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ه هللا مالنا، من يهدئآت أعمن سيو احلمد هلل، حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  إن  

بده هد أن حممدا عه، وأشريك للل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شفال مضل له، ومن يض
 .ورسوله

 ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا أاي ُّها   .(1)َيا
 ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالا أاي ُّها ُهماا رِجاااًل كاِثريًا واِنسااًء َيا هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ ٍة واخالاقا ِمن ْ قاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا

 .(2)واات َُّقوا هللاا الَِّذي ت اتاسااءاُلونا بِِه وااألاْرحااما ِإنَّ هللاا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبا
 ُا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا هللاا واُقول أاي ُّها الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم واماْن يُِطْع هللاا َيا وا ق اْواًل ساِديًدا * ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما

 .(3)واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزًا عاِظيًما
 أما بعد: 

، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدي هدي حممد 
 .(4)ضاللة، وكل ضاللة يف النار بدعة

ضوع:  و م ل ا ب يف  ر ع ت ل  ا

وابن شاهني ت    ه261  ثرم تدعوى النسخ يف احلديث النبوي الشريف عند األئمة: األ)موضوع الرسالة هو: 
 ة نقدية مقارنة. ه ( دراس732ه  واجلعربي ت  597وابن اجلوزي ت   ه 584واحلازمي ت  ه  385

ى لكن كثرت دعاو و  ،ريفي الشم مؤلفات يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث النبو هؤالء األئمة املذكورون هل
عاوى اليت لك الدنة لتفموضوع البحث عبارة عن دراسة نقدية مقار  ،النسخ يف احلديث يف هذه الكتب

 ،البحث دف هذاهو هو  ،وابلتايل الوصول إىل القول الراجح يف كل مسألة ،حصل فيها بعض التساهل
 .املنهج النقدي واملنهج املقارن حسب قواعد احملدثني رمحهم هللا وذلك يف ضوء

                                                 

 .102آل عمران:  ( 1)

 .1 النساء: ( 2)

 .71و 70األحزاب:  ( 3)

هبا، وللشيخ  هيفتتح خطب وكان  يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد يف الصالة، هذه هي خطبة احلاجة اليت كان النيب ( 4)
رسالة قيمة يف هذا، مجع فيها طرقها وذكر شيئاً من فوائدها. انظر رسالته بعنوان: "خطبة  –رمحه هللا  –انصر الدين األلباين 

السنن: حتقيق: عزت عبيد و واحلديث: أخرجه أبو داؤد يف  ه.1389 –لبنان  –احلاجة" ط: املكتب اإلسالمي بريوت 
 كتاب النكاح: ابب يف خطبة النكاح   204-2/203ه1418عادل السيد، دار ابن حزم بريوت، الطبعة األوىل، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، السنن: حتقيق: أمحد حممد شاكر، والرتمذي يف  (2118برقم ) 2/408
كالمها عن ابن   (1105برقم ) 3/313 أبواب النكاح: ابب ما جاء يف خطبة النكاح  246-4/245ه1408

 .مسعود مرفوعاً 
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ضوع:  و م ل ا ة  ي م ه  أ

 ضوعات الدقيقةن املو نه مإبل  .سواء وقع يف القرآن أو يف السنة ،فإن علم النسخ عموما علم واسع جدا
ن نكرت فرق مفأ ،حوهلا النزاعكثر اجلدال و و  ،واخلطرية اليت شغلت أفكار كثري من العلماء قدميا وحديثا

اديث املنسوخ يف أحو لناسخ رفة اوأتوله بعض أفراد هذه األمة. مث إن مع ،اليهود والنصارى والروافض وقوعه
فى ختال  ،ةمهية كبري أبل إنه علم ذو  ،ويف سنته علم وفن خاص من علوم احلديث الشريف املصطفى 

ف قته وغموضه ألته ولدمهيوأل ،ي الشريفوخاصة ابحلديث النبو  ،أمهيته على من له صلة ابلعلوم الشرعية
 ويف ،للموضوع( لسابقةسات اإن شاء هللا يف )مبحث الدرا :العلماء فيه تصانيف عديدة كما سيأيت ذكرها

 التمهيد يف النقطة الثامنة: )املصنفون يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث(.
واتهت يف  ،دارت فيه الرؤوس ،موضويقول اإلمام احلازمي رمحه هللا: "إذ هو علم جليل ذو غور وغ

ومل حيصل من طريق  ،وقد توهم بعض من مل حيظ من معرفة اآلاثر إال آباثر ،الكشف عن مكنونه النفوس
ومن أمعن النظر يف اختالف  ،واحملصول منه قليل غري كثري ،أن اخلطب فيه جلل يسري ،األخبار إال إخبار

 ،مث ذكر آاثرا عن السلف يف أمهية هذا العلم .اتضح له ما قلناه" الصحابة يف األحكام املنقولة عن النيب 
مث  ،من منسوخه" "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا انسخ حديث رسول هللا  :منها قول الزهري رمحه هللا

وهو  ،وعليه مدار حديث احلجاز ،"أال ترى الزهري وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة)احلازمي(  :قال
كيف   ،وعليه املعول يف الفتيا ،وكان إليه املرجع يف احلديث ."مل يدون هذا العلم أحد قبلي تدويين" :لالقائ

وخلصه وأمعن  ،مث ال نعلم أحدا جاء بعده تصدى هلذا الفن ،استعظم هذا الشأن خمربا عن فقهاء األمصار
حىت جاء اإلمام  ،اد األئمةوخصصه إال ما يوجد يف بعض اإلمياء واإلشارة يف عرض الكالم عن آح ،فيه

ورتب  ،واستفتح اببه ،واستخرج دفينه ،واستنبط معانيه ،وكشف أسراره ،فإنه خاض تياره ،الشافعي رمحه هللا
قال اإلمام النووي: "وهو .)1(."من مل يعلم الناسخ واملنسوخ خلط يف الدين" :أبوابه. وقال الزهري رمحه هللا

 .فبناء على أمهية هذا املوضوع .)2("هذا فن مهم مستصعب".:صالحفن مهم صعب". وقال احلافظ ابن ال
  .ولوجوه أخرى اليت سوف أذكرها اخرتت هذا املوضوع لرساليت الدكتوراه يف قسم احلديث وعلومه

حث:  ب ل ا ة  ل ك ش  م

وهو  ،وأدخلوا فيها ما ليس منه ،مجعت املروَيت يف انسخ احلديث ومنسوخه هؤالء األئمة إن كتب
بل إهنم أحياان قد  ،ادعي النسخ فيهاو  ،ذلك أن مصنفيها قد قاموا جبمع املروَيت مبجرد التعارضو  ،األغلب

                                                 

 االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث: لإلمام أيب بكر حممد بن موسى احلازمي، حتقيق: أمحد الطنطاوي جوهري مسدد،( 1)
 (114ـ  1/113ه)1422دار ابن حزم، الطبعة األويل، 

التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير: املعروف: ب )تقريب النواوي(: لإلمام حمي الدين بن شرف النووي مع شرحه ( 2)
, علوم احلديث: (2/643ه. )1417تدريب الراوي، حتقيق: أبو قتيبة الفاراييب، مكتبة الكوثر ابلرايض، الطبعة الثالثة، 

املعروف ب )مقدمة ابن الصالح( مع شرحه التقييد واإليضاح: للحافظ أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ابن 
 .(238ص/ه)1405الصالح، د ار احلديث بريوت، الطبعة الثانية، 
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مث إن بعضهم تساهلوا  ،مجعوا املروَيت مبجرد التعارض بدون وجود التصريح ابدعاء النسخ من قبل العلماء
باب مبجموعتيها أو إحدى حبيث أهنم مجعوا املروَيت املدعى فيها النسخ مع أن األحاديث الواردة يف ال

اجملموعتني غري اثبتة، فهذا القسم ال يدخل يف ابب النسخ أصال، وكذلك كثرة ادعاء النسخ مما ال يدخل يف 
وتنزيلها على  ،أدى ذلك إىل وقوع االختالف بني العلماء يف فهم األحاديث ،ابب النسخ يف هذه الكتب

وعليه فال بد من تصفية هذه الكتب اخلمسة ابألمور  ،وضوعوهذه مشكلة كبرية فيما أرى يف هذا امل ،الواقع
 اآلتية: 

ئل اليت ة للمساراسوتكون الد ،دراسة املسائل اليت ادعي فيها النسخ من هذه الكتب اخلمسة ( 1)
 ومجعها يف مصنف واحد. ،ثنان على األقل من هؤالء املصنفنيذكرها اال

 يا. ختريج األحاديث اليت ادعي فيها النسخ خترجيا علم ( 2)

ن يف ألئمة اآلخريقوال اأبينا مث املناقشة لوجهات نظرهم مستع ،املقارنة بني آراء األئمة املصنفني ( 3)
 إزالة التعارض بني أحاديث املسألة. 

  .ل مسألةحاديث كني أبحماولة الوصول إىل القول الراجح  واملسلك الصحيح يف إزالة التعارض  ( 4)

 ديد. جمبتكر  لوبأبس ،دثني وقواعدهم وأصوهلمعرض املسائل ودراستها تكون على منهج احمل ( 5)

ع: ضو و م ل ا ر  ا ي ت خ ا اب  ب س  أ

 ميكنين تلخيص تلك األسباب يف النقاط التالية: 
فة النسخ هي أن معر  كماو  ،أمهية موضوع )النسخ يف السنة( كما أشرت إىل بعض الوجوه يف أمهيته ( 1)

 :الثةهذه الطرق الثو  ،عارضالت يبدو ظاهرها إحدى الطرق الثالثة اليت عاجل هبا العلماء يف األحاديث اليت
 هي اجلمع مث النسخ مث الرتجيح. 

طالعي الى حسب سة عوهي مخ -يف النسخ يف احلديث املشهورة يف الكتب املطبوعة -إن الناظر  ( 2)
 ،لنسخ ادعي فيها امث ،ارضا التعألن مصنفيها قد قاموا جبمع املروَيت اليت يبدو ظاهره ،مل خيرج بنتيجة –
 ألهنم أحياان ،حمررة  تكنملفالكتب املؤلفة يف الفن  ،ل إن بعضهم قد مجعوا املروَيت مبجرد التعارضب

 وأحياان يسكتون عن الرتجيح.  ،يرجحون

ها النسخ دعى فيت املحيث أهنم مجعوا املروَي ،تساهل بعض أصحاب الكتب يف النسخ يف احلديث ( 3)
 ابب قسم ال يدخل يفهذا الف ،بتةأو إحدى اجملموعتني غري اث مع أن األحاديث الواردة يف الباب مبجموعتيها

 النسخ أصال. 

الختالف يف مفهوم الوجود  وذلك ألمرين:)أ( كون هذا املوضوع كثر فيه اخلالف بني العلماء ( 4)
 ،املنسوخناسخ و قضاَي اللوجهات النظر والفهم  بسبب اختالفالنسخ بني املتقدمني واملتأخرين. )ب(  

فهذه  ،هخر يردواآل ،فبعضهم يدعي النسخ يف مسألة ،االختالفات يف املذاهب الفقهيةوخاصة بسبب 
 ني الرواَيت. بتعارض فع الالظاهرة تقتضي من الباحث التأين يف الدراسة يف ضوء قواعد احملدثني يف د

 وللنسخ يف احلديث خاصة.  ،رد الشبهات من قبل املنكرين للنسخ عموما ( 5)
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  .دقيق يف دراسة املسائل اليت ادعي فيها النسخالرغبة يف إفراد مصنف  ( 6)

 املعتربة.  ت النسخماراإذا ظهر فيها شيء من أ ،الدقة يف ذكر األحاديث اليت وقع فيها النسخ ( 7)

 ،املناقشةو ناظرة وامل وقد رأيت هذا املوضوع يف كتب أهل العلم أبسلوب علمي قائم على البحث ( 8)
ن شاء ذا املوضوع إاسيت هلند در  االزدَيد يف بضاعيت العلمية عفأستفيد من هذا األسلوب العلمي الدقيق يف

 هللا. 

بل  ،منها هي ليستو  ،سخاحملاولة للوصول إىل أن هناك أحاديث أدخلها بعض العلماء يف ابب الن ( 9)
 ربة. املعت رتجيحأو حتل يف ضوء قاعدة ال ،إما أهنا حمكمة جيب العمل هبا مجعا بني األدلة

ل ة  ق ب ا س ل ا ات  س درا ل ضوع:ا و م  ل

بعضهم يف و لقرآن يف ا فبعضهم ألف يف النسخ ،وقد تناول العلماء موضوع النسخ ابلتأليف والتصنيف
يث م وعلماء احلد كتبهلفن يفاحلديث الشريف ومنهم من مجع بينهما إىل جانب عناية علماء األصول هبذا ا

إلمام أبو مام أمحد، واي، واإللزهر مام اومن العلماء الذين صنفوا يف النسخ يف احلديث: اإل ،والتفسري والفقه
ني ألئمة املتقدملشهورة وامل ولكن معظم هذه الكتب مفقود وأما الكتب املطبوعة املتداولة ،داود وغريهم

 فهي مخسة كتب فيما أعلم فهي كالتايل: 
ب مطبوع يف ثالث والكتا ،ه 261أليب بكر األثرم املتوىف « كتاب انسخ احلديث و منسوخه» ( 1)

 أمحد بن عبدهللا لدكتورنه اوحقق جزء م ء يف جملد واحد وقد حققه الشيخ عبد هللا بن محد املنصور.أجزا
    الزهراين.

دكتورة كرمية بنت علي وقد حققته ال .ه 385املتوىف  ,كتاب انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ( 2)
 )رسالة لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا( وهو مطبوع مبجلد واحد.

  وقد قام بتحقيقه ه584ىف ملتو تبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث لإلمام احلازمي اهلمذاين. ااالع ( 3)
 ين.وهو مطبوع مبجلد,الشيخ أمحد طنطاوي جوهري

 ه  وقد597ىف . املتو وزيإعالم العامل بعد رسوخه حبقائق انسخ احلديث و منسوخه لإلمام ابن اجل ( 4)
  .ي الزهراين )رسالة ماجستري(حققه الدكتور أمحد بن عبد هللا العمار 

  .ه 732رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار لإلمام اجلعربي. املتوىف  ( 5)

  .وحققه الدكتور حسن حممد مقبول األهدل )رسالة الدكتواراة(
 ماء املتأخرينن العلمريهم غمل يتطرق أحد من احملققني وال  ،تْ قا ق ِ هذه الكتب اخلمسة مع أهنا قد حُ 

حبيث  ،بتكرعمل م  هذايف دراسة دعوى النسخ ىف هذه الكتب   على حسب علمي   فعملي واملعاصرين إىل
ئية ىف هذه النها نتيجةحىت أصل إىل ال ،النسخ يف هذه الكتب اخلمسة ىأقوم بدراسة حديثية يف دعو 

بتخريج  فقمت ،ققنيمث إين وجدت أيضا نقصا يف ختريج األحاديث من احملهل تصح أم ال؟  ،الدعاوى
 األحاديث الواردة يف كل مسألة.
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بحث: ل ا نهج   م

بنقد هذه  متقحبيث  ملقارناهو املنهج النقدي واملنهج  :عليه عند كتابة الرسالة سرتإن املنهج الذي 
ابن اجلوزي ازمي و واحل وابن شاهنيالدعاوى يف نسخ احلديث يف املسائل اليت ذكرها األئمة: )األثرم 

ا يف لماء ومناقشتهال العنة أقو مبقار  قمتكما   ,ضوء قواعد احملدثني وأصوهلموذلك يف  ،واجلعربي( يف كتبهم
 . واحلمد هللاإىل النتيجة النهاية فيها  توصلتتلك املسائل حىت 

حث:   ب ل ا ة  ق ي ر  ط

  ،ادي ثارض ب ني األحال ة التع قمت بدراس ة املس ائل النظري ة األساس ية املتعلق ة ابملس الك األربع ة يف إز  ( 1)
 .سائل التطبيقيةكتمهيد لدراسة امل

 الختصار.اترمجت ألصحاب الكتب اخلمسة يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث مراعيا جانب  ( 2)

األق ل  االثن ان عل ى ا ذكره اقمت بدراسة املس ائل الفقهي ة واألمثل ة التطبيقي ة دراس ة نقدي ة ومقارن ة مم  ( 3)
 من أصحاب الكتب اخلمسة يف انسخ احلديث ومنسوخه.

رت  وذك  ،اح ثوقس مت الفص ل إىل مب ،اب وذك رت حت ت ك ل ابب فص والقسمت املسائل إىل األبو  ( 4)
 ،يف املس ألة ل واردةاألحادي ث ا :املطلب األول :وذكرت حتت كل مبحث ثالثة مطالب ،كل مسألة يف مبحث

ألحاديث ال يت قي ل عنه ا ا -2األحاديث اليت قيل عنها أبهنا منسوخة.  -1 :وقسمت املروَيت إىل جمموعتني
 أبهنا انسخة.

ملص نفون اواآلئم ة هن ا ألعلم اء آراء العلماء يف املسألة م ع أدل تهم وامل راد اب :وذكرت يف املطلب الثاين ( 5)
 ي.زي واجلعرب واحلازمي وابن اجلو وابن شاهني األثرم  :وهم ،اخلمسة يف انسخ احلديث ومنسوخه

ن خ  رين م  ع بي  اآلعلم  اء اذك  رت يف املطل  ب الثال  ث مناقش  ة أق  وال ه  ؤالء األئم  ة املص  نفني م  ع آراء ال ( 6)
 .القول الراجح يف املسألة

 حتها. صخرجت األحاديث اليت ادعي فيها النسخ من مصادرها األصلية حىت أأتكد من  ( 7)

 وإذا ك ان ،مها أو أح دإذا كان احلديث مما أخرجه الشيخان أو أحدمها ف أكتفي بع زوه إىل الص حيحني ( 8)
 ا أبق وال أئم ةمستأنس  يان احلكم على احلديثيف غري الصحيحني فإين قد توسعت يف ذكر طرق احلديث مع ب

 هذا الفن.

 ثب    ت منه    ايإذا كان    ت األحادي    ث ال    يت ذكره    ا أص    حاب الكت    ب يف انس    خ احل    ديث ومنس    وخه مل  ( 9)
إين ذكرت ه يف ن ذل ك ف م فإذا ظف رت بش يئ  ،قمت جبمع أحاديث املسألة من بطون كتب املتون احلديثية،شيئ

 املطلب الثالث يف املناقشة.

تعلق   ة منس   وخه املذكرها أص   حاب الكت   ب يف انس   خ احل   ديث و مل ي   امل   واد اإلض   افية مم   ا  قم   ت جبم   ع ( 10)
ه ات النس خ ووج و ث ل أم ار ممبعاجلة رف ع التع ارض ب ني األحادي ث املختلف ة م ن كت ب الش روح والتفس ري والفق ه 

 اجلمع والرتجيح.
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 :وكانت دراسيت للمسائل التطبيقية مركزة على ثالث نقاط ( 11)

 .اردة يف املسألةختريج األحاديث الو  ( 1)

 ذكر آراء العلماء املصنفني يف انسخ احلديث ومنسوخه. ( 2)

 ح.القول الراج وصول إىلاآلخرين وابلتايل ال العلماء اآلئمة اخلمسة مع أقوال مناقشة أقوال ( 3)

رجح اجلم ع ت ن لنس خ وإيف الب اب املخ تص اب ت رجح ل دي النس خ ذكرت هوبعد الدراسة يف املسائل إذا  ( 12)
 مل، وإذا خل اص ب هلب اب اايف  ذكرت ه يف الب اب املخ تص ابجلم ع وإن ك ان الرتج يح راجح ا ت هبني األحادي ث ذكر 

ت وإذا مل يثب  ه.ب  خاص ا تثبت إح دى اجملم وعتني م ن أحادي ث املس ألة فالتع ارض مل يق ع أص ال فجعل ت ل ه اباب
 .سألة ذكرت املسألة يف ابب خاص هباحديث يف امل

 ترمجت لألعالم غري املعروفني فقط. ( 13)

 رحت الكلمات الغريبة جدا واليت ال يفهم مرادها حىت من سياق العبارة.ش ( 14)

بحث ل ا  خطة 

 ة أبواب وخاَتة وفهارس. مخساخلطة حتتوي على مقدمة و َتهيد و 
ة:   - م د ق م ل  ا

 تشتمل على النقاط التالية: 
  .التعريف ابملوضوع 
 .أمهية املوضوع 
 .مشكلة البحث 
 .أسباب اختيار املوضوع 
 بقة.الدراسات السا 
 .منهج البحث 
  .طريقة البحث 
  .خطة البحث 
  .كلمة الشكر والتقدير 

 : د ي ه م ت ل  ا

 حيتوي على النقاط التالية: 
 ها التعارض. راألحاديث المختلفة التي يوهم ظاهدفع التعارض بين 

 . أسباب االختالف الظاهري

 . القسم األول : االختالف ابعتبار العموم واخلصوص
 .االختالف ابعتبار تباين األحوال القسم الثاين : أسباب

 .القسم الثالث : أسباب االختالف ابعتبار أداء النقلة
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 .التعريف مبختلف احلديث ومشكله والفرق بينهماأوال: 
 .اثنيا : التعريف مبشكل احلديث

 .اثلثا : املوازنة بني خمتلف احلديث ومشكل احلديث
 .بين األحاديثالمسالك التي سلكها العلماء في إزالة التعارض 

 المسلك األول : الجمع بين الحديثين.

 .أوال : تعريف اجلمع بني احلديثني
 . اثنيا : تعريف اجلمع يف االصطالح

 .اثلثا : شروط اجلمع
 المسلك الثاني : اإلعمال بقاعدة النسخ،

 .أوال : تعريف النسخ في اللغة

 .اثنيا : تعريف النسخ يف االصطالح
 .تخصيص والنسخاثلثا : الفرق بني ال

 . رابعا : شروط النسخ

 .خامسا : حكمته سبحانه وتعاىل يف النسخ

 . سادسا : دالئل النسخ وأماراته

 . سابعا : وقوع النسخ يف السنة النبوية

 . املسألة األويل : نسخ القرآن ابلسنة
 املسألة الثانية : نسخ السنة ابلقرآن.

 املسألة الثالثة : نسخ املتواتر ابآلحاد .
 . اثمنا : املصنفون يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث

 . المسلك الثالث : الترجيح بين الروايات

 أوال : تعريف الرتجيح لغة واصطالحا.
 اثنيا : وجوه الرتجيح .

 المسلك الرابع : التوقف إلزالة التعارض.

 . تنبيه

 تراجم موجزة ألصحاب الكتب الخمسة في ناسخ الحديث ومنسوخه.

 . وجزة لإلمام أبي بكر األثرمترجمة م

 . منهج اإلمام األثرم يف كتابه انسخ احلديث ومنسوخه

 . ترجمة موجزة لإلمام الحازمي

 . التعريف بكتاب )االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث( وبيان منهجه

 . ترجمة موجزة لإلمام ابن شاهين

 منهجه فيه :التعريف بكتاب )انسخ احلديث ومنسوخه ( البن شاهني و 
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 . ترجمة موجزة لإلمام ابن الجوزي رحمه هللا

 . ن منهجه( وبياسوخهالتعريف بكتاب )إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق انسخ احلديث ومن
 ترجمة موجزة لإلمام الجعبري.

 . يف منسوخ األخبار( وبيان منهجه رسوخ األحبارالتعريف بكتاب ) 

 : ا النسخاملسائل اليت ثبت فيه: الباب األول
 وفيه الفصول التالية: 

 : مسائل الطهارة:  الفصل األول

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .املبحث األول: مسألة الوضوء مما مست النار

 .الغسل من غري إنزال: املبحث الثاين
 مسائل الصالة: الفصل الثاني

 وفيه املباحث التالية: 
 .: الصالة إىل التصاويرولاملبحث األ
 : الكالم يف الصالة.ثاينالاملبحث 

 .املبحث الثالث: التطبيق يف الركوع
 : دخول املسبوق مع اإلمامرابعاملبحث ال
 .: صالة اخلوفامساملبحث اخل
 صالة الجنازة: الفصل الثالث

 وفيه املباحث التالية: 
 .: الصالة على املدينولاملبحث األ

 .املبحث الثاين: الصالة على املنافق
 .: القيام للجنازةاملبحث الثالث

 .: زَيرة القبوررابعاملبحث ال
 .املبحث اخلامس: االستغفار للمشركني

 مسائل الصيام: الفصل الرابع

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .عاشوراءيوم املبحث األول : صيام 

 .املبحث الثاين: احلجامة للصائم

 مسائل الجهاد: الفصل الخامس 

 : اليانوفيه املبحثان الت
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 .ث األول: إحراق العدو ابلناراملبح
 .املبحث الثاين: املثلة

 مسائل اللباس والزينةسادس: الفصل ال

 وفيه املباحث التالية: 
 املبحث األول: لبس احلرير.

 .املبحث الثاين: التختم ابلذهب
 .املبحث الثالث: سدل الشعر وفرقه

 مسائل األطعمة واألشربةبع: اسالفصل ال

  وفيه املباحث التالية:
 .املبحث األول: الشرب يف األوعية

 .املبحث الثاين: ادخار حلوم األضاحي
 .املبحث الثالث: حلوم احلمر األهلية

 نكاحمن: مسائل الاثالفصل ال

 وفيه املبحثان التاليان: 
  .املبحث األول: نكاح املتعة

 .احملرمةالرضعات ثاين: ال بحثامل
 قتل الكالبتاسع: الفصل ال

 ايل: وفيه املبحث الت
 املبحث األول: قتل الكالب. 

 . معاملسائل اليت ادعي فيها النسخ وميكن فيها اجل:  الباب الثاين
 وفيه الفصول التالية: 

 الفصل األول: مسائل الطهارة.

 وفيه املباحث التالية: 
 .: جلود امليتةولاملبحث األ
 .: سؤر اهلرثايناملبحث ال
 .ملرأةبفضل طهور ا ثالث: االغتسالاملبحث ال
 .الغسل ملن غسل امليترابع: املبحث ال
 .نوم اجلنب من غري أن ميس ماءامس: املبحث اخل

 .: حكم غسل يوم اجلمعةدساملبحث السا
 .املبحث السابع: البول قائماً 



 - 12 - 

 .املبحث الثامن: الوضوء من مس  الذكر
 .املبحث التاسع: نقض الوضوء ابلنوم
 .طتدابرها ابلبول والغائاملبحث العاشر: استقبال القبلة أو اس
 .املبحث احلادي عشر: فرض الرجلني

 .املبحث الثاين عشر: جتديد الوضوء لكل صالة
 .املبحث الثالث عشر: الوضوء بعد الغسل

 .املبحث الرابع عشر: مسح أعضاء الوضوء ابملنديل
 الفصل الثاني: مسائل الصالة

 وفيه املباحث التالية: 
 .فجر أو اإلسفاراملبحث األول: التغليس ابل

 .املبحث الثاين: الصالة وقت الزوال
 .املبحث الثالث: أتخري الصالة ألجل العشاء

 .املبحث الرابع: إفراد اإلقامة أو تثنيتها
 .ئتمام املأموم إبمامه إذا صلى جالساً إاملبحث اخلامس: 

 .املبحث السادس: قطع الكلب واحلمار واملرأة للصالة
 .خلف اإلمام املبحث السابع: القراءة

 .املبحث الثامن: القنوت يف الفجر
 .املبحث التاسع: سجود السهو

 .املبحث العاشر: قعود اإلمام يف مصاله بعد الصالة
 .املبحث احلادي عشر: إعادة الصالة مرتني

 .صالة بعد العصرالاملبحث الثاين عشر: 
 .املبحث الثالث عشر: التكبري يف العيدين

 .م الوتراملبحث الرابع عشر: حك
 .املبحث اخلامس عشر: قضاء الوتر

 .صالة الضحىعشر:  املبحث السادس
 الفصل الثالث: مسائل صالة الجنازة

 وفيه املباحث التالية: 
 .املشي أمام اجلنازة: املبحث األول
 .الصالة على اجلنازة يف املسجداملبحث الثاين: 

 .عدد التكبري على اجلنائزاملبحث الثالث: 
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 .التعجيل بدفن امليتابع: ر املبحث ال
 .الدفن ابلليلامس: املبحث اخل

 الفصل الرابع: مسائل الصوم

 وفيه املباحث التالية: 
 .الصوم يف السفراملبحث األول: 
 .صوم ثالثة أَيم من كل شهراملبحث الثاين: 

 .صوم يوم اجلمعة منفرداً املبحث الثالث: 
 .القبلة للصائماملبحث الرابع: 
 مسائل الحج الفصل الخامس:

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .يف احلج : االشرتاطاملبحث األول
 .استعمال الطيب للمحرم: املبحث الثاين

 الفصل السادس: مسائل الجهاد والهجرة والفتن

 وفيه املباحث التالية: 
 .دعوة املشركني قبل القتالاملبحث األول: 

 .املبحث الثاين: اهلدنة
 .ساء والولدان من أهل الشرك: قتل النلثاملبحث الثا

 .االستعانة ابملشركني يف قتال الكفاراملبحث الرابع: 
 .حكم القتال يف احلرماملبحث اخلامس: 
 .منع اإلمام دفع السلب إىل القاتلاملبحث السادس: 
 .قبول هدية املشركنياملبحث السابع: 
 وجوب اهلجرةاملبحث الثامن: 
 .ةاخلروج إىل البادياملبحث التاسع: 

 الفصل السابع: مسائل اآلداب

 وفيه املباحث التالية: 
 .اليمني بغري هللااملبحث األول: 
 .شاء هللا وشئت قول الرجل مااملبحث الثاين: 
 .وكنيته اجلمع بني اسم النيب املبحث الثالث: 
 .رفع اليدين يف الدعاءاملبحث الرابع: 

 .املبحث اخلامس: إنشاد الشعر يف املسجد
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 .الشرب قائماً لسادس: املبحث ا
 .أفضل الثياباملبحث السابع: 
 .االستلقاء ووضع الرجل على األخرىاملبحث الثامن: 
 .دخول احلماماملبحث التاسع: 

  .املبحث العاشر: قتل احليات
 الفصل الثامن: مسائل الحدود والمعامالت

 وفيه املباحث التالية: 
 .يف الرابعة قتل شارب اخلمراملبحث األول: 

 .القصاص قبل اندمال اجلرحملبحث الثاين: ا
 .حد اللوطياملبحث الثالث: 
 .الراباملبحث الرابع: 

 .أتبري النخلامس: اخل املبحث
 الفصل التاسع: مسائل النكاح 

 وفيه املبحث التايل: 
 .رضاع الكبريول: األ بحثامل
 : مسائل الطبشراعالالفصل 

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .كم الرقىح: األول املبحث
 .: البعد عن اجملذومنيثاينال املبحث
 : مسائل األطعمةعشر حاديالفصل ال

 وفيه املبحث التايل: 
 .الفرع والعترية: املبحث األول

 العلم : مسائلعشر نيالفصل الثا

 وفيه املبحث التايل: 
 .كتابة العلم:  األول املبحث

 ح: جيالرت يها فوميكن  املسائل اليت ادعي فيها النسخ: الباب الثالث
 وفيه الفصول التالية: 

 الفصل األول: مسائل الطهارة

 وفيه املبحث التايل: 
 .مسألة كيفية التيمم وحملهاملبحث األول: 
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 مسائل الصالةالفصل الثاني: 

 وفيه املباحث التالية: 
 .موقف اإلمام من املأموم يف الصفول: املبحث األ
 .بعدمها ني أووضع اليدين قبل الركبتالثاين: املبحث 
 .الصالة يف الكعبةالثالث: املبحث 

 : مسائل الصيامثالثالفصل ال

 وفيه املبحث التايل: 
 .الصائم يصبح جنباً املبحث األول: 

 والمعامالت ابع: مسائل الحدودرالفصل ال

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .جلد املرجوماملبحث األول: 
 .نكاح احملرماملبحث الثاين: 

 ال. رض أصلتعابع: املسائل اليت ادعي فيها النسخ ومل يقع فيها االباب الرا
 وفيه الفصول التالية: 

 الفصل األول: مسائل الصالة. 

 وفيه املباحث التالية: 
 .سرتة املصلياألول: املبحث 
 .اإلشارة يف الصالةالثاين: املبحث 
 .اجلهر ابلبسملة وتركهالثالث: املبحث 
 .من الركوع الرفعند : ما يقال عرابعاملبحث ال
 .ن قبل املغرباالركعتاخلامس: املبحث 

 .اجلمع بني الصالتنياملبحث السادس: 
 : مسائل الجنازةنيالفصل الثا

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .املبحث األول: امتناع اإلمام عن الصالة على قاتل النفس

 .املبحث الثاين: اجللوس قبل وضع اجلنازة
 سجود القرآن الثالث: مسائل الفصل

 وفيه املبحث التايل: 
 .سجود القرآن: األولاملبحث 

 مسائل الزكاة والركازرابع: الفصل ال



 - 16 - 

 وفيه املبحثان التاليان: 
 .زكاة البقراملبحث األول: 
 .حكم الركازاملبحث الثاين: 

 الفصل الخامس: مسائل الصيام 

 وفيه املبحث التايل: 
 .وقت السحوراملبحث األول: 

 لسادس: مسائل الحدود والمعامالت الفصل ا

 وفيه املباحث التالية: 
 .املبحث األول: النصاب الذي يقطع فيه السارق

 .قتل املسلم ابلذمياملبحث الثاين: 
 .حد األمة الزانيةاملبحث الثالث: 

 .أقل املهراملبحث الرابع: حتديد 
 .مبايعة النساءاملبحث اخلامس: 

 . ع: مسائل اآلدابسابالفصل ال

 وفيه املباحث التالية: 
 القران بني التمرتني.املبحث األول: 
 .ةالشرب يف نفس واحداملبحث الثاين: 
 . املشي يف نعل واحدةاملبحث الثالث: 

 ثامن: مسائل األطعمة: الفصل ال

 وفيه املبحث التايل: 
 : أكل حلوم اخليل. األول املبحث

  ديث:ح يثبت فيها الباب اخلامس: املسائل اليت ادعي فيها النسخ ومل
 وفيه الفصول التالية: 

 الفصل األول: مسائل األذان. 

 وفيه املبحث التايل: 
 . الرجل يؤذن وغريه يقيم :األول املبحث

 الفصل الثاني: مسائل الحدود .

 وفيه املبحث التايل: 
 . زان الرجل جبارية امرأته: املبحث األول

 الفصل الثالث: مسائل اآلداب. 



 - 17 - 

 حث التايل: وفيه املب
 . تعليق اخليط يف األصبع لتذكار حاجة: األول املبحث

 خاتمة الرسالة: 

 وهي حتتوي على أهم نتائج الرسالة وفوائدها. 
 الفهارس: 

 وهي حتتوي على الفهارس التالية: 
 فهرس اآلَيت .

 فهرس األحاديث .
 فهرس املسائل اليت ادعي فيها النسخ .

 فهرس املصادر واملراجع.
 املوضوعات . فهرس
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 كلمة الشكر والتقدير
 آالئ  ه العظيم  ةو لكث  رية اوبع  د هناي  ة ه  ذا البح  ث، ف  إين أرى م  ن ح  ق هللا عل  ي  أن أمح  ده وأش  كره عل  ى نعم  ه 

ا ذل  ك إز  از ه  ذ وم  ن ،همث نعم  ة س  لوك طري  ق العل  م وتيس  ري  ،وم  ن أعظمه  ا نعم  ة اإلس  الم ،الظ  اهرة والباطن  ة
 ،ش  ريك ل  كد وح  دك الف  اللهم ل  ك احلم   ،بتوفي  ق هللا وفض  له ومنت  هب  ل  ،البح  ث م  ن غ  ري ح  ول م  ين وال ق  وة

 محدا كثريا يوايف نعمك ويكافئ مزيدك.
أق   وم ابلش   كر والتق   دير للوال   دين  ،)1(  ﴾أاِن اْش   ُكْر يل واِلواالِ   داْيكا ِإيلاَّ اْلماِص  ريُ ﴿ :مث اس  تجابة لق   ول هللا تع   اىل

 ،وم  ا حتم  ال م  ن املش  اق يف س  بيل ت  ربييت تربي  ة إس  المية ،الك  رميني حفظهم  ا هللا عل  ى م  ا ب  ذال م  ن جه  د ووق  ت
 ،فجزامه ا هللا ع ين خ ري اجل زاء ،وتيسري األمور ،مساندين كل ذلك ابلدعاء يل مما كان له أكرب األثر يف التوفيق

 وأن مين عليهما ابلصحة والسالمة واإلميان.
 ،)2(" م ن مل يش كر الن اس مل يش كر هللا" :ممث انطالقا من قول الرسول الك ر  علي ه أفض ل الص الة وأت التس لي

فإين أرى من الواجب علي  أن أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل فضيلة شيخي ومشريف: األستاذ ال دكتور ف تح ال رمحن 
 ،ومالحظات  ه املوفق  ة ،وإرش  اداته القيم  ة ،فق  د اس  تفدت من  ه كث  ريا م  ن توجيهات  ه الس  ديدة ،القرش  ي حفظ  ه هللا

وال أج د  ،لنص ائح األث ر الكب ري بع د فض ل هللا تع اىل يف تس ديد ه ذا البح ث وإكمال هوكان هل ذه التوجيه ات وا
وأن   ،كم  ا أس  أله س  بحانه أن جيع  ل ذل  ك يف م  وازين حس  ناته  ،ش  يئا أكافئ  ه إال ال  دعاء اخل  الص إىل هللا عزوج  ل

 وجزاه عين وعن طلبة العلم خري اجلزاء. ،يكتب له أعظم األجر واملثوبة
 :ن الك  رمينيألس  تاذياوأخ  ص م  نهم  ،والتق  دير إىل مجي  ع األس  اتذة ال  ذين اس  تفدت م  نهمكم  ا أتوج  ه ابلش  كر 

س م قض ل إهل ي رئ يس فل دكتور ومه ا األس تاذ ا ،الذين تتلم ذت عليهم ا يف الس نة املنهجي ة يف مرحل ة ال دكتوراة
منهم  ا س  ت  وق  د ملواألس  تاذ ال  دكتور س  هيل حس  ن رئ  يس قس  م احل  ديث س  ابقا حفظهم  ا هللا ،احل  ديث س  ابقا
 وعناية أبوية. ،رعاية علمية

ي ال دين األزه ر  كتور اتجرئيس ه فض يلة األس تاذ ال د  :همتمقدم ويفوأشكر أيضا أساتذة قسم احلديث وعلومه 
دوا إيل اإلخ وان مم ن م و ملش ايخ امث إين أتوجه ابلش كر اجلزي ل إىل كاف ة  ،وكما أشكر أساتذة الكلية ،حفظه هللا

 ز هذه الرسالة. فجزى هللا اجلميع خري اجلزاء.يد العون واملساعدة يف إزا
وأخص منهم ابلشكر والتقدير األخ الفاضل , فضيلة الدكتور حممد عارف عبد احلك يم  حفظ ه هللا عل ى م ا   

حتمل من مشقة يف مراجعته للرسالة وإبدائه املالحظات القيمة يف تسديد الرسالة وهتذيبها فجزاه هللا عين خ ري 

                                                 

 .140سورة لقمان، اآلية:( 1)

، وقال الرتمذي: "حسن صحيح" 1955انظر: السنن: برقم لرتمذي، ، وا4811برقم  انظر: السنن:رواه أبوداود يف سننه، ( 2)
وذكر السخاوي يف املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، دار 

لصغري: للشيخ "أن الدمياطي أفرد طرقه يف جزء، صححه األلباين. انظر: صحيح اجلامع ا 501الكتاب العريب بريوت، ص:
 .6417حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، برقم 
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 اجلزاء
ه س بحانه فأس أل ،دكتوراةرحل ة ال مقائمني بشؤون هذه اجلامعة املباركة مما أاتحوا يل فرصة الدراس ة يف أشكر الو 

عله  ا جيوأن  ،إلس  الميةلعل  وم اوأن يوف  ق الق  ائمني عليه  ا التق  دم يف ا ،أن حيف  ظ ه  ذه اجلامع  ة م  ن كي  د الكائ  دين
 منارا شاخما ألبناء املسلمني إىل يوم الدين.

اجلزي ل إىل ص احب الس عادة فض يلة الش يخ أيب س عد حمم د ب ن س عد الدوس ري , كما اتقدم ابلش كر  
لتش  جيع م  ن س  هيل وام  دير مكت  ب ال  دعوة الس  عودي ابس  الم آابد. وبع  د توفي  ق هللا ل  و م  ا حص  لت عل  ى الت

ملكت ب رة م ن   رات العم ل   املكتب ورعاية خاصة من سعادة مديره ملا اززت هذا املشروع, فأعترب أن هذا ا
ذل ك  اء , وأن جيع لري اجل ز ه هللا من كل مكروه, فأسأل هللا سبحانه أن جيزي م ديره ومش ائخه وأعوان ه خ حرس

ش  عبها ا وعلمائه  ا و ني ووالهت  كم  ا أس  أله س  بحانه أن حيف  ظ ب  الد احل  رمني الش  ريفيف م وازين حس  ناهتم ي  وم ال  دين  
وم ي  املس  لمني إىل و س  الم ك  ة ذخ  را لإلم  ن ك  ل مك  روه وأن ي  وفقهم خلدم  ة اإلس  الم واملس  لمني, وجع  ل هللا اململ

 الدين.
م عن  د كتاب  ة تش  جيعيهو وطالهب  ا عل  ى حس  ن تع  اوهنم  كم  ا أش  كر رئ  يس اجلامع  ة الس  لفية وم  ديرها وأس  اتذهتا

  الرسالة فجزاهم هللا أحسن اجلزاء.
ي ويف األخ  ري أتق  دم ابلش  كر اجلزي  ل إىل أعض  اء جلن  ة املناقش  ة: األس  تاذ ال  دكتور ف  تح ال  رمحن القرش   

، ابدآاملي  ة إبس  الم مية العأس  تاذ احل  ديث وعلوم  ه بكلي  ة أص  ول ال  دين ابجلامع  ة اإلس  ال ,املش  رف عل  ى الرس  الة
إلس  المية لبح  وث ارئ  يس قس  م احل  ديث وعلوم  ه مبجم  ع ا جير واألس  تاذ ال  دكتور س  هيل حس  ن املن  اق  اخل  ا

د كلي  ة عمي   جير ق  اخل  ااملن  ا جلس  يت، واألس  تاذ ال  دكتور عل  ي أص  غر اابجلامع  ة اإلس  المية العاملي  ة إبس  الم آابد
ه   ري ج ال   دين األز اتل   دكتور ، واألس   تاذ اإبس   الم آابد الدراس   ات اإلس   المية ابجلامع   ة عالم   ة إقب   ال املفتوح   ة

، ابدملي  ة إبس  الم آية العارئ  يس قس  م احل  ديث وعلوم  ه بكلي  ة أص  ول ال  دين ابجلامع  ة اإلس  الم املن  اق  ال  داخلي
  جلزاء. جيزيهم خري ا عظيم أنهللا الالية ملراجعة الرسالة ومناقشتها أسأل على ما منحوا يل من أوقاهتم الغ

 وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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 دفع التعارض بين األحاديث المختلفة التي يوهم ظاهرها التعارض:

وإزال  ة  ،مش  كلهديث و ل  ف احل  م  ن عل  وم احل  ديث ال  يت اعت  ا هب  ا العلم  اء عموم  ا واحمل  دثون خصوص  ا: عل  م خمت
س مان ن التعارض له قأ علومومن امل ،ديث النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأت التسليماالتعارض بني األح

 .التعارض الظاهريو  ،التعارض احلقيقي :أساسيان
 ،ب  وات وع  ددافالتع  ارض احلقيق  ي ب  ني األدل  ة الش  رعية الثابت  ة وه  و التض  اد الت  ام ب  ني دليل  ني متس  اويني دالل  ة وث

وه ي  ،ألن األحادي ث م ن مش كاة واح دة  ،وهذا ال ميكن وقوعه يف األحاديث النبوية ،ومتحدين زماان وحمال 
وق   وع  لوال   وحي يس   تحي ، )1( ﴾يُ   وحاى واْح   ي   ِإالَّ  ُه   وا  ِإنْ  .اهْلا   واى عا   نِ  ي اْنِط   قُ  واما   ا﴿ "  ،وح   ي م   ن هللا تع   اىل

فً   ا ِفي   هِ  لاواجا   ُدوا اَّللَِّ  غا   رْيِ  ِعْن   دِ  ِم   نْ  كا   انا   وْ والا ﴿:االخ   تالف والتن   اقض في   ه لقول   ه تع   اىل ثِ   ريًا  اْخِتالا وأم   ا  ،)2( ﴾كا
يظهر للمشكك أو للغافل أو للجاه ل أو لغ ري  ،التعارض الذي زده أحياان بني األحاديث إمنا تعارض ظاهري

لنظ ر والعق ل ويس تخدم خاصة إذا وجد م ن ميع ن ا ،مث سرعان ما يزول ويندحر ،املتعمق يف النصوص الشرعية
أمث   ال  ،ك   ان لدي   ه رس   وخ اتم وذوق س   ليم يف فه   م األحادي   ث النبوي   ةو  ،الفط   رة الس   وية يف مث   ل ه   ذه األم   ور

العلماء األجالء: مثل اإلمام الشافعي واحل ازمي واألث رم واب ن ش اهني واب ن اجل وزي واجلع ربي واب ن خزمي ة واب ن 
ن  ووي واب  ن حج  ر واب  ن تيمي  ة واب  ن الق  يم وغ  ريهم م  ن العلم  اء حب  ان واب  ن عب  د ال  رب واب  ن قتيب  ة والطح  اوي وال

ال  " :وح ىت ق ال اإلم ام اب ن خزمي ة ،األفذاذ الذين مشروا عن سواعد اجلد بكل ما أوتوا من ذكاء ومه ة وفطن ة 
ح ىت أؤل ف  ،ب ه ينفم ن ك ان عن ده فلي أت ،ن يح ديثان إبس نادين ص حيحني متض اد أعرف أنه روي عن النيب 

 )3(. قل عنه اخلطيب يف الكفاية ولكن اإلمام السخاوي اعتربه توسعا من اإلمام ابن خزميةن ،" بينهما
قال شيخ اإلسالم ابن تيمي ة "وق د يش كل  ،الختالف مدارك الناس يف الفهم ،وأن قضية االختالف أمر نسيب

 )4( .فهمهم عن معانيها" على كثري من الناس نصوص ال يفهموهنا فتكون مشكلة إليهم لعجز

                                                 

 .4-3سورة النجم، اآلية:( 1)

 . 82سورة النساء، اآلية:( 2)

ند، انظر: الكفاية يف علم الرواية: لإلمام أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، دار املعارف العثمانية، حيدرآابد دكن ابهل( 3)
، فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للعراقي: لإلمام حممد بن عبد الرمحن السخاوي، حتقيق: علي 432الطبعة األوىل ص:

 (. 4/65ه)1424حسني علي، وزارة الشؤون اإلسالمية ابلرايض، الطبعة الثانية، 

د بن قاسم، وزارة الشؤون اإلسالمية فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممانظر: جمموع ( 4) 
 (،17/307ه)1416ابلرايض، 

 



 - 22 - 

ري: ه ا ظ ل ا تالف  خ ال ا اب  ب س  أ

ب ه ا مراعي ا جان ن أمثلتفأذكره ا ب دو  ،ذكر الدكتور أسامة خياط ع دة أس باب لوق وع التع ارض ب ني األحادي ث
وق د  ،ه س بب أدى إلي ه إال ول   االختصار حيث ق ال: "مل ينش أ تع ارض ب ني س نتني أو أكث ر م ن س نن الن يب 

ه ا يق وم ك ل قس م من ،ثة أقس اممن األسباب ميكن تصنيفها إىل ثالمجلة تبني أن هلذا التعارض بني سنن النيب 
 :ة هيالثالث وهذه األقسام ،ويندرج حتته ما يالئمه ويوافقه من األسباب ،على اعتبار خمصوص

صوص: لخ ا وم و م ع ل ا ر  ا ب ت ع ا ب الف  ت خ ال ا ألول:  ا سم  ق ل  ا

  :ويضم هذا القسم سببني اثنني
ك ث م  ن بع  د ذل  دح  مث يت ،عام  ا يف أم  ر م  ن األم  ور ك  ان يتح  دث حب  ديث يري  د ب  ه مع  اإن الن  يب  ( 1)

و يف الواق ع إال أن أح دمها ه وم ا  ،أهنم ا خمتلف انفيحس ب الن اظر يف قولي ه  ،حديثا يريد به خاصا من املعاين
 .، واآلخر أريد به اخلصوصأريد به العموم

ق م  ع أم  ر يتف   رى يفويس  ن س  نة أخ   ،وال  دنياأك  ان يس  ن الس  نة يف األم  ر م  ن أم  ور ال  دين أن الن  يب  ( 2)
 ،خ رىرون الس نة األوىل وآخ ف يحفظ أق وام الس نة األ ،ويفرتق عنه يف معا الختالف احل الني ،سابقه يف معا 

ن وج  ه دون ثاني  ة م  ب  ل ه  و اخ  تالف ح  ال األوىل ع  ن ال ،ول  يس ك  ذلك ،فيحس  ب الواق  ف أن بينهم  ا اختالف  ا
 وجه.

حوال: أل ين ا ا ب ت ار  ب ت ع ا ب ختالف  ال اب ا ب ني: أس ا ث ل ا لقسم   ا

ن فيهم ا رس ول لل ذين س اوه و اخ تالف احل التني  ،وال يضم هذا القسم إال سببا واحدا من أس باب االخ تالف
 هللا 

: ة ل ق ن ل ا ر أداء  ا ب ت ع ا ب تالف  خ ال ا اب  ب س الث: أ ث ل ا لقسم   ا

  :ويضم هذا القسم أسبااب ثالثة
 .االختالف بسبب إجياز بعض الرواة وتفصيل بعضهم :أحدها
 احلديث وعدم ذكره.سبب كر االختالف بسبب ذ  :الثاين

  )1(االختالف بسبب العلم ابحلديث الناسخ أو عدم العلم به. :الثالث
وإن حص ل تن اقض فالب د م ن أح  د " :وإىل بع ض ه ذا األس باب وأس باب أخ رى أش ار احل افظ اب ن الق يم بقول ه

ك  ان احل  ديثان م  ن  ف  إن  ، أو ل  يس م  ن ك  الم رس  ول هللا  ،إم  ا أن يك  ون أح  د احل  ديثني انس  خا ل خ  ر :أم  رين
وإمن ا ي ؤتى م ن ي ؤتى م ن قب ل فهم ه وحتكيم ه  ،كالمه وليس أحدمها منسوخا فال تن اقض وال تض اد هن اك البت ة

 )2(. "فيقع االضطراب والتناقض واالختالف وهللا املستعان ،آراء الرجال وقواعد املذهب على السنة
                                                 

انظر: خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء: للدكتور أسامة اخلياط، دار الفضيلة ابلرايض، الطبعة ( 1)
 . 57-55، ص: ه1421األوىل،

 =عتصم ابهلل البغدادي، دار الكتب العريب، بريوت، الطبعة امل القيم اجلوزية: حتقيق: حممد إعالم املوقعني عن رب العاملني البن( 2) 
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 ة.نشأة االختالف الظاهري واالستشكال في فهم النصوص الحديثي

وق د وق ع ش يئ م ن  ،واخ تالفهم يف ذل ك ،شكال لبعض نصوص الشرع نتيج ة لقص ور أفه ام الن استنشأ االس
اب ن أ  مليك ة أن عائش ة زوج أخ رج البخ اري بس نده إىل  ،ذلك يف عصر الصحابة رضوان هللا عليهم أمجع ني 

م  ن »  :ق  ال وأن الن     ،ح  ىت تعرف  ه رس  ول هللا  كان  ت ال تس  مع ش  يئا ال تعرف  ه إال راجع  ت في  ه الن  يب
 ، )1( ﴾ياِس  ريًا ِحسا  اابً  حُيااسا  بُ  فاسا  ْوفا ﴿ :أو ل  يس يق  ول هللا تع  اىل :قال  ت عائش  ة فقل  ت ،«حوس  ب ع  ذب 

 )2(. "ولكن من نوق  احلساب يهلك ،إمنا ذلك العرض »  :فقال
ِة ِإْن ِخْف ُتْم ف الا ْيسا عالا ْيُكْم ُجنا اح  أانْ ﴿ :عن قول هللا تع اىلوهذا يعلى بن أمية يسأل عمر   ت اْقُص ُروا ِم نا الصَّ الا

فس  ألته  ،" عجب  ت مم  ا عجب  ت من  ه  :" فق  د أم  ن الن  اس" فق  ال عم  ر :ويق  ول ،)3( ﴾أاْن ي اْفتِ  ناُكُم الَّ  ِذينا كافا  ُروا
 )4( .فاقبلوا صدقته" ," صدقة تصدق هللا هبا عليكم :فقال ،عن ذلك رسول هللا 

د ص حيحا يف ام القص م اد ،وال عجب يف ذلك ،ودا يف الصدر األول وقد زد مثل هذا االستشكال كان موج
 وظه رت الب دع عل ى ،لن اساولكن ملا دخلت البدع واألهواء يف قل وب  ،طلب العلم وفهم مراد هللا ورسوله 

اس أحادي  ث ل  ى الن  عويلبس  ون ،ويض  ربون األحادي  ث بعض  ها ببعض ،فب  دءوا يث  ريون الش  به ،اخ  تالف أش  كاهلا
 ذافع  ة يف ه  ص  انيف الناوص  نفوا الت ،ق  ام علم  اء احل  ق يف بي  ان احل  ق ودح  ض م  زاعم املبتدع  ة ح  ىت ، نب  يهم 

 ه،فعرف بعلم خمتلف احلديث مشكل ،استقل هذا الفن ناالباب ومن ه

: ا م ه ن ي ب فرق  ل ا ه و ل ك ومش ديث  ح ل ا تلف  خ م ب ريف  ع ت ل  ا
 :مختلف الحديث لغة أوالً:

وه  و م  ن  ،وعل  ى الث  اين يك  ون اس  م مفع  ول ،م فاع  لفعل  ى األول يك  ون اس   ،بكس  ر ال  الم وفتحه  ا :املختل  ف
  )5(وكل ما مل يتساو فقد ختالف واختلف. ،يتفقامل  اختلف األمران إذا

                                                 

 . 2/384هـ1416األوىل،  =

 . 8سورة االنشقاق، اآلية:( 1)

صحيح البخاري مع الفتح: لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، حتقيق: الشيخ ابن ابز،، دار الكتب العلمية، ( 2)
  (.103برقم ) 1/262ه.)1410الطبعة األوىل،

 .101سورة النساء، اآلية:( 3)

صحيح مسلم مع شرح النووي،: لإلمام أيب احلجاج مسلم القشريي، حتقيق: الشيخ خليل مامون شيحا، دار املعرفة، بريوت، ( 4)
 (. 1571برقم ) 5/200ه)1417الطبعة الثالثة، 

 (. 9/91وت، الطبعة األوىل )لسان العرب: للعالمة حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، دار صادر بري ( 5)
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  :في االصطالحمختلف الحديث  ثانياً:

ثل  ه. وم  ن مه ظ  اهر احل  ديث ال  ذي عارض   :إذا ض  بط لف  ظ )خمتل  ف( عل  ى وزن اس  م فاع  ل فيك  ون تعريف  ه أبن  ه
ظ   اهرا فيوف   ق  املع   ا أن أييت ح   ديثان متض   ادان يف :ق   ال يف تعريف   ه ،س   م مفع   ولض   بطه )خمتل   ف( عل   ى وزن ا

 ،أو يرجح أحدمها" هذا تعريف النووي ،بينهما
  :وقسمه احلافظ ابن الصالح إىل قسمني

 ،ىل ذل كينئ ذ املص ري إيتع ني حفوال يتع ذر إب داء وج ه ينف ي تنافيهم ا:  ،أحدمها: أن ميكن اجلمع ب ني احل ديثني 
 هبما معأ.والقول 

ا ظه ر ك ون أح  دمها: أن يالقس م الث اين: أن يتض ادا حبي ث ال ميك  ن اجلم ع بينهم ا: وذل ك عل ى ض  ربني: أح دمه
 فيعمل ابلناسخ ويرتك املنسوخ. ،انسخأ واآلخر منسوخأ

ألرج    ح منهم    ا يعم    ل اب و ،حينئ    ذ إىل الرتج    يح عفيف    ز  :الناس    خ واملنس    وخوالث    اين: أن ال تق    وم دالل    ة عل    ى 
  ."واألثبت

ف إن أمك ن  ،وإن ع ورض مبثل ه ،" مث املقب ول إن س لم م ن املعارض ة فه و احملك م :وعرفه احلافظ ابن حجر بقوله
 )1(.اجلمع فمختلف احلديث "

 ،نيقس يمه إىل قس مص الح وتفتعري ف اب ن ال ،ومن هذه التعاريف الثالثة تبني يل أن بينه ا ش يئ م ن االخ تالف
أم  ا و  ،س  خ والرتج  يحع والنوه  ي اجلم   :الك الثالث  ة يف إزال  ة التع  ارضألن  ه ي  دخل يف تعريف  ه املس   ،أع  م وأمش  ل

وأم ا  ،رتج يحم ع والاجل :ومه ا ،ألن ه يش مل مس لكني فق ط ،تعريف النووي فهو أخص من تعريف اب ن الص الح
 فهو يشمل مسلك اجلمع فقط. ،تعريف احلافظ ابن حجر أخص من االثنني

ل خمتل  ف اب أتوي  وكت   ،الف احل  ديث( لإلم  ام الش  افعي وم  ن أش  هر م  ا ص  نف يف خمتل  ف احل  ديث كت  اب )اخ  ت
 احلديث للحافظ ابن قتيبة.
 :التعريف بمشكل الحديث

  )2(يقال )أشكل األمر( أي التبس. ،املشكل يف اللغة املختلط وامللتبس:تعريفه لغة ( 1)
أب  وجعفر وق  ال اإلم  ام  ."ه  و م  ا الين  ال امل  راد من  ه إال بع  د التأم  ل " :ق  ال اجلرج  اين :تعريف  ه اص  طالحا ( 2)

ابألس انيد املقبول  ة ال  يت نقله  ا وإين نظ  رت يف اآلاثر املروي  ة عن  ه " :الطح اوي يف مقدم  ة كتاب  ه )مش كل اآلاثر(
والعل م مب ا  ،معرفته ا  س قطتفوج دت فيه ا أش ياء مم ا  ،وحس ن األداء هل ا  ،واألمان ة عليه ا  ،ذوو التثبت فيها

 وم ن اس تخراج األحك ام ال يت ،ما قدرت عليه من مش كلها فمال قليب إىل أتملها وتبيان ،فيها عن أكثر الناس

                                                 

، خنبة الفكر يف 245-244، علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح ص:2/651تقريب النووي مع شرحه التدريب ( 1)
  .55مع النزهة، فاروقي كتب خانه، ملتان ابكستان.ص:األثر: للحافظ ابن حجر العسقالين مصطلح أهل 

 ه1400ين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، القاموس احمليط: للعالمة جمد الد( 2)
(3/389 .) 
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 )1(.ومن نفي اإلحاالت عنها" ،فيها

" فيمكن اس تخالص تعري ف الطح اوي ل " مش كل احل ديث" أبن ه آاثر مروي ة ع ن  :قال الدكتور أسامة خياط
م  ا فيه  ا م  ن  ودف  ع ،غ  اب ع  ن كث  ري م  ن الن  اس عل  م معانيه  ا ،وج  د فيه  ا أش  ياء ،أبس  انيد مقبول  ة  رس  ول هللا 

 )2(. إحاالت ظاهرية"
ب أو بس ب ،ث نفس ه احل دييف)هو احلديث املقبول الذي خفي املراد منه بسبب إشكال  :وميكن تعريفه ابلتايل

 (.يةأو حقيقة اترخي ،أو قاعدة شرعية اثبتة ،أو إمجاع ،أو حديث آخر ،تعارض مع آية
 :ة بين مختلف الحديث ومشكل الحديثالموازن

يتمي ز هب ا ك ل واح د منهم ا ع ن  ،بق أن ب ني ك ل م ن خمتل ف احل ديث ومش كل احل ديث فروق ا ظ اهرةتبني مما س 
 ،فمختل  ف احل  ديث مقص  ور عل  ى م  ا ق  د يق  ع م  ن تع  ارض ب  ني األحادي  ث دون غريه  ا م  ن أدل  ة الش  رع ،اآلخ  ر

 ،أخ رى ب ل يتج اوز ذل ك إىل أن واع ،وأما مشكل احلديث فال يقتصر على هذا الن وع م ن أن واع التع ارض فق ط
وم ن مش كل احل ديث م ا يك ون  ،معا احلديث نفس ه بغ ري معارض ة يف ما يكون إشكاله :فمن مشكل احلديث

وم  ن مش  كل احل  ديث م  ا يك  ون إش  كاله بس  بب تع  ارض احل  ديث م  ع  ،إش  كاله بس  بب تع  ارض آي  ة أو ح  ديث
ث م ا يك ون ديوم ن مش كل احل  ،ومن مشكل احلديث ما يك ون إش كاله بس بب تع ارض م ع القي اس  ،اإلمجاع

  )3(احلديث للعقل. إشكاله بسبب منا قضة
 .وأشهر كتاب يف مشكل احلديث هو كتاب مشكل اآلاثر لإلمام الطحاوي

ين  ب رض  ا ع ت ل ا لة  ا اء في إز م ل ع ل ا ا ه ك ل س تي  ل ا لك  ا س لم ا
ديث: ا ح أل  ا

 :كالتايل  عارض هييث اليت توهم التإن املسالك اليت اتبعها احملدثون يف رفع التعارض عن األحاد
 .فالتوق، و اإلعمال بقاعدة الرتجيح، و اإلعمال بقاعدة النسخ، و اجلمع بني احلدثني

احل افظ احب األلفي ة و ص لعراقي اكما صرح ابختيارها اإلمام   ،وهذه املسالك ابلرتتيب املذكور اختاره احملدثون
 .ابن الصالح واإلمام النووي والسيوطي والسخاوي

 :يقول  احلافظ العراقي يف ألفيته
 وأمكن اجلمع فال تنافر  ر  اه منت آخ نت إن انف املو 

 فالنفي للطبع وفرعدوا  كمنت "ال يورد"مع "ال عدوى"
 فرجح واعملن ابألشبه. أوال   ال فإن نسخ بدا فاعمل به أو

                                                 

مشكل اآلاثر لإلمام أپي جعفر الطحاوي، حتقيق حممد عبد السالم شاهني، دار املكتب العلمية الطبعة األوىل، ( 1)
 . 172إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، ص:(، التعريفات: لإلمام علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق: 1/3ه)1415

 . 31خمتلف احلديث بني احملدثني واألصولني الفقهاء ألسامة خياط ص:( 2)

 . 33املصدر السابق ص:( 3)
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ف  إن  :وإن ع  ورض مبثل  ه ،إن س  لم م  ن املعارض  ة فه  و احملك  م :مث املقب  ول" :ويق  ول احل  افظ اب  ن حج  ر يف  بت  ه
مث  ،واآلخ    ر املنس    وخ وإال ف    الرتجيح ،أو ال وثب    ت املت    أخر فه    و الناس    خ ،م    ع فمختل    ف احل    ديثأمك    ن اجل
  )1(."التوقف

ن: ي ث ي د ح ل ا ين  ب ع  م ج ل ا ول:  أل ا لك  س م ل  ا
 تعريف الجمع بين الحديثين: أوالً:

  )2(إذا جئت به من ههنا وههنا. :مجعت الشيئ) :تقول ،" هو أتليف املفرتق:اجلمع لغة
  :الجمع في االصطالحتعريف  ثانياً:

حبي  ث ين  دفع ب  ه  ،أو م  ن وج  ه دون وج  ه ،ه  و مح  ل ك  ل م  ن ال  دليلني املتعارض  ني عل  ى حمم  ل ص  حيح مطلق  ا
  )3(.التعارض بينهما

 :شروط الجمع :ثالثا

ض ب   ني النص   وص التع   ار  ذك   ر العلم   اء ش   روط اجلم   ع املعت   ربة يف ثن   اَي كالمه   م عن   د تعرض   هم يف معاجل   ة رف   ع
 :ما يلي ومن أمهها ،الشرعية

فإن كان أحدمها ضعيفا م ردودا  ،أن يكون احلديثان املتعارضان اثبتني مقبولني يف ضوء قواعد احملدثني ( 1)
  )4(يعترب احلديث اآلخر الثابت حمكما وساملا من املعارضة.

وض  وع معارض  ا معيف أو ض  ولك  ن املبت  دعني وم  ن ك  ان عل  ى ش  اكلتهم م  ن العلم  انني أب  وا إال أن أيت  وا حب  ديث 
 ثبات ما هم عليه من الضالل.إل ،يث الصحيحللحد

م   ثال حي   ل  ،حبي   ث يس   تحيل اجلم   ع بينهم   ا ،أال يك   ون احل   ديثان املختلف   ان متناقض   ني تناقض   ا حقيقي   ا ( 2)
 . فمثل هذا ال وجود له يف النصوص الشرعية الثابتة. )5(أحدمها شيئا وحيرمه اآلخر

وذل  ك أبن ال خي  رج التأوي  ل ع  ن القواع  د  ،أن ال يك  ون اجلم  ع ابلتأوي  ل املتعس  ف والتوجي  ه املتكل  ف ( 3)
وأال يك ون حيي  ث يظه ر من  ه أن ه ال يلي  ق بك الم الش  ارع  ،وأال خي  الف ع رف الش  ريعة ومبادئه ا الكلي  ة ،اللغوي ة 
  )6(احلكيم.

                                                 

(، علوم 4/65ه)1424ألفية احلديث: للحافظ زين الدين العراقي مع فتح املغيث، وزارة الشؤون اإلسالمية ابلرايض، ( 1)
، تدريب الراوي يف 59-55، خنبة الفكر مع النزهة ص:245-244الصالح مع التقييد واإليضاح ص: احلديث البن

 . 654-2/651شرح تقريب النووي 

 .8/52انظر: لسان العرب ( 2)

انظر: التقرير والتحرير يف علم األصول: للعالمة حممد بن حممد ابن األمري احلاج، دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل، ( 3)
 . 130(، خمتلف احلديث بني احملدثني واألصولني الفقهاء ص:3/2ه)1417

انظر: اختالف احلديث: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: حممد أمحد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، الطعبة ( 4)
 (.40ص:ه)1406األوىل، 

 (. 2/139الصادر بريوت، الطبة األوىل، )انظر: املستصفي من علم األصول: لإلمام أيب حامد الغزايل، دار ( 5)

 =انظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول: لإلمام حممد بن علي الشوكاين، حمل حممد أمني اخلاجني مبصر، الطبعة ( 6)
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نسخ:  ل ا دة  ع ا ق ل  ا م ع إ ي:  ن ا ث ل ا لك  س م ل  ا

يأيت ذكره   ا س   كم   ا   ةإذا ثبت   ت أم   ارة م   ن أم   ارات النس   خ املعت   رب  ،أي جع   ل أح   دمها انس   خا واآلخ   ر منس   وخا
 والبحث يف النسخ حيتوي على النقاط التالية: ،مفصال
 تعريف النسخ في اللغة: أوالً:

 :نيييدور معا النسخ يف اللغة على معن
 ،ل هحمأذهبته وحل ت  أي ،لظلاكنسخت الشمس   :إزالة إىل بدل :واإلزالة نوعان ،مبعا الرفع واإلزالة :األول
أي أبطلته  ا ح األث  ر""نس  خت ال  ري :ق  وهلم وم  ن ه  ذا ،غ  ري تع  ويض ع  ن املنس  وخ أي م  ن،ل  ة إىل غ  ري ب  دل اوإز 

 وأزالتها.
 ،"نس خت الكت اب إذا نقلت ه م ا في ه  :كنح و قول ك  :وهو نق ل م ع بق اء األص ل ،مبعا النقل والتحويل :الثاين

ُتْم ت اْعماُلونا ﴿ :ومنه قوله تعاىل   )1(. ﴾ِإانَّ ُكنَّا ناْست اْنِسُخ ماا ُكن ْ
إال أن  ه خمتل  ف يف قياس  ه. ق  ال ق  وم: قياس  ه رف  ع ش  يء  ،الن  ون والس  ني واخل  اء أص  ل واح  دب  ن ف  ارس "وق  ال ا

 )2(. "وإثبات غريه مكانه. وقال آخرون: قياسه حتويل شيء إىل شيء
 :تعريف النسخ في االصطالح ثانياً:

فيش  مل  ،البي  ان :ن  اهوق  د اختل  ف العلم  اء املتق  دمون واملت  أخرون يف اص  طالح النس  خ فعن  د املتق  دمني أن مع 
مراده وم راد عام ة  :قلت " :وقال ابن القيم ،ورفع احلكم جبملته ،وتبيني اجململ ،وتقييد املطلق ،ختيصص العام

ورف   ع دالل   ة الع   ام واملطل   ق  ،رف   ع احلك   م جبملت   ه اترة وه   و اص   طالح املت   أخرين  :الس   لف ابلناس   خ واملنس   وخ
ح  ىت إهن  م يس  مون  ،أو مح  ل مطل  ق عل  ى مقي  د وتفس  ريه وتبيين  ه إم  ا بتخص  يص أو تقيي  د ،والظ  اهر وغريه  ا اترة 

 :فالنس خ عن دهم ويف لس اهنم ،لتضمن ذلك رفع داللة الظاهر وبيان املراد  ،االستثناء والشرط والصفة نسخا
 ،وم ن أتم ل كالمه م رأى م ن ذل ك في ه م ا ال حيص ى  ،ب ل أبم ر خ ارج عن ه  ،هو بيان امل راد بغ ري ذل ك اللف ظ 

وق د أش ار احل افظ اب ن الق يم والش اه  ."ه إش كاالت أوجبه ا مح ل كالمه م عل ى االص طالح احل ادثوزال عنه ب
أبن اخ      تالف املتق      دمني واملت      أخرين يف مع      ا النس      خ االص      طالحي م      ن أق      وى وج      وه الص      عوبة  :ويل هللا

  )3(واإلشكاالت الواقعة يف ابب النسخ و هللا أعلم.

                                                 

 .165ص:ه1427األوىل، =

 . 29سورة اجلاثية، اآلية:( 1)

مام أيب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد ، معجم مقاييس اللغة: لإل3/61لسان العرب البن منظور ( 2)
، خمتار الصحاح: لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي، ترتيب: حممود خاطر، دار احلديث 5/424ه1399هارون، دار الفكر، 

الدكتور ، رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار: لإلمام برهان الدين اجلعربي، حتقيق: 1/122، االعتبار 656ابلقاهرة ص:
  .171، إرشاد الفحول ص:128ص: ه. 1409حسن حممد األهدل، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، 

، الفوز الكبري يف أصول التفسر: 1/42،إعالم املوقعني 14/101، 272، 13/29انظر: جمموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ( 3)
 . 51لن بورير، مكتبة علوم إسالمية، الهور ابكستان.ص:للشاه ويل هللا الدهلوي، هتذيب وتعريب: سعيد أمحد البا
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العلم   اء  ن تعري   فم   وم   ن أمج   ع م   ا وقف   ت  ،وع   ت في   ه عب   اراهتموأم   ا النس   خ يف اص   طالح املت   أخرين فق   د تن
 :األصوليني وغريهم للنسخ ما يلي

ا م  ع تراخي  ه ك  ان اثبت  لاخلط  اب ال  دال عل  ى ارتف  اع احلك  م الثاب  ت ابخلط  اب املتق  دم عل  ى وج  ه ل  واله  ( 1)
ملت أخرون ق د أطب ق اه " و ازمي عن ب ل ق ال احل  ،والغزايل واحلازمي وغريهم ،. وهذا اختيار أيب بكر الباقالين عنه

 على ما ذكره القاضي ".
 .أنه بيان انتهاء احلكم الشرعي بدليل متاخر. اختاره اإلمام اجلعربي ( 2)

ا وه  ذ .ابقس  إن  ه عب  ارة ع  ن خط  اب الش  ارع امل  انع م  ن اس  تمرار م  ا ثب  ت م  ن حك  م خط  اب ش  رعي  ( 3)
 مدي.يار اآلاخت

ب  ه اب  ن الص  الح وبنح  وه عرف  ه  ه  و عب  ارة ع  ن رف  ع الش  ارع حكم  ا من  ه متق  دما حبك  م من  ه مت  أخر. ق  ال ( 4)
  )1(وطي والسخاوي والشوكاين.ياحلافظ ابن حجر والس

 ً  :: الفرق بين التخصيص والنسخثالثا

ص يص ميي ز ب ني التخك ر التذ "وال بد م ن  :يص والنسخيف أمهية معرفة الفرق بني التخص ويقول اإلمام احلازمي
يف  م ا واش رتاكهمافيه ل بسالحلص ول  ،اس خ ع ن معرفت هوال غا ملن يري د معرف ة الن ،والنسخ إذ هو من لوازمه

ز بينهم  ا م  ن التميي   غ  ري أن ،إذ ك  ل واح  د منهم  ا يقتض  ي اختص  اص احلك  م ب بعض م  ا يتناول  ه اللف  ظ ،األخ ص 
 :وجوه مخسة

ح تراخي  ه خص  وص ويص  والتخص  يص يص  ح اتص  اله ابمل ،ع  ن املنس  وخمت  أخراً أح  دها: أن الناس  خ ال يك  ون إال 
 تصاله.أتخري البيان عن وقت احلاجة جيب اجيوز وعند من ال  ،عنه

 لك.ذس وغري والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقيا ،أن دليل النسخ ال يكون إال خطااب :والثاين
ص ج ائز والتخص ي ،لرتب ةن ه يف اأو مب ا ه و أق وى م ،أن نسخ الشيئ ال جيوز إال مبا ه و مثل ه يف الق وة :والثالث

 .رتبةمبا هو دون املخصوص منه يف ال
أص  ل م  ن ي  رى  يما عل  ىس   ،والنس  خ ج  ائز يف مثل  ه  ،أن التخص  يص ال ي  دخل يف األم  ر مب  أمور واح  د :والراب  ع

 نسخ الشيئ قبل وقته.
 ،انته ى كالم ه ."ب ات حكم هوالنسخ رافع ما أريد إث ،أن التخصيص خيرج من اخلطاب ما مل يرد به  :واخلامس

 .وبنحوه قال الغزايل
م  ن جه  ة أن النس  خ ميك  ن وقوع  ه وإن ك  ان الناس  خ دون املنس  وخ يف الق  وة  ،ي  ه نظ  رإن الف  رق الثال  ث ف :قل  ت

                                                 

، اإلحكام يف أصول األحكام: لإلمام علي بن حممد 131، الرسوخ ص: 1/123، االعتبار 1/107انظر: املستصفى ( 1)
ة (، نزهة النظر يف توضيخ خنب3/134ه )1424عي، الطبعة األوىل ياآلمدي، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصم

، إرشاد الفحول 2/644، تدريب الراوي 239د واإليضاح ص:ي، مقدمة ابن الصالح مع التقي58الفكر ص:
 . 4/46، فتح املغيث 172ص:
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وق د زاد العالم ة الش نقيطي وجوه ا أخ رى  يف الف رق  ،وهللا أعل م ،بشرط أن ال خيرج الناسخ م ن حي ز املقب ول
 :بينهماومن أمهها

 )1(.اء ويف اخلرب"فإنه يكون يف اإلنش ،"إن النسخ ال يدخل يف األخبار خبالف التخصيص :أنه قال
  :شروط النسخ رابعاً:

 :يشرتط يف صحة النسخ الشروط اآلتية
وال دليل عل ى ذل ك  ،وذل ك بك ون الناس خ وحي ا م ن كت اب أو س نة :أن يكون النس خ خبط اب ش رعي ( 1)

تُ ناا ب ايِ نااٍت قاالا الَِّذينا الا ي اْرُجونا ِلقااءاانا  ﴿ :قوله تعاىل لاى عالاْيِهْم آاَيا ِإذاا تُ ت ْ لْ ُه قُ ْل ما ا  وا ا أاْو بادِ  اْئِت بُِق ْرآاٍن غا رْيِ ها ذا
لاُه ِمْن تِْلقااِء ن اْفِسي ِإْن أاتَِّبُع ِإالَّ ماا يُوحاى ِإيلاَّ ِإين ِ أاخااُف ِإْن عاصا ْيُت رايبِ    )2(﴾ عا ذاابا ي ا ْوٍم عاِظ يمٍ ياُكوُن يل أاْن أُبادِ 

وبع د وفات ه ينقط ع  ،ف إن اإلمج اع ال ينعق د إال بع د وفات ه  ،وبذلك يعلم أن النس خ مبج رد اإلمج اع ال جي وز ،
ف املراد  ،وإذا وجد يف ك الم العلم اء أن اإلمج اع نس خ نص ا ،ألنه تشريع وال تشريع البتة بعد وفاته  ،النسخ 

فيك ون م  ن قبي  ل نس  خ ال  نص ب  نص  ،ال نف  س اإلمج  اع ،ابإلمج اع الناس  خ ه  و ال  نص ال  ذي اس تند إلي  ه اإلمج  اع
 .مثله
س خ وحي ا ص حيح ك ون الناب ل يكف ي أن ي ،أو يف مرتبت ه ، يشرتط يف الناسخ أن يكون أق وى م ن املنس وخ وال

ق وى م  ن ن املت واتر أأل ،آلح  اد"ال جي وز نس خ املت واتر اب :خالف ا مل ا ذه  ب إلي ه  األص وليون م ن ق  وهلم ،الثب وت
 :وهذا غلط منهم من وجهني .واألقوى ال يرفع مبا هو دونه" ،اآلحاد

ال يرف ع  واألقوى ،آلحادوى من اإن املتواتر أق :" أما قوهلم:ما ذكره الشيخ الشنقيطي إذ يقول :وجه األولال 
 ع ارض البت  ة ب  نيتن  ه ال أ :وإيض اح ذل  ك ،ف إهنم ق  د غلط  وا في ه غلط  ا عظيم  ا م ع كث  رهتم وعلمه  م ،مب ا ه  و دون  ه

ني ل  زم التن  اقض ب  ين  ه ال ي  ع النظ  ار أوق  د أمج  ع مج ،إلمك  ان ص  دق ك  ل منهم  ا يف وقت  ه ،خ  ربين خمتلف  ي الت  اريخ
ى ص ل  ل ت: الن يب قفل و  ، أما إن اختلفا فيج وز ص دق ك ل منهم ا يف وقته ا ،إال إذا احتد زمنهما ،القضيتني

 ،هلثاني  ة مابع  دلنس  خ وابوعني  ت ابألوىل م  ا قب  ل ا ،مل يص  ل إىل بي  ت املق  دس :وقل  ت أيض  ا ،إىل بي  ت املق  دس
 .لكانت كل منهما صادقة يف وقتها

ان وإن ك   ،ذل  ك ظ  ينو  ،دوام  هأن الناس  خ يف احلقيق  ة إمن  ا ج  اء رافع  ا الس  تمرار حك  م املنس  وخ و  :الوج  ه الث  اين
  .فاملنسوخ إمنا هو هذا الظين ال ذلك القطعي" ،دليله قطعيا

 يفه مقاومت ه ل ه ب ملنس وخ ا" وش رط  :اشرتط به اإلمام جلعربي يف املنسوخ بقول ه ما ومن هنا يعلم ضعفقلت: 
 ووجوب العمل به". ،قطعال
ف إن ك ان متص ال  ،فعل ى ه ذا يك ون احلك م الث اين معت ربا وانس خا ،أن يكون الناس خ مرتاخي ا ع ن املنس وخ ( 2)

                                                 

، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ حممد األمني 1/110، املستصفى للغزايل 1/161انظر: االعتبار ( 1)
 .102ص:ه1426ة، الطبعة األوىل، الشنقيطي، دار عامل الفوائد مبكة املكرم

 .15سورة يونس، اآلية:( 2)
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 ابألول كالشرط والصفة واالستثناء اليسمى نسخا بل يسمى ختصيصا.
 خا له.ه نسلذي قيد باأما لو كان كذلك فال يكون انقضاء وقته  ،أن ال يكون املنسوخ مقيدا بوقت  ( 3)

إمن ا و  ،لية مل تنس خاءة األص ألن األم ور العقلي ة ال يت مس تندها ال رب  ،أن يكون املنسوخ أيضا حكما ش رعيا ( 4)
 ارتفعت إبجياب العبادات.

 ل واحد.قد تواردا على حم ،أبن يكوان متنافيني ،جتماع الناسخ واملنسوخأن ميتنع ا ( 5)

ف  ال  ،ه  ا كاألحك  ام الش  رعية واملس  ائل الفقهي  ةأن يك  ون النس  خ واقع  ا يف األم  ور ال  يت مم  ا جي  وز النس  خ في ( 6)
ألهن ا  ،كالتوحيد وما يناقضه وأمور اآلخرة واملعاد  :وال يف املسائل العقدية ،يدخل النسخ يف األخبار والقصص

  )1(حقائق اثبتة ال تقبل التغيري والتبديل.

 حكمته سبحانه وتعالى في النسخ: خامساً:

 :حكم كثرية ومن أمهها ما يلي هلل تعاىل يف نسخ األحكام الشرعية
نس خ ط رأ عليه ا اليور ال يت ويقول اإلمام الرازي فيما نقل عنه اإلم ام الش وكاين م ا ملخص ه: وم ن األم  ( 1)

ف ا ع ن واط أ عليه ا خلتني ة إذا وفائ دة نس خها: أن األعم ال البد ،أمور حتصل يف كيفية إقامة الطاعات الفعلية 
 ،ل إىل املقص ودن الوص و وم نعهم ذل ك ع  ،ن أعياهن ا مطلوب ة ل ذاهتاوظن وا أ ،سلف ص ارت كالع ادة عن د اخلل ق

ألن واع اقص ود م ن ه ذه  أن املفإذا غري ذلك الطريق إىل نوع آخر م ن األن واع. وتب ني ،وعن معرفة هللا وَتجيده
 ع   الم ك الظ   واهر إىلغال بتل   وانقط   اع األوه   ام م   ن االش   ت ،واألرواح يف املعرف   ة واحملب   ة ،رعاي   ة أح   وال القل   ب

 السرائر.
ُ أاْن خُيافِ  فا عا ْنُكمْ  ﴿ :كما ق ال هللا تع اىل  ،والتوسعة عليهم  ،الرمحة خللقه والتخفيف عنهم  ( 2)  ﴾يُرِي ُد اَّللَّ
)2(   

 تكثري األجر للمؤمنني وتعظيمه هلم. ( 3)

وذل    ك فيم    ا إذا أم    ر هللا عب    ده أبم    ر  ،واالب    تالء ابملب    ادرة إىل االمتث    ال ،االمتح    ان بكم    ال االنقي    اد ( 4)
وفي  ه  ،فيك ون ه  ذا دل  يال عل  ى كم ال االنقي  اد واالستس  الم ،مث أم  ره بنق  يض ذل ك األم  ر فامتثل  ه أيض  ا ،ل هفامتث

                                                 

، 173، إرشاد الفحول للشوكاين ص:3/142حكام لآلمدي ص: ، اإل135، الرسوخ ص:1/1124عتبار انظر: اال( 1)
يضاح ء البيان يف إا، أضو 85الفقيه واملتفقه: للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ص:

القرآن ابلقرآن: للشيخ حممد األمني الشنقيطي، تعليق: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة: 129، مذكرة الشيخ الشنقيطي يف أصول الفقه ص:3/269ه 1417

، أصول 256ص:ه1426اث اإلسالمي ابلكويت، الطبعة األوىل، للشيخ حممد بن حسني اجليزاين، مجعية إحياء الرت 
السرخسي: لإلمام أيب بكر حممد بن أمحد السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل، 

 ه.1415، الوجيز يف أصول الفقه: للدكتور عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،335ص:ه1426
 . 390ص:

 . 28سورة النساء، اآلية:( 2)
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ها  ا ِإالَّ لِ  ن اْعلاما ما  ْن ي اتَّبِ  ُع ﴿ :كما ق  ال س  بحانه،َتيي  ز ق  وي اإلمي  ان م  ن ض  عيفه لا  ةا الَّ  يِت ُكْن  تا عالاي ْ واما  ا جاعاْلنا  ا اْلِقب ْ
قاِلُب عالا  اناْت لاكاِبرياًة ِإالَّ عالاى الَِّذينا هاداى اَّللَُّ الرَُّسولا ممَّْن ي ان ْ ِإْن كا   )1( .﴾ى عاِقب اْيِه وا

 دائها.أشطوا يف فوضع يف كل عصر شريعة جديدة لين ،إن اإلنسان طبع على املاللة من الشيئ ( 5)

  ،ف إذا كان ت املص لحة يف تب ديل حك م حبك م وش ريعة بش ريعة ،ومن احلكمة أيضا حف ظ مص اا العب اد ( 6)
وهذا يدل على كمال علم هللا مبصاا العباد وكم ال لطف ه هب م وإظه ار َت ام  ،التبديل ملراعة هذه املصلحة كان

  )2(وغري ذلك من املصاا واحلكم فاهلل هبا عليم.،قدرته فيهم 

 ً  :دالئل النسخ وأماراته :سادسا

 ،جي ب عل ى الن اس اتباع ه بي ه ن نأو بين ه عل ى لس ا ،من املعلوم أن كل ما أنزل هللا سبحانه وتع اىل يف الق رآن
ن ه إذا أل ،إال بيق ني ،ا منس وخفال حيل ملسلم يؤمن ابهلل واليوم اآلخ ر أن يق ول يف ش يئ م ن الق رآن والس نة ه ذ

ن أاه ابطل ة إال أن دع و  فه ذا يعت رب ،فق د حك م أبن ه ال يعم ل ب ه  ،قال يف حكم شرعي أنه منسوخ بدون دليل
 :لم اء  أص والض ع العو  ،وألج ل خط ورة إدع اء النس خ يف األم ور الش رعية ،أييت بربهان ق وي عل ى ص حة قول ه

ل يت اذك ر األم ارات أا يل ي وفيم  ،وهي تعرف يف كتب العلماء ابسم دالئل النسخ أو أمارات ه ،يعرف هبا النسخ
 :ذكرها العلماء ملعرفة النسخ يف احلديث النبوي الشريف

 :وكقول   ه  ،"روه   اهني   تكم ع   ن زَيرة القب   ور فزو كن   ت   " :كقول   هم   ا يع   رف النس   خ بتص   ريح الن   يب  ( 1)
أص   رح  ه األم   ارةالعلم   اء أبن ه   ذوق   د ذك   ر ،"كن   ت هني   تكم ع   ن ادخ   ار حل   وم األض   احي ف   اآلن ادخروه   ا "

 فهو نص قاطع يف داللته على النسخ. ،مارات املعتربةاأل
  :تعددةوقد وقع التصريح من الصحابة أبساليب م ،ما يعرف بتصرح صحايب على النسخ ( 2)

ن آخ ر األم رين م ن رس ول "ك اكق ول ج ابر   ،واآلخر متقدم  ،ما جيزم الصحايب أبن هذا احلكم متأخر  :منها
 ترك الوضوء مما مسته النار" هللا 

 ،ويذكره السخا ،أن يقول الصحايب أن أحد احلكمني شرع مبكة واآلخر ابملدينة:ومنها
جام ة للص ائم". وق ال رخ ص يف احل ري "أن الن يب كما ج اء ع ن أيب س عيد اخل د  ،أن يصرح ابلرخصة  :ومنها

هن ى  رخ ص يف ك ذا مث" :حايب" والرتخيص ال يكون إال بع د النه ي" أو يق ول الص  :اإلمام ابن حزم يف اإلحكام
 وحنوها. ،عنه"
)ه ذا منس وخ( ومل ي ذكر دل يال عل ى  :)إن هذا منس وخ( واختل ف يف ق ول الص حايب :أن يقول الصحايب :ومنها

                                                 

 . 143سورة البقرة، اآلية:( 1)

، 106، الرسالة: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر، دار الكتب العلمية.ص:134انظر: الرسوخ ص:( 2)
ام أيب الفرج عبد الرمحن ابن ، إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق انسخ احلديث ومنسوخه: لإلم83الفقيه واملتفقه للخطيب ص:

، إرشاد 54ص:ه. 1423، ة األوىلاجلوزي، حتقيق: الدكتور أمحد بن عبد هللا العماري الزهراين، دار ابن حزم بريوت، الطبع
  .263-261، معامل أصول الفقه للجيزاين ص:172الفحول ص:
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" وق   د أنك   ره غ   ري واح   د م   ن  :ه   ذا يعت   رب م   ن أم   ارات النس   خ أم ال ؟ ق   ال اإلم   ام الس   خاوي فه   ل ،ذل   ك
وال س  يما وق   د  ،الحتم  ال أن   ه قال  ه ع  ن اجته  اد نش   أ ع  ن ظ  ن م  ا ل   يس بنس  خ نس  خا ،األص  وليني والفقه  اء 

اء م نهم وخالفهم مجاعة م ن العلم  ،ليس حبجة" وهذا بناء على أن قوله  ،اختلف العلماء يف أسباب النسخ 
وع   زاه  ،حي   ث أهن   م اعت   ربوه م   ن أم   ارات النس   خ ،اإلم   ام الش   افعي واحل   افظ العراق   ي واب   ن الص   الح وغ   ريهم 

 ،ضح وأشهر ديث أو وإطالق أهل احل :ونقل السيوطي عن العراقي أنه قال ،احلافظ العراقي إىل أهل احلديث
ع م ن أن حيك م و والص حابة أر  ،معرف ة الت اريخوإمنا يصار إلي ه عن د  ،ألن النسخ ال يصار إليه ابالجتهاد والرأي

 .أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غري أن يعرف أتخر الناسخ عنه"
لص الح ح ديث فظ اب ن ا"وه و كث ري" وق د مث ل ل ه احل ا :قال احلافظ اب ن حجرعن ه :ما يعرف ابلتاريخ ( 3)

 ب  اس " أن الن  يب عب  ن " أفط  ر احل  اجم واحملج  وم " وح  ديث ا :ق  ال ش  داد ب  ن أوس وغ  ريه أن رس  ول هللا 
 " :ب ن حج را وق ال احل افظ سيأيت التفصيل عن هذا املثال يف مسألة مس تقلة إن ش اء هللا.احتجم وهو صائم "

 مسع  ه م  ن ص  حايب ن يك  ونالحتم  ال أ ،ول  يس منه  ا م  ا يروي  ه الص  حايب املت  أخر اإلس  الم معارض  ا للمتق  دم علي  ه
فيتج  ه أن  يب ه م  ن الن  لك  ن إن وق  ع التص  ريح بس  ماعه ل   ،أو مثل  ه فأرس  له،آخ  ر أق  دم م  ن املتق  دم  امل  ذكور

ر الغ  زايل ك  ون رواي  ة وأنك   ،ش  يئا قب  ل إس  المه يك  ون انس  خا بش  رط أن يك  ون املت  أخر مل يتحم  ل م  ن الن  يب 
لص  يب عم  ن اد ينق  ل "فق   :فق  ال ،مت  أخرة الحتم  ال أن رواي  ة ص  غار الص  حابة م  ن املراس  يل أح  داث الص  حابة
 .كابر عن األصاغر وبعكسه"وقد ينقل األ ،تقدمت صحبته

ولك ن اإلمج اع   ،ما يعرف النسخ ابإلمج اع: وق د تق دم يف ش روط النس خ أبن اإلمج اع ال يك ون انس خا ( 4)
ومث ل هل ذه األم ارة احل افظ اب ن الص الح والن ووي والس يوطي حب ديث قت ل ش ارب اخلم ر يف  ،يدل على الناسخ

  )1(على ترك العمل به. وهللا أعلم. املرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه ابنعقاد اإلمجاع

 :وقوع النسخ في السنة النبوية :سابعا

فإن ه ق ال  )2(وقد أمجع علماء األمة على جواز وقوع النسخ عقال ومسعا إال م ا روي ع ن أيب مس لم األص بهاين 

                                                 

لشيخ موفق الدين ابن قدامة املقدسي، مكتبة ، روضة الناظر وجنة املناظر: ل129-1/128انظر: املستصفى للغزايل ( 1)
، االعالم البن اجلوزي 1/128، االعتبار للحازمي 235-1/234ه 1404املعارف ابلرايض، الطبعة الثانية، 

، اإلحكام يف أصول األحكام: للحافظ أيب حممد علي بن حزم األندلسي، حتقيق: جلنة من العلماء، دار احلديث 55ص:
،علوم احلديث املعروف مبقدمة ابن الصالح مع شرحه التقييد 485-1/484ه 1404األوىل، ابلقاهـرة، الطبعة 

، خمتصر التحرير يف أصول 647-2/645، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي للسيوطي 240-239واإليضاح ص:
، نزهة النظر يف توضيح 183الفقه: للعالمة ابن النجار احلنبلي، حتقيق: حممد مصطفى رمضان، دار الزاحم ابلرايض، ص:

، الباعث 183، إرشاد الفحول للشوكاين ص:54-4/50، فتح املغيث للسخاوي 58خنبة الفكر البن حجر ص:
احلثيث شرح اختصار علوم احلديث: للشيخ أمحد شاكر، اعتىن به: الدكتور بديع السيد اللحام، مجعية إحياء الرتاث 

 . 169ابلكويت، ص:

 = عارفا ومؤلفا يف التفسري والنحو حممد احلسني بن مهربزد، األديب، املفسر، النحوي، املعتزيل، كان هو حممد بن علي بن( 2)
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اص  طلح  واعتذرل  ه اب  ن ب  دران وغ  ريه: فلع  ل أاب مس  لم ينك  ر النس  خ ال  ذي ،ولكن  ه غ  ري واق  ع ،"إن  ه ج  ائز عق  ال
وق  ال الش  وكاين: "إن  ،فيك  ون اخل  الف يف اللف  ظ والتس  مية فق  ط ،ويس  مي النس  خ ختصيص  ا ،علي  ه املت  أخرون 

وأعج ب م ن جهل ه هب ا  ،صح عنه إنكار النسخ فهو دليل على أن ه جاه ل هب ذه الش ريعة احملمدي ة جه ال فظيع ا
ته دين ال خب الف م ن بل ا يف اجله ل فإنه إمن ا يعت د خب الف اجمل ،حكاية من حكى عنه اخلالف يف كتب الشريعة 

 ل يس بن ا إىل نص ب بينن ا وبي نهم حاج ة..." ،وأما اجلواز فلم حيك اخلالف فيه إال عن اليهود  ،إىل هذه الغاية

)1(  
 :سائلفقد اتفق العلماء يف وقوع النسخ يف ثالث م ،فهذا االختالف غري معتد به :قلت

 ،نسخ القرآن ابلقرآن ( 1)

 ،واألحادية مبتواتر السنة نسخ السنة املتواترة ( 2)

 :مسائل يف ثالث خلالف بني العلماءنسخ األحاد من السنة ابألحاد من السنة. مث إنه حصل ا ( 3)
 نسخ القرآن ابلسنة. ( 1)

 نسخ السنة ابلقرآن. ( 2)

 نسخ املتواتر ابألحاد. ( 3)

 :نسخ القرآن بالسنة :المسألة األولي

 ،يألم ني الش  نقيطار الش يخ وه و اختي  ا ،املت واترة ذه ب مجه ور األص وليني إىل أن  ه جي وز نس خ الق  رآن ابلس نة  
 .تيمي ة بن قدامة واب ناختيار اوهذا  ،وذهب اإلمام الشافعي وأمحد إىل أنه ال جيوز نسخ القرآن إال قرآن مثله

يق ة لكن ه ه و الناس خ حق وهللا ،فالناسخ واملنسوخ من عن د هللا ،واحتج اجلمهور أبن اجلميع وحي من هللا تعاىل
 ،عات نسخت ابلسنةوعلل اجلمهور للوقوع أبن آية التحر  بعشر رض ،نسخ على لسان رسوله أظهر ال

لا ُه ِم ْن تِْلقا اِء ن اْفِس ي ﴿ :واحتج اإلمام الشافعي وغريه بقوله تع اىل ُ  ﴿ ، )2( ﴾قُ ْل ما ا ياُك وُن يل أاْن أُبادِ  مياُْح وا اَّللَّ
ُه ُأمُّ اْلكِ  فاهلل سبحانه مل جيعل اختي ار التب ديل والتغي ري يف أحك ام الش ريعة بي د ، )3( ﴾تاابِ ماا ياشااُء وايُ ْثِبُت واِعْندا

ها ا أاْو  ﴿واس تدلوا أيض ا  ،بل هو خ اص ب ه س بحانه  ،أحد من خلقه ما ا ن اْنسا ْخ ِم ْن آايا ٍة أاْو نُ ْنِس هاا  اِْت خبا رْيٍ ِمن ْ

                                                 

ست وستني وثالمثائة، وكانت وفاته سنة  واألدب، غاليا يف مذهب االعتزال، صنف التفسري يف عشرين جملدا، مولده يف سنة =
حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، انظر: املغين يف الضعفاء: لإلمام  تسع ومخسني وأربعمائة.
، لسان امليزان: للحافظ ابن حجر العسقالين، دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل 2/353دار الكتب العلمية، 

حممد  ، طبقات املفسرين: لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة علي5/338ه.1408
 .1/85عمر، ومكتبة وهبة ابلقاهرة، 

 .172،إرشاد الفحول للشوكاين ص:1/225انظر: نزهة اخلاطر العاطر البن بدران ( 1)

 . 15سورة يونس، اآلية:( 2)

 . 39سورة الرعد، اآلية:( 3)
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 :ىلازم وق ال يف ج واب اس تدالهلم م ن قول ه تع ولكن أجاب عل ى اس تدالل ه ؤالء  اإلم ام اب ن ح   )1( ﴾ِمْثِلهاا 
لاُه ِمْن تِْلقااِء ن اْفِسي﴿ م ن تلق اء  بدل ه  "وال حجة هلم فيه ألنن ا مل نق ل إن رس ول هللا  ﴾ُقْل ماا ياُكوُن يل أاْن أُبادِ 

ل  ه أن كم  ا ق  ال آم  را   ،وإمن  ا نق  ول: إن  ه علي  ه الس  الم بدل  ه ب  وحي م  ن عن  د هللا تع  اىل ،وقائ  ل ه  ذا ك  افر ،نفس  ه
فج ائز  ،والس نة وح ي ،فص ح هب ذا نص ا ج واز نس خ ال وحي ابل وحي ،)2( ﴾ِإيلاَّ  يُ وحاى ما ا ِإالَّ  أاتَّبِ عُ  ِإنْ ﴿يق ول:  

 .)3("والسنة ابلقرآن ،نسخ القرآن ابلسنة
ها  ا أا ﴿ :وأج  اب أيض  ا ابس  تدالهم م  ن قول  ه تع  اىل اما  ا ن اْنسا  ْخ ِم  ْن آايا  ٍة أاْو نُ ْنِس  هاا  اِْت خبا  رْيٍ ِمن ْ "  :بقول  ه﴾ْو ِمْثِلها

وإمن ا املع ا  ت خب ري منه  الكم أو  ،ن الق رآن أيض ا ل يس بعض ه خ ريا م ن بع ضألوه ذا أيض ا ال حج ة هل م في ه 
ج  ر عل  ى وق  د يك  ون األ ،قب  ل أن ينس  خ ،وال ش  ك أن العم  ل ابلناس  خ خ  ري م  ن العم  ل ابملنس  وخ ،مثله  ا لك  م

إال أن فائ دة اآلي ة أنن ا  ،وق د يك ون أكث ر من ه ،أن ينس خجر على العمل ابملنسوخ قب ل العمل ابلناسخ مثل األ
لك ن إمن ا يك ون أكث ر من ه أو  ،قد أمنا أن يكون العم ل ابلناس خ أق ل أج را م ن العم ل ابملنس وخ قب ل أن ينس خ

وأيض ا ف إن الس نة مث ل الق رآن , علين ا –ال إل ه إال ه و  -تفضال من هللا تعاىل  ،وال بد من أحد الوجهني ،مثله
 عا  نِ  ي اْنِط  قُ  واما  ا﴿: أح  دمها: أن كالمه  ا م  ن عن  د هللا ع  ز وج  ل عل  ى م  ا تل  وان آنف  ا م  ن قول  ه تع  اىل:  يف وجه  ني

 )4(. ﴾يُوحاى واْحي   ِإالَّ  ُهوا  ِإنْ  .اهْلاواى
أال  وإمن  ا افرتق  ا يف )5( ﴾ما  ْن يُِط  ِع الرَُّس  ولا ف اقا  ْد أاطا  اعا اَّللَّا  ﴿والث  اين اس  تواؤمها يف وج  وب الطاع  ة بقول  ه تع  اىل: 

 ."ويف االعجاز فقط ،وال يتلى معه غريه خملوطا به ،يكتب يف املصحف غري القرآن
ُه ُأمُّ اْلِكتا ابِ  ﴿  :وأما اس تدالهلم م ن قول ه تع اىل ُ ما ا ياشا اُء وايُ ْثبِ ُت واِعْن دا فأج اب اإلم ام اب ن ح زم  ،﴾مياُْح وا اَّللَّ

وه  و تع  اىل  ،ف  اهلل ع  ز وج  ل ه و املثب  ت ل  ه ن  يب الن  ه ك  ل م  ا ج  اء ع ن ال"وه  ذا ال حج  ة هل  م في ه  :أيض ا بقول  ه
وه  ذه اآلي ة حج ة لن  ا عل يهم يف أن ه تع  اىل ميح و م  ا  ،وك ل م  ن عن د هللا ،امل احي ب ه مل  ا ش اء أن ميح و م  ن أوام ره

  )6(."ويدخل يف ذلك السنة والقرآن ،لعموملى اشاء مبا شاء ع
 والراجح عندي قول اجلمهور لقوة أدلتهم وهللا أعلم.

