/180) 4846ذكر البجر عن وطء الحامل من السبي حتى تج  حملها  رقم ابن حبان  صحيس ابن حبان   (16)
 (28/207) 16997أحمد  المسند  رقم  (17)
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ى رسذذذول  . فقذذذال: أتشذذذهد أنذذذي رسذذذو  ؟ فقذذذال: رسذذذول  . قذذذال : نعذذذم صذذذلى   علذذذ

إنذذذي أصذذذم إنذذذي أصذذذم. قذذذال: فدعادهذذذا عليذذذ  أتشذذذهد أن محمذذذدا رسذذذول  ؟ قذذذال: نعذذذم نعذذذم 

نعذذم. فقذذال: فتشذذهد أنذذي رسذذو  ؟ فقذذال: إنذذي أصذذم فجذذرب عنقذذ   فبلذذ  ذلذذك رسذذول   

بفجذذذذل   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم فقال:)أمذذذذا المقتذذذذول فمجذذذذى علذذذذى صذذذذدق  ويقينذذذذ  وأخذذذذذ

  (1)فهنيحا ل   وأما اآلخر فقبل رخصة رب  فال تبعة علي .

 .(3)والرا ب (2)لم أجد من أخرج هذ  القصة وقد أوردها الجرجاني :التخريج

 

وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال فذذي بعذذم  بواتذذ  أنذذ  )مذذن قتذذل قتذذيال فلذذ   -146

  (4)سلب (

 .و يرهم ك ير (8)ومسلم (7)يوالبخار (6)وأحمد (5)أخرج  الربي  :التخريج

 

وقيذذذل قذذذام رجذذذل إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وهذذذو بمنذذذى فقذذذال: يذذذا رسذذذول   أي  -147

الجهادأفجذذل؟ فقذذذال: )الجهذذاد كلذذذ  سذذوي( حتذذذى إذا وجذذذ  رجلذذ  فذذذي اللذذرب فقذذذال: )أيذذذن 

 (9)الساحل عن الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جاحريقتل عليها(

أخرجذذذذ  ( ويقتذذذذل عليهذذذذا)ولذذذذم يذذذذذكرا  (11)و ابذذذذن ماجذذذذ (10)حمذذذذدأخرجذذذذ  بمعنذذذذا  أ :التخااااريج

 (.جاحر سلطان عند صاحبها عليها يقتل حع كلمة)مختصرا بلف   (12)الربي 

 

وقيذذذل : إن رجذذذال كذذذان فذذذي سذذذيرت  وأنذذذ  انتهذذذى إلذذذى رجذذذل مذذذن المشذذذركين فلمذذذا ذهذذذب  -148

ا أن ليطعنذذ  برمحذذ   قذذال: إنذذي مسذذلم فطعنذذ  فقتلذذ  وإنمذذا ر ذذب فذذي متيذذ  كذذان معذذ  فبللنذذ

ذلذذذك بلذذذ  النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدعا بذذذ  فقذذذال: )أقتلتذذذ  بعذذذدما بعذذذم أنذذذ  مسذذذلم؟( 

فقذذذال: والذذذذي بع ذذذك بذذذالحع نبيذذذا يذذذا رسذذذول   مذذذا قالهذذذا إال متعذذذوذا  وحتذذذى وجذذذد حذذذر 

                                      

 (7/307ابن جعفر  الجام  ) (1)
َدْرُج الذذدُّرر فذذي تَفسسذذيسر اآليس  ( هذذـ471: تالجرجذذاني  عبذذد القذذاهر بذذن عبذذد الذذرحمن بذذن محمذذد الفارسذذي ا صذذل  الجرجذذاني الذذدار ) (2)

 (. 2/478م  ) 2008 - هـ 1429 ا ولى جلة الحكمة  بريطانيا  الطبعة: موالسَُّور  : 
 طنطذا  جامعذة -(  تفسذير الرا ذب ا صذفهاني  كليذة اآلداب هذـ502: تالرا ب  الحسين بذن محمذد المعذروه بالرا ذب ا صذفهانى ) (3)

 (.2/510م  ) 1999 - هـ 1420: ا ولى الطبعة
 (/3087ابن جعفر  الجام  ) (4)
 .104  ص  24الربي   الجام  الصحيس  باب جام  اللبو في سبيل    رقم  (5)
 (37/196) 22518أحمد  المسند  رقم  (6)
 (5/155) 4322 رقم  باب قول   تعالى: }ويوم حنين إذ أعجبتكم ك رتكم فلم تلن عنكم شيحا..البخاري  صحيس البخاري   (7)
 (3/1370) 1751مسلم  صحيس مسلم  باب استحقاق القاتل سلب القتيل  رقم  (8)
 (8/7ابن جعفر  الجام  ) (9)
 (482 ي36)   ٢٢١٥٨أحمد  المسند  رقم  (10)
 (2/1330) 4012ابن ماج   سنن ابن ماج   باب ا مر بالمعروه والنهي عن المنكر  رقم  (11)
 .101ص  5يس  باب في عدة الشهداء  رقم الربي   الجام  الصح (12)
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السذذنان فدعذذاد النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم ذلذذك  ذذالا مذذرات ويذذرد عليذذ  الرجذذل مقالتذذ  

ى   عليذذ  وسذذلم فذذي الرابعذذة: )فهذذال شذذققت عذذن لسذذان ( ا ولذذى   فقذذال رسذذول   صذذل

وفذذي نسذذخة)ويلك عذذن قلبذذ  فن ذذرت إلذذى قلبذذ  قذذال: أو كنذذت أعلمذذ  يذذا رسذذول   صذذلى 

  عليذذذك فقذذذال: )ويلذذذك إنذذذك لذذذم تكذذذن تعلمذذذ  إنمذذذا يمذذذين عذذذن قلبذذذ  لسذذذان ( وفذذذي نسذذذخة 

ذلذذك الرجذذل لذذم يلبذذا قال:)ويلذذك إنذذك لذذم تكذذن تعلمذذ  إنمذذا يبذذين عذذن قلبذذ  لسذذان (فبللنا أن 

إال يسذذذيرا حتذذذى مذذذات فذذذدفنو  فدصذذذبس منبذذذوذا  ذذذم أعذذذادو  فدصذذذبس منبذذذوذا فذذذدمرهم النبذذذي 

 صلى   علي  وسلم أن ينطلقوا ب  جبلين من تلك الجبال.

اْ إسذَ  يَن َءاَمنُذذول دَيَُّهذذا مل ذذذس
ل س فسذذي َجذذَرُبتُُم ا وبللنذذا أن هذذ الء اآليذذات نذذبلن فيذذ : )يَٱ  ّ تَبَي نُذذواْ َواَل فَ  َسذذبسيلس م

ذذا تَُبتَ  ن  َم لَُسذذَت ُمُ مس ذذلَٱ ل إسلَذذُيُكُم ملس  س َرَم مُلَحيَذذلُذذوَن َعذذتَقُولُذذواْ لسَمذذُن أَُلقَذذىٱ  ّ نذذَد م ُنيَا فَعس ةس ملذذدُّ  َملَذذانسُم َك سيذذَرة   وٱ

اْ   ُ َعلَذذذُيُكُم فَتَبَي نُذذذول  ّ ذذذن قَُبذذذُل فََمذذذن  م لسَك ُكنذذذتُم م س
َ إس َكذذذَذٱ  ّ ا( وَن بس  َكذذذان  م أنذذذبل : )َوَمذذذن َمذذذا تَُعَملُذذذوَن َخبسيذذذر 

ا(  د  تَعَم س ا مُّ ن   يَُقتُُل ُمُ مس

وقذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذلم : أراد   أن يجعذذذل ذلذذذك عبذذذرة وموع ذذة يع ذذذم بهذذذا حرمذذذة 

  (1)دماء المسلمين.

 .بمعناها (3)بلف ها  وأخرجها ابن أبي شيبة (2)أخرج القصة الواحدي :التخريج

 

يذذذل: إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم سذذذم  أسذذذيرا قذذذد أتذذذى بذذذ  المسذذذلمون يقذذذول: أتذذذوب وق -149

إلذذذى   وال أتذذذوب إلذذذى محمذذذد يقولهذذذا  ذذذالا مذذذرات فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: 

  (4))عره الحع  هل  فدرسلو (

. قذذال الهي مذذي: فيذذ  محمذذد بذذن مصذذعب  و قذذ  أحمذذد  (6)والطبرانذذي (5)أخرجذذ  أحمذذد :التخااريج

 .(7)جعف   ير   وبقية رجال  رجال الصحيسو

 

 

                                      

 (9-8/8ابن جعفر  الجام  ) (1)
 176ص  348الواحدي  أسباب النبول  رقم  (2)
 (7/425) 37013حديا عبد   بن أبي حدرد ا سلمي  رقم ابن أبي شيبة  المصنه   (3)
 (8/9ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (24/353) 15587أحمد  المسند  رقم  (5)
 (1/286) 839الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (6)
 (10/199) 17523الهي مي  مجم  الفواحد  رقم  (7)
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 الخالصة:

 في ختام هذا الفصل نخلص إلى أهم نتاحج :

 هنذذاك صذذعوبة باللذذذة فذذي االسذذذتفادة مذذن جذذذام  ابذذن جعفذذذر فذذي صذذذورت  الحاليذذة بسذذذبب -1

 اإلجافات والبيادات التي لم ي لفها ابن جعفر.

 .ام  عن بيادات اتب  مرتب جام  ابن جعفر منهجية منت مة في تمييب أصل الج -2

مذذن أجذذل الوصذذول إلذذى نتذذاحج دقيقذذة قورنذذت نسذذخة جذذام  ابذذن جعفذذر المطبوعذذة علذذى  -3

 أقدم المخطوطات للوصول إلى نص جام  ا صلي.

 حدي ا أوردها ابن جعفر في جامع  ا صلي. 149توصل الباحا إلى وجود  -4
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 الفصل ال اني: مقارنة أحاديا ابن جعفر بمصادر الحديا اإلباجية.

مبحث األول: مقارنة حديثية بين أحاديث ابن جعفر ومسند الربيع ال  

ه باإلمذذذام الربيذذذ  ومسذذذند   لشذذذريه اقبذذذل البذذذدء فذذذي تحليذذذل ا حاديذذذا ومقارنتهذذذا يجذذذب أن نعذذذر 

 بشكل مختصر.

 اإلمام الربيع بن حبيب الفراهيدي:

يذذذدي أبذذذو عمذذذرو الربيذذذ  بذذذن حبيذذذب بذذذن عمذذذرو بذذذن الربيذذذ  بذذذن راشذذذد بذذذن عمذذذرو ا بدي الفراه

 هـ. 80وطنا البصري سكنا  ولد عام  (1)العماني

وبعذذد أن أخذذذ بعذذم المبذذادب علذذى يذذد والذذد  الشذذيخ حبيذذب بذذن عمذذرو تلميذذذ التذذابعي جذذابر بذذن 

هذذذـ  حيذذذا سذذذكن فذذذي البصذذذرة فذذذي 90بيذذذد  ومشذذذايخ عمذذذان رحذذذل إلذذذى البصذذذرة حذذذوالي سذذذنة 

بقذذي فتذذرة طويلذذة إلذذى أن   وهنذذاك أخذذذ العلذذم مذذن كبذذار التذذابعين  و(2)منطقذذة تسذذمى  الخريبذذة  

 .(3)رج  إلى عمان في أخريات حيات 

 شيوخه:

أدرك اإلمذذذذذام الربيذذذذذ  وهذذذذذو شذذذذذاب التذذذذذابعي الكبيذذذذذر أبذذذذذي الشذذذذذع اء جذذذذذابر بذذذذذن بيذذذذذد ا بدي  

 25هذذـ( وتتلمذذذ عليذذ   ذذم أكمذذل مشذذوار  فذذي تحصذذيل العلذذوم وتتلمذذذ علذذى أك ذذر مذذن 93هذذـي21)

لذذذم علذذذي أيذذذديهم  ال ذذذة  وهذذذم أبذذذو عبيذذذدة مسذذذلم إال أن أك ذذذر الشذذذيون الذذذذين البمهذذذم وتع (4)شذذذيخا

بذذذن أبذذذي كريمذذذة التميمذذذي وجذذذمام بذذذن السذذذاحب وصذذذالس بذذذن نذذذوو الذذذدهان  يقذذذول الربيذذذ  عذذذن 

  (5)نفس :  إنما حف ت الفق  عن  ال ة: أبي عبيدة وجمام وأبي نوو  

 وهذ  ترجمة مختصرة له الء الشيون:

 (6)هـ(145هـي45)اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي  -1

                                      

الجباحذر   –طبقذات المشذاحخ بذالملرب  مطبعذة البعذا  قسذنطينة   (هذـ670حذوالي  تحمذد بذن سذعيد  )أ الذدرجيني ان ر ترجمت  في:  (1)
( والبوسذعيدي  صذالس بذن أحمذد بذن سذيه  روايذة الحذديا 1/86ان  )إتحاه ا عيذ   البطاشي ( و1/95السير) الشماخي ( و2/273)

 .49  صم2000هـ ي 1420(  مكتبة الجيل الواعد  الطبعة ا ولى مقارنة دراسةعند اإلباجية )
 .250  ص م1993 -هـ 1413مبارك بن عبد     اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقه   الطبعة ا ولى  الراشدي  (2)
 50البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص  (3)
 (.1/88إتحاه ا عيان  )   البطاشي  (4)
 (1/104الشماخي  السير ) (5)
 .م1993 -هـ 1413اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي وفقه   الطبعة ا ولى  الراشدي ان ر ترجمت  مفصلة:  (6)
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قذذذال عنذذذ  العالمذذذة الذذذدرجيني:  كبيذذذر تالمذذذذة جذذذابر  وممذذذن حسذذذنت أخبذذذار  والمخذذذابر  تعلذذذم 

العلذذذوم وعلمهذذذا  ورتذذذب ا حاديذذذا وأحكمهذذذا... كذذذان عالمذذذا  مذذذ  البهذذذد فذذذي الذذذدنيا  والتواجذذذ  

وقذذذال عنذذذ  الشذذذماخي:  تعلذذذم العلذذذوم وعلمهذذذا  ورتذذذب روايذذذات  (1)مذذذ  نيذذذل الذذذدرجات العليذذذا  

ا وأحكمهذذذا وهذذذو الذذذذي يشذذذار إليذذذ  با صذذذاب  بذذذين أقرانذذذ   ويذذذبدحم السذذذتماع مذذذا يقذذذرع الحذذذدي

 (2)ا سماع من بواجر وع    

 (4):  ليس ب  بدس  (3)وقال عن  اإلمام يحيى بن معين

 هـ145وقد توفي اإلمام أبو عبيدة حوالي سنة 

 (5)اإلمام أبو نوو صالس بن نوو الدهان -2

:  شذذذيخ التحقيذذذع  وأسذذذتاذ أهذذذل الطريذذذع..... أخذذذذ عنذذذ  الحذذذديا قذذذال عنذذذ  العالمذذذة الذذذدرجيني

 .(6)والفروع  وكان ذا خشية هلل وخجوع  

  وقذذال عنذذ  أحمذذد:  صذذالس الذذدهان لذذيس (7)وقذذال عنذذ  يحيذذى بذذن معذذين:  صذذالس الذذدهان  قذذة  

 .(8)ب  بدس  

القذذذرن )حذذذي فذذذي أواخذذذر العمذذذاني مام بذذذن السذذذاحب ا بدي النذذذدبي جذذذاإلمذذذام أبذذذو عبذذذد    -3

 ا ول الهجري(

 (9)كان يسمى راوية جابر بن بيد   ن أك ر فتوا   قال جابر وسمعت جابرا  

قذذذال عنذذذ  الشذذذماخي:  مذذذن أهذذذل العلذذذم والتحقيذذذع والكاشذذذه أمذذذر المعجذذذالت عنذذذد حصذذذر ذوي 

 . (10)الجيع  

 من أهم طالبه:

ن أخذوا عن  هم كاآلتي م   :(1)مس

                                      

 (82/23الدرجيني  الطبقات ) (1)
 (1/78الشماخي  السير ) (2)
هو اإلمام الحاف  أبو بكريا يحيى بن معين بن عون المبي بالوالء  إمام الجرو والتعديل وأحد حفذا  الحذديا  لذ  عذدد مذن المصذنفات  (3)

 جذرح ابذن  429ص 2ج)تذذكرة الحفذا (  الذذهبي  177ص 14ج( بلذداد تاريخخطيب )ال م 848 هـ233 سنة توفي( التاريخأهمها )
 .245ص 11ج)تهذيب التهذيب( 

(  العلل ومعرفة الرجال  حمذد روايذة ابنذ  عبذد    دار الخذاني هـ241أحمد  أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:  (4)
 (3/11م  ) 201 - هـ 1422 ال انية  الريام  الطبعة: 

 إتحذاه  البطاشذي  601الراشذدي  اإلمذام أبذو عبيذدة  ص  (1/82السذير  ) ( والشذماخي 2/254ان ر ترجمت : الدرجيني  الطبقذات ) (5)
 (.1/428ا عيان  )

 (255-2/254الدرجيني  الطبقات) (6)
(  الجذرو والتعذديل  طبعذة مجلذس هذـ327ابن أبي حاتم  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  الحن لذي  الذرابي )ت:  (7)

  م 1952 هذذـ 1271 ا ولذذى بيذذروت  الطبعذذة:  –الهنذذد  دار إحيذذاء التذذراا العربذذي  – الذذدكن آبذذاد بحيذذدر -ة داحذذرة المعذذاره الع مانيذذ
(4/394.) 

 (4/393المرج  السابع  ) (8)
 (.2/211الدرجيني  الطبقات  ) (9)
 (.1/81الشماخي  السير  ) (10)



 

85 

فذذذذي الن صذذذذه ال  ذذذذاني مذذذذن القذذذذرن ال  ذذذذاني  يبشذذذذر بذذذذن  ذذذذانم الخراسذذذذاني  أبذذذذو  ذذذذانم )حذذذذ -1

 الهجري(.

 هـ(.178لمنذر)ت:ابشير بن المنذر الن بواني  أبو  -2

 لك بن صفرة  أبو صفرة )حي في أواحل القرن ال  الا الهجري(.عبد الم -3

حيل القرشي  أبو سفيان )ت: في أواخر القرن ال  اني الهجري(.م -4  حبوب بن الر 

 هـ(.2الكندي )قمحمد بن المعل ى  -5

 . (2)هـ 175توفي اإلمام الربي  في عام 

 مكانته العلمية:

يعتبذذذر اإلمذذذام الربيذذذ   الذذذا أحمذذذة المذذذذهب اإلباجذذذي بعذذذد اإلمذذذامين جذذذابر بذذذن بيذذذد وأبذذذي عبيذذذدة 

مسذذلم بذذن أبذذي كريمذذة. ويحكذذي أبذذو عبذذد  محمذذد بذذن محبذذوب قصذذة تحدي ذذ :  وقذذال أنذذاس مذذن 

ورعذذذا  قريذذذب اإلسذذذناد حتذذذى نكتذذذب عنذذذ  ونتذذذرك مذذذا سذذذوا     أهذذذل البصذذذرة : ان ذذذروا لنذذذا رجذذذال  

فن ذذروا فلذذم يجذذدوا  يذذر الربيذذ  بذذن حبيذذب فطلبذذوا منذذ  ذلذذك وكذذان يذذروي لهذذم عذذن جذذمام عذذن 

جذذابر بذذن بيذذد عذذن ابذذن عبذذاس رحمهذذم     فلمذذا خذذاه أن يشذذي  أمذذر   لذذع بابذذ  علذذى نفسذذ  

 (3)دونهم إال من أتا  من إخوان  المسلمين.  

درجيني:  طذذذود المذذذذهب ا شذذذم  وعلذذذم العلذذذوم الذذذذي إليذذذ  الملجذذذد فذذذي مع مذذذات يقذذذول عنذذذ  الذذذ

الخطذذب ا صذذم  ومذذن تشذذد إليذذ  حبذذال الرواحذذل وتذذبم  صذذحب أبذذا عبيذذدة فذذا تره مذذن بحذذر  

الباخذذذذذر  ولذذذذذبم مجلسذذذذذ  فكذذذذذان ا ول واآلخذذذذذر  روي عنذذذذذ   المسذذذذذند  المشذذذذذهور المتعذذذذذاره 

مذذذذهب  أجوبتذذذ  مذذذن المعتمذذذدة فذذذي البركذذذة علذذذى مذذذر الذذذدهور  ولذذذ  فذذذي الفذذذروع كذذذل قذذذول و

المذذذهب  بذذاين مذذن خذذاله مذذن محاجذذري  أهذذل العذذدل والصذذواب ووقذذه فذذي اإلمامذذة والواليذذة 

والبذذذراءة عنذذذد موافقذذذة السذذذنة والكتذذذاب  والصذذذواب عنذذذدنا فذذذي كذذذل ذلذذذك جوابذذذ   فذذذان سذذذمعت 

 (4)أصحاب .   -والحمد    -بدصحاب  فنحن 

المسذذذند  وبياداتذذذ   (5)فذذذي كتذذذب المذذذذهب  ومذذذن آ ذذذار  لذذذ  آراء فقهيذذذة وكالميذذذة ك يذذذرة  مب و ذذذة 

وكتذذذاب آ ذذذار الربيذذذ  وهذذذي روايذذذات الربيذذذ  عذذذن جذذذمام عذذذن جذذذابر بذذذن بيذذذد  وفتيذذذا الربيذذذ  

                                                                                                             

 55البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص  (1)
 59  ص المرج  السابع  (2)
 18ابن مداد    سيرة العالمة عبد  بن مداد  ص  (3)
 (2/273الدرجيني  الطبقات  ) (4)
 55البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص  (5)



 

86 

إجابذذذات عذذذن أسذذذحلة فذذذي مختلذذذه فذذذروع الفقذذذ   والرسذذذالة الحجذذذة وهذذذي جذذذواب إلذذذى اإلمذذذام عبذذذد 

 الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي.

 

 مسند اإلمام الربيع:

لربيذذذ  ااإلمذذذام الربيذذذ  مذذذن مصذذذادر السذذذنة النبويذذذة المتقدمذذذة حيذذذا تذذذوفي اإلمذذذام  يعتبذذذر مسذذذند

 هـ( صاحب كتاب الموطد.179هـ قبل وفاة اإلمام مالك )ت 175

ام قذذوكمذذا هذذو معذذروه مذذن المسذذانيد فإنهذذا مرتبذذة علذذى الصذذحابة وكذذان هذذذا حذذال المسذذد حتذذى 

ليذذذذ  واب الفقهي ذذذذة وجذذذذم  إهذذذذـ( بترتيبذذذذ  علذذذذى ا بذذذذ570اإلمذذذذام أبذذذذو يعقذذذذوب الذذذذوارجالني )ت:

ا  الت رتيذذذب أو ترتيذذذب المسذذذند   ذذذم  قذذذام اإلمذذذام الس ذذذالمي )ت: بتحقيذذذع  هذذذـ(1332بيذذذادات وسذذذم 

ا  الجام  الص حيس.  الت رتيب وسم 

 جذذابر عذذن أحذذد مميذذبات مسذذند الربيذذ  أن أ لذذب أحاديذذا المسذذند  ال ي ذذة الس ذذند )أبذذو عبيذذدة عذذن

ذذذذحابي(  وتتمي ذذذذب  ال ي ذذذذات اإلمذذذذام ال بيذذذذ  بممي ذذذذبات منهذذذذا أن رواتهذذذذا فذذذذي أعلذذذذالص  ى درجذذذذات ر 

بط وهم فقهاء.  العدالة والج 

يقذذذول الذذذدرجيني عذذذن المسذذذند:  .. روي عنذذذ   المسذذذند  المشذذذهور المتعذذذاره البركذذذة علذذذى مذذذر 

 (1)الدهور   

ويقذذذول عنذذذ  اإلمذذذام السذذذالمي:  فذذذإن الجذذذام  الصذذذحيس مسذذذند اإلمذذذام الكامذذذل والهمذذذام الفاجذذذل 

خذذذر وا واحذذذذل)الربي  بذذذن حبيذذذذب( رجذذذي   عنذذذذ  وأرجذذذا  وجعذذذذل الجنذذذذة الشذذذهير بذذذذين ا وا

مسذذتقر  وم ذذوا  مذذن أصذذس كتذذب الحذذديا سذذندا    وأعالهذذا مسذذتندا    فمذذا أحذذع متنذذ  أن يوصذذه 

بذذذذالعبيب   ومذذذذا أجذذذذدر سذذذذند  أن يذذذذدعى بسالسذذذذل اإلبريذذذذب   لشذذذذهرة رجالذذذذ  بالفقذذذذ  الواسذذذذ    

شذذذامل   والعذذذدل وا مانذذذة   والجذذذبط والصذذذيانة والعلذذذم النذذذاف    والذذذورع الكامذذذل   والفجذذذل ال

  (2)  لكن لطول العهد   وسوء الجد.  

بحذذذا يحتذذذل مسذذذند اإلمذذذام الربيذذذ  مكانذذذة كبيذذذرة عنذذذد علمذذذاء المذذذذهب اإلباجذذذي  وفذذذي هذذذذا الم

 ند . سدقارن ا حاديا التي أوردها ابن جعفر م  ا حاديا التي يرويها الربي  في مس

                                      

 المرج  السابع. (1)
 (. 1/2م  )9931هـ(  شرو الجام  الصحيس  الناشرسعود بن حمد بن نور الدين السالمي 1332: تالسالمي  عبد  بن حميد ) (2)
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  تحليل النصوص ومقارنتها:

حذذذذاول الباحذذذذا بذذذذولرواو فذذذذي رسذذذذالت  للحصذذذذول علذذذذى الماجسذذذذتير مقارنذذذذة ا حاديذذذذا التذذذذي  

هذذـ( فذذي جامعذذ  مذذ  أحاديذذا الربيذذ   وكذذان يهذذده إلذذى نفذذي حجذذج 363أوردهذذا ابذذن بركذذة )ت 

مذذن يشذذكك فذذي صذذحة مسذذند الربيذذ  عذذن طريذذع للكشذذه عذذن ورود أحاديذذا مذذن مسذذند اإلمذذام 

بيذذ  فذذي تذذ ليه مذذا قبذذل القذذرن السذذاد س الهجذذري وقذذد اختذذار جذذام  ابذذن بركذذة لدراسذذت   وقذذد الر 

 بدحاديا مسند الربي  في مواج  ك يرة. (1)خلص إلى إن ابن بركة استشهد

مذذاء   بذذين علوإن كانذذت هذذذ  الدارسذذة لهذذا أهميتهذذا ال مينذذة فذذي تدكيذذد مكانذذة مسذذند اإلمذذام الربيذذ

كتسذذذب إلمذذذام الربيذذ  تالمذذذهب اإلباجذذي  فذذذإن مقارنذذة أحاديذذا ابذذذن جعفذذر مذذذ  أحاديذذا مسذذند ا

أهميذذذة أكبذذذر وقيمذذذة أ مذذذن   ن ابذذذن جعفذذذر متقذذذدم علذذذى ابذذذن بركذذذة بمذذذدة تقذذذارب قذذذرن مذذذن 

 البمان.

وإن كذذذان ابذذذن بركذذذة كذذذان مك ذذذرا مذذذن االسذذذتدالل بالسذذذنة النبويذذذة حيذذذا وصذذذل عذذذدد ا حاديذذذا 

(  منهذذذا نحذذذو مذذذن  مانماحذذذة حذذذديا 1100ماحذذذة وألذذذه حذذذديا ) (2)التذذذي أوردهذذذا فذذذي جامعذذذ 

  فذذذإن ابذذذن جعفذذذر كذذذان مقذذذال حيذذذا لذذذم يذذذورد  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  -نسذذذوبة للنبذذذي ( م800)

حذذذدي ا فذذذي جامعذذذ   وقذذذد يعذذذود ذلذذذك إلذذذى أن ابذذذن بركذذذة كذذذان مذذذن علمذذذاء القذذذرن  149سذذذوي 

 الراب  الهجري القرن الذي وصل التدوين الفقهي في  إلى مرحلة النجج.

اء تتبذذ  البيذذادات الح تهذذا أ نذذ -بحذذاحتذذاج إلذذى مبيذذد دراسذذة وت -وتبذذدو  ذذاهرة ملفتذذة للن ذذر 

واإلجذذذافات فذذذي جذذذام  ابذذذن جعفذذذر والتذذذي أجذذذيه مذذذ  نهايذذذة القذذذرن الخذذذامس الهجذذذري  وهذذذي 

بمذذا يذذدل  ذذاهرة ابديذذاد إجذذافة أحاديذذا مسذذند الربيذذ  كاسذذتدالالت مذذن السذذنة النبويذذة  وهذذذا ر

 على ابدياد شهرة المسند بين العلماء على مر العصور.

 مقارنة النصوص:

ن جعفذذذر: قيذذذل عذذذن رسذذذول   صذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)النفذذذاق فذذذي أمتذذذي نذذص ابذذذ -1

 (3)أخفى من دبيب الذر(

نذذص الربيذذ : جذذابر بذذن بيذذد عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال يصذذير الريذذاء نفاقذذا والنفذذاق 

 .(4)أخفى في أمتي من دبيب الذر

                                      

 الطبعذة الذريس  ريذام الكوكذب مقارنذة  دراسذة بركذة البذن( الجذام بولرواو  إبراهيم بن علي  مسند اإلمام الربي  بن حبيذب وكتذاب )(1)
 .415  ص 2014 ال انية

 المرج  السابع . (2)
 (1/43ابن جعفر  الجام  ) (3)
اإلمذذام الربيذذ  بذذن حبيذذب  دار الفذذتس للطباعذذة  مسذذند الصذذحيس  الجام هذذـ(170تالربيذذ   الربيذذ  بذذن حبيذذب بذذن عمذذر ا بدي البصذذري ) (4)
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 هذذذذا اتقذذذوا النذذذاس أيهذذذا)بلفذذذ :  (3)وأحمذذذد (2)ابذذذن أبذذذي شذذذيبةبمعنذذذا   (1)الحذذذديا روا  التحليااال:

الشذذرك أخفذذى فذذي أمتذذذي )بمعنذذا  بلفذذ   (4)  وروا  الحذذاكم(النمذذل دبيذذب مذذن أخفذذى فإنذذ  الشذذرك

(  ويبذذذدو التطذذذابع االف ذذذي بذذذين نذذذص ابذذذن جعفذذذر والربيذذذ  وخصوصذذذا اللفذذذ  الذذذذر دبيذذذب مذذذن

 النفاق الذي أورد  الربي  بدال عن لف  الشرك الذي ورد في بقية الروايات.

 

ابذذذن جعفذذذر: قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)أشذذذربوا أعيذذذنكم المذذذاء نذذذص  -2

ال تذذذري نذذذارا حاميذذذة وخللذذذوا أصذذذابعكم قبذذذل أن تخللهذذذا النذذذار( وفذذذي نسذذذخة قبذذذل أن تخلذذذل 

 (5)بمسامير من نار.

 . (6)«خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بمسامير من نار»نص الربي : 

جذذذدت إال أنذذذي وعلذذذى الحذذذديا الذذذذي أورد  ابذذذن جعفذذذر  لذذذم أجذذذد حذذذدي ا كذذذامال يحذذذويالتحليااال: 

 انذذذار تذذذري ال المذذذاء أعيذذذنكم حذذذدي ين قذذذريبين مذذذن معنذذذى حذذذديا ابذذذن جعفذذذر وهمذذذا : )أشذذذربوا

 (.النار تخللها أن قبل أصابعكم وخللوا( و)حامية

بمعنذذذا  عذذذن ابذذذن عبذذذاس بلفذذذ : )افتحذذذوا أعيذذذنكم عنذذذد الوجذذذوء  (7)الحذذذديا ا ول روا  الذذذديلمي

 (ترى نار جهنمال لعلها 

عذذذذن أبذذذذي هريذذذذرة بلفذذذذ  :)إذا توجذذذذدتم   (9)وابذذذذن حبذذذذان (8)وأخرجذذذذ  بمعنذذذذا  ابذذذذن أبذذذذي حذذذذاتم

   وال تنفجوا أيديكم من الماء  فإنها مراوو الشيطان( فأشربوا أعينكم من الما 

عذذذن عاحشذذذة  (11)عذذذن أبذذذي هريذذذرة وأخرجذذذ  أيجذذذا (10)أمذذذا الحذذذديا ال ذذذاني أخرجذذذ  الذذذدارقطني

 صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم يتوجذذذذد ويخلذذذذل بذذذذين أصذذذذابع  ويذذذذدلك عقبيذذذذ  قالذذذذت: كذذذذان رسذذذذول  

                                                                                                             

 985رقم 276والنشر  بيروت  ا خبار المقاطي  عن جابر بن بيد  ص
 في الفصل ا ول للتفاصيل. 2ان ر تخريج الحديا رقم  (1)
 واآل ذار  ا حاديذا فذي المصذنه الكتذاب  هذـ(235: تابن أبي شيبة  عبد   بذن محمذد بذن إبذراهيم بذن ع مذان بذن خواسذتي العبسذي ) (2)

 .29547 رقم( 6/70هـ  كتاب الدعاء  باب في التعوذ من الشرك  )1409 ا ولى الريام الطبعة:  – الرشد مكتبة
 ولذى ا : الطبعذة الرسذالة حنبل م سسذة بذن أحمذد اإلمذام مسذندهذـ( 241: تأحمد  أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ) (3)

 .19606 رقم( 32/383م  )2001 -هـ  1421
 – العلميذة الكتذب دار الصذحيحين  علذى المسذتدركهذـ( 405 تالحاكم  أحمذد بذن عبذد   بذن محمذد بذن حمدويذ  الجذبي النيسذابوري ) (4)

 .3148 رقم( 2/319  )1990 – 1411 ا ولى : الطبعة بيروت 
 (1/109ابن جعفر  الجام  ) (5)
 .91رقم  26  الصحيس  ما جاء في التخليل بين ا صاب   ص الربي  جام (6)
 دار الخطذاب  بمذد ور الفذردوس  هذـ(509: تالديلمي  شيروي  بن شهردار بن شيرو يذ  بذن فناخسذرو  أبذو شذجاع الذديلمي  الهمذذاني ) (7)

 208( رقم 1/71م  )1986 -هـ  1406 ا ولى بيروت الطبعة:  – العلمية الكتب
 أبذي البذن العلذل  هذـ(327: تاتم  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بذن المنذذر التميمذي  الحن لذي  الذرابي ابذن أبذي حذاتم )ابن أبي ح (8)

 73 رقم( 506 ي1م  ) 2006 -هـ  1427: ا ولى  الطبعة الحميجي مطاب  حاتم 
 مذن المجذروحين  هذـ( 354: تتم  الذدارمي  البُسذتي )ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد  التميمي  أبذو حذا (9)

 (.1/203هـ  ) 1396 ا ولى حلب الطبعة:  – الوعي دار والمتروكين  والجعفاء المحد ين
   الذدارقطني سننهذـ(385: تالدارقطني  علي بن عمر بذن أحمذد بذن مهذدي بذن مسذعود بذن النعمذان بذن دينذار البلذدادي الذدارقطني ) (10)

( 1/16م  كتاب الطهارة  باب وجوب  سل القذدمين والعقبذين  ) 2004 -هـ  1424 ا ولى : الطبعة لبنان -  بيروت م سسة الرسالة
 . 318 رقم

 المرج  السابع. (11)
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 (1)  وروا  عبذذذد الذذذرباق«خللذذذوا بذذذين أصذذذابعكم   ال يخلذذذل   تعذذذالى بينهذذذا بالنذذذار »ويقذذذول: 

خللاااوا أصاااابعكم بماااا  قبااال أن يخللهاااا »مقطوعذذذا عذذذن الحسذذذن كذذذان يقذذذول:  (2)وابذذذن أبذذذي شذذذيبة

 «.هللا بالنار

أن خللذذذوا أصذذذابعكم قبذذذل »ا خذذذري مذذذن جذذذام  ابذذذن جعفذذذر وهذذذو  أمذذا اللفذذذ  المذذذذكورفي النسذذذخة

وحذذذد  بهذذذذا اللفذذذ  وهذذذو يتطذذذابع مذذذ  لفذذذ  ابذذذن  (3) فقذذذد أخرجذذذ  الربيذذذ تخلااال بمساااامير مااان ناااار

 جعفر.

نذذص ابذذن جعفذذر: بللنذذا أن رجذذال مذذن ربيعذذة أتذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فقذذال: يذذا  -3

وفذذي نسذذخة إال بعذذد شذذهر ومعنذذا  رسذذول   إنذذا ال نصذذيب المذذاء سذذنين  ومعنذذا ا هلذذون

  (4)ا هلون فقال ل  النبي صلى   علي  وسلم: )الصعيد الطيب ولو إلى سنين(

نذذذص الربيذذذ : قذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم يومذذذا  بذذذي ذر رجذذذي   عنذذذ : الصذذذعيد 

  (5)الطيب يكفي ولو إلى سنين فإذا وجدت الماء فدمسس ب  جلدك.

ور ذذم أن الربيذذ  لذذم يذذورد قصذذة الحذذديا  (6)رد بذذالمعنى فذذي عذذدة روايذذاتالحذذديا و التحلياال:

بذذل وردت فذذي أحاديذذا أخذذري إال أن هنذذاك تطذذابع لف ذذي شذذب  كامذذل بذذين نذذص الحذذديا الذذذي 

 أورد  ابن جعفر م  نص الحديا عند الربي .

 

نذذص ابذذن جعفذذر: قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذي حذذديا آخذذر :)خذذتم   لكذذم  -4

 .(7)ادسة: الوتر(بصالة س

 . (8)نص الربي : )إن   بادكم صالة سادسة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر(

لذذذم أجذذذد مذذذن أخرجذذذ  بهذذذذا اللفذذذ  وخصوصذذذا لف ذذذة )صذذذالة سادسذذذة(  إال أن الربيذذذ  التحليااال: 

نجذذد أن لفذذ   (9)روا  بمعنذذا  مرسذذال عذذن جذذابر بذذن بيذذد وعنذذد مقارنتذذ  مذذ  الروايذذات ا خذذري

 ي  ربما هي ا قرب إلى حديا ابن جعفر من حيا المعنى.رواية الرب

 

                                      

 رقذم( 1/22الهنذد  ) -العلمذي المجلس المصنه   هـ(211: تعبد الرباق  عبد الرباق بن همام بن ناف  الحميري اليماني الصنعاني ) (1)
67 

 95 رقم( 1/19ابن أبي شيبة  الكتاب المصنه في ا حاديا واآل ار  كتاب الطهارات  باب في تخليل ا صاب  في الوجوء  ) (2)
 والشذذ ون ا وقذذاه وبارة   حبيذذب بذذن الربيذذ  اإلمذذام مسذذند الصذذحيس الجذذام   هذذـ(175 تالربيذذ   الربيذذ  بذذن حبيذذب الفراهيذذدي  ) (3)

 .91رقم  26م  ما جاء في التخليل بين ا صاب   ص 2011 -هـ 1432: ا ولى  طبعةال عمان سلطنة مسقط اإلسالمية 
 (1/241ابن جعفر  الجام  ) (4)
 .40  ص170الربي  جام  الصحيس  باب فرم التيمم   رقم  (5)
 من الفصل ا ول  7ان ر تخريج حديا رقم (6)
 (1/310ابن جعفر  الجام  ) (7)
 45ص 195في فرم الصالة في الحجر والسفر  رقم الربي  جام  الصحيس  باب  (8)
 من الفصل ا ول. 18ان ر تخريج حديا  (9)
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نذذذص ابذذذن جعفذذذر: قيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا هذذذاجر إلذذذى المدينذذذة أمذذذر     -5

أن يصذذلي نحذذو بيذذت المقذذدس  لذذحال يكذذذب بذذ  اليهذذود  وصذذلى هذذو وأصذذحاب  أول مذذا قذذدم 

 .(1)إلى المدينة سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس

ن ابذذن عبذذذاس أن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذذلم فرجذذت عليذذ  الصذذلوات الخمذذذس نذذص الربيذذ :ع

قبذذذل هجرتذذذ  بنحذذذو سذذذنتين وصذذذلى رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم إلذذذى بيذذذت المقذذذدس بعذذذد 

هجرتذذذ  سذذذبعة عشذذذر شذذذهرا وكانذذذت ا نصذذذار وأهذذذل المدينذذذة يصذذذلون إلذذذى بيذذذت المقذذذدس نحذذذو 

كذذان النبذذي صذذذلى   عليذذ  وسذذلم صذذذلى سذذنتين قبذذل قذذدوم النبذذذي صذذلى   عليذذ  وسذذذلم الذذيهم و

 . (2)إلى الكعبة بمكة  مان سنين إلى أن عرج ب  إلى بيت المقدس  م تحول إلى قبلت 

نجذذذذد أن الروايذذذذات اختلفذذذذت فذذذذي تحديذذذذد مذذذذدة  (3)عنذذذذد الن ذذذذر فذذذذيمن أخذذذذرج الحذذذذدياالتحلياااال: 

يذذ  نصذذت شذذهرا أمذذا روايذذة الرب 16الصذذالة إلذذى بيذذت المقذذدس  فروايذذة مالذذك حذذددت المذذدة ب 

شذذذهرا وهذذذي متطابقذذذة مذذذ  روايذذذة ابذذن جعفذذذر بينمذذذا روايذذذة البخذذذاري لذذذم تجذذذبم  17علذذى تحديذذذد 

بالمذذذدة حيذذذا نصذذذت علذذذى )سذذذتة عشذذذرا أو سذذذبعة شذذذهرا(  أمذذذا روايذذذة ابذذذن ماجذذذ  فنصذذذت علذذذى 

 شهرا. 18

 

مفتذذذذاو الصذذذذالة »وعذذذذن النبذذذذي )صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم( أنذذذذ  قذذذذال: نذذذذص ابذذذذن جعفذذذذر:  -6

 (4)«  وتحليلها التسليمالطهور  وتحريمها التكبير

تحذذذذريم الصذذذذالة التكبيذذذذر  وتحليلهذذذذا »نذذذذص الربيذذذذ : قذذذذال رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم: 

 .(5)«التسليم

الذذذذي أورد  ابذذن جعفذذذر يتوافذذذع مذذذ  روايذذة الربيذذذ  فذذذي المعنذذذى إال أن  (6)لفذذذ  الحذذذدياالتحلياال: 

صوصذذذا أن بيذذذادة التوافذذذع اللف ذذذي يوجذذذد فذذذي الروايذذذات التذذذي أخرجذذذت الحذذذديا المذذذذكور وخ

 )مفتاو الصالة الطهور( لم يروها الربي .

