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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 قدمة التحقيق م

 

 ، والصالة  والسالم  على رسوِل هللا، وعلى آلِه وأصحابِه ومن وااله، وبعد:هلل احلمد  

فة من األحاديث واألخبار واألحكام الشرعية يف  ائط فهذه رسالة لطيفة مجع فيها اإلمام السيوطي 
احلياة  أيىب أن يعفو أو أن يتنازل عن حقه يف مث الظالمات، وهي ما يتعرَّض له املظلوم من ظلم، 

إىل يوم القيامة ليحكم هللا فيه، وهو يرجو أن يكون االنتقام منه أكرب،   ه الظامل وظ لم الدنيا، ويرتك
 هو هللا.  واحملاسب  

وسريى أن أصحاب الظالمات قد جلؤوا إىل   برهبة وخوف ووجل من هذه املواقف، املرءر شعوي
بل يلجؤون إىل البكاء عندما   االستعانة ابلكرباء والوجهاء ملساعدهتم والتوسط لقبول اعتذارهم،

 يف أيديهم ويعرفون أهنم مل تقبل توبتهم!   يسقط

املخالفات  اه املنيب، فيبتعد عن هذه ألو  ا املؤمن و  قلصغرها، إال أهنا كافية للعاوهي على الرغم من 
 شى منه.واملواقف القاسية لئال يواجه ما ي   الشائكة

وهذه إحدى رسائل اإلمام والسيوطي الفريدة من نوعها، وهو العامل املوسوعي صاحب املعارف  
  اآلخران انلث، والث اجلمة، الذي زادت تصانيفه على األلف، ومل يطبع منها سوى أقل من الثلث

 مازاال بني مفقود وخمطوط.  

فاعتزل الناس بعد األربعني، ورفض هدااي األمراء، ومل   ،وقد وهب نفسه للعلم، وركز على التصنيف
ف أكرب كتاب يف التفسري )ترمجان ، فألَّ ويف علمه حيضر لطلب السلطان، وقد ابرك هللا يف وقته

و اجلامع الكبري(، وكان ذا علم قومي أبنواع  أ  ع،القرآن(، وأكرب كتاب يف احلديث )مجع اجلوام 
وله   .الفقه، وآخر يف النحوفروع العلوم، بل وأدقها، مثل األشباه والنظائر، فله فيه تصنيف يف 
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، واملزهر  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواويكتب أخرى غدت مراجع أو مصادر مألوفة، مثل 
ي للفتاوي، وطبقات ر احلوالك، واحلاو ء، وتنوي فاليف علوم اللغة، وبغية الدعاة، واتريخ اخل

على أصحاب   مازالوا يؤلبون  ناملفسرين، والآللئ املصنوعة.. فال انمت أعني املتخصصني، الذي
   مون.موهنم مبا هم به يوصاملعارف املوسوعية ويص

 هـ، فعليه من هللا الرمحة، واجلزاء األوىف.911وقد تويف عام  

جامعة األزهر، ضمن جمموع، وهي يف حنو ثالث ورقات، يف كل وجه  ت ياوهذه الرسالة من مقتن
 أخطاء.  فيها  ت، وإن وجدخبط واضح كتبت سطراً(، و  23)

 . ( فقرة22، وبلغت )ضبطت، ووثقت، ورقمتف  ،ها نوع حتقيقتوقد حقق

 الكرمي. ا الزلل، وأن يعفو عنا، فهو العفو  وجينبنلعمل، ويفيد به، أدعو هللا تعاىل أن يتقبل هذا او 

رحَم هللُا عبًدا كانت ألخيِه عنَدُه مظلمٌة يف  رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم: " وأذكِ ر  حبديثِ 
وليَس ََثَّ ديناٌر وال درهم، فإْن كانْت له  ، ذَ قبَل أن يؤخَ ِعرٍض أو مال، فجاَءُه فاستحلَُّه 

". رواه الرتمذي يف  من سيِ ئاهتم يه علحسناٌت ُأِخَذ من حَسناته، وإْن مل تكْن له حَسناٌت محَّلوُه 
 ( وقال: حديث حسن صحيح غريب. 2419السنن )

 . واحلمد  هلل ربِ  العاملني 

 حممد خري يوسف  

 هـ 1434رجب  12
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 آخر املخطوط
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 ى.الذين اصطف على عبادهِ  وسالم   ،هلل احلمد  