 نسخ السنة بالقرآن. :الثانية المسألة

                                                 

 . 106سورة البقرة، اآلية:( 1)

 . 50سورة األنعام، اآلية:( 2)

  507-1/505ام البن حزم أصول األحكانظر: اإلحكام يف ( 3)

 . 4-3سورة النجم، اآلية:( 4)

 . [80]النساء/( 5)

، شرح الكوكب املنري: لإلمام حممد بن أمحد ابن النجار احلنبلي، حتقيق: الدكتور حممد 106انظر: الرسالة للشافعي ص:( 6)
، جمموع الفتاوى لشيخ 226-1/224 (، روضة الناظر البن قدامة3/563الزحيلي والدكتورة نزيه محاد، مكتبة العبيكان.)

،معامل أصول 507-1/505، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 19/202، 197، 17/195اإلسالم ابن تيمية 
  .267الفقه للجيزاين ص:
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وذه  ب  ،ش  نقيطيم  ني الوه  ذا اختي  ار الش  يخ األ ،ذه  ب مجه  ور األص  وليني إىل أن  ه جي  وز نس  خ الس  نة ابلق  رآن
ا يف ل  يت مض  ى بياهن  األدل  ة ابوق  د اس  تدل الفريق  ان  ،اإلم  ام الش  افعي إىل أن الس  نة ال ينس  خها إال س  نة مثله  ا

 :أبمثلة كثرية منها ومثل اجلمهور للوقوع  ،املسألة األوىل
ف ا والِ  واْجها كا شا ْطرا ﴿ :وهو قوله تع اىل ،وانسخه يف القرآن ابلسنة التوجه إىل بيت املقدس وهو اثبت ( 1)

   )1(. ﴾اْلماْسِجِد احلْاراامِ 

فا     اآْلانا ﴿ :يف الق    رآن قول    ه تع    اىل هانس     خ ،حت    ر  معاش    رة النس    اء يف رمض     ان ل    يال اثب    ت ابلس    نة  ( 2)
ِشُروُهنَّ   .)2(﴾ابا

 .وىلسألة األالراجح يف املسألة هو قول اجلمهور لقوة أدلتهم كما تقدمت املناقشة يف املو  

                                                 

 . 144سورة البقرة، اآلية:( 1)

، معامل 3/273ان للشنقيطي ء البيا، أضو 3/559، شرح الكوكب املنري البن النجار 110انظر: الرسالة للشافعي ص:( 2)
 . 269أصول الفقه للجيزاين ص:
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 ،نسخ المتواتر باآلحاد :المسألة الثالثة

ن واحتج  وا أب ،س  نةد م  ن الذه  ب مجه  ور األص  وليني إىل أن  ه ال جي  وز نس  خ املت  واتر م  ن الق  رآن والس  نة ابآلح  ا
  يني م  ن وجه  ني:األص  ول وه  ذا غل  ط م  ن ،رف  ع األق  وى مب  ا ه  و دون  هف  ال ي ،اآلح  اد ض  عيف واملت  واتر أق  وى من  ه

 يرف ع الواألق وى  ،ح ادى م ن اآلإن املتواتر أقو  :" أما قوهلم:ما ذكره الشيخ الشنقيطي إذ يقول :الوجه األول
 ع ارض البت  ة ب  نيتن  ه ال أ :وإيض اح ذل  ك ،ف إهنم ق  د غلط  وا في ه غلط  ا عظيم  ا م ع كث  رهتم وعلمه  م ،مب ا ه  و دون  ه

ني ل  زم التن  اقض ب  ن  ه ال يأوق  د أمج  ع مجي  ع النظ  ار  ،إلمك  ان ص  دق ك  ل منهم  ا يف وقت  ه ،ين خمتلف  ي الت  اريخخ  رب 
ى ص ل  ل ت: الن يب قفل و  ، أما إن اختلفا فيج وز ص دق ك ل منهم ا يف وقته ا ،إال إذا احتد زمنهما ،القضيتني

 ،هلثاني  ة مابع  دنس  خ وابا قب  ل الوعني  ت ابألوىل م   ،مل يص  ل إىل بي  ت املق  دس :وقل  ت أيض  ا ،إىل بي  ت املق  دس
 لكانت كل منهما صادقة يف وقتها.

ان وإن ك   ،ذل  ك ظ  ينو  ،دوام  هأن الناس  خ يف احلقيق  ة إمن  ا ج  اء رافع  ا الس  تمرار حك  م املنس  وخ و  :الوج  ه الث  اين
 فاملنسوخ إمنا هو هذا الظين ال ذلك القطعي"  ،دليله قطعيا

أبن ه ال يش رتط يف  :وق الوا ،ا إىل جواز نس خ املت واتر ابآلح ادوذهب اإلمام ابن حزم والشيخ الشنقيطي وغريمه
وضعفوا أدل ة اجلمه ور كم ا  ،بل يكفي أن يكون صحيحا اثبتا ،الناسخ ابن يكون أقوى من املنسوخ أو درجته

وق  د اس  تدلوا حب  ديث اب  ن عم  ر ع  ن  .وه  ذا امل  ذهب ه  و اختي  ار اإلم  ام احل  ازمي واب  ن اجل  وزي واجلع  ربي ،تق  دم
وذكر احلازمي أحاديث أخرى يف هذا املع ا  )1(ثي ينسخ بعضها بعضا" وهو حديث ضعيفين أحاد"إالنيب 

والس  نة ينس  خ  ،ولك  ن ال خيل  و ك  ل منه  ا م  ن مق  ال ولك  ن ال  راجح ه  و الق  ول الث  اين أبن اآلح  اد تنس  خ املت  واتر
ألن الك ل م ن  ،ة الثاني ةبل السنة تنسخ القرآن كما تقدم يف املسأل ،أو متواترا ،بعضها بعضا سواء كان آحادا

  )2(فيجوز نسخ بعضها ببعض عقال ووقوعا. ،عند هللا وكله وحي
 :المصنفون في الناسخ والمنسوخ في الحديث :ثامنا

رآن ب يف انس خ الق ألف ت كت و  ،س واء ك ان متعلق ا ابلق رآن أو ابلس نة  ،تناول العلماء موضوع النسخ ابلت أليف
 ذك ر املص نفني ي أييتوفيم ا يل  ،ت عدي دة يف انس خ احل ديث ومنس وخهكم ا ألف ت مؤلف ا  ،ومنسوخه فهي كثرية

 :يف انسخ احلديث ومنسوخه على حسب اطالعي
أمهي ة  يف وذك ر احل ازمي يف االعتب ار ،ب ن ش هاب الزه ريااإلمام احل افظ حمم د ب ن مس لم ب ن عبي د هللا  ( 1)

                                                 

أخرجه احلازمي ومن طريقه ابن اجلوزي عن ابن عمر وفيه حممد بن عبد الرمحن بن البيلماين، وهو يروي عن أبيه وحممد بن ( 1)
حجر العسقالين، عبد الرمحن البيلماين "ضعيف وقد اهتمه ابن عدي وابن حبان" كما يف تقريب التهذيب: للحافظ ابن 

، وأبوه "ضعيف " 869ص:ه. 1416حتقيق: أبو األشبال صغري أمحد شاغف، دار العاصمة ابلرايض، الطبعة األوىل، 
، 1/164انظر: االعتبار للحازمي  ضعفه اإلمام احلازمي.، فاحلديث ضعيف وأشار إىل 573أيضا كما يف التقريب ص:
 .133، الرسوخ ص:52اإلعالم البن اجلوزي ص:

، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 129-128انظر: املصادر السابقة، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص:( 2)
 . 3/273ء البيان ا، أضو 1/505



 - 37 - 

وه  و  ،وم  دار ح  ديث احلج  ازيني ،"أال ت  رى الزه  ري وه  و أح  د م  ن انته  ى إلي  ه عل  م الص  حابة :ه  ذا الف  ن فق  ال
وق  د اطل  ع حمق  ق كت  اب )رس  وخ األحب  ار يف منس  وخ األخب  ار  ."مل ي  دون ه  ذا العل  م أح  د قبل  ي ت  دويين" :القائ  ل

 )1(به يف انسخ احلديث يف دار الكتب املصرية.الإلمام اجلعربي( نسخة مصورة من كت
ة املت  وىف س  ن ،ةه  ل الس  نأإم  ام  ،مأح  د األئم  ة األع  ال ،اإلم  ام أمح  د ب  ن حنب  ل الش  يباين أب  و عب  د هللا ( 2)

 .ذكره الكتاين ضمن املصنفني يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث  ه241

ذك ره الكت اين  ،  ه 275صاحب الس نن املت وىف س نة ،اإلمام سليمان بن األشعث أبوداود السجستاين ( 3)
  )2(ضمن املصنفني يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث.

اب له كت،  ه261 وىف سنةاملت ،وبكر األثرم أحد أصحاب اإلمام أمحدأب ،اإلمام احلافظ أمحدبن هانئ ( 4)
 كت ب األربع ة يفة م ع الوهو من الكتب اليت قمت بدراسة مسائلها دراس ة مقارن  ،يف انسخ احلديث ومنسوخه
 .وسيأيت التفصيل عنه إن شاء هللا ،انسخ احلديث ومنسوخه

ذك ره ح اجي خليف ة يف كش ف الظن ون  ، )3(يبايناملع روف ابجلع د الش  ،اإلمام حمم د ب ن عثم ان أب وبكر ( 5)
 .ضمن املصنفني يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث

ذك   ره ح   اجي خليف   ة ض   من  ، )4(اإلم   ام أمح   د ب   ن إس   حاق ب   ن هبل   ول ب   ن حس   ن التن   وخي األنب   اري ( 6)
 املصنفني يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث.

 ذكره له حاجي خليفة. ،نسوخ يف احلديثله كتاب يف الناسخ وامل ، )5(اإلمام حممدبن حبر األصفهاين ( 7)

نس ب ل ه كت ااب يف الناس خ واملنس وخ يف   )6(اإلمام أبو جعف ر النح اس أمح د ب ن حمم د امل رادي املص ري ( 8)
                                                 

 .1/114، االعتبار 89انظر: تعليقه على الرسوخ ص: ( 1)

كتاين، حتقيق: أبوعبد الرمحن الصالح انظر: الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة: لإلمام حممد بن جعفر ال( 2)
 .70ص:ه1426عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،

، انظر: اتريخ بغداد: ه 288وهو من علماء الناس وأفاضلهم، وكان عاملا ابلعربية والقراءات من أهل بغداد، مات سنة ( 3)
، نزهة األلباب يف األلقاب: للحافظ 3/47ة ابملدينة املنورة.للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، املكتبة السلفي

  .1/172ابن حجر العسقالين، حتقيق: عبد العزيز السنديري، مكتبة الرشد ابلرايض 

. انظر: سري أعالم النبالء: لإلمام ـه318هو أبو جعفر اإلمام، العالمة، املتفنن، القاضي الكبري، الفقيه احلنفي، تويف سنة ( 4)
ه 1417الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق: جمموعة من الباحثني مؤسسة الرسالة، الطبعة احلادية عشرة، مشس 
14/497 . 

هو أبو مسلم األصفهاين، كاتب، متكلم، مفسر، حمدث، حنوي، شاعر، صاحب التفسري: )جامع التأويل حملكم التنزيل( ( 5)
، وتويف ـه254د فارس للمقتدر العباسي، وعزله ابن بويه، مولده جملدا، ويل أصفهان وبال 14على مذهب املعتزلة يف 

، معجم املؤلفني:لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، 5/102، انظر: لسان امليزان البن حجر ه322
  (.6/50م)1980، األعالم: خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة اخلامسة، 9/97بريوت.

،وكان من نظراء ابن األنباري،انظر: وفيات األعيان وأبناء ه338هو أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب، تويف مبصر سنة ( 6)
 =الزمان: لإلمام شرف الدين أمحد بن حممد ابن خلكان، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية ابلقاهرة، 
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 احلديث صاحب كشف الظنون والكتاين.

  )2(نسب له كتااب فيه صاحب كشف الظنون. ، )1(اإلمام قاسم بن أصبا األموي القرطيب ( 9)

وكتاب  ه انس  خ   ،ه  385املت  وىف س  نة  ،حف  ص عم  ر ب  ن أمح  د ب  ن عثم  ان ب  ن ش  اهنياإلم  ام احل  افظ أب  و  ( 10)
ة مقارن ة يف ها دراس وهو من الكتب اليت قم ت بدراس ة مس ائل ،وهو كتاب معروف ،احلديث ومنسوخه مطبوع

 ن شاء هللا.إصيل عنه وسيأيت التف ،هذه الرسالة يف ضمن كتب اخلمسة يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث 

نس ب ل ه  ، )3(أبيب الش يخ  :املع روف ،احلافظ عبد هللا بن حممد بن جعف ر ب ن حي ان األص بهاين اإلمام ( 11)
 كتااب فيه.  ،صاحب الرسالة املستطرفة 

 نسب له صاحب كشف الظنون كتااب فيه. ، )4(اإلمام أبو القاسم هبة هللا بن سالمة ( 12)

ذك  ره ص  احب كش  ف الظن  ون  ،  )5(اإلم  ام أب  و القاس  م عب  د الك  ر  ه  وازن ب  ن عب  د املل  ك القش  ريي ( 13)
 ضمن املصنفني يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث.

كتاب  ه   ه   ،584ة ىف س  ناملت  و  ،اإلم  ام احل  افظ حمم  د ب  ن موس  ى ب  ن عثم  ان ب  ن ح  ازم أب  و بك  ر اهلم  داين  ( 14)
م   ت بدارس   ة ال   يت ق ابس   م )االعتب   ار يف الناس   خ واملنس   وخ يف احل   ديث( وه   و م   ن الكت   ب ،مع   روف ومت   داول
 وسيأيت التفصيل عنه إن شاء هللا. ،ه الرسالةمسائلها يف هذ

  ه 597س نة  املت وىف ،اإلمام أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي احلنبلي البغ دادي ( 15)
ابسم )إعالم العامل بعد رس وخه حبق ائق انس خ احل ديث ومنس وخه( وه ذا  ،له كتاب يف انسخ احلديث ومنسوخه

ول  ه كت  اب آخ  ر في  ه وه  و كت  اب  ،وس  يأيت التفص  يل عن  ه أيض  ا ،س  ة مس  ائلهاقم  ت بدار  ال  يت أيض  ا م  ن الكت  ب

                                                 

= 1/82. 

ام احلافظ، العالمة، حمدث األندلس، أبو حممد القرطيب موىل بين أمية، وصنف كثرية، تويف هو ابن حممد بن يوسف، اإلم( 1)
، السري للذهيب 1/364انظر: اتريخ علماء األندلس: للعالمة ابن فرضي، الدار املصرية، للتأليف والرتمجة،  ـه340
ن حممد أمني، دار إحياء الرتاث العريب، ، إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون، للعالمة إمساعيل ابشا ب15/472

  (.2/197بريوت )

انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعالمة مصطفى بن عبد هللا املعروف: حباجي خليفة:دار الفكر بريوت، ( 2)
2/734. 

، ه369ألعالم، تويف سنة هو أبو الشيخ، أبو حممد، اإلمام احلافظ، الصادق، حمدث األصبهان، صاحب التصانيف، أحد ا( 3)
 . 16/278انظر: السري للذهيب 

هو أبو القاسم البغدادي الضرير املفسر، كان من أحفظ الناس لتفسري القرآن، وكانت له حلقة يف جامع املنصور، صاحب ( 4)
للزركلي  ، األعالم14/70، اتريخ بغداد 1/107، انظر ترمجته: طبقات املفسرين للسيوطي ه410املصنفات، تويف سنة 

8/72 . 

هو النيسابوري من بين قشري بين كعب شيخ خراسان يف عصره، اإلمام الزاهد القدوة، الصويف، املفسر، صاحب الرسالة: ( 5)
 . 11/83، اتريخ بغداد 18/227، انظر: السري للذهيب ه465)القشريية( تويف سنة 
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ص  غري مس  اه )إخب  ار أه  ل الرس  وخ يف الفق  ه واحل  ديث مبق  دار املنس  وخ م  ن احل  ديث( ذك  ر في  ه اثن  ني وعش  ر ي  ن 
ومس  اه الكت  اين ب  ،نش  رته مكتب  ة الكلي  ات األزهري  ة ،وه  و مطب  وع م  ن الق  اهرة ،ح  ديثا مم  ا قي  ل أهن  ا منس  وخة

 د األحاديث املنسوخة"."جتري

وق   ال حمق   ق كت   اب الرس   وخ  ، )1(العالم   ة أب   و حام   د أمح   د ب   ن حمم   د ب   ن مظف   ر ب   ن املخت   ار ال   رازي ( 16)
توجد منه نس خة خطي ة مص ورة مبعه د املخطوط ات  ،وكتابه معروف ابلناسخ  واملنسوخ يف احلديث" :للجعربي

جامع  ة أم الق  رى األخ عل  ي ع  امر لني  ل درج  ة  " ويق  وم بتحقيقه  ا يف :جبامع  ة ال  دول العربي  ة ابلق  اهرة" مث ق  ال
 )2()الدكتوراه( "

طبوع ابسم )رسوخ األحب ار موكتابه  ه 732املتوىف سنة  ،اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي ( 17)
اس ة مقارن  ة مس  ة در يف منس وخ األخب ار( وه  و أيض ا م  ن الكت ب ال  يت قم ت بدراس  ة مس ائلها ض  من الكت ب اخل

 ،نهوسيأيت التفصيل ع

ت: ا ي ا رو ل ا ن  ي ب ح  ي ج ر ت ل ا الث:  ث ل ا لك  س م ل  ا

 ،ف إن العلم اء يلج أون إىل قاع دة الرتج يح ،ومل يثب ت فيه ا النس خ ،إذا مل ميكن اجلمع ب ني ال رواَيت املتعارض ة 
وه  و تقوي  ة أح  د احل  ديثني عل  ى اآلخ  ر ب  دليل ال مبج  رد اهل  وى. ق  ال الش  وكاين يف مبح  ث وج  وه الرتج  يح ب  ني 

وم  ن نظ  ر يف أح  وال الص  حابة والت  ابعني  ،ومل خي  الف يف ذل  ك إال م  ن ال يعت  د ب  ه ،ق علي  ه"إن  ه متف   :املتعارض  ني
 )3(.وجدهم متفقني على العمل ابلراجح وترك املرجوح" ،واتبعيهم ومن بعدهم

                                                 

. انظر: معجم املؤلفني للكحالة ـه631تويف سنة  هو أبو حامد الرازي احلنفي، عامل، أديب، صاحب التصانيف،( 1)
 .1/53، إيضاح املكنون إلمساعيل ابشا 2/158

 . 95انظر: مقدمة حمقق كتاب الرسوخ الدكتور حسن األهدل ص:( 2)

 .256إرشاد الفحول للشوكاين ص:( 3)
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 تعريف الترجيح لغة واصطالحا. أوالً:

 ،ورج ح الش يئ بي ده ،مل وزونأي مال وثقل ت كفت ه اب ،ماخوذ من رجح امليزان يرجح رجحاان :الرتجيح يف اللغة
 )1(فضلته وقويته. :يل.. ورجحت الشيئ ابلتفض،وأرجح امليزان أي أثقله حىت مال ،ونظر ما ثقله ،وزنه

 :م ديوق ال اآل ." هو تقوية إح دى األم ارتني عل ى األخ رى ل دليل " :قال ابن النجار :الرتجيح يف االصطالح
 )2(.وب مع تعارضهما مبا يوجب العمل وإمهال اآلخر"" هو اقرتان أحد الصاحلني للداللة على املطل

 ،وجوه الترجيح ثانياً:

وق  د أوص  لها  ،وأكث  ر م  ن اعت  ا هب  ا ه  م علم  اء األص  ول ،أكث  ر العلم  اء م  ن ذك  ر أوج  ه الرتج  يح يف أتليف  اهتم
يض ا ويف بع ض م ا ذك ر أ ،" ومث وج وه أخ ر للرتج يح يف بعض ها نظ ر  :احلافظ العراق ي إىل مائ ة وعش رة مث ق ال

  )3(وقد رتب هذه الوجوه اليت ذكرها العراقي اإلمام السيوطي وقسمها إىل سبعة أقسام. .نظر"
مي م ع ا ذكره ا احل از م ي عل ى ف أكتف ،واقتصر اإلمام احلازمي على مخسني منها وزاد عليها اإلمام اجلع ربي س تا

 :زَيدة اجلعربي طلبا لالختصار فأقول وابهلل التوفيق
 :رفمما يرجح به أحد احلديثني على اآلخ ،أان أذكر معظمها ،ةووجوه الرتجيح كثري 

 .واترلعلم وهو التا يوجب األهنا تقرب مم ،وهي مؤثرة يف ابب الرواية ،كثرة العدد يف أحد اجلانبني ( 1)
 زة يف الزه رين أيب مح حنو ما إذا اتفق مال ك ب ن أن س وش عيب ب ،أن يكون أحد الراويني أتقن وأحفظ ( 2)

هم ا ب وان يثهما وج د بينت رب ح دوم ن اع ،حافظا ثقة غري أنه اليوازي مالكا يف إتقانه وحفظه فإن شعيبا وإن كان
 بعيدا.

 ق عليه أوىل. املتففاملصري إىل ،واآلخر خمتلفا فيه ،أن يكون أحد الراويني متفقا على عدالته ( 3)
يث دح املص ري إىل ف ،ة األخ ذوالثاين كان ص غريا حال  ،أن يكون راوي أحد احلديثني ملا مسعه كان ابلغا ( 4)

 ،ح  رص عل  ى الض  بطوأ ،الطوأبع  د م  ن غوائ  ل االخ  ت ،وأتق  ن لأللف  ا  ،ألن الب  الا أفه  م للمع  اين ،األول أوىل
 .خبالف الصيب ،قبل منهلوألن الكبري مسعه يف حالة لو أخرب به  ،وأشد اعتناء مبراعاة أصوله من الصيب

ا م  ن ال طري  ق أبل   إذ ،ج  يحفاألول أوىل ابلرت ،ومس  اع الث  اين عرض  ا ،أن يك  ون مس  اع أح  د ال  رويني حت  ديثا ( 5)
 النطق يف الثبوت.

وىل يك ون األول أف ،ناول ةموالث اين يك ون كتاب ة أو وج ادة أو  ،أن يكون أحد احلديثثن مساعا أو عرضا ( 6)
 ملا يتخلل هذه األقسام من شبه االنقطاع لعدم املشافهة. ،ابلرتجيح

 حلال.ابواملباشر أعرف  ،ين حاكياوالثا ،أن يكون أحد الراويني مباشرا ملا رواه ( 7)
 ،ألن ص  احب القص  ة أع  رف حبال  ه م  ن غ  ريه ،أن يك  ون أح  د ال  راويني ص  احب القص  ة ف  ريجح حديث  ه ( 8)

                                                 

 .2/445لسان العرب البن منظور ( 1)

 . 4/291كام يف أصول األحكام لآلمدي ، اإلح4/616شرح الكوكب املنري البن النجار ( 2)

 .659-2/654، تدريب الراوي 250-245انظر: التقييد واإليضاح ص:( 3)
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 وأكثر اهتماما.
 تم ل أن يك ونحين ه ق د أل،وأبل ا استقص اء فيه ،أن يكون أحد الراويني أحسن سياقا حلديثه من اآلخر ( 9)

حب  ديث آخ  ر  ث مرتبط  اويك  ون احل  دي ،مسع  ه مس  تقل ابإلف  ادةال  رواي اآلخ  ر مس  ع بع  ض القص  ة فاعتق  د أن م  ا 
 اليكون هذا قد تنبه له.

ألن  ه يك  ون أمك  ن م  ن  ،فحديث  ه أوىل ابلتق  د  ،أن يك  ون أح  د ال  راويني أق  رب مك  اان م  ن رس  ول هللا  ( 10)
 .فاء كالمه وأمسع لهياست

 ،ث على وجه هاحلديوق فإن احملدث قد ينشط اترة فيس ،أن يكون أحد الراويني أكثر مالزمة لشيخه ( 11)
 سباب.وقد يتكاسل يف األوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسال إىل غري ذلك من األ

 ،لريجح ب  ه األو لغ  رابء ف  والث  اين مسع  ه م  ن ا ،أن يك  ون أح  د احل  ديثني مسع  ه ال  راوي م  ن مش  ايخ بل  ده   ( 12)
رف ش   خص أع   الو  ،ألن أه   ل ك   ل بل   د هل   م اص   طالح يف كيفي   ة األخ   ذ م   ن التش   دد والتس   اهل وغ   ري ذل   ك

 ابصطالح أهل بلده.
وإن ك ان ق د  ،رج واح دواحل ديث الث اين ال يع رف ل ه س وى خم  ، له خمارج ع دةأن يكون أحد احلديثني ( 13)

ق وى أدان ش ىت يك ون ه يف بل ألن احلكم الواح د إذا عم ل ب  ،فيكون املصري إىل األول أوىل ،رواه نفر ذو عدد
 هؤالء أكثر. من احلكم املعمول به يف بلد واحد وإن كان عدد

ين ن احل ديث م ديإذا ك ا س يما ، حجازَي وإس ناد اآلخ ر عراقي ا أو ش امياأن يكون إسناد أحد احلديثني ( 14)
م  نت  تلق  وه ابلقب  ولوذاع و  واحل  ديث إذا ش  اع عن  دهم ،ألهن  ا دار اهلج  رة وجمم  ع امله  اجرين واألنص  ار ،املخ  رج
 وقوي.

 ،رى الت دليسواه م ن ي والث اين ر  ،ص ناعتهمأن يكون أحد احلديثني رواه أهل بل د ول يس الت دليس م ن  ( 15)
س   ا وه  و ف   ا  أبلت  دليس اوم  ن ال ي   رى يف  ،مل   ا يف الت  دليس م   ن رك  وب اخلط   ر ،فيك  ون األول أوىل ابالعتب  ار

 أهل الكوفة مجيعهم وبعض البصريني. ،عندهم

  ت دللف ا  ال يتح في ه ابألمع نعن والث اين مص ر  غ ري أن أح دمها ،عراقي اإلسناد أن يكون كال احلديثني ( 16)
ة وك ان ش عب ،تنكرم غ ري مس إذا ه و عن ده ،فريجح القسم الثاين الحتمال الت دليس يف العنعن ة ،على االتصال 

 وم ا ق ال في ه ،هان كتبت " كنت إذا حضرت جملس قت ادة حمل ت حديث ه فم ا ق ال في ه مسع ت وح دثنا وأخ رب  :يقول
 عن طرحته".

 ،راء حج  ابخ  ذه م  ن و أوالث  اين  ،واملش  اهدةأن يك  ون أح  د ال  راويني مج  ع حال  ة األخ  ذ ب  ني املش  افهة  ( 17)
 فيؤخذ ابألول ألنه أقرب إىل الضبط وأبعد من السهو والغلط.

رواي ة مل ختتل ف ال يث ال ذيفيق دم احل د ،الرواية في ه والث اين مل ختتل ف تأن يكون أحد احلديثني اختلف ( 18)
 فيه.

رب م  ن مل يض  طرب ف  ريجح خ   ،أن يك  ون أح  د ال  راويني مل يض  طرب لفظ  ه واآلخ  ر ق  د اض  طرب لفظ  ه ( 19)
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 ألنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه. ،لفظه

فيج  ب  ،يبل  ى الص  حاأن يك  ون أح  د احل  ديثني متفق  ا عل  ى رفع  ه واآلخ  ر ق  د اختل  ف يف رفع  ه ووقف  ه ع ( 20)
ع ه املختل ف يف رفو  ،هات هجألن املتف ق عل ى رفع ه حج ة م ن مجي ع  ،ترجيح ما مل خيتلف فيه على ما اختلف فيه

 طة.ىل احليواألخذ ابملتفق عليه أقرب إ ،هل يكون حجة أم ال ؟ فيه خالف على تقدير الوقف

خ ذ ابملس ند فاأل ،رونواآلخ ر يوص له بعض هم ويرس له آخ  ،أن يكون أحد احلديثني متفقا على اتص اله ( 21)
حتج اج اس عل ى ت رك االكثر النفإن املرسل أ ،املتفق على اتصاله أوىل من األخذ ابملختلف يف إرساله واتصاله

 فال يقاومه. ،واملتصل متفق عليه ،به

 ،خ  ر ي  رون ذل  كديث اآلورواة احل   ،ن نق  ل احل ديث ابملع  او أن يك ون رواة أح  د احل  ديثني مم  ن ال جي  وز  ( 22)
لوي ة تفاقهم عل ى أو اعا مع ألن الناس اختلفوا يف جواز نقل احلديث ابمل ،فحديث من حيافظ على اللفظ أوىل

 ه دون غريه.واحليطة األخذ ابملتفق علي ،نقله لفظا

األحك  ام م  ن  ابجتن  اء أن يك  ون رواة أح  د احل  ديثني م  ع تس  اويهم يف احلف  ظ واإلتق  ان فقه  اء ع  ارفني ( 23)
 فاالسرتواح إىل حديث الفقهاء أوىل. ،مثمرات األلفا 

ري أن ه ال ر ح افظ غ وال رواي اآلخ  ،أن يكون راوي أحد احلديثني مع حفظه صاحب كت اب يرج ع إلي ه ( 24)
 :ل  ي ب  ن امل  ديينع وق  ال ألن اخل  اطر ق  د خي  ون أحي  اان ،ألول أوىل أن يك  ون حمفوظ  افح  ديث ا ،يرج  ع إىل كت  اب

 )ال حتدثن إال من كتاب(. :قال يل سيدي أمحدبن حنبل رمحه هللا

 ،اس  تدالال واجته  ادا واآلخ  ر ينس  ب إلي  ه ،نص  ا وق  وال أن يك  ون أح  د احل  ديثني منس  واب إىل الن  يب  ( 25)
 فيكون األول مرجحا.

 فيك ون األول أوىل ،ال غ ري ويف اآلخر جمرد قوله ،يقارن فعله ديثني قول النيب أن يكون يف أحد احل ( 26)
 ابلرتجيح.

 .ارابالعتب فيكون األول أوىل ،أن يكون أحد احلديثني موافقا لظاهرالقرآن دون اآلخر ( 27)

 أن يكون أحد احلديثني موافقا لسنة أخرى دون اآلخر. ( 28)

 ول متعينا. إىل األفيكون العدول عن الثاين ،رأن يكون أحد احلديثني موافقا للقياس دون اآلخ ( 29)

 خر.وال يكون ذلك مع اآل ،أن يكون مع أحد احلديثني حديث آخر مرسل أو منقطع ( 30)

 د.أن يكون أحد احلديثني قد عمل به اخللفاء الراشدون دون الثاين فيكون آك ( 31)

ومل  ،ص حتهلجب ه مبو  ألن ه جي وز أن تك ون عمل ت ،أن يكون م ع أح د احل ديثني عم ل األم ة دون اآلخ ر ( 32)
 فيجب تقد  األول هلذا التجويز. ،تعمل مبوجب اآلخر لضعفه

 ون حمتمال.اآلخر يك وما يتضمنه احلديث ،أن يكون احلكم الذي تضمنه أحد احلديثني منطوقا به  ( 33)

بع   د تق   دير  في   د إاليواآلخ   ر ال  ،أن يك   ون أح   د احل   ديثني مس   تقال بنفس   ه ال حيت   اج في   ه إىل إض   مار ( 34)
 ر فيه.و املضمرمبا التبس ما ه ،ألن املستقل بنفسه معلوم املراد منه ،ح األولفريج ،وإضمار
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 ويف اآلخر مقروان ابالسم. ،أن يكون احلكم يف أحد احلديثني مقروان بصفة ( 35)

 أن يكون أحد احلديثني يقارنه تفسري الراوي دون اآلخر. ( 36)

ن قول ه تلف وا يف ك و خيلناس مل وألن ا ،فالقول أبلا يف البيان ،أن يكون أحد احلديثني قوال واآلخر فعال ( 37)
 ن أقوى.فيكو  ،خبالف القول ،وألن الفعل ال يدل بنفسه على شيئ ،واختلفوا يف اتباع فعله ،حجة

ألن  ،وىللتخص  يص أافم  ا مل يدخل  ه  ،والث  اين مل يدخل  ه التخص  يص ،أن يك  ون أح  د احل  ديثني خمصص  ا ( 38)
 خب الف م ا مل ، األئم ة ص ري جم ازا عن د مجاع ة م نوي ،التخصيص يضعف اللفظ ومينعه من جرَين ه عل ى مقتض اه

 يدخله التخصيص فيكون أقوى.

 هم ذلك.والثاين ال يو  ،أن يكون أحد احلديثني مشعرا بنوع قدح يف أحوال الصحابة ( 39)

ت التخص يص ور أم ارافيتق دم املطل ق لظه  ،واآلخ ر واردا عل ى س بب ،ثني مطلق ايأن يكون أحد احلد ( 40)
 وىل إبحلاق التخصيص به.فيكون أ ،يف الوارد على سبب

 داللة االشتقاق على أحد احلكمني. ( 41)

 ح دمها  ويق ولن يس قط أفريجح قوله على قول اآلخر إذا ك ا ،أن يكون أحد اخلصمني قائال ابخلربين ( 42)
 فيكون أوىل. ،ألنه جامع بني الدليلني ،ابآلخر

 ،ةالثق   ة مقبول    دة ع   نَيألن ال   ز  ،ف   ريجح األول ،أن يك   ون يف أح   د اخل   ربين زَيدة ال تك   ون يف الث   اين ( 43)
 ولذلك قدم خرب الرتجيع يف األذان على خرب من رواه من غري ترجيع.

 تق  د  م  ا في  هف ،ر ذل  كوال يك  ون يف اآلخ   ،أن يك  ون يف أح  دمها احتي  اط للف  رض وب  راءة الذم  ة بيق  ني ( 44)
 االحتياط أوىل.

 إذا كان ألحدمها نظري متفق على حكمه ومل يكن ذلك ل خر. ( 45)

ل ى اإلابح ة عاحلظ ر  فه ل يق دم ،واآلخر ي دل عل ى اإلابح ة ،يثني يدل على احلظرأن يكون أحد احلد ( 46)
مها عل ى ح دف ال يك ون أل ،حملظ ورال ي رجح هب ذا ألن حت ر  املب اح كإابح ة ا :أم ال؟ اختلفوا فيه. فنمهم من قال

كم ا يف   حلظ راب جان ب ألن ه إذا اجتم ع م ا يب يح وم ا حيظ ر غل  ،يرجح ب ذلك :ومنهم من قال ،اآلخر رجحان
اص  ل يف حوألن اإلمث  ،  الش اةوكاجتم  اع ذك اة املس لم وال  وثين يف ،املتول د ب ني م  ا يؤك ل حلم ه وب  ني م ا ال يؤك ل

 فكان الرتك أوىل. ،فعل احملظور وال إمث يف ترك املباح

قا حلكم قب ل كما موافوالثاين يثبت ح ،أن يكون أحد احلديثني يثبت حكما خالف احلكم قبل الشرع ( 47)
لش رع فق د ص ار اكم ا قب ل حألن أح دمها وإن واف ق  ،وقي ل: مه ا س واء  ،قد قيل: هذا أوىل ابلتقد ف ،الشرع

 شرعا لنا بعد وروده.

فم نهم م ن  ،فق د اختلف وا في ه ،وأح دمها يك ون مس قطا واآلخ ر موجب ا ،إذا تعارض خربان يف احل دود  ( 48)
كم ا   ،ي ؤثر الش بهة يف ثبوت ه ش رعاألن ك ل واح د منهم ا حك م ش رعي وال  ،قال: ال يرجح أح دمها عل ى اآلخ ر

يق دم املس قط عل ى املوج ب لقول ه علي ه  :يثبت احلد خبرب الواح د والقي اس م ع وج ود الش بهة. وم نهم م ن ق ال
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 أوا احلدود ما استطعتم(.ر )اد:السالم

 ق رار عل ى حك متض من اإليوالث اين نفي ا  ،أن يكون أحد احلديثني إثباات يتضمن النقل عن حك م العق ل ( 49)
 فيكون اإلثبات أوىل. ،العقل

أو م  ن قبي  ل  ،أن يك  ون احل  ديثان املتعارض  ان م  ن قبي  ل األقض  ية وراوي أح  دمها عل  ي ب  ن أيب طال  ب ( 50)
وهل  م ج  را يف بقي  ة  ،أو م  ن قبي  ل الف  رائض وراوي أح  دمها زي  د ب  ن اثب  ت ،احل  الل واحل  رام وراوي أح  دمها مع  اذ

فه ل يص لح ه ذا يف ابب الرتج يح  ،ذق يف فن هابلرباع ة واحل  وكل واحد من هؤالء شهد له الرس ول  ،العلوم 
هل م  ألن ش هادة رس ول هللا  ،فذهب أكثرهم إىل أن ه حيص ل ب ه الرتج يح وه و الص حيح اختلفوا فيه. ،أم ال؟ 

 وهل ذا املع ا ق دمنا ق ول الص حايب عل ى ق ول الت ابعي. ،أبلا يف تقوية الظن من كثري مما ذكرانه من الرتجيحات

)1( 
 الصحيح.ترجيح األصح على  ( 51)
 ترجيح املتواتر على املشهور. ( 52)

 ترجيح احلقيقة على اجملاز. ( 53)

 ترجيح اجملاز على املشرتك. ( 54)

 .ترجيح املنطوق على املفهوم ( 55)

  )2(.ترجيح املثبت على النايف ( 56)

 التوقف إلزالة التعارض. :املسلك الرابع
ب حينئ  ذ التوق  ف ع  ن فإن  ه جي   ,وه  ي اجلم  ع والنس  خ والرتج  يح ،إذا تع  ذر الس  لوك إبعم  ال املس  الك املتقدم  ة

وه  و كم  ا ق  ال  ،وترجيح  اأالعم  ل أبح  د احل  ديثني ح  ىت يتب  ني وج  ه يس  هل العم  ل هبم  ا مجع  ا أو أبح  دمها نس  خا 
الش  اطيب "...التوق  ف ع  ن الق  ول مبقتض  ى أح  دمها وه  و الواج  ب إذا مل يق  ع ت  رجيح...." وق  ال احل  افظ اب   ن 

ألن خف   اء  ،لتوق   ف أوىل م   ن التعب   ري ابلتس   اقط والتعب   ري اب ،" مث التوق   ف ع   ن العم   ل أبح   د احل   ديثني  :حج   ر
م ع احتم ال أن يظه ر لغ ريه م ا خف ي علي ه  ،إمن ا ابلنس بة للمعت رب يف احلال ة الراهن ة ،ترجيح أح دمها عل ى اآلخ ر

  )3(وهللا أعلم".
  :تنبيه

اجلم ع يك ون ف إن  ،إذا أمكن اجلم ع :تقدم أن األئمة الذين ذكروا هذه املسالك األربعة يف رفع التعارض قالوا
هك   ذا ص   رح احل   افظ اب   ن  ،فحينئ   ذ يرج   ع إىل املس   لك الث   اين وه   و النس   خ ،ف   إن مل ميك   ن اجلم   ع ،ه   و املق   دم

                                                 

 ،بتصرف واختصار. 160-1/131االعتبار للحازمي ( 1)

 .177-148الرسوخ للجعربي ص:( 2)

عودية، الطبعة األوىل، املوافقات: لإلمام إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق: مشهور حسن، دار ابن عفان ابلس( 3)
 . 59، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر ص:5/113ه1417
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 الصالح وابن حجر وغريهم. 
دع  ي ملس  ائل ال  يت ادراس  ة اف  أرى أن ه  ذه القاع  دة غ  ري دقيق  ة ألن  ين مل  ا قم  ت ب ،ويل يف ه  ذه القاع  دة مالحظ  ة
 ط رق ص رحية مث لا ثبت بلواقع على خالف هذه القاعدة ألن النسخ إذوجدت ا ،فيها النسخ يف هذه الرسالة

جلم ع ااجلمع وإن ك ان  أو تصريح الصحايب على ذلك فإن النسخ يكون هو املقدم على التصريح من النيب 
 :يح الص حايبل ك بتص ر فمثال أن النسخ قد ثبت يف أحاديث الوضوء مم ا مس ت الن ار وذ ,ممكنا بدون تعسف

 وذل ك حبم ل األحادي ث ،نواجلم ع في ه ممك  "ترك الوضوء مم ا مس ت الن ار مرين من رسول هللا أبن آخر األ"
ا ثب ت النس خ لكن ملو  ،اليت تدل على مشروعية الوضوء على االستحباب وأحاديث عدم الوضوء على اجلواز

تق دم أن أح دمها ميخ ابلت ار  وأما إذا مل يثبت النسخ بذاك التصريح وذلك أنه ثب ت ،مصرحا ذهب العلماء إليه
مث ل ف فه ذا حمتم ل ألوليتنيافهذا وإن كان من أمارات النسخ ولكنه غري صريح مثل األمارتني  ،واآلخر متأخر

 ي رد ملإذا  :م بش رطنيم ع مق دإن اجل :ذل ك أن نق ول يف ف التعبري ال دقيق ،هذا إذا أمكن اجلمع فإنه يصار إلي ه
  أعلم.وهللا ،إذا كان اجلمع ممكنا، و التصريح ابلنسخ

 تعريف بكتبهمالو ،تراجم موجزة ألصحاب الكتب الخمسة

م: ر ث أل ا ر  ك ب بي  أ م  ا م إل ل زة  ج و م مة  ج ر  ت

كنيت ه: أب و   ،الكل يب :ويق ال ،هو أمحد بن حمم د ب ن ه انئ الط ائي اإلس كايف البغ داديامسه ونسبه وكنيته: 
  )1(.ن"" أصله من خراسا :وقال ابن حبان ،صاحب اإلمام أمحد ،األثرم  :لقبه ،بكر 

مل يوج د و  ،إليه ا ينس ب بغ داد و  ولد اإلمام األثرم مبدينة إسكاف بين اجلنيد اليت تقع قرب مولده ونشأته:
 إال أن الذهيب قال: " ولد يف دولة الرشيد". ،التحديد لسنة والدته

لي ه م ا وي دل ع ،وقد وصف ابل ذكاء والفطن ة واحل رص عل ى الطل ب من ذ ص غره ،نشأ اإلمام األثرم نشأة علمية
فل م جي د يف ذل ك الوق ت غ ري  ،طلب رجال خيرج ل ه فوائ د ميليه ا ،ذكره اخلالل: أن عاصم بن علي قدم بغداد

ه ذا  :فجع ل يق ول ،أخرج كتبك  :فقال له أبوبكر ،فكأنه ملا رآه مل يقع منه موقعا حلداثة سنه ،أيب بكر األثرم
وك ان  ،وأمل ى قريب ا م ن مخس ني جملس ا ،ب ه فس ر عاص م ب ن عل ي :ق ال ،وه ذا ك ذا ،وهذا غلط ،احلديث خطأ

  )2(وأقبل على مذهب اإلمام أمحد. ،فلما صحب أمحد بن حنبل ترك ذلك ،يعرف احلديث وحيفظ
 شيوخه:

وق  د س  رد أمس  اءهم ال  دكتور أمح  د ب  ن عب  د هللا الزه  راين يف مقدم  ة حتقيق  ه  ،تتلم  ذ أب  وبكر األث  رم عل  ى مش  ايخ
اإلم ام أمح د  :م ا يل ي هموم ن أش هر  ،وق د بل ا واح دا وثالث ني ،منسوخهللجزء الثالث لكتاب انسخ احلديث و 

                                                 

، الثقات: لإلمام حممد بن حبان البسيت: دائرة املعارف العثمانية حيدرآابد ابهلند، الطبعة األوىل، 12/623السري للذهيب ( 1)
 (. 8/36ه)1393

 . 5/111، اتريخ بغداد 12/625السري للذهيب ( 2)
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عب د هللا ب ن حمم د و  لس ي, أب و الولي د الطيا ،اإلم ام س ليمان ب ن داود ب ن اجل ارودو  ,إمام أهل الس نة ،بن حنبل
ري مسدد ب ن مس رهد البص و  ,أبو نعيم ,الفضل بن دكنيو  ,عبد هللا بن مسلمة القعنيبو  ,أبوبكر ،بن أيب شيبة
 )1(وغريهم. 

 تالميذه:

 ،اإلم   ام أب   و عب   د ال   رمحن النس   ائي ص   احب الس   نن:وم   ن أش   هر تالمي   ذه ال   ذين رووا عن   ه ومسع   وا من   ه م   ا يلي
 ،عم  ر ب   ن حمم  د ب   ن عيس  ى اجل   وهريو  ,عل  ي ب   ن أيب ط  اهر الق   زويينو  ,حيى ب  ن ص   اعد,و موس  ى ب  ن ه   ارونو 

  )2(وغريهم.
 وفاته: 

وق  ال  ،وم  ات مبدين  ة إس  كاف يف ح  دود الس  تني وم  ائتني قبله  ا أو بع  دها ،مل أظف  ر بوف  اة األث  رم :ق  ال ال  ذهيب
ألفيت   ه خب  ط ش   يخنا احل  افظ أيب الفض   ل مث وج   دت يف  ،أو ح  دودها ه    261" ت   ويف س  نة  :احل  افظ اب   ن حج  ر

فقد أرخ اب ن ق انع  ،واحلق أنه أتخر عن ذلك ،وكل هذا ختمني ،التذهيب للذهيب أنه مات بعد الستني ومائتني
  )3(ولكنه مل يسمه وليس يف الطبقة من يلقب بذلك غريه.  ه (327ثرم فيمن مات سنة )وفاة األ

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:
ق  وي  وك  ان ثبت  ا ،هريم املش  اوإمام  ا م  ن األع  ال ،ك  ان اإلم  ام األث  رم حافظ  ا كب  ريا م  ن األف  راد م  ن حب  ور العل  م

ال حي ى وق  ،م ة األع المه األئوأث ا علي  ،ئم ة النق اد الكب اروقد شهد عل ى ذل ك األ،من أذكياء األئمة ،الذاكرة
بكر " أب و  : ثنائ هيعل ى يف بن معني وغ ريه متعجب ني م ن حفظ ه وذكائ ه:" ك أن أح د أب وي األث رم ج ين" وق ال أب و

 .... نقل عن إمامنا مسائل كثرية وصنفها ورتبها أبوااب"،جليل القدر حافظ إمام
ان "وك:ب البغ داديل اخلطي وقا ،ويعلم العلوم واألبواب واملسند" ،وحيفظه" وكان يعرف احلديث  :وقال أيضا

 ...."،األثرم ممن يعد يف احلفا  واألذكياء
 ,.... ك ان عامل ا بتوالي ف اب ن أيب ش يبة "،وتلمي ذ اإلم ام أمح د ،ومص نف الس نن ،" أحد األع الم:وقال الذهيب
 )4(.وسعة حفظه" " وله كتاب نفيس يف السنن يدل على إمامته :وقال أيضا

                                                 

، هتذيب 12/624، السري للذهيب 2/570: تذكرة احلفاظ: لإلمام مشس الدين حممد الذهيب، دار إحياء الرتاث العريب،انظر( 1)
الكمال يف أمسا ء الرجال: للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي، حتقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 . 1/478ه 1403الثانية، 

 . 1/479، هتذيب الكمال 12/625، السري للذهيب 2/571انظر: تذكرة احلفاظ ( 2)

، هتذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: خليل مامون شيحا وآخرون، دار 12/626انظر: السري للذهيب ( 3)
 .1/116ه1417املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

، 5/110، اتريخ بغداد 626-12/625السري للذهيب  ،12/571، السري للذهيب 2/570انظر: تذكرة احلفاظ للذهيب ( 4)
 .1/67طبقات احلنابلة: لإلمام أيب احلسني ابن أيب يعلى، حتقيق: حممد حامد الفقي، دار املعرفة بريوت.
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 مصنفاته:
 فال  ذي عرفن  اه ه مفق  ودفال  ذي يظه  ر أن معظ  م كتب   ،أبن  ه ص  نف التص  انيف :ذك  ر اإلم  ام ال  ذهيب يف الت  ذكرة 

 :مطبوعا أو ذكره العلماء يف ترمجته من مصنفاته ما يلي
 :ال ذهيبهكذا ذكره ابن الند  يف الفهرست وق ال  ،وشواهده من احلديث ،السنن يف الفقه على مذهب أمحد

 :العل ل، و ذك ره الكت اين يف الرس الة :كتاب الس نة,و " له كتاب نفيس يف السنن ي دل عل ى إمامت ه وس عة حفظ ه"
ذك ره اب ن  ،كتاب الت اريخ ,و " وله مصنف يف علل احلديث" وذكره ابن الند  أيض ا يف الفهرس ت :قال الذهيب
  )1(انسخ احلديث ومنسوخه.،و الند  أيضا

 نسوخه( لإلمام األثرم. خ احلديث ومالتعريف بكتاب )انس
  احل ديث ولك ننس وخ يفكتاب انسخ احلديث ومنسوخه لألثرم كما يظه ر م ن عنوان ه أن ه كت ب يف الناس خ وامل

ه عل  وه  و كث  ري فل ،لتع  ارضحبي  ث أن  ه مج  ع األحادي  ث مبج  رد ا ،ال  ذي يب  دو يل أن اإلم  ام األث  رم توس  ع يف ذل  ك
 حأحي  اان ي  رجو  ،ادي  ثول  ه تعليق  ات جي  دة عل  ى توجي  ه األح ،س  ائلاطل  ع عل  ى ق  ول إم  ام ابلنس  خ يف تل  ك امل

 وأحياان يرتجح لديه ضعف األحاديث. ،وأحياان يسلك مسلك اجلمع ،النسخ

                                                 

، 320، الفهرست البن الندمي: دار املعرفة، بريوت.ص:12/624، السري للذهيب 2/570انظر: تذكرة احلفاظ للذهيب ( 1)
ه، 1415-1414، للعام 102، 101، وانظر ترمجته: )جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد 37ستطرفة للكتاين ص:الرسالة امل

 عنوان املقالة: )انسخ احلديث لإلمام األثرم( للجزء الثالث، حتقيق ودراسة الدكتور أمحد بن عبد هللا الزهراين،



 - 48 - 

 منهج اإلمام األثرم في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه:

 يتلخص منهج اإلمام األثرم يف كتابه يف األمور التالية:
تاب ه كولكن ه يف   ،ل د ب ن حنب أحد تالمذة أيب بكر بن أيب ش يبة وأمح  يعترب اإلمام من أهل الرواية فهو ( 1)

إي  راد  لت  زم يف كتاب  هين  ه مل وك  ذلك أ ،ب  ل ي  ذكرها يف ص  ورة التعلي  ق ،ه  ذا مل ي  ورد األحادي  ث أبس  انيده املتص  لة
ل  ه مل جي  د يف ولع ،امث يوجهه   ،ب  ل ي  ذكر أحي  اان أحادي  ث الب  اب وه  ي ليس  ت قوي  ة ،األحادي  ث الص  حيحة فق  ط

 لباب أحسن مما وجد.ا
ه فإن  ،تنه واح دوم ،حابةخيتصر يف ذكر اإلسناد واملنت: ذلك إذا كان احلديث مروَي عن عدد من الص ( 2)

 ، احل ديث فق طلش اهد يفوك ذلك يقتص ر عل ى ا ،مث يذكر املنت عند آخرهم م رة واح دة ،يسرد أمساء الصحابة
 ق احلديث ابملعا.وكذلك يسو  ،ويشري أيضا إىل الشواهد واملتابعات ابالختصار

 ملنت.اسناد أو فإنه يبني تلك العلل ويفندها سواء كانت يف اإل ،إذا كان يف احلديث علل ( 3)

 مث يفن  د بع  د ،ألحادي  ث مث خيت  ار مس  لكا أو ي  ذكر توجيه  ه ل ،ي  ذكر األحادي  ث املتعارض  ة يف املس  ألة ( 4)
ن الش   واهد ل   ه م    ع   ه ب   ذكرمث يتبوي   ذكر أحي   اان اختي   اره  ،ذل   ك األحادي   ث املخالف   ة ببي   ان م   ا فيه   ا م   ن العل   ل

بع د  مث خيت ار ،ينه ااجلم ع بو وأحي اان ي ذكر وجوه ا متع ددة يف توجي ه األحادي ث  ،وأقوال أهل العلم ،األحاديث
رين اوي األم    وأحي    اان يوج    ه تل    ك األحادي    ث ب    دون اختي    ار من    ه لتس     ،وي    دلل عل    ى ذل    ك  ،ذل    ك أح    دها

م ل ا أي د قول ه بعورمب  ،رخ تالف بص حة أح دمها عل ى اآلخ ويرجح أحياان بني األحاديث ال يت ظاهره ا اال،عنده
س  خ إن ه خيت  ار النحادي  ث فوإن ظه  رت ل  ه أم ارة النس  خ يف األ ،اخللف اء الراش  دين وغ ريه م  ن وج  وه الرتجيح ات

 وهللا أعلم. ،ولكنه قليل ابلنسبة إىل اختياره ملسلكي اجلمع والرتجيح ،ويرجحه

: ن ي ه ا ش بن  ا م  ا م إل ل زة  ج و م مة  ج ر  ت

ه  و أب  و حف  ص عم  ر ب  ن أمح  د ب  ن عثم  ان ب  ن أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن أي  وب س  به وكنيت  ه وأس  رته:امس  ه ون
" وج دي  :ح ني ق ال ،وشاهني هو اسم جلد أمه كم ا أك د ذل ك ه و بنفس ه ،املشهور اببن شاهني ،البغدادي

وأم ا أس رته فق د نق ل  ،ألمي امسه أمح د ب ن حمم د ب ن يوس ف ب ن ش اهني "فغل ب علي ه ه ذا اللق ب وع رف ب ه
خراس ان" يع ا أن أس رته م ن العج م  م ن ك ور ذ" وأص لنا م ن م رورو  :طيب عن ابن شاهني نفسه أن ه ق الاخل

فق  د ك  ان م  ن الش  يوخ ال  ذين تؤخ  ذ ع  نهم الرواي  ة يف  ،ه العل  من  وأب  وه ال  ذي أخ  ذ ع ،ال  ذين اس  توطنو بغ  داد
  )1(بغداد.

 مولده ونشأته:
 ،كم ا نق ل اخلطي ب ع ن اب ن ش اهني نفس ه  ،اهلج ريولد اإلمام ابن شاهني يف صفر سنة س بع وتس عني وم ائتني 

                                                 

، البداية والنهاية: لإلمام أيب الفداء 11/267بغداد ، اتريخ 3/387، تذكرة احلفاظ 16/431انظر:السري للذهيب ( 1)
إمساعيل بن كثري الدمشقي، اعتىن به عبد الرمحن الالدقي وحممد غازي بيضوت، دار املعرفة بريوت، الطبعة السادسة، 

 .11/383هـ1422
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 أبنه وجد ذلك على ظهر أحد كتب أبيه.
" وأول م  ا كتب  ت احل  ديث مم  ا عقلت  ه  :ويق  ول يف ه  ذا الص  دد ،ونش  أ اب  ن ش  اهني عل  ى طل  ب العل  م واملعرف  ة

فحف  ظ  ،وك  ان يل إح  دى عش  رة س  نة" وه  ذا يع  ا أدرك األس  انيد العالي  ة ائ  ة،وكتب  ت بي  دي يف س  نة    ان وثال 
فع   رف عل   م الرج   ال ومك   انتهم يف اجل   رح  ،مث حص   ل عل   ى ح   ديث أه   ل بل   ده ،الق   رآن وأمل بعلوم   ه وتفس   ريه

كما ب رزت   ،وكان ابن شاهني إذ نشأ يف عصر ازدهرت فيه احلركة العلمية ،مؤلفاته تدل على ذلكو  ،والتعديل
  )1(،مو لوتتلمذ عليهم وأخذ عنهم خمتلف الع ،يف عهده  بة من جهابذة العلماء

 رحالته العلمية: 
وميك  ن رد  ،وإمن  ا خ  رج لطل  ب احل  ديث يف س  ن الثالث  ني ،إن اإلم  ام اب  ن ش  اهني مل يرح  ل يف أول طلب  ه للعل  م 
تع د م ن أه م املراك ز العلمي ة  ،وهو العراق فبغداد عاص مته ،عامل أتخره هذا إىل أمهية القطر الذي ينتمي إليه

وهلذا انتظر ح ىت ف رم م ن األخ ذ ع ن  ،العلماء والطالب من كل انحية يزورها  ،يف طول بالد اإلسالم وعرضه
مث رح ل بع د ذل ك  ،واستفاد من علمائه ا مث إىل الكوفة ،مث انتقل إىل البصرة فسمع من علمائها ،علماء بغداد
كم ا كان ت ل ه   ،وكان له مساع م ن علم اء مح ص وواس ط والرمل ة والرق ة وغريه ا ،فسمع من حمدثيها ،إىل دمشق

ع اد بع دها إىل ب الده وق د  ،وكانت رحلته هذه موفق ة ،مسع فيها كذلك من شيوخها وعلمائها ،حلة إىل فارسر 
 )2(حىت عرف واشتهر بلقب )احلافظ(.  ،انتهل من علوم شىت

 شيوخه:
ولك ن  ،وق د أف رد مص نفا مج ع في ه أمس اء ش يوخه ومس اه )معج م الش يوخ(  ،كان ابن شاهني مكثرا م ن الش يوخ

ذا مفقود واملطلع على مؤلفاته املوج ودة وخاص ة كتاب ه )انس خ احل ديث ومنس وخه( ي رى ع ددا كب ريا الكتاب ه
أمح   د ب   ن إس   حاق البهل   ول التن   وخي : وخهيوسأقتص   ر هن   ا عل   ى أش   هر ش    ،م   ن الش   يوخ ال   ذين اس   تفاد م   نهم

 ،أب  وبكر الب  زارأمح  د ب  ن حمم  د ب  ن ش  يبة و   ،أمح  د ب  ن أيب بك  ر ب  ن حمم  د الباغن  دي أب  و ذر احل  افظو  ,األنب  اري
أب وبكر ب ن أيب  ،عب د هللا ب ن س ليمان ب ن األش عث السجس تاين،و أمحد بن حممد بن املغلس أب و عب د هللا البزارو 

 )3(داود  احلافظ. 
 تالميذه:

أمح د ب ن  :واي ة والتص نيف والت أليف م ا يل يوكان هلم دور كبري يف الر  ،ومن أشهر تالميذه الذين استفادوا منه 

                                                 

ن بن علي ابن اجلوزي، دار صادر، ، املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم: لإلمام أيب الفرج عبد الرمح11/267انظر:اتريخ بغداد ( 1)
7/182. 

 .3/117، شذرات الذهب البن العماد 998-3/997تذكرة احلفاظ للذهيب ( 2)

،البداية والنهاية البن كثري 3/978، تذكرة احلفاظ للذهيب 11/268، اتريخ بغداد للخطيب 16/432السري للذهيب ( 3)
11/383. 
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أمح د ب ن حمم د أب و س عيد  امل اليين امللق ب ب و   ،أبو بكر احلافظ ،زمي الربقاينر ن غالب اخلواحممد بن أمحد ب
احلس ن ب ن حمم د اخل الل و  ,أمحد بن حممد بن منصور البغ دادي أب و احلس ن اإلم ام احمل دثو  ,)طاوس الفقهاء(

وابن ه عبي د هللا ،اس م احملدثعبد العزيز بن عل ي األزج ي البغ دادي أب و القو  ،البغدادي أبو حممد اإلمام احلافظ
  )1(وهم كثري. ،بن أيب حفص وغريهم 

 وفاته:
ودف  ن  ،وت  ويف يف بغ  داد ،ت  ويف اإلم  ام اب  ن ش  اهني يف ش  هر ذي احلج  ة س  نة مخ  س و   انني وثال ائ  ة م  ن اهلج  رة 

رب من ه وك ان اب ن ش اهني أك  ،وكان ت وفات ه بع د ال دارقطين أبَيم ،بباب حرب عند قرب أمحد ب ن حنب ل رمح ه هللا
  )2(بتسع سنني.

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:
ق  ال  ،ث  ري م  نهمي  ه الكف  أثا عل ،احت  ل احل  افظ أب  و حف  ص اب  ن ش  اهني مكان  ة علمي  ة مرموق  ة ب  ني علم  اء عص  ره

ن اب ن " ك ا :ال داودي وق ال ،"" ك ان اب ن ش اهني ثق ة م أموان :وارسف "ثقة" وق ال تلمي ذه اب ن أيب ال :الدارقطين
ان إذا ذك ر وك  ،وال كث ريا  قليالوقال  أيضا:" ال يعرف من الفقه ال "ة يشبه الشيوخ إال أنه كان حلاانشاهني ثق

 "أان حممدي املذهب". :له مذهب الفقهاء كالشافعي وغريه يقول
"ه و الثق ة األم ني مس ع ابلش ام  :وقال أبو نصر ابن ماكوال ،" كان ثقة أمينا" :وقال أبو بكر اخلطيب وابن كثري

احل افظ  ،" الش يخ الص دوق  :وق ال ال ذهيب ،العراق وفارس والبصرة ومجع األبواب والرتاجم وص نف كث ريا" و 
  )3(وصاحب التفسري الكبري" ومساه )رواية اإلسالم(. ،العامل شيخ العراق

 مصنفاته:
 نفا،مص  330و م ن حن انيفه فبل ا هب ا وق د أحص ى ه و بنفس ه تص  ،كان أبو حفص ابن شاهني كثري التصانيف

" مج   ع  :سالف   وار  وق   ال اب   ن أيب ،ويق   ول خبص   وص ذل   ك " ص   نفت ثال ائ   ة وثالث   ني مص   نفا" ذك   ره اخلطي   ب
ا نش  رتي " وكن   :يوق  ال ال  داود ،" ص  نف مص  نفات كث  رية"  :وق  ال اب  ن اجل  وزي ،وص  نف م  ا مل يص  نف أح  د" 
ن ه   ذه يب   ق م    ملوكت   ب أب   و حف   ص بع   د ذل   ك زم   اان" ولك   ن م   ع األس   ف  :ق   ال ،احل   رب أربع   ة أرط   ال ب   درهم

ض الكت ب ذك ر أمس اء بع  م ا يل يوفي ،والع دد الكب ري منه ا يعت رب مفق ودا ،إال القليل واليسري ةاملصنفات الكثري 
 أو مذكورة يف كتب العلماء: ،املطبوعة أو املخطوطة

ويق   ول حمق   ق كت   اب )انس   خ احل   ديث  ،ذك   ره احل   افظ اب   ن حج   ر يف التلخ   يص ،كت   اب األحادي   ث األف   راد 
ذك  ر اب  ن ش  اهني أن  ه يف مائ  ة  :كت  اب الت  اريخو  ,وه  و خمط  وط مبكتب  ة األس  د بدمش  ق :ن ش  اهني(ومنس  وخه الب  

                                                 

 انظر: املصادر السابقة.( 1)

 صادر السابقة.انظر:امل( 2)

 .16/432، السري 11/383، البداية 11/267اتريخ بغداد ( 3)
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وه و كت اب  ،كتاب اتري خ أمس اء الثق ات مم ن نق ل ع نهم أه ل العل م, و ذكره له اخلطيب يف اترخيه ،ومخسني جزء
ق  ال اب  ن  :كب  ريكت  اب التفس  ري ال،و مطب  وع بتحقي  ق ال  دكتور عب  د املعط  ي قلعج  ي ب  دار الكت  ب العلمي  ة بريوت

ذك ر اب ن  ،كت اب املس ندو  ," إنه يف ألف جزء" ذكره اخلطيب يف اترخيه واب ن اجل وزي يف تلب يس ابل يس :شاهني
 )1(وغري ذلك من الكتب ،" أنه يف ألف ومخسمائة جزء " ذكر له اخلطيب يف اترخيه :شاهني

 ومنسوخه( البن شاهني: التعريف بكتاب )انسخ احلديث
 ،خ يف احل ديثواملنس و  من أهم ما صنف يف علم الناسخ :شاهني )انسخ احلديث ومنسوخه(كتاب اإلمام ابن 

وأن مؤلف ه  ،هللا  وموضوعه كما يظهر من عنوانه أبن كل م ا ج اء في ه ه و انس خ ومنس وخ م ن ح ديث رس ول
يت مجي  ع املس  ائل ال   وهل  ذا ت  وهم بع  ض العلم  اء أبن ،قص  د في  ه مج  ع م  ا دخل  ه النس  خ م  ن أحادي  ث الرس  ول 

ر منهج  ه عل  ى أم    يس  تقرملولك  ن املؤل  ف رمح  ه هللا  ،ذكره  ا اب  ن ش  اهني يف كتاب  ه ه  ذا دخ  ل يف أحاديثه  ا نس  خ
ورده ا حادي ث ال يت أعل ى األ وهلذا يصعب احلكم ،كما سيأيت بيان منهجه  ،اثبت يف إيراد األحاديث املتعارضة

 تص   حيح يفمتس   اهل  أن اب   ن ش   اهنيه   ل أن مجيعه   ا دخ   ل فيه   ا النس   خ أم ال ؟ كم   ا  ،اب   ن ش   اهني يف كتاب   ه
ولكنه  ا  ،خها النس  وه  و أيض  ا أدخ  ل يف ه  ذا الكت  اب مجل  ة م  ن األحادي  ث ال  يت الي  دخل ،احل  ديث وتض  عيفه
يث ثب  ت فيه  ا احل  ديها مل ويف بعض   ،ب  ل أن  ه ذك  ر بع  ض املس  ائل ال  يت مل يثب  ت فيه  ا ح  ديث،متعارض  ة فيم  ا بينها

اب م ع ذل ك أن ه كت و  ، من هيعترب تس اهال ،سكوته عنها أحياانفإدخال هذه األحاديث يف الكتاب مث  ،املعارض
ن م الواح د مجل ة  ملوض وعوخي رج يف ا ،كب ريا م ن األحادي ث ال يت دخله ا النس خ  افهو يضم عدد ،عظيم يف اببه

رجع ا ا جع ل كتاب ه ممم  ،ديثوقد تفرد يف كتابه هذا مبجموعة من األحا ،األحاديث املتعارضة من طرق متعددة
ن ووي ظ ابن حجر والكاحلاف  فاعتمد عليه العلماء احملققون يف ختريج األحاديث ،ج تلك األحاديثمهما لتخري

هب يف معظ   م امل   ذا وأص   حاب ،كم   ا ض   من كتاب   ه أق   وال العلم   اء والفقه   اء  ،واب   ن اجل   وزي والزيلع   ي وغ   ريهم
الكت  اب مطب  وع و  ،آلخ  ر كم  ا أن  ه يعل  ق عل ى احل  ديث والك  الم عل  ى رج  ال اإلس ناد م  ن ح  ني  ،املس ائل الفقهي  ة

 مبجلد واحد بتحقيق الدكتورة كرمية بنت على.
اب: ت ك ل في ا ين  ه ا بن ش ام ا م هج اإل ن  م

 :كالتايبمنهج اإلمام ابن شاهني يف كتابه  
وق  د اختل  ف منهج  ه يف ذك  ر عن  اوين األب  واب فأحي  اان يعق  د اباب  ،رت  ب كتاب  ه عل  ى األب  واب الفقهي  ة ( 1)

"   ,اخل  الف يف ذل  ك""  ،"ح  ديث آخ  ر" :للب  اب ب  ل يكتف  ي بقول  هوأحي  اان ال يعن  ون  ،وي  ذكر ل  ه عن  واان دقيق  ا
دي  ث م  ن أحا ه  و " ح  ديث آخ  ر" وإن ك  ان :ح  ديث آخ  ر مم  ا نس  خ" وهك  ذا وكث  ريا م  ا يعن  ون لب  اب مث يق  ول

                                                 

، تلبيس إبليس: لإلمام مجال الدين عبد الرمحن ابن 11/267، اتريخ بغداد 11/383انظر:البداية والنهاية البن كثري ( 1)
يف ختريج أحاديث الرافعي ، التلخيص احلبري 134ص:ه1407اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

، الرسالة املستطرفة 3/148الكبري: للحافظ ابن حجر العسقالين، املكتبة األثرية، سانكله هل، ابكستان، الطبعة األوىل 
 (.30-9، انظر: ترمجته يف مقدمة احملققة لكتاب )انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ص:103للكتاين ص:
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 الباب األول.
  ا يعت  رب مي  زةع  ددة فه  ذوي  ذكر أحي  اان ح  ديثا واح  دا م  ن ط  رق مت ،ي  ذكر األحادي  ث أبس  انيده املتع  ددة ( 2)

ر وأحي اان ي ذك ،الغال ب وأحي اان يس كت عنه ا وه و ،وأحياان يعلق على األس انيد ص حة وض عفا ،كبرية للكتاب
 .مستقصى هناكمجلة من األحاديث مث حييل إىل بعض كتبه لبقية أحاديث الباب  ألنه ذكرها 

تعارض  ني مح  ديثني  وأحي  اان ي  ذكر ،ي  ذكر حت  ت ك  ل ابب مجل  ة م  ن األحادي  ث املتعارض  ة وه  و الغال  ب ( 3)
أحادي ث  يعارض هاأص حيحة أم ض عيفة؟ فق د أييت أبحادي ث ص حيحة و  ،لنظر عن هذه األحادي ثفقط بغض ا

يمن عل ق خيط ا ف )ابب  مثال ذل ك يف ،أو تكون أحاديث الباب املتعارضة مجيعها منكرة أو موضوعة ،ضعيفة
د ين أس  انياملع  ا ملختلف  ة" ه  ذه األحادي  ث ا :ليت  ذكر ب  ه حاجت  ه( ق  د ض  عف اإلم  ام نفس  ه أحادي  ث الب  اب بقول  ه

ن م  ريج املتع  ارض خت   :ه  و ف  املنهج ال  ذي س  لكه املص  نف إذن ،وال نعل  م أن  ه يص  ح منه  ا رواي  ة" ،مجيعه  ا منك  رة
 أحال(. من أسند فقد) :فهو يتربأ من عهدة احلديث بذكر سنده كما يقال أحاديث الرسول 

 وأحي اان ،لنس خابيص رح ان يذكر األحاديث املتعارضة ويف معاجلة رفع التعارض تعددت أساليبه: وأحيا ( 4)
دي ث أو مع بني األحاياان جيوأح ،يتفرد ابلتصريح ابلنسخ دون غريه مع إمكان اجلمع بني احلديثني بكل سهولة

س ألة مث ل ابلنس خ يف مأن يقو ك  ،وأحياان يرتدد يف  القول ابلنسخ ،احتمال اجلمع والنسخ معا :يذكر احتمالني
دة امل   رات العدي    ويف ،نيمث يتعقب   ه ابحتم   ال اجلم   ع ب   ني احل   ديث ،أو العك   س أو يص   رح ابلنس   خ ،يع   ود وينفي   ه

 ،"لعل ه" ،تم ل"" حي ،""أحسب :ويستعمل أحياان إلثبات النسخ ألفاظا مثل ،يسكت عن األحاديث املتعارضة
 . أعلموهللا ،ملا حتتمله من شك واحتمال ،ومثل هذه األلفا  اليثبت هبا النسخ ،"أشبه"

ح ل ا م  ا م إل ل زة  ج و م مة  ج ر مي:ت ز  ا

لقب ه  ،ه و حمم د ب ن موس ى ب ن عثم ان ب ن موس ى ب ن ح ازم أب و بك ر احل ازمي اهلم ذاينامسه ونسبه وكنيته: 
  )1(واهلمذاين نسبة إىل مدينة مهذان. ،واحلازمي نسبة إىل جده حازم  ،زين الدين

 مولده ونشأته:
مث اس  توطن  ،د هبم  ذان ونش  أ هب  اول   ،ول  د اإلم  ام احل  ازمي يف س  نة    ان وأربع  ني ومخس  مائة م  ن اهلج  رة النبوي  ة

ب  ن عيس  ى ب  ن ش  عيب أيب الوق  ت  ف  أول مساع  ه ك  ان هبم  ذان م  ن عب  د األول ،ومس  ع مجاع  ة م  ن العلم  اء ،بغ  داد
ومسع هبمذان أيضا من أيب منصور شهردار بن شريويه ال ديلمي وأيب زرع ة  ،وله من العمر أربع سنني ،يالسجز 

وج الس العلم اء  ،د من أيب احلسن عبد احلق بن يوس ف وآخ رينومسع ببغدا ،طاهر بن حممد املقدسي وآخرين
  )2(أسانيده ورجاله ،وصار من أحفظ الناس للحديث ،يف بغداد وتفقه هبا على مذهب اإلمام الشافعي

                                                 

، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: لإلمام عبد 4/1363، تذكرة احلفاظ للذهيب 21/167سري أعالم النبالء للذهيب ( 1)
 .4/282احلي بن العماد احلنبلي، دار الفكر، بريوت.

 =، طبقات الشافعية الكربى: لإلمام تقي الدين السبكي، دار املعرفة بريوت، الطبعة الثانية. 21/168السري للذهيب ( 2)
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 رحالته العلمية:
 مث ،مع م ن علمائه اغ داد فس مث استوطن ب ،وكان اإلمام احلازمي مولعا بطلب العلم فاستفاد من علماء مهذان 

رة أص  بهان واجلزي  و البص  رة مث إىل الش  ام واملوص  ل وواس  ط و  ،م  ن الع  راق :ارحت  ل يف طل  ب العل  م إىل ع  دة ب  الد
 فسمع من خلق كبري من هذه البالد املختلفة. ،واحلجاز
 شيوخه:

أب  و : وم  ن أش  هرهم م  ا يل  ي ،وق  د تتلم  ذ اإلم  ام احل  ازمي عل  ى كث  ري م  ن الش  يوخ املش  هورين والعلم  اء املعت  ربين 
أب  و زرع  ة ط  اهر ب  ن حمم  د و  ,أب  و منص  ور ش  هردار ال  ديلميو  ,يجز أب  و الوق  ت الس  و  ،ى امل  ديين احل  افظموس  

  )1(أبو الفضل عبد هللا بن أمحد خطيب املوصل.,و املقدسي
 تالميذه: 

ج الل ال دين و  ,اإلمام احلافظ أبو حممد عبد اخلالق النشتربي :ومن العلماء الذين رووا عن احلازمي ومسعوا منه
ال  دبيثي ص  احب و  ,الواس  طي هاملق  رت تق ي ال  دين اب  ن ابس  ويو  ,خطي  ب دمي  اط ،هللا ب  ن احلس  ن ال  دمياطيعب د 

 )2(ذيل اتريخ بغداد.

 وفاته: 
الث  امن والعش   رين م  ن ش  هر مج   ادي األوىل س  نة أرب   ع  ،حل   ازمي يف مدين  ة بغ  داد يف ليل   ة االثن  ني ات  ويف اإلم  ام 

"وال نعل  م أح  دا مم  ن  :وق  ال األس  نوي ،ه أجل  ه وه  و ش  ابأدرك   ،ول  ه س  ت وثالث  ون س  نة ،و   انني ومخس  مائة
 )3(ترمجنا له تويف أصغر سنا منه".

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:
ق د  ،رييف عم ره القص  ه هللاألن ه رمح  ،احت ل مكان ة عالي ة ل دى العلم اء ،مع أن اإلمام احلازمي تويف وهو ش اب

ب اد   املتقن ني وعاحلف ا " أحد :وقال عنه ابن خلكان ،النسبوصنف وبرع يف فن احلديث و  ،قام جبمع العلوم
ع  املني ئم  ة احلف  ا  الم  ن األ "ك  ان احل ازمي :وق  ال اب  ن النج  ار .وغل  ب علي  ه احل  ديث وب  رع في ه" ،هللا الص احلني

وج   الس  ،ش   افعيم   ذهب ال " تفق   ه ببغ   داد يف:وقال أب   و عب   د هللا ال   دبيثي،ومعاني   ه ورجال   ه" ،بفق   ه احل   ديث 
 ،ض  ة وذك  رعب  د ورَيم  ع زه  د وت ،وَتي  ز وفه  م وص  ار م  ن أحف  ظ الن  اس للح  ديث وألس  انيده ورجال  ه ،العلم  اء

لي  ه معرف  ة عة يغل  ب وك  ان كث  ري احملف  و  حل  و امل  ذاكر  ،وأمل  ى ع  دة جم  الس ،ص  نف يف احل  ديث ع  دة مص  نفات
 ...."،أحاديث األحكام

                                                 

= (4/190.) 

 .21/168للذهيب انظر: السري ( 1)

 .4/190، طبقات الشافعية الكربى للسبكي 171-21/170السري للذهيب ( 2)

 .3/422، وفيات األعيان البن خلكان 4/282، شذرات الذهب البن العماد احلنبلي 21/169السري للذهيب ( 3)
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" وك ان إمام ا ذكي ا  :وق ال ال ذهيب .الب ارع"النسابة  ،" اإلمام احلافظ احلجة الناقد :وقال الذهيب عنه يف السري
 ،ذا زه  د وتعب  د  ،متبح  را يف عل  م الس  نن ،خب  ريا ابلرج  ال والعل  ل ،م  اهرا ،حم  داث ،ابرع  ا ،اثق  ب ال  ذهن فقيه  ا
  )1(.وانقباض عن الناس"

 مؤلفاته:
 كروه  ا:فم  ن املؤلف  ات ال  يت ذ  ،ذك  ر العلم  اء أن لإلم  ام احل  ازمي مؤلف  ات عدي  دة معظمه  ا يف احل  ديث والنس  ب

عجال   ة و  ,وه   و الكت   اب ال   ذي طب   ع ابس   م )االعتب   ار يف الناس   خ واملنس   وخ يف احل   ديث( ،الناس   خ واملنس   وخ 
كت    اب أس    ند في    ه أحادي    ث و  ،املؤتل    ف واملختل    ف يف أمس    اء البل    داندت وفض    الة املنته    ي يف النس    ب. و املبت   

كت اب سلس لة و  ,مش تبه النس بكت اب الفيص ل  يف و  ,ش روط األئم ة اخلمس ةو  ,)املهذب( أليب إسحاق ومل يتم
  )2(.فيما روى اإلمام أمحد عن اإلمام الشافعي ،الذهب

 التعريف بكتاب )االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث(: 
فالكت اب يعت رب دراس ة عملي ة  ،الكتاب كما يظهر من عنوانه يتناول عن موضوع الناسخ واملنس وخ يف احل ديث

كما أنه َتيز بكثرة املواد العلمي ة م ع أس لوب علم ي   ،بسطها املؤلف يف مقدمته ،لقواعد علمية نظرية ،تطبيقية
أمث  ال احل  افظ الزيلع  ي يف نص  ب الراي  ة واحل  افظ اب  ن  ،ح  ىت اعتم  د علي  ه العلم  اء ،بعي  د ع  ن ال  تهجم والتعص  ب

امل ديين وقال احلافظ أبوموس ى  ،وقد مدحه العلماء ،فالكتاب من أهم الكتب يف اببه ،حجر يف الفتح وغريهم
 .ل يس ألح د مثل ه" ,عن احلازمي وكتابه: " له كت اب يف الناس خ واملنس وخ دال عل ى إمامت ه يف الفق ه واحل ديث

)3( 
 منهج اإلمام الحازمي في كتابه: 

 فأذكره يف النقاط التالية:
  عل م الناس خكم دخل يف  وتكل م فيه ا ع ن النق اط املهم ة ،ذكر املصنف رمح ه هللا مقدم ة مهم ة لكتاب ه ( 1)
 ات والف  رق ب  نيلرتجيح  اووج  وه  ،وأمارات  ه ،وذك  ر فيه  ا أمهي  ة ه  ذا العل  م ومفه  وم النس  خ وش  روطه ،ملنس  وخوا

 ووقوعه يف السنة على حنو وقوعه يف القرآن. ،النسخ والتخصيص
 .لنسخوذكر اسم الباب الذي حيتمل فيه وقوع ا ،رتب كتابه على األبواب الفقهية ( 2)

 .لنيب وكان يورد اآلحاديث أبسانيده إىل اسرد األحاديث اليت ادعي فيها النسخ  ( 3)

مث الفقه   اء  ،ابت   داء م   ن الص   حابة مث الت   ابعني ،وبع   د س   رد األحادي   ث ي   ذكر آراء العلم   اء يف املس   ألة ( 4)
                                                 

ت املشاهري واألعالم: ، اتريخ اإلسالم ووفيا169-21/168، السري للذهيب 3/421وفيات األعيان البن خلكان ( 1)
لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: الدكتور عمر عبد السالم تدمريي، دار الكتاب العريب، 

41/200. 
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 ومنهم أصحاب املذاهب الفقهية. ،املعروفني

أي ه عن د ر ع إب داء م مث يناق  بني األقوال أبسلوب علم ي بعي د ع ن التعص ب  ،يذكر حجج كل طائفة ( 5)
 ،حر مس لك الرتج يو خيت اأ ،أو جيمع ب ني األحادي ث ،وأحياان يرجح النسخ إذا وجد دليال على ذلك ،الرتجيح

يش   ري إىل  أحي   اانو  ،وأحي   اان يس   كت ع   ن ت   رجيح مس   لك م   ن املس   الك الثالث   ة يف إزال   ة التع   ارض وه   و قلي   ل
 ترجيحه يف عنوان الباب ويف بعض املرات يشري يف هناية املناقشة.

ن ك   ان وإ ،حي   اانويش   ري إىل عل   ة احل   ديث وإىل طرق   ه أ ،األحادي   ث كث   ريا ص   حة وض   عفايعل   ق عل   ى  ( 6)
 ،ى احل ديثحلك م عل اويس كت أحي اان يف  ،"هذا ضعيف اليقاوم الص حيح:احلديث املعارض ضعيفا فهو يقول
 ،وهللا أعلم ،تدل بهألن احلديث أحياان يكون ضعيفا ويسكت منه ويس ،ومن هنا دخل التساهل يف منهجه

،ت ه ل ل ا ه  م ح ر زي  و ج ل ا بن  ا م  ا م إل ل زة  ج و م مة  ج  ر

 امسه ونسبه وكنيته: 
عب د الرمح ان ب ن عل ي ب ن حمم د ب ن عل ي ب ن عبي دهللا ب ن عب د هللا ب ن مح ادي ب ن  ،مج ال ال دين ،أبو الفرجهو 

أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن جعف  ر ب  ن عب  د هللا ب  ن القاس  م ب  ن النض  ر ب  ن القاس  م ب  ن حمم  د ب  ن عب  د هللا ب  ن الفقي  ه عب  د 
لتيم   ي البك   ري ا القرش   ي ،أيب بك   ر الص   ديق ان ب   ن الفقي   ه القاس   م ب   ن حمم   د ب   ن خليف   ة رس   ول هللا الرمح   

املعروف اببن اجلوزي نسبة إىل فرضة من ف رض البص رة يق ال صاحب التصانيف. ،الواعظ ،احلنبلي ،البغدادي
واس ط مل يك ن بواس ط "ع رف ج دهم ابجل وزي جب وزة كان ت يف داره ب :وق ال ال ذهيب ،وقيل غري ذلك ،هلا جوزة

 )1(.جوزة سواها"
 مولده ونشأته:

 ،هلثالث  ة م  ن عم  ر اوه  و يف  وت  ويف وال  ده ،ه   ول  د اإلم  ام اب  ن اجل  وزي يف بغ  داد س  نة تس  ع أو عش  رة ومخس  مائة  
ويف أب وه "ت  :ق ال ال ذهيبو  ،اطركما ذكر هو يف كتابه ص يد اخل   ،وأمهلت أمه رعايته ومل تلتفت إليه ،ونشأ يتيما
ا ترع  رع مل  مث إن  ه , س  ماع"ه يف الفرمب  ا كت  ب امس   ،ك  انوا جت  ارا يف النح  اس  وأقارب  ه ،فربت  ه عمت  ه ،أع  وام ول  ه ثالث  ة

 م  ازال يرتق  ى يفو  ،لعل  ومفحف  ظ الق  رآن وش  يئا م  ن مب  ادئي ا ،محلت  ه عمت  ه إىل مس  جد اب  ن الناص  ر لي  تعلم في  ه
 مدارجها حىت حصل منها على نصيب موفور.

عظ و ف  ،وه و مراه ق ،هل ج ب هو وأح ب ال وعظ  ،فأمسع ه الكث ري" :ه إىل ابن انصروقال الذهيب عنه ملا محلته عمت
مال ه يف وعظ ه املث ل ك برون ق مضرواب ،مزدمحا عليه ،مث ما زال انفق السوق معظما متغاليا فيه،الناس وهو صيب
  ." إىل أن مات رمحه هللا وساحمه ،ازدَيد واشتهار

ولق  د أتمل  ت نفس  ي ابإلض  افة إىل عش  رييت ال  ذين أنفق  وا "  :هوق  ال ع  ن نفس  ه وأس  رت ،وك  ان أه  ل أس  رته جت  ارا
ف رأيتين مل يفت ين مم ا انل وه إال م ا  ،وأنفق ت زم ن الص بوة والش باب يف طل ب العل م ،أعمارهم يف اكتس اب ال دنيا
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وج اهي ب ني الن اس أعل ى  ،مث أتمل ت ح ايل ف إذا عيش ي يف ال دنيا أج ود م ن عيش هم, لو حصل يل ندمت علي ه
  )1( ."ما نلته من معرفة العلم ال يقاومو  ,من جاههم

 رحالته العلمية:
" ومل يرح ل يف احل ديث  :إال أن ال ذهيب ق ال ،ومل يذكر أح د م ن العلم اء املرتمج ني ل ه ش يئا ع ن رحالت ه العلمي ة

والس  نن  ،والص  حيحان ،وأش  ياء عالي  ة ،واتري  خ بغ  داد ،لكن  ه عن  ده مس  ند اإلم  ام أمح  د والطبق  ات الب  ن س  عد
  )2(.واحللية وعدة تواليف وأجزاء خيرج منها" ،األربعة

 شيوخه:
حىت أن ه مل ا أل ف مش يخته ذك ر فيه ا م ا يق رب  ،استفاد منهم يف خمتلف الفنون والعلوم ،وكان له شيوخ كثريون

أب و احلس ن اب ن الزاغ واين وامس ه عل ي ب ن عبي د و  ,أبو الفضل حممد بن انصر: منهم ما يلي ،من التسعني شيخا
إمساعي ل ب ن أيب و  ,علي ب ن عب د الواح د ال دينوريو  ,أبو الوقت عبد األول بن عيسى السجزيو  ,رهللا بن نص

  )3(أبو غالب حممد بن احلسن املاوردي وغريهم.و  ,صاا املؤذن
 تالميذه:

وقد كان حلسن توجه ابن اجلوزي يف طل ب العل م وانتقائ ه لفح ول علم اء عص ره األث ر الطي ب يف توج ه الطلب ة 
 ،أس  تاذ دار املعتص  م ابهلل ،ول  ده العالم  ة حم  ي ال  دين يوس  ف: م  ن أش  هرهم ،ل  ون من  ه وأيخ  ذون عن  هينه ,إلي  ه

الشيخ موف ق ال دين اب ن و  ،احلافظ عبد الغين املقدسيو  ,وسبطه الواعظ مشس الدين يوسف بن قزغلي احلنفي
س ن أب و عب د هللا احل افظ حمم د ب ن حمم ود ب ن احل، و حممد بن سعيد أبو عبد هللا املع روف ابب ن ال دبيثي، و قدامة

  )4(.املعروف اببن النجار
 وفاته:

تويف اإلم ام اب ن اجل وزي يف بغ داد ليل ة اجلمع ة يف الث اين عش ر م ن رمض ان ب ني املغ رب والعش اء وذل ك يف س نة 
  )5(.ودفن قريبا من مدفن اإلمام أمحد ،ه  597

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
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ا حىت مس ،التص نيفو لت أليف اوكان حريصا يف  ،ب العلم ومطالعة الكتب منذ الطفولةكان ابن اجلوزي مولعا حب
ة زي مكان ة عالي ب ن اجل و وبسبب فضله وعلمه احتل اإلمام ا ،وأصبح له يف كل فن مشاركة ،فكره وعلت مهته

م وإم ا الم ة عص رهك ان ع  " :ذك ره املؤرخ ون بك ل خ ري. وق ال اب ن خلك ان ،ف أثا علي ه العلم اء ،لدى العلم اء
 :دبيثي أن  ه ق  الاب  ن ال   نق  ل اإلم  ام ال  ذهيب ع  ن .ص  نف يف فن  ون كث  رية" ،وقت  ه يف احل  ديث ويف ص  ناعة ال  وعظ

, ريخ وغ ري ذل كوالت وا شيخنا مج ال ال دين ص احب التص انيف يف فن ون العل وم م ن التفس ري والفق ه واحل ديث"
 ،كالم  ا  الن  اس ك  ان م  ن أحس  نو  ،والوق  وف عل  ى ص  حيحه م  ن س  قيمه ،وإلي  ه انته  ت معرف  ة احل  ديث وعلوم  ه

 ،وي القاس  م العل  عل  ى أيب وق  رأ ال  وعظ ،تفق  ه عل  ى ال  دينوري, وأج  ودهم بي  اان ،وأع  ذهبم لس  اان ،وأَته  م نظام  ا
 ".وحدث مبصنفاته مرارا ،وبورك له يف عمره وعلمه

 :أيض  اوق  ال  ،" مفخ  ر الع  راق ،ش  يخ االس  الم ،احل  افظ املفس  ر ،الش  يخ االم  ام العالم  ة" :وق  ال ال  ذهيب عن  ه
عليم   ا  ،فقيه   ا ،ومعرف   ة فنون   ه ،موص   وفا حبس   ن احل   ديث ،عالم   ة يف الس   ري والت   اريخ ،وك   ان حب   را يف التفس   ري"

وإكب اب عل ى اجلم ع  ،وفهم وذكاء وحفظ واستحضار ذا تفنن ،جيد املشاركة يف الطب ،ابالمجاع واالختالف
 ،واالوص  اف احلمي  دة ،الش  مائل ولط  ف ،ورش  اقة العب  ارة ،وحس  ن الش  ارة ،م  ع التص  ون والتجم  ل ،والتص  نيف

 ،أح د أف راد العلم اء" :وق ال اب ن كث ري  ".ما عرفت أحدا ص نف م ا ص نف ،واحلرمة الوافرة عند اخلاص والعام
وكت ب بي ده  ،مصنف ومجع املصنفات الكبار والصغار حنوا من ثال ائة ،وانفرد هبا عن غريه ،برز يف علوم كثرية

ويف  ،ويف طريقت  ه وش  كله ،ال  وعظ ال  ذي مل يس  بق إلي  ه وال يلح  ق ش  أوه في  هوتف  رد بف  ن  ،حن  وا م  ن م  ائيت جمل  دة
وتقريب ه االش ياء الغريب ة  ،فصاحته وبالغته وعذوبته وح الوة ترص يعه ونف وذ وعظ ه وغوص ه عل ى املع اين البديع ة

الكلم  ة  حبي  ث جيم  ع املع  اين الكث  رية يف ،بعب  ارة وجي  زة س  ريعة الفه  م واالدراك ،فيم  ا يش  اهد م  ن االم  ور احلس  ية
واملش  اركات يف س  ائر أنواعه  ا م  ن التفس  ري واحل  ديث والت  اريخ  ،ه  ذا ول  ه يف العل  وم كله  ا الي  د الط  وىل ،اليس  رية

 )1(."واحلساب والنظر يف النجوم والطب والفقه وغري ذلك من اللغة والنحو
 مؤلفاته:

ليف ه ل موت ه أن تواطه قبخب وجد  " :وقال الذهيب ،كان ابن اجلوزي رمحه هللا صاحب مؤلفات ومصنفات كثرية
س مائة غت م ا يق رب مخاته فبلوقد قام األستاذ عبد احلميد العلوجي إبحصاء مؤلف ،بلغت مئتني ومخسني أتليفا

  :وطبع من هذه املؤلفات أكثر من مخسني كتااب منها ،مصنف
 , املوض وعاتو  ,وك واألم ماملنتظم يف اتري خ املل و  ,صيد اخلاطرو   ,زاد املسري يف علم التفسريو  ،نواسخ القرآن

إع الم الع امل بع د رس وخه حبق ائق انس خ احل ديث ومنس وخه وغريه ا م ن و  ,العلل املتناهية يف األحاديث الواهي ةو 
 . )2(الكتب النافعة يف علوم وفنون خمتلفة.
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بي   ان و س   وخه( التعري   ف بكت   اب )إع   الم الع   امل بع   د رس   وخه حبق   ائق انس   خ احل   ديث ومن
 منهجه:

 اب عظ يم ص نف يفكت ،  خه()إعالم العامل بعد رسوخه حبقائق انس خ احل ديث ومنس و  :بن اجلوزيكتاب اإلمام ا
وي  ب والتنس  يق ب والتبوه  و ميت  از م  ن غ  ريه حبس  ن الرتتي   ،وه  و كت  اب مه  م يف ابب  ه ،انس  خ احل  ديث ومنس  وخه

ك ر آراء س ألة م ع ذ  املعارض ة يففه و ي ذكر املس ألة مث ي ورد األحادي ث املت ،وكثرة املسائل الفقهي ة والتوجيه ات
ن ترتيب  ه . وتدقيق ه وحس اء هللاوي رجح ابلتحقي ق والت دقيق كم ا أييت مزي د البي  ان يف بي ان منهج ه إن ش  ،العلم اء

 حقي  ق ال  دكتورتطب  وع بوه  و كت  اب م ،جع  ل كتاب  ه علمي  ا وفائق  ا وح  ىت ص  ار مص  درا للب  احثني يف ه  ذا املوض  وع
 .زم يف جملد واحدبدار ابن ح ينأمحد بن عبد هللا العماري الزهرا

 أما منهجه فأذكره يف النقاط التالية:
الرس ول   أحادي ثجعل فصوال بني يدي الكت اب ح ىت تك ون توطئ ة لكالم ه ع ن الناس خ واملنس وخ يف ( 1)
، وق  د ، املوض  وعل  دخول يفحي  ث هتي  ئ ذه ن الق  ارت ل ،وهل ذه الفص  ول ال  يت ق  دمها اب  ن اجل وزي أمهي  ة ابلغ  ة 

 ملنسوخ يف احلديث وأمارات النسخ وفوائده.بني فيها شرف علم الناسخ وا
 ت وي عل ى ع دةكت اب حي  وك ل ،وجعله كتبا عددها  انية عش ر كت ااب ،رتب كتابه على حنو ترتيب فقهي ( 2)

 أبواب.

