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"عند أهل العلم مستعمل عند مجيعهم ال أعلم بينهم يف ذلك اختالفا كل فرقة من علماء  .1
األمة يوجبون الشفعة للشريك يف املشاع من األصول الثابتة اليت ميكن فيها صرف احلدود 
وتطريق الطرق وأوجبت طائفة الشفعة للجار املالصق لقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث 

حق بصقبه وهو حديث يرويه ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع أيب رافع اجلار أ
عن النيب صلى هللا عليه وسلم وهذا لفظ مشكل ليس فيه تصريح ابلشفعة والصقب القرب 

اهيم بن شاكر أخربان إبر  ومل يثبت فيه شيءوهو حديث قد اختلف يف إسناده ويف معناه 
ن ا سعيد بن عثمان وأخربان أمحد بن عبد هللا بقال حدثنا عبد هللا ابن عثمان قال حدثن

حممد قال حدثين أيب قال حدثنا حممد بن قاسم قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي قال 
حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن قال أمحد بن 

ن ن الشريد حيدث عصاحل هو حجازي ثقة وهو أبو يعلى بن كعب قال مسعت عمرو ب
الشريد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال املرء أحق بصقبه قلت لعمرو وما صقبه قال 
الشفعة قلت من الناس من يقول اجلوار قال إن الناس ليقولون ذلك أخربان عبد هللا بن حممد 

يم عن هحدثنا حممد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا إمساعيل بن إبرا
 (1)ابن." 

 "فصل يف أدعية أعضاء الوضوء .2

... 

 فضل ]يف أدعية أعضاء الوضوء[ : -36

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم جيئ فيه شيء عن النيب، صلى هللا عليه  -167
 ، وقد قال الفقهاء: ُيستحّب فيه دعوات جاءْت عن السلف،1وسلم

__________ 

يه بنحوه يف كثري من كتبه، فقال يف "التنقيح": ليس فقال احلافظ ابن حجر: كرر ذلك  1
 شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وقال يف "الروضة": ال أصل له، ومل يذكره الشافعي واجلمهور.

                                         
 7/46التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب  (1)
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 [ : ال أصل له، وال ذكره املتقدمون.501/1وقال يف "شرح املذهب" ]

 وقال يف "املنهاج": وحذفت دعاء األعضاء، إذ ال أصل له.

وقد تعقبه ]عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي صاحب "املهمات"، فقال: ليس كذلك، بل 
روي من طرق، منها عن أنس، رواه ابن حبان يف "اترخيه"، يف ترمجة عباد بن صهيب. وقد 

 [ : إنه صدوق َقَدرِّي.230و 229قال أبو داود ]"سؤالت اآلجري أليب داود" صحفة: 

 ب.وقال أمحد: ما كان بصاحب َكذِ 

: مل يرد[ فيه إال هذا ملشي احلال، 257/1وقال احلافظ: لو مل يقل ]يف "نتائج األفكار"؛ 
ولكن بَقّية ترمجته عند ابن حبان: كان يروي املناكري عن املشاهري حىت يشهد املبتدئ "يف 

 [ .257/1هذه الصناعة أهنا موضوعة، وساق منها هذا احلديث". ]"نتائج األفكار" 

ال أصل له؛ أبنه روي يف اتريخ ابن حبان من حديث أنس، فلعله أراد ال أصل  اعرتض قوله:
 له صحيًحا.

وأما السبكي، فوافق النووي، وابن النقيب حكى كالم النووي يف تصحيح "املهذب"، ومل 
يتعقبه بشيء. وقال األذرعي يف "املتوسط": ال ينبغي تركه، وال يعتقد أنه سنة، فإن الظاهر 

 فيه شيء.مل يثبت أنه 

وقد مجع احلفاظ يف عمل اليوم والليلة كتًبا مطولة؛ كالنسائي والطرباين والبيهقي وابن السين، 
وغريهم؛ ومل يذكروا ذلك. والظاهر أن الشيخ أراد أن يصح فيها حديث كما قاله ابُن 

 الصالح.

صرمها، عوأوىل ما اعتمُد عليه يف ذلك قول النووي وابن حجر، فقد كان إمامي احلفاظ يف 
 واملرجع يف احلديث إليهما، وليس يف املعرتضني املذكورين أحد يف درجة احلفظ.

واحلديث الذي رواه ابن حبان يف "اترخيه" عن أنس من قسم الواهي الشديد الضعف الذي 
ال يعمل به يف فضائل األعمال؛ كما تقدم نقل االتفاق على ذلك يف أول الكتاب. وقد 

م به ابن حبان عباد بن 339/1"األحاديث الواهية" ]أخرجه ابن اجلوزي يف  [ وقال: اَّته
 (1)صهيب، واَّتم به الدارقطين الراوي عن عباد أمحد بن هاشم. =." 

                                         
 75األذكار للنووي ط ابن حزم، النووي ص/ (1)
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"ليس من فن الكتاب وكل من القدرين ظاهر ألن البخاري مل يضع كتابة حلدود احلقائق  .3
ب للتشويق فضيلة املطلو وتصورها بل هو جار على أساليب العرب القدمية فأهنم يبدؤون ب

إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة وقد أنكر بن العريب يف شرح الرتمذي على من 
تصدى لتعريف العلم وقال هو أبني من أن يبني قلت وهذه طريقة الغزايل وشيخه اإلمام أن 

ا فالعلم ال حيد لوضوحه أو لعسره قوله وقول هللا عز وجل ضبطناه يف األصول ابلرفع عط
على كتاب أو على االستئناف قوله يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 
قيل يف تفسريها يرفع هللا املؤمن العامل على املؤمن غري العامل ورفعة الدرجات تدل على الفضل 

ملنزلة اإذ املراد به كثرة الثواب وهبا ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل املعنوية يف الدنيا بعلو 
وحسن الصيت واحلسية يف اآلخرة بعلو املنزلة يف اجلنة ويف صحيح مسلم عن انفع بن عبد 
احلارث اخلزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من استخلفت فقال 
استخلفت بن أبزى موىل لنا فقال عمر استخلفت موىل قال إنه قارئ لكتاب هللا عامل 

مر أما إن نبيكم قد قال إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ابلفرائض فقال ع
وعن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل نرفع درجات من نشاء قال ابلعلم قوله وقوله عز وجل رب 
زدين علما واضح الداللة يف فضل العلم ألن هللا تعاىل مل أيمر نبيه صلى هللا عليه وسلم 

 من العلم واملراد ابلعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما جيب بطلب االزدايد من شيء إال
على املكلف من أمر دينه يف عباداته ومعامالته والعلم ابهلل وصفاته وما جيب له من القيام 
أبمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسري واحلديث والفقه وقد ضرب هذا اجلامع 

نا له ثة بنصيب فرضي هللا عن مصنفه وأعاننا على ما تصديالصحيح يف كل من األنواع الثال
من توضيحه مبنه وكرمه فإن قيل مل مل يورد املصنف يف هذا الباب شيئا من احلديث فاجلواب 
ا أنه إما أن يكون اكتفى ابآليتني الكرميتني وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر وإم

ابب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض أورد فيه حديث بن عمر اآليت بعد 
الرواة وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء هللا تعاىل ونقل الكرماين عن بعض أهل الشام 
أن البخاري بوب األبواب وترجم الرتاجم وكتب األحاديث ورمبا بيض لبعضها ليلحقه وعن 

 ت فيه شيءمل يثبث إشارة إىل أنه بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الرتمجة عدم إيراد احلدي
عنده على شرطه قلت والذي يظهر يل أن هذا حمله حيث اليورد فيه آية أو أثرا أما إذا أورد 
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على شرطه  يءمل يثبت فيه شآية أو أثرا فهو إشارة منه إىل ما ورد يف تفسري تلك اآلية وأنه 
فوع وإن  ذلك يقوى به طريق املر وما دلت عليه اآلية كاف يف الباب وإىل أن األثر الوارد يف

مل يصل يف القوة إىل شرطه واألحاديث يف فضل العلم كثرية صحح مسلم منها حديث أيب 
هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة ومل خيرجه البخاري 

 (1)ة وهللا أعلم." واسطألنه اختلف فيه على األعمش والراجح أنه بينه وبني أيب صاحل فيه 
"قوله وقال إبراهيم أي النخعي إذا فرط حىت جاء رمضان آخر يصومهما ومل ير عليه إطعاما  .4

وقع يف رواية الكشميهين حىت جاز بزاي بدل اهلمزة من اجلواز ويف نسخة حان مبهملة ونون 
لي كمن احلني وصله سعيد بن منصور من طريق يونس عن احلسن ومن طريق احلارث الع

عن إبراهيم قال إذا تتابع عليه رمضاانن صامهما فإن صح بينهما فلم يقض األول فبئسما 
صنع فليستغفر هللا وليصم قوله ويذكر عن أيب هريرة مرسال وعن بن عباس أنه يطعم أما أثر 
أيب هريرة فوجدته عنه من طرق موصوال فأخرجه عبد الرزاق عن بن جريج أخربين عطاء عن 

قال أي إنسان مرض يف رمضان مث صح فلم يقضه حىت أدركه رمضان آخر فليصم أيب هريرة 
الذي حدث مث يقض اآلخر ويطعم مع كل يوم مسكينا قلت لعطاء كم بلغك يطعم قال 
مدا زعموا وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة 

قمح وأخرجه الدارقطين من طريق مطرف حنوه وقال فيه وأطعم عن كل يوم نصف صاع من 
عن أيب إسحاق حنوه ومن طريق رقبة وهو بن مصقلة قال زعم عطاء أنه مسع أاب هريرة يقول 
يف املريض ميرض وال يصوم رمضان مث يرتك حىت يدركه رمضان آخر قال يصوم الذي حضره 

ن عطاء عمث يصوم اآلخر ويطعم لكل يوم مسكينا ومن طريق بن جريج وقيس بن سعد 
حنوه وأما قول بن عباس فوصله سعيد بن منصور عن هشيم والدارقطين من طريق بن عيينة  
كالمها عن يونس عن أيب إسحاق عن جماهد عن بن عباس قال من فرط يف صيام رمضان 
حىت أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه مث ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا 

من طريق جعفر بن برقان وسعيد بن منصور من طريق حجاج والبيهقي  وأخرجه عبد الرزاق
من طريق شعبة عن احلكم كلهم عن ميمون بن مهران عن بن عباس حنوه قوله ومل يذكر هللا 

                                         
 1/141فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين  (1)
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تعاىل اإلطعام إمنا قال فعدة من أايم أخر هذا من كالم املصنف قاله تفقها وظن الزين بن 
رة عي وليس كما ظن فإنه مفصول من كالمه أبثر أيب هرياملنري أنه بقية كالم إبراهيم النخ

وبن عباس لكن إمنا يقوى ما احتج به إذا مل يصح يف السنة دليل اإلطعام إذ ال يلزم من 
اء فيه عن مجاعة مرفوع وإمنا ج ومل يثبت فيه شيءعدم ذكره يف الكتاب أن ال يثبت ابلسنة 

لرزاق ونقل الطحاوي عن حيىي بن أكثم من الصحابة منهم من ذكر ومنهم عمر عند عبد ا
قال وجدته عن ستة من الصحابة ال أعلم هلم فيه خمالفا انتهى وهو قول اجلمهور وخالف 
يف ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه ومال الطحاوي إىل قول اجلمهور يف ذلك 

د الرزاق وبن عب وممن قال ابإلطعام بن عمر لكنه ابلغ يف ذلك فقال يطعم وال يصوم فروى
املنذر وغريمها من طرق صحيحة عن انفع عن بن عمر قال من اتبعه رمضاانن وهو مريض 
مل يصح بينهما قضى اآلخر منهما بصيام وقضى األول منهما إبطعام مد من حنطة كل يوم 
ومل يصم لفظ عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن انفع قال الطحاوي تفرد بن عمر بذلك 

د عبد الرزاق عن بن جريج عن حيىي بن سعيد قال بلغين مثل ذلك عن عمر قلت لكن عن
لكن املشهور عن عمر خالفه فروى عبد الرزاق أيضا من طريق عوف بن مالك مسعت عمر 
يقول من صام يوما من غري رمضان وأطعم مسكينا فإهنما يعدالن يوما من رمضان ونقله 

 ن وهب بقوله من أفطر يوما يف قضاء رمضانبن املنذر عن بن عباس وعن قتادة وانفرد ب
 وجب عليه لكل يوم صوم يومني قوله حدثنا زهري هو بن معاوية اجلعفي أبو خيثمة

 

[ قوله عن حيىي هو بن سعيد األنصاري ووهم الكرماين تبعا البن التني فقال هو 1950]
يه فقال يف فحيىي بن أيب كثري وغفل عما أخرجه مسلم عن أمحد بن يونس شيخ البخاري 

 (1)نفس السند عن حيىي بن سعيد وحيىي بن سعيد هذا هو األنصاري وذهل مغلطاي." 
"طريق طاوس عن معاذ رفعه ال تعجلوا ابلبلية قبل نزوهلا فإنكم إن تفعلوا مل يزل يف املسلمني  .5

من إذا قال سدد أو وفق وإن عجلتم تشتت بكم السبل ومها مرسالن يقوي بعض بعضا 
لث عن أشيا  الزبري بن سعيد مرفوعا ال يزال يف أميت من إذا سئل سدد وأرشد ومن وجه اث

حىت يتساءلوا عما مل ينزل احلديث حنوه قال بعض األئمة والتحقيق يف ذلك أن البحث عما 
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ال يوجد فيه نص على قسمني أحدمها أن يبحث عن دخوله يف داللة النص على اختالف 
ما رمبا كان فرضا على من تعني عليه من اجملتهدين اثنيه وجوهها فهذا مطلوب ال مكروه بل

أن يدقق النظر يف وجوه الفروق فيفرق بني متماثلني بفرق ليس له أثر يف الشرع مع وجود 
وصف اجلمع أو ابلعكس أبن جيمع بني متفرقني بوصف طردي مثال فهذا الذي ذمه السلف 

ضييع الزمان خرجه مسلم فرأوا أن فيه توعليه ينطبق حديث بن مسعود رفعه هلك املتنطعون أ
مبا ال طائل حتته ومثله اإلكثار من التفريع على مسألة ال أصل هلا يف الكتاب وال السنة وال 
اإلمجاع وهي اندرة الوقوع جدا فيصرف فيها زماان كان صرفه يف غريها أوىل وال سيما إن لزم 

عن  ن ذلك يف كثرة السؤال البحثمن ذلك إغفال التوسع يف بيان ما يكثر وقوعه وأشد م
أمور مغيبة ورد الشرع ابإلميان هبا مع ترك كيفيتها ومنها ما ال يكون له شاهد يف عامل احلس  
كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه األمة إىل أمثال ذلك مما ال يعرف إال 

حبث وأشد من  غري فيجب اإلميان به من مل يثبت فيه شيءابلنقل الصرف والكثري منه 
ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه يف الشك واحلرية وسيأيت مثال ذلك يف حديث أيب هريرة 
رفعه ال يزال الناس يتساءلون حىت يقال هذا هللا خلق اخللق فمن خلق هللا وهو اثمن أحاديث 
هذا الباب وقال بعض الشراح مثال التنطع يف السؤال حىت يفضي ابملسئول إىل اجلواب 
ابملنع بعد أن يفىت ابإلذن أن يسأل عن السلع اليت توجد يف األسواق هل يكره شراؤها ممن 
هي يف يده من قبل البحث عن مصريها إليه أو ال فيجيبه ابجلواز فإن عاد فقال أخشى أن 
يكون من هنب أو غصب ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك يف اجلملة فيحتاج 

لك إن ثبت شيء من ذلك حرم وإن تردد كره أو كان خالف األوىل أن جييبه ابملنع ويقيد ذ
ولو سكت السائل عن هذا التنطع مل يزد املفيت على جوابه ابجلواز وإذا تقرر ذلك فمن يسد 
ابب املسائل حىت فاته معرفة كثري من األحكام اليت يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه ومن 

حلامل ال سيما فيما يقل وقوعه أو يندر وال سيما إن كان اتوسع يف تفريع املسائل وتوليدها و 
على ذلك املباهاة واملغالبة فإنه يذم فعله وهو عني الذي كرهه السلف ومن أمعن يف البحث 
عن معاين كتاب هللا حمافظا على ما جاء يف تفسريه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن 

األحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من 
معاين السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي حيمد 
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وينتفع به وعلى ذلك حيمل عمل فقهاء األمصار من التابعني فمن بعدهم حىت حدثت 
دت البغضاء وتسموا ولالطائفة الثانية فعارضتها الطائفة األوىل فكثر بينهم املراء واجلدال وت

خصوما وهم من أهل دين واحد والواسط هو املعتدل من كل شيء وإىل ذلك يشري قوله 
صلى هللا عليه وسلم يف احلديث املاضي فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم 
على أنبيائهم فإن االختالف جير إىل عدم االنقياد وهذا كله من حيث تقسيم املشتغلني 
ابلعلم وأما العمل مبا ورد يف الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكالم يف أيهما أوىل 
واإلنصاف أن يقال كلما زاد على ما هو يف حق املكلف فرض عني فالناس فيه على قسمني 
من وجد يف نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أوىل من إعراضه عنه وتشاغله 

 (1)من النفع."  ابلعبادة ملا فيه
 )ابب فضل العلم( - 1" .6

 

كذا وقع يف بعض النسخ، مصدرا ابلبسملة بعدها: ابب فضل العلم، ويف بعضها، ال يوجد 
ذلك كله، بل املوجود هكذا: كتاب العلم، وقول هللا تعاىل ... اخل. ويف بعضها البسملة 

ية أيب ب العلم. وهي روامقدمة على لفظ كتاب العلم، هكذا: بسم هللا الرمحان الرحيم كتا
 ذر، واألول رواية األصيلي وكرمية وغريمها، اعين أن روايتهما، أن البسملة بني الكتاب والباب.

وقول هللا تعاىل: }يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهللا مبا تعملون 
 ( .114( وقوله: }عز وجل رب زدين علما{ )طه: 11خبري{ )اجملادلة: 

اكتفى البخاري يف بيان فضل العلم بذكر اآليتني الكرميتني، ألن القرآن من أقوى احلجج 
القاطعة، واالستدالل به يف ابب اإلثبات والنفي أقوى من االستدالل بغريه. ونقل الكرماين 
عن بعض الشاميني أن البخاري بوب األبواب وذكر الرتاجم، وكان يلحق ابلتدريج إليها 

املناسبة هلا، فلم يتفق له أن يلحق إىل هذا الباب وحنوه شيئا منها، إما ألنه مل  األحاديث
يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه، وإما ألمر آخر. ونقل أيضا عن بعض أهل العراق أنه 
ترجم له، ومل يذكر شيئا فيه قصدا منه، ليعلم أنه مل يثبت يف ذلك الباب شيء عنده. قلت: 

يد ال طائل حتته، واألحاديث واآلاثر الصحيحة كثرية يف هذا الباب، هذا كله كالم غري سد
                                         

 13/267فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين  (1)
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ومل يكن البخاري عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه، أو أثر صحيح من الصحابة 
أو التابعني، مع كثرة نقله واتساع روايته، ولئن سلمنا أنه مل يثبت عنده ما يناسب هذا 

 بت فيه شيءمل يثب. فإن قلت: ذكره لإلعالم أبنه الباب، فكان ينبغي أن ال يذكر هذا البا
عنده، كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب يف مثل هذا يدل على اإلعالم بذلك، 
فال فائدة يف ذكره حينئذ. مث قال الكرماين: فإن قلت: فما تقول فيما يرتجم بعد هذا بباب 

ل غري هذا، ت: املقصود بذلك الفضفضل العلم وينقل فيه حديثا يدل على فضل العلم؟ قل
الفضل إذ ذاك مبعىن: الفضيلة، أي الزايدة يف العلم، وهذا مبعىن كثرة الثواب عليه. قلت: 
هذا فرق عجيب، ألن الزايدة يف العلم تستلزم كثرة الثواب عليه. فال فرق بينهما يف احلقيقة، 

عد أن يكون مذكورا ههنا، وبوالتحقيق يف هذا املوضع أن لفظ: ابب العلم، ال خيلو إما 
ابب رفع العلم وظهور اجلهل، على ما عليه بعض النسخ، أو يكون مذكورا هناك فقط. فإن  
كان األول فهو تكرار يف الرتمجة حبسب الظاهر، وإن كان الثاين فال حيتاج إىل االعتذارات 

 العلم، وقول هللااملذكورة، مع أن األصح من النسخ هو الثاين، وإمنا املذكور ههنا: كتاب 
( . ولئن 11تعاىل: }يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{ اآلية )اجملادلة: 

صح وجود: ابب فضل العلم، يف املوضعني فنقول: ليس بتكرار، ألن املراد من ابب فضل 
ضيلة العلماء، فالعلم، هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل اآليتني املذكورتني: فإهنما يف 

واملراد من: ابب فضل العلم، هناك التنبيه على فضيلة العلم، فال تكرار حينئذ. فإن قلت:  
كان ينبغي أن يقول: ابب فضل العلماء، قلت: بيان فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء، 

ه، بألن العلم صفة قائمة ابلعامل. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة 
على أان نقول: إن مل يكن املراد من هذا الباب بيان فضل العلماء، ال يطابق ذكر اآليتني 
املذكورتني الرتمجة، وهلذا قال الشيخ قطب الدين رمحه هللا يف )شرحه( بعد اآليتني، ش: جاء 

بينوه و  يف اآلاثر أن درجات العلماء تتلو درجات األنبياء، والعلماء ورثة األنبياء، ورثوا العلم
لألمة، ومحوه من حتريف اجلاهلني. وروى ابن وهب، عن مالك، قال: مسعت زيد بن أسلم، 

( قال: ابلعلم. وقال ابن 83يقول يف قوله تعاىل: }نرفع درجات من نشاء{ )األنعام: 
( . مدح هللا العلماء يف 11مسعود يف قوله تعاىل: }يرفع هللا الذين آمنوا منكم{ )اجملادلة: 

ية، واملعىن: يرفع هللا الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا فقط ومل يؤتوا العلم هذه اآل
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درجات يف دينهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم يف الثواب والكرامة، وقيل: يرفعهم يف 
 مل الفضل يف الدنيا واملنزلة. وقيل: يرفع هللا درجات العلماء يف اآلخرة على املؤمنني الذين

( أي: ابلقرآن، وكان  114يؤتوا العلم. وقيل: يف قوله تعاىل: }وقل رب زدين علما{ )طه: 
كلما نزل شيء من القرآن ازداد به النيب، عليه السالم، علما. وقيل: ما أمر هللا رسوله بزايدة 
الطلب يف شيء إال يف العلم، وقد طلب موسى، عليه السالم، الزايدة فقال: }هل أتبعك 

( وكان ذلك ملا سئل: أي الناس أعلم؟ 66أن تعلمين مما علمت رشدا{ )الكهف: على 
فقال: أان أعلم. فعتب هللا عليه إذ مل يرد العلم إليه. وقوله: درجات، منصوب بقوله يرفع. 

( ما حظه 11فإن قلت: قوله: وقول هللا تعاىل: }يرفع هللا الذين آمنوا منكم{ )اجملادلة: 
 (1)لذي يقتضيه أحوال." من اإلعراب؟ قلت: ا

 ( .1« )¬"شاء .7

 وأما الدعوات على األعضاء:

 كقوله عند السواك: اللهم بيض به أسناين وشد به لثايت وابرك فيه اي أرحم الرامحني.

 وعند املضمضة: اللهم اسقين من حوض نبيك كأسا ال أظمأ بعده.

 وعند االستنشاق: اللهم ال حترمين رائحة نعيمك وجناتك.

 الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.وعند 

 وعند اليمىن: اللهم اعطين كتايب بيميين وحاسبين حسااب يسريا.

 وعند اليسرى: اللهم ال تعطين كتايب بشمايل وال من وراء ظهري.

 وعند الرأس: اللهم اجعلين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

 ي على الصراط يوم تزل األقدام.وعند الرجلني: اللهم ثبت قدم

فقد قال النووي: ال أصل هلا يعين مل يرد فيها حديث صحيح فهو دعاء حسن، فال ينبغي 
تركة الشتماله على مهمات كتبييض الوجه، وتناول الكتاب ابليمني، وتثبيت األقدام على 

 الصراط وغري ذلك.

 حسن يتربك به. قال: وإذا أتى به اإلنسان فال يعتقد أنه سنه، بل دعاء

                                         
 2/3عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين  (1)
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 وقال النووي: وإن مل يكن له أصل فال أبس به، فإنه دعاء حسن.

 وأما مسح الرقبة فقد قال الرافعي تبعا للغزايل: إنه سنة.

مسح الرقبة : »-صلى هللا عليه وسلم  -واستدل الرافعي على ذلك يف الشرح الكبري بقوله 
 ( .2« )¬أمان من الغسل

 مل يثبت فيه شيء.نه ليس بسنه، ألنه لكن قال النووي: والصواب أ

 قال: وهلذا مل يذكره الشافعي ومتقدموا األصحاب.

 قال: وأما احلديث فهو موضوع وهللا تعاىل أعلم.

_________¬ 

( والنسائي 169، رقم 1/43( ، وأبو داود )234، رقم 1/209( أخرجه مسلم )1)¬
، رقم 4/145محد )( ، وأ419، رقم 1/145( ، وابن ماجه )148، رقم 1/92)

( ، 1050، رقم 3/325( ، وابن حبان )222، رقم 1/110( ، وابن خزمية )17352
، رقم 3/20( ، ويف شعب اإلميان )3334، رقم 2/280والبيهقي يف السنن الكربى )

 ( عن عمر.2753

 (1)( : قال النووي: موضوع.." 2/272( قال العجلوين يف كشف اخلفاء )2)¬
 عمل يْعَتمد َعَلْيِه، وحيكى ِفيِه لَْيَس َلهُ « َمْن تَ َزَّيه ِبَغرْيِ زِيِِّه، فُقِتل، َدُمُه َهْدرُ »"يف اْلَمَقاِصد  .8

َقِطَعة َأن بعض اجلِّْن حدث بِِه ِإمها َعن َعلّي َمْرُفوعا َوِإمها َعن النهيبِّ َصلهى اّللهُ   حكاايت ُمن ْ
 (2)." ثبت ِفيِه َشْيء.مل يَعَلْيِه َوَسلهَم ِباَل َواِسطَة ممها 

)كان إذا توضأ أخذ كفا( بفتح الكاف أي غرفة )من ماء( ويف رواية غرفة من  - 6625" .9
ماء )فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته وقال الرتمذي هكذا أمرين ريب( أن أخللها. قال 
 الكمال ابن اهلمام: طرق هذا احلديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة لو كان كل

منهم ضعيفا ثبت حجية اجملموع فكيف وبعضها ال ينزل عن احلسن فوجب اعتبارها إال أن 
البخاري يقول مل يثبت منها املواظبة بل جمرد الفعل إال يف شذوذ من الطرق فكان مستحبا 
ال سنة لكن ما يف هذا احلديث من قوله هبذا أمرين ريب مل يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل 

                                         
 2/389شرح البخاري للسفريي = اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية، مشس الدين السفريي  (1)
 158تذكرة املوضوعات للفتين، الَفتهيِن ص/ (2)
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القول بسنيته اه. وأما قول  -[116]-ن أمره تعاىل حامل عليها فيرتجح صريح املواظبة أل
أمحد وأيب حامت ال يصح يف ختليل اللحية شيء فمرادمها به أن أحاديثه ليس شيء منها 

 حيتج به أصال مل يثبت فيه شيءيرتقي إىل درجة الصحة بذاته ال أنه 

 ر: فيه الوليد بن ذروان جمهول ال)د( يف الوضوء كالمها )عن أنس( بن مالك قال يف املنا
يعرف بغري هذا احلديث لكن له سند حسن رواه به حممد بن حيىي الذهلي يف العلل اه. قال 
يف اإلملام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية مجاعة عن الراوي 

 (1)وقد روى عن الوليد هذا مجع من أهل العلم." 
)من كراميت على ريب أين ولدت( مبكة املعظمة حني طلع فجر االثنني  - 8259" .10

لثمان خلون من ربيع األول يف إحدى الروايتني عن احلرب وجزم به مجع منهم اخلوارزمي 
)خمتوان( أي علي صورة املختون إذ اخلتان قطع القلفة وال قطع هنا )ومل ير أحد سوأيت( كناية 

ستدرك: تواترت األخبار بوالدته خمتوان ومراده ابلتواتر االشتهار ال عن العورة. قال يف امل
املصطلح عليه عند أهل األثر كيف وقد قال الذهيب: ال أعلم صحة ذلك فضال عن تواتره 

بت فيه مل يثابن العدمي: أخبار والدته خمتوان ضعيفة بل  -[17]-وقال الزين العراقي: عن 
شر فرضه ليس ذا من خصائصه فقد عد يف الوشاح اثين عوسبقه لنحوه ابن القيم. وب شيء

 نبيا ولدوا خمتونني واخلتان من الكلمات اليت ابتلى هبا إبراهيم فأمتهن وأشد الناس بالء األنبياء
واإلبتالء به مع الصرب عليه مما يضاعف به الثواب واألليق حبال النيب صلى هللا عليه وسلم 

مه هللا هبا كما أكرم خليله وما أعطي نيب خصوصية إال أن ال يسلب هذه الفضيلة وأن يكر 
 وأعطى نبينا صلى هللا عليه وسلم مثلها وأعلى

)طس عن أنس( بن مالك وصححه الضياء يف املختارة وقال مغلطاي: خرب الطرباين هذا 
رواه ابن عساكر يف اترخيه من غري طريقه قال: ورواه أبو نعيم بسند جيد وابن عدي يف 

ن ابن عباس اه. وقال ابن اجلوزي: ال شك أنه ولد خمتوان غري أن هذا احلديث ال الكامل ع
يصح قال: فإن قيل مل مل يولد مطهر القلب من حظ الشيطان حىت شق صدره وأخرج قلبه؟ 

                                         
 5/115ملناوي، عبد الرؤوف فيض القدير، ا (1)
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قلنا ألن هللا أخفى أدون التطهرين الذي جرت العادة أن تفعله القابلة والطبيب وأظهر 
 (1)ثر التجمل والعناية ابلعصمة يف طرقات الوحي اه." أشرفهما وهو القلب فأظهر أ

)هلك املتنطعون( أي املتعمقون املتقعرون يف الكالم الذين يرومون جبودة  - 9594" .11
 سبكه سيب قلوب الناس يقال تنطع الرجل يف علمه إذا تنطس فيه قال أوس:

 وحشو جفري من فروع غرائب. . . تنطع فيها صانع وأتمال

ي قال: وأراد النهي عن التماري والتالحي يف القراءات املختلفة وأن مرجعها ذكره الزخمشر 
إىل وجه واحد من احلسن والصواب اه. وقال النووي: فيه كراهة التقعر يف الكالم ابلتشدق 
وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة العوام وحنوهم اه. وقال 

الغالون يف خوضهم فيما ال يعنيهم وقيل: املتعنتون يف السؤال عن غريه: املراد ابحلديث 
عويص املسائل الذي يندر وقوعها وقيل: الغالون يف عبادَّتم حبيث خترج عن قوانني الشريعة 

 ويسرتسل مع الشيطان يف الوسوسة

قال ابن حجر: قال بعض األئمة التحقيق أن البحث عما ال يوجد فيه نص قسمان:  (2)
أن يبحث عن دخوله يف داللة النص على اختالف وجوهها فهذا مطلوب ال مكروه أحدمها 

بل رمبا كان فرضا على من تعني عليه الثاين أن يدقق النظر يف وجوه الفروق فيفرق بني 
متماثلني بفرق ال أثر له يف الشرع مع وجود وصف اجلمع أو ابلعكس أبن جيمع بني مفرتقني 

 ذمه السلف وعليه ينطبق خرب هلك املتنطعون فرأوا أن فيهبوصف طردي مثال هبذا الذي 
تضييع الزمان مبا ال طائل حتته ومثله اإلكثار من التفريع على مسألة ال أصل هلا يف كتاب 
وال سنة وال إمجاع وهي اندرة الوقوع فيصرف فيها زمنا كان يصرفه يف غريها أوىل سيما إن 

ع وقوعه وأشد منه البحث عن أمور معينة ورد الشر  لزم منه إغفال التوسع يف بيان ما يكثر
ابإلميان هبا مع ترك كيفيتها ومنها ما ال يكون له شاهد يف عامل احلس كالسؤال عن الساعة 

 يثبت ملوالروح ومدة هذه األمة إىل أمثال ذلك مما ال يعرف إال ابلنقل الصرف وأكثر ذلك 
حىت يفضي  : مثال التنطع إكثار السؤالفيجب اإلميان به بغري حبث وقال بعضهم فيه شيء

ابملسؤول إىل اجلواب ابملنع بعد أن يفيت ابإلذن كأن يسأل عن السلع اليت يف األسواق هل 
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يكره شراؤها ممن بيده قبل البحث عن مصريها إليه فيجاب ابجلواز فإن عاد فقال: أخشى 
اب  اجلملة فيجأن يكون من هنب أو غصب ويكون ذلك الزمن وقع فيه شيء من ذلك يف

أو كان خالف األوىل ولو  -[356]-أبنه إن ثبت شيء من ذلك حرم وإن تردد كره 
سكت السائل عن هذا التنطع مل يزد املفيت على جوابه ابجلواز قال ابن حجر: فمن سد 
ابب املسائل حىت فاته معرفة كثري من األحكام اليت يكثر وقوعها قل فهمه وعلمه ومن 

 ملسائل وتوليدها سيما فيما يقل وقوعها أو يندر فإنه يذم فعلهتوسع يف تفريع ا

)حم م( يف القدر )د( يف السنة )عن ابن مسعود( قال: قال ذلك ثالاث هكذا هو يف مسلم." 
(1) 
 "وحدثين عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبري مثل ذلك .12

                              

د بن جبري مثل ذلك( وبه قال اجلمهور، وقال )مالك أنه بلغه عن سعي - 682 - 685
أبو حنيفة وأصحابه ال إطعام عليه إمنا عليه القضاء ألن هللا قال: }فعدة من أايم أخر{ 

( ، وسكت عن اإلطعام وهو الفدية لتأخري 184[ )سورة البقرة: اآلية 184]البقرة: 
 القضاء.

مرفوع،  ه شيءومل يثبت فيت ابلسنة وأجيب أبنه ال يلزم من عدم ذكره يف القرآن أن ال يثب
نعم ورد عن أيب هريرة عند الدارقطين وغريه وابن عباس عند سعيد بن منصور والدارقطين 
وعمر بن اخلطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه اإلطعام، قال ابن عبد الرب: روي ذلك عن 

ى الذين ىل: }وعلستة من الصحابة مل يعلم هلم منهم خمالف، وقد اختلف يف قوله تعا
( فقال ابن عمر 184[ )سورة البقرة: اآلية 184يطيقونه فدية طعام مسكني{ ]البقرة: 

 عند البخاري: هي منسوخة.

ويف الصحيحني عن سلمة بن األكوع: ملا نزلت هذه اآلية: }وعلى الذين يطيقونه فدية{ 
 حىت نزلت اليت[ كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكني 184]البقرة: 

 بعدها فنسختها.

قال عياض: وإىل هذا ذهب اجلمهور مث اختلف هل بقي منها ما مل ينسخ؟ فروي عن ابن 
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 عمر واجلمهور أن حكم اإلطعام ابق على من مل يطق الصوم لكرب.

وقال مجاعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: مجيع اإلطعام منسو  وليس على من مل 
 له مالك. يطق الصوم واستحبه

 (1)وقال." 
 َقصُّ اأَلْظَفاِر ُسنهة   - 326" .13

تهةِ  َوأَمها تَ ْعِينُي  َوَقْد ُعده ِمْن ِخَصاِل اْلِفْطَرِة اْلَعَشَرِة يف َحِديِث َعاِئَشَة الثهاِبِت يف اْلُكُتِب السِّ
َواألَبْ َياُت اْلَمْنُسوبَُة  -َلْيِه َوسلم عَ  صلى هللا -َعن النهيب  َفلم يثبت ِفيِه َشْيءيَ ْوٍم َلُه وََكْيِفي هُتُه 

ُهَما َوَقْد أَلهَف ِفيِه السهَخاِويُّ ُجْزءً  ا َوالسُُّيوِطيُّ لَِعِليٍّ َواْلَمْنُسوبَُة / الْبِن َحَجٍر َغرْيُ َصِحيَحٍة َعن ْ
 ُجْزًءا

 قَ ْلُب اْلُمْؤِمِن ُحْلو  حيُِبُّ احلَْالَوةَ  - 327

يْ َلِميُّ ِمْن َحِديِث َأيب أَُماَمَة َوُهَو َحِديث  َمْوُضوع ."   (2)َأْخَرَجُه اْلبَ ي َْهِقيُّ َوالده
)ندي( بكسر  -صلى هللا عليه وسلم  -"برتجيع( أي ترديد )وصوت له( أي للنيب  .14

 -الدال وإسكان الياء لضرورة الوزن أي حسن ورطب فال كراهة مع ثبوت ذلك من النيب 
وألنه سبب الرقة وإاثرة اخلشية وإقبال النفوس على استماع القرآن  - عليه وسلم صلى هللا
 العظيم.

قال اإلمام ابن القيم يف الفتاوى الطرابلسية: ونقل عنه يف تسهيل السبيل يف ابب حترمي 
ن التلحني من األحاديث، يعين يف النهي ع مل يثبت فيه شيءتلحني القرآن والتغين به: 

 -وسلم  صلى هللا عليه -أن النيب »ه، بل ورد خالف ذلك يف الصحيح، وهو والتغين ب
قلت  قال الراوي والرتجيع )آآ آ(« دخل مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها

ضي هللا عنه ر  -واحلديث يف الصحيحني وغريمها من حديث معاوية بن عبد هللا بن مغفل 
ورة يوم فتح مكة على انقته يقرأ س - عليه وسلم صلى هللا -رأيت رسول هللا »قال.  -

 « .الفتح فرجع يف قراءته

صلى  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -ويف الصحيحني أيضا عن أيب موسى األشعري 
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سول ويف رواية ملسلم أن ر « لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود»قال له  -هللا عليه وسلم 
وأقول: أما  «لقد رأيتين وأان أمسع لقراءتك البارحة»قال له  - صلى هللا عليه وسلم -هللا 

من  من السلف واخللف -رضي هللا عنهم  -حتسني الصوت ابلقراءة فقد أمجع العلماء 
الصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمصار وأئمة املسلمني على استحباب حتسني 

ث  ك يف غاية الشهرة، ودالئل هذا من األحاديالصوت ابلقرآن، وأقواهلم وأفعاهلم مشهورة بذل
ما »ث وحدي« لقد أويت هذا مزمارا»وحديث « زينوا القرآن أبصواتكم»كثرية جدا كحديث 

 ان.رواه الشيخ« أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن ابلقرآن جيهر به

 إىل أشد أذان هلل»ومعىن أذن استمع كما أييت أببسط من هذا يف آداب القرآن، وحديث 
من » رواه ابن ماجه، وحديث« الرجل احلسن الصوت ابلقرآن من صاحب القينة إىل قينته

 رواه أبو داود إبسناد جيد.« مل يتغن ابلقرآن فليس منا

 (1)قال مجهور العلماء: معىن من مل يتغن ابلقرآن أي من مل حيسن صوته به.." 
ضعيف. قلت:  «ختتموا ابلعقيق فإنه ينفي الفقر»"وقال يف تسهيل السبيل: حديث  .15

: التختم وهو ضعيف، بل قال يف سفر السعادة« ختتموا ابلعقيق فإنه مبارك»وعند ابن عدي 
 . انتهى.مل يثبت فيه شيءخبامت عقيق والتختم يف اليمني 

ضة من ابب يقول ابستحبابه ابلف)الثاين( : يلزم من قال ابستحباب التختم ابلعقيق أن 
 أوىل.

قلت: وجزم به يف الرعاية الصغرى واحلاويني فاستحبوه يف ابب اللباس وجزموا يف ابب احللي 
 إبابحته.

قال يف اإلنصاف: فظاهره التناقض، أو يكون مرادهم يف ابب احللي إخراج اخلامت من التحرمي 
 ال أن مرادهم ال يستحب، وهذا أوىل انتهى.

قدم يف اآلداب الكربى االستحباب، وعبارته: يستحب التختم بعقيق أو بفضة دون  قلت:
مثقال، مث قال: وذكر ابن متيم أن خامت الفضة مباح وأنه ال فضل فيه على ظاهر كالم اإلمام 

 وقطع به يف التلخيص وغريه. -رضي هللا عنه  -أمحد 
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 جال: ليس به أبس.يف خامت الفضة للر  -رضي هللا عنه  -قال اإلمام أمحد 

 وقطع يف املستوعب والتلخيص ابستحباب التختم ابليسار.

 

 مطلب: يباح اختاذ اخلامت من بلور وايقوت وزبرجد وحنوها

وال أبس أيضا من )بلور( بكسر الباء املوحدة مع فتح الالم كسنور، وبفتح املوحدة مع ضم 
، وأجود أنواعه أشد صالبة الالم كتنور والالم مشددة فيهما، وهو جوهر معروف معدين

 وبياضا وصفاء، وأحسنه ما جيلب من جزائر الزنج.

وقيل البلور نوع من الزجاج إال أنه أصلب منه، فيباح التختم به فال يستحب، وال يكره وال 
أبس ابلتختم من )شبه املعدن( من بقية اجلواهر من ايقوت وزبرجد وزمرد وفريوز وحنوها، 

هذه املعادن وحنوها وأما ما يروى يف التختم ببعضها من الفضائل  فيباح اختاذ اخلامت من
 (1)ختتموا ابلزمرد ابلذال املعجمة فإنه ينفي." »فباطل مثل حديث 

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Qيبحث عن دخوله يف داللة النص على ال يوجد فيه نص على قسمني: أحدمها: أن 
اختالف وجوهها فهذا مطلوب ال مكروه، بل رمبا كان فرضا على من تعني عليه من 
 اجملتهدين. اثنيهما: أن يدقق النظر يف وجوه الفرق فيفرق بني متماثلني بفرق ليس له أثر يف

ثال، م الشرع مع وجود وصف اجلمع، أو ابلعكس أبن جيمع بني مفرتقني لوصف طردي
فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه " هلك املتنطعون " أخرجه 
مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان مبا ال طائل حتته، ومثله اإلكثار من التفريع على مسألة ال 
أصل هلا يف الكتاب وال السنة وال اإلمجاع، وهي اندرة الوقوع جدا فيصرف فيها زماان كان 

فا يف غريها أوىل، وال سيما إن لزم من ذلك املقال التوسع يف بيان ما يكثر وقوعه، وأشد صر 
 من ذلك يف كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع ابإلميان هبا مع ترك كيفيتها.

ومنها ما ال يكون له شاهد يف عامل احلس كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة 
، فيجب مل يثبت فيه شيءأمثال ذلك مما ال يعرف إال ابلنقل، والكثري منه هذه األمة إىل 

اإلميان به من غري حبث. وأشد من ذلك ما وقع كثرة البحث عنه يف الشك واحلرية كما صح 
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اخللق  ال يزال الناس يتساءلون هذا هللا خلق»من حديث أيب هريرة رفعه عند البخاري وغريه 
: فمن سد ابب املسائل حىت فاته كثري من األحكام اليت يكثر قال احلافظ« فمن خلق هللا

وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع يف تفريع املسائل وتوليدها، وال سيما فيما يقل 
وقوعه أو يندر، وال سيما إن كان احلامل على ذلك املباهاة واملغالبة فإنه يذم فعله، وهو 

ث عن معاين كتاب هللا تعاىل حمافظا على ما جاء عني الذي كرهه السلف. ومذ أمعن البح
لتنزيل وعن الصحابة الذين شاهدوا ا -صلى هللا عليه وسلم  -يف تفسريه عن رسول هللا 

وحصل من األحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاين السنة وما دلت عليه  
ه وعلى ذلك ينتفع بكذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة فيها، فإنه الذي حيمد وينفع و 

حيمل عمل فقهاء األمصار من التابعني فمن بعدهم، حىت حدثت الطائفة الثانية فعارضتها 
الطائفة األوىل فكثر بينهم املراء واجلدال وتولدت البغضاء وهم من أهل دين واحد والوسط 

حلديث يف ا -صلى هللا عليه وسلم  -هو املعتدل من كل شيء، وإىل ذلك يشري قوله 
فإن  «فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم»ملذكور يف الباب: ا

 االختالف جير إىل عدم االنقياد، وهذا كله من حيث تقسيم املشتغلني ابلعلم.

وأما العمل مبا ورد يف الكتاب والسنة والتشاغل به، فقد وقع الكالم يف أيهما أوىل: يعين 
اإلنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو يف حق املكلف فرض عني. هل العلم أو العمل و 

فالناس فيه على قسمني: من وجد من نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أوىل 
من إعراضه عنه وتشاغله ابلعبادة ملا فيه من النفع املتعدي، ومن وجد من نفسه قصورا." 

(1) 
ا  تبائن إال ابحلمرة واليبس وكثرة األوس"معدن معروف يقرب الفضة ليس بينهما  .17

 والقربص أجود النحاس وقربص معرب يوانين اسم جزيرة ومنها كان جيلب النحاس قدميا

 قال بن بيطار النحاس أنواعه ثالثة فمنه أمحر إىل الصفرة ومعادنه بقربص وهو أفضله

 انتهى

 والصفر النحاس الذي تعمل منه األواين وهو الذهب أيضا

 انتهى
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)فقال( أي النيب صلى هللا عليه وسلم )له( أي للرجل )ما يل( ما استفهام إنكار ونسبه إىل 
نفسه واملراد به املخاطب أي مالك )أجد منك ريح األصنام( ألن األصنام كانت تتخذ من 

 الشبه

 قاله اخلطايب )فطرحه( أي فطرح الرجل خامت الشبه وقيل الضمري املرفوع للنيب صلى هللا عليه
سلم )حلية أهل النار( بكسر احلاء مجع احللي أي زينة بعض الكفار يف الدنيا أو زينتهم و 

 يف النار مبالبسة السالسل واألغالل وتلك يف املتعارف بيننا متخذة من احلديد

وقيل إمنا كرهه ألجل نتنه )وال تتمه( بضم أوله وتشديد امليم املفتوحة أي ال تكمل وزن 
اال( قال بن امللك تبعا للمظهر هذا هني إرشاد إىل الورع فإن األوىل أن اخلامت من الورق )مثق

 يكون اخلامت أقل من مثقال ألنه أبعد من السرف

وذهب مجع من الشافعية إىل حترمي ما زاد على املثقال ورجح اآلخرون اجلواز منهم احلافظ 
مع ضعفه  واحلديثالعراقي يف شرح الرتمذي فإنه محل النهي املذكور على التنزيه قلت 

يعارض حديث أيب هريرة مرفوعا بلفظ ولكن عليكم ابلفضة فالعبوا هبا أخرجه أبو داود 
وسيأيت وإسناده صحيح فإن هذا احلديث يدل على الرخصة يف استعمال الفضة للرجال 

ه وسلم وإمنا عن النيب صلى هللا علي مل يثبت فيه شيءوأن يف حترمي الفضة على الرجال 
خبار املتواترة يف حترمي الذهب واحلرير على الرجال فال حيرم عليهم استعمال الفضة جاءت األ

 إال بدليل ومل يثبت فيه دليل

 وهللا أعلم

 واحلديث يدل على كراهة لبس خامت احلديد والصفر قال القارىء وبه صرح علماؤان

كره واختاره ال ي قال ونقل النووي يف شرح املهذب عن صاحب اإلابنة كراهتهما وعن املتويل
 فيه وصححه يف شرح مسلم خلرب الصحيحني يف قصة الواهبة اطلب ولو خامتا من حديد

 انتهى

قال النووي يف شرح مسلم ألصحابنا يف كراهة خامت احلديد وجهان أصحهما ال يكره ألن 
 احلديث يف النهي عنه ضعيف
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ولو خامتا  م اذهب فالتمسقال احلافظ ال حجة يف قصة الواهبة بقوله صلى هللا عليه وسل
 (1)من حديد." 

"اآلخرون اجلواز منهم احلافظ العراقي يف شرح الرتمذي فإنه محل النهي املذكور على  .18
 التنزيه قاله القارىء )هذا حديث غريب( وأخرجه أبو داود والنسائي

قال احلافظ بن حجر يف الفتح أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان ويف سنده أبو 
فتح املهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة امسه عبد هللا بن مسلم املروزي قال أبو طيبة ب

 حامت الرازي يكتب حديثه وال حيتج به

وقال بن حبان يف الثقات خيطئ وخيالف فإن كان حمفوظا محل املنع على ما كان حديدا 
 صرفا

فضة فهذا  ذا لوي عليهوقد قال التيفاشي يف كتاب األحجار خامت الفوالذ مطردة للشيطان إ
 يؤيد املغايرة يف احلكم انتهى كالم احلافظ

قال يف عون املعبود شرح أيب داود هذا احلديث مع ضعفه يعارض حديث أيب هريرة مرفوعا 
بلفظ ولكن عليكم ابلفضة فالعبوا هبا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح فإن هذا احلديث 

 يثبت فيه ملل وأن يف حترمي الفضة على الرجال يدل على الرخصة يف استعمال الفضة للرجا
عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا جاءت األخبار املتواترة يف حترمي الذهب واحلرير  شيء

على الرجال فال حيرم عليهم استعمال الفضة إال بدليل ومل يثبت فيه دليل وقال قد استدل 
ا احلديث رمي حلية الذهب على العموم هبذالعالمة الشوكاين يف رسالته الوشي املرقوم يف حت

على إابحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى هللا عليه وسلم عليكم ابلفضة فالعبوا هبا 
 وقال إسناده صحيح ورواته حمتج هبم

وأخرجه أمحد يف مسنده من حديث أيب موسى األشعري حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد 
ن  أسيد بن أيب أسيد عن بن أيب موسى عن أبيه أو عالرمحن بن عبد هللا بن دينار حدثين

بن أيب قتادة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من سره أن حيلق حبيبته حلقة 
من انر فليحلقها حلقة من ذهب ومن سره أن يسور حبيبته سوارا من انر فليسورها سوارا 
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مع الزوائد إسناده احلافظ اهليثمي يف جم من ذهب ولكن الفضة فالعبوا هبا لعبا انتهى وحسن
وأخرجه الطرباين يف الكبري واألوسط من حديث سهل بن سعد مرفوعا بلفظ من أحب أن 

 يسور ولده سوارا من انر فليسوره سوارا من ذهب ولكن الفضة فالعبوا هبا كيف شئتم

 عيف انتهىو ضقال اهليثمي يف جممع الزوائد يف إسناده عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وه

قلت يف االستدالل على إابحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى هللا عليه وسلم ولكن 
يق عليكم ابلفضة فالعبوا هبا عندي نظر فإن املراد ابللعب ابلفضة التحلية هبا للنساء من التحل

وله ق والتسوير هبا هلن وليس املراد به اللعب هبا للرجال يدل على ذلك صدر احلديث أعين
صلى هللا عليه وسلم من سره أن حيلق حبيبته حلقة من انر فليحلقها حلقة من ذهب ومن 

 (1)سره أن يسور حبيبته سوارا من انر فليسورها." 
( ويف رواية أمحد، وأيب داود، عن معاوية: ))ثنتان وسبعون يف النار، 33) -172" .19

 وواحدة يف اجلنة،

                              

ومنها حديث أيب أمامة، أخرجه الطرباين يف األوسط والكبري، وفيه أبوغالب، وثقه ابن معني 
وغريه، وبقية رجال األوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبري، قاله اهليثمي )ج 

( . ومنها حديث أيب الدرداء، وواثلة بن األسقع، أخرجه الطرباين أيضا، 259، 258:ص6
( ، ومنها حديث 259: ص6ن، وهو ضعيف جدا، قاله اهليثمي )جويف إسناده كثري بن ودا

( للطرباين، وقال: فيه كثري بن عبد هللا، وهو 260: ص6عمرو بن عوف، عزاه اهليثمي )ج
ضعيف، وقد حسن الرتمذي له حديثا، وبقية رجاله ثقات. ومنها حديث سعد بن أيب 

سى بن عبيدة الربذى، وهو ( : وفيه مو 259:ص6وقاص، أخرجه البزار. قال اهليثمي )ج
ضعيف. ومنها حديث ابن عمر، أخرجه أبويعلى، ويف سنده ليث بن أيب سليم، وهو 

( ومنها حديث ابن مسعود، 259:ص6مدلس، وبقية رجاله ثقات، قاله اهليثمي )ج
( وقال: ال 211:ص2وحديث علي موقوفها عليهما، وذكرمها الشاطيب يف االعتصام )ج

( حديثا مرفوعا عن علي، 96:ص1ذكر على املنقي يف الكنز )جأضمن عهدة صحتهما، و 
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وعزاه البن النجار، وقد ظهر مبا ذكران من الكالم يف أحاديث هؤالء الصحابة أن بعضها 
صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وحتصل منه أن حديث افرتاق األمة صحيح من 

ن هذا احلديث ال يصح ( : إ138:ص3غري شك، فال يعبأ بقول ابن حزم يف الفصل )ج
عن طريق اإلسناد. وأيضا نفي الصحة ال يلزم منه ثبوت الضعف أو الوضع، فيمكن أن يراد 
به نفي الصحة مع ثبوت احلسن رتبة بني الصحيح والضعيف، وكذا ال يدل قول اجملد 

أو  على ثبوت العدم مل يثبت فيه شيءصاحب القاموس يف آخر سفر السعادة: أنه 
مال أن يراد ابلثبوت الصحة، فال ينتفي احلسن، وعلى التنزل فيقدم تصحيح الضعف، الحت

 الرتمذي واحلاكم ومن وافقهما على قول ابن حزم واجملد.