، وابن  ، وأبو الشيخيف مسنده، وابن املنذر، وابن أيب حامتفيان بن س (1)أخرج احلسن -1
  (2)، والعسكري يف األمثال، وابن منده والباورديوالطرباين يف معجمه مردويه يف تفاسريهم،

عن أيب أمامة الباهلي   ،" دالئل النبوة"والبيهقي يف  ، "معرفة الصحابة"وأبو نعيم مجيعا يف 
 ي هللا عنه قال : رض

هللا أن   ادع   ،: اي رسول هللا حاطب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ن  بة بثعل  جاء  
 .  يرزقين ماالً 

 .  "شكره  ال تطيقُ  من كثريٍ  خريٌ  ،هُ شكرَ  تطيقُ  قليلٌ ة! وحيك اي ثعلب": قال

 كلَّ   ألعطنيَّ  آاتين هللا ماالً  إن   ،ابحلق   هللا أن يرزقين، فوالذي بعثك   هللا، ادع   : اي رسول  قال
 ه.  حقَّ  ذي حق   

 . "ماالً  اللهم ارزقهُ " :فقال

 . ى هبافتنحَّ  ،به املدينة  حىت ضاقت    ،كما ينمو الدود  ومنت   ،له فيها فبورك   ،ا ى غنمً شرت  فا

  ن  سناأهلما  كتب  و ، ةالصدق أيخذانِ  رجلنيِ  الصدقات، فبعث   ن أيخذ  أب ه  رسول   مث إن هللا أمر  
ما هذا إال جزية،   فقال: ،الصدقة (3)فسأاله   ،ها ب فمر   .ا على ثعلبةمير  وأمرمها أن  ،والغنم بلِ إلا

 

 .هـ303األصل )احلسني(. وهو حمدِ ث خراسان أبو العباس احلسن بن سفيان الشيباين النَّس وي، تويف سنة يف ( 1)
 . كتاب أليب منصور الباوردي عنوانه "معرفة الصحابة". (  2)
 يف األصل: فسأالنه. ( 3)
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ان   ل ِئن   الل    ع اه د   مَّن   و ِمنـ ه مهللا } وأنزل   ،انطلقا حىت أرى رأيي. فانطلقا ِلهِ  ِمن آات   ل ن صَّدَّق نَّ  ف ض 
   .(4)الثالث  ايت [ اآل75التوبة:  ]سورة{الصَّاحلِِني   ِمن   و ل ن ك ون نَّ 

 كذا وكذا. فيك    نزل  أ   : وحيك!ثعلبةل قيل  

 مايل. هذه صدقة   ، هللا : اي رسول  فقال ،هللا صلى هللا عليه وسلم ثعلبة على رسولِ  فقدم  

   ."منك هللا قد منعين أن أقبلَ  إنَّ "هللا صلى هللا عليه وسلم:  رسول   فقال  

  هذا عملكَ "ليه وسلم: ى هللا عهللا صل  رسول   فقال   ،على رأسه وحيثي الرتاب   ،يبكي فجعل  
 . هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مضى منه رسول   فلم يقبل   ".بنفسك

   ة. مين صدق اقبل   ،مث أتى أاب بكر فقال: اي أاب بكر

   .هللا صلى هللا عليه وسلم وأقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر أبو بكر: مل يقبلها رسول   فقال  

  (5)ل إليه. وتوسَّ مين صدقيت اقبل   ،فقال: اي أاب حفص ،اخلطاب، فأاته  عمر بن   مث ويل  
هللا صلى   فقال عمر: مل يقبلها رسول   ،صلى هللا عليه وسلم النب ِ  وأزواجِ  واألنصارِ  ابملهاجرين  

 . هللا عليه وسلم وال أبو بكر أقبلها أان؟ فأىب أن يقبلها 

 .(6)عثمان يف خالفةِ  هلك  و   ها،، فلم يقبل عثمان مث ويل  

 

ه   اآليتان التاليتان: }فـ ل مَّا (4) ِلهِ  مِ ن مآات  ل وا   ف ض  ن ه   يـ و مِ  ِإىل   قـ ل وهِبِم   يف  نِف اقاً  ف أ ع ق بـ ه م  { 76} م ع رِض ون   وَّه م و تـ و لَّوا   ِبهِ  خبِ  ل ف وا   مب ا يـ ل ق و   م ا الل    أ خ 
ان وا    و مب ا و ع د وه   ِذب ون   ك   .{77} ي ك 