 

)صذذلى   عليذذ  وسذذلم( أن  صذذلى   ن ا  ذذر قذذد جذذاء بذذذلك عذذن النبذذي نذذص ابذذن جعفذذر: -7

 .(7)بالناس وعلي  جبة صوه

                                      

 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (1)
 .49ص 207الربي   الجام  الصحيس  باب استقبال الكعبة وبيت المقدس  رقم (2)
 من الفصل ا ول. 19ان ر تخريج الحديا رقم  (3)
 (1/401ابن جعفر  الجام  ) (4)
 52 ص 221الربي   الجام  الصحيس  باب في ابتداء الصالة  رقم  (5)
 من الفصل ا ول. 25ان ر تخريج الحديا رقم  (6)
 (1/479ابن جعفر  الجام  ) (7)
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قذذذال الربيذذذ : عذذذن عبذذذادة بذذذن الصذذذامت قذذذال: خذذذرج علينذذذا رسذذذول   صذذذلى    نذذذص الربيذذذ :

مذذن صذذوه شذذامية جذذيقة الكمذذين  فصذذلى بهذذا ولذذيس عليذذذ  عليذذ  وسذذلم ذات يذذوم وعليذذ  جبذذة 

 .(1) يرها

تقريريذذ  ونذذص الحذذديا عذذن الربيذذ  ي كذذدها عنذذد ابذذن جعفذذر  (2)جذذاء صذذيلة الحذذدياالتحلياال: 

وعليذذذ   -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم–كمذذذا ت كذذذدها الروايذذذات ا خذذذري التذذذي قذذذررت صذذذالة النبذذذي 

 جب  من صوه.

 

صذذلى   عليذذ  وسذذلم وقذذد جمذذ  مذذن جمذذ  نذذص ابذذن جعفذذر: وقذذد بللنذذا ذلذذك عذذن النبذذي  -8

 . (3)الصالتين في المسجد الحرام عند المطر

نذذذذص الربيذذذذ : )أن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم صذذذذلى ال هذذذذر والعصذذذذر جميعذذذذا والملذذذذرب 

 .(4)والعشاء االخرة جميعا في  ير خوه وال سفر وال سحاب وال مطر(

. ونذذص ابذذن (5)مذذن رواة الحذذديا حذذديا جمذذ  الرسذذول بذذين الصذذالتين أخرجذذ  ك يذذرالتحلياال: 

جعفذذذر هذذذو إيذذذراد فعذذذل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم دون التنصذذذيص علذذذى حذذذديا معذذذين وهذذذو 

 يتوافع م  حديا الربي ..

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)صذذذوموا لر يذذذة هذذذالل شذذذهر  -9

  (6)رمجان  وأفطروا لر يت  فإن أ مي عليكم فدتموا العدة  ال ين يوما(

نذذذص الربيذذذ : قذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي رمجذذذان ال تصذذذوموا حتذذذى تذذذروا 

الهذذذالل وال تفطذذذروا حتذذذى تذذذرو  فذذذإن  مذذذي علذذذيكم فاقذذذدروا لذذذ  وفذذذي روايذذذة أخذذذري فذذذدتموا 

  (7) ال ين يوما.

وردت عنذذذذد البخذذذذاري ومسذذذذلم و يرهمذذذذا أمذذذذا  (8)الصذذذذيلة التذذذذي أوردهذذذذا ابذذذذن جعفذذذذرالتحلياااال: 

   فتتوافع بالمعنى م  رواية ابن جعفر.نص رواية الربي

 

 (1)نص ابن جعفر: وفي الحديا: أن  يستحب تعجيل الفطور وتدخير السحور. -10

                                      

 61ص 270الربي   الجام  الصحيس  باب في ال ياب والصالة فيها وما يستحب من ذلك  رقم  (1)
  32ان ر تخريج حديا  (2)
 (1/598  الجام  )ابن جعفر (3)
 58ص  253الربي   الجام  الصحيس  باب في القران في الصالة  رقم  (4)
 في الفصل ا ول. 35ان ر تخريج حديا رقم  (5)
 (2/172ابن جعفر  الجام  ) (6)
 .72ص  19 رقم الشك  ويوم العيدين صيام عن النهي( 53الربي   الجام  الصحيس  باب ) (7)
 من الفصل ا ول. 38رقم ان ر تخريج حديا  (8)
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 (2)نص الربي : )ال تبال أمتي على الفطرة ما عجلوا فطورهم وأخروا سحورهم(

نذذذص الحذذذديا عنذذذد ابذذذن جعفذذذر روايذذذة بذذذالمعني فيمذذذا يبذذذدو  وربمذذذا أراد بذذذ  لفذذذ  التحليااال: جاااا  

 .(3)بي  إال أن الربي  لم يتفرد بهذا الحدياالر

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وعذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)مكذذذة حذذذرام  حرمهذذذا   إلذذذى  -11

يذذذوم القيامذذذة  وال تحذذذل  حذذذد مذذذن قبلذذذي  وال تحذذذل  حذذذد مذذذن بعذذذدي  وإنمذذذا أحلذذذت لذذذي 

سذذذذاعة مذذذذن النهذذذذار  ال يختلذذذذى خالهذذذذا  وال يعجذذذذد  جذذذذاها  وال يحصذذذذد شذذذذوكها  وال 

  (4)فر صيدها  وال تحل لقطتها إال لمن ينشد بها(ين

نذذص الربيذذ : قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم مكذذة حذذرام حرمهذذا   ال تحذذل لقطتهذذا وال 

يعجذذذد شذذذجرها وال ينفذذذر صذذذيدها وال يختلذذذى خاللهذذذا فقذذذال عمذذذ  العبذذذاس إال اإلدخذذذر يذذذا رسذذذول 

  (5)  فقال إال اإلذخر.

التذذي أخرجذذت حذذديا ابذذن جعفذذر نجذذد أن روايذذة الربيذذ   (6)الروايذذاتعنذذد الن ذذر إلذذى : التحلياال

 جاءت بالمعنى وألفا ها مختصرة.

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وبللنذذذا أن أسذذذامة قذذذال للنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا أفذذذام مذذذن   -12

  (7)عرفات في بعم الطريع: الصالة يا رسول    قال:)الصالة أمامك(

ن أسذذامة بذذن بيذذد قذذال دفذذ  رسذذول   صذذلى   عليذذ  نذذص الربيذذ : أبذذو عبيذذدة قذذال بللنذذي عذذ

وسذذذلم مذذذن عرفذذذة حتذذذى إذا كذذذان بالشذذذعب فنذذذبل وبذذذال وتوجذذذد ولذذذم يسذذذب  الوجذذذوء فقلذذذت لذذذ  

الصذذذالة فقذذذال: الصذذذالة أمامذذذك فركذذذب فلمذذذا جذذذاء المبدلفذذذة نذذذبل فتوجذذذد وأسذذذب  الوجذذذوء  ذذذم 

يمذذذت العشذذذاء أقيمذذذت الصذذذالة فصذذذلى الملذذذرب  ذذذم أنذذذان كذذذل إنسذذذان بعيذذذر  فذذذي منبلذذذ   ذذذم أق

 . (8)فصالها ولم يفصل بينهما بشيء

 .(9)جاء حديا ابن جعفر مقتطعا من الحديا الذي أخرج  الربي  و ير  التحليل:

 

 (1)نص ابن جعفر: بللنا أن النبي صلى   علي  وسلم رخص في اإلذخر.  -13

                                                                                                             

 (2/211ابن جعفر  الجام  ) (1)
 . 71ص  16الربي   الجام  الصحيس  باب ما يفطر الصاحم ووقت اإلفطار والسحور  رقم  (2)
 من الفصل ا ول. 39ان ر تخريج حديا  (3)
 (3/10ابن جعفر  الجام  ) (4)
 .87ص  5 الربي    الجام  الصحيس  باب في المواقيت والحرم  رقم (5)
 من الفصل ا ول. 41ان ر تخريج حديا  (6)
 (3/54ابن جعفر  الجام  ) (7)
 93ص  30الربي   الجام  الصحيس  باب في عرفة والمبدلفة ومنى  رقم (8)
 من الفصل ا ول. 45ان ر تخريج حديا رقم  (9)
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طتهذذا وال نذذص الربيذذ : قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم مكذذة حذذرام حرمهذذا   ال تحذذل لق

يعجذذذد شذذذجرها وال ينفذذذر صذذذيدها وال يختلذذذى خاللهذذذا فقذذذال عمذذذ  العبذذذاس إال اإلدخذذذر يذذذا رسذذذول 

  (2)  فقال إال اإلذخر.

 .(3)جاء حديا ابن جعفر مقتطعا من الحديا الذي أخرج  الربي  و ير التحليل: 

 

لحيذذة  نذذص ابذذن جعفذذر: وبللنذذا عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قال:)يقتذذل المحذذرم ا -14

 (4)والعقرب  والكلب العقور  والفدر(

نذذص الربيذذ : قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم خمذذس مذذن الذذدواب لذذيس علذذى المحذذرم فذذي 

 (5)قتلهن جناو اللراب والحدأة والفدرة والعقرب والكلب العقور.

فذذي تحديذذد الذذدواب التذذي لذذيس علذذى المحذذرم جنذذاو فذذي قذذتلهن  (6)وردت عذذدة روايذذات التحلياال:

تطذذذذابع مذذذذ  نذذذذص الحذذذذديا الذذذذذي أورد  ابذذذذن جعفذذذذر  أمذذذذا روايذذذذة الربيذذذذ  فلذذذذم تذذذذذكر الحيذذذذة ت

 وأجافت اللراب والحدأة.

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وقيذذذل خطذذذب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عشذذذية عرفذذذة   ذذذم قال:)أمذذذا  -13

بعذذذذد وكذذذذان ال يخطذذذذب إال وقذذذذال: أمذذذذا بعذذذذد فذذذذإن هذذذذذا اليذذذذوم الحذذذذج ا كبذذذذر  وأن أهذذذذل الشذذذذرك 

انوا يذذذدفعون فذذذي هذذذذا اليذذذوم قبذذذل  ذذذروب الشذذذمس  حتذذذى تعذذذتم بهذذذا ر وس الجبذذذال وا و ذذذان كذذذ

  (7)كدنها عماحم الرجال وأنا داف  بعد  روبها  فال تعجلونا(

نذذص الربيذذ : قذذال أبذذو عبيذذدة لمذذا أتذذم حجذذ  خطذذب النذذاس بعرفذذة فقذذال إن أهذذل الشذذرك وا و ذذان 

كدنهذذا عمذذاحم الرجذذال فذذي  كذذانوا يذذدفعون مذذن عرفذذات إذا صذذارت الشذذمس علذذى ر وس الجبذذال

وجذذذذوههم ويذذذذدفعون مذذذذن المبدلفذذذذة إذا طلعذذذذت الشذذذذمس علذذذذى ر وس الجبذذذذال كدنهذذذذا عمذذذذاحم 

الرجذذذال فذذذي وجذذذوههم وإنذذذا ال نذذذدف  مذذذن عرفذذذات حتذذذى تلذذذرب الشذذذمس ويفطذذذر الصذذذاحم ونذذذدف  

مذذذذن المبدلفذذذذة  ذذذذدا إن شذذذذاء   قبذذذذل طلذذذذوع الشذذذذمس هذذذذدينا مخذذذذاله لهذذذذدي أهذذذذل الشذذذذرك 

 (8)وا و ان.

                                                                                                             

 (3/68ابن جعفر  الجام  ) (1)
 .87ص  5والحرم  رقم  الربي    الجام  الصحيس  باب في المواقيت (2)
 من الفصل ا ول. 45ان ر تخريج حديا رقم  (3)
 (3/72المرج  السابع ) (4)
 90ص  16الربي   الجام  الصحيس  باب ما يبقى المحرم وماال يتقي  رقم  (5)
 في الفصل ا ول.  49ان ر تخريج حديا رقم  (6)
 (3/92ابن جعفر  الجام  ) (7)
 .94  ص  32  باب في عرفة ومبدلفة ومنى  رقم الربي   الجام  الصحيس (8)
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جذذاء لفذذ  حذذديا ابذذن جعفرقريبذذا جذذدا مذذن نذذص الربيذذ  ومطابقذذا لذذ  فذذي المعنذذى  أمذذا : التحلياال

 .ابن مردوي  ولم أجد  للير  عن (1)التطابع اللف ي فدورد  ابن ك ير

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم سذذذاق هديذذذ  فذذذي حجذذذ  وعذذذره  -14

  (2)ب .

 أبذذي بذذن بيذذاد كتذذب قذذال الخذذدري سذذعيد بذذيأ عذذن بيذذد بذذن جذذابر عذذن عبيذذدة بذذونذذص الربيذذ : أ

 أهذذدي مذذن يقذذول عبذذاس بذذن عبذذد  إن فقالذذت عنهذذا   رجذذي المذذ منين أم عاحشذذة إلذذى سذذفيان

 بذذدمرك إلذذي فذذاكتبي بهذذديي بع ذذت وقذذد هديذذة ينحذذر حتذذى الحذذاج علذذى يحذذرم مذذا عليذذ  يحذذرم هذذديا

 عليذذذ    صذذذلى   رسذذذول هذذذدي قليذذذد فتلذذذت أنذذذا عبذذذاس ابذذذن قذذذال كمذذذا لذذذيس عاحشذذذة قالذذذت قذذذال

 رسذذول يحذذرم فلذذم أبذذي مذذ  بهذذا بعذذا  ذذم وسذذلم عليذذ    صذذلى   رسذذول قلذذدها  ذذم بيذذدي وسذذلم

 (3). هدي  ينحر حتى ل    أحل  شيحا وسلم علي    صلى  

 .(4)جاء حديا ابن جعفر مقتطعا من الحديا الذي أخرج  الربي  و ير التحليل: 

 

نبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال لعمذذذر رحمذذذ   :)ال نذذذص ابذذذن جعفذذذر: قيذذذل عذذذن ال -15

تحلفذذذذذوا ب بذذذذذاكم وال بالطوا يذذذذذت  فذذذذذإن أحذذذذذب إلذذذذذى   أال يحلذذذذذه إال بذذذذذاهلل  وإذا حلفذذذذذتم بذذذذذاهلل 

 (5)فاصدقوا( 

 بذذذن عمذذذر أدرك وسذذذلم عليذذذ    صذذذلى   رسذذذول أن الخذذذدري سذذذعيد أبذذذي عذذذننذذذص الربيذذذ : 

 ب بذذذاحكم تحلفذذذوا أن نهذذذاكم   إن فقذذذال بدبيذذذ  يحلذذذه وهذذذو ركذذذب فذذذي عنذذذ    رجذذذي الخطذذذاب

 (6).ليصمت أو باهلل فليحله حالفا كان فمن

جذذاءت روايذذة الربيذذ  ا قذذرب إلذذى روايذذة ابذذن جعفذذروإن لذذم تذذذكر )وال بالطوا يذذت( التحلياال: 

جذذذذبءا مذذذذن الحذذذذديا فبعجذذذذها أورد  (7)و)مذذذذن حلذذذذه بذذذذاهلل فليصذذذذدق(  أمذذذذا الروايذذذذات ا خذذذذري

 وبعجها اآلخر لم يذكر سبب الحديا.دون ذكر سبب الحديا 

 

  (1)نص ابن جعفر: وقال:)وال يلتقي ا جالب  وال يبي  حاجر لباد( -16

                                      

(  تفسير القذرآ  الع ذيم  دار الكتذب العلميذة  منشذورات محمذد علذي بيجذون هـ774: تابن ك ير  إسماعيل بن عمر بن ك ير القرشي ) (1)
 (.1/412) هـ  1419 - ا ولىروت  الطبعة: بي –

 (3/92ابن جعفر  الجام  ) (2)
 .95  ص  37حيس  باب في الهدي والجباء والفدية  رقم الربي   الجام  الص (3)
 من الفصل ا ول. 57ان ر تخريج حديا رقم  (4)
 (3/144ابن جعفر  الجام  ) (5)
 .148ص  144المرج  السابع  كتاب ا يمان والنذور  رقم  (6)
 من الفصل ا ول. 62ان ر تخريج حديا رقم  (7)
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 وسذذلم عليذذ    صذذلى النبذذي عذذن عبذذاس ابذذن عذذن بيذذد بذذن جذذابر عذذن عبيذذدة أبذذونذذص الربيذذ : 

  (2).ا سواق يبللوا أن قبل منهم فتشتروا أجالبها تتلقوا ال يعني السوال  تتلقوا ال قال

أبذذو عبيذذدة عذذن جذذابر بذذن بيذذد عذذن أبذذي هريذذرة ان رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم وحذذديا: 

 .(3)قال ال تناجشوا وال تتلقوا الركبان للبي  وال يب  حاجر لباد وال تصروا اإلبل واللنم

وروايذذة الربيذذ  جذذذاءت قريبذذة جذذدا مذذن روايذذذة  (4)حذذديا ابذذن جعفذذر أخرجذذذ  ك يذذرون :التحلياال

 . ابن جعفر

 

نذذذذص ابذذذذن جعفذذذذر: وقيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم احذذذذتجم وأعطذذذذى الحجذذذذذام  -17

  (5)أجر .

   صذذذلى   رسذذذول حجذذذم طيبذذذة أبذذذا أن عبذذذاس ابذذذن عذذذن جذذذابر عذذذن عبيذذذدة أبذذذونذذذص الربيذذذ : 

 يخففذذوا أن أهلذذ  وأمذذر تمذذر مذذن بصذذاع وسذذلم عليذذ    صذذلى   رسذذول لذذ  فذذدمر وسذذلم عليذذ 

 (6).خراج  من عن 

جذذذذاءت صذذذذيلة حذذذذديا ابذذذذن جعفذذذذر تقريريذذذذة وقذذذذد أخذذذذرج الربيذذذذ  و يذذذذر  مذذذذن رواة ياااال: التحل

 .-صلى   علي  وسلم –قصة حجامة النبي  (7)الحديا

 

  (8)نص ابن جعفر: وقال النبي صلى   علي  وسلم:)أال ال تجوب وصية لوارا( -18

 وصذذية ال قذذال السذذالم عليذذ  عنذذ  عبذذاس ابذذن عذذن بيذذد بذذن جذذابر عذذن عبيذذدة أبذذونذذص الربيذذ : 

  (9).لوارا

جذذذذذاءت روايذذذذذة الربيذذذذذ  بذذذذذالمعنى إال أن التطذذذذذابع اللف ذذذذذي جذذذذذاء فذذذذذي روايذذذذذة ابذذذذذن التحليااااال: 

 .(10)ماج 

 

  (11)نص ابن جعفر: وقيل سن رسول   صلى   علي  وسلم الدية ماحة من اإلبل. -19

                                                                                                             

 (5/131ابن جعفر  الجام  ) (1)
 127ص  51ربي   الجام  الصحيس  باب ما ينهى عن  من البيوع  رقم ال (2)
 .127ص  51المرج  السابع  رقم (3)
 من الفصل ا ول 82ان ر تخريج حديا رقم  (4)
 (5/156ابن جعفر  الجام  ) (5)
 .155  ص 185الربي   الجام  الصحيس  بابفي الوعيد وا موال   رقم  (6)
 من الفصل ا ول 87ان ر تخريج حديا رقم   (7)
 (5/453ابن جعفر  الجام  ) (8)
 150ص 156الربي   الجام  الصحيس  بابفي المواريا  رقم  (9)
 من الفصل ا ول 92ان ر تخريج حديا رقم   (10)
 (7/122ابن جعفر  الجام  ) (11)
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 وسذذلم عليذذ    صذذلى النبذذي عذذن عبذذاس ابذذن عذذن بيذذد بذذن جذذابر عذذن عبيذذدة أبذذونذذص الربيذذ : 

 (1).اإلبل من ماحة الدية قال

مذذذن رواة الحذذذديا وروايذذذة الربيذذذذ   (2)حذذذديا ابذذذن جعفذذذر أخرجذذذ  أك ذذذر مذذذن واحذذذد التحليااال:

 مطابقة باللف  والمعنى لرواية ابن جعفر.

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وروي عذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)المقتول دون  -20

  (3)يال أو ك يرا أقتل  ؟ قال:)نعم ولو شس  نعلك(أخذ مني قل ل : إنمال  شهيد( وقيل 

 وسذذلم عليذذ    صذذلى النبذذي عذذن عبذذاس ابذذن عذذن بيذذد بذذن جذذابر عذذن عبيذذدة أبذذونذذص الربيذذ : 

 عنذذد صذذاحبها عليهذذا يقتذذل حذذع كلمذذة ا عمذذال أفجذذل أيجذذا وقذذال شذذهيد مالذذ  دون المقتذذول قذذال

 (4).جاحر سلطان

  أمذذذذا بقيذذذذة (5)رجذذذذ  بلف ذذذذ  الربيذذذذ  و يذذذذر أخ شااااهيد( مالااااه دون المقتااااولنذذذذص )التحلياااال: 

 الحديا لم أجد من أخرجها.

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: لعذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي الخمذذذر عشذذذرة: لعذذذن    -21

عاصذذذذرها ومعتصذذذذرها وشذذذذاربها وحاملهذذذذا والمحمولذذذذة إليذذذذ  وباحعهذذذذا وشذذذذاريها والذذذذدال عليهذذذذا 

  (6)وآكل  منها.

ال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لعذذذن   الخمذذذر نذذذص الربيذذذ : عذذذن ابذذذن عبذذذاس قذذذال قذذذ

 .(7)وباحعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة الي  وشاربها

جذذذاءت روايذذذة الربيذذذ  متطابقذذذة بذذذالمعنى مذذذ  روايذذذة ابذذذن جعفذذذر إال أنهذذذا لذذذم تذذذذكر  التحليااال: 

 رواية ابن جعفر بلف  قريب. (8)أخرج الترمذيالدال عليها وآكل ثمنها "و

 

نذذذذص ابذذذذن جعفذذذذر: وبللنذذذذا أن رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال:)ردوا الخذذذذيط  -22

  (9)والمخاط فإن  عار وشنار(

                                      

 149ص 150المرج  السابع   باب الديات  رقم (1)
 .ا ول من الفصل 115ان ر تخريج حديا رقم   (2)
 (7/123ابن جعفر  الجام  ) (3)
 101ص  4المرج  السابع   باب في عدة الشهداء  رقم (4)
 .من الفصل ا ول 116ان ر تخريج حديا رقم   (5)
 (7/210ابن جعفر  الجام  ) (6)
 411 ص 141الربي   الجام  الصحيس  كتاب ا شربة من الخمر والنبيذ  باب تحريم بيعها وشربها  رقم  (7)
 (3/581) 1295باب النهي أن يتخذ الخمر خال  الترمذي  سنن الترمذي   (8)
 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (9)
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 ردوا: وسذذلم عليذذ    صذذلى   رسذذول قذذال قذذال الصذذامت بذذن عبذذادة عذذن الربيذذ نذذص الربيذذ : 

 (1).القيامة يوم أهل  على عار فإن  والللول وإياكم والمخيط الخيط

جذذذذد تطذذذذابع فذذذذي المعنذذذذى بذذذذين نذذذذص ابذذذذن جعفذذذذر والربيذذذذ  إال أن هنذذذذاك روايذذذذات يوالتحلياااال: 

 جاءت بلف  ابن جعفر. (2)أخري

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: أن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)المسذذذلمون يذذذد علذذذى مذذذن سذذذواهم  -23

تتكافذذذذد دمذذذذا هم ويعقذذذذد بذذذذذمتهم أدنذذذذاهم وال يقتذذذذل مسذذذذلم بكذذذذافر وال ذي عهذذذذد فذذذذي عهذذذذد   يذذذذرد 

  (3)قصاهم والمسرع على القاعد والقوي على الجعيه(أدناهم على أ

 وأمذذذوالهم دمذذذا هم تتكافذذذا المسذذذلمون: قذذذال السذذذالم عليذذذ  عنذذذ  أيجذذذا طريقذذذ  مذذذننذذذص الربيذذذ : و

 ذو يقتذذل وال أقصذذاهم علذذيهم ويذذرد أدنذذاهم بذذذمتهم يسذذعى سذذواهم مذذن علذذى يذذد وهذذم حذذرام بيذذنهم

 الربيذذذ  قذذذال الكذذذافر المسذذذلم وال مسذذذلمال الكذذذافر يذذذرا وال بكذذذافر مسذذذلم يقتذذذل وال عهذذذد  فذذذي عهذذذد

 وأفجذذل أقذذوي هذذم أي سذذواهم مذذن علذذى يذذد وهذذم والقتذذل الديذذة فذذي سذذواء هذذم أي دمذذا هم تتكذذاف 

 ويذذرد لذذبمهم العهذذد المسذذلمين مذذن رجذذل أدنذذى أعطذذي إذا أي أدنذذاهم بذذذمتهم يسذذعى  يذذرهم مذذن

  (4)رادا كان المسلمين من العهد رد من أي أقصاهم عليهم

روايذذذة ابذذذن جعفذذذر مختصذذذرة مقارنذذذة مذذذ  روايذذذة الربيذذذ  التذذذي حذذذوت علذذذى  جذذذاءتالتحليااال: 

التذذذذي أخرجذذذذت  (5)تفصذذذذيل وشذذذذروو لذذذذبعم ألفذذذذا  الحذذذذديا بينمذذذذا وردت الروايذذذذات ا خذذذذري

 الحديا مختصرة ولم تشمل على كل معاني حديا ابن جعفر.

 

لذذ  وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال فذذي بعذذم  بواتذذ  أنذذ  )مذذن قتذذل قتذذيال ف -24

  (6)سلب ( وال ندري أهذا الحديا صحيس أو ال

نذذص الربيذذ : عذذن جذذابر بذذن بيذذد قذذال بللنذذي عذذن أبذذي قتذذادة قذذال خرجنذذا مذذ  رسذذول   صذذلى 

  عليذذ  وسذذلم عذذام حنذذين فلمذذا التقينذذا كانذذت للمسذذلمين جولذذة قذذال فرأيذذت رجذذال مذذن المشذذركين 

خلفذذ  وجذذربت  بالسذذيه علذذى قذذد عذذال رجذذال مذذن المسذذلمين قذذال فاسذذتدرت لذذ  حتذذى أتيتذذ  مذذن 

حبذذل عاتقذذ  حتذذى قطعذذت الذذدرع قذذال فدقبذذل علذذي وجذذمني جذذمة وجذذدت منهذذا ريذذس المذذوت  ذذم 

أدركذذذ  المذذذوت فدرسذذذلني  ذذذم مجذذذيت فسذذذمعت رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم يقذذذول مذذذن قتذذذل 
                                      

 .155ص  184الربي   الجام  الصحيس  بابفي الوعيد وا موال  رقم  (1)
 .من الفصل ا ول 140ان ر تخريج حديا رقم   (2)
 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (3)
 .149  ص 153م  الصحيس  بابفي الديات والعقل  رقم الربي   الجا (4)
 من الفصل ا ول 142ان ر تخريج حديا رقم   (5)
 (7/308ابن جعفر  الجام  ) (6)
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قتذذيال لذذ  عليذذ  بينذذة فلذذ  سذذلب  قذذال فقمذذت فقلذذت مذذن يشذذهد لذذي فجلسذذت  ذذم قذذال رسذذول   صذذلى 

ليذذ  وسذذلم كذذذلك أيجذذا فقمذذت فقلذذت مذذن يشذذهد لذذي  ذذم قذذال ال ال ذذة فقمذذت فقذذال رسذذول     ع

مالذذك يذذذا أبذذذا قتذذذادة فقصصذذذت عليذذذ  القصذذذة فقذذذال رجذذذل مذذذن القذذذوم صذذذدق يذذذا رسذذذول   وسذذذلب  

عنذذدي فدرجذذ  منذذ  فقذذال أبذذو بكذذر الصذذديع ال و  ال يعمذذد إلذذى أسذذد مذذن أسذذود   يقاتذذل عذذن 

فقذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم صذذدق فدعطذذ  إيذذا  قذذال أبذذو    ورسذذول  فيعطيذذك سذذلب 

قتذذذادة فدعطانيذذذ  فبعذذذت الذذذدرع وابتعذذذت منهذذذا مخرفذذذا فذذذي بنذذذي سذذذلمة وإنذذذ   ول مذذذال تد لتذذذ  فذذذي 

 (1) اإلسالم قال الربي  المخره بستان من نخل وتد لت  اكتسبت .

كاملذذذة إال أن تعليذذذع ابذذذن  بلف ذذذ  تقريبذذذا مذذذ  قصذذذت  (2)الحذذذديا أخرجذذذ  الربيذذذ  و يذذذر التحليااال: 

يذذدل علذذى عذذدم التدكذذد ابذذن جعفذذر وال ناادري أهااذا الحااديث صااحيح أو ال "جعفذذر عليذذ  بقولذذ :  

 من صحة الحديا.

 

نذذص ابذذن جعفذذر: وقيذذل قذذام رجذذل إلذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم وهذذو بمنذذى فقذذال: يذذا  -25

رجلذذذ  فذذذي اللذذذرب رسذذذول   أي الجهادأفجذذذل؟ فقذذذال: )الجهذذذاد كلذذذ  سذذذوي( حتذذذى إذا وجذذذ  

  (3)فقال: )أين الساحل عن الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جاحر يقتل عليها(

نذذص الربي :أبذذذو عبيذذدة عذذذن جذذابر بذذذن بيذذد عذذذن ابذذن عبذذذاس عذذن النبذذذي صذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

قذذال المقتذذول دون مالذذ  شذذهيد وقذذال أيجذذا أفجذذل ا عمذذال كلمذذة حذذع يقتذذل عليهذذا صذذاحبها عنذذد 

 (4)سلطان جاحر.

أخذذذذري  (5)أخرجذذذ  الربيذذذذ  مختصذذذرا دون ذكذذذذر قصذذذة الحذذذديا وأخرجذذذذت روايذذذاتالتحليااال : 

 الحديا بقصت  وإال أنها جاءت بالمعنى.

 

 

  

                                      

 .104  ص  24الربي   الجام  الصحيس  باب جام  اللبو في سبيل    رقم  (1)
 .من الفصل ا ول 146ان ر تخريج حديا رقم   (2)
 (8/7م  )ابن جعفر  الجا (3)
 .101ص  5الربي   الجام  الصحيس  بابفي عدة الشهداء  رقم  (4)
 من الفصل ا ول 147ان ر تخريج حديا رقم   (5)
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 المبحث الثاني: مقارنة حديثية بين أحاديث ابن جعفر ومدونة أبي غانم الخرساني

 أوال: تعريف أبي غانم:

  مذذن خراسذذان  قذذدم إلذذى البصذذرة (1)انياإلمذذام الحذذاف  الفقيذذ  أبذذو  ذذانم بشذذر بذذن  ذذانم الخراسذذ

هذذـ  فدكمذذل 150تتلمذذذ علذذى يذذد اإلمذذام أبذذي عبيذذدة لفتذذرة قصذذيرة حيذذا تذذوفي أبذذو عبيذذدة سذذنة 

وكذذذان حريصذذذا علذذذى الذذذتعلم وتقييذذذد االرآء  (2)الذذذتعلم والتحصذذذيل علذذذى يذذذد تالميذذذذ أبذذذي عبيذذذدة

 في مدونت . وا قوال ونسبتها إلى أصحابها بكل أمانة ودقة وصبر وهو ما يبدو جليا

أكمذذل اإلمذذام أبذذو  ذذانم رحلتذذ  فذذي طلذذب العلذذم بعذذد أن خفذذت بريذذع البصذذرة بعذذدة وفذذاة اإلمذذام 

إلذذى مصذذر وتتلمذذذ هنذذاك علذذى يذذد العذذالم ابذذن عبذذاد  (3)هذذـ  فارتحذذل175الربيذذ  بذذن حبيذذب سذذنة 

المصذذذري اإلباجذذذي   ذذذم ارتحذذذل بعذذذد ذلذذذك إلذذذى تذذذاهرت عاصذذذمة الدولذذذة الرسذذذتمية لنشذذذر العلذذذم 

الرسذذذتمية فذذذي عصذذذر اإلمذذذام االرسذذذتمي عبذذذدالوهاب بذذذن عبذذذدالرحمن بذذذن رسذذذتم  فذذذي الدولذذذة

 هـ(.208)توفي سنة 

ويبذذدو أنذذ  كذذان قذذد ألذذه مدونتذذ  قبذذل هذذذ  الرحلذذة وكانذذت مسذذودة حيذذا أجذذاه إليهذذا آراء ابذذن 

عبذذاد فصذذارت شذذب  مكتملذذة  وعنذذد مذذرور  علذذى جبذذل نفوسذذة فذذي طريقذذ  إلذذى تذذاهرت  إلتقذذى 

هذذذـ( وكذذذان حذذذد ا فاسذذذتودع  283بذذذن فذذذتس المسذذذاكني )تذذذوفي سذذذنة  بالعذذذالم المجاهذذذد عمذذذروس

مذذن المدونذذة ولذذم يسذذمس لذذ  بنسذذخها  وعنذذد وصذذول  إلذذى اإلمذذام عبذذد الوهذذاب عذذرم  (4)نسذذخة

عليذذذذ  المدونذذذذة ووجذذذذ  نسذذذذخة منهذذذذا فذذذذي مكتبذذذذة المعصذذذذومة بتذذذذاهرت.  ذذذذم قفذذذذل راجعذذذذا إلذذذذى 

 المشرق وال تسعفنا المصادر بدي شيء عن حيات  بعد ذلك.

  (5)هـ220هـ وقيل بعد 205هـ وقيل 200اختله في وقت وفات  فقيل وقد 

 شيوخه:

تتلمذذذذ علذذذى يذذذد أيمذذذة علمذذذاء اإلباجذذذية وخاصذذذة اإلمذذذام أبذذذي عبيذذذدة ولذذذم يذذذدرك مذذذن حياتذذذ  إال 

شذذيخا    (6)قلذذيال  فدخذذذ أك ذذر علمذذ  عذذن تالمتذذذ  مذذن بعذذد   سذذمى مذذنهم فذذي مدونتذذ  أربعذذة عشذذر

 من أهمهم:

 هـ( وقد تحد نا عن  سابقا.145هـي45يمة التميمي )مسلم بن أبي كر اإلمام أبو عبيدة - 1

                                      

 (2/323الدرجيني  الطبقات  ) (1)
 .89البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص   (2)
 (2/323الدرجيني  الطبقات  )  (3)
 المرج  السابع.  (4)
 (15-1/14  المدونة الكبري  المقدمة  )الخرساني (5)
 .92البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية   ص (6)



 

100 

 هـ( وقد تحد ت عن  سابقا.175هـ ي80اإلمام الربي  بن حبيب الفراهيدي  ) -2

مذذذن علمذذذاء  (1)عبذذذد  بذذذن عبذذذد العبيذذذب: هذذذو أبذذذو سذذذعيد عبذذذد   بذذذن عبذذذد العبيذذذب البصذذذري -3

تالميذذذ أبذذي عبيذذدة الكبذذار  اجتمعذذت فذذي أبذذي  اإلباجذذية الكبذذار فذذي أواخذذر القذذرن ال ذذاني  وأحذذد

 سعيد صفات عديدة جعلت  المعلم ا ول  بي  انم فدك ر من ا خذ عن .

لميذذذذ  تكذذذان الشذذذيخ عبذذذد  بذذذن عبذذذدالعبيب ال يجذذذيع مذذذن ك ذذذرة السذذذ ال وتعجبذذذ  المباح ذذذة مذذذ  

 ذذانم:   أبذذوأبذذي  ذذانم وكذذان التلميذذذ يتعمذذد تذذرداد القذذول حتذذى يفهذذم المسذذاحل بشذذكل جيذذد يقذذول 

لقيذذاس اقذذال: وقذذد كنذذت سذذدلت أبذذا المذذ رج عذذن هذذذ  المسذذدلة فدجذذابني فيهذذا بذذدمر أردت إدخذذال 

 علي   وترداد القول  فهم عن  فيها فلم يمكني من ذلك. 

ا قذذذال: ولذذذم يكذذذن أحذذذد مذذذن أصذذذحابنا يمكننذذذي مذذذن اسذذذتيعاب المسذذذدلة واإلدخذذذال فيهذذذا م ذذذل مذذذ

 يمكنني ابن عبد العبيب. 

بذذذذ  البحذذذذا والطلذذذذب مذذذذن المسذذذذاحل  ويقذذذذول: إن التذذذذرداد بذذذذذلك السذذذذ ال فقذذذذ   قذذذذال: وكذذذذان يعج

 (2)وتخرج لنا من المسدلة مساحل ك يرة.  

طالبذذ   وكذذان الشذذيخ عبذذد  بذذن عبذذدالعبيب معلمذذا ع يمذذا لديذذ  سذذعة الصذذدر وطذذول االنذذدة مذذ 

ي ل هذذذ  فذذبذذفعنذذدما سذذدل  تلميذذذ  أبذذو  ذذانم عذذن طذذالق السذذنة قذذال لذذ :  قذذد فسذذرت  لذذك فذذي مسذذدلة ق

 أول الطالق فكم ترددنا في !!  

لذذذى أمذذذر وعنذذذدما انتهذذذى مذذذن الشذذذرو قذذذال لذذذ :  فذذذافهم يذذذا هذذذذا طذذذالق السذذذنة  فإنذذذك قذذذد ألجدتنذذذا إ

جملذذة  حملتنذذا فيذذ  علذذى طذذول التفسذذير فذذي النسذذاء ا ربذذ   واسذذتيعاب أمذذرهن  وقذذد سذذمعت منذذا

 فيها كفاية. 