( )وأيب داود عن معاوية( 104:ص4قوله: )ويف رواية أمحد( بن حنبل يف مسنده )ج -172
 سفيان ذا، هو ابن أيبأي بعد قول "وإن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني" ومعاوية ه

صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس، أبوعبد الرمحن األموى. أسلم يوم الفتح، وقيل: قبل 
ذلك، وكتب الوحي، وقيل: مل يكتب من الوحي شيئا إمنا كتب له كتبه، توىل الشام بعد 

ا يف هأخيه يزيد يف زمن عمر، ومل يزل هبا متوليا حاكما إىل أن مات، وذلك أربعون سنة، من
أايم عمر أربع سنني أو حنوه، ومدة خالفة عثمان، وخالفة علي وابنه احلسن، وذلك متام 

( ودام له عشرين 41عشرين سنة، مث استوثق األمر بتسليم احلسن بن علي إليه يف سنة )
( سنة. قال الذهيب: ويل الشام عشرين سنة، وملك عشرين 48سنة، يف رجب بدمشق، وله )

كرميا سائسا عاقال، خليقا لإلمارة، كامل السودد، ذا دهاء ورأي ومكر،    سنة. وكان حليما
كأمنا خلق للملك. له مائة وثالثون حديثا، اتفقا على أربعة، وانفرد البخاري أبربعة، ومسلم 
خبمسة، وروى عنه أبوذر وابن عباس من الصحابة، ومجاعة من التابعني. مات يف رجب 

)ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة( . قال السندهي ( وقد قارب الثمانني. 60سنة )
يف حاشية ابن ماجه: قيل: إن أريد اخللود يف النار فهو خالف اإلمجاع، فإن املؤمنني ال 
خيلدون يف النار، وإن أريد جمرد الدخول فيها فهو مشرتك بني الفرق، إذ ما من فرقة إال 

 (1)بعضهم عصاة، والقول أبن معصية." 
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يه صلى هللا عل -ال النووي: كانت كل واحدة منهن مهيأة نفسها لرسول هللا "وق .20
مرتصدة الستمتاعه يف مجيع أوقاَّتا إن أراد ذلك، وال تدري مىت تريده وال تستأذنه  -وسلم 

يف الصوم خمافة أن أيذن، وقد يكون له حاجة فيها فيفوَّتا عليه، وهذا من األدب، وإمنا  
ة ن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فال حاجكانت تصومه يف شعبان أل

له فيهن حينئذ يف النهار، وألنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه ال جيوز أتخريه 
انتهى. وقال الباجي: والظاهر أنه ليس للزوج جرب املرأة على أتخري القضاء إىل شعبان -عنه

 ذمتها من الفرض الذي لزمها، وأما التنفل فإن له منعها إال ابختيارها ألن هلا حقا يف إبراء
حلاجة إليها حلديث أيب هريرة ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال إبذنه. ويف احلديث 

هللا عليه  صلى -حجة للجمهور إن القضاء ال جيب على الفور إذ لو منع التأخري مل يقرها 
 إىل الطاعة واملسارعة إىل اخلري أوىل. وأوجب داود ، نعم يندب التعجيل ألن املبادرة-وسلم 

القضاء من اثين شوال فإن أخره أمث. وحديث عائشة يرد عليه. وقال الشوكاين: يف احلديث 
داللة على جواز أتخري قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغري عذر، ألن للزايدة 

يما على ذلك ال س - عليه وسلم صلى هللا -املذكورة مدرجة، ولكن الظاهر إطالع النيب 
مع توفر دواعي أزواجه إىل سؤاله عن األحكام الشرعية فيكون ذلك أعىن جواز التأخري 
مقيدا ابلعذر املسوغ لذلك. قلت: واحتج اجلمهور أيضا بقوله تعاىل }فعدة من أايم أخر{ 

األوقات إال  عض[ فإنه أمر ابلقضاء مطلقا عن وقت معني فال جيوز تقييده بب185]البقرة:
بدليل فيكون وجوب القضاء موسعا على الرتاخي ال على الفور. ويؤخذ من حرص عائشة 
على القضاء يف شعبان أنه ال جيوز أتخري القضاء حىت يدخل رمضان آخر فإن دخل فالقضاء 
واجب أيضا فال يسقط، وأما اإلطعام فليس له يف احلديث ذكر ال ابلنفي وال ابإلثبات. 

العلماء فيه. فذهب اجلمهور مالك والشافعي وأمحد إىل وجوب اإلطعام مع واختلف 
القضاء. وروى ذلك عن ابن عباس وأيب هريرة وعمر، ونقل الطحاوي عن حيىي بن أكثم 

راهيم انتهى. وخالف يف ذلك إب-قال وجدته عن ستة من الصحابة ال أعلم هلم فيه خمالفا
وي إىل قول اجلمهور يف ذلك، ومال البخاري إىل النخعي وأبوحنيفة وأصحابه، ومال الطحا

أنه يقضى وال كفارة عليه حيث قال بعد ذكر قول أيب هريرة وابن عباس يف اإلطعام ما لفظه 
ومل يذكر هللا اإلطعام، إمنا قال: }فعدة من أايم أخر{ أي وسكت عن اإلطعام وهو الفدية 
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ة واخلدمة ث إن حق الزوج من العشر مرفوع. ويف احلدي ومل يثبت فيه شيءلتأخري القضاء 
يقدم على سائر احلقوق ما مل يكن فرضا حمصورا يف الوقت. وقيل: قول عائشة فما أستطيع 
أن أقضي إال يف شعبان يدل على أهنا كانت ال تتطوع بشيء من الصيام ال يف عشر ذي 

يام التطوع از صاحلجة وال يف عاشوراء وال يف غريمها، وهو مبين على أهنا كانت ال ترى جو 
ملن عليه دين من رمضان، ولكن من أين ذلك ملن يقول به. واحلديث ساكت عن هذا 
)متفق عليه( واللفظ للبخاري، وأخرجه أيضا أمحد ومالك والرتمذي وأبوداود والنسائي وابن 

 (1)ماجه والبيهقي وابن خزمية.." 
 هذا الباب يه وسلم يف"قال الرتمذي: ليس ابلقوي، وال يصح عن النيب صلى هللا عل .21

 ( .1)¬شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر احلديث 

__________¬ 

، ال أنه يتقيه الصائم، وال أنه ال يفطر الصائم، مل يثبت فيه شيء( إذا الكحل 1)¬
فيبقى على األصل، واألصل اجلواز، ومثله القطرة اليت تقطر يف العني، وغري ذلك مما يوضع 

 (2)" يف العني..
أن القصر هو سنة النيب صلى هللا عليه وسلم، وسنة خلفائه الراشدين يف  -2" .22

 أسفارهم.

 أن القصر عام يف سفر احلج واجلهاد، وكل سفر طاعة. -3

وقد أحلق العلماء األسفار املباحة قال النووي: ذهب اجلمهور إىل أنه جيوز القصر يف كل 
وي ملعصية والصحيح أن الرخصة عامة، يستسفر مباح. وبعضهم مل جيز القصر يف سفر ا

 فيها كل أحد.

 لطف املوىل خبلقه، ومساحة هذه الشريعة احملمدية، حيث سههل عبادته على خلقه. -4

 فإنه ملا كان السفر مظنة املشقة، رّخص هلم يف نقص الصالة.

 وإذا زادت املشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصالة أيضاً.

 احلديث مطلق، مل يقيد ابلطويل، واألحسن أن يبقى على إطالقه فيرتخصالسفر يف هذا  -5
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 يف كل ما مسُِّي سفراً.

 فلم يثبت فيه شيء.أما تقييده مبدة معينة، أو بفراسخ حمدودة، 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: السفر مل حيده الشارع، وليس له حد يف اللغة فريجع 
 (1)عتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. اه .." فيه إىل ما يعرفه الناس وي

 "دراسات يف الشريعة والعقيدة .23

 يوم عاشوراء.. أحكام وفوائد

 عبد اللطيف بن حممد احلسن

 

 ما املناسبات اإلسالمية إال اصطفاء من هللا تعاىل لبعض األزمان وختصيص

 هلا بعبادات ووظائف.

 الشعور اإلسالمي يف أهله ليقبلوا على هللاأتيت تلك املناسبات الكرمية فتحرك 

 عز وجل فيزدادوا طهرا وصفاءا ونقاءا.

 يقبل شهر هللا احملرم فيدعو املسلمني للصيام؛ حيث يقول النيب صلى هللا

 [ .1عليه وسلم: )أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم( ]

 هللا عليه وسلمويف الوقت الذي يذكران فيه هذا الشهر هبجرة املصطفى صلى 

 بداية ظهور الدعوة وقيام دولة اإلسالم جند فيه يوما يذكران ابنتصار نيب آخر هو

 موسى عليه الصالة والسالم. ذلكم هو يوم عاشوراء العاشر من احملرم.

 ولقد حبا هللا هذا اليوم فضال، فضاعف فيه أجر الصيام. مث كان للناس فيه

 .. إما رغبة يف اخلري، أو جماراة للناس، وإماطرائق فأدخلوا فيه وأحدثوا وزادوا

 اتباعا للهوى وزهدا يف السنة.

 من هنا نشأت احلاجة لبيان فضل هذا اليوم، وما يشرع فيه، وبيان أحوال

 الناس يف تعظيمه، مع وقفات تربز من خالل املطالعة والبحث يف هذا املوضوع،

 لسطور.أسأل هللا تعاىل اهلدى والسداد، وأن ينفع هبذه ا

 أوال: خصوصية عاشوراء وفضل صومه:

                                         
 236م شرح عمدة األحكام، عبد هللا بن صاحل آل بسام ص/تيسري العال (1)
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 جاء يف فضل عاشوراء أنه يوم جنى هللا فيه نبيه موسى عليه الصالة والسالم

 واملؤمنني معه، وأغرق فيه فرعون وحزبه؛ فعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم املدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء،

 هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما هذا اليوم الذي تصومونه؟( فقالوا:فقال 

 هذا يوم عظيم أجنى هللا فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى

 شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فنحن أحق وأوىل

 [ ، وهذا2وأمر بصيامه ]مبوسى منكم( فصامه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 [ .3حيتمل أن هللا تعاىل: )أوحى إليه بصدقهم، أو تواتر عنده اخلرب بذلك( ]

 وقد جاء بيان فضل صيام يوم عاشوراء يف حديث أيب قتادة أن النيب صلى

 هللا عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء، فقال: )يكفر السنة املاضية( ، ويف

 [ ،4سب على هللا أن يكفر السنة اليت قبله( ]رواية: )صيام يوم عاشوراء أحت

 [ .5ويف حديث آخر: )ومن صام عاشوراء غفر هللا له سنة( ]

 قال البيهقي: )وهذا فيمن صادف صومه وله سيئات حيتاج إىل ما يكفرها؛

 فإن صادف صومه وقد كفرت سيئاته بغريه انقلبت زايدة يف درجاته، وابهلل

 [ .6التوفيق( ]

 [ .7يعدل صيام سنة، كما يف رواية: )ذاك صوم سنة( ]بل إن صيامه 

 ويصور ابن عباس حرص النيب صلى هللا عليه وسلم على صيامه فيقول:

 )ما رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غريه إال هذا اليوم

 [ .8يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعين: شهر رمضان( ]

 كان للسلف حرص كبري على إدراكه، حىت كانوملا عرف من فضله فقد  

 بعضهم يصومه يف السفر؛ خشية فواته، كما نقله ابن رجب عن طائفة منهم ابن

 عباس، وأبو إسحاق السبيعي، والزهري، وقال: )رمضان له عدة من أايم أخر،

 [ .9وعاشوراء يفوت، ونص أمحد على أنه يصام عاشوراء يف السفر( ]

 شوراء:اثنيا: حاالت صوم عا

 [ :10مر صوم يوم عاشوراء أبحوال عدة ]
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 األوىل: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصوم عاشوراء مبكة، وال أيمر

 الناس بصومه.

 الثانية: ملا قدم املدينة وجد اليهود يصومونه، فصامه وأمر الناس بصيامه،

 يف السنةحىت أمر من أكل يف ذلك اليوم أن ميسك بقية ذلك اليوم. وكان ذلك 

 الثانية من اهلجرة؛ ألنه قدم املدينة يف ربيع األول.

 الثالثة: ملا فرض رمضان يف السنة الثانية نسخ وجوب صوم عاشوراء،

 [ .11وصار مستحبا، فلم يقع األمر بصيامه إال سنة واحدة ]

 ويشهد هلذه احلاالت أحاديث، منها: حديث عائشة رضي هللا عنها قالت:

 عاشوراء يف اجلاهلية، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلمكانت قريش تصوم 

 يصومه، فلما هاجر إىل املدينة، صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان

 [ .12قال: )من شاء صامه، ومن شاء تركه( ]

 وعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غداة

 حول املدينة: )من كان منكم صائما فليتمعاشوراء إىل قرى األنصار اليت 

صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه( ، فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا 
الصغار منهم، إن شاء هللا، ونذهب هبم إىل املسجد، ونصنع هلم اللعبة من العهن، فنذهب 

 [ .13وا صومهم( ]به معنا، فإذا سألوان الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حىت يتم

 [ ؛ احتجاجا بقول معاوية14ومن العلماء من قال: إنه مل يكن واجبا أصال ]

 رضي هللا عنه ملا خطب يوم عاشوراء فقال: )ومل يكتب هللا عليكم

[ ، قال احلافظ ابن حجر: )وال داللة فيه؛ الحتمال أن يريد: ومل يكتب هللا 15صيامه( ]
رمضان، وغايته: أنه عام خص ابألدلة الدالة على تقدم عليكم صيامه على الدوام كصيام 

وجوبه، أو املراد: أنه مل يدخل يف قوله تعاىل: ]كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
[ ، مث فسره أبنه شهر رمضان، وال يناقض هذا األمر السابق 183من قبلكم[ ]البقرة: 

لم ا صحب النيب صلى هللا عليه وسبصيامه الذي صار منسوخا، ويؤيد ذلك: أن معاوية إمن
من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه يف السنة األوىل 
أوائل العام الثاين. ويؤخذ من جمموع الرواايت أنه كان واجبا؛ لثبوت األمر بصيامه، مث أتكد 
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دته ر من أكل ابإلمساك، مث زاياألمر بذلك، مث زايدة التأكيد ابلنداء العام، مث زايدته أبم
 أبمر األمهات أال يرضعن فيه األطفال، وبقول ابن مسعود الثابت يف

مسلم: )ملا فرض رمضان ترك عاشوراء( ، مع العلم أبنه ما ترك استحبابه، بل هو ابق، فدل 
 [ .16على أن املرتوك وجوبه( ]

 بن عبد الربفكما كان واجبا أوال فهو اآلن مستحب غري واجب، كما نقل ا

 [ .17اإلمجاع على هذا ]

 واستحبابه متأكد يدل عليه قول ابن عباس رضي هللا عنهما: )ما رأيت النيب

 صلى هللا عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غريه إال هذا اليوم، يوم ...

 [ .18عاشوراء، وهذا الشهر، يعين: شهر رمضان( ]

 ك أتكد استحبابه، والباقي مطلققال ابن حجر: )وأما قول بعضهم: املرتو 

 استحبابه.. فال خيفى ضعفه، بل أتكد استحبابه ابق، وال سيما مع استمرار

 االهتمام به حىت يف عام وفاته صلى هللا عليه وسلم؛ حيث يقول: )لئن عشت

 ألصومن التاسع والعاشر( ، ولرتغيبه يف صومه وأنه يكفر سنة، وأي أتكيد أبلغ

 [ .19من هذا؟ !( ]

 وال يشوش على هذا ما روي من أن ابن عمر كان ال يصومه إال أن يوافق

 [ ، وأنه كان يكره إفراده ابلصوم، فهو اجتهاد منه ال تعارض به20صيامه ]

 [ .21األحاديث الصحيحة، وقد انقرض القول بذلك ]

 احلالة الرابعة: األمر مبخالفة اليهود يف صيام عاشوراء:

 ه وسلم حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه)كان النيب صلى هللا علي

 [ ، حىت أمر مبخالفتهم، وهني عن موافقتهم، فعزم على أن ال يصوم22بشيء( ]

 عاشوراء مفردا، فكانت خمالفته هلم يف ترك إفراد عاشوراء ابلصوم.

 ويشهد لذلك أحاديث منها: عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: حني صام

 هللا عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: إنه يومرسول هللا صلى 

 تعظمه اليهود والنصارى! فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فإذا كان العام

 املقبل إن شاء هللا صمنا اليوم التاسع( . قال: فلم أيت العام املقبل حىت تويف
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 م على صوم التاسع مع[ ، واملراد: أنه عز 23رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ]

 العاشر. يشهد لذلك قول ابن عباس رضي هللا عنهما: )أمر الرسول صلى هللا

 [ ، وقوله: )خالفوا اليهود، وصوموا24عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر( ]

 [ ، وعن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم25التاسع والعاشر( ]

 [ .26العاشر ] أمر بصيام عاشوراء يوم

 أما جواب ابن عباس ملن سأله عن صيام عاشوراء، فقال: )إذا رأيت هالل

 [ ، فال إشكال فيه، قال ابن27احملرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائما( ]

القيم: )فمن أتمل جمموع رواايت ابن عباس تبني له زوال اإلشكال، وسعة علم ابن عباس؛ 
فة م التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى مبعر فإنه مل جيعل عاشوراء هو اليو 

السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل 
 [ .28إىل صيام التاسع معه( ]

 وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )صوموا يوم

 [ . وعلى29هود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما( ]عاشوراء، وخالفوا فيه الي

 صحة هذا احلديث فإن من مل يصم التاسع فإنه يصوم احلادي عشر؛ لتتحقق له

 خمالفة اليهود يف عدم إفراد عاشوراء ابلصوم.

 [ .30أما رواية: )صوموا يوما قبله، ويوما بعده( فهي ضعيفة ]

 عاشوراء يوما تعظمه اليهود،وعن أيب موسى رضي هللا عنه قال: كان يوم 

 [ .31وتتخذه عيدا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فصوموه أنتم( ]

 قال ابن رجب: )وهذا يدل على النهي عن اختاذه عيدا، وعلى استحباب

 صيام أعياد املشركني؛ فإن الصوم ينايف اختاذه عيدا، فيوافقون يف صيامه مع

 ذلك خمالفة هلم يف كيفية صيامه أيضا، فال يبقى صيام يوم آخر معه ... فإن يف

 [ .32فيه موافقة هلم يف شيء ابلكلية( ]

 اثلثا: كيفية خمالفة اليهود يف صوم يوم عاشوراء:

 يظهر مما تقدم من األحاديث وهللا أعلم أن األكمل هو صوم التاسع والعاشر؛

 ألنه هو الذي عزم على فعله النيب صلى هللا عليه وسلم.
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 صحح حديث: )وصوموا قبله يوما، أو بعده يوما( فإنه قال مبشروعية ومن

 صيام احلادي عشر ملن مل يصم التاسع، لتحصل له خمالفة اليهود اليت قصد إليها

 النيب صلى هللا عليه وسلم؛ خاصة أن من أهل العلم من يرى كراهية إفراد العاشر

 مبخالفتهم، وأيضا خشية فواتابلصوم؛ ملا فيه من موافقة اليهود وخمالفة األمر 

 [ .33العاشر ]

 ومن أهل العلم من قال أبفضلية صوم الثالثة أايم: التاسع واحلادي عشر مع

 العاشر، وحجتهم الرواية املتقدمة: )صوموا يوما قبله، ويوما بعده( ، وأيضا:

 [ .34االحتياط إلدراك العاشر، وألنه أبلغ يف خمالفة اليهود ]

 ناس يف عاشوراء يف ميزان الشرع:رابعا: أعمال ال

 الناظر يف حال الناس اليوم يرى أهنم خيصصون عاشوراء أبمور عديدة.

 ومن خالل سؤال عدد من الناس من بلدان عدة تبني أن من األعمال املنتشرة اليت

 حيرص عليها الناس يف عاشوراء: الصيام وقد عرفنا مشروعيته.

 على التكلف يف الطعام، والذبح ومنها: إحياء ليلة عاشوراء، واحلرص

 عموما ألجل اللحم، وإظهار البهجة والسرور، ومنها: ما يقع يف بلدان كثرية من

 املآمت املشتملة على طقوس معينة مما يفعله الروافض وغريهم.

 وحىت نعرف مدى شرعية تلك األعمال فتكون مقربة إىل هللا، أو عدم

 لعبد عن هللا؛ فإنه ال بد أن نعلم جيدا أنمشروعيتها لتصري بدعا وحمداثت تبعد ا

 للعمل املقبول عند هللا تعاىل شروطا منها: أن يكون العامل متابعا يف عمله رسول

 [ .35هللا صلى هللا عليه وسلم ]

 وإذا نظران يف أفعال الناس يف عاشوراء سواء ما كان منها يف احلاضر أو

 لى صور عدة:[ رأينا أهنا ع36املاضي أو املاضي القريب ]

ما كان منها يف ابب العبادات؛ حيث خصوا هذا اليوم ببعض العبادات كقيام ليلة  -أ 
عاشوراء، وزايرة القبور فيه، والصدقة، وتقدمي الزكاة أو أتخريها عن وقتها لتقع يف يوم 
عاشوراء، وقراءة سورة فيها ذكر موسى فجر يوم عاشوراء ... فهذه وحنوها وقعت املخالفة 

ا يف سبب العمل وهو ختصيصه بوقت مل خيصه الشارع هبذه األعمال، ولو أراده حلث فيه
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عليه، كما حث على الصيام فيه، فيمنع من فعلها هبذا التقييد الزمين، وإن كانت مشروعة 
 يف أصلها.

 وألن ابب البدع ال يقف عند حد فإن البدع يف العبادات قد تنال كيفية العبادة،

 موضوعا مكذواب يف صالة أربع ركعات ليلة عاشوراء ويومها، كما اختلقوا حديثا

 [ ، وخرافة37[ إحدى ومخسني مرة ]1يقرأ فيها ]قل هو هللا أحد[ ]اإلخالص: 

 [ ،38رقية عاشوراء، ونعي احلسني رضي هللا عنه على املنابر يوم اجلمعة ]

 وكاملنكرات املصاحبة لزايرة القبور.

 ليت متارس يف عاشوراء تشبيها له ابلعيد، ومن ذلك:ما كان من ابب العادات ا -ب 

 االغتسال، واالكتحال، واستعمال البخور، والتوسع يف املآكل واملشارب،

 وطحن احلبوب، وطبخ الطعام املخصوص، والذبح ألجل اللحم، وإظهار البهجة

 والسرور. ومنها عادات ال ختلو من منكرات قبيحة.

 عل ملآمت الرافضة اليت يقيموهنا حزانوهذه يف أصلها نشأت وظهرت رد ف

 [ أن أظهروا الشماتة39على مقتل احلسني رضي هللا عنه فكان من الناصبة ]

 والفرح، وابتدعوا فيه أشياء ليست من الدين، فوقعوا يف التشبه ابليهود الذين

 [ .40يتخذونه عيدا كما تقدم ]

 يف عاشوراء فإنوأما ما روي من األحاديث يف فضل التوسعة على العيال 

 طرقها ضعيفة، وهي وإن رأى بعض العلماء أهنا قوية فإن ضعفها ال ينجرب، وال

 ينهض لدرجة احلسن.

 [ ، وملا41البتة ] فلم يثبت فيه شيءأما االغتسال واالكتحال واالختضاب 

 أشار ابن تيمية إىل ما روي من األحاديث يف فضل عاشوراء قال: )وكل هذا كذب

 صلى هللا عليه وسلم، مل يصح يف عاشوراء إال فضل على رسول هللا

 [ .42صيامه( ]

 وبذلك تعرف أن الشرع مل خيص عاشوراء بعمل غري الصيام، وهذا منهج

 الرسول صلى هللا عليه وسلم، ]لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان

 ت على أولئك[ . وكم فا12يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثريا[ ]األحزاب: 



33 

 

 املنشغلني بتلك البدع من اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم والعمل بسنته!

 مآمت الشيعة )الرافضة والباطنية( : -ج 

 أما ابلنسبة ملآمت الشيعة فإنه ال نزاع يف فضل احلسني رضي هللا عنه

عرفوا  نومناقبه؛ فهو من علماء الصحابة، ومن سادات املسلمني يف الدنيا واآلخرة الذي
ابلعبادة والشجاعة والسخاء ... ، وابن بنت أشرف اخللق صلى هللا عليه وسلم، واليت هي 

 أفضل بناته، وما وقع من قتله فأمر منكر شنيع حمزن لكل

مسلم، وقد انتقم هللا عز وجل من قتلته فأهاهنم يف الدنيا وجعلهم عربة، أصابتهم العاهات 
 والفنت، وقل من جنا منهم.

 ينبغي عند ذكر مصيبة احلسني وأمثاهلا هو الصرب والرضى بقضاء هللاوالذي 

 وقدره، وأنه تعاىل خيتار لعبده ما هو خري، مث احتساب أجرها عند هللا تعاىل.

 ولكن ال حيسن أبدا ما يفعله الشيعة من إظهار اجلزع واحلزن الذي يلحظ

 وتهل، ومل يتخذوا مالتصنع والتكلف يف أكثره، وقد كان أبوه علي أفضل منه وقت

 مأمتا، وقتل عثمان وعمر ومات أبو بكر رضي هللا عنهم، وكلهم أفضل منه..

 ومات سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم، ومل يقع يف يوم موته ما هو حاصل يف

 مقتل احلسني. وليس اختاذ املآمت من دين املسلمني أصال، بل هو أشبه بفعل أهل

 [ .43اجلاهلية ]

 عن يوم عاشوراء: )وأما اختاذه مأمتا كما تفعله الرافضة؛ قال ابن رجب

 ألجل قتل احلسني بن علي رضي هللا عنهما فيه.. فهو من عمل من ضل سعيه يف

 احلياة الدنيا وهو حيسب أنه حيسن صنعا، ومل أيمر هللا وال رسوله ابختاذ أايم

 [ .44مصائب األنبياء وموَّتم مأمتا، فكيف مبن دوهنم؟( ]

 كانت بعض تصرفات الرافضة يف مآمتهم موضع انتقاد من بعضولقد  

 علمائهم، مع إصرار اجلميع على املآمت واحلزن.

 [ سئل: )هناك أيضا قضية عاشوراء اليت45ففي مقابلة مع أحد مراجعهم ]

 ال حتبذها؟( فأجاب: )عاشوراء ال بد أن تتحرك مع اخلط العاطفي، ولكن ال

 ء بطريقة ضرب الرؤوس ابلسيوف، وجلد األجسادأوافق على االحتفال بعاشورا
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 ابلسالسل احلديدية، وأان قد حرمت هذا( . مث طالب أبساليب للتعبري عن العاطفة

 أكثر )عصرية( ، وذكر منها استخدام املسرح، حىت يكون لعاشوراء امتداد يف

 [ .46العامل! ]

 من قريب واملالحظ أن مآمت الرافضة يف عاشوراء مل ترتبط أبصل إسالمي

 ، وال بصيام النيب صلى هللا عليه وسلم،\أو بعيد؛ إذ ال عالقة هلا بنجاة موسى 

 بل الواقع أهنم حولوا املناسبة إىل اجتاه آخر، وهذا من جنس تبديل دين هللا عز

 وجل.

 خامسا: وقفات وفوائد:

 حني يعظم الكفار بعض الشعائر: -1

 تصوم عاشوراء يف اجلاهلية، تقدم يف حديث عائشة الصحيح أن قريشا كانت

 وعنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تسرت

 [ ، وقد قيل يف سبب صيامهم أهنم أذنبوا ذنبا فعظم يف47فيه الكعبة ... ( ]

 [ ، وقيل: أصاهبم قحط، مث رفع48صدورهم، فقيل هلم: صوموا عاشوراء ]

 )لعلهم تلقوه من الشرع السالف، وهلذا كانوا[ ، و 49عنهم، فصاموه شكرا ]

 [ .50يعظمونه بكسوة الكعبة، وغري ذلك( ]

 وأاي كان احلامل هلم على ذلك فإنه ليس غريبا بقاء أاثرة من تدين عند الكفرة

 واملشركني، وهذا غالبا هو حال املبدلني شرع هللا. ولكن وجود شيء من ذلك ال

 ق مع بقائهم على الشرك والكفر؛ ألن ميزانيعين استحسان حاهلم العامة إبطال

 التفضيل هو التزام الدين قلبا وقالبا عن رضى وقبول كما أراده هللا، ال جتزئة الدين

 واإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعض، وال التعلق مبجرد شعائر خالية من اليقني

 ىرة ملن سعواإلميان اخلالص الذي هو دليل الشكر الصادق، وسبب التكفري واملغف
 لذلك.

 يقول هللا عز وجل: ]ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا شاهدين على

 ( إمنا يعمر مساجد17أنفسهم ابلكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون )

 هللا من آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال هللا فعسى
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 [ .18، 17ملهتدين[ ]التوبة: أولئك أن يكونوا من ا

 وهكذا احلال ابلنسبة لبعض املنتسبني هلذه األمة يف التزامهم بعض شعائر

اإلسالم وتركهم كثريا منها؛ فذلك شبه ابليهود الذين أنكر هللا عليهم بقوله: ... ]أفتؤمنون 
 ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف ...

[ 85الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما هللا بغافل عما تعملون[ ]البقرة: احلياة 
. كحال من يكتفي من اإلسالم بصيام رمضان، أو اإلحسان إىل الناس مثال، مع فساد 

 املعتقد، أو إمهال الصلوات، أو الركون إىل الكفرة وتوليهم.

 [ :51] خمالفة أهل الكتاب من أعظم مقاصد الشريعة - 2

 خمالفة الكفار من أبرز مظاهر حتقيق الرباء من الكافرين الذي ال يتم اإلميان

 إال به، وقد شدد الشارع على املتشبهني هبم، حىت قال النيب صلى هللا عليه

[ ، وقد ذكر ابن تيمية أن هذا أقل أحواله التحرمي، 52وسلم: )من تشبه بقوم فهو منهم( ]
 [ .53املتشبه هبم ] وإن كان ظاهره يقتضي كفر

 ويف ترك إفراد عاشوراء ابلصوم درس عظيم، فإنه مع فضل صوم ذلك

 اليوم، وحث النيب صلى هللا عليه وسلم على صومه، وكونه كفارة سنة ماضية..

 إال أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر مبخالفة اليهود فيه، وعزم على ضم التاسع

 العمل، مع أن صوم عاشوراء مشروع يفإليه، فوقعت املخالفة يف صفة ذلك 

 الشريعتني، أو أنه مشروع لنا وهم يفعلونه، فكيف مبا كان دون ذلك من املباح أو

 احملرم وما كان من شعائر دينهم؟ ! ال شك أن يف ذلك من املفاسد ما ال يظهر

 [ .54أكثره ألكثر اخللق ]

 أوال فقد كان قبل أما اقتصار النيب صلى هللا عليه وسلم على صوم عاشوراء

 أن يؤمر مبخالفة أهل الكتاب، وقد كان قبل ذلك حيب موافقتهم فيما مل يؤمر فيه

 [ ، واحتمل أن يكون صومه )استئالفا لليهود كما استألفهم ابستقبال55بشيء ]

 [ .56قبلتهم، وعلى كل حال فلم يصمه اقتداءا هبم؛ فإنه كان يصومه قبل ذلك( ]

 االتباع، حاديه دائما احلق اجملرد؛ ففعل املشركني واإلسالم منهج وسط يف

 حلق ال يسوغ ترك هذا احلق بدعوى خمالفتهم، كما أن فعلهم لباطل ال يسوغ
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 متابعتهم فيه بدعوى موافقتهم لتأليف قلوهبم، وعليه: تنتفي الدوافع املتومهة

 ياسقلإلعجاب حبال أي مبطل أو متابعته يف ابطله أو ترك حق ألنه فعله؛ إذ م

 قبول األحوال توافقها مع الشرع، وميزان املخالفة ما كان من خصائص ملتهم

 وشعائر دينهم، وبني هذا وهذا درجات ال جمال لتفصيلها.

 حقيقة االنتماء: - 3

 حني صامه شكرا هلل على \علل اليهود صيامهم عاشوراء مبتابعتهم موسى 

 إجنائه له من فرعون. وهاهنا أمران:

 يكفي صيامهم عاشوراء برهاان للمتابعة وسببا لألولويةأوهلما: هل 

 مبوسى؟

 واثنيهما: هل وقع هلم ما أرادوا من موافقة عاشر احملرم )عاشوراء( فعال؟

 أما األول: فال يكفي صومهم عاشوراء أن يقوم دليال لكوهنم أوىل مبوسى؟

  عز وجل:أبدا؛ إذ احلكم يف ذلك حبسب متام املتابعة والتزام املنهج، قال هللا

 ]إن أوىل الناس إببراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا وهللا ويل

 [ .68املؤمنني[ ]آل عمران: 

 ولذا كان نيب هذه األمة صلى هللا عليه وسلم وأتباعه أوىل بنيب هللا موسى

 عليه الصالة والسالم من األمة الغضبية، فقال: )حنن أحق وأوىل مبوسى

 .[ 57منكم( ]
 وهكذا تتوحد املشاعر، وترتبط القلوب مع طول العهد الزماين، والتباعد

 املكاين، فيكون املؤمنون حزاب واحدا هو حزب هللا عز وجل؛ فهم أمة واحدة،

 من وراء األجيال والقرون، ومن وراء املكان واألوطان.. ال حيول دون االنتماء

 إمنا هو شرط واحد ال يتبدل، وهوإليها أصل اإلنسان أو لونه أو لغته أو طبقته.. 

 حتقيق اإلميان، فإذا ما وجد كان صاحبه هو األوىل واألحق ابلوالية دون القريب

 ممن افتقد الشرط؛ ولذا استحقت هذه األمة والية موسى دون اليهود املغضوب

 [ .29عليهم. ]إن هذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فاعبدون[ ]األنبياء: 

 و: هل وافقوا صيام عاشوراء فعال؟ فقد ذكر بعض أهلوأما الثاين: وه
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 [ أن حساب اليهود كان ابلسنة الشمسية، واحملرم شهر هاليل ال مشسي،58العلم ]

 وهذا يوقع الشك يف إصابة اليهود يوم عاشوراء، أما املسلمون فحساهبم ابألشهر

  منية املسلمنياهلاللية فأصابوا تعيني عاشوراء، وإذا ظهر خطأ اليهود تبينت أولو 

 هذا الوجه أيضا.

 ويشبه هذا ضالل أهل الكتاب عن يوم اجلمعة، فاختار اليهود السبت،

 واختار النصارى األحد، وهدي املسلمون ليوم اجلمعة.

 عبادة هللا أبلغ الشكر: - 4

 كانت جناة موسى عليه الصالة والسالم وقومه من فرعون.. منة كربى أعقبها

 م، فكان بذلك وغريه من العبادات شاكرا هلل تعاىل؛ إذموسى بصيام ذلك اليو 

 العمل الصاحل شكر هلل كبري، قال ربنا عز وجل: ]اعملوا آل داوود شكرا وقليل

 [ ، وأساس الشكر مبين على مخس قواعد:31من عبادي الشكور[ ]سبأ: 

 اخلضوع للمنعم، وحبه، واالعرتاف بنعمته، والثناء عليه هبا، وأال تصرف

 [ . )والبشر مهما ابلغوا يف الشكر قاصرون عن59ة فيما يكرهه املنعم ]النعم

 [ .60الوفاء، فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من األساس( ؟ ! ]

 وجيب التنبه إىل أن أمر العبادة قائم على االتباع، فال جيوز إحداث عبادات

 اضلة بعباداتمل تشرع، كما ال جيوز ختصيص عاشوراء وال غريه من األزمان الف

 مل ينص عليها الشارع يف ذلك الزمن. أما األنبياء عليهم الصالة والسالم فعباداَّتم

 شرع معصوم مبين على وحي هللا عز وجل إليهم.

 مث اقتفاء آاثر األنبياء وحتقيق االهتداء هبديهم واالجتهاد يف تطبيق سنتهم هو

 الشكر بعينه.

 :يف التعويد على اخلري تثبيت عليه - 5
 بلغ ابلصحابة احلرص على تعويد صغارهم الصيام أن احتالوا عليهم يف

 مترينهم عليه حىت يتموه، فصنعوا هلم اللعب يتلهون هبا عن طلب الطعام، كما

 تقدم يف حديث الربيع؛ وذلك لكون تعويد الصغري على فعل اخلري مكمن قوة يف

 نفسه تعسر زعزعتها..استقامته عليه يف الكرب؛ ألنه يصري هيئة راسخة يف 
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 واليوم لدينا من وسائل التلهية املباحة بقدر ما لدينا من أصناف الطعام وأشكاله،

 [ .61وإذا اقتنع املريب بواجبه الرتبوي مل تعيه احليلة؛ فإن احلاجة تفتق احليلة ]

__________ 

 .1163( رواه مسلم، ح/ 1)
 ه.، واللفظ ل11330، ومسلم، ح/2004( البخاري، ح/2)

 .4/291( فتح الباري: 3)
 .1162( رواه مسلم، ح: 4)
، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب 1/407( رواه البزار، انظر: خمتصر زوائد البزار 5)

 .1/422والرتهيب: 
 .439( فضائل األوقات، للبيهقي: 6)
 قال شعيب األرانؤوط: إسناده على شرط مسلم. 3631، ح/8/394( رواه ابن حبان: 7)

، وال يعين هذا تفضيله على يوم عرفة، فإنه يكفر سنتني، 2006( رواه البخاري، ح/8)
له ويتميز مبزيد فضل ملا يقع فيه من العبادات واملغفرة والعتق، مث إنه حمفوف ابألشهر احلرم قب

وبعده، وصومه من خصائص شرعنا، خبالف عاشوراء، فضوعف بربكات املصطفى صلى 
( 2/403، ومواهب اجلليل 4/292، والفتح: 4/211بدائع الفوائد: هللا عليه وسلم )انظر: 

. 
 .3/367، وأخرج أثر الزهري البيهقي يف الشعب: 110( لطائف املعارف، البن رجب: 9)
 .109 102( انظر: اللطائف: 10)
 .4/289( انظر: الفتح: 11)
 .2002، واللفظ له، والبخاري، ح: 1125( رواه مسلم، ح: 12)
 .2/798، 1136سلم: ح ( رواه م13)
 .445، 444( كالبيهقي، يف فضائل األوقات: 14)
 .4/287، الفتح: 2003( رواه البخاري: ح/15)
 .72، 2/71وانظر: زاد املعاد:  4/290( الفتح: 16)
 .22/148، 7/203( انظر: التمهيد: 17)
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 .4/287، الفتح: 2006( رواه البخاري: ح: 18)
 .4/290( الفتح: 19)
 .1126، ومسلم: ح/4/123، الفتح1892اري: ح/( البخ20)
 .4/289( انظر: الفتح: 21)
وانظر مبحثا مفيدا يف املسألة يف  5917( كما صح عن ابن عباس يف البخاري: ح 22)

 .472 1/466اقتضاء الصراط املستقيم: 
 .1134( رواه مسلم، ح/23)
لباين يف ، وقال: حسن صحيح وصححه األ755،، ح/3/128( أخرجه الرتمذي24)

 .3968، وانظر: صحيح اجلامع، ح/ 603صحيح سنن الرتمذي ح/
( ، من طريق ابن جريج عن عطاء 4/287( ، والبيهقي )7839( أخرجه عبد الرزاق )25)

 وهذا إسناد صحيح.

، وقال 672، ح 406/ 1( أخرجه البزار، انظر: خمتصر زوائد البزار، البن حجر: 26)
 احلافظ: إسناده صحيح.

 .1133واه مسلم: ( ر 27)
 .76 75/ 2( زاد املعاد: 28)
وقال شاكر: إسناده صحيح واحتج به من أهل العلم: احلافظ يف  1/241( املسند: 29)

( ، وغريمها وضعف إسناده حمققا املسند، 2/76( ، وابن القيم يف الزاد )4/289الفتح )
داود ابن سيئ احلفظ، و وقاال: )إسناده ضعيف ابن أيب ليلى وامسه حممد بن عبد الرمحن: 

علي وهو ابن عبد هللا بن عباس اهلامشي روى عنه مجع، وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: 
خيطئ، وقال اإلمام الذهيب: وليس حديثه حبجة( ، مث خرجاه من مصادره، وبينا أن الثابت 

سند ح/ ملعن ابن عباس موقوفا هو بلفظ: )صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود( انظر ا
2154 ،3213 (4/52 ،5/280. ) 

، وقال: )رواه أمحد والبزار، وفيه 3/188( ذكر هذا اللفظ: اهليثمي يف جممع الزوائد: 30)
حممد بن أيب ليلى، وفيه كالم( وذكره اجملد ابن تيمية يف املنتقى، وعزاه ألمحد، قال الشوكاين 

رة، من طريق داود بن علي، عن : )رواية أمحد هذه ضعيفة منك4/330يف نيل األوطار: 
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والذي  108أبيه، عن جده، رواها عنه: ابن أيب ليلى( وذكره ابن رجب يف لطائف املعارف: 
وقفت عليه يف املسند هو اللفظ املتقدم، وهو ب  )أو( وليس ابلواو، وقد ضعف الرواية اليت 

ابن ابز، انظر:  ، وذكرها حمتجا هبا الشيخ3506ابلواو األلباين يف ضعيف اجلامع، ح/ 
 .2/169فتاوى إسالمية: 

 .1/796، 1131( رواه مسلم، ح: 31)
 .112( لطائف املعارف: 32)
( وهو املشهور عن ابن عباس ومقتضى كالم أمحد، ومذهب احلنفية انظر: اقتضاء 33)

 .337 336/ 3، ورد احملتار، البن عابدين 471 1/470الصراط املستقيم، 
( جعال املراتب 2/72( وابن القيم )الزاد4/289حجر )الفتح( بل إن احلافظ ابن 34)

ثالثة، أفضلها صيام الثالثة األايم، يليها صوم التاسع والعاشر، والثالثة صوم العاشر وحده 
 .109، ولطائف املعارف، ص 4/441وانظر: املغين، البن قدامة 

  -تة أمور: أ م يف س( ويتحقق االتباع مبوافقة العمل هدي النيب صلى هللا عليه وسل35)
كون سبب العمل مشروعا، فالتهجد يف ليايل معينة كليلة عاشوراء دون غريها سببه غري 

غري مقبولة؛  اجلنس؛ فالتضحية بفرس -مشروع؛ ألنه مل يرد يف ختصيصها به نص شرعي ب 
لعدد االقدر أو العدد، فإذا صلى املغرب أربعا مل تصح؛ ملخالفة الشرع يف  -ألهنا مل تشرع ج 

ا صحت الزمان، فلو ضحى يف شعبان مل -الكيفية، فإذا توضأ وضوءا منكسا مل يقبل ه   -د 
املكان، فلو اعتكف يف بيته ملا صح منه ذلك؛ ملخالفة الشرع يف املكان )انظر:  -منه و 

 ( .22 -21اإلبداع يف بيان كمال الشرع وخطر االبتداع، البن عثيمني: 

، وتنبيه الغافلني، البن 209، 1/208ء: املدخل، البن احلاج: ( انظر يف بدع عاشورا36)
، والسنن 272-268، واإلبداع يف مضار االبتداع، لعلي حمفوظ: 303النحاس: 

، وردع األانم من حمداثت عاشر احملرم احلرام، أليب 121-118واملبتدعات، للشقريي: 
 .395 391فة: الطيب عطاء هللا ضيف وانظر: معجم البدع، لرائد بن أيب عل

 .270( انظر: اإلبداع، لعلي حمفوظ: 37)
 .120( انظر: السنن واملبتدعات، للشقريي: 38)
 ( هم الذين يناصبون آل البيت العداء، يف مقابل الرافضة الذين غلوا فيهم.39)
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، وشعب 112، وانظر: اللطائف: 134 2/129( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم: 40)
 .5873وضعيف اجلامع، ح/، 3/367اإلميان: 

 ( انظر: السابق.41)

 .444 2/403، وانظر: مواهب اجلليل 7/39( منهاج السنة النبوية 42)
، والفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن 203 8/201( انظر: البداية والنهاية، البن كثري: 43)

 .131 -2/129، واقتضاء الصراط املستقيم: 314 25/307تيمية: 
 .113 ( لطائف املعارف:44)
 ( وهو حممد حسني فضل هللا.45)

 ه .12/11/1419، األحد 7224( صحيفة: اخلليج، العدد 46)

 .3/531، الفتح: 1592( رواه البخاري، ح: 47)
 .4/289( انظر: الفتح: 48)
 .7/184( انظر: الفتح: 49)
 .4/289( الفتح: 50)
 وما بعدها. 1/199( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم: 51)

 .341، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ح: 4031واه أبو داود: ح/ ( ر 52)
 .1/270( انظر: اقتضاء الصراط املستقيم: 53)
 .94 92، 474، 1/284( انظر: السابق: 54)
 ، موقوفا على ابن عباس وتقدم.5917( صحيح البخاري، ح/ 55)

 .288، وانظر: 4/291( الفتح: 56)
 .1130( هذا لفظ مسلم: ح/57)
 .4/291، والفتح: 70، 2/69، والزاد: 109( انظر: اللطائف: 58)
 .2/254( انظر مدارج السالكني: 59)
 .5/2899( يف ظالل القرآن، لسيد قطب: 60)
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( كما تقول العرب ومعىن املثل: أن شعور اإلنسان حباجته لشيء يولد له احليلة والطريقة 61)
 (1)اليت توصله إىل حاجته.." 

 ، اه  كالمه رمحه هللا.1تعيد أوهاًل؛ ألنهك معذور  ابلنسيان" "عليك أن .24

وأمها الدعاء على أعضاء الوضوء يف أثناء الوضوء، كلُّ عضٍو بدعاء خمصوص أبن جيعَل 
 ت فيه شيء  مَل يثبلغسل اليِد دعاءً ولغسل الوجه دعاءً ولغسل الَقدم دعاءً وحنو ذلك، فهذا 

وسلم، وليس للمسلم أن يعمَل بشيء من ذلك، ومن ذلك قول عن النهيبِّ صلى هللا عليه 
بعِضهم عند املضمضة: اللههمه اسِقيِن من حوض نبيِّك كأسًا ال أظمأ بعده أبداً، وعند 
االستنشاق: اللههمه ال حترميِن رائحَة نعيمك وجّناتك، وعند غسل الوجه: اللههمه بيِّض وجهي 

لههمه ال وعند غسل اليدين: اللههمه أعطيِن كتايب بيميين، اليوم تبيهض وجوه وتسودُّ وجوه، 
تُعطيِن كتايب بشمايل، وعند مسح الرأس: اللههمه حّرِم شعري وَبَشرِي على النار، وعند مسح 

 األذن: اللههمه 

__________ 

 (2)( .." 7/100جمموع فتاواه ومقاالته رمحه هللا ) 1
ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبري وقتادة: يصوم "وداود. قال ابن املنذر: وقال  .25

 رمضان احلاضر عن احلاضر، ويفدي عن الغائب وال قضاء عليه".

( : "وسبب اختالفهم: هل تقاس 2/174قال العالمة ابن رشد يف "بداية اجملتهد" )
 الكفارات بعضها على بعض أم ال؟

فارات ومن أجاز القياس يف الكفمن مل جيز القياس يف الكفارات قال: عليه القضاء فقط. 
؛ ألن كليهما مستهني حبرمة الصوم. أما -قياسا على من أفطر متعمدا-قال: عليه كفارة 

هذا فيرتك زمان القضاء، وأما ذلك فباألكل يف يوم ال جيوز فيه األكل، وإمنا كان يكون 
ي األداء ه القياس مستندا لو ثبت أن للقضاء زماان حمدودا بنص من الشارع؛ ألن أزمنة

احملدودة يف الشرع؛ وقد شد قوم فقالوا: إذا اتصل مرض املريض حىت يدخل رمضان آخر 
 أنه ال قضاء عليه، وهذا خمالف للنص" ا. ه .

                                         
 149/8جملة البيان، جمموعة من املؤلفني  (1)
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* قال البخاري: "ومل يذكر هللا تعاىل اإلطعام، إمنا قال: )فعدة من أايم أخر( . قال ابن 
منا يقوى ما احتج به إذا مل يصح يف ( يف رده على قول البخاري: "لكن إ4/224حجر )

 يثبت فيه وملالسنة دليل اإلطعام إذ ال يلزم من عدم ذكره يف الكتاب أن ال يثبت ابلسنة، 
بد عند ع-منهم من ذكر، ومنهم عمر -مرفوع وإمنا جاء فيه عن مجاعة من الصحابة  شيء
لم هلم صحابة ال أع، ونقل الطحاوي عن حيىي بن أكثم قال: وجدته عن ستة من ال-الرزاق

 فيه خمالفا. انتهى وهو قول اجلمهور.

وخالف يف ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إىل قول اجلمهور يف 
 ذلك. وممن قال ابإلطعام: ابن عمر، ولكنه ابلغ يف ذلك فقال: يطعم وال يصوم.

أطعم مسكينا فإهنما يعدالن وروى عبد الرزاق عن عمر: "من صام يوما من غري رمضان و 
يوما من رمضان" ونقله ابن املنذر عن ابن عباس وعن قتادة، وانفرد به ابن وهب بقوله: من 

 أفطر يوما يف قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومني" اه .