 يف األصل: ونقل عليه؟.( 5)
وقال يف آخره: هذا حديث مشهور فيما بني أهل  289/ 5يهقي . دالئل النبوة للبوقد أورده املؤلف خمتصرًا حديث مشهور مل يصح.( 6)

... لكن اإلمام  أبسانيد ضعاف، فإن كان امتناعه من قبول توبته وقبول صدقته حمفوظًا فكأنه عرف نفاقه قدميًا التفسري، وإمنا يروى موصوالً 
شهد هللا له ورسوله ابإلميان... فما روي عنه غري  ممن: ثعلبة بدري أنصاري، و 8/210ال يف تفسريه القرطب استبعد هذا التعليل، فق

( قال 7873ورواه الطرباين يف املعجم الكبري ) .صحيح، ولعل قول من قال يف ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه اآلية غري صحيح
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 : هللا بن عمرو، قالعن عبد  ،واحلاكم يف املستدرك وصححه ،الطرباين وأخرج   -2

ى يف الناس،  فنادَ  بالالً  غنيمة، أمرَ  هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أصابَ  كان رسولُ 
  .(7)سها ويقسمهاون بغنائمهم، فيخم ِ ؤ فيجي

 من الغنيمة.   صبناه  هللا، هذا فيما أ  ر، فقال: اي رسول  من شع بعد ذلك بزمام   فجاء رجل  

 ؟ "ثالاث بالالً  أمسعتَ "قال: 

  .قال: نعم

   .عتذرأ هللا ف ؟ قال: اي رسول  "به فما منعك أن جتيءَ "قال: 

(8)"نكع هُ فلن أقبلَ  ،القيامة  به يومَ  جتيءُ   أنتَ [ كنْ ]"قال: 
.  

 

دثنا أبو  دهللا حممد بن علي بن أيب العالء، حوقال ابن عساكر يف اتريه: أنبأان أبو عب -3
أبو عمرو عثمان بن أمحد بن   أخربان أخربان أبو احلسني بن بشران،  ،ابكر اخلطيب لفظً 

أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن النضر، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أيب  ،عبدهللا الدقاق
   :عن صفوان بن عمرو، حدثنا حوشب بن سيف قال ،إسحاق

 

احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء   ، كما ضعفه للطرباين7/31مرتوك. جممع الزوائد ين وهو احلافظ اهليثمي: فيه علي بن يزيد األهلا
 وقد تقصى أخباره ورواايته عداب احلمش يف كتابه "ثعلبة بن حاطب الصحايب املفرتى عليه".  .3/398
 يف األصل: فيخمسه ويقسمه. ( 7)
هقي يف ي(، والب2271ورواه أبو داود يف السنن ) اد ومل يرجاه.( وقال: حديث صحيح اإلسن2583املستدرك على الصحيحني )( 8)

 . كما وردت الكلمة األخرية يف األصل "منك"  وما بني املعقوفتني من مصادر احلديث مل يرد يف األصل. (.12499السنن الكربى )
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  دينار   ئة  ام من املسلمني   رجل   فغلَّ  ،(9)بن خالدبدالرمحن وعليهم ع معاوية   يف زمانِ  ا الناس  غز 
أن يقبلها   وسأله   ،خربه  فأتى عبدالرمحن بن خالد فأخربه   ،الرجل ندم   اجليش   فلما قفل   ،رومية

   .القيامة هللا هبا يوم   حىت أتت   قبلها منك  أفلن  اجليش   ق  قد تفرَّ  :ىب وقالأف ،منه

 فلما قدم  ] ،ذلك  له مثل   فيقولون   ، صلى هللا عليه وسلمل هللارسو  أصحاب   يستقرئ   فجعل  
وهو   من عندهِ  فخرج   (10) [ذلك  فقال له مثل   ،ذلك له يذكر   على معاوية   دخل   دمشق  
(11)يبكي

  

  .(12)  هأخرجه البخاري يف اتري

 