رت لنذذا علذذى طذذول اإلك ذذار فذذي المسذذدلة  قلذذت: يرحمذذك   ويمذذن علينذذا بطذذول بقاحذذك  لقذذد صذذب

 (3)وطول التفسير والتوجيس  

وكذذان حذذرا فذذي آراحذذ  وال يتبذذ  اال مذذا صذذس عنذذد  حتذذى ولذذو خذذاله شذذيخ  يقذذول لمذذا سذذدل  أبذذو 

 ذذذانم: أفدنذذذت مخيذذذر إن شذذذحت أخذذذذت بقولذذذ  وإن شذذذحت تركتذذذ ؟  يقصذذذد إبذذذراهيم النخعذذذي  قذذذال: 

عذذذ  فذذذي كذذل مذذذا قذذذال فيمذذذا أصذذذاب وفيمذذذا أخطذذذد؟  وهذذل يكذذذون العذذذدل واإلنصذذذاه إال هكذذذذا! أفدتب

(4) 

                                      

 .232الراشدي  اإلمام أبوعبيدة  ص (1)
 (3/129الخراساني  المدونة الكبري  ) (2)
 (2/322المرج  السابع ) (3)
 (3/5المرج  السابع  ) (4)
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وعنذذذدما عاتبذذذ  تلميذذذذ  أبذذذو  ذذذانم لمذذذاذا تدخذذذذ بقذذذول إبذذذراهيم النخعذذذي وتتذذذرك قذذذول شذذذيخك أبذذذي 

عبيذذدة قذذال ابذذن عبذذدالعبيب لذذ :  اإلنصذذاه فذذي الحذذع قبذذول الحذذع ممذذن جذذاء بذذ  وا مذذر القذذوي 

 (1)لجعه.  الذي ال دخل في  وال خلل ليس كلير  مما يدخل في  الوهن وا

ولهذذذ  الصذذفات فقذذد ك ذذر ال نذذاء علذذى ابذذن عبذذد العبيذذب  فقذذد قذذال عنذذ  حذذاتم بذذن منصذذور:  وال 

ويقذذذول عنذذذ   (2)نذذذبال بخيذذذر مذذذا دام فينذذذا أبذذذو سذذذعيد فذذذال نذذذدت عنذذذا دار  وال أوحشذذذنا   بفقذذذد   

منذذذ   أبذذذو المذذذ رج:  أك ذذذر   فينذذذا م ذذذل ابذذذن عبذذذد العبيذذذب إنذذذ  لطالذذذب العلذذذم  ال يريذذذد أن يفوتذذذ 

 .(3)شي  

ذذذد اليمنذذي   - 4 ج عمذذر بذذن محم  أبذذو المذذ ر 
مذذن أقذذران اإلمذذام الربيذذذ  وأحذذد شذذيون أبذذي  ذذذانم  (4)

المك ذذذر عذذذنهم فذذذي مدونتذذذ   وقذذذد امتذذذاب أبذذذو المذذذ رج باتبذذذاع ا  ذذذر وعذذذدم اإلك ذذذار مذذذن القيذذذاس  

فقذذد ذكذذر أبذذو  ذذانم فذذي المدونذذة قذذال:  سذذدلت أبذذا المذذ رج عذذن رجذذل يقذذول لرجذذل: يذذا لذذوطي؟ 

كت طذذذويال   ذذذم قذذذال:   أعلذذذم  مذذذا أجذذذدني أحفذذذ  فذذذي ذلذذذك أ ذذذرا  اتبعذذذ   قلذذذت لذذذ : قذذذل فيهذذذا فسذذذ

 .(5)برأيك  قال: لم يحجرني في ذلك رأي  

وكذذذان أمينذذذا فذذذي النقذذذل ومتحرجذذذا مذذذن حكايذذذة ا قذذذوال  يقذذذول أبذذذو  ذذذانم:  قلذذذت  بذذذي المذذذ رج: 

ة فذذذي ذلذذذك قذذذوال  ال فذذذاليهودي والنصذذذراني يسذذذتكر  المسذذذلمة؟ قذذذال: قذذذد سذذذمعت مذذذن أبذذذي عبيذذذد

أجذذذدني أقذذذوم بحف ذذذ  اآلن  فكذذذدني إن لذذذم أكذذذذب نفسذذذي أحفذذذ  أنذذذ  قذذذال: يقتذذذل  و  أعلذذذم وال 

 .(6)ترو عني في  إمجاء  

 تالميذه:

ن ال مذذا كذذاإال تقذذدم لنذذا كتذذب التذذراجم والتذذاريخ الك يذذر عذذن المعلومذذات حذذول تالميذذذ أبذذي  ذذانم 

يذذذ  لمذذذذ عمذذذروس بذذذن فذذذتس المسذذذاكني علذذذى يدفذذذي أمذذذر رحلتذذذ  إلذذذى الدولذذذة الرسذذذتمية فذذذذكرت تت

 ونسخ  لمدونت  ر م عدم رجا  بذلك واإلمام عبد الوهاب الرستمي.

 ثانيا: مدونة أبي غانم ومكاتنتها

اجتهذذد أبذذو  ذذانم الخراسذذاني فذذي مدونتذذ  فذذي تذذدوين وجذذبط كذذل وصذذل إليذذ  مذذن أقذذوال علمذذاء 

و  ذذذانم هذذذذا فذذذي مقدمذذذة كتابذذذ  المذذذذهب اإلباجذذذي الذذذذين عاصذذذرهم أو كذذذانوا قبلذذذ   وقذذذد ذكذذذر أبذذذ

                                      

 (3/23الخراساني  المدونة الكبري  ) (1)
 (3/166رج  السابع  )الم (2)
 (2/502المرج  السابع  ) (3)
 93( والبوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص2/384) اإلباجية  والمتكلمين الفقهاء معجم السعدي ان ر ترجمت :  (4)
 (3/209الخراساني  المدونة الكبري ) (5)
 (3/208المرج  السابع ) (6)
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حيذذا قذذال:  سذذدلت الربيذذ  وأبذذا المهذذاجر وأبذذا المذذ رج وأبذذا سذذعيد عبذذد   بذذن عبذذد العبيذذب وأبذذا 

 سذذان مخلذذد بذذن العمذذرد وأبذذا أيذذوب وحذذاتم بذذن منصذذور فمذذنهم مذذن سذذدلت مشذذافهة ومذذنهم مذذن 

 (1)أخبرني من سدلهم مشافهة عن الوجوء........  

ل ية ا واحذذذعلميذذة مهمذذذة  حيذذذا و قذذذت اآلراء الفقهيذذة لعلمذذذاء اإلباجذذذلذذذا احتلذذذت المدونذذذة مكانذذذة 

 ذذذذاني مذذذذ  اسذذذذتدالالتهم ومناقشذذذذاتهم وعنذذذذدما تقرأتهذذذذا يخيذذذذل إليذذذذك أنذذذذك فذذذذي القذذذذرن الهجذذذذري ال

  عنذذذذدما كانذذذذت حلقذذذذات العلذذذذم نابجذذذذة بالحيذذذذاة. ويشذذذذركك الم لذذذذه فذذذذي مناقشذذذذات  الفقهيذذذذة مذذذذ

 الشيون. 

 ذذانم علذذى صذذلر حجمهذذا قامذذت بسذذد فذذراو كبيذذر فذذي  يقذذول البوسذذعيدي:  فمدونذذة اإلمذذام أبذذي

المكتبذذذة اإلسذذذالمية عمومذذذا  والمكتبذذذذة اإلباجذذذية خصوصذذذا   وهيذذذذدت ا رجذذذية الصذذذالحة لمذذذذن 

جذذذاء بعذذذد أبذذذي  ذذذانم لالطذذذالع علذذذى أقذذذوال السذذذله ونقذذذدها واختيذذذار ا صذذذلس منهذذذا  بحيذذذا ال 

إلذذذى أفذذذع أوسذذذ  مذذذن تبذذذدأ تلذذذك االجتهذذذادات مذذذن فذذذراو  وإنمذذذا يوجذذذد لهذذذا منطلذذذع تنطلذذذع منذذذ  

 (2)االجتهاد والترجيس واختيار ا صس من ا قوال.  

متنوعذذذة مذذذا  (3)حذذذدي ا140وقذذذد حذذذوت المدونذذذة علذذذى أحاديذذذا الرسذذذول صذذذلى   علبذذذ  وسذذذلم 

 بين المتصلة والمرسلة والمنقطعة والمعجلة والمعلقة والموقوفة. 

 ها.ديا المدونة ودراستوسنقوم بمقارنة ا حاديا الواردة في جام  ابن جعفر م  أحا

 ثالثا: مقارنة األحاديث

نذذص ابذذن جعفذذر: قيذذل عذذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذذلم فذذي حذذديا آخذذر:)ختم   لكذذذم  -1

 (4) بصالة سادسة الوتر(

نذذذص المدونذذذة: وجذذذاء فذذذي السذذذنة عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال: )إن   بادنذذذي 

إلذذذى انشذذذقاق  -وهذذذي العتمذذذة-ة العشذذذاء صذذذالة سادسذذذة وهذذذي الذذذوتر  فصذذذلوها مذذذا بذذذين صذذذال

 .(5)الفجر(

 

فذذذي عذذذدة روايذذذات إال إن لفذذذ  )صذذذالة سادسذذذة(  (1)حذذذديا ابذذذن جعفذذذر أخذذذرج بذذذالمعنى التحليااال:

لذذذم يذذذرد فذذذي كتذذذب السذذذنة ا خذذذري وورد عنذذذد الربيذذذ  كمذذذا سذذذبع تخريجذذذ  وورد فذذذي المدونذذذة 

                                      

 (91/13الخراساني  المدونة الكبري ) (1)
 .99البوسعيدي  رواية الحديا عند اإلباجية  ص (2)
 119المرج  السابع  ص (3)
 (1/310ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (1/499الخراساني  المدونة الكبري ) (5)
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يا فهذذذي متفقذذذة فذذذي وكذذذدن المصذذذادر اإلباجذذذية ا ولذذذى متفقذذذة عليذذذ  وإن اختلفذذذت صذذذيلة الحذذذد

 المعنى.

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:)أمرت أن أسذذذجد علذذذى  -2

 .(2)سبعة أعجاء  وال أكه شعرا وال  وبا(

أمذذذرت أن أسذذذجد علذذذى سذذذبعة »نذذذص المدونذذذة: وعذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال: 

 .(3)«أعجاء  بال عقد شعر وال كه  وب بيد وال برجل

 

نذذذص المدونذذذة يتطذذذابع مطابقذذذة شذذذب  تامذذذة مذذذ  نذذذص ابذذذن جعفذذذر إال أن المدونذذذة لذذذم  حليااال:الت

 .(4)تنفرد ب 

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر: عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)صذذذوموا لر يذذذة هذذذالل شذذذهر  -3

 (5)رمجان  وأفطروا لر يت  فإن أ مي عليكم فدتموا العدة  ال ين يوما(

إذا رأيذذتم الهذذالل فصذذوموا  »عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال: نذذص المدونذذة: ذكذذروا عذذن النبذذي صذذلى   

 (6)«وإذا رأيتمو  فدفطروا  وإن أ مي عليكم فدكملوا العدة  ال ين يوما

 

نذذذص ابذذذن جعفذذذر يتطذذذابع تطذذذابع شذذذب  تذذذام مذذذ  نذذذص المدونذذذة وكمذذذا أوجذذذحت فذذذي  التحليااال:

 فإن نص ابن جعفر أخرج  البخاري و ير  من المحد ين. (7)تخريج الحديا

 

جعفذذذر: قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال تجذذذوب شذذذهادة نذذذص ابذذذن  -4

الخصذذم وال دافذذ  ملذذرم وال المذذتهم وال الشذذريك وال يجذذوب شذذهادة مذذن يجذذر إلذذى نفسذذ  

 (8)شيحا أو يدف  عنها أو إلى ولد  ماال أو لعبد   ن مال عبد  ل (

                                                                                                             

 من الفصل ا ول. 18ان ر تخريج حديا  (1)
 (339/1ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (1/405الخراساني  المدونة الكبري ) (3)
 .من الفصل ا ول 24تخريج حديا  ان ر  (4)
 (172/1ابن جعفر  الجام  ) (5)
 (2/29الخراساني  المدونة الكبري ) (6)
 من الفصل ا ول. 38ان ر تخريج حديا رقم  (7)
 (4/31ابن جعفر  الجام  ) (8)
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 صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال: نذذص المدونذذة: قلذذت لعبذذد   بذذن عبذذد العبيذذب: أبللذذك أن رسذذول  

قذذذذال: قذذذذد  بللنذذذذا ذلذذذذك عذذذذن  (1)«ال تجذذذذوب شذذذذهادة ذي ال نذذذذة وال ذي الحنذذذذة  وال ذي الجنذذذذة»

 .(2)ال قة

 

إال إن الحذذذذديا الذذذذوارد فذذذذي  (3)ر ذذذذم أنذذذذي لذذذذم أجذذذذد مذذذذن أخذذذذرج حذذذذديا ابذذذذن جعفذذذذر التحلياااال:

 المدونة ينجم إلى الشواهد الحدي ية لحديا جام  ابن جعفر.

 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من  شذذذنا فلذذذيس نذذذص ابذذذن جعفذذذر:  -5

 (4)منا(

 (5)نص المدونة: وقد قال النبي صلى   علي  وسلم:)من  شنا فليس منا(

 

تطذذذابع تذذذام بذذذين نذذذص المدونذذذة وجذذذام  ابذذذن جعفذذذر  إال أن الحذذذديا مشذذذهور أخرجذذذ   التحليااال:

 .(6)جم  كبير من المحد ين

عبذذذد القذذذيس قذذذدموا علذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  نذذذص ابذذذن جعفذذذر: وقيذذذل: إن وفذذذد -6

فذذيهم ا شذذج فقذذالوا: يذذا رسذذول   إنذذا حذذي مذذن ربيعذذة وبينذذا وبينذذك قفذذار كفذذار مجذذر 

ولذذن نقذذدر عليذذك إال با شذذهر الحذذرم فدمرنذذا بذذدمر نذذدعوا بذذ  مذذن وراحنذذا فذذإن عملنذذا بذذ  

وا   ال تشذذذركوا دخلنذذذا الجنذذذة قذذذال:)آمركم بذذذدرب   وأنهذذذاكم عذذذن أربذذذ : آمذذذركم أن تعبذذذد

بذذ  شذذيحا وأقيمذذوا الصذذالة وآتذذوا البكذذاة وصذذوموا شذذهر رمجذذان وأعطذذوا الخمذذس مذذن 

اللنذذذاحم  وأنهذذذاكم عذذذن أربذذذ : عذذذن الحنذذذتم والذذذدباء والنقيذذذر والمبفذذذت( قذذذالوا يذذذا رسذذذول 

  ومايذذدرينا مذذا النقيذذر  قال:)جذذذع تنقرونذذ   ذذم تقذذذفون فيذذ  مذذن القطيعذذا والمذذاء حتذذى 

شذذذذربتمو  حتذذذذى إن أحذذذذدكم يجذذذذرب ابذذذذن عمذذذذ  السذذذذيه( قذذذذال: وفذذذذي إذا سذذذكن  ليانذذذذ  

القذذذوم مذذذن قذذذد أصذذذابت  جراحذذذة . قذذذال: فجعلذذذت أخبدهذذذا مذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  

 (7)وسلم  فقالوا فيما نشرب؟ قال:)في ا سقيةا دم التي يالا على أفواهها.(

                                      

: قلذت . الحنذة التذي تكذون بذين الذرجلين: قال  ما ذو الحنة؟: قت. المتهم: فما ذو ال نة؟ قال: جاء تفسير هذ  الكلمات في المدونة:   قلت (1)
 (3/95الخراساني  المدونة الكبري ) . الجنة الجنون: ما ذو الجنة؟ قال

 (3/95الخراساني  المدونة الكبري ) (2)
 من الفصل ا ول. 74ان ر تخريج حديا رقم  (3)
 (5/131ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (3/182الخراساني  المدونة الكبري ) (5)
 من الفصل ا ول. 81ان ر تخريج حديا رقم   (6)
 (6/102ابن جعفر  الجام  ) (7)



 

105 

  الحذذديا إلذذى حذذد ني  يذذر واحذذد مذذن أهذذل العلذذم رفذذ: نذذص المدونذذة: قذذال حذذاتم بذذن منصذذور 

مرحبذذا بكذذم هنيحذذا : أنذذ  لمذذا قذذدم عليذذ  وفذذد بنذذي عبذذد القذذيس   فقذذال لهذذم )النبذذي عليذذ  السذذالم   

ومذذا :لكذذم اإلسذذالم    يذذر أنذذ  بللنذذا أنكذذم تفعلذذون خصذذلة أنذذا أكرههذذا لكذذم وأنهذذاكم عنهذذا   قذذالوا 

يمذذذذة يذذذذا رسذذذذول     أرجذذذذنا أرم وخ: هذذذذذا الشذذذذراب   قذذذذالوا : هذذذذي يذذذذا رسذذذذول     قذذذذال 

إنذذذي أحذذذرم علذذذيكم : )فقذذذال . إنذذذا إذا ال نصذذذبر: إنذذذي أنهذذذاكم عنذذذ  فقذذذالوا : وما هذذذا  قيذذذل  فقذذذال 

 .(1)(الدباء والمبفت والحنتم والنقير

 

 أورد أبو  انم الحديا بالمعنى وقصت  تختله عن قصة ابن جعفر.التحليل: 

 

ريذذة علذذى نذذص ابذذن جعفذذر: وقيذذل إن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لمذذا حذذرم جاريتذذ  ما -7

نفسذذذذ  وأنذذذذبل   عليذذذذ )لم تحذذذذرم مذذذذا أحذذذذل   لذذذذك( وقال)قذذذذد فذذذذرم   لكذذذذم تحلذذذذة 

أيمذذذانكم( فذذذدعتع النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم رقبذذذة فذذذي تحذذذريم ماريذذذة وجامعهذذذا بعذذذد 

  (2)ذلك فولدت بإبراهيم.

نذذص المدونذذة: قلذذت: فرجذذل يجعذذل جاريتذذ  عليذذ  حرامذذا؟ حذذد نا أبذذو المذذ رج وعبذذد   بذذن عبذذد 

لعبيذذب عذذن أبذذي عبيذذدة مسذذلم بذذن أي كريمذذة عذذن جذذابر بذذن بيذذد عذذن ابذذن عبذذاس أن رسذذول   ا

ُ لَذذَك  ُم َمذذا أََحذذل     ذذَم تَُحذذر س صذذلى   عليذذ  وسذذلم حذذرم جاريتذذ   فذذدنبل   عليذذ  )يَذذا أَيَُّهذذا الن بسذذيُّ لس

َك( إلى آخر اآلية ي َمْرَجاَت أَْبَواجس  .(3)تَْبتَلس

 

المدونذذة مذذ  نذذص ابذذن جعفذذر فذذي حاد ذذة تحذذريم جاريذذة الرسذذول صذذلى    يتفذذع نذذص التحلياال:

عليذذذ  وسذذذلم إال أن نذذذص المدونذذذة لذذذم يشذذذر إلذذذى اعتذذذاق الرقبذذذة. ونذذذص مقاتذذذل كمذذذا ذكرتذذذ  فذذذي 

 أوجس في بيان سبب النبول. (4)تخريج الحديا

 

 (5)نص ابن جعفر: وقيل إن رسول   صلى   علي  وسلم خير نساح  فاخترن . -8

مدونذذذة: قذذذال أبذذذو المذذذ رج: وأخبرنذذذي أبذذذو عبيذذذدة عذذذن جذذذابر بذذذن بيذذذد عذذذن عاحشذذذة أنهذذذا نذذذص ال

لمذذا أمذذر أن يخيذذر نسذذاء  بذذدأ بعاحشذذة  كذذان ال يعذذدل بهذذا  وسذذلم عليذذ    صذذلىقالذذت: إن النبذذي 

                                      

 (3/169الخراساني  المدونة الكبري ) (1)
 (6/310ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (2/273الخراساني  المدونة الكبري ) (3)
 من الفصل ا ول. 108ان ر تخريج حديا رقم  (4)
 (6/333ابن جعفر  الجام  ) (5)
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شذذيحا  فلمذذا خيرهذذا قالذذت: اختذذرت   ورسذذول  والذذدار اآلخذذرة. قالذذت: هذذل عرجذذت هذذذا علذذى 

   صذذذلىقذذذال:ال  قالذذذت: ال تخبذذذرهن بمذذذا اختذذذرت  فقذذذال النبذذذي  أحذذذد مذذذن نسذذذاحك يذذذانبي  ؟

 .(1): إن سدلني صدقتهنوسلم علي 

 

حاد ذذة تخييذذر النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم  بواجذذ  أوردتهذذا كتذذب التفسذذير وك يذذرمن  التحلياال:

 .(2)كتب السنة النبوية

 

ن   نذذذص ابذذذن جعفذذذر: لعذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي الخمذذذر عشذذذرة: لعذذذ -9

عاصذذذرها ومعتصذذذرها وشذذذاربها وحاملهذذذا والمحمولذذذة إليذذذ  وباحعهذذذا وشذذذاريها والذذذدال 

 (3)عليها وآكل  منها.

نذذص المدونذذة: قذذال: وقذذال حذذاتم بذذن منصذذور: بللنذذا عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال: 

لعنذذذذت الخمذذذذر وشذذذذاربها وسذذذذاقيها  وعاصذذذذرها ومعتصذذذذرها  وباحعهذذذذا ومشذذذذتريها  وحاملهذذذذا  »

 .(4)«حمولة إلي   وآكل  منها والدال عليهاوالم

يتطذذذذابع نذذذذص المدونذذذذة مذذذذ  نذذذذص ابذذذذن جعفذذذذر وإن اختلذذذذه فذذذذي الترتيذذذذب والحذذذذديا  التحلياااال:

 .(5)أخرج   ير واحد كما مر في تخريج 

 

نذذص ابذذن جعفذذر: وقيذذل إن رجذذال أتذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم بسذذارق سذذرق لذذ   -10

يذذد  خيذذر مذذن  ذذوبي فقذذال النبذذي صذذلى     وبذذا فلمذذا قذذدم ليقطذذ  يذذد  قذذال لذذ : يذذا رسذذول

 (6)علي  وسلم :)هال كان قبل ذلك قبل أن ترفع  إلينا(

نذذذص المدونذذذة: قذذذال أبذذذو المذذذ رج: عذذذن أبذذذي عبيذذذدة أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أتذذذي 

  فقذذال الذذذي «اذهبذذوا بذذ  فذذاقطعوا يذذد »برجذذل قذذد سذذرق فقذذال لهذذم النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم: 

ا نبذذي   إنذذي لذذم أرد هذذذا فخذذل سذذبيل   فقذذال لذذ  النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فهذذال جذذاء بذذ : يذذ

 (7)فعلت هذا قبل أن تدتيني ب ؟.

 

                                      

 (2/393خراساني  المدونة الكبري )ال (1)
 من الفصل ا ول. 110ان ر تخريج حديا رقم  (2)
 (7/210ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (160-3/159الخراساني  المدونة الكبري ) (4)
 .من الفصل ا ول 122ان ر تخريج حديا  (5)
 (7/229ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (3/189الخراساني  المدونة الكبري ) (7)
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وروايذذذة المدونذذذة قريبذذذة جذذذدا مذذذن نذذذص ابذذذن  (1)الحذذذديا أخرجذذذ  عذذذدة مذذذن رواة السذذذنة التحليااال:

 جعفر لف ا ومعنى وإن لم تتطابع مع  تماما.

ين أحاديث ابن جعفر والمصادر اإلباضية األخرى.المبحث الثالث: مقارنة حديثية ب  

جذذذدا  إن محاولذذذة تتبذذذ  ا حاديذذذا عنذذذد اإلباجذذذية مذذذا قبذذذل جذذذام  ابذذذن جعفذذذر تعتبذذذر عمذذذال صذذذعبا

   مذذا  ذذابمذذوذلذذك لقلذذة تلذذك المصذذادر فذذي المقذذام ا ول  ذذم إلذذى أنهذذا لذذم تصذذلنا كاملذذة بذذل  ابذذت 

 من الكتب القيمة أ ناء الحروب والجواحس الطبيعية.

د حاولذذذذت تتبذذذذ  ومقارنذذذذة أحاديذذذذا جذذذذام  بذذذذن جعفذذذذر مذذذذ  مذذذذا وصذذذذلنا مذذذذن هذذذذذ  مصذذذذادر وقذذذذ

عنذذذد اإلباجذذذية  يذذذر مسذذذند الربيذذذ  ومدونذذذة أبذذذي  ذذذانم إال أنذذذي لذذذم أجذذذد أحاديذذذا  (2)الروايذذذة

 متشابهة في اللف  أو المعنى.

  ذذذم قمذذذت بتوسذذذي  نطذذذاق البحذذذا ليشذذذمل المصذذذادر  يذذذر الحدي يذذذة مذذذن رسذذذاحل وآ ذذذار وفتذذذاوي

 دليه جام  ابن جعفر وشملت القاحمة الجديدة مرتبة على ا قدمية:ألفت قبل ت

 من جوابات اإلمام جابر بن بيد  ترتيب الشيخ خله بن سعيد الخروصي. -1

 آ ار الربي  بن حبيب  تحقيع الدكتور كهالن بن نبهان الخروصي -2

ببيب الرسذذذالة الحجذذذة لإلمذذذام الربيذذذ  بذذذن حبيذذذب  تحقيذذذع الحذذذاج سذذذليمان بذذذن إبذذذراهيم بذذذا -3

 الوارجالني

 سذذذذيرة العالمذذذذة منيذذذذر بذذذذن النيذذذذر الريذذذذامي الجعالنذذذذي إلذذذذى اإلمذذذذام  سذذذذان بذذذذن عبذذذذد  -4

 اليحمدي  دراسة وتحقيع الدكتور ناصر بن علي الندابي.

 من جام  أبي صفرة وفقه   جم  وترتيب إبراهيم بن علي بن عمر بولرواو -5

قيذذذع الحذذذاج كتذذذاب أبذذذواب مذذذن السذذذنة مختصذذذرة  تذذذدليه اإلمذذذام محمذذذد بذذذن محبذذذوب  تح -6

 سليمان بن إبراهيم باببيب الوارجالني.

سذذذيرة محمذذذد بذذذن محبذذذوب بذذذن الرحيذذذل إلذذذى أهذذذل الملذذذرب  دراسذذذة وتحقيذذذع الذذذدكتور  -7

 ناصر بن علي الندابي.

عفذذذر جوبعذذد تتبذذ  هذذذ  الكتذذب لذذذم أجذذد إال حذذدي ا واحذذدا ورد فذذي جذذذام  أبذذي صذذفرة ذكذذر  ابذذن 

 صفرة وجامع . في جامع  ولكن قبل مقارنت  وتحليل  سنعره بدبي

 

 

                                      

 من الفصل ا ول125ان ر تخريج حديا  (1)
 125 ص اإلباجية  عند ا خري الرواية كتب: ال الا الفصل اإلباجية  عند الحديا رواية البوسعيدي ان ر للتفصيل:  (2)
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 اإلمام أبي صفرة

  وال تمذذذدنا المصذذذادر بمعلومذذذات (1)هذذذو أبذذذو صذذذفرة عبذذذد الملذذذك بذذذن صذذذفرة البصذذذري العراقذذذي

يذذذذهب إلذذذى أن اإلمذذذام  (2)أك ذذذر عذذذن حياتذذذ  وال عذذذن مولذذذد  وال وفاتذذذ  إال أن الباحذذذا بذذذولرواو

ل للقذذذرن ال  الذذذا أبذذذا صذذذفرة عذذذاا فيهذذذا هذذذي مذذذن ال  لذذذا ا خيذذذر للقذذذرن ال  ذذذاني إلذذذى ال  لذذذا ا و  

 هـ.  230إلى  170الهجري ين  أي بين سنتي 

 شيوخه

هذذل أدرك أبذذو صذذفرة الربيذذ  بذذن حبيذذب وأخذذذ عنذذ  أم أخذذذ عذذن  (3)هنذذاك اخذذتاله بذذين البذذاح ين

 تالميذ الربي  ولم يدرك الربي  إال قليال. 

 من أهم شيون أبي صفرة الذين أخذ عنهم العلم وحدا عنهم:

  مذذذن تالميذذذذ اإلمذذذام (4)الرحيذذذل بذذذن سذذذيه بذذذن هبيذذذرة القرشذذذيأبذذذو سذذذفيان محبذذذوب بذذذن  -1

بيذذ   وكذذان ربيبذذا لذذ   قيذذل: انتقذذل معذذ  إلذذى عمذذان فذذي آخذذر حياتذذ  واسذذتوطنها  ومذذن  الر 

ذذد بذذن محبذذذوب   ذذد بذذذن محبذذوب  وبشذذير بذذن محم  ذريتذذ  علمذذاء كبذذار وأحمذذة مذذنهم: محم 

د بن محبوب.  وسعيد بن عبد   بن محم 

ا شذذذيان ا خيذذذار والمقيذذذد  راحذذذب الفقذذذ  وعجاحذذذب ا خبذذذار سذذذاد  يقذذذول عنذذذ  الشذذذماخي:  أحذذذد

 (5)الفجالء علما وحف  اآل ار.  

  مذذن حجذذرموت بذذاليمن  مذذن أقذذران الربيذذ  (6)أبذذو أي ذذوب واحذذل بذذن أي ذذوب الحجذذرمي  -2

بذذن حبيذذب. وأحذذد أعذذالم اإلباجذذية فذذي المشذذرق فذذي النصذذه ال ذذاني مذذن القذذرن ال ذذاني 

رجيني:  صذذنو الربيذذ  وتلذذو   ومذذن لذذ  حلبذذة الفجذذاحل الهجذذري. قذذال عنذذ  العالمذذة الذذد

 (7)م ذذذوا   فإنهمذذذا رجذذذيعا لذذذبن التفقذذذ  فذذذي العلذذذوم  فمذذذا منهمذذذا إال لذذذ  فيذذذ  مقذذذام معلذذذوم  

وقذذذال عنذذذ  الشذذذماخي:  وهذذذو مذذذن أفاجذذذل أصذذذحابنا علمذذذا  وبهذذذدا  وتقذذذى وأمذذذرا  ونهيذذذا   

(8) 

                                      

المتكلمذين جذم الفقهذاء ومع والسذعدي   9( وابذن مذداد  سذيرة العالمذة عبذد  بذن مذداد  ص 109 ي1) السذير  الشماخي ان ر ترجمت :  (1)
 (2/329اإلباجية  )

 .22بولرواو  من جام  أبي صفرة  المقدمة  ص  (2)
 .20المرج  السابع  ص (3)
 (3/35( السعدي  معجم الفقهاء والمتكلمين اإلباجية )1/108) السير  الشماخي ان ر ترجمت :  (4)
 (1/108الشماخي  السير  ) (5)
 (1/97) والشماخي( 82/27) الطبقات  الدرجيني ان ر ترجمت :  (6)
 (2/278الطبقات  ) (7)
 (1/97الشماخي ) (8)
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 تالميذه

 من أشهر تالميذ أبي صفرة هم:

د بن محبوب  وق -1  د ذكرت ترجمت  في شيون ابن جعفر.محم 

فيان ومحب ذذذذر )أو مجبر بذذذذالجيم( ابنذذذذا محبذذذذوب بذذذذن الرحيذذذذل  عاشذذذذا فذذذذي الن صذذذذه سذذذذ - -2

ل من القرن ال  الا الهجري.  ا و 

د بن جعفر  صاحب جام  ابن جعفر  -3  محم 

 آثاره

بيذذ  بذذن حبيذذب عذذن جذذمام بذذن السذذاحب عذذن جذذابر بذذن بيذذد.  -1 قذذد وروايذذة وتذذدوين آ ذذار الر 

سذذذعيد بذذذن خلذذذه الخروصذذذي )مسذذذاعد المفتذذذي بسذذذلطنة عمذذذان( بترتيذذذب هذذذذا قذذذام الشذذذيخ 

الكتذذذذذاب  وطبعتذذذذذ  وبارة التذذذذذراا القذذذذذومي وال قافذذذذذة بالسذذذذذلطنة تحذذذذذت عنذذذذذوان: مذذذذذن 

هذذالن م   ذذم قذذام بتحقيقذذ  الشذذيخ الذذدكتور ك1984جوابذذات اإلمذذام جذذابر بذذن بيذذد  سذذنة 

انيذذذذا سذذذذنة بذذذذن نبهذذذذان الخروصذذذذي  فذذذذي رسذذذذالت  للذذذذدكتورا  بجامعذذذذة أكسذذذذفورد ببريط

 م. 2002

م جذذذام  أبذذذي صذذذفرة  ولذذذم يصذذذلنا إال مذذذا تبقذذذى منذذذ  فذذذي بطذذذون أمهذذذات الكتذذذب وقذذذد قذذذا  -2

الباحذذذا إبذذذراهيم بذذذن علذذذي بذذذن عمذذذر بذذذولرواو بتتبذذذ  هذذذذ  المصذذذادر وجمذذذ  المسذذذاحل 

تذذذاب المنسذذذوبة لهذذذذا الجذذذام  مذذذ  آراء أبذذذي صذذذفرة الفقهيذذذة وترتيبهذذذا  ذذذم نشذذذرها فذذذي ك

    .بعنوان  من جام  أبي صفرة وفقه

حيذذذ  -3 ذذذة أبنذذذاء محبذذذوب بذذذن الر  ل: مراسذذذالت مذذذ  بعذذذم الذذذذين كذذذانوا يكتبذذذون إليذذذ   خاص 

د وسفيان ومحب ر.  محم 

دد عذذذوالذذذذي يهمنذذذا فذذذي هذذذذا المبحذذذا أن جذذذام  أبذذذي صذذذفرة ر ذذذم أنذذذ  لذذذم يصذذذلنا كذذذامال إال أن 

حذذذدي ا ليسذذذت  34ا حاديذذذا التذذذي وجذذذدتها فذذذي كتذذذاب )مذذذن جذذذام  أبذذذي صذذذفرة وفقهذذذ ( عذذذددها 

 ولة بذذذل بعجذذذها مذذذن أقذذذوال الصذذذحابة. وربمذذذا لذذذو وصذذذلنا جذذذام  أبذذذي صذذذفرة كذذذامالكلهذذذا موصذذذ

 لوجدنا المبيد من ا حاديا. 

 لقد وجدت حدي ا واحدا يتطابع م  أحد ا حاديا التي أوردها ابن جعفر في جام  

  (1).نسيحة عندك ليس ما بي  عن نهى أن  وسلم علي    صلى النبي عننص ابن جعفر: 

                                      

 (5/138ابن جعفر  الجام  ) (1)
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سذذعيد أن  رسذذول   صذذل ى    عذذن داود عذذن ابذذن أبذذي هنذذد عذذن عمذذرو بذذن: رةنذذص أبذذي صذذف

 (1) (نهى عن الس له وبي  ما ليس عندك نسيحة)علي  وسلم: 

: حذذذديا أبذذذي صذذذفرة يتطذذذابع لف ذذذا ومعنذذذى مذذذ  حذذذديا ابذذذن جعفذذذر  وهذذذو الحذذذديا التحليااال

وابذذن  (3)وأحمذذد (2)الربيذذ  الوحيذذد الذذذي وجدتذذ  يذذذكر لف ذذة )نسذذيحة( أمذذا الحذذديا الذذذي أخرجذذ 

نسذذذذيحة(  ولعذذذذل ابذذذذن )فهذذذذو مذذذذن دون لف ذذذذة  (7)والنسذذذذاحي (6)والترمذذذذذي (5)وأبذذذذو داود (4)ماجذذذذ 

 جعفر أخذ الحديا من شيخ  أبي صفرة مباشرة.

 

  

                                      

 94ص 79/01أبو صفرة  من جام  أبي صفرة  رقم  (1)
 127ص  52الربي   الجام  الصحيس  باب ما ينهى عن  من البيوع  رقم (2)
 (.24/28) 15312أحمد  المسند  رقم  (3)
 (2/737) 2187بن ماج   باب النهي عن بي  ما ليس عندك  رقم ابن ماج   سنن ا (4)
 (3/283) 3503باب في الرجل يبي  ما ليس عند   رقم أبو داود  سنن أبي داود   (5)
 (3/526) 1232باب ما جاء في كراهية بي  ما ليس عندك  رقم الترمذي  سنن الترمذي   (6)
 (.7/289) 4613عند الباح   رقم بي  ما ليس النساحي  سنن النساحي   (7)
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 الخالصة:

سذذذاني بعذذذد هذذذذ  الجولذذذة مذذذن المقارنذذذات بذذذين أحاديذذذا الربيذذذ  وأحاديذذذا مدونذذذة أبذذذي  ذذذانم الخر

ة يذذا التذذي أوردهذذذا ابذذن جعفذذر فذذي جامعذذذ  تتجذذس لنذذا عذذذدوأحاديذذا جذذام  أبذذي صذذذفرة وا حاد

  نتاحج:

عذذذذدد أحاديذذذذا الربيذذذذ  التذذذذي وردت بذذذذالمعنى والتذذذذي تتوافذذذذع مذذذذ  أحاديذذذذا جذذذذام  ابذذذذن  -1

 حدي ا. 25جعفر 

 أحاديا انفرد اإلمام الربي  بروايتها وردت في جام  ابن جعفر. 3هناك   -2

 ديذذذا جذذذام  ابذذذن جعفذذذرعذذذدد أحاديذذذا مدونذذذة أبذذذي  ذذذانم التذذذي تتوافذذذع بذذذالمعنى مذذذ  أحا -3

 أحاديا. 10

اديذذذا جذذذام  ابذذذن جعفذذذر وإن حاجذذذرة فذذذي أح -علذذذى قلتهذذذا  -أحاديذذذا مدونذذذة أبذذذي  ذذذانم  -4

 لم تتطابع تطابع تام في اللف .

ورود لف ذذذة )صذذذالة سادسذذذة( فذذذي وصذذذه صذذذالة الذذذوتر فذذذي مسذذذند الربيذذذ  والمدونذذذة  -5

 ورودهذذا وجذذام  ابذذن جعفذذر فذذي أحاديذذا تختلذذه فذذي ألفا هذذا وتتفذذع فذذي معناهذذا وعذذدم

فذذذذي المصذذذذادر  يذذذذر اإلباجذذذذية يكشذذذذه لنذذذذا عذذذذن جانذذذذب يحتذذذذاج مبيذذذذدا مذذذذن البحذذذذا 

 والتحليل.

نا لذذم تصذذلنا الك يذذر مذذن الكتذذب الفقهيذذة التذذي ألفذذت قبذذل عصذذر ابذذن جعفذذر والذذذي وصذذل -6

 هو مقطتفات متنا رة منها.

وجذذذدت حذذذدي ا واحذذذد مذذذن جذذذام  أبذذذي صذذذفرة يتطذذذابع مذذذ  أحاديذذذا جذذذام  ابذذذن جعفذذذر   -7

 يا أن  لم يرو  بلف   إال أبو صفرة في جامع .يتميب هذا الحد
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 الفصل ال الا: مقارنة أحاديا ابن جعفر بمصادر الحديا ا خري

 تمهيد:

اجذذذذية إذا كانذذذذت المصذذذذادر الحدي يذذذذة اإلباجذذذذية قليلذذذذة العذذذذدد فذذذذإن المصذذذذادر الحذذذذديا  يراإلب

 لذذذى إلقذذذاءك يذذذرة جذذذدا ومتسذذذعة النطذذذاق ومتنوعذذذة المواجذذذي . وأنذذذا أهذذذده فذذذي هذذذذا الفصذذذل إ

 الجذذذوء علذذذى بعذذذم هذذذذ  المصذذذادر التذذذي ربمذذذا اسذذذتفاد منهذذذا محمذذذد بذذذن جعفذذذر أ نذذذاء تدليفذذذ 

 لجامع .

لذذذم تكذذذن صذذذلة علمذذذاء عمذذذان منقطعذذذة عذذذن البصذذذرة التذذذي كانذذذت أحذذذد حواجذذذر الحذذذديا والسذذذنة 

قتصذذر كمذذا بينذذا سذذابقا فذذي مبحذذا السذذنة فذذي عصذذر ابذذن جعفذذر  وإذا علمنذذا أن ابذذن جعفذذر لذذم ي

 اإلباجذذذذي أ نذذذذاء تدليفذذذذ  لجامعذذذذ  بذذذذل كانذذذذت لديذذذذ  سذذذذعة ا فذذذذع العلميذذذذة علذذذذى كتذذذذب المذذذذذهب

 والتسذذذامس فذذذي أخذذذذ العلذذذوم مذذذن المخذذذالفين وفذذذع مذذذا يوافذذذع منهجذذذ  وعلذذذى ر ذذذم مذذذن مذذذن قلذذذة

ة قاطعذذذة ا حاديذذذا التذذذي أوردهذذذا فذذذي كتابذذذ  الجذذذخم  إال أن ا حاديذذذا التذذذي أوردهذذذا تذذذدل داللذذذ

 ر  المدون منها و ير المدون.على اطالع  الواس  على السنة النبوية في عص

حذذذين نذذذص  أن  كذذذل مذذذا فذذذي هذذذذا الكتذذذاب منذذذ  مذذذا رأيتذذذ   وكمذذذا بذذذي ن فذذذي طريقذذذة تدليفذذذ  للجذذذام  

ومنذذ  مذذا حف تذذ   ومنذذ  مذذا استحسذذنت  مذذن رأي أصذذحابنا و يذذرهم  فكتبتذذ   وقذذد أعجبنذذي كذذل 

مذذ  جذذوابط  فكذذل ا حاديذذا الذذواردة فذذي الجذذام  قذذد انتقاهذذا ابذذن جعفذذر وتوافقذذت (1)  مذذا فيذذ .

ابذذن جعفذذر فذذي تدليفذذ  لجامعذذ  وعلذذى جذذوء ذلذذك لذذم يهذذتم ابذذن جعفذذر بذذذكر مصذذادر  الحدي يذذة  

إلذذذى أن تذذذدوين السذذذنة فذذذي عصذذذر  لذذذم يكتمذذذل وأن هنذذذاك  -إجذذذافة لمذذذا سذذذبع-وهذذذذا ربمذذذا يعذذذود 

 روايات ك يرة لم تدون بعد.