ه ا اب ن ائل ال يت ذكر ف س املس فه و أورد ن ،إن اإلمام ابن اجلوزي تبع ابن شاهني يف مادة كتابه العلمي ة ( 3)
ريق ه طب ن ش اهني وم ن اده إىل بل إن ابن اجل وزي ي ذكر األحادي ث املتعارض ة بس ن ,شاهني إال يف القليل النادر

اب ن ش اهني  دة ل دعوىإال أن اب ن اجل وزي يعق ب عل ى اب ن ش اهني بلهج ة ش دي ،خيرج األحاديث وهو الغال ب
تل ف ايب وأتوي ل خمس نن للخط وأحياان ينقل من كتاب الناس خ واملنس وخ لألث رم وم ن مع امل ال، النسخ يف بعضها

 احلديث البن قتيبة والضعفاء واجملروحني البن حبان.

س م اأحي اان ي ذكر و  ،معلق ا يذكر أحاديث الباب املتعارضة أبسانيده وهو الغالب ولكن ه أحي اان يورده ا ( 4)
 ملع  ا وأحي  اانحل  ديث اباوغالب  ا أن  ه ي  روي  ،وحيي  ل إىل م  ن رواه م  ن أص  حاب الكت  ب احلديثي  ة ،الص  حايب فق  ط

ث غالب ا يك ون احل دي وحكم ه عل ى ،إذا ك ان احل ديث ض عيفا فإن ه ي ذكر علت ه ،رق متع ددةيورد احلديث من ط
 من انحية السند وإذا كان يف املنت قلب أو علة فإنه يبينها أيضا.

 جح  ا يش  ري إىللنس  خ راافإن ك  ان ،مث ي  رجح م  ا ي  راه ص  وااب ،يش  ري إىل آراء العلم  اء يف رف  ع التع  ارض ( 5)
لق ول وي رد ا ،ل دليلابالنس خ  خ فإن ه يق رر ع دم دخ ول احل ديثني املتعارض ني يففإن مل يرتجح عن ده النس  ،دليله

ن ا جلم ع في ه متعييك ون اف ،أو لع دم معرف ة اتري خ املتق دم م ن املت أخر ،ابلنسخ إم ا لض عف يف بع ض األحادي ث
 إن أمكن ذلك.

ل يف رده عل ى فأحي اان يق و  ،إن اإلمام ابن اجلوزي صاحب شخصية قوية يف ال رد عل ى اآلراء املخالف ة ( 6)
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"وه  ذا ق  ول م  ن ال يع  رف الناس  خ واملنس  وخ" وم  ا  :وأحي  اان يق  ول ،م  ن ق  ال ابلنس  خ م  ثال: " وه  ذا س  وء فه  م"
 شابه ذلك.

ري. ب ع ج ل ا م  ا م إل ل زة  ج و م مة  ج ر  ت

 امسه ونسبه وكنيته وأسرته:
  ،لش افعيع ربي اليلي اجلبعي اخلهو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أيب العباس الر 

ش  يخ  :ك  ان يق  الو  ،ل  دينابره  ان  :وبغريه  ا ،تق  ي ال  دين :ولقب  ه ببغ  داد ،وقي  ل أب  و إس  حاق ،أب  و حمم  د :كنيت  ه
ابل س  ر الف رات ب نيق ع عل ى هن تواشتهر ابجلعربي نسبة إىل قلعة جعرب ال يت  ،ابن السراج :أيضا ويقال ،اخلليل

ألهن  ا  ،لس  طنيخللي  ل بفاونس  ب إىل بل  د  ،قال  ه ال  ذهيبكم  ا   ،وكان  ت تس  مى ق  دميا دوس  ر ،والرق  ة ق  رب الص  فني
س لفي ق ال أيض ا:  الوي ،ف اةوع ا  في ه بض عا وأربع ني عام ا ح ىت الو  ،موطنه األخري الذي اس تقر في ه فيم ا بع د

ن  ه م  ن فقه  اء يض  ا لكو ونس  ب إىل م  ذهب اإلم  ام الش  افعي أ ،ألن  ه س  لفي املعتق  د ،نس  بة إىل طريق  ة  الس  لف
 الشافعية.

فج  ده األعل  ى ه  و ال  ذي ن  زل يف منطق  ة دوس  ر  ،فك  ان ع  ريب األص  ل ،بيل  ة ربيع  ة العربي  ة املعروف  ةوأص  له م  ن ق
وك ان م ن أعي ان ووجه اء قلع ة  ،ف أبوه ك ان عامل ا ،وكان من أس رة علمي ة معروف ة ،الذي عرف بعده بقلعه جعرب

  )1(ا أيضا.وأخوه الذي يدعى أاب عبد هللا حممد بن عمر اجلعربي كان عامل ،جعرب والبارزين هبا
 مولده ونشأته:

وق  د نش  أ اإلم  ام اجلع  ربي نش  أة  ،ول  د اإلم  ام اجلع  ربي رمح  ه هللا يف ح  دود س  نة أربع  ني وس  تمائة للهج  رة تقريب  ا
فعا  حتت رعاي ة وال ده وق د مك ث بره ان  ،وريب تربية سليمة يف أسرة عريقة مشهورة ابلعلم والصالح ،علمية

وحيض ر جم الس العلم اء األف ذاذ  ،يتلق ى العل م ع ن علم اء بل ده ،ني أس رتهالدين يف قلعة جعرب برهة من الزمن ب
 ،وه  و يف التاس  عة م  ن عم  ره ،وق  د ص  رح اإلم  ام اجلع  ربي أبن  ه ب  دأ الق  راءة والس  ماع ،أكث  ر م  ن عش  رين عام  ا

كم ا نق ل ذل ك حمق ق كت اب الرس وخ   ،فحفظ الق رآن واس تظهر ع ددا م ن املت ون يف الفق ه واحل ديث والق راءات
  )2(.عوايل مشيخة برهان الدين اجلعربي)ب من كتا

 رحالته العلمية:

طلب ا للعل م واملعرف ة واالط الع عل ى أن واع العل وم  ،رحل اإلمام اجلعربي إىل كثري م ن البل دان وامل دن اإلس المية
س تفاد فا ،وكان ت رحلت ه األوىل إىل بغ داد عاص مة اخلالف ة العباس ية ،واقتفاء بس نة احمل دثني يف الرحل ة ،والفنون

                                                 

، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقالين، دار اجليل، 6/82انظر: طبقات الشافعية للسبكي ( 1)
 .5/98ب البن العماد ، شذرات الذه1/50بريوت.

، 14/579، وانظر أيضا: البداية والنهاية البن كثري 37-34انظر: ترمجته يف مقدمة حمقق كتاب )الرسوخ للجعربي ص:( 2)
 .1/50الدرر الكامنة البن حجر 
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ومس ع م ن   ،مث انتق ل إىل دمش ق عاص مة الدول ة األموي ة طالب ا للمزي د م ن العل م ،منها كثريا من علمائها وقرائها
كم  ا أن  ه اجت  ه م  ن   ،وأق  ام هب  ا بض  عا وأربع  ني عام  ا ،مث انتق  ل بع  د ذل  ك إىل فلس  طني بل  د اخللي  ل ،كب  ار حفاظه  ا

 ،وجاء عن ه يف بع ض كتب ه أن ه رح ل إىل مص ر أيض ا ،ةري مث أقام ابملدينة مدة يس ،اخلليل إىل أرض احلجاز للحج
ونش ر العل م ابلت  أليف  ،متولي  ا هب ا اإلفت اء والقض اء واخلطاب ة ،ويف األخ ري عك ف اإلم ام اجلع ربي يف بل د اخللي ل

  )1(والتدريس.
 شيوخه:
 ايل مش يختهكم ا ص رح ب ذلك اإلم ام نفس ه يف ع و   ،ام اجلع ربي عل ى مجل ة م ن املش ايخ بلغ وا م ائتنيمتتلمذ اإل

كم  ال ال  دين حمم  د ب  ن س  امل املنج  ي اب  ن , و يوس  ف ب  ن خلي  ل ب  ن عب  د هللا احل  افظ: وم  ن أش  هرهم م  ا يل  ي ،)2(
كم ال ال دين أب و احلس ن و   ,العماد اب ن أش رف العل ويو  ,اتج الدين عبد الرحيم بن حممد بن يونسو  ,البواري

   )3(.علي بن حممد بن وضاح الشهرابين وغريهم
 تالميذه:

مش   س ال   دين  : وم   ن أش   هر ه   م ،حظ   ي بره   ان ال   دين اجلع   ربي بكث   ري م   ن الط   الب ال   ذين أخ   ذوا عن   هوق   د 
تق  ي و  ،حمم  د ب  ن إب  راهيم اجلع  ربي :ول  د اإلم  ام اجلع  ربيو  ،تقي ال  دين عل  ي ب  ن عب  د الك  ايف الس  بكي,و ال  ذهيب

  )4(مشس الدين بن جابر الوادي آسي.و  ،الدين بن رافع السالمي
 وفاته:

عربي يف يوم األحد اخلامس عشر من شهر رمضان املبارك سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة للهج رة تويف اإلمام اجل
  )5(وله من العمر اثنتان وتسعون سنة. ،يف بلد اخلليل بفلسطني

 مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:
وانته ت إلي ه  ،لوم الق رآنوكان متخصصا يف كافة ع ،انل اإلمام اجلعربي يف عصره منزلة علمية ابرزة بني أقرانه

كم  ا أن  ه ع  امل ابرع يف الفق  ه واحل  ديث والتفس  ري والت  اريخ   ،الرَيس  ة يف عل  م الق  راءات ومعرف  ة علله  ا وأحكامه  ا
وق ال  ،وقد اث ا علي ه العلم اء ،وهو من كبار فقهاء مذهب اإلمام الشافعي ،واألصول والنحو واألدب واللغة

وابح  ث  ،أع  اد ابلغزالي  ة ،ذكي  ا واس  ع العل  م ،"ك  ان س  اكنا وق  ورا ال  ذهيب فيم  ا نق  ل عن  ه احل  افظ اب  ن حج  ر:

                                                 

 .6/98انظر: شذرات الذهب البن العماد ( 1)

 .42-41جعربي انظر: مقدمته ص:مل أقف على كتابه هذا ولكن نقل منه حمقق كتاب )الرسوخ( لل( 2)

 .1/50الدرر الكامنة البن حجر ( 3)

 انظر: املصدر السابق.( 4)

الوايف ابلوفيات: لإلمام الصفدي، اعتىن به: حممد  ،1/51، الدرر الكامنة 6/98العماد انظر: شذرات الذهب البن ( 5)
 (،6/76يوسف جنم وآخرون، نشر: مجاعة من املستشرقني، طبع: لبنان، )
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له تصانيف املتقنة يف القراءات واحلديث واألصول والعربي ة والت اريخ  ،" شيخ بلد اخلليل :وقال أيضا .وانظر"
 ،وقال ابن رافع تلميذ اإلمام اجلعربي: "كان عارفا بفنون من العل م . ذلك، وله مؤلف يف علوم احلديث"وغري

" وك ان  :وق ال اإلم ام الس بكي .وك ان يكت ب خبط ه الس لفي نس بة إىل طري ق الس لف" ،حمبوب الص ورة بشوش ا
  )1(.له التصانيف املفيدة يف القراءات واملعرفة ابحلديث وأمساء الرجال"،فقيها مقرائ متفننا

 مصنفاته:
وذك ر احل افظ اب ن حج ر أن  ،لطالب هإىل جان ب نش ره وتدريس ه  ،اشتهر اإلمام اجلعربي ابلتأليف وتدوين العلم

منه ا  ،وذكر له حمقق كتاب )الرسوخ( للجعربي مائة وواحدا ومخس ني مص نفا ،له من املصنفات ما يقارب املائة
 ,ش رح التعجي زو  ,نزهة الربرة يف القراءات العش رةو  ,كنز املعاين شرح حرز األماين من شروح الشاطبية:  ما يلي

  )2(وغري ذلك. ،ر يف منسوخ األخباررسوخ األحباو  ,شرح الرائيةو 
 التعريف بكتاب )رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار( وبيان منهجه:

ص  ادر ه  ذا أه  م م فالكت  اب م  ن ،فالكت  اب كم  ا يظه  ر م  ن عنوان  ه أن  ه كت  ب يف ابب انس  خ احل  ديث ومنس  وخه
جلع ربي م نهج اإلم ام ا وأم ا ،ةحبيث مجع فيه مصنفه امل واد احلديثي ة واألص ولية والفقهي  ،وهو كتاب جيد ،الفن

 :فهو كما يلي
 ،وأركان  ه ،طهنس  خ وش  رو مث ذك  ره مفه  وم ال ،ذك  ر املص  نف لكتاب  ه مقدم  ة تن  اول فيه  ا أمهي  ة ه  ذا الف  ن ( 1)

دخل ملعرف  ة وطئ  ة وم  م  ن املس  ائل املهم  ة كت ،وغ  ري ذل  ك ،ووج  وه الرتج  يح ،والف  رق ب  ني النس  خ والتخص  يص
 حمتوى الكتاب.

عل ى ع دة  اب حيت ويوجعل ه كتب ا وع ددها مخس ة وك ل كت  ،كت ب الفق ه  رتب املؤلف كتابه عل ى ترتي ب ( 2)
 أبواب.

 يث إىل أص حابع زو احل دولكنه مل يذكر األحاديث أبس انيده ب ل اكتف ى ب ،يذكر األحاديث املتعارضة ( 3)
ق وق د يعل  ،د من هة الش اهفيرتك حىت اسم الصحايب ويكتف ي ب ذكر مجل  ،وقد ال يعزوه ألحد ،الكتب املشهورة

 وقد يسكت عنه. ،يث صحة وضعفا ويذكر علة احلديثعلى احلد

ة  عص ر الص حابلعلم اء يففه و ي ذكر آراء ا ،سار املؤلف على طريقة الفقهاء يف إيراد مسائل الكت اب ( 4)
 ،راءوين اق  اآل ،م هال بعدق وم ن  ،مث يعقب بع د ذل ك ب رأي م ن ق ال ابلنس خ يف املس ألة ،مث األئمة ،والتابعني

 ،األدل ة ابلرتجيح ب ني وإما،مكنإما ابجلمع إذا أ ،وبني الصواب ،وإن مل يظهر له رده ،فإن ظهر له النسخ قواه
 وقد يذكر احتمالني يف إزالة التعارض: احتمال النسخ واحتمال اجلمع.

                                                 

 .6/82،طبقات الشافعية الكربى للسبكي 51-1/50انظر:الدرر الكامنة البن حجر ( 1)

، وانظر: مقدمة احملقق لكتاب الرسوخ 6/98، شذرات الذهب البن العماد 1/50انظر: الدرر الكامنة البن حجر ( 2)
 .69-33ص:
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ىل إب ل حتت اج  ،لةرات بس هو كان يبالا يف االختصار واإلجياز حىت أصبح ال يفهم املراد من بعض العبا ( 5)
أن يل   تمس  وميك   ن ،الختص   ار إىل اإلخ   الل ابملقص   ود منه   ا إال بتق   دير أو ح   ذفوق   د يص   ل ا ،روي   ة وأتم   ل

وهللا  ,لش  ديدختص  ار اللمؤل  ف ع  ذره يف ذل  ك أبن  ه ع  ا  يف عص  ر ك  ان الغال  ب يف الت  أليف ه  و اإلجي  از واال
 أعلم.
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  الباب األول

 المسائل التي ثبت فيها النسخ
 وفيه الفصول التالية:

 .طهارةمسائل ال: الفصل األول

 .مسائل الصالة: الفصل الثاني

 .الفصل الثالث: صالة الجنازة

 .الفصل الرابع: مسائل الصيام

 مسائل الجهاد.: خامسالفصل ال

 .الفصل السادس: مسائل اللباس والزينة

 .: مسائل األطعمة واألشربةسابعالفصل ال

 مسائل النكاح.: ثامنالفصل ال

 مسائل اآلداب.: تاسعالفصل ال
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  الفصل األول

 مسائل الطهارة
 

 فيه المبحثان التاليان:

 .المبحث األول: مسألة الوضوء مما مست النار
 .الثاني: مسألة الغسل من غير إنزال المبحث
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 المبحث األول

 الوضوء مما مست النار

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار
 مست النار.األحاديث الدالةعلى الوضوء مما  

إين أكل ت أث ورا  ق ال:مل توض أت؟  :له رجل قالف, من أقط فتوضأ أنه أكل أثوارا حديث أيب هريرة  ( 1)
  1يقول: "توضؤوا مما مست النار". وإين مسعت رسول هللا  ,من أقط

  (2).غريت النار" مما : "توضؤواعن النيب  حديث أيب أيوب االنصاري  ( 2)
 )3(".الوضوء مما مست النار حىت قبض ماترك رسول هللا " :تقال رضي هللا عنهاعن عائشة  ( 3)
 ب  ن ن  سأ يك  ون ال  هللا رس  ول ص  حابأ خ  رآ وك  ان -  هللا رس  ول ص  احبع  ن س  لمة ب  ن س  المة  ( 4)

 ل  ه ق  الف ,س  لمة فتوض  أ خرج  وا مث ,ف  أكلوا وض  وء ىعل   وس  لمة وليم  ة دخ  ال هنم  اأ - هبع  د يف  يت فإن  ه مال  ك
  هللا ورس ول إليه ا دعين ا دع وة من وخرجنا  هللا رسول رأيت ولكن ,ىبل قال: ؟وضوء ىعل تكن أمل :جبرية
 ق   د مم   ا وه   ذا ,حت   دث م   وراأل ولك   ن ,ىبل    ق   ال: ؟وض   وء ىعل    تك   ن أمل :فقلن   ا ,توض   أ مث فأك   ل وض   وء ىعل   

  )4(".حدث

                                                 

سوخه البن شاهني، خ احلديث ومن(، انس786رقم )3/266( صحيح مسلم كتاب احليض, ابب الوضوء مما مست النار 1)
  .199، الرسوخ للجعربي ص: 105، اإلعالم البن اجلوزي: 1/236، االعتبار للحازمي153ص: 

أخرجه النسائي واحلازمي من طريق ابن أيب عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن عبد هللا بن عمرو ( 2)
ه. 1414إلمام أيب عبد الرمحن النسائي: دار املعرفة, بريوت, الطبعة الثالثة, القاري عن أيب أيوب به . انظر: السنن: ل
. 199، الرسوخ للجعربي 1/237، االعتبار للحازمي 176رقم:  1/114 كتاب الطهارة, ابب الوضوء مما غريت النار

عن درجة احلسن للشواهد  ال ينزل , فاإلسناد530: "مقبول" التقريب ص/وفيه عبدهللا بن عمرو القاري قال احلافظ عنه
 واملتابعات قال األلباين: "إسناده صحيح" كما يف صحيح سنن النسائى.

أخرجه ابن شاهني من طريق حيىي بن أيب أنيسة عن الزهري عن القاسم بن حممد عن عائشة به . انظر: انسخ احلديث البن ( 3)
بن أيب أنيسة وهو معروف ابلكذب" . انظر: العلل شاهني وقال ابن اجلوزي: "هذاحلديث ال يعرف إال من حديث حيي ا

املتناهية يف األحاديث الواهية: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي, حتقيق: إرشاد احلق األثري, إدارة العلوم 
اء يف هتذيب (, قلت: ضعفه شديد. انظر: أقوال العلم1/365ه)1401األثرية, فيصل آابد , ابكستان , الطبعة الثانية, 

 .1/116وقال احلافظ نقال عن اجلوزجاين: "حديث عائشة ابطل". انظر: التلخيص احلبري 6/115التهذيب 

أخرجه الطرباين والبيهقي وابن شاهني من طريق زيد بن جبرية بن حممود عن أبيه عن سلمة بن سالمة به . انظر: املعجم ( 4)
, برقم: 7/46, حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي, مكتبة ابن تيمية , القاهرة.  الكبري: للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين

ملتان, ابكستان , كتاب الطهارة, ابب ترك  السنة , السنن الكربى: لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, نشر6326
قال عنه احلافظ:"مرتوك". , وفيه زيد بن جبرية 155, انسخ احلديث البن شاهني ص/1/156الوضوء ممامست النار 

 فهو حديث ضعيف. 2/125وجبرية هو ابن حممود بن أيب جبرية وهو جمهول كما يف اللسان  351انظر: التقريب ص/
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 األحاديث الدالةعلى ترك الوضوء مما مست النار

كت   ف ش  اة مث ص   لى ومل يتوض  أ، ولف   ظ أك  ل   : "أن رس   ول هللا رض   ي هللا عنهم  اح  ديث اب   ن عب  اس  ( 1)
 )1(مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ". ,أكل خبزاً وحلماً  النسائي: "شهدت 

 )2( ".ترك الوضوء ممامست النار  رسول هللا كان آخراألمرين من" قال: حديث جابر   ( 2)
   )3(.حنوه  عن حممد بن مسلمة  ( 3)

 لنار مع أدلتهم.في الوضوء مما مست ا المطلب الثاني: آراء العلماء

ا اجلع ربي م ا ع دو اجل وزي  ابن ش اهني واحل ازمي واب ن:مست الن ار ق د ذكره ا ك ل م ن األئم ة مسألة الوضوء مما
ة ء ه   ؤالء األئم   لف   ت آراوق   د وردت أحادي   ث متعارض   ة يف املس   ألة فاخت , األث   رم فإن   ه مل يورده   ا يف انس   خه

 :املذكورين يف رفع التعارض على قولني
أوردا األحاديث املتعارضة يف و  , هب اإلمام ابن شاهني واحلازمي إىل وقوع النسخ يف املسألةذ: القول األول

ابن شاهني بعد  قال:الباب مث ترجح لديهما نسخ األحاديث الدالة على وجوب الوضوء مما مست النار, و 
ء مما مست إيراد األحاديث الدالة على وجوب الوضوء مما مست النار" اخلالف يف ذلك ونسخ الوضو 

 .مث ذكر األحاديث على ترك الوضوء مما مست النار  )4(النار"
" ذكر ما يدل :وأما اإلمام احلازمي فإنه أيضا ذكر اختالف العلماء يف املسألة مث رجح وقوع النسخ بقوله 

                                                 

صحيح مسلم كتاب احليض  207رقم 1/410صحيح البخاري كتاب الطهارة ابب من مل يتوضأ من حلم الشاة والسويق ( 1)
, 184برقم  1/116النار  الطهارة ابب ترك الوضوء مما غريت هارة كتابسنن النسائي كتاب الط 788رقم 3/267

، الرسوخ 110اإلعالم البن اجلوزي 1/240 للحازمي، االعتبار 158انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني
 200للجعربي

حممد بن املنكدر  أخرجه أبو داود والنسائي وابن شاهني واحلازمي من طرق عن علي بن عياش عن شعيب بن أيب محزة عن( 2)
سنن ، 192رقم  1/100ضو ء ممامست النار عن جابر به انظر: السنن: لإلمام أيب داود كتاب الطهارة ابب يف ترك الو 

، 157ه البن شاهنيانسخ احلديث ومنسوخ ،158رقم  1/117النسائ كتاب الطهارة ابب ترك الوضوءمما غريت النار
فاالسناد رجاله ثقات فاحلديث  202، الرسوخ للجعربي111جلوزي ص: اإلعالم البن ا، 1/138للحازمي االعتبار

) مؤسسة غراس ابلكويت, ،سنن أيب داود: للشيخ حممد انصر الدين األلباين  صحيح كما صححه األلباين .انظر: صحيح
1/348 ). 

ن مسلمة به انظر: السنن أخرجه البيهقي وابن شاهني وابن اجلوزي واحلازمي من طريق يونس بن أيب خلدة عن حممد ب( 3)
، االعتبار 158شاهني  ، انسخ احلديث البن1/157ار الكربى للبيهقي كتاب الطهارة ابب ترك الوضوء مما مست الن

, وفيه يونس بن أيب خلدة وسكت عنه أبو حامت كما 202، الرسوخ للجعربي112اإلعالم البن اجلوزي 1/242للحازمي
هذا احلديث  1/116من ترجم له سوى ابن أيب حامت وذكر احلافظ يف التلخيص ومل أجد  9/238يف اجلرح والتعديل 

 .3/266شاهدا حلديث جابر رجال إسناده ثقات كما صححه اإلمام النووي انظر: املنهاج للنووي 

 .156انسخ احلديث البن شاهني ص:( 4)
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 وقد استدل أصحاب هذا القول أبدلة: مث أتى ابألدلة على ذلك. ,)1(على النسخ"
ترك الوضوء مما  د بن مسلمة حيث صرحا أبن آخر األمرين من رسول حديث جابر وحديث حمم ( 1)

 مست النار.

أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ ووجه اإلستدالل  أبن رسول  رضي هللا عنهماحديث ابن عباس  ( 2)
متأخرة كما ذكر احلازمي  من حيث أن صحبة ابن عباس للرسول  رضي هللا عنهمامن حديث ابن عباس 

يث ابن عباس أدل األحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ وذلك أن صحبة ابن " حدقال:حيث 
وهو ابن أربع عشرة سنة وقدقيل ستة عشرة سنة وقيل ثالث  متأخرة وإمنا مات الرسول  عباس للرسول 

 )2( ".عشرة سنة

مرو بن د وعسعو مابن و األحاديث الدالة على ترك الوضوء مما مست النار منها حديث ابن عباس  ( 3)
 ضمرة وغريها كما تقدم خترجيها.

أن أحاديث وجوب  محل أصحاب هذا القولحبيث  ,اجلمع بني أحاديث الباب املختلفة القول الثاين:
اإلمام اجلعربي:"  قالومال إليه اإلمام اجلعربي ورجحه اإلمام ابن اجلوزي و  ,الوضوء على الوضوء اللغوي

فمضمض "  :لرواية -لغة–النار غسل الفم والكفني من الدسومة تنظيفا  وجيمع بينهما أبن الوضوء مما مست
"وقد روي لنا حديث يدل على أن املراد  :اإلمام ابن اجلوزي قالو  )3( ".وكذا الوضوء مما مست النار

 )4(ابلوضوء غسل اليد فحينئذ ال يتوجه نسخ" مث ذكر حديث عكرا .

مث أيت مباء فغسل يده  ,قصعة من ثريد نه أكل مع النيب " أواستدلوا حبديث عكرا  صاحب رسول هللا 
         )5(.َيعكرا  هذا الوضوء ممامست النار"" :يل قالو  ,وفمه ومسح بوجهه

                                                 

 .1/238االعتبار ( 1)
 .1/241االعتبار للحازمي ( 2)

 .203الرسوخ للجعربي ص/( 3)

 .113االعالم البن اجلوزي ص:( 4)
أخرجه الرتمذي من طريق العالء بن الفضل عن عبيد هللا بن عكراش بن ذؤيب عن أبيه . انظر: السنن للرتمذي كتاب ( 5) 

وقال الرتمذي:" هذاحديث غريب النعرفه إالمن حديث العالء  1848رقم  4/249األطعمة ابب يف التسمية يف الطعام 
إال هذا احلديث "وقد ضعفه ابن  صلى هللا عليه و سلمقدتفرد العالء هبذا احلديث والنعرف لعكراش عن النيب بن الفضل و 

عبد الرب, فهو حديث ضعيف وفيه عبيدهللا بن عكراش وقال البخاري: "ال يثبت حديثه", انظر: التاريخ الكبري: لإلمام حممد 
ونقل الذهيب عن البخاري  642ونقله احلافظ يف التقريب ص/ 5/394 بن إمساعيل البخاري, دار الكتب العلمية, بريوت.

أنه قال:" فيه نظر" وقال الذهيب: " فيه جهالة" ميزان االعتدال يف نقد الرجال: لإلمام حممد بن أمحد الذهيب, حتقيق: علي 
مذي يف سننه وقال: ابن حجر" وفيه تفرد العالء ابن الفضل وبه أعله اإلمام الرت  ،3/13حممد البجاوي, دار الفكر بريوت 

فاحلديث ضعيف من أجل العالء وعبيد هللا بن عكراش كما ضعفه الشيخ األلباين يف  .761انظر: التقريب ص/ .ضعيف" 
 .تعليقه على سنن الرتمذي
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 رض بني األحاديث على ثالثة مسالك:قد اختلف العلماء يف إزالة التعا
ألدل   ة اك لوج   ود األول إىل ت   رجيح وق   وع النس   خ يف املس   ألة وذل    ملس   لكاذه   ب أص   حاب  :املس   لك األول

عب اس يف ت رك  واي ة اب ناستأنس وا م ن ر و  .الصرحية على النسخ كما جاء التصريح عن ج ابر وحمم د ب ن مس لمة
 همن  ت رك الوض وء أبن ,يخلت ار ابألن ص حبة اب ن عب اس مت أخرة فك أهنم اس تدلوا أيض ا  ,الوضوء مما مست الن ار

  .ألحاديث وجوب الوضوء فيكون انسخاً  متأخر
ني ابجلم ع ب  :واالق لك حي ث : اجلمع بني الرواَيت: وقد ذه ب مجاع ة م ن العلم اء إىل ه ذا املس املسلك الثاين
   وي ه ح ديث عك راجلم ع يقو إن اجلمع إذا أمكن فهو مقدم على النس خ والرتج يح مث إن ه ذا اقالالرواَيت و 
 :التالية .وهو مسلك ضعيف لألموركما تقدم

و ه نص وص الش رعية ء يف الألن املتب ادر إىل ال ذهن يف امل راد ابلوض و  ,هذا اجلمع فيه نوع من التكلف -1
 .الوضوء الشرعي املعروف

 .حديث عكرا  ضعيف كما تقدم بيان علته -2

 .زيليف املسألة أمارة النسخ وهي تصريح الصحابة وقوهلم مقدم ألهنم هم الذين شاهدوا التنْ ثبتت  -3
 عليه النيب حديث تفسري يف تكلم من بعض وذهب "ٍ  :يف الرد على هذااجلمع بن عبد الربا قالو 

 الوضوء ألن اليد غسل به عا أنه "النار مست مما او توضئو " :السالم عليه قوله أن ىلإ السالم
 ما دسم ومن النار مست ما غمر من يديكمأ فواظفن قال: فكأنه النظافة وهي الوضاءة من مأخوذ
 هسَت مل ما دسم لكان القائل هذا ظن كما  كان  ولو العلم أهل عند له معا ال  وهذا ,لنارا مست
 وأتويله لب ذي عند يصح ال وهذا ؟اليد منه تغسل وال منه يتنظف ال النار َتسه مل ما وودك النار
  وقوله أعلم وهللا املسألة هذه يف السلف عن جاء مبا علمه وقلة نظره ضعف على يدل هذا
 عند وذلك النار مسته طعاما أكل ملن للصالة املعهود ابلوضوء منه أمر "النار مست مما توضئوا"

 )1("العلماء أكثر

ومجه ور العلم اء م ن الص حابة والت ابعني  ،إن ترك الوضوء مما مست النار هو مذهب اخللفاء الراشدين -4
احلج  از ع  امتهم وس  فيان وه  و م  ذهب فقه  اء أه  ل املدين  ة ومال  ك ب  ن أن  س والش  افعي وأص  حابه وأه  ل 

 .)2(الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأمحد واسحاق وابن املبارك وغريهم

                                                 

ة على األبواب )نسخة مرتب عمر يوسف ابن عبد الرب األندلسي، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: لإلمام أيب( 1)
 .115 ،130/ 2الفقهية( حتقيق: أسامة بن إبراهيم, الفاروق احلديثة للطباعة والنشر, القاهرة, 

. وأخرج البخاري معلقا عن أيب بكر وعمر وعثمان: أهنم ال يتوضأون مما مست النار. 237انظر: االعتبار للحازمي ص/( 2)
وصله الطرباين يف مسند الشاميني إبسناد حسن" انظر: فتح الباري . وقال: احلافظ: "وقد 1/410انظر: صحيح البخاري 

  1/411شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقالين, حتقيق: الشيخ ابن ابز, دار الكتب العلمية الطبعة األوىل, 
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 )1(وه   و أن أحادي   ث األم   ر ابلوض   وء حممول   ة عل   ى اإلس   تحباب ال الوج   وب :وق   د مج   ع اخلط   ايب بوج   ه آخ   ر
ف اك أن اجل واب "والخي :ق ال الش وكايننس خ حي ث لواختاره اجملد ابن تيمي ة وتبع ه الش وكاين حي ث ردا الق ول اب

تس  ليم أن فعل  ه علي  ه الس  الم يع  ارض الق  ول اخل  اص بن  ا وينس  خه واملتق  رريف األص  ول خالف  ه  األول إمن  ايتم بع  د
التص ريح أبن الوض وء مم ا  مل يعارض ه فه م الص حايب حي ث ج اء ع ن ج ابر  قول الش وكاين وجي ه ل و:قلت)2(."

تق دم وفه م الص حابة  ل ى ذل ك حمم د ب ن مس لمة كم اتبع ه ع مست النارمنسوخ مث إنه مل ينف رد هب ذا الفه م فق د
 مقدم على من بعدهم ألهنم شاهدوا التنزيل. وهللا تعاىل أعلم.ٍ 

وق  د نق  ل اإلم  ام احل  ازمي ه  ذا املس  لك ع  ن عثم  ان ال  دارمي يف رف  ع  ,الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت :املس  لك الثال  ث
واختل  ف م  ن  ختل  ف فيه  ا ع  ن الن  يب " مل  ا رأين  ا ه  ذه اآلحادي  ث ق  د اق  ال:التع  ارض ب  ني أحادي  ث الب  اب ف

ذكرانهم يف األول واآلخر ومل نقف على الناسخ منهما فنظ ران إىل م ا اجتم ع علي ه اخللف اء الراش دون واألع الم 
" غري أن أكث ر الن اس يطلق ون الق ول أبن الوض وء مم ا مس ت الن ار منس وخ :" مث رده بقولهمن أصحاب النيب 

 . )3(اع أئمة األمصار بعدهم يدل على صحة النسخ وهللا أعلم"جتماع اخللفاء الراشدين وامجامث 
 النس خ فيج ب ق د تع ني مذهب مرجوح ألن مذهب الرتج يح إذا تع ني النس خ ال يص ار إلي ه ويف مس ألتنا وهذا

 .املصري إليه وهللا أعلم
 وج وب الوض وءل ى لدالة عقلت: بعد هذا البحث واملناقشة فالذي ترجح لدي والعلم عندهللا أن األحاديث ا
 ممامست النار منسوخة وذلك لظهور أمرين من األمور اليت يعرف هبا النسخ هبا:

ب ن  ن ج ابر وحمم دكم ا ج اء ع   تصريح الصحايب أبن ت رك الوض وءكان آخ ر األم رين م ن رس ول هللا  ( 1)
 . رضي هللا عنهمامسلمة 

مم ن روى ح ديث ت رك  م ارض ي هللا عنهوذلك أن اب ن عب اس  ,اثبوت النسخ ابلتاريخ واألحداث أيضً  ( 2)
اب ن عب دالرب: "ومعل وم أن حف ظ اب ن عب اس  ق ال )4(.بع د الف تح الوضوء مما مس ت الن ار وه و ص حب الن يب 

مت أخر"  مث إانق د رأين ا أبن أوج ه اجلم ع ب ني األحادي ث كان ت ض عيفة فاملص ري إىل النس خ يف  م ن رس ول هللا 
فنق  ول: إن أص  ل املس  ألة    )5(الوض  وء ممامس  ت الن  ار املس  ألة ه  و املتع  ني فال  ذي اس  تقرعليه العم  ل هوع  دم

كما ثب  ت ذل  ك م  ن ق  دوقع فيه  ا النس  خ إال أن  ه يس  تثا منه  ا وج  وب الوض  وءمن حل  وم اإلب  ل ل  دليل خ  اص ب  ه،

                                                 

 .1/69معامل السنن ( 1)

ق: عصام الدين الضبابطي, دار احلديث, القاهرة , نيل األوطار شرح منتقى األخبار: لإلمام حممد بن علي الشوكاين, حتقي( 2)
 .1/262ه.1413الطبعة األوىل, 

 .1/248االعتبار للحازمي ص/ ( 3)

 .1/241االعتبار للحازمي ( 4)

 .2/123التمهيد البن عبد الرب البن عبد الرب ( 5)
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  )1(وهللا تعاىل أعلم. حديث جابر بن مسرة والرباء.

 
 

** ** ** 

                                                 

صححه النووي انظر: املنهاج  184قموحديث الرباء خمرج يف سنن أيب داود بر  400يف صحيح مسلم برقم  حديث جابرخمرج( 1)
شرح صحيح مسلم بن احلجاج: لإلمام حمي الدين بن شرف النووي, حتقيق: الشيخ خليل مامون شيحا, دار املعرفة بريوت, 

 .3/272ه. 1417الطبعة الثالثة, 
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 المبحث الثاني

 الغسل من غير إنزال

 لواردة في الغسل من غير إنزالالمطلب األول: األحاديث ا
 :نزالإالغسل إال من  عدم وجوباألحاديث الدالة على 

 :الن    ق الف ,فج اء ورأس ه يقط ر ,نص ارأرس ل إىل رج ل م ن األ أن الن يب عن أيب سعيد اخلدري  ( 1)
ن د فعلي ك الوض وء" ويف لف ظ ع )1("إذا أعجلت أوقحط ت :رسول هللا  قالف ,نعم قال:ف "لعلنا أعجلناك ؟"

عل  ى ابب  ح  ىت كن  ا يف ب  ين س  امل وق  ف رس  ول هللا  ,ي  وم اإلثن  ني إىل قب  اء خرج  ت م  ع رس  ول هللا " :مس  لم
َيرس  ول هللا  أرأي  ت  :عتب  ان ق  الف "أعجلن  ا الرج  ل" :رس  ول هللا  ق  الف ,فخ  رج جي  ر إزاره ,عتب  ان فص  رخ ب  ه

 )2(.ملاء من املاء""إمنا ا:رسول هللا  قالالرجل يعجل عن امرأته ومل مين ما ذا عليه ؟ 

"يغس ل م امس  ق ال:زل َيرسول هللا إذا ج امع الرج ل امل رأة فل م يْن  :قلت قالأنه  عن أيب بن كعب  ( 2)
 )3(.املرأة منه مث يتوضأ ويصلي"

 :عثم ان ق الأراي ت إذا ج امع الرج ل امرأت ه فل م مي ن؟ " ق ال:ف أنه سأل عثمان  عن زيد بن خالد  ( 3)
فس ألت ع ن ذل ك عل ي ب ن  ,مسعت ه م ن رس ول هللا " :عثم ان ق ال ,ذك ره"يتوضأ كما يتوض أ للص الة ويغس ل 

 )4(."فأمروه بذلك وأيب بن كعب ,وطلحة بن عبيد هللا  ,والزبري بن العوام ,أيب طالب
 :لتقاء الختانين ولو بغير إنزالاب الغسل األحاديث الدالة على وجوب 

 رض  ي هللا عنه  ام أب  و موس ى إىل عائش  ة ب الغس ل فق  اأهن م ذك  روا م  ا يوج   ع ن أيب موس  ى األش  عري  ( 1)
"إذا جل  س ب  ني ش  عبها  :رس  ول هللا  ق  ال "على اخلب  ري س  قطت:"تقال  م  ا يوج  ب الغس  ل؟ ف ق  ال:فس  لم مث 

 )5( .ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل" ,األربع

                                                 

بن األثري, حتقيق: طاهر أمحد قحطت:أي فرتت ومل ينزل . النهاية يف غريب احلديث واألثر: لإلمام أيب السعادات املبارك ا( 1)
 (.4/17الزاوي وحممود الطناحي, دار إحياء الرتاث العريب . )

, صحيح 180, برقم: 1/376صحيح البخاري كتاب الوضوء ,ابب من مل ير الوضوء إال من املخرجني من القبل والدبر ( 2)
, االعتبار للحازمي 113-111, انسخ احلديث البن شاهني ص/776-773, برقم: 3/259مسلم كتاب احليض 

 . 203, الرسوخ للجعربي ص/125, اإلعالم البن اجلوزي ص/1/184

, صحيح مسلم كتاب احليض 293, برقم: 1/523صحيح البخاري كتاب الغسل ابب غسل ما يصيب من فرج املرأة ( 3)
عالم البن اجلوزي , اإل1/183, االعتبار للحازمي 115, انسخ احلديث البن شاهني ص/777, برقم: 3/260( 5)

 . 204, الرسوخ للجعربي ص/126ص/

, صحيح مسلم كتاب 292, برقم: 1/521صحيح البخاري كتاب الغسل ابب غسل ما يصيب املرأة من فرج املرأة ( 4)
, اإلعالم البن 1/182, االعتبار للحازمي 108, انسخ احلديث البن شاهني ص/779, برقم: 3/260احليض 

 . 204للجعربي ص/  , الرسوخ123اجلوزي ص/
 =, اإلعالم البن 1/186, االعتبار للحازمي 120, انسخ احلديث البن شاهني ص/3/263صحيح مسلم كتاب احليض ( 5)
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 .مث جه دها فق د وج ب الغس ل" ,: "إذا جلس ب ني ش عبها األرب عقالأنه  عن النيب  عن أيب هريرة  ( 2)
)1( 

ع ن امل رأة ت رى يف املن ام م ا ي رى الرج ل  أهن ا س ألت رس ول هللا  رضي هللا عنهاعن خولة بنت حكيم  ( 3)
 )2(.: "فكأمنا الرجل ليس عليه غسل حىت ينزل"قال ,"ليس عليها غسل حىت تنزل" قال:ف

ت فقم ت ومل أن زل فاغتس لت وخرج  ,وأان على بط ن ام رأيت انداين رسول هللا " :عن رافع بن خديج ( 4)
 ق   الف "فاغتس  لت وخرج  ت ،أن  ك دع   وتين وأان عل  ى بط  ن ام  رأيت فقم   ت ومل أن  زل :فأخربت  ه إىل رس  ول هللا 

 )3( ".بعد ذلك ابلغسل مث أمران رسول هللا " :رافع قال ,"ال عليك املاء من املاء" :رسول هللا 

هن ى ع ن  رس ول هللا مث إن  ,جعلها رخصة للمؤمنني لقلة ثي اهبم "أن رسول هللا  عن أيب بن كعب  ( 5)
 أن الفتيا اليت كانوا يفتون أن املاء من املاء كانت رخصة رخص ها رس ول هللا "ويف لفظ عند أيب داود  .ذلك"

                                                 

 . 124اجلوزي ص/ =

, 3/261, صحيح مسلم كتاب احليض 291, برقم: 1/519صحيح البخاري كتاب الغسل ابب إذا التقى اخلتاانن ( 1)
, 134, اإلعالم البن اجلوزي ص/1/187, االعتبار للحازمي 123شاهني ص/ , انسخ احلديث البن781برقم: 

 , 205الرسوخ للجعربي ص/

أخرجه ابن ماجه وابن شاهني من طريقني عن وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن خولة به. انظر: ( 2)
مامون شيحا, دار املؤيد ابلرايض, الطبعة الثانية,  السنن: لإلمام حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين, حتقيق: الشيخ خليل

, حنوه إال أن فيه " كما أنه ليس 602, برقم: 1/335كتاب الطهارة ابب يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ه.1418
 , وفيه علي بن زيدوهوضعيف, و أخرجه النسائي ايضا122على الرجل غسل حىت ينزل " انسخ احلديث البن شاهني ص/

صدوق يهم كثريا يرسل "من طريق شعبة عن عطاء اخلراساين عن سعيد بن املسيب به. وعطاء اخلراساين قال: احلافظ عنه
إال أن شعبة املعروف عنه أنه حيتاط يف روايته عن املدلسني ,ولعله من أجل ذلك صححه  679التقريب ص:" ويدلس

ثنا هذا معناه متفق من حديث أم سلمة عند البخاري يف , مث إن حدي1/184األلباين, انظر: صحيح سنن ابن ماجة 
,ولفظه: "أن أم سليم قالت اي رسول هللا إن هللا ال يستحي من احلق فهل على املرأن من غسل إذا هي  282صحيحه: برقم 

 : "نعم إذا رأت املاء".احتلمت؟" فقال: رسول هللا 

موسى بن أيوب الغافقي عن سهل بن رافع ابن خديج عن أبيه به. أخرجه أمحد وابن شاهني واحلازمي من طريقني: عن ( 3)
محد , ويف اسناد ا194, االعتبار للحازمي ص/ 4/143املسند: لإلمام أمحد بن حنبل )الطبعة املمنية( , دار الفكر 

ا حمققوا املسند يف كما قاله احلازمي: ولكن اتبعه ابن هليعة فهو خمتلط ايضا, وأعله ايضواحلازمي رشدين بن سعد فهو ضع
جبهالة بعض ولد رافع بن خديج كما عند احلازمي وامحد ولكن ورد عند ابن شاهني التصريح هبذا الولد وهو سهل بن رافع, 
فانتفت عنه اجلهالة, فالذي يبدو أن احلديث حسن ابلشواهد كما قال احلازمي: "هذا حديث حسن وقد ذكران حديث 

: انسخ احلديث البن شاهني ص: هريرة وهي أحاديث صحاح تشد هذه اآلاثر " انظرعائشة وسؤال أيب موسى وحديث أيب 
النسخة احملققة, حتقيق: الشيخ شعيب األرنووط وآخرون, مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل,  املسند:، 124

 .28/520ه1416
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 )1( ".مث أمر ابإلغتسال بعد ,يف بدء اإلسالم

عل   ى الن   اس أن أيخ   ذوا ابآلخ   ر " ق   ال:س   ألت ع   روة يف ال   ذي جي   امع وال ين   زل؟  ق   ال:ع   ن الزه   ري  ( 6)
وذل ك قب ل ف تح  ,وال يغتس ل ,ك ان يفع ل ذل ك  ح دثتين عائش ة أن رس ول هللا  ,مر رس ول هللا فاآلخر من أ

   )2(."وأمر الناس ابلغسل ,مث اغتسل بعد ذلك,مكة 

 مع أدلتهم. المطلب الثاني:  آراء العلماء في الغسل من غير إنزال

ا االم ام  كت بهم م ا ع دن زال يفمن غ ري إ ابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي مسألة الغسل :أورد األئمة
لتفص  يل ااختلف  وا عن  د  ال أهن مفإن  ه مل ي  ذكرها يف انس خه. واتفق  وا عل  ى وق  وع النس خ يف أص  ل املس  ألة إ ,األث رم

 على قولني:
 لى أنه ال جيبدالة عيث الالقول األول: ذهب اإلمام ابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي إىل أن األحاد

لى اديث الدالة عهااألحسختن،كلها منسوخة  "إمنا املاء من املاء"زال مع ما فيها حديث: الغسل إال من إن
 وجوب الغسل مبجرد التقاء اخلتانني.

 واستدلوا أبدلة منها: 
مث ,س  الم  أول اإليفج  اء التص  ريح ع  ن أيب ب  ن كع  ب وراف  ع ب  ن خ  ديج أبن حك  م امل  اء م  ن امل  اء ك  ان  ( 1)

  ."هني عنها مث,ن املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم إمنا كا"أيب:  قالنسخ بعد ذلك كما 
                                                 

يب بن كعب به. انظر: سنن أيب بو داود والرتمذي وابن شاهني واحلازمي كلهم من طرق عن سهل بن سعد عن أأأخرجه ( 1)
, سنن الرتمذي أبواب الطهارة ابب ماجاء أن املاء من املاء 214برقم:  1/109داود كتاب الطهارة ابب اإلكسال 

سناده كلهم . رجال إ207, الرسوخ للجعربي ص/112, انسخ احلديث البن شاهني ص/1/195االعتبار للحازمي 
صحيح". وقال احلازمي: "وعلى اجلملة احلديث حمفوظ عن سهل عن أيب". ثقات وقال: الرتمذي: "هذا حديث حسن 

 .1/387وقال األلباين: "هذا اسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخني". انظر: صحيح سنن ايب داؤد 
حيحه غري أن هذا حديث قد حكم أبوحامت ابن حبان بصحته وأخرجه يف ص"أخرجه احلازمي بسنده عن الزهري وقال: ( 2)

احلسني بن عمران قد أييت عن الزهري ابملناكري وقد ضعفه غري واحد من أصحاب احلديث. وعلى اجلملة, احلديث هبذا 
وأخرجه أيضا ابن حبان يف صحيحه برتتيب ابن بلبان: لألمري عالء  "السياق فيه ما فيه, ولكنه حسن جيد يف االستشهاد

( إال أن يف سنده احلسني 1180، رقم 3/455يق: شعيب األرنووط, مؤسسة الرسالة )الدين علي ابن بلبان الفارسي , حتق
بن عثمان بداًل من احلسني بن عمران، وأثبت الشيخ شعيب األرنؤوط أن الصواب هو احلسني بن عمران كما عند احلازمي 

ضا يف أصل كتاب ابن حبان ذكر والدارقطين، وأما ذكر احلسني بن عثمان وهم من ابن حبان، وقال األلباين: "ووقع أي
وعلى كل حال فالرجل قد وثقه "احلسني بن عمران بدل احلسني بن عثمان"، وقال األلباين أيضا: "عن حسني بن عمران: 

ابن حبان كما تقدم وتبعه الدارقطين فقال: كما يف التهذيب ال أبس به، وقال احلافظ يف التقريب:"صدوق يهم، فهو عندي 
. انظر: التعليقات "شاء هللا وحديثه هنا صحيح بشواهده وخباصة حديث أيب الذي قبله. وهللا أعلمحسن احلديث إن 

.( 2/422ه. )1424احلسان على صحيح ابن حبان: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, دارابوزير جبده, الطبعة األوىل, 
نة ألنه انفرد هبا هذا الطريق، وأما بقية احلديث ميكن قلت: وفيه زايدة وهي بيان الوقت الذي وقع فيه النسخ وهي زايدة حس

 أن يكون صحيحا بشواهده. وهللا أعلم.
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ش  ة وأيب ح  ديث عائاألحادي  ث العام  ة ال  يت ت  دل عل  ى وج  وب الغس  ل مبج  رد اجلم  اع ول  و مل ين  زل، ك ( 2)
 هريرة وإليك تفصيل أقواهلم:

 " الباب:قالمث  نزالإالغسل إال من  عدم وجوباألحاديث الدالة على ذكر اإلمام ابن شاهني يف كتابه  
 قالو  لتقاء اخلتانني ولو بغري إنزالاب الغسل األحاديث الدالة على وجوبوأورد فيه )1(الناسخ هلذا احلديث" 

فنظران هل زد مناصا من  ,اإلمام احلازمي: "وقد صحت األخبار يف طريف اإلجياب والرخصة فتعذر اجلمع
 ,فوجدان آاثرا تدل على ذلك ,غوائل التعارض من جهة التاريخ؟ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ

 ".وبعضها يصرح ابلنسخ فحينئذ تعني املصري إىل اإلجياب لتحقق النسخ يف ذلك

 :زيد ب ن اثب ت أنه سأل وجاء عن حممود بن لبيد,مث ذكر حديث أيب , ورافع ابن خديج حيث صرحا ابلنسخ  
 ي  رى ع  ب ك  ان الكأيب ب  ن   إن:فقل  ت ل  ه "يغتس  ل :"زي  دق  ال ف,ع  ن الرج  ل يص  يب أهل  ه مث يكس  ل وال ين  زل 

 ن الن  يب ق  د روى ع  و ه  ذا  ق  الفه  ذا أيب ق  د  "إن أبي  ا ق  د ن  زع ع  ن ذل  ك قب  ل أن مي  وت :"زي  دق  ال ف ,الغس  ل
  ".ه الشافعيالقكما   فال جيوز هذا عندان إال وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول هللا  ,خالف ذلك

ن اس أن أيخ ذوا ابآلخ ر ف اآلخر م ن أم ر رس ول هللا عل ى ال" :يف ال ذي جي امع وال ين زل قالعن عروة أنه  ذكرو 
  حدثتين عائشة أن رسول هللا  مث اغتس ل بع د ذل ك,وذل ك قب ل ف تح مك ة  ,وال يغتس ل ,كان يفعل ذل ك, 

 )2(."وأمر الناس ابلغسل
 ,"وقد ثبت نسخ ذل ك :نزالإالغسل إال من  عدم وجوباألحاديث الدالة على اإلمام ابن اجلوزي بعد  قالو 

وه و م ذهب األعم    ,وبق ي آخ رون مل ي بلغهم الناس خ فبق وا عل ى األم ر األول,فرجع قوم عن ذل ك  ,وصح
 )3( .وداود"

حمك م "امل اء م ن امل اء "القول الثاين: ذهب االمام اجلعربي إىل أن النسخ وقع يف أصل املسألة إال أن ه ي رى أبن 
" دقيق  ة: كث  ر يف ك  الم املتكلم  ني يف النس  خ  رمح  ه هللا: ق  الكم  ا   ,يف ح  ق ال  ذي خي  رج من  ه امل  ين ب  دون مج  اع

وإمن  ا حم  ل النس  خ  ,ألن نس  خه أن ال جي  ب الغس  ل من  ه ,وه  و حمك  م ابإلمج  اع "امل  اء م  ن امل  اء "إط  الق نس  خ 
امل اء "ومع ا  ,وص ار جي ب من ه وم ن اإللتق اء ,كان الغسل منحصرا يف خ روج امل ين فنس خ حص ره  ,حصر معناه

   )4( .ء املين"الغسل ابملاء من ما ":من املاء

وأن حك  م امل  اء :يع  ين أن االمج  اع انعق  د عل ى وج  وب الغس  ل خب روج امل  ين :ل االم  ام اجلع  ربي ابالمج اعالواس تد
كم ا ذه ب إلي ه اب ن عب اس كم ا نق ل عن ه عكرم ة أن ه ,من املاء حمكم ابالمج اع. وفي ه ن وع مج ع ب ني األحادي ث 

                                                 

 . 120انسخ احلديث البن شاهني ص/( 1)
 ,195, 1/190االعتبار للحازمي ( 2)
 .132اإلعالم البن اجلوزي ص/ (3)

 .208الرسوخ للجعربي ص/( 4)
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  )1(.ظ من منامه وال جيد بلاليف الذي حيتلم لياًل فيستيق "املاء من املاء" قال:

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

لة إال يف أص ل املس أ ع النس خاب ن ش اهني واحل ازمي واب ن اجل وزي واجلع ربي ق د اتفق وا يف وق و  :ن األئم ةتق دم أ
م وج وب ل ى ع دعالدال ة  ه ل ه و حمك م أم ه و منس وخ م ع األحادي ث "املاء من املاء"أهنم اختلفوا يف حديث 

 ألن ه ق د ج  اء ,وخ أيض اف ذهب أص حاب الق ول األول إىل أن  ه منس  ؟الغس ل م ن اجلم اع إذا مل يك ن مع  ه إن زال
 " نس خ بع د ذل كمث ,س المامل اء م ن امل اء ك ان يف أول اإل "مثل أيب بن كع ب أبن :التصريح من بعض الصحابة
 واجلواب على هذا ابلتايل:

تلم انعق  د أن احمل   المج  اع ق  دول  يس يف اطالق  ه. ألن ا "مل  اء م  ن امل  اءإمن  ا ا"أبن النس  خ وق  ع يف حص  ر مع  ا  -1
ل ن الغس  ل يف أو وك  ا ,ي  هف  إن الغس  ل جي  ب عل ,إذا رأى البل  ل أو إذا خ  رج امل  ين يف ح  ال اليقظ  ة ب  دون مج  اع

 .خلتاننيومن جمرد التقاء ا ,وصار جيب منه ,فنسخ حصره ,االسالم منحصرا يف خروج املين
ب ن كع ب  ق ح ديث أيبكم ا ج اء يف بع ض ط ر ,ل ه س بب خ اص ل وروده  "ا املاء من امل اءإمن" :إن احلديث -2

ص  ورة س  ؤال ق  د وق  ع لوك  ان ال "امل  اء م  ن امل  اء" ق  ال:ف "َي رس  ول هللا أح  دان أييت امرأت  ه مث يكس  ل؟ ق  ال:"أن  ه 
ذا ه الغس ل م ن جي ب  أن ه ال يع ين "إمن ا امل اء م ن امل اء"فصدر اجل واب بقول ه:  ,خاصة وهو اجلماع بدون إنزال

ب أبن الغس ل جي   هري رةمث نسخ ه ذا احلك م ابألحادي ث األخ رى مث ل ح ديث عائش ة وأيب ,اجلماع إذا مل ينزل
ن امل اء رخص ة ا كان املاء مإمن"له: وهذا املفهوم هو الذي أراد به أيب بن كعب وغريه بقو  ,مبجرد التقاء اخلتانني

  ."يف أول االسالم مث هني عنه
ال غس ل  ق ال:" أن رس ول هللا :وقسم منها ,ال غري "املاء من املاء "قسم منها:رويت قسمان اآلاثر اليت -3

فأم ا م ا ك ان م ن ذل ك في ه ذك ر امل اء م ن امل اء ف إن بعض هم محل ه عل ى وج ه ميك ن  "على من أكسل حىت ين زل
ال فيس تيقظ م ن منام ه "امل اء م ن امل اء يف ال ذي حي تلم ل ي قال:عن ابن عباس أنه  كما جاء  .اجلمع بني احلكمني

   )2(.ذكره احلازمي"وال جيد بلالً 
ها ي دل عل  ى وبعض  ,ةفاخلالص ة: إن مس ألة مش روعية الغس ل م  ن غ ري إن زال ق د وردت فيه ا أحادي  ث متعارض 

ف الراجح  ,عد اجلم ا وبعضها يدل على وجوب الغسل مبجر  ,عدم وجوب الغسل إذا حصل اجلماع بدون إنزال
 ية:ور التالوذلك لألم,منسوخة  على عدم وجوب الغسل إال من إنزال الدالة حاديثاألفيها إن 

وجود تصريح الص حابة عل ى ذل ك كم ا ص رح ب ذلك س هل ب ن س عد وراف ع ب ن خ ديج وأيب ب ن كع ب  ( 1)

                                                 

، وفيه شريك القاضي 112رقم  1/186طهارة ابب ماجاء أن املاء من املاء أخرجه احلازمي والرتمذي يف سننه: أبواب ال( 1)
مث إن يف معناه شيء وهو قصر احلكم على احملتلم فقط وفيه نظر،  436التقريب ص: قال احلافظ: "صدوق خيطيء كثريا" 

ما تعليقه على سنن الرتمذي برقم ألنه إذا خرج املين يف حال اليقظة فإن الغسل جيب به. وهللا أعلم. والشيخ األلباين ضعفه ك
112. 

 .190-1/188االعتبار للحازمي ( 2)
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 . وعائشة 
يثها تق دم ح د كم ا-بل إن عائشة صرحت أبن حكم عدم الغسل مبج رد اجلم اع ك ان قب ل ف تح مك ة  ( 2)

 وبذلك قد عرفنا اتريخ النسخ أيضا.  ,سخ ذلك احلكممث ن -يف آخر أحاديث الباب

كان ذل ك يف أول اإلس الم وك ان   قال:سبب رخصة عدم الغسل مبجرد اجلماع حيث  وجاء عن أيب  ( 3)
    )1(ذلك لقلة الثياب لدى الناس. وهللا أعلم,

جي ب م ن  الغس ل ال ين أنجلم اع يع فهو حيتمل احتمالني: إن ك ان امل راد من ه ا "إمنا املاء من املاء"وأما حديث  
م ل عل ى حيراد منه أنه كان امل  نزال فالنسخ حينئذ وقع فيه حتماً كما فهمه بعض الصحابة، وإناجلماع إال ابإل

ع  ربي لي  ه االم  ام اجلإم  ا ذه  ب كاالح  تالم وم  ا يف حكم  ه فإن  ه مل يق  ع في  ه النس  خ فه  و حمك  م هب  ذا املع  ا امجاع  اً  
تك  ون  ق  ال:ي عربة كم  ايقتض  ي العم  وم ف  ال "إمن  ا امل  اء م  ن امل  اء" وذل  ك أن لف  ظ ح  ديث ,وه  و الص  واب عن  دي

م  ن يف حكم  ه تلم و فه  و يش  مل اجمل  امع فيك  ون منس  وخاً ويش  مل ايض  ا احمل   ,بعم  وم اللف  ظ ال خبص  وص الس  بب
 ,فيكون حمكماً ابالمجاع

وق ع  وإن كان ,بيالً سجد إليه مث إن فيه مجعا بني األحاديث فهو أوىل إذا و  ,فالنسخ قد وقع يف حصر معناه  
 النسخ يف أصل املسألة فالراجح هو القول الثاين. وهللا تعاىل أعلم ابلصواب.

                                                 

. اختالف احلديث: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي, حتقيق: حممد أمحد عبد العزيز, 190-1/188انظر:املصدرالسابق: ( 1)
الطحاوي, حتقيق: إبراهيم  , شرح معاين اآلاثر: لإلمام أيب جعفر 60ص/ه.1406دار الكتب العلمية, الطعبة األوىل, 

 (.1/77ه. )1422مشس الدين , دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل, 
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 :ولالمبحث األ

 الصالة إلى التصاوير 

 المطلب األول: تخرج األحاديث الواردة في الصالة إلى التصاوير

 ,يف البيت (1)كان يف بييت ثوب فيه تصاوير فجعلته إىل سهوة" :تقال رضي هللا عنهاعن عائشة  ( 1)
  (2).فنزعته فجعلته وسائد "َي عائشة أخريه عين قال:"مث  ",لي إليهيص فكان رسول هللا 

كيف أدخل ويف " قال:، ف"ادخل" قال:ف, استأذن جربيل عليه السالم على النيب  عن أيب هريرة  ( 2)
فإان معشر املالئكة ال ندخل بيتا فيه  ,أو جتعل بساطا يوطأ ,فإما أن تقطع رؤسها ,بيتك سرت فيه تصاوير

 (3)".تصاوير

 مع أدلتهم الصالة إلى التصاوير المطلب الثاني:  وآراء العلماء في

ذكر مسألة الصالة إىل التصاوير اإلمام احلازمي واإلمام اجلعربي، فاإلمام احلازمي ذكر فيها حديث عائشة 
 )4( "ابب يف الصالة إىل التصاوير والنهي عنها"فقط مث سكت عنه، إال أنه بو ب بقوله: 

أنه ورده فكأي حديث عائشة الذ مث هنى عنها كما يدل عليه ,صلى إىل التصاوير إىل أن النيب  إشارة وفيه
 ذهب مذهب النسخ، وهللا أعلم.

                                                 

 .2/430السهوة: بيت صغري منحدر يف األرض قليال شبيه ابخلزانة .النهاية البن األثري ( 1)
ممتهنة ابلفرش وحنوه.... صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة ابب حترمي تصوير احليوان وحترمي اختاذ مافيه صورة غري ( 2)

( 8/603( 111( ابب التصاوير )48، حنوه وهذا اللفظ ورد يف سنن النسائي كتاب الزينة )5495برقم  14/315
، الرسوخ 1/322، االعتبار للحازمي 760، برقم 2/401، كتاب القبلة ابب الصالة إىل ثوب فيه تصاوير 5369برقم 

 .787للجعربي ص: 
داود والرتمذي وابن حبان والبيهقي واحلازمي كلهم من طرق عن يونس بن أيب اسحاق السبيعي عن جماهد بو أأخرجه أمحد و  (3)

، سنن الرتمذي  4158برقم  4/249، سنن أيب داود كتاب اللباس ابب يف الصور 2/305عن أيب هريرة. انظر: املسند 
، صحيح ابن حبان كتاب 2806برقم  5/106كتاب األدب ابب ماجاء أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة وال كلب 

، السنن الكربى كتاب الصداق ابب الرخصة فيما يوطأ من 5854برقم  13/165احلظر واإلابحة، ابب الصور واملصورين 
. وفيه يونس بن أيب اسحاق السبيعي 7/270الصور أو يقطع رؤوسها ويف صور غري ذوات األرواح من األشجار وغريها 

والنسائي  2/308ولكن اتبعه أبوه أبو اسحاق السبيعي كما عند أمحد  1097يال كما يف التقريب ص/وهو صدوق يهم قل
، فاالسناد صحيح وقال األلباين: وهذا اسناد 5380برقم  8/607يف سننه كتاب الزينة ابب ذكر أشد الناس عذااًب  

واية ابن حبان ويف حفظه ضعف يسري ال صحيح على شرط مسلم وصححه الرتمذي وغريه وقد صرّح يونس ابلتحديث يف ر 
يضر. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, مكتبة املعارف 

وصححه حمققوا املسند دون قصة متثال الرجل فقد تفرد هبا يونس بن ايب  356برقم  1/691ه.1412ابلرايض , 
قلت: قصة متثال الرجل قد جاء ذكرها يف بعض ألفاظ احلديث وأصل احلديث اثبت كما  13/414 اسحاق. انظر املسند

 تقدم.
 ،323-1/322االعتبار للحازمي ( 4)
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ك ان يف بي يت ث وب " :تقال حي ث أورد ح ديث عائش ة فق ط أهن ا  ,وأما اإلمام اجلعربي فق د ادع ى فيه ا النس خ
فه  ذا ي  دل عل  ى  :اجلع  ربي ق  الو  ."يص  لي إلي  ه  وك  ان رس  ول هللا ,في  ه تص  اوير فجعل  ت إىل س  هوة يف البي  ت

ف دل عل ى   ,فجعلته وسائد,فنزعته  ",عين -أي الثوب -َي عائشة أخريه قال:"مث "ت: قالجواز الصالة إليها 
فاإلم   ام  "ودل عل   ى ج   واز وض   عه للمهن   ة ه   ذا أص   ح ,وه   و انس   خ للج   واز ,كراهي   ة الص   الة إليه   ا أو حرمت   ه
مث أثب  ت  ,إىل التص  اوير وخ م  ن احل  ديث نفس  ه حي  ث أثب  ت ص  الة الرس  ول اجلع  ربي اس  تدل للناس  خ واملنس  

ال ذي ي دل عل ى الرتاخ ي. وهللا  "مث"وكأن ه اس تدل بكلم ة  "َي عائش ة أخري ه... ق ال:"مث "نسخه بق ول عائش ة 
 األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي فإهنم مل يذكروا هذه املسألة يف كتبهم .:وأما األئمة اآلخرون.1أعلم

 مطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيحال

مس لك آخ ر أله ل  عل ى ومل أق ف,أهنما ذهبا إىل مذهب النسخ  :احلازمي واجلعربيتقدم ذكر مذهب اإلمامني
كان ق رام لعائش ة س رتت ب ه جان ب " :إال أن احلافظ ابن حجر قد مجع بني حديث أنس بلفظ ,العلم يف ذلك

. وب ني ح ديث عائش ة حي ث 2"نه التزال تصاويره تعرض يل يف صاليتعين فإ اميطي": هلا النيب  قال:ف ,بيتها
مل  ألن ه ي دل عل ى أن ه  ,وب ني ح ديث عائش ة أيض ا يف النمرق ة ,وقد استشكل اجلمع بني ه ذا احل ديث قال:"

 ,وه و منص وب ,وه ذا ي دل عل ى أن ه أق ره وص لى ,يدخل البيت الذي كان فيه السرت املصور أصال حىت نزع ه
وميك ن  ,ومل يتع رض خلص وص كوهن ا ص ورة ,أمر بنزعه من أجل م ا ذك ر م ن رؤيت ه الص ورة حال ة الص الة إىل أن

وأم   ا ح   ديث  "3اجلم  ع أبن األول كان   ت تص   اويره م  ن ذوات األرواح وه   ذا كان   ت تص  اويره م   ن غ   ري احلي  وان
ح ويل ه ذا  :"هللا  يل رس ول قالكانت لنا َتثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله ف" :تقالعائشة بلفظ 

خت اذ ه ذا حمم ول عل ى أن ه ك ان قب ل حت ر  اال" :النووي يف شرحه قالف 4"فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا
وهذا يدل على أنه ك ان م ن  " 5يدخل وال يراه وال ينكره قبل هذه املرة فلهذا كان رسول هللا  ,ما فيه صورة

ح  ه اإلمام  ان: احل  ازمي واجلع  ربي فال  ذي يب  دو يل أن النس  خ ذوات األرواح وي  دل أيض  ا عل  ى النس  خ كم  ا رج
كان يصلي إىل اجله ة ال يت ك ان فيه ا ث وب في ه   أن رسول هللا  رضي هللا عنهااثبت فيه وذلك بتصريح عائشة 

 تصاوير مث أمرها إبزالة هذا الثوب وهللا أعلم.

                                                 

 .287الرسوخ للجعربي ص:  (1)
 .5959برقم  10/479صحيح البخاري  (2)
 .10/479فتح الباري البن حجر  (3)
 .5487برقم  14/312صحيح مسلم  (4)
 . 14/312اج للنووي املنه (5)
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 ثانيالمبحث ال

 الكالم في الصالة.

 الواردة في الكالم في الصالة المطلب األول: تخريج األحاديث
 الصالة:األحاديث الدالة على جواز الكالم في  

 )1( ".وهو يصلي فرد عليه أنه سلم على النيب  "عن عمار  ( 1)

 .)2(السالم" وهو يصلي فرد علي ,مبكة أنه سلم على النيب  "أن ابن مسعود محيد احلمرييعن  ( 2)
 أن عثم  ان ب  ن مظع  ون م  ر عل  ى رس  ول هللا  :ن  ه بلغ  هع  ن عبي  د هللا ب  ن عب  دهللا ب  ن عتب  ة ب  ن مس  عود أ ( 3)

ه  ذا  -وه  و س  هل ب  ن س  الم أح  د رواة احل  ديث -:س  هل ق  الوه  و ج  الس يف الص  الة فس  لم علي  ه ف  رد علي  ه" 
وك  انوا م  ن قب  ل ذل  ك يس  لم بعض  هم ,ف  أمروا ابلس كوت  ) )3 واُقوُم  وا َّلِلَِّ قا  انِِتنيا  هللا عزوج  ل" ق  ال:منس وخ 

 )4(.على بعض يف الصالة"
 :األحاديث الدالة على نسخ الكالم في الصالة وثبوت تحريمه 

فلمارجعن ا م ن عن د النجاش ي  ,وهو يف الص الة فريدعلين ا "كنا نسلم على النيب  قال:أنه  عن ابن مسعود 
ع ن كلث وم اخلزاع ي ع ن  :ويف لفظ عند احلازمي )5(.إن يف الصالة شغال "" قال:و  , "فسلمناعليه فلم يردعلينا

فأتيت ه بع د ذل ك فس لمت  ,وه و يص لي فأس لم علي ه ف ريد عل ي الس الم كن ت آيت الن يب   :"بن مسعود يق ولا
" إن هللا ق د ق ال:ف ,فلم ا س لم أش ار بي ده الق وم ,فما صلى صالة أعظم علي منها ,عليه فلم يرد علي السالم

 .وأن تقوموا هلل قانتني",أحدث يف الصالة أن ال تكلموا فيها إال بذكرهللا 

يكل م أح  دان ص احبه حباجت  ه  "إن كن ا لن تكلم يف الص  الة عل ى عه  د الن يب  :ق  ال ع ن زي د ب  ن أرق م  ( 1)
                                                 

أخرجه النسائي واحلازمي من طريق قيس بن سعد عن عطاء بن أيب رابح عن حممد بن علي ابن احلنفية عن عمار به. انظر: ( 1)
، ورجاله  1/305، االعتبار للحازمي 1187رقم  3/9سنن النسائي كتاب السهو ابب ردالسالم ابإلشارة يف الصالة 

  تعليقه: "صحيح اإلسناد". كلهم ثقات, فقال األلباين يف
أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه ابن شاهني عن ابن جريج عن عون بن عبد هللا عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي به. انظر: ( 2) 

املصنف: لعبد الرزاق الصنعاين, حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي, املكتب اإلسالمي بريوت, الطبعة األوىل , 
,  324، انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني 3589برقم: 2/334ب السالم يف الصالة كتاب الصالة ابه.1392

 . رجاله كلهم ثقات إ ال أنه مرسل
 [238( ]البقرة/3)

, 1/304أخرجه احلازمي من طريق صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا به. انظر: االعتبار للحازمي ( 4)
وقدحكم عليه  443يف التقريب ص: صاحل بن أيب األخضر وهو" ضعيف يعترب به" كما قال احلافظ  وهو مرسل, وفيه أيضا

 2/334احلازمي ابإلرسال واالنقطاع , وأخرجه عبدالرزاق يف املصنف كتاب الصالة ابب السالم يف الصالة 
 ل أيضا ., من طريق آخر عن معمر عن الزهري عن عبيدهللا ورواته ثقات إال أنه مرس3588برقم:

، صحيح مسلم كتاب 1199رقم  3/94صحيح البخاري كتاب العمل يف الصالة ابب ما ينهى من الكالم يف الصالة ( 5)
 . 274، الرسوخ للجعربي 234اإلعالم البن اجلوزي  1/308، االعتبار للحازمي 1201رقم  5/28املساجد 
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 )2(األية  فأمران ابلسكوت") )1حااِفظُوا عالاى الصَّلاوااتِ  حىت نزلت 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الكالم في الصالة مع أدلتهم.

 نأبفكله  م رجح  وا , ع  ربيابن ش  اهني واحل  ازمي واب  ن اجل  وزي واجل:مس  ألة الك  الم يف الص  الة ق  دذكرها األئم  ة
يف  رى وق وع النس  خجلع ربي ي إالأن اإلم ام ا,مث نس  خ بع دذلك  ,الك الم يف الص الة ك ان ج ائزا يف أول اإلس الم

ل  تخلص م  ن وا ,رس  ولولك  ن خيص  ص م  ن حت  ر  الك  الم ج  واز بع  ض أن  واع الك  الم مث  ل إجابةال,أص  ل املس  ألة 
 .وأما اإلمام األثرم فإنه مل يذكرها يف انسخه .مهلكة والسهو

ونس  خ" مث  " ابب يف رد الس  الم يف الص  الة ح  ديث آخ  ر ص  حيح ع  ن رس  ول هللا :اإلم  ام اب  ن ش  اهني ق  الو  
 )3(.ذكر أحاديث الباب املتعارضة

" ابب م  ا نس  خ م  ن الك  الم يف الص  الة" مث ذك  ر أحادي  ث اإلابح  ة: ح  ديث عثم  ان ب  ن مظع  ون :احل  ازمي ق  الو 
 ," ه  ذه اآلاثر م  ع م  ا فيه  ا م  ن اإلرس  ال واإلنقط  اع يعارض  ها آاثر أخ  ر أص  ح منه  اق  ال:وعم  ار م  ن ط  رق, مث 

 )4(.وفيها داللة النسخ" مث ذكر حديث عبدهللا بن مسعود وزيد بن أرقم
اإلم   ام  ق   الو  )5("" هذاحل   ديث مص   رح ابلنس   خ لل   ذي قبل   ه:اب   ن اجل   وزي بع   د ح   ديث اب   ن مس   عود ق   الو 

وه   ذا ي  دل عل   ى ج  واز الك  الم األجن   يب يف الص  الة وه   و " :يث عم  ار وعثم   ان ب  ن مظع  وناجلع  ربي بع  د ح   د
ف أمران ابلس كوت وهن اان ع ن ) )6 واُقوُم وا َّلِلَِّ قا انِِتنيا  منسوخ إمجاعا بتمام حديث زيد" حىت نزل قول ه تع اىل 

وال تخلص م ن مهلك ة  ,ولالكالم" إال أنه خيصص من حتر  الكالم جواز بع ض أن واع الك الم مث ل إجاب ة الرس 
  )7(." كما ذكر إختالف العلماء يف املسألة,والسهو

وه و يف الص الة فريدعلين ا فلمارجعن ا م ن عن د  "كنا نسلم على النيب  قال:ستدلوا حبديث ابن مسعود أنه او 
"إن   :لق ا وحب ديث زي د ب ن أرق م  )8(.إن يف الص الة ش غال "" ق ال:و   ",فسلمناعليه فل م يردعلين ا ,النجاشي

 حا اِفظُوا عالا ى الصَّ لاوااتِ يكل م أح دان ص احبه حباجت ه ح ىت نزل ت  كنا لنتكلم يف الصالة على عه د الن يب 
 )1(.األية  فأمران ابلسكوت")9(

                                                 

 .[238( ]البقرة/1)

، صحيح مسلم كتاب 1200رقم  3/94ابب ما ينهى من الكالم يف الصالة  صحيح البخاري كتاب العمل يف الصالة( 2)
 . 1/309، االعتبار للحازمي 1203رقم  5/29املساجد 

 .322انسخ احلديث البن شاهني ص/ ( 3)

 .1/304االعتبار للحازمي ( 4)
 .233اإلعالم البن اجلوزي ص/( 5)
 [238( ]البقرة/6)

 .272الرسوخ للجعربي ص/( 7)

 خترجيه.  تقدم( 8)

 .[238( ]البقرة/9)
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مبك ة  س خ ه ل وق ع ذل كري خ النختلف وا يف اتى وق وع النس خ يف الك الم إال أهن م اهؤالء األئمة كلهم اتفقوا عل
ديث اب  ن ح  مث ذك  ر  " ذك  ر ح  ديث ي  دل عل  ى أن ج  واز ذل  ك ك  ان قب  ل اهلج  رة"ق  ال:ي فاحل  ازم ؟أم ابملدين  ة

مل رة إىل مك ة يف ا احلبش ة وكان رج وعهم م ن ,مسعود وفيه ما يدل أبنه عرف حكم التحر  ملا رجع من احلبشة
  .األوىل وهو حمتمل كما سيأيت يف املناقشة

 " ف دل عل ى أن:مد ب ن أرق بع د ح ديث زي  ق الين ة حي ث وأما اإلمام اجلع ربي فإن ه رأى أن النس خ وق ع يف املد
 ".التحر  كان بعد اهلجرة

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 ,اتفقوا عل ى وق وع النس خ يف املس ألة,سبق أن تبني لنا أن األئمة: ابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي 
 مث رده احل  افظ اب  ن حج  ر أش  ار إىل م  ذهب خم  الف يف ذل  ك ونق  ل اإلم  ام اجلع  ربي اإلمج  اع عل  ى ذل  ك, ولك  ن

واحلك م املزي ل هل ا  ،وقيل ليس يف هذه القصة نسخ ألن إابحة الكالم يف الصالة كان ابلرباءة األصلية " :بقوله
 ،ليس نسخا . وأجيب أبن ال ذي يق ع يف الص الة وحنوه ا م ا مين ع أو يب اح إذا ق رره الش ارع ك ان حكم ا ش رعيا

  )2(." ما خيالفه كان انسخا وهو كذلك هنافإذا ورد 
خ  تالف العلم  اء يف اتري  خ النس  خ عل  ى اوق  د تق  دم أيض  ا  وه  و م  ذهب ض  عيف الوج  ه ل  ه. وهللا أعل  م. :قل  ت

 )3(وإلي  ه ذه  ب اب  ن حب  ان والقاض  ي أب  و الطي  ب الط  ربي ,إن النس  خ وق  ع قب  ل اهلج  رة :احل  ازميق  ال ق  ولني: و 
ث اب  ن مس  عود وفي  ه ماي  دل أبن  ه ع  رف حك  م التح  ر  مل  ا رج  ع م  ن " اس  تدلوا حب  دي:احل  افظ اب  ن حج  ر وق  ال

مث بلغه م أن املش ركني  ,احلبشة وكان رجوعهم من احلبش ة إىل مك ة وذل ك أن بع ض املس لمني ه اجرإىل احلبش ة
ومحل وا ح ديث زي د ب ن  .مث ه اجروا م رة أخ رى إىل احلبش ة ,أسلموا فرجعواإىل مكة فوج دوااألمر خب الف ذل ك

خ رون إىل آوج نح  ,الم انع أن يتق دم احلك م مث تنن زل األي ة بوفق ه :واقالوقومه مل يبلغهم النسخ و  أرقم على أنه
 خبالف زيد بن ارقم فلم حيكه. ترجيح حديث ابن مسعود أبنه حكى لفظ النيب 

حيث استدلوا حبديث زيد بن أرقم: "  إن كنا  ,وذهب آخرون إىل أن النسخ قد وقع بعد اهلجرة 
اِفظُ  حىت نزلت:  لصالة على عهد النيب لنتكلم يف ا ِة اْلُوْسطاى واُقوُموا َّلِلَِّ وا عالاى الصَّلاوااِت واالصَّالحا

مث إهنم مجعوا بني  ,وا: إن اآلية مدنية اتفاقا، وزيد ابن أرقم مدين أيضاقال" فأمران ابلسكوت و ) )4قاانِِتنيا 
 وعه هو رجوعه الثاين وقد ورد أنه قدم املدينة والنيب احلديثني ومحلوا حديث ابن مسعود أبن املراد برج

                                                 

 .تقدم خترجيه( 1) =

 .3/97فتح الباري البن حجر ( 2)

القاضي أبو الطيب: هو اإلمام, العالمة, شيخ اإلسالم, القاضي: طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي الشافعي, ( 3)
 .17/668مائة. انظر:سري أعالم النبالء فقيه بغداد, ولد سنة مثان وأربعني وثالمثائة آبمل, وتويف سنة مخسني وأربع

 .[238( ]البقرة/4)
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فظهر أن اجتماعه ابلنيب صلى هللا وسلم بعد رجوعه   ,فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤالء)1(,يتجهز إىل بدر
كان ابملدينة وإىل هذا اجلمع حنى اخلطايب ومل يقف من تعقب كالمه على مستنده ويقوي هذا اجلمع رواية  

فإهنا ظاهرة يف أن كال من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ هو  )2(أخرجها النسائي.كلثوم اليت 
 بثالث اهلجرة قبل مبكة الكالم نسخ كان  وأما قول ابن حبان: ") )3 واُقوُموا َّلِلَِّ قاانِِتنيا  قوله تعاىل: 

 قبل يصلون كانوا  قومه ألن نيتكلمو  قومي كان  أي"  نتكلم كنا"   أرقم بن زيد قول ومعا :قال ،سنني
 املدينة أهل ذلك بلا مبكة الكالم حتر  نسخ فلما ،القرآن يعلمهم كان  الذي عمري بن مصعب مع اهلجرة
 قبل كان  إمنا إليهم عمري بن مصعب وتوجه األنصار إسالم وأبن ،ابتفاق مدنية اآلية أبن متعقب فهو ،فرتكوه
 كذا"   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خلف نتكلم كنا"   أرقم بن زيد حديث يف وأبن ،واحدة بسنة اهلجرة
.  إليهم  النيب هجرة قبل ابملدينة يصلون كانوا  الذين األنصار املراد يكون أن فانتفى الرتمذي أخرجه
  النيب خلف يصلي كان  من"  نتكلم كنا"   :بقوله أراد أرقم بن زيد أبن آخر موضع يف حبان ابن وأجاب
 أيب حديث من الطرباين روى ومبا ،اندرا إال جيتمعون مبكة كانوا  ما أبهنم أيضا متعقب وهو ،املسلمني من مبكة
 مث فيقضي فاته مبا فيخربه جنبه إىل الذي سأل يصلون فوجدهم املسجد دخل إذا الرجل كان"   :قال أمامة
 أاب ألن قطعا ابملدينة كان  اوهذ "، )4( احلديث فذكر"  الصالة يف فدخل يوما معاذ جاء حىت ،معهم يدخل
 به أجيب ما مجلة ومن"وقد أجاب العراقي عن ذلك اإلشكال:  " . )5(هبا أسلما إمنا جبل بن ومعاذ أمامة
 يف قوله ويرد ".اآلية نزول حني إال الصالة يف الكالم حتر  يبلغه مل ممن أرقم بن زيد أن اإلشكال ذلك عن

 بعضهم تكليم أن املعلوم ومن  هللا رسول خلف كان  ذلك وأن"  هصاحب منا الرجل يكلم"  :الباب حديث
 .عنه صح كما  خلفه من يراهم ألنه عليه خيفى ال الصالة يف بعضا

 . ابملدينة اإلابحة نسخت مث أبيح مث مبكة نسخ الكالم يكون أن األجوبة ومن 
  .الكالم سائر حتر  ىعل زيد وحديث الصالة مصلحة لغري الكالم حتر  على مسعود ابن حديث محل ومنها 

 س   ريج اب   ن ذل   ك ق   ال  الن   يب ح   ديث في   ه حك   ى ألن   ه ؛ إلي   ه واملص   ري مس   عود اب   ن ح   ديث ت   رجيح ومنه   ا
 يفع ل ك ان  عم ن احلكاي ة - الص الة يف ن تكلم كنا  بقوله"  أراد أرقم بن زيد أن ومنها . الطيب أبو والقاضي)6(

                                                 

مسند أيب داود الطيالسي: لإلمام سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي, حتقيق: الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي, دار ( 1)
 أنه قال: "إسناده , وحسنه حمققه بشواهده ونقل عن احلافظ ابن كثري344برقم: 1/270ه.1419هجر, الطبعة األوىل, 

  جيد قوي وسياق حسن" وحتسني احلافظ ابن حجر له أيضا.

 . رجاله ثقات وصححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي .1219برقم  3/23السنن ( 2)

 [238( ]البقرة/3)

 (.7850املعجم الكبري رقم: )( 4)

 بتصرف. 97ـ 3/96فتح الباري البن حجر ( 5)

أمحد بن عمر, ابن ُسريج, القاضي اإلمام, شيخ اإلسالم, فقيه العراقني, إمام أصحاب الشافعي يف وقته , هو أبو العباس ( 6)
 =, هتذيب 14/201صاحب املصنفات, ولد سنة بضع وأربعني ومائتني, وتويف سنة ست وثالمثائة. انظر: السري للذهيب 
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 )1(."بعي د وه و حب ان اب ن ذل ك مع ا ذك ر قوم ه، بع ض يري د وه و ك ذا  فعلن ا :القائ ل يق ول كم ا  مك ة يف ذلك
فالراجح هنا أن النسخ قد حدث ابملدينة مجعا بني الروايتني وأن الناسخ هو قوله تع اىل: " وقوم وا هلل ق انتني " 
فدل هذا أيضا أن القرآن ينس خ الس نة كم ا أن الس نة تنس خ الق رآن ألن ك ال منهم ا وح ي م ن هللا تع اىل. وهللا 

 م.أعل
ك    م ف    أمر ه    ذا احل أن الك    الم يف الص    الة ك    ان ج    ائزاً يف أول اإلس    الم مث نس    خ :خالص    ة ه    ذا الفص    ل ه    ي

 .واُقوُموا َّلِلَِّ قاانِِتنيا  املسلمون ابلسكوت وذلك بعد نزول قوله تعاىل:
 وذلك لألدلة التالية:

 . ارضي هللا عنهموزيد بن أرقم  ,وقد صرح بذلك من الصحابة عبد هللا بن مسعود (1)

 وثبت ذلك أيضا ابلتاريخ. (2)

  .وقد وقع أيضا اإلمجاع على نسخ الكالم يف الصالة (3)

وق ع يف املدين ة مجع اً ب ني رواي ة اب ن مس عود وزي د ب ن أرق م كم ا تق دم م ن ق ول احل افظ اب ن  النس خ فالراجح أن
اجلمه ور  إلي هذه ب فالكالم يف الصالة عمدا يبطل الصالة فهو حرام إمجاع اً وأم ا م ا  ,حجر نقاًل عن اخلطايب

أن الك  الم م  ن الناس  ي وم  ن اجلاه  ل وألج  ل مص  لحة الص  الة أن ذل  ك ال يبط  ل الص  الة اس  تدالالً م  ن ح  ديث 
فالنس خ ق د وق ع يف أص ل املس ألة ولكن ه  )2(.فهذا حيمل على التخصيص من عم وم حت ر  الك الم ,ذي اليدين

 حصل فيه بعض اإلستثناءات لألدلة اخلاصة هبا. وهللا أعلم.
 

                                                 

 .2/251األمساء واللغات للنووي  =

 .2/369نيل األوطار للشوكاين ( 1)

 .276املصدر السابق، الرسوخ للجعربي، ص: ( 2)
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 المبحث الثالث

 (1)التطبيق في الركوع

 المطلب األول: تخريج األحاديث الواردة في التطبيق في الركوع
 :األحاديث الدالة على مشروعية التطبيق في الركوع 

 ق  ال:فقلن  ا: ال،  "أص  لى ه  ؤالء خلفك  م؟ ق  ال:"أتين  ا عب  د هللا ب  ن مس  عود يف داره ف ق  ال:ع  ن األس  ود وعلقم  ة 
فجع  ل أح  دان ع  ن ميين  ه  ,وذهبن  ا لنق  وم خلف  ه فأخ  ذ أبي  دينا ق  ال:فل  م أيم  ران أبذان وال إقام  ة،  "وافقوم  وا فص  ل"

مث أدخلهم ا ,فض رب أي دينا وطب ق ب ني كفي ه  ق ال: ,فلما ركع وضعنا أيدينا عل ى ركبن ا قال: ,واآلخر عن مشاله
وإذا رك ع  ,ذل ك فلي ؤمكم أح دكموإذا كن تم أكث ر م ن  ,وإذا كن تم ثالث ة فص لوا مجيع ا ق ال:"بني فخذي ه... مث 

 .ف أراهم"  فلكأين أنظ ر إىل اخ تالف أص ابع رس ول هللا ,فليفر  ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بني كفيه
ويف لفظ آخر: " فوضعنا أيدينا على ركبنا فض رب أي دينا مث طب ق ب ني يدي ه مث جعلهم ا ب ني فخذي ه فلم ا ص لى 

 )".)2هكذا فعل رسول هللا  قال:
 :حاديث الدالة على نسخ التطبيق واألمر بوضع األيدي على الركباأل

مث  ,حديث سعد بن أيب وقاص: عن مصعب بن سعد يقول: "صليت إىل جن ب أيب فطب ق ت ب ني كف ي   ( 1)
 )3(كنا نفعله فنهينا عنه، وأمران أن نضع أيدينا على الركب".  قال:و  ,وضعتهما بني فخذي ، فنهاين

ق  دمت " :أب  و س  ربة اجلعف  ي ق  الحي ث  وق  اصأيب م ا ورد ع  ن س  عد ب  ن ع ن رج  ل م  ن امله  اجرين مبث  ل  ( 2)
َيعب  دهللا م  ا حيمل  ك عل  ى  :رج  ل م  ن امله  اجرين ق  الف ,ق  ال:املدين  ة أطب  ق كم  ا يطب  ق أص  حاب عب  دهللا وأرك  ع 

رمب  ا  ولك  ن رس  ول هللا  ,ص  دق عب  دهللا ق  ال:ك  ان يفعل  ه   ك  ان عب  دهللا يفعل  ه وذك  ر أن رس  ول   :ه  ذا؟ قل  ت
فلم ا ق دم ك ان ال  ق ال:جتم ع علي ه املس لمون فاص نعه اف انظر م ا  , أحدث هللا ل ه األم ر اآلخ رمث ,صنع األمر

 )4(".يطبق

                                                 

 /3والتطبيق: هو أن جيمع بني أصابع يديه وجيعلها بني ركبتيه يف الركوع والتشهد. انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )( 1)
114 .) 

كوع ونسخ التطبيق أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب املساجد ابب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الر ( 2)
(، الرسوخ للجعربي 224(، اإلعالم البن اجلوزي ) ص:344 /1(.، االعتبار للحازمي )1193-1191رقم  5/19)

 (.261) ص: 

، 790رقم:  -2/347أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب األذان ابب وضع األكف على الركب يف الركوع، )( 3)
(، 344 /1(.، االعتبار للحازمي )1194رقم  – 5/21حيحه كتاب املساجد )واللفظ له. وأخرجه اإلمام مسلم يف ص

 (.261(، الرسوخ للجعربي ) ص:224اإلعالم البن اجلوزي ) ص:
, االعتبار للحازمي 2/84السنن الكربى للبيهقي كتاب الصالة ابب السنة يف وضع الراحتني على الركبتني ونسخ التطبيق ( 4)

 ت من رجال الصحيحني إال هارون بن عبدهللا فإنه من رجال مسلم فقط. , ورجال اإلسناد ثقا1/347
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 .)1(" إمنا فعله مرة" أي التطبيق. أن النيب  رضي هللا عنهماوجاء عن ابن عمر  ( 3)

 )2(." فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبيتك "قال: أن النيب  عن رفاعة بن رافع  ( 4)

 ق ال:أن ه رك ع فج اىف يدي ه ووض ع يدي ه عل ى ركبتي ه...إىل آخ ره. مث  عقبة بن عمرو  عن أيب مسعود ( 5)
 )." )3هكذا رأيته رسول هللا "

وفي ه" وإذا رك ع أمك ن يدي ه  يف ح ديث طوي ل يف ص فة ص الة رس ول هللا  عن أيب محيد الس اعدي  ( 6)
 )5(.يه على ركبتيه"" مث يركع ويضع راحت:ظهره" ويف لفظ عند أيب داود )4(من ركبتيه مث هصر

 المطلب الثاني: آراء العلماء في المسألة مع أدلتهم.