من  عن ابن سريين، أن رجالً  ،ن أيوب : أخربان معمر، عوقال عبد الرزاق يف املصنف -4
 فجحده   ،إىل داره احتاج   مث إن األنصاريَّ  ،يف داره  ع لرجل من املهاجرين  صار وسَّ األن

  ، املهاجر فحلف   ، ةن بي ِ  لألنصاري ِ  صلى هللا عليه وسلم، ومل يكن   فاختصما إىل النب ِ  ، املهاجر
وإنه   ،منها ابهلل وإين رضيت   ،هبا من هللا رضي  فقال لبنيه: إنه  ،املوت  ه  حضر   مث إن األنصاريَّ 

  .فال تقبلوها ،ها عليكمفريد   سيندم  

فذكر  .وافأب   .اقبلوا داركم :فقال إىل بين األنصاري ِ  فجاء   ، املهاجر ندم   فلما تويف األنصاري  
صلى هللا   فقال النب   ،ال يقبلوها نصلى هللا عليه وسلم، فذكروا أن أابهم أمرهم أ ذلك للنب ِ 

 

 . ، فإن حوشًبا يروي عنهيعين عبدالرمحن بن خالد بن الوليد( 9)
 .، وهو يف املصدر أدانهيرد يف ألصل ما بني املعقوفتني مل( 10)
 وله تتمة فيه.  .29/138خ مدينة دمشق اتري( 11)
 . من التاريخ الكبري (346مل أره فيه، لكن ورد اسم حوشب ومن يروي عنهم يف الرقم )( 12)
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أن   ي األنصاري ِ ولد   ومل أيمر   "؟.ضنيأرَ  ملها من سبعِ حت أن أتستطيعُ " :عليه وسلم
   .(13)يقبلوها

 

 :  : قال احلسن للحسنيوقال ابن سعد يف الطبقات  -5

مل  :ذلك بك؟ قال فقال: من فعل   .هذه مثل   ق  س  ة، وإين مل أ  مرَّ  غري   السمَّ  قيت  إين قد س  
.(15)  ةنقم هللا أشد   ،ألخربك قال: ما كنت   ،نعم قال: (14)؟قتهس  

  

 

 يف اتريخ ابن عساكر:  و  -6

  به إىل ابنِ  إليه بعث   قاتله، فلما حضر   بتحصيلِ  معاوية   فأمر   ،تلق   من الصحابةِ  أن رجالً 
  أتركه   ، ولكن  يبهذا يف أ فقال: وهللا ال آخذ   ،بيدك فاقتله   أبيك   قاتل   وقال: هاك   ،املقتول

  .(16)أبيب على الصراط قتل  ى هللا في  ىت يلق  ح

 

   :عبيدة بن احلكم األزديأيب عساكر عن  ابن   وأخرج   -7

 اللهم اجعل   :وجعلوا يقولون ا،رضي هللا عنهما، فذكروا زايدً  علي    بن   أتوا احلسن   (17)اأن قومً 
 . (18) يته على فراشه أن مي  هللا سأل  أ ارة، ولكن  كفَّ   ه، فإن القتل  فقال احلسن: م   ،أبيدينا  ه  قتل  

 

رض، ولفظ احلديث (، وهو يف موضوع تغيري ختوم األ672) وجدت احلديث مرساًل يف )مساوئ األخالق ومذمومها( للخرائطي رقم( 13)
، أتستطيع ن والديه، ولعن هللا من ذبح لغري هللا، ولعن هللا من آوى حمداًث، ولعن هللا من غريَّ ختوم األرضلعن هللا من لعبعد القصة: " 

 ."؟أن حتملها سبع أرضني
 هكذا يف املخطوط، والصحيح كما يف املصادر "تريد قتله؟".  (14)
 (. 132البن أيب الدنيا )، وكتاب احملتضرين 2/38، وحلية األولياء 3/273وهو يف سري أعالم النبالء ( 15)
 . مل أجده بلفظه (16)
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ساكر: أخربان أبو عبد هللا اخلالل، أخربان إبراهيم بن منصور، أخربان أبو بكر  ابن عوقال  -8
بن املقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن أيب داود الربلسي، حدثنا عبدالرمحن بن 

  ، أيب صاحل ذكوان عن عمرو بن مرة، عن ، املبارك، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة
 : قالعن صهيب موىل العباس 