نذذذدرك  -ولي الفصذذذل ا فذذذ –ونحذذذن عنذذذدما نن ذذذر إلذذذى تخذذذريج ا حاديذذذا الذذذواردة فذذذي جامعذذذ  

 أنذذذ  لذذذم يقتصذذذر علذذذى كتذذذب السذذذنة الشذذذهيرة فذذذي القذذذرن ال الذذذا بذذذل اسذذذتفاد مذذذن الكتذذذب  يذذذر

ن الشذذذهيرة أيجذذذا  ولعذذذل السذذذبب يعذذذود إلذذذى أنذذذ  لذذذم تكذذذن هنذذذاك كتذذذب شذذذهيرة للسذذذنة فذذذي القذذذر

ال الذذذا بذذذل كذذذان بذذذاب تذذذذدوين السذذذنة مفتوحذذذا لكذذذل عذذذالم و ذذذذل كذذذذلك حتذذذى القذذذرن السذذذذادس 

الرابذذ   حاديذذا التذذي أوردهذذا ابذذن جعفذذر لذذم تذذدون إال فذذي القذذرنالهجذذري  لذذذا نجذذد أن بعذذم ا 

 أو الخامس أو حتى السادس الهجري.

وهذذذذا مذذذا يجعذذذل هذذذذا الفصذذذل يختلذذذه فذذذي طريقذذذة معالجتذذذ  عذذذن الفصذذذل ال ذذذاني حيذذذا ال يصذذذلس 

مذذذنهج المقارنذذذة لك ذذذرة ا حاديذذذا وك ذذذرة الم لفذذذات الحدي يذذذة التذذذي ربمذذذا اعتمذذذدها ابذذذن جعفذذذر 

                                      

 (3/120ابن جعفر  الجام  ) (1)



 

113 

ا ال نسذذتطي  أن نجذذبم بذذذلك  نذذ  لذذم يصذذرو بذذذلك كمذذا مذذر سذذابقا  بذذل سذذدعمد وأقذذول ربمذذا  ننذذ

هذذـ كحذذذد فاصذذل فذذي تقيسذذذم المصذذادر الحدي يذذة الذذذواردة  300إلذذى تذذاريخ وفاتذذ  التقذذذديري سذذنة 

فذذي جذذام  ابذذن جعفذذر إلذذى قسذذمين: القسذذم االول المصذذادر الحدي يذذة السذذابقة لعصذذر ابذذن جعفذذر 

 صادر الحدي ية الالحقة ل .والمعاصرة ل   والقسم ال اني: الم

واعتمذذذذدت فذذذذي ذلذذذذك علذذذذى االنفذذذذراد فذذذذي تخذذذذريج نصذذذذوص أحاديذذذذا جذذذذام  ابذذذذن جعفذذذذر فذذذذي 

 المصذذذذادر الحدي يذذذذة السذذذذابقة والمعاصذذذذرة البذذذذن جعفذذذذر وذلذذذذك حتذذذذى أسذذذذتطي  القذذذذول أن ذلذذذذك

 إننذذذا ال المصذذذدرربما اسذذذتفاد منذذذ  ابذذذن جعفذذذر أمذذذا المصذذذادر الالحقذذذة فاتبعذذذت نفذذذس ا سذذذلوب إال

ي جذذام  لقذذول أن ابذذن جعفذذر اسذذتفاد منهذذا  نذذ  يسذذبع م لفيهذذا فذذي الذذبمن  وهذذذا يعطذذنسذذتطي  ا

 ابن جعفر أهمية كمصدر سابع للحديا النبوي .
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 المبحث األول: أحاديث ابن جعفر والمصادر الحديثية السابقة والمعاصرة له:

حاديذذذا ة ا اسذذذتفاد ابذذذن جعفذذذر مذذذن المصذذذادر الحدي يذذذة السذذذابقة والمعاصذذذرة لذذذ  حيذذذا أن  البيذذذ

ا فذذي الذذواردة فذذي الجذذام  وردت فذذي مختلذذه كتذذب السذذنة التسذذعة و يرهذذا. وكمنهجيذذة اعتمذذدته

مقارنذذذذذة ا حاديذذذذذا مذذذذذ  المصذذذذذادر الحذذذذذديا  يذذذذذر اإلباجذذذذذية فقذذذذذد اعتمذذذذذدت علذذذذذى االنفذذذذذراد 

والتفذذذردات فذذذي تخذذذريج ا حاديذذذا ن ذذذرا لك ذذذرة هذذذذ  المصذذذادر وصذذذعوبة حصذذذرها وقذذذد كانذذذت 

ل وسذذذدبدأ أوال بذذذالتعريه بدصذذذحابها بشذذذك .تذذذب السذذذنة التسذذذعةمع ذذذم هذذذذ  المصذذذادر خذذذارج ك

تفاد مختصذذذر  ذذذم أقذذذارن بذذذين نصوصذذذها لبيذذذان التنذذذوع الكبيذذذر فذذذي المصذذذادر الحدي يذذذة التذذذي اسذذذ

 منها ابن جعفر في جامع   مرتبة على ا قدمية:

 هـ(:150مقاتل بن سليمان )ت -1

هذذذـ(   أبذذذو الحسذذذن 150ى)ت   البلخذذذ(1)مقاتذذذل بذذذن سذذذليمان بذذذن بشذذذير ا بدي بذذذالوالء تعريفاااه:

مذذذن أعذذذالم المفسذذذرين  أصذذذل  مذذذن بلذذذخ انتقذذذل إلذذذى البصذذذرة  ودخذذذل بلذذذداد فحذذذدا بهذذذا. وتذذذوفى 

ن( جذذذذبء منذذذذ   و)نذذذذوادر  -بالبصذذذذرة. كذذذذان متذذذذروك الحذذذذديا. مذذذذن كتبذذذذ  )التفسذذذذير الكبيذذذذر 

التفسذذذذذير( و)الذذذذذرد علذذذذذى القدريذذذذذة( و)متشذذذذذاب  القذذذذذرآن( و)الناسذذذذذخ والمنسذذذذذون( و)القذذذذذراآت( 

 والن احر( و)الوجو 

أحذذذد كتبذذذ  الشذذذهيرة هذذذو كتذذذاب  تفسذذذير خمسذذذماحة آيذذذة مذذذن القذذذرآن الكذذذريم فذذذي ا مذذذر والنهذذذي 

والحذذذالل والحذذذرام  وهذذذو كتذذذاب ح ذذذي باهتمذذذام العمذذذانيين منذذذذ القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري  فذذذابن 

 (2)جعفذذذر وهذذذي اآليذذذات يذذذذكرها فذذذي مقدمذذذة ا بذذذواب الفقهيذذذة.  ذذذم جذذذاء تلميذذذذ  أبذذذو الحذذذواري

ايذذذة وكنذذذب وأجذذذاه عذذذدة تع ليقذذذات علذذذى هذذذذا الكتذذذاب وعذذذره هذذذذا العمذذذل الحقذذذا باسذذذم  الدر 

 اللناية في منتهى اللاية   وبلوو الكفاية في تفسير خمسماحة أية  .

ينقذذذل ابذذذن جعفذذذر عذذذدة أحاديذذذا حذذذول أسذذذباب النذذذبول لذذذبعم آيذذذات ا حكذذذام )سذذذبعة مواجذذذ ( 

جعفذذذر  علذذذى القذذذول أن ابذذذنانفذذذرد مقاتذذذل بذذذن سذذذليمان بإيرادهذذذا فذذذي تفسذذذير  ممذذذا يعطنذذذا ال قذذذة 

 اطل  على تفسير مقاتل بن سليمان ونقل من   وهذ  النصوص هي: 

: وقيذذل إن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال لجبريذذل: وددت لذذو أن نااص اباان جعفاار -1

ربذذي صذذرفني عذذن قبلذذة اليهذذود إلذذى  يرهذذا  فقذذال لذذ  جبريذذل عليذذ  السذذالم: إنمذذا أنذذا 

لسذذماء  وجعذذل النبذذي صذذلى   عليذذ  عبذذد م لذذك  فسذذل ربذذك  وصذذعد جبريذذل إلذذى ا

                                      

 (7/281) م 2002 مايوي  أيار -البركلي  خير الدين بن محمود  ا عالم  دار العلم للماليين  الطبعة الخامسة عشر  (1)
 (3/67السعدي  معجم الفقهاء  ) (2)
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وسذذذلم يذذذديم الن ذذذر إلذذذى السذذذماء رجذذذاء أن يدتيذذذ  جبريذذذل بمذذذا سذذذدل  فدتذذذا  بذذذذلك  

 (1)وأنبل   علي :)قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترجها(

 -لجبريذذذل فقذذذال. صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -: وكانذذذت الكعبذذذة أحذذذب القبلتذذذين إلذذذى النبذذذيناااص مقاتااال

ليذذذ  ع -فقذذذال جبريذذذل. وددت أن ربذذذي صذذذرفني عذذذن قبلذذذة اليهذذذود إلذذذى  يرهذذذا -المعليذذذ  السذذذ

لسذذذماء  إنمذذذا أنذذذا عبذذذد م لذذذك ال أملذذذك شذذذيحا  فاسذذذدل ربذذذك ذلذذذك  وصذذذعد جبريذذذل إلذذذى ا -السذذذالم

عليذذذ   -بريذذذليذذذديم الن ذذذر إلذذذى السذذذماء رجذذذاء أن يدتيذذذ  ج -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -وجعذذذل النبذذذي

 .بما سدل -السالم

قذذد نذذري تقلذذب ) -فذذي رجذذب عنذذد صذذالة ا ولذذى قبذذل قتذذال بذذدر بشذذهرين -وجذذلعذذب  -فذذدنبل  

 (2) ..(وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترجاها

وقيذذل خذذرج أنذذاس مذذن أصذذحاب النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذي : نااص اباان جعفاار -2

 -وفذذذي نسذذذخة الكعبذذذة  -فر  فحجذذذرت الصذذذالة فذذذي يذذذوم  ذذذيم  فتحذذذروا القبلذذذة سذذذ

فمذذنهم مذذن صذذلى قبذذل المشذذرق  ومذذنهم مذذن صذذلى قبذذل الملذذرب  فلمذذا قذذدموا النبذذي 

صذذلى   عليذذ  وسذذلم فنبلذذت فذذيهم )وهلل المشذذرق والملذذرب فدينمذذا تولذذوا فذذ م وجذذ  

.) (3) 

سذذذفر فحجذذذرت الصذذذالة فذذذي يذذذوم  ذذذيم : وذلذذذك أن ناسذذذا مذذذن المذذذ منين كذذذانوا فذذذي ناااص مقاتااال

فتحيذذروا فمذذنهم مذذن صذذلى قبذذل المشذذرق ومذذنهم مذذن صذذلى قبذذل الملذذرب وذلذذك قبذذل أن تحذذول 

القبلذذذة إلذذذى الكعبذذذة فلمذذذا طلعذذذت الشذذذمس عرفذذذوا أنهذذذم قذذذد صذذذلوا لليذذذر القبلذذذة فقذذذدموا المدينذذذة 

وهلل المشذذذذذذرق  -عذذذذذذب وجذذذذذذل -بذذذذذذذلك فذذذذذذدنبل   -صذذذذذذلى   عليذذذذذذ  وسذذذذذذلم -فذذذذذذدخبروا النبذذذذذذي

 . (4)ملربوال

: قيذذذذل كذذذذانوا مذذذذن قبذذذذل يصذذذذومون يذذذذوم عاشذذذذورا  فذذذذدنبل   نااااص اباااان جعفاااار -3

ل  تعالى:)كتذذب علذذيكم الصذذيام كمذذا كتذذب علذذى الذذذين مذذن قذذبلكم( وهذذم أهذذل اإلنجيذذ

 أمة عيسى علي  السالم.

وقيذذل: وكذذذان مذذنهم مذذذن صذذذلى العشذذاء اآلخذذذر ونذذام حذذذرم عليذذذ  مذذا حذذذرم علذذى الصذذذاحم بالنهذذذار 

لذذة ال انيذذة  وهكذذذا كذذان كتذذب علذذى أمذذة عيسذذى صذذلى   عليذذ  وسذذلم ونبينذذا إلذذى القابلذذة مذذن اللي

محمذذد صذذلى   عليذذ  وسذذلم قيذذل: فاشذذتد ذلذذك علذذى المسذذلمين ورأي النبذذي ورأي مذذن أصذذحاب  

                                      

 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (1)
 . 144 صسليمان   مقاتل  تفسير مقاتل بن (2)
 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (3)
 .133مقاتل  تفسير مقاتل  ص (4)



 

116 

وقذذد أجهذذدهم ذلذذك الصذذوم   ذذم إن عمذذر بذذن الخطذذاب رجذذي   عنذذ  واقذذ  امرأتذذ  بعذذد العشذذاء  

ة   ذذم إنذذ  نذذدم نذذدما شذذديدا وبكذذى  وأتذذى النبذذي صذذلى ولعذذل ذلذذك كذذان ليجعذذل   فذذي ذلذذك رخصذذ

 (1)  علي  وسلم  فقال ل  علي  السالم:)لم يكن جديرا بذلك يا عمر(

وذلذذذك أنذذذ  كذذذان فذذذي الصذذذوم ا ول أن الرجذذذل إذا صذذذلى العشذذذاء اآلخذذذرة أو نذذذام  :ناااص مقاتااال

لصذذاحم  ذذم إن قبذذل أن يصذذليها حذذرم عليذذ  الطعذذام والشذذراب والجمذذاع كمذذا يحذذرم بالنهذذار علذذى ا

صذذذلى العشذذذاء اآلخذذذرة  ذذذم جذذذام  امرأتذذذ  فلمذذذا فذذذرو نذذذدم  -رجذذذي   عنذذذ  -عمذذذر بذذذن الخطذذذاب

يذذذا نبذذذي    إنذذذي أعتذذذذر : فذذذدخبر   فقذذذال -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -وبكذذذا فلمذذذا أصذذذبس أتذذذى النبذذذي

 ذذم إليذذك مذذن نفسذذي هذذذ  الخاطحذذة واقعذذت أهلذذي بعذذد الصذذالة  فهذذل تجذذد لذذي  -عذذب وجذذل -إلذذى  

لذذذذم تذذذذك جذذذذديرا بذذذذذلك يذذذذا عمذذذذر  فرجذذذذ  : -صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم -فقذذذذال لذذذذ  النبذذذذيرخصذذذذة  

 (2).حبينا

وقذذال   تبذذذارك وتعالى)يذذا أيهذذذا الذذذين آمنذذذوا ال تحرمذذوا طيبذذذات : نااص اباان جعفااار -4

مذذا أحذذل   لكذذم( وذلذذك أنذذ  قيذذل :إنذذ  اجتمذذ  عشذذرة مذذن أصذذحاب النبذذي صذذلى   

د فذذذي دار ع مذذذان بذذذن م عذذذون عليذذذ  وسذذذلم مذذذنهم أبذذذو بكذذذر وعمذذذر وابذذذن مسذذذعو

فذذذكروا القيامذذة وبكذذوا   واتفذذع رأيهذذم علذذى أن يكونذذوا مذذن البهذذاد  وحرمذذوا علذذى 

أنفسذذذذذهم طيبذذذذذات الطعذذذذذام واللبذذذذذاس والجمذذذذذاع   وهمذذذذذوا أن يقطعذذذذذوا مذذذذذذاكيرهم  

رم   فبلذذ  ذلذذك النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم  ويلبسذذوا المسذذوو   ويسذذيحوا فذذي ا

كذذذانوا تفرقذذذوا  فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ   فذذذدتى منذذذبل ع مذذذان بذذذن م عذذذون وقذذذد

وسذذذلم المذذذرأة ع مذذذان:)أحع مذذذا بللنذذذي عذذذن ع مذذذان وأصذذذحاب ( فكرهذذذت أن تكذذذذب 

النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أو تبذذدي علذذى بوجهذذا فقالذذت: إن كذذان ع مذذان أخبذذرك 

فقذذذد صذذذدق فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)قولي لبوجذذذك إذا جذذذاءك أنذذذي آكذذذل 

ي وأصذذذوم وأفطذذذر  وآتذذذي النسذذذاء فمذذذن ر ذذذب عذذذن سذذذنتي وأشذذذرب وأنذذذام وأصذذذل

فلذذذيس منذذذي( فلمذذذا جذذذاء أخبرتذذذ  فرجعذذذوا عذذذن الذذذذي كذذذر  النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  

وسذذلم  ونبلذذت اآليذذة) يذذا أيهذذا الذذذين آمنذذوا ال تحرمذذوا طيبذذات مذذا أحذذل   لكذذم وال 

  (3)تعتدوا إن   ال يحب المعتدين(

  وأبذذذو ذر اللفذذذاري  وسذذذلمان الفارسذذذي  وحذيفذذذة والمقذذذداد بذذذن ا سذذذود  سذذذقط..  : ناااص مقاتااال

 -ابذذذن اليمذذذان  وسذذذالم مذذذولى أبذذذي حذيفذذذة ورجذذذل آخذذذر اجتمعذذذوا فذذذي بيذذذت ع مذذذان بذذذن م عذذذون

                                      

 (2/171ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (.1/163مقاتل  تفسير مقاتل  ) (2)
 (6/124ابن جعفر  الجام  ) (3)
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تعذذذالوا حتذذذى نحذذذرم علذذذى أنفسذذذنا الطعذذذام واللبذذذاس والنسذذذاء  وأن :  ذذذم قذذذالوا -رجذذذي   عذذذنهم

 .فتفرقوا وهذا رأيهميقط  بعجهم مذاكير  ويلبس المسرو ويبنوا الصوام  فيترهبوا فيها 

بذذذذلك فذذذدتى منذذذبل ع مذذذان  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -فذذذدخبر النبذذذي -عليذذذ  السذذذالم -فجذذذاء جبريذذذل

: المذذرأة ع مذذان -صذذلى   عليذذ  وسذذلم -فلذذم يجذذدهم فقذذال النبذذي -رجذذي   عنذذ  -بذذن م عذذون

صذذلى  -ومذذا هذذو يذذا رسذذول  ؟ فدخبرهذذا النبذذي: أحذذع مذذا بللنذذي عذذن ع مذذان وأصذذحاب ؟ قالذذت

أو تفشذذذي سذذذر  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -الذذذذي بللذذذ   فكرهذذذت أن تكذذذذب النبذذذي -  عليذذذ  وسذذذلم

 -يذذذا رسذذذول    إن كذذذان ع مذذذان أخبذذذرك بشذذذيء فقذذذد صذذذدقك أو أخبذذذرك  : فقالذذذت. بوجهذذذا

: -صذذلى   عليذذ  وسذذلم -فقذذال النبذذي. تعذذالى ذكذذر  -بشذذيء فهذذو كمذذا أخبذذرك ربذذك -عذذب وجذذل

لذذيس منذذي مذذن لذذم يسذذتن بسذذنتي ويهتذذد بهذذدينا ويدكذذل مذذن ذباححنذذا إنذذ  : قذذولي لبوجذذك إذا جذذاء

مذذن ر ذذب عذذن سذذنتي : اللبذذاس والطعذذام والنسذذاء  فذذدعلمي بوجذذك  وقذذولي لذذ : فذذإن مذذن سذذنتنا

 -صذذلى   عليذذ  وسذذلم -فلذذيس منذذي  فلمذذا رجذذ  ع مذذان وأصذذحاب  أخبرتذذ  امرأتذذ  بقذذول النبذذي

يذذذا أيهذذذا : -عذذب وجذذذل -فذذذدنبل   -وسذذذلم صذذذلى   عليذذ  -فمذذا أعجبذذذ  فذذذذروا الذذذي ذكذذذر  النبذذذي

 (1)الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل   لكم

: وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا حذذذرم جاريتذذذ  ماريذذذة ناااص ابااان جعفااار -5

علذذذى نفسذذذ  وأنذذذبل   عليذذذ )لم تحذذذرم مذذذا أحذذذل   لذذذك( وقال)قذذذد فذذذرم   لكذذذم 

ليذذذذ  وسذذذذلم رقبذذذذة فذذذذي تحذذذذريم ماريذذذذة تحلذذذذة أيمذذذذانكم( فذذذذدعتع النبذذذذي صذذذذلى   ع

 (2)وجامعها بعد ذلك فولدت بإبراهيم.

تبتلذذذي مرجذذذات أبواجذذذك يعنذذذى « يذذذا أيهذذذا النبذذذي لذذذم تحذذذرم مذذذا أحذذذل   لذذذك»: ناااص مقاتااال

حفصذذة و   فذذور رحذذيم لهذذذ  اليمذذين التذذي حلفذذت عليهذذا قذذد فذذرم   لكذذم يعنذذى قذذد بذذين   

إذا حلفذذذذتم واحف ذذذذوا ... م لهذذذذا فذذذذي الماحذذذذدة  لكذذذذم ن يرهذذذذا فذذذذى سذذذذورة النذذذذور تحلذذذذة أيمذذذذانكم

 (3) .رقبة في تحريم مارية -صلى   علي  وسلم -فدعتع النبي... أيمانكم 

: )ومذذذن يقتذذذل م منذذذا متعمذذذدا فجذذذبا   جهذذذنم خالذذذدا فيهذذذا و جذذذب ناااص ابااان جعفااار -6

  عليذذذ ( وذلذذذك لمذذذن قتذذذل م منذذذا متعمذذذدا فذذذي إقذذذرار   ذذذم أشذذذرك نبلذذذت اآليذذذة فذذذي 

وذلذذذك أن مقذذذيس كذذذان أسذذذلم هذذذو وأخذذذو  وكذذذان بالمدينذذذة فوجذذذد أخذذذا  مقذذذيس الكنذذذاني 

قتذذيال فذذي ا نصذذار فذذي بنذذي عذذدي فجذذاء إلذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذدخبر  

قال:)هذذذل تعلذذذم لذذذ  قذذذاتال( قذذذال: ال فبعذذذا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم رجذذذال مذذذن 

                                      

 (1/499مقاتل   تفسير مقاتل ) (1)
 (/3106ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (764/3مقاتل  تفسير مقاتل  ) (3)
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س قذذذريا مذذذ  مقذذذيس إلذذذى بنذذذي عذذذدي ومنذذذابلهم يومحذذذذ بقبذذذاء أن ادفعذذذوا إلذذذى مقذذذي

قاتذذذل أخيذذذ  إن علمذذذتم ذلذذذك وإال فذذذادفعوا إليذذذ  ديتذذذ   فلمذذذا جذذذاءهم الرسذذذول قذذذالوا: 

السذذذم  والطاعذذذة هلل ولرسذذذول   و  ال نعلذذذم لذذذ  قذذذاتال ولكذذذن نذذذ دي إليذذذ   فذذذدفعوا 

إلذذى مقذذيس ديذذة أخيذذ  ماحذذة مذذن اإلبذذل  فلمذذا انصذذره مقذذيس ورسذذول   صذذلى   

وارتذذذد عذذذن اإلسذذذالم بعذذذد قتلذذذ  عليذذذ  وسذذذلم عمذذذد مقذذذيس إلذذذى رسذذذول النبذذذي فقتلذذذ  

وركذذذب جمذذذال وسذذذاق البقيذذذة وأتذذذى بمكذذذة كذذذافرا فذذذدمر النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

 (1)يوم مكة فقتل.

: وذلذذذك أن مقذذذيس بذذذن جذذذبابة وجذذذد أخذذذا  قتذذذيال فذذذي ا نصذذذار فذذذي بنذذذي النجذذذار  ناااص مقاتااال

عليذذذذ  صذذذذلى    -فذذذذدخبر  بذذذذذلك فدرسذذذذل النبذذذذي -صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم -فذذذذانطلع إلذذذذى النبذذذذي

ادفعذذوا إلذذى مقذذيس قاتذذل أخيذذ   إن : إلذذى ا نصذذار رجذذال مذذن بنذذي فهذذر مذذ  مقذذيس فقذذال -وسذذلم

السذذذذم  والطاعذذذذة هلل : فلمذذذذا جذذذذاءهم الرسذذذذول  قذذذذالوا. علمذذذذتم ذلذذذذك  وإال فذذذذادفعوا إليذذذذ  ديتذذذذ 

ولرسذذذول  و  مذذذا نعلذذذم لذذذ  قذذذاتال  ولكنذذذا نذذذ دي ديتذذذ   ودفعذذذوا إلذذذى مقذذذيس ماحذذذة مذذذن اإلبذذذل ديذذذة 

فقتلذذذ  وفذذذر  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -انصذذذره مقذذذيس عمذذذد إلذذذى رسذذذول رسذذذول  أخيذذذ   فلمذذذا 

 (2) .وساق مع  الدية ورج  إلى مكة كافرا ورحل من المدينة»وارتد عن اإلسالم 

: وجلذذذد النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عبذذذد   بذذذن أبذذذي بذذذن سذذذلول ناااص ابااان جعفااار -7

 مذذانين جلذذدة وحسذذان بذذن  ابذذت ومسذذطس بذذن أ ا ذذة وحمنذذة بنذذت جحذذا كذذل واحذذد 

 (3) م تابوا بعد ذلك إال عبد  لم يتب توبة نصوحا .

عبذذذد   بذذذن أبذذذي وحسذذذان بذذذن  ابذذذت  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -:  ذذذم جذذذرب النبذذذيناااص مقاتااال

 (4).-رجي   عنها -ومسطس وحمنة بنت جحا كل واحد منهم  مانين في قذه عاحشة

 هـ(180إسماعيل بن جعفر )ت  -2

ا نصذذذذاري البرقذذذذي مذذذذوالهم  أبذذذذو إسذذذذحاق  (5)جعفذذذذر بذذذذن أبذذذذي ك يذذذذر: إسذذذذماعيل بذذذذن تعريفااااه

هذذذـ( كذذذان مقذذذرب المدينذذذة فذذذي بمانذذذ   180ويكنذذذي أيجذذذا: أبذذذا إبذذذراهيم )المتذذذوفى:  -المذذذدني 

جذذذبء فيذذذ  »رحذذذل إلذذذى بلذذذداد  وتذذذولى تدديذذذب علذذذي بذذذن المهذذذدي  وتذذذوفي بهذذذا  مذذذن مصذذذنفات :

   رواية علي بن حجر عن .«حدي  

                                      

 (/77ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (1/397مقاتل  تفسير مقاتل  ) (2)
 (7/199ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (3/193مقاتل  تفسير مقاتل  ) (4)
م  2006-هذـ1427  الطبعذة: القذاهرة -ان ر ترجمت : الذهبي  محمد بن أحمد بذن ع مذان بذن قَاْيمذاب  سذير أعذالم النذبالء  دار الحذديا (5)

 (1/312) ا عالم  البركلي و  (7/265)
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أخرجذذ  إسذذماعيل بذذن جعفذذر لذذم أجذذد  عنذذد  يذذر  بلف ذذ   24حذذدا رقذذم أورد ابذذن جعفذذر حذذدي ا وا

 في بقية الروايات. (1)بل وجدت  قريبا من  أو بمعنا 

: قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:)أمرت أن أسذذذجد علذذذى سذذذبعة ناااص ابااان جعفااار

 .(2)أعجاء  وال أكه شعرا وال  وبا(

يم المكذذي  عذذن عبذذد   بذذن عبذذاس أن عذذن عبذذد الكذذر: : حذذد نا محمذذد نااص إسااماعيل باان جعفاار

أمذذذذرت أن أسذذذذجد علذذذذى سذذذذبعة أعجذذذذاء  ال أكذذذذه »: رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم قذذذذال

 (3)«شعرا  وال  وبا

 هـ(181ابن المبارك )ت  -3

بذذذن واجذذذس الحن لذذذي  بذذذالوالء  المذذذروبي أبذذذو عبذذذد الذذذرحمن:  (4)عبذذذد   بذذذن المبذذذارك تعريفاااه:

التذذذاجر  صذذذاحب التصذذذانيه والذذذرحالت. أفنذذذى عمذذذر  فذذذي الَحذذذاف   شذذذيخ اإلسذذذالم  المجاهذذذد 

ا سذذذفار  حاجذذذا ومجاهذذذدا وتذذذاجرا. وجمذذذ  الجذذذديا والفقذذذ  والعربيذذذة وأيذذذام النذذذاس والشذذذجاعة 

والسذذخاء. كذذان مذذن سذذكان خراسذذان  ومذذات بهيذذت )علذذى الفذذرات( منصذذرفا مذذن  ذذبو الذذروم. 

 صلة. وجبء من مسند .خل ه عدة مصنفات  ُطب  منها: البهدوالرقاحع  الجهاد  البر وال

إال عنذذد المذذ لفين  (5)لذذم أجذذد  عنذذد  يذذر  مذذن المحذذد ين 29أورد ابذذن جعفذذر حذذدي ا واحذذدا رقذذم 

 بعد عصر ابن جعفر.

: قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال: رهبانيذذة أمتذذي الجلذذوس فذذي نااص اباان جعفاار

 .(6)المساجد

: حذذد نا الحسذذين قذذال: برنذذا يحيذذى قذذالأخ: : أخبذذركم أبذذو عمذذر بذذن حيويذذ  قذذالنااص اباان المبااار 

حذذد ني ابذذن أنعذذم  عذذن سذذعد بذذن مسذذعود أن : أخبرنذذا رشذذدين بذذن سذذعد قذذال: أخبرنذذا عبذذد   قذذال

احذذذذن لنذذذا باالختصذذذاء  فقذذذال : ع مذذذان بذذذن م عذذذون أتذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  فقذذذال

أمتذذذي  لذذذيس منذذذا مذذذن خصذذذى  وال اختصذذذى  إن إخصذذذاء»: رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم

إن سذذذياحة أمتذذذي الجهذذذاد فذذذي »: ايذذذذن لنذذذا فذذذي السذذذياحة  فقذذذال: يذذذا رسذذذول  :   فقذذذال  الصذذذيام

إن ترهذذذب أمتذذذي الجلذذذوس »: يذذذا رسذذذول    احذذذذن لنذذذا فذذذي الترهذذذب  فقذذذال:   فقذذذال« سذذذبيل  

 (7)«في المساجد انت ار الصالة

                                      

 من الفصل ا ول24ان ر تخريج حديا  (1)
 (1/339ابن جعفر  الجام  ) (2)
 315 ص 239إسماعيل بن جعفر  حديا علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني  رقم  (3)
 (4/115) والبركلي( 7/365) النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (4)
 من الفصل ا ول 29ريج حديا ان ر تخ (5)
 (1/415ابن جعفر  الجام  ) (6)
 290 ص 845 رقمابن المبارك  البهد والرقاحع   (7)
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 هـ(188أبو إسحاق الفباري ) -4

: مذذن (1)ا بذذن أسذذماء ابذذن خارجذذة الفذذباري  أبذذو إسذذحاقإبذذراهيم بذذن محمذذد بذذن الحذذار تعريفااه:

كبذذذار العلمذذذذاء. ولذذذذد فذذذذي الكوفذذذذة وقذذذذدم دمشذذذع وحذذذذدا بهذذذذا. وكذذذذان مذذذذن أصذذذذحاب ا وباعذذذذي 

ومعاصذذذري . قذذذذال ابذذذذن عسذذذاكر: والفذذذذباري هذذذذو ال ذذذذذي أدب أهذذذل ال لذذذذر )بيذذذذروت وأطرافهذذذذا( 

ب لذذر المصيصذذة وعلمهذذم السذذنة. ورحذذل إلذذى بلذذداد فدكرمذذ  الرشذذيد وأجلذذ .  ذذم عذذاا مرابطذذا 

 ومات بها. ل  كتب منها كتاب السيرفي ا خبار وا حداا. 

 لذذذذم أجذذذذد  إال عنذذذذد  وعنذذذذد ابذذذذن بنجويذذذذ  وسذذذذيدتي 139أورد ابذذذذن جعفذذذذر حذذذذدي ا واحذذذذدا رقذذذذم 

 الحديا عن  

: وبللنذذذا أن رجذذذال قذذذام إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وقذذذد جمعذذذت اللنذذذاحم ناااص ابااان جعفااار

سذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم :)ويلذذك تسذذدلني بمامذذا مذذن نذذار  فسذذدل  بمامذذا مذذن شذذعر فقذذال ر

 (2)و  ما كان لك أن تسدلني  و  ما كان لي أن أعطيك(

: نذذا الفذذباري  عذذن عذذوه  عذذن الحسذذن  أن رجذذال سذذدل رسذذول   نااص أبااو إسااحاق الفاازاري

لذذذي أن مذذذا لذذذك أن تسذذذلني   ومذذذا »: عليذذذ  السذذذالم بمامذذذا مذذذن شذذذعر مذذذن  نيمذذذة لذذذم تقسذذذم  قذذذال

  (3)«أعطيك   ما سدلتني إال بماما من نار

 هـ( 197عبد  بن وهب )ت  -5

بذذذالوالء  المصذذذري  أبذذذو محمذذذد  فقيذذذ  مذذذن  (4)عبذذذد   بذذذن وهذذذب بذذذن مسذذذلم الفهذذذري تعريفاااه:

ا حمذذذة مذذذن أصذذذحاب اإلمذذذام مالذذذك  جمذذذ  بذذذين الفقذذذ  والحذذذديا والعبذذذادة  وكذذذان حاف ذذذا  قذذذة 

فذذذذي الحذذذذديا  مجلذذذذذدان و « الجذذذذام  »تذذذذذب  منهذذذذا: مجتهذذذذدا. مولذذذذد  ووفاتذذذذ  بمصذذذذر. لذذذذ  ك

 الموطد في الحديا  كتابان كبير وصلير.»

 أخرجذذذ  ابذذذن وهذذذب بلفذذذ  قريذذذب وانفذذذرد بذذذ  99أورد ابذذذن جعفذذذر  ال ذذذة أحاديذذذا: حذذذديا رقذذذم 

 ولم ينفرد ب . 127ولم ينفرد ب  وحديا رقم و 119وحديا رقم 

م قال:)يذذذا أيهذذذا النذذذاس إن : وقيذذذل إن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلناااص ابااان جعفااار -1

الخمذذر قذذد حرمذذت فمذذن كذذان عنذذد  شذذيء منهذذا فذذال يطعمهذذا وال يبعهذذا( فدهرقهذذا النذذاس 

 (5)حتى جعل يوجد ريحها في طرق المدينة بمانا.

                                      

 (1/59) والبركلي( 7/472)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (1)
 (/2977ابن جعفر  الجام  ) (2)
 .261 ص 476 رقم الفباري  إسحاق  بي السيرالفباري   (3)
 (4/144) والبركلي( 8/13)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (4)
 (/986ابن جعفر  الجام  ) (5)
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: عذذن أنذذس بذذن مالذذك  أنذذ  سذذم  منذذادي رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم ينذذادي نااص اباان وهااب

وهذذذي -أنذذذا أسذذذقيهم  وهذذذم يشذذذربون فجذذذيخا  بتحذذذريم الخمذذذر  وأبذذذو طلحذذذة فذذذي نفذذذر يشذذذربون و

ففتحنذذذا عذذذبالء الراويذذذة   ذذذم انطلقنذذذا إلذذذى رسذذذول   صذذذلى   : قذذذال -خمذذذر أهذذذل المدينذذذة يومحذذذذ

حرمذذذت  فذذذال تشذذذربوها  وال تبيعوهذذذا  وال تبتذذذاعوا بهذذذا  قذذذد الخمذذذر إن أال :)عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال

 . (1)(فمن كان عند  منها شيء فليهريق 

  (2)يل إن النبي صلى   علي  وسلم أقاد من نفس .: قنص ابن جعفر -2

وأخبرنذذي إبذذراهيم بذذن سذذعد  عذذن أبيذذ  سذذعد : : حذذد نا بحذذر   نذذا ابذذن وهذذب قذذالنااص اباان وهااب

بذذذذن إبذذذذراهيم بذذذذن عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن عذذذذوه  أن رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أقذذذذاد مذذذذن 

 .(3)نفس 

نبهذذان أربذذ  مذذرات وكذذان  وقيذذل اسذذتتاب النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم نااص اباان جعفاار: -3

 (4)ارتد.

اسذذتتاب  : عذذن عبذذد   بذذن عبيذذد بذذن عميذذر اللي ذذي أن رسذذول   عليذذ  السذذالمنااص اباان وهااب

 .(5)مرات  وكان نبهان قد ارتدأرب  نبهان 

 

 هـ(207الواقدي )ت  -6

ا سذذذذلمي بذذذذالوالء  المذذذذدني  أبذذذذو عبذذذذد     (6)محمذذذذد بذذذذن عمذذذذر بذذذذن واقذذذذد السذذذذهمي تعريفااااه:

دي: مذذذذن أقذذذذدم المذذذذ رخين فذذذذي اإلسذذذذالم  ومذذذذن أشذذذذهرهم  ومذذذذن حفذذذذا  الحذذذذديا. ولذذذذد الواقذذذذ

هذذذـ وولذذذي القجذذذاء ببلذذذداد. واسذذذتمر إلذذذى أن تذذذوفي  180بالمدينذذذة   ذذذم انتقذذذل إلذذذى العذذذراق سذذذنة 

فيهذذذذذا. مذذذذذن كتبذذذذذ  )الملذذذذذابي النبوي ذذذذذة( و)فذذذذذتس إفريقيذذذذذة(   و)فذذذذذتس العجذذذذذم( و)فذذذذذتس مصذذذذذر 

و)فتذذذذوو العذذذذراق( و)سذذذذيرة أبذذذذي بكذذذذر ووفاتذذذذ ( واإلسذذذذكندرية( و)أخبذذذذار مكذذذذة( و)الطبقذذذذات( 

و)تذذذذذذاريخ الفقهذذذذذذاء( و)الجمذذذذذذل( و)كتذذذذذذاب صذذذذذذفين( و)مقتذذذذذذل الحسذذذذذذين( و)جذذذذذذرب الذذذذذذدنانير 

 والدراهم(.

وهذذذو متذذذدخر عذذذن  (7)لذذذم يذذذرو   يذذذر  إال الطبرانذذذي 54أورد ابذذذن جعفذذذر حذذذدي ا واحذذذدا رقذذذم 

 عصر ابن جعفر.

                                      

 (1/52) 61 رقمعبد  بن وهب  الجام    (1)
 (/1487ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (.2/305) 527ابن وهب    الجام    رقم  (3)
 (7/244ابن جعفر  الجام  ) (4)
 .23  ص 92ة من موطد ابن وهب  رقم ابن وهب  كتاب المحارب (5)
 (6/311) والبركلي( 8/158)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (6)
 .من الفصل ا ول 54ان ر تخريج حديا  (7)
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مذذا دفذذ  مذذن عرفذذة دهذذم النذذاس بعيذذر  : وبللنذذا أن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لنااص اباان جعفاار

 (1)من وراح  فساق النبي صلى   علي  وسلم بعير  فقال:)يا أيها الناس على رسلكم(

: فحذذذد ني إبذذذراهيم بذذذن يبيذذذد  عذذذن عمذذذرو بذذذن دينذذذار  عذذذن طذذذاوس  عذذذن ابذذذن ناااص الواقااادي

! كمأيهذذا النذذاس  علذذى رسذذل: قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم: عبذذاس رجذذي   عنذذ  قذذال

 (2).عليكم بالسكينة  ليكه قويكم عن جعيفكم

 هـ(211عبد الرباق بن همام الصنعاني )ت  -7

  أبذذو بكذذر الصذذنعاني: مذذن حفذذا  الحذذديا (3)عبذذد الذذرباق بذذن همذذام بذذن نذذاف  الحميذذري تعريفااه:

ال قذذات  مذذن أهذذل صذذنعاء. كذذان يحفذذ  نحذذوا مذذن سذذبعة عشذذر ألذذه حذذديا. لذذ  )الجذذام  الكبيذذر( 

 في )تفسير القرآن( و)المصنه في الحديا( ويقال ل  الجام  الكبير. في الحديا  وكتاب

 . 128أورد ابن جعفر عدة أحاديا أخرجها عبد الرباق لكن  انفرد برواية حديا رقم 

: بللنذذذا أن ابنذذذة النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أسذذذلمت قبذذذل بوجهذذذا  ذذذم أسذذذلم ناااص ابااان جعفااار

  (4)فردها علي  بذلك النكاو.

