

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
	الجزء السادس
	تابع 24كتاب الجهاد
	باب فيمن غلب العدو على ماله ثم وجده
	باب ما جاء في الأرض
	باب تدوين العطاء
	باب الرضخ للنساء
	باب النفل
	باب خراج الأرض
	باب ما يقطع من الأراضي والمياه
	باب ما جاء في الجزية
	باب القتال عن أهل الذمة
	باب ما ينقض عهد أهل الذمة

	25 - كتاب المغازي والسير
	باب علو الإسلام على كل دين خالفه وظهوره عليه
	باب تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل به وصبره على ذلك
	باب تكسيره الأصنام
	باب الهجرة إلى الحبشة
	باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل
	باب البيعة على الإسلام التي تسمى بيعة النساء
	باب بيعة من لم يحتلم
	باب ابتداء أمر الأنصار، والبيعة على الحرب
	باب قوله بعثت بين يدي الساعة بالسيف
	باب فيمن شهد العقبة
	باب الهجرة إلى المدينة
	باب فيمن اختار الهجرة
	باب علو أمره على من عاداه
	باب نصره بالريح والرعب
	باب قوله بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده
	باب الغزو في الشهر الحرام
	باب في أول أمير كان في الإسلام
	باب سرية حمزة رضي الله عنه
	باب ما جاء في غزوة الأبواء
	باب غزوة بدر
	باب ما جاء في الأسرى
	باب فيمن قتل من المسلمين يوم بدر
	باب فيمن قتل من المشركين يوم بدر
	باب
	باب فيمن حمل لواء يوم بدر
	باب في أي شهر كانت وقعة بدر وعدة من شهدها
	قد حضر بدرا جماعة
	باب فضل أهل بدر
	باب غزوة أحد
	باب فيما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام مما يتعلق بأحد
	باب فيمن استصغر يوم أحد
	باب منه في وقعة أحد
	باب مقتل حمزة رضي الله عنه
	باب منه في وقعة أحد
	باب في دعائه صلى الله عليه وسلم بأحد
	باب فيمن خسف به من الكفار يوم أحد
	باب فيمن أحسن القتال يوم أحد
	باب فيمن استشهد يوم أحد
	باب تاريخ وقعة أحد
	باب غزوة بني النضير
	باب غزوة بئر معونة
	باب فيمن استشهد يوم بئر معونة
	باب غزوة الخندق وقريظة
	باب فيمن استشهد يوم الخندق
	باب تاريخ الخندق
	باب غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق
	باب غزوة ذي قرد
	باب الحديبية وعمرة القضاء
	باب غزوة خيبر
	باب غزوة مؤتة
	باب غزوة الفتح
	باب غزوة حنين
	باب ما جاء في غنائم هوازن وسبيهم
	باب في من استشهد يوم حنين
	باب غزوة الطائف
	باب غزوة تبوك
	باب السرايا والبعوث
	باب قتل كعب بن الأشرف
	باب قتل ابن أبي الحقيق
	باب سرية عبد الله بن جحش
	باب في يوم الرجيع
	باب في سرية إلى أبي سفيان بن الحارث
	باب في سرية إلى ابن الملوح
	باب قتل خالد بن سفيان الهذلي
	باب في سرية إلى رعية السحيمي
	باب سرية بكر بن وائل
	باب في سرية إلى نجد
	باب في سرية إلى بلاد طيء
	باب في سرية إلى جفينة
	باب في سرية إلى ضاحية مضر
	باب في سراياه
	باب في يوم ذي قار
	باب في قتال فارس والروم وعداوتهم
	باب في من قتل بالشام
	باب في وقعة القادسية ونهاوند وغير ذلك
	باب في من قتل يوم الجسر
	باب وقعة الإسكندرية
	باب فتح القسطنطينية ورومية
	باب قتال أهل الردة
	باب في من استشهد يوم اليمامة


	26 - كتاب قتال أهل البغي
	باب ما جاء في الخوارج
	باب منه في الخوارج
	باب ما جاء في ذي الثدية وأهل النهروان
	باب الحكم في البغاة والخوارج وقتالهم
	باب النهي عن حب الخوارج والركون إليهم
	باب القتال على التأويل
	باب العصبية
	باب في من قتل دون حقه وأهله وماله
	باب في من دخل دارا بغير إذن