هللا   لتلقنيَّ  ، : كال وهللاقال ،عين ارض   ، اي عم   :ويقول ه  ورجل   العباسِ  ل يد  ا يقب ِ علي   رأيت  
  .(19)هبا

 اخلطاب رضي هللا عنه قال : أن عمر بن  ، ابن املنذر يف تفسريه: عن الشعب وأخرج   -9

ا؟ قال: ال. قال:  فتقً  مِ يف اإلسال أفتقت   ، جاء فقال: اي عمرف رجل،فبلغ  ال .فالانً  إين ألبغض  
تبغضين وقد قال  ؟ قال: ال. قال: فعالم  حدثً  ثت  قال: ال. قال: أحد   .(20) ية؟اجن فجنيت  

ت س ب وا م ا ِبغ ري ِ  و ال م ؤ ِمن اتِ  ال م ؤ ِمِنني   يـ ؤ ذ ون   و الَِّذين  } :هللا ل وا فـ ق دِ  اك  ت م  اً  ت اانً هب    اح    { م ِبيناً  و ِإْث 
 . فال غفرها هللا لك  ،فقد آذيتين ؟[58زاب: ]سورة األح

(21)به حىت غفرها له فاغفرها يل، فلم يزل   ،، وال والافتقً  ما فتق   ،وهللا فقال عمر: صدق  
 . 

 

عن عمري بن  ،: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم, عن ابن عونوقال ابن سعد يف الطبقات  -10
 ال:  إسحاق ق

 

 من الشيعة، كما يف مصدره.  (17)
 .19/202اتريخ مدينة دمشق  (18)
ها األدب واخلرب دون ذكر املظلمة ورد يف مصادر عديدة، من ومل يذكر سببه، فلعله كان أمًرا بينهما. .26/373اتريخ مدينة دمشق  (19)

 هو ابلسند نفسه اعتبارًا من عبدالرمحن بن املبارك. ، و (976املفرد لإلمام البخاري رقم )
 يف األصل: جنية. والتصحيح من املصدر. (20)
 .. 5/414أورده املؤلف يف تفسريه "الدر املنثور يف التفسري ابملأثور"  (21)



12 

 

،  حسناي  :فقيل، على املنرب مجعة   ا كلَّ علي   يسب   كان ، فسننيستَّ ا علينا كان مروان أمريً 
 شيئا؟   رد  يال فجعل   أما تسمع  ما يقول  هذا؟

  ضيتِ فإذا ق   فيقعد،  النب صلى هللا عليه وسلم، حجرة   فيدخل   ،اجلمعة يوم   جييء   حسن   كانو 
  .إىل أهله ى، مث رجع  فصلَّ  طبة خرج  اخل  

   .(23) سنة  له يف اه  د، حىت أه(22)بذلك  فلم يرض  قال: 

  ن  ذِ فأ   ،بشر   جاء   ه  فوهللا إين ألظن   ، له ائذن   لباب، قال:اب ، إذ قيل له: فالن  عنده  فإان  قال: 
إال  مثلك   ، وما وجدت   وبك وبك   وبك  وبعلي ،  وبعلي    بعلي    مروان   له، فدخل، قال: أرسل  

 قول: أمي الفرس. تقال له: من أبوك؟ في   البغلة، مثل  

ك اي مروان،  أسبَّ  أبن   ا مما قلت  شيئً  له: إين وهللا ال أحمو عنك   إليه فقل   احلسن: ارجع  ل قا
   فاهلل أشد  كاذابً   كنت    هللا بصدقك، وإن   جزاك  ا صادقً  كنت    ، فإن  هللا موعدي وموعدك   ولكن  

 .(24)  لةالبغ ثلي مثل  ي أن يكون مهللا جد ِ  قد أكرم  و نقمة، 

 

  ، : أخربان أبو عبدهللا احلسني بن نصري بن حممد بن مخيس يف كتابهعساكر وقال ابن   -11
بن  ]، حدثنا أبو الفتح أمحد بن عبيدهللا [بن ودعان]حدثنا القاضي أبو نصر حممد بن علي 

حدثنا أبو  أمحد بن حممد بن اخلليل املرجي،  [بن]، حدثنا أبو القاسم نصر [ودعان عمي
عن عمرو   ،عبدهللا بن بكار، حدثنا القاسم بن الفضل يعلى أمحد بن علي بن املثىن، حدثنا 