: عذذذن ال ذذذوري  عذذذن جذذذابر  عذذذن الشذذذعبي  أن بينذذذب ابنذذذة النبذذذي صذذذلى   ناااص عباااد الااارزاق

أسذذلمت وبوجهذذا مشذذرك أبذذو العذذاص بذذن الربيذذ    ذذم أسذذلم بعذذد ذلذذك بحذذين فلذذم »: عليذذ  وسذذلم

 .(5)«يجدد نكاحا

 (هـ ٢٣٠ت )محمد بن سعد بن مني  البهري  -8

 قذذة  مذذن حفذذا   مذذ رن:   مذذوالهم  أبذذو عبذذد  (6)محمذذد بذذن سذذعد بذذن منيذذ  البهذذري: تعريفذذ 

وصذذذحب الواقذذذدي المذذذ رن  بمانذذذا  . ولذذذد فذذذي البصذذذرة  وسذذذكن بلذذذداد  فتذذذوفي فيهذذذا. الحذذذديا

فكتذذذذب لذذذذ  وروي عنذذذذ   وعذذذذره بكاتذذذذب الواقذذذذدي أشذذذذهر كتبذذذذ  الطبقذذذذات الكبذذذذري  يعذذذذره 

 .ابن سعد بطبقات

  21انفرد بإخراج حديا رقم 

ول فذذي الصذذالة عذذن قبلذذة وقيذذل: أنذذبل   عليذذ  ذلذذك وهذذو فذذي الصذذالة فتحذذ نااص اباان جعفاار:

 .(7)بيت المقدس إلى الكعبة

                                      

 (3/92)ابن جعفر  الجام   (1)
 (.3/1105الواقدي  الملابي ) (2)
 (3/353) والبركلي( 9/563)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (3)
 (/2847ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (7/176) 12640م رق طالق  أو نكاو من اإلسالم أدرك متىباب: عبد الرباق  المصنه   (5)
 (6/136) والبركلي( 12/19)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (6)
 (1/311ابن جعفر  الجام  ) (7)
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  أم بشذذذر بذذن البذذذراء بذذذن -صذذلى   عليذذذ  وسذذلم-بذذل بار رسذذذول    : ويقذذذال نااص ابااان سااعد:

صذذذلى   -معذذذرور فذذذى بنذذذى سذذذلمة فصذذذنعت لذذذ  طعامذذذا  وحانذذذت ال هذذذر فصذذذلى رسذذذول    

دار إلذذى الكعبذذذة واسذذذتقبل   بدصذذحاب  ركعتذذذين   ذذم أمذذذر أن يوجذذ  إلذذذى الكعبذذة فاسذذذت-عليذذ  وسذذذلم

 .(1)الميباب

 هـ( 241أحمد بن حنبل )ت  -9

إمذذذام المذذذذهب الحنبلذذذي   : تعريفذذذ : أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن حنبذذذل  أبذذذو عبذذذد    الشذذذيباني  الذذذواحلي

فنشذذد منكب ذذا . وولذذد ببلذذداد. أصذذل  مذذن مذذرو  وكذذان أبذذو  والذذي سذذرخس. وأحذذد ا حمذذة ا ربعذذة

فارا كبيذذذرة إلذذذى الكوفذذذة والبصذذذرة ومكذذذة والمدينذذذة علذذذى طلذذذب العلذذذم  وسذذذافر فذذذي سذذذبيل  أسذذذ

والذذذذذيمن والشذذذذذام وال لذذذذذور والملذذذذذرب والجباحذذذذذر والعذذذذذراقين وفذذذذذارس وخراسذذذذذان والجبذذذذذال 

 .(2)و يرها من الكتب. وصن ه المسند يحتوي على  ال ين أله حديا. وا طراه

ج خذذذريأورد ابذذذن جعفذذذر أحاديذذذا ك يذذذرة أخرجهذذذا ابذذذن حنبذذذل فذذذي مسذذذند   وانفذذذرد ابذذذن حنبذذذل بت

 .26حدي ا واحدا رقم 

ذذذا: قذذذال: رأيذذذت رسذذذول   )صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم(   ينفتذذذل  :ناااص ابااان جعفااار وفذذذي حذذذديا أيج 

عذذذن يمينذذذ  وعذذذن شذذذمال   ورأيتذذذ  يصذذذل ي وحذذذد  حافي ذذذا ومنذذذتعال   ورأيتذذذ  يصذذذوم فذذذي السذذذفر 

ا وقاعد ا  .(3)ويفطر  ورأيت  يشرب قاحم 

أنذذا رأيذذت النبذذي صذذلى : يذذ   عذذن جذذد  قذذالعذذن عمذذرو بذذن شذذعيب  عذذن أب نااص أحمااد باان حنباال:

ينفتذذل عذذن يمينذذ   وعذذن شذذمال  فذذي الصذذالة  ويشذذرب قاحمذذا وقاعذذدا  ويصذذلي     عليذذ  وسذذلم

 . (4) حافيا وناعال  ويصوم في السفر ويفطر 

 هـ(249ابن بنجوي  )ت  -10

: مذذذن حفذذذا  الحذذذديا وأحذذذد (5)حيمذذذد بذذذن مخلذذذد )بنجويذذذ ( بذذذن قتيبذذذة ا بدي النسذذذاحي تعريفاااه:

 حمذذذة المجذذذودين. أ هذذذر السذذذنة فذذذي نَسذذذا. لذذذ  كتذذذاب )ا مذذذوال( و)اآلداب النبوي ذذذة( و)التر يذذذب ا

 والترهيب(

لذذذم يذذذرو  معذذذ  إال البيهقذذذي وهذذذو متذذذدخر عذذذن  140أخذذذرج عذذذدة أحاديذذذا وأخذذذرج حذذذديا رقذذذم 

 ابن جعفر.

                                      

 (1/208ابن سعد  الطبقات الكبري  ) (1)
 (1/203) والبركلي( 10/664)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (2)
 (1/401ابن جعفر  الجام  ) (3)
 (11/393) 6783أحمد  المسند  رقم  (4)
 (2/283) والبركلي( 11/177)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (5)
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: وبللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ردوا الخذذذيط والمخذذذاط ناااص ابااان جعفااار

 (1)إن  عار وشنار(ف

: عذذن عمذذرو بذذن شذذعيب  عذذن أبيذذ   عذذن جذذد   يبيذذد أحذذدهما علذذى صذذاحب  نااص اباان زنجويااة

لمذذذا انصذذذذره النبذذذي صذذذلى   عليذذذذ  وسذذذلم عذذذذن حنذذذين  فكذذذان بسذذذذبوحة  سذذذدل  النذذذذاس : قذذذال

ردوا علذذذذي رداحذذذذي أتخذذذذافون »: فحاصذذذذت بذذذذ  ناقتذذذذ   فدخذذذذذت سذذذذمرة أو شذذذذجرة برداحذذذذ   فقذذذذال

فذذذاء   علذذذيكم م ذذذل سذذذمر تهامذذذة نعمذذذا لقسذذذمت  بيذذذنكم   ذذذم ال تجذذذدوني علذذذي البخذذذل؟ و  لذذذو أ

فلمذذذا كذذذان عنذذذد قسذذذم الخمذذذس  قذذذام إليذذذ  رجذذذل يسذذذتحل  مخيطذذذا أو « بخذذذيال  وال جبانذذذا وال كذذذذابا

 ذذذم رفذذذ  « ردوا الخذذذيط والمخذذذيط  فذذذإن الللذذذول عذذذار ونذذذار وشذذذنار علذذذى أهلذذذ »: خيطذذذا فقذذذال

  علذذيكم وال م ذذل هذذذ   إال الخمذذس والخمذذس  مذذا لذذي ممذذا أفذذاء»: وبذذرة مذذن ذروة بعيذذر فقذذال

 (2)«مردود عليكم

 هـ(272الفاكهي )ت:  -11

 : م رن. من أهل مكة  ل  )تاريخ مكة((3)محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي تعريفه:

م وقذذذد روا   يذذذر  إال أنهذذذ 61ولذذذم ينفذذذرد بذذذ   وحذذذديا رقذذذم  46أخذذذرج حذذذدي ين: حذذذديا رقذذذم 

 بعد عصر ابن جعفر.

: وقذذذال طذذذاوس: منذذذبل رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بمنذذذى عذذذن فااارناااص ابااان جع -1

يسذذذذذار مصذذذذذلى اإلمذذذذذام بمنذذذذذى   وأمذذذذذر االنصذذذذذار فنبلذذذذذوا مذذذذذن وراء الذذذذذدار  فقذذذذذال 

النذذذاس:)انبلوا( وأشذذذار إلذذذى نذذذواحي منذذذى  وبعمذذذوا أن طذذذاوس قذذذدم مذذذرتين  فكذذذل ذلذذذك 

 (4)يخط  بالحج  وقد لبى بالحج وال يذبس لذلك شيحا.

نذذذبل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بمنذذذى عذذذن :  ابذذذن جذذذريج  قذذذال طذذذاوس: قذذذال ناااص الفااااكهي

يسذذار مصذذلى اإلمذذام بمنذذى  قذذال ابذذن جذذريج وقذذال  يذذر طذذاوس مذذن أشذذياخنا م ذذل قذذول طذذاوس 

وأمذذذر النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بنسذذذاح  أن ينذذذبلن حيذذذا الذذذدار دار منذذذى   : وباد فيذذذ  قذذذال

فدشذذذار النبذذذي صذذذلى   انبلذذذوا:  ال للنذذذاسوأمذذذر ا نصذذذار أن ينبلذذذوا الشذذذعب وراء الذذذدور   وقذذذ

 (5)  علي  وسلم إلى نواحي منى

                                      

 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (2/680) 1138 ابن بنجوي   ا موال  رقم (2)
 (6/28) البركليان ر ترجمت : (3)
 (3/56ابن جعفر  الجام  ) (4)
 (.4/231الفاكهي  أخبار مكة في قديم الدهر وحدي    ) (5)
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: وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من بارنذذذي ميتذذذا ناااص ابااان جعفااار -2

 (1)كمن بارني حيا(

: قذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: : عذذذن ابذذذن عمذذذر رجذذذي   عنهمذذذا قذذذالناااص الفااااكهي

 (2)  ي كان كمن بارني في حياتيمن حج فبار قبري بعد وفات 

  

                                      

 (3/120)ابن جعفر  الجام   (1)
 (1/435) 949الفاكهي  أخبا مكة  رقم  (2)
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 المبحث الثاني: أحاديث ابن جعفر والمصادر الحديثية الالحقة له:

ي فذذذبعذذذد أن استعرجذذذنا أهذذذم المصذذذادر الحدي يذذذة السذذذابقة والمعاصذذذرة البذذذن جعفذذذر سنسذذذتعرم 

هذذذذا المبحذذذا أهذذذم المصذذذادر الحدي يذذذة التذذذي جذذذاءت بعذذذد عصذذذر ابذذذن جعفذذذر والتذذذي أخرجذذذت 

جهذذا جعفذذر فذذي جامعذذ   وطريقذذة تحديذذد ا حاديذذا أنذذي أذكذذر أول مذذن أخر أحاديذذا ذكرهذذا ابذذن

يذذة بعذذد عصذذر ابذذن جعفذذر حتذذى وإن أخرجهذذا  يذذر  ممذذن جذذاء بعذذد    فالسذذبع البمنذذي لذذ  أولو

 هنا  وهذ  المصادر هي:

 هـ(307أبو يعلى الموصلي )ت  -1

لمذذذاء   أبذذذو يعلذذذى: حذذذاف   مذذذن ع(1)أحمذذذد بذذذن علذذذي بذذذن الم نذذذى التميمذذذي الموصذذذلي تعريفاااه:

 الحديا.

علذذو   قذذة مشذذهور  نعتذذ  الذذذهبي بمحذذدا الموصذذل. عمذذر طذذويال حتذذى نذذاهب المحذذة. إليذذ  انتهذذى

اإلسذذذناد  فذذذذابدحم عليذذذذ  أصذذذحاب الحذذذذديا  تذذذذوفي بالموصذذذل. لذذذذ  كتذذذذب منهذذذا )المعجذذذذم( فذذذذي 

 الحديا  و)مسندان( كبير وصلير.

رجذذ  بعذذد عصذذر أورد  ابذذن جعفذذر فذذي جامعذذ   وهذذو أول مذذن أخ 77أخذذرج حذذدي ا واحذذدا رقذذم 

 .(2)ابن جعفر

 (3): قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)تهادوا تحابوا(نص ابن جعفر 

تهذذذذادوا »: قذذذذال رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم: : عذذذذن أبذذذذي هريذذذذرة قذذذذالنااااص أبااااي يعلاااا 

 (4)«تحابوا

 

 هـ(310ابن جرير الطبري )ت  -2

ر: المذذ رن المفسذذر اإلمذذام. ولذذد فذذي   أبذذو جعفذذ(5)محمذذد بذذن جريذذر بذذن يبيذذد الطبذذري تعريفااه:

طبرسذذذتان  واسذذذتوطن بلذذذداد وتذذذوفي بهذذذا. وعذذذرم عليذذذ  القجذذذاء فذذذامتن   والم ذذذالم فذذذدبى. لذذذ  

)أخبذذذار الرسذذذل والملذذذوك( يعذذذره بتذذذاريخ الطبذذذري و)جذذذام  البيذذذان فذذذي تفسذذذير القذذذرآن( يعذذذره 

عتقذذذاد( بتفسذذذير الطبذذذري  )اخذذذتاله الفقهذذذاء( و)المسترشذذذد( فذذذي علذذذوم الذذذدين  و)جذذذبء فذذذي اال

و)القذذرآت( و يذذر ذلذذك. وهذذو مذذن  قذذات المذذ رخين  قذذال ابذذن ا  يذذر: أبذذو جعفذذر أو ذذع مذذن نقذذل 

 التاريخ  وفي تفسير  ما يدل على علم  بير وتحقيع.

                                      

 (1/171) والبركلي( 14/147)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (1)
 .من الفصل ا ول 77ان ر تخريج حديا  (2)
 (4/306)ابن جعفر  الجام   (3)
 (11/9) 6148أبو يعلى  مسند أبي يعلى  رقم  (4)
 (6/69) والبركلي( 14/267)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (5)
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أورد  ابذذن جعفذذر فذذي جامعذذ   وهذذو أول مذذن أخرجذذ  بعذذد عصذذر  16أخذذرج حذذدي ا واحذذدا رقذذم 

 .(1)ابن جعفر

لصذذذلوة لذذذدلوك الشذذذمس( يعنذذذي بوال الشذذذمس  وهذذذي : قذذذال   تعذذذالى:)أقم اناااص ابااان جعفااار

 (2)االولى والعصر  فيما جاء عن النبي صلى   علي  وسلم.

: قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم: : عذذن أبذذي مسذذعود عقبذذة بذذن عمذذرو  قذذالنااص الطبااري

 (3)  .أتاني جبراحيل علي  السالم لدلوك الشمس حين بالت فصلى بي ال هر 

 

 هـ(316أبو عوانة )ت  -3

يعقذذذوب بذذذن إسذذذحاق بذذذن إبذذذراهيم النيسذذذابوري   تعريفاااه:
 ذذذم ا سذذذفراييني  أبذذذو عوانذذذة: مذذذن  (4)

أكذذذذابر حفذذذذا  الحذذذذديا. طذذذذاه الشذذذذام ومصذذذذر والعذذذذراق والحجذذذذاب والجبيذذذذرة والذذذذيمن وبذذذذالد 

فذذذارس  فذذذي طلذذذب الحذذذديا  واسذذذتقر فذذذي أسذذذفرايين فتذذذوفي بهذذذا. مذذذن كتبذذذ   الصذذذحيس المسذذذند  

 ول  في  بيادات.وهو مخرج على صحيس مسلم  

 بعد عصر ابن جعفر. (5)وهو أول من أخرج  8تفرد بإخراج حديا رقم 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)يجبب لللسذذذل مذذذن  ناااص ابااان جعفااار: -1

 (6)الجنابة صاع من ماء(

يجذذذبب مذذذن اللسذذذل مذذذن الجنابذذذة :  -صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم -: وقذذذال النبذذذي ناااص أباااي عواناااة

  (7)  وفي الوجوء المدصاع من الماء  

 

 هـ(360الطبراني )ت  -4

  أبذذذو القاسذذذم: مذذذن كبذذذار (8)سذذذليمان بذذذن أحمذذذد بذذذن أيذذذوب بذذذن مطيذذذر اللخمذذذي الشذذذامي تعريفاااه:

المحذذذد ين. أصذذذل  مذذذن طبريذذذة الشذذذام  وإليهذذذا نسذذذبت . ولذذذد بعكذذذا  ورحذذذل إلذذذى الحجذذذاب والذذذيمن 

( فذذذذي الحذذذذديا  ومصذذذذر والعذذذذراق وفذذذذارس والجبيذذذذرة  وتذذذذوفي بدصذذذذبهان. لذذذذ   ال ذذذذة )معذذذذاجم

منهذذذا )المعجذذذم الصذذذليرو ا وسذذذط والكبيذذذر( رتذذذب فيذذذ  أسذذذماء المشذذذايخ علذذذى الحذذذروه. ولذذذ  

 كتب في )التفسير( و)ا واحل( و)دالحل النبوة( و ير ذلك.

                                      

 .من الفصل ا ول 16ان ر تخريج حديا  (1)
 (1/308ابن جعفر  الجام  ) (2)
 (17/517) والتراا  التربية دار القرآن  آي تدويل عن البيان جام :   هـ(310: تالطبري  محمد بن جرير الطبري ) (3)
 (8/196) والبركلي( 14/417)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (4)
 من الفصل ا ول 8ان ر تخريج حديا  (5)
 (1259ابن جعفر  الجام  ) (6)
يس ُمسلم   باب ذكر الخبر الدال على إيجاب البكاة على العنب  رقم أبو عوانة  ا (7) ج َعلى َصحس  (.8/332) 3361لمسنَد الص حيس الُمَخر 
 (3/121) والبركلي( 16/119)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (8)
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 أوردهما ابن جعفر في جامع . 121رقم  17تفرد بإخراج حدي ين رقم 

ا هذذن علذذي فريجذذة قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال:) ال نااص اباان جعفاار: -1

 (1)وهن لكم تطوع: قيام الليل  والوتر  والسواك( فدمر الوتر فقد لحع بالفراحم.

علذذذي هذذذن  ذذذالا :  قذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: عذذذن عاحشذذذة قالذذذت ناااص الطبراناااي:

 (2)«الوتر  والسواك  وقيام الليل: فريجة وهو لكم سنة

وسذذلم( أنذذ  قذذال: قذذذه المحصذذنة تحذذبط  وعذذن النبذذي )صذذلى   عليذذ  نااص اباان جعفاار: -2

 (3)عمل سبعين سنة.

إن قذذذذه المحصذذذنة »: عذذذن حذيفذذذة  عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال ناااص الطبراناااي:

 .(4)«يهدم عمل ماحة سنة

 

 هـ( 427ال علبي )ت  -5

  أبذذذو إسذذذحاق: إمذذذام حذذذاف  مفسذذذر  مذذذن أهذذذل (5)أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن إبذذذراهيم ال علبذذذي تعريفاااه:

شذذذتلال بالتذذذدريخ. مذذذن كتبذذذ  )عذذذراحس المجذذذالس( فذذذي قصذذذص ا نبيذذذاء  و)الكشذذذه نيسذذذابور لذذذ  ا

 والبيان في تفسير القرآن( يعره بتفسير ال علبي.

 .141تفرد بإيراد أ ر أورد  ابن جعفر في جامع  كحديا رقم 

: وبللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من الكبذذذاحر خروجذذذك ناااص ابااان جعفااار

  (6)يلك بسنتك وقتالك أهل صفوتك(من أمتك وتبد

تركذذذك ملتذذذك   وتبذذذديلك : الكبذذذاحر  ذذذالا: وقذذذال جعفذذذر الصذذذادق رجذذذي   عنذذذ : ناااص الثعلباااي

 (7) .سنتك  وقتالك أهل صفقتك

 

 هـ(458البيهقي )ت  -6

  أبذذو بكذذر: مذذن أحمذذة الحذذديا. ولذذد فذذي بنيسذذابور ونشذذد (8)أحمذذد بذذن الحسذذين بذذن علذذي تعريفااه:

اد  ذذم إلذذى الكوفذذة ومكذذة و يرهمذذا  وطلذذب إلذذى نيسذذابور  فلذذم يذذبل فذذي بيهذذع ورحذذل إلذذى بلذذد

فيهذذذا إلذذذى أن مذذذات. ونقذذذل ج مانذذذ  إلذذذى بلذذذد . صذذذنه بهذذذاء ألذذذه جذذذبء  منهذذذا )السذذذنن الكبذذذري( 

                                      

 (1/310ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (3/315  )3266المرج  السابع  رقم  (2)
 (/2017فر  الجام  )ابن جع (3)
 (3/168) 3023الطبراني  المعجم الكبير  رقم  (4)
 (1/212) والبركلي( 17/435)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (5)
 (7/298ابن جعفر  الجام  ) (6)
 (10/258ال علبي  الكشه والبيان عن تفسير القرآن  دار التفسير  ) (7)
 (1/115) والبركلي( 18/163أعالم النبالء) سير الذهبي ان ر ترجمت :  (8)
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عشذذذر مجلذذذدات  و)السذذذنن الصذذذلري( و)المعذذذاره( و)ا سذذذماء والصذذذفات( و)ودالحذذذل النبذذذوة( 

سذذذذذوط( و)الجذذذذذام  المصذذذذذنه فذذذذذي و)اآلداب( فذذذذذي الحذذذذذديا  و)التر يذذذذذب والترهيذذذذذب( و)المب

 شعب اإليمان(.

 أورد  ابن جعفر في جامع . 83تفرد بإخراج حدي ا واحدا رقم 

: قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وجبريذذذل عليذذذ  السذذذالم : مذذذرا بطعذذذام ناااص ابااان جعفااار

فقذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لجبريذذل: مذذا أطيذذب هذذذا الطعذذام. فقذذال لذذ  جبريذذل: أدخذذل يذذدك 

وفذذذ  فوجذذذد  متليذذذرا. فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لصذذذاحب الطعام:)أمذذذا أنذذذت فقذذذد فذذذي ج

 (1)جمعت خصلتين وفي نسخة خطيحتين خيانة في دينك و شا للمسلمين(

:  : عذذن أبذذي هريذذرة  مذذر النبذذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم برجذذل يبيذذ  طعامذذا فقذذذالنااص البيهقااي

مذذذا أراك إال جمعذذذت خيانذذذة فذذذي :  فقذذذال أوحذذذى إلذذذي جبريذذذل عليذذذ  السذذذالم أن أدخذذذل يذذذدك فيذذذ  

 (2) دينك  و شا للمسلمين 

 هـ( 463ابن عبد البر )ت  -7

  أبذذو عمذذر: (3)يوسذذه بذذن عبذذد   بذذن محمذذد بذذن عبذذد البذذر النمذذري القرطبذذي المذذالكي تعريفااه:

مذذذن كبذذذار حفذذذا  الحذذذديا  مذذذ رن  أديذذذب  بحا ذذذة. يقذذذال لذذذ  حذذذاف  الملذذذرب. ولذذذد بقرطبذذذة. 

 ربذذذذي ا نذذذذدلس وشذذذذرقيها. وولذذذذي قجذذذذاء لشذذذذبونة وشذذذذنترين. ورحذذذذل رحذذذذالت طويلذذذذة فذذذذي 

وتذذذوفي بشذذذاطبة. لذذذ  تذذذدليه ك يذذذرة منهذذذا:  االسذذذتيعاب  فذذذي تذذذراجم الصذذذحابة  و  جذذذام  بيذذذان 

 العلم وفجل   و  التمهيد لما في الموطد من المعاني وا سانيد  و يرها.

 أورد  ابن جعفر في جامع . 1أخرج حدي ا واحدا رقم 

يذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال: )تعلمذذوا العلذذم فذذإن تعليمذذ  هلل : قنااص اباان جعفاار

خشذذية  ومدارسذذت  تسذذبيس  وطلبذذ  عبذذادة  والبحذذا عنذذ  جهذذاد  وتعليمذذ  لمذذن ال يعلمذذ  صذذدقة  

وبذلذذذ   هلذذذ  قربذذذة  وهذذذو منذذذار سذذذبيل الجنذذذة  وا نذذذيس فذذذي الوحذذذدة  والصذذذاحب فذذذي اللربذذذة  

الخيذذذر قذذذادة وأحمذذذة هذذذدي  تقذذذتص آ ذذذارهم  وترفذذذ  أعمذذذالهم   يرفذذذ    بذذذ  اقوامذذذا  فذذذيجعلهم فذذذي

وتر ذذذب المالحكذذذة فذذذي خلذذذتهم  وبدجنحتهذذذا تمسذذذحهم  وكذذذل رطذذذب ويذذذابس يسذذذتلفر لهذذذم حتذذذى 

حيتذذذذذان البحذذذذذر وهوامذذذذذ   وسذذذذذباع البذذذذذر وأنعامذذذذذ   والسذذذذذماء ونجومهذذذذذا  وا رم وتخومهذذذذذا  

 (4)الن ر في  يعدل الصيام  ومذاكرت  تعدل القيام(

                                      

 (/1325ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (7/230) 4923البيهقي  شعب اإليمان  رقم  (2)
 (8/240) والبركلي( 18/153)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (3)
 (1/41ابن جعفر  الجام  ) (4)
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تعلمذذوا »: قذذال رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم: : عذذن معذذاذ بذذن جبذذل قذذاللباارنااص اباان عبااد ا

العلذذذم  فذذذإن تعليمذذذ  هلل خشذذذية وطلبذذذ  عبذذذادة  ومذاكرتذذذ  تسذذذبيس والبحذذذا عنذذذ  جهذذذاد  وتعليمذذذ  

لمذذن ال يعلمذذ  صذذدقة  وبذلذذ   هلذذ  قربذذة   نذذ  معذذالم الحذذالل والحذذرام ومنذذار سذذبل أهذذل الجنذذة 

ب فذذي اللربذذة والمحذذدا فذذي الخلذذوة  والذذدليل علذذى السذذراء وهذذو ا نذذس فذذي الوحشذذة والصذذاح

والجذذذراء  والسذذذالو علذذذى ا عذذذداء  والذذذبين عنذذذد ا خذذذالء  يرفذذذ    بذذذ  أقوامذذذا فذذذيجعلهم فذذذي 

الخيذذر قذذذادة وأحمذذذة يقذذذتص آ ذذذارهم  ويقتذذذدي بدفعذذذالهم وينتهذذذى إلذذذى رأيهذذذم  تر ذذذب المالحكذذذة فذذذي 

بس  وحيتذذذان البحذذذر وهوامذذذ  وسذذذباع خلذذذتهم وبدجنحتهذذذا تمسذذذحهم يسذذذتلفر لهذذذم كذذذل رطذذذب ويذذذا

البذذذر وأنعامذذذ    ن العلذذذم حيذذذاة القلذذذوب مذذذن الجهذذذل ومصذذذابيس ا بصذذذار مذذذن ال لذذذم يبلذذذ  العبذذذد 

بذذذذالعلم منذذذذابل ا خيذذذذار والذذذذدرجات العذذذذال فذذذذي الذذذذدنيا واآلخذذذذرة  والتفكذذذذر فيذذذذ  يعذذذذدل الصذذذذيام 

إمذذام والعمذذل  ومدارسذذت  تعذذدل القيذذام بذذ  توصذذل ا رحذذام وبذذ  يعذذره الحذذالل مذذن الحذذرام وهذذو

 (1)«تابع  يلهم  السعداء ويحرم  ا شقياء

 

 هـ(468الواحدي )ت  -8

  أبذذو الحسذذن الواحذذدي: مفسذذر  عذذالم (2)علذذي بذذن أحمذذد بذذن محمذذد بذذن علذذي بذذن َمتُّويذذة تعريفااه:

بذذذذا دب  نعتذذذذ  الذذذذذهبي بإمذذذذام علمذذذذاء التدويذذذذل. مولذذذذد  ووفاتذذذذ  بنيسذذذذابور. لذذذذ   البسذذذذيط  و  

فذذذذي التفسذذذذير  و  أسذذذذباب النذذذذبول  و  شذذذذرو ا سذذذذماء الحسذذذذنى الوسذذذذيط  و  الذذذذوجيب  كلهذذذذا 

  و ير ذلك وهو ك ير. 

 بمعنا . (3)وأخرج  ابن أبي شيبةبلف  قريب وقد أخرج   148تفرد بإيراد حديا رقم 

وقيذذل : إن رجذذال كذذان فذذي سذذيرت  وأنذذ  انتهذذى إلذذى رجذذل مذذن المشذذركين فلمذذا : نااص اباان جعفاار

فطعنذذ  فقتلذذ  وإنمذذا ر ذذب فذذي متيذذ  كذذان معذذ  فبللنذذا أن  ذهذذب ليطعنذذ  برمحذذ   قذذال: إنذذي مسذذلم

ذلذذذك بلذذذ  النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدعا بذذذ  فقذذذال: )أقتلتذذذ  بعذذذدما بعذذذم أنذذذ  مسذذذلم؟( فقذذذال: 

والذذذذي بع ذذذك بذذذالحع نبيذذذا يذذذا رسذذذول   مذذذا قالهذذذا إال متعذذذوذا  وحتذذذى وجذذذد حذذذر السذذذنان فدعذذذاد 

عليذذذ  الرجذذذل مقالتذذذ  ا ولذذذى   فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم ذلذذذك  ذذذالا مذذذرات ويذذذرد 

رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي الرابعذذذة: )فهذذذال شذذذققت عذذذن لسذذذان ( وفذذذي نسذذذخة)ويلك 

عذذن قلبذذ  فن ذذذرت إلذذى قلبذذ  قذذذال: أو كنذذت أعلمذذ  يذذذا رسذذول   صذذلى   عليذذذك فقذذال: )ويلذذذك 

تكذذن تعلمذذ  إنمذذا إنذذك لذذم تكذذن تعلمذذ  إنمذذا يمذذين عذذن قلبذذ  لسذذان ( وفذذي نسذذخة قال:)ويلذذك إنذذك لذذم 

                                      

 .268 رقم (1/238ابن عبد البر  باب جام  في فجل العلم  ) (1)
 (4/255) والبركلي( 18/339)النبالء أعالم سير الذهبي ان ر ترجمت :  (2)
 (7/425) 37013حديا عبد   بن أبي حدرد ا سلمي  رقم ابن أبي شيبة  المصنه   (3)
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يبذذذين عذذذن قلبذذذ  لسذذذان (فبللنا أن ذلذذذك الرجذذذل لذذذم يلبذذذا إال يسذذذيرا حتذذذى مذذذات فذذذدفنو  فدصذذذبس 

منبذذذوذا  ذذذم أعذذذادو  فدصذذذبس منبذذذوذا فذذذدمرهم النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أن ينطلقذذذوا بذذذ  جبلذذذين 

 من تلك الجبال.

يَن َءاَمنُذذول  دَيَُّهذذا مل ذذذس
ل س فَتَبَي نُذذواْ َواَل فسذذي َجذذَرُبتُُم  اْ إسَذاوبللنذذا أن هذذ الء اآليذذات نذذبلن فيذذ : )يَٱ  ّ َسذذبسيلس م

ذذا تَُبتَ  ن  َم لَُسذذَت ُمُ مس ذذلَٱ ل إسلَذذُيُكُم ملس  س َرَم مُلَحيَذذلُذذوَن َعذذتَقُولُذذواْ لسَمذذُن أَُلقَذذىٱ  ّ نذذَد م ُنيَا فَعس ةس ملذذدُّ  َملَذذانسُم َك سيذذَرة   وٱ

ُ عَ   ّ ذذذن قَُبذذذُل فََمذذذن  م لسَك ُكنذذذتُم م س اْ  َكذذذَذٱ َ إس لَذذذُيُكُم فَتَبَي نُذذذول  ّ ا( و َكذذذاَن بس ن  م أنذذذبل : )َوَمذذذن َمذذذا تَُعَملُذذذوَن َخبسيذذذر 

ا(  د  تَعَم س ا مُّ ن   يَُقتُُل ُمُ مس

وقذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذلم : أراد   أن يجعذذذل ذلذذذك عبذذذرة وموع ذذة يع ذذذم بهذذذا حرمذذذة 

  (1)دماء المسلمين.

خرجذذذذذوا  -صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم  -ب النبذذذذذي إن أصذذذذذحا: : وقذذذذذال الحسذذذذذنناااااص الواحااااادي

 يطوفون  فلقوا المشركين فهبموهم  فشد

إنذذذي مسذذذلم  : مذذذنهم رجذذذل فتبعذذذ  رجذذذل مذذذن المسذذذلمين وأراد متاعذذذ   فلمذذذا  شذذذي  بالسذذذنان قذذذال

إنذذي مسذذلم  فكذبذذ   ذذم أوجذذر  السذذنان فقتلذذ   وأخذذذ متاعذذ  وكذذان قلذذيال  فرفذذ  ذلذذك إلذذى رسذذول 

فهذذال :  يذذا رسذذول   إنمذذا قالهذذا متعذذوذا  قذذال: فقذذال . م أنذذ  مسذذلم؟ قتلتذذ  بعذذدما بعذذ:    فقذذال

وكنذذت : قذذال لتن ذذر أصذذادق هذذو أم كذذاذب؟ :  لذذم يذذا رسذذول  ؟ قذذال:   قذذال عذذن قلبذذ  شذذققت 

   ويلذذك إنذذك إن لذذم تكذذن تعلذذم ذلذذك  إنمذذا كذذان يبذذين عنذذ  لسذذان  :  أعلذذم ذلذذك يذذا رسذذول  ؟ قذذال

 ذذذم عذذذادوا : ت  فذذذدفن فدصذذذبس وقذذذد وجذذذ  إلذذذى جنذذذب قبذذذر  قذذذالفمذذذا لبذذذا القاتذذذل أن مذذذا: قذذذال

فحفذذروا لذذ   وأمكنذذوا ودفنذذو   فدصذذبس وقذذد وجذذ  إلذذى جنذذب قبذذر  مذذرتين أو  ال ذذا  فلمذذذا رأوا 

قذذذال . وأنذذذبل   تعذذذالى هذذذذ  اآليذذذة: أن ا رم ال تقبلذذذ  ألقذذذو  فذذذي بعذذذم تلذذذك الشذذذعاب  قذذذال

 .(2)م أن ال يعودواإن ا رم تجن من هو شر من   ولكن وع  القو: الحسن

 

 هـ(471الجرجاني ) -9

  أبذذذو بكذذذر: واجذذذ  أصذذذول (3)عبذذذد القذذذاهر بذذذن عبذذذد الذذذرحمن بذذذن محمذذذد الجرجذذذاني تعريفاااه:

البال ذذذة. كذذذان مذذذن أحمذذذة الللذذذة. مذذذن أهذذذل جرجذذذان لذذذ  شذذذعر رقيذذذع. مذذذن كتبذذذ   أسذذذرار البال ذذذة 

يس والسُّذذذذَور    و   و  دالحذذذذل اإلعجذذذذاب  و  إعجذذذذاب القذذذذرآن  و  َدْرُج الذذذذدُّرر فذذذذي تَفسسذذذذيسر اآل

 العوامل المحة  .

                                      

 (9-8/8ابن جعفر  الجام  ) (1)
 176ص  348الواحدي  أسباب النبول  رقم  (2)
 (4/48) والبركلي( 18/432)النبالء أعالم رسي الذهبي ان ر ترجمت :  (3)
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 .145أورد حدي ا مرسال أورد  ابن جعفر في جامع  رقم 

: وعذذن الحسذذن أن مسذذيلمة الكذذذاب أخذذذ رجلذذين مذذن أصذذحاب النبذذي صذذلى   نااص اباان جعفاار

عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال  حذذذدهم: أتشذذذهد أن محمذذذدا رسذذذول  ؟ قذذذال: نعذذذم. وقذذذال: تشذذذهد أنذذذي رسذذذول 

لذذذى سذذذبيل . وكذذذان يقبذذذل ذلذذذك مذذذن النذذذاس. وقذذذال ل خذذذر: أتشذذذهد أن محمذذذدا  ؟ قذذذال: نعذذذم فخ

رسذذذول  . قذذذال : نعذذذم صذذذلى   علذذذى رسذذذول  . فقذذذال: أتشذذذهد أنذذذي رسذذذو  ؟ فقذذذال: إنذذذي 

أصذذم إنذذي أصذذم. قذذال: فدعادهذذا عليذذ  أتشذذهد أن محمذذدا رسذذول  ؟ قذذال: نعذذم نعذذم نعذذم. فقذذال: 

فجذذذرب عنقذذذ   فبلذذذ  ذلذذذك رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ   فتشذذذهد أنذذذي رسذذذو  ؟ فقذذذال: إنذذذي أصذذذم

وسذذذلم فقال:)أمذذذا المقتذذذول فمجذذذى علذذذى صذذذدق  ويقينذذذ  وأخذذذذ بفجذذذل  فهنيحذذذا لذذذ   وأمذذذا اآلخذذذر 

  (1)فقبل رخصة رب  فال تبعة علي .

أتشذذذذهد أن : : وأخذذذذذ مسذذذذيلمة الكذذذذذاب رجلذذذذين مذذذذن المسذذذذلمين فقذذذذال  حذذذذدهمانااااص الجرجاااااني

فخلذذذى سذذذبيل   وقذذذال . نعذذذم: أتشذذذهد أنذذذي رسذذذول  ؟ قذذذال: قذذذال . نعذذذم: محمذذذد ا رسذذذول  ؟ قذذذال

إنذذذي : أتشذذذهد أنذذذي رسذذذول  ؟ قذذذال: قذذذال  . نعذذذم: أتشذذذهد أن محمذذذد ا رسذذذول  ؟ قذذذال: ل خذذذر

ا والرجذذذل يقذذذول قولذذذ   فذذذدمر بجذذذرب عنقذذذ   ولمذذذا سذذذم  ذلذذذك  أصذذذم   فكذذذرر عليذذذ  قولذذذ  مذذذرار 

ل رخصذذذة   تعذذذالى  وأمذذذا اآلخذذذر فمجذذذى أمذذذا ا ول  فقبذذذ:    قذذذال -عليذذذ  السذذذالم-رسذذذول   

 (2)   على صدق  ويقين  وأخذ بفجيلة فهنيح ا ل  

 

 هـ(509الديلمي )ت:  -10

  أبذذذو شذذذجاع الذذذديلمي  الهمذذذذاني: (3)شذذذيروي  بذذذن شذذذهردار بذذذن شذذذيرو يذذذ  بذذذن فناخسذذذرو تعريفاااه:

ب  مذذ رن مذذن العلمذذاء بالحذذديا. لذذ  )تذذاريخ همذذذان( بلذذد   و)فذذردوس ا خبذذار بمذذد ور الخطذذا

المخذذذذرج علذذذذى كتذذذذاب الشذذذذهاب( اختصذذذذر  ابنذذذذ  شذذذذهردار )المتقدمذذذذة ترجمتذذذذ ( وسذذذذما  )مسذذذذند 

الفذذذردوس( واختصذذذر المختصذذذر ابذذذن حجذذذر العسذذذقالني وسذذذما  )تسذذذديد القذذذوس فذذذي اختصذذذار 

ن( فذذي معرفذذة أحذذوال النبذذي صذذلى    -مسذذند الفذذردوس( ولذذ  )ريذذام ا نذذس لعقذذالء اإلنذذس 

 علي  وسلم وتاريخ الخلفاء.

 12بإيراد حدي ين أوردهها ابن جعفر في جامع  ورقم تفرد 

                                      

 (7/307ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (. 2/478الجرجاني  َدْرُج الدُّرر في تَفسسيسر اآليس والسَُّور  ) (2)
 (3/183) والبركلي( 19/294ان ر ترجمت : الذهبي  سير أعالم النبالء) (3)
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: روي عنذذذذ  صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم النهذذذذي عذذذذن الن ذذذذر فذذذذي الفذذذذروج عنذذذذد نااااص اباااان جعفاااار

 (1)المجامعة  وعن الكالم عند المجامعة

: يذذذا أيهذذذا النذذذاس إن   عذذذب وجذذذل أمرنذذذي أن أعلمكذذذم ممذذذا علمنذذذي وأ دبكذذذم ال ناااص الاااديلمي

لمجامعذذة فإنذذ  يكذذون منذذ  خذذرس الولذذد وال ين ذذرن أحذذدكم إلذذى فذذرج يك ذذرن أحذذدكم الكذذالم عنذذد ا

امرأتذذ  إذا هذذو يجامعهذذا فإنذذ  يكذذون منذذ  العمذذى وال يقذذبلن أحذذدكم امرأتذذ  إذا هذذو يجامعهذذا فإنذذ  

 (2)يكون الصمم صمم الولد وال يديمن أحدكم الن ر في الماء فإن  من  يكون ذهاب العقل

 

 

 

 

 

  

                                      

 (1/268ابن جعفر  الجام  ) (1)
 (.5/272  ) 8172مد ور الخطاب  رقم الديلمي  الفردوس ب (2)
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لم أستطع تخريجها المبحث الثالث: األحاديث التي  

 الموج  الحديا رقم

قذذرآن  قيذذل سذذحل النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم عذذن العلذذم فقذذال:)العلم كلذذ  ال  1

 وهو ا صل والتنبيل  وما بعد  من العلم تفسير ل  وتدويل(

1/43 

نتذذذان قذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)واحذذذدة لمذذذن قذذذل مذذذا    وا   2

 مل الوجوء(لمن استعجل  و الا عليهن ع

 ي1

110 

هلذذ  وقيذذل : كذذان النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم إذا جذذام  أهلذذ  تلمذذر هذذو وأ  3

 في الملحفة.

1/269 

اس وقيذذل: كذذان النبذذي )صذذذلى   عليذذ  وسذذلم(  يسذذلم فذذذي الصذذالة علذذى النذذذ  4

 عن يمين   فتحول الناس عن يمين  كذلك  فسلم عن يمين  وشمال .