ألحادي  ث أوردوا فيه  ا اكت  بهم و   احل  ازمي واب  ن اجل  وزي واجلع  ربي رمحه  م هللا تع  اىل ه  ذه املس  ألة يف األئم  ة:ذك  ر 
نس   خ يف م   ة الص   ريح عاللالتطبي   ق يف الرك   وع  نس   خ املتعارض   ة وأق   وال العلم   اء يف املس   ألة مث ت   رجح ل   ديهم

 . وأما اإلمام األثرم وابن شاهني فإهنما مل يتطرقا إىل املسألة أصالً  املسألة. 
ذك ر اخ تالف العلم اء يف املس ألة مث  ,وملا ذكر اإلمام احلازمي حديث عب دهللا ب ن مس عود يف مش روعية التطبي ق

دي  ث الدال  ة عل  ى وض  ع اجل  وزي اآلحا اب  ن وق  د أورد اإلم  ام  )6(.رج  ح وق  وع النس  خ فيه  ا وذك  ر أدل  ة النس  خ
" العم ل عل ى احل ديث األول  ق ال:مث ذكر حديث اب ن مس عود يف التطبي ق مث  ,اليدين على الركبتني يف الركوع

                                                 

أخرجه احلازمي من طريق عمرو الناقد عن إسحاق األزرق عن ابن عون عن ابن سريين عن انفع عن ابن عمر به. ورجال ( 1)
حديث غريب يعّد يف أفراد  إسناده ثقات ذكره احلافظ يف الفتح وعزاه إىل ابن املنذر وفوى إسناده، وقال احلازمي: "هذا

(، الرسوخ للجعربي 223(، اإلعالم البن اجلوزي )ص 346 /1عمرو الناقد عن إسحاق". انظر: االعتبار للحازمي )
 (.348 /2(، فتح الباري البن حجر )262)ص 

ي بن حيىي عن أبيه أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد هللا الواسطي عن حممد بن عمرو بن علقمة عن عل( 2)
. 859, برقم: 1/377سنن أيب داود كتاب الصالة ابب صالة من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود  عن رفاعة به انظر:

فاحلديث حسن كما حسنه   884يف التقريب ص:  وفيه حممد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام كما قال احلافظ
. واحلديث هبذا السياق اثبت من 260. الرسوخ للجعربي ص/4/10يب داود الرتمذي واأللباين انظر: صحيح سنن أ

 , 793حديث أيب هريرة يف املسيئ صالته انظر: صحيح البخاري برقم: 

أخرجه أبوداود والنسائي من طريق عطاء بن السائب عن سامل الرباد عن أيب مسعود به. انظر: سنن أيب داود كتاب الصالة ( 3)
. سنن النسائى كتاب التطبيق ابب مواضع الراحتني 863, برقم:1/378يم صلبه يف الركوع والسجود ابب صالة من ال يق

. فاإلسناد فيه عطاء بن السائب فهو خمتلط وروى عنه جرير بن عبداحلميد وأبو 1035. برقم: 2/529يف الركوع 
حسن هبا وقال األلباين: "ولكن احلديث  األحوص ومها ليسا ممن مسع من عطاء قبل االختالط ولكن احلديث له شواهد فهو
 .4/15فإن كل ما فيه من السنن قد جاء مفرقا يف أحاديث". انظر: صحيح سنن أيب داود 

أي: ثناه إىل األرض . جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار: للشيخ حممد طاهر اهلندي الفتين , مكتبة دار ( 4)
 (.5/171هـ,)1415ة, الطبعة الثالثة, اإلميان ابملدينة املنور 

 .261, الرسوخ للجعربي ص/ 828برقم  2/388صحيح البخاري كتاب األذان ابب سنة اجللوس يف التشهد ( 5)
 . 1/341االعتبار للحازمي ( 6)
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بع د  ق ال:و ذكر اإلمام اجلع ربي أحادي ث الب اب املختلف ة م ع ذك ر اخ تالف العلم اء و  )1(وهذا الثاين منسوخ"
 ؤالء األئمة ابألدلة التالية:هاستدل و .  )2(" هذا صريح يف النسخ"حديث سعد:

وأم ران أن نض ع األي دي  ,إان كنا نفعل هذا فنهينا عن ه" على النسخ بقوله:سعد بن أيب وقاص  تصريح ( 1)
 )3(.ابن اجلوزي:" فأخرب أن هذا آخر األمرين فبان النسخ" قالعلى الركب" 

وفه  م  ,أن  ه ع  رف األول والث  اينفف  ي إنك  ار س  عد حك  م التطبي  ق بع  د إق  راره بثبوت  ه دالل  ة عل  ى " :احل  ازمي ق  ال
 )4( ".الناسخ واملنسوخ

"وه    ذا ص    ريح يف  :اإلم    ام اجلع    ربي ق    ال .إمن    ا فعل    ه م    رة" أي التطبي    ق ع    ن اب    ن عم    ر أن الن    يب  ( 2)
 )5(.النسخ"

 ,عفيأيب سربة اجلعلى نسخ التطبيق كما تقدم يف حديث  رجل من املهاجرين  تصريح ( 3)

ه موج ود يف ح ديث أيب محي د الس اعدي وغ ريه يف ص فة رك وع الن يب البيهقي:" وهذا الذي صار األمر إلي  قال 
, 6(."ويف ذلك ما دل على أن أهل املدينة أعرف ابلناسخ واملنسوخ من أهل الكوفة( 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

  :قد اختلف العلماء يف إزالة التعارض بني أحاديث املسألة على مسلكني
ادعاء النسخ: تقدم يف املطلب الثاين أن األئمة الثالثة: احلازمي وابن اجلوزي واجلع ربي اتفق وا : املسلك األول

وه  و م  ذهب كاف  ة أه  ل العل  م م  ن الص  حابة والت  ابعني فم  ن  ،عل  ى وق  وع النس  خ يف مس  ألة التطبي  ق يف الرك  وع
 .كم  ا س بق ذك ر أدل  تهم  ،وأن احملك  م ه و اإلمس اك ابلرك ب ،حي  ث رأوا أن التطبي ق يف الرك وع منس وخ  بع دهم

احل ازمي:" ومل يبل ا اب ن  ق الوأما ما جاء عن اب ن مس عود وغ ريه ع ن مش روعية التطبي ق أبهن م مل ي بلغهم النس خ 
بع ض أه ل العل م: يف ذل ك دالل ة عل  ى أن  ق الوع رف ذل ك أه ل املدين ة ف رووه وعمل وا ب ه. و  ,مس عود نس خه

  )7(.سكن غريها من البالد"أهل املدينة أعلم ابالناسخ واملنسوخ ممن فارقها و 
أنه يرى التخيري بني التطبيق ووضع األيدي عل ى الرك ب  اجلمع بني الرواَيت: جاء عن علي  :املسلك الثاين

 نقل ه )8(" إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا يعين وض عت ي ديك عل ى ركبتي ك، وإن ش ئت طبق ت" قال:حيث 
                                                 

 . 221اإلعالم البن اجلوزي ص/( 1)

 . 259الرسوخ للجعربي ص/( 2)

 . 224اإلعالم البن اجلوزي ص/( 3)
 .1/345تبار للحازمي االع( 4)
 .262الرسوخ للجعربي ص/( 5)

 . 2/84السنن الكربى للبيهقي ( 6)

 .1/343االعتبار للحازمي ( 7)

ه 1406شي ابكستان, الطبعة األوىل املصنف: لإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة, إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كرات( 8)
 .2/349.( وحسنه احلافظ يف الفتح 1/245)
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ي رى التخي ري فإم ا إن ه مل يبلغ ه النه ي وإم ا محل ه عل ى كراه ة وه و ظ اهر يف أن ه ك ان " قال:احلافظ يف الفتح، مث 
مع  ارض مب ا ج اء ع  ن س عد وغ  ريه م ن الص  حابة كم ا تق  دم  ألن ق  ول عل ي . وه و م  ذهب ض عيف )1(."التنزي ه

 ," كنا نفعله فنهينا عنه وأمران أن نضع أيدينا عل ى الرك ب" وفي ه التص ريح عل ى نس خ التطبي ق:  سعد  قالو 
 . ملراد ابآلمر والناهي يف ذلك هو النيب بناء على أن ا

وق  د اس  تدل اب  ن خزمي  ة  ".وه  ذه الص  يغة خمتل  ف فيه  ا وال  راجح أن حكمه  ا الرف  ع" :يق  ول احل  افظ رمح  ه هللا 
ه اب  ن خزمي  ة ؛ ألن املع  ا قال  الش  وكاين:" الظ  اهر م  ا  ق  ال: )2(.بقول  ه:" فنهين  ا عن  ه" عل  ى أن التطبي  ق غ  ري ج  ائز

 )3(هو احلق التحر ، وقول الصحايب ال يصلح قرينة لصرفه إىل اجملاز". احلقيقي للنهي على ما
، مث إن الص  حابة هن  اقل  ت: خاص  ة إذا ك  ان ق  ول الص  حايب مع  ارض أبق  وال الص  حابة اآلخ  رين كم  ا ه  و احل  ال 

" إن ق  ال:أن  ه  ب  ل ج  اء ع  ن عم  ر  .مل ي  ذكروا التطبي  ق س  وى اب  ن مس  عود ال  ذين نقل  وا ص  فة ص  الة الن  يب 
 )5(.تفاق بنسخ التطبيقوقد نقل اإلمام السندي اال )4(.نت لكم فخذوا ابلركب"الركب س
ى الرك   ب ألي   دي عل   اوأن األحادي   ث الدال   ة بوض   ع  ,ق   د ت   رجح ل   دي  أبن التطبي   ق يف الرك   وع منس   وخقل   ت: 

 انسخة وذلك لألمور التالية:
، حي  ث اجرين امله   وج  ود التص  ريح م  ن الص  حابة كم  ا ج  اء ع  ن اب  ن عم  ر وس  عد ب  ن أيب وق  اص ورج  ل م  نل

  .يدي على الركبوضع األمث هني عنه بعد ذلك وأمر ب ,صر حوا أبن التطبيق كان مأموراً يف أول اإلسالم

ق د  وأن الرس ول ,قد بينت السبب يف ذلك أبن التطبيق كان من صنيع اليهود  رضي هللا عنهابل إن عائشة 
مث أم  ر يف آخ  ر  ,موافق  ة أه  ل الكت  اب فيم  ا مل ين  زل علي  هفعل  ه يف أول اإلس  الم ألن  ه علي  ه الس  الم  ك  ان يعجب  ه 

وهب  ذا اتض  ح األم  ر وهلل  .)6(ذك  ره احل  افظ اب  ن حج  ر ع  ن التطبي  ق أيض  اً  األم  ر مبخ  الفتهم وهل  ذا هن  ى الرس  ول 
 احلمد.

                                                 

 (2/349فتح الباري البن حجر )( 1)
صحيح ابن خزمية: لإلمام حممد بن إسحاق ابن خزمية , حتقيق: الدكتور حممد مصطفى األعظمي, املكتب اإلسالمي, ( 2)

 1/301ه1412الطبعة الثانية, 

 ( 283 /2نيل األوطار للشوكاين للشوكاين )( 3)

(. وقال 258( رقم 43 /2ن على الركبتني يف الركوع، )سنن الرتمذي، كتاب الصالة ابب ما جاء يف وضع اليدي( 4)
 الرتمذي:" حديث حسن صحيح" ورجاله ثقات فهو صحيح كما صححه األلباين. 

(. التعليقات السلفية على سنن النسائي:للشيخ عطاء هللا حنيف ,تعليق: أبو 527 /1حاشية السندي على سنن النسائي )( 5)
  (.2/109ه)1422بة السلفية ,الهور,الطبعة األوىل:األشبال شاغف وأمحد جمتىب ,املكت

  (.349 /2فتح الباري البن حجر )( 6)
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 رابعالمبحث ال

 دخول المسبوق مع اإلمام

 المطلب األول: األحاديث الواردة في كيفية دخول المسبوق مع اإلمام

فليص نع كم ا ص نع  ,"إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال عن علي ومعاذ بن جبل: عن النيب  ( 1)
  (1).اإلمام"

"كنا  يت الصالة إذ جاء رجل وقد س بق بش يء م ن الص الة أش ار إلي ه ال ذي  قال:عن معاذ بن جبل  ( 2)
وقد س بقت ب بعض  ,ت يوماوكنا بني راكع وساجد وقائم وقاعد فجئ قال: ,يليه قد سبقت بكذا وكذا فيقضي

ال أج  ده عل  ى ح  ال إال كن  ت عليه  ا فكن  ت حب  اهلم ال  يت وج  دهتم  :فقل  ت,الص  الة وأش  ري إيل ابل  ذي س  بقت ب  ه 
 :واق ال "من القائل كذا وك ذا قال:"و  ,الناس واستقبل رسول  ,قمت وصليت ,فلما فرم رسول هللا  ,عليها

فليص ل  ,إذا ج اء أح دكم وق د س بق بش يء م ن الص الة ,"قد سن لكم مع اذ فاقت دوا ب ه قال:ف ,معاذ بن جبل
  (2).فإذا فرم اإلمام فليقض ما سبقه به" ,مع اإلمام بصالته

                                                 

أخرجه الرتمذي والطرباين واحلازمي من طرق عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن معاذ ( 1)
ق السبيعي عن هبرية بن يرمي عن علي به. انظر: به. وأخرجه الطرباين واحلازمي من طريق حجاج بن أرطاة عن أيب إسحا

, املعجم 591برقم  2/485 ؟سنن الرتمذي أبواب الصالة ابب ما ذكر يف الرجل يدرك اإلمام وهو ساجد كيف يصنع
ويف إسنادحديث معاذ احلجاج بن أرطاة, وفيه علة أخرى: وهي  1/400, االعتبار للحازمي 267برقم:  20/132الكبري 

مجن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ, كما قال الرتمذي وابن خزمية. انظر: نصب الراية ألحاديث اهلداية:للعالمة أن عبد الر 
فيه احلجاج  ( وأما يف إسناد علي1/267ه.) 1407مجال الدين الزيلعي ,دار إحياء الرتاث العريب ,بريوت ,الطبعة الثانية ,

ف وانقطاع" وصححه األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي فلعله من "وفيه ضع 2/42أيضا وقال: احلافظ يف التلخيص 
أجل املتابعات ومنها ما سيأيت. وقال: ابن حجر: وقد ورد األمر بذلك صرحيا يف سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز 

فليكن معي على احلال اليت أان  أنه قال: "من وجدين قائما أو راكعا أو ساجدا بن رفيع عن أانس من أهل املدينة عن النيب 
عليها ويف الرتمذي حنوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا ويف إسناده ضعف لكنه ينجرب بطريق سعيد بن منصور املذكورة" 

 . 2/342الفتح 

ليلى عن  أمحد وأبو داود وابن خزمية والطرباين والبيهقي واحلازمي من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيبأخرجه ( 2)
, صحيح 506برقم  1/246, سنن أيب داود كتاب الصالة ابب كيف األذان 223, 5/246معاذ به. انظر: املسند 

-270برقم  135-20/132, املعجم الكبري 383برقم  1/199ابن خزمية, ابب الرتجيع يف األذان مع تثنية اإلقامة 
يصنع ما يصنع اإلمام فإذا سلم اإلمام قام فأمت ابقي صالته  , السنن الكربى كتاب الصالة ابب املسبوق ببعض صالته272

وأمحد يف  1/403, وقد اتبع حصني بن عبد الرمحن عمرو بن مرة عند ابن خزمية واحلازمي يف االعتبار للحازمي 2/296
ولكن  2/42هبذا اإلسناد. واحلديث رجاله ثقات إال أن عبد الرمحن مل يسمع من معاذ كما يف التلخيص  5/233مسنده 

فذكر احلديث وجاء عند ابن أيب  جاء عند أيب داود عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قال: حدثنا أصحابنا أن رسول هللا 
كتاب الصلوات ابب ما جاء يف األذان واإلقامة كيف هو؟ أبن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال:   1/203شيبة يف املصنف 

 =اإلسناد متصال ألن جهالة الصحابة ال تضر. فاحلديث يكون هبذا صحيحا وقال  فعلى هذا يكون حدثنا أصحاب حممد 
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فاس جدوا وال تع دوها  ,إذا جئ تم إىل الص الة وحن ن س جود" :رس ول هللا  ق ال ق ال: عن أيب هريرة  ( 3)
  (1).ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة" ,شيئا

 علماء في كيفية دخول المسبوق مع اإلمامالمطلب الثاني: آراء ال

وق د اتفق ا عل ى وق وع النس خ يف  ،احلازمي واجلعربي حيث أوردا فيها حديث مع اذ ان:ذكر هذه املسألة اإلمام
إذا سبق أح دهم  أبن الناس كانوا على عهد رسول هللا  :حيث جاء التصريح بذلك يف حديث معاذ ,املسألة

فج  اء مع  اذ والق  وم  ,مث ي  دخل معه  م ,ا إلي  ه ابل  ذي س  بق فيص  لي م  ا س  بق ب  هبش  يء م  ن الص  الة س  أهلم فأش  ارو 
إن " :رس  ول هللا ق  الف ,ق  ام مع  اذ فقض  ى م  ا س  بق ب  ه فقع  د معه  م فلم  ا س  لم رس  ول هللا  ,قع  ود يف ص  الهتم

زي األث رم واب ن ش اهني واب ن اجل و :و ه ذه املس ألة مل ي ذكرها األئم ة اآلخرون (2)."معاذا قد سن لكم فاقتدوا به
 يف كتبهم.

                                                 

, وقد صححه األلباين: "إسناده صحيح على شرط الشيخني, وقول ابن أيب ليلى: حدثنا أصحابنا يريد به أصحاب النيب  =
 . 2/426ابن حزم وابن دقيق العيد وابن الرتكماين". انظر: صحيح سنن أيب داود 

عن سعيد بن أيب مرمي عن انفع بن يزيد عن حيىي بن  طرق ه أبو داود والدارقطين واحلاكم والبيهقي وابن خزمية كلهم منأخرج( 1)
سنن أيب داود كتاب الصالة ابب يف الرجل يدرك  :أيب سليمان عن زيد بن أيب العتاب وابن املقربي عن أيب هريرة به. انظر

, السنن: لإلمام علي بن عمر الدار قطين, حتقيق: جمدي بن منصور 893برقم  1/387اإلمام ساجدا كيف يصنع 
كتاب الصالة ابب من أدرك اإلمام قبل إقامة صلبه فقد ,ه1424الشوري, دار الكتب العلمية,بريوت, الطبعة الثانية, 

حتقيق: مصطفى , املستدرك على الصحيحني: لإلمام أيب عبد هللا احلاكم النيسابوري, 1299برقم  1/339أدرك الصالة 
برقم  1/336كتاب اإلمامة وصالة اجلماعة   ,هـ1422عبد القادر عطاء, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثانية, 

صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب  ,2/89, السنن الكربى للبيهقي كتاب الصالة ابب إدراك اإلمام يف الركوع 783
. وفيه حيىي بن أيب سليمان لني احلديث كما يف التقريب 1622برقم  3/57القتداء به ساجدا واألمر اب اإلمام إدراك املأموم

ن ايوابقي رجاله ثقات وابن املقربي حيتمل أن يكون سعيد بن أيب سعيد املقربي أو أبوه وكل منهما ثقة ويرو  1057ص/
يمان من ثقات البصريني ووافقه الذهيب ولكن "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وحيىي بن أيب سل :مجيعا عن أيب هريرة. وقال احلاكم

الصواب أن اإلسناد ضعيف من أجل حيىي بن أيب سليمان كما قاله البيهقي, ولكن األلباين صححه يف اإلرواء وحسنه يف 
صحيح سنن أيب داود من أجل املتابعات والشواهد وذكر للحديث طرقا أخرى, منها: ما أخرجه البيهقي من طريقه عن عبد 

"إذا جئتم واإلمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا وال تعتدوا ابلسجود إذا مل  زيز بن رفيع عن رجل عن النيب الع
يكن معه الركوع" قال األلباين: أخرجه البيهقي وهو شاهد قوي فإن رجاله كلهم ثقات" مث قال: "الرجل الذي مل يسم إن كان 

عدول فال يضر عدم تسميته كما هو معلوم وإن كان اتبعيا فهو مرسل ال أبس  صحابيا فالسند صحيح ألن الصحابة كلهم
به كشاهد ألنه اتبعي جمهول. والكذب يف التابعني قليل كما هو معروف" مث ذكر طرقا وآاثرا أخرى . انظر: إرواء الغليل يف 

(, 2/261ه) 1405الطبعة الثانية,  ختريج أحاديث منار السبيل: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي,
 . 2/89,90وانظر أيضا: السنن الكربى للبيهقي  4/46صحيح سنن أيب داود 

 . 300-298, الرسوخ للجعربي ص/404-1/400االعتبار للحازمي ( 2)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

حي ث اس تدال ل ذلك حب ديث مع اذ وم ا يف  ,احل ازمي واجلع ربي بوق وع النس خ يف املس ألة تقدم ترجيح اإلم امني:
وق  د ص  رح بوق  وع النس  خ اإلم  ام الش  افعي  وق  ع يف املس  ألة نس  خ ,وج  اء التص  ريح م  ن الص  حابة أبن  ه  ,معن  اه
مث دخ  ل م  ع اإلم  ام يف ص  الته  ,س  بق اإلم  ام الرج  ل بركع  ة فج  اء الرج  ل فرك  ع تل  ك الركع  ة لنفس  ه"وإذا  :بقول  ه

مث أيت بغ  ريه وه  ذا  ,وال جي  وز أن يبت  دت الص  الة ,وعلي  ه أن يعي  د الص  الة ,فص  الته كله  ا فاس  دة ,ح  ىت يكمله  ا
بش يء  س بقه الن يب قد كان املسلمون يصنعون حىت جاء عبد هللا بن مسعود أو معاذ ب ن جب ل وق د  .منسوخ

فاتبعوه ا"  س نة "إن اب ن مس عود أو مع اذا ق د س ن لك م :الن يب  ق الف ,من الص الة ف دخل مع ه مث ق ام يقض ي
أم ر أن تس نت ه ذه الس نة فواف ق ذل ك  "إن معاذا قد س ن لك م" حيتم ل أن يك ون الن يب  :قوله  :املزين قال

  (1),ل ما يسن وليس به حاجة إىل غريه"يف ك وذلك أن ابلناس حاجة إىل رسول هللا  ,فعل معاذ
  (2)."وقوله قد سن لكم أي أمرته أن يسن لكم أو وافق ما أمرت به فأقره عليه" :اجلعربي قالو 

نس خ لقول بوق وع الادي ث ف اومل أقف على قول آخر ألهل العلم خيالف هذا القول يف إزال ة التع ارض ب ني األح
 بذلك. وهللا أعلم. يف املسألة هو الراجح لتصريح الصحابة 

** *** ** 

                                                 

  .1/404العتبار ا( 1)

 . 300لرسوخ للجعربي ص/ا( 2)
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 خامسالمبحث ال

 صالة الخوف

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صالة الخوف
 :األحاديث الدالة على جواز تأخير الصالة عن وقتها

ع  ن ص  الة العص  ر ح  ىت اص  فرت الش  مس أو  "ش  غل املش  ركون رس  ول هللا  ق  ال:ع  ن عب  د هللا ب  ن مس  عود 
حش   ا هللا قب   ورهم " ق   ال:أو  "ص   الة الوس   طى م   أل هللا قب   ورهم وأج   وافهم انرا "ش   غلوان ع   ن ق   ال:ف ,امح   رت

  (1).وعند مسلم زَيدة )صالة العصر( بعد )صالة الوسطى( ".وأجوافهم انرا

 :األحاديث الدالة على مشروعية صالة الخوف وعدم جواز تأخير الصالة

فل م يص ل الظه ر والعص ر واملغ رب  يف ش يء م ن أم ر املش ركني شغل النيب "عن عبد هللا بن مسعود  ( 1)
ه ذا لف ظ احل  ازمي وأم ا عن  د  .وذل ك قب ل أن تن  زل ص الة اخل  وف",فلم ا ف  رم ص الها األول ف  األول  ,والعش اء

  (2)."وذلك قبل أن تنزل صالة اخلوف" :اآلخرين حنوه وليس عندهم زَيدة

هب وي م ن اللي ل ح ىت   "حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت ك ان بع د املغ رب عن أيب سعيد اخلدري  ( 2)

                                                 

, االعتبار 1425برقم  5/130ة الوسطى هي صالة العصر صحيح مسلم كتاب املساجد ابب الدليل ملن قال: الصال( 1)
 . 1/432للحازمي 

أخرجه أمحد والنسائي والبيهقي وابن أيب شيبة كلهم عن أيب الزبري عن انفع بن جبري عن أيب عبيدة بن عبد هللا بن مسعود ( 2)
ل تفوته الصلوات أبيتهن يبدأ , سنن الرتمذي كتاب الطهارة ابب ما جاء يف الرج1/375. انظر: املسند عن أبيه 

, السنن الكربى كتاب الصالة 1/324, سنن النسائي كتاب املواقيت ابب كيف يقضي الفائت 179برقم  1/337
, املصنف كتاب الصلوات ابب يف الرجل يتشاغل يف احلرب وحنوه  1/403ابب األذان واإلقامة للجمع بني صلوات فائتات 

, وفيه أيضا تدليس أيب 1174 أن أاب عبيدة مل يسمع من أبيه. انظر: التقريب ص/.رجاله ثقات إال 2/70كيف يصلي؟ 
, وقال: الرتمذي "ليس إبسناده أبس 1/256الزبري وقد روى ابلعنعنة, وضعف إسناده األلباين يف اإلرواء من أجل االنقطاع 
. وأخرجه احلازمي 6/18هذا إسناد ضعيف" إال أن أاب عبيدة مل يسمع من عبد هللا", وقال حمققوا املسند: "حسن لغريه و 

من طريق احلارث بن أسد احملاسيب عن حممد بن كثري الكويف عن ليث بن أيب سليم عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن 
, وحممد بن  209, وفيه احلارث ابن أسد "مقبول" كما يف التقريب ص/1/433.االعتبار للحازمي  عبد هللا بن مسعود 

 وليث ابن أيب سليم ضعيف أيضا وابقي رجاله ثقات.  891كويف "ضعيف" كما يف التقريب ص/كثري ال
د سلمي عن ابن مسعو لرمحن الاعبد  فاحلديث حسن مبجموع الطريقني مث إن له طرقا أخرى وشواهد منها ما رواه أبو يعلى عن أيب

ث ار املامون للرتام أسد, د سليتميمي: حتقيق: حسنيبه. انظر مسند أيب يعلى املوصلي: لإلمام أمحدبن علي بن املثىن ال
جم ا يف املعباس حنوه كم( ولكن فيه زيد بن أيب أنيسة وهو ضعيف ومنها ما روي عن ابن ع2628برقم  5/39بريوت.)

أيب  لشواهد كلها حديثاويف إسناده ابن هليعة وفيه مقال, وأحسن من هذه  10717برقم  10/360الكبري للطرباين 
عليقه على سنن اين يف تاأللب اخلدري الذي ثبت إبسناد صحيح كما سيأيت خترجيه إن شاء هللا. فهو حسن كما حسنهسعيد 

 . 6/18الرتمذي وحمققوا املسند ابلشواهد واملتابعات. انظر املسند 
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ُ قا ِوَِي عازِي ًزا :كفينا وذلك قول هللا عز وجل ُ اْلُم ْؤِمِننيا اْلِقتا الا واكا انا اَّللَّ ب الال  ف دعا رس ول هللا  (1)واكافا ى اَّللَّ
مث  ,مث أق  ام العص  ر فص  الها ك  ذلك ,كم  ا ك  ان يص  ليها يف وقته  ا,ف  أمره فأق  ام الظه  ر فص  الها فأحس  ن ص  الهتا 

ويف  (2)فارِجا ااًل أاْو رُْكبا ااًن  وذلك قبل أن ينزل هللا يف ص الة اخل وف: قال: ,فصالها كذلك أيضا أقام العشاء
إىل آخ  ر  "وذل  ك قب  ل أن ين  زل يف القت  ال ........ ,"حبس  نا ي  وم اخلن  دق ح  ىت ك  ان بع  د املغ  رب ه  وَي :لف  ظ

  (3)احلديث حنوه.

 ,أن طائف ة ص فت مع ه"م ذات الرق اع ص الة اخل وف ي و  م ن ص لى م ع الن يب عن صاا بن خوات ع ( 3)
مث انص رفوا فص فوا وج اه  ,مث ثب ت قائم ا وأَت وا ألنفس هم,فصلى ابلذين مع ه ركع ة  ,وطائفة صفت وجاه العدو

مث ثب ت جالس ا وأَت وا ألنفس هم مث  ,وجاءت الطائف ة األخ رى فص لى هب م الركع ة ال يت بقي ت م ن ص الته ,العدو
  (4).سلم هبم"

فص   لى بطائف   ة  ,"ك   ان يص   لي ابلن   اس ص   الة الظه   ر يف اخل   وف ب   بطن  ل   ة أن الن   يب  ع   ن ج   ابر  ( 4)
  (5)."مث سلم مث جاءت طائفة أخرى فصلى هبم ركعتني مث سلم ,ركعتني

                                                 

 . [25( ]األحزاب/1)

 . [239( ]البقرة/2)

من طريق ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن عبد الرمحن بن أيب أخرجه أمحد والنسائي وابن خزمية والطحاوي واحلازمي ( 3)
, السنن للنسائي كتاب األذان ابب األذان للفائت من الصلوات 3/25,49سعيد اخلدري عن أبيه به. انظر: املسند 

برقم  2/99, صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب ذكر فوت الصلوات والسنة يف قضائها...... 660, برقم 2/345
, شرج معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب الرجل يكون يف احلرب فتحضره الصالة وهو راكب هل يصلي أم ال؟ 996

 17/293. إسناده صحيح على شرط مسلم كما قاله حمققواملسند 1/435, االعتبار للحازمي 1844برقم  1/417
 وصححه األلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية. 

, صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين ابب 4129برقم  7/536املغازي ابب غزوة ذات الرقاع  صحيح البخاري كتاب( 4)
 . 1/436, االعتبار للحازمي 1945برقم  6/366صالة اخلوف 

أخرجه الشافعي يف مسنده ومن طريقه أخرجه البيهقي عن ابن علية أو غريه عن يونس عن احلسن عن جابر به. وقال ( 5)
انفلة ولآلخرين فريضة قال أمحد: وكذلك رواه قتادة وغريه عن  نه البيهقي: "واآلخرة من هاتني للنيب الشافعي فيما نقل ع

احلسن وثبت معناه من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر وهو من ذلك الوجه يف الصحيح رواه أشعث عن احلسن 
أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق: دكتور عبد املعطي قلعجي, . انظر: معرفة السنن واآلاثر: لإلمام  عن أيب بكرة عن النيب 

(, بدائع املنن يف مجع وترتيب مسند 6759برقم: 5/31ه)1411درا الوعى حبلب, دار قتيبة بدمشق, الطبعة األوىل , 
, الرسوخ 1/203ه1403الشافعي والسنن: أمحد بن عبد الرمحن البناء الساعايت, مكتبة الفرقان مبصر, الطبعة الثانية , 

. ويف إسناد الشافعي شيخه حيتمل أن يكون ابن علية أو غريه فيكون جمهوال وفيه علة أخرى وهي أن 309للجعربي ص/
احلسن مل يسمع من جابر كما قاله علي بن املديين. انظر: العلل: لإلمام علي بن عبد هللا ابن املديين , حتقيق: حممد 

( يونس هو ابن عبيد العبدي هو ثقة وقال  51م )ص/1980طبعة الثانية, مصطفى األعظمي, املكتب اإلسالمي, ال
 =وقد أخرج الدارقطين عن عنبسة عن احلسن  2/57الزيلعي: "فيه شائبة االنقطاع فإن شيخ الشافعي جمهول" نصب الراية 
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في صالة الخوف مع أدلتهم.

ب ن اح ديث  :ف ة منه الاملخت ذكر اإلم ام احل ازمي واإلم ام اجلع ربي مس ألة ص الة اخل وف وأوردا فيه ا األحادي ث
كم ا    ,ص الها م ع العش اءفأخ ر الظه ر والعص ر واملغ رب  على أن رس ول هللا  نيالدال  وأيب سعيد مسعود 

لص لوات يف وقته ا م ع ص لى ا واليت تدل على أن الرسول  ،مع ذكر أحاديث اخلوف ،كان يصليها يف وقتها
و  .ي ة اخل وفآبوخ ن اه منس ث اب ن مس عود وم ا يف معوق د ت رجح عن دمها أبن ح دي ،اجلماعة بكيفياهت ا املختلف ة

 بهم.األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي يف كت:هذه املسألة مل يذكرها األئمة اآلخرون
الص  لوات ع  ن  أبن أتخ  ري الرس  ول  :اإلم  ام احل  ازمي واإلم  ام اجلع  ربي ل  ذلك بتص  ريح الص  حايب لوق  د اس  تد

ةا  وفوقتها يف قصة اخلندق كان قبل أن تنزل آية اخل ُُم الصَّالا ِإذاا ُكْنتا ِفيِهْم فاأاقاْمتا هلا  (1)وا
فب  ني أب  و س  عيد أن ذل  ك قب  ل أن   :الش  افعي ق  ال:وق  د نق  ل اإلم  ام احل  ازمي ق  ول اإلم  ام الش  افعي وأق  ره "  

ِإذاا ُكْن  تا ِف  يِهْم فاأاقا  :اآلي  ة ال  يت ذك  ر فيه  ا ص  الة اخل  وف ق  ول هللا ع  ز وج  ل ين  زل هللا عل  ى الن  يب  ُ  ُم وا ْم  تا هلا
ةا  ةا  اآلي  ة  (2)الصَّ  الا ُ  ُم الصَّ  الا ِإذاا ُكْن  تا ِف  يِهْم فاأاقاْم  تا هلا ع  ام  اآلي  ة ومل  ا حك  ى أب  و س  عيد أن ص  الة الن  يب   وا

اس تدللنا عل ى أن ه مل يص ل ص الة اخل وف إال  (3)فارِجا ااًل أاْو رُْكبا ااًن اخلندق كانت قبل أن تنزل ص الة اخل وف 
وحك  ى أن ذل  ك قب  ل ن  زول  ,ب  و س  عيد وحك  ى أتخ  ري الص  الة ح  ىت خ  رج م  ن وق  ت غايته  ابع  دها إذ حض  رها أ

"وال ت  ؤخر ص  الة اخل  وف حب  ال أب  دا ع  ن الوق  ت إن كان  ت يف حض  ر أو ع  ن  :الش  افعي ق  الو  ,ص  الة اخل  وف
 ."  (4)ولكن تصلى كما صلى رسول هللا  ,وقت اجلمع يف السفر خلوف وال لغريه

  (5)."فنسخ أبخريها مث صلى صالة اخلوف كال يف وقتها" :اجلعربي بعد آية اخلوف قالو  

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 اختلف العلماء يف إزالة التعارض بني األحاديث على مسلكني: 
احل  ازمي واجلع   ربي ق   د اتفق  ا عل   ى وق   وع  ني:وق   د تق  دم أن اإلم   ام ,: ادع   اء النس  خ يف املس   ألةاملس  لك األول

الص  الة ع  ن وقته  ا ك  ان يف غ  زوة األح  زاب  أن أتخ  ري الن  يب  :ملس  ألة اس  تدالال بتص  ريح الص  حابةالنس  خ يف ا
                                                 

دين ابب صالة اخلوف كان حماصرا بين حمارب فنودي ابلصالة فذكر حنوه(. انظر: السنن كتاب العي  عن جابر أن النيب  =
ولكن احلديث  756ولكيه فيه عنبسة بن سعيد القطان وهو ضعيف كما يف التقريب ص/ 1762برقم: 2/47وأقسامها 

 صالة اخلوف, فصلى رسول هللا  قد ثبت معناه من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن عن جابر: أنه صلى مع رسول هللا
أربع ركعات, وصلى بكل طائفة ركعتني.  ئفة األخرى ركعتني فصلى رسول هللا إبحدى الطائفتني ركعتني, مث صلى ابلطا

 . 1947برقم  6/368صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين ابب صالة اخلوف 

 [102النساء/]( 1)

 [102( ]النساء/2)

 . [239( ]البقرة/3)

 . 436-1/435االعتبار للحازمي ( 4)

 . 307الرسوخ للجعربي ص/( 5)
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  .وكان ذلك قبل نزول صالة اخلوف
عل  ى غ  زوة  متقدم  ة عك  س الق  ول األول حي  ث أهن  م ي  رون أن ص  الة اخل  وف :ولك  ين رأي  ت ق  وال يق  ول ابلنس  خ

 ج ائزة مل تف ت ة اخل وفلوا بق وهلم لوكان ت ص الوترجح ل ديهم أن ص الة اخل وف منس وخة وأهن م اس تد ,اخلندق
  .الصالة يوم اخلندق النيب 
"فجواب ه أن النس خ ال يثب ت إال إذا علمن ا تق دم املنس وخ  :على أصحاب هذا القول اإلم ام الن ووي بقول ه ورد  

ن دق ب ل املنق ول املش هور أن ص الة اخل وف نزل ت بع د اخل ,وتعذر اجلمع بني النصني ومل يوج د ش يء م ن ذل ك
وألن  ,وألن ص  الة اخل  وف عل  ى ه  ذه الص  فة ج  ائزة ابالتف  اق ف  ال يلزم  ه م  ن تركه  ا النس  خ ,فكي  ف ينس  خ ب  ه

  (1) .الصحابة هم أعلم بذلك فلو كانت منسوخة ملا فعلوها وألنكروا على فاعليها وهللا أعلم"
ن  دق فكي  ف ينس  خ "وه  و ق  ول م  ن ال يع  رف الس  نن ألن ص  الة اخل  وف أنزل  ت بع  د اخل (2) :اب  ن القص  ار ق  ال

  (3) .األول اآلخر فاهلل املستعان"
وم ن العلم اء م ن مج ع ب ني ال رواَيت حي ث محل وا قص ة ي وم اخلن دق عل ى  ,اجلمع بني الرواَيت املسلك الثاين:

 ق الواستدلوا من قص ة ب ين قريظ ة حي ث  ,ورأوا مشروعية صالة اخلوف أيضا عند املقدرة ,اجلواز لعذر القتال
ف  أدركتهم الص  الة وه  م يف أثن  اء الطري  ق فجماع  ة  ,ني أح  د م  نكم العص  ر إال يف ب  ين قريظ  ة""ال يص  ل:الن  يب 

أح  دا  ومل يعن  ف رس  ول هللا  ,ومجاع  ة م  نهم ص  لوها يف ب  ين قريظ  ة بع  د الغ  روب ,م  نهم ص  لوا العص  ر يف وقته  ا
 .لعه  د م  ن اليه  ودفك  ان ع  ذرهم يف أتخ  ري الص  الة ألج  ل اجله  اد واملب  ادرة إىل حص  ار الن  اكثني ل ,م  ن الف  ريقني

 :وق د نق ل البخ اري ه ذا امل ذهب ع ن بع ض الس لف يف ترمج ة أبواب ه بص يغة اجل زم (4)ذكره ابن كثري يف تفسريه
ف إن مل يق دروا عل ى  ,إن ك ان هتي أ الف تح ومل يق دروا عل ى الص الة ص لوا إمي اء ك ل ام رء لنفس ه :وزاع ياأل قال"و 

أن س:  ق الو  ,مكح ول ق ال:من وا فيص لوا ركعت ني......" وب ه أو أي ,اإلمياء أخروا الصالة حىت ينكش ف القت ال
حض رت عن د مناهض ة حص ن تس رت عن د إض اءة الفج  ر واش تد القت ال فل م يق دوا عل ى الص الة فل م تص  ل إال "

  (5).وما يسرين بتلك الصالة الدنيا وما فيها""أنس:  قالو  "وحنن مع أيب موسى ,بعد ارتفاع النهار فصليناها

وقد كان ت ص الة اخل وف مش روعة يف اخلن دق ألن غ زوة ذات الرق اع كان ت قب ل  :هؤالء قالو " :ابن كثري قال
كان   ت ذات الرق   اع بع   د اخلن   دق :البخ   اري وغريه ق   الو  "... اخلن   دق يف ق   ول مجه   ور علم   اء الس   ري واملغ   ازي

                                                 

 . 4/290ع اجملمو ( 1)

مر بن أمحد البغدادي ابن القصار ,شيخ املالكية , القاضي , له كتاب كبري يف مسائل اخلالف , هو أبو احلسن علي بن ع( 2)
 .17/107انظر:سري أعالم النبال ء للذهيب  397وكان أصوليا نظارا , تويف سنة 

 . 2/554فتح الباري البن حجر ( 3)

م عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري, حتقيق: دكتور حممد إبراهيم البنا, دار ابن حزم تفسري القرآن العظيم: لإلما( 4)
 ." 3/1007 عند قوله تعايل: "وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالةه,1419بريوت, الطبعة األوىل, 

 . 2/552صحيح البخاري ( 5)
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  (1)."حلديث أيب موسى وما قدم إال يف خيرب وهللا أعلم
أن ص  الة اخل  وف كان  ت مش  روعة يف اخلن  دق وه  و حم  ل خ  الف ب  ني وه  ذا اجلم  ع ل  ه وج  ه م  ن النظ  ر إن ثب  ت 

العلم  اء ب   ل املش   هور واملع   روف يف ذل   ك أن ص   الة اخل   وف ش   رعت بع   د اخلن   دق كم   ا تق   دم م   ن ق   ول اإلم   ام 
الن  ووي. فال  ذي أرجح  ه وأمي  ل إلي  ه م  ن املس  لكني ه  و نس  خ أتخ  ري الص  الة ع  ن وقته  ا نس  ختها ص  الة اخل  وف 

د اخل   دري أبن ن   زول ص   الة اخل   وف مت   أخر ع   ن قص   ة اخلن   دق وه   و م   ذهب لتص   ريح اب   ن مس   عود وأيب س   عي
 (2) .اجلمهور كما ذكره ابن كثري

 .(3)صالة العصر حىت غربت الشمس فكان قبل نزول صالة اخلوف " "وأما أتخري النيب  :النووي قال
تيس   ري ف   إن مل ي   تمكن م   ن إقام   ة ص   الة اخل   وف مجاع   ة لش   دة احل   رب فالص   الة ت   ؤدى عل   ى حس   ب القل   ت: 

"فإن كان خوف هو أشد من ذل ك ص لوا  :جاء يف صحيح البخاري مرفوعا بلفظ واملقدرة يف وقتها احملدد كما
فا  ات َُّقوا اَّللَّا ما   ا  :ولقول  ه تع  اىل  (4).رج  اال قيام  ا عل  ى أق  دامهم أو ركب  اان مس  تقبلي القبل   ة أو غ  ري مس  تقبليها"

ةا كا إ ِِ  :ولقول  ه (5)اْس  تاطاْعُتمْ  ولك  ن إذا َتك  ن م  ن إقام  ة ص  الة  (6)انا  ْت عالا  ى اْلُم  ْؤِمِننيا ِكتا  ااًب ماْوقُ  واتً نَّ الصَّ  الا
 .كما وردت أبشكاهلا املختلفة ألحوال متعددة كما ذكرها العلماء,اخلوف مجاعة فاألفضل أن تؤداها مجاعة 

م بعض ها على ستة عش ر نوع ا وه ي مفص لة يف ص حيح مس ل "جاءت صالة اخلوف عن النيب :النوويقال و  
  (7)".ومعظمها يف سنن أيب داود

                                                 

 " 3/1007هم فأقمت هلم الصالةتفسري ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل "وإذا كنت في( 1)

 املصدر السابق. ( 2)

 . 5/132املنهاج للنووي ( 3)

 . 1941برقم  5/364, صحيح مسلم 4535برقم  252-8/251صحيح البخاري ( 4)

 [16( ]التغابن/5)

  [103( ]النساء/6)

قيق: حممد جنيب املطيعي, دار إحياء اجملموع شرح املهذب للشريازي: لإلمام أيب بكر زكراي حمي الدين بن شرف النووي، حت( 7)
  .4/291ه1415الرتاث العريب بريوت, الطبعة األوىل ,
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 ولالمبحث األ

 الصالة على المدين

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الصالة على المدين
  :الصالة على المدين في أول األمر من األحاديث التي تدل على امتناع الرسول  

 :واق  ال "علي  ه دي  ن؟ :"ف  أيت مبي  ت فس  أل ,عل  ى رج  ل علي  ه دي  ن يال يص  ل "ك  ان الن  يب  ع  ن ج  ابر  ( 1)
وعن د أمح د وأيب داود والنس ائي وعن د  ,ه ذا لف ظ احل ازمي."ص لوا عل ى ص احبكم " قال:ا: ديناران, و قالنعم, 

 ,فلم ا ف تح هللا عل ى رس وله ,فصلى عليه ,مها علي َي رسول هللا  :أبو قتادة قال" :احلازمي أيضا وغريه زَيدة
  (1).ثته"ومن ترك ماال فلور  ,"أان أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي قال:

وعن  د البخ   اري  "."م   ن ت  رك ك  ال ف   إيل وم  ن ت  رك م   اال فلل  وارث ق  ال: ع   ن الن  يب  ع  ن أيب هري  رة  ( 2)
فيس  أل ه  ل ت  رك  ,ك  ان ي  ؤتى ابلرج  ل املت  وىف علي  ه دي  ن  "أن رس  ول هللا  :ومس  لم أط  ول من  ه ولف  ظ البخ  اري

ا عل ى ص احبكم" فلم ا ف تح "ص لو  :للمسلمني قال وإال ,صلى ,فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءا ؟"لدينه فضال
وم ن ت رك  ,"أان أوىل ابملؤمنني من أنفسهم فمن تويف من املؤمنني ف رتك دين ا فعل ي قض اؤه قال:هللا عليه الفتوح 

  (2).ماال فلورثته"

فم  ات رج  ل م  ن األنص  ار  ,ال يص  لي ع  ن م  ن م  ات وعلي  ه دي  ن ك  ان رس  ول هللا   ع  ن اب  ن عب  اس  ( 3)
إن هللا يق ول: إمن ا " ق ال:صلوا على صاحبكم" فنزل جربي ل ف قال:"ف ,: نعمواقال "أعليه دين؟" :النيب  قالف

 ( 3) ".املظامل عندي يف الديون

                                                 

والنسائي وابن حبان واحلازمي كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن أخرجه أمحد وأبو داود ( 1)
برقم  3/414ت ابب يف التشديد يف الدين , سنن أيب داود كتاب البيوع واإلجارا3/296جابر به. انظر: املسند 

, صحيح ابن حبان كتاب 1961برقم  4/367, سنن النسائي كتاب اجلنائز ابب الصالة على من عليه دين 3343
, 3064برقم  7/334اجلنائز ابب ذكر اإلابحة للمرء الصالة على كل مسلم مات من أهل القبلة وإن كان عليه دين 

, 1/467, االعتبار للحازمي 15257برقم: 8/289البيوع ابب من مات وعليه دين املصنف لعبد الرزاق كتاب 
. قلت: وقد وهم احلازمي وتبعه اجلعربي بعزو احلديث إىل الصحيحني ولكنهما مل خيرجاه بل أخرجه 326الرسوخ للجعربي 

وأخرجه  22/65ققوا املسند مجاعة من العلماء كما تقدم ذكرهم. فاحلديث رجاله ثقات على شرط الشيخني كما قاله حم
أيضا ابن أيب شيبة خمتصرا والبيهقي مطوال حنوه من طريق آخر عن زائدة عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر به .انظر: 

, السنن الكربى كتاب الضمان ابب الضمان 3/371املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب يف الرجل ميوت وعليه دين 
  .6/75عن امليت 

, صحيح مسلم كتاب الفرائض ابب من ترك ماال فلورثته 2298برقم  4/601صحيح البخاري كتاب الكفالة ابب الدين ( 2)
 . 1/471, االعتبار للحازمي 4133برقم  11/61( 4)

الفقيه  ار عن حممد بن الفضلفمل أقف على من أخرجه سوى اإلمام احلازمي فقد أخرجه عن أيب بكر عبد هللا بن أمحد الص( 3)
 =الطربي عن أمحد بن عبد الرمحن املخزومي عن حممد بن بكري احلضرمي عن خالد بن عبد هللا الواسطي عن حسني بن قيس 
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  ً ً  األحاديث الدالة على الصالة على المدين مطلقا  :إذا كان مسلما

واجله اد م ع ك ل  ,"م ن أص ل ال دين الص الة خل ف ك ل ب ر وف اجر رس ول هللا  ق ال: ق ال عن علي  ( 1)
  (1).والصالة على من مات من أهل القبلة",أمري ولك أجرك 

"أان أوىل ابمل  ؤمنني  ق  ال:مث  ",عل  ى م  ن م  ات وعلي  ه دي  ن يك  ان ال يص  ل  أن رس  ول هللا "ع  ن الزه  ري  ( 2)
 )2(.مث صلى عليهم بعد" ,من أنفسهم من ترك دينا فعلينا قضاؤه

                                                 

وحممد بن بكري  249. وفيه حسني بن قيس لقبه حنش مرتوك كما يف التقريب ص/به الرحيب عن عكرمة عن ابن عباس =
مرتوك ومستور  هو . فاحلديث فيه من94مستور قاله يف التقريب ص/وأمحد بن عبد الرمحن املخزومي  ,وهو صدوق خيطئ

"هذا احلديث هبذا السياق غري حمفوظ  :وقال احلازمي ,وضعفه 4/602فالضعف شديد واحلديث ذكره احلافظ يف الفتح 
بعات أيضا وهللا وهو جيد يف ابب املتابعات" وفيه نظر ألن فيه مرتوكا فحديث املرتوك ضعفه شديد فال يصلح يف ابب املتا

 . 472-1/471أعلم, االعتبار للحازمي 

أخرجه الدارقطين وابن شاهني وابن اجلوزي والبخاري يف اترخيه من طريقني عن فرات بن سليمان عن حممد بن علوان عن ( 1)
برقم  2/44به. انظر: السنن للدارقطين كتاب العيدين ابب صفة من جتوز الصالة معه والصالة عليه  احلارث عن علي 

, 306, اإلعالم البن اجلوزي ص/710برقم  1/421, العلل املتناهية 409, انسخ احلديث البن شاهني ص/1747
. وهناك من هو فرات بن سلمان الرقي فلعله هو املراد وقد وثقه أمحد وقال ابن عدي: "ومل أر 1/202التاريخ الكبري 

, 3/342, امليزان 6/2050 مل أر يف روايته حديثا منكرا". الكامل املتقدمني صرحوا بضعفه وأرجو أنه ال أبس به ألين
وإن كان هو فرات بن السائب ألنه قد سبق إسناد ورد فيه فرات بن سليمان وقال الدارقطين عنه: "أبن  4/504اللسان 

, ولكن 4/503, اللسان 3/341الصواب أنه فرات بن السائب" فحينئذ أنه ضعيف جدا. انظر ترمجته: يف امليزان 
األلباين ذكر فرات بن سليمان من علل هذا احلديث ونقل قول ابن حبان فيه "منكر احلديث جدا أييت مبا ال يشك أنه 

ولكين ملا راجعت اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني: لإلمام حممد بن حبان البسيت,  3/342معمول". انظر: امليزان 
وجدت قوله هذا يف فرات بن سليم ومل أجد يف  2/207ه1412دار املعرفة بريوت,  حتقيق: حممود إبراهيم زايد ,

يف ترمجة حممد بن علوان "وقد ذكر ابن  5/327اجملروحني من هو ابسم )فرات بن سليمان( إال أن احلافظ قال يف اللسان: 
ان وفرات ضعيف" انظر: الثقات يف حبان يف الثقات هذا فقال: "شيخ يروي املراسيل واملقاطيع, روى عنه فرات بن سليم

ترمجة حممد بن علوان وفيه أيضا حممد بن علوان قال أبو حامت: )جمهول(. اجلرح والتعديل: لإلمام عبد الرمحن أيب حامت 
( وقال الذهيب: )عن علي منقطع(. ميزان االعتدال 8/49ه)1271الرازي, دار الكتب العلمية, بريوت , الطبعة األوىل, 

"كذبه الشعيب يف رأيه ورمي ابلرفض ويف  211و يروي عن احلارث وهو األعور قال احلافظ: يف التقريب ص/, وه3/650
,وقال البخاري عن هذا 2/44حديثه ضعف" وقال الدارقطين يف سننه وقد ساق قبله أحاديث: "وليس فيها شيء يثبت" 

ث منكر وليس عليه العمل" انسخ احلديث , وقال ابن شاهني: "هذا حدي1/202احلديث: "مرسل" التاريخ الكبري 
وقال األلباين: "وعلة هذا من وجوه:  307وقال ابن اجلوزي: "هذا حديث ال يثبت" اإلعالم البن اجلوزي ص/ 409ص/

األول: احلارث وهو األعور وهو متهم ابلكذب. الثاين: حممد بن علوان وهو جمهول. الثالث: فرات بن سليمان قال ابن 
احلديث جدا أييت مبا ال يشك أنه معمول" قلت: فيه شيء وقد تقدم بيانه" الرابع أبو إسحاق هذا قال حبان: "منكر 

. قلت: ولكن اتبع كثري بن هشام أاب إسحاق كما عند البخاري يف اترخيه ولكن فيه علة 2/308الذهيب: "جمهول" اإلرواء 
 حال فاحلديث ضعيف جدا. أخرى اليت أشار إليه البخاري وهي أن احلديث مرسل. وعلى كل 

 =مل أقف على من خرجه سوى اإلمام احلازمي, فقد أخرجه من طريقه عن حممد بن علي عن سعيد عن سفيان عن الزهري به. ( 2)
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الصالة على المدين

فيه  ا أحادي  ث  أوردواف   ،واجلع  ربي ،واحل  ازمي ،اب  ن ش  اهني :امل  دين ك  ل م  ن األئم  ة ذك  ر مس  ألة الص  الة عل  ى
 تابيهما.لة يف ك،أما اإلمامان:األثرم وابن اجلوزي فإهنما مل يوردا هذه املسأالباب املختلفة

 مث,عل ى م ن علي ه دي ن  يكان ال يص ل  أورد اإلمام احلازمي واجلعربي األحاديث اليت تدل على أن الرسول و  
ب ل ج اء  ,عل ى م ن علي ه دي ن يرس وله الفت وح ب دأ يص ل ىأتيا ببعض األحاديث الدالة عل ى أن هللا مل ا ف تح عل 

ابب ت    رك الص    الة عل    ى م    ن علي    ه دي    ن ونس    خ :, وق    ال احل    ازميه    ذان األم    ران جمموع    ا يف ح    ديث ج    ابر
,حمك م ابالتف اق  الص الة عل ى امل دين"وهذا ي دل عل ى ج واز :وقال اجلعربي عقب حديث ابن عباس(1)ذلك".

ابلت اريخ حي ث أن تص ريح الص حايب، و وقد استدال على ذلك أبمرين:  (2),انسخ امتناعه بفعله عليه السالم " 
 كان يصلي عليه, بل كان يتحمل دينه.كان قبل الفتوح ال يصلي على املدين وبعد الفتوح    الرسول 

فأورد فيه ح ديث أيب هري رة يف , النيب  ميصل عليهوأما اإلمام ابن شاهني فقد ذكر املدين من مجلة الذين مل 
مث أورد ح  ديث عل  ي مرفوع  ا  مث  ,"ص  لوا عل  ى ص  احبكم" :للن  اس ق  الع  دم ص  الة الرس  ول عل  ى امل  دين ب  ل 

مث ب ني مع  ا األحادي  ث الص  حيحة ال  يت  ."ه  ذا ح ديث منك  ر ول  يس علي  ه العم  ل" :ض عف ح  ديث عل  ي بقول  ه
ال أن ه ال جي وز الص الة  ,م ن الص الة عل ى ه ؤالء ذكر فيه ا امتن اع الن يب "وهذه األحاديث اليت  :ختالفه بقوله

"ص لوا :وال دليل عل ى م ا قلن اه ق ول الن يب  ,لريى األحي اء عظ م اجلن اَيت وإمنا هو تغليظ من النيب  ,عليهم
 ( 3).فلو مل جيز الصالة عليه ملا أمرهم ابلصالة عليه" ,على صاحبكم"

 قوال مع الترجيح.المطلب الثالث: مناقشة األ

ق  وال خمالف  ا هل  ذا  أرىومل ,احل  ازمي واجلع  ربي ق  د ت  رجح ل ديهما وق  وع النس  خ يف املس  ألة  :ق د س  بق أن اإلم  امني
ف  إن قي  ل علي  ه دي  ن  ؟يف أول اإلس  الم إذا أيت مبي  ت للص  الة علي  ه يس  أل ه  ل علي  ه دي  ن الق  ول فك  ان الن  يب 

عار بص   عوبة أم   ر ال   دين وأن   ه ال ينبغ   ي أن يتحمل   ه "في   ه إش    :الق   رطيبق   ال و  .ص   لوا عل   ى ص   احبكم"" ق   ال:
لريت  دع م  ن يتس  اهل يف أخ  ذ ال  دين ح  ىت ال تتش  و   اإلنس  ان إال م  ن ض  رورة ....... فك  ان ه  ذا م  ن الن  يب 

"أان أوىل : ,ق  الالفت  وح  فلم  ا ف  تح هللا عل  ى رس  وله  .وك  ان ه  ذا كل  ه يف أول اإلس  الم ,أوق  اهتم عن  د املطالب  ة
وه  ل ك  ان القض  اء واجب  ا  .وم  ن ت  رك م  اال فلورثت  ه" ,م  ن ت  ويف وعلي  ه دي  ن فعل  ي قض  اؤه ,مابمل  ؤمنني م  ن أنفس  ه

جي  ب عل  ى اإلم  ام أن يقض  ي م  ن بي  ت امل  ال دي  ن  :بع  ض أه  ل العل  م ق  الو  ,علي  ه أم ال؟ وجه  ان أله  ل العل  م
علي ه  "فعلي قض اؤه" وألن املي ت ال ذي قال:حيث  ,فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه الفقراء اقتداء ابلنيب 

                                                 

. وقال حمقق كتاب االعتبار للحازمي: "رجاله ثقات وهو مرسل" وقال احلازمي: "وهذا وإن كان 1/468االعتبار للحازمي  =
 اهد".مرسال غري أن له شو 

 . 1/467االعتبار للحازمي ( 1)

 . 327-326الرسوخ للجعربي ص/( 2)

 . 409, 406انسخ احلديث البن شاهني ص/( 3)
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وكما ك ان عل ى اإلم ام أن يس د رمق ه  ,الدين خياف عليه العذاب يف قربه من أجل الدين كما ورد به األحاديث
 (1)ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى وأوىل أن يسعى فيما يرفع عنه به العذاب األخروية"

اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي  ئم  ة:وال  راجح أن النس  خ اثب  ت يف املس  ألة لتص  ريح الص  حابة ب  ذلك كم  ا رجح  ه األ
والشوكاين وغريهم وقد نقل اإلمام احلازمي اإلمج اع  والقرطيب صاحب املفهم وابن بطال وابن قتيبة وابن حجر

 .(2) ى ذلكعل
ده ب  ه هب  ذا ن إي  راإمث  ,وأم  ا م  ا أورد اب  ن ش  اهني م  ن ح  ديث عل  ي معارض  ا لألحادي  ث األخ  رى فإن  ه ض  عيف 

 املوضع ليس بدقيق وهللا أعلم. 
*** *** * 

                                                 

املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لإلمام أيب العباس أمحد بن عمر القرطيب, حتقيق: حمي الدين ديب مستو  انظر( 1)
 . 11/61املنهاج للنووي  (,575-4/574ه) 1426ة ووآخرون, دارابن كثري بريوت, الطبعة الثالث

, أتويل خمتلف احلديث: لإلمام ابن قتيبة الدينوري, دار الكتاب العريب 12/9, فتح الباري البن حجر 4/575انظر املفهم ( 2)
اهيم, , شرح صحيح البخاري: لإلمام أيب احلسن على بن خلف ابن بطال, تعليق: أبو متيم ايسر بن إبر 128بريوت. ص/

 . 1/468االعتبار للحازمي  5/284, نيل األوطار6/427مكتبة الرشد ابلرايض.
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 المبحث الثاني

 الصالة على المنافق

 المطلب األول: اآلحاديث الواردة في الصالة على المنافق

أعط ين قميص ك ح ىت  ق ال:"ف ج اء ابن ه إىل الن يب  ,ملا م ات عب د هللا ب ن أيب عن عبد هللا بن عمر  ( 1)
 ,فجذب ه عم ر "علي ه يص لأوين إذا ف رغتم ف آذن" ق ال:مث  ,واستغفر له، فأعطاه قميصه ,وصل عليه ,أكفنه فيه

 "اس تغفر هل م أو ال تس تغفر هل م" ق ال: ",أان ب ني خريت ني" ق ال:ف "قد هناك هللا أن تص لي عل ى املن افقني" قال:و 
ُهْم ما    اتا أابا    ًدا واالا ت اُق    ْم عالا    ى ق ا    رْبِهِ  :فص    لى علي    ه ف    أنزل هللا ف    رتك الص    الة   (1)واالا ُتصا    لِ  عالا    ى أاحا    ٍد ِم    ن ْ

  (2)".عليهم
فلم ا  ,ملا مات عبد هللا بن أيب ابن سلول دعي له رسول هللا ليصلي علي ه" قال:عن عمر بن اخلطاب  ( 2)

ي  وم ك  ذا وك  ذا، ك  ذا وك  ذا؟  ق  ال:َي رس  ول هللا أتص  لي عل  ى اب  ن أيب وق  د  :قل  ت ,وثب  ت إلي  ه ق  ام رس  ول هللا 
 ,إين خ  ريت ف  اخرتت" ق  ال: ,فلم  ا أكث  رت علي  ه "أخ  ر ع  ين َي عم  ر" ق  ال:و  ,أع  دد علي  ه فتبس  م رس  ول هللا 

مث انص رف فل م ميك ث إال  ,فصلى عليه رسول هللا  ".فلو علمت أين زدت على السبعني غفر له لزدت عليه
ُهْم ما اتا أابا ًدا واالا ت اُق ْم عالا ى ق ا رْبِِه ِإن َُّه ْم كافا ُروا اِبَّللَِّ  :يسرياً حىت نزلت اآليتان من براءة  واالا ُتصا لِ  عالا ى أاحا ٍد ِم ن ْ

 (4)".يومئذ فعجبت بعد من جرأيت على رسول هللا  (3)واراُسوِلِه وامااتُوا واُهْم فااِسُقونا 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الصالة على المنافق

 س وخه,س خ احل ديث ومن يف اناملص نفني احلازمي وابن شاهني واجلعربي هذه املسألة من بني األئمة األئمة:ذكر 
حانه رس وله ع ن الص الة عل ى مث هن ى هللا س ب ,علي ه عبد هللا ب ن أيب وص الة الرس ول  صة موتفأوردوا فيها ق

 .املنافقني
"ابب الص  ال ة :ق  ال احل  ازمي ,احل  ازمي واجلع  ربي عل  ى وق  وع النس  خ يف مس  ألة الص  الة عل  ى املن  افقنياتف  ق و  

وز أن يص لي الي وم عل ى زن ديق وقال اجلعربي:"فنسخت جوازها عليهم فال جي  (5) على املنافقني ونسخ ذلك".
ديث عم ر وابن ه يف قص ة م وت عب د هللا ب ن أيب وفي ه التص ريح أبن واس تدال عل ى ذل ك حب   (6) ,ألنه من افق ". 

                                                 

 [84( ]التوبة/1)
، انسخ 1/465، االعتبار للحازمي 1269، برقم 3/178صحيح البخاري كتاب اجلنائز ابب الكفن يف القميص ( 2)

املنافقني وأحكامهم ابب  , صحيح مسلم كتاب صفات323، الرسوخ للجعربي ص: 407احلديث البن شاهني ص: 
 .6958برقم  17/119صفات املنافقني وأحكامهم 

 [84( ]التوبة/3)
 .1/466، االعتبار للحازمي 4671برقم  8/425استغفر هلم أو ال تستغفر هلم" "صحيح البخاري كتاب التفسري ابب ( 4)
 . 1/464االعتبار للحازمي ( 5)
 .324الرسوخ للجعربي ص: ( 6)
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 نيحيث هنى هللا رس وله ع ن الص الة عل ى املن افق ,مث نسخ هللا ذلك احلكم ابلقرآن ,صلى عليه أوال الرسول 
ُهْم مااتا أاباًدا واالا ت اُقْم عالاى ق ارْبِهِ واالا ُتصالِ  عالاى أاحادٍ  :بقوله     (1) ِمن ْ

 الن يب  محيث ذكر املن افق م ن مجل ة ال ذين مل يص ل عل يه ,وأما اإلمام ابن شاهني فإنه اختار مذهب الرتجيح
م  ن أص  ل ال  دين "مث ذك  ر ح  ديثا ع  ن عل  ي مرفوع  ا بلف  ظ  .وذك  ر ف  يهم قات  ل ال  نفس وامل  ديون واملن  افق وغ  ريهم

مث  ."والص الة عل ى م ن م ات م ن أه ل القبل ة ,ول ك أج رك ,واجلهاد مع كل أمري ,ة خلف كل بر وفاجرالصال
ه ذا ح ديث " ق ال: ,من الصالة على ه ؤالء وبني أيضا توجيه األحاديث اليت فيها ذكر امتناع النيب  ,ضعفه
ال أن ه ال  ,ة عل ى ه ؤالءم ن الص ال وه ذه األحادي ث ال يت فيه ا ذك ر امتن اع الن يب  ,وليس عليه العمل ,منكر

 (2) .مث أتى ابألدلة على ذلك "لريى األحياء عظم اجلناَيت جيوز الصالة عليهم وإمنا هو تغليظ من النيب 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 وأهن  م قنية عل  ى املن  اف الص  اليفآراء األئم  ة الثالث  ة: اب  ن ش  اهني واحل  ازمي واجلع  ربي يف إزال  ة التع  ارض  تتق دم
 .مسلك النسخ، مسلك الرتجيح :مسلكني إىلاختلفوا 

يف وذل  ك م  ذهب ض  ع ولكن  ه الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت، ذه  ب اإلم  ام اب  ن ش  اهني إىل اختي  اراملس  لك األول: 
 ألمرين: 

زج را  ,قات ل ال نفس واملرج ومو كامل ديون   )أ( ذكر اإلمام ابن شاهني املنافق مع الذين مل يصل عليهم الرس ول 
ه م ع ه ؤالء واملن افق ذك ر  ا عل يهمريهم وتوبيخا وإعظاما ملا ارتكبوا من اجلرائم وهلذا أم ر الص حابة أبن يص لو لغ

 ,نس خت مطلق  ا لكف  ار ق دافالص الة عل ى  ,عب د هللا ب  ن أيب كافرأص ال مث لاملس لمني غ ري ص حيح ألن املن  افق 
  .صالة عليهمفاملنافق غري داخل مع هؤالء يف هذا احلكم بل إنه ممن ال جتوز ال

عفه ي  دل ض  ل  ي م  ع عألن ح  ديث  ,)ب( إي  راده حل  ديث عل  ي معارض  ا لقص  ة عب  د هللا ب  ن أيب غ  ري س  ليم أيض  ا
  .على جواز الصالة على من مات من أهل القبلة

احل  ازمي واجلع  ربي واخت  اره اخلط  ايب والن  ووي و اس  تدل  ني:وه  و م  ذهب اإلم  ام ,النس  خ ادع  اء املس  لك الث  اين:
 :ص  لى عل  ى عب  د هللا ب  ن أيب ف  أنزل هللا تع  اىل يح م  ن عم  ر وابن  ه عب  د هللا أبن الرس  ول لتص  ر ه  ؤالء مب  ا ج  اء ا

 ُِهْم مااتا أاباًدا واالا ت اُقْم عالاى ق ارْبِه     (3)واالا ُتصالِ  عالاى أاحاٍد ِمن ْ
اَيت ه أبن ابن ه وق د ص رح يف رو  ,فع ل ه ذا كل ه إكرام اً البن ه وك ان ص احلًا واملختص ر من ه أن ه "النووي:  قال:و 

وكان  ت ه  ذه الص  الة  ,وحس ن معاش  رته مل  ن انتس  ب إىل ص  حبته وألن  ه أيض  ا م  ن مك  ارم أخالق  ه  ,س أل ذل  ك
ُهْم مااتا أاباًدا واالا ت اُقْم عالاى ق ارْبِهِ  :قبل نزول قوله سبحانه وتعاىل كما صرح ب ه ه ذا (4)واالا ُتصالِ  عالاى أاحاٍد ِمن ْ

                                                 

 [84( ]التوبة/1)
 .407انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 2)
 [84( ]التوبة/3)
 [84( ]التوبة/4)
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 .(1)"احلديث
خ ا عل  ى نس  ن الص  حابة عل  ى ذل  ك وفي  ه دلي  ل أيض  م  س  خ م  ذهب ق  وي لثب  وت التص  ريح قل  ت: فم  ذهب الن

 السنة ابلقرآن وهللا أعلم.

 

                                                 

 .120، 17/119، املنهاج للنووي 8/428فتح الباري البن حجر ( 1)
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 المبحث  الثالث

 القيام للجنازة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في القيام للجنازة

ازة  ن لج ل ام  ي ق ل لى ا ع ة  ل دا ل يث ا اد ح أل  :ا

 )1(.حىت ختلفكم أو توضع" ,أيتم اجلنازة فقوموا هلا" إذا ر :عن النيب  عن عامر بن ربيعة  ( 1)

َيرس ول هللا إهن ا  :فقلن ا ,وقمن ا مع ه مرت بنا جنازة قام هلا رس ول هللا " قال: عن جابر بن عبدهللا  ( 2)
 " ق  ام الن  يب :ويف لف  ظ عن  د مس  لم .ف  إذا رأي  تم اجلن  ازة فقوم  وا هل  ا" ," إن امل  وت ف  زعق  ال:ف ,جن  ازة يه  ودي
 )2(جلنازة يهودي حىت جاوزته".  " قام رسول هللا  لبخاري:وعند ا .حىت توارت "جلنازة مرت به 

وأخ  رب أن  ه رأى  ,"رأي  ت عثم  ان فع  ل ذل  ك ق  ال: ,ه  ا ق  امآع  ن أابن ب  ن عثم  ان أن  ه رأى جن  ازة فلم  ا ر  ( 3)
 )3(.يفعله" رسول هللا 

ب ه جن ازة فق ام  مرت أشهد على سعيد بن زيد أنه حدث أن رسول هللا " قال:عن عامر الشعيب أنه  ( 4)
 )4( .هلا "

                                                 

, صحيح مسلم كتاب اجلنائز ابب القيام 1307, برقم: 3/228صحيح البخاري كتاب اجلنائز ابب القيام للجنازة ( 1)
 . 311, الرسوخ للجعربي ص/1/443االعتبار للحازمي  ,2214, برقم: 7/30للجنازة 

, صحيح مسلم كتاب اجلنائز ابب 1311, برقم:  3/231صحيح البخاري كتاب اجلنائز ابب من قام جلنازة يهودي ( 2)
, 394, انسخ احلديث البن شاهني ص/1/444, االعتبار للحازمي 2220-2219, برقم: 7/31القيام للجنازة 

 . 311ص/الرسوخ للجعربي 
أخرجه أمحد والطحاوي وابن عدي وابن شاهني من طرق عن إمساعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناخ عن أابن به . ( 3)

, برقم: 2/12, شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب اجلنازة متر ابلقوم أيقومون هلا أم ال؟ 60, 1/64انظر: املسند 
(, انسخ 7/2537مام أيب أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين , دار الفكر بريوت) , الكامل يف ضعفاء الرجال: لإل2706

, وحسن إسناده حمققوا 7/450, وموسى بن عمران مل يوثقه غري ابن حبان. انظر: الثقات 395احلديث البن شاهني ص/
 . 1/48املسند من أجل الشواهد 

سعيد بن زيد به. انظر: املسند  عامر عن عبة عن جابر عنأخرجه أمحد والبزار وابن شاهني وأبونعيم من طرق عن ش( 4)
مسند البزار: املسمى: ب ) البحر الزخار(: لإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو البزار, حتقيق: دكتور حمفوظ الرمحن ،  4/164

ن شاهني (, انسخ احلديث الب1271, برقم: 2/191ه)1419زين هللا, مؤسسة علوم القرآن, بريوت , الطبعة األوىل , 
, معرفة الصحابة: لإلمام أيب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين, حتقيق: عادل بن يوسف, دار الوطن ابلرايض , 392ص/

وقد وقع خالف يف احلديث حيث أن اإلمام أمحد أخرجه هبذا اإلسناد من  6824برقم:5/2911ه1419الطبعة األوىل ,
عن سعيد بن زيد ولكن ليس يف الصحابة من هو معروف أبيب سعيد بن زيد مسند أيب سعيد بن زيد بينما أخرجه اآلخرون 

, 11437وهلذا رجح حمققوا املسند أبنه أبو سعيد اخلدري بدعوى أن احلديث هبذا املعىن ورد يف مسند اإلمام أمحد برقم: 
, وقد رجح الدارقطين  29/48من طريق شعبة عن عبدهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن أيب سعيد اخلدري انظر: املسند 

 =حتقيق:  كون احلديث من مسند أيب سعيد بن زيد.انظر: العلل الواردة يف األحاديث النبوية: لإلمام علي بن عمر الدارقطين,
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َت  ر بن  ا جن  ازة الك  افر أنق  وم هل  ا؟  أن رج  ال س  أل رس  ول هللا  رض  ي هللا عنهم  اع  ن عب  دهللا ب  ن عم  رو  ( 5)
 (1) .إمنا تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس" ,نعم فإنكم ال تقومون هلا" قال:

لقادس  ية فم  روا قاع  دين اب " ك  ان س  هل ب  ن حني  ف وق  يس ب  ن س  عدق  ال:ع  ن عب  دالرمحن ب  ن أيب ليل  ى  ( 6)
م رت ب  ه جن  ازة  : إن الن  يب ق  االف ,إهن ا م  ن أه  ل األرض أي م ن أه  ل الذم ة :فقي  ل هلم  ا ,عليهم ا جبن  ازة فقام ا

 )2(." أليست نفسا"قال:ف ,فقيل إهنا جنازة يهودي ,فقام

ح ىت توض ع  ,يشهد جن ازة ق ط ف يجلس ما رأينا رسول هللا " :قاالعن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  ( 7)
". )3( 

 ,يوم  ا جالس  ا فم  ر علي  ه جن  ازة  ي" ك ان احلس  ن ب  ن عل   ق  ال:ع ن حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن احلس  ني الب  اقر  ( 8)
                                                 

, ولكن احلافظ ابن حجر رجح أبنه سعيد بن 4/423ه1405حمفوظ الرمحن السلفي, دار طيبة ابلرايض, الطبعة األوىل,  =
شرين ابجلنة, وقال الشيخ حمفوظ الرمحن: يف تعليقه على العلل نقال عن تعجيل املنفعة" وظهر أن الوهم زيد أحد العشرة املب

يف قوله أيب سعيد وإمنا هو سعيد اسم ال كنية". انظر: تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة:  (أيب)إمنا هو يف زايدة لفظة 
الدكتور إكرام هللا إمداد احلق, وزارة الشؤون اإلسالمية ابلرايض, الطبعة الثانية, لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين, حتقيق: 

, وقد أشار البزار أيضا إىل هذا اخلالف. قلت: فبعد هذا اخلالف 4/422, حاشية العلل للدارقطين 2/469ه1424
 سعيد اخلدري كما ورد يف فالنفس متيل إىل قول حافظ ابن حجر ألن الشعيب يروي عن سعيد بن زيد كما يروي عن أيب

التهذيب يف ترمجة الشعيب ولكن أسلوب حديث أيب سعيد اخلدري املخرج يف املسند ال يوافق هبذا احلديث ويف رواية ايب 
سعيد فيها قصة مروان بينما خلت هذه الرواية من هذه القصة ومهما يكن من حال فاألمر فيه سهل ألن النتيجة واحدة 

  بة ال يضر ولكن اإلسناد قد أعل جبابر اجلعفي فهو ضعيف رافضي كما قاله احلافظ.فاالختالف يف الصحا
أخرجه أمحد والبيهقي واحلاكم والطحاوي وابن شاهني من طرق عن أيب عبدالرمحن عبدهللا بن يزيد املقرئ عن سعيد بن أيب ( 1)

, 2/168ن عمرو بن العاص به. انظر: املسند أيوب عن ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبدالرمحن احلبلي عن عبدهللا ب
, شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب اجلنازة متر ابلقوم أيقومون هلا 4/27السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب القيام للجنازة 

, وفيه ربيعة بن سيف صدوق له مناكري كما يف 393, انسخ احلديث البن شاهني ص/2712, برقم: 2/13أم ال؟ 
, وابقي رجاله ثقات فاإلسناد فيه ضعف من أجل ربيعة , وصححه األلباين وحمققوا املسند ابلشواهد , 321يب ص/التقر 

 . 11/135, املسند 5/62وقال األلباين:" صحيح لغريه". انظر: التعليقات احلسان 
كتاب اجلنائز ابب   , صحيح مسلم1312, برقم: 3/231صحيح البخاري كتاب اجلنائز ابب من قام جلنازة يهودي ( 2)

 . 394, انسخ احلديث البن شاهني ص/2222, برقم: 7/32القيام للجنازة 
أخرجه النسائي وابن شاهني من طريق يوسف بن سعيد بن مسلم املصيصي عن حجاج بن حممد املصيصي عن ابن جريج ( 3)

نائز ابب األمر ابلقيام للجنازة عن ابن عجالن عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة به. انظر: سنن النسائي كتاب اجل
, رجاله ثقات ما عدا ابن عجالن فإنه صدوق, وفيه 395, انسخ احلديث البن شاهني ص/1917, برقم: 4/346

 يب هريرة كما عند ابن حبان, وقالعنعنة ابن جريج وهو مدلس, واتبعه أبو معاوية عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أ
شاهد من حديث علي" .انظر: أحكام اجلنائز وبدعها: للشيخ حممد انصر الدين األلباين,  األلباين: " سنده حسن وله

وقال: األلباين يف تعليقه على سنن النسائي "حسن  (78)برقم ه1412مكتبة دار املعارف ابلرايض, الطبعة األوىل, 
 . 3096-3095, برقم: 91-5/90صحيح" وانظر أيضا: التعليقات احلسان 
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عل  ى  إمن  ا م  ر جبن  ازة يه  ودي وك  ان رس  ول هللا  ":احلس  ن ب  ن عل  ي ق  الف ,فق  ام الن  اس ح  ني طلع  ت اجلن  ازة
 )1( .طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي فقام"

آذاين " ق ال:ف ",م ن أج ل جن ازة م رت ب ه " قام رس ول هللا قال:و أحدمها عن احلسني وابن عباس أ ( 9)
 )2(. "رحيها

  :األحاديث الدالة على ترك القيام للجنازة 

ق ام  رأين ا رس ول " :وعن د مس لم .مث جيلس بعد" ,كان يقوم يف اجلنازة" أن رسول هللا  عن علي  ( 1)
أم   ران ابلقي   ام يف  ك   ان رس   ول هللا " :د أمح   د واحل   ازميويف لف   ظ عن    ".وقع   د فقع   دان يع   ين يف اجلن   ازة ,فقمن   ا
  )3(. "مث جلس بعد ذلك وأمران ابجللوس ,اجلنازة

فإمن   ا تقوم  ون مل   ن معه   ا م   ن  ,"إذا م   رت جن   ازة فقوم  وا هل   ا ع  ن الن   يب  ع  ن أيب موس   ى األش   عري  ( 2)
 ق ال:و  ,ان يهودَي أو نصرانياكان إذا أبصر جنازة قام وإن ك  " أن النيب :ويف لفظ عند ابن شاهني ".املالئكة

" وعن   د  ىفلم   ا هن   ي انته    ,إال م   رة واح   دة م   ا فع   ل الرس   ول " :عل   يق   ال ف "نق   وم مل   ن معه   ا م   ن املالئك   ة"
كان يتشبه أبهل الكتاب يف الشيئ فإذا هن ي عن ه ترك ه   ,مرة واحدة إمنا صنع الرسول "علي: قال الطحاوي 

                                                 

لنسائي وابن شاهني عن حامت بن إمساعيل عن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني الصادق عن أبيه به. انظر: سنن أخرجه ا( 1)
, رجاله 397, انسخ احلديث البن شاهني ص/1926, برقم: 4/349النسائي كتاب اجلنائز ابب الرخصة يف ترك القيام 

ألن حممد بن على  ع بني حممد بن علي وبني احلسن ثقات غري جعفر بن حممد فإنه صدوق ولكن احلديث أعل ابالنقطا 
من اهلجرة واأللباين صححه يف تعليقه سنن  50, واحلسن تويف سنة 5/210كما يف التهذيب   60, وقيل 56ولد سنة 

 النسائي لعله لشواهده وهللا أعلم.
, انسخ 1/200س به . انظر: املسند أخرجه أمحد والنسائي من طريق ابن جريج عن حممد بن علي عن احلسني أو ابن عبا( 2)

. وجاء عند الطحاوي هبذا االسناد عن احلسن 3/252, وضعفه حمققوا املسند لإلنقطاع 397احلديث البن شاهني ص/
, 2/15وابن عباس أو عن أحدمها به. انظر: شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب اجلنازة متر ابلقوم أيقومون هلا أم ال؟ 

أخرجه النسائي من طريق أيب جملز وحممد بن سريين وأمحد من طريق ابن سريين وحممد بن علي بلفظ:" مر , و 2725برقم: 
؟ جبنازة على احلسن بن علي وابن عباس فقام احلسن ومل يقم ابن عباس, فقال: احلسن البن عباس أما قام هلا رسول هللا 

, برقم: 4/348اب اجلنائز ابب الرخصة يف ترك القيام قال: ابن عباس: "قام هلا مث قعد" ,انظر: سنن النسائي كت
, 6/108, ورواية أيب جملز عن احلسن وابن عباس أيضا مرسلة كما قاله ابن معني. انظر: التهذيب 1993-1995

ورواية حممد بن علي عن احلسن أيضا منقطعة كما تقدم, وكذلك أن حممد بن سريين مل يسمع من احلسن وال من ابن عباس 
. قلت: ويؤيده مباجاء عن حممد بن سريين أنه قال:" نبئت أن جنازة مرت ابحلسن 3/253كما قاله حمققوا املسند   شيئا

, ولكن احلديث مبجموع الطرق والشواهد صحيح . كما صححه األلباين يف تعليقه 1/200وابن عباس". انظر: املسند 
 .3/253على سنن النسائي وحمققوا املسند , انظر: املسند 

, الرسوخ للجعربي 1/447, االعتبار للحازمي 2227برقم  7/33صحيح مسلم كتاب اجلنائز ابب نسخ القيام للجنازة ( 3)
, واللفظ األخري أخرجه أمحد واحلازمي من طريق حممد بن عمرو بن علقمة عن 297, اإلعالم البن اجلوزي ص/313ص/

, االعتبار للحازمي 1/82رقي عن علي به. انظر: املسند واقد بن عمرو عن انفع بن جبري عن مسعود بن احلكم الز 
 . 2/57, وفيه حممد بن عمرو وهو صدوق فهو إسناد حسن كما قاله حمققوا املسند 1/448
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 "م  ا ه  ذا؟" :عل  ي ق  الف ,عن  د عل  ي فم  رت ب  ه جن  ازة فق  اموا هل  اع  ن أيب معم  ر كن  ا  :ويف لف  ظ عن  د النس  ائي ."
فلم ا " :وعن د احل ازمي ".جلن ازة يهودي ة ومل يع د بع د ذل ك إمن ا ق ام رس ول هللا " ق ال:ف ,أم ر أيب موس ى :واقال

 )1(نتهى" .انسخ ذلك وهني عنه 

اللح د فع رض ل ه ك ان إذاتب ع جن ازة مل يقع د ح ىت توض ع يف   أن رسول هللا  عن عبادة بن الصامت ( 3)
 )2(.خالفوهم "" قال:و , فجلس رسول هللا  ,هكذا نصنع َي حممد قال:ف ,حرب

 مع أدلتهم. المطلب الثاني: آراء العلماء فى القيام للجنازة

اب ن ش اهني واحل ازمي واب ن اجل وزي واجلع ربى ف أوردوا فيه ا أحادي ث  :ذكر مسألة القيام للجنازة كل من األئمة
وق  د اس  تدلوا عل  ى  .مث اتفق  ت أق  واهلم عل  ى نس  خ األحادي  ث يف مش  روعية القي  ام للجن  ازة الب  اب املتض  اربة ,

قد ش اهد احل التني ف أخرب أن اجلل وس  فهذا علي , علي وابن عباس  :ذلك بتصريح بعض الصحابة كأمثال
ود ه  و أبن القع   :ومبثل  ه ج  اء التص  ريح ع  ن اب  ن عب  اس أيض  ا ,فيك  ون انس  خا ألحادي  ث القي  امه و آخ  ر أم  ره 

                                                 

انظر: املسند  سليم عن أيب بردة عن أيب موسى به.اللفظ األول: أخرجه أمحد واحلازمي من طريقني عن الليث بن أيب ( 1)
, وفيه الليث وهو "صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك" كما يف التقريب 1/445حازمي , االعتبار لل4/391

 بسند صحيح,1928, ومنها حديث أنس عند النسائي برقم: 32/239, وصححه حمققوا املسند للشواهد, 818ص/
ن أيب موسى به. عن سخربة  بواللفظ الثاين والثالث: أخرجه ابن شاهني والطحاوي من طريقني عن ليث عن جماهد عن عبدهللا 

, انسخ احلديث 2735, برقم: 2/17انظر: شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب اجلنازة متر ابلقوم أيقومون هلا أم ال؟ 
 , وفيه ليث بن أيب سليم فهو ضعيف كما تقدم. 397البن شاهني ص/

, عن حممد بن منصور 1922رقم: ب, 4/348يف ترك القيام واللفظ الرابع: أخرجه النسائي يف سننه كتاب اجلنائز ابب الرخصة 
 تعليقه على يفأللباين اصححه عن سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن أيب معمر عبدهللا بن سخربة به, رجاله ثقات و 

 سنن النسائي.
قني عن أيب األسباط بشر بن أخرجه ابوداود والرتمذي وابن ماجة والبيهقي والطحاوي واحلازمي وابن شاهني كلهم من طري( 2)

رافع عن عبدهللا بن سليمان بن جنادة بن أيب أمية عن أبيه عن جده عن عبادة به. انظر: سنن أيب داود كتاب اجلنائز ابب 
, 3/346, سنن الرتمذي كتاب اجلنائز ابب ما جاء يف اجللوس قبل أن توضع 3176, برقم: 3/339القيام للجنازة 

, السنن الكربى  1545, برقم: 3/239ماجة كتاب اجلنائز ابب ما جاء يف القيام للجنازة , سنن ابن 1020برقم: 
, شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب اجلنازة متر ابلقوم 4/28كتاب اجلنائز ابب حجة من زعم أن القيام للجنازة منسوخ 

بشربن رافع قال احلافظ: "ضعيف احلديث"  , وفيه 1/476, االعتبار للحازمي 2732, برقم: 2/16أيقومون هلا أم ال؟ 
, وأبوه منكر احلديث كما يف 513, وعبدهللا بن سليمان ضعيف أيضا كما يف التقريب ص/169كما يف التقريب ص/

, وأما جده فهو اتبعي ثقة أو صحايب واحلديث ضعيف, ضعفه الرتمذي وقال: "حديث غريب وبشربن 405التقريب ص/
: 1770, برقم: 4/6البيهقي عن البخاري "ال يتابع يف حديثه", وقال البخاري يف التاريخ الكبري رافع ليس ابلقوي", ونقل 

, وقال يف الفتح: " فلو مل يكن إسناده 2/112"هو منكر" وقال احلافظ:" تفرد به بشربن رافع وهو لني ", التلخيص 
اين يف تعليقه على سنن أيب داود والرتمذي , وحسنه األلب3/233ضعيفا لكان حجة يف النسخ " فتح الباري البن حجر 

 ولكن فيه من هو منكر احلديث وعندي إشكال يف حتسينه, وهللا أعلم.
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 هذه املسألة  يف كتابه. ومل يذكر اإلمام األثرم ).)1آخر أمره 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ق  د اطلع  ت عل  ى و  ,س  ألةس  خ احل  ديث أهن  م اتفق  وا عل  ى وق  وع النس  خ يف املتق  دم ق  ول األئم  ة املص  نفني يف ان
 الثة مسالك:ثديث على التعارض بني األحافالعلماء قد اختلفوا يف إزالة  ,مسلكني آخرين أيضا يف ذلك

واس   تدل ل   ذلك أن األم   ر ابلقي   ام ق   د ثب   ت يف  ,ب   ه اب   ن الق   يم ق   ال ,ب   ني ال   رواَيت املس   لك األول: الرتج   يح
وإم  ا ل  يس بص  ريح عل  ى النس  خ وه  و  ,واملخ  الف ل  ه إم  ا ض  عيف وه  و ح  ديث عب  ادة ,الص  حيحني وه  و أكث  ر

 )2(.حديث علي فهو حكاية فعل ال عموم له

خ كم ا س يأيت النس  حةص رامنها م ا ي دل عل ى  ,فيه ألفا  متعددة تقد ثبت يأن حديث عل :لكن جياب عنهو  
 مذهب ضعيف. فالرتجيح

وج ه  ال رواَيت أبجمع وا ب نيوقد سلك مجاعة م ن العلم اء ه ذا املس لك ف, املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت
 :خمتلفة

وز ت رك وجي  ,ة اجلن ازةعن د رؤي  جي وز القي ام وأن هاألم رين مجيع ا  ما ذهب اإلمام أمح د وإس حاق إىل ج واز :منها 
أن " :ب  ن عب  اساح  ديث  نم  ورد يف لف  ظ وق  د اس  تدل هل  م اجلع  ربي أبن  ه  .فه  و خم  ري ب  ني األم  رين ,القي  ام أيض  ا

ولك ن  .حياان وقعد  أحي اانً أقام  أنه  (واو)كأنه فهم من حرف   ,, يعا فأجاز األمرين "قام وقعد الرسول 
 وهو يدل أتخري القعود بعد القيام.ىف بعض األلفا   (مث) حرفرده ورود ي

قام لرؤية اجلنازة مث قعد أي بعد أن  ومنها أن اإلمام البيضاوي محل معا" قام مث قعد" على املعا أنه 
" يدفعه ما رواه البيهقي من :جاوزته وبعدت عنه " وهو احتمال بعيد وقد رده احلافظ ابن حجر بقوله

 )3(.مث حدثهم احلديث " ,حديث علي أنه أشار إىل قوم قاموا أن جيلسوا

ومنه   ا م   ا ذه   ب إلي   ه اإلم   ام اب   ن ح   زم وغ   ريه وه   و أن األم   ر ال   وارد ىف القي   ام للجن   ازة حمم   ول عل   ى الن   دب  
 )4(.وأما فعل الرسول ابلقعود فهو لبيان اجلواز ,واالستحباب

أم رهم  لرس ول ة وأن ايح الص حابة بوق وع النس خ ىف املس ألولكن جي اب ع ن ه ذه األوج ه أهن ا ض عيفة لتص ر  
 .ابجللوس بعد ماأمرهم ابلقيام

 ,لدهلويدث ا احملهللا وقدوردت علل يف قيام الرسول يف أول األمر ذكر بعضا منها اإلمام ويل 

                                                 

, 298, اإلعالم البن اجلوزي ص/400-398, انسخ احلديث البن شاهني ص/451-1/442االعتبار للحازمي  (1)
 .314الرسوخ للجعربي ص/

 . 8/321انظر: هتذيب السنن مع العون  (2)
 .3/233فتح الباري ( 3)
, 5/154احمللى: لإلمام أيب حممد على بن أمحد ابن حزم األندلسي, حتقيق: أمحد شاكر , دار اآلفاق اجلديدة بريوت.) (4)

153.) 



 - 110 - 

الئكة الذين  تعظيما للم :ومنها .عظاما للذي يقبض النفوسإ :ومنها .منها: أنه قام هلول املوت والفزع منه 
 )1(ا.كانوا معه

" :قام أتذَي بريح اليهودي أو قام كراهية أن تعلو رأسه , و ردمهااحلافظ ابن حجر بقوله : أن الرسول ومنها
وأما اثنيا فألن ,فألن أسانيدها ال تقاوم تلك ىف الصحة  :أما أوال ,فإن ذلك ال يعارض األخبار الصحيحة

 )2(.لراوي"التعليل بذلك راجع إىل ما فهمه ا

 )3(.وثبت ىف صحيح البخاري تعليل سادس وهو كوهنا نفسا 

 ,كان حيب ابلتشبه أبهل الكتاب فيما مل ينزل عليه شيئ فقام اقتداء هبم  وورد التعليل أيضا أبن الرسول  
تركه من بل  ,مل يرتك القيام جملرد املخالفة الطحاوي بدعوى أنه  هولكن رد ,فلما أمر مبخالفتهم ترك القيام

 )4(.أجل أن هللا أحدث له شريعة ىف ذلك وهللا أعلم

ابن شاهني وابن اجلوزي  :ذهب أكثر العلماء إىل وقوع النسخ ىف املسألة منهم األئمة املسلك الثالث: 
 )5(.واأللباين وغريهم واحلازمي واجلعربي واختاره اإلمام ابن عبدالرب والطحاوي والنووي واملباركفوي

وقد استدلوا لذلك بتصريح الصحابة على  .األحاديث ىف مشروعية القيام للجنازة منسوخة حيث رأو أن 
 قال:وقد تقدمت أدلتهم يف املطلب الثاين ولكن  وقوع النسخ يف املسألة كما جاء عن علي وابن عباس 

 )6(" وال جيوز أن يكون نسخا ألن النسخ ال يكون إال بنهي أو برتك معه هني " :ابن حزم

 )7"(" وقد ورد معا النهي من حديث عبادة:أجاب عليه احلافظ ابن حجر بقولهو  

مران ابلقي ام مث جل س كان أي  أبن الرسول  و أشار إىل ضعف إسناده ولكن قد صح معناه ىف حديث علي  
 بعد ذلك وأمران ابجللوس " ووردت فيه ألفا  أخرى وهي كالتايل:

 .مث قعد" قام هلا رسول هللا  ( 1)

  .إال مرة واحدة فلما هني انتهى " " ما فعل رسول هللا :لي ع قال ( 2)

جلنازة يهودية ومل يعد بعد ذل ك" كم ا تق دم خترجيه ا ف دعوى النس خ  وقوله أيضا "إمنا قام رسول هللا  ( 3)
                                                 

 (.1/143حجة هللا البالغة: لإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي, نور حممد كارخانه جتارت كتب كراتشي ابكستان.) (1)
  3/23 فتح الباري( 2)
 يف املطلب األول. 7تقدم خترجيه يف احلديث برقم:( 3)
 .2/17شرح معاين اآلاثر ( 4)
, حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي: لإلمام حممد 233-3/232, فتح الباري البن حجر 33, 7/32املنهاج للنووي  (5)

, التمهيد 4/143ه1426لمية, الطبعة األوىل ,عبد الرمحن املباركفوري, اعتىن به خالد عبد الغين حمفوظ, دار الكتب الع
, أحكام 95-4/92, نيل األوطار للشوكاين للشوكاين 18-2/12, شرح معاين اآلاثر 270-6/265البن عبد الرب 

 .100.2اجلنائز ص/
 . 5/154,153احمللى البن حزم  (6)
  3/232فتح الباري البن حجر  (7)
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 بتصريح الصحابة على ذلك. ةىف املسألة اثبت

إىل  ربة فإن ه يص ارس خ املعت أم ارات النبل إذا ظهرت أمارة م ن  ,ليس على إطالقه ابن حزم السابقمث إن كالم 
 نس خ فيه ا وهللارتجح الفف ي مس ألتنا ه ذه ق د ج اء التص ريح م ن الص حابة ب ذلك في  ,القول بوقوع النس خ في ه

 أعلم.
** *** ** 
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 رابعالمبحث ال

 زيارة القبور 

 ديث الواردة في زيارة القبوراالمطلب األول: األح
  :ة القبوراألحاديث الدالة على المنع من زيار 

  (1).لعن زوارات القبور" أن رسول هللا  "عن أيب هريرة  ( 1)

  (2)."واملتخذين عليها املساجد والسرج ,زائرات القبور "لعن رسول هللا  قال: عن ابن عباس  ( 2)

                                                 

واحلازمي معلقا والبيهقي وابن شاهني من طرق عن أيب عوانة عن يعلى وابن حبان أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه وأبو ( 1)
, سنن الرتمذي كتاب اجلنائز ابب ما 2/337عمر بن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة به. انظر: املسند 

ابب ما جاء يف النهي عن زايرة  , سنن ابن ماجه كتاب اجلنائز1056برقم  3/371جاء يف كراهية زايرة القبور للنساء 
, صحيح ابن حبان كتاب اجلنائز ابب 5908برقم  10/314, مسند أيب يعلى 1576برقم  2/255النساء القبور 

, السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب ما ورد يف هنيهن 3178برقم  7/452زائرات القبور من النساء  ذكر لعن املصطفى 
. رجاله ثقات ما عدا عمر 371, انسخ احلديث البن شاهني ص/1/483بار للحازمي , االعت4/78عن زايرة القبور 

بن أيب سلمة قال احلافظ عنه: "صدوق خيطئ" فاحلديث حسن لغريه ابلشواهد كما قاله األلباين يف التعليقات احلسان 
الشواهد, وابقي رجاله وقال حمققوا املسند: "إسناده حسن, عمر بن أيب سلمة حسن احلديث يف املتابعات و  5/135

 . 14/164ثقات". املسند 

ة عن أيب داحأخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم وابن أيب شيبة واحلازمي معلقا وابن شاهني من طريقني عن حممد بن ج( 2)
برقم  3/362, سنن أيب داود كتاب اجلنائز ابب يف زايرة النساء القبور 1/229به. انظر:املسند  صاحل عن ابن عباس 

(, 320برقم ) 2/136, سنن الرتمذي كتاب الصالة ابب ما جاء يف كراهية أن يتخذ على القرب مسجدا 3236
 , املصنف البن أيب شيبة كتاب الصلوات ابب يف الصالة عند قرب النيب 1384برقم  1/530املستدرك كتاب اجلنائز 

وحممد بن جحادة ثقة وأبو صاحل  371البن شاهني ص/ , انسخ احلديث1/483, االعتبار للحازمي 2/376وإتيانه 
. ولكن من العلماء من يضعفه ضعفا شديدا ومنهم من 163هو موىل أم هانئ "ضعيف مدلس" كما يف التقريب ص/

يضعفه ضعفا خفيفا فاختلفت أقوال النقاد فيه وقال األلباين: "وهو ضعيف عند مجهور النقاد ومل يوثقه أحد إال العجلي 
كما قال احلافظ يف التهذيب:"بل كذبه إمساعيل بن أيب خالد واألزدي ووصمه بعضهم ابلتدليس", قلت: مل أقف على وحده  

وقال اجلوزقاين أيضا: "مرتوك" وقال عبد احلق يف  4/7قول إمساعيل بن أيب خالد هذا يف التهذيب وال يف هتذيب الكمال 
ابن القطان يف كتابه", وقال ابن حبان:" حيدث عن ابن عباس ومل األحكام: "إن أاب صاحل ضعيف جدا أنكر عليه ذلك 

. والشيخ األلباين قد ترجح لديه أبن ضعفه شديد حيث نقل قول الشيخ عبد احلق 1/321يسمع منه" انظر: التهذيب 
ديثه كما "وهو عندهم ضعيف جدا" وقال الشيخ األلباين: "فمن هذا حاله ال حيسن ح 1/80األشبيلي يف أحكامه الكربى 

. 1/394فعل الرتمذي فكيف تصحيحه كما فعل الشخ أمحد شاكر يف تعليقه على املسند وعلى سنن الرتمذي" الضعيفة 
قلت: مع ضعفه فإنه مدلس مث إن ابن حبان قد صرح أبنه مل يسمع من ابن عباس" ولكن قال حمققوا املسند: "حسن لغريه 

ذكروا شواهد احلديث  364, 4/363ويف حاشية املسند  3/471ملسند وهذا إسناد ضعيف" وحسنوه للشواهد. انظر: ا
لعن زورات القبور" وحديث ابن عباس وعائشة مرفوعا "لعن هللا اليهود  منها حديث أيب هريرة وحسان بلفظ "أن رسول هللا 

 =ن لفظه ال يوافق لفظ والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" قلت: هذه األحاديث ال تصلح شاهدا حلديث ابن عباس أل
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  (1)."زوارات القبور لعن رسول هللا " قال: عن حسان بن اثبت  ( 3)

جن ازة  "حض ر رس ول هللا  :يزي د أيض ا ق المة و عن يزيد ب ن أيب حبي ب أن أم س لمة حض رت أاب س ل ( 4)
هل ا  ق ال:"ف ,فلم ا وض عت ليص لي عليه ا أبص ر ام رأة فس أل عنه ا فقي ل: ه ي أخ ت املي ت َي رس ول هللا ,رجل

  (2).ارجعي فلم يصل عليها حىت توارت"

  (3)."ارجعي وإال رجعت" :أيضا المرأة أخرى النيب  قالو  ( 5)

  :ة القبوراألحاديث التي تدل على جواز زيار 

ف إن " :كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزوروها" ويف لفظ عند احل ازمي وغ ريه" عن النيب  عن بريدة  ( 1)
  (4)وال تقولوا هجرا". ,فمن أراد أن يزور فليزر" :" ويف لفظ عند النسائياآلخرةزَيرهتا تذكر 

                                                 

هذه األحاديث ألنه قد ورد بلفظ "زائرات القبور" بينما ورد حديث أيب هريرة وحسان بلفظ "زوارات القبور" وبينهما فرق   =
كما ال خيفى. وأما حديث ابن عباس وعائشة فإهنما خيتلفان يف اللفظ واملعىن عن حديث ابن عباس هذا فالراجح هو أن 

 للفظ واإلسناد ضعيف كما قاله الشيخ األلباين رمحه هللا. حديث ابن عباس هبذا ا

والبيهقي واحلاكم وابن أيب شيبة والطرباين وابن شاهني من طرق عن سفيان الثوري عن عبد هللا بن أخرجه أمحد وابن ماجه ( 1)
, سنن 3/442ملسند عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن هبمان عن عبد الرمحن بن حسان بن اثبت عن أبيه به. انظر: ا

, السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب ما ورد يف هنيهن عن زايرة القبور 1574برقم  2/254ابن ماجه كتاب اجلنائز 
, 3/345, املصنف كتاب اجلنائز ابب من كره زايرة القبور 1385برقم  1/530, املستدرك كتاب اجلنائز 4/78

وعبد هللا بن عثمان صدوق عبد  372حلديث البن شاهني ص/, انسخ ا3592, 3591برقم: 4/42املعجم الكبري 
وابقي رجاله ثقات فاحلديث حسن لغريه للشواهد. وقال احلاكم: "وهذه  572الرمحن بن هبمان مقبول كما يف التقريب ص/

عن أبيه ... األحاديث املروية يف النهي عن زايرة القبور منسوخة والناسخ هلا حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة 
ووافقه الذهيب وهذا الكالم يدل أن احلديث مقبول عندمها وهلذا حكما عليه ابلنسخ وهللا أعلم. وقال األلباين نقال عن 
البوصريي يف الزوائد: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" قلت )األلباين(: ابن هبمان مل يرو عنه غري ابن خثيم هذا ... 