 (1)وقول اجلمهور هو الراجح.." 
ة، ، وأبو حنيف"قَ َتل بسحره أحدًا أم مل يقتل، وممن ذهب إىل ذلك: األئمة مالك .26

وأمحد يف أصح الروايتني، وذهب الشافعي وابن املنذر ومن وافقهما إىل أن الساحر ال يقتل 
إن عمل بسحٍر ال يبلغ به الكفر، إال إن قتل بسحره هذا إنساانً فإنه يقتل به قصاصًا ال 

نساانً إ حداً. واألظهر يف هذه املسألة: أن الساحر الذي مل يبلغ به سحره الكفر، ومل يقتل
أنه ال يُقَتل، لداللة النصوص القطعية، واإلمجاع على عصمة دماء املسلمني عامة إال بدليل 

ى هللا عليه عن النيب صل مل يثبت فيه شيءواضح. وقتل الساحر الذي مل يكفر بسحره 
وسلم، والتجرؤ على دم مسلٍم من غري دليل صحيح من كتاٍب أو ُسّنٍة مرفوعة، غري ظاهر 

والعلم عند هللا تعاىل. مع أن القول بقتله مطلقًا قوي جدًا لفعل الصحابة له من عندي. 
 ( .1)¬غري نكري[ . اه  

مه  يف آخر كال -إن ما ذكر آنفًا هو ما رّجحه اإلمام الشنقيطي رمحه هللا، مع استدراكه 
ده نظر، نأبن القول بقتل الساحر مطلقاً قوي جداً، مما ُيشعر أبن ترجيحه فيه ع -كما ترى 
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ولعل ما حداه إىل القول مبنع قتل الساحر الذي مل يكفر بسحره، ومل يقتل بسحره أحداً، 
هو التورع عن قتل امرٍئ ظاهره اإلسالم، فال يستباح قتله إال بدليل قطعي الثبوت والداللة 

 ( .2)¬يف ذلك 

حره أم ال. بس ويبقى أن مجهور العلماء على قتل الساحر مطلقاً، سواء قتل نفساً معصومة
 وهو مذهب األئمة: مالك وأيب حنيفة وأمحد يف

_________¬ 

 ( .501-4/497( انظر: أضواء البيان للعالّمة الشنقيطي رمحه هللا )1)¬

بوجوب قتل ساحر املسلمني، بقوله: وأظهر  -يف موضع آخر  -( وقد صرّح اإلمام 2)¬
أشد حرمة من ساحر املسلمني، بل ال يكون  -أي ساحر أهل الذمة  -األقوال عندان أنه 

 (1)( .." 4/511يُقتل كما يقتل ساحر املسلمني. انظر: أضواء البيان، )
"الساحر الذي قتله جندب رضي هللا عنه كان ِسْحرُه من حنو الشعوذة واألخذ  .27

ابلعيون، حىت إنه خُييِّل إليهم أنه أابن رأَس الرجل، والواقع خبالف ذلك. وقول عمر رضي 
 يدل على ذلك أيًضا؛ جمليئه بصيغة العموم.« اقتلوا كله ساحر»نه: هللا ع

الَ حيَِلُّ »واحتج من قال: أبنه إن كان سحره مل يبلغ به الكفر ال يقتل حبديث ابن مسعود: 
الن هْفُس اِبلن هْفِس،  :َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، َيْشَهُد َأْن الَ إِلَه ِإاله هللاُ َوَأيّنِ َرُسوُل هللِا، ِإاله إبِِْحدى َثاَلثٍ 

( ، وقالوا: إن السحر الذي مل 1« )¬َوالث هيُِّب الزهاين، َواْلُمَفارُِق ِمَن الدِّيِن التهارُِك لِْلَجَماَعةِ 
يكفر صاحُبه ليس من الثالث املذكورة. واحتجوا أيًضا أبن عائشة رضي هللا عنها ابعت 

 أنه لو وجب قتلها ملا حّل بيعها.( ، ووجه الداللة: 2)¬مدبّرة هلا سحَرَّْتا 

أخي القارئ، هذا عرض مبا يتسع له املقام ألقوال العلماء يف حكم قتل الساحر الذي 
تعاطى سحرًا حقيقًيا، لكنه ال يبلغ به الكفر، أذكر بعدها ترجيًحا يف ذلك للعالّمة الشنقيطي 

 يقتل سحره الكفر، ومل رمحه هللا، حيث قال: ]واألظهر عندي أن الساحر الذي مل يبلغ به
إنسااًن: أنه ال يُقتل، لداللة النصوص القطعية، واإلمجاع على عصمة دماء املسلمني عامة 

ن النيبِّ صلى هللا ع مل يثبت فيه شيءإال بدليل واضح. وقتل الساحر الذي مل يكفر بسحره 
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وعة غري فعليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غري دليل صحيح من كتاب أو ُسنهة مر 
ظاهر عندي. والعلم عند هللا تعاىل. مع أن القول بقتله مطلًقا قوي جًدا لفعل الصحابة له 

 ( . اه .3)¬من غري نكري[ 

هذا ما رّجحه الشنقيطيُّ رمحه هللا من التورع عن قتل امرئ مسلم إال بدليل قطعيِّ الثبوت 
 إىل قوة مذهب -يف ختام كالمه  -والداللة، مع إشارته 

_¬________ 

( متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه: أخرجه البخاري؛ كتاب: 1)¬
ْنِف َواألْ  ََ ْنَف اِبأْل ََ ُذَن الدايت، ابب قول هللا تعاىل: }الن هْفَس اِبلن هْفِس َواْلَعنْيَ اِبْلَعنْيِ َواأْل َُ

نِّ َواجْلُُروَح ِقَصاص { ]امَلائدة:  نه اِبلسِّ ُذِن َوالسِّ َُ [ . ومسلم؛ كتاب: الَقسامة 45اِبأْل
 ( .1676واحملاربني، ابب: ما يباح فيه دم املسلم، برقم )

( ، ابب: ما جاء يف حد 1635برقم )« املوطأ»( ، ومالك يف 6/40( أخرجه )2)¬
 ( .4/41« )التلخيص»بيع املدبر، وقد صّحح إسناده احلافظ يف 

 (1)( .." 4/501( انظر: أضواء البيان للعالّمة الشنقيطي )3)¬
 ، اه  كالمه رمحه هللا.1"أوال؛ ألنك معذور ابلنسيان" .28

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء يف أثناء الوضوء، كل عضو بدعاء خمصوص أبن جيعل 
 يه شيءمل يثبت فلغسل اليد دعاء ولغسل الوجه دعاء ولغسل القدم دعاء وحنو ذلك، فهذا 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وليس للمسلم أن يعمل بشيء من ذلك، ومن ذلك قول 
بعضهم عند املضمضة: اللهم اسقين من حوض نبيك كأسا ال أظمأ بعده أبدا، وعند 
االستنشاق: اللهم ال حترمين رائحة نعيمك وجناتك، وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي 

 غسل اليدين: اللهم أعطين كتايب بيميين، اللهم اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند 
تعطين كتايب بشمايل، وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند مسح 
األذن: اللهم اجعلين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند غسل الرجلني: اللهم 

 وسلم.  الكرمي صلى هللا عليهثبت قدمي على الصراط، فكل ذلك مما ال أصل له عن النيب

                                         
 218احلذر من السحر، خالد اجلريسي ص/ (1)



46 

 

والواجب على املسلم االقتصار على ما جاءت به السنة، والبعد عما أحدثه الناس بعد 
ذلك، قال ابن القيم رمحه هللا: "وأما األذكار اليت يقوهلا العامة على الوضوء عند كل عضو 

ابعني وال ة والتفال أصل هلا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال عن أحد من الصحاب
 .2األئمة األربعة، وفيها حديث كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" اه 

ويستحب للمسلم أن يقول عقب فراغه من الوضوء: أشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا 
 عبد هللا ورسوله؛ ملا ثبت يف صحيح مسلم عن عقبة بن

__________ 

 ( .7/100 )جمموع فتاواه ومقاالته رمحه هللا 1

 (1)( .." 316الوابل الصيب )ص: 2
... الشبهة. أفلم يكن يف إجياب من أوجب املهر ما يقتضي صحة  -282-"ص  .29

العقد بوجه ما كما أهنم يوجبون العدة يف مثل هذا ويلحقون هبم النسب مع بطالن العقد. 
علم التحرمي  ن يبل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان جممعا على فساده وأما يف حق م

كالزوج واملشرتي املغرورين فالعقد يف حقهما ابطل وإن مل يعلما بطالنه وما علمت أحدا 
من العلماء يصفه ابلصحة من وجه ما وإن كان مقتضى أصول بعض الكالميني أن يكون 
صحيحا يف حق املشرتي إما ظاهرا وإما ابطنا. لكن الفقهاء على أنه فاسد فال يثبت له 

عقد ملك وال إابحة شيء كان حراما عليه يف الباطن لكنه ال يعاقب ابلوطء وال هبذا ال
ابالنتفاع مبا ابتاعه ألنه اليعلم التحرمي وكونه مل يعلم التحرمي ال يوجب أن يكون مباحا له  
كما أن من مل يعلم حترمي الزان واخلمر وتناوهلما ال نقول أنه فعل مباحا له فإن هللا سبحانه 

 هذا ألحد قط لكن نقول فعل ما مل يعلم حترميه ويتحرر الكالم يف مثل هذا بنظرين:ما أابح 

 أحدمها: يف الفعل يف الباطن هل هو حرام أو ليس حبرام بل مباح

 والثاين: يف الظاهر هل هو مباح أو ليس حبرام بل عفو

ذر لعدم علمه ع النظر األول: هل يقال الفعل حرام عليه يف الباطن لكنه ملا مل يعلم التحرمي
والفقهاء من أصحابنا وغريهم ومن خيوض معهم من أهل الكالم وحنوهم يتنازعون يف مثل 
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هذا فكثري من املتكلمني وبعض الفقهاء يقولون: هذا ليس حبرام عليه يف هذه احلال أصال 
وإن كان حراما يف األصل ويف غري هذه احلال كامليتة للمضطر ألن التحرمي هو املنع من 

فعل واملنع ال يثبت حكمه إال إبعالم املمنوع أو متكنه من العلم وهذا مل يعلم التحرمي وال ال
أمكنه علمه فال حترمي يف حقه قالوا: والتحرمي الثابت يف الباطن دون الظاهر ال يعقل فإن 
حد احملرم ما ذم فاعله أو عوقب أو ما كان سببا للذم أو العقاب أو ما استحق به ذما أو 

 من هذه اخلصائص. نعم وهذا القول يقوى عند من ال مل يثبت فيه شيء وهذا الفعل عقااب
يرى التحرمي والتحليل يوجب إال جمرد نسبة وإضافه تثبت للفعل لتعلق اخلطاب به وهذا 

 (1)أيضا قول من يقول: كل جمتهد مصيب ابطنا وظاهرا.." 
30. /"52/ 

من الرذائل وأظهر على يد األنبياء عليهم السالم أنواع املعجزات اخلارقة للعادة دليال على 
صدقهم لقبول قوهلم والعمل املتكفل ببيان هذا احلال يسمى "علم النواميس" وسنذكره بعد 
انقضاء الكالم يف العلم اإلهلي، وهؤالء هم املليون واملوجودن يف زماننا هذا ثالثة: املسلمون 
واليهود والنصارى، وكل ملة من هذه تفرقت فرقا كثرية كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

إال أن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على ثنتني وسبعني فرقة وأن هذه األمة ستفرتق »
 (.1« )¬على ثالث وسبعني ثنتان يف النار وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة

م، وأانر برهاهنم، وثبت ملكهم، وجعل األرض أبسرها ملكهم واملسلمون شيد هللا أركاهن
 اتفقوا أبسرهم على رسالة خري اخللق حممد بن عبد هللا وقبول شريعته الكاملة الفاضلة

__________¬ 

، وقد طعن يف صحته بعض احلفاظ كابن «الصحيحني»( هذا احلديث ليس يف 1)¬
آخره: )ابب افرتاق األمة إىل اثنتني حزم وغريه، ومن مث قال صاحب سفر السعادة يف 

 (2)وهللا أعلم(.."  مل يثبت فيه شيءوسبعني فرقة 
 "وأما ذم الشافعي وغريه علم الكالم فمرادهم بعلم الكالم إبمجاع املسلمني .31

صلى هللا عليه  -هو: الكالم النايف عن هللا ما علم ثبوته له بكتابه عز وجل أو بسنة نبيه 
                                         

 187إقامة الدليل على إبطال التحليل @ط املعرفة؟ ابن تيمية ص/ (1)
 52إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد @ ط حيدر؟ ابن األكفاين، أبو عبد هللا ص/ (2)
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ته أو بدليل عقلي تنتهي مقدماته إىل الضرورايت، أو املثبت هلل ما مل أو إبمجاع أم -وسلم 
 (.1يعلم بواحد من هذه الطرق األربعة)

وأما الكالم املثبت ملا جيب هلل، النايف ملا يستحيل على هللا، املتوقف على ما مل يعلم امتثاال، 
ت عن أشياء هللا سك إن: «-صلى هللا عليه وسلم  -لنهيه عز وجل عن اتباع الظن، ولقوله 

 (2رمحة بكم غري نسيان فال تبحثوا عنها )
__________ 

 ( هذه الفقرة واضحة، وكالمه فيها اتم واحلمد هلل .1)

( 137:  2» )سننه«( هذا جزء من حديث أيب ثعلبة اخلشين الذي أخرجة الدارقطين يف 2)
:  4» )املستدرك« ( واحلاكم يف12: 10» )السنن الكربى«واللفظ له ، والبيهقي يف 

صلى  - قال: قال رسول هللا -وامسه جرثوم بن انشر  -( عن أيب ثعلبة رضي هللا عنه 115
إن هللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها، وحد حدودا فال تعتدوها : « -هللا عليه وسلم 

.  »وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها
 احلاكم: صحيح اإلسناد. قال

وهذا احلديث هو احلديث الثالثون من أربعني اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل، وقال عنه هناك: 
» ألربعنيشرحه على ا«قال العالمة الشربخييت يف ». حديث حسن رواه الدارقطين وغريه«

 : بل صححه ابن الصالح.247ص 

 »املشكاة«قلت : وهو من أحاديث 
وله شاهد من حديث سلمان، « 266:  13« فتح الباري»ابن حجر يف قال احلافظ 

 » .أخرجه الرتمذي، وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود

 * فوائد يف شرح هذا احلديث :

( عند بيانه أنواع املذموم 267: 13» )الفتح«قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف  - 1
 منا البحث وكثرة السؤال:

ن ذلك يف كثرة السؤال: البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع ابإلميان هبا مع ترك  وأشد م«
كيفيتها، ومنها ما ال يكون له شاهد يف عامل احلس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح 

 يثبت ملوعن مدة هذه األمة، إىل أمثال ذلك مما ال يعرف إال ابلنقل الصرف. والكثري منه 
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به من غري حبث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه يف فيجب اإلميان  فيه شيء
الشك واحلرية، وسيأيت مثال ذلك يف حديث أيب هريرة رفعه: ال يزال الناس يتساءلون حىت 

 » .يقال: هذا هللا خلق اخللق، فمن خلق هللا؟..

ص  حلديثعند شرحه هلذا ا» الفتح املبني«وقال اإلمام ابن حجر اهليتمي الفقيه يف  - 2
229: 

فال تبحثوا عنها( : دل على أن مث أشياء األصل فيها اإلابحة، وقد يعرض هلا التحرمي «)
ومن البحث عما ال يعين: البحث عن أمور الغيب اليت أمران ابإلميان «مث قال: » . بوسائط

 . »هبا ومل تتبني كيفيتها، ألنه قد يوجب احلرية والشك ويرتقي إىل التكذيب
ال مل تتبني كيفيتها مقصوده : املغيبات مما سوى هللا تعاىل، أما هللا تعاىل فأقول : قوله: و 

 يقال له: كيف، كما هو معلوم.

 (.216: 1» )شرحه على املشكاة«وقال العالمة املال علي القاري احلنفي يف  - 3

 فال تبحثوا عنها(: أي ال تتفكروا فيها، فإن الباب إىل وصول معرفة كنه الذات مردود،«)
 والطريق إىل كنه الصفات مسدود، تفكروا يف آالء هللا وال تتفكروا يف ذات هللا :

 العجز عن درك اإلدراك إدارك

 (1)»." والبحث عن سر ذات الرب إشراك
 ( .2)¬ مل يثبت فيه شيء( ]الصالة ال يقطعها شيء[ 1)¬"ابب مل ...  .32

ة اإلميان وصالة ليلابب صالة الرغائب وصالة نصف شعبان وصالة نصف رجب وصالة 
 ( وصالة ليلة من رجب3)¬املعراج وصالة ليلة القدر 

__________¬ 

= نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب احلنفية وغريهم واختاره الشوكاين وغريه من احملققني 
 صلى هللا -( قال: وأما رفع األيدي فإنه مل أيت عن النيب 5/128وإليه ذهب ابن حزم )

يف شيء من تكبريات اجلنازة إال يف األوىل فقط فال جيوز فعل ذلك أنه رفع  -عليه وسلم 
اه  املراد قلت: وكان شيخنا رمحه هللا أيضا يفيت أبنه ال يرفع يف التكبريات على اجلنازة إال 

                                         
 44رسالة يف الرد على ابن تيمية يف مسألة حوادث ال أول هلا @ت فودة؟ هباء الدين اإلمخيمي ص/ (1)
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 يف األوىل فقط.

 .(1)( يف املخطوطة كلمة غري مفهومة، وما بني املعكوفني مثبت من األصل1)¬
( حديث يف ان الصالة ال 446-1/445محه هللا يف اللعل )( بوب ابن اجلوزي ر 2)¬

 تقطعها شيء، مث ساقها وقال: ليس يف هذه األحاديث شيء صحيح.

(: وقد روى إسحاق بن أيب فروة أحاديث منكرة، 1/132وقال ابن حبان يف اجملروحني )
ه ال يقطع نمنها: انه روى عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة عن النيب ؟ ا

الصالة امراة وال كلب وال محار، وادرا ما مر أمامك ما استطعت، فان أيب اال ان تالطمه 
فالطمه؛ فإمنا تالطم الشيطان، قلب إسناد هذا اخلرب ومتنه مجيعا إمنا هو عن عطاء بن يسار 

 نعن أيب سعيد اخلدري عن النيب ؟ إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا مير بني يديه فا
أيب فليقاتله فإمنا هو شيطان، فجعل مكان أيب سعيد أاب هريرة، وقلب متنه وجاء بشيء 
ليس فيه اخرتاعا من عنده فضمه إىل كالم النيب ؟ وهو قوله ال يقطع الصالة امرأة وال كلب 
وال محار، واألخبار الصحيحة: أن النيب ؟ أمر إبعادة الصالة إذا مر بني يديه احلمار والكلب 

 رأة.وامل

(: فإن أصل صالة النافلة سنة مرغب فيها، ومع 11/55( قال احلافظ يف الفتح )3)¬
ذلك فقد كره احملققون ختصيص وقت هبا دون وقت، ومنهم من أطلق حترمي مثل ذلك  

 كصالة الرغائب اليت ال أصل هلا.

ه عن نوقال الذهيب يف امليزان عند ترمجة علي بن حممد بن سعيد البصري روى ابن جهضم ع
أبيه عن خلف بن عبد هللا الصنعاين عن محيد عن أنس عن النيب ؟ ذكر صالة الرغائب يف 

 ".=(2) 
 ( .2)¬ مل يثبت فيه شيء( مع كثرة ما روى فيه 1)¬"ابب زكاة ]العسل[  .33

 ( .3)¬ مل يثبت فيه شيءابب زكاة اخلضروات 

 ( .4)¬ابب السؤال وقوله اطلبوا من الرمحاء 

 (................................5)¬ ومن حسان الوجوه

                                         
 خامتة سفر السعادة (1)
 26رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (2)
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__________¬ 

 .(1)( يف املخطوطة ابب الزكاة وهو خطأ بني واملثبت من األصل1)¬
أي -(: سألت حممدا عن هذا احلديث 175( قال الرتمذي رمحه هللا يف العلل )2)¬

فقال: هو عن انفع عن النيب ؟ مرسل وليس  -عن حديث ابن عمر يف كل عشرة أزق زق
 يف زكاة العسل شيء يصح.

 يف هذا الباب كبري شيء. e(: وال يصح عن النيب 629وقال يف سننه )

(: وقال بن املنذر ليس يف العسل خرب يثبت وال إمجاع فال 3/348وقال احلافظ يف الفتح )
 زكاة فيه وهو قول اجلمهور.

ات وذكر (: ابب ما جاء يف زكاة اخلضرو 638( بوب اإلمام الرتمذي يف سننه )3)¬
حديث معاذ أنه كتب إىل النيب ؟ يسأله عن اخلضروات وهي البقول؟ فقال: ليس فيها 
شيء، قال أبو عيسى: إسناد هذا احلديث ليس بصحيح، وليس يصح يف هذا الباب عن 
النيب ؟ شيء، وإمنا يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النيب ؟ مرسال، والعمل على هذا 

 اخلضروات صدقة.عند أهل العلم أن ليس يف 

سط من الرمحاء أخرجه الطرباين يف األو  -ويف لفظ: الفضل-( حديث اطلبوا اخلري 4)¬
( وابن حبان يف اجملروحني عند ترمجة حممد 700( والقضاعي يف مسند الشهاب )5/76)

بن مروان السدي والعقيلي يف الضعفاء عند ترمجته وقال: وال يتابع على حديثه وال يعرف 
 ح، مث ذكر احلديث وقال: ال يتابع عليه من جهة تثبت.من وجه يص

 (: هذا حديث ال يصح عن رسول هللا.2/77وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات )

 ( يف املخطوطة يف هذا ملوضع كلمة غري مفهمومة.5)¬

( والكبري 4/129وحديث اطلبوا اخلري من حسان الوجوه أخرجه الطرباين يف األوسط )
( قال العقيلي يف الضعفاء 751( وعبد بن محيد )4759ي )( وأبو يعل11/81)
(2/138 ".= :)(2) 

                                         
 خامتة سفر السعادة (1)
 29رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (2)



52 

 

 ( ابطل.1)¬"وكل ما يف هذا املعىن ]جمموعه[  .34

 ( .2¬) مل يثبت فيه شيء[]ابب فضل املعروف والتحذير من التربم من حوائج اخللق 

 ( ، وسائر األحاديث يف3)¬ابب فضائل عاشوراء ورد استحباب صيامه 

__________¬ 

 = وليس يف هذين البابني عن النيب ؟ شيء يثبت.

(: هذا حديث ال يصح من مجيع 2/80وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات بعد ساق طرقه )
 جهاته.

(: وطرقه كلها ضعيفة وبعضها أشد يف ذلك من 161وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة )
 بعض.

 .(1)( سقط من املخطوطة واملثبت من1)¬
 للعجلوين. (3)ومن  (2)( هذا الباب سقط من املخطوطة وأثبت من األصل 2)¬

(: 1435أما قول املصنف رمحه هللا: فضل املعروف ففيه نظر؛ فقد أخرج البخاري رقم )
( من حديث حذيفة رضي هللا عنه قال: قال عمر رضي هللا عنه: أيكم حيفظ 144ومسلم )

أان أحفظه كما قال، قال إنك عليه جلريء  حديث رسول هللا ؟ عن الفتنة؟ قال: قلت:
فكيف قال؟ قلت: فتنة الرجل يف أهله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واملعروف... 

 وللفظ للبخاري.

(: من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب ؟ 6031وأخرجه البخاري رقم )
 قال كل معروف صدقة.

 .وأحاديث فضل املعروف كثرية
(: عند ترمجة عبد الرمحن 2/340وأما قوله: والتحذير من التربم.. قال العقيلي يف الضعفاء )

 بن عبد هللا بن عطية: وىف هذا الباب أحاديث متقاربة يف الضعف ليس منها شيء يثبت.

(: ومن ذلك أحاديث التحذير من التربم حبوائج الناس 185وقال ابن القيم يف نقد املنقول )

                                         
 كشف اخلفاء للعجلوين  (1)
 خامتة سفر السعادة (2)
 كشف اخلفاء  (3)
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 شيء صحيح. ليس فيها

رضي هللا عنه  -( من حديث أيب قتادة 1162( ثبت ذلك يف صحيح مسلم رقم )3)¬
 (1)أن النيب ؟ سئل عن=."  -

"فضله وفضل الصالة فيه وإالنفاق واخلضاب واالدهان واالكتحال وطبخ احلبوب  .35
وغري ذلك مبجموعه موضوعه مفرتى قال أئمة احلديث االكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة 

 ( .1)¬حلسني ا

 ( .2)¬بل قد ورد كراهة ذلك  مل يثبت فيه شيءابب صيام رجب وفضله 

__________¬ 

( من 1128( ومسلم رقم )2004وأخرج البخاري رقم )(2)= صيام يوم عاشوراء فقال: 
 (3)حديث ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب ؟ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه فلفظة 

 حمتملة للصحة والضعف وقد رأيت أن استحباب صيامه اثبت يف الصحيحني.

(: ورووا أنه من 4/555( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف منهاج السنة )1)¬
وسع على أهله يوم عاشوراء وسع هللا عليه سائر سنته، قال حرب الكرماين: سألت أمحد 

له وليس له إسناد يثبت...إىل أن قال شيخ بن حنبل عن هذا احلديث فقال: ال أصل 
اإلسالم رمحه هللا: ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء مل يرمد ذلك العام، ومن اغتسل يوم 
عاشوراء مل ميرض ذلك العام، فصار أقوام يستحبون يوم عاشوراء االكتحال واالغتسال 

ابلباطل  لها من املتعصبنيوالتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غري معتادة، وهذه بدعة أص
على احلسني رضي هللا عنه، وتلك بدعة أصلها من املتعصبني ابلباطل له، وكل بدعة ضاللة، 

 ومل يستحب أحد من أئمة املسلمني األربعة وغريهم ال هذا وال هذا.

(: و كما يذكرون يف فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال، 7/39وقال يف )
افحة، و احلناء، و اخلضاب، و االغتسال، و حنو ذلك، و يذكرون فيها صالة، وفضائل املص

 و كل هذا كذب على رسول هللا ؟ مل يصح يف عاشوراء إال فضل صيامه.

                                         
 30رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (1)
 يكفر السنة املاضية (2)
 ورد (3)
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(: يذكرون أحاديث يف فضل 7/39( قال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف منهاج السنة )2)¬
(: و كذلك 7/433يف: )صوم رجب كلها ضعيفة بل موضوعة عند أهل العلم ، وقال 

األحاديث املروية يف فضل رجب خبصوصه أو فضل صيامه أو صيام شيء منه أو فضل 
 (1)صالة خمصوصة فيه كالرغائب كلها كذب خمتلق. =." 

 ( .1)¬ مل يثبت فيه شيء"ابب كل قرض جر نفعا فهو راب  .36

داي وإن يهو  ابب حجوا قبل أن ال حتجوا وحديث من أمكنه احلج ومل حيج فليمت إن شاء
 مل يثبت فيه شيء.شاء نصرانيا، 

 ( .2)¬ابب ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل مل يصح فيه شيء 

__________¬ 

= 
(: الصواب الفطر ابحلجامة لصحته عن رسول هللا ؟ 4/62وقال ابن القيم يف زاد املعاد )

عدم  لىمن غري معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن ال يدل ع
الفطر إال بعد أربعة أمور: أحدها: أن الصوم كان فرضا، الثاين: أنه كان مقيما، الثالث: أنه 
مل يكن به مرض احتاج معه إىل احلجامة، الرابع: أن هذا احلديث متأخر عن قوله: أفطر 

 ماحلاجم واحملجوم، فإذا ثبتت هذه املقدمات األربع أمكن االستدالل بفعله ؟ على بقاء الصو 
مع احلجامة، وإال فما املانع أن يكون الصوم نفال جيوز اخلروج منه ابحلجامة وغريها أو من 
رمضان لكنه يف السفر أو من رمضان يف احلضر لكن دعت احلاجة إليها كما تدعو حاجة 
من به مرض إىل الفطر أو يكون فرضا من رمضان يف احلضر من غري حاجة إليها لكنه مبقي 

له: افطر احلاجم واحملجوم انقل ومتأخر فيتعني املصري إليه وال سبيل إىل على األصل، وقو 
 ثبات واحدة من هذه املقدمات األربع فكيف إبثباَّتا كلها.

(: معىن قوله: أفطر احلاجم واحملجوم أي تعرضا لالفطار؛ 6/302قال البغوي يف شرح السنة )
عند املص، وأما احملجوم فألنة ال  أما احلاجم فألنة ال أيمن وصول شيء من الدم إىل جوفه

 أيمن ضعف قوته خبروج الدم فيؤول أمره إىل أن يفطر.

                                         
 31رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (1)
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ى صل -مل يصح فيه شيء عن النيب  (1)( وكذا قال عمر بن بدر املوصلي يف كتابه 1)¬
 (.1227رقم ) (2)كما يف   -هللا عليه وسلم 

( 2085قم )صحيح من حديث أيب موسى األشعري عند أيب داود ر  (3)( حديث 2)¬
( وقد جاء عن حنو 6/394( وأمحد )1881( وابن ماجة رقم )1101والرتمذي رقم )

( وصح  3/1173) (4)ثالثني صحابيا ومجع طرقه الدمياطي رمحه هللا فيما نقله احلافظ يف 
 (5)( وذكر بعده عن =." 2084و 2083كذلك عن عائشة عند أيب داود رقم )

 ( .1)¬ بت فيه شيءمل يث"ابب األمر ابختاذ السراري  .37

 ( .2)¬ مل يثبت فيه شيءابب مدح العزوبة 

 مل يثبت فيه شيء.* ابب حسن اخلط والتحريض على تعلمه 

 ( .3)¬ مل يثبت فيه شيءابب النهي عن قطع السدر 

__________¬ 

= 
أم حبيبة أهنا كانت فيمن هاجرت مع زوجها عبيد هللا بن جحش فهلك عنها ابحلبشة 

 . -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  فزوجها النجاشي
وقول هللا: }وأنكحوا األايمى منكم والصاحلني من إمائكم{ وقوله: }وال تنكحوا املشركات 
حىت يؤمن{ وقوله: }فال تعضلوهن{ وقول ذلك الشيخ ملوسى }أريد أن أنكحك إحدى 

 ابنيت هاتني{.

 تصلح للشواهد كما يف والضعيف من هذا احلديث زايدة وشاهدي عدل طرقه ضعيفة ال

                                         
 املغين عن احلفظ والكتاب (1)
 التلخيص احلبري (2)
 ال نكاح إال بويل (3)
 التلخيص (4)
 33الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط (5)
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 (.190(3/182) (2)و (1)

(: وأما السراري فال يصح فيه عن النيب عليه 1/275( قال العقيلي يف الضعفاء )1)¬
 السالم شيء.

 (: أحاديث مدح العزوبة كلها ابطلة.188( قال ابن القيم يف نقد املنقول )2)¬

( 5066) روى البخاري رقمخالفه فقد  -صلى هللا عليه وسلم  -قلت: قد صح عن النيب 
 -صلى هللا عليه وسلم  -( من حديث عبد هللا بن مسعود أن النيب 1400ومسلم رقم )

( بسند صحيح أن 6/47. وثبت من حديث معقل بن يسار أخرجه أبو داود )(3)قال:
 .(4)قال: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ذا الباب فيها اضطراب وضعف (: والرواية يف ه4/395( قال العقيلي يف الضعفاء )3)¬
(: أحاديث النهي 189وال يصح يف قطع السدر شيء، وقال ابن القيم يف نقد املنقول )

 عن قطع السدر وقال أمحد ليس فيه حديث صحيح.

أن بعضهم أعله ابالضطراب، وانظر: مبحثا نفيسا على احلديث  (5)قلت: نقل املناوي يف 
 (7)وقال أبو ثور: سألت الشافعي عن =."  ( قال:774رقم  363للسخاوي ) (6)يف 

"ابب فضل العدس والباقالء واجلنب واجلوز والباذجيان والرمان والزبيب مل يصح فيه  .38
شيء، وإمنا وضع الزاندقة يف هذه األبواب أحاديث وأدخلوها يف كتب احملدثني شينا لإلسالم 

 ( .1)¬خذهلم هللا 

 ( .2)¬ مل يثبت فيه شيءابب إن أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم 

 ( .3)¬ مل يثبت فيه شيءابب النهي عن قطع اللحم ابلسكني 

 ، واجلزء املشهور يف ذلك جممعمل يثبت فيه شيءابب فضل اهلريسة 

                                         
 التلخيص (1)
 نصب الراية (2)
 من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء (3)
 تزوجوا الولود الودود فإين مكاثر بكم األمم (4)
 الفيض (5)
 املقاصد احلسنة (6)
 34رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (7)
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__________¬ 

= 
قطع السدر فقال: ال أبس به واستدل حبديث غسل امليت ابلسدر وأنه لو كان حراما مل جيز 

فيما حرم  -صلى هللا عليه وسلم  -السدر كالغصن وقد سوى النيب االنتفاع به والورق من 
قطعه من شجر احلرم وبني ورقه وغريه، قال السخاوي: وقد ثبت حديث... أيب هريرة رفعه: 
مر رجل بغصن شجرة على ضهر الطريق فقال: ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم فأدخل 

 (.1914ومسلم رقم )( 652اجلنة. قلت: احلديث يف البخاري رقم )

(: أحاديث مدح العدس واألرز والباقالء 190( قال ابن القيم يف نقد املنقول )1)¬
والباذجنان والرمان والزبيب واهلندابء والكراث والبطيخ واجلوز واجلنب واهلريسة وفيها جزء كله  

 كذب من أوله إىل آخره.

 صلى هللا -املنت عن النيب ( ال يثبت يف هذا 3/258( قال العقيلي يف الضعفاء )2)¬
 شيء. -عليه وسلم 

( قال ابن القيم يف زاد املعاد )(: وأما حديث النهي عن قطع اخلبز ابلسكني فباطل 3)¬
 ال أصل له عن رسول هللا ؟ وإمنا املروي النهي عن قطع احلم ابلسكني وال يصح أيضا

 ابيه عن عائشة رضيقال مهنا: سالت أمحد عن حديث ايب معشر عن هشام بن عروة عن 
هللا عنها عن النيب ؟ ال تقطعوا اللحم ابلسكني فإن ذلك من فعل األعاجم فقال ليس 

 بصحيح.

( ابب قطع 5408قلت: وقد صح خالفه، فبوب البخاري يف صحيحه حتت حديث رقم )
حيتز  -صلى هللا عليه وسلم  -اللحم ابلسكني وذكر حديث عمرو بن أمية أنه رأى النيب 

شاة يف يده فدعي إىل الصالة فألقاها والسكني اليت حيتز هبا مث قام فصلى ومل  من كتف
 (1)(." 355يتوضأ، وأخرجه مسلم )

 "مفرتى. .39

 ( .1)¬ مل يثبت فيه شيءابب النهي عن أكل الطني 

                                         
 35رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (1)
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 ( .2)¬ مل يثبت فيه شيءابب األكل يف السوق 

( 3)¬ها ابطل جمموع. وأحاديث فضائل البطيخ مل يثبت فيه شيءابب فضائل البطيخ 
 ( .4¬)كان أيكل البطيخ   -صلى هللا عليه وسلم  -والثابت من تلك اجلملة أن النيب 

 ( .5)¬ابب فضائل النرجس واملردقوش والبنفسج والبان مل يثبت فيه حديث 

 ( ، وحديث خلق الورد من عرقي، وأمثال هذا كله6)¬ابب شم الورد * 

__________¬ 

( وردت أخبار يف النهي عن أكل الطني 2015رقم ) (1)يف  ( قال الرافعي كما1)¬
وال يثبت منها شيء قال احلافظ ومجع أبو القاسم بن مندة يف ذلك جزء فيه أحاديث ليس 

( اباب فقال: وقد روي يف حترميه أحاديث 10/11فيها ما يثبت وعقد هلا البيهقي يف الكربى )
ى  ا لو صح مل يدل على التحرمي وإمنا دل علال يصح شيء منها، مث ذكرها قال البيهقي وهذ

كراهية اإلكثار منه، واإلكثار منه ومن غريه حىت يضر ببدنه ممنوع وهللا أعلم اه ، وقال اإلمام 
 (9/341البن قدامة ) (2)أمحد أكره أكل الطني وال يصح فيه حديث اه  من 

وال يثبت يف (4) ( بعد إيراده حلديث أيب أمامة:3/190) (3)( قال العقيلي يف 2)¬
 شيء. -صلى هللا عليه وسلم  -هذا احلديث عن النيب 

( عن اإلمام أمحد، وقال يف زاد املعاد 292( وكذ قال بن القيم يف نقد املنقول )3)¬
 (: ويف البطيخ عدة أحاديث ال يصح منها شيء غري هذا احلديث الواحد.4/287)

( والرتمذي 3835أبو داود )( حديث أن النيب ؟ كان أيكل البطيخ أخرجه 4)¬
 ( وسنده صحيح.7/281( والبيهقي يف الكربى )5247( وابن حبان )1348)

                                         
 التلخيص (1)
 املغين (2)
 الضعفاء (3)
 األكل يف السوق دانءة (4)
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 ( كلها كذب.196( قال ابن القيم يف نقد املنقول )5)¬

 (2)ومن =."  (1)( ما بني النجمتني ساقط من املخطوطة ومستدرك من األصل 6)¬
 ( .1)¬"موضوع  .40

ابطل (3)شيء فاحلديث املسلسل املشهور فيه:  ابب فضائل الديك األبيض مل يصح فيه
 ( .2)¬موضوع 

 ( .3)¬ابب فضائل احلناء ليس فيه شيء صحيح 

 ( .4)¬ مل يثبت فيه شيءابب النهي عن نتف املشيب 

__________¬ 

=(4). 
( حديث من شم الورد األمحر ومل يصلي علي فقد جفاين قال السيوطي يف احلاوي 1)¬

 يث املقطوع ببطالهنا.(: هو من األحاد2/183)

يف ترمجة حممد بن عنبسة بن محاد، عن أبيه،  (5)وحديث خلق الورد من عرقي مذكور يف 
 قال الذهيب: وهذا كذب بني.

(: وهذا حديث موضوع وضعه من ال علم 13/131وقال ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
 له وركبه على هذا اإلسناد الصحيح.

(: هذه األحاديث ليس فيها شيء 2/208وعات )( قال ابن اجلوزي يف املوض2)¬
 صحيح.

(: وابجلملة فكل أحاديث الديك  1/430وقال ابن عمار الشهيد يف األسرار املرفوعة )
 كذب إال حديث: إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضله فإهنا رأت ملكا.

                                         
 عادةخامتة سفر الس (1)
 36رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (2)
 الديك األبيض صديقي (3)
 كشف اخلفاء للعجلوين  (4)
 امليزان (5)
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والثناء عليها  (: أحاديث احلناء وفضلها121)ص: (1)( قال ابن القيم يف كتابه 3)¬
ومسعت شيخنا أاب احلجاج (2)فيه جزء ال يصح منه شيء، وأجود ما فيه حديث الرتمذي: 

املزي يقول: هذا غلط من بعض الرواة وإمنا هو اخلتان ابلنون، كذلك رواه احملاملي عن شيخ 
الرتمذي قال: والظاهر أن اللفظة وقعت يف آخر السطر فسقطت منها النون فرواها بعضهم 

 حلناء وبعضهم احلياء وإمنا هو اخلتان، وصح حديث اخلضاب ابحلناء والكتم.ا

(: عن أنس بن مالك قال: 2341( قلت: فيه نظر فقد أخرج مسلم يف صحيحه )4)¬
يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وحليته، قال: ومل خيتضب رسول هللا ؟ إمنا  

 (3)كان =." 
 ( .1¬) مل يثبت فيه شيء"ابب التختم خبامت العقيق والتختم يف اليمني  .41

__________¬ 

= 
 البياض يف عنفقته ويف الصدغني ويف الرأس نبذ.

وجاء من حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب ؟ هنى عن نتف الشيب 
 وقال: إنه نور املسلم.

( 2/179( وأمحد )3721بن ماجة )( وا3670( وأبو داود )2821أخرجه الرتمذي )
 ( من طرق عن عمر بن شعيب.7/311( والبيهقي )9/129والطرباين يف األوسط )

قال الرتمذي : هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرمحن بن احلارث وغري واحد عن عمرو 
 بن شعيب.

م غريه(: حديث حسن رواه أبو داود والرتمذي والنسائي و 1/359وقال النووي يف اجملموع )
 أبسانيد حسنة.

( من طريق حممد بن عمرو بن علقمة 2985وجاء من حديث أيب هريرة أخرجه ابن حبان )
 عن أيب سلمة عن أيب هريرة، وسنده حسن.

                                         
 نقد املنقول (1)
 أربع من سنن املرسلني السواك والطيب واحلناء (2)
 37رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (3)
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( التختم ابلعقيق جاء عن عائشة مرفوعا ختتموا ابلعقيق فإنه مبارك، قال العقيلي 1)¬
؟ شيء، وقال احلافظ يف الفتح (: وال يثبت يف هذا عن النيب 4/448يف الضعفاء )

 (: وأسانيده ضعيفة.3/392)

صلى هللا  -( من حديث أنس أن النيب 2094وأما التختم يف اليمني: فأخرج مسلم رقم )
لبس خامتا يف ميينه فيه فص حبشي وكان فصه مما يلي كفه، وقد انتقد  -عليه وسلم 

ليمان بن بالل على هذه الزايدة فقال: مل يتابع س (1)( لفظة 348الدارقطين يف التتبع )
، وخالفه احلفاظ عن يونس مع أنه مل يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف (2)

إمساعيل بن أيب أويس راويها عن سليمان بن بالل، واتبع سليمان طلحة بن حيىي ومجيع 
عيل اأصحاب الزهري مل يذكروها، واحلاصل أهنا لفظة شاذة فقد زادها طلحة بن حيىي وإمس

بن أيب أويس عن سليمان ومها ضعيفان ومل يزدها الليث ابن سعد، وابن وهب، وعثمان بن 
عمر، ورجح شذوذها حمققا التتبع شيخنا رمحه هللا والشيخ ربيع حفظه هللا، وجاء من حديث 

( وفيه ابن أيب رافع جمهول قال البخاري هو أصح 1744أيب رافع يف جامع الرتمذي رقم )
 -( أن النيب 2095ليس يف الباب ما يصلح شاهدا له، وثبت يف مسلم رقم )شيء، قلنا و 

 (3)ختتم يف =."  -صلى هللا عليه وسلم 
( 2)¬ مل يثبت فيه شيء( 1)¬"ابب النهي عن عرض الرؤاي على ]النساء[  .42

. 
كم ابلفارسي مثل العنب ]دو دو واي سلمان ش -صلى هللا عليه وسلم  -ابب تكلم النيب 

 ( .4)¬مل يصح فيه شيء ومل يثبت  (3)¬درد[ 

__________¬ 

= 
خنصر يده اليسرى، وقال النووي عند شرح احلديث وأمجعوا على جواز التختم يف اليمني 
وعلى جوازه يف اليسار وال كراهة يف واحد منهما مث ذكر اخلالف وأيهما أفضل، قال: 

                                         
 يف ميينه (1)
 بيمينه (2)
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اإلكرام اه  وأحق ابلزينة و  والصحيح أن التختم يف اليمني أفضل ألنه زينة واليمني أشرف
 املراد.

ن هناه أ -صلى هللا عليه وسلم  -( من حديث علي أن النيب 2087وأخرج مسلم رقم )
يتختم يف الوسطى واليت تليها أي السبابة كما يف بعض الطرق للحديث، قال النووي ويكره 

 للرجل التختم يف السبابة والوسطى للحديث.

 متة سفر السعادة وكشف اخلفاء النسوان.( كذا يف ملخطوطة ويف خا1)¬

(: كلها ليس هلا أصل، وال يعرف منها شيء من 3/34( قال العقيلي يف الضعفاء )2)¬
 وجه يصح.

( كذا يف ملخطوطة ويف خامتة سفر السعادة )دو دووابسليمان شكم در(، ويف  3)¬
 كشف اخلفاء العنب دو دو اي سلمان شكب درد.

(: ومن األحاديث املوضوعة املنسوبة إىل النيب ؟ 28وعاته )( قال الصغاين يف موض4)¬
ابلفارسية مثل العنب دودو يعين ثنتني ثنتني، والقمر يك يك؛ يعين واحدة، واألحاديث اليت 

 تروى يف التختم ابلعقيق ال يثبت منها شيء.

ملغين: ا قلت: ثبت أن النيب ؟ تكلم ابلفارسية يف ثالثة أحاديث، ذكرها ابن بدر املوصلي يف
( وبوب عليه: ابب 3070أوهلا: قوله ؟: قوموا فقد صنع لكم جابر سورا أخرجه البخاري )

( ومنها: قوله ؟ للحسن كخ، كخ خرجه 2039من تكلم ابلفارسية والرطانة ومسلم )
 (.1069( ومسلم )3072البخاري )

حال  خذ منوذكر املوصلي حديث: حكاية النيب ؟ عن جربيل أنه قال: لو رأيتين وأان آ
 البحر وأدس يف فم فرعون...

( وأمحد =." 3108هذا احلديث جاء عن ابن عباس والراجح فيه الوقف أخرجه الرتمذي )
(1) 
( وحديث كلمة فارسية 1)¬ مل يثبت فيه شيء"ابب كراهية الكالم ابلفارسي  .43

 ممن حيسن العربية ومل حيسنها خطية خطأ.

 ( .2)¬ابب ولد الزان ال يدخل اجلنة ابطل 
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__________¬ 

= 
( وقال: حديث صحيح على شرط 2/340( واحلاكم )6215( وابن حبان )1/240)

 الشيخني ومل خيرجاه، إال أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على بن عباس.

( من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن 1/245( وأمحد )3107وأخرجه الرتمذي )
 زيد ضعيف. يوسف بن مهران، عن ابن عباس مرفوعا، وعلي بن

( والطربي يف تقسريه 9390وجاء من حديث أيب هريرة أخرجه البيهقي يف الشعب )
 ( وفيه كثري بن زاذان جمهول.11/163)

( عن أيب هريرة عن النيب ؟ قال: قال يل جربيل عليه 6/71وأخرجه الطرباين يف األوسط )
اه يه جعلت أحشو فالسالم: ما كان على األرض شيء أبغض إيل من فرعون، فلما آمن بف

 محأة خشية أن تدركه الرمحة. وفيه قيس بن الربيع الراجح ضعفه كما قال ابن املبارك.

( عن أم خالد 3071وقد جاء حديث اثلث: يف كالم النيب ؟ ابحلبشية أخرجه البخاري )
بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول هللا ؟ مع أيب وعلي قميص أصفر قال: رسول هللا 

 نه قال عبد هللا: وهي ابحلبشية حسنة..؟ سنه س

(: وأشار املصنف إىل ضعف ما ورد من 6/184( قال احلافظ رمحه هللا يف الفتح )1)¬
األحاديث الواردة يف كراهة الكالم ابلفارسية؛ كحديث كالم أهل النار ابلفارسية، وكحديث 

دركه وسنده  مستمن تكلم ابلفارسية زادت يف خبثه ونقصت من مروءته أخرجه احلاكم يف
واه، وأخرج فيه أيضا عن عمر رفعه من أحسن العربية فال يتكلمن ابلفارسية فإنه يورث 

 النفاق احلديث وسنده واه أيضا.

(: وهذا من أحاديث أيب هريرة اليت ترد 5/196( قال اجلصاص يف أحكام القرآن )2)¬
وال  أن ولد الزان ال يدخل اجلنة،ملخالفتها األصول؛ مثل: ما روي أو ولد الزان شر الثالثة، و 

وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه، ومن غسل ميتا فليغتسل ومن محله فليتوضأ هذه كلها 
 (1)أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خالف ظواهرها. =." 
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 ( .1)¬ مل يثبت فيه شيء"ابب النهي عن سب الرباغيث  .44

 ( .2)¬ابب ذم السماع مل يرد فيه حديث صحيح 

¬__________ 

وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعيب يف احلارث األعور وهكذا روي عن أيوب السختياين 
وعبد هللا بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن احلجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس 
واألوزاعي وعبد هللا بن املبارك وحيىي بن سعيد القطان ووكيع ابن اجلراح وعبد الرمحن بن 

ريهم من أهل العلم أهنم تكلموا يف الرجال وضعفوا وإمنا محلهم على ذلك عندان مهدي وغ
وهللا أعلم النصيحة للمسلمني ال يظن هبم أهنم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إمنا أرادوا 
عندان أن يبينوا ضعف هؤالء لكي يعرفوا ألن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، إخل... 

( مقصود 1/44) (1)هللا   يف هذا املوضع. قال ابن رجب   رمحه هللا   يف ما ذكره   رمحه 
الرتمذي   رمحه هللا   أن يبني أن الكالم يف اجلرح والتعديل جائز، قد أمجع عليه سلف األمة 
وأئمتها وذكر بعض األدلة على ذلك مث قال: وهلذا كان شعبة يقول تعالوا نغتب يف هللا 

 ( الطبعة األوىل.12   10والتعديل اه  نقال من كتابنا الطبقات )ص ساعة، يعين ذكر اجلرح 

( ومثل أئمة البدع من أهل 99)ص:  (2)وقال شيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه هللا: يف كتابه 
املقاالت املخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حاهلم وحتذير األمة منهم واجب ابتفاق املسلمني 

جل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك، أو يتكلم يف أهل حىت قيل ألمحد بن حنبل: الر 
البدعة ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإمنا هو لنفسه، وإذا تكلم يف أهل البدع فإمنا هو 
للمسلمني، هذا أفضل، فبني أن نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد يف 

واهنم على ذلك ودفع بغي هؤالء وعد سبيل هللا، إذا تطهري سبيل هللا ودينه ومنهاجه وشرعته
واجب على الكفاية ابتفاق املسلمني، ولوال من يقيمه لدفع ضرر هؤالء لفسد الدين وكان 
فساده أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب، فإن هؤالء مل يفسدوا القلوب وما 

 فيها من الدين إال تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء.

(: ونقل ذلك عنه ابن القيم يف نقد املنقول 2/158قال العقيلي يف الضعفاء ) (1)¬
                                         

 شرح علل الرتمذي (1)
 الغيبة (2)
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 شيء. -صلى هللا عليه وسلم  -( مل يصح يف الرباغيث عن النيب 125)

( أما مساع املالهي فأدلة كثرية على النهي عن ذلك ومنها: حديث أيب عامر 2)¬
 (1)األشعري أخرجه =." 

 ( .3)¬ديث صحيح "ابب اللعب ابلشطرنج ليس فيه ح .45

( بل صح خالفه من بدل 3)¬( املرأة إذا ارتدت مل يصح فيه 2)¬ابب ال ]تقتل[ 
 ( .4)¬دينه فاقتلوه 

 ( .5)¬ مل يثبت فيه شيءابب إذا وجد القتيل بني قريتني ضمن أقرهبما 

 

__________¬ 

= 
( من طريق هشام بن عمار والبخاري رمحه هللا ينتقي من أحاديث من 5590البخاري رقم )

تكلم فيهم من شيوخه كما هو مبني يف مقدمة الفتح وغري ذلك، وبني ثبوت احلديث اإلمام 
 .(3)واستفاد من ذلك وزاد عليه العالمة األلباين رمحه هللا يف (2)ابن القيم رمحه هللا يف 

( أحاديث اللعب ابلشطرنج إابحة 1/126القيم يف كتابه نقد املنقول ) ( قال ابن1)¬
ملنع من وإمنا يثبت فيه ا -صلى هللا عليه وسلم  -وحترميا كلها كذب على رسول هللا 

 الصحابة.

(: قال البيهقي: وأبو سعيد اخلدري  32/241قال شيخ اإلسالم كما يف جمموع الفتاوى )
ل الصحابة رضي هللا عنهم ومل يثبت عن صحايب خالف كان يكره اللعب هبا فهذه أقوا

(: اللعب ابلشطرنج حرام عند مجاهري 32/244ذلك، وقال شيخ اإلسالم كما يف اجملموع )
علماء األمة وأئمتها كالنرد، وقد صح عن النيب أنه قال: )من لعب ابلنرد فكأمنا صبغ يد يف 

  ورسوله(.حلم خنزير ودمه( وقال: )من لعب ابلنرد فقد عصى هللا

 ( يف املخطوطة يقتل، واملثبت من سفر السعادة وكشف اخلفاء.2)¬

                                         
 43رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآابدي ص/ (1)
 غاثة اللهفانإ (2)
 حترمي اآلالت الطرب (3)
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صلى هللا عليه  -(: وهذا ال يصح عن النيب 3/117( قال الدارقطين يف السنن )3)¬
 . -وسلم 
 ( من حديث ابن عباس.3017( أخرجه البخاري )4)¬

 غري أيب إسرائيل ملالئي (: قال العقيلي ما جاء به1/76( قال العقيلي يف الضعفاء )5)¬
 وليس له أصل.

(: وكل هذه األقاويل فال جيب االشتغال هبا على ما نبني 11/86وقال ابن حزم يف حمللى )
 إن شاء هللا تعاىل

أما احلديث الذي صدران به فهالك ألنه انفرد به عطية بن سعيد العويف وهو ضعيف جدا 
 (1)وذكر =." 

 ( .1)¬ مل يثبت فيه شيءاعة فهم شركاه "ابب من أهدي له هدية وعنده مج .46

 ( .2)¬ابب ذم الكسب وفتنة املال ما ثبت فيه شيء 

__________¬ 

= 
عنه أمحد بن حنبل أنه بلغه عنه أنه كان أييت الكليب الكذاب فيأخذ عنه األحاديث مث يكنيه 

ث وهللا يأبيب سعيد وحيدث هبا عن أيب سعيد فيوهم الناس أنه اخلدري وهذا من تلك األحاد
 أعلم فهو ساقط.

مث هو أيضا من رواية أيب إسرائيل املالئي هو إمساعيل بن أيب إسحاق فهو بليه عن بلية 
واملالئي هذا ضعيف جدا وليس يف الذرع بني القريتني خرب غري هذا البتة ال مسند وال 

 مرسل.

ن م ( قال العقيلي ال يصح يف هذا الباب شيء وقال البخاري يف صحيحه ابب1)¬
أهدي له هدية وعنده جلساء فهو أحق قال: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ومل 

 (.1/126يصح اه  املراد من نقد املنقول البن القيم )
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 .(2)ومن (1)( هذا الباب ساقط من املخطوطة واملثبت من األصل 2)¬
عن رسول هللا  (: عن املقدام رضي هللا عنه،2072قلت: ثبت خالفه فقد أخرج البخاري )

؟ قال: ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن أيكل من عمل يده، وإن نيب هللا داود عليه 
 السالم كان أيكل من عمل يده.

واألحاديث يف فضل الكسب كثرية، وهللا عزوجل يقول: )هو الذي جعل لكم األرض ذلوال 
 (.15فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور( )امللك:

ويقول تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض( 
 (.267)البقرة:

ويقول: )أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
 (.79أيخذ كل سفينة غصبا( )الكهف:

مذي أمة فتنة وفتنة أميت املال، أخرجه الرت  وأما فتنة املال فقد ثبت أن النيب ؟ قال: لكل
( وقال: 1/46( قال الشيخ مقبل رمحه هللا يف اجلامع الصحيح )4/160( وأمحد )2336)

 (3)حديث حسن، وهو من األحاديث اليت ألزم الدارقطين البخاري ومسلما أن خيرجاها.." 
 مل يثبت فيه شيء."ابب ترك األكل والشرب من املباحات  .47

 ( .1¬)امة واختيارها يف بعض األايم وكراهيتها يف بعضها ما يثبت فيه شيء ابب احلج

 ( .3)¬(5)( وحديث الصحيحني: 2)¬(4)إمنا الثابت حديث: 

( 4)¬ابب االحتكار فيه أحاديث كثرية منقولة ومل يصح فيه سوى حديث مسلم 
 ( .5)¬فبعضهم يقول هو منسو  وبعضهم حيمله على ما يضر أبهل ذلك املقام (6)

__________¬ 

                                         
 خامتة سفر السعادة (1)
 كشف اخلفاء للعجلوين  (2)
 45دي ص/رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح للفريوزآابدي@ط الكتاب والسنة؟ الفريوزآاب (3)
 مر أمتك ابحلجامة (4)
 إن كان يف شيء شفاء ففي شرطة حمجم أو شربة عسل أو لذعة بنار (5)
 من احتكر فهو خاطئ (6)
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(: وليس اثبت يف التوقيت يف اجلحامة يوما 3/454( قال العقيلي يف الضعفاء )1)¬
 بعينه عن النيب ؟ وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة.

( وفيه جبارة بن املغلس وكثري بن سليم ضعيفان. 3479( أخرجه ابن ماجة رقم )2)¬
( وهو 2052( وعن ابن مسعود رقم )2053ويف الباب عن ابن عباس عند الرتمذي رقم )

 مع ما بعده صحيح.

( من حديث جابر بن عبد هللا رضي 2205( ومسلم )5683( أخرجه البخاري )3)¬
 هللا عنه.

 (.1605( من حديث معمر بن عبد هللا يف مسلم رقم )4)¬

( قال النووي رمحه هللا عند احلديث وهذا احلديث صريح يف حترمي االحتكار، قال 5)¬
صحابنا: االحتكار احملرم هو االحتكار يف األقوات خاصة وهو أن يشرتي الطعام يف وقت أ

الغالء للتجارة وال يبيعه يف احلال بل يدخره ليغلوا مثنه... وأما غري األقوات فال حيرم االدخار 
بكل حال، وقال الشوكاين: وظاهر أحاديث الباب أن االحتكار حمرم من غري فرق بني قوت 

والدواب وغريه والتصريح ابلطعام يف بعض الرواايت ال يصلح لتقييد بقية الرواايت  اآلدمي
املطلقة بل هو من التنصيص على فرد من األفراد اليت يطلق عليها املطلق اه . قلت: وما قاله 

 (1)الشوكاين صواب وإن وقع االحتكار من أحد من األئمة ال خيصص فعله =." 
 ( .1)¬عد الدعاء مل يصح فيه شيء "ابب مسح الوجه ابليدين ب .48

ابب موت الفجأة مل يصح فيه شيء وحديث أنه راحة للمؤمن أخذه أسف للكافر مل يثبت 
¬(2. ) 

ابب املالحم والفنت ما روي أن عليا قال للزبري يف يوم اجلمل: أنشدك هللا هل مسعت رسول 
ظامل. مل يثبت ومل  نه وأنتيف سقيفة بين فالن يقول: لتقاتل -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 ( .3)¬يصححه أهل احلديث 

ابب ظهور آايت القيامة يف الشهور املعينة وما روي فيه يكون يف رمضان هذه ويف شوال 
 ( .4)¬وجمموعه ابطل  مل يثبت فيه شيءمههمة إىل غري ذلك 
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__________¬ 

= 
 فال دليل عليه. الدليل الصحيح إذ هو اجتهاد منه رمحه هللا، وأما القول ابلنسخ

(: والقول الثاين ال ميسح وهذا هو الصحيح 3/462( قال النووي يف اجملموع )1)¬
صححه البيهقي والرافعي وآخرون من احملققني، قال البيهقي: لست أحفظ فيه شيئا وإن  
كان يروى عن بعضهم يف الدعاء خارج الصالة فأما يف الصالة فهو عمل مل يثبت فيه خرب 

 قياس فاألوىل أن ال يفعله. وال أثر وال

(: قال أمحد ال يعرف هذا عن النيب ؟، وإمنا يروى عن 93وقال ابن بدر املوصلي يف املغين )
 احلسن البصري.