1/401 

  عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذ  قذذذذال:)ال حنذذذذا علذذذذى يذذذروي عذذذذن رسذذذذول   صذذذلى   5

 ملتصب(

3/205 

 3/209 وقال:)ليس لفاجر يمين(  6

وقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ليس بمسذذذلط علذذذى مقهذذذور عقذذذد وال   7

 عهد(

3/209 

ويوجذذذد فذذذي الروايذذذة عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:وفي امذذذرأة نذذذذرت   8

ركعذذذة فذذذي مسذذذجد أن تصذذذلي فذذذي محذذذة مسذذذجد قال:)يجبحهذذذا أن تصذذذلي محذذذة 

 واحد(

3/237 

 قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال تجذذذوب شذذذهادة الخصذذذم  9

ى وال دافذذذ  ملذذذرم وال المذذذتهم وال الشذذذريك وال يجذذذوب شذذذهادة مذذذن يجذذذر إلذذذ

   ل (نفس  شيحا أو يدف  عنها أو إلى ولد  ماال أو لعبد   ن مال عبد

4/31 

أن رجذذال  ذذاهر مذذن امرأتذذ  علذذى وروي عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم   10

نا عهذذد النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فلذذم يجذذد عتذذع رقبذذة فذذدطعم سذذتين مسذذي

ي  ذذداحهم  ذذم وطذذ  بوجتذذ   ذذم جذذاء النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فقذذال: إنذذ

 ذذذاهرت مذذذن امرأتذذذي فلذذذديت سذذذتين مسذذذكينا  ذذذم عجلذذذت فواقعتهذذذا فقذذذال لذذذ  

ن  اذهذذذب اذهذذذب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)فما كنذذذت جذذذديرا أت تصذذذ

 فعشهم وال بدس عليك في أهلك(

6/322 

 6/352وكذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذد طلذذذع بوجتذذذ  حفصذذذة بنذذذت عمذذذر   11
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 :حدي ا وهي 14أ ناء عملي في تخريج أحاديا جام  ابن جعفر لم أستط  تخريج ألفا  

 

ا حاديذذذذا شذذذذواهد اسذذذذتطعت الوصذذذذول إليهذذذذا فدجذذذذفتها فذذذذي تخريجهذذذذا  لذذذذبعم ألفذذذذا  هذذذذذ 

د وبعجذذها لذذم أسذذتط  الوصذذول إلذذى شذذواهد لهذذا وأنذذا أجذذ  هنذذا بعذذم االحتمذذاالت لعذذدم وجذذو

 في المصادر الحدي ية التي بين أيدينا اآلن: هذ  ا حاديا

 ابذذذن جعفذذذر يسذذذير علذذذى طريقذذذة الفقهذذذاء فذذذي إيذذذراد ا حاديذذذا  وفذذذي اللالذذذب يرويهذذذا -1

 عناها لذا هناك صعوبة كبيرة في إرجاعها إلى أصلها الحدي ي.بم

مصذذذذدرا  12عذذذذدم تذذذذدوينها مذذذذن ا سذذذذاس  فكمذذذذا الح نذذذذا فذذذذي المبحذذذذا ال ذذذذاني هنذذذذاك  -2

حذذذذدي يا أتذذذذت بعذذذذد ابذذذذن جعفذذذذر وأخرجذذذذت أحاديذذذذا أوردهذذذذا فذذذذي كتابذذذذ   فربمذذذذا هذذذذذ  

 ا حاديا كانت متدوالة شفهيا في ذلك العصر ولم تدون من ا ساس.

ولذذذم  حاديذذذا وردت فذذذي كتذذذب الفقذذذ  العمانيذذذة السذذذابقة البذذذن جعفذذذر والتذذذي فقذذذدتهذذذذ  ا  -3

تصذذلنا وهذذي ك يذذرة مذذن م ذذل جذذام  أبذذي صذذفرة وجذذام  موسذذى بذذن علذذي وكتذذب محمذذد 

 بن محبوب وهذا االحتمال وارد ويدعم  المبحا ال الا من الفصل ال اني.

خل فذذذذي هذذذذذ  ا حاديذذذذا موجذذذذودة لكذذذذن لذذذذم تخذذذذرج أو تذذذذرقن فذذذذي الحاسذذذذوب أو لذذذذم تذذذذد -4

  مستقبل.البرامج الحدي ية الجديدة من م ل المكتبة الشاملة و يرها. وست هر في ال

 وأشهد على ردها

 7/275 وكان ال يتل م في اللبار في اللبو  12

وقذذذد جذذذاء الحذذذديا أن رجذذذال مذذذن المشذذذركين أهذذذدي إلذذذى النبذذذي صذذذلى     13

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم خاصذذذة بذذذ  ولذذذم  عليذذذ  وسذذذلم جاريذذذة فجعلهذذذا النبذذذي

 يجعلها  نيمة

7/291 

وبللنذذذذذا أن رسذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم أنذذذذذ  قذذذذذال:)من الكبذذذذذاحر   14

 خروجك من أمتك وتبديلك بسنتك وقتالك أهل صفوتك(

7/298 
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 الخالصة:

 في نهاية هذا الفصل ألخص أهم النقاط التي توصلت إليها:

 ا.لم يقتصر ابن جعفر على المصادر الحدي ية اإلباجية بل أخذ منها ومن  يره -1

 ا جام  ابن جعفرهناك حجور قوي لكتب السنة التسعة في أحادي -2

لذذذم يقتصذذذر ابذذذن جعفذذذر علذذذى كتذذذب السذذذنة الشذذذهيرة بذذذل أسذذذتفاد مذذذن مصذذذادر أخذذذري   -3

 مصادر انفردت بإيراد أحاديا أوردها ابن جعفر. 11توصل الباحا إلى 

مصذذذذدرا حذذذذدي يا بعذذذذد عصذذذذر ابذذذذن جعفذذذذر انفذذذذردت بذذذذإيراد  10توصذذذذل الباحذذذذا إلذذذذى  -4

 أحاديا ذكرها ابن جعفر في جامع .

ة يسذذذتط  الباحذذذا تخريجهذذذا لعذذذدم وجودهذذذا فذذذي المصذذذادر الحدي يذذذحذذذدي ا لذذذم  14هنذذذاك  -5

 المتوفرة حاليا.

عذذذدم توصذذذل الباحذذذا إلذذذى تخذذذريج هذذذذ  ا حاديذذذا ربمذذذا يعذذذود إلذذذى عذذذدم تذذذدوينها فذذذي  -6

قذذذدت فا سذذذاس أو أنهذذذا وردت فذذذي كتذذذب الفقهيذذذة العمانيذذذة السذذذابقة البذذذن جعفذذذر والتذذذي 

 ولم تصلنا.
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 خاتمة

 جعفر نختم هذ  الدراسة بدهم النتاحج: بعد هذا التجوال في جام  ابن

عذذاا ابذذن جعفذذر فذذي عصذذر شذذهد بدايذذة جذذعه بنذذي العبذذاس وسذذيطرت الجنذذد ا تذذراك  -

 عليهم كذلك شهد ابدهار عصر اإلمامة العمانية ال انية وأفولها.

 .نشدة محمد بن جعفر في أسرة محبة للعلم  -

هذذذـ 215 -هذذذـ 210عذذذاا ابذذذن جعفذذذر فذذذي القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري ونقذذذدر والدتذذذ  بذذذين  -

 هـ.300هـ و 290ووفات  بين 

ذكذذذر ابذذذن جعفذذذر سذذذتة مذذذن شذذذيوخ  فذذذي جامعذذذ  أهمهذذذم محمذذذد بذذذن محبذذذوب وكذذذان أحذذذد  -

 أعالم عصر  الذين يرج  إليهم الناس.

 من أهم آ ار ابن جعفر جامع  وترك عدة منطومات فقهية قصيرة.  -

وجذذذام   يتكذذذون جذذذام  ابذذذن جعفذذذر مذذذن  ذذذالا قطذذذ : جذذذام  ا ديذذذان وجذذذام  ا حكذذذام  -

 الدماء.

يتميذذذذب أسذذذذلوب ابذذذذن جعفذذذذر بسالسذذذذت   وحسذذذذن أسذذذذلوب   ووجذذذذوو عبارتذذذذ   وعذذذذدم  -

 االتعقيد والتكرار في .

 احتل جام  ابن جعفر مكانة ع يمة عند العمانيين حتى عصرنا الحاجر.  -

ألحقذذذذت بالجذذذذام  تعليقذذذذات العلمذذذذاء مذذذذن عصذذذذر ابذذذذن جعفذذذذر حتذذذذى القذذذذرن الخذذذذامس   -

 أصل الجام   ير جلي.الهجري م  بيادات ك يرة جعلت 

وكانذذت  كذذان القذذرن ال الذذا الهجذذري هذذو القذذرن الذذذهبي لتذذدوين السذذنة النبويذذة وعلومهذذا -

 البصرة إحدي منارات السنة النبوية حف ا وتدوينا.

 يم.السنة النبوية هي المصدر ال اني للتشري  عند ابن جعفر بعد القرآن الكر  -

م هرة التذذذي تذذذدل علذذذى معنذذذى الحكذذذيسذذذتدل ابذذذن جعفذذذر با حاديذذذا ذات ا لفذذذا  ال ذذذا  -

 داللة واجحة ال لبس فيها.

 هنذذاك صذذعوبة باللذذذة فذذي االسذذذتفادة مذذن جذذذام  ابذذن جعفذذذر فذذي صذذذورت  الحاليذذة بسذذذبب -

 اإلجافات والبيادات التي لم ي لفها ابن جعفر.

 .اتب  مرتب جام  ابن جعفر منهجية منت مة في تمييب أصل الجام  عن بيادات  -

احج دقيقذذة قورنذذت نسذذخة جذذام  ابذذن جعفذذر المطبوعذذة علذذى مذذن أجذذل الوصذذول إلذذى نتذذ -

 أقدم المخطوطات للوصول إلى نص جام  ا صلي دون البيادات.

 حدي ا أوردها ابن جعفر في جامع  ا صلي. 149توصل الباحا إلى وجود  -
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فذذذر عذذذدد أحاديذذذا الربيذذذ  التذذذي تتطذذذابع إمذذذا لف ذذذا أو معنذذذى مذذذ  أحاديذذذا جذذذام  ابذذذن جع -

 حدي ا. 25

ا أحاديذذذا انفذذذرد اإلمذذذام الربيذذذ  بروايتهذذذا وردت فذذذي جذذذام  ابذذذن جعفذذذر إمذذذ 3هنذذذاك   -

 باللف  أو بالمعنى

  ابذذن عذذدد أحاديذذا مدونذذة أبذذي  ذذانم التذذي تتطذذابع إمذذا لف ذذا أو معنذذى مذذ  أحاديذذا جذذام -

 أحاديا. 10جعفر 

اديذذا جذذام  ابذذن جعفذذر وإن حاجذذرة فذذي أح -علذذى قلتهذذا  -أحاديذذا مدونذذة أبذذي  ذذانم  -

 تام في اللف .لم تتطابع تطابع 

وجذذذد الباحذذذا حذذذدي ا واحذذذد مذذذن جذذذام  أبذذذي صذذذفرة يتطذذذابع مذذذ  أحاديذذذا جذذذام  ابذذذن  -

 جعفر  يتميب هذا الحديا أن  لم يرو  بلف   إال أبو صفرة في جامع .

 ا.لم يقتصر ابن جعفر على المصادر الحدي ية اإلباجية بل أخذ منها ومن  يره -

 جام  ابن جعفرهناك حجور قوي لكتب السنة التسعة في أحاديا  -

لذذذم يقتصذذذر ابذذذن جعفذذذر علذذذى كتذذذب السذذذنة الشذذذهيرة بذذذل أسذذذتفاد مذذذن مصذذذادر حدي يذذذة  -

 أخري

مصذذذذادر حدي يذذذذة سذذذابقة أو معاصذذذذرة البذذذن جعفذذذذر انفذذذذردت  11توصذذذل الباحذذذذا إلذذذى  -

 بإيراد أحاديا ذكرها ابن جعفر في جامع .

مصذذذذدرا حذذذذدي يا بعذذذذد عصذذذذر ابذذذذن جعفذذذذر انفذذذذردت بذذذذإيراد  10توصذذذذل الباحذذذذا إلذذذذى  -

 يا ذكرها ابن جعفر في جامع .أحاد

ة حذذذدي ا لذذذم يسذذذتط  الباحذذذا تخريجهذذذا لعذذذدم وجودهذذذا فذذذي المصذذذادر الحدي يذذذ 14هنذذذاك  -

 المتوفرة حاليا.

أو  روايتهذذا بذذذالمعنىعذذدم توصذذل الباحذذا إلذذى تخذذريج هذذذ  ا حاديذذا ربمذذا يعذذود إلذذى  -

ن بذذذذعذذذدم تذذذدوينها فذذذذي ا سذذذاس أو أنهذذذذا وردت فذذذي كتذذذذب الفقهيذذذة العمانيذذذذة السذذذابقة ال

 جعفر والتي فقدت ولم تصلنا.
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 المصادر والمراج 

 

يُّ البلذذذدادي )ت:  -1 اب هذذذـ(  كتذذذ360اآلجذذذري  محمذذذد بذذذن الحسذذذين بذذذن عبذذذد   اآلُجذذذرس 

 م 2000-هـ  1420ا ربعون حدي ا  أجواء السله  الريام  الطبعة: ال انية  

هذذذـ( مسذذذند 241لشذذذيباني )ت: أحمذذذد  أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن حنبذذذل بذذذن هذذذالل بذذذن أسذذذد ا -2

 م2001 -هـ  1421اإلمام أحمد بن حنبل م سسة الرسالة الطبعة: ا ولى  

هذذذـ(  العلذذذل 241أحمذذذد  أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن حنبذذذل بذذذن هذذذالل بذذذن أسذذذد الشذذذيباني )ت:  -3

ال انيذذذة   ومعرفذذذة الرجذذذال  حمذذذد روايذذذة ابنذذذ  عبذذذد    دار الخذذذاني  الريذذذام  الطبعذذذة:

 م 201 -هـ  1422

 برقذذذي  محمذذذد بذذذن عبذذذد   بذذذن أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن الوليذذذد بذذذن عقبذذذة بذذذن ا برقا  -4

لس هذذذـ(  أخبذذذار مكذذذة ومذذذا جذذذاء فيهذذذا مذذذن ا  ذذذار  دار ا نذذذد250اللسذذذاني المكذذذي)ت: 

 بيروت –للنشر 

هذذذـ(  151ابذذذن إسذذذحاق  محمذذذد بذذذن إسذذذحاق بذذذن يسذذذار المطلبذذذي بذذذالوالء  المذذذدني )ت:  -5

 م1978هـ ي1398  الطبعة: ا ولى يروتب –سيرة ابن إسحاق  : دار الفكر 

هذذـ(  حذذديا 180إسذذماعيل بذذن جعفذذر  إسذذماعيل بذذن جعفذذر بذذن أبذذي ك يذذر المذذدني )ت:  -6

علذذذذي بذذذذن حجذذذذر السذذذذعدي عذذذذن إسذذذذماعيل بذذذذن جعفذذذذر المذذذذدني  مكتبذذذذة الرشذذذذد للنشذذذذر 

هذذذـ  1418ركة الريذذذام للنشذذذر والتوبيذذذ   الطبعذذذة: ا ولذذذى: شذذذ -والتوبيذذذ   الريذذذام 

 م 1998 -

مي د ناصذذذر الذذذدين  جذذذعيه الجذذذام  الصذذذلير وبيادتهذذذا  المكتذذذب اإلسذذذالا لبذذذاني  محمذذذ -7

 هـ1408ال انية : بيروت الطبعة -

يلذذذي بذذذاببيب  الحذذذاج سذذذليمان بذذذن إبذذذراهيم الذذذوارجالني  اإلمذذذام محمذذذد بذذذن محبذذذوب الرح -8

 م2009هـي1430حيات  وآ ار   وبارة التراا وال قافة  الطبعة ا ولى 

هذذذـ(  صذذذحيس  256عبذذذد  البخذذذاري الجعفذذذي)ت: البخذذذاري  محمذذذد بذذذن إسذذذماعيل أبذذذو  -9

 هـ 1422البخاري  دار طوق النجاة   الطبعة: ا ولى  
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ه الببار أحمذذذد بذذذن عمذذذرو بذذذن عبذذذد الخذذذالع بذذذن خذذذالد بذذذن عبيذذذد   العتكذذذي المعذذذرو -10

لذذذوم هذذذـ(  مسذذذند البذذذبار المنشذذذور باسذذذم البحذذذر البخذذذار  مكتبذذذة الع292بذذذالببار )ت: 

 م(2009م  وانتهت 1988ولى  )بدأت الطبعة: ا   المدينة المنورة -والحكم 

ن هذذذـ(  أمذذذالي ابذذذ430ابذذذن بشذذذران عبد الملذذذك بذذذن محمذذذد بذذذن عبذذذد   بذذذن بْشذذذران)ت  -11

 م 1999 -هـ  1420بشران  دار الوطن للنشر  الريام الطبعة: ا ولى  

البطاشذذي  سذذيه بذذن حمذذود  إتحذذاه ا عيذذان فذذي تذذاريخ بعذذم علمذذاء عمذذان  مكتذذب  -12

بعذذذذة خذذذذاص لجاللذذذذة السذذذذلطان للشذذذذحون الدينيذذذذة والتاريخيذذذذة  الطبعذذذذة الراالمستشذذذذار ال

 م2016هـي 1437

هذذـ(  516البلذذوي  الحسذذين بذذن مسذذعود بذذن محمذذد بذذن الفذذراء البلذذوي الشذذافعي )ت:  -13

 -هذذذـ 1403مشذذذع  بيذذذروت  الطبعذذذة: ال انيذذذة  د -شذذذرو السذذذنة  : المكتذذذب اإلسذذذالمي 

 م1983

ة الحذذذديا عنذذذد اإلباجذذذية )دراسذذذة البوسذذذعيدي  صذذذالس بذذذن أحمذذذد بذذذن سذذذيه  روايذذذ -14

 م2000هـ ي 1420مقارنة(  مكتبة الجيل الواعد الطبعة ا ولى 

بذذن بذذولرواو  إبذذراهيم بذذن علذذي  مسذذند اإلمذذام الربيذذ  بذذن حبيذذب وكتذذاب )الجذذام ( ال -15

 2014بركة دراسة مقارنة  الكوكب ريام الريس  الطبعة ال انية 

ردي الخراسذذذاني  أبذذذالبيهقذذذي  أحمذذذد بذذذن الحسذذذين بذذذن علذذذي بذذذن موسذذذى ا -16 و لُخْسذذذَرْوجس

ام هذذذـ(  شذذذعب اإليمذذذان  كتبذذذة الرشذذذد للنشذذذر والتوبيذذذ  بالريذذذ458بكذذذر البيهقذذذي )ت: 

 م 2003 -هـ  1423بالتعاون م  الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: ا ولى  

ردي الخراسذذذاني  أبذذذ -17 و البيهقذذذي  أحمذذذد بذذذن الحسذذذين بذذذن علذذذي بذذذن موسذذذى الُخْسذذذَرْوجس

لبنذذذان   –هذذذـ(  السذذذنن الكبذذذري  دار الكتذذذب العلميذذذة  بيذذذروت 458)ت:  بكذذذر البيهقذذذي

 م 2003 -هـ  1424الطبعة: ال ال ة  

الترمذذذذي  محمذذذد بذذذن عيسذذذى بذذذن َسذذذْورة بذذذن موسذذذى بذذذن الجذذذحاك  الترمذذذذي  أبذذذو  -18

هذذذذـ(  سذذذذنن الترمذذذذذي  شذذذذركة مكتبذذذذة ومطبعذذذذة مصذذذذطفى البذذذذابي 279عيسذذذذى )ت: 

 م 1975 -هـ  1395لطبعة: ال انية  مصر  ا –الحلبي 

التيذذذذواجني  مهنذذذذي بذذذذن عمذذذذر  الفقذذذذ  والتشذذذذري  مذذذذدخال وتاريخذذذذا  الطبعذذذذة ا ولذذذذى  -19

 م 1996 -هـ  1417
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 هذذذذـ(  الكشذذذه والبيذذذذان عذذذن تفسذذذذير 427ال علبذذذي  أحمذذذذد بذذذن إبذذذذراهيم ال علبذذذي )ت:  -20

هذذذـ  1436ربيذذذة السذذذعودية الطبعة: ا ولذذذى  المملكذذذة الع -القذذذرآن  دار التفسذذذير  جذذذدة 

 م 2015 -

هذذذـ(  مذذذن حذذذديا اإلمذذذام سذذذفيان بذذذن  161ي  سذذذفيان بذذذن سذذذعيد ال ذذذوري)ت: ال ذذذور -21

 م 2004سعيد ال وري  دار البشاحر اإلسالمية  الطبعة: ا ولى  

الجرجذذذاني  عبذذذد القذذذاهر بذذذن عبذذذد الذذذرحمن بذذذن محمذذذد الفارسذذذي ا صذذذل  الجرجذذذاني  -22

ذذذذذَور  : مجلذذذذذة471الذذذذذدار )ت:  لحكمذذذذذة  ا هذذذذذـ(  َدْرُج الذذذذذدُّرر فذذذذذي تَفسسذذذذذيسر اآليس والسُّ

 م 2008 -هـ  1429بريطانيا  الطبعة: ا ولى  

  ابذذن أبذذي حذذاتم  عبذذد الذذرحمن بذذن محمذذد بذذن إدريذذس بذذن المنذذذر التميمذذي  الحن لذذي -23

هذذذـ(  العلذذذل البذذذن أبذذذي حذذذاتم  مطذذذاب  الحميجذذذذي 327الذذذرابي ابذذذن أبذذذي حذذذاتم )ت: 

 م 2006 -هـ  1427الطبعة: ا ولى  

بحيذذدر  -مجلذذس داحذذرة المعذذاره الع مانيذذة ابذذن أبذذي حذذاتم   الجذذرو والتعذذديل  طبعذذة  -24

 1271يذذذروت  الطبعذذذة: ا ولذذذى  ب –الهنذذذد  دار إحيذذذاء التذذذراا العربذذذي  –آبذذذاد الذذذدكن 

 م1952هـ 

 هذذـ(405الحذذاكم  أحمذذد بذذن عبذذد   بذذن محمذذد بذذن حمدويذذ  الجذذبي النيسذذابوري )ت  -25

يذذذذذروت  الطبعذذذذذة: ا ولذذذذذى  ب –المسذذذذذتدرك علذذذذذى الصذذذذذحيحين  دار الكتذذذذذب العلميذذذذذة 

1411 – 1990 

بذذذو أابذذن حبذذان  محمذذذد بذذن حبذذذان بذذن أحمذذد بذذذن حبذذان بذذذن معذذاذ بذذن َمْعبذذذَد  التميمذذي   -26

هذذذذذـ(  المجذذذذذروحين مذذذذذن المحذذذذذد ين والجذذذذذعفاء  354حذذذذذاتم  الذذذذذدارمي  البُسذذذذذتي )ت: 

 هـ. 1396لب الطبعة: ا ولى  ح –والمتروكين  دار الوعي 

بذذذو أْعبذذذَد  التميمذذي  ابذذن حبذذان  محمذذذد بذذن حبذذذان بذذن أحمذذد بذذذن حبذذان بذذذن معذذاذ بذذن مَ  -27

هذذذـ(  اإلحسذذذان فذذذي تقريذذذب صذذذحيس ابذذذن حبذذذان   354حذذذاتم  الذذذدارمي  البُسذذذتي )ت: 

 م 1988 -هـ  1408م سسة الرسالة  بيروت الطبعة: ا ولى  

ابذذن حجذذر  أحمذذد بذذن علذذي بذذن محمذذد بذذن أحمذذد بذذن حجذذر العسذذقالني   بلذذوو المذذرام  -28

ة المملكذذذذذة العربيذذذذذ -يذذذذذام مذذذذذن أدلذذذذذة ا حكذذذذذام  دار القذذذذذبس للنشذذذذذر والتوبيذذذذذ   الر

 م  ٢٠١٤ -هـ  ١٤٣٥ا ولى  : السعودية  الطبعة

 ابذذذذن حجذذذذر  تهذذذذذيب التهذذذذذيب   مطبعذذذذة داحذذذذرة المعذذذذاره الن اميذذذذة  الهنذذذذد  الطبعذذذذة -29

 هـ1326ا ولى  
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ابذذذذن حجذذذذر  التلخذذذذيص الحبيذذذذر فذذذذي تخذذذذريج أحاديذذذذا الرافعذذذذي الكبيذذذذر  دار الكتذذذذب  -30

 م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة ا ولى : العلمية  الطبعة

بيذذذذذروت   -دار المعرفذذذذذة : ابذذذذذن حجذذذذذر  فذذذذذتس البذذذذذاري شذذذذذرو صذذذذذحيس البخذذذذذاري   -31

 هـ ١٣٧٩

ابذذذن حجذذذر  هدايذذذة الذذذرواة إلذذذى تخذذذريج أحاديذذذا المصذذذابيس والمشذذذكاة ومعذذذ  تخذذذريج  -32

 هـ 1422ا ولى : الدمام الطبعة -ا لباني للمشكاة  دار ابن القيم 

  الدرايذذذة وكنذذذب (هذذذـ272: حذذذي فذذذي)أبذذذو الحذذذواري  محمذذذد بذذذن الحذذذواري العمذذذاني  -33

تقامة  اللنايذذذة ومنتهذذذى اللايذذذة وبلذذذوو الكفايذذذة فذذذي تفسذذذير خمسذذذماحة آيذذذة  مكتبذذذة االسذذذ

 .م1991 -هـ 1411الطبعة ا ولى 

  مسذذذند أبذذذذي حنيفذذذة روايذذذذة (هذذذذـ150: ت)أبذذذو حنيفذذذة  النعمذذذذان بذذذن  ابذذذذت بذذذن مذذذا   -34

 صر  نشر المكتبة الشامةم –الحصكفي  اآلداب 

هذذذذذـ( المدونذذذذذة الكبذذذذذري  وبارة التذذذذذراا   205 الخراسذذذذذاني  بشذذذذذر بذذذذذن  ذذذذذانم )ت: -35

 م 2007 -هـ 1428الطبعة ا ولى 

الخروصذذذذي ناصذذذذر بذذذذن جاعذذذذد  تنذذذذوير العقذذذذول فذذذذي علذذذذم قواعذذذذد ا صذذذذول  ذاكذذذذرة  -36

 م 2019هـ ي 1440عمان  الطبعة ا ولى  

ابذذن خبيمذذة  محمذذد بذذن إسذذحاق بذذن خبيمذذة بذذن المليذذرة بذذن صذذالس بذذن بكذذر السذذلمي  -37

 يروتب –  صحيس ابن خبيمة  : المكتب اإلسالمي هـ(311النيسابوري )ت: 

ر هذذذـ(  الفقيذذذ  والمتفقذذذ   دا463الخطيذذذب البلذذذدادي  أحمذذذد بذذذن علذذذي بذذذن  ابذذذت  )ت  -38

 هـ1421لسعودية  الطبعة: ال انية  ا –ابن الجوبي 

يذذذذذروت  الطبعذذذذذة: ا ولذذذذذى  ب –الخطيذذذذذب  تذذذذذاريخ بلذذذذذداد  : دار اللذذذذذرب اإلسذذذذذالمي  -39

 م 2002 -هـ 1422

ـ هذذذ1429عجذذذاج  السذذذنة قبذذذل التذذذدوين مكتبذذذة وهبذذذة  الطبعذذذة ال انيذذذة  الخطيذذذب  محمذذذد -40

 م2008ي

الخذذذذولي  محمذذذذد بذذذذن عبذذذذد العبيذذذذب  تذذذذاريخ فنذذذذون الحذذذذديا  دار ابذذذذن ك يذذذذر  الطبعذذذذة  -41

 م1988هـ ي1408ا ولى 

  الخيذذذذاط  عبذذذذد العبيذذذذب  طذذذذرق االسذذذذتدالل بالسذذذذنة واالسذذذذتنباط منهذذذذا  دار السذذذذالم -42

 م1986هـ ي1406الطبعة ا ولى 
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ارقطني  علذذذي بذذذن عمذذذر بذذذن أحمذذذد بذذذن مهذذذدي بذذذن مسذذذعود بذذذن النعمذذذان بذذذن دينذذذار الذذذد -43

 -هذذذذـ(سنن الذذذذدارقطني   م سسذذذذة الرسذذذذالة  بيذذذذروت 385البلذذذذدادي الذذذذدارقطني )ت: 

 م 2004 -هـ  1424لبنان الطبعة: ا ولى  

رمي الذذدارمي  عبذذد   بذذن عبذذد الذذرحمن بذذن الفجذذل بذذن بَهذذرام بذذن عبذذد الصذذمد الذذدا -44

ن الذذذذذدارمي  دار الملنذذذذذي للنشذذذذذر والتوبيذذذذذ   المملكذذذذذة العربيذذذذذة هذذذذذـ( سذذذذذن255)ت: 

 م 2000 -هـ  1412السعودية  الطبعة: ا ولى  

 1408ا ولى  : يروت الطبعةب –أبو داود  المراسيل  م سسة الرسالة  -45

أبذذذو داود  سذذذليمان بذذذن ا شذذذعا بذذذن إسذذذحاق بذذذن بشذذذير بذذذن شذذذداد بذذذن عمذذذرو ا بدي  -46

ْستاني   بيروت –أبي داود  المكتبة العصرية  صيدا    سنن(هـ275: ت)السس جس

هذذذذـ(  طبقذذذذات المشذذذذاحخ بذذذذالملرب  670الذذذذدرجيني  أحمذذذذد بذذذذن سذذذذعيد  )ت حذذذذوالي  -47

 ر.الجباح –مطبعة البعا  قسنطينة 

مذذوي ابذذن أبذذي الذذدنيا  عبذذد   بذذن محمذذد بذذن عبيذذد بذذن سذذفيان بذذن قذذيس البلذذدادي ا  -48

سذذذذورية   -ار البيذذذذان  دمشذذذذع هذذذذـ(  ذم الليبذذذذة والنميمذذذذة  مكتبذذذذة د281القرشذذذذي )ت: 

 م. 1992 -هـ  1413لسعودية  الطبعة: ا ولى  ا –مكتبة الم يد  الريام 

الذذذديلمي  شذذذيروي  بذذذن شذذذهردار بذذذن شذذذيرو يذذذ  بذذذن فناخسذذذرو  أبذذذو شذذذجاع الذذذديلمي   -49

 –هذذذذذذـ(  الفذذذذذذردوس بمذذذذذذد ور الخطذذذذذذاب  دار الكتذذذذذذب العلميذذذذذذة 509الهمذذذذذذذاني )ت: 

 م.1986 -هـ  1406بيروت الطبعة: ا ولى  

 -حذذذدياالذذذذهبي  محمذذذد بذذذن أحمذذذد بذذذن ع مذذذان بذذذن قَاْيمذذذاب  سذذذير أعذذذالم النذذذبالء  دار ال -50

 م2006-هـ1427القاهرة  الطبعة: 

هذذذذذـ(  502الرا ذذذذذب  الحسذذذذذين بذذذذذن محمذذذذذد المعذذذذذروه بالرا ذذذذذب ا صذذذذذفهانى )ت:  -51

 1420امعذذذذة طنطذذذذا  الطبعذذذذة ا ولذذذذى: ج -تفسذذذذير الرا ذذذذب ا صذذذذفهاني  كليذذذذة اآلداب 

 م1999 -هـ 

ام هذذذـ(  الجذذذام  الصذذذحيس مسذذذند اإلمذذذ175يذذذ   الربيذذذ  بذذذن حبيذذذب الفراهيذذذدي  )ت الرب -52

الربيذذذذ  بذذذذن حبيذذذذب   وبارة ا وقذذذذاه والشذذذذ ون اإلسذذذذالمية  مسذذذذقط سذذذذلطنة عمذذذذان 

 م.2011 -هـ 1432الطبعة : ا ولى 

هذذذذذذـ( الجام  170الربيذذذذذذ   الربيذذذذذذ  بذذذذذذن حبيذذذذذذب بذذذذذذن عمذذذذذذر ا بدي البصذذذذذذري )ت -53

 يب  دار الفتس للطباعة والنشر  بيروت.الصحيس مسند اإلمام الربي  بن حب
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يمذذذي الراشذذذدي  مبذذذارك بذذذن عبذذذد     اإلمذذذام أبذذذو عبيذذذدة مسذذذلم بذذذن أبذذذي كريمذذذة التم -54

 م.1993 -هـ 1413وفقه   الطبعة ا ولى 

الرمحذذذي  علذذذي بذذذن سذذذعيد بذذذن علذذذي  لقذذذط ا  ذذذار  مخطذذذوط  مكتبذذذة السذذذيد محمذذذد بذذذن  -55

  1034أحمد البوسعيدي  رقم 

ويذذذذاني )ت:  الرويذذذاني  محمذذذذد بذذذذن -56 هذذذذـ(  مسذذذذند الرويذذذذاني  م سسذذذذة 307هذذذذارون الرُّ

 هـ1416هرة الطبعة: ا ولى  القا –قرطبة 

الريذذذامي  قجذذذية عذذذبل اإلمذذذام الصذذذلت بذذذن مالذذذك الخروصذذذي  بيذذذت اللشذذذام للنشذذذر  -57

 م2015والترجمة  الطبعة ا ولى  

سذذذة امالبركلذذذي  خيذذذر الذذذدين بذذذن محمذذذود  ا عذذذالم  دار العلذذذم للماليذذذين  الطبعذذذة الخ -58

 م 2002أيار ي مايو  -عشر 

ابذذذن بنجويذذذ   حميذذذد بذذذن مخلذذذد بذذذن قتيبذذذة بذذذن عبذذذد   الخرسذذذاني المعذذذروه بذذذابن  -59

هذذذذذـ(  ا مذذذذذوال البذذذذذن بنجويذذذذذ   مركذذذذذب الملذذذذذك فيصذذذذذل للبحذذذذذوا 251بنجويذذذذذ  )ت: 

 م 1986 -هـ  1406والدراسات اإلسالمية  السعودية الطبعة: ا ولى  

ول النبويذذذة نشذذذدت  وتطذذذور  مذذذن القذذذرن ا  البهرانذذذي  محمذذذد بذذذن مطذذذر  تذذذدوين السذذذنة -60

ولذذذى   إلذذذى نهايذذذة القذذذرن التاسذذذ  الهجذذذري  دار الهجذذذرة للنشذذذر والتوبيذذذ   الطبعذذذة ا 

 م1996هـي 1417

روانذذذي  ابذذن أبذذي بيذذد القيروانذذذي  عبذذد   بذذن )أبذذي بيذذذد( عبذذد الذذرحمن النفذذبي  القي -61

يذذذادات علذذذى َمذذذا فذذذي الم386المذذذالكي )ت:  نذذذة مذذذن  هذذذـ(  الن ذذذوادر والبس  يرهذذذا مذذذن َدو 

 م 1999ا ُمهاتس  دار اللرب اإلسالمي  بيروت  الطبعة: ا ولى  

هذذذـ(  شذذذرو الجذذذام  الصذذذحيس  الناشرسذذذعود 1332السذذذالمي  عبذذذد  بذذذن حميذذذد )ت:  -62

 م1993بن حمد بن نور الدين السالمي 

السذذذذالمي  اللمعذذذذة المرجذذذذية مذذذذن أشذذذذعة اإلباجذذذذية  ذاكذذذذرة عمذذذذان  الطبعذذذذة ا ولذذذذى  -63

 م2014ـ ي ه1435

هذذذذـ( تحفة ا عيذذذذان بسذذذذيرة أهذذذذل عمذذذذان  1332السذذذذالمي  عبذذذذد  بذذذذن حميذذذذد )ت:  -64

 (.2/263مكتبة االستقامة  )

 هذذـ(  الطبقذذات الكبذذري  دار230ابذذن سذذعد  محمذذد بذذن سذذعد بذذن منيذذ  الهاشذذمي )ت:  -65

 م 1990 -هـ  1410يروت  الطبعة: ا ولى  ب –الكتب العلمية 
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سذذذقط  الطبعذذذة ا ولذذذى م -راا  ذاكذذذرة عمذذذانالسذذذعدي  فهذذذد بذذذن علذذذي  قذذذاموس التذذذ -66

 م2017هـ ي1438

السذذذذذعدي  فهذذذذذد بذذذذذن علذذذذذي  معجذذذذذم الفقهذذذذذاء والمتكلمذذذذذين اإلباجذذذذذية  مكتبذذذذذة الجيذذذذذل  -67

 م2007 -هـ1428الواعد الطبعة ا ولى 

فذذذة  أبذذذو سذذذعيد  محمذذذد بذذذن سذذذعيد الكذذذدمي  االسذذذتقامة  وبارة التذذذراا القذذذومي وال قا -68

 م1985 -هـ 1405الطبعة ا ولى 

  سذذذذعيد  محمذذذذد بذذذذن سذذذذعيد الكذذذذدمي  المعتبذذذذر  وبارة التذذذذراا القذذذذومي وال قافذذذذة أبذذذذو -69

 م1984يهـ1405

 السيابي  سالم بن حمود  العري الو يقة شرو كشه الحقيقة  نسخة مرقونة -70

  (هذذذذـ٩١١: ت)السذذذذيوطي  عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن أبذذذذي بكذذذذر  جذذذذالل الذذذذدين السذذذذيوطي  -71

ملذذذذك جامعذذذذة ال -المكتبذذذذات  الذذذذدرر المنت ذذذذرة فذذذذي ا حاديذذذذا المشذذذذتهرة  عمذذذذادة شذذذذ ون

 .سعود  الريام

هذذذـ(  مسذذذند اإلمذذذام الشذذذافعي 204الشذذذافعي  محمذذذد بذذذن إدريذذذس القرشذذذي المكذذذي )ت:  -72

 1425)ترتيذذذب سذذذنجر(  شذذذركة  ذذذراس للنشذذذر والتوبيذذذ   الكويت الطبعذذذة: ا ولذذذى  

 م 2004 -هـ 

الشذذذذذماخي  أحمذذذذذد بذذذذذن سذذذذذعيد   السذذذذذير  وبارة التذذذذذراا القذذذذذومي وال قافذذذذذة  سذذذذذلطنة  -73

 م1987 -هـ 1407ن عما

الشذذذذذيباني  سذذذذذلطان بذذذذذن مبذذذذذارك  أمذذذذذالي التذذذذذراا  ذكذذذذذرة عمذذذذذان  الطبعذذذذذة ا ولذذذذذى  -74

 م2015هـ ي1436

ت: )ابذذن أبذذي شذذيبة  عبذذد   بذذن محمذذد بذذن إبذذراهيم بذذن ع مذذان بذذن خواسذذتي العبسذذي  -75

الريذذذذذام  –هذذذذذـ(  الكتذذذذذاب المصذذذذذنه فذذذذذي ا حاديذذذذذا واآل ذذذذذار  مكتبذذذذذة الرشذذذذذد 235

 هـ1409الطبعة: ا ولى  

بذذذو صذذذفرة  عبذذذدالملك بذذذن صذذذفرة  مذذذن جذذذام  أبذذذي صذذذفرة  مكتبذذذة مسذذذقط  الطبعذذذة أ -76

 م2012-هـ1433ا ولى

الطبرانذذذي  سذذذليمان بذذذن أحمذذذد بذذذن أيذذذوب بذذذن مطيذذذر اللخمذذذي الشذذذامي  أبذذذو القاسذذذم  -77

القذذذذاهرة  الطبعذذذذة:  –هذذذذـ(  المعجذذذذم الكبيذذذذر  مكتبذذذذة ابذذذذن تيميذذذذة 360الطبرانذذذذي )ت: 

 ال انية 
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ن أيذذذوب بذذذن مطيذذذر اللخمذذذي الشذذذامي  أبذذذو القاسذذذم الطبرانذذذي  سذذذليمان بذذذن أحمذذذد بذذذ -78

 لقاهرةا –هـ(  المعجم ا وسط  دار الحرمين 360الطبراني )ت: 

 1413يروت  الطبعة: ا ولى  ب –الطبراني  كتاب الدعاء  دار الكتب العلمية  -79

هذذذـ(  : جذذذام  البيذذذان عذذذن تدويذذذل آي 310الطبذذذري  محمذذذد بذذذن جريذذذر الطبذذذري )ت:  -80

 والترااالقرآن  دار التربية 

الطحذذذاوي  أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن سذذذالمة بذذذن عبذذذد الملذذذك بذذذن سذذذلمة ا بدي الحجذذذري  -81

هذذذذذـ(  شذذذذذرو مشذذذذذكل اآل ذذذذذار  م سسذذذذذة 321المصذذذذذري المعذذذذذروه بالطحذذذذذاوي )ت: 