 . 24/424وقال حمققوا املسند: )حسن لغريه( املسند  3/423لم". اإلرواء فاحلديث صحيح لغريه وهللا أع

أخرجه ابن شاهني معلقا ووصله أبو يعلى يف مسنده من طريقه عن املفضل بن فضالة عن ربيعة بن سيف املعافري عن أيب ( 2)
برقم  12/115يعلى , مسند أيب 377عن يزيد بن أيب حبيب مرسال. انظر: انسخ احلديث ص/عبد الرمحن احلبلي 

 321وربيعة بن سيف )صدوق له مناكري( التقريب ص/ 967ومفضل بن فضالة ضعيف كما يف التقريب ص/ 6747
ويزيد بن أيب حبيب ثقة اتبعي, فاحلديث مرسل أيضا فهو ضعيف هلذه العلل الثالثة وقال اهليثمي: "رجاله ثقات ولكنه 

نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي, حتقيق: عبد هللا بن حممد الدرويش, دار  منقطع" جممع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ
( كتاب اجلنائز ابب اتباع النساء اجلنائز. قوله )رجاله ثقات( فيه نظر 3/130ه) 1414الفكر بريوت, الطبعة األوىل, 

 ى املوصلى. ألن فيه راواين فيهما مقال: كما تقدم فهو ضعيف, كما ضعفه حمقق كتاب مسند أيب يعل

 . 377انسخ احلديث البن شاهني ص/ . انظر:أخرجه ابن شاهني معلقا ومل أقف على من أخرجه موصوال وهللا أعلم( 3)

, االعتبار للحازمي 2257, برقم 7/50ربه عزوجل يف زايرة قرب أمه  صحيح مسلم كتاب اجلنائز ابب استئذان النيب ( 4)
, الرسوخ للجعربي 314, اإلعالم البن اجلوزي ص/373ص/ , انسخ احلديث البن شاهني1/479-481

 =. وصححه األلباين يف تعليقه على سنن 2031برقم  4/394, سنن النسائي كتاب اجلنائز ابب زايرة القبور 329ص/
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اس تأذنت ريب يف أن  قال:"ف ,قرب أمه فبكى وأبكى من حوله زار النيب  عن النيب  عن أيب هريرة  ( 2)
  (1).فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت" ,واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل,أستغفر هلا فلم يؤذن يل 

وأن حت  بس حل   وم األض  احي بع   د  ,وع  ن األوعي   ة ,هن   ى ع  ن زَيرة القب   ور أن رس  ول هللا  ع  ن عل   ي  ( 3)
  (2)احلديث بطوله "وها فإهنا تذكر اآلخرة .........."إين كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزور  قال:مث  ,ثالث

وإان إن ش اء هللا  ,"الس الم عل يكم دار ق وم م ؤمنني قال:أتى املقربة ف أن رسول هللا  عن أيب هريرة  ( 4)
  (3).بكم الحقون"

َي أم امل ؤمنني م  ن  :فقل ت ,أقبل  ت ذات ي وم م ن املق ابر رض ي هللا عنه اع ن اب ن أيب مليك ة أن عائش ة  ( 5)
 ؟ع  ن زَيرة القب  ور أل  يس ك  ان هن  ى رس  ول هللا  :فقل  ت هل  ا "م  ن ق  رب أخ  ي عب  د ال  رمحن" :تقال   ؟أقبل  ت أي  ن
هذا لفظ احلاكم وأيب يعلى ويف لفظ عن د اب ن أيب ش يبة  .كان هنى عن زَيرة القبور مث أمر بزَيرهتا",نعم ":تقال

ولو ش هدتك م ا  ,فنت إال حيث مت"وهللا ولو حضرتك ما د :ت عائشة عندما زارت قرب أخيهقال :والرتمذي
  (4).زرتك"

                                                 

 النسائي.  =

تبار للحازمي (, االع2256برقم: ) 7/49ربه عزوجل يف زايرة قرب أمه  صحيح مسلم كتاب اجلنائز ابب استئذان النيب ( 1)
1/482 . 

أخرجه أمحد وأبو يعلى وابن عدي وابن أيب شيبة من طريقني عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن ( 2)
, 3/1019, الكامل 278برقم  1/240 , مسند أيب يعلى املوصلي1/145سند انظر امل النابغة عن أبيه عن علي به.

. وفيه علي بن 330, الرسوخ للجعربي ص/3/342جلنائز ابب من رخص يف زايرة القبور املصنف البن أيب شيبة كتاب ا
ذكره ابن حبان يف الثقات ذكره  ,وربيعة بن النابغة فيه مقال أيضا 696زيد بن جدعان )ضعيف( كما يف التقريب ص/

أيب جعفر حممد بن عمرو العقيلي, الضعفاء: لإلمام  , انظر:احلافظ يف اللسان ولكن مل أجده يف الثقات, وذكره العقيلي
وقال  (488برقم  2/407)ه1420حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي, دار الصميعي ابلرايض , الطبعة األوىل, 

 :6/171 :"ال يصح" وأبوه انبغة قال احلافظ عنه يف اللسان :بعد إيراده هذا احلديث 3/289البخاري يف التاريخ الكبري 
مث إن اإلمام الدارقطين ذكر فيه اختالفا كما يف علله ,حلديث هبذا اإلسناد ضعيف هلذه العلل السابقة "فال أعرف حاله" فا

 2/545السلسلة الصحيحة  وله شواهد صحيحة كما ذكرها األلباين يف ,ولكن احلديث معناه اثبت كما تقدم 4/133
 . 2/398 املسند ."صحيح لغريها وهذا إسناد ضعيف" :وكذلك قال حمققوا املسند

ة ر زاي دعاء وقد ثبت 583برقم  3/131صحيح مسلم كتاب الطهارة ابب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء ( 3)
, 2252وحديث عائشة عند مسلم أيضا برقم  2254القبور من رواايت عديدة منها حديث بريدة عند مسلم برقم 

2253 . 

لبيهقي عن حممد بن املنهال عن يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أيب التياح اللفظ األول أخرجه احلاكم وأبو يعلى وا( 4)
يزيد بن محيد عن عبد هللا بن أيب مليكة عن عائشة به, واللفظ الثاين أخرجه الرتمذي وابن أيب شيبة عن عيسى بن يونس عن 

 8/284, مسند أيب يعلى 1392برقم  1/532املستدرك كتاب اجلنائز انظر:. به ابن جريج عن عبد هللا بن أيب مليكة
 =, سنن الرتمذي كتاب 4/78(, السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب ما ورد يف دخوهلن يف عموم قوله فزوروها 4871برقم )
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في زيارة القبور مع أدلتهم.

وع اتفق  وا عل  ى وق  و  ,ع  ربياب  ن ش  اهني واحل  ازمي واب  ن اجل  وزي واجل :أورد مس  ألة زَيرة القب  ور ك  ل م  ن األئم  ة
ك  م حلامث نس  خ ه  ذا  ,س  الم أول اإلألن زَيرة القب  ور كان  ت منهي  ا عنه  ا يف ,النس  خ يف املس  ألة يف ح  ق الرج  ال

أبن ه هن ى  ع ن الن يب  وغ ريه حي ث ج اء التص ريح واستدلوا على ذلك حب ديث بري دة  .فصار جائزا يف حقهم
 .عن زَيرة القبور مث رخص فيها بعد

ه  ل الرخص  ة ل  زَيرة القب  ور تش  مل النس  اء أيض  ا أم ال؟ ف  ذهب اإلم  ام اب  ن ش  اهني إىل  همو وق  ع اخل  الف بي  ن 
أورد األحادي ث يف .و وأنه جيوز للنساء زَيرة القبور كما هو جائز للرج ال  ,ل بوقوع النسخ يف حقهن أيضاالقو 

واحل ديث يف  ,"والنه ي ع ن زَيرة القب ور ص حيح وق ال: ,مث أتى حبديث بري دة  ,لزوارات القبور لعن الرسول 
 "ف إن يف زَيرهت ا ع ربة وت ذكرة ,روه ا"فزو  :يف ح ديث ق الو  ,وه و انس خ ل ألول ,اإلابحة ل زَيرة القب ور فص حيح

  (1)."فزوروها وال تقولوا هجرا" :يف حديث آخر قالو 
وجي وز أيض ا أن  ,فإهنم يرون أنه حمتم ل أبن يك ون هن ي النس اء ق د وق ع أيض ا في ه النس خ ,وأما األئمة اآلخرون

روا أق وال العلم اء يف وذك  .وهذا النهي خاص هبن لقلة صربهن وكثرة ج زعهن يف ذل ك ,يكون هني النساء ابق
 ومل يورد اإلمام األثرم هذه املسألة يف كتابه. (2)املسألة.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

تقدم قول األئمة: ابن شاهني وابن اجلوزي واحلازمي واجلعربي أهنم اتفقوا على وقوع النسخ يف مسألة زَيرة 
 )3(.ازمي اتفاق العلماء أن زَيرة القبور للرجال جائزةبل نقل اإلمام احل ,القبور يف حق الرجال

"كذا أطلقوا وفيه نظر ألن ابن أيب شيبة وغريه روى عن ابن سريين وإبراهيم النخعي  :احلافظ قالولكن  
وكان هؤالء مل  ,"فلعل من أطلق أراد ابالتفاق ما استقر عليه األمر بعد قال:والشعيب الكراهة مطلقا" مث 

                                                 

, 3/343املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب من رخص يف زايرة القبور  ,1055برقم  3/371اجلنائز ابب  =
. قلت:ال "تفرد به بسطام بن مسلم البصري" :لطريق األول رجاله كلهم ثقات وقال البيهقي. وا333الرسوخ للجعربي ص/

. وصححه األلباين يف 1392يضر تفرده يف احلديث النه ثقة وسكت عليه احلاكم وصححه الذهيب يف التلخيص برقم 
وقد ذكر األلباين حديث . وى ابلعنعنة.وأما الطريق الثاين فرجاله ثقات إال أن فيه تدليس ابن جريج وقد ر 3/233اإلرواء 

: "قويل السالم على أهل الداير من كيف تقول إذا هي زارت القبور؟ فقال   عائشة اآلخر الذي فيه أهنا سألت النيب 
قلت: فهذا احلديث يصلح شاهدا لثبوت أن عائشة قد زارت قرب أخيه مع اللفظ األول  3/235املؤمنني....." اإلرواء 

ن زايرة القبور جائزة للنساء أيضا, وأما ما جاء يف اللفظ الثاين زايدة "وهللا لو حضرتك ما دفنت إال حيث مت, الثابت, وأ
ولو شهدتك ما رزتك" فهذا ضعيف هبذا اللفظ ألنه تفرد به ابن جريج وليس هلذا اللفظ شاهد وهلذا ضعفه األلباين نفسه يف 

 تعليقه على سنن الرتمذي وهللا أعلم. 

 . 374-373سخ احلديث البن شاهني ص/ان( 1)
 . 315-314, اإلعالم البن اجلوزي ص/334-331, الرسوخ للجعربي ص/483 ,1/479االعتبار للحازمي ( 2)

 1/483االعتبار للحازمي  (3)
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 )1(.اسخ وهللا أعلم "يبلغهم الن

وهبذا تبني أن ما استقر عليه عند العلماء أن زَيرة القبور يف حق الرجال وقع فيها النسخ حيث كان  :قلت 
بل إنه من  ,مث جاءت الرخصة يف ذلك وقد صح يف ذلك حديث بريدة,منهيا عنها يف أول اإلسالم 

وأمجع العلماء على أن  ,هني الرجال عن زَيرهتاوهو صريح يف نسخ ,األحاديث اليت جتمع الناسخ واملنسوخ 
 )2(ه النوويقالكما .زَيرهتا سنة 

ض أه ل العل م رأى بع ف ؟لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص دون النساء 
  .وال جيوز للنساء زَيرة القبور ,أن اإلذن خاص ابلرجال دون النساء

ء اص مين ع النس اخ ه ذا ن ص فلعن هللا زوارات القبور" ويف لف ظ "زائ رات القب ور" استدلوا على ذلك حبديث " 
ل ال ن ه ذا االس تدالولك  ,ع نإن اإلذن الع ام خمص ص هب ذا النه ي اخل اص املس تفاد م ن الل :واقالو  ,من الزَيرة

  .يتم إال بعد معرفة أتخر النهي اخلاص وهذا غري موجود هنا
س اء رخص ة تش مل النأن ال :للرجال والنساء واستدلوا أبدلة منه ا ةصة عاموقد ذهب أكثر أهل العلم أن الرخ

 .ألن النساء اتبعة للرجال يف األحكام الشرعية ,أيضا تبعا لألصل
  .وإمنا أنكر عليها البكاء ,فلم ينكر عليها الزَيرة  (3)مر ابمرأة تبكي عند قرب ومنها أن النيب  

فقيل هلا" أليس  ,زارت قرب أخيها عبد الرمحن رضي هللا عنهارأى عائشة ومنها ما جاء عن ابن أيب مليكة أنه 
نعم كان هنى مث أمر بزَيرهتا" وهو أثر صحيح كما تقدم خترجيه وفيه ما  :"تقالعن ذلك؟  قد هنى النيب 

مث إن لفظ حديث الرخصة لزَيرة  ,يدل أن عائشة كانت ترى أن النساء كانت داخلة يف عموم رخصة الزَيرة
كما جاء بلفظ "فزورواالقبور فإهنا تذكر املوت" وتذكر املوت حيتاج إليه الرجال   ,القبور يقتضي العموم

 :وهلذا جاء التحذير عن اجلزع والنياحة بقوله  ,فلعل زَيرة النساء خياف عليهن من قلة الصرب ,والنساء
أمنت من ذلك فال مانع من الزَيرة  وأما إذا ,وهو الفح  من القول كالصراخ والنياحة."وال تقولوا هجرا"

 ,فالذي ثبت هو ما جاء بلفظ "زوارات القبور" ,لعن زائرات القبور" فهو مل يثبت وما ورد أن الرسول 
إن النساء  قال:وميكن أن ي ,ألن اللعن إمنا هو للمكثرات من الزَيرة ألن زوارات للمبالغة" :القرطيب قالو 

ا يؤدي إليه اإلكثار من تضييع حقوق الزوج والتربج والشهرة والتشبه مبن يالزم إمنا مينعن من إكثار الزَيرة مل
وعلى هذا يفرق بني الزائرات  ,وملا خياف عليها من الصراخ وغري ذلك من املفاسد ,القبور لتعظيمها

 )4(والصحيح نسخ املنع عن الرجال والنساء" انتهى. ,والزوارات

 ق ال: ؟إذا زرت القب ور كي ف أق ول َي رس ول هللا   :تقال م ع ن عائش ة ومن األدلة عل ى العم وم م ا رواه مس ل

                                                 

 .3/191فتح الباري ( 1)
  .7/50املنهاج للنووي  (2)
 . 1283برقم  3/190ي ر صحيح البخا :انظر( 3)

  .2/632طيب املفهم للقر  (4)
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 ."قويل السالم على أهل الدَير من املؤمنني" قد تقدم خترجيه
"أبن النهي كان أوال لقرب عهدهم  قال:و ذكر اإلمام النووي يف اجملموع تعليال للرخصة بعد النهي حيث  

 ,وَتهدت أحكامه ,فلما استقرت قواعد اإلسالم ,اهلية الباطلفرمبا كانوا يتكلمون بكالم اجل ,من اجلاهلية
 )1(.أبيح هلم الزَيرة" ,واستشهرت معامله

ة يف الرخص  ة ابلش روط ال  يت تق  دمت ل  ف الراجح أن النس  خ ق د ثب  ت يف مس  ألة زَيرة القب ور كم  ا أن النس اء داخ
افظ اب ن حج ر والن ووي والش  وكاين كم ا رجح ه اإلم ام اب ن ش  اهني واحل   ,ذكره ا م ن ق ول اإلم ام الق رطيب وغ  ريه

 (2).وغريهم

                                                 

 5/285اجملموع للنووي ( 1)
, نيل األوطار للشوكاين 2/137, تلخيص احلبري  7/50, املنهاج للنووي 3/191انظر: فتح الباري البن حجر ( 2)

 . 374ص/ بن شاهنيال احلديث انسخ ,4/133-135
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 المبحث الخامس

 االستغفار للمشركين 

 األحاديث الواردة في االستغفار للمشركين :المطلب األول

وعن  ده أب  و  الوف  اة دخ  ل علي  ه الن  يب أاب طال  ب مل  ا حض  رت" ق  ال:ع  ن س  عيد ب  ن املس  يب ع  ن أبي  ه  ( 1)
 ل  ه ق الف« . ال إل  ه إال هللا . كلم ة أح  اج ل ك هب ا عن  د هللا  ق ل ،ع م يأ»  ق  ال:ف وعب د هللا ب  ن أيب أمي ة ,جه ل

آخ ر  ك انفلم ي زاال يكلمان ه ح ىت   ؟ترغب عن ملة عبد املطلبأ ،َي أاب طالب :أبو جهل وعبد هللا بن أ  أمية
ما ا كا انا زلت  . فن  1« كألستغفرن ل ك م ا مل أن ه عن » :الن  قالعلى ملة عبد املطلب . ف :ء كلمهم بهىيش
ُ لِ    ْم أان َُّه ْم أاْص حااُب اجلْاِح يمِ لنَّيبِ  واالَِّذينا آاماُنوا أاْن ياْست اْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنيا والاْو كا انُوا ُأويل قُ  ْر ا ِم ْن ب اْع ِد ما ا ت اب ا نيَّا هلا

 .2ِإنَّكا الا ت اْهِدي ماْن أاْحب اْبتا  :ونزلت

 ركينأراء العلماء في االستغفار للمش :المطلب الثاني

مث   فقط , ربيواجلع ازمياحل اخلمسة: ذكر حديث ابن املسيب عن أبيه يف قصة موت أيب طالب من األئمة
 اختلفا يف وقوع النسخ يف مسألة )االستغفار ملوتى املشركني( على قولني: 

أيب  لعم  ه بقول  ه  اس  تدل عل  ى ذل  كو  3 .: ذه  ب اإلم  ام احل  ازمي إىل وق  وع النس  خ يف املس  ألة الق  ول األول
ما ا كا  انا لِلنَّ يبِ  واالَّ ِذينا آامانُ  وا أاْن  :" ألس تغفرن ل ك م  ا مل أن ه عن ك" فه  ذا احلك م ق د نس خ بقول  ه تع اىل طال ب:

ُ  ْم أان َُّه  ْم أاْص  حااُب اجلْاِح  يمِ  ِإنَّ  كا الا   :وقول  ه ،ياْس  ت اْغِفُروا لِْلُمْش  رِِكنيا والا  ْو كا  انُوا ُأويل قُ   ْر ا ِم  ْن ب اْع  ِد ما  ا ت اب ا  نيَّا هلا
   4ت اْهِدي ماْن أاْحب اْبتا 

"فقيل نسخت ج وازه  :التعارض الواقع يف احلديث بقوله رفع ذهب اإلمام اجلعربي إىل اجلمع يف القول الثاين:
" م  ن بع  د م  ا تب  ني هل  م" ابمل  وت أن  ه جي  وز ال  دعاء هل  م  :وفه  م م  ن قول  ه "والص  واب التخص  يص للتوقي  ت ,هل  م

ا رج  ح أبن املس  ألة م  ن ابب التخص  يص ال م  ن ابب النس  خ كأن  ه ي  رى أن االس  تغفار ابهلداي  ة إىل اإلس  الم" يع  
وم  ن بع  د م  ا تب  ني أن  ه م  ات  ,وأم  ا االس  تغفار ل  ه بع  د موت  ه ,للمش  رك وال  دعاء ل  ه ابهلداي  ة ج  ائز يف ح  ال حيات  ه

                                                 

تفسري ابب ما كان للنيب ، كتاب ال3884برقم  7/245صحيخ البخاري كتاب مناقب األنصار ابب قصة أيب طالب  (1)
، صحيح مسلم  4772برقم  8/648، ابب سورة القصص 4675برقم  8/434والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني 

كتاب اإلميان ابب الدليل على صحة اإلسالم من حضره املوت ما مل يشرع يف النزع وهو الغررة ونسخ جواز اإلستغفار 
الشرك فهو يف أصحاب اجلحيم وال ينقذه من ذلك بشيئ من الوسائل, للمشركني والدليل على أن من مات على 

 . 327،الرسوخ للجعربي 1/485، االعتبار للحازمي 131برقم 1/161
 . [56]القصص/ [113]التوبة/ (2)
 .1/486االعتبار للحازمي  (3)
 . [56]القصص/ [113]التوبة/ (4)
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 1أاْن ياْست اْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنيا ماا كاانا لِلنَّيبِ  واالَِّذينا آاماُنوا وعليه حيمل معا اآلية  ,مشركا فإنه ال جيوز

 :مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

 ن أبي  ه يف قص  ةملس  يب ع  اجلعربي واحل  ازمي يف توجي  ه ح  ديث س  عيد ب  ن ا:تق  دم بي  ان االخ  تالف ب  ني اإلم  امني
  :موت أيب طالب على مسلكني

ي ه ت رجح لديب حيث يث املسرض الواقع يف حدذهب اإلمام اجلعربي إىل اجلمع يف إزالة التعا :املسلك األول
  , كما تقدم بيانه . من التخصيص ال من ابب النسخ أنه
لعم ه أيب  ق ال لرس ول ابل سياق احلديث يدل على أن  ؛أبن احلديث ال يدل عليه :اجلواب عن هذا الوجهو 

 :ن ه بقول ه تع اىلعاء النه ي ج فله ذا   موت ه, ، وامل راد من ه أن ه سيس تغفرله بع د" عند موته"ألستغفرن لك:طالب
 ْرِِكنيا ماا كاانا لِلنَّيبِ  واالَِّذينا آاماُنوا أاْن ياْست اْغِفُروا لِْلُمش. 

ول ه دلي ل ي دل علي ه   ,فمذهب اجلمع فيه تكلف وتعسف مع أن الدعاء للمشرك ابهلداية يف حال جياته ج ائز
 2فإهنم ال يعلمون" "رب اغفر لقومي :يوم أحد بعد أن شج وجهه النيب  قالكما 

واس   تدل ل   ذلك بتص   ريح ال   راوي  ,وق   د ذه   ب اإلم   ام احل   ازمي إىل وق   وع النس   خ يف املس   ألة :املس   لك الث   اين
ما ا "ألس تغفرن ل ك ...." فنه ى هللا نبي ه ع ن ذل ك ف أنزل هللا  :لعمه عند موت ه قالملا  الصحايب أن الرسول 

ْب  تا والاِك  نَّ اَّللَّا ي اْه  ِدي ما  ْن    ...ْس  ت اْغِفُروا لِْلُمْش  رِِكنيا كا  انا لِلنَّ  يبِ  واالَّ  ِذينا آامانُ  وا أاْن يا  ِإنَّ  كا الا ت اْه  ِدي ما  ْن أاْحب ا
نزل  ت بع  د م  وت أيب  ...ما  ا كا  انا لِلنَّ  يبِ  واالَّ  ِذينا آامانُ  وا أاْن ياْس  ت اْغِفُروا لِْلُمْش  رِِكنيا ولك  ن قي  ل أن اآلي  ة  ،ياشا  اءُ 

"ف أنزل هللا  :ويوضح ذل ك م ا ورد يف بع ض ط رق احل ديث بلف ظ ,ه ويف حق غريهطالب مبدة وهي عامة يف حق
ِإنَّ كا الا ت اْه ِدي ما ْن أاْحب اْب تا والاِك نَّ اَّللَّا ) :بعد ذلك " وأما اآلية اليت نزلت يف قصة أيب طال ب فه ي  قول ه تع اىل

تم ل أن يك ون ن زول اآلي ة آخ ر " وحيذكره احلافظ يف الفتح وأج اب علي ه أيض ا يف موض ع  ،(ي اْهِدي ماْن ياشااُء 
ومت   أخر ه    و أم    ر آمن    ة  ,ويك    ون لن     زوهلا س    ببان متق   دم وه    و أم    ر أيب طال    ب ,أتخ   ر وإن ك    ان س    ببها تق   دم

والناس خ ,ف النهي وارد  ,فاآلية مشلت قصة موت أيب طالب ومن بعده من احل وادث ,مهما كان: .قلت3)أمه("
كم   ا رجح   ه احل   ازمي   ,س   خ اثب   ت بتص   ريح الص   حايب ب   ذلكفالن ,ال يش   رتط ل   ه أبن يك   ون متص   ال ابملنس   وخ

" ابب الدليل عل ى ص حة إس الم م ن حض ره  :واحلافظ ابن حجر واإلمام النووي يف تبويبه على صحيح مسلم
فم ذهب وق وع النس خ يف 4املوت ما مل يش رع يف الن زع وه و الغرغ رة ونس خ ج واز االس تغفار للمش ركني....." 

 أعلم  املسألة هو الراجح . وهللا
.** ** ** 

                                                 

 .327الرسوخ للجعربي ص:  (1)
 .8/652فتح الباري البن حجر، ، 3477برقم:  6/637أحاديث األنبياء ابٌب )بدون ترمجة(  صحيح البخاري، كتاب (2)

 .7/248،652املصدر السابق  (3)

 .2/160، املنهاج للنووي 8/651املصدر السابق  (4)
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 المبحث األول 

 عاشوراءيوم صيام 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صيام يوم عاشوراء
 :يام يوم عاشوراءعلى األمر بص األحاديث الدالة 

"ك ان ي وم  :ويف لف ظ .وأيم ر بص يامه" ,يص وم عاش وراء "كان رس ول هللا  رضي هللا عنهاعن عائشة  ( 1)
 ,فلم ا ه  اجر إىل املدين  ة ص امه وأم  ر بص  يامه ,يص  ومه فك  ان رس ول هللا  ,عاش وراء تص  ومه ق ري  يف اجلاهلي  ة

  (1).كه"ترك عاشوراء, فمن شاء صامه ومن شاء تر  ,فلما فرض شهر رمضان

 "م  ا ه  ذا؟" ق  ال:ف ,املدين  ة ف  رأى اليه  ود تص  وم ي  وم عاش  وراء "ق  دم الن  يب  ق  ال: ع  ن اب  ن عب  اس  ( 2)
ف  أان أح  ق مبوس  ى " ق  ال: ,فص  امه موس  ى ,ه  ذا ي  وم ص  اا, ه  ذا ي  وم ز  ى هللا ب  ين إس  رائيل م  ن ع  دوهم :واق  ال

  (2).فصامه وأمر بصيامه "منكم

أن م ن أك ل فليص م بقي ة  : م ن أس لم أن أذن يف الن اسرج ال "أمر النيب  قال:عن سلمة بن األكوع  ( 3)
  (3).فإن اليوم يوم عاشوراء" ,ومن مل يكن أكل فليصم ,يومه

غداة عاشوراء إىل قرى األنصار: من أصبح مفط را فلي تم  "أرسل النيب  :تقالعن الربيع بنت معوذ  ( 4)
ف إذا  ,ياننا وزعل اللعبة م ن العه نونصوم صب ,فكنا نصومه بعد :تقال "ومن أصبح صائما فليصم ,بقية يومه

  (4).بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حىت يكون عند اإلفطار"

رس ول ق ال ف ,"ك ان ي وم عاش وراء يوم ا تعظم ه اليه ود وتتخ ذه عي دا ق ال: عن أيب موسى األش عري  ( 5)
  (5)."صوموه أنتم" :هللا

فمن ك ان طع م فلي تم  ,"صوموا هذا اليوم :هلم يف يوم عاشوراء قال أن النيب  عن حممد بن صيفي  ( 6)

                                                 

, صحيح مسلم كتاب الصيام 2002, 2001برقم  4/306حيح البخاري كتاب الصوم ابب صيام يوم عاشوراء ص( 1)
, 347, الرسوخ للجعربي ص/1/492,493, االعتبار للحازمي 2632برقم  7/245وم يوم عاشوراء ابب ص

 . 186, انسخ احلديث لألثرم ص/413, انسخ احلديث البن شاهني ص/329اإلعالم البن اجلوزي ص/
ب فضل صحيح مسلم كتاب الصيام اب ,2004برقم  4/306صحيح البخاري كتاب الصوم ابب صيام يوم عاشوراء ( 2)

, 186وأشار إليه األثرم يف انسخ احلديث ص/ ,347الرسوخ للجعربي ص/ , 2653برقم 7/251صيام يوم عاشوراء 
 . 329اإلعالم البن اجلوزي ص/

ابب من أكل  , صحيح مسلم كتاب الصيام2007برقم  4/406صحيح البخاري كتاب الصوم ابب صيام يوم عاشوراء ( 3)
 . 330اإلعالم البن اجلوزي ص/ ,2663برقم  7/255يف عاشوراء فليكف بقية يومه 

, صحيح مسلم كتاب الصيام ابب من أكل يف 1960برقم  4/251صحيح البخاري كتاب الصوم ابب صوم الصبيان ( 4)
 . 330اإلعالم البن اجلوزي ص/ ,2663برقم  7/255عاشوراء فليكف بقية يومه 

صحيح مسلم كتاب الصيام ابب فضل  ,2005برقم  4/307راء صحيح البخاري كتاب الصوم ابب صيام يوم عاشو ( 5)
 . 330اإلعالم البن اجلوزي ص/ ,2655,برقم  7/251صيام يوم عاشوراء 
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"م نكم أح د طع م الي وم؟" قلن ا: من ا  :ي وم عاش وراء لنا رس ول هللا  قال" :ويف لفظ عند ابن ماجه .بقية يومه"
"ف  أَتوا بقي  ة ي  ومكم م  ن ك  ان طع  م وم  ن مل يطع  م, فأرس  لوا إىل أه  ل الع  روض  ق  ال: ,ومن  ا م  ن مل يطع  م ,طع  م

  (1)عين أهل العروض حول املدينة.ي قال:فليتموا بقية يومهم" 

 :وجوب صيام يوم عاشوراءعدم على  األحاديث الدالة 

فلم  ا ف  رض رمض  ان ت  رك وك  ان عب  د هللا ال  ,عاش  وراء وأم  ر بص  يامه "ص  ام الن  يب  اب  ن عم  ر  ع  ن ( 1)
 "إن أه  ل اجلاهلي  ة ك  انوا يص  ومون ي  وم :ويف لف  ظ عن  د مس  لم واب  ن ش  اهني وغ  ريه.يص  ومه إال أن يواف  ق ص  ومه"

 :رس ول هللا  ق الفلما اف رتض رمض ان  ,صامه واملسلمون قبل أن يفرتض رمضان وأن رسول هللا  ,عاشوراء
  (2)"إن عاشوراء يوم من أَيم هللا فمن شاء صامه ومن شاء تركه."

 ,دخل األشعث بن قيس على عب د هللا وه و اب ن مس عود وه و يتغ دى" قال:عن عبد الرمحن بن يزيد  ( 2)
وه  ل ت  دري م  ا ي  وم عاش  وراء؟  ق  ال:أو ل  يس الي  وم ي  وم عاش  وراء؟  ق  ال:ف ,د أدن إىل الغ  داءَي أاب حمم   ق  ال:ف

يص  ومه قب  ل أن ين  زل ش  هر رمض  ان فلم  ا ن  زل رمض  ان  "إمن  ا ه  و ي  وم ك  ان رس  ول هللا  ق  ال:وم  ا ه  و؟  ق  ال:
  (3).ترك"

فلم ا  ,اه دان عن دهأيمران بصيام ي وم عاش وراء وحيثن ا علي ه ويتع كان رسول هللا " عن جابر بن مسرة  ( 3)
  (4).فرض رمضان مل أيمران ومل ينهنا عنه ومل يتعاهدان عنده"

َي " :يوم عاشوراء عام حج على املن رب يق ول عن محيد بن عبد الرمحن أنه مسع معاوية بن أيب سفيان  ( 4)
, وأان ه  ذا ي  وم عاش  وراء ومل يكت  ب هللا عل  يكم ص  يامه :يق  ول أه  ل املدين  ة أي  ن علم  اؤكم؟ مسع  ت رس  ول هللا 

  (5).فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر" ,صائم

  (6)."نسخ رمضان كل صوم" عن النيب  عن علي  ( 5)

                                                 

, سنن ابن 4/388املسند  :أخرجه أمحد وابن ماجه واألثرم والطرباين من طريقني عن الشعيب عن حممد بن صيفي به. انظر( 1)
, انسخ احلديث 15874برقم  14/131, املعجم الكبري للطرباين 2/342اشوراء ماجه كتاب الصيام ابب صيام يوم ع

 . 32/200, رجاله ثقات كما قاله حمققوا املسند 186لألثرم ص/

صحيح مسلم كتاب الصيام ابب صوم  1892برقم  4/128حيح البخاري كتاب الصوم ابب وجوب صوم رمضان ص( 2)
, 414انسخ احلديث البن شاهني ص/ 1/493تبار للحازمي , االع2642-2637برقم  7/247يوم عاشوراء 

 . 186انسخ احلديث لألثرم ص/

, انسخ احلديث لألثرم 2646-2643برقم  249-8/248صحيح مسلم كتاب الصيام ابب صوم يوم عاشوراء ( 3)
 . 494, االعتبار للحازمي /187ص/

, انسخ 187, انسخ احلديث لألثرم ص/2647برقم  7/249ابب صوم يوم عاشوراء صحيح مسلم كتاب الصيام ( 4)
 . 331, اإلعالم البن اجلوزي ص/414احلديث البن شاهني ص/

صحيح مسلم كتاب الصيام ابب فضل يوم  ,2003برقم  4/306 صحيح البخاري كتاب الصوم ابب صيام يوم عاشوراء( 5)
 . 1/495االعتبار للحازمي  ,187انسخ احلديث لألثرم ص/ ,2648برقم 7/249عاشوراء 

  .خترجيه يف مسألة )الغسل ملن غسل امليت( يأيتس( 6)
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  (1).يكفر السنة املاضية"" قال:سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ ف أن النيب  عن أيب قتادة األنصاري  ( 6)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في صيام يوم عاشوراء

 ,يجل  وزي واجلع  رب واب  ن ا ختلف  ة ك  ل م  ن األئم  ة: األث  رم واب  ن ش  اهني واحل  ازميذك  ر أحادي  ث ص  وم عاش  وراء امل
ن أد ت  رجح ل  ديهم ق  ن فإن  ه وأم  ا الب  اقو  ,اتفق  وا عل  ى وق  وع النس  خ يف املس  الة إال أن اب  ن اجل  وزي س  كت عن  هو 

ن م ا ف رض رمض افل ,المهب ا يف أول اإلس  األحاديث اليت يستدل هبا على وجوب صوم عاشوراء كان ت معم وال
رة واب  ن مس  ج  ابر ب  ن كم  ا ج  اء ب  ه التص  ريح م  ن بع  ض الص  حابة كعائش  ة واب  ن عم  ر و ,نس  خ وجوب  ه وبق  ي ندب  ه 

 وغريهم.  مسعود 
 ,"ومم ا يؤك د ذل ك أن معاوي ة إمن ا أس لم ي وم الف تح :األث رم ق الواستدل اإلمام األثرم واحل ازمي ابلت اريخ أيض ا و 

خي رب الن اس "ه ذا ي وم  مث حك ى معاوي ة أن ه مس ع الن يب  ,وقد فرض هللا عزوجل شهر رمضان قبل ذلك بس نني
 (2)فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر". ,عاشوراء ومل يكتب هللا عليكم صيامه وأان صائم

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 وأن ,س  ألة امليفع النس  خ املص  نفني يف انس  خ احل  ديث ومنس  وخه ق  د اتفق  وا عل  ى وق  و  األربع  ةتق  دم أن األئم  ة 
 .فلما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء ,صيام عاشوراء كان واجبا قبل نزول رمضان

إن صيام عاشوراء كان سنة فاستمرت أو  :واقالمسلك آخر يف املسألة إال أن بعض العلماء  على مل أقفو  
 )3(.كما أشار إىل هذه األقوال اإلمام اجلعربي  ,وقيل نسخ ندبه ابجلواز ,نسخ أتكيده

 استحبابه. اء لكن أكثر العلماء ذهبوا إىل نسخ وجوبه برمضان وبق 
مث أتكد األمر ,"ويؤخذ من جمموع األحاديث أنه كان واجبا لثبوت األمر بصومه  :احلافظ ابن حجرقال 

مث زَيدته أبمر األمهات أن ال  ,مث زَيدته أبمر من أكل ابإلمساك ,مث زَيدة التأكيد ابلنداء العام,بذلك 
"ملا فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم  :مسلم صحيح وبقول ابن مسعود الثابت يف ,ضعن فيه األطفالير 

 ,وأما قول بعضهم املرتوك أتكد استحبابه ,أبنه ما ترك استحبابه بل هو ابق فدل على أن املرتوك وجوبه
استمرار االهتمام به حىت يف بل أتكد استحبابه ابق وال سيما مع  ,والباقي مطلق استحبابه فال خيفى ضعفه

وأي  (5)ولرتغيبه يف صومه وأنه يكفر سنة (4)"لئن عشت ألصومن التاسع والعاشر" :حيث يقول عام وفاته 

                                                 

صحيح مسلم يف حديث طويل كتاب الصيام ابب استحباب صيام ثالثة أايم من كل شهر وصوم عرفة وعاشوراء واالثنني ( 1)
 . 348, الرسوخ للجعربي ص/2739برقم  7/292واخلميس 

, 1/492,496, االعتبار للحازمي 415البن شاهني ص/ , انسخ احلديث187-186ألثرم ص/انسخ احلديث ل( 2)
 . 348, الرسوخ للجعربي ص/331-329اإلعالم البن اجلوزي ص/

 .348الرسوخ للجعربي ص/( 3)
 من حديث ابن عباس بلفظ "لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع".  2662برقم  7/254الذي ورد يف صحيح مسلم ( 4)

 =عن صوم يوم  بلفظ "سئل رسول هللا  2739برقم  7/292الطويل يف صحيح مسلم  وقد ثبت يف حديث أيب قتادة( 5)
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 )1(.أتكيد أبلا من هذا؟"

 )2(. وقد نقل اإلمام ابن عبد الرب اإلمجاع أبن صيام عاشوراء ليس بفرض وأنه مستحب

كما ,بقي استحبابه و  ,وبهخ وجمث نس ,شوراء كان واجبا يف أول اإلسالمفالراجح وهللا أعلم هو أن صيام عا
  .دلت عليه األحاديث املتعددة وإمجاع األمة عليه. وهللا أعلم
** *** ** 

                                                 

 عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة املاضية".  =

 .311-4/307فتح الباري البن حجر  (1)
 .256 -7/250املنهاج للنووي  7/269التمهيد البن عبد الرب  (2)
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 المبحث الثاني

 الحجامة للصائم 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الحجامة للصائم
 :التي تدل أن الحجامة تبطل الصوماألحاديث  

زم  ان الف  تح ف  رأى رج  ال حي  تجم لثم  ان عش  رة  كن  ا م  ع رس  ول هللا   ق  ال:ش  داد ب  ن أوس ع ن  ( 1)
  (1) ."أفطر احلاجم واحملجوم" قال:خلت من شهر رمضان ف

  (2)مثله. عن النيب  عن رافع بن خديج  ( 2)

                                                 

من طرق عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد بن أوس  ( أخرجه أمحد وأبو داود وابن شاهني واحلازمي والطرباين1)
وأخرجه أيضا أمحد وعبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي والطحاوي وابن  ,به. رجاله ثقات وأبو األشعث هو شراحيل بن آده

وشداد وأبو أمساء هو عمرو بن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي من طرق عن أيب قالبة بزايدة أيب أمساء الرحيب بني أيب األشعث 
, 2369برقم  2/536, سنن أيب داود كتاب الصوم ابب يف الصائم حيتجم 123, 4/122املسند  :انظر .مرثد هو ثقة

 4/209, املصنف لعبد الرزاق كتاب الصيام ابب احلجامة للصائم 7132-7124برقم  335-7/333املعجم الكبري 
, السنن الكربى كتاب الصيام 3/49تاب الصيام ابب من كره أن حيتجم الصائم , املصنف البن أيب شيبة ك7519برقم 

 159 /2, شرح معاين اآلاثر كتاب الصيام ابب الصائم حيتجم 4/265ابب احلديث الذي روي يف اإلفطار ابحلجامة 
. وقد 325, اإلعالم البن اجلوزي ص/1/506, االعتبار للحازمي 435, انسخ احلديث البن شاهني ص/3344برقم:

فصحح مجاعة من النقاد منهم علي بن املديين وأمحد والبخاري  ,اعترب العلماء هذه الزايدة يف اإلسناد من قبيل زايدة الثقة
وصححه حمققوا املسند  2/473والزيلعي يف نصب الراية  2/193والرتمذي وابن راهويه كما نقل عنهم احلافظ يف التلخيص

ويف  4/65ة يف السند من قبيل املزيد يف متصل األسانيد وصححه األلباين أيضا يف اإلرواء . واعتربوا هذه الزايد28/343
 فهو حديث صحيح.  7/447صحيح سنن أيب داود 

أخرجه عبد الرزاق وأمحد والرتمذي والبيهقي وابن حبان وابن خزمية واحلازمي كلهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن ( 2)
قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع به. رجاله ثقات ما عدا إبراهيم بن عبد هللا بن براهيم بن عبد هللا حيىي بن أيب كثري عن إ
, سنن الرتمذي كتاب الصوم 3/465, املسند 4/210املصنف  :انظر .110كما يف التقريب ص/,بن قارظ فإنه صدوق 

يام ابب احلديث الذي روي يف اإلفطار , السنن الكربى كتاب الص774برقم  3/144ابب كراهية احلجامة للصائم 
 .1/508, االعتبار للحازمي 1964برقم  3/227, صحيح ابن خزمية 8/306, صحيح ابن حبان 4/265ابحلجامة 

حديث النهي عن   وأعله أبو حامت أبن اإلسناد املذكور إمنا يروى به عن النيب  ,وقد اختلف النقاد يف احلكم على احلديث
علل احلديث: لإلمام  :وأما حديث هذا يف إفطار احلاجم واحملجوم فحكم عليه أبنه ابطل, انظر ,لبغيكسب احلجام ومهر ا

. وحكم عليه ابن معني (1/249عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي, املكتبة األثرية , سانكله هل, شيخوبورة , ابكستان.)
 ,1/592بن سالم اتبعه كما عند احلاكم يف املستدرك وأعله بعضهم بتفرد معمر ولكن أجيب أبن معاوية  ,ابلضعف أيضا

فاحلديث  ,أبنه ميكن أن احلديثني قد رواي ابإلسناد املذكور فال تعارض :وأما إعالل أيب حامت هلذا احلديث فيجاب أيضا
  "ابأبنه أصح شيء يف الب" :وقال أمحد ,إسناده حسن ولكنه صحيح ابلشواهد كما صححه ابن حبان واحلاكم والرتمذي

فاحلديث صحيح كما  25/148كما نقل عنه الرتمذي وصححه األلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية وحمققوا املسند 
 تقدم. 
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  (1)مثله.  عن النيب  عن ثوابن  ( 3)

م ان عش رة خل ت م ن ش هر وأان أح تجم لث م ر عل ي رس ول هللا  قال: عن معقل بن سنان  ( 4)
  (2). ""أفطر احلاجم واحملجوم قال:رمضان ف

  (3) ."أفطر احلاجم واحملجوم" عن النيب  عن أيب هريرة  ( 5)

                                                 

أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق وابن حبان والبيهقي والطحاوي واحلازمي كلهم من طرق عن حيىي بن أيب كثري ( 1)
ورجاله كلهم ثقات وقد روي من طرق أخرى وأخرجه عبد الرزاق وأبو داود  .الرحيب عن ثوابن بهعن أيب قالبة عن أيب أمساء 

 ,من طريق ابن جريج عن مكحول عن شيخ من احلي وهو أبو أمساء الرحيب كما جاء مصرحا يف بعض الطرق عن ثوابن به
 ,اجلعد عن معدان بن أيب طلحة عن ثوابن بهوأخرجه أمحد من طريق هبز عن بكري بن أيب السمط عن قتادة عن سامل بن أيب 

وأخرجه الطرباين عن أمحد بن حممد بن حيىي الدمشقي عن إسحاق بن إبراهيم عن يزيد بن ربيعة عن أيب األشعث عن ثوابن 
سنن أيب داود كتاب الصوم ابب يف الصائم حيتجم  ,282 ,5/277املسند  :انظر .وهو مروي من طرق أخرى أيضا ,به
 2/317, سنن ابن ماجه كتاب الصيام ابب ما جاء يف احلجامة للصائم 2371, 2370, 2367برقم  2/535-532

, السنن الكربى  8/301, صحيح ابن حبان 210, 4/209, املصنف كتاب الصوم ابب احلجامة لللصائم 1680برقم 
كتاب الصيام ابب الصائم جيتجم , شرح معاين اآلاثر  4/265كتاب الصيام ابب احلديث الذي روي يف اإلفطار ابحلجامة 

. واحلديث قد صححه علي بن املديين 356, الرسوخ للجعربي ص/1/509, االعتبار للحازمي 3344برقم  2/159
, 593, 1/591التلخيص  مع املستدرك :انظر. احلاكم والذهيب ماكما نقل عنه  "إنه أصح ما روي يف الباب" :وأمحد وقاال

 . 37/64, املسند 4/69اإلرواء  :انظر .وصححه األلباين وحمققوا املسند وصححه احلاكم ووافقه الذهيب

( أخرجه أمحد والنسائي وابن أيب شيبة والطرباين من طرق عن عطاء بن السائب عن نفر من أهل البصرة منهم احلسن بن أيب 2)
, املصنف البن 20/233 , املعجم الكبري3/328, السنن الكربى 3/474املسند  :احلسن البصري عن معقل به. انظر

. واحلديث أعل بثالث علل: فيه عطاء بن السائب وهو خمتلط 2/49أيب شيبة كتاب الصيام ابب من كره أن حيتجم الصائم 
الكواكب النريات يف معرفة من اختلط ترمجته يف  :وانظر .فالذين رووا عنه هذا احلديث ليسوا ممن مسعوا عنه قبل االختالط

: لإلمام أيب الربكات حممد بن أمحد ابن الكيال, حتقيق: عبد القيوم عبد رب النيب, املكتبة اإلمدادية مبكة من الرواة الثقات
االنقطاع بني احلسن ومعقل. االختالف يف رواية احلسن فأحياان يروي عن . 319ص/ه1420املكرمة , الطبعة الثانية, 

زرعة والبخاري من روايته عن معقل بن سنان, وأخرى عن  معقل بن سنان ومرة عن معقل بن يسار وهو الذي صححه أبو
"صحيح  :فاإلسناد ضعيف ولكن منت احلديث اثبت ابلشواهد وقال حمققوا املسند ,أيب هريرة ورابعة عن علي بن أيب طالب

 . 25/238املسند  لغريه وهذا إسناد منقطع"
عمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة به. وعبد هللا بن بشر الرقي ( أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق عبد هللا بن بشر عن األ3)

"اختلف فيه قول ابن معني وابن حبان وقال أبو زرعة والنسائي:"ال أبس به" وحكى البزار أنه  494ص/ :قال يف التقريب
املسند  "مشإن إسناده منقطع عبد هللا بن بشر مل يسمع من األع: "ضعيف يف الزهري خاصة" ولكن قال حمققوا املسند

يد فأخرجه أمحد وأبو يعلى واحلازمي من طريق عبد الوهاب بن عبد اجمل :أيضا ى. واحلديث قد روي من طرق أخر 14/375
املراسيل: لإلمام  . انظر:رجاله ثقات إال أن احلسن مل يسمع من أيب هريرة .عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب هريرة به

. وأخرجه النسائي 34ص/ه.1397, حتقيق: شكر هللا نعمة هللا قوجاين, مؤسسة الرسالة, عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي
ق عطاء عن أيب هريرة به. وقال الزيلعي عن النسائي أنه قال: "عطاء مل يسمعه عن أيب هريرة" ييف الكربى والطحاوي من طر 

 =عمرو بن شعيب عن سعيد بن املسيب عن وأخرجه أبو يعلى من طريق مثىن بن الصباح عن .  2/475نصب الراية  :انظر
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  (1)مثله.  عن النيب  عن سعد بن أيب وقاص  ( 6)

  (2) .أن أحتجم وأان صائم" "هناين رسول هللا  عن علي  ( 7)

 
  :ال تفسد الصومالتي تدل أن الحجامة ألحاديث ا

  (3).واحتجم وهو حمرم",احتجم وهو صائم  أن النيب " عن ابن عباس  ( 1)

فم ر  ,"أول ما كرهت احلجامة للصائم أن جعفر ابن أيب طالب احتجم وه و ص ائم قال:عن أنس أنه  ( 2)
  (4).وكان أنس حيتجم وهو صائم",بعد يف احلجامة  مث رخص النيب  ."أفطر هذان" قال:ف النيب 

                                                 

السنن الكربى: لإلمام أيب عبد الرمحن  :, انظر920أيب هريرة به. وفيه املثىن وهو ضعيف خمتلط كما يف التقريب ص/ =
, سنن ابن ماجه  3/330,331 ه1421النسائي, حتقيق: الشيخ شعيب األرنووط , مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل, 

برقم  11/113, مسند أيب يعلى 2/364, املسند 1679برقم  2/316جاء يف احلجامة للصائم كتاب الصيام ابب ما 
. وقد روي احلديث موقوفا أيضا على أيب 2/160, شرح معاين اآلاثر 1/504, االعتبار للحازمي 10/228, 6239
ولكن احلديث قد ثبت مرفوعا  ,2/179د البخاري مجلة من طرق احلديث املرفوعة واملوقوفة يف اترخيه الكبري ر ا أو مهريرة ك

 . 14/373مبجموع الطرق والشواهد كما صححه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه وحمققوا املسند 

ة كلهم رووه داح( أخرجه ابن شاهني والشاشي وذكره الزيلعي وعزاه إىل الطرباين يف اجلزء الذي مجعه من أحاديث حممد بن ج1)
ن الزبرقان عن حممد بن جحادة عن يونس بن احلصيب عن مصعب بن سعد عن أبيه به. وأخرجه ابن عدي من طريق داود ب

الكامل انظر:  .وأبو يعلى من طريق داود بن الزبرقان عن حممد بن جحادة عن عبد األعلى عن مصعب بن سعد عن أبيه به
ليب الشاشي, حتقيق: الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا, مكتبة املسند: أليب سعيد اهليثم بن ك :انظرو يف ترمجة داود بن الزبرقان 

, نصب 437انسخ احلديث البن شاهني ص/, (77برقم  1/139)ه.1410العلوم واحلكم, املدينة املنورة، الطبعة األوىل,
كما يف   "مرتوك وكذبه األزدي". فاإلسناد فيه داود بن الزبرقان وهو 172برقم  1/185, مسند أيب يعلى 2/477الراية 

 . 4/324فاحلديث ضعفه شديد وضعفه الدارقطين يف العلل  305التقريب ص/

انسخ  :انظر .به ( انفرد به ابن شاهني من طريقه عن حممد بن إسحاق عن أيب إسحاق اهلمداين عن احلارث عن علي 2)
أيه ورمي ابلرفض ويف حديثه كذبه الشعيب يف ر "وفيه احلارث األعور الكويف اهلمداين  .442احلديث البن شاهني ص/

 ,وأبو إسحاق السبيعي اهلمداين ثقة خمتلط وحممد بن إسحاق صدوق مدلس وقد عنعن 211ضعف" كما يف التقريب ص/
 فاحلديث ضعيف وهللا أعلم. 

, 1/512, االعتبار للحازمي 1939, 1938برقم  4/218صحيح البخاي كتاب الصوم ابب احلجامة والقيء للصائم ( 3)
 . 357خ للجعربي ص/الرسو 

خرجه الدارقطين ومن طريقه البيهقي وابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي عن عثمان بن أيب شيبة عن خالد بن خملد عن عبد ( أ4)
, 2238برقم  2/161سنن الدارقطين كتاب الصيام ابب القبلة للصائم  :هللا بن املثىن عن اثبت البناين عن أنس به. انظر

, االعتبار للحازمي 431, انسخ احلديث ص/4/268اب الصيام ابب ما يستدل به على نسخ احلديث السنن الكربى كت
. وعبد 291كما يف التقريب ص/  "صدوق يتشيع وله أفراد". وفيه خالد بن خملد 323, اإلعالم البن اجلوزي ص/1/513

كلهم ثقات وال أعلم رجاله   " :ارقطين يف سننه. وقال اإلمام الد540هللا بن املثىن "صدوق كثري الغلط" كما يف التقريب ص/
"هذا حديث منكر  :ولكن ضعف احلديث اإلمام ابن عبد اهلادي صاحب التنقيح ورد حكم اإلمام الدارقطين بقوله ,له علة"

 =من  ال يصح االحتجاج به ألنه شاذ اإلسناد واملنت وكيف يكون هذا احلديث صحيحا ساملا من الشذوذ والعلة ومل خيرجه أحد
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  (1) .ورخص يف احلجامة" ,يف القبلة للصائم "رخص رسول هللا  ري عن أيب سعيد اخلد ( 3)

  (2) .واحلجامة" ,واحللم ,القيء :"ثالث ال يفطرن الصائم قال: عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري  ( 4)

                                                 

مث ضعف احلديث  "أصحاب الكتب الستة وال هو يف املصنفات املشهورة وال يف السنن املأثورة وال يف املسانيد املعروفة.... =
ذكر فيهما أقوال العلماء وإن كاان من رجال  ,بثالث علل أخرى: إنه من رواية خالد بن خملد وعبد هللا بن املثىن وفيهما كالم

يح ينتقيان من أحاديثهما. إن عبد هللا بن املثىن قد خالف أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام الصحيح إال أن صاحيب الصح
ي حيث روى شعبة عن اثبت قال سئل أنس بن ر شعبة يف رواية هذا احلديث عن اثبت فرواه خبالفه كما يف صحيح البخا

" انظر  ابة حدثنا شعبة على عهد النيب أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟ قال: ال, إال من أجل الضعف وزاد شب :مالك
. ولو سلم صحة احلديث مل يكن فيه حجة ألن جعفر بن أيب طالب قتل يف مؤته وهي قبل 1940صحيح البخاري برقم 

. وقال: احلافظ بن 2/480وحديث أفطر احلاجم واحملجوم كان عام الفتح. انتهى كالمه ملخصا. وانظر نصب الراية  ,الفتح
كلهم من رجال البخاري إال أن يف املنت ما ينكر ألن فيه أن ذلك كان يف الفتح وجعفر كان قتل قبل ذلك" حجر "رواته  

. ولكن األلباين صححه وقال: "وليس يف املنت حىت وال يف سياق احلافظ أن ذلك كان يف الفتح" انظر اإلرواء 4/223الفتح 
من أجل خالد بن  2/51عفه أيضا ابن اجلوزي يف العلل . قلت: فاحلديث هبذا اإلسناد والسياق ضعيف كما ض4/73

حبديث  له أحاديث مناكري" ولكن ذكر احلافظ يف الفتح كشاهد حلديث أيب سعيد اآليت فكأنه يتقوى عنده"خملد قال أمحد: 
 . أيب سعيد

عن أيب املتوكل عن أيب سعيد أخرجه الدارقطين والبيهقي وابن شاهني وابن خزمية من طريق سفيان الثوري عن خالد احلذاء ( 1)
وأخرجه الدارقطين والطرباين واحلازمي من طريق معتمر بن سليمان عن محيد الطويل عن أيب املتوكل الناجي عن  ,اخلدري به

, السنن 2246, 2240برقم  2/161السنن للدارقطين كتاب الصيام ابب القبلة للصائم  :أيب سيعد به مرفوعا أيضا. انظر
صحيح ابن خزمية كتاب الصيام ابب ذكر البيان أن  ,4/264الصيام ابب الصائم حيتجم ال يبطل صومه الكربى كتاب 

املعجم األوسط: , 434انسخ احلديث البن شاهني ص/ ,1969برقم  3/231احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم مجيعا 
بد احملسن بن إبراهيم احلسيين, دار احلرمني للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين, حتقيق: أبو معاذ طارق بن عوض هللا وع

قوفا أيضا كما و رجاله ثقات واحلديث قد روي م, 1/514, االعتبار للحازمي (3/138ه)1415ابلقاهرة, الطبعة األوىل ,
"والذين رفعوه ثقات وقد  11/347 :ولكن الدارقطين قال يف علله 3/245يف صحيح ابن خزمية والسنن الكربى للنسائي 

"رخص للصائم يف احلجامة والقبلة" وليس صرحيا يف  :وقال األلباين تعليقا على الرواية املوقوفة بلفظ. وزايدة الثقة مقبولة" زادوا
 :انظر ".الوقف بل هو إىل الرفع أقرب ألنه مثل قول الصحايب أمران بكذا وهنينا عن كذا وحنو ذلك فهو مرفوع على الصحيح

قلت: فاحلديث صحيح  ."فاحلديث هبذه الطرق صحيح ال شك فيه" 4/75قال يف اإلرواء و  ,تعليقه على صحيح ابن خزمية
 ورد موقوفا فهو أيضا مرفوع حكما كما قال األلباين وهللا أعلم.  ما مرفوعا وأما

أسلم عن ( أخرجه الرتمذي والبيهقي وابن خزمية وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه 2)
وأخرجه الدارقطين من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  به , عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري

سنن  :انظر.  وأخرجه أبو داود من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النيب, عن أيب سعيد به
, السنن الكربى كتاب الصيام ابب الصائم 719برقم  3/97يذرعه القيء الرتمذي كتاب الصوم ابب ما جاء يف الصائم 

, صحيح ابن 322, اإلعالم البن اجلوزي ص/430انسخ احلديث البن شاهني ص/ ,4/264حيتجم ال يبطل صومه 
سنن  ,1973, 1972برقم  3/233خزمية كتاب الصيام ابب ذكر البيان أن احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم مجيعا 

 =( ابب يف الصائم حيتلم هنارا يف شهر 8, سنن أيب داود كتاب الصوم )2/163ارقطين كتاب الصيام ابب القبلة للصائم الد
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حجم ت الن يب  ق ال:فقلنا له من أين جئ ت؟  ,"مر بنا أبو طيبة يف رمضان قال: عن أنس بن مالك  ( 5)
 ". (1)  

"أفط  ر  ق  ال:ف "حبج  ام حي  تجم رج  ال ب  ني يدي  ه يف ش  هر رمض  ان "م  ر رس  ول هللا  عب  اس  ع  ن اب  ن ( 6)
  (2) .ال من احلجامة" ,احلاجم واحملجوم من الغيبة

 ."أفط ر احل اجم واحملج وم" : ق الف "برجل وهو حيتجم وهو يعرض برجل عن ثوابن "مر رسول هللا  ( 7)

                                                 

ويف  578(. ويف الطريق األول عبد الرمحن بن زيد وهو ضعيف كما يف التقريب ص/2376برقم ) 2/537( 30رمضان ) =
. وقال يف التلخيص 1021كما يف التقريب ص/  "لتشيعصدوق له أوهام ورمي اب"الطريق الثاين هشام بن سعد وهو 

أبو حامت وأبو زرعة والدارقطين  :"صدوق وقد تكلموا يف حفظه" وقد خطأ هذين الطريقني األئمة النقاد والعلل :2/194
رجل ولكن طريق الثوري هذا فيه  ,ورجحوا طريق الثوري عن زيد بن أسلم كما رواه أبو داود وغريه ,والرتمذي وابن حجر

ويف  2/268مبهم وهو ضعيف أيضا كما ضعفه اإلمام ابن خزمية واإلمام الرتمذي والشيخ األلباين يف ضعيف سنن أيب داود 
 2/239علل احلديث البن أيب حامت  ,270-11/267العلل للداقطين  :وانظر .3/233تعليقه على صحيح ابن خزمية 

 فاحلديث ضعيف وهللا أعلم.  2/194تلخيص احلبري 

( أخرجه ابن األعرايب والطرباين وأبو يعلى وابن أيب شيبة من طرق عن شريك القاضي عن ليث بن أيب سليم عن عبد الوارث 1)
وأخرجه ابن شاهني عن شريك عن عبد الوارث عن عبد الرمحن بن أنس عن أنس وسقط عند ابن شاهني ليث  ,عن أنس به

لوهاب( اأنس بني عبد الوارث وبني أنس وجاء عند ابن أيب شيبة )عبد بني شريك وعبد الوارث ولكن زاد عبد الرمحن بن 
املعجم: لإلمام أيب سعيد انظر:  .بدل عبد الوارث فلعله حصل فيه تصحيف والصحيح أنه عبد الوارث كما عند اجلماعة

, املعجم 501برقم  270/صأمحد بن حممد بن زايد ابن األعرايب, حتقيق: عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين, دار ابن اجلوزي.
 ,433انسخ احلديث البن شاهني ص/ ,3/53مصنف ابن أيب شيبة  226,/7مسند أيب يعلى  ,22/383الكبري 

وعبد الوارث الذي يروي عن أنس له ترمجة يف اللسان وضعفه الدارقطين وقال  ,وفيه شريك وليث وفيهما مقال معروف
"ويف ثقات ابن حبان عبد الوارث موىل أنس عن  :هول( وقال ابن حجر)جم :)منكر احلديث( وقال ابن معني :البخاري

فاحلديث ضعيف كما تقدم . فلم أقف على ترمجة عبد الرمحن بن أنس  4/101أنس.... فالظاهر أنه هو" لسان امليزان 
ه طريقا آخر عند وذكر ل حسني سليم أسد,حمقق مسند أيب يعلى الشيخ  هوهللا أعلم. فاإلسناد مسلسل ابلضعفاء كما قال

"هذا حديث  :ولكن يف إسناده الربيع بن بدر فاحلديث ضعيف وقال أبو زرعة 3/170البزار ذكره البيهقي يف جممع الزوائد 
 . 1/257علل احلديث البن أيب حامت  :منكر" انظر

بن مالك عن محاد بن زيد عن عمرو ( انفرد هبذا اللفظ ابن شاهني عن حممد بن فريوز عن إبراهيم بن الرباء ابن النضر بن أنس 2)
. وفيه حممد بن فريوز إن كان هو أبو جعفر فله 440انسخ احلديث البن شاهني ص/ :انظربه.  بن دينار عن ابن عباس
"ضعيف جدا حدث  :وسكت عنه وإبراهيم بن الرباء قال ابن عدي 1209برقم  3/166ترمجة يف اتريخ بغداد 
"وحيدث عن الثقات ابملوضوعات ال حيل ذكره إال  :عن الثقات ابلبواطيل" وقال ابن حبان "حيدث :ابلبواطيل" وقال العقيلي
 1/21, ميزان االعتدال 1/56, الضعفاء للعقيلي 1/117, اجملروحني 1/255الكامل  :انظر .على سبيل القدح فيه"

"وورد يف ذلك أحاديث كلها  :م(. فاحلديث ضعيف جدا وقال الزيلعي عن حديث )الغيبة تفطر الصائ1/25لسان امليزان 
 . 2/482مدخولة" انظر: نصب الراية 
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  (1).وعند البيهقي "يقرض رجال"

  (2).فنهى أن حيتجم الصائم" ,احتجم فغشي عليه أن النيب " عن ابن عباس  ( 8)

  (3).حتجم ما ابليت"أولو  ,أفطر احلاجم واحملجوم:"يقولون عن أيب هريرة  ( 9)

ع ن الوص ال واحلجام ة إبق اء عل ى  "إمنا هن ى الن يب  :عن ابن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب  ( 10)
  (4).ومل حيرمهما" ,أصحابه

 اء العلماء في الحجامة للصائمالمطلب الثاني: آر

اب  ن ش  اهني واحل  ازمي واب  ن اجل  وزي واجلع  ربي يف كت  بهم ف  أوردوا  :ذك  ر مس  ألة احلجام  ة للص  ائم ك  ل م  ن األئم  ة
                                                 

( أخرجه البيهقي واحلازمي من طريق يزيد بن ربيعة عن أيب األشعث عن ثوابن. انظر: السنن الكربى كتاب الصيام ابب ما 1)
"أحاديثه مناكري" وقال  :. ويزيد بن ربيعة قال البخاري1/517, االعتبار للحازمي 4/268يستدل به على نسخ احلديث 

, اجلرح والتعديل 8/332التاريخ الكبري  :احلديث" انظر وكرت "م :"ضعيف احلديث منكر احلديث" وقال النسائي :أبو حامت
الضعفاء واملرتوكون:لإلمام أيب عبدالرمحن النسائي , يف ضمن اجملموع يف الضعفاء واملرتوكني, دراسة وحتقيق: , 9/261

, الضعفاء واملرتوكون, لإلمام أيب الفرج 245ص/ه1405السريوان, دار القلم بريوت, الطبعة األوىل, الشيخ عبد العزيز 
 ,3/208ه1406عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي, حتقيق: أبوالفداء عبد هللا القاضي, دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, 

هبذا اإلسناد وقد تقدم حديث ثوابن بلفظ "أفطر . فاحلديث ضعيف 4/350, ميزان االعتدال 6/286لسان امليزان 
 احلاجم واحملجوم" وهو حديث صحيح بدون الزايدة. 

انسخ احلديث البن  ,1/248املسند  :( أخرجه أمحد وابن شاهني من طريقني عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس به. انظر2)
. 969دوق وكان يرسل" كما يف التقريب ص/ص"عتيبة وهو ثقة ومقسم هو ابن جبرة  ابن , احلكم هو441شاهني ص/

ألن احلافظ ابن حجر قال يف إحدى الطرق حلديث ابن عباس  ,فالذي ظهر يل أن مقسما هذا قد أرسل يف هذا احلديث
"احتجم وهو صائم" الذي روي من طريق مقسم قال: "لكن أعل أبنه ليس من مسموع احلكم عن مقسم" كما يف التلخيص 

"احتجم وهو صائم"  حلديث خمالف مبا ثبت يف صحيح البخاري عن ابن عباس نفسه أبن الرسول مث إن هذا ا 2/191
 فهو حديث ضعيف منكر وهللا أعلم. 

( أخرجه عبد الرزاق والنسائي واحلازمي من طريقني عن معمر عن خالد بن عبد الرمحن عن شقيق بن ثور أحسبه عن أبيه عن 3)
 ,1/516االعتبار للحازمي , 3166برقم  3/331سنن النسائي الكربى ,  4/211املصنف  :أيب هريرة به. انظر

مث إنه اختلف عليه فروي عن أيب هريرة مرفوعا . 190ا يف التقريب ص/مرجاله ثقات ما عدا ثور بن عفري فهو مقبول ك
ل املقبول واالختالف سنده ضعيف من أج هذا "أفطر احلاجم واحملجوم" فهو حديث صحيح كما تقدم فأثر أيب هريرة :بلفظ

 . 2/475نصب الراية  :انظر .املوجود فيه كما أشار إليه النسائي يف الكربى
( أخرجه أمحد وأبو داود وعبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن عابس عن 4)

سنن أيب داود كتاب الصوم ابب يف  ,5/363املسند  :نظربه. ا عبد الرمحن ابن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب 
املصنف البن أيب شيبة كتاب الصيام ابب من  ,4/212, املصنف لعبد الرزاق 2374برقم  2/537الرخصة يف ذلك 

رجاله كلهم  ,4/263, السنن الكربى كتاب الصيام ابب الصائم حيتجم ال يبطل صومه 3/52رخص للصائم أن حيتجم 
حمققوا املسند  وصححه"إسناده صحيح وجهالة الصحايب ال تضر"  :4/223وقال احلافظ يف الفتح  ,الشيخنيثقات رجال 

 . 7/447و األلباين يف صحيح سنن أيب داود  38/168
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 , ومل يذكر اإلمام األثرم هذه املسألة يف كتابه.فيها أحاديث الباب املتعارضة
إن  :واقالوع النسخ يف املسألة حيث ابن شاهني واحلازمي واجلعربي إىل ترجيح وق وقد ذهب األئمة: 

"والذي عندان إن صح احلديثان :, قال ابن شاهنياألحاديث اليت تدل على إفطار احلاجم واحملجوم منسوخة
قال اجلعربي عقب أحاديث جواز )1(مجيعا فالرخصة انسخة للتغليظ لكثرة من عذر الصائم ابحلجامة" 

واستدلوا على ذلك    )2(راهة ملظنة الضعف ولتأخره عنه"احلجامة: "وهو حمكم انسخ للحرمة ونفي الك
 أبمرين: 

رخ ص احلجام ة وأيب سعيد اخلدري أبن الن يب  تصريح الصحايب على وقوع النسخ كما جاء عن أنس ( 1)
 )3("والغالب أن الرخصة ال تكون إال بعد النهي".  :احلازمي للصائم . قال

"أفط ر احل اجم واحملج وم" أن  :يف بعض ط رق ح ديث االستدالل على وقوع النسخ ابلتاريخ: وقد ورد ( 2)
وه و حم رم واح تجم  واحل ديث ال ذي خيالف ه وه و ح ديث اب ن عب اس "اح تجم الن يب  ,ه ع ام الف تحقال النيب 

وأول مس اع  ,ه ع ام حج ة ال وداعقال  أبن الن يب " أن ه ق ال: الش افعي نق ل احل ازمي واجلع ربي ع نوهو ص ائم" و 
حمرم ا قب ل حج ة  ومل يص حب الن يب  ,ك ان ع ام الف تح ولك ن مل يك ن يومئ ذ حمرم ا  وإن ابن عباس ع ن الن يب 

ع  ام حج  ة ال  وداع س  نة عش  ر فيك  ون مت  أخرا ع  ن ح  ديث  فيك  ون ذك  ر اب  ن عب  اس حجام  ة الن  يب  ,اإلس  الم
 )4( ."أفطر احلاجم واحملجوم"

 ق ال:ن مجاعة من الص حابة مث "أفطر احلاجم واحملجوم" مروي ع :وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه أشار أن حديث
"وهذه األحاديث أصلح من األوائل" فكأنه مييل إىل مسلك الرتجيح فريجح حديث "أفط ر احل اجم واحملج وم" 

 ,صلح من األحاديث اليت تدل على الرخص ة حلجام ة الص ائمأألنه مروي عن مجاعة من الصحابة فهو أثبت و 
لص  ائم: الق  يء واحلل  م واحلجام  ة" مث أش  ار إىل ض  عف "ث  الث ال يفط  رن ا :ض  عف ح  ديث أيب س  عيد مرفوع  او 

  (5)مسلك النسخ.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 اختلف العلماء يف رفع التعارض بني أحاديث الباب على ثالثة مسالك: 
جم ط ر احل اديث "أف ترجيح ح وقد تقدم أن اإلمام ابن اجلوزي مال إىل، الرتجيح بني الرواَيت املسلك األول:

ر لرتج يح ال يص األن ا ,ومل أر أح دا غ ريه مم ن اخت ار ه ذا املس لك فه و م ذهب ض عيف ,واحملجوم" على غريه ا
 يأيت. وقد ثبت فيه النسخ كما س ,إليه إال إذا مل ميكن اجلمع أو مل يثبت فيه النسخ

                                                 

 .444انسخ احلديث البن شاهني ص/ (1)
 .358الرسوخ ص/ (2)
 .1/514االعتبار للحازمي  (3)
 .358, الرسوخ ص/513/ 1املصدر السابق (4)
 . 327( اإلعالم البن اجلوزي ص/5)
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 :جوه اجلمعو تلفوا يف خمجاعة من العلماء ولكنهم ا هوقد اختار اجلمع بني األحاديث، املسلك الثاين:  
وامل راد من ه أن ه ح بط أجرمه ا  ,يغت اابن "أفط ر احل اجم واحملج وم" ألهنم ا ك اان ق ال: إن الن يب  قال:فمنهم من  

وج ب عليهم ا القض اء, ذك ره الطح اوي. وه ذا وال أنه إفطار ي ,وليس ذلك من أجل احلجامة ,من أجل الغيبة
ن عل ي ب ن وه و ح ديث ابط ل قال ه احل افظ ع  رج ل م رتوكوفيه  ,به ضعيف قالوجه ضعيف ألن مستدل من 

 )1( .وعرب ابن خزمية هلذه الوجه أبعجوبة ,وتقدم خترجيه املديين
للض   عف ال   ذي فحملج   وم "أفط   ر احل   اجم واحملج   وم" أبن معن   اه تعرض   ا لإلفط   ار أم   ا ا :وم   نهم م   ن أتول ح   ديث

ا  وه ذ ,إىل جوف ه ص ل ال دمه ال ي ؤمن أن يوأم ا احل اجم فألن  ,يلحقه من ذل ك فيؤدي ه إىل أن يعج ز م ن الص وم
 للرجل يتعرض للمهالك قد هلك فالن.  قال:كما ي

ف ال جي وز  ,"أفطر احلاجم واحملجوم " نص يف حص ول الفط ر هلم ا :وهو ضعيف أيضا رده ابن تيمية أبن قوله 
ق ا م ن غ ري أن يقرن ه ال س يما وق د أطل ق ه ذا الق ول إطال ,خمرب عنهما ابلفطر أن يعتقد بقاء صومهما والنيب 

فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته لكان ذل ك تلبيس ا ال تبيين ا"  ,بقرينة تدل على أن ظاهره غري مراد
   )2(نقل عنه صاحب املرعاة.

ال ف  ث بوج  وه أخ  رى ل احل  ديوم  نهم م  ن أتو  .وم  نهم م  ن أتول  ه أبن معن  اه ح  ان هلم  ا أن يفط  را أو ك  اد أن يفط  را
 . ختلو من تكلف

وهو أن احلجامة مكروهة يف حق من كان يضعف هبا وال تكره  وجوده ابن حجر, ومجع الشوكاين بوجه آخر
ولكن يعكر على  استدالال من ابن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب  ,يف حق من كان ال يضعف هبا

 )3(فال يعترب به."أفطر احلاجم واحملجوم" فدل أن صومهما فاسد  قال: هذا االستدالل أبن النيب 

ق  د  اجلع  ربي أبهن  ماحل  ازمي و وق  د تق  دم رأي األئم  ة: اب  ن ش  اهني و  ,ادع  اء النس  خ يف املس  ألةاملس  لك الثال  ث:  
ا كم ابلت اريخ  و  لص حايب،بتص ريح اواستدلوا لذلك أبم رين:  .رجحوا أبن حديث أفطر احلاجم واحملجوم منسوخ

 تقدم مفصاًل يف املطلب الثاين.
يف الفتح إال أن ح ديث  ه قالإن حديث "أفطر احلاجم واحملجوم" وإن كان  ابلتاريخ: هلماستدال واجلواب عن

 ,واحتجم رسول هللا وهو حمرم" مل يثب ت أن ه ك ان يف حج ة ال وداع,وهو صائم  ابن عباس "احتجم رسول هللا 
 ق   الن حمرم   ا" و ح ومل يك   تاحلمي   دي: "إن   ه مل يك   ن حمرم   ا ص   ائما ألن   ه خ   رج يف رمض   ان يف غ   زاة الف    ق   الب   ل 

وه ذا ال  ,الشوكاين: "وإذا صح فينبغي أن حيمل على أن كل واحد من الصوم واإلح رام وق ع يف حال ة مس تقلة
( وأم ا ح ديث اب ن عب اس بلف ظ "اح تجم 4صام يف رمضان وه و مس افر") وقد صح أن رسول هللا  ,مانع منه

                                                 

  .4/223, فتح الباري البن حجر 2/160شرح معاين اآلاثر  (1)
 .233-3/232, مرعاة املفاتيح 4/222فتح الباري البن حجر  (2)
 .4/241نيل األوطار للشوكاين , 4/223( انظر: فتخ الباري 3)
 .4/240( نيل األوطار للشوكاين 4)
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  .وهو صائم حمرم" فقد ضعفه غري واحد رسول هللا 
ي ث أن أنس ا حلص حايب اولكن النسخ اثب ت بتص ريح  ,تدالل ابلتاريخ على وقوع النسخ فيه نظرقلت: فاالس

والرخص ة ال تك ون  ,لص ائمقد رخ ص يف احلجام ة ل وأاب سعيد اخلدري قد ثبت عنهما أهنما صرحا أبن النيب 
مث  ع د يف احلجام ة.ب ن يب وجاء عن أنس أصرح من هذا أبن كراهة احلجامة متقدم ة مث أرخ ص ال ,إال بعد هني

 إن وجوه اجلمع املتقدمة الختلو من ضعف وتكلف.
اب ن ش اهني والش افعي واحل ازمي واب ن ح زم واجلع ربي والش يخ  األئم ة:هو ال راجح كم ا رجح ه  فمسلك النسخ

 ( 1) األلباين رمحهم هللا.

                                                 

 . 73-4/72, إرواء الغليل 6/205احمللى  انظر:( 1)
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 المبحث األول

 إحراق العدو بالنار

 المطلب األول: األحاديث الواردة في إحراق العدو بالنار
 :حاديث الواردة في األمر باإلحراقاأل

ف يكم  ن أحك مأأمرين  ن رسول هللا إ  قال:"جاء رجل إىل قوم يف جانب املدينة ف قال: عن بريدة  ( 1)
مث  ذه ب ح ىت  ,و ك ان خط ب ام رأة م نهم يف اجلاهلي ة ف أبوا أن يزوج وه ,ويف ك ذا وك ذا ,يف أم والكمو   ,يبرأئ

 وجدت ه حي ا أن ت نإ" ق ال:مث أرس ل رج ال ف "ك ذب ع دو هللا" قال:ف النيب القوم اىل  فبعث ,نزل على املرأة
 ق  الذل  ك عن  د ف ,فحرق  ه ابلن  ار ,ق  د ل  دم فم اتف  انطلق فوج  ده  "وجدت  ه ميت  ا فاحرق  ه ابلن ار أن  ت نإو  ,فاقتل ه

 (1)."يتبوأ مقعده من النارلمن كذب علي متعمدا ف" :رسول هللا 
                                                 

حيىي الكويف وحيىي  أخرجه اخلطايب وابن اجلوزي وابن عدي والطحاوي وابن شاهني من طريق زكراي بن عدي بن الصلت أيب (1)
حافظ إال أهنم اهتموه  "احلماين عن علي بن مسهر عن صاحل بن حيان عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه بريده به، وحيى احلماين

، ولكن اتبعه زكراي ابن عدي وهو ثقة وفيه صاحل بن حيان القرشي وهو 1060كما يف التقريب ص:"احلديث  بسرقة
احلديث عن عبد هللا بن زبري وعبد هللا بن احلارث، فأما  يورو  ,، وابقي رجاله ثقات444ضعيف كما يف التقريب ص:

وداود بن زبرقان  ,عن عطاء بن السائب عن ابن الزبري به حديث ابن الزبري فقد أخرجه ابن اجلوزي من طريق داود بن زبرقان
"صدوق خمتلط"وفيه علة  ائب، فضعفه شديد وفيه أيضا عطاء ين الس305كما يف التقريب ص:  "مرتوك، كذبه األزدي"

 بن اثلثة وهي عطاء بن السائب مل يلق ابن الزبري ذكرها أبو غدة يف تعليقه على كتاب املوضوعات، وأما حديث عبد هللا
احلارث فقد أخرجه ابن اجلوزي والبيهقي من طرق ولكن مدارها على عطاء بن السائب وهو خمتلط ولكن املنت الذي رواه 

تصحيفات احملدثني: لإلمام أيب أمحد احلسن العسكري, وفيه أن القصة وقعت يف اليمن، انظر:  ,البيهقي فيه بعض النكارة
املوضوعات من مقدمة  ،2/464ه1402بية احلديثة ابلقاهرة, الطبعة األوىل, حتقيق: حممود أمحد مرية, الطبعة العر 

األحاديث املرفوعات: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي, حتقيق: الدكتور نور الدين بن شكري, أضواء 
، انسخ 1/395، مشكل اآلاثر 4/1372، الكامل البن عدي 75-1/50ه1418السلف ابلرايض, الطبعة األوىل,

.فاحلديث قد اختلف يف صحته وضعفه، وقد ضعفه ابن عدي وقال: " وهذه القصة ال 526احلديث البن شاهني ص:
وقال ابن  ,"مل يصح بوجه" 2/292 :أعرفها اال من هذا الوجه" مث ذكر طريق صاحل بن حيان وقال الذهيب يف امليزان

فوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة: أليب احلسن علي بن حممد بن عراق تنزيه الشريعة املر  .انظر:"مل يثبت إسناده" :عراق
وضعفه الشيخ أبو ( 1/13هـ,)1401الكناين, حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, دار الكتب العلمية , الطبعة الثانية, 

حلافظ ابن حجر حسنه ولكن ا .غده يف تعليقه على املوضوعات والشيخ شعيب األنورط يف تعليقه على شرح مشكل اآلاثر
رواه أمحد  ,قصةالبقوله" وله شاهد من حديث حممد بن احلنفية عن صهر هلم من أسلم مسع النيب صلى هللا عليه وسلم وفيه 

، 4/127انظر: تلخيص احلبري . فاحلديث حسن" ,والطرباين "وال شك أن طريق أمحد ما هبا أبس وشاهدها حديث بريدة
ي أشار إليه احلافظ يف مسند أمحد والطرباين فوجدت احلديث يف املعجم الكبري للطرباين ولكين ملا حبثت احلديث الذ

"ضعيف احلديث واهي احلديث " جممع الزوائد  :، وفيه القصة ولكن فيه أبو محزة الثمايل قال عنه اهليثمي6/277
 5/317ديث يف املسند "ضعيف رافضي"، فضعفه شديد أيضا، وأما احل85ص: :، وقال ابن حجر يف التقريب1/368

 =ولكن  ,احلنفية شاهد له فيه نظر نفقول احلافظ إن حديث حممد ن ,فيه ةفرجاله ثقات إال أن القصة املذكورة غري موجود
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 :ديث الواردة في النهي عن التحريقاألحا

 ،ل و كن ت أان مل أح  رقهم" ق  ال:فبل ا اب ن عب اس ف ،أن علي  ا  رض ى هللا عن ه ح رق قوم  ا اب ن عب اسع ن  ( 1)
. فبل  ا "م  ن ب  دل دين  ه ف  اقتلوه ": الن     ق  الولقتل  تهم كم  ا . « ال تع  ذبوا بع  ذاب هللا »  ق  ال:  ألن الن   

 (1)ذلك عليا, فقال: "ويح ابن عباس".
إن وج دت ف الان وف الان »  ق ال:ىف بع ث ف  بعثن ا رس ول هللا   ق ال:عن أ  هريرة  رضى هللا عنه  أنه  ( 2)

وإن الن  ار ال  ،حترق  وا ف  الان وف  الانإىن أم  رتكم أن  ":ح  ني أردان اخل  روج رس  ول هللا ق  المث « فأحرقومه  ا ابلن  ار 
"إن وج   دت هب   ار ب   ن األس   ود  :" ويف لف   ظ عن   د اب   ن ش   اهني.ف   إن وج   دَتومها فاقتلومه   ا  ،يع   ذب هب   ا إال هللا

فإن  ه ال يع  ذب ابلن  ار إال  ,"ال تع  ذبو ابلن  ار ق  ال:مث بع  ث إل  يهم ف ,ف  اجعلوه ب  ني ح  زميت حط  ب واحرق  وه ابلن  ار
 (2)رب النار".

 وج  دتإن »  ق  ال:فخرج  ت فيه  ا ف ق  ال:أم  ره عل  ى س  رية  الن    أن  ياألس  لم ع  ن مح  زة ب  ن عم  رو ( 3)
»   ق ال: إن رس ول هللا  :هل م ق الف ,فلم ا دن وا م ن الق وم إذا بع ض رس له يف آاثره م«. فأحرقوه ابلن ار  فالان
 (3)."وال حترقوه ابلنار فإمنا يعذب ابلنار رب النار ,فاقتلوه أدركتموهإن 

                                                 

أحدمها ابآلخر ولكن اإلشكال مل  ييبقى النظر يف طريق صاحل بن حيان وحديث عطاء بن السائب عن ابن الزبري هل يرتق =
ذكورة قيل عنها إهنا سبب ورود حديث"من كذب علي متعمدا ..." فاحلديث اثبت من طرق يزل عندي ألن القصة امل

 متواترة فلم ترد هذه القصة يف طريق صحيح وال حسن فالذي منيل إليه النفس أن القصة منكرة. وهللا أعلم.

، الرسوخ 2/681للحازمي، االعتبار 3017، برقم 6/184صحيح البخاري، كتاب اجلهاد ابب ال يعذب بعذاب هللا،  (1)
 .472للجعربي ص:

 .3016، برقم 6/184اللفظ األول أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري ابب ال يعذب بعذاب هللا،  (2)
واللفظ الثاين: فقد أخرجه ابن حبان من طريق يزيد بن أيب أنيسه عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب إسحاق الدوسي عن أيب 

خرجه ابن شاهني من طريق حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري األشج عن سليمان بن يسار عن هريرة به، وأ
، ومدار اإلسنادين على أيب إسحاق 527انسخ احلديث البن شاهني ص:انظر:  .أيب إسحاق الدوسي عن أيب هرريرة به

"معروف" اجلرح والتعديل  :و حامت عنه، ولكن قال أب1107مقبول كما يف التقريب ص: :الدوسي قال احلافظ عنه
، وألجل ذلك صححه األلباين والشيخ شعيب األرنووط يف تعليقه على 5/578ابن حبان يف الثقات ه، وذكر 9/333

، فاحلديث صحيح كما أن أصل القصة اثبت يف 8/163والتعليقات احلسان  5611، برقم 12/425صحيح ابن حبان
 علم.صحيح البخاري كما تقدم. وهللا أ

أخرجه عبد الرزاق وأمحد وأبو يعلى والبيهقي واحلازمي من طرق عن ابن جريج عن أيب الزاند عن حنظلة بن علي عن محزة  (3)
رجاله ثقات  .2/680، االعتبار للحازمي 3/105، مسند أيب يعلى 4/494، املسند 5/215انظر: املصنف  .به

قد أخرج أبوداود وأمحد واحلازمي من طريق املغرية بن عبد الرمحن احلزامي وابن جريج وإن كان مدلسا إال أنه صرح ابلسماع و 
سنن أيب داود، كتاب اجلهاد ابب يف كراهية حرق العدو ابلنار  انظر: .عن أيب الزاند عن حممد بن محزة األسلمي عن أبيه 

بن علي كما يف الطريق األول  ، وفيه حممد بن محزة وهو مقبول ولكنه اتبعه حنظلة4/494، املسند 2673، برقم 3/87
 .422 ،25/421، املسند 4/90السلسلة الصحيحة  :انظر .صححه األلباين وحمققوا املسند ,فاحلديث صحيح
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 ء العلماء في إحراق العدو بالنارآرا :المطلب الثاني

يه  ا ف  أوردوا ف ,ربيزي واجلع  اب ن ش  اهني واحل  ازمي واب  ن اجل و  :ذك ر مس  ألة إح  راق الع  دو ابلن ار ك  ل م  ن األئم  ة 
ق  د و خ يف املس  ألة وع النس  احل  ازمي واجلع  ربي إىل الق  ول بوق   م  ان:وق  د ذه  ب اإلما ،أحادي  ث الب  اب املتعارض  ة

ق مت أخر ع ن التحري  النه ي ع نكما ثبت عن محزة األس لمي أبن   :بذلك استدال على ذلك  بتصريح الصحايب
ن "مل أك   ق ال:ن عب اس فأن ه ح رق انس ا ارت دوا ع ن اإلس الم فبل ا ذل ك اب  :عل ى  يف ح ديث وكم ااألم ر ب ه .

 ."ويح ابن عباس" فقال: " فتعجب علي بقوله:ألحرقهم ابلنار

 م بن عباس يدل على أنه مل يكن قد بلغه النسخ وحنيمن كال يواستعجاب عل قالوا" :اإلمام احلازمي قالو 
 )1(.ولوال ذلك ألنكر على ابن عباس قوله " ,به قالبلغه 

"وهو حمكم انسخ ألوله لتأخره" وقال عن حديث ابن عباس: :عقب حديث محزة األسلمي اجلعربي قال، و 
حتريق املرتد فلما بلغه   من النيب  ي"يعجب منه كيف سبقه إىل مساع الناسخ وهذا يدل على مساع عل

 )2(.النسخ رجع وإال ألنكر عليه"

ابن ش اهني واب ن اجل وزي فإهنم ا مل يرجح ا مس لكا يف رف ع التع ارض إال أهنم ا أوردا ه ذه املس ألة  ان:وأما اإلمام
 ومل يذكر اإلمام األثرم هذه املسألة يف كتابه .(3) يف كتابيهما. وهللا أعلم.

 األقوال مع الترجيح.مناقشة  :المطلب الثالث

وذل  ك لظه  ور أم  ارة م  ن أم  ارات النس  خ املعت  ربة تق  دم أن اإلمامني:احل  ازمي واجلع  ربي اخت  ارا مس  لك النس  خ,  
م  ا ي  دل عل  ى الناس  خ واملنس  وخ  املتق  دم: وه  ي تص  ريح الص  حايب عل  ى النس  خ.كما ج  اء يف ح  ديث أيب هري  رة

وه  و  ,ح  ديث الب  اب فظ  اهر النه  ي في  ه التح  ر  " وأم  ا :احل  افظ اب  ن حج  ر يف ش  رح ه  ذا احل  ديث .ق  المجيعا
وه  و حمم  ول عل  ى م  ن قص  د إىل ذل  ك يف ش  خص  ,نس  خ ألم  ره املتق  دم س  واء ك  ان ب  وحي إلي  ه أو ابجته  اد من  ه

" وفي ه ج واز نس خ احلك م قب ل العم ل  :أيض ا ق ال" وفيه نسخ السنة ابلسنة وه و اتف اق" و  :أيضا قالبعينه" و 
 (4).وهو اتفاق إال عن بعض املعتزلة فيما حكاه أبوبكر ابن العريب" ,به أو قبل التمكن من العمل به

كم ا رجح ه   س لمي فمسلك النسخ هو الراجح لثبوت تصريح الصحايب ابلنسخ كما تقدم ذلك عن محزة األ
 احلازمي واجلعربي واحلافظ ابن حجر.

م ا نق ل احل افظ اب ن حج ر  احل ازمي واجلع ربي وه و :ا اخت اره اإلمام انوقد اطلعت على مسلك آخر خيالف م  
فكأن ه س لك مس لك  :قل ت (5)"ليس هذا النهي على التح ر  ب ل عل ى س بيل التواض ع " قال:عن املهلب أنه 

                                                 

 .2/682االعتبار للحازمي  (1)
 .473-472الرسوخ للجعربي ص: (2)
 .404-401،، اإلعالم البن اجلوزي ص:528-526انسخ احلديث البن شاهني ص: (3)

 .186-6/185: فتح الباري البن حجر انظر (4)

 .6/185فتح الباري البن حجر  (5)
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ولكن  ه وج  ه ض  عيف وفي  ه تكل  ف ظ  اهر ول  يس في  ه  اجلم  ع فحم  ل النه  ي عل  ى مع  ا التواض  ع م  ن رس  ول هللا 
 قرينة لصرف معا النهي عن ظاهره.

بوجه آخر حيث أنه محل كراهية احلرق ابلنار على ما إذا كان الكافر أسريا بيد  وقد مجع اإلمام اخلطايب
وقد أابح  ,رمحه هللا "هذا إمنا يكره إذا كان الكافر أسريا قد ظفر به وحصل يف الكف قال:املسلمني حيث 

، ورخص (1) "أغر على أبنا صباحا وحرق" :ألسامة قالأن تضرم النار على الكفار يف احلرب و  رسول هللا 
ستحب أن ال يرموا ابلنار ما داموا يطاقون إال أن يالثوري والشافعي أن ترمى أهل احلصون ابلنريان إال أنه 

 )2( .خيافوا من انحيتهم الغلبة فيجوز حينئذ أن يقذفوا ابلنار . وهللا أعلم"

هللا أن  ل  م عن  دعفال  ذي ت  رجح عن  دي وال ,فاحل  ديث ال  ذي اس  تدل ب  ه اإلم  ام اخلط  ايب ح  ديث ض  عيف :قل  ت
  .النسخ اثبت يف املسألة

                                                 

 (.2616برقم: ) ضعيف ضعفه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود (1)
 .2/283معامل التْنزيل: لإلمام أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب, اعتىن به: حممد راغب الطباخ, املطبعة العلمية حبلب. (2)
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 المبحث الثاني

 المثلة

 لمثلةاالمطلب األول: األحاديث الواردة في 
 جواز المثلة: ديث الواردة فياألحا

 ,فب  ايعوه عل  ى اإلس  الم فاس  تومخوا األرض أن نف  را م  ن عك  ل ق  دموا عل  ى رس  ول هللا " ع  ن أن  س  ( 1)
أال خترج ون م ع راعين ا يف إبل ه فتص يبون م ن أبواهل ا  ق ال:ف , فشكوا ذلك إىل رسول هللا ,وسقمت أجسامهم

فبع ث يف آاثره م ف أدركوا فج يء هب م  ,فبل ا ذل ك رس ول هللا  ,فصحوا فقتلوا الراع ي وط ردوا اإلب ل ؟وألباهنا
ويف لف  ظ عن   د مس   لم  .مث نب   ذوا يف الش  مس ح   ىت م   اتوا" ,ف  أمر هب   م فقطع  ت أي   ديهم وأرجله   م ومس  ل أعي   نهم

 :أع  ني الع  رنيني ألهن  م مسل  وا أع  ني الرع  اء" ويف لف  ظ عن  د البخ  اري زَيدة يف آخ  ره "إمن  ا مس  ل الن  يب  :واحل  ازمي
  (1).فحدثين حممد بن سريين أن ذلك كان قبل أن تنزل احلدود"" :قتادة قال"

إذا  (2) واراُس  ولاهُ ِإمنَّا  ا جا  زااُء الَّ  ِذينا حُيا  ارِبُونا اَّللَّا  "نزل  ت ه  ذه اآلي  ة يف احمل  ارب  ق  ال: ع  ن اب  ن عب  اس  ( 2)
ف إن أخ ذ امل ال ومل يقت ل قط ع م ن  ,ف إن قت ل ومل أيخ ذ م اال قت ل ,عدا فقط ع الطري ق وقت ل وأخ ذ امل ال ص لب

  (3).فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه" ,خالف

ل  ئن ظف  رت هب  م ألم  ثلن بس  بعني " :رس  ول هللاق  ال  ,مل  ا قت  ل مح  زة ومث  ل ب  ه ق  ال: ع  ن اب  ن عب  اس  ( 3)
  (4).رجال منهم"

                                                 

, كتاب الطب ابب الدواء أببوال اإلبل 6899برقم  12/284... ري كتاب الدايت ابب القسامة ح البخاصحي (1)
-4330برقم  11/156, صحيح مسلم كتاب القسامة ابب حكم احملاربني واملرتدين 5686برقم  10/175

 . 532-530, انسخ احلديث البن شاهني ص/688-2/685, االعتبار للحازمي 4336

 [ 33ة/]املائد (2)

قطين واحلازمي من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن حصني عن عكرمة عن ابن ر أخرجه عبد الرزاق والدا( 3)
, االعتبار 3/102, سنن الدارقطين كتاب احلدود والدايت 10/109املصنف كتاب العقول ابب احملاربة  :عباس. انظر

وداود بن حصني ثقة إال يف عكرمة وهنا  104هو ضعيف كما يف التقريب ص/ , وإبراهيم بن إمساعيل2/688للحازمي 
, انظر: جامع البيان عن أتويل آي القرآن: ولكن األثر أخرجه الطربي يف تفسريه.قد روى عن عكرمة فاإلسناد ضعيف 

من  (10/257 ة الثانية. )لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي, حتقيق: أمحد شاكر, مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة, الطبع
 رجاله ثقات .طريق حممد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس حنوه. 