  قال: عن سامل بن أيب اجلعد ،بن مرة

 

 يعين مروان.  (22)
 . حها، وبدت وكأهنا )بيته(. وتصحيحها من املصدرالكلمة غري واضحة يف األصل رغم تصحي  (23)
 .190، اتريخ اخللفاء ص 57/432يف الصدر "يكون مثله أو قال مثلي مثل البغلة". اتريخ مدينة دمشق  (24)
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ها بين أمية حىت يدخلوا اجلنة بيدي ألعطيت   وهللا لو أن مفاتيح   :فقال بين أمية   (25)عثمان   ذكر  
  .ن زعمم   هم على رغمِ وألستعملنَّ  ،من عند آخرهم اجلنة  

   .أبنفي فإن ذلك يرغم  بن ايسر: فقال عمار 

 . هللا أبنفك  أرغم   :قال

  ؟ وعمر أيب بكر   أبنفِ  :قال

ائتيا هذا   :والزبري فقال إىل طلحة   بعث  ف ،(26)عنه الناس   أجفله  ف ،فقام إليه فوطئه   ،فغضب
   .، أو يعفو(27)اأرشً  ، أو أيخذ  بني أن يقتص   ،اه بني ثالث فخري ِ  الرجل  

 . ا، أو تعفوأرشً  ، أو أتخذ  أن تقتص    بنيك  فخريَّ  ،قد أنصف جل  إن هذا الر  :(28)فقاال ، فأتياه

  شكو  أهللا صلى هللا عليه وسلم ف ى رسول  حىت ألق   ،واحدة  منهنَّ  ال وهللا ال أقبل   :قال  
 . (29)إليه

 

 قال :  (30)جلعدعن سامل بن أيب ادثنا ح  : وقال ابن أيب شيبة يف املصنف -12

 

 ابن عفان، اخلليفة رضي هللا عنه. (25)
 أي أبعدوه.  (26)
 األرش: القيمة.  (27)
 يف األصل: فقال.( 28)
عثمان بين أمية فقال: اي ذابن الطمع، وهللا مازلتم يب  على وتتمته فيه: ومجع وما بني املعقوفات منه.  .39/325اتريخ مدينة دمشق  (29)

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت خشيت أن أكون قد أهلكته وهلكت. هذا الرجل من
عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب ، سند احلديث يف املصنف: حدثنا حيىي بن آدم قال: حدثنا قطبة بن عبدالعزيز (30)
 جلعد. ا
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فقال   ؟ به إليه ن يذهب  : م  فقالوا ، عثمان   ليه وسلم عيب  حممد صلى هللا ع أصحاب   كتب  
فالن ابن   هللا أبنفك، فقال عمار: وأنفِ  قال: أرغم   به إليه، فلما قرأه   فذهب   . : أانارعم  

  .عليه حىت غشي   وطئه  ف فقام   .(31)فالن

األرش،   أتخذ   ا أن ا أن تعفو، وإم  إحدى ثالث: إم   له: اخرت  فقاال  وطلحة   إليه الزبري   مث بعث  
   .ا أن تقتصوإم  

 .(32)ى هللاا حىت ألق  شيئً  منهنَّ  ار: ال أقبل  فقال عم  

 

   :ابن جرير عن جماهد ما أخرجه   ،هبذا ق  لح  ومما ي   -13

  وال حجَّ  ،كم عليهحي   قال: ال  ،د قتلهويتعمَّ  ،أنه حمرم ا، وهو يعلم  متعمدً  الصيد   يف الذي يقتل  
 . (33) له

 

 عن حممد بن سريين قال:    ، الشيخأبو  وأخرج   -14

  انس   غري   ،ا لقتلهدً متعم ِ  ه  ن قتل  فعليه اجلزاء، وم   ،ا إلحرامهانسيً  ،ا لقتلهمتعمدً  ه  ن قتل  م  
 .(34)  له  غفر   شاء   وإن   ،به عذَّ  شاء   إن   ،إىل هللا فذاك   ،إلحرامه

 

 د قال:  عن جماه ،جرير  يد، وابن  مح   وعبد بن   ،يف األم الشافعي   وأخرج   -15

 

 هكذا يف األصل! ويف املصدر: فقال عمار: وأبنف أيب بكر وعمر.  (31)
 .(30639)املصنف البن أيب شيبة  (32)
 .7/41تفسري الطربي  (33)
 .2/578الدر املنثور للمؤلف  (34)
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 ه  ن قتل  وم   ،له رخصة وليست   ،فقد حل   ،هغري   وال يريد   ،إلحرامه انس   غري   ،ادً متعم ِ  ه  ن قتل  م  
(36)املكفر العمد   فذلك   ،به ه فأخطأ  غري    (35) أراد   وأ ،ا إلحرامه انسيً 

 . 