 (.3/379)(1)( جاء مرفوعا موقوفا واملوقوف أرجح، انظر: 2)¬

 (: وال يروى هذا املنت من وجه يثبت.3/65( قال العقيلي يف الضعفاء )3)¬

 (: هذا حديث ال يصح.2/848ن اجلوزي يف العلل )وقال اب

(: ليس هلذا احلديث أصل من حديث ثقة وال 3/65( قال العقيلي يف الضعفاء )4)¬
 من وجه يثبت.

 (2)(: هذا حديث موضوع على رسول هللا.." 2/369وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات )
 ( .1)¬ مل يثبت فيه شيء"ابب ظهور اآلايت بعد املائتني  .49

مل يثبت يف هذا املعىن من (4)، وحديث: (3)ابب مذمة األوالد يف آخر الزمان وقول: 
 ( .2)¬األحاديث شيء 

__________¬ 

= 
 البابليت ال منه.

                                         
 سنن البيهقي الكربى (1)
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 ألن يريب أحدكم جروا خري من أن يريب ولدا (3)
 يكون املطر فيضا والولد غيضا (4)
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( من طريق الكدميي حدثنا 279( احلديث أخرجه القطيعي يف جزء األلف دينار )1)¬
(: هذا 2/328 املوضوعات )عون بن عمارة حدثنا عبد هللا بن املثىن وقال ابن اجلوزي يف

حديث موضوع على رسول هللا، وعون وابن امليين ضعيفان، غري أن املتهم به الكدميي قال 
 ابن حبان: كان يضع احلديث على الثقات.

( هو برئ منه يعين الكدميي فقد أخرجه ابن ماجه 2/328قال السيوطي يف الآليلء )
( من 4/428ون به، وأخرجه احلاكم )( حدثنا احلسن بن علي اخلالل حدثنا ع4057)

 طريق عون وقال صحيح وتعقبه الذهيب فقال: عون ضعفوه.

واحلديث مذكور يف امليزان يف ترمجة عون هذا وقال: قال البخاري فقد مضى مائتان ومل يكن 
 من اآلايت شيء.

وايته عن ر وقال احلافظ يف التهذيب عند ترمجة عبد هللا بن املثىن: قال األزدي ومن مناكريه 
 أنس عن أيب قتادة حديث اآلايت بعد املائتني.

 (: وليس ذلك شيء صحيح.1046وقال الدارقطين يف العلل )

( فصل أحاديث ذم األوالد كلها كذب، ومنها 97( قال ابن القيم يف نقد املنقول )2)¬
 أحاديث ذم األوالد كلها كذب من أوهلا إىل آخرها كحديث: لو رىب أحدكم بعد الستني

ومئة جرو كلب خري له من أن يريب ولدا، وحديث إذا كان الولد غيظا واملطر قيظا، وحديث 
 ال يولد بعد الست مئة مولود وهلل فيه حاجة.

وقال الذهيب يف امليزان عند ترمجة ذاكر بن موسى روى عن رواد وذكر حديث: ألن يريب... 
 (1)وقال قلت: هذا كذب. =." 

ذلك يف  بل ورد خالف مل يثبت فيه شيءان والتغين "ابب حترمي القرآن ابألحل .50
لفتح دخل مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة ا -صلى هللا عليه وسلم  -الصحيح وهو أن النيب 

 ( .1)¬فيها قال الراوي والرتجيع آ آ آ 

 ( .2)¬ابب حتليل النبيذ مل يصح فيه حديث 

 ملابب إذا مسعتم عين حديثا فاعرضوه على كتاب هللا تعاىل فإن وافقه فاقبلوه وإال فردوه 
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 (3)¬وهذا احلديث من أوضع املوضوعات  يثبت فيه شيء
__________¬ 

= 
(: وهذان خربان موضوعان؛ ألهنما من رواية أيب عصام، 9/441وقال ابن حزم يف احمللى )

كر احلديث الحيتج به، وبيان وضعهما أنه لو استعمل رواد بن اجلراح العسقالين وهو من
الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل اإلسالم واجلهاد والدين وغلب أهل الكفر مع ما فيه 

 من إابحة تربية الكالب فظهر فساد كذب رواد بال شك وابهلل تعاىل التوفيق.

بد هللا بن ( من حديث ع794( وللفظ له، ومسلم )7540( أخرجه البخاري )1)¬
 مغفل.

(: سألته من 251( قال اإلمام أمحد كما يف مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه صاحل )2)¬
قال يف النبيذ شربه قوم على التأويل وتركه قوم على التحرمي كأنه وقف يف قوله، قال أيب: ال 

 .يعجبين هذا القول التحرمي أثبت عندي وأقوى، ال يثبت عندي يف حتليل املسكر شيء
(: عن أمحد بن خالد اخلالل قال: قلت ألمحد بن 2/200وقال العقيلي يف الضعفاء )

حنبل: حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي عن صاحل بن حيان عن بن بريدة قال: شربت مع 
أنس بن مالك الطالء على النصف فغضب أمحد وقال: ال ترى هذا يف كتاب إال حذفته 

 ذ حديثا صحيحا اَّتموا حديث الشيو .أو حككته ما أعلم يف حتليل النبي

(: وقد أمجعوا على ترك احلديث يف حتليل النبيذ 7/127وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )
 واظهار الرواية يف حترميه.

(: وأما ما يروي من طريق ثوابن يف األمر 68( قال الشوكاين يف إرشاد الفحول )3)¬
 ني: انه موضوع، وضعته الزاندقة، وقالبعرض األحاديث على القرآن فقال حيىي بن مع

الشافعي: ما رواه احد عمن يثبت حديثه يف شيء صغري وال كبري، وقال ابن عبد الرب يف  
 (1)كتاب جامع =." 
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"وابب فضل معاوية ليس فيه حديث صحيح. وابب فضائل أيب حنيفة والشافعي  .51
ائل . وابب فضوذمهم ليس فيه شيء صحيح وكل ما ذكر من ذلك فهو موضوع ومفرتى

البيت املقدس والصخرة وعسقالن وقزوين واألندلس ودمشق ليس فيه حديث صحيح، غري 
 ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد.

وحديث سئل عن أول بيت وضع يف األرض فقال املسجد احلرام قيل مث ماذا! قال مث 
لتني ا بلغ املاء قاملسجد األقصى. وحديث إن الصالة فيه تعدل مخسمائة صالة، وابب إذ

 مل حيمل خبثا قال مجاعة: مل يصح فيه حديث، ومجاعة قائلون بصحته وقد أورده

 (( ]خامتة الكتاب[261الصفحة ))

أكابر أهل احلديث يف مصنفاَّتم. وابب استعمال املاء املشمس مل يصح فيه حديث. وابب 
ألذنني والرقبة ومسح اتنشيف األعضاء من الوضوء مل يصح فيه حديث. وابب ختليل اللحية 

مل يصح فيه حديث. وابب الوضوء من نبيذ التمر مل يصح فيه حديث. وابب أمر من غسل 
ميتا ابالغتسال مل يصح فيه حديث. وابب النهي عن دخول احلمام مل يصح فيه حديث. 
وابب بسم هللا الرمحن الرحيم آية من كل سورة مل يصح فيه حديث. وابب اجلهر يف الصالة 

م هللا الرمحن الرحيم مل يصح فيه حديث. وابب اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن املروي ببس
أبسانيد عديدة مل يصح فيه شيء. وابب ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد مل يصح فيه 
شيء. وابب جواز الصالة خلف كل بر وفاجر مل يصح فيه شيء. وابب إمث اإلمتام وإمث 

 يه حديث. وابب ال صالة ملن عليه صالة مل يصح فيه شيء.الصيام يف السفر مل يصح ف

وابب القنوت يف الفجر والوتر مل يصح فيه حديث، بل قد ثبت عن بعض الصحابة فعل 
القنوت وابب النهي عن الصالة على اجلنازة يف املسجد مل يصح فيه حديث. وابب رفع 

مل يثبت يء صالة ال يقطعها شاليدين يف تكبريات صالة اجلنازة مل يصح فيه شيء. وابب ال
. وابب صالة الرغائب، وصالة نصف شعبان، وصالة نصف رجب، وصالة فيه شيء

 اإلميان، وصالة

 (1)((." 262الصفحة ))
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"ليلة املعراج، وصالة ليلة القدر، وصالة كل ليلة من رجب وشعبان ورمضان، هذه  .52
 فيه حديث.األبواب مل يصح فيها شيء أصال وابب صالة التسبيح مل يصح 

 يثبت فيه مل. وابب زكاة العسل، مع كثرة ما روي فيه، مل يثبت فيه شيءوابب زكاة احللي 
. وابب السؤال اطلبوا من الرمحاء ومن مل يثبت فيه شيء. وابب زكاة اخلضروات شيء

حسان الوجوه، وكل ما يف هذا املعىن جمموعه ابطل. وابب فضل املعروف والتحذير من 
يامه، وسائر . وابب فضائل عاشوراء، ورد استحباب صمل يثبت فيه شيءاخللق  التربم حبوائج

األحاديث يف فضله وفضل الصالة فيه واإلنفاق واخلضاب واألدهان واالكتحال وطبخ 
احلبوب وغري ذلك جمموعه موضوع ومفرتى، وقال أئمة احلديث: االكتحال فيه بدعة ابتدعها 

لك. وابب ، بل قد ورد كراهة ذمل يثبت فيه شيء قتلة احلسني. وابب صيام رجب وفضله
احلجامة تفطر الصائم مل يصح فيه شيء. وابب حجوا قبل أن ال حتجوا وحديث من أمكنة 

ابب كل قرض . و مل يثبت فيه شيءاحلج ومل حيج فليمت إن شاء يهوداي وإن شاء نصرانيا 
 يصح فيه شاهدي عدل مل. وابب ال نكاح إال بويل و مل يثبت فيه شيءجر منفعة فهو راب 

ثبت فيه مل ي. وابب مدح العزوبة مل يثبت فيه شيءشيء. وابب األمر ابختاذ السراري 
 . وابب حسن اخلط والتحريضشيء

 (( ]خامتة الكتاب[263الصفحة ))

. وابب يءمل يثبت فيه ش. وابب النهي عن قطع السدر مل يثبت فيه شيءعلى تعلمه 
فضل العدس والباقالء واجلنب واجلوز والباذجنان والرمان والزبيب مل يصح فيه شيء. وإمنا 
وضع الزاندقة يف هذه األبواب أحاديث، وأدخلوها يف كتب احملدثني شينا لإلسالم خذهلم 

." يه شيء.مل يثبت فهللا تعاىل. وابب فضل اللحم وإن أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم 
(1) 
مل اهلريسة  . وابب فضلمل يثبت فيه شيءوابب النهي عن قطع اللحم ابلسكني " .53

، واجلزء املشهور يف ذلك جمموع أحاديثه مفرتى. وابب النهي عن أكل يثبت فيه شيء
ابب فضائل البطيخ . و مل يثبت فيه شيء. وابب األكل يف السوق مل يثبت فيه شيءالطني 
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 يخ جمموعها ابطل وموضوع. والثابت من تلك، وأحاديث كتاب البطمل يثبت فيه شيء
اجلملة "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيكل البطيخ". وابب فضائل النرجس 
واملرزجنوش والبنفسج والبان مل يثبت فيه حديث. وحديث من شم الورد وحديث خلق الورد 

ت فيه مل يثبمن عرقي وأمثال هذه كلها موضوعة ابطلة. وابب فضائل الديك األبيض 
. واحلديث املسلسل املشهور فيه الديك األبيض صديقي ابطل وموضوع. وابب فضائل شيء

 ء.مل يثبت فيه شياحلناء ليس فيه شيء صحيح. وابب النهي عن نتف الشيب 

 (1)((." 264الصفحة ))
"وابب النهي عن عرض الرؤاي على النسوان مل يصح فيه شيء. وابب تكلم النيب  .54

يه وسلم ابلفارسي مثل العنب دودوو ابسليمان شكم در مل يصح فيه شيء ومل صلى هللا عل
ممن حيسن  . وحديث كلمة فارسيةمل يثبت فيه شيءيثبت. وابب كراهة الكالم ابلفارسي 

العربية ملن حيسنها خطيئة خطأ. وابب ولد الزان واملشهور من ذلك ولد الزان ال يدخل اجلنة 
. وابب النهي شيء مل يثبت فيهيس لفاسق غيبة وما يف معناه مل يثبت بل هو ابطل. وابب ل

ب . وابب ذم السماع مل يرد فيه حديث صحيح. وابمل يثبت فيه شيءعن سب الرباغيث 
اللعب ابلشطرنج ليس فيه حديث صحيح. وابب ال تقتل املرأة إذا ارتدت ما صح فيه 

تني جد القتيل بني قريحديث بل صح خالف ذلك "من بدل دينه فاقتلوه". وابب إذا و 
ضمن أقرهبما ما ثبت فيه شيء. وابب من أهديت له هدية وعنده مجاعة فهم شركاء ما 
ثبت فيه شيء. وابب ذم الكسب وفتنة املال ما ثبت فيه شيء. وابب ترك األكل والشرب 
من املباحات ما صح فيه شيء. وابب احلجامة واختيارها يف بعض األايم وكراهتها يف بعضها 

ا ثبت فيه شيء، والثابت يف هذا الباب أنه أمر ابحلجامة، مر أمتك ابحلجامة وحديث م
الصحيحني "إن كان يف كل شيء شفاء ففي شرطة حجام أو يف شربة عسل أو لذعة بنار". 
وابب االحتكار فيه أحاديث كثرية منقولة، ومل يصح فيه شيء سوى حديث مسلم "من 
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 احتكر

 (1)كتاب[." (( ]خامتة ال265الصفحة ))
"فهو خاطئ وبعضهم يقول: هو منسو ، وبعضهم حيمله على أنه إن أضر أبهل  .55

ذلك املقام وإال ال. وابب مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء ما صح فيه حديث. وابب موت 
الفجأة ما صح فيه شيء. وحديث أهنا راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر ما ثبت فيه 

واملروي من ذلك من أن أمري املؤمنني عليا قال للزبري يف يوم شيء. وابب املالحم والفنت، 
يفة بين فالن يف سق –صلى هللا عليه وآله وسلم  –اجلمل: أنشدك هللا هل مسعت رسول هللا 

يقول: ليقاتلنك وأنت ظامل له، مل يثبت ومل يصححه أهل احلديث. وابب ظهور آايت القيامة 
يكون يف رمضان هدة، ويف شوال مهة، إىل غري ذلك ما يف الشهور املعينة، ومن املروي فيه 

 ثبت فيه شيء وجمموعه ابطل.

وابب ذم  .مل يثبت فيه شيءوابب اإلمجاع حجة مل يصح فيه حديث. وابب القياس حجة 
، وبعد . وابب وصف ما يقع بعد مائة وثالثني سنةمل يثبت فيه شيءاملولودين بعد املائة 

نة، ومذمة أولئك القوم ومدح االنفراد والتجرد يف ذلك الوقت مائيت سنة، وبعد ثالمثائة س
جمموعه ابطل ومفرتى. وحديث الغرابء ثالثة: قرآن يف جوف ظامل، ومصحف يف بيت ال 

 يثبت فيه مليقرأ فيه ورجل صاحل بني قوم سوء ابطل. وابب ظهور اآلايت بعد املائتني 
 . وابب مذمة األوالد يف آخر الزمانشيء

 (2)((." 266)الصفحة )
خري له من أن يزين بولد وحديث يكون  –كلب   –"وقول: ألن يزين أحدكم جبرو  .56

املطر قيظا والولد غيظا مل يثبت من هذه األحاديث شيء، وابب حترمي القرآن ابألحلان 
ليه ، بل ورد خالف ذلك يف الصحيح، وهو أن النيب صلى هللا عمل يثبت فيه شيءوالتغين 

ة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها، قال الراوي: والرتجيع آ وآله وسلم دخل مك
آ آ. وابب ختليل النبيذ مل يصح فيه حديث. وابب إذا مسعتم عين حديثا فاعرضوه على  
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ث من أوضع . وهذا احلديمل يثبت فيه شيءكتاب هللا فإن وافقه فاقبلوه، وإال فردوه، 
املوضوعات، بل صح خالفه "ال إين أوتيت القرآن ومثله معه". وجاء يف حديث آخر 
صحيح "أللفني أحدكم متكئا على متكئه، يصل إليه عين حديث، فيقول: ال جند هذا 
احلكم يف القرآن أال وإين أوتيت القرآن ومثله معه". وابب انتفاع أهل العراق ابلعلم، واملشي 
إىل طلب العلم حافيا، والتملق يف طلب العلم وعقوبة املعلم اجلائر على الصبيان، والدعاء 

 فيه شيء مل يثبتابلفقر على املعلمني مل يصح فيه شيء. وابب احلاكة وذمهم ومدحهم 

وابب إنشاد الشعر بعد العشاء وحفظ العرض إبعطاء الشعراء وذم التعبد بغري فقه، ومذمة 
 يثبت ملميشون إىل السالطني ومساحمة العلماء، وزايرة املالئكة قبور العلماء العلماء الذين 

 فيه شيء.

 ((267الصفحة ))

 لصواب.. وهللا أعلم ابمل يثبت فيه شيءوابب افرتاق األمة إىل اثنني وسبعني فرقة 

                              

 مت طبع هذا الكتاب بعون هللا امللك الوهاب

 هجرية على صاحبها 1346 وذلك يف سنة

 أفضل صالة وأكمل حتية

 وصلى هللا عليه وآله

 وسلم

 ه . 1405جدد طبعه يف أول رمضان 

 واحلمد هلل رب العاملني.

 

 ترمجة املؤلف

 (1)نقلناها برمتها من اتج العروس." 
 "]ابب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا[ .57

شهر رمضان؟(: تقدم أنه اختلف العلماء يف أنه هل يكره قوله: )ابب: هل يقال رمضان أو 
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أن يقال: )رمضان( من غري ذكر الشهر؟ ]فذهب بعض املتقدمني إىل كراهته، قال أصحابنا: 
[، وكذلك: دخل رمضان، وحضر 1يكره أن يقال: جاء رمضان، من غري ذكر الشهر[ ]

تدل  : الشهر، فإن ذكر معه قرينةرمضان، وما أشبه ذلك مما ال قرينة فيه تدل على أن املراد
[ الشهر املبارك، وما أشبه ذلك؛ 2على أنه الشهر؛ كقولك: صمت رمضان، وجاء رمضان ]

 مل يكره

 [486ص  1]ج 
رون ، ومجاعة آخ«البيان»، وصاحب «احلاوي الكبري»هكذا، قال أصحابنا: ونقله صحاب 

 ن أيب هريرة رضي هللاعن األصحاب، واحتج األصحاب يف ذلك مبا جاء يف احلديث ع
ال تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أمساء »عنه: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

يه ، وهذا احلديث رواه البيهقي، وضعفه، والضعف عل«هللا تعاىل، ولكن قولوا: شهر رمضان
ا يف مبني، وروى الكراهة يف ذلك عن جماهد واحلسن البصري، قال البيهقي: والطريق إليه

ات البخاري ومجاع« الصحيح»ذلك ضعيف، والصحيح يف ذلك ما ذهب إليه صاحب هذا 
مل و من احملققني أنه ال كراهة يف ذلك مطلقا كيفما قيل؛ ألن الكراهة ال تثبت إال ابلشرع، 

، وقد صنف مجاعات ال حيصون يف أمساء هللا تعاىل مصنفات مبسوطة، فلم يثبت فيه شيء
وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة جواز ذلك، فالصحيح: جوازه من غري   يثبتوا هذا االسم،

 كراهة، وهللا أعلم.

قوله: )ال تقدموا رمضان(: هو بضم التاء، وكسر الدال، كذا يف أصلنا، ويف احلاشية نسخة: 
 )تقدموا(؛ بفتح التاء والدال املشددة، حمذوف إحدى التاءين.

========== 

 )ب(. [ ما بني معقوفني سقط من1]

 (1)[ )وجاء رمضان(: ليس يف )ب(.." 2]
قال: أخربان محد بن نصر، أخربان عبد الرمحن بن غزو، حدثنا أبو عبد  - 153" .58

(، حدثنا أمحد بن إبراهيم املكي، حدثنا حممد بن عبد هللا بن اجلنيد، 1)¬هللا اهلرواين 
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 (،3)¬(، حدثنا منصور موىل عمار 2)¬حدثنا عبد هللا بن موسى احلناين 

عن أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))أميا رجل نتف شعرة بيضاء متعمدا 
 (.4)¬صارت رحما يوم القيامة يطعن به(( 

 قلت: ...

__________¬ 

( هو: حممد بن عبد هللا بن احلسني اجلعفي، أبو عبد هللا اهلرواين. مر سابقا يف 1)¬
 [472/ 5(. ]أتريخ بغداد 104حديث رقم )

( تصحفت يف )ب( و )ج( إىل: اخللمي، واملثبت من األصل. وانظر: اجملروحني 2)¬
2 /379. 

( منصور بن عبد احلميد بن راشد، أبو رايح، موىل عمار بن ايسر، املروزي، وكان 3)¬
قاضي مرو، روى عن أيب أمامة وأنس بن مالك، روى عنه سلمة بن سليمان املروزي ومعاذ 

ال احلاكم: روى أحاديث موضوعة. وقال الذهيب: وهاه ابن حبان واَّتمه بن أسد املروزي. ق
، املغين يف الضعفاء 149، الضعفاء أليب نعيم ص  175/ 8ابلوضع. اه . ]اجلرح والتعديل 

 [64 - 63/ 7، لسان امليزان 431/ 2للذهيب 
وامع جل( موضوع. مل أقف على خترجيه عند غري الديلمي وقد عزاه السيوطي يف مجع ا4)¬

 ( إليه وحده من حديث أنس.9570) 384/ 3

ويف إسناده منصور موىل عمار، قال ابن حبان: "أخربان حممد بن عبد هللا بن اجلنيد، قال: 
حدثنا عبد هللا بن موسى احلناين عنه عن أيب أمامة بنسخة شبيها بثالث مئة حديث، 

بوا ذكرته ليعرف، ألن أصحابنا كتأكثرها موضوعة ال أصول هلا، ال حتل الرواية عنه، وإمنا 
 حديثه." اه .

 وقال أبو نعيم األصبهاين: حدث عن أنس وأيب أمامة ابألابطيل، ال شيء. اه .

 يثبت ملونقل العجلوين يف كشف اخلفاء عن القاضي جمد الدين يف سفر السعادة أنه قال: 
عن أنس  جه الديلمي. مث قال العجلوين: ومما مل يثبت ما أخر -أي يف الوعيد – فيه شيء

 ... فذكر احلديث. اه .
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، كشف اخلفاء ومزيل اإللباس 149، الضعفاء أليب نعيم األصبهاين ص  379/ 2]اجملروحني 
2 /485 (3054 ".])(1) 

"اكتفى البخاري يف بيان فضل العلم بذكر اآليتني الكرميتني ألن القرآن من أقوى  .59
ل بات والنفي أقوى من االستدالل بغريه ونقاحلجج القاطعة واالستدالل به يف ابب اإلث

الكرماين عن بعض الشاميني أن البخاري بوب األبواب وذكر الرتاجم وكان يلحق ابلتدريج 
إليها األحاديث املناسبة هلا فلم يتفق له أن يلحق إىل هذا الباب وحنوه شيئا منها إما ألنه مل 

ه ترجم أيضا عن بعض أهل العراق أن يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه وإما ألمر آخر ونقل
له ومل يذكر شيئا فيه قصدا منه ليعلم أنه مل يثبت يف ذلك الباب شيء عنده قلت هذا كله  
كالم غري سديد ال طائل حتته واألحاديث واآلاثر الصحيحة كثرية يف هذا الباب ومل يكن 

تابعني ابة أو الالبخاري عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه أو أثر صحيح من الصح
مع كثرة نقله واتساع روايته ولئن سلمنا أنه مل يثبت عنده ما يناسب هذا الباب فكان ينبغي 

ما قاله بعض عنده ك مل يثبت فيه شيءأن ال يذكر هذا الباب فإن قلت ذكره لإلعالم أبنه 
ينئذ ح أهل العراق قلت ترك الباب يف مثل هذا يدل على اإلعالم بذلك فال فائدة يف ذكره

مث قال الكرماين فإن قلت فما تقول فيما يرتجم بعد هذا بباب فضل العلم وينقل فيه حديثا 
يدل على فضل العلم قلت املقصود بذلك الفضل غري هذا الفضل إذ ذاك مبعىن الفضيلة 
أي الزايدة يف العلم وهذا مبعىن كثرة الثواب عليه قلت هذا فرق عجيب ألن الزايدة يف العلم 

ب زم كثرة الثواب عليه فال فرق بينهما يف احلقيقة والتحقيق يف هذا املوضع أن لفظ ابتستل
العلم ال خيلو إما أن يكون مذكورا ههنا وبعد ابب رفع العلم وظهور اجلهل على ما عليه 
بعض النسخ أو يكون مذكورا هناك فقط فإن كان األول فهو تكرار يف الرتمجة حبسب 

فال حيتاج إىل االعتذارات املذكورة مع أن األصح من النسخ هو الثاين  الظاهر وإن كان الثاين
وإمنا املذكور ههنا كتاب العلم وقول هللا تعاىل يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

 (2)( ولئن صح وجود ابب فضل."  11درجات اآلية ) اجملادلة 
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عيد( يصلي الفرض( حلرمة الوقت )ويليس فيه واحد منهما )لزمه يف اجلديد أن  (1)" .60
إذا وجد أحدمها: يندب له الفعل. والثاين: حيرم ويعيد عليهما. والثالث: جيب وال يعيد. 
حكاه يف أصل الروضة، واختاره يف شرح املهذب يف عموم قوله: كل صالة وجب فعلها يف 

يفة الوقت، أدى وظ الوقت مع خلل مل جيب قصاؤها يف قول قال به املزين، وهو املختار ألنه
جلديد أنه . وذكر فيه ويف الفتاوى على اومل يثبت فيه شيءوإمنا جيب القضاء أبمر جديد، 

إمنا يعيد ابلتيمم يف موضع يسقط به الفرض، فإن كان فيما ال يسقط به مل جتب اإلعادة إذ 
تيمم لفقد ملال فائدة فيها، واحرتز ابلفرض عن النفل، فليس له فعله قطعا. )ويقضي املقيم ا

املاء( لندور فقده يف اإلقامة وعلى املختار السابق ال يقضي )ال املسافر( املتيمم لفقده لعموم 
فقده يف السفر )إال العاصي بسفره( كاآلبق فيقضي )يف األصح( والثاين ال يقضي لوجوب 

 (2)تيممه." 
 انحديث: أان أفصح من نطق ابلضاد. قال ابن كثري: ال أصل له، وإن ك…"· .61

 معناه صحيحا.

 ب 4…حديث: أان جليس من ذكرين. طرقه ضعيفة.…·
حديث: أان مدينة العلم وعلي ابهبا. قال ابن معني: كذب، ال أصل له. وقال البخاري: …·

 [.59منكر، ال يصح فيه وجه، وقال النووي: إنه ابطل ]

 [، واملؤمنون مين. قال ابن حجر: كذب خمتلق.60حديث: أان من هللا ]…·

 [ من أميت بريؤن من التكلف. قال النووي: ليس بثابت.61حديث: أان واألتقياء ]…·

 حديث: إمنا يعرف الفضل ألهل الفضل ذوو الفضل. ضعيف.…·

 [.62حديث: إن حتت كل شعرة جنابة. كذلك ]…·

 يء.مل يثبت فيه شحديث: إن أهل اجلنة جرد مرد، إال موسى عليه السالم له حلية. …·

[ الغرية على النساء، واجلهاد على الرجال. يف سنده عبيد 63هللا كتب ]حديث: إن …·
 بن الصباح، وهو ضعيف.

[ األغنياء يف طعام الفقراء .. اخل. حكم عليه 64حديث: إن هللا جعل لذة طعام ]…·
                                         

 110ص:  (1)
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81 

 

 احلافظ ابن حجر ابلوضع.

ف يحديث: إن هللا ليعجب من الشاب الذي ال صبوة له. رواه ابن هليعة، وهو ضع…·
 عند احملدثني.

[. طرقه كلها ضعيفة، 65حديث: إن هللا يدعو الناس يوم القيامة أبمهاَّتم؛ سرتا هلم ]…·
 وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات.

 [. قال ابن حجر: ال أعرفه.66حديث: إن هللا يكره الرجل املطالق ]…·

____________________ 

 [ وقال النووي إنه ابطل: زايدة من ب.59]

 [ يف ب: أان من املؤمنني واملؤمنون مين.60]

 [ يف ب: أان واملؤمنون ...61]

 [ أي ضعيف.62]

 [ إن هللا كتب: غري موجود يف ب.63]

 [ طعام: زايدة من ب.64]

 [ سرتا هلم: زايدة من ب.65]

 (1)[ كتب: الطالق، وما أثبتناه من ب.." 66]
البخاري: من احتج يف حديث "مسلم، قال اإلمام أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  .62

جابر بن مسرة على منع الرفع من الركوع، فليس له حظ من العلم، هذا مشهور أبمنا كان يف 
 التشهد عند أئمة احلديث، وال عربة بكالم غريهم، انتهى.

 حديث: ما اختذ هللا من ويل جاهل، ولو اختذه لعلمه. قال يف املقاصد: مل أقف عليه.…·

على أميت فتنة أشد من النساء واخلمر. بيض له السخاوي، ومل حديث: ما أخاف …·
 يتكلم عليه بشيء.

حديث: من ضحك يف الصالة فليعد الوضوء والصالة. قال الشيخ حمىي الدين النووي: …·
 اتفقت احلفاظ على ضعفه.

                                         
 15الغماز على اللماز @ ت عويضة؟ اجَلاَلل السُُّيوطي ص/ (1)



82 

 

حديث: من قطع رجاء من ارجتاه، قطع هللا منه رجاءه يوم القيامة، فلم يلج اجلنة. …·
[ معزو لإلمام أمحد بن حنبل عن أيب هريرة 280ياة احليوان الكربى للدمريي ]ونسب حل

مرفوعا، قال الشيخ جالل الدين السيوطي: وذلك خمتلق عن اإلمام أمحد، نقل من كتاب 
 متييز اخلبيث من الطيب للشيخ عبد الرمحن الشيباين.

 : ال أصل له.حديث: من قرأ خلف اإلمام، ال صالة له. قال احملدث ابن حبان…·

مل يثبت [. قال أبو احلسن الدار قطين: 281حديث: من روى أربعني حديثا .. اخل ]…·
 من املرفوع، وال من غريه. فيه شيء

حديث: من سئل عن علم فكتمه أجلمه هللا بلجام من انر يوم القيامة. قال اإلمام أبو …·
 عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل: ال يصح فيه حديث.

____________________ 

[ هو حممد بن موسى بن عيسى بن على الكمال أبو البقاء الدمريي األصل، القاهري، 280]
الشافعي، و والدمريي   ابلفتح والكسر   نسبة إىل دمرية قرية يف الوجه البحري مبصر وهي 

صوله، أاتبعة ملركز طلخا يف حمافظة الدقهلية )حاليا(، برع يف التفسري، واحلديث، والفقه، و 
والعربية، واألدب، وأهم مؤلفاته وأشهرها كتاب حياة احليوان الكربى، ويعترب هذا الكتاب 

ه . شذرات  808مزجيا من العلم واألدب والفلسفة والتاريخ واحلديث، مات ابلقاهرة سنة 
 80   79/ 7الذهب 

وم ي : من حفظ على أميت أربعني حديثا بعث216/ 1[ الذي يف املقاصد احلسنة 281]
 (1)القيامة فقيها." 

"قلت: وأما لفظ الرتمجة فهو يف السنن أليب داود والرتمذي من حديث عمرو بن  .63
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ: ال تنتفوا الشيب فإنه نور املسلم يوم القيامة، قال 

 مل يثبت فيه( يف سفر السعادة: 1)¬الرتمذي: حديث حسن، وقول القاضي جمد الدين 
 أي يف الوعيد، وهللا أعلم. ،شيء

حديث: ال حكيم إال ذو جتربة وال حليم إال ذو عثرة. أخرجه احلاكم يف مستدركه عن أيب 
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 سعيد اخلدري مرفوعا به، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

 قلت: حديث: ال محى إال هلل ورسوله. يف صحيح البخاري، وهللا أعلم.

ب  98مثل ما ترى له. مضى يف: املرء / على  حديث: ال خري يف صحبة من ال يرى لك
 دين خليله.

حديث: ال راحة للمؤمن دون لقاء ربه. يروى من حديث ابن مسعود من قوله، ويروى 
 مرفوعا، واستشهد له حبديث: من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه.

 حديث: ال سالم على آكل. مل يرد هبذا اللفظ، و معناه صحيح.

ذو الفقار وال فىت إال علي. يروى يف أثر عند احلسن بن عرفة من  حديث: ال سيف إال
حديث أيب جعفر حممد بن علي الباقر، قال: اندى ملك من السماء يوم بدر يقال له 

 رضوان: ال سيف، وذكره.

حديث: ال صغرية مع اإلصرار وال كبرية مع االستغفار. أخرجه الديلمي عن ابن عباس به 
 وهو عند ابن املنذر يف تفسريه عن ابن عباس من قوله.مرفوعا، وسنده ضعيف، 

حديث: ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد. أخرجه الدارقطين واحلاكم والطرباين فيما 
أماله، عن أيب هريرة، والدارقطين عن جابر وعن علي كالمها مرفوعا به، وابن حبان يف 

ليس له إسناد اثبت، وإن كان  الضعفاء عن عائشة، وأسانيده ضعيفة، وقال ابن حجر:
مشهورا بني الناس، وقد قال ابن حزم: إن هذا احلديث ضعيف، وقد صح من قول علي، 

 انتهى.

حديث: ال ضرر وال ضرار. أخرجه مالك والشافعي عنه عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه 
اس، وفيه جابر أ عب 99مرسال، وهو عند أمحد / وعبد الرزاق وابن ماجه والطرباين عن ابن 

 اجلعفي، وأخرجه ابن أيب شيبة من وجه آخر أقوى عنه، والدارقطين من وجه اثلث.

 حديث: ال عذر ملن أقر. قال ابن حجر: ال أصل له، وليس معناه على اطالقه صحيحا.

 حديث: ال غيبة لفاسق. مضى يف: ليس لفاسق غيبة.
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__________¬ 

 (1)" ( يعين الفريوزاابدي صاحب القاموس..1)¬
الغزايل وعبارته قال الغزايل تكره الزايدة يف اللحية والنقص وهو أن  -240-"ص  .64

يزيد يف شعر العذارين من شعر الصدغني إذا حلق رأسه وينزل فيحلق بعض العذارين قال  
كذلك جانيب العنفقة وغري ذلك فال يغري شيئا وقال أمحد بن حنبل رمحه هللا تبارك وتعاىل 

حتت حلقه من حليته وال بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد ويرو حنوه عن ال أبس حبلق ما 
ابن عمر وأيب هريرة رضي هللا تبارك وتعاىل عنهم وطاوس وما ذكرانه أوال هو الصحيح انتهت 
عبارة شرح املهذب وهي صرحية كما ترى يف كراهة حلق ما حتت احللق من اللحية خبالف 

لشعر النابت على احللقوم فإنه ال يكره حلقه كما أفهمه ما حتت احللق من غري اللحية كا
تقييد النووي كالغزايل بقوهلما من اللحية لكن قال النووي يف شرح املهذب قبل ذلك وأما 
األخذ من شعر احلاجبني إذا طاال فلم أر فيه شيئا ألصحابنا وينبغي أن يكره ألنه تغيري 

 أبس به فكره وذكر بعض أصحاب أمحد أنه ال مل يثبت فيه شيءخللق هللا سبحانه وتعاىل 
قال وكان أمحد رضي هللا تعاىل عنه يفعله وحكي أيضا عن احلسن البصري اه . فقضية تعليله 
ما حبثه من الكراهة أبنه تغيري خللق هللا سبحانه وتعاىل كراهة حلق ما حتت اللحية وغريها 

نه يف حلق ما ووقوع املواجهة هبما أقبح م إال أن يفرق أبن التغيري يف احلاجبني ملزيد ظهورمها
حتت احللق من غري اللحية فلذا كره األخذ من شعر احلاجبني ومل يكره حلق ما حتت احللق 

 من غري اللحية.

"وسئل" رمحه هللا تبارك وتعاىل ما حكم حناء يدي الرجل ورجليه؟ "فأجاب" نفعنا هللا 
ى لرجل ورجليه أنه لغري ضرورة حرام علسبحانه وتعاىل بعلومه بقوله حكم حناء يدي ا

املعتمد عند النووي وغريه ألنه من زينة النساء وقد لعن صلى هللا عليه وسلم يف احلديث 
الصحيح املتشبهني ابلنساء وهبذا يرد على من اختار أنه ال حيرم مطلقا، وهللا سبحانه وتعاىل 

 أعلم.

ين إذا  ت جبمال الدين وتقي الدين ونور الد"وسئل" رمحه هللا تبارك وتعاىل ما حكم املكاتبا

                                         
 123شيباين ص/متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث @ ت عويضة؟ ابن الديبع ال (1)
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كان امللقب بذلك فاسقا ابسطوا اجلواب؟ "فأجاب" نفعنا هللا سبحانه وتعاىل بعلومه ال 
حرج يف املكاتبات بنحو مجال الدين وتقي الدين ولو لفاسق اشتهر ابلتلقب بذلك ألن 

اضع ذلك يالحظها إال و القصد ابللقب حينئذ جمرد التعريف ال حقيقة مدلوله ألن تلك ال 
اللقب وأما بعد الوضع فليس القصد به ذلك ألبتة وبذلك يعلم أن اإلنسان لو وضع ابتداء 
لفاسق التلقيب بنحو تقي الدين حرم عليه ألنه كاذب يف ذلك ما مل يقصد به جمرد التعريف 

 ،دون حقيقة مدلوله فحينئذ ال حرمة كما هو ظاهر وإن مل أر من صرح بشيء من ذلك
 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

"وسئل" رضي هللا تعاىل عنه هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بني من ظهرت 
فيه أمارة التخلق من ختطيط وغريه؟ "فأجاب" نفع هللا تبارك وتعاىل بعلومه املسلمني أبن 

 العقيقة إمنا تسن عن سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه يف شرحي

 (1)" .4ج / 
"وسئل" نفع هللا به كيف يدري امليت بوصول الثواب له وهل األنفع  -402-"ص  .65

الصدقة أو القراءة أو تسبيل املاء أو األكل؟ "فأجاب" بقوله املشهور من مذهبنا عدم وصول 
القراءة إىل امليت إال إن قرئ على القرب أو بعيدا عنه بنيته ودعا عقبها وكيفية الوصول مل 

شيء لكن ذكر القرطيب منامات تدل على وصول نوره وغريه والتفاضل بني يثبت فيها 
الصدقة أفضل  أيضا وينبغي أن تكون مل يثبت فيه شيءالصدقة والقراءة على القول بوصوهلا 

إذ ال خالف يف وصوهلا خبالف القراءة واألفضل منها ما دعت احلاجة إليه يف احملل املتصدق 
 واترة يكون اخلبز واترة يكون غريمها.فيه أكثر واترة يكون املاء 

"وسئل" فسح هللا تعاىل يف مدته عما إذا نقل اجلسد من القرب هل تنتقل معه الروح وهل 
األول تراب امليت أو الثاين. "فأجاب" بقوله تنتقل معه ألهنا اتبعة له ال للقرب والثاين مل نر 

 بوقت.فيه شيئا وال يبعد أن كال ترابه لكن األول كان مغيا 

"وسئل" نفع هللا به عما إذا دفنت الرقبة يف مكان واجلثة يف آخر فأين تكون الروح؟ "فأجاب" 
بقوله مل نر فيه شيئا ولكن إن قلنا يف اجلثة فظاهر أو على القرب فهي متعلقة جبميع اجلسد 

                                         
 20الفتاوى الفقهية الكربى @ ط العلمية؟ ابن حجر اهليتمي ص/ (1)
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 وإن تفرقت أجزاؤه مث رأيت بعض احملققني أفىت بذلك فقال الروح وإن مل تكن داخلة جسد
امليت لكن هلا به وبكل جزء منه اتصال مستمر فإذا فرق بني اجلسد والرأس اتصلت الروح 

 بكل منهما ولو فرض تعدد تفريق أعضاء امليت فكذلك.

"وسئل" نفع هللا به عن امللكني الذين جيلسان على القرب يستغفران للميت هل مها الكاتبان 
ديثا  يف تفسري: }وجاءت كل نفس { حأو السائق والشهيد؟ "فأجاب" بقوله ذكر القرطيب

طويال أخرجه أبو نعيم وهو يدل على أن الكاتبني مها السائق والشهيد ومها اللذان جيلسان 
 على القرب لالستغفار إىل يوم القيامة.

"وسئل" فسح هللا يف مدته هل إعادة األجساد تكون على صفتها األوىل حىت يف احملشر أو 
رأس وحيشرون جردا مردا كما ورد؟ "فأجاب" بقوله ذكر القرطيب يف ال فتكون العينان يف ال

تفسري: }واستمع يوم يناد املناد{ واحلليمي ما له تعلق مبا حنن فيه ويف تذكرته يف حديث: 
"حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال" أي غري خمتونني ما يدل على أهنم حيشرون جبميع 

من حلم ودم وعظم وشعر وهلذا استحبوا دفن ما ينفصل منه أجزائهم اليت كانت يف الدنيا 
معه وحينئذ فالتغيري إمنا يكون عند دخول اجلنة وكون العينني يف الرأس قال بعضهم مل نر 
أحدا من املفسرين وال من العلماء بعد الكشف قال به لكن قال شيخ اإلسالم ابن حجر 

ات لم الستعظام أم املؤمنني كشف العور إنه ورد ومع ذلك فظاهر جوابه صلى هللا عليه وس
أبن لكل منهم يومئذ شأن يغنيه أهنما يف الوجه ويف تذكرة القرطيب حديث فيه أنه تنشق 

 عنهم األرض شبااب أبناء ثالث وثالثني سنة.

 "وسئل" نفع هللا به هل يعرف الناس بعضهم بعضا يف احملشر؟ "فأجاب" بقوله: نعم

 

 (1)." 1ج / 
 الفرائض كتاب  -32-"ص  .66

أي مسائل قسمة املواريث مجع فريضة مبعىن مفروضة من الفرض مبعىن التقدير فهي هنا شرعا 
نصيب مقدر للوارث غلبت على غريها لفضلها بتقدير الشارع هلا ولكثرَّتا وورد احلث على 
تعلمه وتعليمه يف خرب ضعيف "تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم" أي صنف منه أو 
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ابملوت املقابل للحياة "وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أميت" أي مبوت أهله وصح  لتعلقه
"تعلموا الفرائض وعلموه فإين امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفنت حىت خيتلف 
اثنان يف الفريضة فال جيدان من يقضي هبا" وصح أيضا طأحلقوا الفرائض أبهلها فما بقي 

وفائدة ذكره بيان أن الرجل يطلق إبزاء املرأة فيعم وإبزاء الصيب  فألوىل أي أقرب رجل ذكر"
فيخص البالغ وقيل غري ذلك مما فيه تكلف ظاهر وهو متوقف على علم الفتوى والنسب 

 واحلساب.

"يبدأ" وجواب "من تركة امليت" وهي ما خيلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو 
ن قاتله لدخوهلا يف ملكه وكذا ما وقع بشبكة مال كخمر ختللت بعد موته ودية أخذت م

نصبها يف حياته على ما قاله الزركشي وفيه نظر النتقاهلا بعد املوت للورثة فالواقع هبا من 
زوائد الرتكة وهي ملكهم إال أن جياب أبن سبب امللك نصبه للشبكة ال هي وإذا استند 

 امللك لفعله يكون تركة.

كته وفيه نظر بعد موته معجزة لنيب أبنه يتبني بقاء ملكه لرت  "تنبيه" أفىت بعضهم فيمن عاش
ظاهر إال أن حيمل على أنه ابإلحياء ابن أنه مل ميت وذلك خالف الفرض يف سؤاله إذ ال 
توجد املعجزة إال بعد حتقق املوت عند حتققه ينتقل امللك للوارث إمجاعا فإذا وجد اإلحياء  

ني عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن تعدن كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بال تب
إليه وليس كذلك بل يبقى نكاحهن ملا تقرر واحلاصل أن زوال امللك والعصمة حمقق وعوده 

فوجب  شيء ومل يثبت فيهمشكوك فيه فيستصحب زواله حىت يثبت ما يدل على العود 
دا حيواان أو مجا البقاء مع األصل ويف شرح اإلرشاد الصغري يف الصداق حكم املمسو 

ابلنسبة ملخلفه فراجعه "مبؤنة جتهيزه" من حنو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل ومحل وحفر 
حيث ال زوج أو ال مؤنة عليه لنشوز مث جتهيز ممونه مبا يليق هبما عرفا اآلن يسرا وعسرا، 

د مؤنة عوإن خالف حاهلما يف احلياة ويف اجتماع ممونني له كالم يل يف شرح اإلرشاد "مث" ب
التجهيز "تقضى ديونه" مقدما منها دين هللا تعاىل كزكاة وكفارة وحج على دين اآلدمي "مث" 
بعد الدين، وإن كان إمنا ثبت إبقرار الوارث بعد ثبوت الوصية أو قبلها كما علم مما نقاله 

كسه ععن الصيدالين ومن غريه "تنفذ وصاايه" وما أحلق هبا مما أييت فهي متأخرة عن الدين و 
يف اآلية الذي شذ به أبو ثور حلث الورثة على املبادرة إبخراجها لتوانيهم عنه غالبا "من" 
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 لالبتداء فتدخل الوصية ابلثلث أيضا "ثلث

 

 (1)." 3ج / 
من اقتضائه أهنا توجبه وحدها وليس كذلك بل هي مع إرادة فعل حنو  -51-"ص  .67

ظهر ا كان تقدميها هنا على الوضوء أالصالة ولتقدم السبب طبعا املناسب له تقدمه وضع
من عكسه الذي يف الروضة، وإن وجه أبنه ملا ولد حمداث أي له حكم احملدث احتاج أن 

 يعرف أوال الوضوء مث انقضه ولذا مل يولد جنبا اتفقوا على تقدمي موجب الغسل عليه.