( أخرجه الطحاوي من طريق حيىي بن عبد احلميد احلماين عن قيس عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس به. 4)
, 1060احلميد احلماين وهو متهم بسرقة احلديث كما يف التقريب ص/ . وفيه حيىي بن عبد3/80شرح معاين اآلاثر  :انظر

واحلديث مروي عن أيب هريرة أخرجه احلاكم وابن عدي من طريق صاحل املري عن سليمان التيمي عن أيب عثمان النهدي عن 
ضعيف كما يف , وفيه صاحل بن بشري املري وهو 4/1381, الكامل البن عدي 3/218 املستدرك :انظر .أيب هريرة به

"صاحل واه" وقد أورد الشيخ األلباين حديث ابن عباس يف الضعيفة  :وضعفه الذهيب يف التلخيص بقوله 443التقريب ص/
 ="ألمثلن  :بسند آخر الذي أخرجه الطرباين ولكن يف إسناده أمحد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف ولكن فيه بلفظ 2/27
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مث  ,شد رجليه ا بفرس ني ة,أن أاب بكر قتل أم قرفة الفزارية يف ردهتا قتلة مثل"عن سعيد بن عبد العزيز  ( 4)
  (1).صاح هبما فشقاها"

 النهي عن المثلة: ديث الواردة فياألحا
ق ط عل ى  م ا مسعن ا الن يب " :واق العن أيب بكرة ومعق ل ب ن يس ار وأيب ب رزة وأن س وعم ران ب ن احلص ني  ( 1)

  (2) .وينهاان عن املثلة" ,أيمران ابلصدقةاملنرب إال 

  (3).وهناان عن املثلة" ,إال أمران ابلصدقة "ما خطبنا رسول هللا  قال: عن عمران بن حصني  ( 2)

  (4).مثله عن النيب  عن مسرة  ( 3)

ك  ان ش  أن الع  رنيني قب  ل أن تب  ني احل  دود ال  يت أن  زل هللا عزوج  ل يف املائ  دة م  ن ش  أن " :ع  ن اب  ن س  ريين ( 4)
  (5)وكان شأن العرنيني منسوخا ابآلية اليت يصف فيها إقامة حدودهم". ,بني أن يقطعوا أو يصلبوااحملار 

                                                 

 ة يف املنت وهي علة أخرى لضعف احلديث وهللا أعلم. وفيه خمالف ابثالثني" كما أنه ضعيف سند =

سنن  :( أخرجه الدارقطين وابن شاهني من طريق حممد بن عيسى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز به. انظر1)
.وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس قد روى ابلعنعنة 534, انسخ احلديث البن شاهني ص/3177برقم  2/90الدارقطين 

كما أعله بذلك اإلمام الزيلعي يف   ,فهو مل يدرك أاب بكر 2/325سعني كما يف التهذيب تسعيد بن عبد العزيز ولد يف سنة و 
أاب بكر قتل أم قرفة وليس فيه ذكر متثيلها ولكن  أن وفيه ,مث إن احلديث قد رواه البيهقي بسند آخر. 3/459نصب الراية 

 . 8/204السنن الكربى  :البيهقي ضعفه النقطاع يف سنده. انظر

 .مرو بن عبيد عن احلسن عن مخسة من أصحاب النيب ع( أخرجه ابن شاهني وابن عدي من طريق سفيان بن عيينة عن 2)
, وفيه عمرو بن عبيد وهو املعتزيل املشهور كان داعية إىل 533, انسخ احلديث البن شاهني ص/5/1759الكامل  :انظر

 :. فاإلسناد ضعيف به وإىل نكارته أشار ابن عدي بقوله740كما يف التقريب ص/  ,ن عابدابدعته اهتمه مجاعة مع أنه كا
غري عمرو بن عبيد وغري عمرويرويه عن احلسن  "وهذا احلديث مل جيمع يف هذا اإلسناد هؤالء اخلمسة من أصحاب النيب 

 . "عن عمران بن حصني وحده

ولكن  ,ن احلسن عن عمران به, وهو معلول بكون احلسن مل يسمع من عمران( أخرجه أمحد والطرباين وابن شاهني من طرق ع3)
املسند  :احلديث قد رواه أمحد وأبو داود من طرق عن احلسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصني به. انظر

, سنن أيب داود كتاب اجلهاد ابب يف النهي 171, 160, 59, 18/158, املعجم الكبري 428, 429, 4/440
. واتبعه أبو قالبة عن مسرة 1029. وفيه هياج بن عمران وهو مقبول كما يف التقريب ص/2667برقم  3/84املثلة عن 

"وإسناد هذا احلديث  :7/583وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح  ,. فاحلديث صحيح4/436وعمران كما يف املسند 
 . 90, 33/79د وحمققوا املسن 7/292قوي" كما صححه الشيخ األلباين يف اإلرواء 

, سنن أيب داود  4/436, 20, 5/12املسند  :( أخرجه أمحد وأبو داود والطحاوي من طرق عن احلسن عن مسرة به. انظر4)
. وهذا من رواية احلسن عن مسرة 3/79, شرح معاين اآلاثر 2667برقم  3/84كتاب اجلهاد ابب يف النهي عن املثلة 

"قد صح  :4/567ة كما عند اإلمام أمحد يف مسنده وهلذا قال الذهيب يف السري ولكن جاء التصريح بسماع احلسن عن مسر 
فاحلديث صحيح كما أن النهي عن املثلة اثبت يف صحيح  .مساع احلسن يف حديث العقيقة ويف حديث النهي عن املثلة"

 . 2474البخاري يف حديث عبد هللا بن يزيد األنصاري برقم 

 =سنن أيب داود كتاب احلدود ابب  :ازمي من طريق مهام بن حيىي عن قتادة عن ابن سريين به. انظر( أخرجه أبو داود حنوه واحل5)
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قط ع أي ديهم وأرجله م ومس ل  عن جري ر ب ن عب د هللا البجل ي يف قص ة عك ل وعرين ة وفي ه "أن الرس ول  ( 5)
ا جا   زااُء الَّ   ِذينا ِإمنَّا    ف   أنزل هللا عزوج   ل ف   يهم ه   ذه اآلي   ة  ,مس   ل األع   ني ... فك   ره رس   ول هللا أعي   نهم 

  .(1)حُياارِبُونا اَّللَّا واراُسولاهُ 

 ,منهم وصلب وقطع ومس ل األع ني عن سعيد بن جبري يف قصة العرنيني وعكل وفيه "وقتل رسول هللا  ( 6)
وك  ان أن  س ب  ن مال  ك  ق  ال: "ال َتثل  وا بش  يء" ق  ال:و  ,وهن  ى ع  ن املثل  ة ,فم  ا مث  ل ن  يب هللا قب  ل وال بع  د

  (2)"."أحرقهم ابلنار بعد ما قتلهم قال:أنه  يقول حنو ذلك غري

 آراء العلماء في المثلة المطلب الثاني:

 .وترجح لديهم مسلك النسخ, واحلازمي واجلعربي أحاديث الباب املختلفة يف كتبهمابن شاهني  :أورد األئمة
"وهذا  قال:مث  ,ثلةوأورد األحاديث يف املنع عن امل ,املختلفة اوقد ذكر ابن شاهني قصة العرنيني بطرقه

ابلعرنيني ألهنم ارتدوا  وإمنا مثل النيب  ,وال جيوز أن ميثل مبسلم ,احلديث انسخ لكل مثلة كانت يف اإلسالم
وهنى  ,علم أن أاب بكر مثل بغريهان"وال  قال:مث  ,مث ذكر أثر أيب بكر يف َتثيله امرأة يف ردهتا ".عن اإلسالم

 )3(.أبو بكر عن املثلة"

املختلف  ة وفيه  ا أن  اذك  ر احل  ازمي قص  ة الع  رنيني بطرقه  و فق  ال: "ابب املثل  ة ونس  خها"  اإلم  ام احل  ازمي وأم  ا  
عل ى النس خ  واجلع ربي واس تدل احل ازمي وس عيد ب ن جب ري.حمم د ب ن س ريين  , وذكر أث رمسل أعينهم الرسول 

إال أن ب  ة فتك  ون املثل  ة منس  وخة هب  ذه اآلاثر امل  ذكورة ال  يت ت  دل أن قص  ة الع  رنيني وقع  ت قب  ل ن  زول آي  ة احملار 
 :رس ول هللا  ق ال ,وملا قتل مح زة ومث ل ب ه قال:أنه  اجلعربي زاد يف اآلحاديث املنسوخة حديث ابن عباس 

األثرم واب   ن اجل   وزي يف  :ومل ي   ذكر ه   ذه املس   ألة اإلمام   ان (4)."ل   ئن ظف   رت هب   م ألم   ثلن بس   بعني رج   ال م   نهم"
 ى رأي اإلمام ابن اجلوزي يف هذه املسألة كما سيأيت .كتابيهما إال أن احلافظ ابن حجر حك

                                                 

 . ورجال إسناده ثقات إال أنه أثر مقطوع. 2/694, االعتبار للحازمي 4371برقم  4/349ما جاء يف احملاربة  =

ن إبراهيم التيمي عن جرير بن عبد هللا البجلي أخرجه الطربي واحلازمي من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن حممد ب احلديث (1)
.وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف كما يف التقريب 2/693, االعتبار للحازمي 10/247تفسري الطربي  :به. انظر

 فاإلسناد ضعيف. 983ص/

مي اجلزري عن سعيد ( أخرجه الطربي واحلازمي من طريق حممد بن علي بن احلسن بن شقيق عن أبيه عن أيب محزة عن عبد الكر 2)
وقد  ,. وأبو محزة هو حممد بن ميمون املروزي2/695, االعتبار للحازمي 10/245تفسري الطربي  :انظر . بن جبري به

فاإلسناد صحيح  ,ولكن الصحيح هو املروزي السكري فهو ثقة ,زعمه الشيخ أمحد شاكر أبنه ميمون األعور فضعفه
وكان أنس بن مالك يقول حنو ذلك فيكون  :يف األخري  أن سعيد بن جبري قالفاحلديث وإن كان يف صورة اإلرسال إال.

 تعليق الشيخ أمحد الشاكر على تفسري الطربي.  :متصال وهللا أعلم. وانظر

 .534-533انسخ احلديث البن شاهني ص/ (3)
 . 477-476, الرسوخ للجعربي ص/2/685( االعتبار للحازمي 4)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 تعارض بني األحاديث على مسلكني:اختلف العلماء يف رفع ال
وقد ذهب اإلمام القرطيب يف تفسريه واب ن اجل وزي كم ا حك اه احل افظ يف  ,الرواَيتاجلمع بني  املسلك األول:
واس تدلوا ل ذلك مب ا ثب ت يف  .أعني الع رنيني ك ان قصاص ا ليه احلافظ ابن كثري أبن مسل الرسول الفتح ومال إ

أعني أولئك ألهن م مسل وا أع ني الرع اة فك ان ه ذا  صحيح مسلم يف بعض طرق احلديث زَيدة "إمنا مسل النيب 
 (1)وأما النهي عن املثلة فكانت عامة والقصاص خاص.  ,قصاصا

وتق دم ق ول األئم  ة املص نفني يف النس خ يف احل ديث أهن م رجح وا وق وع النس  خ ، وى النس خاملس لك الث اين: دع 
أع  ني الرع  اة يف قص  ة الع  رنيني منس  وخ نس  ختها آي  ة احملارب  ة حي  ث ص  رح  إن مس  ل الن  يب  :واق  الاملس  ألة حي  ث 

هللا قب ل وال  فم ا مث ل ن يب" :س عيد ب ن جب ري ق الو  ,ن قصة العرنيني متقدمةأبأنس بن مالك وغريه من السلف 
وه ذا ن ص ص ريح م ن الص حايب يف  .أن س ب ن مال ك قالوبنحوه  .أي بعد قصة العرنيني"وهنى عن املثلة  ,بعد

"أبن ادع  اء النس  خ حيت  اج إىل اتري  خ ولك  ن  :وق  وع النس  خ حب  ديث النه  ي ع  ن املثل  ة وتعقب  ه اب  ن اجل  وزي بقول  ه
ي ه م ا رواه البخ اري يف اجله اد م ن ح ديث أيب "ي دل عل :أجاب احلافظ ابن حجر على قول ابن اجل وزي بقول ه

هريرة يف النهي عن التعذيب ابلنار بعد اإلذن وقصة العرنيني قبل إس الم أيب هري رة وق د حض ر اإلذن مث النه ي 
 (2) .وروى قتادة عن ابن سريين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل احلدود"

 ولك ن ,ناس أيض اين اس تئس تدالله أبث ر اب ن س ري قلت: كالم احلافظ فيه استئناس على إثبات النس خ وك ذلك ا
ني الرع اة يف قص ة مس ل أع  األصرح واألق وى م ن ه ذا م ا ج اء ع ن أن س بس ند ص حيح أبن ه ص رح أبن الن يب 

حايب يف مث  ل ه  ذا أم  ارة م  ن وتص  ريح الص   ".قب  ل وال بع  د فم  ا مث  ل رس  ول هللا  ,مث هن  ى ع  ن املثل  ة" ,الع  رنيني
ث لة وأم  ا احل  ديذه املس  أذي ت  رجح ل  دي والعل  م عن  د هللا أن النس  خ اثب  ت يف ه  فال  أم  ارات النس  خ املعت  ربة. 

 ,م  رأةبك  ر يف َتثيل  ه ا وك  ذلك أث  ر أيب ,س  بعني رج  ال مم  ن قتل  وا مح  زة بتمثي  ل ال  ذي ي  دل عل  ى ه  م الرس  ول 
  كما تقدم خترجيهما وهللا أعلم.,فكالمها ضعيفان 

** *** ** 

                                                 

-6/149رآن: أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة الثانية.اجلامع ألحكام القانظر ( 1)
  .1/449, فتح الباري البن حجر 11/155, املنهاج للنووي 3/1161تفسري القرآن العظيم البن كثري, 150

 . 450-1/449فتح الباري البن حجر ( 2)
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 المبحث األول

 لبس الحرير

 المطلب األول: األحاديث الواردة في لبس الحرير
 :الحرير األحاديث الواردة في جواز لبس

نه ى ع ن وذلك قب ل أن ي ,جبة من سندس هللا  إىل رسول ىأهد أكيدر دومه أنس بن مالك أنعن  ( 1)
نادي ل س عد ب ن مع اذ ىف اجلن ة أحس ن ملوال ذى نف س حمم د بي ده »  ق ال:ف ,فعجب الناس منها فلبسها ,احلرير

"وكان ينهى عن احلرير" ب دل "وذل ك قب ل أن ينه ى ع ن  :وهذا لفظ احلازمي وعند الشيخني بلفظ .«من هذا 
 (1).احلرير"

انطل ق  َي ب ين" :خمرم ة ق الف .ومل يعط خمرمة ش يئا ،أقبية قسم رسول هللا   قال:سور بن خمرمة عن امل ( 2)
فخ رج إلي ه وعلي ه قب اء منه ا  ،فدعوت ه ل ه ق ال:ادخ ل فادع ه ىل .  قال:ف ,فانطلقت معه, بنا إىل رسول هللا  

مي زَيدة " وعلي  ه قب  اء م  ن وعن  د احل  از  ،"خمرم  ة يرض  " ق  ال:ف ,فنظ  ر إلي  ه ق  ال:« . خب  أت ه  ذا ل  ك »  ق  ال:ف
 (2).ديباج مزور بذهب"

 :الحريرلبس تحريم في األحاديث الواردة 

َيرس ول هللا ص ليت في ه  :فقل ت ,ص لى يف ف روج حري ر مث نزع ه أن رس ول هللا  عن عقبة بن ع امر  ( 1)
 (3)." إن هذا ليس من لباس املتقني" قال:مث نزعته؟ ف

فإن ه م ن لبس ه يف ال دنيا مل يلبس ه يف  ," ال تلبس وا احلري ر :يق ول مسعت رسول هللا  قال: عن عمر  ( 2)
 (4) ."اآلخرة

                                                 

 :د والطحاوي من طرق عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس وقال البيهقي يف الكربىاللفظ األول أخرجه احلازمي وأمح (1)
واللفظ الثاين: أخرجه  ، عن اللفظ األول "هذا أشبه ابلصحة من رواية من روى " وكان ينهى عن احلرير".3/274

، صحيح مسلم، كتاب 2615م برق5/287صحيح البخاري، كتاب اهلبة ابب قبول اهلدية من املشركني  :انظر, الشيخان
، شرح معاين 2/795، االعتبار للحازمي 6301برقم  16/241فضائل الصحابة ابب من فضائل سعد بن معاذ 

، واللفظ األول صحيح أيضا وقال حمققوا 3/207، املسند 6540، برقم 4/50ابب لبس احلرير  اآلاثر، كتاب الكراهة
 .خني""إسناده صحيح على شرط الشي20/396 :املسند

، صحيح مسلم، كتاب الزكاة ابب 5800، برقم 330 /10صحيح البخاري، كتاب اللباس ابب القباء وفروج حرير  (2)
 .521، الرسوخ للجعربي ص:2/796، االعتبار للحازمي 2428برقم  7/148إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

، الرسوخ 2/798، االعتبار للحازمي 5801م ، برق330 /10صحيح البخاري، كتاب اللباس ابب القباء وفروج حرير  (3)
 .521للجعربي ص:

، صحيح مسلم، كتاب اللباس ابب 5834، برقم 350 /10صحيح البخاري، كتاب اللباس ابب لبس احلرير للرجال  (4)
 .521، الرسوخ للجعربي ص:5377برقم  14/269حترمي لبس احلرير 
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فأرس ل ب ه  ,مث أوش ك أن نزع ه ,ل ه ييوم ا قب اء ديب اج أه د  ل بس الن يب :جابر بن عبد هللا يقولعن  ( 3)
فج اءه عم ر «. عن ه جربي ل  هن اين»  ق ال:ق د أوش ك م ا نزعت ه َي رس ول هللا. ف :فقيل ل ه ,إىل عمر بن اخلطاب

فباع ه «. تبيع ه لإىن مل أعطك ه لتلبس ه إمن ا أعطيتك ه  " ق ال: ,َي رسول هللا كره ت أم را وأعطيتني ه قال:ف ي,كيب
  (1) ."درهم يأبلف
م ن ل بس ال ذهب م ن أم ىت فم ات وه و "  ق ال: ع ن رس ول هللا  عن عبدهللا ب ن عم رو ب ن الع اص  ( 4)

 (2)."ات وهو يلبسه حرم هللا عليه حرير اجلنةومن لبس احلرير من أمىت فم ,يلبسه حرم هللا عليه ذهب اجلنة
 (3)."هالك أميت يف الذهب واحلرير" عن ابن عمر عن النيب  ( 5)
 (4).وحرم على ذكورهم" ," أحل إلانث أمىت احلرير والذهب قال: عن النيب  عن أيب موسى  ( 6)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في لبس الحرير

 , جلع  ربي ه  ذه املس  ألة يف كت  بهم ف  أوردوا فيه  ا أحادي  ث املس  ألة املتعارض  ةاب  ن ش  اهني واحل  ازمي وا األئم  ة:ذك  ر 
ق  ال احل  ازمي يف ترمج  ة  (5)ق  ال اب  ن ش  اهني: "فنس  خت اإلابح  ة احلظ  ر"اتفق  وا عل  ى وق  وع النس  خ يف املس  ألة و 

ق  ال اجلع  ربي عق  ب أحادي  ث التح  ر : "ه  ذا حمك  م انس  خ إلابحت  ه للرج  ال   (6)ابب  ه: "ل  بس ال  ديباج ونس  خه"

                                                 

، الرسوخ للجعربي 2/797، االعتبار للحازمي 5386برقم  14/274ر صحيح مسلم، كتاب اللباس ابب حترمي لبس احلري (1)
 .521ص:

انظر: انسخ  .ستاذ عن عبد هللا بن عمرو بهأأخرجه أمحد وابن شاهني من طرق عن عوف بن أيب مجيلة عن ميمون بن  (2)
( 990يب ص:)ضعيف كما يف التقرب :، وفيه ميمون بن أستاذ قال احلافظ عنه553،554احلديث البن شاهني ص:

"ميمون بن أستاذ روى عنه مجع ووثقه ابن معني فيما نقل ابن أيب حامت يف اجلرح 11/116 :ولكن قال حمققوا املسند
 فالذي يبدوا يل أنه خمتلف فيه ولكن احلديث صحيح ابلشواهد. ,، وذكره ابن حبان يف الثقات 8/233والتعديل 

انظر: انسخ  .إمساعيل بن عليه عن أيوب عن انفع عن ابن عمر به أخرجه ابن شاهني من طريق موسى بن هشام عن (3)
  .، وفيه موسى بن هشام مل أقف على ترمجة له وابقي رجاله ثقات554احلديث البن شاهني ص:

أخرجه أمحد وعبد الرزاق والرتمذي والنسائي والطحاوي وابن شاهني من طرق عن انفع وعبد هللا بن سعيد بن أيب هند عن  (4)
، سنن الرتمذي، كتاب اللباس 11/68، املصنف 4/392،394انظر: املسند  .د بن أيب هند عن أيب موسى بهسعي

، سنن النسائي، كتاب الزينة ابب حترمي الذهب على الرجال 1720، برقم 4/189ابب ما جاء يف احلرير والذهب 
، انسخ احلديث البن 6566برقم  4/55، شرح معاين اآلاثر، كتاب الكراهة، ابب لبس احلرير 5163برقم  8/540

. رجاله ثقات إال سعيد بن أيب هند مل يسمع من أيب موسى كما قاله الدارقطين وأبوحامت واحلافظ 556-555شاهني ص:
، وجاء عند أمحد 1/53، تلخيص احلبري 75، املراسيل البن أيب حامت ص:7/242ابن حجر، انظر: علل الدارقطين 

"وهو أشبه ابلصواب " ولكنه معلول أيضا ألنه  :عيد بن أيب هند وبني أيب موسى وقال الدارقطينوغريه زايدة )رجل( بني س
، وصححه األلباين يف تعليقه على 32/256 :مبهم. وهللا أعلم . ولكن احلديث صحيح ابلشواهد كما قاله حمققوا املسند

 الرتمذي.  سنن

 . 556انسخ احلديث البن شاهني ص:  (5)

  .2/795للحازمي االعتبار  (6)
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وج اء يف ح ديث وقد استدلوا على ذلك بتصريح الصحابة كما ص رح ب ذلك أن س ب ن مال ك  (1)تأخره عنه". ل
لبس يوما قب اء ديب اج  بل جاء يف حديث جابر ما يصرح أبن النيب  ,يف فروج حرير مث نزعه صلىعقبة أبنه 

ذه املس ألة اإلمام ان:األثرم واب ن ومل ي ذكر ه "هن اين عن ه جربي ل علي ه الس الم". ق ال:ف ,مث نزعه فقيل له يف ذلك
 اجلوزي يف كتابيهما .

 مناقشة األقوال مع الترجيح. :المطلب الثالث

 حريا ج اء ب ه التص كم   ,نس ختقدم أن األئمة الثالثة املص نفني يف النس خ يف احل ديث ق د اتفق وا عل ى مس لك ال
ى ف  التحر  عل   ،لنس  اءال دون امث ح  رم عل  ى الرج   ,فل  بس احلري  ر ك  ان ج  ائزا يف أول اإلس  الم ،ع  ن الص  حابة

 .الرجال هو كان آخر األمرين
ولعل  ," وهذا اللبس يف هذا احلديث كان قبل حتر  احلرير على الرجال :النووي يف شرح حديث عقبة قالو  

حني صلى يف قباء  ...الذي ذكره مسلم  بريف حديث جا  قال وهلذا ,أول النهي والتحر  كان حني نزعه
 :احلافظ ابن حجر قالو )2(."وهللا أعلم ,"هناين عنه جربيل"فيكون هذا أول التحر   قال:ه و ديباج مث نزع

 )3( ."وهو مما يؤكد أن التحر  وقع حينئذ"

 قالو  )4(.وقد نقل اإلمام ابن عبد الرب والشوكاين اإلمجاع على أن التحر  خاص ابلرجال دون النساء 
فالذي  ," إن قلنا إن ختصيص النهي للرجال حلكمة قال:مجرة أنه  احلافظ نقال عن الشيخ أيب حممد بن أيب

فلطف هبن يف إابحته وألن تزيينهن غالبا إمنا هو  ,يظهر أنه سبحانه وتعاىل علم قلة صربهن عن التزين
 (5) لألزواج ...." إىل آخر كالمه.

ك  ون يف ثوب  ه ش  يئ يس  ري م  ن ف  احلرير ح  رام عل  ى الرج  ال إال إذا اض  طر الرج  ل إىل لبس  ه حلك  ة يف جس  ده أو ي
، فمس لك النس خ يف (6)كم ا دل ت علي ه األحادي ث الص حيحة   ,احلرير إىل مقدار أربع أصابع فه ذا ال أبس ب ه

واب   ن حج   ر والش   وكاين واملب   اركفوري  ،كالطح   اوي والن   ووي  :كم   ا رجح   ه األئم   ة احملقق   ون  ,املس   ألة ه   والراجح
  (7) والعظيم آابدي وغريهم .وهللا أعلم.

طلعت على مسلك آخر وهو مسلك اجلمع بني الرواَيت، وقد نقل ذلك احلافظ ابن حجر يف الفتح وقد ا
                                                 

 . 523الرسوخ للجعربي ص:  (1)

 ،14/277املنهاج للنووي  (2)
  .10/332فتح الباري البن حجر  (3)
 .2/96نيل األوطار للشوكاين  15/146التمهيد البن عبد الرب  (4)
 . 10/365فتح الباري البن حجر  :انظر (5)

  .5398, 5380صحيح مسلم برقم: (6)

عون املعبود ، 5/275، حتفة األحوذي 10/332،350،351، فتح الباري البن حجر 4/51آلاثر انظر: شرح معاين ا (7)
نيل , (11/64شرح سنن أيب داود: للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي, دار الكتب العلمية , بريوت,)

  .2/97األوطار للشوكاين 
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ومحلوا األحاديث الورادة يف النهي عن لبسه على من لبسه  ,قالجيوز لبسه أي احلرير مط :قوم قال" و  :بقوله
ساقط لثبوت الوعيد على " وهذا الثاين :زيه بقولهزيه" مث رد احلافظ محله على التنْ خيالء أو على التنْ 

 )1(,لبسه"

عند ما رأى  وإظهار غضبه  ,وقد رده احلافظ ابن عبد الرب أيضا لورود الوعيد على من لبسه من الرجال 
 )2(.أبنه حرام على الرجال وحالل على النساء وتصرحيه  ,البسه

ق ل بس ا فمطل طلق فهو وجه ضعيف وك ذلك محل ه عل ى اخل يالء ض عيف أيض ا ألن نص وص التح ر  ج اءت م 
 احلرير للرجال حرام .

 فمسلك اجلمع ضعيف فالراجح هو أن النسخ اثبت يف املسألة 

** *** ** 

                                                 

 .10/350فتح الباري البن حجر  (1)
 .15/147عبد الرب التمهيد البن  (2)
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 المبحث الثاني

 التختم بالذهب 

 تخريج األحاديث الواردة في التختم بالذهب :المطلب األول
 :جواز التختم بالذهب فياألحاديث الواردة 

 "فألبس  ه قس  م رس  ول هللا  ق  ال:ف ,ل  رباء خاَت  ا م  ن ذه  برأي  ت عل  ى ا" ق  ال:ع  ن حمم  د ب  ن مال  ك  ( 1)
 (1)." البس ما كساك هللا ورسوله" قال:و 
وعل  ى  ,ع  ن إمساعي  ل ب  ن حمم  د ب  ن س  عد ع  ن عم  ه أن  ه رأى عل  ى س  عد ب  ن أيب وق  اص خاَت  ا م  ن ذه  ب ( 2)

 (2) .وعلى طلحة بن عبيد هللا ,صهيب
                                                 

أخرجه أمحد وأبو يعلى والطحاوي واحلازمي وابن عدي من طرق عن إسحاق بن منصور وأيب عبد الرمحن عبد هللا بن يزيد  (1)
، شرح 3/259، مسند أيب يعلى 4/294املقرئ عن أيب رجاء عبد هللا بن واقد عن حممد بن مالك به . انظر: املسند 

ثقة إال  :ه ثقات وأبو رجاء قال احلافظ عنهل، رجا6613برقم  4/64ابب التختم ابلذهب  معاين اآلاثر، كتاب الكراهة،
، 892كما يف التقريب ص:  "صدوق خيطئ كثريا"أن ابن عدي قال: " مظلم احلديث" وحممد بن مالك موىل الرباء 

حممد بن مالك  "، أبن8/344 :تفاحلديث يف إسناده من هو متكلم فيه وأعل أيضا ابالنقطاع كما قال ابن حبان يف الثقا
فذكر  ,مل يسمع من الرباء شيئا" ولكن جاء يف احلديث أبن حممد بن مالك قد صرح أبنه رأى على الرباء خامتا من ذهب

، عن احلافظ ابن حجر أبنه قال: " 4/345كما نقل ذلك األلباين يف الصحيحة   ,منه لعدم مساعهفهذا يبعد  ,احلديث
فما كان ينبغي له أن يورده يف كتاب  ,بان أنه مل يسمع من الرباء إال أن يكون عنده غري صادقفهذا ينفي قول ابن ح

واحلديث قد روي من طريق آخر  ولكن احلديث مع ذلك معلول مبحمد بن مالك وأبو رجاء خمتلف فيه أيضا. ")الثقات(
رأيبت على "السفر سعيد بن أمحد أنه قال: أخرجه ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن أيب شيبة والطحاوي من طرق عن أيب 

الطبقات الكربى: لإلمام حممد بن سعد البصري, حتقيق: إحسان عباس, دار صادر, بريوت, انظر:  .الرباء خامتا من ذهب "
املعرفة والتاريخ: لإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي, حتقيق: خليل املنصور, دار ، (4/368 م)1968الطبعة األوىل, 

 ، وأبو السفر ثقة، فاحلديث هبذا اللفظ4/65، شرح معاين اآلاثر 8/282، املصنف ( 3/173العليمة بريوت.)الكتب 
 ,، وأما الرواية املرفوعة فإهنا مل تثبت كما تقدم10/389احلافظ يف الفتح  موقوفا موقوفا على الرباء.كما صححه صحيح

"إسناده ضعيف وفيه خمالفة أيضا 30/564 :حمققوا املسند "هذا حديث منكر"، وقال 2/520 :وقال الذهيب يف امليزان
كما أشار إليه احلافظ يف الفتح واإلمام الطحاوي، وقال الطحاوي عن   "أبن الرباء نفسه قد روى حديث النهي بتختم الذهب

 .4/67شرح معاين اآلاثر  "أبنه أصح وأثبت من حديثه يف اإلابحة" :حديث الرباء يف النهي

ازمي من طريق إبراهيم بن حممد بن احلسن عن عبد اجلبار عن سفيان عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عمه به، أخرجه احل (2)
وأما الثاين: هو السلمي  ,وإبراهيم بن حممد بن احلسن هناك شخصان هبذا االسم: أحدمها: األصبهاين وفيه ضعف ومقال

"حافظ  :ولكن قال عنه حمقق كتاب االعتبار للحازمي ،100-1/99سكت عنه احلافظ ابن حجر.انظر: لسان امليزان 
فإن كان  ,وأما عبد اجلبار هو ابن العالء البصري قاله حمقق كتاب االعتبار للحازمي يف املصادر حجة" ولكين مل أطلع عليه

مد بن سعد وإمساعيل بن حم ,ا ثقةمهو فهو ال أبس به، وأما سفيان فهو حيتمل أن يكون ابن عيينة أو الثوري فكل منه
واألثر مروي من طريق آخر أخرجه الطحاوي من طريق ابن عيينة عن إمساعيل بن حممد  ,وعمه عامر بن سعد فكل منها ثقة

 =ورأيت  ,ورأيت يف يد صهيب خامتا من ذهب ,عن مصعب بن سعد قال: رأيت يف يد طلحة بن عبيد هلل خامتا من ذهب
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 :األحاديث الدالة على تحريم التختم بالذهب

  ,كف  ه  يوجع  ل فص  ه مم  ا يل   ،اخت  ذ خاَت  ا م  ن ذه  ب  ض  ى هللا عنهم  ا أن رس  ول هللا  ع  ن اب  ن عم  ر  ر  ( 1)
ورق خاَت  ا م  ن   رس  ول هللا  مث اخت  ذ« . ال ألبس  ه أب  دا »  ق  ال:و  ،اخل  واتيم فألق  اه رس  ول هللا فاخت  ذ الن  اس 

م ن عثم ان ىف بئ ر  وق ع , ح ىتمث كان يف ي د عثم ان ,مث كان يف يد عمر,مث كان يف يد أيب بكر  ,دخله يف يدهفأ
 (1)"." أن رسول هللا لبس خاَتا من ذهب ثالثة أَيم :وعند احلازمي يف لفظ زَيدة ."أريس

 التختم بالذهبفي  المطلب الثاني: آراء العلماء

احل  ازمي واجلع  ربي يف كتابيهم  ا مث اتفق  ا عل  ى وق  وع النس  خ يف املس  ألة  :ذك  ر مس  الة التخ  تم ابل  ذهب اإلمام  ان
قال اإلم ام احل ازمي يف ابل ذهب ج ائزا يف أول اإلس الم مث ح رم يف ح ق الرج ال دون النس اء، حيث كان التختم

ترمج  ة ابب  ه: "ابب إابح  ة ل  بس خ  واتيم ال  ذهب ونس  خها"وقال اإلم  ام اجلع  ربي عق  ب ح  ديث اب  ن عم  ر: "ه  ذا 
  (2) .يدل على أن لبس خات الذهب حرام على الرجال وهو حمكم انسخ للحل"

  .ن الذهب مث رمى بهملبس اخلات  أبن النيب  منه ديث ابن عمر وفيه التصريححبلك وقد استدال على ذ
 .أمر خبات من فضة مث ,لبس خاَتا من ذهب ثالثة أَيم مث طرحه أبن النيب وجاء عن ابن عمر أيضا  

 ومل يورد األئمة:األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي هذه املسألة يف كتبهم. 

 اقشة األقوال مع الترجيحمن :المطلب الثالث

ج ر حواحل افظ اب ن  الن ووي وذك ر اإلم ام ,مس لك النس خ ااحلازمي واجلعربي ق د اخت ار  ني:وقد تقدم أن اإلمام
ه ض  عيف ل  ورود لكن  ه وج  أن بعض  هم ذه  ب إىل اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت وذل  ك حبم  ل النه  ي عل  ى كراه  ة التن   زيه و 

قتض   ى إثب   ات ه   ذا ي " :اب   ن دقي   ق العي   د ق   الو  وغ   ريه يوق   د رده الن   وو  ,الوعي   د عل   ى خت   تم الرج   ال ابل   ذهب
 .اخلالف يف التحر  وهو يناقض القول ابإلمجاع على التحر "

" التوفي   ق ب   ني الكالم   ني ممك   ن أبن يك   ون القائ   ل بكراه   ة التن    زيه انق   رض واس   تقر  :احل   افظ تعليق   ا علي   هق   ال 
بس خ ات ال ذهب" مث ذك ر م نهم س عدا وطلح ة وقد جاء عن مجاعة من الصحابة ل ,اإلمجاع بعده على التحر 

" وأغ  رب م  ا ورد م  ن ذل  ك م  ا ج  اء ع  ن ال  رباء ال  ذي روى النه  ي" مث ذك  ر حديث  ه م  ن طري  ق  ق  ال:وص  هيبا مث 
" ال بس  ق ال:قس ما فألبس نيه ف "قس م رس ول هللا  قال:ف ,حممد بن مالك " رأيت على الرباء خاَتا من ذهب

                                                 

اآلاثر، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأما مايتعلق بسعد بن أيب وقاص  انظر: شرح معاين. يف يد سعد خامتا من ذهب" =
، املصنف البن أيب شيبة 2/143أبنه كان يلبس خامتا من ذهب فإنه مروي من طرق أخرى، انظر: الطبقات البن سعد 

 . وهللا أعلم.8/281

، 5867،5876ام التالية أيضا:وابألرق 5866برقم  10/390صحيح البخاري، كتاب اللباس ابب خامت الفضة  (1)
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ابب حترمي خامت الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إابحته يف أول اإلسالم 

 .524، الرسوخ للجعربي ص:805-2/802، االعتبار للحازمي 5440،5444برقم  14/292

 .525-523، الرسوخ للجعربي ص:805-2/800االعتبار للحازمي  (2)
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" ل و  وق ال: احل افظ نقل عنه ".ك ولو صح فهو منسوخا"إسناده ليس بذ :احلازمي قالما كساك هللا ورسوله" 
ف  اجلمع ب  ني  ,وق د روى ح  ديث النه  ي املتف ق عل  ى ص  حته عن ه ,ثب ت النس  خ عن د ال  رباء م  ا لبس ه بع  د الن  يب 

 " ال بس م ا كس اك هللا ورس وله" :روايته وفعله إما أبن يكون محل ه عل ى التن  زيه أو فه م اخلصوص ية ل ه م ن قول ه
لع ل ال رباء مل يبلغ ه النه ي ويؤي ده االحتم ال الث اين أن ه وق ع يف رواي ة أمح د " ك ان  :وهذا أوىل من ق ول احل ازمي

كي ف أتم رونين أن   :فيذكر هلم احل ديث مث يق ول ,الناس يقولون للرباء مل تتختم ابلذهب؟ وقد هنى رسول هللا 
 (1) " البس ما كساك هللا ورسوله":رسول هللا  قالأضع ما 

أن  ف  ه علي  ه وميك  نت ه  و وقوق  د تق  دم عن  د خترجي  ه أن ح  ديث ال  رباء يف اإلابح  ة مل يثب  ت مرفوع  ا فالثاب   :قل  ت
 جياب عنه جبواب رابع أبن حيمل فعله أيضا قبل النسخ . وهللا أعلم.

يف  وأما ما جاء عن الصحابة اآلخرين فأج اب عن ه احل ازمي أبهن م مل ي بلغهم النه ي، فاخلالص ة إن النس خ اثب ت
 كم ا تق دم  احل ازمي واجلع ربي :النسخ كما تقدم ذلك يف املطلب الثاين، وقد رجحه األئم ة ةاملسألة لظهور أمار 

والطحاوي والنووي واحلافظ ابن حجر وغريهم كما نقل اإلمج اع بتح ر  التخ تم ابل ذهب للرج ال دون النس اء 
  (2) اإلمام ابن عبد الرب والنووي واحلافظ ابن حجر رمحهم هللا.

                                                 

 .390-10/389، فتح الباري البن حجر 14/291املنهاج للنووي  2/805االعتبار انظر: (1)

، شرح 390-10/389، فتح الباري البن حجر 14/291، املنهاج للنووي 15/310التمهيد البن عبد الرب  انظر: (2)
 .4/68معاين اآلاثر 
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 المبحث الثالث

 سدل الشعر وفرقه 

 األحاديث الواردة في سدل الشعر وفرقه :المطلب األول

وك ان أه  ل  ،حي ب موافق ة أه  ل الكت اب فيم ا مل ي  ؤمر في ه  ك  ان الن      ق ال: ع ن اب ن عب اس رض  ى هللا عنهم ا
 (1)." فرق بعدمث ،انصيته فسدل الن    ،وكان املشركون يفرقون رءوسهم ،الكتاب يسدلون أشعارهم

 آراء العلماء في سدل الشعر وفرقه :المطلب الثاني

ألن  ,ا نس خ الس دل ابلف رقموق د ت رجح ل ديه ,احل ازمي واجلع ربي :اناإلمام (سدل الشعر وفرقه)ذكر مسألة 
, ق  ال اإلم  ام احل ازمي يف ترمج  ة الب  اب: "ابب س دل الش  عر ونس  خه الف رق ك  ان آخ ر األم  رين م  ن رس ول هللا 

 وق  ال اإلم  ام اجلع  ربي بع  د ح  ديث اب  ن عب  اس: "وه  و انس  خ للس  دل لت  أخره عنه".واس  تدال ذل  ك (2)" ابلف  رق
ومل يذكر األئمة:األثرم وابن شاهني وابن اجل وزي ه ذه املس ألة يف  (3)كما تقدم.  على ذلك بتصريح ابن عباس 

 كتبهم .

 مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

 تعارض يف املسألة على مسلكني:اختلف العلماء يف رفع ال
حيث محل كال من الفرق  ,ذهب اإلمام القرطيب إىل مسلك اجلمع، : اجلمع بني الرواَيتسلك األولامل

" واختالف هذه األحاديث يف كيفية شعر رسول هللا  قال:وإن كان يرى سنية الفرق و  ,والسدل على اجلواز
 وكان شعره ملة ووفرة ومجة" وقد رد  ,فقد سدل وفرق ,إذ قد فعل ذلك كله ,إمنا هو اختالف أحوال

وهذا بعد تسليم  ,"وأما توهم النسخ يف هذا فال يلتفت إليه إلمكان اجلمع كما قررانه :مسلك النسخ بقوله
هذا مع أنه لو كان  ,فإنه حيتمل أن يكون ذلك أمرا مصلحيا ,أن حمبة موافقتهم وخمالفتهم حكم شرعي

وغاية ما روي عنهم أنه كان  ,إليه أو بعضهم عنهمرضي هللا فرق لصار الصحابة السدل منسوخا بوجوب ال
فالصحيح أن  ,.....م يعب السادل على الفارق وال الفارق على السادللف ,منهم من فرق ومنهم من سدل

وهو الذي رجحه النووي ". وهذا الذي اختاره مالك وهو قول جل أهل العلم ,الفرق مستحب ال واجب
 )4(.""واحلاصل أن الصحيح املختار جواز السدل والفرق وأن الفرق أفضل. وهللا أعلم :قولهأيضا ب

ملس ألة لك النس خ يف ات ارا مبس احل ازمي واجلع ربي ق د اخ ني:وقد تقدم أن اإلمام، ادعاء النسخ :املسلك الثاين
 . وقد استدال على ذلك بتصريح الصحايب

                                                 

صحيح مسلم، كتاب الفضائل ابب يف سدل النيب  ،5917برقم  10/442صحيح البخاري، كتاب اللباس ابب الفرق  (1)
 535، الرسوخ للجعربي ص:2/831، االعتبار للحازمي 6016برقم  15/88شعره وفرقه. 

 .2/831االعتبار للحازمي  (2)

 .535الرسوخ للجعربي ص: (3)

 .15/89، املنهاج للنووي 125-6/124املفهم  (4)
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مبخالف ة أه ل الكت اب يف غ ري  ق د أم ر أمت ه أن الن يب و  أهل الكت اب ن الفرق فيه خمالفةأبهذا املسلك ويؤيد 
 .بل أصبحت هذه املخالفة من مقاصد الشريعة ,موضع

 النيب على ينزل مل إذا هلما اثلث ال األمرين" وحيتمل أيضا وهو أقرب أن احلالة اليت تدور بني  :احلافظقال  
 على ليسوا فإهنم األواثن عبدة خبالف شرع صحابأ ألهنم الكتاب أهل مبوافقة فيه يعمل كان  شيء 

 )1(".خمالفتهم فأمر الكتاب أهل يف املخالفة احنصرت املشركون أسلم فلما ،شريعة

مث إنه قد قيل إن سنية الفرق كانت موجودة يف ملة إبراهيم كما ذكره احلافظ ابن عبد الرب عن ابن عباس يف 
 )2(مأمور ابتباع ملة إبراهيم. ربه بكلمات" والنيب " وإذ ابتلى إبراهيم  :تفسري قوله تعاىل

وما ذكره الق رطيب م ن عم ل الص حابة أبن بعض هم يس دلون وبعض هم يفرق ون ه ذا حيت اج إىل الثب وت ه ل ثب ت 
وإن ثب ت فإن ه حيم ل أبن ه مل يبلغ ه الناس خ يف ,فلم أطل ع م ع البح ث عل ى أث ر ص حايب يف ذل ك  ؟أهنم يسدلون

أق ام عل ى  ,ابن عبد الرب وغريه عن عمربن عبد العزيز أبن ه ك ان إذا انص رف م ن اجلمع ةوقد نقل اإلمام  ,ذلك
وأن  ه  ,فه  ذا يؤك  د أبن  ه ي  رى بوج  وب الف  رق )3(.ابب املس  جد حرس  ا جي  زون ك  ل ش  ني اهليئ  ة يف ش  عره مل يفرق  ه"

  .انسخ للسدل"
اإلم  ام احل  ازمي وه  و ال  ذي رجح  ه  ,فال  ذي ت  رجح ل  دي ه  و مس  لك النس  خ ب  دليل تص  ريح الص  حايب ب  ذلك

واجلعربي والقاضي أبو الوليد الباجي وغريه ومال إليه احلافظ ابن حجر وقرره احلافظ ابن بطال أبحسن تقري ر 
   « الكت اب أه ل موافقة حيب هللا رسول كان »  :عباس ابن قول وهو هذا، صحة على يدل واحلديث" :بقوله

 مبخالف ة الس الم علي ه من ه وق ع مت أخر فع ل ع ن إخب ار ,بع د ف رق مث: وقوله متقدم، فعل عن إخبار  « وكان »
  « فخ  الفوهم يص  بغون ال والنص  ارى اليه  ود إن »  الس  الم علي  ه لقول  ه بعين  ه، النس  خ ه  و وه  ذا الكت  اب، أه  ل
  (4)."عاما مبخالفتهم فأمر

** *** ** 

                                                 

 .10/444فتح الباري البن حجر  (1)
  .19-16/18يد البن عبد الرب التمه (2)
  .16/20املصدر السابق  (3)
املنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي, حتقيق: حممد عبد القادر عطاء , دار الكتب انظر:  (4)

 .444-10/443، فتح الباري البن حجر 9/159، شرح ابن بطال 9/397العلمية , بريوت 
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 المبحث األول

 الشرب في األوعية

 األحاديث الواردة في الشرب في األوعية :المطلب األول
 :ة في النهي عن الشرب في األوعيةاألحاديث الوارد 

"أهناكم عن ال دابء واحلن تم والنق ري واملق ري وامل زادة  :عبد القيس لوفد قال أن النيب  عن أيب هريرة  ( 1)
  (1).اجملبوبة"

ع  ن النبي  ذ فنه  اهم أن ينتب  ذوا يف ال  دابء والنق  ري  أن وف  د عب  د الق  يس س  ألوا الن  يب "ح  ديث عائش  ة  ( 2)
  (2).واملزفت واحلنتم"

وع ن املزف ت وه و  ,رع ةوع ن ال دابء وه ي الق ,هنى رسول هللا ع ن احلن تم وه ي اجل رة" عن ابن عمر  ( 3)
  (3).وأمر أن ينتبذ يف األسقية" ,وعن النقري وهي النخلة تنسع نسعا وتنقر نقرا ,املقري

"أهن  اكم ع  ن ال  دابء واحلن  تم  :الن  يب  ق  الف ع  ن اب  ن عب  اس ق  دم وف  د عب  د الق  يس عل  ى رس  ول هللا  ( 4)
  (4).والنقري واملقري"

 هن ى رس  ول هللا  ق ال:ف ك عن ه رس  ول هللا ل  ه صعص عة ب ن ص وحان: اهنن  ا عم ا هن ا ق ال ع ن عل ي  ( 5)
  (5)احلديث .عن الدابء واحلنتم واملقري ......"

  (6).هنى عن الدابء واملزفت أن النيب  عن أنس  ( 6)
 :ى الرخصة في ذلك.األحاديث الواردة عل

                                                 

كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء واحلنتم والنقري وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حالل مامل ( صحيح مسلم  1)
 . 517, الرسوخ للجعربي ص/2/786, االعتبار للحازمي 5139برقم  13/159يصر مسكرا 

 516, الرسوخ للجعربي ص/5144برقم  13/161( صحيح مسلم كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ يف املزفت.." 2)

 517الرسوخ للجعربي ص/. 5168برقم  13/166( صحيح مسلم كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ يف املزفت.." 3)

, ويف مواضع أخرى أيضا وصحيح مسلم  53برقم  1/172( صحيح البخاري كتاب اإلميان ابب أداء اخلمس من اإلميان 4)
 . 5147برقم  13/161النتباذ يف املزفت..." كتاب األشربة ابب النهي عن ا

( أخرجه أمحد والنسائي والبيهقي واألثرم معلقا من طرق عن إمسعيل بن مسيع عن مالك بن عمري عن صعصعة بن صوحان عن 5)
, 5186-5184برقم  8/546, سنن النسائي كتاب الزينة ابب خامت الذهب 138, 1/119علي به. انظر املسند 

. 224, انسخ احلديث لألثرم ص/8/292كتاب األشربة ابب ما جاء يف تفسري اخلمر الذي نزل حترميها السنن الكربى  
. ومالك بن عمري خمصرم وزعم أبو زرعة 140وإمسعيل بن مسيع صدوق وقد تكلم فيه لبدعة اخلوارج كما يف التقريب ص/

 963مري عن علي مرسلة ولكن جاء يف املسند برقم أن رواية مالك بن ع 221فيما نقله عنه ابن أيب حامت يف املراسيل ص/
أنه قال: "كنت قاعدا عند علي" مما يدل أنه مسع منه وهو اتبعي خمضرم أدرك اجلاهلية حىت إن يعقوب بن سفيان عده يف 

 وصححه أيضا األلباين يف تعليقه على سنن النسائي.  2/363الصحابة وإسناده قوي قاله حمققوا املسند 

 13/158سلم كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ يف املزفت والدابء واحلنتم والنقري وبيان أنه منسوخ....." ( صحيح م6)
 من طرق عديدة.  226-225, انسخ احلديث لألثرم ص/5137, 5136برقم 
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فاش  ربوا يف ك  ل  ,"كن  ت هني  تكم ع  ن األش  ربة يف ظ  روف األدم ع  ن الن  يب  ب  ن احلص  يب  ع  ن بري  دة ( 1)
وك ل  ,وإن الظ روف ال حت رم ش يئا وال حتل ه ,"وهنيتكم عن الظروف :ويف لفظ .اء غري أن ال تشربوا مسكرا"وع

  (1) .مسكر حرام"

ل يس ك ل الن اس جي  د  :واق الع ن النبي ذ يف األوعي  ة  "مل  ا هن ى رس ول هللا  ق ال:ع ن عب د هللا ب ن عم رو  ( 2)
  (2).فأرخص هلم يف اجلر غري املزفت" ,سقاء

"أال إين هني   تكم ع   ن نبي   ذ اجل   ر وإن األوعي   ة ال حت   ل ش   يئا وال  ع   ن الن   يب  ب   ن عم   ر ع   ن عب   د هللا  ( 3)
 "ع  ن اجل   ر وال   دابء واملزف   ت "هن   ى رس   ول هللا  :ويف لف   ظ عن   د مس  لم .فاش   ربوا وال تش   ربوا مس  كرا" ,حترم  ه

  (3)."انتبذوا يف األسقية" قال:و 

وال تش ربوا  ,األوعي ة فاش ربوا فيم ا ش ئتم"أال إين كن ت هني تكم ع ن النبي ذ يف  ع ن الن يب  عن أن س  ( 4)
  (4).مسكرا"

وأان ش هدته ح ني رخ ص  ,ح ني هن ى ع ن نبي ذ اجل ر "أان ش هدت رس ول هللا  عن عبد هللا ب ن مغف ل  ( 5)
  (5)."اجتنبوا املسكر" :ويف لفظ ".فيها

                                                 

حازمي , االعتبار لل5177-5175برقم  169-13/168( صحيح مسلم كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ....." 1)
 . 518, الرسوخ للجعربي ص/2/787-790

 . 2/791االعتبار للحازمي  78برقم  13/169( صحيح مسلم كتاب األشربة ابب النهي عن االنتباذ ......." 2)

( اللفظ األول أخرجه الطرباين وأمحد عن أمحد بن عبدة الضيب عن يزيد بن أابن الرقاشي عن عمرو بن دينار موىل آل الزبري عن 3)
. وفيه ابن أابن وهو يزيد بن أابن كما جاء 2/790, االعتبار للحازمي 12/320املعجم الكبري  :انظر .سامل عن أبيه

ولكن جاء يف االعتبار للحازمي بلفظ "ابن أابن أبو حممد" فزعم حمقق كتاب  4/35مصرحا يف املعجم الكبري وجممع الزوائد 
ولكن الذي يظهر أنه يزيد بن أابن فهو  ,كذبه ابن معني وغريه  ,األموي فهو مرتوك االعتبار للحازمي أبنه عبد العزيز بن أابن

. 734. وفيه عمرو بن دينار آل الزبري وهو ضعيف أيضا كما يف التقريب ص/1071كما يف التقريب ص/  ,ضعيف زاهد
ي عن االنتباذ يف املزفت....." صحيح مسلم كتاب األشربة ابب النه يف وأما اللفظ الثاين فهو اثبت كما. فاإلسناد ضعيف 

 . 2/792االعتبار للحازمي  5166برقم  13/465

( أخرجه أمحد وأبو يعلى وابن أيب شيبة من طرق عن حيىي بن احلارث اجلابر عن عمرو بن عامر وعبد الوارث موىل أنس عن 4)
ملصنف البن أيب ,ا3707-3705برقم  374-6/371, مسند أيب يعلى 250, 3/237املسند  :أنس به. انظر

, وفيه حيىي 518,الرسوخ للجعربي ص/3995, 3993برقم  8/159شيبة كتاب األشربة ابب يف الشرب يف الظروف 
ولكن اتبعه إبراهيم بن طهمان عندالبيهقي يف  1059كما يف التقريب ص/  ,بن عبد هللا بن احلارث اجلابر لني احلديث

كما تقدمت ترمجته يف   ,هو ثقة وأما عبد الوارث موىل أنس فيه ضعف وعمرو بن عامر األنصاري الكويف 4/77الكربى 
 . 141, 21/223 "صحيح بطرقه وشواهده" :مسألة )احلجامة للصائم( فاحلديث صحيح وقال حمققوا املسند

ه عن عبد هللا ( أخرجه أمحد وابن أيب شيبة والطحاوي من طريقني عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية وغري 5)
. 3816برقم  8/110, املصنف البن أيب شيبة كتاب األشربة ابب من حرم املسكر 4/87بن مغفل به. انظر املسند 

 =. 519, الرسوخ للجعربي ص/6408برقم  4/25شرح معاين اآلاثر كتاب األشربة ابب االنتباذ يف الدابء واحلنتم....." 
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الشرب في األوعية مع أدلتهم

حادي ث أوردوا فيه ا أع ربي و ة ك ل م ن األئم ة: األث رم واحل ازمي واب ن اجل وزي واجلذكر مسألة الشرب يف األوعي
 ل على قولني: التفصي اتفقوا على وقوع النسخ يف املسألة إال أهنم اختلفوا عند, و املسألة املختلفة

 االنتب اذ : وقد ذهب اإلمام احلازمي وابن اجلوزي واجلعربي إىل أن األحاديث اليت تدل عل ى حت ر القول األول
واس  تدلوا عل  ى ذل  ك حب  ديث بري  دة واب  ن عم  ر وأبحادي  ث  .يف الظ  روف واألس  قية منس  وخة أبحادي  ث اإلابح  ة

أن اإلم  ام  إال , هن  ى ع  ن االنتب  اذ يف ه  ذه الظ  روف مث رخ  ص هل  م بع  د ذل  ك أخ  رى ال  يت تص  رح أبن الرس  ول 
 مث إن الص حابة ش كوا إىل الن يب  ,وه و أن النه ي ك ان مطلق ا ع ن الظ روف كله ا ,احلازمي ذكر احتماال آخ ر

مث إهن  م ش  كوا إلي  ه أن ل  يس ك  ل أح  د جي  د س  قاء , .ف  رخص هل  م يف ظ  روف األدم الغ  ري  ,احلاج  ة إىل الظ  روف
   (1)..فرخص هلم يف الظروف كلها , وفيه مجع بني األحاديث

مث رخص  ,عن األوعيةهنى  : ذهب اإلمام األثرم إىل وقوع النسخ مرتني حيث يرى أن النيب القول الثاين
واستدل على ذلك حبديث علي وأنس وإبفتائهما ابلنهي بعد رسول هللا  .مث هنى عن ذلك يف آخر أمره ,هلم
  فقد مجع علي  قال:حيث" ألنه حكى عن النيب  ,هذه األخبار الثالثة اليت وصفناها  كنت  قال:أنه"

مث استفىت بعد النيب  ,األول ورخصته يف ذلك احلديث يذكر هنيه هنيتكم عن األوعية" فحكى أنه مسع النيي 
 وروى  ,وإمنا يكون الفتيا آبخر األمور من السنة,فدل ذلك على أنه مل يكن ليفيت ابملنسوخ  ,فحكى النهي

مث روى حممد بن أيب  ,علي قال"هنيتكم عن ثالث" مثل ما  قال:أنه  أنس بن مالك أيضا عن النيب 
عن الدابء  هنى رسول هللا  قال:دخلت على أنس فسألته عن النبيذ؟ ف قال:عاصم إمساعيل عن عمارة بن 

فأفىت أيضا ابلشدة والكراهة بعد النيب  "عن الدابء واملزفت هنى رسول هللا " قال:ف ,فأعدت عليه "واملزفت
, (2) .فقد مجع أنس أيضا األخبار الثالثة......." إىل آخر كالمه 
 ة األمام ابن شاهني يف كتابه .ومل يذكر هذه املسأل 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

  :اختلف العلماء يف رفع التعارض بني أحاديث الباب املختلفة على مسلكني
أشار اإلمام ابن اجلوزي إىل هذا املسلك بقوله "وحيتمل وقد ، املسلك األول: اجلمع بني الرواَيت

                                                 

 1126كما يف التقريب ص/  "عيسى "صدوق سيئ احلفظ خصوصا عن مغريةوفيه أبو جعفر الرازي امسه عيسى بن أيب  =
:"الناس يتقون من 6/300. وقال ابن حبان يف الثقات 318كما يف التقريب ص/  "صدوق له أوهام"والربيع بن أنس 

وهذه الرواية . 2/146هتذيب التهذيب  :وانظر .حديثه ما كان من رواية أيب جعفر عنه ألن يف أحاديثه عنه اضطرااب كثريا"
 . 27/359فإسناد احلديث ضعيف هلاتني العلتني كما ضعفه حمققوا املنسد ,من هذا القبيل

 . 519الرسوخ للجعربي ص/ 384, اإلعالم البن اجلوزي ص/2/778( االعتبار للحازمي 1)

 .225( انسخ احلديث لألثرم ص/2)
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حيث  ,ابن عبد الرب حيث محل النهي من االنتباذ يف الظروف على الكراهة اإلمامواختاره  (1)الكراهة"
وا َي قال"أهنم  :يف حديث ابن عباس يف قصة وفد عبد القيس وفيه الواردة من علة النهي على ذلك استدل

الثة أو هلم يف الث قال:ف ,وا َي رسول هللاقال .فصبوا عليه املاء قال:رسول هللا أرأيت إن اشتد يف األسقية؟ 
"ففي هذا دليل على أن  قال:وكل مسكر حرام" مث  ,إن هللا حرم اخلمر وامليسر قال:"مث  "اهرقوه" ,الرابعة

وإذا كان كذلك فواجب أن تكون الكراهية ابقية على كل  ,النهي عن ذلك خشية مواقعة احلرام وهللا أعلم
كشفا عن املراد   "فانتبذوا فيما بدا لكم" :له ويكون على هذا املعا قو  ,ألن اخلشية أبدا غري مرتفعة ,حال

عن الدابء  قال:وذكر علة أخرى يف كراهية االنتباذ يف األوعية الصعبة و  .أابح فيه ماحرم قبل" ,ال أنه نسخ
 )2(. "واملزفت "هذا ملا خشي من سرعة الفساد إىل النبيذ يف هذين الظرفني وهللا أعلم

 وم  ع ه  ذا أن  ه  العل  ة ة اتم  ة هب  ذهك  ان عل  ى معرف    ألن الرس  ول  ,م  ذهب اجلم  ع ه  ذا م  ذهب ض  عيف :قل  ت
 علم. أصرح برتخيص االنتباذ يف األوعية كلها بعد أن هنى عن األواين الكثيفة وهللا 

ت اروا حل ديث أهن م اخنس خ يف اوق د تق دم رأي األئم ة املص نفني يف ال، املسلك الثاين: دعوى النس خ يف املس ألة
  .مام األثرم يرى أنه وقع النسخ مرتنيمسلك النسخ إال أن اإل

هن ى ع ن االنتب اذ  قد ول فالذي يظهر يل أنه غري واضح ألنه خمالف ابألحاديث الصحيحة الصرحية أبن الرس
 , ب  د لن  ا م  ن ه  ذه األواينالإن  ه  للن  يب  :ت األنص  ارقال  فلم  ا  ,يف األواين الكثيف  ة وذل  ك لس  رعة الش  دة فيه  ا

  .كلها بشرط ترك شرب املسكر,فرخص هلم يف الظروف ,وليس كل الناس جيد سقاء
 ا اس تدالله م ن ال رواَيتوأم  ,قد هناهم ع ن الظ روف يف آخ ر أم ره وليس يف هذه األحاديث إشارة أن النيب 

 ل ع د وف اة الرس و بلص حابة وأم ا اس تدالله م ن إفت اء ا ,فإهنا حممولة قبل النس خ ,يف النهي عن تلك الظروف
 ففيه أمور:  ابلنهي كعلي وأنس 

عة فإن مجا ,ي ابقن النهأيرى  وإن ثبت أبنه كان ,ن أثر علي يف ذلك مل يذكر له سندا فال نعلم عن صحتهإ
, بلغهم الناسخيم مل م أبهنعنه قال:في, منهم أنس كما ذكره احلافظ ابن حجر ,من  السلف يرون ذلك أيضا

د إفتاء إلستدالل مبجر لة ,فااألد ى الكراهة مجعا بنيأو حتمل قبل النسخ, وحيتمل أيضا أهنم محلوا النهي عل
     ستدالل. طل االمال بحيح لإلحتماالت السابقة,فلما وقع االحتمرتني غري ص بعض السلف على النسخ

"فه ذا أن س ب ن  :عق ب ه ذا األث ر ق الو  .وذكر اإلمام الطحاوي أثرا عن أنس أنه كان ينبذ له يف جرة خض راء
ف  دل عل  ى ثب  وت  ,النه  ي ع  ن االنتب  اذ فيه  ا وه  و أح  د م  ن روى ع  ن رس  ول هللا  ,روفيف الظ   ل  ه مال  ك ينب  ذ
  .وهبذا اتضح لنا أن رأي األثرم يف هذا ضعيف .وهذا عكس ما استدل به األثرم (3).نسخ ذلك"

 "كان االنتباذ يف :النوويقال من تلك األواين الكثيفة يف أول األمر حيث  وقد ذكر العلماء علة هني النيب 
                                                 

  .519الرسوخ ص/( 1)

 .10/295التمهيد البن عبد الرب  (2)
  .4/26شرح معاين اآلاثر  :انظر (3)
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 ،ماليته فتتلف ،لكثافتها به نعلم وال ،فيها مسكرا يصري أن من خوفا اإلسالم أول يف هذه األوعية منهيا عنه
 فلما ،املسكر إبابحة قريبا العهد وكان ،للمسكر شاراب فيصري مسكرا يصر مل أنه ظاان اإلنسان شربه ورمبا
 بشرط وعاء كل  يف االنتباذ هلم وأبيح ذلك خنس نفوسهم يف ذلك وتقرر ،املسكر حتر  واشتهر ,الزمان طال
 )1(".  صريح وهذا ،مسكرا يشربوا أال

ن مسألة االنتباذ يف األوعية الكثيفة كان منهيا عنه يف أول اإلسالم مث أفالذي ترجح لدي والعلم عند هللا 
ئمة: حه األكما رج  .وذلك حلاجة الناس غري أنه ال جيوز الشرب يف حال اإلسكار ,رخص يف تلك الظروف

  (2).وهو مذهب اجلمهور أيضا ,احلازمي وابن اجلوزي واجلعربي واحلافظ ابن حجر والنووي والطحاوي
   أعلم .وهللاوخ.وهو أن نص احلديث قد مجع بني الناسخ واملنس ,وفيه أصرح دليل على ثبوت النسخ

** *** ** 

                                                 

 .159-13/158املنهاج للنووي  (1)
 . 169-13/158, املنهاج للنووي 10/72, فتح الباري البن حجر 4/26شرح معاين اآلاثر  :( انظر2)
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 المبحث الثاني

 ادخار لحوم األضاحي  

 يث الواردة في ادخار لحوم األضاحيالمطلب األول: األحاد
  :أحاديث النهي عن االدخار فوق الثالث

هذا لفظ احلازمي  ."ال أيكل أحدكم من حلم أضحيته فوق ثالثة أَيم" عن النيب  عن ابن عمر  ( 1)
هنى أن تؤكل  "أن رسول هللا  :ويف لفظ عند مسلم ."كلوا من األضاحي ثالاث" :وعند البخاري وابن شاهني

  (1).األضاحي بعد ثالث" حلوم

هذا لفظ احلازمي وعند الشيخني  ."ال أيكلن أحدكم من نسكه بعد ثالث" عن النيب  عن علي  ( 2)
  (2).قد هناكم أن أتكلوا حلوم نسككم فوق ثالث" "إن رسول هللا  :بلفظ

ا أنظر إىل وهللا لكأمن :تقالعن عبد هللا بن عطاء بن إبراهيم موىل الزبري عن أمه وجدته أم عطاء  ( 3)
قد هنى املسلمني أن أيكلوا من حلوم نسكهم فوق  إن رسول هللا " قال:مث  ,الزبري على بغلة له بيضاء

  (3).ما أهدي إليكم فشأنكم"" قال: ؟قلت: ما أصنع مبا أهدي إلينا ",فال أتكليه ,ثالث

                                                 

, صحيح مسلم  5574برقم  10/29( صحيح البخاري كتاب األضاحي ابب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها 1)
ألضاحي ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخه وإابحته إىل كتاب ا

, انسخ احلديث البن شاهني 558-2/557, االعتبار للحازمي 5075-5073برقم  13/130مىت شاء 
 . 363, اإلعالم البن اجلوزي ص/522ص/

, صحيح مسلم  5573برقم  10/29ل من حلوم األضاحي وما يتزود منها ( صحيح البخاري كتاب األضاحي ابب ما يؤك2)
كتاب األضاحي ابب بيان ما كان من النهي من أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم وبيان نسخه...." 

 . 388, الرسوخ للجعربي ص/2/559, االعتبار للحازمي 5071برقم  13/130

ى وابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ( أخرجه أمحد والطرباين وأبو يعل3)
ن شاهني فقط عن أبيه بابن إسحاق عن عبد هللا بن عطاء بن إبراهيم موىل الزبري عن أمه وجدته أم عطاء به. وجاء عند ا

, انسخ احلديث البن 671برقم  2/34, مسند أيب يعلى 25/100, املعجم الكبري 1/166املسند  :وجدته, انظر
. وفيه عبد 388, الرسوخ للجعربي ص/364, اإلعالم البن اجلوزي ص/2/558, االعتبار للحازمي 522شاهني ص/

, ميزان االعتدال 5/132اجلرح والتعديل  :انظر ."شيخ" :"ال شيء" وقال أبو حامت :هللا بن عطاء قال ابن معني
وي عن أبيه كما عند ابن شاهني فأبوه عطاء ابن إبراهيم سكت عنه البخاري , وهو ير 3/389, لسان امليزان 2/462

, وعبد هللا بن 5/205, ذكره ابن حبان يف الثقات 6/330, اجلرح والتعديل 6/465التاريخ الكبري  :انظر ,وأبو حامت
اء فأثبت هلا ابن عبد الرب وابن أم عط فهي عطاء يروي هذا احلديث أيضا عن أمه وجدته أما أمه مل أجد هلا ترمجة وأما جدته

اإلصابة يف متييز الصحابة مع اإلستيعاب: للحافظ ابن حجر العسقالين, دار , 4/457االستيعاب  :انظر .حجر الصحبة
وأما ابن إسحاق فإنه صرح ابلتحديث  ..فاحلديث معلول بعبد هللا بن عطاء وفيه مقال(4/455) الكتاب العريب , بريوت.

 . 3/38فاإلسناد ضعيف كما ضعفه حمققو املسند  ,اتوابقي رجاله ثق
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 الرخصة من االدخار فوق ثالث:األحاديث الدالة على  

فأكلن  ا  ,"ت  زودوا ق  ال:ف ,ف  رخص لن  ا الن  يب  ,حل  وم ب  دننا ف  وق ث  الث م  اع  ن ج  ابر "كن  ا  ك  ل م  ن  ( 1)
مث  ,"أن ه هن ى ع ن أك ل حل وم الض حاَي بع د ث الث :وتزودان" وهذا لفظ الصحيحني واحلازمي وعند مسلم بلفظ

  (1)."كلوا وتزودوا وادخروا" :بعد قال

فكل  وا وانتفع  وا هب  ا يف  ,ث  الث هني  تكم ع  ن حل  وم األض  احي أن ال أتكل  وا بع  د" ع  ن بري  دة ع  ن الن  يب  ( 2)
فأمس كوا م ا ب دا  ,"وهني تكم ع ن حل وم األض احي ف وق ث الث :هذا لفظ احلازمي وعند مس لم بلف ظ .أسفاركم"
  (2)لكم".

ه  ذا  ".فكل  وا منه  ا وادخ  روا ,"هني  تكم ع  ن حل  وم األض  احي :لن  ا رس  ول هللا ق  ال ق  الع  ن أيب س  عيد  ( 3)
فش كوا إىل رس ول  ".ملدينة ال أتكلوا حلوم األض احي ف وق ث الث"َي أهل ا :لفظ ابن شاهني وعند مسلم بلفظ

  (3).واحبسوا وادخروا" ,وأطعموا ,كلوا" قال:ف ,أن هلم عياال وحشما وخدما هللا 

 ق  الف, "دف انس م  ن أه  ل البادي  ة حض  رة األض  حى زم  ان رس  ول هللا  رض  ي هللا عنه  اع  ن عائش  ة  ( 4)
إن الن اس يتخ ذون األس قية  :وا َي رسول هللاقاللما كان بعد ذلك ف ",وتصدقوا مبا بقي ,ادخروا ثالاث":النيب 

هني ت أن تؤك ل حل وم الض حاَي بع د  :واقال ؟"وما ذاك" :رسول هللا  قالف ,من ضحاَيهم وحيملون منها الودك
  (4)وتصدقوا". ,وادخروا ,فكلوا ,"إمنا هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت قال:ف ,ثالث

 العلماء في ادخار لحوم األضاحيالمطلب الثاني: آراء 

اب ن ش اهني واحل ازمي واب ن اجل وزي واجلع ربي وت رجح  :ك ل م ن األئم ةادخار حلوم األض احي  أورد مسألة جواز 
وأن األحادي  ث الدال  ة عل  ى النه  ي جب  واز االدخ  ار منس  وخة نس  ختها  ,ل  ديهم مجيع  ا وق  وع النس  خ يف املس  ألة

ث بري دة وج ابر وغريمه ا حي ث ج اء يف ه ذه األحادي ث التص ريح وقد استدلوا على ذلك حبدي.أحاديث اجلواز
فلم  ا  ,وذل  ك م ن أج  ل الداف  ة ال يت دف  ت ,ق  د هن ى ع  ن االدخ  ار بلح وم األض  احي ف  وق ث الث أبن الرس ول 

 وق عأبن املس ألة ق د  وه ذا ن ص م ن الن يب  ,ابالدخ ار رخ ص هل م  ,قيل له أبن الناس حيتاجون إىل االدخ ار

                                                 

, صحيح مسلم كتاب األضاحي 1719برقم  3/711( صحيح البخاري كتاب احلج ابب ما يؤكل من البدن وما يتصدق 1)
برقم  133-13/132ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف أول اإلسالم......." 

 . 524, انسخ احلديث البن شاهني ص/2/561ر للحازمي , االعتبا5077-5080

 133-13/135( صحيح مسلم كتاب األضاحي ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث....." 2)
 . 387, الرسوخ للجعربي ص/2/562, االعتبار للحازمي 5087-5086برقم 

برقم  13/135لنهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث....." ( صحيح مسلم كتاب األضاحي ابب بيان ما كان من ا3)
 . 387, الرسوخ للجعربي ص/523, انسخ احلديث البن شاهني ص/5081

برقم  5/13/132( صحيح مسلم كتاب األضاحي ابب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث....." 4)
 . 2/563, االعتبار للحازمي 5076
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 ومل يورد اإلمام األثرم هذه املسألة يف كتابه.  (1).أعلمفيها النسخ وهللا 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

د اطلع ت عل ى لنس خ وق اوقد تقدم رأي األئمة املصنفني يف النسخ يف احلديث وأن ه ق د ت رجح ل ديهم مس لك 
عل   ى  ملس  ألةاادي  ث مس  لك آخ  ر وه  و مس  لك اجلم   ع فيك  ون ق  د اختل  ف العلم  اء يف رف   ع التع  ارض ب  ني أح

  :مسلكني
 ، وقد اختلف أصحاب هذا املسلك على قولني: املسلك األول: اجلمع بني الرواَيت

: وقد ذهب اإلمام القرطيب وغريه إىل أن النهي عن االدخار كان لعلة وهي فاقة الناس وإحلاق القول األول
يف  ورخص النيب  ,زالت العلة زال احلكمفلما  ,ومن أجل الدافة اليت دفت إىل املدينة ,اجلهد والضرر هبم

, وأشار ابن اجلوزي إىل هذا فيكون مدار احلكم على العلة ,ولكن لو عادت العلة عاد احلكم ,االدخار
 )2(املذهب مث رده . 

لتفص   يل ى ه   ذا اأبن   ه غ   ري واض   ح ألن   ه ل   يس هن  اك دلي   ل ي   دل عل    :ولك  ن أج   اب اجلمه   ور ع   ن ه   ذا الوج  ه 
 تدل على نسخ التحر  مطلقا.  بل األحاديث ,املذكور

وق  د  .وإمن  ا ك  ان للكراه  ة التنزيهي  ة ,وذه  ب بعض  هم إىل أن النه  ي ع  ن االدخ  ار مل يك  ن للتح  ر  الق  ول الث  اين:
مث  ."ال أتكل  وا إال ثالث  ة أَيم" أهن  ا ذك  رت ح  ديث الن  يب  رض  ي هللا عنه  اح  ديث عائش  ة  م  ناس  تدل ه  ؤالء 

  (3).عم منه""وليست بعزمية ولكن أراد أن نط :تقال
ليست " :"ال حجة فيه ألن قوله :عن هذا الوجه أبنه ضعيف أيضا وقد رد اإلمام ابن حزم بقوله قال:ولكن ي
 )4(.وإمنا ظن بعض رواة اخلرب", ليس من كالم رسول هللا  "بعزمية

  )5(.ولكن رد دعوى اإلدراج احلافظ ابن حجر يف الفتح 
قد هنى عن االدخار  سول ابألحاديث األخرى اليت تصرح أبن الر أبنه معارض :ولكن جياب عن هذا الوجه

 واألصل يف النهي هو التحر .  ,مث رخص فيه ,يف أول األمر
ب ات س تدلوا عل ى إثاوق د  .ينوق د تق دم ه ذا املس لك يف املطل ب الث ا، املسلك الثاين: وقوع النسخ يف املس ألة

الناس   خ  ل ال   يت وردوه   و م   ن املس   ائ ,املس   ألة نس   خ يص   رح أبن   ه وق   ع يفال   ذي ديث بري   دة وغ   ريه حب   النس   خ 
  .وهو أصرح دليل على النسخ ,واملنسوخ جمتمعني يف نص واحد

                                                 

, الرسوخ 363, اإلعالم البن اجلوزي ص/2/561, االعتبار للحازمي 526-525يث البن شاهني ص/( انسخ احلد1)
 . 389للجعربي ص/

 .389الرسوخ للجعربي ص/ ,12/47اجلامع ألحكام القرآن انظر:  (2)
 . 5570برقم  10/29( صحيح البخاري 3)
 .7/384احمللى  (4)
(5) 10/32. 
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وق د رج ح ه ذا  .وهي من أجل حاجة الناس مث نسخ احلك م بع د مطلق ا ,وقد ثبتت حكمة النهي عن االدخار
واإلم ام الن ووي  كم ا تق دم   احل ديثاملسلك مجاعة من العلماء منهم األئم ة األربع ة م ن املص نفني يف النس خ يف

"وأن النه ي ع ن  ق ال:ب ل إن اإلم ام اب ن عب د ال رب  ,وابن حزم واب ن عب د ال رب وص احب ط رح التثري ب وغ ريهم
  (1).ال خالف بني فقهاء املسلمني يف ذلك" ,ذلك منسوخ على ما جاء يف هذا احلديث

بع د وج وه اجلم ع ول,  سخ من كالم رس ول هللافالذي ترجح لدي هو املسلك الثاين لوجود التصريح على الن
  كما تقدم تفصيلها وهللا أعلم.,

** *** ** 

                                                 

طرح التثريب يف شرح التقريب: لإلمام , 13/130, املنهاج للنووي 8/395اجملموع  ,10/292( التمهيد البن عبد الرب 1)
 . 7/384, احمللى 5/197زين الدين عبدالرحيم العراقي, مؤسسة التاريخ العريب 
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 المبحث الثالث

 لحوم الحمر األهلية 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في لحوم الحمر األهلية
 :األحاديث الدالة على جواز أكل لحوم الحمر األهلية

أل يس ترع ى " ق ال:فسأله عن حل وم احلم ر األهلي ة ف النيب  جاء رجل إىل :تقالعن أم نصر احملاربية  ( 1)
  (1).فأصب من حلمها"" قال:بلى,  قال: "الكأل وأتكل الشجر؟

من مزينة حدثوا أن سيد مزينة ابن األجب ر أو  أن أانسا من أصحاب النيب  "عن عبد الرمحن بن بشر ( 2)
 ,"أطعم أهل ك م ن مس ني مال ك قال:ف ي,ي إال محر إنه مل يبق من مايل ما أطعم أهل قال:ف ,األجبر سأل النيب 

  (2).فإمنا حرمت لكم جوايل القرية"

 على تحريم الحمر األهلية:األحاديث الدالة 

وع   ن ك   ل ذي انب م   ن  ,ي   وم خي   رب ع   ن حل   وم احلم   ر األهلي   ة هن   ى رس   ول هللا " ع   ن اب   ن عب   اس  ( 1)
من أج ل أن ه ك ان محول ة الن اس فك ره  هللا  ال أدري إمنا هنى عنه رسول قال:" :ويف لفظ عند مسلم .السباع"

  (3).أو حرمه يف يوم خيرب حلوم احلمر األهلية" ,أن تذهب محولتهم

                                                 

عن  ( أخرجه الطرباين وأبو نعيم واحلازمي من طريقني عن إبراهيم بن املختار عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة1)
االعتبار للحازمي  8059برقم: 6/3570, معرفة الصحابة 25/161املعجم الكبري  :أم نصر احملاربية به. انظر

. وفيه علة أخرى وهي تدليس 115كما يف التقريب ص/  ,. وفيه إبراهيم بن املختار وهو صدوق ضعيف احلفظ2/574
فقال: "فيه  9/819احلافظ ابن حجر يف الفتح  كما ضعفه  ,فاحلديث إسناده ضعيف,ابن إسحاق وقد روى ابلعنعنة 

 مقال". 

( أخرجه عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي والطحاوي واحلازمي والطرباين من طرق عن عبيد بن احلسن عن عبد الرمحن بن معقل 2)
واإلسناد قد وقع . ه داود يف طريق هبذا اإلسناد عن عبد الرمحن بن معقل عن عبد الرمحن بن بشر ب به. وعند احلازمي وأيب

كما عند أيب   ,ن عبد الرمحن بن معقل عن غالب بن أجبر بهعفيه اضطراب شديد حبيث جاء من طريق منصور عن عبيد 
وجاء من طريق مسعر عن عبيد عن عبد الرمحن بن معقل عن رجلني من مزينة أحدمها عن اآلخر كما  ,داود والطرباين وغريه

كما عند الطرباين وغري   ,من طريق وكيع عن مسعر عن عبيد عن أانس من مزينة عن غالب بهعند الطحاوي والطرباين وجاء 
, سنن أيب داود كتاب األطعمة ابب يف حلوم احلمر األهلية 8728برقم  4/525املصنف  :انظر. ذلك من االضطراب

العتبار ا ,6235-6232برقم  3/507, شرح معاين اآلاثر 9/332السنن الكربى  ,3809برقم  4/105
. فاحلديث قد ضعفه اإلمام الزيلعي وقال: "يف إسناده اختالف  266-18/265املعجم الكبري  ,2/575للحازمي 

"وال يعلم لغالب بن أجبر غري هذا احلديث وقد  :كثري" مث ذكر االختالف يف إسناده ونقل كالم البزار والبيهقي وقال البزار
"إسناده  :وقال احلافظ.4/197نصب الراية  :انظر ".أجبر إسناده مضطرب "حديث غالب بن :اختلف فيه" وقال البيهقي

وضعفه اخلطايب واملنذري والشيخ  ,9/818فتح الباري البن حجر  .واملنت شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة" ,ضعيف
 .األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود وقال: "ضعيف اإلسناد مضطرب" 

 =, االعتبار للحازمي 3/509شرح معاين اآلاثر  :وي واحلازمي من طريقني عن ابن عباس به. انظر( اللفظ األول أخرجه الطحا3)
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  (1).وعن حلوم احلمر األهلية" ,هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب أن النيب " عن علي  ( 2)

  (2).هنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب" أن النيب " عن ابن عمر  ( 3)

  (3).عن حلوم احلمر األهلية" هناان رسول هللا   عن الرباء ( 4)

  (4).حلوم احلمر األهلية" "حرم رسول هللا  عن أيب ثعلبة اخلشين  ( 5)

م  ا  :الن  يب  ق  الف ,فأوق  د الن  اس الن  ريان ,"أص  ابتنا خممص  ة ي  وم خي  رب ق  ال: ع  ن س  لمة ب  ن األك  وع  ( 6)
ق ال ف ,وا: حل م احلم ر اإلنس يةق الى أي حل م؟ عل  ق ال: ,وا: عل ى حل مق الهذه النريان؟ على أي شيء توقدون؟ 

  (5)".أو ذاك" قال:أو هنريقها ونغسلها  :رجل َي رسول هللا قالف "كسروهاا "أهريقوها و  :النيب

  (6)."أهناكم عن أكل خيلها ومحريها وبغاهلا" عن النيب  عن خالد بن الوليد  ( 7)

 أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في لحوم الحمر األهلية مع

ه  ا حي  ث ذك  روا في  كت  بهميفك  ل م  ن األئم  ة: اب  ن ش  اهني واحل  ازمي واجلع  ربي   أورد مس  ألة حل  وم احلم  ر األهلي  ة
  .ضة هلااملعار  األحاديث الدالة على جواز أكل حلوم احلمر اإلنسية مث أتبعوها أبحاديث الباب

 ,س وخةدي ث اجل واز منن أحال ديهما أب وقد اتفق اإلمام احلازمي واجلعربي على وقوع النسخ يف املسألة وترجح
 نسختها أحاديث التحر  مستدلني على وقوع النسخ أبمرين: 

أن الرس ول هن ى ع ن حل وم احلم ر األهلي ة  بتصريح الصحابة: وجاء عن علي وابن عباس وابن عمر  ( 1)
  (7) ومفهومه يدل على أن حلوم احلمر اإلنسية كان جائزا يف أول اإلسالم. ,يوم خيرب

                                                 

برقم  13/94, واللفظ الثاين أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصيد والذابئح ابب حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية 2/577 =
4992 . 

صحيح مسلم كتاب الصيد والذابئح ابب  ,5523رقم ب 9/814( صحيح البخاري كتاب الذابئح ابب حلوم احلمر اإلنسية 1)
 . 401, الرسوخ للجعربي ص/2/578االعتبار للحازمي  ,4981برقم  13/91 حترمي أكل حلوم احلمر اإلنسية

صحيح مسلم كتاب الصيد والذابئح ابب  ,5521برقم  9/814( صحيح البخاري كتاب الذابئج ابب حلوم احلمر اإلنسية 2)
 . 2/579االعتبار للحازمي  ,4684برقم  13/92 اإلنسية احلمرحترمي أكل حلوم 

, صحيح مسلم كتاب الصيد والذابئح ابب 5525برقم  9/815( صحيح البخاري كتاب الذابئح ابب حلوم احلمر اإلنسية 3)
, انسخ احلديث البن شاهني 401, الرسوخ للجعربي ص/4990برقم  13/93حترمي أكل حلوم احلمر اإلنسية 

 . 602ص/

, صحيح مسلم كتاب الصيد والذابئح ابب 5527برقم  9/815( صحيح البخاري كتاب الذابئح ابب حلوم احلمر اإلنسية 4)
 . 400, الرسوخ للجعربي ص/4983برقم  13/92حترمي أكل حلوم احلمر اإلنسية 

د والذابئح ابب حترمي , صحيح مسلم كتاب الصي4196برقم  7/589( صحيح البخاري كتاب املغازي ابب غزوة خيرب 5)
 . 401, الرسوخ للجعربي ص/4993برقم  13/94حلوم احلمر اإلنسية 

 . 601انسخ احلديث البن شاهني ص/ :وانظر .619، ص/خترجيه يف مسألة أكل حلوم اخليل سيأيت( وهو حديث ضعيف 6)

 . 402, الرسوخ للجعربي ص/2/574( االعتبار للحازمي 7)
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 هلية يف غزوة خيرب. حرم حلوم احلمر األ اريخ: وقد ثبتت األحاديث اليت تصرح أن الرسول ابلت ( 2)

  وهللا أعلم. (1)وأما اإلمام ابن شاهني فإنه مل يرجح مسلكا يف رفع التعارض بني األحاديث
 اإلمام األثرم هذه املسألة يف كتابه. يورد ومل 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 ,وقد رأيت مسلكا آخر ,احلازمي واجلعربي أبنه قد ترجح لديهما وقوع النسخ يف املسألة :تقدم رأي اإلمامني
فبعضهم محلوا األحاديث اليت تدل أبن الرسول  ,وهو مسلك اجلمع بني الرواَيت :ذكره الطحاوي عن قوم

 أو أهنم محلوا على  ,يف حال الضرورة ألنه قد حتل امليتة ,أجاز أكل حلوم احلمر اإلنسية على حال الضرورة
 )2(.بل كانت وحشية ,أبكلها مل تكن أهلية أن احلمر اليت أمر الرسول 

  :ولكن مسلك اجلمع ضعيف بوجهيه وذلك لألمور التالية
فاحل  ديث  ن ض  عيفانإن ح  ديث أم نص  ر احملاربي  ة وح  ديث اب  ن أجب  ر كم  ا تق  دم خترجيهم  ا مه  ا ح  ديثا ( 1)

  .ث الصحيح فكيف جيمع بينهما؟الضعيف ال يقاوم احلدي
 ,ر احملاربي ةيث أم نص وه ذا الق ول ي رده ح د ,إن أحاديث اجلواز حتم ل عل ى ح ال الض رورة :إن قوهلم ( 2)

أكله  ا ألهن  ا يف ذاهت  ا  أج  از هل  م ب  ل ي  دل أن الرس  ول  ,ةر أابح هل  م للض  رو  ول  يس في  ه م  ا ي  دل أن الرس  ول 
 ألهنا أتكل الكأل وترعى الشجر.  ,مباحة األكل

 ,ح  ديث اب  ن أجب  ر ي  رده ,ض  عيف أيض  ا ,أكله  ا كان  ت وحش  ية إن احلم  ر ال  يت أذن الرس  ول  :وق  وهلم ( 3)
 كون وحشية. توكة ال واحلمر اململ ,حيث جاء فيه ما يدل على أن احلمر اليت سأل عنها كانت من ماله

ث أم نص ر يأبن ح د فالذي ت رجح ل دي والعل م عن د هللا أن مس لك النس خ ه و ال راجح ولك ن يبق ى اإلش كال
ف اجلواب  ,ي ربخك ل قب ل كان ت مباح ة األ  أبهن ا فكيف يستدل عل ى احلم ر األهلي ة ,وحديث ابن أجبر ضعيفان

 .كما تقدم خترجيهما  ,أن احلديثني املذكورين الراجح فيهما أهنما ضعيفان :عنه
  ."ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحر " :احلافظ ابن حجرقال  

ألهلي  ة قب  ل ام احلم  ر س  تدل هب  ا عل  ى ج  واز أك  ل حل  و يولك  ن هن  اك أدل  ة أخ  رى  ,فانولك  ن ال  راجح أهنم  ا ض  عي
 منها ما يلى:  ,غزوة خيرب

ي دل  :فمفهوم ه ,ة خيربحرم حلوم احلمر األهلية يف غزو  إن عددا من الصحابة صرحوا أبن الرسول  ( 1)
 ويوضحه الدليل الثاين.  ,أهنا كانت مباحة األكل قبل خيرب

 مث ج اء الن يب ,طبخوهن ايوب دأوا  ,يث أبن الصحابة قد ق اموا ب ذبح احلم ر اإلنس يةوقد ثبت يف األحاد ( 2)
 وهذا يدل أهنم كانوا يروهنا حالال قبل ذلك.  ,إليهم وأمرهم إبكفاء القدور 

لك    ون الص    حابة أق    دموا عل    ى ذحبه    ا  ,"وأن األص    ل يف األش    ياء اإلابح    ة :احل    افظ اب    ن حج    ر ق    ال ( 3)
                                                 

  .600ني ص/( انسخ احلديث البن شاه1)

 .3/508شرح معاين اآلاثر للطحاوي  (2)
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  (1).أن يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكل" كسائر احليوان من قبل  ,وطبخها

ي ث ح ,رب غ زوة خي س الم إىلوهبذه األدل ة ق د اتض ح عن دان أبن احلم ر األهلي ة كان ت مباح ة األك ل يف أول اإل
 و الناسخ وهللا أعلم. هيف غزوة خيرب  فيكون حتر  النيب  ,عن أكلها يف غزوة خيرب حرم رسول هللا 

  .ألهليةمام الطحاوي واحلافظ ابن حجر عدة علل يف حتر  أكل حلوم احلمر اوقد ذكر اإل
لكن ال مانع أن يعلل  ,"وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب املصري إليه :احلافظ قال

 )2(.احلكم أبكثر من علة"

 (3)قلت: وقد ثبت يف صحيح البخاري أن علة التحر  هي كوهنا زسا. 

                                                 

 .9/819( فتح الباري البن حجر 1)
 .3/513شرح معاين اآلاثر للطحاوي  13/93املنهاج للنووي  .9/818وانظر فتح الباري البن حجر  (2)
 , 5528برقم  9/815( صحيح البخاري 3)
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 األول المبحث

 نكاح المتعة 

 األحاديث الواردة في نكاح المتعة المطلب األول: 
  :األحاديث الواردة في جواز نكاح المتعة

ف أردان أن  تص ي فنه اان ع ن ذل ك  ,ول يس معن ا نس اء  "كنا نغزو مع رسول هللا :عن ابن مسعود  ( 1)
ا أن "مث رخ   ص لن    :ويف لف   ظ يف الص   حيحني .مث رخ   ص لن   ا أن ن   نكح امل   رأة إىل أج   ل ابلش   يء" ,رس   ول هللا 

ا الَِّذينا آاماُنوا الا حُتار ُِموا طايِ بااِت ماا أاحا قرأ عبد هللا ننكح املرأة ابلثوب إىل أجل, مث  ُ لاُكمْ َيا أاي ُّها  . (1)...لَّ اَّللَّ

إن ه ق د أذن لك م " ق ال:ف كنا يف ج ي  ف أاتان رس ول هللا " :عن جابر بن عبد هللا وسلمة بن األكوع ( 2)
 (2) .فاستمتعوا" ,أن تستمتعوا

  :نكاح المتعة تحريماألحاديث الواردة في 

"هن ى  :ويف لف ظ ".لي ةوع ن حل وم احلم ر األه ,هن ى ع ن نك اح املتع ة ي وم خي رب أن الن يب " ع ن عل ي  .1
فلما أنزل النكاح والطالق والع دة وامل رياث ب ني  ,وإمنا كانت ملن مل جيد" قال: ,عن املتعة رسول هللا 

 )3( .نسخت" ,الزوج واملرأة

  (4).مث هنى عنها" ,رخص يف متعة النساء عام أوطاس ثالثة أَيم عن سلمة بن األكوع أن النيب  .2

                                                 

, 5075برقم  9/146ابب ما يكره من التبتل واخلصاء واحلديث يف صحيح البخاري كتاب النكاح  [87( ]املائدة/1)
 9/182صحيح مسلم كتاب النكاح ابب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل يوم القيامة 

 . 437, الرسوخ للجعربي ص/2/629, االعتبار للحازمي 3396برقم 
, صحيح 5118-5117برقم  9/208عن نكاح املتعة أخريا  ل هللا صحيح البخاري كتاب النكاح ابب هني رسو ( 2)

 . 3399برقم  9/185مسلم كتاب النكاح ابب نكاح املتعة......." 
 5115برقم:  9/207صحيح البخاري كتاب النكاح ابب هني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نكاح املتعة أخريا  (3)

, 633-2/632االعتبار للحازمي  3421-3417, برقم 9/192ة صحيح مسلم كتاب النكاح ابب نكاح املتع
. اللفظ 439, الرسوخ للجعربي ص/232, اإلعالم البن اجلوزي ص/460-458انسخ احلديث البن شاهني ص/

الثاين أخرجه البيهقي والطرباين والدارقطين واحلازمي من طريق حيىي بن بكري عن ابن هليعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن 
, سنن الدارقطين  9357برقم  9/141, املعجم األوسط 7/207س بن عامر عن علي به. انظر: السنن الكربى إاي

وفيه موسى بن أيوب وهو مقبول كما يف  2/632, االعتبار للحازمي 3603برقم  3/181كتاب النكاح ابب املهر 
هذا حديث "ضعف, وضعفه احلازمي بقوله: وإايس بن عامر صدوق, وحيي بن بكري ثقة, وابن هليعة فيه  978التقريب ص/

وهذا إسناد ال "ولكن األلباين قال:  "غريب من هذا الوجه وقد صح احلديث عن علي يف هذا الباب من غري وجه......
وذكر من شواهده حديث أيب هريرة وغريه. انظر:  "أبس به يف الشواهد, رجاله صدوقون على ضعف يف حفظ ابن هليعة

 كما سيأيت خترجيه فاحلديث حسن ابلشواهد. .  5/528الصحيحة 
, الرسوخ للجعربي 2/634, االعتبار للحازمي 3404برقم  9/187صحيح مسلم كتاب النكاح ابب نكاح املتعة  (4)

 . 438ص/
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مث مل    رج  ,مك  ة دخلن  ا أم  ران ابملتع  ة ع  ام الف  تح ح  ني أن رس  ول هللا " ع  ن س  ربة ب  ن معب  د اجله  ين  .3
ابم رأة يف  س ربة قص ة زواج ه:ألفاظ  يف بع ض ه ذا لف ظ مس لم وعن د اب ن ش اهني .منها حىت هناان عنه ا"

هن    ى ع    ن املتع    ة يف حج    ة  "أن    ه مس    ع رس    ول هللا  :ويف لف    ظ آخ    ر .مك   ة ع    ام الف    تح بنك    اح املتع    ة
  (1)الوداع".

فك  ان يق  دم بس  لعته البل  د ل  يس ل  ه م  ن  ,ن عب  اس "كان  ت املتع  ة يف أول اإلس  الم متع  ة النس  اءع  ن اب   .4
وق د كان ت تق رأ  ,حاجت ه يفيتزوج املرأة إىل قدر ما يرى أن ه يقض  ,حيفظ عليه ضيعته ويضم إليه متاعه

ول ه "فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أج ورهن" ح ىت نزل ت "حرم ت عل يكم أمه تكم وبن اتكم" ت ال إىل ق
"حمص   نني غ   ري مس   افحني" فرتك   ت املتع   ة وك   ان اإلحص   ان إذا ش   اء طل   ق وإذا ش   اء أمس   ك ويت   واراثن 

"إال عل  ى أزواجه  م أو م  ا  :"ح  ىت ن  زل قول  ه تع  اىل :ول  يس هلم  ا م  ن األم  ر ش  يء" وعن  د الرتم  ذي زَيدة
  (2).مها حرام"املكت أمياهنم" فكل فرج سو 

ح  ىت إذا كن  ا عن  د العقب  ة مم  ا يل  ي الش  ام ج  ئن ,تب  وك إىل غ  زوة  خرجن  ا م  ع رس  ول هللا " ع  ن ج  ابر  .5
 ,فنظ ر إل يهن فج اءان رس ول هللا  ,يطف ن يف رحالن ا ق ال:و  ,وه ن جيل ن يف رحالن ا ,نسوة فذكران َتتعنا

ح  ىت  فغض  ب رس  ول هللا  ق  ال: ,"م  ن ه  ؤالء النس  وة؟" فقلن  ا َي رس  ول هللا نس  وة َتتعن  ا م  نهن ق  ال:ف
 .مث هن ى ع ن املتع ة ,فحم د هللا وأث ا علي ه ,وق ام فين ا خطيب ا ,د غض بهامحرت وجنتاه وَتع ر لون ه واش ت

فبه  ا مسي  ت يومئ  ذ ثني  ة ال  وداع. وعن  د مس  لم  ,فتوادعن  ا يومئ  ذ الرج  ال والنس  اء ومل نع  د وال نع  ود أب  دا
ح  ىت هن  ى عن  ه عم  ر يف ش  أن عم  رو ب  ن  ,وأيب بك  ر "كن  ا نس  تمتع عل  ى عه  د رس  ول هللا  :لف  ظ آخ  ر

                                                 

, انسخ احلديث البن شاهني 3414-3410برقم  9/189صحيح مسلم كتاب النكاح ابب نكاح املتعة....."  (1)
متعددة, واللفظ الثاين وفيه حتديد الوقت حبجة الوداع أخرجه أمحد وأبو داود وابن شاهني من طرق  465-463ص/

, سنن أيب داود  405, 3/404والبيهقي واحلازمي كلهم من طريق الزهري عن الربيع بن سربة عن أبيه به. انظر: املسند 
, انسخ احلديث البن 2/631, االعتبار للحازمي 7/204, السنن الكربى 2072برقم  2/385كتاب النكاح 

. رواته ثقات إال أنه اختلف يف حتديد الوقت يف الروايتني فالعلماء قد رجحوا الرواايت اليت تدل 455-451شاهني ص/
على أن حرمة املتعة وقعت يف فتح مكة على الرواايت اليت حتدد الوقت حبجة الوداع وذلك لألمور التالية: إن طرق حديث 

ح مكة أصح ألهنا خمرجة يف صحيح مسلم مث إن أكثر الرواة قد رووها, وهلذا حكم األلباين رمحه هللا إن سربة الدالة على فت
. وقد أجاب احلافظ ابن حجر وقبله النووي عن الرواية يف هني 6/313الرواايت يف حجة الوداع شاذة. انظر: اإلرواء 

اد بذكر حجة الوداع هو إشاعة النهي لكثرة من حضرها من عن املتعة يف حجة الوداع جبوابني أحدمها: أن املر  الرسول 
انظر: التلخيص  إىل حجة الوداع يعين أنه وهم فيه.اخلالئق. والثاين: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة 

 . 9/184, املنهاج للنووي 3/156

بيدة عن حممد بن كعب القرظي عن ابن عباس به. انظر: أخرجه الطرباين والرتمذي والبيهقي واحلازمي من طريق موسى بن ع( 2)
, السنن 10/389, املعجم الكبري 1122برقم  3/421سنن الرتمذي كتاب النكاح ابب ما جاء يف حترمي نكاح املتعة 

. وضعفه الشيخ األلباين يف 983. واحلديث أعل مبوسى بن عبيدة فإنه ضعيف كما يف التقريب ص/7/205الكربى 
 , 6/316اإلرواء 
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 (1).حريث"

وع ن متع ة النس اء وم ا كن ا  ,عام غزوة خيرب عن حلوم احلمر األهلي ة "هنى رسول هللا  عمر عن ابن  .6
إال  ,"أنه هنى عن متعة النساء ي وم الف تح" ويف لف ظ عن ده حن وه :ويف لفظ عند ابن شاهني .مسافحني"

  (2)أنه مل يرد فيه حتديد الوقت.