 

  :جرير عن احلسن ابن   وأخرج   -16

   .ا إلحرامهانسيً  ،ا للصيد: متعمدً قال[ 95ورة املائدة: م تـ ع مِ دًا{ ]س ِمنك م قـ تـ ل ه    }و م نلهِ يف قو 

أ لِيم {  ع ذ اب   }فـ ل ه   ،إحرامه يذكر   ،ا للصيدقال: متعمدً  ،{ذ ِلك   بـ ع د   اع ت د ى }ف م نِ  :يف قوله
 . (37) م عليهك  وال حي   [،94]سورة املائدة: 

وابن أيب  ،وابن املنذر ،روابن جري ،وعبد بن محيد ،وابن أيب شيبة ،الرزاق وأخرج عبد  -17
   :عن ابن عباس ،من طريق عكرمة ، وأبو الشيخ ،حامت

وكان ذلك   ،عليه  ك م  مل حي   عاد   فإن   ،واحدة عليه مرةً  م  ك  حي   :مرِ وهو حم   الصيدِ  يف الذي يصيب  
ن ه { ]سورة  مِ  الل    فـ ي نت ِقم   ع اد   }و م ن   : مث تال . هعفا عن شاء   وإن   ،عاقبه (38) شاء   إن   ،إىل هللا

  .[95املائدة: 

 . (39)  هللا منك   ينتقمِ  اذهب   :له قيل   ن عاد  وم   :أيب الشيخ ولفظ  

 

   عن ابن عباس قال : ،علي بن أيب طلحة من طريقِ  ،وابن املنذر ، جرير ابن   وأخرج   -18

 

 . مصدريهيف األصل: وأراد. وتصحيحه من  (35)
 .2/183، واألم للشافعي 2/578 املصدر السابق (36)
 .7/41ي تفسري الطرب  (37)
 يف األصل "يشا" هنا ويف املوضع التايل. ( 38)
 ( عن عطاء، فقتادة 8182، 8175مصنف عبدالرزاق )، 7/60، تفسري الطربي 584/ 2الدر املنثور  (39)
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عليه   م  كِ ا ح  دً متعم ِ  ه  ن قتل  ما قتله، وم  عليه كلَّ  م  كِ ح   ،مرِ وهو حم   خطأً  ا من الصيدِ شيئً  ن قتل  م  
(40)وجل   كما قال هللا عزَّ   ،هللا منك  ينتقم   :له قال  عاد ي   فإن   ، واحدة فيه مرةً 

.  

 

   :عن الشعب ،وابن املنذر  ،وابن جرير ،وعبد بن محيد ،أيب شيبة  ابن   وأخرج   -19

.  ال: ا؟ قالقبل هذا شيئً  فقال: هل أصبت   ، اشرحيً  أل  م، فس رِ ا وهو حم  صيدً  أصاب   أن رجالً 
(41)منك  هو ينتقم   يكون   ،إىل هللا ك  عليك، ولوكلت   مل أحكم   ا إنك لو فعلت  قال: أم  

.  

 

 عن سعيد بن جبري قال:   ، وأبو الشيخ ،وأخرج ابن جرير -20

 . (43)  همن هللا حىت ينتقم    ه  ع  مل يد   عاد   مرة، فإن   الصيدِ  يف قتلِ  (42)رخص  

 

  :عن إبراهيم ، وابن جرير ،محيد  عبد بن   وأخرج   -21

 .(44)  إىل هللا عليه، أمره   م  ك  ال حي   ن عاد  قال: كانوا يقولون: م   ،مث يعود الصيد   يف الذي يقتل  

 

 عن سعيد بن جبري قال:   ، وابن جرير ،عبد بن محيد  وأخرج   -22

  .(45)منك هللا   ينتقمِ  له: اذهب   وقيل   ،عليه م  ك  مل حي   عاد   واحدة، فإن   مرةً  دِ عليه يف العم م  ك  حي  