 مل يقس من مث"هي أربعة" ال غري واحلصر فيها تعبدي، وإن كان كل منها معقول املعىن ف
.  ه شيءمل يثبت فيعليها نوع آخر، وإن قيس على جزئياَّتا ومل ينقض ما عداها؛ ألنه 

كأكل حلم جزور على ما قالوه وتوزعوا أبن فيه حديثني صحيحني ليس عنهما جواب شاف 
وأجيب أبان أمجعنا على عدم العمل هبما؛ ألن القائل بنقضه خيصه بغري شحمه وسنامه ويرد 

 يسميان حلما كما أييت يف األميان فأخذ بظاهر النص، وخروج حنو قيء ودم ومس أبهنما ال
أمرد حسن أو فرج هبيمة وقهقهة مصل وانقضاء مدة املسح وإجيابه لغسل الرجلني حكم 
من أحكامه ال لكونه يسمى حداث والبلوغ ابلسن والردة، وإمنا أبطلت التيمم لضعفه وحنو 

 ه مل يرتفع.شفاء السلس ال يرد؛ ألن حدث

"أحدها خروج شيء" ولو عودا أو رأس دودة، وإن عادت وال يضر إدخاله، وإمنا امتنعت 
الصالة حلمله متصال بنجس إذ ما يف الباطن ال حيكم بنجاسته إال إن اتصل به شيء من 
الظاهر "من قبله" أي املتوضئ احلي الواضح ولو رحيا من ذكره أو قبلها. وإن تعددا نعم ملا 

ت زايدته أو احتملت حكم منفتح حتت املعدة أو بلال رآه عليه ومل حيتمل كونه من حتقق
خارج خالفا ملن وهم فيه أو وصل حنو مذيها ملا جيب غسله يف اجلنابة، وإن مل خيرج إىل 
الظاهر أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما جيب غسله يقينا وإال فال أما املشكل 

فرجيه "أو دبره" كالدم اخلارج من الباسور، وهو داخل الدبر ال  فال بد من خروجه من
خارجه وكالباسور نفسه إذا كان اثبتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه وكمقعدة املزحور إذا 
خرجت فلو توضأ حال خروجها. مث أدخلها مل ينتقض، وإن اتكأ عليها بقطنة حىت دخلت 
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روجه حال خروجها وحبث بعضهم النقض مبا ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها خل
خرج منها ال خبروجها؛ ألهنا ابطن الدبر، فإن ردها بغري ابطن كفه، فإن قلنا ال يفطر بردها 
أي، وهو األصح كما أييت فمحتمل، وإن قلنا يفطر نقضت ضعيف بل ال وجه له وذلك 

توضئ املين" أي مين املللنص على الغائط والبول واملذي والريح وقيس هبا كل خارج. "إال 
وحده اخلارج منه أوال فال نقض به حىت يصح غسله، وإن مل يتوضأ اتفاقا على ما قيل، 
وينوي بوضوئه له سنة الغسل ال رفع احلدث وزعم أن املتيمم حينئذ يصلي به فروضا نظرا 
 لبقاء وضوئه غلط؛ ألن اجلنابة وحدها توجب التيمم لكل فرض، وذلك؛ ألنه أوجب أعظم

األمرين خبصوص كونه منيا فال يوجب أدوهنما بعموم كونه خارجا، وإمنا نقض احليض 
والنفاس؛ ألن حكمهما أغلظ ولو خرج منه مين غريه أو نفسه بعد استدخاله نقض كمضغة 
من امرأة على األوجه الختالطها مبين الرجل وزعم ابن العماد النقض خبروج منيها مطلقا 

د أبن ذلك االختالط غري حمقق دائما فساوت الرجل. "ولو" خلق الختالطه ببلة فرجها ير 
 منسد الفرجني أبن مل خيرج منهما شيء نقض خارجه من

 

 (1)." 1ج /
األذكار أنه يسن أيضا كيف وجدت أهلك ابرك هللا لك ملا صح  -187-"ص  .68

 أنه صلى هللا عليه وسلم ملا دخل على زينب خرج فدخل على عائشة فسلم فقالت وعليك
السالم ورمحة هللا كيف وجدت أهلك ابرك هللا لك فعل ذلك مع كل نسائه وكل قالت ما 
قالت عائشة وقد يقال قوهلن له كيف وجدت أهلك يؤخذ منه ندبه مطلقا ملا فيه من نوع 
استهجان مع األجانب ال سيما العامة وقد جياب أبن هذا االستفهام ليس على حقيقته 

ع وسلم مل جيب عنه وإمنا هو للتقرير أي وجدَّتا على ما حتب ومبدليل أنه صلى هللا عليه 
ذلك ينبغي أن ال يندب هذا إال لعارف ابلسنة ملا أشرت إليه، وهو ابلرفاء ابملد أي االلتئام 
والبنني مكروه واألخذ بناصيتها أول لقائها ويقول ابرك هللا لكل منا يف صاحبه مث إذا أراد 

به. قال  بيله التنظف والتطيب والتقبيل وحنوه مما ينشط له لألمراجلماع تغطيا بثوب وقدما ق
[ إين ألحب أن أتزين لزوجيت كما 228ابن عباس يف }وهلن مثل الذي عليهن{ ]البقرة: 
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أحب أن تتزين يل هلذه اآلية وقال كل منهما ولو مع اليأس من الولد كما اقتضاه إطالقهم 
 شيطان ما رزقتنا وليتحر استحضار ذلك بصدق يفبسم هللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب ال

قلبه عند اإلنزال فإن له أثرا بينا يف صالح الولد وغريه وال يكره للقبلة ولو بصحراء ويكره 
تكلم أحدمها أثناءه ال شيء من كيفياته حيث اجتنب الدبر إال ما يقضي طبيب عدل 

ل غري املوطوءة آنفا حكم ختي بضرره وحيرم ذكر تفاصيله بل صح ما يقتضي أنه كبرية ومر
قيل حيسن تركه ليلة أول الشهر ووسطه وآخره ملا قيل إن الشيطان حيضره فيهن ويرد أبن 

، وبفرضه الذكر الوارد مينعه ويندب إذا تقدم إنزاله أن ميهل لتنزل مل يثبت فيه شيءذلك 
حينئذ إد هو مع  وأن يتحرى به وقت السحر لالتباع وحكمته انتفاء الشبع واجلوع املفرطني

أحدمها مضر غالبا كاإلفراط فيه مع التكلف وضبط بعض األطباء أنفعه أبن جيد داعيته من 
نفسه ال بواسطة كتفكر نعم يف اخلرب الصحيح أمر من رأى امرأة فأعجبته به وعلله أبن ما 

رتكه عند يمع زوجته كما مع املرئية وفعله يوم اجلمعة قبل الذهاب إليها أو ليلتها، وأن ال 
قدومه من سفر والتقوي له أبدوية مباحة مع رعاية القوانني الطبية بقصد صاحل كعفة أو 
نسل وسيلة حملبوب فليكن حمبواب فيما يظهر وكثريون خيطئون ذلك فيتولد منه أمور ضارة 
جدا فليحذر ووطء احلامل واملرضع منهي عنه فيكره إن خشي منه ضرر الولد بل إن حتققه 

 أطلق عدم كراهته مراده ما إذا مل خيش منه ضررا. حرم ومن

 فصل يف أركان النكاح وتوابعها

وهي أربعة زوجان وويل وشاهدان وصيغة وقدمها النتشار اخلالف فيها املستدعي لطول 
 الكالم عليها فقال:

"إمنا يصح النكاح إبجياب" ولو من هازل وكذا القبول "وهو أن يقول" العاقد "زوجتك، أو 
تك" مولييت فالنة مثال وحرم بعضهم أبن أزوجك، أو أنكحك كذلك إن خال عن نية أنكح

الوعد وظاهره الصحة مع اإلطالق وفيه نظر والذي يتجه أن أييت هنا ما مر آخر الضمان 
 يف أؤدي املال بل لو قيل إن اختصاص ما هنا مبزيد احتياط أوجب أن ال

 

 (1)." 3ج / 
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"عليه االسم يف الرأس فرض والباقي تطوع ومثله يف ذلك ما أمكن فيه التجزي   .69
 كالركوع خبالف ما ال ميكن كبعري الزكاة 

 وجرى على هذا التفصيل شيخي وهو تفصيل حسن  .70

) مث ( بعد مسح الرأس ميسح ) أذنيه ( ظاهرمها وابطنهما مباء جديد ألنه صلى هللا  .71
ذنيه وأذنيه ظاهرمها وابطنهما وأدخل أصبعيه يف صماخي أعليه وسلم مسح يف وضوئه برأسه 

 وأيخذ لصماخيه أيضا ماء جديدا 

وأشار ب مث إىل اشرتاط ترتيب األذن على الرأس يف حتصيل السنة كما هو األصح  .72
 يف الروضة 

ولو أخذ أبصابعه ماء لرأسه فلم ميسحه مباء بعضها ومسح به األذنني كفى ألنه ماء  .73
 جديد 

الدارقطين وغريه عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت قال رسول هللا صلى  فائدة روى .74
هللا عليه وسلم إن هللا أعطاين هنرا يقال له الكوثر يف اجلنة ال يدخل أحد أصبعيه يف أذنيه 
إال مسع خرير ذلك النهر قالت فقلت اي رسول هللا وكيف ذلك قال أدخلي أصبعيك يف 

 هما من خرير الكوثر أذنيك وسدي فالذي تسمعني في

 وهذا النهر تتشعب منه أهنار اجلنة وهو خمتص بنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  .75

 قال املصنف بل هو بدعة  مل يثبت فيه شيءوال يسن مسح الرقبة إذ  .76

قال وأما خرب مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع وأثر ابن عمر من توضأ ومسح  .77
 عروف عنقه وقي الغل يوم القيامة غري م

) فإن عسر رفع ( حنو ) العمامة ( كاخلمار والقلنسوة أو مل يرد رفع ذلك ) كمل  .78
ابملسح عليها ( وإن لبسها على حدث خلرب مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ فمسح 
بناصيته وعلى عمامته سواء أعسر عليه تنحيتها أم ال كما قررته تبعا للشارح وصرح به يف 

 عبارة املصنف خالفه اجملموع وإن اقتضت 

 وأفهم قوله كمل أنه ال يكفي االقتصار على العمامة وهو كذلك  .79
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وهل يشرتط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد أو يكفي ولو قبل مل أر من  .80
تعرض له وظاهر التعبري ابلتكميل يقتضي التأخر والذي يظهر أنه ال فرق كما يف غسل 

 الرجل مع الساق 

وظاهر التكميل يقتضي أيضا أنه ميسح ما عدا مقابل املمسوح من الرأس فيكون  .81
 حمصال للسنة بذلك وهو الظاهر 

) و ( من سننه ) ختليل اللحية الكثة ( وكل شعر يكفي غسل ظاهره ابألصابع من  .82
أسفله ملا روى الرتمذي وصححه أنه صلى هللا عليه وسلم كان خيلل حليته وملا روى أبو داود 

نه صلى هللا عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله حتت حنكه فخلل به حليته أ
 وقال هكذا أمرين ريب 

أما ما جيب غسله من ذلك كاخلفيف والكثيف الذي يف حد الوجه من حلية غري  .83
 الرجل وعارضيه فيجب إيصال املاء إىل ظاهره وابطنه ومنابته بتخليل أو غريه 

نف يف سن التخليل أنه ال فرق بني احملرم وغريه وهو املعتمد كما وظاهر كالم املص .84
اعتمده الزركشي يف خادمه خالفا البن املقري يف روضه تبعا للمتويل لكن احملرم خيلل برفق 

 لئال يتساقط منه شعر كما قالوه يف ختليل شعر امليت 

لدقائق خلرب يف ا) و ( من سننه ختليل ) أصابعه ( أي أصابع يديه ورجليه كما قاله  .85
 لقيط بن صربة السابق يف املبالغة 

 والتخليل يف أصابع اليدين ابلتشبيك بينها ويف أصابع الرجلني يبدأ خبنصر الرجل .86
اليمىن وخيتم خبنصر الرجل اليسرى خيلل خبنصر يده اليسرى أو اليمىن كما رجحه يف اجملموع 

 من أسفل الرجل 

اجب بتخليل أو غريه إذا كانت ملتفة ال يصل وإيصال املاء إىل ما بني األصابع و  .87
 املاء إليها إال ابلتخليل أو حنوه فإن كانت ملتحمة مل جيز فتقها 

قال اإلسنوي ومل يتعرض املصنف وال غريه إىل تثليث التخليل وقد روى الدارقطين  .88
 والبيهقي إبسناد جيد كما قاله يف شرح املهذب عن عثمان رضي هللا عنه أنه توضأ فخلل

 بني أصابع قدميه ثالاث ثالاث وقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كما فعلت 

 ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل اه  .89
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 وهذا ظاهر  .90

) و ( من سننه ) تقدمي اليمىن ( على اليسرى من كل عضوين ال يسن غسلهما  .91
يف صحيحيهما  ابنا خزمية وحبان معا كاليدين والرجلني خلرب إذا توضأمت فابدءوا مبيامنكم رواه

 وملا مر أنه صلى هللا عليه وسلم كان حيب التيامن يف شأنه كله 

أي مما هو للتكرمي كالغسل واللبس واالكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف اإلبط  .92
وحلق الرأس والسواك ودخول املسجد وحتليل الصالة ومفارقة اخلالء واألكل والشرب 

 احلجر والركن اليماين واألخذ واإلعطاء واملصافحة واستالم 

والتياسر يف ضده كدخول اخلالء واالستنجاء واالمتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر  .93
 وقد تقدم بعض ذلك وكره عكسه 

أما ما يسن غسلهما معا كاألذنني واخلدين والكفني فال يسن تقدمي اليمىن فيها نعم  .94
 من به علة ال ميكنه

95. ____________________ 
96.  ".(1) 
"اخلالة مث ذوات األرحام غري احملارم كبنت العم يقدم منهن األقرب فاألقرب وال بد  .97

أن يكون حترميها من جهة الرحم فال تقدم بنت العم البعيدة إذا كانت أما أو أختا من الرضاع 
 مثال على بنت العم القريبة وهلذا مل يعتربوا الرضاع ههنا ابلكلية

 ذوات الوالء كما يف اجملموع)مث( بعد القراابت 

 قال األذرعي ومل يذكروا حمارم الرضاع ويشبه أن يقدمن على األجنبيات اه

وحبثه البلقيين أيضا وزاد حمارم ابملصاهرة وعلى هذا ينبغي كما قال شيخنا تقدمي حمارم الرضاع 
 على حمارم املصاهرة

م( أو من أحدمها )كرتتيب صالَّت مث )األجنبية( ألهنا أليق )مث رجال القرابة( من األبوين
 ألهنم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما ال يطلع عليه الغري

)قلت إال ابن العم وحنوه( وهو كل قريب ليس مبحرم )فكاألجنيب وهللا أعلم( أي ال حق له 
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 يف غسلها جزما ألنه ال حيل له نظرها وال اخللوة هبا وإن كان له حق يف الصالة

أي رجال القرابة احملارم )الزوج( حرا كان أو عبدا )يف األصح( ألنه ينظر إىل  )ويقدم عليهم(
 ما ال ينظرون إليه والثاين يقدمون عليه ألن القرابة تدوم والنكاح ينتهي ابملوت

 وكل من تقدم شرطه اإلسالم إن كان امليت مسلما وأن ال يكون قاتال للميت

رأة وعكسه اد اجلنس فليس لرجل تفويضه الموملن قدم يف الغسل تفويضه لغريه بشرط احت
 وأقارب الكافر الكفار أوىل به

تنبيه كالم املصنف غري مفصح عن ترتيب الزوج مع األجنبيات إذ أول كالمه يفهم تقدميه 
عليهن فإنه قال ويقدمن أي القراابت على زوج يف األصح مث األجنبية لكونه حكى اخلالف 

صح ه قبل ذكر األجنبية وقوله بعد ويقدم عليهم الزوج يف األيف تقدميه على القراابت وذكر 
 أي على رجال القرابة يفهم أتخره عن األجنبيات واملنقول تقدمي األجنبيات عليه

)وال يقرب احملرم طيبا( إذا مات أي حيرم تطييبه وطرح الكافور يف ماء غسله كما ال جيعل 
 يف كفنه كما مر

 م إزالة ذلك منه إبقاء ألثر اإلحرام فقد ثبت يف الصحيحني)وال يؤخذ شعره وظفره( أي حير 
 أنه يبعث يوم القيامة ملبيا وال فدية على فاعل ذلك

 وقال البلقيين الذي اعتقده إجياهبا على الفاعل كما لو حلق شعر انئم اه

 وفرق األول أبن النائم بصدد عوده إىل الفهم وهلذا ذهب مجاعة إىل تكليفه خبالف امليت

 كله قبل التحلل األول أما بعده فهو كغريه وسيأيت حكمه  هذا

 وال أبس ابلتبخر عند غسله كجلوس احلي عند العطار

وظاهر كالمهم أنه ال حيلق رأسه إذا مات وبقي عليه احللق ليأيت يوم القيامة حمرما وهو ظاهر 
 و سعيأ النقطاع تكليفه فال يطلب منه حلق وال يقوم غريه به كما لو كان عليه طواف

)وتطيب املعتدة( املخدرة )يف األصح( أي ال حيرم تطييبها ألن حترمي الطيب عليها إمنا كان 
 لالحرتاز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زاال ابملوت

 والثاين حيرم قياسا على احملرم ورد أبن التحرمي يف احملرم كان حلق هللا تعاىل وال يزول ابملوت

رد ه يف غري( امليت )احملرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه( ألنه مل ي)واجلديد أنه ال يكر 
 فيه هني
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قال الرافعي ك الروايين وال يستحب وقال يف الروضة عن األكثرين أو الكثريين إنه يستحب  
 كاحلي والقدمي أنه يكره ألن مصريه إىل البالء

هو حمدث ف ومل يثبت فيه شيءة )قلت األظهر كراهته وهللا أعلم( ألن أجزاء امليت حمرتم
وصح النهي عن حمداثت األمور ونقل يف اجملموع كراهته عن نص األم واملختصر فهو قول 
جديد ولذا عرب عنا ابألظهر املفيد ألن هذا القول جديد أيضا والصحيح يف الروضة أن 

 امليت ال خينت إذا كان أقلف ويف وجه خينت إن كان ابلغا ويف وجه خينت مطلقا

 فصل يف تكفني امليت ومحله

 )يكفن( بعد غسله )مبا( أي بشيء من جنس ما جيوز )له لبسه حيا( من

 ".____________________(1) 
"لالتباع ) و ( مسح كل ) األذنني ( ظاهرا وابطنا وصماخيه لالتباع وال يسن مسح  .98

  مل يثبت فيه شيءالرقبة إذ 
 قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع  .99

لك أعضاء ( وهو إمرار اليد عليها عقب مالقاَّتا للماء خروجا من خالف من ) ود .100
 أوجبه 

) وختليل حلية كثة ( واألفضل كونه أبصابع ميناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة  .101
 مستقلة لالتباع ويكره تركه 

 ) و ( ختليل ) أصابع ( اليدين ابلتشبيك .102

103. ____________________ 

104.  ".(2) 
ع وأشهب ابملدينة مد وبغريها مد وثلث واختلف قوله يف مكة "وصاحباه نصف صا  .105

هل كاملدينة أو كغريها ) وعليه مع ذلك القضاء ( بال نزاع إمنا النزاع إذا مل يفرط حىت دخل 
عليه رمضان آخر فقيل يصوم الثاين إن أدركه صحيحا ويطعم عن األول وال قضاء عليه 
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رط اين مث يقضي األول وال فدية عليه ألنه مل يفومذهب األئمة األربعة واجلمهور يصوم الث
 وألن أتخري األداء للعذر جائز فالقضاء أوىل 

) مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبري مثل ذلك ( وبه قال اجلمهور وقال أبو حنيفة  .106
وأصحابه ال إطعام عليه إمنا عليه القضاء ألن هللا قال } فعدة من أايم أخر { سورة البقرة 

 وسكت عن اإلطعام وهو الفدية لتأخري القضاء  184اآلية 

 بت فيه شيءومل يثوأجيب أبنه ال يلزم من عدم ذكره يف القرآن أن ال يثبت ابلسنة  .107
مرفوع نعم ورد عن أيب هريرة عند الدارقطين وغريه وابن عباس عند سعيد بن منصور 

د الرب روي قال ابن عب والدارقطين وعمر بن اخلطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه اإلطعام
ذلك عن ستة من الصحابة مل يعلم هلم منهم خمالف وقد اختلف يف قوله تعاىل } وعلى 

فقال ابن عمر عند البخاري  184الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { سورة البقرة اآلية 
 هي منسوخة 

ه نويف الصحيحني عن سلمة بن األكوع ملا نزلت هذه اآلية } وعلى الذين يطيقو  .108
فدية { كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكني حىت نزلت اليت بعدها 

 فنسختها 

قال عياض وإىل هذا ذهب اجلمهور مث اختلف هل بقي منها ما مل ينسخ فروي عن  .109
 ابن عمر واجلمهور أن حكم اإلطعام ابق على من مل يطق الصوم لكرب 

ود مجيع اإلطعام منسو  وليس على وقال مجاعة من السلف ومالك وأبو ثور ودا .110
 من مل يطق الصوم واستحبه له مالك 

 وقال قتادة كانت الرخصة لكبري يقدر على الصوم مث نسخ فيه وبقي فيمن مل يطق  .111

وقال ابن عباس وغريه نزلت يف الكبري واملريض الذي ال يقدر على الصوم مث نسخ  .112
رىء وأكثر الذي ال يقدر يقضي إذا ب فيه وبقي فيمن مل يطق فهي عنده حمكمة لكن املريض

 العلماء على أنه ال إطعام على املريض 

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي حمكمة ونزلت يف املريض يفطر مث يربأ وال  .113
يقضي حىت يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه مث يقضي بعد ما أفطر ويطعم عن كل 

 ن الثاين فليس عليه إطعام بل القضاء فقط يوم مدا من حنطة وأما من اتصل مرضه برمضا
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وقال احلسن البصري الضمري يف يطيقونه عائد على اإلطعام ال على الصوم مث نسخ  .114
ذلك فهي عنده عامة وقال بعض السلف أنه عائد على اإلطعام لكنها يف الكبري اهلرم فهي 

 عنده حمكمة 

 

 

 

a. 49 قيس األنصاري قال  جامع قضاء الصيام  ) مالك عن حيىي بن سعيد ( بن
 احلافظ ووهم من قال إنه القطان ألنه مل

115. ____________________ 

116.  ".(1) 
117.  " 

 قص األظفار سنة -326

 وقد عد من خصال الفطرة العشرة يف حديث عائشة الثابت يف الكتب الستة

 عن النيب فلم يثبت فيه شيءوأما تعيني يوم له وكيفيته 

 واملنسوبةالبن حجر غري صحيحة عنهماواألبيات املنسوبة لعلي 

 وقد ألف فيه السخاوي جزءا والسيوطي جزءا

 قلب املؤمن حلو حيب احلالوة -327

 أخرجه البيهقي والديلمي من حديث أيب أمامة وهو حديث موضوع

_________ 

 (2)." 159ص: 1اجلد احلثيث ج:
 "موسوعة صحيح البخاري .118

 ه  1162ي إلمساعيل العجلوين الفيض اجلاري بشرح صحيح اإلمام البخار 
 كتاب العلم

                                         
 2/257شرح الزرقاين على املوطأ @ط العلمية؟ الزرقاين، حممد بن عبد الباقي  (1)
 159اجلد احلثيث يف بيان ما ليس حبديث@ ط ابن حزم؟ أمحد العامري ص/ (2)
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 ابب فضل العلم

 486الصفحة  - 1اجلزء 

--- 

 ( )ابب: فضل العلم(: أي: شرفه وزايدته على غريه.1)

قال ابن العريب: بدأ املصنف ابلنظر يف فضل العلم قبل النظر يف حقيقته العتقاده أنه يف 
لكتاب؛ يف حقائق األشياء ليس من فن ا هناية الوضوح فال حيتاج إىل تعريف، أو ألن النظر

أي: ألن البخاري مل يضع كتابه حلدود احلقائق وتصويرها، بل هو جاء على أساليب العرب 
القدمية فإهنم يبدؤون بفضيلة املطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ومن 

 أن يبني. ل: هو أبني منمث عاب هو يف )شرح الرتمذي( على من تصدى لتعريف العلم، وقا

واعلم أن املصنف مل يذكر يف ابب فضل العلم شيئا من األحاديث إما ألنه اكتفى ابآليتني 
ألن القرآن من أقوى احلجج القاطعة، فاالستدالل به أوىل من غريه، وإما ألنه بيض له 

العلم  عليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيسر له ويكون ذكر حديث ابن عمر اآليت بعد ابب رف
 من تصرف الرواة، وفيه نظر ستأيت اإلشارة إليه.

ونقل الكرماين عن بعض الشاميني أن البخاري: بوب األبواب وكتب األحاديث، ورمبا بيض 
 لبعضها ليلحقه.

يثبت فيه  ملوعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الرتمجة عدم إيراد احلديث إشارة إىل أنه 
 على شرطه، انتهى. شيء

 ))الفتح((: والذي يظهر يل أن هذا حمله حيث مل يورد فيه آية وال أثرا، وإال فهو قال يف
رطه، وما دلت على ش مل يثبت فيه شيءإشارة منه إىل ما ورد يف تفسري تلك اآلية، وأنه 

عليه اآلية كاف يف الباب، وإىل أن األثر الوارد يف ذلك يقوي طريق املرفوع وإن مل يصل يف 
ه واألحاديث يف فضل العلم كثرية صحح مسلم منها: حديث أيب هريرة رفعه: القوة إىل شرط

)من التمس طريق يلتمس فيه علما سهالهلل له طريق إىل اجلنة( ومل خيرجه البخاري؛ ألنه 
 (1)اختلف فيه على األعمش، والراجح أن بينه وبني أيب صاحل فيه واسطة.." 
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"واعرتض العيين على ما نقله الكرماين فقال: هذا كالم غري سديد ال طائل حتته،  .119
واألحاديث واآلاثر الصحيحة كثرية يف هذا الباب، ومل يكن البخاري عاجزا عن إيراد حديث 
صحيح على شرطه، أو أثر صحيح عن الصحابة أو التابعني مع كثرة نقله واتساع روايته 

عنده ما يناسب هذا الباب فكان ينبغي أن ال يذكره فإن قلت: ولئن سلمنا أنه مل يثبت 
 عنده كما قاله بعض أهل العراق. مل يثبت فيه شيءذكره لإلعالم أبنه 

 قلت: ترك الباب يف مثله يدل على اإلعالم بذلك فال فائدة يف ذكره حينئذ.

ينقل فيه و  مث قال الكرماين: فإن قلت فما تقول فيما يرتجم بعد هذا بباب فضل العلم
 حديث يدل على فضل العلم.

 قلت: املقصود بذلك الفضل غري هذا الفضل إذ ذاك

املعىن الفضيلة؛ أي: الزايدة يف العلم، وهذا مبعىن كثرة الثواب عليه قلت: هذا فرق عجيب؛ 
: ألن الزايدة يف العلم تستلزم كثرة الثواب عليه فال فرق بينهما يف احلقيقة والتحقيق أن لفظ

فضل العلم، ال خيلو إما أن يكون مذكورا هاهنا، وبعد ابب: رفع العلم وظهور اجلهل،  ابب
على ما عليه بعض النسخ، أو يكون مذكورا هناك فقط، فإن كان األول: فهو تكرار يف 
الرتمجة حبسب الظاهر، وإن كان الثاين: فال حيتاج إىل االعتذارات املذكورة مع أن األصح 

، وإمنا املذكور هنا كتاب العلم وقول هللا تعاىل: }يرفع هللا الذين آمنوا{ من النسخ هو الثاين
[ اآلية. ولئن صح وجود فضل العلم يف املوضعني، فنقول: ليس بتكرار؛ ألن 11]اجملادلة:

 املراد من ابب: فضل العلم، هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل اآليتني املذكورتني، فإمنا يف
ذ ، واملراد من ابب فضل العلم هناك التنبيه على فضيلة العلم فال تكرار حينئفضيلة العلماء

 (1)فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: ابب فضل العلماء.." 
"لكن قال يف )كنز األسرار( تبعا للقاضي عياض: جيوز أن خيلقه هللا تعاىل حىت  .120

واب على منص يضرب على منت جهنم، وجيوز أن يكون خلقه حني خلق جهنم. وهل يبقى
 جهنم حىت خيرج منها املوحدون

فيجوزوا عليه إىل اجلنة، أو يزال مث يعاد هلم أو ال يعاد، وتصعد هبم املالئكة إىل السور الذي 
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 ، كما قاله احلليمي.مل يثبت فيه شيءابألعراف؟ 

 التنبيه الثاين: روى البخاري يف كتاب الرقاق عن أيب سعيد اخلدري أنه قال: قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم: )إذا خلص املؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة والنار، 
فيقتص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا، حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف 
دخول اجلنة، فوالذي نفس حممد صلى هللا عليه وسلم بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة 

 كان يف الدنيا(. انتهى.  منه مبنزله

قال يف ))فتح الباري((: قوله: )إذا خلص املؤمنون من النار(: أي: ينجوا من السقوط فيها 
بعدما جازوا على الصراط، بدليل ما وقع للمصنف يف املظامل: )إذا خلص املؤمنون من جسر 

 جهنم(.

 د حسناَّتم.قال القرطيب: وهؤالء املؤمنون الذين علم هللا أن القصاص اليستنف

وقال يف ))الفتح((: اختلف يف القنطرة املذكورة، فقيل: هي من بقية الصراط، وهي طرفه 
 الذي يلي اجلنة، وقيل: إهنما صراطان، وهبذا جزم القرطيب.

مث قال يف ))الفتح(( أيضا: وخرج من هذا صنفان من املؤمنني: من دخل اجلنة بغري حساب، 
راط جسر موضوع على منت جهنم، وأن اجلنة وراء ذلك، ومن أوبقه عمله، وسيأيت أن الص

فيمر عليه الناس حبسب أعماهلم، فمنهم الناجي، وهو من زادت حسناته على سيئاته، أو 
استواي أو جتاوز هللا عنه، ومنهم الساقط، وهو من رجحت سيئاته على حسناته، ومل يتجاوز 

ي قد  خيرج ابلشفاعة وغريها، والناجهللا عنه، فالساقط من املوحدين يعذب ما شاء هللا مث
يكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته 

 (1)فيخلص منها. انتهى مفرقا.." 
يث إال التوسعة على العيال كما يف حد مل يثبت فيه شيء"وأقول: الصحيح: أنه  .121

يته  سنة خالفا ملن قال بكراهته، وملن قال بفرض جابر املار آنفا، وإال الصوم فالصحيح أنه
 كما أييت.

قال ابن امللقن وغريه: اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سنة، واختلفوا يف حكمه 
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أول اإلسالم، فقال أبو حنيفة: كان واجبا، وهو وجه ألصحابنا واألشهر عندان أنه مل جيب 
تحباب فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون قط يف هذه األمة وإمنا كان متأكدا االس

 ذلك، ونقل عياض عن بعض السلف: أن فريضته اآلن ابقية مل تنسخ.

قال: وانقرض القائلون هبذا وحصل اإلمجاع اآلن على أنه ليس بفرض، وإمنا هو مستحب، 
 وروي عن ابن عمر كراهية قصد صومه وتعيينه له قال: وهو ما يف )احمليط( عن أيب حنيفة

 انتهى.

وقال يف ))الفتح((: وكان ابن عمر يكره قصده ابلصوم، مث انقرض القول بذلك، قال: وأما 
صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، وهلذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة 

 فيه وغري ذلك.

عن ذلك  لقال: مث رأيت يف اجمللس الثالث من جمالس الباغندي الكبري: عن عكرمة أنه سئ
فقال: أذنبت قريش ذنبا يف اجلاهلية، فعظم يف صدورهم فقيل هلم: صوموا عاشوراء يكفر 

 ذلك أو ما معناه. انتهى.

مث قال: وأما قول بعضهم: املرتوك أتكد استحبابه، فال خيفى ما فيه، بل أتكد استحبابه 
ىل قابل ئن عشت إابق والسيما مع استمرار االهتمام به حىت يف عام وفاته حني قال: )ل

ألصومن التاسع( ولرتغيبه يف صومه أبنه يكفر سنة، قال: فأتى أتكيد أبلغ من هذا. انتهى 
 فتدبر.

 موسوعة صحيح البخاري

 ه  1162الفيض اجلاري بشرح صحيح اإلمام البخاري إلمساعيل العجلوين 
 كتاب الصوم

 ابب صيام يوم عاشوراء

 حديث: إن شاء صام

--- ".(1) 
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"وأقول ذكر الثاين لكن ملخصا ألنه ال اعرتاض عليه وكان عليهما أن يعرتضا األول  .122
نده كما بشرطه فإن خروجه وحده يركض اثبت ع مل يثبت فيه شيءوهو قوله لإلشعار أبنه 

ذكره يف الباب قبله مث قال يف ))الفتح((: وقد ضم أبو علي بن شبوية هذه الرتمجة إىل اليت 
 خلروج يف الفزع وحده واجلعائل إخل.بعدها فقال: ابب ا

قال: وليست يف أحاديث ابب اجلعائل مناسبة لذلك أيضا إال أنه ميكن محله على ما قلت 
 أوال، انتهى هذا.

ونقل يف ))الفتح(( عن ابن بطال أنه قال مجلة ما يف هذه الرتاجم أن اإلمام ينبغي له أن 
ات أن يكون من أهل الغناء الشديد والثبيشح بنفسه ملا يف ذلك من النظر للمسلمني إال 

البالغ فيحتمل أن يسوغ له ذلك وكان يف النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك ما ليس يف 
 غريه وال سيما مع ما علم أن هللا تعاىل يعصمه وينصره، انتهى.

 وأقول يف داللة الرتاجم على ما ذكره خفاء. فليتأمل.

ح جعيلة أو جعالة ابلفتح واجلعل ابلضم االسم وابلفت ( )ابب اجلعائل(: ابجليم مجع119)
املصدر ويقال: جعلت لك جعال وجعال وهو األجرة على الشيء فعال أو قوال واملراد به ما 

 جيعله القاعد من األجرة ملن يغزو عنه.

)واحلمالن(: بضم احلاء املهملة وسكون امليم معطوف على اجلعائل وهو مصدر محل 
 ضرب محال ومحالان. ابلتخفيف من ابب

 )يف السبيل(: أي: سبيل هللا واملراد اجلهاد وهو متعلق مبا قبله.

)وقال جماهد(: أي: ابن جرب املفسر مما وصله املصنف مبعناه يف غزوة الفتح )قلت البن 
عمر(: أي: ابن اخلطاب )الغزو(: ابلرفع يف الفراع مبتدأ خربه حمذوف حنو أريده أو مرادي 

نغزو هبمزة االستفهام فنون مضارع ويف بعض األصول ابلنصب الغزو مفعوال وللكشميهين أ
حملذوف حنو أريد الغزو وثبت يف بعض األصول وزاد يف ))الفتح(( هو ابلنصب على اإلغراء 

 (1)والتقدير عليك الغزو.." 
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 """""" 137""""""" صفحة رقم  .123

اوا د من الفتحة ألفا ومن الضمة و ) إذا حركات اللفظ ( يف القراءة ) بدلن أحرفا ( أبن تول
ومن الكسرة ايء ) ب ( سبب ) إشباعه ( أي إشباع اللفظ القارئ ) حرم ( أي اعتقد 
حرمته ) ل ( أجل ) ذاك ( أي إبدال احلركات حروفا ) وشدد ( يف النهي عنه والتحرمي ألنه 

 زايدة أحرف يف القرآن العظيم .

يعين قراءة األحلان النظم حرمت يف األصح ، وإال قال يف الفروع : قال مجاعة : إن غريت 
 فوجهان يف الكراهة .

 ويف الوسيلة حيرم نص عليه وعنه يكره ، وقيل ال ومل يفرق .

قال يف اإلقناع : وكره اإلمام أمحد قراءة األحلان وقال هي بدعة ، فإن حصل معها تغيري 
 نظم القرآن وجعل احلركات حروفا حرم .

 لحني الذي يشبه الغناء مكروه وال يكره الرتجيع وحتسني القراءة .وقال الشيخ : الت

قال يف الشرح : بل ذلك مستحب حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه ) ما أذن هللا لشيء  
كإذنه لنيب يتغىن ابلقرآن جيهر به ( رواه البخاري ، وأييت يف آداب قراءة القرآن إن شاء هللا 

 تعاىل .

 س قد تالفإن مل يكن هذا فال أب

 الرسول برتجيع وصوت له ندي

) فإن مل يكن هذا ( أي تغيري نظم القرآن وجعل احلركات حروفا أبن خال عن ذلك ) فال 
أبس ( أي ال حرج وال حرمة ، وقد علمت أهنا مكروهة كما جزم به صاحب اإلقناع وظاهر  

مد األجمد سيدان حم كالم الناظم ال كراهة خالفا للقاضي ، ومن مث قال ) قد تال الرسول (
) صلى هللا عليه وسلم ( ) برتجيع ( أي ترديد ) وصوت له ( أي للنيب ) صلى هللا عليه 
وسلم ( ) ندي ( بكسر الدال وإسكان الياء لضرورة الوزن أي حسن ورطب فال كراهة مع 
ثبوت ذلك من النيب ) صلى هللا عليه وسلم ( ، وألنه سبب الرقة وإاثرة اخلشية وإقبال 

 النفوس على استماع القرآن العظيم .

قال اإلمام ابن القيم يف الفتاوى الطرابلسية : ونقل عنه يف تسهيل السبيل يف ابب حترمي 
ن التلحني من األحاديث ، يعين يف النهي ع مل يثبت فيه شيءتلحني القرآن والتغين به : 
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وسلم ( دخل  ى هللا عليهوالتغين به ، بل ورد خالف ذلك يف الصحيح ، وهو أن النيب ) صل
مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها قال الراوي والرتجيع ) آآآ ( قلت واحلديث 

 يف الصحيحني وغريمها من حديث معاوية بن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه قال .

فرجع يف  حرأيت رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم ( يوم فتح مكة على انقته يقرأ سورة الفت
 قراءته

ويف الصحيحني أيضا عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا ) صلى هللا عليه 
وسلم ( قال له ) لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود ( ويف رواية ملسلم أن رسول هللا ) 

أما حتسني  :صلى هللا عليه وسلم ( قال له ) لقد رأيتين وأان أمسع لقراءتك البارحة ( وأقول 
الصوت ابلقراءة فقد أمجع العلماء رضي هللا عنهم من السلف واخللف من الصحابة والتابعني 

 (1)ومن بعدهم من علماء األمصار وأئمة املسلمني على." 
 """""" 227""""""" صفحة رقم  .124

ابن عدي ليس ابملعروف وابقيه جيد ، ومثل هذا ال يظهر كونه من املوضوع . قال ذلك يف 
لفروع . قلت : التختم ابلعقيق ذكره ابن اجلوزي من عدة طرق ، وأعله فذكره عن عائشة ا

' من ختتم ابلعقيق مل يقض له إال ابلذي هو أسعد وأعله مبحمد بن أيوب بن سويد فإنه 
يروي املوضوعات عن أبيه وليس بشيء ، وأخرجه عن فاطمة الزهراء رضي هللا عنها مرفوعا 

مل يزل يرى خريا ) وأعله أبن فيه أاب بكر بن شعيب يروي عن مالك ما ( من ختتم ابلعقيق 
ليس من حديثه ، وأقره اجلالل السيوطي على إعالله يف البديعيات مث قال : قلت : حلديث 
فاطمة رضي هللا عنها طريق أخرى قال البخاري يف اترخيه حدثنا أبو عثمان سعيد بن مروان 

م بن انصح عن سعيد بن عبد الرمحن عن فاطمة الصغرى أنبأان داود بن رشيد حدثنا هشا
عن فاطمة الكربى قالت قال رسول صلى هللا عليه وسلم ( من ختتم ابلعقيق مل يقض له إال 
ابليت هي أحسن ) انتهى . وقال ابن الديبع يف كتابه متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور 

كلها   ق فإنه ينفي الفقر ) له طرقعلى ألسنة الناس من احلديث حديث ( ختتموا ابلعقي
واهية . وكذا ما روي يف الياقوت . وقال يف تسهيل السبيل : حديث ( ختتموا ابلعقيق فإنه 
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ينفي الفقر ) ضعيف . قلت : وعند ابن عدي ( ختتموا ابلعقيق فإنه مبارك ) وهو ضعيف 
.  ثبت فيه شيء يمل، بل قال يف سفر السعادة : التختم خبامت عقيق والتختم يف اليمني 

انتهى . ) الثاين ( : يلزم من قال ابستحباب التختم ابلعقيق أن يقول ابستحبابه ابلفضة 
من ابب أوىل . قلت : وجزم به يف الرعاية الصغرى واحلاويني فاستحبوه يف ابب اللباس 

 يف وجزموا يف ابب احللي إبابحته . قال يف اإلنصاف : فظاهره التناقض ، أو يكون مرادهم
ابب احللي إخراج اخلامت من التحرمي ال أن مرادهم ال يستحب ، وهذا أوىل انتهى . قلت : 
قدم يف اآلداب الكربى االستحباب ، وعبارته : يستحب التختم بعقيق أو بفضة دون مثقال 
، مث قال : وذكر ابن متيم أن خامت الفضة مباح وأنه ال فضل فيه على ظاهر كالم اإلمام 

هللا عنه وقطع به يف التلخيص وغريه . قال اإلمام أمحد رضي هللا عنه يف خامت أمحد رضي 
الفضة للرجال : ليس به أبس . وقطع يف املستوعب والتلخيص ابستحباب التختم ابليسار 

 "..(1) 
. ابب فضائل الصديق أشهر املشهورات فيه أن هللا يتجلى للناس عامة ويتجلى 11" .125

وحديث ما صب هللا يف صدري شيئا إال صببته يف صدر أيب بكر أليب بكر خاصة موضوع 
وحديث كان صلى هللا عليه وسلم إذا اشتاق إىل اجلنة قبل شيبة أيب بكر وحديث أان وأبو 
بكر كفرسي رهان وحديث كان صلى هللا عليه وسلم )( إن هللا ملا خلق األرواح اختار روح 

 طالهنا ببديهة العقل )( .أيب بكر وأمثال هذا من املفرتايت حيكم بب

. ابب فضائل علي ]رضي هللا عنه[ وضعوا فيه أحاديث ال تعد من أقبحها األحاديث 12
اجملموعة يف الكتاب املسمى ابلوصااي النبوية أول كل حديث منها اي علي والثابت من تلك 

 اجلملة حديث واحد اي علي أنت مين مبنزلة هارون من موسى )( .

 اوية ليس فيه حديث صحيح[ )( .. ]ابب فضل مع13

. ابب فضائل أيب حنيفة والشافعي وذمهما ليس فيه شيء صحيح وكل ما ذكر فيه 14
 ]من ذلك[ )( موضوع مفرتى.

. ابب فضائل البيت املقدس والصخرة وعسقالن وقروين واألندلس ودمشق ليس فيه 15
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 يث أنه سئل عنحديث صحيح غري حديث ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، وحد
أول بيت وضع يف األرض فقال: املسجد احلرام قيل مث ماذا قال املسجد األقصى وحديث 

 إن الصالة فيه تعدل مخسمائة صالة.

. ابب إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا قال مجاعة مل يصح فيه حديث ]ومجاعة قائلون 16
 بصحته[ )( وأورده أكابر أهل احلديث يف مصنفاَّتم )( .

 . ابب إستعمال ]املاء[ )( املشمس مل يصح فيه ]شيء[ )( .17

 . ابب تنشيف األعضاء ]من الوضوء[ )( مل يصح فيه حديث.18

 . ابب ختليل اللحية ومسح األذنني والرقبة مل يصح فيه شيء )( .19

 . ]ابب الوضوء من نبيذ التمر مل يصح فيه حديث[ )(20

 الغتسال مل يصح فيه حديث )( .. ابب الوضوء أمر من غسل ميتا اب21

 . ابب النهي عن دخول احلمام مل يصح فيه حديث )( .22

 . ابب بسم هللا الرمحن الرحيم آية من كل سورة مل يصح فيه حديث.23

 . ابب اجلهر يف الصالة ابلبسملة )( مل يصح فيه حديث )( .24

( )( مل يصح فيه حديث ). ابب اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن ]املروي أبسانيد عديدة[ 25
. 

 . ابب ال صالة جلار املسجد إال فيه مل يصح فيه شيء )( .26

 . ابب جواز الصالة خلف كل بر وفاجر مل يصح فيه حديث )( .27

 . ابب إمث اإلمتام وإمث الصيام يف السفر مل يصح فيه حديث.28

 . ابب ال صالة ملن عليه صالة مل يصح فيه شيء.29

يف الفجر والوتر مل يصح فيه حديث بل قد ثبت عن بعض الصحابة . ابب القنوت 30
 فعل القنوت )( .

 . ابب النهي عن الصالة على اجلنازة يف املسجد مل يصح فيه حديث.31

 . ابب رفع اليدين يف تكبريات اجلنازة مل يصح فيه شيء )( .32

 مل يثبت فيه شيء.. ابب مل ... )( ]الصالة ال يقطعها شيء[ 33

ابب صالة الرغائب وصالة نصف شعبان وصالة نصف رجب وصالة اإلميان وصالة . 34
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ليلة املعراج وصالة ليلة القدر )( وصالة ليلة من رجب وشعبان ورمضان فهذه األبواب مل 
 يصح فيها شيء أصال.

 . ابب صالة التسبيح مل يصح فيها حديث )( .35

 . ابب زكاة احللي مل يثبت فيها شيء )( .36

 مل يثبت فيه شيء.ب زكاة ]العسل[ )( مع كثرة ما روى فيه . اب37

 مل يثبت فيه شيء.. ابب زكاة اخلضروات 38

. ابب السؤال وقوله اطلبوا من الرمحاء ومن حسان الوجوه )( وكل ما يف هذا املعىن 39
 ]جمموعه[ )( ابطل.

 )( . شيء[ همل يثبت في. ]ابب فضل املعروف والتحذير من التربم من حوائج اخللق 40

. ابب فضائل عاشوراء ورد استحباب صيامه )( ، وساير األحاديث يف فضله وفضل 41
الصالة فيه وإالنفاق واخلضاب واإلدهان واالكتحال وطبخ احلبوب وغري ذلك مبجموعه 

 موضوعه مفرتى قال أئمة احلديث اإلكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة احلسني.

 بل قد ورد كراهة ذلك. ثبت فيه شيءمل ي. ابب صيام رجب وفضله 42

 . ابب احلجامة تفطر الصائم مل يصح فيه شيء )( .43

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب كل قرض جر نفعا فهو راب 44

. ابب حجوا قبل أن ال حتجوا وحديث من أمكنه احلج ومل حيج فليمت إن شاء يهوداي 45
 مل يثبت فيه شيء.وإن شاء نصرانيا 

 إال بويل وشاهدي عدل مل يصح فيه شيء )( .. ابب نكاح 46

 مل يثبت فيه شيء.. ابب األمر ابختاذ السراري 47

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب مدح العزوبة 48

 مل يثبت فيه شيء.. ابب حسن اخلط والتحريض على تعلمه 49

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب النهي عن قطع السدر 50

 ".¥(1) 
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الباقالء واجلنب واجلوز والباذجنان والرمان والزبيب مل يصح . ابب فضل العدس و 51" .126
فيه شيء، وإمنا وضع الزاندقة يف هذه األبواب أحاديث وأدخلوها يف كتب احملدثني شينا 

 لإلسالم خذهلم هللا.

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب إن أفضل طعام الدنيا واآلخرة اللحم 52

 )( .  يثبت فيه شيءمل. ابب النهي عن قطع اللحم ابلسكني 53

 ، واجلزء املشهور يف ذلك جممع مفرتى.مل يثبت فيه شيء. ابب فضل اهلريسة 54

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب النهي عن أكل الطني 55

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب األكل يف السوق 56

طل . وأحاديث فضائل البطيخ جمموعها ابمل يثبت فيه شيء. ابب فضائل البطيخ 57
 الثابت من تلك اجلملة أن النيب " كان أيكل البطيخ.و 

 . ابب فضائل النرجس واملردقوش والبنفسج والبان مل يثبت فيه حديث.58

 . ابب شم الورد#[ )( ، وحديث خلق الورد من عرقي، وأمثال هذا كله موضوع )( .59

ه الديك ي. ابب فضائل الديك األبيض مل يصح فيه شيء فاحلديث املسلسل املشهور ف60
 األبيض صديقي ابطل موضوع.

 . ابب فضائل احلناء ليس فيه شيء صحيح )( .61

 مل يثبت فيه شيء.. ابب النهي عن نتف املشيب 62

 ( .) مل يثبت فيه شيء. ابب التختم خبامت العقيق والتختم يف اليمني 63

 مل يثبت فيه شيء.. ابب النهي عن عرض الرؤاي على النشاء 64

تكلم النيب " ابلفارسي مثل العنب وداود واي سلمان شكم درد مل يصح فيه شيء . ابب 65
 ومل يثبت.

سن وحديث كلمة فارسية ممن حي مل يثبت فيه شيء. ابب كراهية الكالم ابلفارسي 66
 العربية ومل حيسنها خطية خطأ.

 . ابب ولد الزان ال يدخل اجلنة ابطل.67

 اه مل يثبت )(. ابب ليس للفاسق غيبة وما يف معن68

 )( . مل يثبت فيه شيء. ابب النهي عن سب الرباغيث 69
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 . ابب ذم السماع مل يرد فيه حديث صحيح )( .70

 . ابب اللعب ابلشطرنج ليس فيه حديث صحيح )( .71

 . ابب ال يقتل )( املرأة إذا ارتدت مل يصح فيه )( بل صح خالفه من بدل دينه فاقتلوه.72

 مل يثبت فيه شيء.تيل بني قريتني ضمن أقرهبما . ابب إذا وجد الق73

 )( مل يثبت فيه شيء. ابب من أهدي له هدية وعنده مجاعة فهم شركاه 74

 . ابب ذم الكسب وفتنة املال ما ثبت فيه شيء )( .75

 مل يثبت فيه شيء.. ابب ترك األكل والشرب من املباحات 76

يء إمنا هيتها يف بعضها ما يثبت فيه ش. ابب احلجامة واختيارها يف بعض األايم وكرا77
الثابت حديث مر أمتك ابحلجامة وحديث الصحيحني إن كان يف شيء شفاء ففي شرطة 

 حمجم أو شربة عسل أو لذعة بنار )( .

. ابب االحتكار فيه أحاديث كثرية منقولة ومل يصح فيه سوى حديث مسلم )(( من 78
عضهم حيمله على ما يضر أبهل ذلك احتكر فهو خاطئ )فبعضهم يقول هو منسو  وب

 املقام )( .

 . ابب مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء مل يصح فيه شيء.79

. ابب موت الفجأة مل يصح فيه شيء وحديث أنه راحة للمؤمن أخذه أسف للكافر مل 80
 يثبت )( .

عت مس . ابب املالحم والفنت ما روي ان عليا قال للزبري يف يوم اجلمل أنشدك هللا هل81
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سقيفة بين فالن يقول لتقاتلنه وأنت ظامل مل يثبت ومل 

 يصححه أهل احلديث.

. ابب ظهور آايت القيامة يف الشهور املعينة وما روي فيه يكون يف رمضان هذه ويف 82
 وجمموعه ابطل. مل يثبت فيه شيءشوال مههمة إىل غري ذلك 

 جة مل يصح فيه حديث.. ابب اإلجتماع ح83

 . ابب القياس حجة مل يصح فيه شيء.84

 . ابب ذم املولودين بعد املائة مل يثبت.85

. ابب وصف ما يقع بعد مائة وثالثني سنة وبعد مائيت سنة، وبعد ثالمثائة ومذمة أولئك 86
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 ةالقوم ومدح اإلنفراد والتجرد يف ذلك الوقت مبجموعه ابطل مفرتى وحديث الغرابء ثالث
 قرآن يف جوف ظامل ومصحف يف بيت ال يقرأ فيه ورجل صاحل بني قوم سؤ ابطل.

 مل يثبت فيه شيء.. ابب ظهور اآلايت بعد املأتني 87

. ابب مذمة األوالد يف آخر الزمان وقول ألن يريب أحدكم جرو خري من أن يريب ولدا 88
 يء.األحاديث ش وحديث يكون املطر فيضا ولولد غيضا مل يثبت يف هذا املعىن من

ك يف الصحيح بل ورد خالف ذل مل يثبت فيه شيء. ابب حترمي القرآن ابألحلان والتغين 89
 وهو أن النيب " دخل مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح فيها قال الرواي والرتجيع آآ آ.

 . ابب حتلل النبيذ مل يصح فيه حديث.90

 ".¥(1) 
. ابب إذا مسعتم عين حديثا فاعرضوه على كتاب هللا تعاىل فإن وافقه فاقبلوه 91" .127

وهذا احلديث من أوضع املوضوعات بل صح خالفه أال إين  مل يثبت فيه شيءوإال فردوه 
أوتيت القرآن ومثله معه وجاء يف حديث صحيح ال ألفني أحدكم متكئا على مشكاة يصل 

 ا احلكم يف القرآن أال إين أوتيت القرآن ومثله معه.إليه احلديث فيقول أال جند هذ

. ابب انتفاع أهل العراق ابلعلم واملشي إىل طلب العلم حافيا والتملق يف طلبه وعقوبة 92
 املعلم اجلائر على الصبيان والدعاء ابلفقر على املعلمني مل يصح فيه شيء.

 . ابب احلاكة وذمهم ومدحهم ليس فيه شيء.93

د الشعر بعد العشاء وحفظ العرض إبعطاء الشعراء ومذمة التعبد بغري فقه، . ابب إنشا94
ومذمة العلماء الذين ميشون إىل السلطان، ومساحمة العلماء، وزايرة املالئكة قبور العلماء، مل 

 يثبت يف ذلك شيء وهللا سبحانه أعلم

 متت الرسالة حبمد هللا وعونه
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 احلواشي:

)( يعين مل يصح فيه نص صريح أما ما يدل على زايدة اإلميان ونقصانه من القرآن والسنة 
فكثري منها قول هللا تعاىل %ويزداد الذين آمنوا إمياان$ وقوله %ويزيد هللا الذين اهتدوا هدى$ 

 هنم$. ويف حديث أيب سعيد مرفوعا( من رأى منكم منكرا فليغرهوقوله %ليزدادوا إمياان مع إميا
بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان )أخرجه مسلم رقم 

( من حديث أيب سعيد وفيه:( وليس وراء ذلك من اإلميان 50( وأخرج مسلم رقم )49)
 حبة خردل ). وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة.

حديث القدرية جموس هذه األمة له طرق ال ختلوا من ضعف، وللباحث فيه اجتهاده  )(
 ( حتقيق اجلوابرة.237( 1/229انظر السنة البن أيب عاصم )

 )( ما بني املعكوفني زايدة من األصل )خامتة سفر السعادة( .

 ها كذب(( )فصل أحاديث العقل كل60)( قال ابن القيم اجلوزي يف كتابه نقد املنقول )ص 

 )( ما بني املعكوفني زايدة من األصل )خامتة سفر السعادة( .

( 4/268)( ساق بعض طرقه السيوطي يف اجلامع الصغري انظر فيض القدير للمناوي )
( ذكر أنه عن عدد كبري من الصحابة مث قال ومع 328والسخاوي يف املقاصد احلسنة )ص 

عيف، وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ض
وسبقه اإلمام أمحد فيما حكاه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية عنه فقال: إنه مل يثبت عندان 
يف هذا الباب شيء وكذا قال إسحاق بن رهويه إنه مل يصح، أما معناه فصحيح، وقال أبو 

)يف مقدمته(  ابن الصالح علي النيسابوري احلافظ إنه مل يصح عن النيب " إسناده ومثل به
للمشهور الذي ليس بصحيح وتبع يف ذلك احلاكم، وقال ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم 

( هذا حديث = = يروى عن أنس بن مالك عن النيب " من وجوه كثرية  1/23وفضله )
كلها معلولة ال حجة يف شيء منها عند أهل العلم ابحلديث من جهة اإلسناد، مث ساق 

إىل إسحاق بن رهويه أنه قال )طلب العلم واجب( مل يصح فيه اخلرب إال أن معناه  بسنده
أنه يلزمه طلب علم ما حيتاج إليه من وضوءه وصالته وزكاته إن كان له مال وكذا احلج 
وغريه، قال: وما وجب عليه من ذلك مل يستأذن أبويه يف اخلروج إليه وما كان منه فضيلة مل 

 يستأذن أبويه قال: ابن عبد الرب: يريد إسحاق وهللا أعلم أن احلديث يفخيرج إىل طلبه حىت 
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وجوب طلب العلم يف أسانيده مقال ألهل العلم ابلنقل ولكن معناه صحيح عندهم، وساق 
( عن ابن املبارك عن قول رسول هللا " طلب( العلم فريضة على كل مسلم )قال: 33رقم )

ى من وقع يف شيء من أمر دينه أن يسأل عنه ليس هو الذي يطلبونه، ولكن فريضة عل
 حىت يعلمه، وسنده صحيح إىل ابن املبارك.

)( كذا يف املخطوطة، واملثبت ما بني املعكوفني بعده من )األصل خامتة سفر السعادة( ومن  
 كشف اخلفاء.

 )( كذا يف املخطوطة ويف األصل )خامتة سفر السعادة( وحديث( إن هللا ... ). وهو أوضح.

¥ ".(1) 
")( أما مساع املالهي فأدلة كثرية على النهي عن ذلك ومنها: حديث أيب عامر  .128

( من طريق هشام بن عمار والبخاري رمحه هللا ينتقي 5590األشعري أخرجه البخاري رقم )
من أحاديث من تكلم فيهم من شيوخه كما هو مبني يف مقدمة الفتح وغري ذلك، وبني 

مة قيم رمحه هللا يف إغاثة اللهفان واستفاد من ذلك وزاد عليه العالثبوت احلديث اإلمام ابن ال
 األلباين رمحه هللا يف حترمي اآلت الطرب.

( أحاديث اللعب ابلشطرنج إابحة وحترميا  1/126)( قال ابن القيم يف كتابه نقد املنقول )
 كلها كذب على رسول هللا " وإمنا يثبت فيه املنع من الصحابة.

 

 ملخطوطة وكأهنا( ال تقتل ).)( كذا يف ا

 )( قال الدارقطين ال يصح هذا احلديث عن النيب ".

)( قال العقيلي ال يصح يف هذا الباب شيء وقال البخاري يف صحيحه ابب من أهدي له 
هدية وعنده جلساء فهو أحق قال: ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ومل يصح، ا. 

 (1/126القيم ) ه  املراد من نقد املنقول البن
)( هذا الباب ساقط من املخطوطة واملثبت من األصل )خامتة سفر السعادة( ومن )كشف 

 اخلفاء للعجلوين(

( وفيه جبارة بن املغلس وكثري بن سليم ضعيفان. ويف 3479)( أخرجه ابن ماجة رقم )
                                         

 47/60؟ ملتقى أهل احلديث 4 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (1)



113 

 

 ( وهو مع2052( وعن ابن مسعود رقم )2053الباب عن ابن عباس عند الرتمذي رقم )
 ما بعده صحيح.

 

 (1605)( من حديث معمر بن عبد هللا يف مسلم رقم )
)( قال النووي رمحه هللا عند احلديث وهذا احلديث صريح يف حترمي اإلحتكار، قال: أصحابنا 
االحتكار احملرم هو االحتكار يف األقوات خاصة وهو أن يشرتي الطعام يف وقت الغالء 

ار بكل دخره ليغلوا مثنه ... وأما غري األقوات فال حيرم االدخللتجارة وال يبيعه يف احلال بل ي
حال، وقال الشوكاين: وظاهر أحاديث الباب أن االحتكار حمرم من غري فرق بني قوت 
اآلدمي والدواب وغريه والتصريح ابلطعام يف بعض الرواايت ال يصلح لتقييد بقية الرواايت 

ما فراد اليت يطلق عليها املطلق ا. ه  قلت: و املطلقة بل هو من التنصيص على فرد من األ
قاله الشوكاين صواب وإن وقع االحتكار من أحد من األئمة ال خيصص فعله الدليل الصحيح 

 إذ هو اجتهاد منه رمحه هللا، وأما القول ابلنسخ فال دليل عليه.