"هن ى رس ول هللا ع ن  :ي وم خي رب" ويف لف ظع ن متع ة النس اء  "هن ى رس ول هللا  عن كع ب ب ن مال ك  .7
عن متعة النساء ي وم خي رب" ويف  نكاح املتعة وعن حلوم احلمر األهلية" ويف لفظ عنه "هنى رسول هللا 

  (3)عن نكاح املتعة" وليس فيه حتديد الوقت. لفظ "هنى رسول هللا 

ينكح  ون املتع  ة بع  د هن  ي م  ا ابل رج  ال " ق  ال:ف ,ص  عد عم  ر املن  رب فخط  ب الن  اس ق  ال:ع  ن اب  ن عم  ر  .8
"إن هللا  :وعن د اب ن ماج ه بلف ظ ".عنها؟ وهللا ال أجد أح دا ي نكح ب ه إال قذفت ه ابحلج ارة رسول هللا 

إال أن  ,وهللا ال أعل  م أح  دا يتمت  ع وه  و حمص  ن إال رمجت  ه ابحلج  ارة ,مث حرمه  ا ,أذن لن  ا يف املتع  ة ث  الاث
                                                 

اللفظ األول أخرجه احلازمي من طريق عباد بن كثري الدمشقي عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر به. انظر: االعتبار ( 1)
, وعبد هللا 482ديث كذب" كما يف التقريب ص/ا. وفيه عباد بن كثري وهو مرتوك قال أمحد: "روى أح2/636للحازمي 

. فاإلسناد ضعيف. ولكن أخرجه الطرباين من طريق 542, كما يف التقريب ص/بن حممد بن عقيل صدوق يف حديثه لني
عمرو بن أيب سلمة عن صدقة بن عبد هللا عن إمسعيل بن أمية عن حممد بن املنكدر عن جابر به. انظر: املعجم األوسط 

, كما يف التقريب , وعمرو بن أيب سلمة صدوق له أوهام450.وصدقة بن عبد هللا ضعيف كما يف التقريب ص/ 1/287
, وابقي رجاله ثقات.وذكر األلباين طريق صدقة بن عبد هللا شاهدا حلديث سربة يف حترمي املتعة األبدي, وذكر 737ص/

احلافظ ابن حجر طريق عباد بن كثري مث قال: "وهذا إسناد ضعيف, لكن عند ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب هريرة 
مكن أن يرتقي حديث جابر من طريق صدقة إىل احلسن حبديث أيب هريرة. وأما طريق . في3/155ما يشهد له". التلخيص 

عباد بن كثري فضعفه شديد فما انفرد به هذا الطريق يكون ضعيفا وهللا أعلم. وأما اللفظ الثاين فهو صحيح أخرجه مسلم يف 
 . 3402برقم  9/186صحيحه كتاب النكاح ابب نكاح املتعة...." 

ل أخرجه ابن شاهني من طريق الدواليب عن عباد بن صهيب عن أيب حنيفة عن انفع عن ابن عمر به. وفيه عباد اللفظ األو ( 2)
, 2/367بن صهيب أحد املرتوكني قاله الذهيب, وأقره ابن حجر فضعفه شديد. انظر أقوال العلماء فيه: ميزان االعتدال 

. وله طريق آخر أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب 465, انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/3/290لسان امليزان 
عن عمر بن حممد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب عن ابن شهاب عن سامل به. رجاله ثقات وقوى إسناده احلافظ 

. وله طريق اثلث أخرجه أبو عوانة يف املستخرج من طريق آخر ولكن فيه منصور بن دينار وفيه 3/155يف التلخيص 
. ولكنه يكون حسنا مع طريق ابن وهب ألنه صحيح وهللا أعلم. وعند ابن 6/111انظر ترمجته: يف لسان امليزان  ضعف

وانظر  792شاهني طريق آخر ولكن فيه قاسم بن عبد هللا بن عمر وهو "مرتوك رماه أمحد ابلكذب" كما يف التقريب ص/
 . 3/29يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين, دار املعرفة , بريوت. , مسند أيب عوانة: لإلمام أيب عوانة7/202السنن الكربى 

اللفظ األول أخرجه ابن شاهني من طريق معاوية بن حيىي عن الزهري عن عبد هللا بن كعب عن أبيه. وفيه معاوية الصديف ( 3)
بن دينار عن  . وأما اللفظ الثاين أخرجه ابن شاهني والطرباين من طريق منصور957وهو ضعيف كما يف التقريب ص/

الزهري عن عبد هللا بن كعب عن أبيه به. ومنصور ضعيف, كما تقدم وعند الطرباين طريق آخر ولكن فيه حيىي بن أيب أنيسة 
 . 1049وهو ضعيف كما يف التقريب ص/
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  (1).د إذ حرمها"أحلها بع أيتيين أبربعة يشهدون أن رسول هللا 

  أدلتهم في نكاح المتعةوالثاني: آراء العلماء  المطلب

ى وق وع مث اتفق وا عل  اجلع ربيابن ش اهني واحل ازمي واب ن اجل وزي و  :وقد ذكر مسألة نكاح املتعة كل من األئمة
 النسخ يف املسألة واستدلوا على ذلك أبمرين: 

لص  حابة إىل اة وحاج  ة يف أول اإلس  الم للض  رور  ةوج  ود التص  ريح م  ن الص  حابة أبن املتع  ة كان  ت ج  ائز  ( 1)
مم ن و  ,ألب دام ة إىل ع ة حمر فصارت املت ,مث نسخت اإلابحة بعد ذلك ,وخاصة يف أسفارهم ويف غزواهتم ,النساء

ن عم  ر وعم  ر عب  د واب  معل  ي ب  ن أيب طال  ب وس  لمة ب  ن األك  وع وس  ربة ب  ن  :ص  رح بتح  ر  املتع  ة بع  د اإلابح  ة
 وغريهم. 

وبعض  ها يص  رح أبن املتع  ة  ,ريخ: وق  د وردت أحادي  ث خمتلف  ة يف اتري  خ حت  ر  املتع  ةثب  وت النس  خ ابلت  ا ( 2)
ويف بعض ها التص ريح أبن ه  ,وبعضها يدل على أن التحر  وقع يف فتح مكة ,يف غزوة خيرب حرمها رسول هللا 

م ع  ن نك  اح هن  اه "أن الن  يب  ق  ال:ومج  ع اإلم  ام احل  ازمي ب  ني ال  رواَيت حي  ث  ,وق  ع التح  ر  يف حج  ة ال  وداع
وك ان  ,وذل ك يف حج ة ال وداع مث أابحه هلم يف أوقات خمتلفة حىت حرمه عليهم يف آخر أَيمه  ,املتعة غري مرة

  (2) ."حتر  أتبيد ال أتقيت

وأم  ا اب  ن اجل  وزي فإن  ه رج  ح ح  ديث عل  ي عل  ى غ  ريه لثالث  ة أوج  ه وس  يأيت بياهن  ا يف املناقش  ة إن ش  اء هللا وأم  ا 
ومل يذكر اإلمام األثرم هذه املس ألة يف   (3)عربي فإهنما سكتا عن اتريخ النسخ وهللا أعلم.اإلمام ابن شاهني واجل

  كتابه .

 الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.  المطلب

نكاح  وأن,حة املتعة سخ إابقوع نابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي اتفقوا على و  :تقدم أن األئمة
ومل  ,ميهمجاع على حتر عقد اإلة وانمث نسخت إابحة املتعة إىل يوم القيام ,أول اإلسالم املتعة كان جائزا يف

 .خيالف فيه إال طائفة من املبتدعة
ولكنه روي أبسانيد ضعيفة وإجازة  ,وقد روي عنه الرجوع أيضا ,وأما ما روي عن ابن عباس أنه أابح املتعة 

                                                 

بن دينار فيه  أخرجه البيهقي وابن شاهني عن منصور بن دينار عن عمر بن حممد عن سامل بن عبد هللا عن أبيه.وفيه منصور( 1)
ضعف كما تقدم. وأخرجه ابن ماجه من طريق أابن بن أيب حازم عن أيب بكر بن حفص عن ابن عمر به. وأابن بن أيب 

وحسنه األلباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه, انظر: سنن ابن  103حازم صدوق يف حديثه لني, كما يف التقريب ص/
, السنن الكربى كتاب النكاح ابب نكاح املتعة 1962برقم  2/470عة ماجه كتاب النكاح ابب النهي عن نكاح املت

 . فاحلديث مبجموع الطريقني ال يقل عن درجة احلسن وهللا أعلم. 458, انسخ احلديث البن شاهني ص/7/206

 . 2/630االعتبار للحازمي ( 2)

 . 440للجعربي ص/ , الرسوخ344-343, اإلعالم البن اجلوزي ص/451انسخ احلديث البن شاهني ص/( 3)
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 :احلازمي قالو  . من تفرد ابن عباس به إن مل يثبت الرجوع عنهوهو يعترب )1(.ه احلافظقالاملتعة عنه أصح كما 
مث  ,"وأما ما حيكى عن ابن عباس فإنه يتأول يف إابحته للمضطرين إليه بطول الغربة وقلة اليسار واجلدة

 )2(.وإنكاره عليه" ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي  ,توقف عنه وأمسك عن الفتوى به

منهم اإلمام احلازمي  ,على نسخ املتعة وحترميها إىل يوم القيامة غري واحدمن األئمة وقد نقل اإلمجاع 
 )3(حلافظ ابن حجر.نقل عنهم اوالنووي والقرطيب  القاضي عياضواخلطايب وابن عبد الرب و 

أنه أابحها يوم  فروي عنه  ,ولكن حصل اخلالف بني العلماء من انحية أخرى يف وقت حترميها وإابحتها
 ,وروي أنه هنى عنها يف غزوة تبوك ,وروي أنه هنى عنها يوم خيرب ,مث حرمت حينئذ ,فتح ويوم أوطاسال

وأشار إىل ضعفها احلافظ  ,ورواية حتر  املتعة يف غزوة تبوك ففيها ضعف.ها يوم حجة الوداعوروي أنه حرم
 قالا حترميها يف عمرة القضاء فوأم ,يف غزوة تبوك" قال:"فأغرب ما روي يف ذلك رواية من  :ابن حجر بقوله
"فال يصح األثر فيها لكونه من مرسل احلسن"وأما رواية عام أوطاس وإن كان احلديث  :احلافظ أيضا

 قاله احلافظ و قالكما   ,صحيحا إال أنه حيتمل أن يكون الراوي أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقارهبما
 ,وقد اختلف عليه يف تعيينها ,ن رواية الربيع عن أبيه سربةعن رواية حجة الوداع وفتح مكة فهما م :أيضا

فتعني الرتجيح والطريق اليت أخرجها مسلم مصرحة أبهنا يف زمن الفتح  ,واحلديث واحد يف قصة واحدة
"فلم يبق من املواطن كما قلنا صحيحا صرحيا :أيضا قالانتهى كالمه بتصرف و  .فتعني املصري إليها ,أرجح

 )4(.وغزوة الفتح"سوى غزوة خيرب 

وأن  ,"والصحيح أن النهي كان عام الفتح قال:قلت إن احلافظ ابن القيم تكلم عن رواية غزوة خيرب أيضا و 
وخالفه ابن اجلوزي حيث رجح حديث علي يف غزوة خيرب  )5(".النهي يوم خيرب إمنا كان عن احلمر األهلية

 مقدم لثالثة أوجه:  غري أن حديث علي " قال:على غريه مث ذكر احتمال صحة رواية الفتح حيث 
 أحدها: أنه متفق على صحته وحديث سربة من أفراد مسلم. 

 من غريه.  والثاين: أن عليا أعلم أبحوال رسول هللا 
وكأهنم استعملوا عند فتح مكة ما كانوا يبيحونه من غري  ,والثالث: أنه أثبت تقدميا يف الزمان خفي على غريه

إال أن يف هذا التأويل بعدا من جهة أن حديث سربة صريح يف أن اإلابحة  ,ه قد وقع فنهاهمأن ,علم ابلناسخ

                                                 

  .9/216فتح الباري البن حجر  (1)
 .2/638اإلعتبار للحازمي ( 2)
 .9/182, املنهاج للنووي 2/630االعتبار للحازمي  ,9/216فتح الباري البن حجر  (3)
 .9/212:فتح الباري البن حجر (4)
القيم اجلوزية, حتقيق: شعيب األرنووط وعبد القادر زاد املعاد يف هدي خري العباد: للحافظ مشس الدين حممد بن أيب بكر ابن  (5)

 .5/111ه1398هـ, الطبعة األوىل, 1415األرنووط, مؤسسة الرسالة , الطبعة الثامنة والعشرون, 
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 )1(.وقعت يوم الفتح"

 لنووي ا ا قالكم  .هفهو حديث صحيح فال إشكال في ,وأما من تكلم عن رواية غزوة خيرب ففيه نظر

 قال:الرواَيت الصحيحة حيث وقد مجع اإلمام احلازمي كما تقدم بيانه ومجع اإلمام النووي أيضا بني 
مث أبيحت يوم فتح  ,وكانت حالال قبل خيرب مث حرمت يوم خيرب ,"والصواب أن التحر  واإلابحة كاان مرتني

  (2).واستمر التحر " ,مث حرمت بعد ثالثة أَيم حترميا مؤبدا إىل يوم القيامة ,مكة وهو يوم أوطاس التصاهلما
وأما  .ه النوويقالألن رواية خيرب وفتح مكة صحيحان فيجمع بينهما مبا ه النووي هو الصواب قالقلت: ما 

إن احملفو  فيها هو ذكر فتح مكة وإن ثبت ذكر حجة الوداع  فاجلواب عنها:رواية سربة يف حجة الوداع 
 وذلك ,هنى فيها عن املتعة تقريرا وجتديدا وأتكيدا للنهي السابق وإَتاما للحجة إن النيب  قال:أيضا في

الجتماع الناس وليبلا الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غري شيء وبني احلالل واحلرام  
  (3).ه النوويقالكما 

** *** ** 

                                                 

  .343اإلعالم البن اجلوزي ص/ (1)
 . 9/184املنهاج للنووي ( 2)

 . 184-9/183انظر: املنهاج للنووي ( 3)
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 ثانيال بحثالم

 الرضعات المحرمة 

 األحاديث الواردة في الرضعات المحرمةالمطلب األول: 
 تحرمن:دالة على أن ثالث رضعات فما فوقهن األحاديث ال

 (1) ." ال حترم املصة واملصتان" قال:  أن النيب  رضي هللا عنهاعائشة عن  ( 1)
هللا إىن كانت ىل امرأة  َي نيب قالف وهو ىف بييت دخل أعرا  على ن  هللا  :تقالعن أم الفضل  ( 2)

 :هللا  ن  قالاحلدثى رضعة أو رضعتني.ف األوىل أهنا أرضعت امرأيت فزعمت امرأيت ,فتزوجت عليها أخرى
 (2)."ال حترم الرضعة أو الرضعتان أو املصة أو املصتان" :" ويف لفظال حترم اإلمالجة واإلمالجتان"

 دالة على أن أقل ما يحرم خمس رضعات:األحاديث ال

مث نس   خن خبم   س  ,ك   ان فيم   ا أن   زل م   ن الق   رآن عش   ر رض   عات معلوم   ات حي   رمن" :تقال   ع   ن عائش   ة أهن   ا 
 (3) ."وهن فيما يقرأ من القرآن رسول هللا  فتويف ,معلومات

 الثاني: آراء العلماء في الرضعات المحرمة المطلب

ده ا كمس ألة حل ازمي مل يور اإلم ام ا يف كتابيهم ا إال أناجلع ربي احلازمي و  ان:اإلمام الرضعات احملرمةأورد مسألة 
ق د و  ,ة املتعارض ةاملس أل مستقلة ولكنه ذكره ا ض من مس ألة رض اع الكب ري، وق د أورد اإلم ام اجلع ربي أحادي ث

 يفن ح ديث عائش ة م لش افعي وق د نق ل اإلم ام احل ازمي اس تدالل اإلم ام ا ,اتفقا على وقوع النسخ يف املس ألة
ذل ك باقي احل ديث و لعمل باوإن مل ير  ,أبنه يرى أبن العدد الذي يقع به حرمة الرضاع هو اخلمس ,قصة سامل

 نه حكمان .أبنه يستنبط م :عن حديث عائشة قالو  سائا.
كمية الرضاع. ألنه قد جاء يف قصة سامل أبن س هلة أرض عته مخ س   :واحلكم الثاين ،رضاع الكبري :احلكم األول

" واحلكم الث اين رواه أح داث الص حابة ومجاع ة أتخ ر إس المهم حن و أيب هري رة واب ن  :عن الثاين قالو  ,رضعات
 (4) .وهذا ظاهر يف النسخ ال خفاء به" ,عباس وغريمها

" وه  و حمك  م :اإلم  ام اجلع  ربي عق  ب ح  ديث عائش  ة يف نس  خ عش  ر رض  عات خبم  س رض  عات معلوم  ات ق  الو 
األث رم واب ن  :وه ذه املس ألة مل يورده ا األئم ة(5) .انسخ لألق ل لرجحان ه ابل نص واملنط وق وتص رحيهما ابلت أخري"

 شاهني وابن اجلوزي يف كتبهم .
                                                 

 . 461، الرسوخ للجعربي ص/ 3575برقم  10/269ابب يف املصة واملصتان  صحيح مسلم، كتاب الرضاع (1)
، الرسوخ 3581-3576برقم  10/270اللفظان أخرجهما مسلم يف صحيحه، كتاب الرضاع ابب يف املصة واملصتان  (2)

 . 461للجعربي ص/ 
سوخ للجعربي ص ، الر 3583-3582برقم  10/271صحيح مسلم كتاب الرضاع ابب التحرمي خبمس رضعات  (3)

462 . 
 . 662-2/661االعتبار للحازمي  (4)
 . 462الرسوخ للجعربي ص:  (5)
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 مناقشة األقوال مع الترجيح :الثالث المطلب

ه " ي دل مبفهوم  املص تانت أحاديث خمتلفة يف الب اب فح ديث عائش ة وأم الفض ل بلف ظ " ال حت رم املص ة و ورد
ف اختلف  ,م سات ه و اخلخر األمرين يف اعتبار عدد الرض عآوأما حديث عائشة يصرح أبن  ,أن الثالث حيرم

 :األئمة يف رفع التعارض بني أحاديث الباب على مسلكني
رم املص    ة " ال حت     :ذهب    ت طائف    ة م    ن العلم    اء إىل ت    رجيح ح    ديث, ب    ني ال    رواَيتالرتج    يح  :األول املس    لك

 ,ك   ان ق   رآان  ه أبن   هألن   ه ج   اء في    ,واملص   تان" ب   دليل أن ح   ديث عائش   ة يف اعتب   ار مخ   س رض   عات ال حي   تج ب   ه
 جوبة:ولكن رده مجاعة من احملققني وأجابوا عليه أب ,فالقرآن ال يثبت إال ابلتواتر

هن  م جلزري وغ  ريه أباءات ك  اوالس  ند يف ذل  ك م  ا ج  اء ع  ن أئم  ة الق  ر  ,تر ش  رطا فه  ذا ممن  وعأبن ك  ون الت  وا :منه  ا
خ مث إن النس   ,وىال  دع هذونق  ل أئم  ة الق  راءات م  ا خي  الف ه   ,ي  رون حبجي  ة ق  راءة اب  ن مس  عود وأيب يف الص  الة

س خم  كون حكم  ه  م  ا نس  خت تالوت  ه د، و م  ا نس  خ حكم  ه وتالوت  ه كعش  ر رض  عات: منقس  م إىل ثالث  ة أقس  ام
 ما نسخ حكمه وبقيت تالوته.لشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها، و وكا ,رضعات

  .مث إن اشرتاط التواتر فيما نسخ لفظه وتالوته على رأي املشرتطني أيضا ممنوع
 ,هب وج وب العم ل  :الث اينو  ،كون ه م ن الق رآن  :أح دمها :والكالم فيما نقل من القرآن آح ادا يك ون يف فص لني

ل ى عوقراءت ه  ,دثعل ى احمل  وحتر  مسه ,فإن األول يوجب انعقاد الصالة به .حكمان متغايرانوال ريب أهنما 
إن  ه ف ,ف  اء العم  ل ب  هل  زم انتف  إذا انتف  ت ه  ذه األحك  ام لع  دم الت  واتر مل ي ,اجلن  ب وغ  ري ذل  ك م  ن أحك  ام الق  رآن

واب ع  ن ه  ذا يف اجل   وا أيض  اق  الو  ,وق  د اح  تج ك  ل واح  د م  ن األئم  ة األربع  ة ب  ه يف موض  ع ,يكف  ي في  ه الظ  ن
س   املا مخ   س  "أرض   عي :لس   هلة بن   ت س   هيل  أبن   ه يكف   ي يف اعتب   ار مخ   س رض   عات ق   ول الن   يب  :املس   لك

ان ت عائش ة إذا أرادت أن وك , إن عائشة أعلم األمة حبكم ه ذه املس ألة ه ي ونس اء الن يب  :واقالرضعات" و 
حادي ث مخ س أل أبن ف القو  ,س رض عاتتدخل عليها أحدا أمرت إحدى بنات إخوهتا أو أخواهتا فأرضعته مخ

ملص  ة ا حت  رم الب  ل إن م  ن العلم  اء م  ن يق  ول بع  دم االحتج  اج م  ن ح  ديث "  ,رض  عات مرجوح  ة ق  ول ض  عيف
 :وذلك للوجوه التالية ,واملصتان"

 ولكنه ابطل ال يثبت ذلك مبجرد الدعوى. ,أن بعضهم ادعى أنه منسوخ ( 1)
مس لم وغ ريه م ن ط رق ص حاح مرفوع ا م ن  بل ق د ذك ره ,وزعم بعضهم إنه موقوف وهو خطأ فاح  ( 2)

ب ل رواه مس لم يف ص حيحه  ,وزعم بعضهم أنه مضطرب وهذا غلط ظ اهر رواية عائشة ومن رواية أم الفضل .
  )1(.وهذا ملخص ما ذكره النووي وابن القيم والشوكاين

حادي   ث بت   ت األثف  إذا  ,ألن أحادي  ث الب   اب امل  ذكورة اثبت   ة ب  ال إش   كال ,فمس  لك الرتج   يح مس  لك ض   عيف
 املتعارضة فالرتجيح ال يصار إليه إال إذا مل ميكن اجلمع بينها.

 ادعاء النسخ يف أصل املسألة واجلمع بني الرواَيت :الثاين املسلك
                                                 

 .370 -6/369، نيل األوطار للشوكاين 574-5/573زاد املعاد  ,273-10/272انظر: املنهاج للنووي  (1) 
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احل ازمي واجلع ربي يف إثب ات النس خ يف املس ألة وق د رج ح الن ووي وغ ريه أيض ا أبن النس خ  :تقدم قول اإلمامني
  ,مث نس خن خبم س معلوم ات ,عدد املعترب يف الرضعات احملرم ة عش ر رض عاتفكان  ,قد وقع يف أصل املسألة

 :الن  ووي ق  الوه  ن فيم  ا يق  رأ" و   " فت  ويف رس  ول هللا  :ت أيض  اقال  و  ,كم  ا ج  اء التص  ريح ب  ذلك ع  ن عائش  ة
 ,وبع  ض الن  اس يق  رأ مخ  س رض  عات ,ت  ويف  "معن  اه أن النس  خ خبم  س رض  عات أتخ  ر إنزال  ه ج  دا ح  ىت أن  ه 

 ,فلم   ا بلغه  م النس   خ بع   د ذل  ك رجع   وا ع   ن ذل   ك ,متل   وا لكون  ه مل يبلغ   ه النس   خ لق  رب عه   ده وجيعله  ا ق   رآان
 (1) .وأمجعوا على أن هذا ال يتلى"

إال أهنم ق د مجع وا أيض ا ب ني األحادي ث ال يت ت دل  ,وا إن النسخ قد ثبت يف املسألة بتصريح عائشة بذلكقالف
حي   ث أهن   م محل   وا ح   ديث " ال حت   رم املص   ة  ,ن"عل   ى مخ   س رض   عات وب   ني ح   ديث " ال حت   رم املص   ة واملص   تا

كم ا   ,فأجاب عنهم ا أبن ه ال حيرم ان:واملصتان" على أنه كالم خ رج عل ى ج واب س ائل ع ن الرض عة والرض عتني
فكم ا ل و س أل س ائل ه ل  ,ال " ق ال:"أحت رم املص ة؟ ف  " س أل رج ل الن يب  :جاء يف حديث أم الفضل بلف ظ

ومل يك  ن يف ذل  ك إن أق  ل زَيدة عل  ى  ,ال قط  ع يف دره  م وال درمه  ني :وابيقط  ع يف دره  م أو درمه  ني؟ ك  ان اجل  
مخ س رض عات م ع ذك ر الرض عة ر, فك ذلك حتدي د ملا جاء من حتديد القط ع يف رب ع دين ا ,الدرمهني يقطع فيها

 (2) ه ابن عبد الرب.قالوالرضعتني .
يع ا أن ه ال  (3)ل مل ا دون اخلم س"" ال حت رم املص ة واملص تان" فلعل ه مث ا :عن ح ديث :احلافظ ابن حجر قالو 

ألن  ,ألن نف  ي حت  ر  املص  ة واملص  تان ال ين  ايف ع  دد اخلم  س يف التح  ر  ,يتع  ارض م  ع أحادي  ث مخ  س رض  عات
  فنفى التحر  هبما وهللا أعلم. ,املصة واملصتان عددان مما دون اخلمس

مث إن  ه جيم  ع ب  ني  ,لكب  دليل تص  ريح الص  حايب ب  ذ ,أن عش  ر رض  عات ق  د نس  خت خبم  س رض  عات :فاخلالص  ة
ابعتب  ار  ق  ال" ال حت  رم املص  ة واملص  تان " كم  ا تق  دم وج  ه اجلم  ع بينهم  ا، ومم  ن  ح  ديث:مخ  س رض  عات وب  ني  

مخ  س رض  عات اإلم  ام الش  افعي واحل  ازمي وش  يخ اإلس  الم اب  ن تيمي  ة واب  ن الق  يم واجلع  ربي والن  ووي والص  نعاين 
  (4) والشوكاين وغريهم.

                                                 

  .10/272املنهاج للنووي  (1)
 . 11/381انظر: التمهيد البن عبد الرب  (2)
 . 9/182ي البن حجر فتح البار  (3)
 ،574-5/573زاد املعاد , 59, 34/42، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 183-9/182انظر: فتح الباري البن حجر  (4)

سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام: لألمري حممد بن إمساعيل الصنعاين , اعتىن به: نشأت كمال , دار البصرية 
  .490-3/489إلسكندرية.
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 المبحث األول

 قتل الكالب

 األول: األحاديث الواردة في قتل الكالب المطلب 
 :األحاديث الدالة على األمر بقتل الكالب

 (1) ".أمر بقتل الكالب أن رسول هللا " عن ابن عمر  ( 1)
َي رس   ول هللا لق   د  :ت ميمون   ةقال   ف ,ص   بح يوم   ا وامج   اأ أن رس   ول هللا  رض   ي هللا عنه   ا ميمون   ةع   ن  ( 2)

أم وهللا  ,إن جربي ل ك ان وع دىن أن يلق اىن الليل ة فل م يلق ا» : رس ول هللا  ق الاستنكرت هيئتك منذ الي وم. 
 ,مث وق ع ىف نفس ه ج رو كل ب حت ت فس طاط لن ا ,يوم ه ذل ك عل ى ذل ك فظل رسول هللا  قال:«. ما أخلفا 

ق  د كن  ت وع  دتا أن »  :ل  ه ق  الفلم  ا أمس  ى لقي  ه جربي  ل ف ,خ  ذ بي  ده م  اء فنض  ح مكان  همث أ ,ف  أمر ب  ه ف  أخرج
ف  أمر  ,يومئ ذ . فأص بح رس ول هللا "ولكن ا ال ن دخل بيت ا في ه كل ب وال ص ورة ,أج ل "ق ال:«. تلق اىن البارح ة 

 (2) ويرتك كلب احلائط الكبري. ,بقتل الكالب حىت إنه أيمر بقتل كلب احلائط الصغري
 :بقتل الكالب النهيالدالة على  األحاديث

بقتل الكالب حىت إن امل رأة تق دم م ن البادي ة بكلبه ا  أمران رسول هللا " :جابر بن عبد هللا يقولعن  ( 1)
 (3).«عليكم ابألسود البهيم ذى النقطتني فإنه شيطان»  قال:و  "عن قتلها فنقتله مث هنى الن  

"م  ا هل  م وهل  ا ف  رخص يف كل  ب  ق  ال:قت  ل الك  الب مث أم  ر ب أن رس  ول هللا  ع  ن عب  د هللا ب  ن مغف  ل  ( 2)
 (4).الصيد ويف كلب الغنم"

مخ  س فواس  ق يق  تلن يف احل  ل واحل  رم" وع  د منه  ا " ق  ال:أن  ه  ع  ن الن  يب  رض  ي هللا عنه  اع  ن عائش  ة  ( 3)
 (5)."الكلب العقور"

ف انطلق فل م  ,انطل ق ف ال ت دع ابملدين ة كلب ا إال قتلت ه" :خلالد ب ن الولي د قالأنه  عن بريدة عن النيب  ( 4)

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب 3323برقم  6/443اري، كتاب بدء اخللق ابب إذا وقع الذابب يف شراب أحدكم صحيح البخ (1)
برقم  10/478املساقاة ابب األمر بقتل الكالب وبيان نسخه وبيان حترمي اقتنائها إال لصيد أو زرع أو ماشية وحنو ذلك 

 . 525، الرسوخ للجعربي ص:2/809، االعتبار للحازمي 3992

، االعتبار للحازمي 5478برقم  14/307مسلم، كتاب اللباس والزينة ابب حترمي تصوير صورة احليوان  صحيح (2)
 .525، الرسوخ للجعربي ص:2/811

، االعتبار للحازمي 3996برقم  10/480صحيح مسلم، كتاب املساقاة ابب األمر بقتل الكالب وبيان نسخه (3)
 . 526، الرسوخ للجعربي ص:2/812،813

، االعتبار للحازمي 3997برقم  10/481يح مسلم، كتاب املساقاة ابب األمر بقتل الكالب وبيان نسخه صح (4)
 . 527، الرسوخ للجعربي ص:2/814

،، الرسوخ 2854برقم  8/351صحيح مسلم، كتاب احلج ابب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم  (5)
 . 527للجعربي ص:
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"إان كن  ا تركن  اه  فخ  رب الن  يب  ,ي  دع ابملدين  ة كلب  ا إال قتل  ه إال كلب  ا لعج  وز يف أقص  ى املدين  ة يف مك  ان وح   
" ل وال أن الك الب أم ة م ن األم م ألم رت  ق ال:مث  "ارجع فاقتله فرجعنا فقتلن اه قال:" ,ملوضع العجوز حيرسها

 (1).يطان"ولكن اقتلوا منها كل أسود هبيم فإنه ش ,بقتلها

 آراء العلماء في قتل الكالب :الثاني المطلب

اب   ن و خرون:األث   رم ألئم   ة اآلاومل ي   ذكرها  اجلع   ربي يف كتابيهم   او احل   ازمي  ان:أورد مس   ألة قت   ل الك   الب اإلمام   
ل أم  ر بقت   لن  يب اأَي أن عل  ى وق  وع النس  خ يف املس  ألة حي  ث ر  احل  ازمي واجلع  ربي اتف  قش  اهني واب  ن اجلوزي,و 

إال و ي وزاد اجلع  رب  ,تنائه  امث هن  ى ع  ن قتله  ا إال الكل  ب األس  ود والكل  ب امل  أذون ابق ,أول األم  ر الك  الب يف
 .الكلب العقور

ففي  ,كما صرح بذلك جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن مغفل   ,وقد استدال على ذلك بتصريح الصحابة 
استثا منها األسود و  ,عن قتلها نيب مث هنى ال ,أمرهم بقتل الكالب حديث جابر جاء التصريح أبن النيب 

مث " "ما ابهلم وابل الكالب :ويف حديث عبد هللا بن مغفل أمر بقتل الكالب مث هناهم عن قتلها بقوله ,البهيم
 (2).رخص يف كلب الصيد وكلب الغنم والزرع"

 مناقشة األقوال مع الترجيح :الثالث المطلب

وتقدم أيضا وجه استدالهلما وأهنما  ,ا اختارا مسلك النسخمهناحلازمي واجلعربي أب :تقدم قول اإلمامني
  )3(.استدال على ذلك بتصريح الصحابة على ذلك وهو الذي رجحه اإلمام ابن عبد الرب والنووي

العباس القرطيب فرق بني حديث عبد هللا بن مغفل  ومل أجد أحدا سلك مسلكا آخر إال أن اإلمام أاب 
حيث أنه ادعى النسخ يف حديث عبد هللا  ,د هللا بن عمر يف التوجيه والتأويلوحديث جاير وبني حديث عب

  )4(.بن مغفل وحديث جابر وادعى التخصيص يف حديث ابن عمر

 والتخصيص نوع من أنواع اجلمع. 
ع  ض أن  واع في  ه ب مث خص  ص ,قل  ت: فال  ذي يظه  ر يل مبجم  وع األحادي  ث أن النس  خ ق  د وق  ع يف أص  ل املس  ألة

ص ص ع ن النه ي مث خ ,يمث نس خ ذل ك ابلنه  ,ن قتل الكالب كان مأمورا به يف أول اإلس المالكالب وذلك أ
دل ي كم ا   ,ب العق ورة والكل الكلب األسود البهيم والكلب امل اذون ابقتنائ ه مث ل كل ب الص يد وال زرع واملاش ي

 عليه حديث عائشة أبن العقور جائز قتله يف احلل واحلرم.

                                                 

انظر:  .عدي واحلازمي من طريق احلكم بن ظهري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بهأخرجه ابن  (1)
التقريب  "مرتوك رمي ابلرفض واهتمه ابن معني"، وفيه احلكم ابن ظهري 2/815، االعتبار للحازمي 2/627الكامل 

 وهللا أعلم.. ، فاحلديث ضعيف جدا262ص:

 .528-527، الرسوخ للجعربي ص:2/809االعتبار للحازمي  (2)

 .16/171التمهيد البن عبد الرب  ,480-10/479املنهاج للنووي  3-
 .450-4/448املفهم 4 -
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جح ه أيض ا الش يخ حمم د ب ن إب راهيم آل الش يخ يف جمم وع فت واه والش يخ ر  ,كم ا فمسلك النس خ ه و ال راجح
  (1) وقد حبثا هذه املسالة ببحث نفيس. وهللا أعلم. ,عطية صقر يف فتاوى األزهر

** *** ** 

                                                 

فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ: مجع وترتيب: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم, مطبعة احلكومة مبكة انظر:  (1)
 )موقع وزارة األوقاف املصرية(.10/156، فتاوى األزهر 12،12/230-9/11ه1399املكرمة , الطبعة األوىل 
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  . المبحث الرابع عشر: مسح أعضاء الوضوء
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 ولالمبحث األ

 جلود الميتة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في جلود الميتة
 :على أن طهور جلود الميتة دباغها ألحاديث الدالةا 

بشاة ميتة قد كانت أعطيته ا م والة مليمون ة زوج  مر النيب: عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال ( 1)
 )1( .إمنا حرم أكلها "": فقال ،َيرسول هللا إهنا ميتة: فهال انتفعتم جبلدها؟ قالوا": فقال النيب 

م ا عن دي إال م اء يف : فقال ت ،يف غزوة تب وك دع ا مب اء عن د ام رأة هللا  عن سلمة بن احملبق أن نيب ( 2)
 )2(.إن ذكاهتا دابغها"": بلى" فقال": أليس دبغتيها؟" قالت": قال ،قربة ميتة
أن يس تمتع جبل ود امليت  ة إذا دبغ ت" ويف لف ظ عن  د  ي  وم خي رب أم ر رس  ول هللا ": ع ن عائش ة قال ت ( 3)

                                                 

، كتاب البيوع، ابب جلود 1492، برقم:  ،3/453صحيح البخاري كتاب الزكاة، ابب الصدقة على موايل أزواج النيب ( 1)
، 5531برقم: ، 9/820، وكتاب الذابئح والصيد، ابب جلود امليتة، 2221، برقم: 4/520امليتة قبل أن تدبغ، 

، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 804، برقم: 4/274صحيح مسلم كتاب احليض، ابب طهارة جلود امليتة ابلدابغ، 
 .186، الرسوخ ص/258-1/257، االعتبار 252-253

حملبق به. أخرجه أبو داود والنسائي وابن شاهني واحلازمي من طريقني عن قتادة عن احلسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن ا( 2)
، سنن النسائي كتاب الفرع، ابب جلود 4125، برقم: 4/237انظر: سنن أيب داود كتاب اللباس، ابب يف أهب امليتة، 

، 187، الرسوخ ص/1/259، االعتبار 256، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 4254، برقم: 7/196امليتة، 
حه الشيخ علي بن آدم األثيويب بقوله: "فإن قلت فيه وصح 4125صححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود برقم: 

جون بن قتادة قال عنه أمحد ال يعرف. فكيف يصح؟ قلت: جون روى عن احلسن وقتادة فارتفعت جهالة عينه، قال عنه 
فيكون  ابن املديين يف رواية: إنه معروف، ووثقه ابن حبان، فأقل أحواله أن يكون حسن احلديث، مث إن حديثه هذا له شواهد

صحيحا هبا" . ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب: للشيخ حممد بن علي ابن آدم األنيويب الولوي, دار املعراج الدولية ابلرايض , 
قلت: تصحيح الشيخني للحديث فيه نظر؛ ألن فيه جون بن قتادة، وقال احلافظ يف اإلصابة ه1416الطبعة األوىل, 

بن املديين يف رواية "إنه معروف" فهو كالم مبهم، هل هو معروف عنده بثقته أو (: "مل تثبت له صحبة". وقول ا1/283)
ضعفه؟ فالذي يظهر يل أنه معروف عينه عنده بدليل قوله: "مل يرو عنه غري احلسن" وأما جهالة حاله مل ترتفع عنده، ألنه 

قول الشيخ حممد العوامة يف تعليقه  . ويؤيده1/456ذكره يف موضع آخر يف اجملهولني من شيوخ احلسن، انظر: التهذيب 
: "ومل يرد ابن املديين بقوله "معروف" املعرفة االصطالحية. 1/298على حاشية اإلمام سبط بن العجمي على الكاشف 

انظر: الصطالح ابن املديين يف اجملهول واملعروف يف شرح علل الرتمذي: للحافظ ابن رجب احلنبلي, حتقيق, الدكتور مهام 
. وقال 205قال احلافظ عن جون هذا: "مقبول" انظر: التقريب ص:  1/378يم سعيد , مكتبة الرشد ابلرايض عبد الرح

الذهيب يف الكاشف: "يقال له صحبة" انظر: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة: لإلمام مشس الدين حممد بن 
. قلت: الصواب مل 1/298ه1413جبدة, الطبعة األوىل, أمحد الذهيب , حتقيق:حممد عوامة وآخرون, شركة دار القبلة

تثبت له الصحبة كما قال احلافظ، ونقل الذهيب يف امليزان عن اإلمام أمحد أنه جمهول، فاحلديث إذا سنده ضعيف، ولكنه 
 يرتقي إىل درجة احلسن لغريه ابلشواهد. وهللا أعلم. 
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 )1(.غها"عن جلود امليتة فقال: "طهورها دابسئل  النيب أن ": ابن شاهني والنسائي وغريه

 )2(.مث ما زلنا ننتبذ فيه حىت صار شن ا" ,ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها": عن سودة قالت ( 4)

 )3( .جلود امليتة دابغها يعين طهورها"": قال عن ابن عمر أن رسول هللا  ( 5)
 : رها شيئاألحاديث الدالة على أن جلود الميتة ال يطه 

كتب إىل جهينة قب ل موت ه بش هر أن ال تنتفع وا م ن امليت ة   "أن رسول هللا  ن عبد هللا بن عكيم ع ( 1)
  )4(.إبهاب وال عصب"

                                                 

كلهم عن مالك عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن شاهني  ( 1)
، سنن 4124، برقم: 4/237سنن أيب داود كتاب اللباس، ابب يف أهب امليتة،  بن ثوابن عن أمه عن عائشة به. انظر:

، سنن ابن 4263،4255، برقم: 7/198،196النسائي كتاب الفرع، ابب الرخصة يف االستمتاع جبلود امليتة إذا دبغت، 
., انسخ احلديث البن 187، الرسوخ ص/ 3612، برقم: 4/165ماجة كتاب اللباس، ابب لبس جلود امليتة إذا دبغت، 

، وعلله األثرم بقوله: "أبن أمه غري معروفة ومل يسمع أنه روي عنها غري هذا احلديث، وسأل عبد هللا بن 257شاهني ص/ 
أمه، كأنه أنكره من أجل أمه". انظر: اجلوهر النقي: لإلمام عالء الدين بن علي بن  أمحد أابه عن هذا احلديث فقال: "فيه

. وقال احلافظ ابن حجر عنها يف التقريب: 1/17الرتكماين, )مطبوع مع السنن الكربى للبيهقي( نشر السنة ملتان,ابكستان.
سناد ضعيف كما ضعفه الشيخ األلباين. "مقبولة." فهي علة اإلسناد، وابقي رجاله ثقات، فاحلديث هبذا اإل 1385ص/ 
 . 295سنن ابن ماجة ص/ضعيف انظر: 

صحيح البخاري كتاب األميان والنذور، ابب إذا حلف أن ال يشرب نبيذا فشرب طالء أو سكرا أو عصريا مل حينث يف قول ( 2)
 .187ص/  :، الرسوخ6686، برقم: 11/697 .بعض الناس وليست هذه أبنبذة عنده

 1/43الدارقطين وابن شاهني من طريقني عن انفع عن ابن عمر. انظر: سنن الدارقطين كتاب الطهارة ابب الدابغ  أخرجه( 3)
، وعزاه إىل ابن شاهني وسكت عنه، انسخ احلديث 1/50حنوه وقال الدارقطين: )إسناده حسن( ذكره احلافظ يف التلخيص 

 حيحا. . قلت: رجاله ثقات. فاحلديث يكون ص255البن شاهني ص/ 

أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن شاهني كلهم من طرق عن احلكم بن عتيبة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ( 4)
، برقم: 4/239عن عبد هللا بن عكيم به. انظر: سنن أيب داود كتاب اللباس، ابب من روى أن ال ينتفع إبهاب امليتة، 

، سنن النسائي  1729، برقم: 4/222، ابب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت، ، سنن الرتمذي كتاب اللباس4128
، سنن ابن ماجة كتاب اللباس، 4262-4260، برقم: 198-7/197كتاب الفرع، ابب ما يدبغ به جلود امليتة، 

-246، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 3613، برقم: 4/165ابب من قال ال ينتفع من امليتة إبهاب وال عصب، 
، وهذا احلديث قد اختلف فيه 185-184، الرسوخ ص/79-78، اإلعالم ص/ 262-1/260، االعتبار 250

 العلماء يف تصحيحه، وأعل احلديث بعلل منها:
، 5/39حيح. انظر: التاريخ الكبري صوال يعرف له مساع  قال البخاري وأبو حامت: "عبد هللا بن عكيم أدرك زمان رسول هللا  -أ

و كتابة" علل ابن أيب حامت هوإمنا  ، وقال أبو حامت: "مل يسمع عبد هللا بن عكيم من النيب 5/121ديل اجلرح والتع
1/52. 

 ب ـ االنقطاع بني عبد الرمحن وابن عكيم.
، واترة عن مشيخة من جهينة، واترة عمن قرأ الكتاب، ج ـ االضطراب يف سنده ومتنه، حيث قال ابن عكيم مرة عن كتاب النيب 

 =ذلك رواه األكثر من غري تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو بقيد شهر أو أربعني يوما أو ثالثة أايم، كما وك
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 .أو إه اب " )1(أن ينتف ع م ن امليت ة بعص ب هن ى رس ول هللا ": عن ابن عمر رضي هللا عنهما يقول ( 2)
)2( 

 )3( ."ء" ال ينتفع من امليتة بشي: عن النيب  عن جابر ( 3)
                                                 

. وأجيب 4/194وكان أمحد يذهب إىل هذا احلديث مث تركه الضطرابه. سنن الرتمذي  1/48ذكره احلافظ يف التلخيص  =
ن مشيخة، فهم الصحابة، فجهالة الصحابة ال تضر، وهبذا يكون عن هذه العلل أبنه قد جاء عن ابن عكيم أنه روى ع

أو عمن قرأ الكتاب فهذا ال تعارض بينها، ألنه من اجلائز أن  احلديث متصال، وأما ما جاء عنه أبنه رواه عن كتاب النيب 
اري وغريه، مث إن احلافظ قد وإن مل يسمع منه كما قال البخ يكون ابن عكيم كان حاضرا حني قراءته، فإنه أدرك زمان النيب 

إىل جهينة" فالذين أمسعوه هم أشياخ جهينة، وهم صحابة، فال يضر  مسع كتاب النيب "جزم يف التقريب فقال يف ترمجته: 
اجلهل أبمسائهم، وهبذا تبني أن احلديث متصل، وانتفى بذلك أيضا شبهة االضطراب يف اإلسناد، أما اجلواب عن االنقطاع 

بني عبد الرمحن بن أيب ليلى فهذه العلة مل يذكرها املتقدمون، وإمنا أعل به احلافظ ابن حجر بسبب وهم وقع فيه  بني احلكم و 
كما أوضحه الشيخ األلباين يف اإلرواء، مث قال الشيخ: "مث إنه لو سلمنا ابالنقطاع املذكور فال يضر يف صحة احلديث 

 وأمحد النسائي عند: األول ؛عكيم بن هللا عبد عن اثنني ثقتني رواية من موصولني آخرين طريقني من جاء قد ألنهاملذكور، 
 ثقات ورجاله احلديث! جهينة اىل  هللا رسول كتب:  قال عكيم بن هللا عبد عن الوزان هالل عن ريكش طريق من وغريمها

 مرمي أيب بن يزيد نع خالد بن صدقة عن( 1/25) والبيهقي الطحاوي أخرجه: الثاين ،حفظه قبل من ضعف شريك ويف
 كتاب  علينا قرئ أو  رسول من كتاب  أاتان: قالوا جهينة أشياخ ثينحد: قال عكيم بن هللا عبد عن خميمرة بن القاسم عن

. وأما ما أعلوه 1/78اإلرواء  ."عندي موصول صحيح إسناد وهذا: قلت.  بشيء امليتة من تنتفعوا ال أن  هللا رسول
 أثبتنا بل ،يثبتوه مل ما وهذا وكثرة قوة املضطربة لرواايتا قابلرجوح أيضا ألن شرط االضطراب تابالضطراب يف متنه فهو م

 سلمنا لو: الثاين لألخرى؟ هبا تعل فكيف منقطعة األوىل أبن" شهرين أو شهر"و" شهر" رواييت بني التقابل عدم سلف فيما
. إسنادها صحة مع فيها اضطراب فال خميمرة بن القاسم يقطر  وأما ،فقط ليلى أيب ابن طريق يف فذلك املزعوم ابالضطراب

 وجاء عمر ابن حديث من روي السيما ،حبان ابن وصححه واحلازمي الرتمذي حسنه ،فيه شك ال ثبوات احلديث فثبت
 فاحلديث صحيح كما صححه الشيخ األلباين وغريه. انظر ملزيد التفصيل يف اجلواب .1/79"اإلرواء"  .ضعيفني سنادينإب

، وتعليق شيخ 4/95، صحيح ابن حبان 79ـ  1/76، اإلرواء 7/1/367عن وجوه التضعيف: "السلسلة الصحيحة" 
 األرنووط عليه مع أنه ضعفه يف تعليقه على املسند.

  3/609, جممع البحار للفتين3/245العصب:هو أطناب مفاصل احليوان وقيل غري ذلك. انظر: النهاية البن األثري( 1)

ابن شاهني من طريقني عن عيسى بن غيالن عن حممد بن علي بن محزة األنطاكي عن أيب أمية الطرسوسي عن حيي  أخرجه( 2)
بن صاحل عن عياض بن يزيد الكليب عن عبد الرمحن بن نباتة عن ابن عمر به . انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/ 

وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف" "خ واملنسوخ وقال: ، ذكره احلافظ يف التلخيص وعزاه إىل ابن شاهني يف الناس251
. وأما إسناد ابن شاهني ففيه حممد 80ولكن مل جند يف إسناد ابن شاهني من امسه عدي بن الفضل وهللا أعلم، اإلعالم ص/

 وهو مدار . وفيه أيضا عياض بن يزيد فهو جمهول879بن علي األنطاكي فهو صدوق كما قال احلافظ يف التقريب، ص: 
وفيه عبد الرمحن بن نباتة فلم أقف على من ترجم له،  3/308، ميزان االعتدال 4/452. انظر: لسان امليزان اإلسنادين

 "إسناده ليس ابلقوي".  10/375وقال ابن عبد الرب يف التمهيد: 

ح معاين اآلاثر كتاب أخرجه ابن شاهني والطحاوي من طريقني عن زمعة بن صاحل عن أيب الزبري عن جابر به. انظر: شر ( 3)
 =. وفيه زمعة 251، انسخ احلديث البن شاهني، ص/ 2628، برقم: 1/600الصالة ابب دابغ امليتة هل يطهرها أم ال؟ 



 - 186 - 

 طلب الثاني: آراء العلماء في جلود الميتة مع أدلتهمالم

 اع دا م  ،ي واجلعربيابن اجلوز ابن شاهني واحلازمي و : مسألة طهارة جلود امليتة ابلدابم قد ذكرها األئمة
ؤالء يف ه اختلف األئم ة ف  .ذل ك اإلمام األثرم فإنه مل يذكرها يف انسخه إال أن اب ن اجل وزي نق ل عن ه مذهب ه يف

 : ض أحاديث الباب على ثالثة أقوالرفع تعار 
وم   ال إلي   ه اإلم   ام  ،ذه   ب اإلم   ام اب   ن ش   اهني واحل   ازمي إىل اجلم   ع ب   ني أحادي   ث املس   ألة: الق   ول األول

وأحادي ث النه ي  ،حيث أهنم محلوا األحاديث الدالة على رخصة االس تمتاع جبل ود امليت ة بع د ال دابم ؛اجلعربي
لنس  خ والرتج  يح، الق  ول ابأبن اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت املتعارض  ة أوىل م  ن  ع  ن االس  تمتاع هب  ا قب  ل ال  دابم. وق  الوا

"وإذا ك  ان األم  ر هك  ذا ك  ان األوىل األخ  ذ ابحل  ديثني : وق  ال اب  ن ش  اهني بع  د م  ا رد دع  وى النس  خ يف املس  ألة
ن ال  وارد يف ح  ديث اب   واس  تدلوا أيض  ا أبن اجلم  ع امل  ذكور ه  و ال  ذي تقتض  يه اللغ  ة يف مع  ا اإله  اب )1(مجيع  ا"
وحيم ل ": ق ال احل ازمي رمح ه هللا ،كما نقل ذلك أئم ة اللغ ة  ،فاالهاب يف اللغة ال يطلق إال قبل الدابم عكيم،

وبع   د ال   دابم يس   مى جل   دا  ،وحينئ   ذ يس   مى إه   ااب ،ح   ديث اب   ن عك   يم عل   ى من   ع االنتف   اع ب   ه قب   ل ال   دابم
ذا هو الطري ق يف نف ي التض اد ع ن ليكون مجعا بني احلكمني وه ،وهذا معروف عند أهل اللغة ،واليسمى إهااب

 قب  ل إال إه  اب اس  م اجلل  د عل  ى يق  ع ال :ق  ال أن  ه أمح  د ب  ن اخللي  ل ع  ن حك  ي": وق  ال اب  ن ش  اهني )2(األخب  ار"
 م  ا أتكي  د في  ه ك  ان  ذل  ك ص  ح ف  إذا ،جل  دا أو ج  رااب أو أدمي  ا يس  مى وإمن  ا إه  ااب يس  م مل دب  ا إذا م  افأ ،ال  دابم
 )3( ." لماع وهللا. اخلربين استعمال من ذكران

 ،حادي   ث الرخص   ةإىل أن ح   ديث اب   ن عك   يم يف النه   ي انس   خ ألالعلم   اء ذه   ب بع   ض : الق   ول الث   اين  
 ،ه ل احل ديثأنف ر م ن و العلم اء ونق ل احل ازمي ع ن بع ض  ،وحكى ابن اجلوزي عن اإلمام األث رم ه ذا امل ذهب

ل عل  ى أن س  لمة ي  د ديثأن ح   يوه   ،النس  خ دالل  ةألن في  ه  ؛أوىل ح  ديث اب  ن عك  يمق  الوا إن املص  ري إىل و 
ح   ىت : ديث س   ودةوألن يف ح   ، فه   و بع   د األول مب   دة ،بش   هر  وه   ذا قب   ل موت   ه ،الرخص   ة كان   ت ي   وم تب   وك

 شهر. ري شنا يفوال تتخرق القربة وال تص ،فيه حىت صار شنا كنا ننبذ:  ويف رواية أخرى ،خترقت
أن ه انطل ق وانس مع ه إىل عب دهللا ال رمحن ب ن أيب ليل ى  ع ن عب د ،ويف بعض الرواَيت عن احلكم ب ن عتيب ة

                                                 

، التلخيص 1/122بن صاحل وهو ضعيف، وضعفه الزيلعي واحلافظ ابن حجر من أجل زمعة بن صاحل، انظر: نصب الراية  =
بري مدلس رواه ابلعنعنة. وهللا أعلم. واأللباين صحح احلديث وجعله شاهدا حلديث ، وفيه علة أخرى وهي أن أاب الز 1/59

عبد هللا بن عكيم، وقال عن حديث جابر: وهذا إسناد صاحل لالستشهاد به, صرح أبو الزبري ابلتحديث فأمنا بذلك شر 
، "ضعفه 1/406يف الكاشف  تدليسه، وزمعة بن صاحل وإن كان ضعيفا فإنه ليس شديد الضعف كما أشار إليه الذهيب

أمحد وقرنه آبخر"، بل قال يف املغين: "صاحل احلديث ضعفه أمحد وأبو حامت ووثقه ابن معني" مث قال األلباين: "إن احلديث 
 . 7/1/369بشاهد حديث ابن عكيم صار صحيحا لغريه. انظر: الصحيحة 

 .257انسخ احلديث البن شاهني، ص: ( 1)
 .1/264االعتبار ( 2)

 .259انسخ احلديث البن شاهني ص/ ( 3)
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 -أم ا أن  ه ق د ح  دثين أن ه كت ب إل  يهم قب ل ه ذا الكت  اب بكت اب آخ  ر  : ب ن عك يم حن  وا مم ا ذك رانه. ق  ال خال د
هذا دلي ل عل ى أن ه  مث قال: " ،كذا رواه الدارميقال احلازمي:   ،ما نصنع به؟ هذا بعده: قال ،يف حتليله -قلت

 )1(."وأن التشديد كان بعد ،يل قبل التشديدإليهم يف ذلك حتل كان من النيب 

ك يم "كأن ه ديث اب ن عوإىل هذا أش ار األث رم بقول ه ع ن ح  ؛نسخ أحاديث الرخصة ابلتاريخ بذلكفثبت 
 أال تراه يقول قبل موته بشهر".  ,انسخ ملا قبله

ع جبل ود ذهب ابن اجلوزي إىل ت رجيح أحادي ث الرخص ة عل ى أحادي ث النه ي م ن االنتف ا : القول الثالث 
 ،حي ث اس تدل عل ى ذل ك أبن ح ديث اب ن عك يم مض طرب ف ال يص لح دل يال لنس خ أحادي ث الرخص ة ،امليت ة

"ويف اجلمل   ة ح   ديث اب   ن عك   يم : حي   ث ق   ال ،ف   ال يق   اوم أحادي   ث الرخص   ة ,وال يك   ون ص   احلا لالحتج   اج
اب ن عك يم ك ان أمح د ب ن حنب ل ي ذهب إىل ح ديث   :مسعت أمح د ب ن احلس ن يق ول" :مضطرب". قال الرتمذي

مث ترك أمحد هذا احل ديث مل ا اض طربوا يف  ،هذا آخر أمر النيب  :وكان يقول ()ملا ذكر فيه قبل موته بشهرين
  )2(.عن عبدهللا ابن عكيم عن أشياخ من جهينة" :حيث روى بعضهم فقال ،إسناده

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 :  رفع التعارض بني أحاديث املسألة على ثالثة مسالكاختلفوا يفالعلماء مما تقدم تبني أن 
ت  ار ألث  رم أن ه اخن اإلم ام اتق دم أن اإلم  ام اب ن اجل وزي نق  ل ع , ادع اء النس  خ يف املس ألة: املس لك األول

ق د هن ى  س ول أبن الر  ألن ه ق د ص ر ح ؛اس تدلوا حب ديث اب ن عك يمالعلم اء و هذا املسلك ه و رأي مجاع ة م ن 
ي  ب أبن ح  ديث لك  ن أجو  ،امليت  ة يف آخ  ر حيات  ه، وأم  ا أحادي  ث الرخص  ة فكان  ت متقدم  ة ع  ن االنتف  اع إبه  اب

 ين: ألمر نسخ فإنه ال يدل على ال وعلى فرض ثبوته ،ابن عكيم مضطرب ال يقاوم أحاديث الرخصة
قال ه قب ل م وت بش هر  ألن ه وإن ج اء يف ح ديث اب ن عك يم أن الن يب  ؛إن النسخ غ ري ص ريح هن ا ( 1)

اإلم ام  ق ال،كما بي وم أو ي ومني أو جبمع ة أو دون مجع ة ن تكون أحادي ث الرخص ة قب ل موت ه إال أنه حيتمل أ
فليس ت  ، إىل ال دارمي اعزاه و وأما ما جاء يف بعض طرق اب ن عك يم زَيدة كم ا نقله ا احل ازمي  )3(ابن عبد الرب

ص حت فه و م ن ق ول خال د  إنإهن ا  يف النسخ املتداولة للسنن، ومل أجدها يف كت اب آخ ر، إال أن ه يق ال فيه ا:
فاالحتم ال ابق يف  ،همن  فال ذي يب دو أن ه ق ال ذل ك ابجته اد ،ول يس ه و بص حايب ،أحد رواة احلديث ،احلذاء

 دعوى النسخ. وهللا أعلم. 
 صاًل.أري وارد غفالتعارض  ،بل هو مقتضى اللغة يف لفظ احلديث ،بني األحاديثميكن اجلمع  ( 2)

وه و ال ذي  ،املس لك تقدم أن اإلمام اب ن اجل وزي ق د س لك ه ذا  ،تالرتجيح بني الرواَي: املسلك الثاين
ألن حديث ابن عكيم اثبت واالضطراب الذي ادع ي يف احل ديث  ؛ولكنه مسلك ضعيف ،رججه اإلمام أمحد

                                                 

 .1/262االعتبار ( 1)
 .82-81اإلعالم ص/( 2)

 ، 10/375التمهيد ( 3)
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أبن ح ديث  فه و ض عيف، فيق الأحاديث اإلابح ة الص حيحة مع نه متعارض وأما دعوى أب ،ال يضر يف صحته
ولك  ن ه  ذا ال ي  دل أن  ه ض  عيف  ,يق  اوم أحادي  ث الرخص  ة يف الص  حة ألهن  ا أص  ح من  هاب  ن عك  يم وإن ك  ان ال 
ال دليالن، فاألخ ذ هبم ا ف إذا ثب ت  ،هو حديث اثبت كما تقدم ذلك عند خترجي هبل  ،ساقط من أجل التعارض
 أوىل من إمهال أحدمها. 
ه اب   ن ش   اهني ن ه   ذا املس   لك ه   و ال   ذي رجح   أبتق   دم وق   د   ،اجلم   ع ب   ني ال   رواَيت: املس   لك الثال   ث

أمك ن اجلم ع فه و أوىل و إذا تعارضت األحادي ث الثابت ة  ألنه ،واحلازمي واختاره اإلمام أبو داود وابن عبد الرب
ذل  ك أئم  ة  ب  نيكم  ا   ،ب  ل ه  و مقتض  ى اللغ  ة ومقتض  ى ألف  ا  احل  ديث ،اجلم  ع هن  ا ممك  نو  ،م  ن النس  خ احملتم  ل

إمن ا يس مى إه ااب  :ق ال النض ر ب ن مشي ل"ود يف سننه دا روى أبونقل ذلك ابن شاهني عن اخلليل، و كما   ،اللغة
اجلل  د م  ا مل : وق  ال يف الص  حاح "اإله  اب )1(.م  ا مل ي  دبا ف  إذا دب  ا ال يق  ال ل  ه إه  اب إمن  ا يس  مى ش  نا وقرب  ة"

وق  ال يف  )3(.إمن  ا يق  ال للجل  د إه  اب قب  ل ال  دبا فأم  ا بع  ده ف  ال" :ه  و اجلل  د وقي  ل: "وق  ال يف النهاي  ة )2(ي  دبا"
" وق ال الفي ومي: هاب ككتاب اإل": القاموس اجلل د : اإله اب: "اجللد أو ما مل ي دبا مجع ه آهب ة وُأُه ب  وأاها ب 

"أمي  ا  اإله  اب اجلل  د وه  ذا اإلط  الق حمم  ول عل  ى م  ا قي  ده األكث  ر ف  إن قول  ه : وبعض  هم يق  ول "قب  ل أن ي  دبا
  )4(إهاب دبا فقد طهر"يدل عليه.

ألن  ه  ؛إال أن النس  خ غ  ري اثب  ت يف املس  ألة ،تق  دم ن ح  ديث اب  ن عك  يم اثب  ت كم  اأب فال  ذي ي  رتجح ل  دي
 كم ا أن ه  ،ال رب اب ن عب دو  ،كم ا قال ه اب ن اجل وزي  ،بي وم أو ي ومني حيتمل أن تكون أحاديث اإلابح ة قب ل موت ه 

األلب اين والش يخ حمم د ب ن عل ى ب ن آدم  الش يخ رجح ه أيض ا وق د أحادي ث الب اب املتعارض ة,ميكن اجلمع ب ني 
 )5(األثيويب وغريهم

فيحم ل ح ديث اب ن عك يم ال ذي ج اء بع دم ج واز االنتف اع إبه اب امليت ة قب ل  ،ه و اجلم عي رتجح فالذي 
إبابح  ة االنتف  اع  ) )6وه  ي أحادي  ث وآاثر مت  واترة ع  ن الن  يب-وأم  ا ح  ديث اب  ن عب  اس وم  ا يف معن  اه  ،ال  دابم

وهللا  ،م ن اللغ ويني كم ا تق دم ه ل التحقي قأوه و املواف ق مل ا ثب ت ع ن  ،جبلد امليتة فتحمل على ما بعد ال دابم
 تعاىل أعلم ابلصواب. 

                                                 

 4/239سنن أيب داود( 1)
الصحاح: لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري, حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار, دار العلم للماليني , بريوت, الطبعة الثالثة, (2)

  89ص/ ه1404
  83 /1النهاية ( 3)
  1/38القاموس احمليط( 4)
 ، 33/43، ذخرية العقىب 1/79انظر: إرواء الغليل ( 5)

 ، 10/367التمهيد ( 6)
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 ثانيالمبحث ال

 سؤر الهر 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في سؤر الهر
 : اديث الدالة على نجاسة سؤر الهراألح 

أواله ن  ،"طهور إانء أحدكم إذا ولا فيه الكلب س بع م رات: قال رسول هللا  :عن أيب هريرة قال ( 1)
  (1).رة مرة"واهل ،ابلرتاب

 : اديث الدالة على طهارة سؤر الهراألح

َت    ر ب    ه اهل    رة فيص    غي هل    ا اإلانء فتش    رب مث يتوض    أ  ك    ان رس    ول هللا " :ع   ن عائش    ة أهن    ا قال    ت (1)
 :ق ال إن رس ول هللا  :فقال ت ,"أن عائش ة أكل ت م ن حي ث أكل ت اهل رة :ويف لف ظ عن د أيب داود ،بفضلها"

ويف لف ظ عن د اب ن  .يتوض أ بفض لها" رأي ت رس ول هللا " ,افني عل يكم" إمنا هي من الطو  ،"إهنا ليست بنجس
"كن ت  :هي كبعض أهل البيت يعين اهلرة" وعند الطح اوي واب ن ش اهني ،"إهنا ليست بنجس :خزمية والبيهقي

  (2).من اإلانء الواحد  أصابت اهلرة منه قبل ذلك" أغتسل أان ورسول هللا 

                                                 

والرتمذي والبيهقي واحلاكم وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن حممد بن سريين  ،على أيب هريرة أخرجه أبو داود موقوفاً ( 1)
، سنن الرتمذي 72برقم  1/49كتاب الطهارة، ابب الوضوء بسؤر الكلب،   سنن أيب داود :عن أيب هريرة مرفوعا. انظر

ابب سؤر اهلرة  ,السنن الكربى كتاب الطهارة ,91برقم  1/151أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف سؤر الكلب، 
، اإلعالم 236، انسخ احلديث ابن شاهني ص/568برقم  1/264، املستدرك كتاب الطهارة مع التلخيص 1/247

حيث مجع طرق  ،إلمام الدارقطين قد أعل املرفوع ابملوقوفاإال أن  ،، ورجال إسناد املوقوف واملرفوع كلهم ثقات74ص/
اهلرة  ذكر "والصحيح قول من وقفه عن أيب هريرة يف اهلر خاصة" وبه أعله البيهقي وأن: مث قال 8/117احلديث يف علله 

"فإن حفص بن واقد له  :بقوله 75له ابن اجلوزي يف اإلعالم ص/. وأع1/247السنن الكربى  ،إدراج من بعض الرواة
 ،ولكن العلماء أجابوا عن تعليل الدارقطين أبنه ال يوجد تعارض بني املوقوف واملرفوع ".أحاديث منكرة منها هذا احلديث

عن اإلمام  1/136الراية  نقل يف نصب ،مث إن الرفع قد ورد من طرق متعددة ،فالذين رفعوه فهو من قبيل زايدة الثقة فتقبل
واعتمد الرتمذي يف تصحيحه على عدالة  ،"والذي تلخص أنه خمتلف يف رفعه :تقي الدين ابن دقيق العيد يف اإلمام أنه قال

"وهذا الذي قال العالمة ابن دقيق  :وقال العالمة أمحد شاكر بعد أن نقل هذا الكالم "الرجال ومل يلتفت لوقف من وقفه
فلو كان هذا  ،وأزيد عليه أن مسددا روى احلديث كله موقوفا يف ولوغ الكلب ويف ولوغ اهلر ،ديام صحيح جالعيد يف اإلم

عه الرتمذي صنفما  ،بل الرفع من ابب زايدة الثقة وهي مقبولة ،ولكنه ليس علة وال شبيها هبا ،علة لكان علة يف احلديث كله
 :قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود 1/152نن الرتمذي تعليقه على س :. انظر"من تصحيح احلديث هو الصواب

"وإسناده صحيح على شرطهما، وهو موقوف، ورد مرفوعا إبسناد على شرطهما أيضا، وصححه الرتمذي والدارقطين واحلاكم 
ن اجلوزي . فاحلديث صحيح موقوفاً ومرفوعاً، وأما ما أعله اب1/124والذهيب وكذا الطحاوي" انظر: صحيح سنن أيب داود 

 فهو ابلنظر إىل إسناد خاص، ولكن احلديث قد ورد مرفوعا من طرق متعددة، وهذه علة غري مؤثرة يف صحته، وهللا أعلم. 

سنن أيب داود   :أخرجه أبو داود والدارقطين والبيهقي والطحاوي وابن خزمية واحلاكم وابن شاهني من طرق عن عائشة. انظر( 2)
، السنن الكربى  1/67رقطين كتاب الطهارة ابب سؤر اهلرة اسنن الد ,76برقم  1/50رة، كتاب الطهارة، ابب سؤر اهل

 =، املستدرك كتاب الطهارة 1/19، شرح معاين اآلاثر كتاب الطهارة ابب سؤر اهلرة 1/245كتاب الطهارة ابب سؤر اهلرة 
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  (1).يضع اإلانء للسنور فيلا فيه مث يتوضأ من فضله" كان رسول هللا :"قالعن جابر  (2)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في سؤر الهر مع أدلتهم

حي ث أهنم ا أوردا فيه ا اخلمس ة، ذكر اإلمام ابن شاهني واإلمام ابن اجلوزي هذه املسألة م ن ب ني األئم ة  
 ه اابن ش اهني مس لكا إلزال ة التع ارض بينمل يسلك و  ه،ذكر األحاديث األخرى اليت ختالف مع حديث أيب هريرة

ق د ادع وا فيه ا النس خ العلم اء وأم ا اإلم ام اب ن اجل وزي فإن ه حك ى أبن  (2).بل سرد األحاديث مث سكت عنه ا
ولكن  ه رج  ح م  ذهب  ،ورأوا أن ح  ديث أيب هري  رة يف زاس  ة س  ؤر اهل  رة منس  وخ نس  خه ح  ديث عائش  ة وج  ابر

فإن حفص ب ن واق د  ،"والذي أراه أن احلديث األول ما صح :لقاوضعف حديث أيب هريرة، حيث  ؛الرتجيح
  (3).منها هذا احلديث" ،له أحاديث منكرة

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

د رد جل وزي فإن ه ق ام اب ن اوأم ا اإلم  ،تقدم أن اإلم ام اب ن ش اهني مل ي رجح مس لكا يف إزال ة التع ارضكما 
 ثالث  ة يفين تنحص  ر األئم  ة اآلخ  ر أق  وال فخالص  ة أق  وال ه  ؤالء م  ع  ،ج  يحم  ذهب النس  خ مث ق  وى م  ذهب الرت 

 : مسالك
 : وأصحاب هذا املسلك اختلفوا على قولني: ادعاء النسخ: املسلك األول
مث رده  ،خمنس  و ري  رة هن  م ادع  وا أن ح  ديث أيب هحك  ى اإلم  ام اب  ن اجل  وزي ع  ن مجاع  ة أب: الق  ول األول

 ملعتربة. مارات النسخ اأارة من ن هذا بعد هذا؟" يعين إنه مل يثبت فيها أمومن أين هلم أتريخ أ :"قلت :بقوله

إن ح  ديث  ق  ال:اإلم  ام العي  ين ع  ن بع  ض أص  حابه أن  ه  عك  س الق  ول األول، فق  د حك  ى: الق  ول الث  اين
وال   ذي ي   دل عل   ى ع   دم زاس   ة اهل   رة حمم   ول عل   ى م   ا قب   ل التح   ر  فحينئ   ذ يك   ون ه   ذا احل   ديث  (4)الط   وف

                                                 

انسخ  ,102برقم  1/54رة صحيح ابن خزمية كتاب الطهارة ابب الرخصة يف الوضوء بسؤر اهل ,568برقم  1/264 =
 . 1/134. فاحلديث صحيح كما صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 239-237احلديث البن شاهني ص/

أخرجه ابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن حممد بن إسحاق عن صاحل وهو ابن إبراهيم عن جابر بن عبد هللا به. انظر: ( 1)
، واحلديث فيه حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن كما أعله 74إلعالم ص/، ا239انسخ احلديث البن شاهني ص/

 حمقق كتاب اإلعالم, ولكن احلديث موافق مبا جاء يف حديث عائشة املتقدم وهللا أعلم. 

 . 239-236انسخ احلديث البن شاهني ص/( 2)

 . 75اإلعالم ص/( 3)

ذكره اإلمام ابن شاهني وال ابن اجلوزي، أخرجه أصحاب السنن من ومع ذلك مل ي ،وهذا إشارة إىل حديث مشهور يف الباب( 4)
 ,طريق مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة عن محيدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب وكانت حتت ابن أيب قتادة

 ، انظر إليهفرآين :قالت كبشة ،انء حىت شربتفأصغى هلا اإل ،فجاءت هرة فشربت منه ،أن أاب قتادة دخل فسكبت له وضوء
قال: "إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم  إن رسول هللا  :فقال ،نعم :ابنة أخي؟ فقلت أتعجبني اي :فقال

، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف 1/49والطوافات" انظر: سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب سؤر اهلرة، 
 =، سنن ابن ماجه كتاب 68برقم  1/58ائي كتاب الطهارة، ابب سؤر اهلرة، ، سنن النس92برقم  1/153سؤر اهلرة، 
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حيت  اج إىل دلي  ل ق  وي  ب  لذهب ض  عيف أيض  ا كس  ابقه ألن النس  خ ال يص  ار إلي  ه ابالحتم  ال وه  ذا م   ،منس  وخا
 لثبوته. 

 (1)كاإلم ام اب  ن اجل وزي والبيهق  يالعلم  اء  ذه ب إلي  ه مجاع ة م ن ، و الرتج  يح ب ني ال  رواَيت: املس لك الث اين
اديث اليت تدل عل ى طه ارة حيث رجحوا األح (5)واملباركفوري (4)والعظيم آابدي (3)وابن عبد الرب (2)واخلطايب

ه   و م   ا يتعل   ق  ص   رحوا أبن احملف   و  يف ح   ديث أيب هري   رةو  ، لض   عفه،ح   ديث أيب هري   رةس   ؤر اهل   رة عل   ى 
ه و و  ،ألن ه مل يرفع ه إال ق رة ب ن خال د ؛ موقوف على أيب هريرة أنهوأما ما يتعلق ابهلرة فاحملفو  فيه  ،ابلكلب

 ،ووروده يف املرف وع م  درج كم ا بين  ه البيهق ي وغ  ريه ، هري رة قول  هوأم  ا غ ريه فريوي  ه ع ن اب  ن س ريين ع  ن أيب ،ثق ة
مث  ،فه و م ن قبي ل زَيدة الثق ة وال ذي رفع ه ثق ة، ،ولكن أجيب عنه أبنه ال يوجد تعارض بني املوقوف واملرف وع

ص حح ه ذه ال زَيدة اإلم ام اب ن ح زم واأللب اين وأمح د ش اكر وغ ريهم كم ا و  ،إنه قد رفعه أيض ا آخ رون غ ري ق رة
 تقدم خترجيه مفصال. 
ي  نهم يف حص  ل اخ  تالف ب العلم  اء، مث إن  همجاع  ة م  ن إلي  ه ذه  ب  اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت. : املس لك الثال  ث

 : وجوه اجلمع على أقوال
ولك  ن اإلانء  ،إىل طه  ارة س  ؤر اهل  رة لص  حة األحادي  ث يف ذل  ك (6)ذه  ب اإلم  ام اب  ن ح  زم : الق ول األول

 وهبذا يعمل ابحلديثني معا.  ,لصحة حديث أيب هريرة أيضا الذي ولا فيه اهلرة يغسل مرة واحدة

 :ألن  ه ج  اء يف ح  ديث أيب هري  رة مرفوع  ا ؛ذه  ب اإلم  ام أب  و حنيف  ة إىل كراه  ة س  ؤر اهل  رة : الق  ول الث  اين
كم  ا   ،ولك  ن النجاس  ة س  قطت بعل  ة الط  وف ،فيك  ون حك  م اهل  ر كحك  م الس  باع يف النجاس  ة (7)"الس  نور س  بع"

                                                 

ورجاله ثقات ما عدا محيدة فإهنا مقبولة كما يف  367برقم  1/228الطهارة، ابب الوضوء بسؤر اهلرة والرخصة يف ذلك  =
ذي والبخاري والدارقطين ، ولكن قال األلباين: إن العلماء الذين صححوا هذا احلديث قد وثقوها كالرتم1350التقريب ص/

وغريه، وذكره ابن حبان يف الثقات، مث إن للحديث طرقا أخرى وشاهدا فهو حديث صحيح، انظر: صحيح سنن أيب داود 
1/131 . 

 . 1/247انظر: السنن الكربى للبيهقي ( 1)

 .1/41انظر: معامل السنن ( 2)

 .91-2/90انظر: التمهيد ( 3)

سنن أيب داود: لإلمام أيب الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي, مكتبة دار الطحاوي  انظر: غاية املقصود يف شرح( 4)
 . 1/267ه1414ابلرايض, الطبعة األوىل, 

 .1/311انظر: حتفة األحوذي ( 5)

 . 1/117انظر: احمللى ( 6)

ب عن أيب زرعة عن أيب هريرة "السنور سبع" أخرجه أمحد واحلاكم وغريه من طريق عيسى بن املسي :حديث أيب هريرة مرفوعا( 7)
فقد ضعفه ابن معني  ،ولكن ضعفه الذهيب واأللباين وحمققوا املسند من أجل عيسى بن املسيب ،به، وصححه احلاكم

 =)الطبعة  14/85، املسند 1/183املستدرك  2/327"ليس ابلقوي" انظر املسند  :والنسائي وأبو داود وقال أبو حامت
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ا ليس ت ب نجس إهن ا م ن الط وافني عل يكم أو الطواف ات" فانتف ت النجاس ة وبقي ت "إهن  :ثبت يف حديث كبش ة
 ماإلم ا ق ال ، ولكن احلديث )السنور سبع( ضعيف، وأيضا كم ا(1)ذكره اإلمام العيين ،الكراهة عمال ابحلديثني

عية" مث ذك  ر الش  وكاين " جم  رد احلك  م عليه  ا ابلس  بعية ف  ال يس  تلزم أهن  ا ز  س إذ ال مالزم  ة ب  ني النجاس  ة والس  ب
  (2)أحاديث يف جواز الوضوء من سؤر السباع.

ت ن اهل رة أكل أبذا ت يقن أو إ ,وميكن أن حيمل غسل اإلانء م ن ول وم اهل رة عل ى التنظي ف: القول الثالث
 م. نجس وهللا أعلبنه ليس وأما جمرد سؤرها فإ ,زاسة مثل الفأرة فحينئذ يغسل مرة للنجاسة اليت أكلتها

** *** ** 

                                                 

ضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, مكتبة املعارف احملققة( سلسلة األحاديث ال =
 . 4/21ه1412ابلرايض , 

شرح سنن أيب داود: لإلمام بدر الدين حممود بن أمحد العيين, حتقيق: أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري, مكتبة الرشد  :انظر (1)
 .1/221.ه1420ابلرايض, الطبعة األوىل,

 54-1/53انظر: نيل األوطار ( 2)
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 ثالثمبحث الال

 بفضل طهور المرأة االغتسال

 بفضل طهور المرأة االغتسالالمطلب األول: األحاديث الواردة في 
 : اغتسال الرجل أو المرأة بفضل أحدهمااألحاديث الدالة على النهي عن 

 تغتس ل أن  هللا رس ول هن ى" :ق ال أن ه س نني أرب ع هري رة أب و ص حبه كما   النيب صحب رجلعن  (1)
 (1)."مجيعا وليغرتفا ،املرأة بفضل الرجل يغتسل أن أو ،الرجل ضلبف املرأة

 بفض  ل وامل  رأة ,امل  رأة بفض  ل الرج  ل يغتس  ل أن  هللا رس  ول هن  ى" :ق  ال س  رجس ب  ن هللا عب  د ع  ن (2)
  (2)."مجيعا يشرعان ولكن ،الرجل

  (3).املرأة وضوء من الرجل يتوضأ أن هنى  النيب احلكم بن عمرو أن عن (3)

                                                 

أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وابن شاهني وابن اجلوزي من طريقني عن داود األودي عن محيد بن عبد الرمحن عن رجل ( 1)
، 81برقم  1/52، سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب النهي عن ذلك، 4/213انظر: املسند  .من أصحاب النيب 

، انسخ احلديث البن 238برقم  1/142ي كتاب الطهارة، ابب ذكر النهي عن االغتسال بفضل اجلنب، سنن النسائ
ودعوى البيهقي أنه  ،"رجاله ثقات ومل أقف ملن أعله على حجة قوية :وقال احلافظ 159، اإلعالم ص/145شاهني ص/

ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن محيد بن  ،يهصرح التابعي أبنه لق ،ألن إهبام الصحايب ال يضر ؛يف معىن املرسل مردودة
فإنه ابن عبد هللا وهو ثقة، صرح ابسم أبيه أبو داود وغريه" فتح الباري  ،عبد الرمحن هو ابن يزيد األودي وهو ضعيف مردودة

 . 1/141صحيح سنن أيب داود  :انظر .. فالراجح أنه حديث صحيح كما قال الشيخ األلباين1/397
ماجه والبيهقي والدارقطين وابن شاهني من طريقني عن عبد العزيز بن املختار عن عاصم األحول عن عبد هللا بن  خرجه ابنأ( 2)

، السنن الكربى كتاب الطهارة ابب ما 1/231سرجس به. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، ابب النهي عن ذلك، 
، انسخ 1/123ابب النهي عن الغسل بفضل املرأة ، سنن الدارقطين كتاب الطهارة 1/192جاء يف النهي عن ذلك 
. رجاله ثقات ولكن خالف شعبة عن عاصم عن عبد هللا بن سرجس 160اإلعالم ص/ 146احلديث البن شاهني ص/

موقوفا بلفظ مغاير للمرفوع: "تتوضأ املرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، وال يتوضأ الرجل بفضل غسل املرأة وال 
ال املرفوع واملوقوف كلهم ثقات، ولكن تعارض الرفع والوقف هنا، ومن هنا اختلف العلماء يف حكمه، فرجح طهورها" ورج

املوقوف كل من األئمة: البخاري والدارقطين والبيهقي وابن اجلوزي، وكذلك وّهم الرواية املرفوعة اإلمام ابن ماجه بقوله 
كماين الرواية املرفوعة أيضا حيث أنه جعل املوقوف من قبيل الفتوى فال "الصحيح هو األول والثاين وهم " وصحح اإلمام الرت 

، ولكن بعد النظر يف الروايتني تبني يل 1/133يعارض املرفوع، وكذلك صححها الشيخ األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه 
املرفوع زايدة ثقة فهي مقبولة، أنه وقع اختالف يف منت املوقوف واملرفوع أيضا كما تقدم، فال يكفي يف مثله أبن يقال إن 

ولكنه يرجح هنا رواية من هو أوثق فريجح املوقوف على املرفوع؛ ألنه رواه شعبة عن عاصم، وشعبة أوثق من عبد العزيز بن 
املختار، كما هو مذهب البخاري وغريه، نقل عنه اإلمام البيهقي عن اإلمام الرتمذي. انظر: السنن الكربى مع اجلوهر النقي 

1/192 . 

أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن شعبة عن عاصم األحول عن أيب حاجب عن احلكم به. ( 3)
، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف  82برقم  1/52سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب النهي عن ذلك،  :انظر

 = 1/196، سنن النسائي كتاب املياه، ابب النهي عن فضل وضوء املرأة، 63،64برقم  1/92كراهية فضل طهور املرأة، 
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 بفض   ل أح   دمها يغتس   ل وال ،واح   د إانء م   ن وأهل   ه ه   و يغتس   ل  الن   يب ك   ان" :ق   ال  عل   ى ع   ن (4)
  (1)."صاحبه

 : الرجل أو المرأة بفضل أحدهما اغتسالاألحاديث الدالة على جواز  

كأان طريان." وهذا لفظ ابن شاهني   واحد إانء من  هللا ورسول أان أغتسل كنت" :عائشة عن (1)
: له يُقال قاداح من واحد إانء من النيب و  أان أغتسل كنت" :فظبل البخاريعند  ويف رواية ،وابن عدي

" ويف لفظ اجلنابة من فيه أيدينا ختتلف واحد إانء من  هللا ورسول أان أغتسل كنت" :مسلم عندو  "الفاراقُ 
  (2)."ُجنُ باان ومها: تقال ،يل دع ،يل داعْ : أقول حىت ،ف ايُ بااِدُرين":عنده

                                                 

، 160، اإلعالم ص/373رقم  1/230، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، ابب النهي عن ذلك، 342برقم  =
ب "صدوق" التقري :واحلديث رجاله ثقات رجال الشيخني ما عدا أيب حاجب امسه سوادة بن عاصم قال احلافظ عنه

ولكن احلديث أعله الدارقطين ابلوقف "وأبو حاجب امسه سواده بن  ،وهو ثقة بال خالف" :وقال األلباين عنه 422ص/
ولكن هذه العلة ال تؤثر يف  ،واختلف عنه فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجري السدوسي موقوفا من قول احلكم ،عاصم

مث إنه اتبعه يف  ،وهي زايدة ثقة وهي مقبولة ،ن وغزوان قد رفع احلديثألن شعبة الذي أوثق وأشهر من عمرا ،صحة احلديث
مث إن املوقوف ال خيالف  1/26رفع احلديث قيس بن الربيع عن سليمان التيمي كما عند الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 

"وال أراه يصح" التاريخ  :بقوله تعليل البخاري للحديث اوأم ،مث إن الذين رفعوه أوثق ،ففي مثل ذلك تقبل الزايدة ،املرفوع
"وهذا من اإلمام جرح مبهم  :" قال األلباينبصحيحليس " :ونقل الرتمذي عن البخاري يف العلل أنه قال 4/185الكبري 

فقد ثبت ذلك عند غريه كما سبق..." قلت: وجه تعليل  ،أو لقاؤه للحكم ،مل تثبت عنده عدالته هادمر ولعل  ،فال يقبل
 ،وعلى كل حال قد صح احلديث مرفوعا أيضا ،واب عليهقد تقدم اجلو  ،س تعليل الدارقطين إلعالله ابلوقفالبخاري هو نف

وأما حديث احلكم بن عمرو فأخرجه ، ولذالك مل يلتفت احلافظ ابن حجر إىل تضعيف احلديث بل رد على من فعل ذلك
اتفق احلفاظ على تضعيفه" فتح الباري " :وأغرب النووي فقال ،أصحاب السنن وحسنه الرتمذي وصححه ابن حبان

 . 1/141واأللباين يف صحيح سنن أيب داود  1/192وصححه ابن ماجه وابن الرتكماين يف اجلوهر النقي  1/397
سنن ابن , 1/77املسند  : إسحاق عن احلارث عن علي به. انظريبأخرجه أمحد وابن ماجه من طريقني عن إسرائيل عن أ( 1)

. وفيه احلارث بن عبد هللا األعور 159، اإلعالم ص/375برقم  1/231ة، ابب النهي عن ذلك، ماجه كتاب الطهار 
، قلت: ضعف احلارث األعور شديد 211كما يف التقريب ص/  "ويف حديثه ضعف ،كذبه الشعيب يف رأيه ورمي ابلرفض"

كما ضعفه ابن   ،هو ضعيفبل  ،فحكم حمققي املسند هلذا احلديث ابحلسن غري حسن ،فال يرتقي إىل احلسن ابلشواهد
 . 163اإلعالم ص/ :انظرو  .اجلوزي واأللباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه

عن احلارث بن شبل عن أم النعمان  ضاحلديث بلفظه األول أخرجه ابن عدي وابن شاهني من طريقني عن شاذ بن فيا .( 2)
، واحلارث بن شبل قال احلافظ 429كما يف التقريب ص/  ،وشاذ بن فياض صدوق له أوهام وأفراد ،الكندي عن عائشة به

 .ولكن احلديث اثبت 147انسخ احلديث البن شاهني ص/ :انظر. فإسناده ضعيف 211"ضعيف" التقريب ص/ :عنه
، ، صحيح مسلم كتاب احليض250برقم  1/479 ،ابب غسل الرجل مع امرأته ،صحيح البخاري كتاب الغسل :انظر

 وحلديث عائشة:"، وقال ابن عبد الرب730، 729، 724برقم  3/227 املاء يف غسل اجلنابة،ابب القدر املستحب من 
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء  انظر: ".ومها جنبان :ومنهم من يقول ,منهم من يقول: يشرعان فيه مجيعا ,طرق متواترة له

 =لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد هللا ابن عبد الرب,  األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر:
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 أو منه   ا ليتوض   أ  الن     فج   اء جفن   ة، ىف  الن     أزواج بع   ض لاغتس   ": ق   ال  عب   اس اب   ن ع   ن (2)
ويف لف  ظ عن  د اب  ن ."جين  ب ال امل  اء إن: ل ه رس  ول هللا  فق  ال. جنب  ا كن  ت  إىن هللا رس  ول َي: ل  ه فقال  ت يغتس ل

 ،ه ش  ئينجس   ال امل  اء إن" :يف لف  ظ عن  ده وعن  د اب  ن ماج  ةو  ،"جناب  ة عل  ي امل  اء ل  يس" :ش  اهني واب  ن اجل  وزي
 "ك ان رس ول هللا  :ويف لف ظ عن د مس لم (1)"أهن ا كان ت ميمون ة" :فضل وضوءها" ويف لفظ عن دمهاواغتسل ب

 (2)بفضل ميمونة". يغتسل

 حض ت إذ القطيف ة: ؟ قال تاخلميل ةم ا  :قلن ا اخلميل ة يف  الن يب مع أان امبين": قالت سلمة أمعن  (3)
 وه  و يقبله ا وك  ان :قال ت ،نع  م :قل تف ؟نفس ت :ق  الو   فض  حك رس ول هللا حيض يت ثي  اب خ ذآل فانس للت

 م    ن واح    د إانء م    ن  والن    يب أان أغتس    ل وكن    ت": ويف لف    ظ للبخ    اري "واح    د إانء م    ن ويغتس    الن ،ص    ائم
  (3)".اجلنابة

 المطلب الثاني: آراء العلماء في االغتسال بفضل طهور المرأة مع أدلتهم

األئم ة وأم ا ، هم اياجل وزي يف كتاب قد ذكره ا اإلم ام اب ن ش اهني واب ن االغتسال بفضل غسل املرأة مسألة
مل و  ،يف املس ألةالعلم اء اإلمام ابن شاهني ملا ذكر أحادي ث الب اب نق ل آراء بع ض و  اآلخرون فإهنم مل يذكروها،

"وق   ال مال  ك ب   ن أن   س  :حي  ث ق   ال ،وال س  لك مس   لكا يف رف   ع التع  ارض ب   ني األحادي   ث ،ي  رجح ق   وال منه   ا
 :وق  ال األوزاع  ي ,ل بفض  لها وتغتس  ل بفض  له إذا مل جت  د م  اء غ  ريهال أبس أن يغتس  : واللي  ث ب  ن س  عد مجيع  ا

  (4)وال يغتسل أحد من فضل صاحبه". ,يغتسالن إذا شرعا فيه مجيعا

                                                 

 .1/374 حتقيق: الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي, دار قتيبة, بريوت =

سنن أيب  :أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. انظر( 1)
، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء الرخصة يف ذلك، 68برقم  1/46داود كتاب الطهارة، ابب املاء ال جينب، 

، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، ابب الرخصة بفضل 324برقم  1/189، سنن النسائي كتاب املياه، 65برقم  1/94
و ، وفيه مساك بن حرب وه162، اإلعالم ص/149انسخ احلديث البن شاهني ص/ 370برقم  1/229وضوء املرأة، 

إال أهنم قالوا ومن مسع منه قدميا مثل شعبة وسفيان  ،كما قاله ابن املديين وغريه  ،صدوق إال أن روايته عن عكرمة مضطربة
ويف حديثنا قد روى أبو األحوص وسفيان عن عكرمة وهذا دليل  2/429انظر التهذيب  ،فحديثهم عنه صحيح مستقيم

ألنه   ،" أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة :1/397فظ يف الفتح صحة الرواية بل اتبعهما شعبة أيضا وقال احلا
لكن قد رواه عنه وهو ال حيمل عن مشاخيه إال صحيح حديثهم" فهو صحيح كما صححه األلباين يف  ،كان يقبل التلقني

 . 1/118صحيح سنن أيب داود 

م ل"وهذا احلديث ذكره مس :اإلمام النووي رمحه هللا ولكن قال اية مسلم هلذا احلديث فهي طريق آخر عن ابن عباس و ور ( 2)
 وعلى كل حال فاحلديث صحيح كما تقدم.  3/232رمحه هللا متابعة ال أنه قصد االعتماد عليه وهللا أعلم" شرح النووي 

 ،. صحيح مسلم كتاب احليض322برقم  1/556صحيح البخاري كتاب احليض، ابب النوم مع احلائض وهي يف ثياهبا، ( 3)
 .681برقم  3/197 ابب النوم مع احلائض يف حلاف،

  152. انسخ احلديث البن شاهني ص ( 4)
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ف   رجح  ،وأم   ا اإلم   ام اب   ن اجل   وزي فكأن   ه اخت   ار م   ذهب الرتج   يح يف رف   ع التع   ارض ب   ني أحادي   ث الب   اب
طه ور امل رأة عل ى ح ديث محي د وعب د هللا ب ن بفض ل فق ط عن وضوء الرجل  النهي حديث احلكم بن عمرو يف

الدال ة عل ى النه ي م ن الوض وء أو غس ل الرج ل بفض ل امل رأة والنه ي م ن الوض وء أو غس ل  سرجس وعلي 
وأم  ا ح   ديث عل  ي فه   و  ،ب  دعوى أن ح   ديث احلك  م أحس   ن وأج  ود م   ن ح  ديث محي   د ،امل  رأة بفض  ل الرج   ل
وال ذين وقف وه  ،فلم يرفعه إال عبد العزيز ب ن املخت ار" :وأما حديث ابن سرجس فقال عنه ،ضعيف ال حيتج به

ومل ي  ذكروا الكراه  ة للم  رأة أن تتوض  أ بفض  ل  ،مل ي  ذكروا في  ه الكراه  ة إال للرج  ل أن يتوض  أ بفض  ل وض  وء امل  رأة
وأم ا ح ديث  ,فكأن ه رج ح املوق وف ال ذي يواف ق ح ديث احلك م ال ذي رآه راجح ا عل ى غريه ا .وضوء الرجل"

"ل يس عل ى امل اء جناب ة" فك أن اب ن اجل وزي ي رى أن احل ديث هب ذا اللف ظ غ ري  :نة بلف ظعن ميمو  ابن عباس 
م ن إانء واح د....." فل يس في ه  "كن ت أغتس ل أان ورس ول هللا  :وأما املشهور هو بلف ظ أهن ا قال ت ،مشهور

  (1).قد رآها تغتسل فال وجه للنسخ" مث إنه حيتمل أن يكون رسول هللا  ،ما يدل على التعارض

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : يف إزالة التعارض بني أحاديث الباب على ثالثة مسالكالعلماء اختلف  
 ن  ه ق  وللك لرتج  يح،كم  ا تق  دم أن اب  ن اجل  وزي س  لك مس  لك ا  ،الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت: املس  لك األول

خمتل ف  ديث احلك مألن ح ؛يه نظرف ,حسن وأجود من حديث محيدأحديث احلكم أبنه يف  قوله ألن ؛ضعيف
هنم   ا أحل   ديثني ام   ع أن ال   راجح يف  ،اخل   الف يف ح   ديث محي   د أق   ل م   ن ح   ديث احلك   م كم   ا تق   دمفي   ه، ب   ل 
 ائم ب  نيق  وأم  ا حكم  ه عل  ى ح  ديث عل  ي وح  ديث اب  ن س  رجس فه  و مس  لم وم  ع ذل  ك فالتع  ارض  ،ص  حيحان

 ؛غ ري مس لم هور فه وه فإن ه غ ري مش وأما ما حك م عل ى ح ديث اب ن عب اس ابللف ظ ال ذي نقل  ،أحاديث الباب
 .أبلفا  متعددة اثبتألن احلديث 

"وق  ول أمح  د إن األحادي  ث م  ن  :رده احل  افظ بقول  هلك  ن  ،اإلم  ام أمح  د أيض  اوق  د اخت  ار ه  ذا امل  ذهب 
 . (2)الطريقني مضطربة إمنا يصار إليه عند تعذر اجلمع" مث ذكر احلافظ أبن اجلمع هنا ممكن 

 ،ذه ب اإلم ام اب ن ح زم إىل وق وع النس خ ب ني أحادي ث الب اب ،النس خ يف املس ألةالث اين: ادع اء  املسلك
ولكن ه  (3)ه بفض ل طه ور امل رأة انس خة ألحادي ث اإلابح ةاغتسالحيث ادعى أن أحاديث النهي عن وضوء أو 

 . ، فهو أيضا مذهب ضعيفالنسخ ال يثبت ابالحتماليذكر عليه دليال، و مل 
م نهم اخلط ايب وتبع ه احل افظ اب ن حج ر العلم اء اخت اره مجاع ة م ن  ،رواَيتاجلمع ب ني ال : املسلك الثالث

مج ع ب ني األحادي ث حبم ل أحادي ث النه ي عل ى م ا تس اقط "مام الشوكاين حي ث ق ال رمح ه هللا: وارتضى به اإل
وأحس ن من ه م ا  ،وب ذلك مج ع اخلط ايب ،واجل واز عل ى م ا بق ي م ن امل اء ،من األعضاء لكونه قد صار مستعمال

                                                 

  163اإلعالم ص/( 1)

 . 1/397فتح الباري ( 2)

 .1/215احمللى ( 3)
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  (1)ع به احلافظ يف الفتح من محل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث اجلواز"مج
اء من أعض ساقطتفيه هو اجلمع بني أحاديث املسألة فتحمل أحاديث النهي على ما  فالراجح

ذا وهب ،ى التنزيهنهي عليث الأو جيمع حبمل أحاد ،وأحاديث اجلواز على بقي من املاء يف اإلانء ،الوضوء
 بيل. إىل سواء الس اهلاديوفق و فال داعي لدعوى النسخ أو الرتجيح وهللا امل ،تعارض بني املروَيتيزول ال

** *** ** 

                                                 

 .1/397, فتح الباري 1/42، معامل السنن 1/41نيل األوطار ( 1)
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 رابعالمبحث ال

 الغسل لمن غسل الميت

 األحاديث الواردة في الغسل لمن غسل الميت: المطلب األول
 : على مشروعية الغسل لمن غسل الميتاألحاديث الدالة 

 .)1( .من غسل ميتا فليغتسل"": أنه قال ن النيب ع عن أيب هريرة  ( 1)

                                                 

 روي احلديث من طرق متعددة منها مايلي: ( 1)
 ن عن أبيه عن أيببد الرمحعء بن وابن شاهني والطرباين عن عمرو بن أيب سلمة عن زهري بن حممد عن العال أخرجه البيهقي (1

، 1/424للطرباين  ، املعجم األوسط130، انسخ احلديث البن شاهني ص/1/302هريرة به. انظر: السنن الكربى 
، ولكن ذكر التقريب ، كما يفمة صدوق له أوهام، والعالء بن عبد الرمحن صدوق له أوهام، وعمرو بن أيب سل985برقم: 

لبها عن زهري", فغلط فق هللا يف ترمجته قال اإلمام أمحد: " روى عن زهري أحاديث بواطيل كان مسعها من صدقة بن عبد
مرو بن أيب سلمة يروي ، )ضعيف( وعندان أن ع451، وصدقة بن عبد هللا جاء يف التقريب ص/4/329انظر: التهذيب 

ال يرويه حممد بن عمرو ، فق9/293 وهذه هي علة احلديث، وأعله الدارقطين أيضا كما يف علل الدارقطين عن زهري
 وصفوان بن سليم.