	27 - كتاب الحدود والديات
	باب الستر على المسلمين
	باب ما يقال لمن أصاب ذنبا
	باب التلقين في الحد
	باب درء الحد
	باب النهي عن المثلة
	باب النهي عن خصاء الآدميين
	باب في الناسي والمكره
	باب ما جاء في الخطأ والعمد
	باب النهي عن التعذيب بالنار
	باب في من أحدث حدثا في هذه الأمة
	باب رفع القلم عن ثلاثة
	باب حد البلوغ لإيجاب الحد
	باب في الحامل يجب عليها الحد
	باب الحد يجب على الضعيف
	باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
	باب في من جرد ظهر مسلم بغير حق
	باب في التجريد
	باب في من أخاف مسلما
	باب اجتناب الفواحش
	باب التحذير من مواقعة الحدود
	باب ذم الزنا
	باب زنا الجوارح
	باب في أولاد الزنا
	باب حرمة نساء المجاهدين
	باب في الحد يثبت عند الإمام فيشفع فيه
	باب في من سب نبيا أو غيره
	باب في من كفر بعد إسلامه نعوذ بالله من ذلك وهل يستتاب وكم يستتاب
	باب الإحصان
	باب إقامة الحدود
	باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك
	باب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا
	باب كفارات الذنوب بالقتل
	باب اعتراف الزاني، ورجم المحصن
	باب من أتى ذات محرم
	باب في من أتى جارية امرأته
	باب في المملوك يزني
	باب في من درأ الحد عن امرأة استكرهت
	باب في من وجد مع أجنبية في لحاف
	باب رجم أهل الكتاب
	باب ما جاء في اللواط
	باب في المخنثين
	باب في من أتى بهيمة
	باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه
	باب في من يسرق بعد قطع رجليه ويديه
	باب ما جاء في الخلسة والنهبة
	باب ما جاء في حد الخمر
	باب الاستنكاه
	باب حد القذف وما فيه من الوعيد
	باب في من قذف ذميا
	باب ما جاء في الساحر
	باب في من جلد حدا في غير حد
	باب التعزير بالكلام
	باب لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما
	باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد

	28 - كتاب الديات
	باب المسلمون تكافأ دماؤهم
	باب لا يجني أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره
	باب في حرمة دماء المسلمين
	باب في من حضر قتل مظلوم أو عقوبته
	باب في من أمنه أحد على دمه فقتله
	باب في من قتل غير قاتل وليه
	باب في من قاتل لعصبية
	باب قتل الخطأ والعمد
	باب القوم يزدحمون فيقع بعضهم فيتعلق بغيره
	باب ما جاء في القود والقصاص، ومن لا قود عليه
	باب القسامة، والقتيل يكون بأرض قوم
	باب في من قتل بالسم
	باب لا قود إلا بالسيف
	باب حسن القتل
	باب الخطأ في القصاص
	باب ما جاء في العقل.
	باب في من أخرج شيئا من حده فأصاب به شيئا.
	باب لا يقتل مسلم بكافر.
	باب وضع دماء الجاهلية.
	باب في القتيل يوجد في الفلاة.
	باب في من قتل معاهدا أو أخفر ذمة.
	باب في المحاربين.
	باب في من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنية العاض.
	باب في من له عين واحدة، ففقأ إحدى عيني غيره.
	باب في من كشف ستر بيت غيره، فنظر إلى أهله بغير إذن ففقؤوا عينه.
	باب ما جاء في الجراحات.
	باب الديات في الأعضاء وغيرها.
	باب ما جاء في العاقلة.
	باب ما جاء في الشهر الحرام.
	باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل.
	باب إذا عفا بعض الأولياء.
	باب فيما هو جبار.

	29 - كتاب التفسير
	باب كيف يفسر القرآن
	باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب
	باب سورة البقرة
	باب سورة آل عمران

	الفهرس
	الخطأ والصواب