 (3/379)( جاء مرفوعا موقوفا واملوقوف أرجح انظر سنن البيهقي الكربى )
 

 م[  07:39، 05-02-10لب علوم احلديث[        ] ]طا

 جزاك هللا خريا اي أخي، وسؤال هل هذا املوضوع كامال أم له تكملة؟؟؟

 

 م[  06:39، 05-02-11 ]أبو زالل[        ]

 :45يف بعضها نظر كما تبني من اهلوامش. ومين إضافة لرقم 
يقول الفريوزاابدي: "ابب حجوا قبل أن ال حتجوا وحديث من أمكنه احلج ومل حيج فليمت 

لشريعة . ويقول ابن عراق يف "تنزيه امل يثبت فيه شيء"إن شاء يهوداي وإن شاء نصرانيا 
 :167-166ص: 2املرفوعة" ج:

 

وت يهوداي أو ميحديث من ملك زادا وراحلة تبلغه إىل بيت هللا احلرام ومل حيج فال عليه أن 
نصرانيا )ت( من حديث علي )عد( من حديث أيب هريرة بلفظ من مات ومل حيج حجة 
اإلسالم يف غري وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي امليتتني إما يهوداي 
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أو نصرانيا )أبو يعلى وابن اجلوزي( من حديث أيب أمامة بنحوه وال يصح يف سند األول 
عور وفيه هالل بن عبد هللا موىل ربيعة بن عمرو وجمهول ويف الثاين أبو املهزم احلارث األ

وعبد الرمحن بن قطامي ويف الثالث عمار بن مطر ويف الرابع املغرية بن عبد الرمحن وليث بن 
أيب سليم مرتوكان وإمنا يروى هذا من قول عمر )تعقب( أبن حديث علي أورده الذهيب يف 

ل مث قال قد جاء إبسناد آخر أصلح من هذا وله شواهد من حديث امليزان من طريق هال
أيب أمامة وأيب هريرة وقد أخرجه البيهقي من حديث أيب أمامة وقال إسناده وإن كان غري 
قوي فله شاهد من قول عمر أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن عمر قال لقد مهمت 

زية كان له جدة ومل حيج فيضربو عليه اجلأن أبعث رجاال إىل هذه األمصار فلينظروا كل من  
ما هم مبسلمني وقال القاضي عز الدين ابن مجاعة يف مناسكه ال التفات إىل قول ابن اجلوزي 
إن حديث علي موضوع وكيف يصفه ابلوضع وقد أخرجه الرتمذي يف جامعه وقال إن كل 

ى من مؤول عل حديث يف كتابه معمول به إال حديثني وليس هذا أحدمها قال واحلديث
يستحل تركه وال يعتقد وجوبه وقال احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث الرافعي هذا احلديث 
له طرق فأخرجه سعيد بن منصور وأمحد يف كتاب اإلميان وأبو يعلى والبيهقي من طرق عن 
شريك عن ليث بن أيب سليم عن ابن سابط عن أيب أمامة وليث ضعيف وشريك سيء 

فه سفيان الثوري فأرسله أخرجه أمحد يف اإلميان وابن أيب شيبة من طريقه احلفظ وقد خال
عن ابن سابط مرسال وقال املنذري طريق أيب أمامة على ما فيها أصلح طرقه وله طريق 
أخرى صحيحة موقوفة أخرجها البيهقي عن عمر قال ليمت يهوداي أو نصرانيا ثالث مرات 

سبيله قال ابن حجر فإذا انضم هذا املوقوف  رجل مات ومل حيج وجد لذلك سعة وخليت
إىل مرسل ابن سابط علم أن هلذا احلديث أصال وحممله على من استحل الرتك وتبني لذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع )قلت( وعن بعضهم أنه على سبيل التغليظ والتنفري والتحريض 

ودي والنصراين ألن اليهعلى املبادرة إىل قضاء الفرض وعن بعضهم أنه على سبيل التمثيل 
ال حيج فمن مات ومل حيج كان كاليهودي والنصراين وهللا أعلم )قال( السيوطي ومن شواهده 
ما أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه عن ابن عمر قال من كان جيد وهو موسر صحيح ومل 

ني( وأخرج حيج كان سيماه بني عينيه كافر مث تال هذه اآلية )ومن كفر فإن هللا غين عن العامل
سعيد بن منصور من وجه آخر عن ابن عمر قال من وجد إىل احلج سبيال سنة مث سنة مث 
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مات ومل حيج مل يصل عليه ألنه ال يدري مات يهوداي أو نصرانيا )قلت( وتعقبه احلافظ ابن 
حجر أيضا فيما رأيته خبطه على حاشية املوضوعات البن درابس أبن ابن اجلوزي نفسه قد 

ه األحاديث ابلتحقيق حمتجا هبا فإن كانت موضوعة فكيف جاز له االحتجاج أخرج هذ
 هبا وهللا تعاىل أعلم.

 ".¥(1) 
"أما ابلنسبة ليوم السبت فكره بعض العلماء إفراده ابلصوم وذهب أيضا بعض  .129

العلماء إىل أنه ال يصام إال إذا وافق الفريضة فقط وأخذوا بظاهر حديث الصماء بنت بسر 
 فيما قال: )ال تصوموا يوم السبت إال -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  - عنهارضي هللا-

افرتض عليكم فإن مل جيد أحدكم إال حلاء عنب أو عود شجرة فليمضعه( هذا احلديث 
]أخرجه أبو داوود والتمرمذي والنسائي وبن ماجة وأمحد[ ، وضعفه كثري من أهل العلم قال 

اإلمام مالك وقال بعضهم إنه نقل عن اإلمام مالك أنه كذب أبو داوود أنه منسو  وأنكره 
 . «هذا احلديث شاذ أو منسو » -رمحه هللا تعاىل-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وهلذا فإن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا احلديث ولكن من العلماء من صححه منهم 
يضعف هذا  -رمحه هللا تعاىل-ان وقد ك -رمحه هللا تعاىل-الشيخ حممد انصر الدين األلباين 

احلديث مث رجع عن رأيه هذا وقال بتصحيحه وأفىت مبوجبه قال إنه ال يصام يوم السبت إال 
إذا وافق الصوم واجبا إال فيما افرتض عليكم ولكن الصحيح يف هذه املسألة هو احلق يف 

-يب ت عن النهذ احلديث هو ما عليه أكثر أهل العلم من أن هذا احلديث حديث ال يثب
كما قال اإلمام مالك وأبو داوود ومجاعة من أهل العلم ولو صح   -صلى هللا عليه وسلم

 -سلمصلى هللا عليه و -سندا فهو شاذ وذلك ملخالفته لألحاديث الصحيحة عن النيب 
ومنها ما ذكرانه قبل قليل ال ختصوا يوم اجلمعة بصوم من بني األايم ويف احلديث اآلخر )ال 

حدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده( وما اليوم الذي بعد مجعة؟ يصومن أ
يوم السبت وهذا احلديث يف الصحيحني بينما حديث الصماء بنت بسر متكلم فيه أيضا 

قال إلحدى زوجاته كانت صائمة يوم اجلمعة قال  -صلى هللا عليه وسلم-ورد )أن النيب 

                                         
 47/67؟ ملتقى أهل احلديث 4 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (1)



116 

 

غدا قالت ال قال فأفطري( وقوله تصومني غدا يقصد  صمت أمس قالت ال قال تصومني
به يوم السبت هذه أحاديث صحيحة فكيف نرتك هذه األحاديث الصحيحة وأنخذ حبديث 

 قد أنكره أكثر أهل العلم.

مث إن منت هذا احلديث فيه شيء من النكارة فإن يف قوله فإن مل جيد أحد كم إال حلاء عنب 
شيء من النكارة ألن اإلنسان إذا مل جيد شيئا فال حاجة  أو عود شجرة فليمضغها هذا فيه

ألن أيخذ حلاء عنب أو عود شجرة وميضغه وإمنا يفطر بقلبه ينوى الفطر بقلبه أما أنه أيخذ 
حلاء عنب لكي حيقق الفطر أو أيخذ عود شجرة وميضغه لكي حيقق الفطر فهذا فيه شيء 

كما   -صلى هللا عليه وسلم-كالم النيب   من النكارة ولذلك يبعد أن يكون هذا احلديث من
يقول بعض أهل العلم هذا احلديث ليس عليه نور النبوة ففيه نكارة يف متنه ويف سنده ولذلك 
فإن أكثر أهل العلم قدميا وحديثا قد أنكروا هذا احلديث وضعفوه ومل أيخذوا به وذلك 

ل على جواز ة اليت تدلضعفه وحىت ولو صح سندا فإنه شاذ ملخالفته األحاديث الصحيح
 صيام يوم السبت.

ولكن قال بعض الفقهاء إنه يكره إفراده وهذا هو مشهور من مذهب احلنابة وهذا ليس 
عليه دليل إمنا الدليل ورد فقط يف حديث الصماء بنت بسر وقد مسعتم كالم أهل العلم فيه 

اج إىل هة حكم شرعي حتتأما إفراده ما ورد فيه شيء يدل على كراهة إفراده ومعلوم أن الكرا
 دليل ظاهر وليس هناك دليل ظاهر يدل على كراهة إفراد يوم السبت.

يثبت فيه  وملوهلذا نقول القول الصحيح أن يوم السبت ال أبس بصومه وال أبس إبفراده 
مل يثبت يف صيام يوم السبت شيء بل إنه ورد يف حديث أم سلمة )أن أكثر ما يصوم  شيء
ني من األايم يومي السبت واألحد ويقول إهنما يوما عيد للمشرك -عليه وسلمصلى هللا -النيب 

فأحب أن أخالفهم( وهذا احلديث ]أخرجه النسائي[ ومن العلماء من ضعفه وحسنه آخرون 
ر من كان يصوم يوم السبت بل كان يكث  -صلى هللا عليه وسلم-فهو يدل على أن النيب 

 صيام يوم السبت.

لذي فقط ثبت فيه النهي هو يوم اجلمعة إذا أفرده بتخصيص خصه فقط إذن أايم األسبوع ا
قية أايم ب مل يثبت فيه شيءلكونه يوم مجعة هذا هو الذي ورد فيه النهي أما يوم السبت 

األسبوع كذك له أن يصوم من أيها شاء يتأتى ذلك يف يومي اإلثنني واخلميس هذا فيما 
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 يتعلق بصيام أايم األسبوع.

 

 ص[  10:26، 08-08-25ريب[        ] ]فيصل احل

 ".¥(1) 
 "التهنئة ملن يقص شعر رأسه بقول: نعيما .130

 السؤال: ما رأيك يف َّتنئة من يقص شعر رأسه بقوله: نعيما؟

اجلواب: من حلق مثل من شرب وقيل له: هنيئا، فينطبق عليه ما تقدم ))أن أصل التهنئة 
تة أبلفاظ يه، مثل التهنئة ابلنكاح، فهي اثبمشروع وما ثبت منه يلتزمه اإلنسان ويواظب عل

فاألمر فيه سعة، ويهنئ اإلنسان مبا شاء من األلفاظ ما دام  مل يثبت فيه شيءمعينة، وإذا 
أنه ال يعتقد أهنا سنة، وال يواظب عليه مواظبته على األذكار الشرعية، هذا ابلنسبة للبشارة 

هم س على الكلمة حىت ال تكاد تفوَّتم، فوالتهنئة(( ، لكن املشكلة أن مواظبة بعض النا
يعلموهنا أوالدهم الصغار كأهنا سنة، حىت يعاتب الولد إذا مل يقلها، فإن تعليمهم هبذا الشكل 
قد خيشى من الوقوع يف حمظور إقرار هذه الكلمة كأهنا سنة، وأن تعترب ذكرا من األذكار 

عضهم تقال ملن حلق حليته، وب الذي ال ينبغي التخلف عنها وال عن مقولتها، وأيضا ال
يقرتح أن يقال له: جحيما. فهذه مثل ما تقدم يف مسألة الشراب. حممد صاحل املنجد 

 حماضرة بعنوان: آداب التهنئة

 

 التهنئة بعيد امليالد الشخصي

 السؤال: ما حكم التهنئة بعيد ميالد شخص؟

هم الذين فيها تشبه ابلكفار، و  اجلواب: طبعا ال جيوز؛ ألهنا مناسبة حمرمة، فأعياد امليالد
ابتكروها وأدخلوها على املسلمني، وحنن املسلمني ليس عندان إال عيدان، الفطر واألضحى، 
وعيد األسبوع اجلمعة، ومن أدخل عيدا آخر فإنه يكون آمثا؛ ألن الشريعة حصرت أعياد 

 األمور احملرمة.األمة هبذه، فإذا عيد األم، وعيد رأس السنة، وأعياد امليالد كلها من 

 حماضرة بعنوان )الصاحب يف اهلجرة( للشيخ: )حممد املنجد(
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 بطاقات املعايدة

 السؤال: بطاقات َّتنئة يف العيد نستخدمها يف أعيادان؟

اجلواب: ال أبس إذا مل يكن عليها شعار خاص بعيد الكفار. أي: إذا أرسل لك شخص 
 ي كرمسس( !! . اه مثال مبناسبة عيد الفطر بطاقة مكتوب عليها )مر 

 من حماضرة )الصاحب يف اهلجرة( للشيخ حممد املنجد

 

 : بيع بطاقات أعياد النصارى782سؤال رقم 

السؤال: أان أعمل حماسب. ويف العمل يوجد بطاقات عيد ميالد املسيح عليها عبارات 
لبطاقات ااخل. إذا كان العميل حيضر يل هذه … وهو حيبك(  -شركية مثل )عيسى هو هللا 

فأبني له أنصحه( ، وأضع النقود يف آلة التسجيل. فهل أان كافر؟ أان أكره الشرك، وأكره 
 املسيحية، وأكره املسيحيني، فهل أان كافر؟

اجلواب: احلمد هلل، ما دمت مؤمنا كارها للشرك كارها لدين النصارى فلست بكافر بل أنت 
وز ن الدين، ولكن ال بد أن تعلم أنه ال جيمسلم ما دمت على التوحيد ومل ترتكب ما خيرج م

ملسلم أن يعني الكفار أبي وسيلة على إقامة أعيادهم واالحتفال هبا ومن ذلك بيع ما 
يستخدمونه يف أعيادهم. قال شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية رمحه هللا تعاىل يف  

لم هلم يف يم: " فأما بيع املسكتابه العظيم اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلح
أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرحيان وحنو ذلك أو إهداء ذلك 
هلم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم احملرم. وهو مبين على أصل وهو: أنه ال جيوز أن 

قاتلون به هم سالحا ييبيع الكفار عنبا أو عصريا يتخذونه مخرا. وكذلك ال جيوز أن يبيع
 مسلما. "

مث نقل عن عبد امللك بن حبيب من علماء املالكية قوله: " أال ترى أنه ال حيل للمسلمني 
أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ ال حلما وال إداما وال ثواب وال يعارون دابة 

.." م على كفرهموال يعاونون على شيء من عيدهم ألن ذلك من تعظيم شركهم ومن عوهن
 ط. دار املعرفة بتحقيق الفقي. 231، 229االقتضاء ص: 
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نسأل هللا أن يثبتك على احلق وجينبك الباطل ويرزقك من لدنه رزقا حسنا. وصلى هللا على 
 نبينا حممد.

 من موقع اإلسالم سؤال وجواب للشيخ حممد صاحل املنجد

 

 م[  12:06، 07-01-14 ]رأفت احلامد العدين[        ]

 فصل:ذكر ضعيف أحكام التهنئة.

 

 التهنئة بتمام احلج

 عن عروة بن مضرس قال: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن فقال:أفر  روعك اي عروة.

رواه البزار هكذا والطرباين يف حديث طويل تقدم فيمن أدرك عرفات كما يف جممع الزوائد 
معناه: أفر  روعك: إذا ذهب  قال صاحب النهاية ما 5612[ 582صفحة  - 3]جزء 

 عنك احلزن.

وفيه داود بن يزيد األودي قال ابن عدي: مل أر له حديثا منكرا جاوز احلد إذا روى عنه ثقة 
 وضعفه مجاعة.

 

 ".¥(1) 
 "اخلري الكثري[ )الشرح القدمي ) .131

 

 م[  04:29، 07-02-25 ]علي بن حسني فقيهي[        ]

 

 م[  04:31، 07-02-25 ]علي بن حسني فقيهي[        ]

 

 م[  06:01، 07-02-26 ]علي بن حسني فقيهي[        ]

 

 م[  06:03، 07-02-26 ]علي بن حسني فقيهي[        ]
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 ابب الغسل لإلحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة - 117

عن زيد بن اثبت: )أنه رأى النيب صلى هللا عليه وآله وسلمتجرد إلهالله واغتسل( .  - 1
[ 1رتمذي. ) ]رواه ال

(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newrep

ly.php?do=newreply&noquote=1&p=543999#
_ftn1)) 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كان رسول هللا صلىاهلل عليه وآله وسلم إذا أراد  - 2
 أن حيرم غسل رأسه خبطمى وأشنان ودهنه بشيء من زيتغري كثري( . رواه أمحد.

ائشة قالت: )نفست أمساء بنت عميس مبحمد بن أيب بكرابلشجرة فأمر رسول وعن ع - 3
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم أاب بكر أن أيمرها أن تغتسلوَّتل( . رواه مسلم وابن ماجه وأبو 

 داود.

وعن جعفر بن حممد عن أبيه: )أن عليا كرم هللا وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم  - 4
 وإذا أراد أن حيرم( . رواه الشافعي.اجلمعة ويوم عرفة 

وعن ابن عمر: )أنه كان ال يقدم مكة إال ابت بذي طوى حىت يصبحويغتسل مث  - 5
يدخل مكة هنارا ويذكر عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أهنفعله( . أخرجه مسلم وللبخاري 

ن حيرم امه قبل أمعناه وملالك يف املوطأ عن انفع أن عبد اللهنب عمر )كان يغتسل إلحر 
 ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة( .

[ ( هذه األحاديث تتعلق أبحكام منها الغسل عند اإلحرام فحديث زيد بن اثبت 1) ]
)أنه رأى النيب صلى هللا عليه وآله وسلمتجرد إلهالله واغتسل( فيه ضعف ولكن له شاهد 

 عنه عليه الصالة والسالم من حديث ابن عمر أن من السنة الغسل عند اإلحرام وقد ثبت
الغسل عند دخوله مكة عليه الصالة والسالم. فالغسل عند اإلحرام مستحب حلديث زيد 
ويعضده حديث ابن عمر فيستحب للمحرم أن يغتسل يف امليقات أو يف بيته إذا كان بيته 

مد هلل يف قريب أو قبل ركوبه الطائرة إذا كان ليس بينه وبني امليقات إال مدة يسرية كفى واحل
حصول السنة، وهكذا احلائض والنفساء يستحب هلم الغسل كما أمر النيب صلى هللا عليه 
وسلم أمساء بنت عميس زوجة الصديق عندما ولدت حممد بن أيب بكر أمرها أن تغتسل، 
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وهكذا عائشة ملا حاضت بعد دخوهلا مكة أن تغتسل وتليب ابحلج مع العمرة فهذا يدل 
ل لإلحرام كما فعله عليه الصالة والسالم وكما أمر به أمساء وعائشة على استحباب الغس

أما حديث جعفر بن حممد )أن عليا كرم هللا وجهه كانيغتسل يوم العيدين ويوم اجلمعة ويوم 
عرفة وإذا أراد أن حيرم( فهو منقطع ألن حممد مل يدرك عليا ومل يسمع منه وقد سبق انه مل 

ل فال شيء فال يستحب الغسل للعيدين وال لعرفة ومن اغتس يثبت يف غسل العيدين وعرفة
 أبس وإال فلم يثبت يف ذلك سنة.

هل اإلغتسال لإلحرام واجب؟ اإلغتسال لإلحرام مستحب. وعند دخول  -@ اإلسئلة: أ 
مكة كما نقله ابن عمر يف الصحيح واليوم ابلسيارات املكان قريب بني غسله لإلحرام ومكة 

 رام لقرب عهده من الغسل.فيكفيه غسله لإلح

ذكر صاحب زاد املستقنع أنه يستحب ملن مل جيد املاء التيمم؟ حمتمل فمن قال املقصود  -ب
النظافة قال ال يستحب التيمم ألن التيمم ال نظافة فيه، ومن قال املقصود الطهارة وأنه حيرم 

امه وتلبيته على ىت يكون إحر على طهارة فالتيمم يقوم مقام املاء فإذا مل يتيسر له املاء تيمم ح
طهارة، وهذا املعىن أقرب وأظهر وأن املقصود الوضوء والصالة ركعتني وحيرم بعد صالة وليس 

 املقصود التنظف.

@@ ]الغسل لإلحرام سنة اثبتة أمربه صلى هللا عليه وسلم عائشة وأمساء بنت عميس 
حبديث ابن  يف ولكن أتيدوفعل صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث زيد وإن كان فيه ضع

عمر أنه قال )من السنة الغسل للمحرم( ذكره يف جممع الزوائد إبسناد ال أبس به، كذلك 
الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله صلى هللا عليه وسلم أنه كان يغتسل بذي طوى 
قبل دخول مكة فيستحب ملن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي ويزيل 

لم فهناك من رائحة فاحلاصل انه سنة لثبوت احلديث لذلك، وأما الغسل للعيد وعرفة ما 
 يثبت فيه شيء[

 

 م[  08:10، 07-02-26 ]امحد هللا[        ]

 ابرك هللا فيك
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 ورحم هللا الشيخ ابن ابز

 

 م[  09:42، 07-02-27 ]علي بن حسني فقيهي[        ]

 

 م[  09:46، 07-02-27فقيهي[        ] ]علي بن حسني 

 ابب غسل املغمى عليه إذا أفاق - 119

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فقال:  - 1
أصلى الناس. فقلنا: ال هم ينتظرونك اي رسول هللا فقال: ضعوا يل ماء يف املخضب. قالت: 

نتظرونك فأغمي عليه مث أفاق فقال: أصلى الناس فقلنا: ال هم ي ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء
اي رسول هللا فقال: ضعوا يل ماء يف املخضب. قالت: ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي 
عليه مث أفاق قال: أصلى الناس فقلنا: ال هم ينتظرونك اي رسول هللا فذكرت إرساله إىل أيب 

[ 1) ]بكر( . ومتام احلديث متفق عليه. 
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newrep

ly.php?do=newreply&noquote=1&p=545163#
_ftn1)) 

 

[ ( هذا يدل على استحباب الغسل للمغمى عليه ألن الغسل ينشطه ورمبا دفع عنه 1) ]
اإلغماء فإذا اغتسل فهو مستحب وال جيب إال إذا خرج منه مين كاحملتلم، فاألصل أنه 

 صلى هللا عليه وسلم.مستحب لفعله 

فاحلديث فيه فوائد: منها استحباب االغتسال للمغمى عليه ملا فيه من التنشيط والتقوية  -
 على العمل.

ومنها أنه صلى هللا عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى عنه فدل على جواز اإلستنابة.  -
يعه الصحابة ة.وهلذا ابوفيه داللة على فضل الصديق وأنه األوىل ابإلمامة العظمى وهي اخلالف

 ألهنم عرفوا من توليته اإلمامة بعده أنه أوىل الناس ابإلمامة الكربى

@@ ]فيه أنه يستحب للمغمى عليه اإلغتسال أتسيا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ألنه  -
ينشط ورمبا أزال أسباب اإلغماء وال جيب وإمنا هو مستحب وإن جيب الوضوء كالنوم إال 
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 الما أو منيا يف ثوبه فيغتسل كالنائم[ )الشرح القدمي(إذا وجد احت

 ".¥(1) 
"وهذا مذهب أمحد بل كان أمحد يفعله وحيتج فيه أبثر عن احلسن، فقد اخرج  .132

( بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أاب عبد هللا أيخذ 60اخلالل يف الرتجل )
نا، ىل امرأة قد مساها أبو عبد هللا فقلمن حاجبيه ابملقراض، وقال: قال أبو محزة: أرسلنا إ

أكاان احلسن أيخذ من حاجبيه؟ قالت: نعم رأيته أيخذ من حاجبيه. ذكره عمرو عبد املنعم 
 (193سليم يف تعليقه على فتاوى ابن منيع )فتاوى مهمة 

قال النووي: وأما األخذ من احلاجبني إذا طاال فلم أرى فيه شيئا ألصحابنا، وينبغي أن 
د أنه ال أبس فيكره. وذكر بعض أصحاب أمح مل يثبت فيه شيءألنه تغري خللق هللا،  يكره،

 (1/343به وكان أمحد يفعله وحكي أيضا عن احلسن البصري. اجملموع )
 

 مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص احلواجب.

غريه.. وهذا  أوقال الشيخ العثيمني: التجمل نوعان: جتميل إلزالة العيب الناتج عن حادث 
ال أبس به وال حرج فيه الن النيب صلى هللا عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه يف احلرب أن 

 يتخذ أنفا من ذهب..

والنوع الثاين: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزايدة احلسن وهو حمرم 
لك من واملتنمصة.. ملا يف ذ وال جيوز.. ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن النامصة

 110إحداث التجميل الكمايل الذي ليس إلزالة العيب.. فتاوى املرأة ص 

 

 مسألة: حكم منص الشعر الذي بني احلاجبني.

 اختلف العلماء يف هذه املسألة إىل قولني:

. ال جيوز إزالة الشعر الذي بني احلاجبني لدخوله يف معىن النمص احملرم ولتغيريه خلق هللا -1
وعلى هذا القول مجاهري أهل العلم وقد تقدم ذكرهم يف بيان معىن النماص وهل خيتص 

 النمص بشعر احلاجبني أم انه يعم شعر الوجه.
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جيوز إزالة الشعر الذي بني احلاجبني وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية واإلفتاء  -2
 لجنة ما يلي:يف اململكة العربية السعودية، فقد جاء يف فتاوى ال

 أ. سئلت اللجنة عن حكم اإلسالم يف نتف الشعر الذي بني احلاجبني؟

 (5/197فأجابت: جيوز نتفه ألنه ليس من احلاجبني. )
 ب. سئلت اللجنة ما يف إزالة املرأة لشعر جسمها؟

فأجابت: جيوز هلا ما عدا شعر احلاجب والرأس فال جيوز هلا أن تزيلهما وال شيئا من احلاجبني 
 (5/194حبلق وال غريه. )

 

 مسألة: احلكمة من النهي عن النمص.

قال اإلمام اخلطايب: إمنا ورد الوعيد الشديد يف هذه األشياء ملا فيها من الغش واخلداع، ولو 
رخص يف شيء منها لكان وسيلة إىل استجازة غريها من أنواع الغش، وملا فيها من تغيري 

فتح ابن مسعود بقوله: املغريات خلق هللا،، وهللا العلم. الاخللقة واىل ذلك اإلشارة يف حديث 
(10/393) 
 

 مسألة: حكم اشرتاك الرجل يف مسائل النمص.

 جاء يف املوسوعة الفقهية أنه ))حيرم على الرجل التنمص(( )اجلزء الرابع مادة تنمص( -

وع ة. جممقال العثيمني: فعلى املرء أن يتجنب ذلك )النمص( سواء كان رجال أو امرأ -
سؤال  27، فتاوى نسائية ص 577( ، فتاوى علماء البلد احلرام ص 4/134الفتاوى )

17 

 

 مسألة: حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها.

قد مر معنا يف أدلة بيان حرمة النمص حديث ابن مسعود وفيه عندما قالت له أم يعقوب 
 فانظري قال فدخلت على امرأة عبد فإين أرى شيئا من هذا على امرأتك اآلن قال: اذهيب

هللا فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك مل جنامعها. متفق 
 عليه

 قال اإلمام النووي:
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قوله لو كان ذلك مل جنامعها قال مجاهري العلماء معناه مل نصاحبها ومل جنتمع حنن وهي بل  
ي: وحيتمل أن معناه مل أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما كنا نطلقها ونفارقها، قال القاض

سبق فيحتج به يف أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصالة أو غريمها ينبغي 
 (14/107له أن يطلقها. وهللا اعلم شرح مسلم )

 

 مسألة: حكم من ال شعر حواجب هلا.

 .وزراعته يف املكان املصاب سئل الشيخ ابن عثيمني عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس
فقال: نعم جيوز ألن هذا من ابب رد ما خلق هللا عز وجل ومن ابب إزالة العيب وليس هو 
من ابب التجميل أو الزايدة على ما خلق هللا عز وجل فال يكون من ابب تغيري خلق هللا 

ان أحدهم ن كبل هو من رد ما نقص وإزالة العيب وال خيفى ما يف قصة الثالثة النفر الذي
أقرع، وأخرب أنه حيب أن يرد هللا عز وجل عليه شعره فمسحه امللك فرد هللا عليه شعره 

 1185فأعطي شعرا حسنا. متفق عليه فتاوى علماء البلد احلرام ص 

 مسألة: حكم صبغ احلاجبني.

 ".¥(1) 
"إال يف حج أو عمرة قال منصور: فذكرت ذلك إلبرهيم فقال كانوا أيخذون من  .133

 نب اللحية )(جوا

قال النووي: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفريها وهو معىن أوفوا اللحى يف الرواية األخرى وكان 
من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء يف اللحية عشر خصال 
مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض إحداها: خضاهبا ابلسواد إال لغرض اجلهاد، الثانية 
خضاهبا ابلصفرة تشبيها ابلصاحلني ال التباع السنة، الثالثة تبييضها ابلكربيت أو غريه 
استعجاال للشيخوخة ألجل الرايسة والتعظيم وايهام أنه من املشايخ، الرابعة نتفها أو حلقها 
أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة، اخلامسة نتف الشيب، السادسة تصفيفها طاقة 

تصنعا ليستحسنه النساء وغريهن، السابعة الزايدة فيها والنقص منها ابلزايدة يف فوق طاقة 
شعر العذار من الصدغني أو أخذ بعض العذار يف حلق الرأس ونتف جانيب العنفقة وغري 
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ذلك، الثامنة تسرحيها تصنعا ألجل الناس، التاسعة تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة 
شرة النظر إىل سوادها وبياضها إعجااب وخيالء وغرة ابلشباب وفخرا املباالة بنفسه، العا

ابملشيب وتطاوال على الشباب، احلادية عشر عقدها وضفرها، الثانية عشر حلقها إال إذا 
 نبت للمرأة حلية فيستحب هلا حلقها )( .

 يف وقال النووي أيضا: فرع ذكر أبو طالب املكي يف قوت القلوب مث الغزايل يف اإلحياء
اللحية عشر خصال مكروهة إحداها خضاهبا ابلسواد إال لغرض اجلهاد إرعااب للعدو إبظهار 
الشباب والقوة فال أبس إذا كان هبذه النية ال هلوى وشهوة وهذا كالم الغزايل وسأفرد فرعا 
للخضاب ابلسواد قريبا إن شاء هللا تعاىل الثانية تبييضها ابلكربيت أو غريه استعجاال 

وخة وإظهارا للعلو يف السن لطلب الرايسة والتعظيم واملهابة والتكرمي ولقبول حديثه للشيخ
وإيهاما للقاء املشايخ وحنوه الثالثة خضاهبا حبمرة أو صفرة تشبها ابلصاحلني ومتبعي السنة 
ال بنية اتباع السنة الرابعة نتفها أول طلوعها وختفيفها ابملوسى إيثارا للمرودة واستصحااب 

ا وحسن الوجه وهذه اخلصلة من أقبحها اخلامسة نتف الشيب وسيأيت بسطه إن شاء للصب
هللا تعاىل السادسة تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع ليستحسنه النساء 
وغريهن السابعة الزايدة فيها والنقص منها كما سبق الثامنة تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة 

 بنفسه التاسعة تسريح تصنعا العاشرة النظر إليها إعجااب وخيالء وغرة ابلشبابوقلة املباالة 
وفخرا ابملشيب وتطاوال على الشباب وهااتن اخلصلتان يف التحقيق ال تعود الكراهة فيهما 

 إىل معىن يف اللحية خبالف اخلصال السابقة وهللا أعلم )( .

 الشعور واألظفار ومواراته يف األرض وقال النووي أيضا: فرع يستحب دفن ما أخذ من هذه
نقل ذلك عن ابن عمر رضي هللا عنهما واتفق عليه أصحابنا وسنبسطه يف كتاب اجلنائز 
حيث ذكره األصحاب إن شاء هللا تعاىل فرع سبق يف احلديث أن إعفاء اللحية من الفطرة 

ها كفعل األعاجم قص فاإلعفاء ابملد قال اخلطايب وغريه هو توفريها وتركها بال قص كره لنا
قال وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفري الشوارب قال الغزايل يف اإلحياء اختلف السلف 
فيما طال من اللحية فقيل ال أبس أن يقبض عليها ويقص ما حتت القبضة فعله ابن عمر 

افية عمث مجاعة من التابعني واستحسنه الشعيب وابن سريين وكرهه احلسن وقتادة وقالوا يرتكها 
لقوله ؟ واعفوا اللحى قال الغزايل واألمر يف هذا قريب إذا مل ينته إىل تقصيصها ألن الطول 
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املفرط قد يشوه اخللقة هذا كالم الغزايل والصحيح كراهة األخذ منها مطلقا بل يرتكها على 
حاهلا كيف كانت للحديث اعفوا اللحى وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

؟ كان أيخذ من حليته من عرضها وطوهلا فرواه الرتمذي إبسناد ضعيف ال حيتج به  أن النيب
وأما املرأة إذا نبت هلا حلية فيستحب حلقها صرح به القاضي حسني وغريه وكذا الشارب 
والعنفقة هلا هذا مذهبنا وقال حممد بن جرير ال جيوز هلا حلق شيء من ذلك وال تغيري شيء 

نقص وأما األخذ من احلاجبني إذا طاال فلم أر شيئا ألصحابنا وينبغي  من خلقتها بزايدة وال
د أنه ال أبس فكره وذكر بعض أصحاب أمح مل يثبت فيه شيءأن يكره ألنه تغيري خللق هللا 

به قال وكان أمحد يفعله وحكى أيضا عن احلسن البصري قال الغزايل تكره الزايدة يف اللحية 
شعر العذارين من شعر الصدغني إذا حلق رأسه أو ينزل  والنقص منها وهو أن يزيد يف

 فيحلق بعد

 ".¥(1) 
"قال النووي: وأما إعفاء اللحية فمعناه توفريها وهو معىن أوفوا اللحى يف الرواية  .134

األخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء يف اللحية 
من بعض إحداها: خضاهبا ابلسواد إال لغرض  عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا

ربيت اجلهاد، الثانية خضاهبا ابلصفرة تشبيها ابلصاحلني ال التباع السنة، الثالثة تبييضها ابلك
أو غريه استعجاال للشيخوخة ألجل الرايسة والتعظيم وايهام أنه من املشايخ، الرابعة نتفها 

لصورة، اخلامسة نتف الشيب، السادسة أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن ا
تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغريهن، السابعة الزايدة فيها والنقص 
منها ابلزايدة يف شعر العذار من الصدغني أو أخذ بعض العذار يف حلق الرأس ونتف جانيب 

ة ملبدة إظهارا ركها شعثالعنفقة وغري ذلك، الثامنة تسرحيها تصنعا ألجل الناس، التاسعة ت
للزهادة وقلة املباالة بنفسه، العاشرة النظر إىل سوادها وبياضها إعجااب وخيالء وغرة ابلشباب 
وفخرا ابملشيب وتطاوال على الشباب، احلادية عشر عقدها وضفرها، الثانية عشر حلقها 

 إال إذا نبت للمرأة حلية فيستحب هلا حلقها )( .
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ع ذكر أبو طالب املكي يف قوت القلوب مث الغزايل يف اإلحياء يف وقال النووي أيضا: فر 
اللحية عشر خصال مكروهة إحداها خضاهبا ابلسواد إال لغرض اجلهاد إرعااب للعدو إبظهار 
الشباب والقوة فال أبس إذا كان هبذه النية ال هلوى وشهوة وهذا كالم الغزايل وسأفرد فرعا 

جاال  تعاىل الثانية تبييضها ابلكربيت أو غريه استعللخضاب ابلسواد قريبا إن شاء هللا
للشيخوخة وإظهارا للعلو يف السن لطلب الرايسة والتعظيم واملهابة والتكرمي ولقبول حديثه 
وإيهاما للقاء املشايخ وحنوه الثالثة خضاهبا حبمرة أو صفرة تشبها ابلصاحلني ومتبعي السنة 

تصحااب ول طلوعها وختفيفها ابملوسى إيثارا للمرودة واسال بنية اتباع السنة الرابعة نتفها أ
للصبا وحسن الوجه وهذه اخلصلة من أقبحها اخلامسة نتف الشيب وسيأيت بسطه إن شاء 
هللا تعاىل السادسة تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة للتزين والتصنع ليستحسنه النساء 

هارا للزهادة الثامنة تركها شعثة منتفشة إظ وغريهن السابعة الزايدة فيها والنقص منها كما سبق
وقلة املباالة بنفسه التاسعة تسريح تصنعا العاشرة النظر إليها إعجااب وخيالء وغرة ابلشباب 
وفخرا ابملشيب وتطاوال على الشباب وهااتن اخلصلتان يف التحقيق ال تعود الكراهة فيهما 

 أعلم )( . إىل معىن يف اللحية خبالف اخلصال السابقة وهللا

وقال النووي أيضا: فرع يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور واألظفار ومواراته يف األرض 
نقل ذلك عن ابن عمر رضي هللا عنهما واتفق عليه أصحابنا وسنبسطه يف كتاب اجلنائز 
حيث ذكره األصحاب إن شاء هللا تعاىل فرع سبق يف احلديث أن إعفاء اللحية من الفطرة 

ابملد قال اخلطايب وغريه هو توفريها وتركها بال قص كره لنا قصها كفعل األعاجم فاإلعفاء 
قال وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفري الشوارب قال الغزايل يف اإلحياء اختلف السلف 
فيما طال من اللحية فقيل ال أبس أن يقبض عليها ويقص ما حتت القبضة فعله ابن عمر 

ا عافية حسنه الشعيب وابن سريين وكرهه احلسن وقتادة وقالوا يرتكهمث مجاعة من التابعني واست
لقوله ؟ واعفوا اللحى قال الغزايل واألمر يف هذا قريب إذا مل ينته إىل تقصيصها ألن الطول 
املفرط قد يشوه اخللقة هذا كالم الغزايل والصحيح كراهة األخذ منها مطلقا بل يرتكها على 

فوا اللحى وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حاهلا كيف كانت للحديث اع
أن النيب ؟ كان أيخذ من حليته من عرضها وطوهلا فرواه الرتمذي إبسناد ضعيف ال حيتج به 
وأما املرأة إذا نبت هلا حلية فيستحب حلقها صرح به القاضي حسني وغريه وكذا الشارب 
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يء وز هلا حلق شيء من ذلك وال تغيري شوالعنفقة هلا هذا مذهبنا وقال حممد بن جرير ال جي
من خلقتها بزايدة وال نقص وأما األخذ من احلاجبني إذا طاال فلم أر شيئا ألصحابنا وينبغي 

د أنه ال أبس فكره وذكر بعض أصحاب أمح مل يثبت فيه شيءأن يكره ألنه تغيري خللق هللا 
يف اللحية  لغزايل تكره الزايدةبه قال وكان أمحد يفعله وحكى أيضا عن احلسن البصري قال ا

والنقص منها وهو أن يزيد يف شعر العذارين من شعر الصدغني إذا حلق رأسه أو ينزل 
فيحلق بعد العذارين قال وكذلك نتف جانيب العنفقة وغري ذلك فال يغري شيئا وقال أمحد 

 بن حنبل ال أبس حبلق

 ".¥(1) 
 "هل علينا إجابة كلمات اإلقامة ... .135

 

 ص[  03:17، 05-11-26اذق[        ] ]ابو ح

 السالم عليكم

 

 معذرة: ال أعلم أن سوأيل هذا ميكن ويناسب ىف هذا املنتدي

 

 اان ىف مشكلة

 من فضلكم أن تساعدوين

 

 إذا أقيمت للصالة هل علينا أن جنيب ألفاظها كما ىف األذان؟ -1

 االذان؟وهل يشرع قراءة دعاء "اللهم رب هذه الدعوة" كما بعد  -2

إن ىف جمتمعنا جواب كلمة " الصالة خري من النوم" ب"صدقت وبررت" هل هذا  -3
 العمل اثبت عن النيب؟

 

 جزاكم هللا....
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 م[  12:23، 05-11-26 ]ماجد الودعاين[        ]

أما سؤالك األول، فأذكر أين قرأت للجنة الدائمة أبن الرتديد خلف املؤذن يف اإلقامة جائز 
ن كما ورد يف احلديث: بني كل أذانني صالة " وقد حبثت عن هذه الفتيا فلم ألهنا أذا

 أجدها..لكن هذه فتوى الشيخ الفوزان:

 السؤال:

 ما حكم الرتديد خلف املؤذن؟ وهل يشرع ذكر بعد اإلقامة أم ال؟

 املفيت: صاحل بن فوزان الفوزان

 اإلجابة:

 

غريه من يقول املؤذن من التكبري والتهليل و  املشروع متابعة املؤذن؛ أبن يقول السامع مثل ما
ألفاظ األذان إال يف احليعلتني فإنه يقول ال حول وال قوة إال ابهلل وكذا تشرع متابعة ألفاظ 

 ه وسلم.عن النيب صلى هللا علي فلم يثبت فيه شيءاإلقامة؛ ألهنا أذان، أما الدعاء بعدها؛ 

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&

iw_a=view&fatwa_id=6523 

---- 

 أما قول "صدقت وبررت" فال يعضده دليل:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthr

ead.php?t=28369&highlight=%D5%CF%DE%CA

+%E6%C8%D1%D1%CA 

 

 وهللا أعلم..

 

 م[  09:36، 05-11-26 ]أبو عبد هللا األثري[        ]

 انظر هنا:

 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthr

ead.php?t=41585 



131 

 

 

 م[  11:27، 05-11-26 ]أبو حممد[        ]

أتييدا لكالم األ  ماجد.. يرى الشيخ ابن ابز مشروعية الرتديد يف اإلقامة.. جتد هذا يف 
 فتاواه اليت مجعها الطيار.

 

 - داودوأظنه عزاه أليب-ويرى الشيخ ابن عثيمني عدم املشروعية.. ألنه ورد فيه حديث 
 لكنه ضعيف، وعليه فال يشرع الرتديد.. ارجع لفتاواه اليت مجعها السليمان.

 

 هذه فائدة على عجالة!

 

 ص[  01:28، 05-11-27 ]ابو حاذق[        ]

 جزاكم هللا خري اجلزاء ااب حممد وماجد وااب عبد هللا

 على الردود

 

 (1)...........رمحنا هللا." 
 م[  01:15، 07-09-12العامري[        ]" ]مسعر  .136

 بعد شكر اإلخوة

 ميكن أن يفسحوا ابملشاركة مبا يلي:

قد صلى النيب صلى هللا عليه وسلم أكثر من مخسة آالف ليلة ومل ينقل أنه قنت يف وتر  -1
منها، وقد شهد صالته عائشة وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغريهم، بل صلى أبصحابه 

نقل عنه ال فعل وال أمر، وال يصح يف الباب شيء كما قال أمحد وابن خزمية ليايل ومل ي
 وغريهم، وأما حديث احلسن فلفظة الوتر شاذة كما علم يف غري هذا املوضع.

قنوت النوازل غري قنوت الوتر من حيثيات كثرية، منها صيغة الدعاء، فقنوت النوازل  -2
تفتح هبا ة، وهلذا مل يثبت أنه صلى هللا عليه وسلم اسإمنا يقصد هبا الدعاء ملن نزلت به النازل

احلمد والصالة والثناء.. بل يقصد ملا قام له وهو الدعاء للمسلمني والدعاء على الكفار..فال 
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يظهر فيها قصد الدعاء مبا يصنعه الناس اآلن يف قنوت الوتر من الدعاء لألحياء واألموات 
 -ن غري شأن النازلةم-ومبسائل من حاجيات الدنيا واآلخرة 

يشبه هذا من وجه الدعاء للميت يف صالة اجلنازة، فإنه يدعى له قصدا، وقد يدخل غريه 
 تبعا كما يف حديث )اللهم اغفر لصغريان..(

ال يظهر وقت إال للمسلمني فيه انزلة، فالذي يظهر تقييد القنوت هلا أبوان اشتدادها، -3
الدعاء هلا كما يف املسألة السابقة، وإذا نزلت انزلة  وإال غدا النوازل غري نوازل، وأن يقصد

 أخرى قصدت أيضا، وال أبس أن يلحقها غريها تبعا.

 

فالذي يظهر أنه ال يكثر القنوت، وإن قنت فليقصد النصف الثاين من رمضان، وإن -4
قنت قبله فال أبس، وإذا قنت فال يطل وال يلحن، وليقصد الدعاء للمسلمني ويلعن الكفار، 

 وال أبس أن يزيد على ذلك من ابب املصلحة )!( .

 

 والطرح للمباحثة..

 

 م[  06:58، 07-09-15 ]ابو عاصم النبيل[        ]

 سلمكم هللا ويل مالحظة على قول اال  الفاضل أيب إبراهيم احلائلي

ة فسلمك هللا لو سلمنا مبا ذهبت إليه وال أرى التسليم لك فيه ملا يف ذلك من مفراقة وخمال
فقنوت النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقتصر فيه على صالة الوتر دون غريها فمن أين لنا حنن 

عن  ثبت فيه شيءمل ياملتبعني هلدي النيب صلى هللا عليه وسلم أن خنصصها ابلوتر الذي 
 النيب صلى هللا عليه وسلم ونستحسن ذلك ابالجتماع والكثرة ووو

 فيه مأجورا على نيتك الطيبة وسعيك الستيضاح احلقسلمك هللا اجتهاد عسى أن تكون 

 وفقين هللا واايك للصواب والرشاد

 فهل من تعليق ملشائخنا الكرام
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 م[  09:42، 07-09-15 ]أبو إبراهيم احلائلي[        ]

 (1)ابرك هللا فيكم ونفع بكم مجيعا." 
 "املتعبد بغري فقه .137

 

 م[  10:47، 04-03-19 ]حممد عبادي[        ]

 قال يف كشف اخلفاء:

 

 وللديلمي عن واثلة بن األسقع رفعه:املتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحون

 

 فهل هو صحيح؟

 

 م[  11:47، 04-03-19 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 هذا احلديث اليصح

 

 قال املناوي يف فيض القدير

 260ص: 6ج:

 

ألن الفقه  يب نعيم الطاحونة ابهلاء وذلكاملتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحون لفظ رواية أ
هو املصحح جلميع العبادات وهي بدونه فاسدة فاملتعبد على جهل يتعب نفسه دائما  
كاحلمار وهو حيسب أنه حيسن صنعا ويف تشبيهه ابحلمار مذمة ظاهرة وَّتجني حلاله كما 

 له وقلة العقل( وشهادة عليه ابلب5يف قوله تعاىل كمثل احلمار حيمل أسفارا )اجلمعة 

)حل( عن سهل بن إمساعيل الواسطي عن حممود بن حممد بن إبراهيم بن العالء الشامي 
عن بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن واثلة بن األسقع وحممد بن إبراهيم بن العالء 

 الدمشقي الزاهد

 قال يف امليزان عن الدارقطين كذاب
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 وقال ابن عدي عامة أحاديثه غري حمفوظة

وقال ابن حبان ال حتل الرواية عنه إال لالعتبار كان يضع احلديث مث ساق له أخبارا هذا 
 منها

 وقال ابن اجلوزي حديث ال يصح حممد بن إبراهيم وضاع وتعقبه املؤلف أبن له متابعا

 

 م[  11:54، 04-03-19 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 قال ابن اجلوزي يف املوضوعات

 

بغري فقه أنبأان حممد بن عبد الباقي بن أمحد قال أنبأان أمحد بن أمحد احلداد  ابب ذم التعبد
قال أنبأان أبو نعيم احلافظ قال حدثنا سهيل بن إمساعيل الواسطي قال حدثنا حممود بن 
حممد قال حدثنا حممد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن 

لة قال قال رسول هللا ))املتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحونة(( هذا خالد بن معدان بن واث
حديث ال يصح عن رسول هللا واملتهم به حممد بن إبراهيم قال ابن حبان كان يضع احلديث 

 ال حيل االحتجاج به

 

 قال السيوطي يف الآليل

 

بكر أمحد بن  و)قلت( اتبعه نعيم بن محاد عن بقية أخرجه الطيالسي يف ترغيبه أنبأان أب
ابكونة الشريازي حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد حدثنا أبو بكر بن شهراير حدثنا حممد بن 

 رزق هللا حدثنا نعيم عن بقية به وهللا أعلم

 

 وقال الكناين يف تنزيه الشريعة

( حديث املتعبد بغري فقه كاحلمار ىف الطاحونة )نع( من حديث واثلة وال يصح فيه 46)
 براهيم الشامى )تعقب( أبنه اتبعه نعيم بن محاد أخرجه الطبسى ىف ترغيبهحممد بن إ

 

 قال الشوكاين يف الفوائد اجملموعة
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حديث املتعبد بغري فقه كاحلمار يف الطاحونة ما اختذ هللا من ويل جاهل ولو اختذه لعلمه 68
 قال ابن حجر ليس بثابت

 

 وقال السيوطي يف تدريب الراوي

قه ومذمةالعلماءالذين ميشون اىل السلطان ومساحمة العلماء وزايرةاملالئكة وذم التعبد بغري ف
 (1)." مل يثبت فيه شيءقبور العلماء 

"تعاىل أن الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات لفردوس إىل آخر السورة  .138
 فأنك تستيقظ يف تلك الساعة أن شاء هللا تعاىل بفضله ويتكرر تيقظك ومهما استيقظت

فأدع يل ولك وهذا مما اهلمنيه هللا سبحانه فاستفده وما كتبته إال بعد استخارة وإايك أن 
تدعو هنا على مسلم ولو كان ظاملا فإن خالفتين فاهلل حسيبك وبني يديه أكون خصيمك 
وأان أرغب إليك أن تشركين يف دعائك إذ أفدتك هذه الفائدة العظيمة وكنت شيخك فيها 

 سرار يطلع هللا عليها من يشاء من أوليائه جعلنا هللا منهم بفضله وصلى هللاوللقرآن العظيم أ
 على سيدان حممد وعى ءاله وصحبه وسلم تسليما

 

------------------------------------------------
------------ 

 وكالمه هذا أيضا اليصح

 

---------------------------- 

 ضعيف اليصحوجاء يف ذلك أثر مقطوع ولكنه 

( حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن عبدة عن زر بن 3449قال الدارمي يف مسنده )
حبيش قال من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها قال عبدة فجربناه 

 فوجدان كذلك
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 إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري وهو املصيصي الصنعاين

 ن قولهوهو مقطوع على زر بن حبيش م

 هبذا اإلسناد 246وأخرجه أبو عبيد يف فضائل القرآن ص 

 ( بنفس السند318وأخرجه ابن أيب الدنيا يف التهجد وقيام الليل )

 

------------------------------------------------
------------- 

 

ألمر على افتبني لنا هبذا أنه مل يرد يف هذا األمر حديث صحيح، فال يصح العمل مبثل هذا 
يب ، وهللا أعلم، ويف األذكار الصحيحة الواردة عن النمل يثبت فيه شيءأنه من السنة، ألنه 

 صلى هللا عليه وسلم غنية عن مثل األمور.

 

وقد جاء يف الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم )من قرأ هاتني اآليتني من آخر سورة 
 البقرة يف ليلة كفتاه( .

لبخاري قراءة آية الكرسي، وكذلك قراءة املعوذات والنفث هبا وغري وكذلك يف صحيح ا
ذلك من األذكار الصحيحة، فهذه األذكار اليت ينبغي للمسلم احملافظة عليها لصحتها عن 

 النيب صلى هللا عليه وسلم.

 

 م[  01:57، 04-01-07[        ]050 ]حممد 

 جيعله يف ميزان حسناتك وسوف أنقل ردكجزاك هللا خريا أخي عبد الرمحن وأسأل هللا أن 
 إىل املوقع الذي قرأت فيه القصة مع اإلشارة إىل موقع ))ملتقى أهل احلديث(( .

 

 ص[  02:43، 04-03-18 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 وصلين سؤال على الربيد كذلك، وهذا نصه

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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 ابورك فيك اي شيخ وجزيت خري 
 

 هل ما ورد يف ما يلي صحيح؟؟

 

""""" 

 

 كيف تستيقظ ألداة صالة الفجر؟

حيكى أن أحد العلماء كان حيث ابنه ويوصيه على قراءة القرآن منذ أن كان صغريا، وكان 
يعلمه حفظ القرآن وطريقة جتويده، ويف يوم من األايم دعا العامل ابنه وقال له سأخربك بسر 

ا آايت إذا قرأَّتا قبل نومك فإهنا توقظك عند أذان الفجر شرط من أسرار سورة الكهف. إهن
أن تغمض عينيك وتقرأ هذه اآلايت وبعد ذلك تنام. استغرب االبن قول أبيه مع انه ال 
غريب يف القرآن. قرر الولد جتربة وصية والده وعندما حل الظالم وحان وقت النوم، قرأ الولد 

استيقظ فما كان من االبن إال أن شكر والده وشكر تلك اآلايت وابلفعل عند أذان الفجر 
ربه على هذه النعمة..واآلايت هي من أواخر سورة الكهف ... يقول عز وجل: )إن الذين 
آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس نزال، خالدين فيها ال يبغون عنها حوال، 

ثله تنفذ كلمات ريب ولو جئنا مب قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفذ البحر قبل أن
مددا، قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيل إمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 

 عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا( ... انشرها وثوابك عند هللا""""""""

 

 ها؟صحتانتهى النص.. وكيف أنصح من ينشر هذا النوع من الرسائل دون التحقق من 

 

 ص[  11:37، 04-04-24 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 :72ص  11جاء يف تفسري القرطيب ج 
وعن ابن عباس أنه قال له رجل: إين أضمر أن أقوم ساعة من الليل فيغلبين النوم، فقال: 
)إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك: " قل لو كان 

كلمات ريب " إىل آخر السورة فإن هللا تعاىل يوقظك مىت شئت من الليل( ، البحر مدادا ل
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 ذكر هذه الفضائل الثعليب رضي هللا تعاىل عنه.

----------------------------- 

 

لعل أحد اإلخوة ممن عنده كتاب عرائس القرآن للثعليب أن يبحث لنا عن إسناد حديث 
 ابن عباس عنده فلعل القرطيب نقل منه.

 

 ص[  12:01، 07-03-30 ]بندر البليهي[        ]

)من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها قال عبدة فجربناه فوجدانه  
 كذلك(

 

 ابرك هللا فيك ايشيخ عبد الرمحن على الفوائد.