 

 .2/584الدر املنثور  ، 7/60طربي تفسري ال. [95]سورة املائدة:  {ان ِتق ام   وذ   ع زِيز   و الل    ِمن ه   الل    فـ ي نت ِقم   ع اد   قوله تعاىل: }و م ن  ( 40)
 املصدران السابقان.  (41)
 يف األصل: ارخص. وتصحيحه من مصدره.  (42)
 .7/61تفسري الطربي  (43)
 .2/584، الدر املنثور 7/60تفسري الطربي  (44)
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 .(46)ايف اخلطأ أبدً  م  ك  وحي  

 . ونعمة   حال   على كل ِ  وهلل احلمد   .مت

 

 

 

 

 

 . املصدران السابقان  (45)
 .2/584الدر املنثور  (46)
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 (47)فهرس املراجع

 

القاهرة: قصي حمب  -.2ط-؛ حتقيق حمب الدين اخلطيب.البخاري  /األدب املفرد -
 هـ.1379الدين اخلطيب، 

 هـ.1393وت: دار املعرفة، بري  -2ط -الشافعي. /األم -

القاهرة: مطبعة  -طي؛ حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد.السيو  /اتريخ اخللفاء -
 هـ.1371السعادة، 

 ]بريوت[: دار الفكر. -البخاري؛ حتقيق هاشم الندوي. /التاريخ الكبري  -

بريوت: دار   -ابن عساكر؛ حتقيق عمر بن غرامة العمروي. /اتريخ مدينة دمشق -
 هـ ]الرتاث[.1415الفكر، 

 هـ.1405، عرفةبريوت: دار امل -.تفسري الطربي -

 القاهرة: دار الشعب. -.تفسري القرطيب -

 هـ.1405بريوت: دار الكتاب العريب، -.4ط-.أبو نعيم األصبهاين /حلية األولياء -

 هـ.1411بريوت: دار الكتب العلمية، -السيوطي. /الدر املنثور يف التفسري ابملأثور -

عبداملعطي البيهقي؛ حتقيق  /وة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةدالئل النب -
 هـ.1423بريوت: دار الكتب العلمية، -.2ط-قلعجي.

 

األدب املفرد، حلية األولياء، دالئل النبوة، الدر  اث للربجميات يف األردن، عدا:اجع من األقراص املدجمة اليت أصدرها مركز الرت املر  (47)
 املنثور، مساوئ األخالق. 
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 ]بريوت[: دار الفكر. -؛ حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد. سنن أيب داود -

مكة املكرمة: مكتبة دار  -البيهقي؛ حتقيق حممد عبدالقادر عطا. /السنن الكربى -
 هـ.1414الباز، 

بريوت: مؤسسة -ط وآخرين.؛ حتقيق شعيب األرانؤو الذهب /ري أعالم النبالءس -
 هـ.1409-1401الرسالة، 

 هـ.1387بريوت: دار الكتاب العريب، -.اهليثمي /جممع الزوائد ومنبع الفوائد -

بريوت: دار ابن  -ابن أيب الدنيا؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. / ... احملتضرين -
 هـ.1417، حزم

القاهرة:  -اهيم.اخلرائطي؛ حتقيق جمدي السيد إبر  /خالق ومذمومهامساوئ األ -
 هـ.1409، مكتبة القرآن

-احلاكم النيسابوري؛ حتقيق مصطفى عبدالقادر عطا. /املستدرك على الصحيحني -
 هـ.1411بريوت: دار الكتب العلمية، 

الرايض: مكتبة الرشد،   -ابن أيب شيبة؛ حتقيق كمال يوسف احلوت. /املصنف -
 هـ.1409

بريوت: املكتب -لرمحن األعظمي.؛ حتقيق حبيب اعبدالرزاق الصنعاين /املصنف -
 هـ.1403اإلسالمي، 

املوصل: مكتبة   -.2ط-الطرباين؛ حتقيق محدي عبداجمليد السلفي. /املعجم الكبري  -
 هـ.1404العلوم واحلكم، 
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-غزايل.العراقي )طبع هبامش إحياء العلوم لل  /املغين عن محل األسفار يف األسفار -
 ه(.1412بريوت: دار اهلادي، 

 

 
 

 