 م 1994هـ   1415 -الرسالة الطبعة: ا ولى 

طقذذذذوا  محمذذذذذد سذذذذذهيل  تذذذذاريخ الدولذذذذذة العباسذذذذذية  دار النفذذذذاحس  الطبعذذذذذة السذذذذذابعة  -82

 م2009-هـ 1430

هذذذـ(  مسذذذند 204الطيالسي سذذذليمان بذذذن داود بذذذن الجذذذارود الطيالسذذذي البصذذذري )ت:  -83

 م 1999 -هـ  1419صر  الطبعة: ا ولى  م –أبي داود الطيالسي  دار هجر 

هذذذـ(  جذذذام  بيذذذان 463ابذذذن عبذذذد البذذذر  يوسذذذه بذذذن عبذذذد   النمذذذري القرطبذذذي )ت  -84

ى  الطبعذذذذة: ا ولذذذذ العلذذذذم وفجذذذذل   دار ابذذذذن الجذذذذوبي  المملكذذذذة العربيذذذذة السذذذذعودية 

 م 1994 -هـ  1414

عبذذذد الذذذرباق  عبذذذد الذذذرباق بذذذن همذذذام بذذذن نذذذاف  الحميذذذري اليمذذذاني الصذذذنعاني )ت:  -85

 لهند.ا -هـ(  المصنه  المجلس العلمي211

هذذذـ(  المنتخذذذب 249عبذذذد بذذذن حميذذذد  عبذذذد الحميذذذد بذذذن حميذذذد بذذذن نصذذذر الَكس ذذذي  )ت:  -86

 – 1408ة: ا ولذذذذى  لقذذذذاهرة الطبعذذذذا –مذذذذن مسذذذذند عبذذذذد بذذذذن حميذذذذد  مكتبذذذذة السذذذذنة 

1988 

هذذذـ(  197عبذذذد  بذذذن وهذذذب  عبذذذد   بذذذن وهذذذب بذذذن مسذذذلم المصذذذري القرشذذذي )ت:  -87

 م 2005 -هـ  1425الجام   دار الوفاء الطبعة: ا ولى 

 ابذذذن عرابذذذة  هذذذالل بذذذن سذذذعيد العمذذذاني  جذذذواهر السذذذلوك فذذذي مذذذدايس الملذذذوك  وبارة -88

 م2007هـ ي1428التراا وال قافة  الطبعة الرابعة 

موسذذذوعة شذذذاملة لكذذذل مذذذا ورد عذذذن سذذذيد المرسذذذلين مذذذن »لعرعذذذور  ديذذذوان السذذذنة ا -89

ذو الحجذذذذذة  ٣  قسذذذذذم الطهذذذذذارة  المكتتبذذذذذة الشذذذذذاملة -    أقذذذذذوال وأفعذذذذذال وتقريذذذذذرات

١٤٤١ 
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هذذذذـ(  322العقيلذذذي  محمذذذذد بذذذن عمذذذذرو بذذذذن موسذذذى بذذذذن حمذذذذاد العقيلذذذي المكذذذذي )ت:  -90

 -هذذذذذذـ 1404ولذذذذذذى  يروت الطبعذذذذذذة: ا ب –الجذذذذذذعفاء الكبيذذذذذذر  دار المكتبذذذذذذة العلميذذذذذذة 

 م1984

ذذذذ(هذذذذـ 316ت )أبذذذذو عوانذذذذة  يَعقُذذذذوب بذذذذن إسذذذذَحاق اإلسذذذذفَراييني   -91 حيس   المسذذذذنَد الص 

عَذذذذذة اإلسذذذذذالمي ة  المملَكذذذذذة اْلعَرَ  يس ُمسذذذذذلم  الَجامس ج َعلذذذذذى َصذذذذذحس ذذذذذعُودية  بي ذذذذذة االُمَخذذذذذر  لس 

 م 2014 -هـ  1435ا ُولى  : الطبعة

 هذذذـ(  أخبذذذار مكذذذة272فذذذاكهي )ت: الفذذذاكهي  محمذذذد بذذذن إسذذذحاق بذذذن العبذذذاس المكذذذي ال -92

 هـ1414يروت الطبعة: ال انية  ب –في قديم الدهر وحدي    دار خجر 

الفذذباري  إبذذراهيم بذذن محمذذد بذذن الحذذارا بذذن أسذذماء بذذن خارجذذة بذذن حصذذن الفذذباري  -93

بيذذذذذروت   –هذذذذذـ(  : السذذذذذير  بذذذذذي إسذذذذذحاق الفذذذذذباري  م سسذذذذذة الرسذذذذذالة 188)ت: 

 1987الطبعة: ا ولى  

رسذذذة الحذذذديا فذذذي البصذذذرة حتذذذى القذذذرن ال الذذذا الهجذذذري  دار ابذذذن قجذذذاة  أمذذذين  مد -94

 م1998هـي1419حبم  الطبعة ا ولى 

هذذذـ(  بذذذداح  587الكاسذذذاني  أبذذذو بكذذذر بذذذن مسذذذعود بذذذن أحمذذذد الكاسذذذاني الحنفذذذي )ت:  -95

 - هذذذذـ1406الصذذذذناح  فذذذذي ترتيذذذذب الشذذذذراح   : دار الكتذذذذب العلمية الطبعذذذذة: ال انيذذذذة  

 م1986

هذذذذـ(  تفسذذذذير القذذذذرآ  774ر بذذذذن ك يذذذذر القرشذذذذي )ت: ابذذذذن ك يذذذذر  إسذذذذماعيل بذذذذن عمذذذذ -96

بيذذذذروت  الطبعذذذذة:  –الع ذذذذيم  دار الكتذذذذب العلميذذذذة  منشذذذذورات محمذذذذد علذذذذي بيجذذذذون 

 هـ1419 -ا ولى 

الكنذذذذذدي  محمذذذذذد بذذذذذن إبذذذذذراهيم  بيذذذذذان الشذذذذذرع   وبارة التذذذذذراا القذذذذذومي وال قافذذذذذة   -97

 م1984هـ ي1404

هذذذـ(  سذذذنن 273بيذذذد )ت: ابذذذن ماجذذذ   محمذذذد بذذذن يبيذذذد القبوينذذذي  وماجذذذة اسذذذم أبيذذذ  ي -98

 يصل عيسى البابي الحلبيف -ابن ماج   دار إحياء الكتب العربية 

هذذذذـ(  179مالذذذذك  مالذذذذك بذذذذن أنذذذذس بذذذذن مالذذذذك بذذذذن عذذذذامر ا صذذذذبحي المذذذذدني )ت:  -99

 م1994 -هـ 1415المدونة  دار الكتب العلمية  الطبعة: ا ولى  

ي  ذذذم المذذذْروب ابذذذن المبذذذارك  عبذذذد   بذذذن المبذذذارك بذذذن واجذذذس الحن لذذذي  التركذذذي -100

 يروتب –هـ(  البهد والرقاحع  دار الكتب العلمية 181)ت: 
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راا ابذذذذن مذذذذداد  عبذذذذد  بذذذذن مذذذذداد  سذذذذيرة العالمذذذذة عبذذذذد  بذذذذن مذذذذداد  وبارة التذذذذ -101

نيذذذو القذذذومي وال قافذذذة  سذذذلطنة عمذذذان  سلسذذذلة ترا نذذذا  العذذذدد السذذذادس والخمسذذذون  يو

 م1984

هذذذذذـ(  261نيسذذذذابوري )ت: مسذذذذلم  مسذذذذلم بذذذذذن الحجذذذذاج أبذذذذو الحسذذذذذن القشذذذذيري ال -102

 يروتب –صحيس مسلم  دار إحياء التراا العربي 

تذذذل هذذذـ(  تفسذذذير مقا150مقاتذذذل  مقاتذذذل بذذذن سذذذليمان بذذذن بشذذذير ا بدي البلخذذذى )ت:  -103

 هـ 1423 -يروت  الطبعة: ا ولى ب –بن سليمان  دار إحياء التراا 

  (هذذـ395ت )ابذذن منذذد   أحمذذد بذذن إسذذحاق بذذن محمذذد بذذن يحيذذى بذذن َمْنذذَد  العبذذدي  -104

 .مجالس من أمالي أبي عبد   بن مند   المكتبة الشاملة

هذذذذذذذـ 1434الموسذذذذذذذوعة العمانيذذذذذذذة  وبارة التذذذذذذذراا وال قافذذذذذذذة  الطبعذذذذذذذة ا ولذذذذذذذى  -105

 م2013ي

هذذذـ(  السذذذنن 303النسذذذاحي  أحمذذذد بذذذن شذذذعيب بذذذن علذذذي الخراسذذذاني  النسذذذاحي )ت:  -106

 1406انيذذذذة  لب الطبعذذذذة: ال ح –الصذذذذلري للنسذذذذاحي  مكتذذذذب المطبوعذذذذات اإلسذذذذالمية 

– 1986 

اء هذذذـ( حليذذذة ا وليذذذ430أبذذذو نعذذذيم  أحمذذذد بذذذن عبذذذد   بذذذن أحمذذذد ا صذذذبهاني )ت  -107

 م1974 -هـ 1394جوار محاف ة مصر  ب -وطبقات ا صفياء  السعادة 

أبذذذذو نعذذذذيم  أحمذذذذد بذذذذن عبذذذذد   بذذذذن أحمذذذذد بذذذذن إسذذذذحاق بذذذذن موسذذذذى بذذذذن مهذذذذران  -108

 نشذذذر  الريذذذام  الطبعذذذة:هذذذـ( معرفذذذة الصذذذحابة  دار الذذذوطن لل430ا صذذذبهاني )ت: 

 م1998 -هـ  1419ا ولى 

ري النذذذوفلي  أحمذذذد بذذذن مبذذذارك  إنكذذذار المنكذذذر قذذذراءة فذذذي روايتذذذي مسذذذلم النيسذذذابو -109

 م2011 –هـ 1432وابن جعفرا بكوي  مكتبة اللبيراءن الطبعة ا ولى 

–الهاشذذذذمي  سذذذذعيد بذذذذن محمذذذذد  دراسذذذذات فذذذذي التذذذذاريخ العمذذذذاني  النذذذذادي ال قذذذذافي  -110

 م2013هـي1434قد  الطبعة ال انية  مسقط ودار الفر

مجمذذذ  البواحذذذد ( هذذذـ٨٠٧: ت)الهي مذذذي  علذذذي بذذذن أبذذذي بكذذذر بذذذن سذذذليمان الهي مذذذي  -111

 م  ١٩٩٤هـ   ١٤١٤ومنب  الفواحد  مكتبة القدسي  القاهرة 

الواحذذذدي  علذذذي بذذذن أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن علذذذي الواحذذذدي  النيسذذذابوري  الشذذذافعي  -112

 – 1411علمية الطبعذذذذذذذة ا ولذذذذذذذى هذذذذذذـ(  أسذذذذذذذباب النذذذذذذذبول  دار الكتذذذذذذذب ال468)ت: 

1991 
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 هذذذـ(  الملذذذابي  :207الواقذذذدي  محمذذذد بذذذن عمذذذر بذذذن واقذذذد السذذذهمي الواقذذذدي )ت:  -113

 .1409/1989 -يروت  الطبعة: ال ال ة ب –دار ا علمي 

أبذذذو يعلذذذى  أحمذذذد بذذذن علذذذي بذذذن الم ُنذذذى بذذذن يحيذذذى بذذذن عيسذذذى بذذذن هذذذالل التميمذذذي   -114

دمشذذذع الطبعذذذة:  –مذذذدمون للتذذذراا هذذذـ(  مسذذذند أبذذذي يعلذذذى  دار ال307الموصذذذلي )ت: 

  1984 – 1404ا ولى  
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 المعتمدة المخطوطات:صور 1ملحع 

 

 

 231الصفحة ا ولى جام  ا ديان نسخة محفو ة بدار المخطوطات العمانية برقم 



 

151 

 

 

 231الصفحة ا خيرة جام  ا ديان نسخة محفو ة بدار المخطوطات العمانية برقم 

 



 

152 

 

 

 4286 حكام نسخة محفو ة بدار المخطوطات العمانية برقم الصفحة ا ولى جام  ا



 

153 

 

 4286الصفحة ا خيرة جام  ا حكام نسخة محفو ة بدار المخطوطات العمانية برقم 
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23الصفحة ا ولى جام  الدماء نسخة محفو ة بخبانة القاجي حمود بن عبدهلل الراشدي برقم
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دي نذذذة القاجذذذي حمذذذود بذذذن عبذذذدهلل الراشذذذالصذذذفحة ا خيذذذرة جذذذام  الذذذدماء نسذذذخة محفو ذذذة بخبا

 23برقم
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 : سرد ا حاديا الواردة في جام  ابن جعفر2ملحع 

 الجبءي الصفحة الحديا رقم

 ا مر لطالب العلم: باب

لذذذم قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال: )تعلمذذذوا الع 1

فذذذذذإن تعليمذذذذذ  هلل خشذذذذذية  ومدارسذذذذذت  تسذذذذذبيس  وطلبذذذذذ  عبذذذذذادة  

هذذذذاد  وتعليمذذذذ  لمذذذذن ال يعلمذذذذ  صذذذذدقة  وبذلذذذذ  والبحذذذذا عنذذذذ  ج

 هلذذذ  قربذذذة  وهذذذو منذذذار سذذذبيل الجنذذذة  وا نذذذيس فذذذي الوحذذذدة  

والصذذذذاحب فذذذذي اللربذذذذة  يرفذذذذ    بذذذذ  اقوامذذذذا  فذذذذيجعلهم فذذذذي 

الخيذذذذر قذذذذادة وأحمذذذذة هذذذذدي  تقذذذذتص آ ذذذذارهم  وترفذذذذ  أعمذذذذالهم  

وتر ذذذذب المالحكذذذذة فذذذذي خلذذذذتهم  وبدجنحتهذذذذا تمسذذذذحهم  وكذذذذل 

هذذذذم حتذذذذى حيتذذذذان البحذذذذر وهوامذذذذ   رطذذذذب ويذذذذابس يسذذذذتلفر ل

وسذذذذذذذذباع البذذذذذذذذر وأنعامذذذذذذذذ   والسذذذذذذذذماء ونجومهذذذذذذذذا  وا رم 

 (وتخومها  الن ر في  يعدل الصيام  ومذاكرت  تعدل القيام

1/41 

ي فذذقيذذل عذذن رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قال:)النفذذاق  2

 أمتي أخفى من دبيب الذر(

1/43 

م العلذذذم فقذذذال:)العلقيذذذل سذذذحل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عذذذن  3

كلذذذذ  القذذذذرآن  وهذذذذو ا صذذذذل والتنبيذذذذل  ومذذذذا بعذذذذد  مذذذذن العلذذذذم 

 تفسير ل  وتدويل(

1/43 

 باب في الوجوء

كم قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قال:)أشذذربوا أعيذذن 4

 المذذذاء ال تذذذري نذذذارا حاميذذذة وخللذذذوا أصذذذابعكم قبذذذل أن تخللهذذذا

 النار(

1/109 

وسذذذذلم أنذذذذ  قال:)واحذذذذدة لمذذذذن قذذذذل قذذذذال النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ   5

 ما    وا نتان لمن استعجل  و الا عليهن عمل الوجوء(

 110 ي1
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 باب ما ينقم الوجوء

ورفذذذ  ذلذذذك إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم )أنذذذ  اتكذذذد علذذذى  6

يديذذذ  فذذذنعس حتذذذى  ذذذط  أي نخذذذر   ذذذم قذذذام إلذذذى الصذذذالة  فقيذذذل 

لذذذ : إنذذذك نعسذذذت  فقذذذال: ال نقذذذم علذذذى مذذذن فعذذذل ذلذذذك حتذذذى 

 ج  جنب  على ا رم وينعس(ي

 161 ي1

 باب في التيمم

بللنذذذا أن رجذذذال مذذذن ربيعذذذة أتذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  7

هلذذون فقذذال: يذذا رسذذول   إنذذا ال نصذذيب المذذاء سذذنين  ومعنذذا ا 

 وفذذي نسذذخة إال بعذذد شذذهر ومعنذذا ا هلذذون فقذذال لذذ  النبذذي صذذلى

   علي  وسلم: )الصعيد الطيب ولو إلى سنين(

1/241 

 باب في أمر الجنابة

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)يجبب لللسذذذل  8

 من الجنابة صاع من ماء(

1/259 

 وعنذذ  قذذد جذذاء الحذذديا عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم النهذذي 9

أن يقذذذوم اإلنسذذذان منتصذذذبا عاريذذذا مذذذن  يذذذر عذذذذر  ولذذذو كذذذان 

 وحد .

1/268 

لم فيمذذذا يحذذذا علذذذى السذذذتر:)إن وقيذذذل عنذذذ  صذذذلى   عليذذذ  وسذذذ 10

   حيي يحب المستحين  فاستحوا من  .(

1/268 

وقيذذذل فيمذذذا يذذذروي عذذذن عاحشذذذة عليهذذذا السذذذالم أنهذذذا سذذذحلت عذذذن  11

ا جمذذذاع النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقيذذذل عنهذذذا أنهذذذا قالذذذت: مذذذ

 كشه صلى   علي  وسلم لي عن ركبتي  قط

1/268 

النهذذذذذي عذذذذذن الن ذذذذذر فذذذذذي  روي عنذذذذذ  صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم 12

 الفروج عند المجامعة  وعن الكالم عند المجامعة

1/268 
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مذذر وقيذذل : كذذان النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم إذا جذذام  أهلذذ  تل 13

 هو وأهل  في الملحفة.

1/269 

 باب في الصالة

 1/308 وفي بعم الحديا:)إن أفجل صالة التطوع بالليل( 14

الة فرجذذذت مذذذن الخمذذذس وذكذذذروا عذذذن ابذذذن عبذذذاس أن أول صذذذ 15

ا ولذذذى  وهذذذي صذذذالة ال هذذذر  فذذذذلك سذذذميت صذذذالة ا ولى.قذذذال 

جذذذاء جبريذذذل عليذذذ  السذذذالم إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

وهذذو بمكذذة حذذين بالذذت الشذذمس  فصذذلى بذذالنبي صذذلى   عليذذ  

وسذذذلم ا ولذذذى  والمسذذذلمون خلذذذه النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

فذذي  ليذذ  السذذالم   ذذم جذذاءيقتذذدون بذذ   والنبذذي يقتذذدي بجبراحيذذل ع

وقذذذت العصذذذر فصذذذلى بذذذ  العصذذذر  ووقتهذذذا عنذذذدنا التذذذي تذذذدخل 

فيذذ  إذا صذذار  ذذل كذذل شذذيء م لذذ  عنذذد الذذبوال ي وفذذي نسذذخةي 

بعذذذد الذذذبوال إلذذذى أن يليذذذب قذذذرن مذذذن الشذذذمس   ذذذم جذذذاء حذذذين 

 ابذذذذت الشذذذذمس  فصذذذذلى بذذذذ  الملذذذذرب   ذذذذم جذذذذاء حذذذذين ذهذذذذب 

وقتهذذذا بيذذذام النهذذذار وجذذذاء  ذذذالم الليذذذل فصذذذلى بذذذ  العتمذذذة  و

عنذذذذدنا إلذذذذى أن يمجذذذذي نصذذذذه الليذذذذل   ذذذذم جذذذذاء  حذذذذين الفجذذذذر 

الصذذذبس فصذذذلى بذذذ  صذذذالة الصذذذبس  ووقذذذت صذذذالة الفجذذذر مذذذذ 

 يطل  الفجر البين إلى أن يطل  قرن من الشمس.

1/308 

قذذذذذال   تعذذذذذالى:)أقم الصذذذذذلوة لذذذذذدلوك الشذذذذذمس( يعنذذذذذي بوال  16

الشذذذمس  وهذذذي االولذذذى والعصذذذر  فيمذذذا جذذذاء عذذذن لنبذذذي صذذذلى 

   وسلم  علي

1/310 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:) الا هذذذن علذذذي  17

 فريجذذة وهذذذن لكذذم تطوع:قيذذذام الليذذذل  والذذوتر  والسذذذواك( فذذذدمر

 الوتر فقد لحع بالفراحم.

1/310 

 1/310قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي حذذذديا آخذذذر :)خذذذتم  18
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   لكم بصالة سادسة: الوتر(

 لى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا هذذذاجر إلذذذى المدينذذذةقيذذذل إن النبذذذي صذذذ 19

د  أمذذر    أن يصذذلي نحذذو بيذذت المقذذدس  لذذحال يكذذذب بذذ  اليهذذو

وصذذذلى هذذذو وأصذذذحاب  أول مذذذا قذذذدم إلذذذى المدينذذذة سذذذبعة عشذذذر 

 شهرا إلى بيت المقدس

1/311 

 وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال لجبريذذذل: وددت لذذذو 20

 يرهذذذذا  فقذذذذال لذذذذ   أن ربذذذذي صذذذذرفني عذذذذن قبلذذذذة اليهذذذذود إلذذذذى

جبريذذل عليذذ  السذذالم: إنمذذا أنذذا عبذذد م لذذك  فسذذل ربذذك  وصذذعد 

 جبريذذذل إلذذذى السذذذماء  وجعذذذل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم يذذذديم

الن ذذذر إلذذذى السذذذماء رجذذذاء أن يدتيذذذ  جبريذذذل بمذذذا سذذذدل  فدتذذذا  

بذذذذذلك  وأنذذذذبل   علي :)قذذذذد نذذذذري تقلذذذذب وجهذذذذك فذذذذي السذذذذماء 

 فلنولينك قبلة ترجها(

1/311 

يذذذذل: أنذذذذبل   عليذذذذ  ذلذذذذك وهذذذذو فذذذذي الصذذذذالة فتحذذذذول فذذذذي وق 21

 الصالة عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة.

1/311 

وقيذذذل خذذذرج أنذذذاس مذذذن أصذذذحاب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  22

فذذذي سذذذفر  فحجذذذرت الصذذذالة فذذذي يذذذوم  ذذذيم  فتحذذذروا القبلذذذة ي 

وفذذذي نسذذذخة الكعبذذذة ي فمذذذنهم مذذذن صذذذلى قبذذذل المشذذذرق  ومذذذنهم 

ب  فلمذذذا قذذذدموا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  مذذذن صذذذلى قبذذذل الملذذذر

 م وسذذذلم فنبلذذذت فذذذيهم ))وهلل المشذذذرق والملذذذرب فدينمذذذا تولذذذوا فذذذ

 وج   (

1/311 

 باب في ا ذان

قيذذذذل إن بذذذذدء ا ذان أن رجذذذذال مذذذذن أصذذذذحاب النبذذذذي صذذذذلى    23

ذان  عليذذ  وسذذلم سذذم  فذذي نومذذ  بالمدينذذة مناديذذا ينذذادي بهذذذا ا 

 وسذذذلم فقذذذال لذذذ  النبذذذي صذذذلى   فذذذدعلم النبذذذي صذذذلى   عليذذذ 

 علي  وسلم : )علم  بالل( فكان ذلك بدء ا ذان.

1/322 
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 باب الدخول في الصالة

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال:)أمرت أن أسذذذجد  24

 على سبعة أعجاء  وال أكه شعرا وال  وبا(.

1/339 

 باب تكبيرة اإلحرام

مفتذذاو الصذذالة »أنذذ  قذذال:  صذذلى   عليذذ  وسذذلم() وعذذن النبذذي 25

 «الطهور  وتحريمها التكبير  وتحليلها التسليم

1/401 

ذذذا: قذذذال: رأيذذذت رسذذذول 26 صذذذلى   عليذذذ  )   وفذذذي حذذذديا أيج 

وسذذذلم(   ينفتذذذل عذذذن يمينذذذ  وعذذذن شذذذمال   ورأيتذذذ  يصذذذل ي وحذذذد  

حافي ذذذذا ومنذذذذتعال   ورأيتذذذذ  يصذذذذوم فذذذذي السذذذذفر ويفطذذذذر  ورأيتذذذذ  

ا وقاعد ا.  يشرب قاحم 

1/401 

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم(  يسذذذلم فذذذي الصذذذالة ) وقيذذذل: كذذذان النبذذذي 27

علذذى النذذاس عذذن يمينذذ   فتحذذول النذذاس عذذن يمينذذ  كذذذلك  فسذذلم 

 .عن يمين  وشمال 

1/401 

 باب في التحيات

م: وبللنذذذا أن بذذذدءها أن جبريذذذل قذذذال للنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذل 28

قذذذذال ك هلل  فإن   تعذذذذالى يقذذذذول لذذذذك:إن التحيذذذذات هلل  أي الملذذذذ

ت  النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم: وأنذذا أقذذول: والصذذلوات الطيبذذا

لنبذذي افقذذال جبريذذل عليذذ  السذذالم: وأنذذا أقذذول: السذذالم عليذذك أيهذذا 

 ورحمة   وبركات (

1/415 

 باب صالة الجماعة

تذذي قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال: )رهبانيذذة أم 29

هذذذي بيذذذوت   فذذذي أرجذذذ   الجلذذذوس فذذذي المسذذذاجد  والمسذذذاجد 

 وبوارها هم بوار (

1/433 
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وقيذذذل: كذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم إذا صذذذلى مسذذذس بيذذذد   30

اليمنذذذذى علذذذذى جبهتذذذذ   وقالذذذذك اللهذذذذم عذذذذالم الليذذذذب والشذذذذهادة  

الذذذرحمن الذذذرحيم  أسذذذدلك أن تذذذذهب عنذذذي اللذذذم والحذذذبن والفذذذتن 

مذذذا  هذذذر منهذذذا ومذذذا بطذذذن  وإذا انصذذذره قذذذال: اللهذذذم بنعمتذذذك 

 نصرفت وبذنبي اعترفت  وأعوذ بك من سوء ما اقترفتا

1/434 

وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال قذذذرأ فذذذي أول  31

ركعذذة مذذن الصذذبس ب )كهذذيعص( وقذذرأ فذذي الركعذذة ال انيذذة بقذذل 

هذذذذو   أحذذذذد فسذذذذحل عذذذذن ذلذذذذك  فقال:)سذذذذمعت صذذذذبيا صذذذذاو  

 ف ننت أن أم  خلفي فرحمت  ورحمت أم (

1/435 

 ك والنسيانباب الش

وعذذذذن أبذذذذي قتذذذذادة صذذذذاحب النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ   32

 قال:توسذذد كذذل واحذذذد منذذا ذراع راحلتذذذ  ونمنذذا فذذذي مسذذير النبذذذي

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  فمذذذا اسذذذتيق نا حتذذذى شذذذرقت الشذذذمس  

لكذذذوا فقلذذذت: يذذذا رسذذذول    هلكنذذذا وفاتتنذذذا الصذذذالة  قذذذال:)لم ته

 م(ان  وال تفوت الناحولم تفتكم الصالة  وإنما تفوت اليق 

1/543 

أن   ن ا  ذذر قذذد جذذاء بذذذلك عذذن النبذذي )صذذلى   عليذذ  وسذذلم(  33

 صلى بالناس وعلي  جبة صوه.

1/479 

 باب في ركعتي الفجر

وقيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم كذذذذان إذا طلذذذذ  الفجذذذذر  34

صذذذلى ركعتذذذين قبذذذل صذذذالة الفجذذذر  يقذذذرأ فذذذي الركعذذذة ا ولذذذى 

 و)قذذل أيهذذا الكذذافرون( وفذذي اآلخذذرة وفذذي نسذذخةفاتحذذة الكتذذاب 

 الركعة اآلخرة فاتحة الكتاب و)قل هو   أحد(.

1/564 

 باب في صالة المريم

 1/598وقذذد بللنذذا ذلذذك عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم وقذذد جمذذ  مذذن  35
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 جم  الصالتين في المسجد الحرام عند المطر.

 باب في البكاة

 عليذذذذ  وسذذذذلم لمذذذذا حجذذذذر  المذذذذوت وقيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذلى   36

قال:)الصذذذذالة والبكذذذذاة ومذذذذا ملكذذذذت اليمذذذذين  الصذذذذالة والبكذذذذاة 

 )ذا العذذذرا هذذذل بللذذذت(فلم يذذذتكلم0ومذذذا ملكذذذت اليمذذذين(  ذذذم قذذذال:

 بعدها حتى خرج من الدنيا.

2/7 

 باب في الصيام في شهر رمجان

قيذذذذذل كذذذذذانوا مذذذذذن قبذذذذذل يصذذذذذومون يذذذذذوم عاشذذذذذورا  فذذذذذدنبل    37

الصذذذيام كمذذذا كتذذذب علذذذى الذذذذين مذذذن قذذذبلكم(  تعالى:)كتذذذب علذذذيكم

 وهذذذذذذذذم أهذذذذذذذذل اإلنجيذذذذذذذذل  أمذذذذذذذذة عيسذذذذذذذذى عليذذذذذذذذ  السذذذذذذذذالم.

و قيذذل: وكذذان مذذنهم مذذن صذذلى العشذذاء اآلخذذر ونذذام حذذرم عليذذ  

نيذذذة  مذذذا حذذذرم علذذذى الصذذذاحم بالنهذذذار إلذذذى القابلذذذة مذذذن الليلذذذة ال ا

وهكذذذذذا كذذذذان كتذذذذب علذذذذى أمذذذذة عيسذذذذى صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم 

 سلمونبينا محمد صلى   علي  و

قيذذذذذل: فاشذذذذذتد ذلذذذذذك علذذذذذى المسذذذذذلمين ورأي النبذذذذذي ورأي مذذذذذن 

أصذذذحاب  وقذذذد أجهذذذدهم ذلذذذك الصذذذوم   ذذذم إن عمذذذر بذذذن الخطذذذاب 

رجذذذي   عنذذذ  واقذذذ  امرأتذذذ  بعذذذد العشذذذاء  ولعذذذل ذلذذذك كذذذان 

ليجعذذذل   فذذذي ذلذذذك رخصذذذة   ذذذم إنذذذ  نذذذدم نذذذدما شذذذديدا وبكذذذى  

 لموأتذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  فقذذذال لذذذ  عليذذذ  السذذذالم:)

 يكن جديرا بذلك يا عمر(.

وقيذذل: وفعذذل ذلذذك أيجذذا  يذذر  مذذن أصذذحاب رسذذول   صذذلى 

     عليذذذذ  وسذذذذلم  وقذذذذالوا مذذذذا توبتنذذذذا يذذذذا رسذذذذول  ؟ فذذذذدنبل

)وإذا سذذذدلك عبذذذادي عنذذذي فذذذإني قريذذذب أجيذذذب دعذذذوة الذذذداع إذا 

 دعان(

2/171 

 1/172عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)صذذذوموا لر يذذذة هذذذالل  38
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ن  وأفطذذذذروا لر يتذذذذ  فذذذإن أ مذذذذي علذذذذيكم فذذذذدتموا شذذذهر رمجذذذذا

 العدة  ال ين يوما(

 1/211 وفي الحديا:)أن  يستحب تعجيل الفطور وتدخير السحور( 39

 باب الحج والعمرة

وقذذذذذذال رسذذذذذذول   صذذذذذذلى   عليذذذذذذ  وسذذذذذذلم:)حج آدم  ذذذذذذالا  40

 مرات(

3/6 

ا وعذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)مكذذذة حذذذرام  حرمهذذذ 41

حذذد    إلذذى يذذوم القيامذذة  وال تحذذل  حذذد مذذن قبلذذي  وال تحذذل 

مذذذذن بعذذذذدي  وإنمذذذذا أحلذذذذت لذذذذي سذذذذاعة مذذذذن النهذذذذار  ال يختلذذذذى 

خالهذذذذا  وال يعجذذذذد  جذذذذاها  وال يحصذذذذد شذذذذوكها  وال ينفذذذذر 

 صيدها  وال تحل لقطتها إال لمن ينشد بها(

3/10 

 باب اإلحرام

ل وسذذذلم وقذذذت  هذذذ بللنذذذا و  أعلذذذم أن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  42

 المدينذذذذة الحليفذذذذة  و هذذذذل الشذذذذام الجحفذذذذة  و هذذذذل نجذذذذد قرنذذذذا 

 و هذذل الذذيمن يلملذذم  و هذذل العذذراق ذات عذذرق.  ذذم قذذال: ومذذن

و أوقتنذذا لذذ  وقتذذا فهذذو لذذ   ولمذذن مذذر بذذ   مذذن  يذذر أهلذذ   حاجذذا 

 معتمرا(

3/24 

وقذذذذال رسذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذذلم: إذا أحذذذذرم الرجذذذذذل  43

  فع.لذي يلي    م الذي يلي   حتى ينتهي إلى اأجاب  ا فع ا

3/28 

 باب عرفة وجم  ومنى والبيارة

 وقيذذذل قذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)عرفة كلهذذذا موقذذذه إال 44

بطذذذن عرنذذذة  وجمذذذ  كلهذذذا موقذذذه إلذذذى بطذذذن محسذذذر  ومنذذذى 

 كلها منحر(

3/53 
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م وبللنذذذا أن أسذذذامة قذذذال للنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لمذذذا أفذذذا 45

ن عرفذذذذات فذذذذي بعذذذذم الطريذذذذع: الصذذذذالة يذذذذا رسذذذذول    مذذذذ

 قال:)الصالة امامك(

3/54 

وقذذذال طذذذاوس: منذذذبل رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم بمنذذذى  46

عذذذن يسذذذار مصذذذلى اإلمذذذام بمنذذذى   وأمذذذر االنصذذذار فنبلذذذوا مذذذن 

 وراء الذذذذدار  فقذذذذال النذذذذاس:)انبلوا( وأسذذذذار إلذذذذى نذذذذواحي منذذذذى 

ك يخطذذذ  بذذذالحج  وقذذذد وبعمذذذوا أن طذذذاو قذذذدم مذذذرتين  فكذذذل ذلذذذ

 لبى بالحج وال يذبس لذلك شيحا.

3/56 

 باب ما يفسد الحج

 3/68 بللنا أن النبي صلى   علي  وسلم رخص في اإلذخر 47

 باب الصيد للمحرم

وقجذذذى رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وعمذذذر بذذذن الخطذذذاب  48

 رحم    من بعد  في الجب  كبشا

3/71 

حذذرم صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قال:)يقتذذل الموبللنذذا عذذن النبذذي  49

 الحية  والعقرب  والكلب العقور  والفدر(

3/72 

 باب في الهدي والجحايا

قذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم لعلذذذي بذذذن طالذذذب حذذذين بعذذذا  50

 مع  بالهدي:)ال تعط في حربها منها شيحا(

 81 ي6  3/82

 مساحل في العمرة

عليذذذذ  وسذذذذلم يهذذذذل فذذذذي مصذذذذال    قيذذذذل: كذذذذان النبذذذذي صذذذذلى   51

 وربما إذا استوت ل   ويوجد ب  راحلت 

3/91 

وقيذذذذل طذذذذاه رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم بذذذذين الصذذذذفا  52

والمذذذذذروة   والبيذذذذذت راكبذذذذذا  واسذذذذذتلم بمحجنذذذذذ   وكذذذذذان يقبذذذذذل 

3/91 
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 طره المحجن.