 

ولكن أريد أن أعرف هل تكلم أحد من احملدثني يف سند هذا احلديث غري الشيخ عبد 
 الرمحن؟

 (1)ألين حبثت ومل أجد.." 
 ص[  02:29، 07-02-19" ]عبد الرمحن الفقيه[        ] .139

 وهذا نقل آخر من املسائل الطرابلسية كذلك

 

 قال السفاريين يف غذا األلباب:

قال اإلمام ابن القيم يف الفتاوى الطرابلسية: ونقل عنه يف تسهيل السبيل يف ابب حترمي 
ن التلحني من األحاديث، يعين يف النهي ع يثبت فيه شيء ملتلحني القرآن والتغين به: 

والتغين به، بل ورد خالف ذلك يف الصحيح، وهو }أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل 
مكة يوم الفتح وهو يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها{ قال الراوي والرتجيع )آآ آ( قلت واحلديث 

  بن مغفل رضي هللا عنه قال.يف الصحيحني وغريمها من حديث معاوية بن عبد هللا

}رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة على انقته يقرأ سورة الفتح فرجع يف 
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 قراءته{ .

ويف الصحيحني أيضا عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
لى ة ملسلم أن رسول هللا صوسلم قال له }لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود{ ويف رواي
 هللا عليه وسلم قال له }لقد رأيتين وأان أمسع لقراءتك البارحة{

 

 ص[  02:45، 07-02-19 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

وقد رجح الشيخ حيي الثمايل حفظه هللا يف مقدمة حتقيقه للمنار املنيف )دار عامل الفوائد( 
ل الطرابلسية، واستدل أبن الكالم السابق الذي أن املنار املنيف ليس من املسائ 11ص 

 نقل العجلوين عن ابن العرس اليوجد كامال يف املنار!

 

( )وقال ابن 450-1/449وهذا نص ما نقل العجلوين:قال العجلوين يف كشف اخلفا )
الغرس رأيت يف األسئلة على األجوبة الطرابلسية البن القيم اجلوزية: )إن كل حديث فيه 
ايمحرياء فهو كذب خمتلق كحديث )ايمحرياء الأتكلي الطني فإنه يورث كذا وكذا( وحديث 

اء( ، واحلمرياء تصغري محراء وكانت عائشة بيضاء والعرب )خذوا شطر دينكم عن احلمري 
 تسمى األبيض أمحر، ومنه حديث )بعثت إىل األمحر واألسود انتهى ملخصا( انتهى.

 

قال الشيخ حيىي الثمايل )وهذا النص إىل قوله: ))خذوا شطر دينكم عن احلمرياء موجود يف 
نار املنيف(( ليس من ضمن ))األسئلة ( . فالظاهر أن كتابنا هذا )امل50هذا الكتاب، ص )

الطرابلسية(( وأن األجوبة يف ذلك الكتاب أوسع من أجوبة هذا الكتاب، يدل على ذلك 
أن ابن الغرس يذكر هذا اجلواب كله، وبعضه ليس يف كتابنا هذا، ويشري إىل أنه قد اختصر 

 جواب ابن القيم، ومل يورده كامال، وهللا أعلم( انتهى.

 

هذا اإليراد أبن العجلوين نقل كالم ابن الغرس خمتصرا، وقد نقل ابن الغرس كالم وجياب عن 
 ابن القيم وزاد عليه، فما بعد احلمرياء زايدة من كالم ابن الغرس.

 

ومما يدل على أن املنار املنيف من املسائل الطرابلسية ما نقلته سابقا عن ابن اهلمات حيث 
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)قال ابن القيم يف األسئلة الطرابلسية ما نصه )ومنها  131اقل يف التنكيت واإلفادة ص ص 
مساجة احلديث وكونه مما يسخر منه كحديث: )لو كان -أي األمور اليت يعرف هبا الوضع-

األرز رجال لكان حليما،ما أكله جائع إال أشبعه( فهذا من السمج البارد، الذي يصان عنه 
 لم وعليهم( انتهى.الفضالء فضال عن سيد األنبياء صلى هللا عليه وس

 

 .41وهذا النص موجود كامال يف املنار املنيف ص
 

 ص[  07:23، 08-02-07 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 إعادة تنسيق للمستدرك على كتاب )ابن القيم حياته وآاثره(

 هذه بعض املواضع اليت وقفت عليها قدميا مما مل يذكره الشيخ بكر أبو زيد رمحه هللا يف كتابه
 السابق:

 

 ( ومنها حول املسائل الطرابلسية البن القيم1

)املسائل الطرابلسية( ذكره ابن رجب والداودي وابن العماد  297قال الشيخ بكر ص 
 وأشار إىل أنه يف ثالث جملدات، وذكره أيضا البغدادي وأمحد عبيد( انتهى.

 

 هذا ما وقفت عليه

ل ابن القيم يف األسئلة الطرابلسية ما نصه )قا 131قال ابن مهات يف التنكيت واإلفادة ص 
مساجة احلديث وكونه مما يسخر منه كحديث: -أي األمور اليت يعرف هبا الوضع-)ومنها 

)لو كان األرز رجال لكان حليما،ما أكله جائع إال أشبعه( فهذا من السمج البارد، الذي 
 هىوعليهم( انتيصان عنه الفضالء فضال عن سيد األنبياء صلى هللا عليه وسلم 

 وأشار احملقق يف احلاشية إىل أن هذا الكالم ذكره كذلك ابن القيم يف املنار املنيف.

 

 170وهذا نقل آخر استفدته من حمقق حتفة الطالب البن كثري ص 

( )وقال ابن الغرس رأيت يف األسئلة على 450-1/449قال العجلوين يف كشف اخلفا )
اجلوزية: )إن كل حديث فيه ايمحرياء فهو كذب خمتلق  األجوبة الطرابلسية البن القيم 
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كحديث )ايمحرياء الأتكلي الطني فإنه يورث كذا وكذا( وحديث )خذوا شطر دينكم عن 
احلمرياء( ، واحلمرياء تصغري محراء وكانت عائشة بيضاء والعرب تسمى األبيض أمحر، ومنه 

 حديث )بعثت إىل األمحر واألسود انتهى ملخصا( انتهى.

 هذا النص كذلك موجود يف املنار املنيف.و 

 فلعل املنار املنيف هو أحد املسائل الطرابلسية وهو احتمال قوي وهللا أعلم.

 

 .81( أدلة املعاد )زاد املهاجر إىل ربه( ص 2
 

 ( .8( إغمام هالل رمضان )شرح ابن عيسى للنونية ص 3

 

ابن القيم يف مقدمة )النونية  ويضاف له )ذكر 221( أمثال القرآن )ذكره الشيخ بكر ص 4
مع شرح اهلراس( قال )وسنفرد هلا إن شاء هللا كتااب مستقال متضمنا ألسرارها  17له ص 

 ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق اإلميان( انتهى.

 

)مل أر من ذكره قبل صاحب كشف الظنون واتبعه  221( اإلجياز، قال الشيخ بكر ص5
 العارفني ومل أره عند غريمها وانظر الفوائد املشوق( انتهى. البغدادي يف هدية

( ابسم )اإلجياز يف اجملاز( البن 1/31ويضاف له أن السيوطي ذكره قبلهما يف اإلتقان )
 القيم.

 

)ذم التقليد( ذكره السيوطي يف الرد على من أخلد إىل األرض  247( يضاف صفحة 6
 .166و146ص 

 (1) على نبينا حممد وعلى آله وسلم.." وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا
 "هل التسمية يف الوضوء واجبة .140

 

 ص[  09:53، 03-08-01 ]ابن الراين[        ]

                                         
 78/305؟ ملتقى أهل احلديث 1 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (1)
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 يف الشرح املمتع )اجمللد األول( : –رمحه هللا  –قال الشيخ ابن عثيمني 

(1) 
 (2))هل التسمية يف الوضوء واجبة( 

(3) 
 -والدليل على ذلك:( التسمية الصحيح أهنا سنة، 167)ص
( أن كثريا من الذين وصفوا وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم مل يذكروا فيه التسمية، 130)ص

 ومثل هذا لو كان من األمور الواجبة اليت ال يصح الوضوء بدوهنا لذكرت.

أما حديث: )ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه( فقال اإلمام أمحد: )ال يثبت يف هذا الباب 
 فال يكون حجة. مل يثبت فيه شيءيء( ، وإذا ش

(4)".(5) 
"وأما األخذ من شعر احلاجبني إذا طاال فلم أر فيه شيئا ألصحابنا وينبغي أن يكره  .141

أصحاب أمحد أنه  فكره وذكر بعض مل يثبت فيه شيءألنه تغيري خللق هللا سبحانه وتعاىل 
ري. اه . وحكي أيضا عن احلسن البصال أبس به قال وكان أمحد رضي هللا تعاىل عنه يفعله 

فقضية تعليله ما حبثه من الكراهة أبنه تغيري خللق هللا سبحانه وتعاىل كراهة حلق ما حتت 
اللحية وغريها إال أن يفرق أبن التغيري يف احلاجبني ملزيد ظهورمها ووقوع املواجهة هبما أقبح 

ره حلق ذ من شعر احلاجبني ومل يكمنه يف حلق ما حتت احللق من غري اللحية فلذا كره األخ
 ما حتت احللق من غري اللحية.

 ويف حاشية البجريمي على اخلطيب

يكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة ، ونتف الشيب واستعجال الشيب ابلكربيت 
 أو غريه طلبا للشيخوخة.

شعر العذارين  دة يفقوله: )ويكره نتف اللحية( وكذا يكره الزايدة فيها والنقص منها ابلزاي
                                         

(1) CENTER 
(2) /CENTER 
(3) CENTER 
(4) /CENTER 
 79/313؟ ملتقى أهل احلديث 1 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (5)
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وحيرم خضاهبا ابلسواد ما مل يكن يف الغزو على الصحيح لقوله صلى هللا عليه وسلم: }إن 
هللا يبغض الشيخ الغربيب{ وهو الذي يسود شيبه ابخلضاب ، ويف اإلحياء كل أهل اجلنة 

 مرد ، واملشهور أن الغربيب هو الذي بلغ أوان الشيب ومل يشب.

ليس قيدا وكذا الكبري أيضا أي إن حلق اللحية مكروه حىت من الرجل  قوله: )أول طلوعها(
وليس حراما ولعله قيد به لقوله: إيثارا للمرودة ، وأخذ ما على احللقوم قيل مكروه وقيل 
مباح ، وال أبس إببقاء السبالني ومها طرفا الشارب وإحفاء الشارب ابحللق أو القص مكروه 

 تظهر الشفة وأن يقص منه شيئا ويبقي منه شيئا. والسنة أن حيلق منه شيئا حىت

 ويف اجملموع للنووي

 )الشرح( يف هذه القطعة مجل وبياهنا مبسائل

)إحداها( : حديث عمار رواه أمحد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه إبسناد ضعيف منقطع 
 من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن حممد بن عمار عن عمار ، قال احلفاظ:

مل يسمع سلمة عمارا ولكن حيصل االحتجاج ابملنت ؛ ألنه رواه مسلم يف صحيحه من رواية 
عائشة رضي هللا عنها قالت: }قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص 
الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق املاء ، وقص األظفار ، وغسل الرباجم ، 

لق العانة ، وانتقاص املاء{ " قال مصعب بن شيبة أحد رواته: ونسيت ونتف اإلبط ، وح
العاشرة إال أن تكون " املضمضة " وقال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص املاء االستنجاء وهو 

 ابلقاف والصاد املهملة.

املسألة الثانية يف لغاته: فالظفر فيه لغات: ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء ، وبكسر الظاء 
مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور ، والفصيح األول ، وبه جاء القرآن ، والرباجم بفتح الباء 
املوحدة مجع برمجة بضمها وهي العقد املتشنجة اجللد يف ظهور األصابع ، وهي مفاصلها 
اليت يف وسطها بني الرواجب واألشاجع فالرواجب هي املفاصل اليت تلي رءوس األصابع ، 

 املعجمة هي املفاصل اليت تلي ظهر الكف ، وقال أبو عبيد: الرواجب واألشاجع ابلشني
والرباجم مجيعا هي مفاصل األصابع كلها وكذا قاله صاحب احملكم وآخرون ، وهذا مراد 
احلديث إن شاء هللا فإهنا كلها جتمع الوسخ. وأما اإلبط فبإسكان الباء وفيه لغتان التذكري 

لزجاجي وآخرون. قال ابن السكيت: اإلبط مذكر وقد يؤنث والتأنيث حكامها أبو القاسم ا
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 فيقال إبط حسن وحسنة وأبيض وبيضاء ،

وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها اخللقة قال هللا تعاىل: " }فطرة هللا اليت فطر الناس عليها{ 
 يف" واختلفوا يف تفسريها يف هذا احلديث: فقال املصنف يف تعليقه يف اخلالف ، واملاوردي 

احلاوي ، وغريمها من أصحابنا: هي الدين. وقال اإلمام أبو سليمان اخلطايب: فسرها أكثر 
العلماء يف احلديث ابلسنة ، قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح: هذا فيه إشكال لبعد معىن 
السنة من معىن الفطرة يف اللغة قال: فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة 

وأقيم املضاف إليه مقامه. قلت: تفسري الفطرة هنا ابلسنة هو الصواب ، فحذف املضاف 
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: }من السنة قص 
الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظافر{ " وأصح ما فسر به غريب احلديث تفسريه مبا جاء 

 يف رواية أخرى ال سيما يف صحيح البخاري.

 ".¥(1) 
"ومن اآلاثر الدالة على ذلك ما رواه البخاري يف اترخيه الكبري: حدثنا إسحاق.  .142

حدثنا خالد الواسطي، عن خالد احلذاء، عن أيب عثمان: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح 
إنساان وأابن رأسه، فجاء جندب األزدي فقتله. حدثين عمرو بن حممد، حدثنا هشيم عن 

عن جندب البجلي: أنه قتله. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد  خالد عن أيب عثمان
عن عاصم عن أيب عثمان: قتله جندب بن كعب. ويف )فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد( 
للعالمة الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه هللا تعاىل بعد أن أشار لكالم البخاري يف التاريخ 

ة طوال، وفيه: فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصالذي ذكران، ورواه البيهقي يف الدالئل م
 بتمامها وهلا طرق كثرية   انتهى منه.

فهذه آاثر عن ثالثة من الصحابة يف قتل الساحر: وهم عمر وابنته أم املؤمنني حفصة رضي 
هللا عنهم مجيعا، وجندب ومل يعلم هلم خمالف من الصحابة رضي هللا عنهم. ويعتضد ذلك 

حد »والدارقطين عن جندب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  مبا رواه للرتمذي
وضعف الرتمذي إسناد هذا احلديث وقال: الصحيح عن جندب « . الساحر ضربه ابلسيف

                                         
 79/399؟ ملتقى أهل احلديث 1 -حلديث أرشيف ملتقى أهل ا (1)
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موقوف، وتضعيفه أبن يف إسناده إمساعيل بن مسلم املكي وهو يضعف يف احلديث. وقال 
ث املذكور: روى ابن السكن من حدي يف )فتح اجمليد( أيضا يف الكالم على حديث جندب

 اه  منه. «يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده»بريدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

وقال ابن كثري يف تفسريه بعد أن ذكر تضعيفه إبمساعيل املذكور: قلت قد رواه الطرباين من 
 وجه آخر، عن احلسن عن جندب مرفوعا اه . وهذا يقويه كما ترى.

هذه اآلاثر اليت مل يعلم أن أحدا من الصحابة أنكرها على من عمل هبا مع اعتضادها ف
ابحلديث املرفوع املذكور هي حجة من قال بقتله مطلقا. واآلاثر املذكورة واحلديث فيهما 
الداللة على أنه يقتل ولو مل يبلغ به سحره الكفر. ألن الساحر الذي قتله جندب رضي هللا 

ن حنو الشعوذة واألخذ ابلعيون، حىت إنه خييل إليهم أنه أابن رأس الرجل، عنه كان سحره م
يدل على ذلك لصيغة العموم. وممن « اقتلوا كل ساحر»والواقع خبالف ذلك. وقول عمر 

قال مبقتضى هذه اآلاثر وهذا احلديث: مالك، وأبو حنيفة، وأمحد يف أصح الروايتني، وعمر، 
دب بن عبد هللا، وجندب بن كعب، وقيس بن سعد، وعثمان، وابن عمر، وحفصة، وجن

وعمر بن عبد العزيز. وغريهم، كما نقله عنهم ابن قدامة يف )املغين( خالفا للشافعي، وابن 
 املنذر ومن وافقهما.

واحتج من قال: أبنه إن كان سحره مل يبلغ به الكفر ال يقتل حبديث ابن مسعود املتفق عليه 
احلديث، وقد قدمناه مرارا. وليس السحر « إبحدى ثالث ...  ال حيل دم امرىء مسلم إال»

الذي مل يكفر صاحبه من الثالث املذكورة. قال القرطيب منتصرا هلذا القول: وهذا صحيح، 
 ودماء املسلمني حمظورة ال تستباح إال بيقني، وال يقني مع االختالف، وهللا أعلم.

ا حل دبرة هلا سحرَّتا، ولو وجب قتلها ملواحتجوا أيضا أبن عائشة رضي هللا عنها ابعت م
بيعها. قاله ابن املنذر وغريه. وما حاوله بعضهم من اجلمع بني األدلة املذكورة حبمل السحر 
على الذي يقتضي الكفر يف قول من قال ابلقتل، ومحله على الذي ال يقتضي الكفر يف 

لذي له جاءت بقتل الساحر اقول من قال بعدم القتل   ال يصح. ألن اآلاثر الواردة يف قت
سحره من نوع الشعوذة كساحر جندب الذي قتله، وليس ذلك مما يقتضي الكفر املخرج 
من ملة اإلسالم، كما تقدم إيضاحه. فاجلمع غري ممكن. وعليه فيجب الرتجيح، فبعضهم 

 ةيرجح عدم القتل أبن دماء املسلمني حرام إال بيقني. وبعضهم يرجح القتل أبن أدلته خاص
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وال يتعارض عام وخاص. ألن اخلاص يقضي على العام عند أكثر أهل األصول كما هو 
مقرر يف حمله. قال مقيده عفا هللا عنه: واألظهر عندي أن الساحر الذي مل يبلغ به سحره 
الكفر ومل يقتل به إنساان أنه ال يقتل. لداللة النصوص القطعية، واإلمجاع على عصمة دماء 

عن  يه شيءمل يثبت فال بدليل واضح. وقتل الساحر الذي مل يكفر بسحره املسلمني عامة إ
النيب صلى هللا عليه وسلم، والتجرؤ على دم مسلم من غري دليل صحيح من كتاب أو سنة 
مرفوعة غري ظاهر عندي. والعلم عند هللا تعاىل، مع أن القول بقتله مطلقا قوي جدا لفعل 

 الصحابة له من غري نكري.

 السابعة املسألة

 ".¥(1) 
 ص[  12:19، 03-02-23" ]عبد هللا بن عبد الرمحن[        ] .143

 األثر الذي ورد ليس فيه أهنم كانوا يكربون بلفظ واحد

 وقول الشافعي رمحه هللا ليس حبجة

 

 فاليبقى للقائلني ابلتكبري اجلماعي دليل صحيح صريح

 فالقول ببدعيته أقرب للدليل

 

 ص[  12:44، 03-02-23وهب[        ] ]ابن 

 اخي احلبيب

 قولك

 )األثر الذي ورد ليس فيه أهنم كانوا يكربون بلفظ واحد(

 

 ولكن قولك

 )وقول الشافعي رمحه هللا ليس حبجة(

 نعم قوله ليس حبجة

                                         
 80/102؟ ملتقى أهل احلديث 1 -أرشيف ملتقى أهل احلديث  (1)
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 لكن فهمه للنص اوىل من فهم من اتخر عنه والشك

 ماموهو قد فهم من النص اهنم يكربون على اثر تكبري اال

 وقال

 )ومعا(

 وفهم االمام القرشي املكي املطليب اوىل والشك

 

 ص[  12:47، 03-02-23 ]ابن وهب[        ]

 قولك اخي احلبيب

 )فالقول ببدعيته أقرب للدليل(

 من اول من قال ببدعيته

 

 وقد ثبت عن الشافعي القول به

 والنص عن االمام مالك حيتمل ذلك ايضا

 

 ص[  01:16، 03-02-23ن[        ] ]عبد هللا بن عبد الرمح

 كما تعلم أخي احلبيب أن األصل يف العبادات التوقيف إال بدليل

 وكونه مل أيت دليل على أهنم كانوا يكربون بصوت واحد وتكبري واحد يؤيد القول ابلبدعية

 وايضا كما علمت أخي الفاضل أن السلف كان لكل منهم تكبريه فلم يكن هلم تكبري موحد

 م يكربون سواي اليعين أهنم بتكبري واحد موحد اللفظفكوهن

 ولو أتملت حال الصحابة يف تلبيتهم حيث كانوا يزيدون يف التلبية مع النيب صلى هللا عليه
 وسلم فكانوا يلبون سواي وكل له تلبيته

 وهكذا 0000وكذلك كان منهم املليب ومنهم املكرب 

 

 أهنم بصوت واحد فكون الناس يكربون يف املسجد سواي اليعين

 

 بل أقول لك إن كالم اإلمام الشافعي الذي نقلته ليس صرحيا يف التكبري بصوت واحد
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 بل يدل على أهنم يكربون سواي بتكبري اإلمام واليشرتط اللفظ الواحد

 وبودي لو تتأمل الوارد عن الصحابة يف التكبري

 ؟واحد منهم تكبري خمتلففغذا قلنا إن الصحابة كانوا يكربون سواي؟ فلماذا كان لكل 
فاملقصود أن اإلمام يكرب يف املسجد حىت يسمعه الناس فيكربون بتكبريه وليس معىن هذا 

 أهنم يكونون معه بنفس الصوت

 

 ص[  01:21، 03-02-23 ]ابن وهب[        ]

 اخي احلبيب

 االشكالية انك اخي احلبيب عندك قاعدة مقتنع هبا

 اتريد ان ترد مجيع االلفاظ اليه
 

 يعين اقول لك

 هل اجد لك نص

 )اهنم يكربون مجاعيا( هكذا مثال وحىت هذا النص حمتمل التأويل

 واما االشكالية اليت عرضتها فاجلواب عنها سهل

 اذ يقال اهنم ملا كانوا يكربون وراء عمر كانوا يوافقونه

 بل الذي روي عن عمر روي مثله عن غريه من الصحابة

 

 ص[  02:16، 03-02-23 ] ]العزيز ابهلل[       

 أرى اإلخوة يف هذا النقاش مل يفرقوا بني أمرين:

 . حكاية ما حدث يف وقت ما أهنم كربوا مجاعيا أو اتفقت أصواَّتم ابلتكبري.1

 

 . أن القصد للتكبري اجلماعي جائز بناء على هذا.2

 

 وهناك فرق:
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فعل النيب  فعليك ابلتدليل منفعندما تقول يف عبادة ما إهنا جائزة بصفة ما أو يف وقت ما 
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أهنم )قصدوا االتفاق( يف الصوت ابلتكبري. وهذا ال وجود 

 له.

 

أما كون املكربين اتفقوا يف األداء فاتفقت أصواَّتم فهذا ال أبس به ألنه ليس من قصد 
 وجممتمعني. جلميع أفراداالشارع )فيما أعلم( كون األصوات متفقة أو خمتلفة: املهم أن يكرب ا

 

 فإذا اتفقت أصواَّتم هكذا دون مواطأة فال أبس وليس فيه من حرج.

والقول ببدعية التكبري اجلماعي منصب على قصد االتفاق ألنه يتضمن تفضيل صفة 
 االجتماع وهو ما ال دليل عليه.

ل هو حسن ب وهلذا إذا تعمد البعض املخالفة لبيان أن قصد االجتماع ليس بسنة فهو جائز
 إن شاء هللا لبيان عدم استحباب التكبري مجاعة.

 

 وأما قول الشافعي أو غري الشافعي فأقواهلم حيتج هلا ال هبا.

ا واألدلة اليت فهمها البعض ال تدل على التوافق يف الصوت يف التكبري وال تنفيه، وكل ما فيه
ما ملنكر القصد إىل االتفاق كحكاية ما حصل من توافق التكبري وهذا أمر ال ينكر وإمنا ا

 سبق. وهللا أعم.

 

 ص[  06:46، 03-02-23 ]ابن وهب[        ]

 اال  الكرمي الشيخ )العزيز ابهلل( وفقه هللا

 

 اخي احلبيب

 لقائل ان يقول وما حكم ان يتابع الشخص امامه يف التكبري

 وهل ثبت يف املرفوع شيء من ذلك

 ذلك كان عن غري قصد وفعل الصحابة متابعة لعمر حيتمل ان

 وان عمر اراد تعليمهم صيغ التكبري او مشروعية التكبري
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 وابلتايل التكبري خلف االمام بدعة غري مشروعة اصال

 

 اخل

 كل هذه االحتماالت واردة

 ولكن ملا جاء االثر ابلفاظ تدل على ان ذلك وقع

 والظاهر ان الذي وقع عن قصد

 والنقل يدل على ذلك

 

 من قال جبواز االمر وااللفاظ تؤيد

 وما سوى ذلك فهو خالف الظاهر

 

 والميكن ان يكون ذلك عن غري قصد اصال

 واال كان الصحابة الذين اتبعوا عمر مبتدعة يف ذلك

 والميكن ان جيتمعوا على بدعة

 

 ونقل الصحايب يدل على ذلك

 ولو فتحنا هذا الباب

 لقلنا يف كل حديث وررد عن السلف

 بل وقع منهم عن غري قصد اهنم مل يقصدوا ذلك

 

 واما قولكم وفقكم هللا

 )وأما قول الشافعي أو غري الشافعي فأقواهلم حيتج هلا ال هبا(

 فقد اجبت عنه

 وقلت افهام السلف لالاثر السلفية اوىل من افهام من أتخر عنهم

 

 فهذه ااثر سلفية مكية ومدنية
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 ةانزهلا مالك والشافعي على اجلواز البل على املشروعي
 

 فهم اوىل ابملتابعة ممن أتخر عنهم

 خصوصا ان ظاهر االلفاظ تؤيد مذهبهم

 

 ورغم ان ماذكرت فهو حمتمل ولكن بعض االجوبة فيها نوع تعسف

 الن بعض االلفاظ صرحية

 ودعوى عدم القصد ليست بصحيحة

 اذ انه مل يرد يف غري هذا املوطن

 فهو املوطن الوحيد الذي ثبت فيه هذا

 

 طن االخرىبينما املوا

 فلم يثبت فيه شيء

 اذا نزلنا سبحنا واذا صعدان كربان

 وحنو ذلك فهذا مل يرد ان ذلك كان بصوت واحد

 اما التكبري املقيد يف العيدين فقد جاءت االاثر السلفية على جواز هذا االمر

 ".¥(1) 
 "مسألة هامة يف األمساء والصفات .144

 

 ص[  12:50، 07-02-19 ]حممد حيىي السلفي[        ]

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 هناك مسألة أشكلت علي وسألت بعض أهل العلم فلم يعطين أحدهم جوااب انفعا أال وهي:

عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات هي محل األلفاظ املتعلقة بذات هللا يف 
تور صالح الصاوي أن للدك 1القرآن والسنة على ظاهرها وقرأت يف كتاب أصول اإلميان 
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 ظاهر اللفظ هو املعىن املتبادر إىل الذهن حبسب مايضاف إليه وما حييط به من القرائن.

فهل معىن ذلك أن بعض آايت الصفات يف القرآن مثل }واصنع الفلك أبعيننا{ حتمل 
  ىعلى املعىن املتبادر إىل الذهن وهو الرعاية مع إعتقادان بثبوت صفة العني يف أحاديث أخر 

كما قال ابن عباس يف قوله تعاىل }يوم يكشف عن سا{ قأن الساق مبعىن الشدة مع 
 اعتقاد أهل السنة بثبوت صفة الساق للموىل عز وجل

 أفيدوين يف هذه املسألة وجزاكم هللا خريا

 

 م[  12:27، 07-02-19 ]أبو اندر العلزمي[        ]

 هذه عثيمني على الواسطية فقد بسط الكالم يفأخي يف هللا راجع يف هذا شرح العالمة ابن 
 املسائل مبا يغين ويشفي إن شاء هللا. وهللا تعاىل أجل وأعلم.

 

 م[  03:53، 07-02-19 ]أبو سلمى رشيد[        ]

 بسند صحيح مل يثبت فيه شيء

 كما قال ابن عباس يف قوله تعاىل }يوم يكشف عن سا{ قأن الساق مبعىن الشدة

 عنه   رضي هللا عنه   اي أخي الكرمي.هذا غري اثبت 

 وهللا أعلم

 

 م[  03:55، 07-02-19 ]أبو سلمى رشيد[        ]

أما قولك // ... فهل معىن ذلك أن بعض آايت الصفات يف القرآن مثل واصنع الفلك 
 أبعيننا حتمل على املعىن املتبادر إىل الذهن وهو الرعاية مع إعتقادان بثبوت صفة العني ///

 (1)م هو ذاك اي أخي الكرمي ابرك هللا فيك.." نع
ورواه عبد هللا بن حمرر عن قتادة عن انس ان النيب صلى هللا عليه وسلم عق  -2" .145

عن نفسه، قال اإلمام امحد: منكر وضعف عبد هللا بن حمرر، وقال: امنا تركوا ابن حمرز هلذا 
 احلديث. )حتفة املودود( .
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 ( اي احلديث ضعيف.595/9احلديث: ال يثبت )الفتح قال احلافظ ابن حجر عن  -3

 ( .300/9قال البيهقي عن احلديث: ليس بشيء )السنن  -4

 

 جواز القياس فيما استجد: -7

 

 احتجوا أبن املستجدات جيوز فيها القياس.

 

 اجلواب:

 

والدة النيب صلى هللا عليه وسلم ليست من املستجدات، ويوم والدته صلى هللا عليه وسلم 
ليس من املستجدات، وتعظيم يوم والدته ليس من املستجدات بل كله كان معروفا عند 
النيب صلى هللا عليه وسلم مث الصحابة رضي هللا عنهم واال ملا قال صلى هللا عليه وسلم عن 

 « .ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه»يوم االثنني: 

 

 السالم: امه يوم جناة موسى عليهقياسا على فعل النيب صلى هللا عليه وسلم يف صي -8

 

احتجوا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم صام يوم جناة موسى عليه السالم وجعله سنواي. اذ 
قال النيب صلى هللا عليه وسلم عن يوم عاشوراء عندما قيل له ذاك يوم جنى هللا فيه موسى 

 « .هودحنن اوىل مبوسى من الي»عليه السالم فقال صلى هللا عليه وسلم: 

 

 اجلواب:

 

اوال: النيب صلى هللا عليه وسلم هو الذي يوحى اليه وهو الذي ينقل لنا التشريع عن هللا 
تعاىل بنزول جربيل عليه السالم او برؤاي منام او ابهلام او غري ذلك. وهو ال ينطق عن اهلوى 

مه، فهل افهو الذي صام يوم عاشوراء قبل ان خيربه اليهود بنجاة موسى، مث حث على صي
ه يقال هذا فيمن اتى بعده يف أمر قد توفرت متطلباته يف عهده صلى هللا عليه وسلم ومل يفعل

 صلى هللا عليه وسلم وال الصحابة بعده.
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اثنيا: أمل ينصر هللا تعاىل املؤمنني يوم بدر ومساه هللا فرقاان )يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان( 
سالم كان ه وسلم ابلرغم من أن قوله يف جناة موسى عليه الومل حيتفل به النيب صلى هللا علي

قبل يوم بدر أبشهر قليلة فلم خيص النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر سنواي ابالذكار 
 واالوراد والصدقة وقيام ليله كامال وغريها من أنواع العبادات.

وكذا جناته  ه املدينة،وكذا جناته صلى هللا عليه وسلم من الكفار عند خروجه من مكة ووصول
صلى هللا عليه وسلم من الكفار يف اخلندق بعد اجتماعهم عليه الابدة الدولة االسالمية، 
وكذا يوم احلديبة الذي مساه هللا تعاىل فتحا ونصرا عزيزا، وكذا فتح مكة مجيعها نعم سابقة 

 عليه وسلم هللاعلى األمة كلها ال على النيب صلى هللا عليه وسلم وحده فلم خيصها صلى 
 مبا مييزها عن سائر االايم السنوية من الصدقة والتالوة والسجود وأنواع الصدقات والعبادات.

 اثلثا: يقال:

 

هل علم النيب صلى هللا عليه وسلم ان الثاين عشر من ربيع األول من كل سنة هو يوم  -1
 قربة يستحب فيه الصيام والقيام والصدقة وأنواع العبادات؟

 ان اجلواب ال. فقد كفينا املؤنة فهو ليس يوم قربة.فإن ك

 وان كان اجلواب نعم. فيقال:

 اذا علمه صلى هللا عليه وسلم هل بلغ االمة ابستحباب االحتفال السنوي به؟ -2

فإن كان اجلواب: ال. فهذا اَّتام للنيب صلى هللا عليه وسلم انه خان الرسالة وحاشاه صلى 
: )اي أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان مل تفعل فما هللا عليه وسلم قال تعاىل

 بلغت رسالته( .

 فيقال: هل كتمه الصحابة أم بلغوه لألمة؟« . نعم بلغه لألمة»اذا كان اجلواب  -3

 فإذا كتموه فهذا اَّتام خلري األمة بعد نبيها صلى هللا عليه وسلم.

أما إذا بلغوه فأين االسناد الصحيح اليهم اهنم احتفلوا به؟! وقد حفظ هللا تعاىل لألمة  -4
والدته واالحتفال و  ومل يثبت فيه شيءدينها ابألسانيد الصحيحة للقرآن والسنة أو ابالمجاع. 

 به ليس جديدا على النيب صلى هللا عليه وسلم.
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 « :البدعة هذه نعم»القياس على قول عمر رضي هللا عنه:  -9

 

واحتجوا أبن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه مجع الصحابة على امام واحد يف قيام رمضان 
 « .نعم البدعة هذه»وقال: 

 

 اجلواب:

 

أوال: اما هذا القول ألمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه يف مجع الناس على امام واحد يف قيام 
لناس على امام واحد هو النيب صلى هللا عليه رمضان يف املساجد فيلعلم ان اول من مجع ا

وسلم فهو الذي بدأ هبا وفعله صلى هللا عليه وسلم ثالث ليال مث تركه صلى هللا عليه وسلم 
 خشية ان يفرض عليهم..

اثنيا: فضيلة د. عبد الغفار يعلم ان العموم خيصصه سياق الكالم واحلادثة وغري ذلك وكذا 
 ه.املطلقات يقيدها ما سبق ذكر 

 ".¥(1) 
"ألن ظاهر قوله تعاىل )فعدة من أايم أخر( يقتضي التفريق لصدق " أايم أخر "  .146

سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إحلاقا لصفة القضاء بصفة األداء ، 
وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار املبادرة إىل القضاء لوال ما منعها من الشغل ، فيشعر أبن 

 ان بغري عذر ال ينبغي له التأخري.من ك

ونقل ابن املنذر وغريه عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وال خيتلف اجمليزون للتفريق أن 
 التتابع أوىل.

 

قوله: وقال ابن عباس: )ال أبس أن يفرق لقول هللا تعاىل: " فعدة من أايم أخر"( .......وعن 
دة من أايم أخر فأحصه........وعن معاذ الزهري بلفظ: ال يضرك كيف قضيتها إمنا هي ع
 بن جبل: إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء.
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قوله: )وقال إبراهيم إذا فرط حىت جاء رمضان آخر يصومهما ، ومل ير عليه إطعاما( ، ويف 
رواية " حىت جاز "، ويف نسخة " حان "، ومن طريق احلارث العكلى عن إبراهيم ، قال: 

ر ن صامهما فإن صح بينهما فلم يقض األول فبئسما صنع فليستغفإذا تتابع عليه رمضاان
 هللا وليصم.

 

قوله: )ومل يذكر هللا تعاىل اإلطعام ، إمنا قال: فعدة من أايم أخر( هذا من كالم البخاري 
قاله تفقها...... لكن إمنا يقوى ما احتج به إذا مل يصح يف السنة دليل اإلطعام إذ ال يلزم 

إمنا جاء فيه عن مرفوع و  ومل يثبت فيه شيءالكتاب أن ال يثبت ابلسنة ،  من عدم ذكره يف
 مجاعة من الصحابة

 

ويف احلديث داللة على جواز أتخري قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغري عذر ألن 
الزايدة كما بيناه مدرجة فلو مل تكن مرفوعة لكان اجلواز مقيدا ابلضرورة ألن للحديث حكم 

ن الظاهر اطالع النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على الرفع أل
السؤال منه عن أمر الشرع فلوال أن ذلك كان جائزا مل تواظب عائشة عليه ، ويؤخذ من 

 حرصها على ذلك يف شعبان أنه ال جيوز أتخري القضاء حىت يدخل رمضان آخر. أ.ه 

 

ضاء رمضان ىف أى وقت شاء املكلف اال االايم الىت قلت: خالصة القول مما تقدم أن ق
حيرم صومها، وعليه االسراع حلسن العبودية وخشية املوت، ولو اخر القضاء حىت دخل عليه 
رمضان آخر فعليه القضاء وال اطعام عليه وان قال به بعض الصحابة لكن ليس على ما 

 قالوه دليل وهللا املستعان.

 

 فقد قال ابن قدامة: أما عن كيفية اداء القضاء

وقضاء شهر رمضان متفرقا جيزئ واملتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأيب 
هريرة واحلسن وسعيد بن املسيب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي والشافعي 
 وإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعيب وقال داود: جيب وال

 يشرتط.
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وإطالق قول هللا تعاىل: "فعدة من أايم أخر" غري مقيد ابلتتابع، وأيضا قول الصحابة قال 
ابن عمر: إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء اتبع وروي مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
وقال أبو عبيدة بن اجلراح يف قضاء رمضان: إن هللا مل يرخص لكم يف فطره وهو يريد أن 

ق، شق عليكم يف قضائه وألنه صوم ال يتعلق بزمان بعينه فلم جيب فيه التتابع كالنذر املطلي
واملتتابع أحسن ملا فيه من موافقة اخلرب واخلروج من اخلالف وشبهه ابألداء وهللا أعلم أ. 

 ( [155/ ص  6)ج  -ه ]املغين 

 

 ان؟س: ما هو مقدار قضاء الصوم ملن يلزمه القضاء عما أفطر ىف رمض

 اجلواب:

 

 قال ابن قدامه:

 ".¥(1) 
"ألن ظاهر قوله تعاىل )فعدة من أايم أخر( يقتضي التفريق لصدق " أايم أخر "  .147

سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إحلاقا لصفة القضاء بصفة األداء ، 
فيشعر أبن  من الشغل ،وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار املبادرة إىل القضاء لوال ما منعها 

 من كان بغري عذر ال ينبغي له التأخري.

ونقل ابن املنذر وغريه عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وال خيتلف اجمليزون للتفريق أن 
 التتابع أوىل.

 

قوله: وقال ابن عباس: )ال أبس أن يفرق لقول هللا تعاىل: " فعدة من أايم أخر"( .......وعن 
يضرك كيف قضيتها إمنا هي عدة من أايم أخر فأحصه........وعن معاذ الزهري بلفظ: ال 

 بن جبل: إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء.

 

قوله: )وقال إبراهيم إذا فرط حىت جاء رمضان آخر يصومهما ، ومل ير عليه إطعاما( ، ويف 
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ال: قرواية " حىت جاز "، ويف نسخة " حان "، ومن طريق احلارث العكلى عن إبراهيم ، 
إذا تتابع عليه رمضاانن صامهما فإن صح بينهما فلم يقض األول فبئسما صنع فليستغفر 

 هللا وليصم.

 

قوله: )ومل يذكر هللا تعاىل اإلطعام ، إمنا قال: فعدة من أايم أخر( هذا من كالم البخاري 
ذ ال يلزم إقاله تفقها...... لكن إمنا يقوى ما احتج به إذا مل يصح يف السنة دليل اإلطعام 

إمنا جاء فيه عن مرفوع و  ومل يثبت فيه شيءمن عدم ذكره يف الكتاب أن ال يثبت ابلسنة ، 
 مجاعة من الصحابة

 

ويف احلديث داللة على جواز أتخري قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغري عذر ألن 
ث حكم ابلضرورة ألن للحديالزايدة كما بيناه مدرجة فلو مل تكن مرفوعة لكان اجلواز مقيدا 

الرفع ألن الظاهر اطالع النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على 
السؤال منه عن أمر الشرع فلوال أن ذلك كان جائزا مل تواظب عائشة عليه ، ويؤخذ من 

 حرصها على ذلك يف شعبان أنه ال جيوز أتخري القضاء حىت يدخل رمضان آخر. أ.ه 

 

قلت: خالصة القول مما تقدم أن قضاء رمضان ىف أى وقت شاء املكلف اال االايم الىت 
حيرم صومها، وعليه االسراع حلسن العبودية وخشية املوت، ولو اخر القضاء حىت دخل عليه 
رمضان آخر فعليه القضاء وال اطعام عليه وان قال به بعض الصحابة لكن ليس على ما 

 تعان.قالوه دليل وهللا املس

 

 أما عن كيفية اداء القضاء فقد قال ابن قدامة:

وقضاء شهر رمضان متفرقا جيزئ واملتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وأيب 
هريرة واحلسن وسعيد بن املسيب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي والشافعي 

 لنخعي والشعيب وقال داود: جيب والوإسحاق وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر وا
 يشرتط.

وإطالق قول هللا تعاىل: "فعدة من أايم أخر" غري مقيد ابلتتابع، وأيضا قول الصحابة قال 
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ابن عمر: إن سافر فإن شاء فرق وإن شاء اتبع وروي مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 
يد أن يرخص لكم يف فطره وهو ير  وقال أبو عبيدة بن اجلراح يف قضاء رمضان: إن هللا مل

ق، يشق عليكم يف قضائه وألنه صوم ال يتعلق بزمان بعينه فلم جيب فيه التتابع كالنذر املطل
واملتتابع أحسن ملا فيه من موافقة اخلرب واخلروج من اخلالف وشبهه ابألداء وهللا أعلم أ. 

 ( [155/ ص  6)ج  -ه ]املغين 

 

 ن يلزمه القضاء عما أفطر ىف رمضان؟س: ما هو مقدار قضاء الصوم مل

 اجلواب:

 

 قال ابن قدامه:

 ".¥(1) 
"وهذا مذهب أمحد بل كان أمحد يفعله وحيتج فيه أبثر عن احلسن، فقد اخرج  .148

( بسند صحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت أاب عبد هللا أيخذ 60اخلالل يف الرتجل )
 رسلنا إىل امرأة قد مساها أبو عبد هللا فقلنا،من حاجبيه ابملقراض، وقال: قال أبو محزة: أ

أكاان احلسن أيخذ من حاجبيه؟ قالت: نعم رأيته أيخذ من حاجبيه. ذكره عمرو عبد املنعم 
 (193سليم يف تعليقه على فتاوى ابن منيع )فتاوى مهمة 

 نقال النووي: وأما األخذ من احلاجبني إذا طاال فلم أرى فيه شيئا ألصحابنا، وينبغي أ
د أنه ال أبس فيكره. وذكر بعض أصحاب أمح مل يثبت فيه شيءيكره، ألنه تغري خللق هللا، 

 (1/343به وكان أمحد يفعله وحكي أيضا عن احلسن البصري. اجملموع )
 

 مسألة: حكم التجمل للزوج والتزين له بنمص احلواجب.

ريه.. وهذا ن حادث أو غقال الشيخ العثيمني: التجمل نوعان: جتميل إلزالة العيب الناتج ع
ال أبس به وال حرج فيه الن النيب صلى هللا عليه وسلم إذن لرجل قطعت أنفه يف احلرب أن 

 يتخذ أنفا من ذهب..
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والنوع الثاين: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزايدة احلسن وهو حمرم 
من  النامصة واملتنمصة.. ملا يف ذلكوال جيوز.. ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعن 

 110إحداث التجميل الكمايل الذي ليس إلزالة العيب.. فتاوى املرأة ص 

 

 مسألة: حكم منص الشعر الذي بني احلاجبني.

 اختلف العلماء يف هذه املسألة إىل قولني:

خلق هللا.  هال جيوز إزالة الشعر الذي بني احلاجبني لدخوله يف معىن النمص احملرم ولتغيري  -1
وعلى هذا القول مجاهري أهل العلم وقد تقدم ذكرهم يف بيان معىن النماص وهل خيتص 

 النمص بشعر احلاجبني أم انه يعم شعر الوجه.

جيوز إزالة الشعر الذي بني احلاجبني وهذا قول اللجنة الدائمة لبحوث العلمية واإلفتاء  -2
 تاوى اللجنة ما يلي:يف اململكة العربية السعودية، فقد جاء يف ف

 أ. سئلت اللجنة عن حكم اإلسالم يف نتف الشعر الذي بني احلاجبني؟

 (5/197فأجابت: جيوز نتفه ألنه ليس من احلاجبني. )
 ب. سئلت اللجنة ما يف إزالة املرأة لشعر جسمها؟

اجبني فأجابت: جيوز هلا ما عدا شعر احلاجب والرأس فال جيوز هلا أن تزيلهما وال شيئا من احل
 (5/194حبلق وال غريه. )

 

 مسألة: احلكمة من النهي عن النمص.

قال اإلمام اخلطايب: إمنا ورد الوعيد الشديد يف هذه األشياء ملا فيها من الغش واخلداع، ولو 
رخص يف شيء منها لكان وسيلة إىل استجازة غريها من أنواع الغش، وملا فيها من تغيري 

ح  حديث ابن مسعود بقوله: املغريات خلق هللا،، وهللا العلم. الفتاخللقة واىل ذلك اإلشارة يف
(10/393) 
 

 مسألة: حكم اشرتاك الرجل يف مسائل النمص.

 جاء يف املوسوعة الفقهية أنه ))حيرم على الرجل التنمص(( )اجلزء الرابع مادة تنمص( -

 أو امرأة. جمموعقال العثيمني: فعلى املرء أن يتجنب ذلك )النمص( سواء كان رجال  -
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سؤال  27، فتاوى نسائية ص 577( ، فتاوى علماء البلد احلرام ص 4/134الفتاوى )
17 

 

 مسألة: حكم خطبة من تنمص حواجبها والزواج منها.

قد مر معنا يف أدلة بيان حرمة النمص حديث ابن مسعود وفيه عندما قالت له أم يعقوب 
قال: اذهيب فانظري قال فدخلت على امرأة عبد فإين أرى شيئا من هذا على امرأتك اآلن 

هللا فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا فقال أما لو كان ذلك مل جنامعها. متفق 
 عليه

 قال اإلمام النووي:

قوله لو كان ذلك مل جنامعها قال مجاهري العلماء معناه مل نصاحبها ومل جنتمع حنن وهي بل  
قال القاضي: وحيتمل أن معناه مل أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما كنا نطلقها ونفارقها، 

سبق فيحتج به يف أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصالة أو غريمها ينبغي 
 (14/107له أن يطلقها. وهللا اعلم شرح مسلم )

 

 مسألة: حكم من ال شعر حواجب هلا.

 خلف الرأس وزراعته يف املكان املصاب.سئل الشيخ ابن عثيمني عن حكم أخذ شعر من 

فقال: نعم جيوز ألن هذا من ابب رد ما خلق هللا عز وجل ومن ابب إزالة العيب وليس هو 
من ابب التجميل أو الزايدة على ما خلق هللا عز وجل فال يكون من ابب تغيري خلق هللا 

أحدهم  لنفر الذين كانبل هو من رد ما نقص وإزالة العيب وال خيفى ما يف قصة الثالثة ا
أقرع، وأخرب أنه حيب أن يرد هللا عز وجل عليه شعره فمسحه امللك فرد هللا عليه شعره 

 1185فأعطي شعرا حسنا. متفق عليه فتاوى علماء البلد احلرام ص 

 مسألة: حكم صبغ احلاجبني.

 ".¥(1) 
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حيا وال ر "قلت: ليس هذا اإلمجاع بصحيح ألنه مل يوافق عليه كل الصحابة ال تص .149
سكوات ، أما التصريح فألنه مل ينقل ذلك لنا بطريق صحيح والحىت ضعيف، وأما السكوت 
فألنه مل يكن كل الصحابة حاضرين حينئذ حىت يتعني ذلك، مث وإن سلمنا جدال  أن ذلك 
إمجاع فإان ال ندعي التخصيص بكل ما ورد من أخبار اآلحاد حىت يرد هذا علينا، وإمنا جنوز 

طأ ابخلرب الصحيح بشروطه املقررة يف موضعه ال ابخلرب الذي اَّتم فيه راويه ابخل التخصيص
والنسيان كما هو احلال يف اَّتام عمر رضي هللا تعاىل عنه لفاطمة بنت قيس رضي هللا تعاىل 

 عنها ابلنسيان

* اخلرب: ملا روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا حدثتم عين حديثا فاعرضوه على  2
كتاب هللا فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه قال القرطيب رمحه هللا تعاىل هذا حديث ابطل 
ال أصل له، وقال العجلوين يف كشف اخلفاء اذا مسعتم عين حديثا فاعرضوه علىكتاب هللا 

عات بل صح وهذا احلديث من أوضع املوضو  مل يثبت فيه شيءفإن وافقه فاقبلوه وإال فردوه 
 ين أوتيت القرآن ومثله معه.خالفه أال إ

 قلت: فتبني سقوط احلديث وأنه ليس حبجة.

* املعقول: وهو على شقني األول أن الكتاب مقطوع وخرب الواحد مظنون واملقطوع أوىل 3
 من املظنون.

والثاين أنه لو جاز ختصيص الكتاب خبرب الواحد جلاز نسخه به وقد اتفق على أنه ال جيوز 
 حاد، فكان الزمه أن ال خيصص به أيضا.نسخ الكتاب خبرب اآل

 قلت:

أما الشق األول فيقال فيه إن الكتاب مقطوع املنت ظين الداللة، وسبب كونه ظين الداللة 
أن استغراق العموم يقتضيه غالب الظن، إذ ليس التنصيص على األفراد ابحلكم كاحلكم 

 عليهم ابلكلية.

ال حيتمل إال ما يعرض له، وسبب ذلك أنه  وخرب اآلحاد ظين املنت مقطوع الداللة ألنه
خاص واخلاص أقوى يف داللته من العام، فتبني أن كال  منهما مقطوع من وجه مظنون من 
وجه، لذا جاز أن تعارض داللة املقطوع الظنية مبنت خرب اآلحاد الظين، فتبني أن أحدمها 

 ليس أبوىل من اآلخر.
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ن يس كالتخصيص كما ذكرمت بل الفرق بينهما موأما الشق الثاين فيقال فيه إن النسخ ل
 وجوه:

 األول: أن التخصيص ترك بعض األفراد والنسخ ترك بعض األزمان.

 الثاين: أن التخصيص يكون لبعض األفراد خبالف النسخ فإنه يكون لكل األفراد.

لة ز الثالث: أن التخصيص ال يرفع احلكم إمنا هو يف احلقيقة بيان  اتصل ابلعموم فصار مبن
اتصال بيان  مبجمل الكتاب فجاز أن يكون خبرب الواحد، خبالف النسخ إذ هو رفع احلكم 

 .ابلكلية بعد ثبوته فال جيوز أن يرفع بدليل مظنون حيث كان ثبوت املرفوع بدليل مقطوع به
الرابع: أن التخصيص إخراج بعض األفراد من احلكم خبالف النسخ إذ هو تغيري احلكم 

 افة األفراد.ابلنسبة إىل ك

اخلامس: أن التخصيص قد يقرتن ابلعام أو يتقدم عليه أو يتأخر عنه خبالف الناسخ فيجب 
 أن يتأخر عنه.

مسألة: خبصوص الكرخي وأن فيه من لوثة االعتزال فال أعلم يف هذه املسألة شيئا وهي 
 حتتاج إىل حبث وتتبع آراءه ومعرفة مدى موافقتها هلم وهللا تعاىل أعلم.

 (1)بكر."  أبو
 "فتح الباري شرح ضحيح البخاري .150

 

 م[  08:04، 05-04-01 ]املغناوي[        ]

وقول هللا تعاىل يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهللا مبا تعملون خبري 
 وقوله عز وجل وقل رب زدين علما

 

 الشرح:

 قوله: )كتاب العلم.

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 فضل العلم( هكذا يف رواية األصيلي وكرمية وغريمها.ابب 
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 ويف رواية أيب ذر تقدمي البسملة، وقد قدمنا توجيه ذلك يف كتاب اإلميان.

 وليس يف رواية املستملي لفظ ابب وال يف رواية رفيقه لفظ كتاب العلم.

ل النظر يف ب)فائدة( : قال القاضي أبو بكر بن العريب: بدأ املصنف ابلنظر يف فضل العلم ق
حقيقته، وذلك العتقاده أنه يف هناية الوضوح فال حيتاج إىل تعريف، أو ألن النظر يف حقائق 
األشياء ليس من فن الكتاب، وكل من القدرين ظاهر، ألن البخاري مل يضع كتابة حلدود 
احلقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القدمية، فإهنم يبدؤون بفضيلة املطلوب 

 للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة.

وقد أنكر ابن العريب يف شرح الرتمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال: هو أبني من أن 
 يبني.

 قلت: وهذه طريقة الغزايل وشيخه اإلمام أن العلم ال حيد لوضوحه أو لعسره.

 االستئناف. ى كتاب أو علىقوله: )وقول هللا عز وجل( ضبطناه يف األصول ابلرفع عطفا عل

قوله: )يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات( قيل يف تفسريها: يرفع هللا 
 املؤمن العامل على املؤمن غري العامل.

ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ املراد به كثرة الثواب، وهبا ترتفع الدرجات، ورفعتها 
  اجلنة.علو املنزلة وحسن الصيت، واحلسية يف اآلخرة بعلو املنزلة يفتشمل املعنوية يف الدنيا ب

أنه  -وكان عامل عمر على مكة  -ويف صحيح مسلم عن انفع بن عبد احلارث اخلزاعي 
 لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: استخلفت ابن أبزى موىل لنا.

 امل ابلفرائض.فقال عمر: استخلفت موىل؟ قال: إنه قارئ لكتاب هللا، ع

 فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال " إن هللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ".

 وعن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل )نرفع درجات من نشاء( قال ابلعلم.

قوله: )وقوله عز وجل: رب زدين علما( واضح الداللة يف فضل العلم، ألن هللا تعاىل مل أيمر 
عليه وسلم بطلب االزدايد من شيء إال من العلم، واملراد ابلعلم العلم الشرعي  نبيه صلى هللا

الذي يفيد معرفة ما جيب على املكلف من أمر عباداته ومعامالته، والعلم ابهلل وصفاته، وما 
جيب له من القيام أبمره، وتنزيهه عن النقائض، ومدار ذلك على التفسري واحلديث والفقه، 

 امع الصحيح يف كل من األنواع.وقد ضرب هذا اجل
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 الثالثة بنصيب، فرضي هللا عن مصنفه، وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه مبنه وكرمه.

فإن قيل: مل مل يورد املصنف يف هذا الباب شيئا من احلديث؟ فاجلواب أنه إما أن يكون 
ر، وإما أورد فيه حديث ساكتفى ابآليتني الكرميتني، وإما بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتي

ابن عمر اآليت بعد ابب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة، وفيه نظر 
 على ما سنبينه هناك إن شاء هللا تعاىل.

ونقل الكرماين عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب األبواب وترجم الرتاجم وكتب 
 األحاديث ورمبا بيض لبعضها ليلحقه.

يثبت فيه  ملالعراق أنه تعمد بعد الرتمجة عدم إيراد احلديث إشارة إىل أنه  وعن بعض أهل
 عنده على شرطه. شيء

 قلت: والذي يظهر يل أن هذا حمله حيث ال يورد فيه آية أو أثرا.

ثبت فيه مل يأما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إىل ما ورد يف تفسري تلك اآلية، وأنه 
دلت عليه اآلية كاف يف الباب، وإىل أن األثر الوارد يف ذلك يقوي على شرطه، وما  شيء

 به طريق املرفوع وإن مل يصل يف القوة إىل شرطه.

واألحاديث يف فضل العلم كثرية، صحح مسلم منها حديث أيب هريرة رفعه " من التمس 
 طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة ".

 ه اختلف فيه على األعمش، والراجح أنه بينه وبني أيب صاحل فيهومل خيرجه البخاري ألن
 واسطة.

 وهللا أعلم.

* ابب من سئل علما وهو مشتغل يف حديثه فأمت احلديث مث أجاب السائل حذف 3*
 التشكيل

 

 الشرح:

 ".¥(1) 
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"ذكر حديث ابن عباس " أن النيب صلى هللا عليه وسلم احتجم وهو صائم " وهو  .151
وقع منه هنارا ، وعند األطباء أن أنفع احلجامة ما يقع يف الساعة الثانية يقتضي كون ذلك 

أو الثالثة ، وأن ال يقع عقب استفراغ عن مجاع أو محام أو غريمها وال عقب شبع وال جوع. 
وقد ورد يف تعيني األايم للحجامة حديث البن عمر عند ابن ماجه رفعه يف أثناء حديث 

ا هللا يوم اخلميس ، واحتجموا يوم االثنني والثالاثء ؛ واجتنبو وفيه " فاحتجموا على بركة 
احلجامة يوم األربعاء واجلمعة والسبت واألحد " أخرجه من طريقني ضعيفني ، وله طريق 
اثلثة ضعيفة أيضا عند الدارقطين يف " األفراد " وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا.ونقل 

 األايم املذكورة وأن احلديث مل يثبت ، وحكى أن رجال اخلالل عن أمحد أنه كره احلجامة يف
احتجم يوم األربعاء فأصابه برص لكونه َّتاون ابحلديث ، وأخرج أبو داود من حديث أيب 
بكرة أنه كان يكره احلجامة يوم الثالاثء وقال " إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: يوم 

فيها ". وورد يف عدد من الشهر أحاديث: منها ما الثالاثء يوم الدم ، وفيه ساعة ال يرقأ 
أخرجه أبو داود من حديث أيب هريرة رفعه " من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاء من كل داء " وهو من رواية سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي عن سهيل 

د من حديث ابن شاهبن أيب صاحل ، وسعيد وثقه األكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه. وله 
عباس عند أمحد والرتمذي ورجاله ثقات ، لكنه معلول. وشاهد آخر من حديث أنس عند 
ابن ماجه ، وسنده ضعيف. وهو عند الرتمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى 
هللا عليه وسلم ،.ولكون هذه األحاديث مل يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق: كان 

ت هاج به الدم وأي ساعة كانت. وقد اتفق األطباء على أن احلجامة أمحد حيتجم أي وق
يف النصف الثاين من الشهر مث يف الربع الثالث من أرابعه أنفع من احلجامة يف أوله وآخره 
، قال املوفق البغدادي: وذلك أن األخالط يف أول الشهر َّتيج ويف آخره تسكن ، فأوىل 

  أعلم.ما يكون االستفراغ يف أثنائه. وهللا

 

 م[  02:24، 03-04-04 ]أبو تيمية إبراهيم[        ]

من خالل قراءيت لكتاب معرفة الرجال البن حمرز عن ابن معني وابن املديين وغريمها وتتبعي 
: )ليس ينبغي وهي قول ابن املديين -فيما أحسب  -لفوائده وتقييدي هلا قيدت فائدة كبرية 
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عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وإن كان مرسال، فإن ألحد أن يكذب ابحلديث إذا جاءه 
مجاعة كانوا يدفعون حديث الزهري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من احتجم 

 يوم السبت أو يوم األربعاء فأصابه وضح فال يلومن إال نفسه، فكانوا يفعلونه فبلوا.

 منهم: عثمان البيت أصابه الوضح.

 ين بن سعيد التنوري فأصابه الوضح.ومنهم عبد الوارث يع

 ومنهم أبو داود فأصابه الوضح

 .628ومنهم عبد الرمحن فأصابه بالء شديد( املعرفة رقم: 
 وكالمه رمحه هللا هذا: ميكننا االستفادة منه يف موضوعني مهمني:

األول: العمل ابلضعيف يف ابب الفضائل، وقد مجعت أقواال مشاهبة للمتقدمني يف هذا 
 ام أمحد وأليب زرعة والبن حزم والبن عبد الرب وغريهم.لإلم

والثاين: هل كل أفراد السنة حمفوظة، ومعىن آخر: هل ميكن أن يكون الرسول صلى هللا عليه 
وسلم قد قال قوال أو فعل فعال وحنومها ومل يبلغنا ذلك بسند صحيح، أم ميكن لكن األمور 

 ن انحية السنة قد بلغتنا كلها؟.العامة الكلية اليت تدور عليها الشريعة م

 وأرى يف كالم ابن املديين إشارة إىل ذلك وهللا أعلم.

 

 م[  06:29، 03-04-04[        ]7 ]املستفيد

 الشيخ الفاضل عبد هللا زقيل.....

 

 مرفوعا ولكن ال ينبغي امهال كالم االطباء واهل مل يثبت فيه شيءوقت احلجامة وان كان 
ولنتصور املسالة خالية من وجود حديث صحيح او ضعيف او موضوع اخلربة يف احلجامة 

 يف هذا الباب ألسنا انخذ بكالمهم؟

 

 الشيخ الفاضل ابوتيمية

 

 جزاك هللا خريا على هذه الفائدة وههنا امور:
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تذكر لنا مامجعته من االقوال يف العمل ابحلديث الضعيف يف -ابرك هللا فيك -لعلك -1
 ا مهم من جهتني:فضائل االعمال فان هذ

 

يف قول االمام امحد احلديث الضعيف احب ايل من راي الرجال فان هذا القول فسر ابنه -أ
يقصد احلديث احلسن واحتج لذلك بكالم البن تيمية وكيف يعمل امام السنة حبديث 

 اليصح.

 

وال اشكال يف ان املتقدمني يطلقون الضعيف على احلسن ابصطالحنا ولكن االشكال يف 
ر املراد يف احلديث احلسن وان ذلك اليدخل فيه احلديث الضعيف الذي خف ضعفه حص

 ومل يكن منكرا والشاذا ولكنه مل يرق اىل درجة احلسن.

 

من جهة معرفة الضوابط يف العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل االعمال فان هذه -ب
دع فان بعض البالضوابط مهمة جدا فان البدع قد تتطرق من هذا الباب.وكما تعلمون 

 تستند اىل حديث ضعيف.

 

مثال حد يث التوسعة على االهل يف يوم عاشوراء وضربت هذا املثال حىت ال يقال البدع 
 يف العبادات واالصل يف العبادات املنع.

 

 وايضا االمتناع من بعض االمور حلديث غري صحيح قد يفوت بعض املصاحل

 

  صر حديث اليصح وقد مسعنا ان الشيخ ابن ابزمثال حديث النهي عن النوم بعد صالة الع
 كان الينام االبعد العصر النشغاله وقال االوزاعي الاترك ما ينفعين حلديث ابن هليعة.

 

 فلعل ماذكرته يكون حمفزا لكم على ذكر ما عندكم يف هذا الباب.

 

 واما يف مسالة احلجامة فقد يقال ثبت االثر عن ابن عمر رضي هللا عنه

 ن احلجامة يوم السبت واالربعاء كما ذكره الشيخ عبد الرمحن الفقيه.ابلنهي ع
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واما اجلمع بني مانقله اخلالل عن امحد من كراهة احلجامة يف االايم املذكورة وان مل يثبت 
 احلديث وكونه كان حيتجم اي وقت هاج به الدم

شيء  يف البابفهو ان يقال:كراهته الن االمام امحد ايخذ ابحلديث الضعيف مامل يكن 
 يدفعه وقد يكون مع ذلك الن االثر ورد عن ابن عمر بذلك

 

 -ما اذكرفي-واما انه كان اذا هاج به الدم حيتجم يف اي وقت فهذا يقول به اهل احلجامة 
فهم يقولون ان ماذكر يف وقت احلجامة مامل يهج به الدم فان هاج به الدم حيتجم اي ساعة 

 وهللا اعلم.

 ".¥(1) 
 يف زكاة العسل شيء يصح"ليس  .152

 

 م[  10:12، 04-02-16 ]عبد الرمحن السديس[        ]

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة، والسالم على نبينا حممد وعلى آله، وصحبه أمجعني أما بعد:

 

( 175( رقم )102ص ) -كما يف العلل الكبري للرتمذي ترتيب القاضي  -فقال البخاري 
 : وليس يف زكاة العسل شيء يصح.

 

 يف -صلى هللا عليه وسلم   -( : وال يصح عن النيب 629وقال الرتمذي يف اجلامع رقم )
 هذا الباب كبري شيء.

 

لى هللا ص -: أما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النيب 2/309وقال العقيلي يف الضعفاء 
 شيء، وإمنا يصح عن عمر من فعله. -عليه وسلم  
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: ليس 2/168والتلخيص احلبري  3/280كما يف معرفة السنن واآلاثر   -وقال ابن املنذر 
 .-صلى هللا عليه وسلم   -يف وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن الرسول 

 

: فبطل أن -  بعد كالمه على بعض أحاديث العسل  5/232وقال ابن حزم يف احمللى 
شيء، أو عن عمر أو عن أحد من  -ه وسلم  صلى هللا علي -يصح يف هذا عن رسول هللا 

 الصحابة.

 

( ابب زكاة العسل ال 319وقال أبو حفص املوصلي يف املغين عن احلفظ والكتاب ص )
 يف هذا الباب كبري شيء. -صلى هللا عليه وسلم   -يصح عن النيب 

 

 : ومل يصح فيه خرب.4/452وقال املناوي يف فيض القدير 

 

ت مل يثب: وابب زكاة العسل مع كثرة ما روى فيه 2/566اخلفاء وقال العجلوين يف كشف 
 فيه شيء.

 

 :3/348أما ما يتعلق ابحلكم الفقهي فقد قال ابن حجر يف الفتح 
 وقال ابن املنذر: ليس يف العسل خرب يثبت وال إمجاع فال زكاة فيه،

ض غريأر وهو قول اجلمهور، وعن أيب حنيفة وأمحد وإسحاق: جيب العشر فيما أخذ من 
اخلراج، وما نقله عن اجلمهور، مقابله قول الرتمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر فيه، 

 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: ليس يف العسل شيء.

 وأشار شيخنا يف شرحه إىل أن الذي نقله ابن املنذر أقوى.

 

 زيد.وتراجع كتب الفقه وشروح األحاديث ملن أراد امل

 

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد.
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 م[  11:28، 04-02-16 ]زايد العضيلة[        ]

 اال  احلبيب املفيد )ابن رجب( عبد الرمحن السديس رعاه هللا.

 

 ما رأيكم فيما يتعلق أبمر عمر أبخذ العشر من عسل من محى له.

 

 من جهة الثبوت.

 

اذا مل يثبت عن عمر اال االخذ من من محى له أرضا  وهل ثبت عن عمر غري هذا االثر النه
فأن هذا )احلمى( مينع كمال االستدالل ابالثر على وجوب زكاة العسل ، النه يداخله 

 االحتمال القوى من جهتني:

 

ان االرض قد محيت من وىل االمر فيحق لوىل االمر اخذ عشرها ملشاهبتها لالرض  -1
 اخلراجية.

 

كني ابخذ زكاة العسل مع بعثهم بزكاة السائمة بل وزكاة العروض عدم أمر عمر املز  -2
 )عروض التجار( كما روى عنه ابن حزم ابسناد صحيح.

 

فما دام مل يثبت عن عمر االخذ من الزكاة اال من هذا الذي قد محى له االرض فأن هذا 
 يوجب عدم التسليم ابلدليل.

 

 فهل ثبت عن عمر غري هذا االثر.

 

 ص[  03:36، 04-02-18السديس[        ]  ]عبد الرمحن

 الرسالة األصلية كتبت بواسطة املتمسك ابحلق

 

 فهل ثبت عن عمر غري هذا االثر.
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 ال أدري..

 

 وما يتعلق ابجلانب الفقهي....فالوقت اآلن ال يسعفين

 فلعلكم تنشطون وتعرضونه فإنكم أقدر عليه مين....

 

 وجزاكم هللا خريا

 

 ص[  06:40، 04-02-21س[        ] ]عبد الرمحن السدي

 جاء يف املوسوعة الفقهية

 

 :30يف املوسوعة الفقيه اجلزء 
 )زكاة العسل( :

ذهب احلنفية واحلنابلة إىل وجوب العشر يف العسل ، قال األثرم: سئل أبو عبد هللا: أنت 
خذ أتذهب إىل أن يف العسل زكاة؟ قال نعم أذهب إىل أن يف العسل زكاة ؛ العشر ، قد 

عمر رضي هللا عنه منهم الزكاة قلت: ذلك على أهنم تطوعوا به؟ قال: ال ، بل أخذه منهم 
، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومكحول والزهري وسليمان بن موسى واألوزاعي 

 وإسحاق. وحكاه الرتمذي عن أكثر أهل العلم.

 ".¥(1) 
 "اسئل عن بعض االحاديث وصحتها.. .153

 

 م[  07:07، 04-06-24 ]سؤول[        ]

قرات قبل فرتة يف كتاب فتاوى اللجنة الدائمة احد السائلني يسئل عن من يعبد هللا  -1
 ليس طمعا يف اجلنة وال خوفا من النار.. وامنا الجل وجه الكرمي..

 

 حة كالميدل على ص -صلى هللا عليه وسلم   -وكان اجلواب اظنه انه حبديث عن الرسول 
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 السائل.

 

 قرات عن حديث ان الرمحة تتنزل على االمام مث الذين يلونه.. هل هذا صحيح؟ -2

 

مرة كنت استغفر بعد الصالة بقويل استغفر هللا العظيم.. فقال احدهم انت مبتدع، هل  -3
ورد عن الرسول استغفاره بصيغة استغفر هللا العظيم ام استغفر هللا فقط ... هل كالمه 

 صححيح؟

 

 صبحكم ومساكم؟؟ -صلى هللا عليه وسلم   -ما معىن قول الرسول  -4

 

 اجيبوين جزاكم هللا خريا

 

 حمبكم يف هللا

 

 سؤول

 

 م[  05:24، 04-06-26 ]سؤول[        ]

 للرفع

 

 م[  11:36، 04-06-26 ]أبوعمرو املصري[        ]

اقي اآلن ن البلعلك تقصد أخي هذا احلديث، ولوال أين أتيت من سفر متعبا ألجبتك ع
 ولعله يكون الحقا إن شاء هللا:

 

    الرمحة تنزل على اإلمام مث على من على ميينه األول فاألول.

 

 ختريج السيوطي: )أبو الشيخ يف الثواب( عن أيب هريرة.

 

 يف ضعيف اجلامع. 3154حتقيق األلباين: )ضعيف جدا( انظر حديث رقم: 



174 

 

 

  م[ 04:41، 04-07-08 ]سؤول[        ]
 للرفع

 

 ص[  11:02، 04-07-10 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 قال األ :

قرات قبل فرتة يف كتاب فتاوى اللجنة الدائمة احد السائلني يسئل عن من يعبد هللا ليس -1
 طمعا يف اجلنة وال خوفا من النار.. وامنا الجل وجه الكرمي..

 

عليه وسلم يدل على صحة كالم وكان اجلواب اظنه انه حبديث عن الرسول صلى هللا 
 السائل.

 

--------- 

 

هذا الفهم الذي فهمته أخي الكرمي غري صحيح، فاللجنة التؤيد هذا القول، فالقول الصحيح 
هو أن املؤمن يعبد ربه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، وأما املبتدعة الذين يقولون أبن املؤمن يعبد 

 خمالفون للكتاب والسنة وهدي األنبياءربه الحبا يف جنته والخوفا من انره فهم 

 

 قال تعاىل

}فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا 
 ( سورة األنبياء90رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني{ )

 

 ويقول تعاىل

 قريب من}وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا وطمعا إن رمحت هللا 
 ( سورة األعراف56احملسنني{ )

 

 فاهلل سبحانه وتعاىل بني أن األنبياء يدعونه رغبا ورهبا
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 وحثنا على أن ندعوه خوفا وطمعا

فمن خالف هذا وقال أبنه يعبد هللا الخوفا من انره والحمبة من جنته فقد خالف الصراط 
 املستقيم والعياذ ابهلل

وهللا اعلم بصحة ذلك عنها ويذكرها كذلك مثل القشريي وهذا يذكرونه عن رابعة العدوية 
 يف الرسالة وغريه

وقد جاء عن مكحول أنه قال )من عبد هللا ابحملبة تزندق( ذكرها ابن تيمية رمحه هللا يف 
 رسالة العبودية عن بعض السلف ونسبها السبكي يف الفتاوى ملكحول.

 

 ص[  11:19، 04-07-10 ]عبد الرمحن الفقيه[        ]

 قال األ  سؤول حفظه هللا

 قرات عن حديث ان الرمحة تتنزل على االمام مث الذين يلونه.. هل هذا صحيح؟ -2

 

 وقد ذكر األ  أبو عمرو البصري أنه احلديث ضعيف فجزاه هللا خريا.

 

 قال األ 

 

مرة كنت استغفر بعد الصالة بقويل استغفر هللا العظيم.. فقال احدهم انت مبتدع، هل  -3
ورد عن الرسول استغفاره بصيغة استغفر هللا العظيم ام استغفر هللا فقط ... هل كالمه 

 صححيح؟

 

( االستغفار الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد الفرائض استغفر هللا ثالاث بدون )العظيم
وسلم  هوهدي النيب صلى هللا عليه وسلم خري اهلدي، فاملسلم يلتزم مبا ورد عنه صلى هللا علي

 ألنه األكمل واألحسن

 

 تنبيه

 فلم يثبت فيه شيءأما االستغفار بعد النوافل 
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 وقد سبق بيانه على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthr

ead.php?s=&threadid=4393 

 

---------------------- 

 

 قال األ 

 ما معىن قول الرسول صبحكم ومساكم؟؟ -4

 

 أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه قال فهذا جزء من حديث

وحدثين حممد بن املثىن حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن 
جابر بن عبد هللا قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا خطب امحرت عيناه وعال 

والساعة   صوته واشتد غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أان
كهاتني ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خري احلديث كتاب هللا 
وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمداثَّتا وكل بدعة ضاللة مث يقول أان أوىل بكل مؤمن 

 من نفسه من ترك ماال فألهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإيل وعلي

 

 :332ص  3يف نيل األوطار للشوكاين ج 
قوله: صبحكم فاعله ضمري يعود إىل العدو املنذر منه ومفعوله يعود إىل املنذرين. وكذلك 

 قوله: ومساكم أي أاتكم العدو وقت الصباح أو وقت املساء.

.......... .................................................. 

 :158ص  5ويف فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي ج 
)صبحكم( أي أاتكم اجليش وقت الصباح )مساكم( أي أاتكم وقت املساء قال الطييب: 
شبه حاله يف خطبته وإنذاره بقرب القيامة وَّتالك الناس فيما يريهم حبال من ينذر قومه عند 
غفلتهم جبيش قريب منهم يقصد اإلحاطة هبم بغتة حبيث ال يفوته منهم أحد فكما أن املنذر 
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لم مر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم فكذا حال الرسول صلى هللا عليه وسيرفع صوته وحت
 (1)عند اإلنذار.." 

"عليه وسلم من صيام يوم السبت سواء يوم اجلمعة يوم قبله أو بعده أو صوم يوم  .154
وترك يوم وثالثة أايم من كل شهر وحنو ذلك أن هذا يكون له كالناسخ وهذا حمتمل وهلذا 

زلت أكتمه حىت اشتهر" يعين هذا احلديث لعدم ثبوته خشية أن يعمل به  قال األوزاعي "ال
الناس. وأما نكارة املنت فإن الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية 
صيام يوم وإفطار يوم وهو خري الصيام صيام داود عليه الصالة والسالم وقطعا سيصادف 

سناد عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مبثل هذا اإلسبتا وسيعرض له ومع هذا ما نبه 
وال ميكن أن تقوم به حجة، كذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حث على صيام ثالثة 
أايم من كل شهر وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شعبان حىت يقال ال يفطر 

ل  صلى هللا عليه وسلم حينما دخوهذا قطعا يدخل فيه ما جاء من سبت، كذلك رسول هللا
على بعض أزواجه وكانت صائمة يوم اجلمعة فقال "أصمت أمس؟ " قالت "ال" قال 
"أتصومني غدا" قالت "ال" قال "إذن فأطري" وال شك أهنا تصوم انفلة وإن مل يكن انفلة 

لى ع فالنهي هنا عن إفراد اجلمعة ال أن يقرن معه قبله بصيام أو بعده بصيام وهذا يدل
نكارة متنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه يقال أن صيام السبت كسائر األايم 

 عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ومل يثبت فيه شيء

 

 ]احلديث السادس والثالثون[

وأما صيام األربعاء فقد جاء فيه مجلة من األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنوا 
 أخبار أو أكثر من ذلك وكلها واهية.من ثالثة 

 

 ]احلديث السابع والثالثون[

وأما صيام الثالث عشر الرابع عشر واخلامس عشر وهي أايم البيض فهذا قد جاء فيه عن 
 -فصيل ذلكت–رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجلة من األخبار يف السنن وغريها ويقال 
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ني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصحيحأن صيام ثالثة أايم من كل شهر اثبت عن 
أما حتديدها يف الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر فغري حمفوظ وإمنا هو اثبت عن 
بعض الصحابة جزم به اإلمام البخاري عليه رمحة هللا تعاىل فقال "ابب صيام أايم البيض" 

أايم من   ستحباب صيام ثالثةمث أورد فيه ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ا
كل شهر فحث على ذلك عليه الصالة والسالم ومحل ذلك البخاري على أن املراد بذلك 
الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر إال أنه ليس مبحفوظ من جهة الثبوت عن رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم بتحديد هذه األايم فمن صام يف أول الشهر أو يف أوسطه أو يف

 آخره فقد حتقق له الفضل.

 

 ]احلديث الثامن والثالثون[

وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبمتام الصيام ملن شهد رمضان حال إقامته وسافر ال 
يثبت يف ذلك شيء وإمنا الثابت عن مجاعة من الصحابة كعمر بن اخلطاب عليه رضوان 

زمان د الرمحن بن عوف أهنما كاان يلهللا تعاىل وروي يف ذلك عن عبد هللا بن عباس وعب
ابإلمتام وروي عن عائشة عليها رضوان هللا تعاىل التأكيد على ذلك ويف صراحته نظر لكنه 
ليس بصريح فإهنا حتب اإلقامة وتكره السفر يف هنار رمضان وأما عن عمر بن اخلطاب عليه 

فر ال لصيام وكذلك يف الصرضوان هللا تعاىل فإنه كان أيمر ابلصيام وأما من جهة األمر اب
يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك شيء وإمنا الثابت عن غري واحد من 
الصحابة، ثبت عن أيب هريرة عليه رضوان هللا تعاىل وثبت كذلك عن عمر بن اخلطاب عليه 

 تعاىل هللا رضوان هللا تعاىل بقوله "ما أراه إال واجبا" وكذلك يف قصة أيب هريرة عليه رضوان
يف الرجل الذي ال يفطر حال سفره فقال "لو مات ما صليت عليه" فكأنه مييل إىل الوجوب 
ويف نقل الوجوب هبذا فيه نظر وذلك أنه ليس بصريح لعله أراد إن مات وأهلك نفسه وقد 
رخص له الشارع أنه يكون قد قتل نفسه وال يرخص له يف ذلك فيقول "قد أمث بقتله لنفسه" 

الصيام يف حال السفر مستحب وتقدم يف غري هذا املوضع أن قول هللا سبحانه وتعاىل فإن 
}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ أن هذه اآلية منسوخة   -وهو الذي حيتج به هذا القول–

 كما نص على ذلك عبد هللا بن عمر عليه رضوان هللا تعاىل.
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 فوائد من أسئلة الدرس األول

ا "من مل يبيت النية قبل الفجر فال صيام له" أال يكون يف حكم س: حديث ابن عمر موقوف
 املرفوع؟

ج: ال، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان هللا تعاىل قد جيتهدون يف بعض املسائل وحيملون 
على أصل، النيب عليه الصالة والسالم يقول "إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى" 

"ال عمل لإلنسان" أو "ال صدقة لإلنسان" فيجتهد فيكون من قد جيتهد اإلنسان فيقول 
قوله وحيمله على قول النيب عليه الصالة والسالم وهلذا قد وجد كثري من األحكام اليت تروى 
عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيزمون هبا األصل فيها التشريع وتكون خمالفة 

م الدليل هلم االعتذار أبهنم أتولوا واجتهدوا أو مل يبلغه لكالم النيب عليه الصالة والسالم حيمل
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحيمل كالم النيب عليه الصالة والسالم ال شك أنه على 

 األخذ واالعتبار ولزوم العمل.

 

 فوائد من أسئلة الدرس الثاين

 كتابه ه ابن فضيل كما يفأمثل ما جاء يف الدعاء عند اإلفطار عن الربيع بن خثيم كما ذكر 
الدعوات أنه كان يدعو عند فطره. وقد ذكر احلافظ ابن كثري يف التفسري عند قول هللا عز 
وجل }وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا 

ام وأمر صيبعد أن فرض هللا عز وجل ال -أي ذكر الدعاء–يب لعلهم يرشدون{ "ويف هذا 
ابإلمساك ذكر الدعاء يشري إىل أنه عند اإلفطار ويف هذا لطيفة على أنه يستحب الدعاء 
عند الفطر" وهذا استنباط فلو دعا اإلنسان حال فطره ال شيء عليه وهو من مواضع الرمحة 

 فإنه يتعبد ابلفطر كما يتعبد ابلصيام.

 ".¥(1) 
 ق صدقة، صلى هللا عليه وسلم يف الور "وأبن الشافعي رمحه هللا قال: فرض رسول هللا .155

وأخذ املسلمون بعده يف الذهب صدقة، إما خبرب عنه مل يبلغنا، وإما قياسا، اه : وهو صريح 
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 يف علمه، مل يثبت فيه شيءعن الشافعي: أبنه يرى، أن الذهب 

 

ن موأبن ابن عبد الرب، قال: مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف زكاة الذهب شيء 
 جهة نقل اآلحاد الثقات.

 

لكن روى احلسن بن عمارة، عن أيب إسحاق، عن عاصم، واحلارث، عن علي، فذكره، 
 وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه مل يكن فيه حجة ألن احلسن بن عمارة مرتوك.

وأبن ابن حزم قال: مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف نصاب الذهب، وال يف القدر 
 اجب فيه شيء.الو 

 

وذكر: أن احلديث املذكور، من رواية احلارث األعور مرفوع، واحلارث، ضعيف ال حيتج به، 
وكذبه غري واحد، قال: وأما رواية عاصم بن ضمرة. فهي موقوفة على علي رضي هللا عنه، 
قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أيب إسحاق، عن عاصم، موقوفا: وكذا كل 

 ه عن عاصم.ثقة روا

 

 فاجلواب من أوجه:

األول: أن بعض العلماء قال: إن هذا احلديث اثبت، قال الرتمذي: وقد روى طرفا من هذا 
احلديث وروى هذا احلديث األعمش، وأبو عوانة، وغريمها، عن أيب إسحاق، عن عاصم بن 

ن ع ضمرة، عن علي، ورواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغري واحد، عن أيب إسحاق،
احلارث عن علي، وسألت حممدا   يعين البخاري   عن هذا احلديث فقال: كالمها عندي 

 صحيح، اه .

فرتى الرتمذي، نقل عن البخاري، تصحيح هذا احلديث، وقال النووي يف )شرح املهذب( 
وأما حديث عاصم عن علي رضي هللا عنه، فرواه أبو داود وغريه إبسناد حسن، أو صحيح، 

 النيب صلى هللا عليه وسلم، اه .عن علي، عن 

 

وقال الشوكاين يف )نيل األوطار( وحديث علي هو من حديث أيب إسحاق، عن احلارث 
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األعور، وعاصم بن ضمرة، وقد تقدم أن البخاري قال: كالمها عنده صحيح، وقد حسنه 
 احلافظ، اه  حمل الغرض من كالم الشوكاين.

 

دارقطين، من حديث حممد بن عبد هللا بن جحش، عن الوجه الثاين: أنه يعتضد مبا رواه ال
النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه أمر معاذا، حني بعثه إىل اليمن، أن أيخذ من كل أربعني 
دينارا دينارا. احلديث ذكره ابن حجر، يف )التلخيص( وسكت عليه. ومبا رواه عمرو بن 

عشرين  وال يف أقل من»قال: شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
 قال النووي: غريب، اه .« مثقاال من الذهب شيء

 

 الوجه الثالث: املناقشة حبسب صناعة علم احلديث واألصول، فنقول:

سلمنا أن احلارث األعور ضعيف كما تقدم يف املائدة، وإن وثقه ابن معني، فيبقى عاصم 
 قد وثقه ابن املديين.بن ضمرة، الذي روى معه احلديث، فإن حديثه حجة و 

 وقال: النسائي: ليس به أبس.

وقال فيه ابن حجر يف )التقريب( : عاصم بن ضمرة السلويل الكويف: صدوق وتعتضد روايته 
برواية احلارث، وإن كان ضعيفا. ومبا ذكران عن حممد بن عبد هللا بن جحش، وعمرو بن 

 شعيب.

 فبهذا تعلم أن تضعيف احلديث بضعف سنده مردود.

 وقد قدمنا عن الرتمذي، أن البخاري قال: كالمها صحيح.

 وقد قدمنا أن النووي قال فيه: حسن أو صحيح.

 ونقل الشوكاين، عن ابن حجر: أنه حسنه.

 

أما ما أعله به ابن املواق، من أن جرير بن حازم مل يسمعه من أيب إسحاق. ألن بينهما 
احلديث اثبت من طرق متعددة صحيحة احلسن بن عمارة وهو مرتوك، فهو مردود. ألن 

إىل أيب إسحاق، وقد قدمنا أن الرتمذي قال: وذكر طرفا منه، هذا احلديث، رواه األعمش، 
وأبو عوانة وغريمها، عن أيب إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ورواه سفيان، الثوري، 

 وابن عينية، وغري واحد، عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي. اه .
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 ى: أن أاب عوانة، واألعمش، والسفيانني، وغريهم، كلهم رووه عن أيب إسحاق.فرت 

وبه تعلم أبن إعالل ابن املواق له أبن روايه عن أيب إسحاق احلسن بن عمارة   وهو مرتوك   
إعالل ساقط. لصحة احلديث إىل أيب إسحاق، فإذا حققت رد تضعيفه أبن عاصما صدوق، 

فاعلم أن إعالل ابن حزم له أبن املرفوع رواية احلارث، وهو ضعيف: ورد إعالل ابن املواق له، 
 وأن رواية عاصم بن ضمرة، موقوفة على علي، مردود من وجهني:

األول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كالمها أمر توقيفي ال جمال للرأي فيه 
ل " علم احلديث واألصو واالجتهاد، واملوقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما علم يف 

 أ. ه 

 

 انتهى كالم الشيخ الشنقيطي رمحه هللا تعاىل

 

وأنت كما ترى أن الشيخ الشنقيطي رمحه هللا أيد قول اجلمهور من الناحية احلديثية مع 
 الناحية الفقهية واألصولية معا

 

 :ولكن حمل الشاهد الذي أريد نقله من الناحية احلديثية من كالم الشيخ الشنقيطي ه
 

 وأبن الشافعي رمحه هللا قال: فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الورق صدقة،

وأخذ املسلمون بعده يف الذهب صدقة، إما خبرب عنه مل يبلغنا، وإما قياسا، اه : وهو صريح 
 يف علمه، مل يثبت فيه شيءعن الشافعي: أبنه يرى، أن الذهب 

 

ء من النيب صلى هللا عليه وسلم يف زكاة الذهب شيوأبن ابن عبد الرب، قال: مل يثبت عن 
 جهة نقل اآلحاد الثقات. " أ. ه 

 

والسؤال اآلن: هل جمموع هذه األحاديث اليت ذكرها ابن حزم هل ميكن أن تصحح مبجموع 
 الطرق؟؟

أم ال ميكن؟؟ ويكون االعتماد على نصاب الزكاة من نواحي أخرى وهي عمل املسلمني 
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 وغري ذلك؟؟

 

 املشاركة واملساعدةأرجو 

 

 ابرك هللا فيكم

 ".¥(1) 
( عيسى يزداد اليماين: قال أبو حامت: ال يصح حديثه وليس ألبيه صحبة ومنهم 3") .156

( .وغري هذا  6/291من يدخله يف املسند على اجملاز وهو أبوه جمهوالن. )اجلرح والتعديل
 كثري

راه ن عبد هللا بن سالم ما اوأما استداللك أبثر حيىي القطان حيث قال يف مساع زرارة م
ولكنه يدخل يف املسند فليس فيه داللة على ما قلته ال من قريب وال من بعيد بل داللته 
على عدم إثباته لعدم مساع زرارة من عبد هللا بن سالم أقوى حيث قال ما أراه مث أخرب أنه 

ى عنه على نه رو يدخل يف املسند ال لثبوت مساعه من ابن سالم ولكن يدخل يف املسند أل
 –رمحه هللا  –سبيل اجملاز كما مر نقل مثل هذا عن أيب حامت 

 

 املأخذ الثاين:

 قوله أبن األئمة ال يطلقون كلمة )ال يثبت( إال يف حديث الرجل الضعيف:

حيث قال الشيخ وهو يقرر أن احلافظ متساهل يف فتح الباري حيث أطلق احلافظ لفظة 
قال: وكلمة )اليثبت( إمنا تقال يف حديث الرجل  )ال يثبت( يف حديث ضعيف جدا

 الضعيف ما تقال يف حديث الرجل الواهي الساقط.

قلت: بل احلفاظ يطلقون كلمة )اليثبت( يف حديث الرجل الواهي الساقط وأي مانع من 
 ذلك وعلى ذلك أمثلة كثرية منها:

-120نار املنيف ص ( قال اإلمام أمحد: ال يثبت يف التسمية على الوضوء حديث. )امل1)
( . وهذا يقتضي أهنا عنده ضعيفة جدا وإال لو كان ضعفها خفيفا حلسن احلديث هبا 121
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وال يرد على هذا أهنم قد يطلقون هذا اللفظ ويريدون بذاته فإن هذا اندر ويؤيد أن اإلمام 
 أمحد مل يرد هذا أنه ال يقول أن التسمية شرط يف صحة الوضوء.

لطري قال أمحد ليس فيه شيء يثبت إال أنه يضر البدن مع أن العقيلي ( النهي عن أكل ا2)
قال ليس له أصل وال يعرف من وجه يصح. انظر )التحديث مبا قيل ال يصح فيه حديث 

 ( .165ص  –حفظه هللا  –للشيخ بكر 

( ومع هذا قال اإلمام 66( أحاديث العقل قال ابن القيم كلها كذب. )املنار املنيف ص 3)
 لي ال يثبت يف هذا املنت شيء.العقي

اجلزء املشهور و  مل يثبت فيه شيء –رمحه هللا  –( أحاديث اهلريسة: قال الفريوز آابدي 4)
( فانظر كيف حكم 164يف ذلك ممجموع أحاديثه مفرتاة. انظر )التحديث أليب زيد ص 

 مث صرح أهنا مفرتاة. مل يثبت فيه شيءعليه أبنه 

 –ال ابن القيم ال يصح منها شيء واحد وال يثبت عن النيب ( أحاديث يوم عاشوراء ق5)
 فيه شيء غري أحاديث صيامه وما عداها فباطل. )املنار املنيف –صلى هللا عليه وآله وسلم 

 ( .113-111ص 

 فانظر كيف حكم عليها أبهنا ال تثبت مع تصرحيه أبهنا ابطلة..

 

 املأخذ الثالث

 على الراوي إذا كان مقال ولو يكونوا عاصروه. قوله أبن احلفاظ ال يستطيعون احلكم

قال الشيخ: ففي احلقيقة أن الراوي إذا كان مقال ال يتأتى لناقد أو إلمام من األئمة أن 
وفالن يف  –رمحه هللا تعاىل  –حيكم عليه بتوثيق أو تضعيف قال وكما يقول ابن عدي 
 –دي يف كتاب الكامل البن عمقدار ما يرويه مل يتبني يل صدق من كذبه، والذي يطالع 

 جيده يستخدم هذه العبارة يف املقلني –رمحه هللا تعاىل 

 

 قلت:

 هذا كالم غري صحيح فإن لألئمة يف احلكم على الراوي ثالثة أحوال:

 /إما أن يكونوا عاصروه وعرفوا حديثه فهنا يتأتى هلم احلكم عليه مبا يستحقه غالبا.1
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م قد وجدوا عالما عليه مبا يستحقه ممن عاصره فيحكمون / وإما أهنم مل يعاصروه ولكنه2
 عليه بذلك.

/وإما أهنم مل يعاصروه ومل جيدوا أحدا تكلم فيه فإن كان مكثرا سهل عليهم سرب حديثه 3
وبعد السرب حيكمون عليه مبا يستحقه وإن كان مقال فليس على إطالقه أهنم ال يستطيعون 

لى يستحقه فقد يتأتى لبعض األئمة دون آخرين وعأن يسربوا حديثه وحيكمون عليه مبا 
 ذلك أمثلة كثرية فمن ذلك:

( بالل بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب روى عن أبيه ال متنعوا إماء هللا. قال محزة الكناين 1)
( ومع هذا فقد وتقه أبو زرعة واحتج 1/254ال أعلم له غري هذا. احلديث كما يف )التهذيب

الثة صحيحه واعتمد احلافظ يف )التقريب( توثيق أبو زرعة فقال ثقة من الثبه اإلمام مسلم يف 
 وأبو زرعة من احلادية عشرة.

( عمار بن أكيمة الليثي روى عنه الزهري حديثا واحدا ومنهم من قال حديثني ومع هذا 2)
 ةفقد وثقه حيىي بن معني وقال احلافظ يف )التقريب( ثقة من الثالثة وابن معني من العاشر 

 فكيف استطاع احلكم عليه وهو مقل ومل يعاصره.

 ".¥(1) 
 

"يظن أنه ال بد من إعادة االستنجاء وغسل الفرج مرة اثنية، وهذا ليس بصواب،  .157
فإن اإلنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما خيرج منه، فقد طهر احملل، وإذا طهر فال حاجة 

مار الشرعي بشروطه املعروفة، إىل إعادة غسله، ألن املقصود من االستنجاء أو االستج
 املقصود به تطهري احملل، فإذا طهر فلن يعود إىل النجاسة إال إذا جتدد اخلارج مرة اثنية.

*** 

 

 : مىت يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك ملنتظر الصالة حال اخلطبة؟133س

 د الوضوء يفاجلواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعن
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 املضمضة، وإذا قام للصالة.

وال أبس به ملنتظر الصالة، لكن يف حال اخلطبة ال يتسوك، ألنه يشغله، إال أن يكون معه 
 نعاس فيتسوك لطرد النعاس.

*** 

 

 : هل التسمية يف الوضوء واجبة؟134س

نظرا.  ااجلواب: التسمية يف الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك ألن يف ثبوت حديثه
كما -: ))إنه ال يثبت يف هذا الباب شيء(( واإلمام أمحد -رمحه هللا-فقد قال اإلمام أمحد 

بت مل يثمن أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه  -هو معلوم لدى اجلميع
، فإن حديثها يبقى يف النفس منه شيء، وإذا كان يف ثبوته نظر، فإن يف هذا الباب شيء

اإلنسان ال يسوغ لنفسه أن يلزم عباد هللا مبا مل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 (1)ولذلك أرى أن." 

"واستاك، فإنه يستاك ابليمىن، واألمر وهلل احلمد يف هذا واسع، فيستاك كما يريد  .158
 ملسالة نص واضح.ألنه ليس يف ا

 الكحل؟ عن حكم استعمال -رفع هللا درجته وأعلى مكانته:  -( وُسئل فضيلة الشيخ 37

 فأجاب بقوله:: االكتحال نوعان:

أحدمها: اكتحال لتقوية البصر وجالء الغشاوة من العني وتنظيفها وتطهريها بدون أن يكون 
سلم كان يكتحل النيب صلى هللا عليه و  له مجال، فهذا ال أبس به، بل إنه مما ينبغي فعله، ألن

 يف عينيه، وال سيما إذا كان ابألمثد األصلي.

النوع الثاين: ما يُقصد به اجلمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، ألن املرأة مطلوب منها أن 
 تتجمل لزوجها.

وأما الرجال فمحل نظر، وأان أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بني الشباب الذي خيشى من 
 تحاله فتنة فُيمنع، وبني الكبري الذي ال خيشى ذلك من اكتحاله فال مُينع.اك

 هل التسمية يف الوضوء واجبة؟ -أعلى هللا درجته يف املهديني:  -( وُسئل 38
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فأجاب قائاًل: التسمية يف الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك ألن يف ثبوت حديثها 
  -: " إنه ال يثبت يف هذا الباب شيء " واإلمام أمحد نظراً. فقد قال اإلمام أمحد رمحه هللا

 ملمن أئمة هذا الشأن ومن حّفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه  -كما هو معلوم لدى اجلميع 
نظر،  ، فإن حديثها يبقى يف النفس منه شيء، وإذا كان يف ثبوتهيثبت يف هذا الباب شيء

 (1)مبا مل يثبت عن رسوله." فإن اإلنسان ال يسوغ لنفسه أن يلزم عباد هللا 
 "االستمناء .159

 اجمليب د. يوسف بن أمحد القاسم

 عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

 التصنيف الفهرسة/ اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

 ه 21/07/1425التاريخ 
 السؤال

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 -سلمصلى هللا عليه و -النيب سأل  -رضي هللا عنهم أمجعني-هل روي أن أحد الصحابة 
ا افعل ما شئت؟ أو هل هناك م -صلى هللا عليه وسلم -عن االستمناء، فقال له النيب 

 يشبه هذا احلديث؟

 

 اجلواب

 احلمد هلل وحده، وبعد:

ا أعلم، بعد حديث هبذا اللفظ، وال بنحوه فيم -صلى هللا عليه وسلم-فإنه مل يرو عن النيب 
يف هذا  -صلى هللا عليه وسلم -ب السنة، وإمنا روي عن النيباستقراء ما تيسر من كت

( ، أما األول فساقه 2/633حديثان ضعيفان، وقد أوردمها ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )
 -رضي هللا عنه -من طريق مسلمة بن جعفر، عن حسان بن محيد، عن أنس بن مالك 

، وال ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة : "سبعة-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا 
جيمعهم مع العاملني، يدخلهم النار أول الداخلني إال أن يتوبوا: الناكح يده ... " احلديث 
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، وال -صلى هللا عليه وسلم-... مث قال ابن اجلوزي: )هذا حديث ال يصح عن رسول هللا 
آلخر من طريق إمساعيل حسان يعرف، وال مسلمة( ا. ه ، مث ساق ابن اجلوزي احلديث ا

ضي هللا ر  -البصري عن أيب جناب الكليب عن اخلالل بن عمري عن أيب سعيد اخلدري 
انوا أمة ك -عز وجل -: "أهلك هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -عنه

يعبثون بذكورهم"، مث قال ابن اجلوزي: )وهذا ليس بشيء، إمساعيل البصري جمهول، وأبو 
 ضعيف( ا. ه . جناب

اللة املنطوق( على سبيل النص )يعين: بد مل يثبت يف هذا الباب شيءوهبذا يتبني لك أنه 
. أما على سبيل االستدالل ابملفهوم، فقد استدل املالكية على حترمي االستمناء حبديث ابن 

ر ول: "اي معشيق -صلى هللا عليه وسلم-قال: )مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه -مسعود 
الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع 

 فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء"( متفق عليه، قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

( : واستدل به بعض املالكية على حترمي االستمناء؛ ألنه أرشد عند العجز عن 9/112)
الشهوة، فلو كان االستمناء مباحًا ألرشد إليه ألنه أسهل، التزويج إىل الصوم الذي يقطع 

عاىل: "والذين على التحرمي بقوله ت -رمحه هللا  -ويعتضد هذا االستدالل ابستدالل الشافعي 
هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى 

ليس  -أي االستمناء -دل على التحرمي أبنه وراء ذلك فأولئك هم العادون"، حيث است
( ، وهذا 145-5/94،كما صرح به يف األم )-عز وجل -من الوجهني الذين أابحهما هللا 

هو مذهب مجهور أهل العلم، كما حكاه عنهم ابن العريب يف أحكام  -وهو التحرمي-القول 
ق الذي ال ينبغي أن ( ، حيث قال: )وعامة العلماء على حترميه، وهو احل3/315القرآن )

روءة لكان ذو امل -يعين عادة االستمناء-يدان هللا إال به ... ولو قام الدليل على جوازها 
 (1)يعرض عنها لدانئها" ا. ه .." 

"يظن أنه ال بد من إعادة االستنجاء وغسل الفرج مرة اثنية، وهذا ليس بصواب،  .160
 قد طهر احملل، وإذا طهر فال حاجةفإن اإلنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما خيرج منه، ف
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إىل إعادة غسله، ألن املقصود من االستنجاء أو االستجمار الشرعي بشروطه املعروفة، 
 املقصود به تطهري احملل، فإذا طهر فلن يعود إىل النجاسة إال إذا جتدد اخلارج مرة اثنية.

*** 

 

 الصالة حال اخلطبة؟: مىت يتأكد استعمال السواك؟ وما حكم السواك ملنتظر 133س

اجلواب: يتأكد السواك عند القيام من النوم، وأول ما يدخل البيت، وعند الوضوء يف 
 املضمضة، وإذا قام للصالة.

وال أبس به ملنتظر الصالة، لكن يف حال اخلطبة ال يتسوك، ألنه يشغله، إال أن يكون معه 
 نعاس فيتسوك لطرد النعاس.

*** 

 

 وضوء واجبة؟: هل التسمية يف ال134س

اجلواب: التسمية يف الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك ألن يف ثبوت حديثها نظرا. 
كما -: ))إنه ال يثبت يف هذا الباب شيء(( واإلمام أمحد -رمحه هللا-فقد قال اإلمام أمحد 

بت مل يثمن أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه  -هو معلوم لدى اجلميع
، فإن حديثها يبقى يف النفس منه شيء، وإذا كان يف ثبوته نظر، فإن يف هذا الباب شيء

اإلنسان ال يسوغ لنفسه أن يلزم عباد هللا مبا مل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 (1)ولذلك أرى أن." 

د ي"واستاك، فإنه يستاك ابليمىن، واألمر وهلل احلمد يف هذا واسع، فيستاك كما ير  .161
 ألنه ليس يف املسالة نص واضح.

 الكحل؟ عن حكم استعمال -رفع هللا درجته وأعلى مكانته:  -( وُسئل فضيلة الشيخ 37

 فأجاب بقوله:: االكتحال نوعان:

أحدمها: اكتحال لتقوية البصر وجالء الغشاوة من العني وتنظيفها وتطهريها بدون أن يكون 
ن يكتحل ينبغي فعله، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كا له مجال، فهذا ال أبس به، بل إنه مما
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 يف عينيه، وال سيما إذا كان ابألمثد األصلي.

النوع الثاين: ما يُقصد به اجلمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، ألن املرأة مطلوب منها أن 
 تتجمل لزوجها.

شى من الذي خي وأما الرجال فمحل نظر، وأان أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بني الشباب
 اكتحاله فتنة فُيمنع، وبني الكبري الذي ال خيشى ذلك من اكتحاله فال مُينع.

 هل التسمية يف الوضوء واجبة؟ -أعلى هللا درجته يف املهديني:  -( وُسئل 38

فأجاب قائاًل: التسمية يف الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة، وذلك ألن يف ثبوت حديثها 
  -ام أمحد رمحه هللا: " إنه ال يثبت يف هذا الباب شيء " واإلمام أمحد نظراً. فقد قال اإلم

 ملمن أئمة هذا الشأن ومن حّفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه  -كما هو معلوم لدى اجلميع 
نظر،  ، فإن حديثها يبقى يف النفس منه شيء، وإذا كان يف ثبوتهيثبت يف هذا الباب شيء

 (1)يلزم عباد هللا مبا مل يثبت عن رسوله."  فإن اإلنسان ال يسوغ لنفسه أن
 "االستمناء .162

 اجمليب د. يوسف بن أمحد القاسم

 عضو هيئة التدريس ابملعهد العايل للقضاء

 التصنيف الفهرسة/ اآلداب والسلوك والرتبية/األخالق

 ه 21/07/1425التاريخ 
 السؤال

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 -سلمصلى هللا عليه و -سأل النيب  -نهم أمجعنيرضي هللا ع-هل روي أن أحد الصحابة 
ا افعل ما شئت؟ أو هل هناك م -صلى هللا عليه وسلم -عن االستمناء، فقال له النيب 

 يشبه هذا احلديث؟

 

 اجلواب

 احلمد هلل وحده، وبعد:
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ا أعلم، بعد حديث هبذا اللفظ، وال بنحوه فيم -صلى هللا عليه وسلم-فإنه مل يرو عن النيب 
يف هذا  -صلى هللا عليه وسلم -استقراء ما تيسر من كتب السنة، وإمنا روي عن النيب

( ، أما األول فساقه 2/633حديثان ضعيفان، وقد أوردمها ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )
 -رضي هللا عنه -من طريق مسلمة بن جعفر، عن حسان بن محيد، عن أنس بن مالك 

ال : "سبعة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة، و - عليه وسلمصلى هللا-قال: قال رسول هللا 
جيمعهم مع العاملني، يدخلهم النار أول الداخلني إال أن يتوبوا: الناكح يده ... " احلديث 

، وال -صلى هللا عليه وسلم-... مث قال ابن اجلوزي: )هذا حديث ال يصح عن رسول هللا 
ق ابن اجلوزي احلديث اآلخر من طريق إمساعيل حسان يعرف، وال مسلمة( ا. ه ، مث سا

ضي هللا ر  -البصري عن أيب جناب الكليب عن اخلالل بن عمري عن أيب سعيد اخلدري 
انوا أمة ك -عز وجل -: "أهلك هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -عنه

هول، وأبو بصري جميعبثون بذكورهم"، مث قال ابن اجلوزي: )وهذا ليس بشيء، إمساعيل ال
 جناب ضعيف( ا. ه .

اللة املنطوق( على سبيل النص )يعين: بد مل يثبت يف هذا الباب شيءوهبذا يتبني لك أنه 
. أما على سبيل االستدالل ابملفهوم، فقد استدل املالكية على حترمي االستمناء حبديث ابن 

ول: "اي معشر يق -ه وسلمصلى هللا علي-قال: )مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه -مسعود 
الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع 

 فعليه ابلصوم؛ فإنه له وجاء"( متفق عليه، قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

( : واستدل به بعض املالكية على حترمي االستمناء؛ ألنه أرشد عند العجز عن 9/112)
إىل الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان االستمناء مباحًا ألرشد إليه ألنه أسهل،  التزويج

عاىل: "والذين على التحرمي بقوله ت -رمحه هللا  -ويعتضد هذا االستدالل ابستدالل الشافعي 
هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني فمن ابتغى 

ليس  -أي االستمناء -هم العادون"، حيث استدل على التحرمي أبنه  وراء ذلك فأولئك
( ، وهذا 145-5/94،كما صرح به يف األم )-عز وجل -من الوجهني الذين أابحهما هللا 

هو مذهب مجهور أهل العلم، كما حكاه عنهم ابن العريب يف أحكام  -وهو التحرمي-القول 
ء على حترميه، وهو احلق الذي ال ينبغي أن ( ، حيث قال: )وعامة العلما3/315القرآن )
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روءة لكان ذو امل -يعين عادة االستمناء-يدان هللا إال به ... ولو قام الدليل على جوازها 
 (1)يعرض عنها لدانئها" ا. ه .." 
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