وقيذذذل خطذذذب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عشذذذية عرفذذذة   ذذذم  53

يخطذذذب إال وقذذذال: أمذذذا بعذذذد فذذذإن هذذذذا  قال:)أمذذذا بعذذذد وكذذذان ال

ون اليذذوم الحذذذج ا كبذذذر  وأن أهذذذل الشذذرك وا و ذذذان كذذذانوا يذذذدفع

فذذذي هذذذذا اليذذذوم قبذذذل  ذذذروب الشذذذمس  حتذذذى تعذذذتم بهذذذا ر وس 

الجبذذذذال كدنهذذذذا عمذذذذاحم الرجذذذذال وأنذذذذا دافذذذذ  بعذذذذد  روبهذذذذا  فذذذذال 

 تعجلونا(

3/92 

هذذم وبللنذذا أن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لمذذا دفذذ  مذذن عرفذذة د 54

النذذذاس بعيذذذر  مذذذن وراحذذذ  فسذذذاق النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم 

 بعير  فقال:)يا أيها الناس على رسلكم(

3/92 

 3/92 وقيل كان النبي صلى   علي  وسلم يمشي إلى الجمار 55

وقذذذال جذذذابر بذذذن عبذذذد : رأيذذذت النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم  56

لتدخذذذذوا يرمذذذي جمذذذرة العقبذذذة يذذذوم النحذذذر علذذذى راحلتذذذ  ويقول:)

 مناسككم  فإني ال أدري لعلي ال أحج بعدحجتي هذ (

3/92 

وقيذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم سذذذاق هديذذذ  فذذذي حجذذذ   57

 وعره ب 

3/93 

وقذذذال عطذذذاء: كذذذان مذذذن مجذذذى يذذذذبحون البدنذذذة بعذذذدما تنحذذذر   58

وبللنذذذذي أن النحذذذذر كذذذذان فذذذذي الشذذذذع ا يمذذذذن  وقذذذذال جذذذذابر بذذذذن 

لنذذا  إال  ل ذذا بمنذذى  حتذذى رخذذص عبذذد : كنذذا ال ندكذذل مذذن البذذدن

النبذذذذذذذذي صذذذذذذذذلى   عليذذذذذذذذ  وسذذذذذذذذلم فقذذذذذذذذال:)كلوا وتذذذذذذذذبودوا  

 فدكلناوتبودنا(

3/93 

وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)أحلوا  إال مذذن  59

كذذذذذان معذذذذذ  هذذذذذدي  فمحلذذذذذ  محذذذذذل هديذذذذذ   وإن سذذذذذاق معتمذذذذذر 

هذذذذدياوهو ال يريذذذذد أنذذذذي يمكذذذذا حتذذذذى الحذذذذج  فإنذذذذ  ال يحبسذذذذ  

3/94 
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 جى عمرت  فينحر وينصره إلى أهل (هدي   إذا ق

 باب في المحصور

وهذذذذ  روايذذذة تسذذذتحب وليسذذذت بواجذذذب عذذذن أبذذذي هريذذذرة قذذذال:  60

حججنذذذذا مذذذذ  رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم حتذذذذى إذا كنذذذذا 

بمنذذذذى قال:)يذذذذا أيهذذذذا النذذذذاس هذذذذذا مقذذذذام قذذذذد قمتذذذذ   وقذذذذد قامتذذذذ  

ي ن قبلذذء مذذا نبيذذاء مذذن قبلذذي  فدفجذذل مذذا قلتذذ  أنذذا وقالتذذ  ا نبيذذا

 (قول:ال إل  إال    فدك روا منها  فإن  يلفر لقاحلها

3/116 

 في البيارة

وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من بارنذذذي  61

 ميتا كمن بارني حيا(

3/120 

 باب في ا يمان

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال لعمذذذر رحمذذذ   62

  م وال بالطوا يذذذذت  فذذذذإن أحذذذذب إلذذذذى ))ال تحلفذذذذوا ب بذذذذاك0 :

 أال يحله إال باهلل  وإذا حلفتم باهلل فاصدقوا(

3/144 

عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال:)من أعذذذذاذ بذذذذاهلل  63

 الفدعيذذذذو   ومذذذن سذذذدل لوجذذذ    فذذذدعطو   إال أن يسذذذدل أمذذذرا 

 يستطاع(

3/152 

 باب في أيمان السالطين

 لى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)ال حنذذايذذروي عذذن رسذذول   صذذ 64

 على ملتصب(

3/205 

 3/209 وقال:)ليس لفاجر يمين( 65

وقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ليس بمسذذذلط علذذذى مقهذذذور  66

 عقد وال عهد(

3/209 
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 باب النذور

ويوجذذذذد فذذذذي الروايذذذذة عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم:وفي  67

:)يجبحهذذذذذا أن امذذذذذرأة نذذذذذذرت أن تصذذذذذلي فذذذذذي محذذذذذة مسذذذذذجد قال

 تصلي محة ركعة في مسجد واحد(

3/237 

وقذذذذال: نذذذذذرت امذذذذرأة أن تمشذذذذي إلذذذذى البيذذذذت حافيذذذذة  حاسذذذذرة   68

فسذذذدل أخوهذذذا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: فقالذذذك:)مر أختذذذك 

أن تركذذذب وتخمذذذر وتصذذذوم  ال ذذذة أيذذذام وتمشذذذي مذذذا أطاقذذذت )ال 

 يكله   نفسا إال وسعها(

3/238 

 باب في االعتكاه

د جذذذاء الحذذذديا أن النبذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذلم اعتكذذذه فذذذي وقذذ 69

 مسجد 

3/246 

 باب في ا حكام

ر بللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال  بذذذي ذ 70

رحمذذذذ   : قذذذذال: وقذذذذد قذذذذال أبذذذذو ذر: يذذذذا رسذذذذول   أمرنذذذذي 

فقال:)يذذذا أبذذذا ذر إنذذذك جذذذعيه وهذذذي أمانذذذة وهذذذي يذذذوم القيامذذذة 

 أخذها بحقها وأدي الذي علي  فيها( حسرة وندامة إال من

4/13 

وقيذذذل: إن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وقذذذه علذذذى خلذذذع  71

ة فذذي أصذذحاب  فقذذال:)إني ال أدري لعلكذذم سذذتلون أمذذر هذذذ  ا مذذ

مذذن بعذذدي أومذذن وليذذ  مذذنكم فمذذن ولذذي مذذن أمذذر المسذذلمين شذذيحا 

فاسذذترحم ولذذم يذذرحم  وحكذذم فلذذم يعذذدل  وعاهذذد فلذذم يذذه فعليذذ  

  ولعنت  إلى يوم القيامة( جب  

4/14 

وقذذذال صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ما مذذذن وال يلذذذي علذذذى عشذذذرة إال  72

أوتذذذي بذذذ  مللذذذوال يذذذوم القيامذذذة حتذذذى يوقذذذه علذذذى جسذذذر مذذذن 

جسذذذذور جهذذذذنم وملذذذذك آخذذذذذ بقفذذذذا   فذذذذإن كذذذذان عذذذذادال نجذذذذا وال 

4/14 
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انخسذذه بذذ  الجسذذر فذذي جذذب أسذذود م لذذم يهذذوي بذذ  فيذذ  سذذبعين 

 خريفا معذبا(

 الروايذذة عذذن رسذذول صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)ال يحكذذمو 73

 حاكم بين ا نين وهو  جبان(

4/18 

 في الشهادات والقسم

دة قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)ال تجذذوب شذذها 74

الخصذذذذم وال دافذذذذ  ملذذذذرم وال المذذذذتهم وال الشذذذذريك وال يجذذذذوب 

إلذذذى ولذذذد  شذذذهادة مذذذن يجذذذر إلذذذى نفسذذذ  شذذذيحا أو يذذذدف  عنهذذذا أو 

 ماال أو لعبد   ن مال عبد  ل (

4/31 

ر قيذذذذل إن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم قذذذذال:)أال أنبذذذذحكم بذذذذدكب 75

تفب الكبذذذاحر: اإلشذذذراك بذذذاهلل وعقذذذوق الوالذذذدي  وكذذذان متكحذذذا فذذذاح

وهذذذو يقول:)وشذذذهادة الذذذبور وفذذذي نسذذذخة وقذذذول الذذذبور ورفذذذ  

 بها صوت (

4/35 

 يباب ما ال يكون لصاحب  حجة وال دعو

والروايذذذة عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أن رجلذذذين ادعيذذذا  76

علذذذذى عهذذذذد  فجذذذذاء كذذذذل واحذذذذد منهمذذذذا بالشذذذذهود علذذذذى البعيذذذذر 

فاسذذذذتوت الشذذذذهود فذذذذي دعواهمذذذذا فجعذذذذل رسذذذذول   صذذذذلى   

 علي  وسلم البعير بينهما

4/95/96 

 4/306 وا(قيل عن النبي صلى   علي  وسلم أن  قال:)تهادوا تحاب 77

 في التجارة والبي  باب

 5/122 وقيل نهى رسول   صلى   علي  وسلم عن بي  اللرر 78

نهذذذى صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عذذذن بيذذذ  جمذذذل بجملذذذين وحمذذذار  79

بحمذذذارين وشذذذاة بشذذذاتين ودينذذذار بذذذدينارين و ذذذوب ب ذذذوبين   ذذذم 

5/123 
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 قال هاء وهاء

 ورفذذذ  ذلذذذك إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  اشذذذتري مذذذن 80

أعرابذذذي جذذذبورا بتمذذذر ويذذذري أن تمذذذر عنذذذد  فن ذذذر فلذذذم يكذذذن 

عنذذذذذد   فقذذذذذال لذذذذذ : هذذذذذل لذذذذذك أن ت خرنذذذذذا إلذذذذذى الجذذذذذداد فقذذذذذال 

ا عرابذذذذذي: وا ذذذذذدرا  يقولهذذذذذا  ال ذذذذذا فبجذذذذذر  أصذذذذذحاب النبذذذذذي 

 صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وقيذذذل: إن ذلذذذك ا عرابذذذي لذذذم يكذذذن أسذذذلم

يومحذذذذ فدرسذذذل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم إلذذذى خولذذذة بنذذذت 

لمي فدسذذذذذلفت  ذلذذذذذك التمذذذذذر إلذذذذذى الجذذذذذداد واسذذذذذتوفى حكذذذذذيم السذذذذذ

 ا عرابي

5/124 

س قيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  قذذال:)من  شذذنا فلذذي 81

 منا(

5/131 

 5/132 وقال:)وال يلتقي ا جالب  وال يبي  حاجر لباد( 82

 قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وجبريذذذل عليذذذ  السذذذالم : 83

ي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم لجبريذذذذل: مذذذذا مذذذذرا بطعذذذذام فقذذذذال النبذذذذ

أطيذذذب هذذذذا الطعذذذام. فقذذذال لذذذ  جبريذذذل: أدخذذذل يذذذدك فذذذي جوفذذذ  

فوجذذذذد  متليذذذذرا. فقذذذذال النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم لصذذذذاحب 

الطعام:)أمذذذا أنذذذت فقذذذد جمعذذذت خصذذذلتين وفذذذي نسذذذخة خطيحتذذذين 

 خيانة في دينك و شا للمسلمين(

5/132 

 ال:)يذذذد   علذذذىقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  ق 84

الشذذذذريكين مذذذذا لذذذذم يخذذذذن أحذذذذدهما صذذذذاحب  فذذذذإذا خذذذذان أحذذذذدهما 

 صاحب  رف  يد  عنهما(

5/132 

 قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)يعطى ا جيذذذر 85

 أجرت  قبل أن يجيه عرق (

5/137 

 5/138عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  نهذذذى عذذذن بيذذذ  مذذذا لذذذيس  86
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 عندك نسيحة

 يذذذل إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم احذذذتجم وأعطذذذى الحجذذذامو ق 87

 أجر 

5/156 

وعذذذن رجذذذل اشذذذتري  وبذذذا فذمذذذ  حذذذين اشذذذترا   ذذذم جذذذاء  مشذذذتر  88

فمدحذذذ  فهذذذو مكذذذرو  وفيذذذ  تشذذذديد عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  

 وسلم

5/162 

 باب في السرق واللصب

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ليس لعذذذرق  89

 ( الم حع

5/307 

 باب في المحتكر

 5/359 وقيل لعن رسول   صلى   علي  وسلم المحتكر 90

 باب في الوصايا

وقيذذذل سذذذدل ابذذذن أبذذذي وقذذذاص النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم: إن  91

 جعل لكم  لا أموالكم بيادة لكم في أعمالكم

5/453 

وقذذذذذال النبذذذذذي صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم:)أال ال تجذذذذذوب وصذذذذذية  92

 لوارا(

5/453 

ة وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  أمذذر سذذعد بذذن عبذذاد 93

 أن يتصدق عن أم  فتصدق عنها بحاحط

5/464 

وعذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:أن  أمذذذر امذذذرأة أن تصذذذوم  94

 عن أختها

5/465 

 باب في العتع

 6/28وقيذذل إن رجذذا عتذذع نصذذيبا لذذ  فذذي عبذذد فرفذذ  ذلذذك إلذذى النبذذي  95
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وسذذلم فجعذذل خالصذذ  فذذي مالذذ  وقذذال:)إن لذذيس  صذذلى   عليذذ 

 هلل شريك(

 باب ا جاحي

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)بكذذذل شذذذعرة مذذذن  96

 الجحايا حسنة(

6/79 

 المساحل في الصيد

تلذذذتم عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)إذا ذبحذذذتم فدحذذذدوا وإذا ق 97

 فدحسنوا فإن   محسن يحب اإلحسان(

6/87 

98  

 صذذلى  )وجذذاء فذذي الحذذديا أن  أبذذا  علبذذة الحبشذذي قذذال للنبذذي 

: يذذذا نبذذذي   اكتذذذب لذذذي بدرجذذذي  فقذذذال نبذذذي  ( عليذذذ  وسذذذلم

وم وهذذذي أرم حذذذرب . كيذذذه أكتذذذب لذذذك بذذذدرم الش ذذذام أو بذذذالرُّ

لذذك فدعجذذب ذ: قذذال. يذذا نبذذي   لذذتملكن مذذا تحذذت أقذذدامهم: فقذذال

   ذذر إليذذ  وإلذذى أصذذحابفجعذذل ين صذذلى   عليذذ  وسذذلم()النبذذي 

حذذل لنذذا يإن ذذا بذذدرم صذذيد فمذذا : وكتذذب لذذ  كتابذذا  فقلذذت يذذا نبذذي  

 صذذذلى   عليذذذ )مذذذن ذلذذذك ومذذذا يحذذذرم علينذذذا  فقذذذال رسذذذول   

ت إذا أرسذذلت كلبذذك المعلذذم الذذذي لذذيس بمعلذذم فمذذا أدركذذ: وسذذلم(

لبذذك ذكاتذذ  فكلذذ  ومذذا لذذم تذذدرك ذكاتذذ  فذذال تدكلذذ   وإذا أرسذذلت ك

 كلذذب وفذذذي نسذذخة المعلذذم المكلذذذب وذكذذرت اسذذذم  المعلذذم أو الم

عليذذذ  فدخذذذذ وفذذذي نسذذذخة وذكذذذرت اسذذذم   عليذذذ  فدخذذذذ أو قتذذذل 

 .فكل

 

6/88 

 باب في ا شربة

 6/98وقيذذذل إن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قال:)يذذذا أيهذذذا النذذذاس  99
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إن الخمذذر قذذد حرمذذت فمذذن كذذان عنذذد  شذذيء منهذذا فذذال يطعمهذذا 

 وال ييعها(

 لنبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)الخمر مذذذن هذذذاتينوعذذذن ا 100

 الشجرتين النخلة والعنب(

6/99 

وأمذذذا نبيذذذذ الجذذذر فهذذذو أيجذذذا حذذذرام  وجذذذاء الحذذذديا عذذذن ابذذذن  101

 عمر وعن ابن عباس أن النبي صلى   علي  وسلم حرم 

6/101 

 وقيذذذل: إن وفذذذد عبذذذد القذذذيس قذذذدموا علذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  102

  شذذذج فقذذذالوا: يذذذا رسذذذول   إنذذذا حذذذي مذذذن ربيعذذذةوسذذذلم فذذذيهم ا

وبينذذذا وبينذذذك قفذذذار كفذذذار مجذذذر ولذذذن نقذذذدر عليذذذك إال با شذذذهر 

لنذذا الحذذرم فدمرنذذا بذذدمر نذذدعوا بذذ  مذذن وراحنذذا فذذإن عملنذذا بذذ  دخ

الجنذذذذذة قذذذذذال:)آمركم بذذذذذدرب   وأنهذذذذذاكم عذذذذذن أربذذذذذ : آمذذذذذركم أن 

ة لبكذذذاتعبذذذدوا   ال تشذذذركوا بذذذ  شذذذيحا وأقيمذذذوا الصذذذالة وآتذذذوا ا

وصذذذذذوموا شذذذذذهر رمجذذذذذان وأعطذذذذذوا الخمذذذذذس مذذذذذن اللنذذذذذاحم  

وأنهذذذذاكم عذذذذن أربذذذذ : عذذذذن الحنذذذذتم والذذذذدباء والنقيذذذذر والمبفذذذذت( 

رونذذذ  قذذذالوا يذذذا رسذذذول   ومايذذذدرينا مذذذا النقيذذذر  قال:)جذذذذع تنق

 ذذذذم تقذذذذذفون فيذذذذ  مذذذذن القطيعذذذذا والمذذذذاء حتذذذذى إذا سذذذذكن  ليانذذذذ  

شذذذذربتمو  حتذذذذى إن أحذذذذدكم يجذذذذرب ابذذذذن عمذذذذ  السذذذذيه( قذذذذال: 

قذذوم مذذن قذذد أصذذابت  جراحذذة . قذذال: فجعلذذت أخبدهذذا مذذن وفذذي ال

رسذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم  فقذذذذذالوا فيمذذذذذا نشذذذذذرب؟ 

 قال:)في ا سقيةا دم التي يالا على أفواهها

6/102 

 6/102 وقال:)كل مسكر حرام( 103

 باب في النكاو

قيذذذذل عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قال:)حبذذذذب إلذذذذي  104

 وجعل قرة عيني في الصالة( النساء والطيب

6/120 
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 وقذذذذذال   تبذذذذذارك وتعالى)يذذذذذا أيهذذذذذا الذذذذذذين آمنذذذذذوا ال تحرمذذذذذوا 105

ن مذذطيبذذات مذذا أحذذل   لكذذم( وذلذذك أنذذ  قيذذل :إنذذ  اجتمذذ  عشذذرة 

أصذذذحاب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم مذذذنهم أبذذذو بكذذذر وعمذذذر 

وابذذذذن مسذذذذعود فذذذذي دار ع مذذذذان بذذذذن م عذذذذون فذذذذذكروا القيامذذذذة 

رأيهذذذم علذذذى أن يكونذذذوا مذذذن البهذذذاد  وحرمذذذوا وبكذذذوا   واتفذذذع 

علذذذذى أنفسذذذذهم طيبذذذذات الطعذذذذام واللبذذذذاس والجمذذذذاع   وهمذذذذوا أن 

رم  يقطعذذذوا مذذذذاكيرهم  ويلبسذذذوا المسذذذوو   ويسذذذيحوا فذذذي ا

ن بذذ  فبلذذ  ذلذذك النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذدتى منذذبل ع مذذان 

م م عذذذون وقذذذد كذذذانوا تفرقذذذوا  فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذل

 مذذذذذان:)أحع مذذذذذا بللنذذذذذي عذذذذذن ع مذذذذذان وأصذذذذذحاب ( المذذذذذرأة ع

فكرهذذذت أن تكذذذذب النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أو تبذذذدي علذذذى 

بوجهذذا فقالذذت: إن كذذان ع مذذان أخبذذذرك فقذذد صذذدق فقذذال النبذذذي 

صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم:)قولي لبوجذذذذك إذا جذذذذاءك أنذذذذي آكذذذذل 

وأشذذذرب وأنذذذام وأصذذذلي وأصذذذوم وأفطذذذر  وآتذذذي النسذذذاء فمذذذن 

فلمذذا جذذاء أخبرتذذ  فرجعذذوا عذذن ر ذذب عذذن سذذنتي فلذذيس منذذي( 

يهذذا الذذذي كذذر  النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم  ونبلذذت اآليذذة) يذذا أ

وا إن الذذذين آمنذذوا ال تحرمذذوا طيبذذات مذذا أحذذل   لكذذم وال تعتذذد

   ال يحب المعتدين(

6/124 

 باب في الرجاع

وقيذذذل إن امذذذرأة سذذذوداء قالذذذت لرجذذذل وامرأتذذذ : أرجذذذعتكما فذذذي  106

لى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم فسذذذذذدل رسذذذذذول   أسذذذذذيام رسذذذذذول   صذذذذذ

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدعرم عنذذذ  فقال:إنهذذذا امذذذرأة سذذذوداء 

 فقال النبي صلى   علي  وسلم:)فكيه وقد قيل(

6/216 

 باب الطالق

 وقذذذد بللنذذذا عذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال 107

 طالق وال عتاق فما ال يملك(

6/231 
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 باب في اإليالء

ة وقيذذل إن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم لمذذا حذذرم جاريتذذ  ماريذذذ 108

ل)قذذد علذذة نفسذذ  وأنذذبل   عليذذ )لم تحذذرم مذذا أحذذل   لذذك( وقا

 فذذذذرم   لكذذذذم تحلذذذذة أيمذذذذانكم( فذذذذدعتع النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ 

وسذذذذلمر قبذذذذة فذذذذي تحذذذذريم ماريذذذذة وجامعهذذذذا بعذذذذد ذلذذذذك فولذذذذدت 

 بإبراهيم

6/310 

 باب في ال هار

ن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أن رجذذذال  ذذذاهر مذذذن وروي عذذذ 109

امرأتذذذ  علذذذى عهذذذد النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فلذذذم يجذذذد عتذذذع 

رقبذذذة فذذذدطعم سذذذتين مسذذذكينا  ذذذداحهم  ذذذم وطذذذ  بوجتذذذ   ذذذم جذذذاء 

النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال: إنذذذي  ذذذاهرت مذذذن امرأتذذذي 

 فلذذديت سذذتين مسذذكينا  ذذم عجلذذت فواقعتهذذا فقذذال لذذ  النبذذي صذذلى

يذذذذ  وسذذذذلم:)فما كنذذذذت جذذذذديرا أت تصذذذذن  اذهذذذذب اذهذذذذب   عل

 فعشهم وال بدس عليك في أهلك(

6/322 

 باب الخيار

وقيذذذذذل إن رسذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم خيذذذذذر نسذذذذذاح   110

 فاخترن 

6/333 

 باب في العدد والرد

وكذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذد طلذذذع بوجتذذذ  حفصذذذة  111

 بنت عمر وأشهد على ردها

6/352 

 في الحاحم والمستحاجة

ويذذذروي عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)عفي عذذذن  112

أمتذذذي فذذذي النسذذذيان والخطذذذد ومذذذا أكرهذذذوا عليذذذ  مذذذن قذذذول ومذذذا 

6/421 



 

175 

 حد وا ب  أنفسهم من فعل(

 باب الديات والحدود

ومذذذن يقتذذذل م منذذذا متعمذذذدا فجذذذبا   جهذذذنم خالذذذدا فيهذذذا و جذذذب ) 113

رك م منذذا متعمذذدا فذذي إقذذرار   ذذم أشذذ  عليذذ ( وذلذذك لمذذن قتذذل 

نبلذذت اآليذذة فذذي مقذذيس الكنذذاني وذلذذك أن مقذذيس كذذان أسذذلم هذذو 

ي وأخذذو  وكذذان بالمدينذذة فوجذذد أخذذا  قتذذيال فذذي ا نصذذار فذذي بنذذ

 عذذدي فجذذاء إلذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذدخبر  قال:)هذذل

 تعلذذذذم لذذذذ  قذذذذاتال( قذذذذال: ال فبعذذذذا النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم

مذذذ  مقذذذيس إلذذذى بنذذذي عذذذدي ومنذذذابلهم يومحذذذذ رجذذذال مذذذن قذذذريا 

 بقبذذذذاء أن ادفعذذذذوا إلذذذذى مقذذذذيس قاتذذذذل أخيذذذذ  إن علمذذذذتم ذلذذذذك وإال

فذذذذذادفعوا إليذذذذذ  ديتذذذذذ   فلمذذذذذا جذذذذذاءهم الرسذذذذذول قذذذذذالوا: السذذذذذم  

ي والطاعذذذذة هلل ولرسذذذذول   و  ال نعلذذذذم لذذذذ  قذذذذاتال ولكذذذذن نذذذذ د

إليذذذذ   فذذذذدفعوا إلذذذذى مقذذذذيس ديذذذذة أخيذذذذ  ماحذذذذة مذذذذن اإلبذذذذل  فلمذذذذا 

سذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم عمذذذذذد انصذذذذذره مقذذذذذيس ور

مقذذذيس إلذذذى رسذذذول النبذذذي فقتلذذذ  وارتذذذد عذذذن اإلسذذذالم بعذذذد قتلذذذ  

وركذذذذب جمذذذذال وسذذذذاق البقيذذذذة وأتذذذذى بمكذذذذة كذذذذافرا فذذذذدمر النبذذذذي 

 صلى   علي  وسلم يوم مكة فقتل.

7/8 

 باب في أمر الجنين

قذذذذال النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم:)ال يذذذذرا قاتذذذذل ممذذذذن قتلذذذذ   114

 د(بخطد وال عم

7/121 

وقيذذذل سذذذن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم الديذذذة ماحذذذة مذذذن  115

 اإلبل

7/122 

وروي عذذذذذذذذن رسذذذذذذذذول   صذذذذذذذذلى   عليذذذذذذذذ  وسذذذذذذذذلم أنذذذذذذذذ   116

 قذذذال:)المقتول دون مالذذذ  شذذذهيد( وقيذذذل لذذذ  :إن أخذذذذ منذذذي قلذذذيال

 أو ك يرا أقتل  ؟ قال:)نعم ولو شس  نعلك(

7/123 
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  وسذذلم أنذذ  أخبذذر عذذن رجذذل وذكذذروا عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ 117

قذذذال: لذذذو رأيذذذت ذلذذذك علوتذذذ  بسذذذيفي حتذذذى أقتلذذذ  أترونذذذي أدعذذذ  

وأطلذذذب الشذذذهود إذا لفذذذرو الجذذذاني مذذذن حاجتذذذ  وينطلذذذع  فقذذذال 

 النبي صلى   علي  وسلم:)كفى بالسيه شاهدا

7/124 

 باب مساحل في القصاص

قيذذذذل إن رسذذذذول   ي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم ي أتذذذذا  رجذذذذل قذذذذد  118

رجذذذل بقذذذرن فذذذي رجلذذذ   فقذذذال: يذذذا رسذذذول    أقذذذدني   طعنذذذ 

فقذذذال لذذذ : )حتذذذى يبذذذري جرحذذذك(  فذذذدبى الرجذذذل إال أن يسذذذتقيد  

   فدقذذذاد  النبذذذي ي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم ي  فصذذذس المسذذذتقاد منذذذ

فقذذذال:  –وعذذرج المسذذتقيد  فذذدتى النبذذذي ي صذذلى   عليذذ  وسذذلم 

ك يذذذا رسذذذول   عولجذذذت وبذذذري صذذذاحبي  فقذذذال لذذذ : )ألذذذم آمذذذر

أن ال تسذذذذتقيد حتذذذذى يبذذذذرأ جرحذذذذك فعصذذذذيتني؟( وأمذذذذر النبذذذذي ي 

صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم ي مذذذذن كذذذذان بذذذذ  جذذذذرو ال يسذذذذتقيد مذذذذن 

 صاحب  حتى يبري جرح .

7/129 

 باب في القود

 7/148 قيل إن النبي صلى   علي  وسلم أقاد من نفس  119

 باب في أمر القذه

ل  بذذن أبذذي بذذن سذذذلووجلذذد النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذذلم عبذذد   120

وحسذذان بذذذن  ابذذذت ومسذذذطس بذذذن أ ا ذذذة وحمنذذذة بنذذذت جحذذذا كذذذل 

توبذذة  واحذذد  مذذانين جلذذدة  ذذم تذذابوا بعذذد ذلذذك إال عبذذد  لذذم يتذذب

د  ى أََحذذنصذذوحا   ومذذات علذذى نفاقذذ   وفيذذ  نبلذذت: َواَل تَُصذذل س َعلَذذ

ْنُهْم َماَت أَبَد ا َواَل تَقُْم َعلَى قَْبرس س.  مس

 

7/199 

 7/201)صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم( أنذذذ  قال:قذذذذه المحصذذذنة  يوعذذذن النبذذذ 121



 

177 

 تحبط عمل سبعين سنة

 باب في شارب الخمر

لعذذن رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم فذذي الخمذذر عشذذرة: لعذذن  122

  عاصذذذرها ومعتصذذذرها وشذذذاربها وحاملهذذذا والمحمولذذذة إليذذذ  

 وباحعها وشاريها والدال عليها وآكل  منها

7/210 

 باب في السرقة

ا وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ال قطذذذ  فذذذي ال مذذذر إذ 123

كذذذان فذذذي الشذذذجر حتذذذى تواريذذذ  البيذذذوت وال فذذذي ماشذذذية حتذذذى 

 يواريها المراو(

7/217 

وقيذذذل :إن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم مرمذذذى رجذذذال بمشذذذقص  124

وقذذذد رآ  ين ذذذر إليذذذ  مذذذن كذذذو فدخطذذذد فقذذذال:)لو أصذذذبت عينذذذك 

 لهدرت(

7/229 

إن رجذذال أتذذى النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم بسذذارق سذذرق  وقيذذل 125

 لذذذ   وبذذذا فلمذذذا قذذذدم ليقطذذذ  يذذذد  قذذذال لذذذ :يا رسذذذول يذذذد  خيذذذر مذذذن

  ذذذوبي فقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم :)هذذذال كذذذان قبذذذل ذلذذذك

 قبل أن ترفع  إلينا(

7/229 

 باب في المالعنة

بللنذذذا فذذذي الحذذذديا عذذذن قتذذذادة أن رجذذذال مذذذن عجذذذالن يقذذذال لذذذ :  126

ل بذذذذن أميذذذذة أتذذذذى النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم فقذذذذال: يذذذذا هذذذال

رسذذذذول   بذذذذت أجذذذذر الحريذذذذر البذذذذارو حتذذذذى أصذذذذابني بذذذذرد 

السذذذحر فانطلقذذذت إلذذذى أهلذذذي فذذذإذا برجذذذل عنذذذد امرأتذذذي يلشذذذاها  

قذذذذذال: فذذذذذدعرم عنذذذذذ  النبذذذذذي صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم واكذذذذذب 

أصذذحاب  وخذذافوا علذذى صذذاحبهم أن يحذذد قذذال فقذذال الرجذذل: لقذذد 

ت أذنذذذذذي ووعذذذذذا قلبذذذذذي وعرفذذذذذت أن   ال رأت عينذذذذذي وسذذذذذمع

7/233 234 
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ي لمنذذي وإن رسذذول   لذذن يجذذور علذذي  قذذال فبينمذذا هذذم كذذذلك 

إذ نبلذذذذت عليذذذذ  آيذذذذة الذذذذتالعن فقذذذذال رسذذذذو   صذذذذلى   عليذذذذ  

وسذذذلم :)إن أحذذذدكم لكذذذاذ فهذذذل منكمذذذا تاحذذذب( فدبيذذذا إال المجذذذي 

فذذي الذذتالعن ففذذرق بينهمذذا وقذذال لذذ : )ال سذذبيل لذذك عليهذذا( فقذذال 

يذذذذا نبذذذذي   مذذذذالي؟ فقذذذذال رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  الرجذذذذل: 

وسذذذلم :)ال مذذذال لذذذك إن كنذذذت صذذذدقت فيمذذذا قلذذذت فيمذذذا أصذذذبت 

مذذذذن فرجهذذذذا وإن كنذذذذت كذذذذذبت فذذذذذلك أبعذذذذد لذذذذك منهذذذذا  أمذذذذا إن 

 أحدكما كاذب وحسابكما على  (

 باب المرتد

 وقيذذل اسذذذتتاب النبذذذي صذذذلى   عليذذ  وسذذذلم نبهذذذان أربذذذ  مذذذرات 127

 ان ارتد.وك

7/244 

هذذا بللنذذا أن ابنذذة النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أسذذلمت قبذذل بوج 128

  م أسلم فردها علي  بذلك النكاو

7/248 

 باب في الجهاد ومحاربة المشركين

وقيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذال: )بع ذذذت بالسذذذيه  129

 بين يدي الساعة(

7/275 

 7/245 و )الجنة تحت  الل السيوه( 130

وكذذذذذان إذا لقذذذذذي العذذذذذدو قذذذذذال)اللهم منذذذذذبل الكتذذذذذاب ومجذذذذذري  131

 السحاب وهابم ا حباب اهبمهم لنا اليوم(

7/275 

وإذا بعذذذذا سذذذذرية قال:)بسذذذذم   وفذذذذي سذذذذبيل   وعلذذذذى ملذذذذة  132

 (لولدانرسول   ال تللو وال تلدروا وال تم لوا وال تقتلوا ا

7/275 

 7/275 لبووكان ال يتل م في اللبار في ال 133

 7/275وقذذال:)ال يجتمذذ   بذذار فذذي سذذبيل   ودخذذان جهذذنم فذذي جذذوه  134



 

179 

 عبد أبدا

بو وبللنذذا أن رجذذال قذذال للنبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم أردت اللذذ 135

ا وأنذذذا أستشذذذيرك قذذذال لذذذ : )ألذذذك والذذذدة( قذذذال: نعذذذم قذذذال: البمهذذذ

 قال: فإن الجنة تحت رجلها قال ل  ذلك  ال ا

7/283 

ة أن رسذذذذول هلل صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم حكذذذذم ذلذذذذك وفذذذذي السذذذذن 136

 عليهم مجمال وأحلهم منهم

7/286 

 وبللنذذذا أن بينذذذب بنذذذت رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أمنذذذت 137

بوجهذذذا أبذذذا العذذذاص بذذذن الربيذذذ  بذذذن عبذذذد العذذذبي بذذذن شذذذمس 

 فدجاب النبي صلى   علي  وسلم أمانها

7/289 

ين أهذذذدي إلذذذى النبذذذي وقذذذد جذذذاء الحذذذديا أن رجذذذال مذذذن المشذذذرك 138

صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم جاريذذذذة فجعلهذذذذا النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  

 وسلم خاصة ب  ولم يجعلها  نيمة

7/291 

وبللنذذذذا أن رجذذذذال قذذذذام إلذذذذى النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم وقذذذذد  139

جمعذذذت اللنذذذاحم فسذذذدل  بمامذذذا مذذذن شذذذعر فقذذذال رسذذذول   صذذذلى 

ان و  مذذذا كذذذ   عليذذذ  وسذذذلم :)ويلذذذك تسذذذدلني بمامذذذا مذذذن نذذذار 

 لك أن تسدلني  و  ما كان لي أن أعطيك(

7/297 

 وبللنذذذذا أن رسذذذذول   صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أنذذذذ  قذذذذال:)ردوا 140

 الخيط والمخاط فإن  عار وشنار(

7/298 

وبللنذذذذذا أن رسذذذذذول   صذذذذذلى   عليذذذذذ  وسذذذذذلم أنذذذذذ  قذذذذذال:)من  141

 الكبذذذذاحر خروجذذذذك مذذذذن أمتذذذذك وتبذذذذديلك بسذذذذنتك وقتالذذذذك أهذذذذل

 صفوتك(

7/298 

وبللنذذذذا أن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم قال:)المسذذذذلمون يذذذذد  142

مذذذذن سذذذذواهم تتكافذذذذد دمذذذذا هم ويعقذذذذد بذذذذذمتهم أدنذذذذاهم وال ال عذذذذل

يقتذذذل مسذذذلم بكذذذافر وال ذي عهذذذد فذذذي عهذذذد   يذذذرد أدنذذذاهم علذذذى 

7/298 
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 أقصاهم والمسرع على القاعد والقوي على الجعيه(

 7/304 ي  وسلم نهى عن التحريعوبللنا أن النبي صلى   عل 143

 وقيذذل عذذن رسذذول   صذذلى   عليذذ  وسذذلم أنذذ  نهذذى أن توطذذد 144

 الحبالى من الفيء

7/306 

وعذذذن الحسذذذن أن مسذذذيلمة الكذذذذاب أخذذذذ رجلذذذين مذذذن أصذذذحاب  145

ا النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقذذذال  حذذذدهم : أتشذذذهد أن محمذذذد

عذذم  ؟ قذذال: نرسذذول  ؟ قذذال: نعذذم. وقذذال: تشذذهد أنذذي رسذذول 

د فخلذذى سذذبيل . وكذذان يقبذذل ذلذذك مذذن النذذاس. وقذذال ل خذذر: أتشذذه

. أن محمذذذدا رسذذذول  . قذذذال : نعذذذم صذذذلى   علذذذى رسذذذول  

ل: فقذذال: أتشذذهد أنذذي رسذذول  ؟ فقذذال: إنذذي أصذذم إنذذي أصذذم. قذذا

فدعادهذذذذا عليذذذذ  أتشذذذذهد أن محمذذذذدا رسذذذذول  ؟ قذذذذال: نعذذذذم نعذذذذم 

 ؟ فقذذذال: إنذذذي أصذذذم فجذذذرب نعذذذم. فقذذذال: فتشذذذهد أنذذذي رسذذذول 

ا عنقذذذ   فبلذذذ  ذلذذذك رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فقال:)أمذذذ

المقتذذذول فمجذذذى علذذذى صذذذدق  ويقينذذذ  وأخذذذذ بفجذذذل  فهنيحذذذا لذذذ   

 وأما اآلخر فقبل رخصة رب  فال تبعة علي .

7/307 

وقيذذل عذذن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم قذذال فذذي بعذذم  بواتذذ   146

 ب (أن  )من قتل قتيال فل  سل

7/309 

وقيذذذل قذذذام رجذذذل إلذذذى النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم وهذذذو بمنذذذى  147

 فقذذذذال: يذذذذا رسذذذذول   أي الجهذذذذاد أفجذذذذل؟ فقذذذذال: )الجهذذذذاد كلذذذذ 

سذذذوي( حتذذذى إذا وجذذذ  رجلذذذ  فذذذي اللذذذرب فقذذذال: )أيذذذن السذذذاحل 

 عن الجهاد كلمة عدل تقال عند سلطان جاحريقتل عليها(
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وأنذذذ  انتهذذذى إلذذذى رجذذذل مذذذن وقيذذذل : إن رجذذذال كذذذان فذذذي سذذذيرت   148

المشذذركين فلمذذا ذهذذب ليطعنذذ  برمحذذ   قذذال: إنذذي مسذذلم فطعنذذ  

فقتلذذ  وإنمذذا ر ذذب فذذي متيذذ  كذذان معذذ  فبللنذذا أن ذلذذك بلذذ  النبذذي 

صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذدعا بذذذ  فقذذذال: )أقتلتذذذ  بعذذذدما بعذذذم أنذذذ  
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مسذذلم؟( فقذذال: والذذذي بع ذذك بذذالحع نبيذذا يذذا رسذذول   مذذا قالهذذا 

تذذذى وجذذذد حذذذر السذذذنان فدعذذذاد النبذذذي صذذذلى   إال متعذذذوذا  وح

عليذذذذ  وسذذذذلم ذلذذذذك  ذذذذالا مذذذذرات ويذذذذرد عليذذذذ  الرجذذذذل مقالتذذذذ  

ا ولذذذى   فقذذذال رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم فذذذي الرابعذذذة: 

)فهذذال شذذققت عذذذن لسذذان ( وفذذي نسذذذخة)ويلك عذذن قلبذذ  فن ذذذرت 

إلذذذى قلبذذذ  قذذذال: أو كنذذذت أعلمذذذ  يذذذا رسذذذول   صذذذلى   عليذذذك 

نذذذك لذذذم تكذذذن تعلمذذذ  إنمذذذا يمذذذين عذذذن قلبذذذ  لسذذذان ( فقذذذال: )ويلذذذك إ

وفذذي نسذذخة قال:)ويلذذك إنذذك لذذم تكذذن تعلمذذ  إنمذذا يبذذين عذذن قلبذذ  

لسذذذذان (فبللنا أن ذلذذذذك الرجذذذذل لذذذذم يلبذذذذا إال يسذذذذيرا حتذذذذى مذذذذات 

فذذذذدفنو  فدصذذذذبس منبذذذذوذا  ذذذذم أعذذذذادو  فدصذذذذبس منبذذذذوذا فذذذذدمرهم 

النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أن ينطلقذذذوا بذذذ  جبلذذذين مذذذن تلذذذك 

 .الجبال

لدَيَُّهذذذا مل ذذذذس  اْ يَن ءَ وبللنذذذا أن هذذذ الء اآليذذذات نذذذبلن فيذذذ : )يَٱ  إسَذا اَمنُذذذول

س فَتَبَي نُذذواْ َواَل تَقُولُذذواْ لسَمذذنُ فسذذي َجذذَرُبتُُم   ّ ل إسلَذذيُ َسذذبسيلس م َم  أَُلقَذذىٱ ذذلَٱ ُكُم ملس 

ةس  ذذذذا تَُبتَلُذذذذوَن َعذذذذَرَم مُلَحيَذذذذوٱ ن  س فَ ُنيَا ملذذذذدُّ  لَُسذذذذَت ُمُ مس  ّ نذذذذَد م َملَذذذذانسُم  عس

 ُ  ّ ذذذن قَُبذذذُل فََمذذذن  م لسَك ُكنذذذتُم م س
 إس فَ لَذذذُيُكُم  عَ َك سيذذَرة   َكذذذَذٱ

اْ  َ َكذذذاَن  ن  تَبَي نُذذذول  ّ م

ا( وأنبل : )َوَمن  تَعَ يَُقتُُل ُمُ مس بسَما تَُعَملُوَن َخبسير  ا مُّ ا(ن  د   م س

ك وقذذذذال النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم : أراد   أن يجعذذذذل ذلذذذذ

 ة يع م بها حرمة دماء المسلمين.عبرة وموع 

  وقيذذل: إن النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم سذذم  أسذذيرا قذذد أتذذى بذذ 149

ا المسذذذلمون يقذذذول: أتذذذوب إلذذذى   وال أتذذذوب إلذذذى محمذذذد يقولهذذذ

 ذذالا مذذرات فقذذال النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم: )عذذره الحذذع 

  هل  فدرسلو (
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 تط  تخريجها:ا حاديا التي لم أس 3ملحع 

 الموج  الحديا رقم

لذذذ  قيذذذل سذذذحل النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم عذذذن العلذذذم فقذذذال:)العلم ك  1

القذذذرآن  وهذذذو ا صذذذل والتنبيذذذل  ومذذذا بعذذذد  مذذذن العلذذذم تفسذذذير لذذذ  

 وتدويل(

1/43 

  قذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قال:)واحذذذدة لمذذذن قذذذل مذذذا    2

 جوء(وا نتان لمن استعجل  و الا عليهن عمل الو

 110 ي1

و هذذوقيذذل : كذذان النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم إذا جذذام  أهلذذ  تلمذذر   3

 وأهل  في الملحفة.

1/269 

ى وقيذذل: كذذان النبذذي )صذذذلى   عليذذ  وسذذلم(  يسذذذلم فذذي الصذذالة علذذذ  4

  النذذاس عذذن يمينذذ   فتحذذول النذذاس عذذن يمينذذ  كذذذلك  فسذذلم عذذن يمينذذ

 وشمال .

1/401 

ليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال حنذذذا يذذذروي عذذذن رسذذذول   صذذذلى   ع  5

 على ملتصب(

3/205 

 3/209 وقال:)ليس لفاجر يمين(  6

وقذذذال النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:)ليس بمسذذذلط علذذذى مقهذذذور عقذذذد   7

 وال عهد(

3/209 

ويوجذذذد فذذذي الروايذذذة عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم:وفي امذذذرأة   8

نذذذذذرت أن تصذذذذلي فذذذذي محذذذذة مسذذذذجد قال:)يجبحهذذذذا أن تصذذذذلي محذذذذة 

 ي مسجد واحد(ركعة ف

3/237 

قيذذذل عذذذن النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)ال تجذذذوب شذذذهادة   9

ة الخصذذذم وال دافذذذ  ملذذذرم وال المذذذتهم وال الشذذذريك وال يجذذذوب شذذذهاد

عبذذد  مذذن يجذذر إلذذى نفسذذ  شذذيحا أو يذذدف  عنهذذا أو إلذذى ولذذد  مذذاال أو ل

  ن مال عبد  ل (

4/31 

  ذذذذاهر مذذذذن وروي عذذذذن النبذذذذي صذذذذلى   عليذذذذ  وسذذذذلم أن رجذذذذال  10

امرأتذذ  علذذى عهذذد النبذذي صذذلى   عليذذ  وسذذلم فلذذم يجذذد عتذذع رقبذذة 

فذذدطعم سذذتين مسذذينا  ذذداحهم  ذذم وطذذ  بوجتذذ   ذذم جذذاء النبذذي صذذلى 

6/322 
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  عليذذذذ  وسذذذذلم فقذذذذال: إنذذذذي  ذذذذاهرت مذذذذن امرأتذذذذي فلذذذذديت سذذذذتين 

مسذذذذذكينا  ذذذذذم عجلذذذذذت فواقعتهذذذذذا فقذذذذذال لذذذذذ  النبذذذذذي صذذذذذلى   عليذذذذذ  

ب اذهذذذب فعشذذذهم وال بذذذدس وسذذذلم:)فما كنذذذت جذذذديرا أت تصذذذن  اذهذذذ

 عليك في أهلك(

وكذذذان النبذذذي صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم قذذذد طلذذذع بوجتذذذ  حفصذذذة بنذذذت   11

 عمر وأشهد على ردها

6/352 

 7/275 وكان ال يتل م في اللبار في اللبو  12

وقذذد جذذاء الحذذديا أن رجذذال مذذن المشذذركين أهذذدي إلذذى النبذذي صذذلى   13

صذذذة  عليذذ  وسذذلم خا  عليذذ  وسذذلم جاريذذذة فجعلهذذا النبذذي صذذذلى  

 ب  ولم يجعلها  نيمة

7/291 

احر وبللنذذذا أن رسذذذول   صذذذلى   عليذذذ  وسذذذلم أنذذذ  قذذذال:)من الكبذذذ  14

 خروجك من أمتك وتبديلك بسنتك وقتالك أهل صفوتك(
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