يرة لتوأمة عن أيب هر اان موىل ن نبهأخرجه أمحد وأبو داود الطيالسي وابن أيب شيبة وابن شاهني عن ابن أيب ذئب عن صاحل ب (2
، املصنف البن أيب 1/303، السنن الكربى 2433برقم: 4/75داود الطيالسي  ، مسند أيب2/354به. انظر: املسند 

، بصاحل موىل 1/378، وأعله ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 131، انسخ احلديث البن شاهني ص/3/269شيبة 
وق اختلط آبخره، احل: "صدصب عن التوأمة، بقوله: "قال مالك: ليس بثقة. وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه" وقال يف التقري
، 4/1375انظر: الكامل ، و 448قال ابن عدي: ال أبس برواية القدماء عنه كابن أيب ذئب وابن جرير" التقريب ص/

 قلت: روى عن صاحل هنا ابن أيب ذئب فزالت بذلك شبهة اختالطه، فاإلسناد يكون حسنا.

 صاحل عن أبيه ل ابن أيبن سهيعابن شاهني من طرق أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة والرتمذي والبيهقي وعبد الرزاق و  (3
برقم:  ،3/333غسل امليت،  ، سنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب يف الغسل من2/272عن أيب هريرة به. انظر: املسند 

, سنن ابن ماجة  993، برقم 3/318، سنن الرتمذي كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف الغسل من غسل امليت، 3116
، 3/407املصنف ، و 1/301، السنن الكربى 1463، برقم: 2/202ئز، ابب ما جاء يف غسل امليت، كتاب اجلنا

ىل ة إسحاق مو بني أيب هرير و ، و أدخل أبو داود والبيهقي يف طريقهما بني أيب صاحل 131انسخ احلديث البن شاهني ص/
 هم ثقات، وإاللألن رجاله ك حيح،صد فهو إسناد زائدة وهو ثقة، وقال األلباين: " فإذا كان حمفوظا كما ترجح عند أيب داو 

ه ابن اجلوزي والبيهقي ، وأعل1/173فالصواب أنه عن أيب صاحل عن أيب هريرة ليس بينهم إسحاق" انظر: اإلرواء 
 . 10/161، العلل للدارقطين 1/379والدارقطين ابلوقف على أيب هريرة. انظر: العلل املتناهية 

، 1/301ربى لسنن الكظر: امن طرق عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة به. ان وأخرج البيهقي وابن شاهني (4
بن عبد اأبو سلمة هو ، وحممد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي صدوق له أوهام و 133انسخ احلديث البن شاهني ص/

لكبري انظر: التاريخ ا وال يصح"ع: "فو الرمحن بن عوف ثقة، وأعله البخاري وأبو حامت ابلوقف، وقال البخاري عن الطريق املر 
 . 1/351، علل احلديث للرازي، 1/397

 =أخرجه أبو داود والبيهقي من طريق أمحد بن صاحل عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن القاسم ابن عباس عن عمرو بن  (5
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 )1( " من غسل ميتا فليغتسل".عن النيب  عن حذيفة  ( 2)

                                                 

، 3161، برقم: 3/334، عمري عن أيب هريرة به. انظر: سنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب يف الغسل من غسل امليت =
، "جمهول" وقال البيهقي: "هذا عمرو 742، وأعل احلديث بعمرو بن عمري قال يف التقريب: ص/1/103السنن الكربى 

 بن عمري إمنا يعرف هبذا احلديث وليس ابملشهور".

سحاق عن أيب إأيب عن   ليثأخرجه أمحد والبيهقي من طريق أابن بن يزيد العطار عن حيي بن أيب كثري عن رجل من بين (6
اد أعل اإلسنو يب هريرة به، أ، وأخرجه أمحد عن معمر عن حيي بن أيب كثري عن أيب إسحاق عن 2/280هريرة به. املسند 

، قلت: أبو 13/188يف جبهالة أيب إسحاق ورجل من بين ليث يف الطريق األول، وقال حمققوا املسند: إسناده ضع
كون الدوسي وهو يتمل أن ل، وحيتمل أن يكون موىل عبد هللا بن احلارث وهو مقبو إسحاق هذا الذي يروي عن أيب هريرة حي

ال  ليها أبهناعملرفوعة مث حكم ، ذكر البخاري هذين الطريقني من طرق أيب هريرة ا1107مقبول أيضا، كما يف التقريب ص/
احلديث  ء اختلفوا يف صحةفالعلما، واحلديث له طرق متعددة كما سبق بعض منها، 1/397تصح, انظر: التاريخ الكبري 

لكن احلافظ ابن حجر أورد مجلة ، و 1/375وضعفه, ذكر اإلمام ابن اجلوزي أربع طرق منها مث ضعفها يف العلل املتناهية 
يب يف قال الذه"نا" مث قال: ، مث قال: "ويف اجلملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حس1/173منها يف التلخيص 

هللا وا رواية الرفع و، بل قدملوقفقي: طرق هذا احلديث أقوى من عدة أحاديث احتج هبا الفقهاء، ومل يعلوها ابخمتصر البيه
ذه الطرق تدل على أن إحدى عشر طريقا مث قال: "وه 8/440أعلم" ساق له ابن القيم يف هتذيب السنن مع العون 

ف منجرب عضها ضعيسن وبحديث بعضها صحيح وبعضها حاحلديث حمفوظ" وقال األلباين: "وابجلملة فهذه مخسة طرق لل
 كلم العلماء يف كل واحدت. قلت: احلديث له طرق عديدة وإن 1/175فال شك يف صحة احلديث عندان". انظر: اإلرواء 

ا فع ومل يكن بينهموقف والر رض المنها إال أن احلديث مبجموع طرقه أقل درجته حسن، مث إن أكثرها أعل ابلوقف، وإذا تعا
و حسن ابنفراده لثاين فهاطريق اختالف فيمكن أن جيمع بينهما فيقال إنه اثبت موقوفا مرفوعا، وأحسن طريق عندي هو ال

 . 13/118فكيف مع الطرق األخرى وهللا أعلم. وراجع للمزيد: حاشية املسند 
عن يزيد بن زريع عن معمر بن راشد عن أخرجه البيهقي والطرباين وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن حممد بن منهال ( 1)

، املعجم 1/304أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة به. انظر: السنن الكربى كتاب الطهارة ابب الغسل من غسل امليت 
، العلل املتناهية 146، اإلعالم ص/134، انسخ احلديث البن شاهني ص/2760، برقم: 3/149األوسط 

إسحاق السبيعي ففيه مقال، قال البيهقي عن عمرو بن إسحاق الفقيه: "خرب أيب ، رجاله ثقات ما عدا والد أيب 1/477
إسحاق عن أبيه عن حذيفة ساقط" وقال علي بن املديين: "ال يثبت فيه حديث" وقال البيهقي: "واملشهور عن أيب إسحاق 

ه وأبوه ليس مبعروف يف النقل" عن انجية بن كعب األسدي عن علي" وضعفه ابن اجلوزي بقوله: "فإن أاب إسحاق تغري آبخر 
، وقال الدارقطين: "وال يثبت هذا عن أيب إسحاق واحملفوظ قول الثوري وشعبة ومن اتبعهما عن أيب 1/379العلل املتناهية 

إسحاق عن انجية عن علي، وكذلك رواه فرات القزاز عن انجية أيضا" مث ذكر طريق احملفوظ عن أيب إسحاق عن انجية عن 
فقلت: إن عمك الضال قد هلك يعين أابه، قال: اذهب فواره وال حتدث حداث حىت أتتيين، فأتيته فقلت  لنيب علي أتيت ا

، وقال أبو حامت: 4/146له، فأمرين فاغتسلت، مث دعا يل بدعوات ما يسرين ما عوض هبن من شيء" العلل للدارقطين 
ابن حجر تعليل اإلمام الدارقطين وأيب حامت  ولكن ذكر احلافظ 1/354"هذا حديث غلط ". انظر: علل احلديث 

للحديث مث قال: "ونفيهما الثبوت على طريقة احملدثني وإال فهو على طريقة الفقهاء قوي، ألن رواته ثقات" مث ذكر إعالل 
الم .قلت: ك1/137التلخيص احلبري البيهقي وابن املديين للحديث وقال: "وهذا التعليل ليس بقادح ملا قدمناه". انظر:

 =احلافظ ابن حجر فيه نظر؛ ألن قوله "رواته ثقات" ال يتأتى مع وجود والد أيب إسحاق فهو غري معروف، قاله ابن اجلوزي، 



 - 200 - 

 ،واحلجام  ة ،واجلمع  ة ،"الغس  ل م  ن أربع  ة اجلناب  ة :أن  ه ق  ال ع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا ع  ن الن  يب  ( 3)
 )1(.وغسل امليت"

 : عدم مشروعية الغسل لمن غسل الميتاألحاديث الدالة على  

ل   يس عل   يكم يف مي   تكم غس   ل إذا " :ق   ال رس   ول هللا : اب   ن عب   اس رض   ي هللا عنهم   ا ق   ال ع   ن ( 1)
 )2( .حبسبكم أن تغسلوا أيديكم" ،وإن ميتكم ليس بنجس ،غسلتموه

                                                 

فكيف يقال رواته ثقات مع وجود رجل جمهول، مث إن تعليقه أبن احلديث فيه ضعف على طريقة احملدثني فهذا اعرتاف منه  =
عندهم ملكة يف تصحيح احلديث وتضعيفه خاصة النقاد منهم، كأمثال أيب حامت على ضعف احلديث، فاحملدثون هم الذين 

 والدارقطين والبيهقي، فقوهلم حجة يف هذ الباب خبالف الفقهاء، فإن عندهم شيء من التساهل كما ال خيفى . 
ي من طريقني عن جلوز بن اني واأخرجه إسحاق بن راهويه وأبو داود والدارقطين والبيهقي واحلاكم وابن خزمية وابن شاه -1

ق:الدكتور عبد ويه:حتقين راهمصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد هللا بن زبري عن عائشة به. انظر: مسند إسحاق ب
يب داود كتاب اجلنائز، ابب يف أنن س(، 2/81ه. ) 1412الغفور البلوشي ,مكتبة اإلميان ابملدينة املنورة ,الطبعة األوىل ,

تانني لغسل ابلتقاء اخل، سنن الدارقطين كتاب الطهارة ابب يف وجوب ا3160، برقم: 3/333، الغسل من غسل امليت
تاب الطهارة ابب الغسل ، السنن الكربى ك582، برقم: 1/268، املستدرك للحاكم كتاب الطهارة 393، برقم: 1/119

 ومن غسل ن احلجامةغتسال م، صحيح ابن خزمية مجاع أبواب غسل التطهري ابب استحباب اال1/299من غسل امليت 
عل احلديث مبصعب بن ، وأ1/376، العلل املتناهية 138، انسخ احلديث البن شاهني ص/256، برقم: 1/126امليت 

 لبيهقي يفاوي وال ابحلافظ" وقال ، وقال الدارقطين يف سننه: "ليس ابلق946شيبة وقال احلافظ: "لني احلديث" التقريب ص/
عشر  ن النيب عائشة عالصحيح حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبري عن  الكربى: "أخرج مسلم يف

ن حديث عبد هللا مله شاهد يه، و فمن الفطرة: احلديث. وترك هذا احلديث فلم خيرجه وال أراه تركه إال لطعن بعض احلفاظ 
بة ليس عب بن شيح ومصديث: "ال يصبن عمرو إال أنه مل يذكر الغسل من غسل امليت، وقال أبو زرعة عن هذا احل

، 1/49امت حبن أيب ديث الابلقوي، قلت أليب زرعة: مل يرو عن عائشة من غري حديث مصعب؟ قال: ال" انظر: علل احل
بذاك  ائشة ليسعحديث "وقال أبو داود يف سننه: "وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه" وقال البخاري: 

مري وآخرون, دار بحي السالسيد صترتيب: أبو طالب القاضي, حتقيق: ا لإلمام أيب عيسى الرتمذي, " علل الرتمذي الكبري:
ل ابن عبد الرب يف التمهيد ، وقا246برقم:143ص/ ه1409, بريوت, مكتبة النهضة العربية, الطبعة األوىل,مل الكتبعا
 ن خزمية فاحلديثصحيح اب يقه علىواأللباين يف تعل:"وهو حديث ليس ابلقوي" وضعفه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 4/27

 ضعيف من أجل مصعب بن شيبة، وهللا أعلم.
أخرجه الدارقطين والبيهقي واحلاكم وابن شاهني من طريق أيب شيبة إبراهيم عبد هللا أيب بكر بن أيب شيبة عن خالد بن خملد ( 2)

عباس به. انظر: السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب حثي  عن سليمان بن بالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن
، املستدرك  1/306، السنن الكربى كتاب الطهارة ابب الغسل من غسل امليت 1818، برقم: 2/63الرتاب على امليت 

، واحلديث أعله البيهقي أبيب شيبة وروايته 135، انسخ احلديث البن شاهني ص/1426، برقم: 1/543كتاب اجلنائز 
هذا ضعيف واحلمل فيه على أيب شيبة" ورده احلافظ يف التلخيص إعالله أبيب شيبة حيث قال: "أبو "قوفا حيث قال: مو 

، "صدوق" قلت: وفيه 110شيبة هو إبراهيم بن أيب بكر بن أيب شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس" وقال يف التقريب ص/
و داود والنسائي وغريه: "ليس ابلقوي" وذكر اإلمام الذهيب حديث ابن رجل أخر فيه مقال وهو عمرو بن أيب عمرو، قال أب

 =عباس هذا من غرائبه حيث قال: "ومن غرائبه عن أبيه يف سنن الدارقطين إن ثبت اإلسناد إليه حديثه: ليس عليكم يف ميتكم 
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وغس ل اجلناب ة ك ل  ،ورمضان كل ص وم ،نسخ األضحى كل ذبح" :قال رسول : قال عن علي  ( 2)
 )1( ."، والزكاة كل صدقةغسل

وي   وم  ،وي  وم الفط  ر ،ي  وم اجلمع  ة :"الغس  ل واج   ب يف ه  ذه األَيم :الن  يب  ع  ن ع  ن أيب هري  رة   ( 3)
 )2(.ويوم عرفة" ،النحر

                                                 

افق احلاكم على تصحيح ، ولكن الذهيب و 3/282غسل" احلديث، فقال عبد احلق: "عمرو ال حيتج به" ميزان االعتدال  =
احلديث حيث قال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه وفيه رفض حلديث خمتلف فيه على حممد بن 

بل نعمل هبما فيستحب الغسل" املستدرك مع "عمرو أبسانيد: من غسل ميتا فليغتسل" وقال الذهيب يف التلخيص: 
، روى الدارقطين والبيهقي واحلاكم من طريقني 1/138ر يف التلخيص احلبري ، وحسنه احلافظ ابن حج1/543التلخيص 

عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس مرفوعا: "ال تنجسوا مواتكم فإن املسلم ليس 
كتاب   1/542املستدرك  ،2/57بنجس حيا وال موات". انظر: السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب املسلم ليس بنجس 

، وصححه احلاكم على شرطهما ووافقه الذهيب وصحح احلافظ ابن حجر وقفه على ابن 1/306اجلنائز السنن الكربى 
، ولكن ليس فيه دليل صريح على عدم مشروعية الغسل بغسل امليت، وهللا أعلم، واحلديث ابللفظ 3/163عباس الفتح 

 وغريه بقوله: " واملعروف موقوف" األول قد روي موقوفا ورجحه البيهقي 
أخرجه الدارقطين والبيهقي وابن شاهني من طريقني عن املسيب بن شريك عن عبيد املكتب عن عامر الشعيب عن مسروق ( 1)

برقم:  4/186عن على به. انظر: السنن للدارقطين كتاب األشربة وغريها ابب الصيد والذابئح واألطعمة وغري ذلك 
، وقال الدارقطين: "خالفه املسيب بن واضح 140، انسخ احلديث البن شاهني ص/9/221ربى ، السنن الك4702

عن املسيب بن شريك وكالمها ضعيفان واملسيب بن شريك مرتوك" مث ساقه من طريق ابن واضح عن ابن املسيب بن شريك 
ورواه البيهقي ابلوجهني ونقل عن  عن عتبة بن يقظان عن الشعيب عن مسروق عن علي به، وقال: "عتبة بن يقظان مرتوك"

ونقله الزيلعي يف نصب  6/2382الدارقطين تضعيفه الشديد للحديث وأخرجه أيضا ابن عدي هبذا اإلسناد يف الكامل 
، ونقل عن الفالس أنه قال: " أمجعوا على ترك حديث املسيب بن شريك" ونقل الذهيب وابن حجر أقوال 4/208الراية 

، اللسان 4/115ن شريك وذكرا هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت أنكر عليه هبا. انظر: امليزان العلماء يف املسيب ب
، 904، برقم: 2/304، فاحلديث ضعفه شديد فهو ضعيف جدا كما قاله األلباين. انظر: السلسلة الضعيفة 6/45

 ضعف شديد كما تقدم. ، وقال: "يف إسناده ضعف"، قلت: بل فيه9/734وضعفه احلافظ ابن حجر يف الفتح 
انظر: الكىن  .أخرجه الديلمي والدواليب وابن شاهني من طريقني عن صبيح أيب الوسيم عن عقبة بن صهبان عن أيب هريرة به( 2)

واألمساء: لإلمام أيب بشر حممد بن أمحد الدواليب , اعتىن به: الشيخ زكراي عمريات , دار الكتب العلمية بريوت, الطبعة 
)  .، مسند الفردوس:لإلمام الديلمي .)خمطوط( مبكتبة الشيخ زبري علي زئي ,حضرو , أتك2/147ه1420األوىل, 

نقل عنهما األلباين يف الضعيفة، وقال األلباين عن إسناد الدواليب وابن  138)ا(، انسخ احلديث البن شاهني ص/2/172
ن يغفلوه مجيعا وال يرتمجوه، وعمري بن عبد اجمليد شاهني: وهذا إسناد رجاله ثقات غري صبيح فهو العلة، ومن الغريب أ

، وانظر: السلسلة الضعيفة 3/377احلنفي قال ابن معني: "صاحل" وقال أبو حامت: "ليس به أبس" انظر: اجلرح والتعديل 
 قلت: يف كالم الشيخ األلباين أمران:  ،8/429

قال: "سئل ابن معني فقال: "صاحل" مث ضرب عليه  إن احلافظ ابن حجر نقل عن ابن معني يف هذا الراوي قولني؛ حيث -أ
 =، فالذي يبدوا أن فيه ضعفا خفيفا، ولكن اتبعه حيي بن عبد احلميد احلماين  4/439وقال: "ضعيف" انظر: لسان امليزان 



 - 202 - 

 مع أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في الغسل لمن غسل الميت

وأم ا األئم ة الب اقون ف إهنم مل يوردوه ا يف   ،ذكر اإلمام اب ن ش اهني واب ن اجل وزي ه ذه املس ألة يف كتابيهم ا 
: اإلم   ام اب   ن ش   اهني أورد ح   ديث أيب هري   رة بطرق   ه املتع   ددة يف الغس   ل مل   ن غس   ل املي   ت مث ق   الف ،كت   بهم

ولك  ن مل  ،اخل  الف يف ذل  ك" ف  أورد في  ه ح  ديث اب  ن عب  اس ال  ذي ي  دل عل  ى ع  دم مش  روعية الغس  ل يف ذل  ك"
حادي ث بينم ا اإلم ام اب ن اجل وزي توس ع إبي راد األ )1(،يرجح مسلكا من مسالك رف ع التع ارض ب ل س كت عن ه
حي ث ق ال  ،مث ضعف األحاديث يف مشروعية الغسل ،الدالة على الغسل ملن غسل امليت مع إيراد ما خيالفها

" وم ن محل ه فليتوض أ  :وي دل علي ه قول ه ،والذي أراه أن أحاديث الغسل من غس ل املي ت ال تثب ت" :رمحه هللا
: قد تكلم في ه أمح د وق ال ،بن شيبةوحديث عائشة يرويه مصعب   ،وكذلك الغسل ،" وذلك مرتوك ابإلمجاع

ص  ح ع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا أهن  ا أنك  رت الغس  ل م  ن  ،حل  ديث بعين  ها وتكل  م يف ه  ذا ،" أحاديث  ه من  اكري"
ألن  ه ال جي  ب وال  ؛وك  ذلك الغس  ل م  ن احلجام  ة منك  ر ،مث تنك  ره غس  ل املي  ت فكي  ف تروي  ه ع  ن رس  ول هللا 

  )2(.يستحب إمجاعا"

 األقوال مع الترجيحالمطلب الثالث: مناقشة 

 ،رتج يحمس لك ال وأم ا اب ن اجل وزي فإن ه ق د س لك في ه ،تقدم أن ابن شاهني سكت ع ن ت رجيح مس لك 
وهب ذا  ،جلم عق ني وه و ااحملقالعلم اء اخت اره بع ض  ،آخ ر وهن اك م ذهب ،مع أنه أشار أيضا إىل مسلك النسخ

 : اختلفوا يف ذلك على ثالثة مسالك أن العلماءتبني 
إلي  ه ع  زا ه  ذا امل  ذهب اإلم  ام اب  ن اجل  وزي إىل ق  وم وذه  ب   دع  اء النس  خ يف املس  ألة.ا: ولاملس  لك األ

ن األحادي ث ال يت ت دل عل ى الغس ل أب ، وق الوا)4(داود  واخت اره اإلم ام أب و )3(اإلمام أمحد كما ذك ره احل افظ 
اب ع ن ه ذا أبن ه ولك ن جي  ،نسخ األحادي ث ال يت أتم ر ابلغس ل حديث ابن عباس مرفوعاوقالوا إن  ،منسوخة

 : ضعيف وذلك ألمرين
 إن حديث ابن عباس الراجح فيه أنه موقوف. -أ

وإن صح مرفوعا فليس فيه دليل على وقوع النسخ فالنس خ ال يثب ت ابلش بهة واالحتم ال ف دعوى  -ب
                                                 

"حافظ إالأهنم اهتموه بسرقة 1060كما عند الديلمي،ولكن اليفرح مبتابعته ألن ضعفه شديد, قال يف التقريب ص/ =
 يث" فقول الشيخ عن رجال الدواليب: رجاله ثقات، فيه نظر.احلد

لتاريخ الكبري ارمجته يف جدت تقول الشيخ يف الصبيح أيب الوسيم: " ومن الغريب أن يغفلوه مجيعا وال يرتمجوه" فقد و  -ب
ف ه" فاحلديث ضعيلييتابع ع : "ال، بل إنه ذكر احلديث املذكور يف ترمجته بطريق الدواليب وابن شاهني عنه مث قال4/326

 من أجل صبيح أيب الوسيم ومن أجل صعف عمري ومتابعه كما تقدم وهللا أعلم.
 . 369انسخ احلديث البن شاهني ص/( 1)
 . 151اإلعالم ص/ (2)
 138-1/137انظر: التلخيص احلبري ( 3)
 . 3/333انظر: سنن أيب داود ( 4)
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 كما رده اإلمام ابن اجلوزي.  ةالنسخ مردود

  :لى قولنيعاختلف أصحاب هذا املسلك  الرتجيح بني الرواَيت، :املسلك الثاين
 ذهب اإلمام اجلوزي إىل أن أحاديث الغسل ال تثبت كما تقدم. : القول األول
ض عف األحادي ث ال يت خت الف و  ،ذهب اإلمام ابن حزم إىل ترجيح أحاديث الغسل لثبوهت ا : القول الثاين
ب ول  و ص  حت ه  ذه األحادي  ث املرفوع  ة فل  يس فيه  ا دلي  ل مل  ن يق  ول بع  دم وج  و " :وق  ال ،أحادي  ث الغس  ل

 ،فه ذا م ا نق ول ب ه وال  الف ه ،ألن غاية ما تدل هذه األحاديث عل ى أن املس لم ال ي نجس حي ا وميت ا ؛الغسل
"وإذا وقع التنازع وجب ال رد إىل م ا اف رتض : ولكن األمر بغسل من غسل امليت ليس من هذا القبيل" مث قال

ا ابإلس ناد الثاب ت إبجي اب الغس ل م ن غس ل والس نة ق د ذكرانه  ،هللا تعاىل الرد إليه من كالم ه وك الم رس وله 
 )1( .امليت"

أحادي   ث  نيب   اجلم   ع ك   ن أم وهن   ا ق   د ،الرتج   يح ال يص   ار إلي   ه إال إذا مل ميك   ن اجلم   ع ب   ني األدل   ة: قل   ت
 .، فالرتجيح مذهب ضعيفاملسألة

تق  دم يف خت  ريج األحادي  ث أن ح  ديث أيب هري  رة حس  ن يف وق  د  ،اجلم  ع ب  ني األحادي  ث: املس  لك الثال  ث
وإن مل تص ح مرفوع ا ولك ن ح ديث اب ن عب اس ق د ثب ت موقوف ا علي ه  املخالف ة ل هحاديث األوأما  ،أقل أحواله

"كن ا نغس ل املي ت : " ليس عليكم يف ميتكم غس ل إذا غس لتموه" وثب ت أيض ا ع ن اب ن عم ر أبن ه ق ال: بلفظ
ألن الص  حابة م  ا  ؛رف  وعألس  لوب أن ل  ه حك  م املا فاألش  به مث  ل ه  ذا )2(فمن  ا م  ن يغتس  ل ومن  ا م  ن ال يغتس  ل"

وخاص  ة إذا حك  ى أح  دهم أبس  لوب "كن  ا نفع  ل ك  ذا"   يعمل  ون إال بع  د إطالعه  م عل  ى س  نة م  ن رس  ول هللا 
 .وهللا أعلم  ،فالظاهر أن له حكم الرفع

بقرين  ة ع  دم  س  تحبابعل  ى الن  دب واال ابلغس  لب  ني ال  رواَيت حبي  ث محل  وا األم  ر العلم  اء وهل  ذا ق  د مج  ع 
احملقق ني  العلم اء صرح هبذا اجلمع مجاع ة م ن  ،فهم محلوا ذلك على اجلواز ،مرات أخرى الصحابة يف اغتسال

" ال أعل  م  :ب  ل ق  ال اخلط  ايب ،وغ  ريهم )6(واأللب  اين )5(والش  وكاين )4(وال  ذهيب )3(كاحل  افظ اب  ن حج  ر واخلط  ايب
األم ر يف ذل ك يك ون ويش به أن  ،وال الوض وء م ن محل ه ،م ن غس ل املي ت غتس الأحدا من الفقهاء يوج ب اال

أم ر الغاس ل ابلغس ل  " مث ذك ر احتم اال يف مع ا األم ر ابلغس ل وه و أن ه ميك ن أن الرس ول على االستحباب
م  ن أج  ل أن  ه رمب  ا يص  يبه رشاش  ة الغس  ول ورمب  ا ك  ان عل  ى ب  دن املي  ت زاس  ة ف  إذا أص  ابه نض  حه وه  و ال يعل  م 

                                                 

 . 25-2/23انظر: احمللى ( 1)
  .1/306، السنن الكربى 10842برقم  2/73اجلنائز ابب تسليم يف اجلنازة سنن الدارقطين كتاب ( 2)
 . 1/307انظر: معامل السنن ( 3)
 . 1/543انظر: املستدرك مع التلخيص ( 4)
 . 1/298انظر: نيل األوطار ( 5)
 .71، أحكام اجلنائز ص/1/175انظر: اإلرواء ( 6)
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  ،فكان عليه غسل مجيع البدن انتهى ملخصا
وأما ما ورد عن ابن املديين وأمحد والذهلي وابن املنذر أبن ه ة هو اجلمع بني الرواَيت، فالراجح يف املسأل
وإال فح  ديث أيب هري  رة  ،فه  ذا حيم  ل عل  ى أن  ه ال يص  ح في  ه ح  ديث بطري  ق مس  تقل ء,ال يص  ح يف الب  اب ش  ي

 .)1(وهلل احلمد. ،اثبت مبجموع الطرق والشواهد كما تقدم ذلك مفصال

                                                 

 .71، أحكام اجلنائز ص/1/175، اإلرواء 138-1/137انظر: التلخيص احلبري ( 1)
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 خامسالمبحث ال

 جنب من غير أن يمس ماءنوم ال

 المطلب األول: األحاديث الواردة في نوم الجنب من غير أن يمس ماء
 : غتسالاألحاديث الدالة على نوم الجنب قبل اال

 )1(.ينام وهو جنب ال ميس ماء" "كان رسول هللا  :عن عائشة رضي هللا عنها ( 1)
 : األحاديث الواردة على خالف ذلك. 

إذا أراد أن ين  ام وه  و جن  ب توض  أ وض  وءه  "ك  ان رس  ول هللا : قال  تع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا  ( 1)
"غس  ل فرج  ه وتوض  أ للص  الة" ويف لف  ظ عن  د مس  لم "ع  ن عب  د هللا ب  ن أيب  :للص  الة" ويف لف  ظ عن  د البخ  اري

كي  ف يص  نع يف اجلناب  ة؟ أك  ان :  قل  تف  ذكر احل  ديث وفي  ه " س  ألت عائش  ة ع  ن وت  ر رس  ول هللا  :ق  يس ق  ال

                                                 

أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجة وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة به. انظر: ( 1)
، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، 228برقم  1/114سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف اجلنب يؤخر الغسل، 

، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب يف اجلنب ينام 118برقم  1/202ينام قبل أن يغتسل،  ابب ما جاء يف اجلنب
رجاله ثقات غري أيب  152، اإلعالم ص/226، انسخ احلديث البن شاهني ص/581برقم  1/326هبيئته ال ميس ماء، 

بن هارون أنه قال: "هذا  ونقل أبو داود عن يزيد 739إسحاق فإنه اختلط أبخره كما قال احلافظ يف التقريب: ص/
احلديث وهم من أيب إسحاق" وقال الرتمذي: "ويرون أن هذا غلط من أيب إسحاق" ونقل أبو حامت عن شعبة أنه قال عن 

، وخالصة 1/140وقال اإلمام أمحد: "ليس بصحيح" التلخيص احلبري  1/39هذا احلديث: "ولكين أتقيه" علل احلديث 
 يف ثالثة أمور: القول: ما أعل احلديث تنحصر 

رواية  بن األسود خبالف د الرمحني وعب( إن أاب إسحاق رمبا دّلس فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخع1
من جهة  يعي صحيحالسب أيب إسحاق، ذكره الدارقطين يف الكربى مث أجاب عليه أيضا حيث قال: "وحديث أيب إسحاق

كان و اعه عمن روى عنه بنّي مس س إذابنّي مساعه من األسود يف رواية زهري بن معاوية عنه، واملدل الرواية، وذلك أن إسحاق
 ثقة فال وجه لرده".

تلط ت يف معرفة من اخب النريالكواكا( وإن أاب إسحاق اختلط آبخره كما قاله احلافظ وذكره ابن الكيال يف املختلطني، انظر: 2
ثباهتم ئمة التابعني ابلكوفة وأأنكر اختالطه حيث قال: "من أ 3/270ذهيب يف امليزان ولكن ال 341من الرواة الثقات ص/

ه لناس فيه كما قالاهو أثبت و ثوري إال أنه شاخ ونسي ومل خيتلط" فأاي كان فإن هذا احلديث قد رواه مجاعة منهم سفيان ال
 فزالت بذلك شبهة اختالطه. 4/341احلافظ نفسه. انظر: التهذيب 

ان يتوضأ قبل ك  "أن النيب  فسها:نلعلماء الذين تكلموا فيه ضعفوه من أجل تعارضه مبا جاء عن عائشة رضي هللا عنها ( إن ا3
نه مفصال، مث إن يأيت بياسكما   أن ينام" واجلواب عنه إن التعارض الذي رأوه غري واقع، ألن اجلمع بني احلديثني ممكن

 وهو جنب فقال: "نعم، "أينام أحدان  عنه حيث أنه سأل رسول هللا احلديث له شاهد صحيح من حديث عمر رضي هللا
رض ال جيوز غريه فيس أبمر للنوم اويتوضأ إن شاء" صحيح ابن حبان كتاب الطهارة ابب البيان أبن الوضوء للجنب إذا أراد 

 211برقم  1/106وم ، صحيح ابن خزمية كتاب الطهارة ابب استحباب وضوء اجلنب إذا أراد الن1216برقم  4/18
 1/224ن أيب داود واأللباين يف صحيح سن 1/202فاحلديث اثبت صحيح كما صححه الدارقطين يف السنن الكربى 

 بن حبان.حيح اوالشيخ أمحد شاكر يف تعليقه على سنن الرتمذي والشيخ شعيب األرنووط يف تعليقه على ص
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ا توض أ فن ام، مبكل ذلك قد كان يفعل، رمبا اغتسل فنام ور :  م ينام قبل أن يغتسل؟ قالتيغتسل قبل أن ينام أ
ويف لفظ عند ابن شاهني "قالت رمبا اغتسل قب ل أن ين ام ورمب ا انم  "احلمد هلل الذي جعل يف األمر سعة :قلت

 )1(.قبل أن يغتسل"

أن مي    وت ف    ال حتض    ره  "ال أح    ب أن يبي    ت املس    لم جنب    ا أخ    اف :ع    ن الن    يب  ع    ن أيب هري    رة  ( 2)
 )2(.املالئكة"

 في نوم الجنب من غير أن يمس ماء أدلتهموآراء العلماء : المطلب الثاني

مث  ،حي ث أوردا فيه ا أحادي ث الب اب املتعارض ة ،ذكر هذه املسألة اإلمام اب ن ش اهني وتبع ه اب ن اجل وزي 
جم ع اب ن ش اهني ونس به اب ن اجل وزي ف ة،، وردا على من ادعى النسخ يف املسألاتفقا على اجلمع بني الرواَيت

ال مي  س م  اء أن  ه ين  ام جنب  ا وال مي  س م  اء" عل  ى  "ك  ان رس  ول هللا  :حبم  ل ح  ديث عائش  ةالعلم  اء إىل بع  ض 
إذا أراد أن ين ام وه و جن ب توض أ وض وءه  كان رس ول هللا   :فال ينايف حديث عائشة اآلخر بلفظ  (3)للغسل

مجع ابن اجلوزي حبم ل احل ديثني عل ى أحوال ه و وضوء إذا أراد أن ينام.  للصالة" فكان ال يغتسل بل يكتفي ابل
  املختلف   ة فك   ان وأم   ا ح   ديث أيب هري   رة  (4).وين   ام واترة يغتس   ل" ,واترة يتوض   أ ,اترة ين   ام وال مي   س م   اء

وأما .." فقد ضعفه ابن اجلوزي وسكت عنه اب ن ش اهني."ال أحب أن يبيت املسلم وهو جنب. :مرفوعا بلفظ
  األثرم واحلازمي واجلعربي فإهنم مل يوردوا هذه املسألة يف كتبهم. ئمة اآلخرون:األ

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

، اب أحادي ث الب اجلم ع ب ني ابن شاهني وابن اجلوزي ق د اتفق ا عل ى: سبق يف املطلب الثاين أن اإلمامني 
 : الثة مسالكرائهم يف ثآارض بني الرواَيت وميكن تلخيص اآلخرين يف رفع التعأخرى للعلماء آراء وهناك 

ذك ر ه ذا املس لك اإلم ام الطح اوي عن د بيان ه للتوجيه ات يف   ,ادعاء النسخ يف املسألة: املسلك األول
  مل ا تعارض ت األحادي ث ع  ن عائش ة احتم ل أن الن  يب : إزال ة التع ارض ب ني أحادي  ث الب اب فق ال م ا ملخص  ه

 ،ف  أبيح للجن  ب أن ي  ذكر هللا عل  ى حال  ه ،ح  ىت ين  ام عل  ى ذك  ر مث نس  خ ذل  ك احلك  م ك  ان يتوض  أ عن  د الن  وم
                                                 

وابب اجلنب  286برقم  1/516يت إذا توضأ قبل أن يغتسل، صحيح البخاري كتاب الغسل، ابب كينونة اجلنب يف الب( 1)
, صحيح مسلم كتاب احليض، ابب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له، 288برقم  1/517يتوضأ مث ينام، 

 .230, انسخ احلديث البن شاهني ص/704ـ  700برقم  208ـ  3/207
فروخ عن يزيد بن عياض عن األعرج عن أيب هريرة به. انظر: أخرجه ابن عدي وابن شاهني والذهيب من طريق شيبان بن ( 2)

.وفيه يزيد بن عياض قال احلافظ: 4/437، امليزان 230، انسخ احلديث البن شاهني ص/7/265الكامل البن عدي 
. وشيبان بن فروخ "صدوق رمبا يهم رمي ابلقدر" كما يف التقريب 1081"وكذبه مالك وغريه" كما يف التقريب ص/

فاحلديث ضعيف جدا  154وضعفه ابن اجلوزي بقوله "فإن يزيد بن عياض ليس بشيء" كما يف اإلعالم ص/ .442ص/
 من أجل يزيد بن عياض وهللا أعلم. 

 . 231-226انسخ احلديث البن شاهني ص/( 3)

 . 154-151اإلعالم ص/( 4)
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"إمن  ا أم  رت : فق  ال ؟أال تتوض  أ: خ  رج م  ن اخل  الء فقي  ل ل  ه ديث اب  ن عب  اس أن رس  ول هللا حب  اس  تدل ل  ذلك و 
ا أن "ومم ا ي دل عل ى نس خ ذل ك أيض  :مث قال ،ابلوضوء إذا قمت إىل الصالة" فأخرب أنه ال يتوضأ إال للصالة

مث ذك ر س نده  مث جاء عنه أنه قال بع د رس ول هللا  ،يف جوابه لعمر قد روى ما ذكران عن النيب  ابن عمر 
عن اب ن عم ر أن ه ق ال: "إذا أجن ب الرج ل وأراد أن أيك ل أو يش رب أو ين ام غس ل كفي ه ومض مض واستنش ق 

أم  ر يف  عل  م أن رس  ول هللا  وغس  ل وجه  ه وذراعي  ه وغس  ل فرج  ه ومل يغس  ل قدمي  ه" فه  ذا وض  وء غ  ري اتم. 
  (1)ذلك بوضوء اتم فال يكون هذا إال  ثبت النسخ لذلك عنه"

وهل  ذا رد  ال وش  بهةال ذي ذك  ر اإلم  ام الطح  اوي ض عيف فالنس  خ ال يثب  ت مبث  ل ه  ذا الك الم فه  و احتم  و 
 هذا املذهب اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي. 

ض احلف ا  إىل ت رجيح ح ديث عائش ة ال ذي ي دل عل ى ذه ب بع   الرتجيح بني ال رواَيت.: املسلك الثاين
ك ان ين ام جنب ا ال ذي رواه أب و إس حاق بلف ظ:  الغسل أو على الوضوء على األق ل عل ى ح ديث عائش ة اآلخ ر 

 ،اختصره أبو إسحاق من حديث طوي ل فأخط أ يف اختص اره ،وال ميس ماء" ورأوا أن حديث أيب إسحاق غلط
ة األول بصحة إسناده مث إن عائشة كانت تفىت ابلوضوء للجن ب إذا استدل هؤالء على ترجيح حديث عائشو 

  (2)أراد النوم.
لكن ه م  ذهب و  ,ملثاب  ةاف رتجح الرواي ة ال  يت يوج د معه  ا عم ل ال  راوي عل ى احل  ديث ال ذي ال يك  ون بتل ك 

ل ل ال يت ي ع العمجتق دم اجل واب ع ن   ,ضعيف أيضا ألن ح ديث عائش ة ال ذي رواه أب و إس حاق ح ديث اثب ت
 ,يلة وطلب ا للفض ااباس تحبه ب وأما فتوى عائشة فيحتمل أهنا كان ت أتم ر  .وا هبا مفصال عند ختريج احلديثعلل

 الرتجيح.  صار إىليفهو مذهب مرجوح فإذا أمكن اجلمع فإنه ال  ,فلما وقع االحتمال بطل االستدالل
 : بني أحاديث الباب بوجهنيالعلماء مجع مجاعة من  : املسلك الثالث

ى أن  ه ال مي  س م  اء ك  ان ين  ام وال مي  س م  اء عل    م  ل مب  ا ج  اء يف ح  ديث عائش  ة أن الرس  ول أن  ه حي ( 1)
 فيطابق مع حديث عائشة اآلخر.  ،فهذا ال ينفي الوضوء ،الغسل

يف بع ض األوق ات  املختلفة وك ان  أن حديث عائشة "ال ميس ماء" حيمل على حالة من أحواله  ( 2)
جه هو الذي رجحه ابن اجلوزي وحسنه النووي والوجه األول قال ب ه وهذا الو  ،ال ميس ماء أصال لبيان اجلواز

  (3)ابن شاهني وغريه.

 مكن ف ال يص ارأجلمع إذا رتجح والعلم عند هللا أن اجلمع بني أحاديث الباب هو الصواب ألن ايفالذي 
مرفوع ا  يث أيب هري رةدح رتة وأم ا إذا مل تظهر أمارة من أمارات النس خ املعب  السيماإىل النسخ ال إىل الرتجيح و 

 فهو حديث ضعيف فال يقاوم األحاديث الصحيحة وهللا أعلم. 
                                                 

 . 167-1/166شرح معاين اآلاثر ( 1)

 . 164-1/163املصدر السابق ( 2)

 . 3/209نهاج للنووي امل( 3)
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 دسالمبحث السا

 حكم غسل يوم الجمعة 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في غسل يوم الجمعة
 : األحاديث الدالة على وجوب غسل يوم الجمعة 

   )1(.حدكم إىل اجلمعة فليغتسل""إذا جاء أ :قال رسول هللا  :قال عن ابن عمر  ( 1)

  )2(."غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم" :عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري  ( 2)

"مل حتتبس ون  بينما هو خيطب يوم اجلمع ة إذا دخ ل رج ل فق ال عم ر  أن عمر  :عن أيب هريرة  ( 3)
"إذا راح  :ق ال  تس معوا الن يب "أمل :فق ال ،ما هو إال أن مسعت الن داء فتوض أت :فقال الرجل "عن الصالة؟

   )3(.أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل"

 : على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة األحاديث الدالة 

وك   انوا إذا راح   وا إىل اجلمع   ة راح   وا يف  ,"ك   ان الن   اس مهن   ة أنفس   هم :ع   ن عائش   ة رض   ي هللا عنه   ا ( 1)
   )4(."لو اغتسلتم" :هيئتهم فقيل هلم

"م   ن توض   أ ي   وم اجلمع   ة فبه   ا ونعم   ت وم   ن اغتس   ل فالغس   ل  : ع   ن مس   رة ب   ن جن   دب ع   ن الن   يب ( 2)
  (5)."أفضل

                                                 

، صحيح مسلم كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة، 877برقم  2/453صحيح البخاري كتاب اجلمعة، ابب فضل يوم اجلمعة، ( 1)
 . 137، اإلعالم ص/125، انسخ احلديث البن شاهني ص/1948برقم  6/369

صحيح مسلم كتاب اجلمعة، ابب ، 879برقم  2/453صحيح البخاري كتاب اجلمعة، ابب فضل الغسل يوم اجلمعة، ( 2)
 .139، اإلعالم ص/1954برقم  6/371وجوب غسل اجلمعة، 

, صحيح مسلم كتاب اجلمعة، ابب وجوب غسل اجلمعة، 882برقم  2/470انظر صحيح البخاري كتاب اجلمعة، ابب، ( 3)
 142، اإلعالم ص/1953برقم  6/370

، صحيح مسلم كتاب اجلمعة، 903برقم  2/491زالت الشمس، صحيح البخاري كتاب اجلمعة، ابب وقت اجلمعة إذا ( 4)
 . 142، اإلعالم ص/126، انسخ احلديث البن شاهني ص/1956ـ  1955برقم  6/381

أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي والبيهقي وابن خزمية وابن شاهني من طريقني عن قتادة عن احلسن عن مسرة به، ( 5)
 أن احلديث أعل بكونه من رواية احلسن عن مسرة، ويف مساع احلسن عن مسرة خالف مشهور، وقال رجال اإلسناد ثقات، إال

النسائي عقيب هذا احلديث: "احلسن عن مسرة كتاب، ومل يسمع احلسن من مسرة إال حديث العقيقة" وهو قول البزار وغريه، 
ا قاله األلباين وحمققوا املسند، ومن شواهده حديث وهو الذي رجحه الشيخ األلباين، ولكن حديثنا هذا حسن ابلشواهد،كم

وعبد الرمحن بن مسرة يف  1/296وحديث أنس عند البيهقي يف الكربى  5313جابر عند عبد الرزاق يف املصنف برقم 
وال خيلو واحد من هذه الشواهد من مقال،  1/295، وحديث ابن عباس يف السنن الكربى أيضا 1/296السنن الكربى 

، املسند )النسخة احملققة( 2/184جموعها مع حديث مسرة يتحسن احلديث، انظر: صحيح سنن أيب داود ولكن مب
 . 1/67التلخيص احلبري  :وانظر ألقوال العلماء يف مسألة مساع احلسن عن مسرة 33/280
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 (1)معة فقد أحسن, ومن تركه فقد أحسن"."من اغتسل يوم اجل :عن النيب  عن جابر  ( 3)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في غسل يوم الجمعة مع أدلتهم

ه  ا األحادي  ث وردا فيأي  ث أهنم  ا اإلم  ام اب  ن ش  اهني وتبع  ه اب  ن اجل  وزي ح ذك  ر مس  ألة غس  ل ي  وم اجلمع  ة 
 : يف رفع التعارض على قولني ااملتعارضة يف الباب مث اختلف

نس ختها  ،ذهب اإلمام ابن شاهني إىل أن األحاديث يف وجوب غسل يوم اجلمعة منس وخة: القول األول
 ,لس بب لغس ل ي وم اجلمع ة ك اناب الرس ول  أم رواس تدل ل ذلك أبن  س تحباب،األحاديث اليت تدل عل ى اال

فبق  ي  ,فلم  ا زال الس  بب زال احلك  م ,وه  و أن الن  اس ك  انوا يف مهن  ة أنفس  هم فتخ  رج م  نهم ال  روائح الكريه  ة
"وه ذا ح ديث منس وخ ال حك م  :حيث قال رمحه هللا عقب ح ديث اب ن عم ر  ،وُنسخ الوجوب ستحباباال

: "ل و اغتس لتم" مث ق ال :لن يب فق ال ا ،له وذلك أهنم كانوا أيتون م ن أعم اهلم فيعرق ون وتك ون م نهم ال روائح
 )2(""من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو األفضل

لنس خ يف املس ألة ابمال اإلمام ابن اجلوزي إىل اجلمع ب ني أحادي ث الب اب حي ث رد الق ول  : القول الثاين
مث ذك   ر م   ذهب اجلم   ع ب   ني  ،وألن األحادي   ث ال   يت ت   دل عل   ى الوج   وب أق   وى وأص   ح ،الت   اريخ معرف   ةلع   دم 

 :وق   ال س   تحباباألحادي   ث حبي   ث مح   ل ح   ديث أيب س   عيد ال   ذي في   ه "غس   ل ي   وم اجلمع   ة واج   ب" عل   ى اال
وي دل علي ه  ،وهذا اختيار اخلطايب وغ ريه ،كما تقول حقك علي  واجب  ستحباب,"واجب أي الزم يف ابب اال

اة روى ابملع ا وم ن اجل ائز أن يك ون بع ض ال رو  ،أنه قرن ابلوج وب اس تعمال الس واك والطي ب وليس ا ب واجبني
 ,ف  ذكر الوج  وب" مث اس  تدل عل  ى كون  ه مس  تحبا حب  ديث عائش  ة وبقص  ة دخ  ول عثم  ان املس  جد وعم  ر خيط  ب

ف دل ذل ك عل ى أهن م علم وا  ,فل م ينك ر علي ه عم ر وال غ ريه م ن الص حابة ""م ا زدت عل ى أن توض أت: فقال
واجلع ربي ف إهنم مل ي وردوا ه ذه املس ألة األثرم واحل ازمي  وأما األئمة اآلخرون:  )3(أن الغسل مسنون أو منسوخ"

 يف كتبهم.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

وهن  اك ق  ول اثل  ث أله  ل العل  م،  ،اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي ق  د اختلف  ا عل  ى م  ذهبني ني:س  بق أن اإلم  ام 
                                                 

نظر: مسند اإلمام أيب أخرجه ابن شاهني من طريق أيب حنيفة عن أابن وهو ابن أيب عياش عن أيب نضرة عن جابر به. ا( 1)
،: أتليف: اإلمام أبونعيم األصبهاين , حتقيق:نظر حممد الفاراييب ,مكتبة الكوثر ابلرايض ,الطبعة األوىل , 60حنيفة ص/
وقال ابن شاهني: "قوله: ومن تركه فقد أحسن" زايدة غريبة ال أعرفها  128هـ, انسخ احلديث البن شاهني ص/ 1415

واحلديث أخرجه عبد الرزاق  130ه أابن بن أيب عياش وهو مرتوك كما قال احلافظ يف التقريب ص/يف غري هذا احلديث" وفي
وفيه  5313برقم  3/199أيضا من طريق الثوري عن رجل عن أيب نضرة عن جابر به بلفظ حديث مسرة، انظر: املصنف 

أن يكون ثقة أو ضعيفا. وللحديث طريق  رجل مبهم، فإن كان هو أابن نفسه فهو مرتوك كما تقدم، وإن كان غريه فيحتمل
 . 2/381آخر وبه يصلح أن يكون شاهدا حلديث مسرة كما ذكره األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

 129ـ  125انسخ احلديث البن شاهني ص/( 2)
 143ـ 137اإلعالم ص/( 3)
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 وخالصة األقوال أن العلماء اختلفوا يف رفع التعارض على مسالك ثالثة:
ه و رأي و  ،ومل أقف على من ادعى النسخ يف هذه املسألة غري اب ن ش اهني: ادعاء النسخاملسلك األول 

"والنس    خ ال يص    ار إلي    ه إال ابل    دليل وجمم    وع  :اس    تبعده وض    عفه اب    ن اجل    وزي ورده احل    افظ بقول    ه ,ض    عيف
ف  إن يف ح  ديث عائش  ة م  ا ي  دل أن ذل  ك يف أول احل  ال حي  ث ك  انوا  ،األحادي  ث ي  دل عل  ى اس  تمرار احلك  م

وم ع  ،بعد أن حص ل التوس ع ابلنس بة إىل م ا ك انوا في ه أوال هودين وأبو هريرة وابن عباس إمنا صحبا النيب جم
فكي   ف ي   دعى النس   خ بع   د  ،األم   ر ابلغس   ل واحل   ث علي   ه والرتغي   ب في   ه ذل   ك فق   د مس   ع ك   ل منهم   ا من   ه 

           )2(.معهم" إذ ال اتريخ ،فيما نقل عنه الزيلعي "ويف هذا بعد: وقال ابن اجلوزي )1(".ذلك؟

ش  اهني  دالل اب  نمث إن اس  ت ،ب  ل الت  اريخ ي  دل عل  ى خ  الف م  ا اس  تدل ب  ه اب  ن ش  اهني كم  ا تق  دم: قل  ت
ل زم م ن زوال ن ه ال يأل ؛في ه نظ ر ,األم ر ابلغس ل ك ان لس بب فلم ا زال الس بب زال احلك موأن حبديث عائش ة 
حي  ث زال  ،حل جام ار يف مس  ألة الرم ل واجلوهن اك مس ائل وأمثل  ة خت الف ه ذه القاع دة ك ،احلك م الس بب زوال

نس خ ة يف إثب ات الري كافي مث إن قول اب ن ش اهني "ولعل ه منس وخ" ه ذه العب ارة غ  ،فيهما السبب وبقي املسبب
 لم.  هللا أعووالنسخ ال يثبت ابلشك واالحتمال وإمنا ابليقني والربهان.  ،ملا حتمله من شك

 أحادي  ث الوج  وبذه  ب اإلم  ام اب  ن ح  زم والش  وكاين إىل ت  رجيح الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت:  :لك الث  ايناملس  
: مث إن األحادي  ث ال  يت ختالفه  ا ال ختل  و م  ن مق  ال، ق  ال الش  وكاين ،لص  حة أس  انيدها وتص  رحيها عل  ى املقص  ود

"وال يش  ك م  ن ل  ه أدىن إمل  ام هب  ذا الش  أن أن أحادي  ث الوج  وب أرج  ح م  ن األحادي  ث القاض  ية بع  دمها، ألن 
ذلك ح ديث مس رة وه و غ ري س امل م ن مق ال وس نبينه وأم ا بقي ة األحادي ث فل يس فيه ا إال أوضحها داللة على 

   )3(.جمرد استنباطات واهية"
 :ح ديث عائش ة وعم ر وق ال يف ،ضعف حديث احلس ن ع ن مس رة وم ا يف معن اهفقد اإلمام ابن حزم  وأما

لغس ل ف ال يش ك ذو ح س س ليم أن "فإنه ال خيلو إما أن حديث عائشة ورد قبل األحاديث الدالة يف إجي اب ا
وإن كان خرب عائشة بعد كل ما ذكران من إجياب الغسل فليس فيه نص وال دلي ل عل ى نس خ  ،احلكم للمتأخر
وأم ا  ،وه ذا أتكي د لألم ر املت يقن ،وإمنا هو  تبكيت ملن ترك الغس ل امل أمور ب ه املوج ب فق ط ،اإلجياب املتقدم

ألن  ه قط  ع خطبت  ه وب  دأ ي  وبخ عثم  ان يف ترك  ه  ؛ي  وم اجلمع  ةح  ديث عم  ر فه  و ي  دل أيض  ا عل  ى وج  وب غس  ل 
ن ه حيتم ل أن إمث  ،وهذا ال يفع ل عم ر م ع س كوت م ن حض ر م ن الص حابة لش يء مس تحب فق ط غتسال،لال

   )4(".عثمان اغتسل يف صدر يومه وحيتمل أن عمر أمره ابلرجوع للغسل

ص  ححوه وحس   نوه العلم  اء ع  ض وجي  اب ع  ن ه  ذا أبن ح  ديث مس  رة وإن ك   ان ض  عيف اإلس  ناد إال أن ب

                                                 

 .2/462فتح الباري ( 1)
 .1/88نصب الراية ( 2)
 .1/292نيل األوطار ( 3)
 17ـ  2/8لى احمل( 4)
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ثبوت  ه ف  اجلمع ب  ني األدل  ة ه  و الواج  ب ف  ال يص  ار إىل الرتج  يح إذا كم  ا تق  دم عن  د خترجي  ه ف  إذا س  ل م   ابلش  واهد
 أمكن اجلمع بني األدلة.

ق ال احل افظ اب ن ، ذهب اآلخ رون إىل اجلم ع ب ني أحادي ث الب اب : بني الرواَيت اجلمع :املسلك الثالث
"غس  ل ي  وم اجلمع  ة واج  ب عل  ى ك  ل حم  تلم" مل ي  رد ب  ه أن  ه ف  رض وإمن  ا ه  و ش  يء  :قول  ه "وحن  ن نق  ول إن :قتيب  ة

أوجبه على املسلمني كما جيب غسل العيدين على الفض يلة واالختي ار ليش هدوا اجملم ع أبب دان نقي ة م ن ال درن 
ه ذا كل ه سليمة من التفل  أمر مع ذلك ابلتطيب وتنظيف الثوب وأن يل بس ث وبني جلمعت ه س وى ث ويب مهنت ه و 

اختي   ار من   ه وإجي   اب عل   ى الفض   يلة ال جه   ة الف   رض مث عل   م علي   ه الس   الم أن   ه ق   د يك   ون يف الن   اس العلي   ل 
   )1(.ويكون يف البلد الشديد الربد الذي ال يستطاع فيه الغسل ملن قدر عليه أفضل" ,واملشغول

ال طائف  ة م  ن أه  ل عل  ى أن غس  ل اجلمع  ة ل  يس بواج  ب إالعلم  اء "وأمج  ع  :وق  ال احل  افظ اب  ن عب  د ال  رب
"غس  ل ي  وم اجلمع  ة واج  ب" عل  ى املبالغ  ة يف التأكي  د  الظ  اهر ق  الوا بوجوب  ه وش  ذوا يف ذل  ك"  محل  وا قول  ه 

ف  املراد من  ه "متأك  د يف حق  ه كم  ا يق  ول الرج  ل لص  احبه حق  ك عل  ي واج  ب أي متأك  د، ال أن امل  راد الواج  ب 
وي دل عل ى ه ذا أن ه   )2(إن امل راد من ه "وج وب س نة"احملتم املعاقب عليه" كما قال ه الن ووي وق ال اب ن عب د ال رب 

وأم  ا م  ا قال  ه عم  ر لعثم  ان يف أثن  اء خطبت  ه فه  و م  ن ابب   )3(.ق  رن ابلغس  ل الطي  ب والس  واك وليس  ا ب  واجبني
ن ه نبه ه عل ى ع دم أكم ا   ،ألن ترك الفضيلة من أمثال عثمان مم ن يقت دي ب ه الن اس تعج ب من ه عم ر ؛التعجب

والتبكري وغريه األجر العظيم والثواب اجلزي ل كم ا  غتسالأيضا فضيلة ويرتتب على االالتبكري إىل اجلمعة فهو 
وأم  ا م  ا ذك  ره اب  ن اجل  وزي م  ن احتم  ال أن يك  ون بع  ض ال  رواة روى ابملع  ا ف  ذكر لف  ظ  ,ج  اءت ب  ه األحادي  ث

اَيت "أبن الطع  ن يف ال  رو : الوج  وب يف ح  ديث "غس  ل ي  وم اجلمع  ة واج  ب عل  ى ك  ل حم  تلم" رده احل  افظ بقول  ه
مس   رة اثب   ت  ح   ديثفال   ذي ت   رجح ل   دي والعل   م عن   د هللا أن  (4)الثابت   ة ابلظ   ن ال   ذي ال مس   تند ل   ه ال يقب   ل"

حادي ث ف اجلمع إذا أمك ن ه و املطل وب واملتع ني ألن إعم ال احل ديثني أوىل م ن إمه ال األابلشواهد فإذا ثبت ت 
الص  يف واحل  رارة وخاص  ة إذا خرج  ت  أح  دمها فغس  ل ي  وم اجلمع  ة س  نة مؤك  دة وي  زداد أتكي  ده وأمهيت  ه يف أَيم

 وهللا أعلمالروائح الكريهة وتتأذى منه الناس.
** *** ** 

                                                 

 134أتويل خمتلف احلديث ص/( 1)
 .40ـ  4/20، التمهيد6/373املنهاج للنووي ( 2)
 . 1/155، شرح معاين اآلاثر 29، 4/25التمهيد ( 3)
 . 4/462فتح الباري ( 4)
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 سابعالمبحث ال

 البول قائما  

 البول قائما   فيالمطلب األول: األحاديث الواردة 
  ً  : األحاديث الدالة على جواز البول قائما

 مث دع  ا مب  اء فجئت  ه ب  ه فتوض  أ ,مش  ى إىل س  باطة ق  وم فب  ال قائم  ا أن رس  ول هللا " ع  ن حذيف  ة  ( 1)
 )1(.ومسح على اخلفني"

   )2(.أتى سباطة ففر ج رجليه مث ابل قائما" أن النيب " عن املغرية بن شعبة  ( 2)

ً عن األحاديث الدالة على النهي    : البول قائما

   )3(.أن يبول الرجل قائما" "هنى رسول هللا : قال عن جابر بن عبد هللا  ( 1)

   )4(هنى أن يبول الرجل قائما" أن النيب  "عن أيب هريرة  ( 2)

                                                 

، 226، 225ويف موضع آخر برقم  224برقم  1/435صحيح البخاري كتاب الوضوء، ابب البول قائما وقاعدا، ( 1)
، 163، انسخ احلديث البن شاهني ص/623برقم  3/157ح مسلم كتاب الطهارة، ابب املسح على اخلفني، صحي

 .59اإلعالم ص/
، سنن ابن 4/246أخرجه أمحد وابن ماجة والبيهقي وابن شاهني من طريقني عن أيب وائل عن املغرية به. انظر: املسند ( 2)

كتاب الطهارة ابب يف   1/101، السنن الكربى 306برقم  1/195ا، ماجة كتاب الطهارة وسننها، ابب يف البول قائم
البول قائما، رجاله ثقات ولكن أعله الدارقطين بقوله: "يرويه عاصم بن أيب النجود ومحاد بن أيب سليمان عن أيب وائل عن 

و الصواب" علل الدارقطين وه املغرية وومها فيه على أيب وائل، ورواه األعمش ومنصور عن أيب وائل عن حذيفة عن النيب 
وكذلك أعله الرتمذي هبذا كما نقل عنه احلافظ ابن حجر مث أجابه بقوله: "وهو كما قاله عن املغرية، وإن جنح ابن  7/95

خزمية إىل تصحيح الروايتني لكون محاد بن أيب سليمان وافق عاصما على قوله عن املغرية فجاز أن يكون أبو وائل مسعه 
والن معا، لكن من حيث الرتجيح رواية األعمش ومنصور التفاقهما أصح من رواية عاصم ومحاد، لكوهنما منهما فيصح الق

فاحلديث صحيح أيضا عن املغرية كما صححه األلباين وحمققوا املسند، صحيح  1/436يف حفظهما مقال" فتح الباري 
 .30/83، املسند 1/115سنن ابن ماجة 

ابن شاهني وابن اجلوزي عن أيب عامر العقدي عن عدي بن الفضل عن علي بن احلكم عن أيب أخرجه ابن ماجة والبيهقي و ( 3)
، السنن الكربى 309برقم  1/196نضرة عن جابر به. انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب يف البول قاعدا، 

رجاله ثقات ما عدا  60، اإلعالم ص/164كتاب الطهارة, ابب البول قاعدا، انسخ احلديث البن شاهني ص/  1/102
فضعفه شديد كما ضعفه البيهقي والشوكاين وقال األلباين: "ضعيف  672عدي بن الفضل فإنه مرتوك كما يف التقريب ص/

 . 1/117، نيل األوطار 29جدا" انظر: ضعيف سنن ابن ماجة ص/
عبد هللا بن رشيد عن محاد بن سلمة  أخرجه ابن شاهني من طريق حممد بن علي بن إمساعيل األيلي عن السري بن سهل عن( 4)

وفيه السري بن سهل قال ابن عدي: "يسرق  165عن أيوب عن عكرمة عن أيب هريرة. انسخ احلديث البن شاهني ص/
احلديث" وقال الذهيب: "كذبه ابن خراش" وقال ابن عدي عن البيهقي أنه قال: "ال حيتج به وال بشيخه" انظر: الكامل 

وقال  504وفيه عبد هللا بن رشيد قال احلافظ عنه "مستور" التقريب ص/ 3/12، اللسان 2/117، امليزان 3/1298
 =فاحلديث ضعيف من أجل شخصني ضعيفني. روى ابن شاهني والبيهقي وابن عدي  3/12البيهقي "ال حيتج به" اللسان 
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ويف لف  ظ عن  د  ,قائم  ا من  ذ أن  زل علي  ه الق  رآن" "م  ا ابل رس  ول هللا  :ع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا ( 3)
      )1(.ما كان يبول إال قاعدا" ،كان يبول قائما فال تصدقوه  "من حدثكم أن النيب  :أصحاب السنن

 )2(.فما بلت قائما بعد ،َي عمر ال تبل قائما :فقال أبول قائما "رآين رسول هللا  :عن عمر ( 4)

 البول قائما   في أدلتهموالمطلب الثاني: آراء العلماء 

ذكر اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي هذه املسألة وأما األئمة اآلخرون فإهنم مل يذكروها وأورد اإلمام اب ن  
أورد اب ن  ،اتفق ا عل ى اجلم ع ب ني أحادي ث الب اب شاهني وابن اجل وزي األحادي ث املتعارض ة يف ه ذه املس ألة مث

"وإذا ك ان األم  ر هك  ذا يف  :وق  ال بع د إي  راده اآلاثر املختلف  ة ،اآلاثر ع ن الس  لفو ش اهني األحادي  ث املرفوع  ة 
ألن ه  ؤالء  ،اخ  تالف الص  حابة والت  ابعني عل  ى ه  ذا احل  ديث وج  ب التوق  ف ع  ن اإلط  الق ع  ن نس  خه األول

فإذا كان األمر هك ذا ك ان الب ول قائم ا عن د احلاج ات إىل  ،مل ينسخ ممن أتخر أعرف مما نسخ من احلديث وما
  (3)وهللا أعلم" ،وغريه من الفعال أوىل ،ذلك ال أيمث إن شاء هللا لإلطالق به

                                                 

ل وهو قائم" انظر السنن الكربى من طريق هارون بن هارون عن األعرج عن أيب هريرة به بلفظ "من اجلفاء أن يبول الرج =
ولكن هارون هذا نقل ابن عدي عن البخاري أنه  165، انسخ احلديث البن شاهني ص/7/2586الكامل  2/286

"ضعيف" ونقل األلباين عن ابن عدي وابن حبان:  1016وقال يف التقريب ص/ "قال: "ال يتابع يف حديثه عن األعرج
وغريه مما ال يتابعه الثقات عليه" قلت: هذا قول البخاري نقل عنه ابن عدي كما يف "قال أبو أمحد "أحاديثه عن األعرج 

الكامل وقال ابن حبان: "يروي املوضوعات عن األثبات ال جيوز االحتجاج به" مث قال األلباين: "فمثله ال يستشهد وال  
خري فقد ورد عن ابن مسعود فهو ضعيف فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف أيضا. وأما اللفظ األ 1/98كرامة" إرواء الغليل 

 . 1/97أيضا مرفوعا، ولكنه صحيح موقوفا عليه كما يف اإلرواء 
أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن شاهني معلقا واحلاكم من طريقني عن املقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه ( 1)

برقم  1/17بواب الطهارة، ابب النهي عن البول قائما، ، سنن الرتمذي أ213، 6/192عن عائشة به. انظر: املسند 
، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب 29برقم  1/31، سنن النسائي كتاب الطهارة، ابب البول يف البيت جالسا، 12

انسخ احلديث  659برقم: 1/295، املستدرك كتاب الطهارة ابب البول قائما وقاعدا 307برقم  1/196البول قاعدا، 
رجاله ثقات فاحلديث صحيح، وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه  165شاهني ص/ البن

 . 1/115"ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة 
كرمي بن أيب أخرجه الرتمذي معلقا وابن ماجة والبيهقي وابن شاهني معلقا واحلاكم عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد ال( 2)

املخارق عن انفع عن ابن عمر عن عمر به. انظر: سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف النهي عن البول قائما، 
، السنن الكربى كتاب الطهارة ابب 308برقم  1/196، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب يف البول قاعدا، 1/17

وفيه عبد الكرمي بن أيب املخارق قال احلافظ عنه: "ضعيف"، مث  1/295رة ، املستدرك كتاب الطها1/102البول قاعدا 
إن احلديث أعل ابلوقف، كما ضعفه الدارقطين والرتمذي بقوله: "وإمنا رفع هذا احلديث عبد الكرمي بن أيب املخارق وهو 

: قال: قال عمر  ن عمر ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه أيوب السختياين وتكلم فيه، وروى عبيد هللا عن انفع عن اب
 . 29"ما بلت قائما منذ أسلمت" وهذا أصح من حديث عبد الكرمي" وضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجة ص/

 . 167-162سخ احلديث البن شاهني ص/ان( 3)
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ي  ث مح  ل ح ،النس  خ فتب  ني هب  ذا أن اب  ن ش  اهني ت  رجح لدي  ه أبن اجلم  ع ب  ني األحادي  ث أوىل م  ن دع  وى
أن و  ،ي فتحم  ل عل  ى التنزي  هوأم  ا أحادي  ث النه   ،ابل قائم  ا لبي  ان اجل  واز س  ول األحادي ث الدال  ة عل  ى أن الر 

 ولك ن ،الت ابعنيو لص حابة اعمل بواستدل على ذلك  ،األوىل هو البول قاعدا وجيوز البول قائما عند احلاجات
ك مث نه  ي ع  ن ذل  ة يف الاب  ن ش  اهني أورد أوال ح  ديث حذيف  ة يف ج  واز الب  ول قائم  ا مث أورد ح  ديث أيب هري  ر 

النس  خ مث  اهني ه  ووم  ن هن  ا زع م اب  ن اجل  وزي أبن م  ذهب اب  ن ش   "،"وه  ذا احل  ديث يوج  ب نس  خ األول :ق ال
 نسان" رشاشه على اإل ال يعودوإمنا هنى عنه لئ ،ألن البول قائما مباح ،"وليس هذا القول بصحيح :رده بقوله
كم  ا ه  و   ،م  ذهب اجلم  عألن اب  ن ش  اهني تراج  ع ع  ن ه  ذا امل  ذهب حي  ث ت  رجح لدي  ه  ؛في  ه نظ  ر :قل  ت

"فأم  ا ح  ديث حذيف  ة فل  ه  :األوج  ه حي  ث ق  ال بع  ضولك  ن اب  ن اجل  وزي زاد علي  ه  ،م  ذهب اب  ن اجل  وزي نفس  ه
قائم ا  "ابل رس ول هللا  :قال أبو هري رة ،ملرض منعه من القعود أنه إمنا فعله رسول هللا  :أحدها ؛ثالثة أوجه

كان ت الع رب تستش في   :ق ال الش افعي  ،م رض ك ان ب ه أنه استشفى بذلك م ن :والثاين (1)من جرح مبأبضه"
ومل ي  تمكن م  ن  ،ومل جي  د س  وى ذل  ك املك  ان ،أن يك  ون الب  ول أعجل  ه :لوج  ع الص  لب ابلب  ول قائم  ا. والثال  ث

  (2).القعود لكثرة األزاس فيه"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ص رح احملقق ون  مع بني أحاديث اجلواز والنهي، لكنكما تقدم أن ابن شاهني وابن اجلوزي اتفقا على اجل
، م ا ع دا (3)أمثال النووي واحلافظ ابن حجر واأللب اين أن أحادي ث النه ي يف الب ول قائم ا مل تثب ت ع ن الن يب 

 وم ن هن ا وق عكان يبول قائم ا ف ال تص دقوه م ا ك ان يب ول إال قاع دا"   "من حدثكم أن النيب  :حديث عائشة
 يف إزالة التعارض على مسلكني العلماء ني حديث حذيفة وحديث املغرية.فاختلف التعارض بينه وب

احل  افظ يف الف تح إىل أيب عوان  ة  هع زاوأن الب ول قائم  ا منس وخ،  ،ادع اء النس  خ يف املس ألة املس لك األول
ن احل افظ ولك  "قائم ا من ذ أن زل علي ه الق رآن "ما ابل رس ول هللا  :واستدال عليه حبديث عائشة، وابن شاهني

وحذيف  ة  ألن قص  ة الس  باطة كان  ت ابملدين  ة بع  د اهلج  رة،"والص  واب أن  ه غ  ري منس  وخ"  :رد ه  ذا امل  ذهب بقول  ه
" ثب  ت ع  ن عم  ر وعل  ي وزي  د ب  ن اثب  ت  :مث ق  ال احل  افظ رمح  ه هللا، (4)ال  ذي روى القص  ة م  ن كب  ار الص  حابة

 . (5)"وهللا أعلم ،من الرشا وهو دال على اجلواز من غري كراهة إذا أ ،وغريهم أهنم ابلوا قياما
                                                 

محاد بن غسان . وحديث أيب هريرة هذا أخرجه البيهقي واحلاكم من طريق  1/15 املأبض: ابطن الركبة كذا يف النهاية( 1)
، 1/101اجلعفي عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة به. انظر السنن الكربى 

ولكن خالفه الذهيب  ،"هذا حديث صحيح تفرد به محاد بن غسان ورواته كلهم ثقات" :وقال احلاكم1/182املستدرك 
 . 1/96اين يف اإلرواء "محاد ضعفه الدارقطين" وضعفه األلب :بقوله

 . 65-63اإلعالم ص/( 2)

 . 1/95، اإلرواء 3/158، املنهاج للنووي 1/438الفتح ( 3)

 . 1/116نيل األوطار ( 4)

 . 1/438فتح الباري ( 5)
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 . بققول كما سهذا العزو احلافظ مذهب النسخ إىل ابن شاهني فيه نظر ألنه قد رجع عن : قلت
اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي واخت  اره أيض  ا اب  ن  نياإلم  ام وه  و م  ذهباجلم  ع ب  ني ال  رواَيت : املس  لك الث  اين

ر يف صناعة احلديث أن ه مض اد خل رب حذيف ة "هذا خرب يوهم غري املتبح :حبان حيث قال عقب حديث عائشة
يب  ول قائم  ا عن  د س  باطة ق  وم خل  ف ح  ائط وه  ي يف  ألن حذيف  ة رأى املص  طفى  ؛ل  يس ك  ذلك ،ال  ذي ذك  رانه

إمن ا كان ت ت راه يف البي وت يب ول  ،انحية املدينة أبنا السبب يف فعله ذل ك وعائش ة مل تك ن مع ه يف ذل ك الوق ت
وق  ول عائش  ة "فكذب  ه" أرادت )فخطِ ئ  ه( إذ الع  رب تس  مي  ،مب  ا ع  اينوأخ  رب حذيف  ة  ،قاع  دا فحك  ت م  ا رأت

 (1)."اخلطأ كذاب
 ،لبي وتايف  ن يب فيحم ل ح ديث عائش ة عل ى م ا وق ع م ن الومذهب اجلم ع ب ني احل ديثني ه و ال راجح، 

 ،هلي  عفل  م تطل  ع ه  ي  البي  وت وأم  ا يف غ  ري ،وأن  ه مل يب  ل قائم  ا يف منزل  ه أو يف املوض  ع ال  ذي كان  ت عائش  ة مع  ه
عل م حج ة عل ى م ن مل  وم ن ،فكل أدى مبا عل م وحف ظ ،قائما بوله  فحفظ عن النيب  ،حذيفة عليهاطلع و 

 : جهانقائما فأقواها عندي و  من األوجه يف سبب بوله العلماء وأما ما ذكرها  ،يعلم
ان يب  ول قائم  ا ك   للحاج  ة والض  رورة لك  ون املوض  ع ال  ذي رأى في  ه حذيف  ة رس  ول هللا  أن  ه فعل  ه  ( 1)

 . (3)وأشار إليه ابن شاهني، والنووي (2)مزبلة لقوم فلم ميكنه القعود فيه ومل يطمئن إليه كما قاله ابن قتيبة

أن ه ابل قائم ا لك ون ه ذه وقي ل أيض ا  ،(4)، وقد رجحه احلافظ اب ن حج رأو فعله ذلك لبيان اجلواز ( 2)
 الب  ول: ل  ة القع  ود ول ذلك ق  ال عم  راحلال ة ي  ؤمن فيه  ا خ  روج احل دث م  ن الس  بيل اآلخ  ر يف الغال ب خب  الف حا

فه ذا احتم ال الدلي ل علي ه  أنه استشفى بذلك من مرض كان ب ه ،وأما ما ذكره ابن اجلوزيأحصن للدبر قائما
فه  و ح ديث ض عيف كم  ا  قائم  ا م ن ج رح مبأبض ه" "ابل رس ول هللا  :هري رة وك ذلك م ا ذك ره م  ن ح ديث أيب

فمسلك اجلم ع ه والراجح تثبت لعدم ظهور أمارات النسخ املعتربة وأما دعوى النسخ يف املسألة فإهنا مل  تقدم
 وهللا أعلم. 

** *** ** 

                                                 

 . 4/279صحيح ابن حبان ( 1)

 63أتويل خمتلف احلديث ص/( 2)

 . 117-1/116، نيل األوطار 3/158املنهاج للنووي ( 3)

 . 117-1/116، نيل األوطار 1/436الباري  فتح( 4)
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 منالمبحث الثا

 الوضوء من مّس الذكر

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الوضوء من مّس الذكر
 : على أن مس الذكر ال ينقض الوضوء األحاديث الدالة 

َي ن يب هللا م ا ت رى يف  :فجاء رجل كأنه بدوي فق ال  قدمنا على نيب هللا :قال عن طلق بن علي  ( 1)
 )1( .بضعة منه"": هل هو إال مضغة منه" أو قال": فقال ؟مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ

 )2(هي حذية منك" ": قال أن رسول هللا  عن أيب أمامة  ( 2)

 : الة على أن مس الذكر ناقض للوضوءاألحاديث الد 

 )3(من مس ذكره فليتوضأ" ": قال  عنها عن النيب عن بسرة بنت صفوان رضي هللا ( 1)

                                                 

أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن شاهني واحلازمي من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه به. انظر: سنن أيب ( 1)
، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف ترك 182، برقم: 1/96داود كتاب الطهارة، ابب الرخصة يف ذلك، 

، برقم: 1/109، سنن النسائي كتاب الطهارة، ابب ترك الوضوء من ذلك، 85، برقم: 1/131ضوء من مس الذكر، الو 
، انسخ احلديث البن 483، برقم: 1/278، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها، ابب الرخصة يف ذلك، 165

بن علي اختلف العلماء يف  . حديث طلق190، الرسوخ ص/119، اإلعالم ص/1/216، االعتبار 191شاهني ص/ 
احلكم عليه، وقال الرتمذي: "إنه أحسن شيء يف الباب، وصححه عمرو بن علي الفالس وقال: "هو عندان أثبت من 
حديث بسرة" وروي عن ابن املديين أنه قال: "هو عندان أحسن من حديث بسرة"، وقال الطحاوي: "إسناده مستقيم غري 

وصححه أيضا ابن حبان، والطرباين، وابن حزم، وضعفه  1/100شرح معاين اآلاثر  مضطرب خبالف حديث بسرة" كما يف
الشافعي وأبو حامت وأبو زرعة والدارقطين والبيهقي وابن اجلوزي. وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطرباين وابن العريب واحلازمي 

عترب ذلك تصحيحا منهم، وهللا أعلم.وللحديث فيه النسخ في ا. قلت: فالذين ادعو 1/219وآخرون. انظر: التلخيص احلبري 
. فالذين 1/60أربع طرق أمثلها ما رواه مالزم بن عمرو عن عبد هللا بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه. انظر: نصب الراية 

. وقال األلباين: "هذا 805ضعفوا احلديث فهو من أجل قيس بن طلق فهو صدوق كما قاله احلافظ يف التقريب، ص: 
حيح رجاله كلهم ثقات تكلم بعضهم يف قيس بن طلق بغري حجة نعلمها وثقه ابن معني والعجلي وابن حبان وقال سند ص

( بعد أن ذكر قول من جرحه: قال ابن قطان: يقتضي أن يكون خربه حسنا ال صحيحا". 3/397الذهيب يف امليزان )
 درجته حسٌن. وهللا أعلم.. فالذي يبدو يل أن احلديث أقل 1/332انظر: صحيح سنن أيب داود 

أخرجه ابن ماجة وابن شاهني من طريقني عن جعفر بن الزبري عن القاسم عن أيب أمامة به. انظر: سنن ابن ماجة كتاب ( 2)
، بلفظ: "إمنا هو جزء منك" انسخ احلديث البن شاهني ص/ 484، برقم: 1/279الطهارة، ابب الرخصة يف ذلك، 

فر بن الزبري قال ابن حجر: "مرتوك احلديث وكان صاحلا يف نفسه" انظر: التقريب ، وفيه جع120، اإلعالم ص/195
. وفيه أيضا قاسم بن عبد الرمحن، وفيه 1/294. وقال الذهيب: "عابد ساقط احلديث" انظر: الكاشف 199ص: 

رتوك، فهو كما . فاحلديث ضعفه شديٌد ألجل امل792خالف. قال احلافظ: "صدوق يغرب كثرياً". انظر: التقريب ص: 
 . 42قال الشيخ األلباين "ضعيف جدا" انظر: ضعيف سنن ابن ماجة ص/

أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن شاهني واحلازمي من طريقني عن عروة عن بسرة به. انظر: سنن أيب داود  ( 3)
 =ي أبواب الطهارة، ابب الوضوء من مس ، سنن الرتمذ181، برقم: 1/94كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 
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 )1(مثله. عن أم حبيبة رضي هللا عنها عن النيب  ( 2)

 )2(حنوه. عن النيب  عن جابر ( 3)

  )3(عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما مرفوعا حنوه. ( 4)

                                                 

، سنن 163، برقم: 1/108، سنن النسائى كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 82، برقم: 1/126الذكر،  =
، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 479، برقم: 1/277ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها، ابب الوضوء من مس الذكر، 

. وصححه الرتمذي ونقل عن البخاري:" أنه أصح 191، الرسوخ ص/121ص/ ، اإلعالم1/222، االعتبار 209
إسناده صحيح على شرط "شيء يف الباب"، وصححه أمحد والدارقطين وابن معني والبيهقي واحلازمي وغريهم، وقال األلباين: 

عن مروان عن بسرة . وغاية ما يعلل به احلديث هو أنه من رواية عروة 1/328البخاري" انظر: صحيح سنن أيب داود 
ورواية عروة عن بسرة منقطعة والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون يف عدالته أو حرسيه وهو جمهول. واجلواب عنه أبن 
عروة مسعه من بسرة كما يف صحيح ابن خزمية وسنن الدارقطين وغريه أن عروة قال: "فذهبت إىل بسرة فسألتها فصدقته" 

، وأما الطعن يف 1/152. سنن الدارقطين 1/23خزمية هذه الزايدة أيضا. انظر: صحيح ابن خزمية  وصحح الدارقطين وابن
مروان فقد قال ابن حزم: "ال نعلم ملروان شيئا جيرح به قبل خروجه على ابن الزبري وعروة مل يلقه إال قبل خروجه على أخيه". 

 . 931تهم يف احلديث" انظر: التقريب ص: ، وقال احلافظ عن عروة: "مروان ال ي1/122انظر: التلخيص 

أخرجه ابن ماجة وابن شاهني من طريقني عن اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة به. ( 1)
، انسخ احلديث البن شاهني 481، برقم: 1/278انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 

. وفيه هيثم، قال احلافظ: "صدوق رمي ابلقدر"، وفيه مقال أيضا من جهة االنقطاع بني 121اإلعالم ص/، 208ص/ 
 زرعة أبو فصححه حبيبة أم حديث وأما" 1/124مكحول وبني عنبسة، ولكن احلافظ ابن حجر أجاب عليه يف التلخيص 

 حامت وأبو زرعة وأبو معني بن حيىي قال وكذا ،سفيان أيب بن عنبسة من يسمع مل مكحوال أبن البخاري وأعله ،واحلاكم
 يف اخلالل وقال ،عنبسة من مكحول مساع فأثبت ،الشاميني حبديث أعرف وهو دحيم وخالفهم ،منه يسمع مل إنه" :والنسائي

 .1/156" قلت: وصححه األلباين أيضا يف صحيح سنن ابن ماجة  حبيبة أم حديث أمحد صحح العلل

بن شاهني من طريقني عن عبد هللا بن انفع عن ابن أيب ذئب عن عقبة بن عبد الرمحن عن حممد بن عبد أخرجه ابن ماجة وا( 2)
، 480، برقم: 1/278الرمحن بن ثعبان عن جابر به. انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 

احل كل مذكور فيه ثقة معروف ابلعلم إال عقبة . وقال ابن عبد الرب: "هذا إسناد ص197انسخ احلديث البن شاهني ص: 
. وقال الضياء: "ال أعلم إبسناده أبسا". وقال 2/267بن عبد الرمحن فإنه ليس مبشهور حبمل العلم." انظر: التمهيد 

. قلت: فالذين تكلموا فيه هو من 1/124الشافعي: "مسعت مجاعة من احلفاظ غري ابن انفع يرسلونه" انظر: التلخيص 
: "ال يعرف". وصححه 3/86: "وثق" وقال يف امليزان 2/29عقبة بن عبد الرمحن، وقال الذهيب عنه يف الكاشفأجل 

. فلعله لشواهده. فالذي ترجح لدي هو أن احلديث على أقل أحواله حسن  1/156األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة 
 لغريه.

بن عمر مرفوعا ويف إسناد الدارقطين عبد هللا بن عمر العمري، وهو أخرجه الدارقطين وابن شاهني من طريقني عن انفع عن ا( 3)
، 4/289مت. انظر: ميزان االعتدال ضعيف ويف إسناد ابن شاهني، هاشم بن زيد، وهو ضعيف احلديث كما قاله أبو حا

، قال احملقق 524، برقم: 1/152سنن الدارقطين كتاب الطهارة ابب ما روي يف ملس القبل والدبر والذكر واحلكم يف ذلك 
الشيخ جمدي: "إسناده ضعيف فيه عبد هللا بن عمر العمري". قلت: قال احلافظ عنه: ضعيف عابد. انظر: التقريب ص: 

 =. ذكر احلافظ يف التلخيص طريقني آخرين ويف أحدمها عبد العزيز بن أابن، وهو مرتوك كذبه ابن معني وغريه. انظر: 528
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 )1(حنوه  عن النيب  عن زيد بن خالد اجلهين  ( 5)

 )2(. مثله عن النيب  عن أيب أيوب األنصاري  ( 6)

 )3(عن عائشة رضي هللا عنها مرفوعا حنوه  ( 7)

"أمي ا رج ل م س فرج ه فليتوض أ وأمي ا  :عن عب دهللا ب ن عم روبن الع اص رض ي هللا عنهم ا ع ن الن يب  ( 8)
  )4(امرأة مست فرجها فلتتوضأ" 

                                                 

ب بن عتبة قال احلافظ عنه يف التلخيص: فيه مقال. وقال عنه يف التقريب: ضعيف. ، ويف اآلخر أيو 610التقريب ص:  =
. واحلديث روي من طريقني آخرين عند ابن شاهني وفيهما أيضا من هو متكلم فيه. انظر: انسخ احلديث 160انظر: ص: 

عن سامل عن أبيه موقوفا . وهذه الطرق كلها ال خيلو من ضعف، ولكن رواه البيهقي من طريقني 198البن شاهني ص: 
 . 1/131وهو األصح. انظر: السنن الكربى للبيهقي كتاب الطهارة ابب الوضوء من مس الذكر موقوفا على ابن عمر 

أخرجه ابن أيب شيبة وابن شاهني وغريمها من طرق عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد به. انظر: ( 1)
، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 1/163لطهارة, ابب من يرى من مس الذكر وضوء بن أيب شيبة كتاب االاملصنف 
. واحلديث له طرق عديدة أشار إليها احلافظ يف التلخيص مث صححه من طريق ابن جريج عن 121، اإلعالم ص/201

 .1/124ابن شهاب عن عبد هللا بن أيب بكر به. انظر: التلخيص 

طريق عبد السالم بن حرب عن إسحاق بن أيب فروة عن الزهري عن عبد هللا بن عبد  أخرجه ابن ماجة وابن شاهني من( 2)
، 482، برقم: 1/278القاري عن أيب أيوب به. انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 

يف التقريب ص: . وفيه إسحاق بن أيب فروة قال احلافظ عنه 121، اإلعالم ص/204انسخ احلديث البن شاهني ص/ 
. وصححه األلباين ابلشواهد يف صحيح ابن ماجة 1/237: "مرتوك" وقال الذهيب: "تركوه" انظر: الكاشف 130

 . قلت: تصحيحه فيه نظر، ألن فيه مرتوك فضعفه شديد فال يرتقي حديثه إىل احلسن. فكيف إىل الصحيح.1/156

عروة عن عائشة به. انظر: شرح معاين اآلاثر ابب مس الفرج هل أخرجه ابن شاهني والدارقطين والطحاوي من طرق عن ( 3)
، سنن الدارقطين كتاب الطهارة ابب ما روي يف ملس القبل والدبر والذكر 425، برقم: 1/95جيب فيه الوضوء أم ال ؟ 

خ جمدي: عبد الرمحن العمري ضعيف" وقال احملقق شي"، وضعفه الدارقطين بقوله: 528، برقم: 1/153واحلكم يف ذلك 
إسناده ضعيف جدا "أخرجها ابن شاهني والدارقطين من طرق أخرى عن عروة عن عائشة به ولكنها ال خيلو من ضعف، "

 ، وقال عن أبيه: "هذا حديث ضعيف مل يسمعه حيي من الزهري وأدخل بينهم رجال1/36وذكره ابن أيب حامت يف العلل 
إمنا يرويه عن الزهري عن عبد هللا بن أيب بكر عن عروة عن مروان عن بسرة ليس ابملشهور وال أعلم أحدا روى عنه إال حيي و 

، ولو أن عروة مسع من عائشة مل يدخل بينهم أحدا وهذا يدل على وهن احلديث، وقال الرتمذي يف العلل عن النيب 
به ومل يعبأ به" : "سألت البخاري عن حديث عروة عن عائشة، قال: ما يصنع هبذا؟ هذا ال يشتغل 48الكربى، ص: 

من طريق القاسم بن عبد هللا عن أبيه عن عبيد هللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن  1/138وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
 عائشة موقوفا وصحح احلاكم الرواية املوقوفة. قلت: وهذا أشبه.

ليد عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه أخرجه أمحد والبيهقي وابن شاهني واحلازمي كلهم من طريقني عن بقية بن الو ( 4)
, انسخ 2/223، املسند 1/132عن جده. انظر: السنن الكربى كتاب الطهارة ابب الوضوء من مس املرأة فرجها 

. واحلديث فيه بقية وهو مدلس ولكنه صرح 121، اإلعالم ص/1/225، االعتبار 199احلديث البن شاهني ص/ 
 =هني، وصححه احلازمي بقوله: "هذا إسناد صحيح، ألن إسحاق بن إبراهيم إمام غري مدافع، ابلتحديث عند احلازمي وابن شا
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"إذا أفض     ى بي     ده إىل ذك     ره ل     يس بين     ه وبينه     ا ش     يئ : ق     ال أن رس     ول هللا  ع     ن أيب هري     رة  ( 9)
  )1(فليتوضأ"

 في الوضوء من مّس الذكر مأدلتهوطلب الثاني: آراء العلماء الم

ع  ربي يف  جل  وزي واجلاب  ن ش  اهني واحل  ازمي واب  ن ا: ذك  ر مس  ألة الوض  وء م  ن م  س ال  ذكر ك  ل م  ن األئم  ة 
ة م ع بي ان لب اب املتعارض حادي ث االء األئم ة أوردوا أؤ كتبهم ما عد اإلمام األثرم فإن ه مل يورده ا يف انس خه وه 

 : يف رفع التعارض بني األحاديث فهم اختلفوا على قولنيماء العلاختالف 
م  ن جه  ة اس  تدل عل  ى ذل  ك و  ،ذه  ب اإلم  ام احل  ازمي إىل ت  رجيح وق  وع النس  خ يف املس  ألة: الق  ول األول

ألن ح ديث طل ق ك ان يف أول اهلج رة زم ن   ؛"والدليل على ذلك من جهة الت اريخ: هللا حيث قال رمحهالتاريخ 
لت أخرهم يف اإلس الم"  ،وحديث بسرة وأيب هري رة وعب دهللا ب ن عم ر ك ان بع د ذل ك ،ملسجديبين ا كان النيب 

وص  ح إدع  اء  ،املن  ع مت  أخرة وج  ب املص  ري إليه  ا ق  الوا إذا ثب  ت أن ح  ديث طل  ق متق  دم وأحادي  ث": مث ق  ال
ا عل ى ص حة مث نظران هل زد أمرا يؤكد ما ص ران إلي ه فوج دان طلق ا روى ح ديثا يف املن ع ف دلن ،النسخ يف ذلك

وإن طلق  ا ق  د ش  اهد احل  التني وروى الناس  خ واملنس  وخ" مث روى بس  نده ع  ن طل  ق ع  ن  ،النق  ل يف إثب  ات النس  خ
 ،مل ي  رو ه ذا احل  ديث ع  ن أي  وب ب  ن عتب  ة إال مح  ادبن حمم  د": "م  ن م  س فرج  ه فليتوض  أ" ق  ال الط  رباين الن يب 

فواف  ق  ،قب  ل ه  ذا مث مس  ع ه  ذا بع  د ومه  ا عن  دي ص  حيحان يش  به أن يك  ون مس  ع احل  ديث األول م  ن الن  يب 
األم ر ابلوض وء م ن م س حديث بسرة وأم حبيبة وأيب هريرة وزيدبن خالد اجلهين وغريهم مم ن روى ع ن الن يب 

 )2(فسمع الناسخ املنسوخ"  ،الذكر

"فه  ذه ت  دل عل  ى أن : حي  ث ق  ال رمح  ه هللا ،م  ال اإلم  ام اجلع  ربي إىل اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت : الق  ول الث  اين
ذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرة من نفسه أو غريه بشهوة وبدوهنا خالفا ملال ك وأمح د انق ض لوض وء مس ال

                                                 

خرجه يف مسنده، وبقية بن الوليد ثقة يف نفسه، وإذا روى عن املعروفني فمحتج به..." إخل. فالراجح أن إسناده حسن؛ ألن  =
 .11/647املسند  بقية صدوق يدلس، ولكنه صرح ابلتحديث، كما قاله حمققوا املسند. انظر:

أخرجه الدارقطين وأمحد وابن شاهني من طرق عن يزيد بن عبد امللك عن نوفل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة به. انظر: ( 1)
، املسند 525، برقم: 1/153سنن الدارقطين كتاب الطهارة ابب ما روي يف ملس القبل والدبر والذكر واحلكم يف ذلك 

ن يزيد بن عبد امللك عن أبيه ومها ضعيفان، ولكن حصل هلما متابعات، اتبع حيي بن يزيد عبد ، حنوه. وفيه حيىي ب2/333
، 1/233الرمحن بن قاسم كما عند ابن شاهني، واتبع يزيد بن عبد امللك انفع بن أيب نعيم كما عند احلاكم يف املستدرك 

ن عبد امللك النوفلي هذا، وهو جمتمع على ضعفه حىت وحسنه ابن عبد الرب مث قال: "كان هذا احلديث ال يعرف إال ليزيد ب
رواه عبد الرمحن بن القاسم صاحب مالك عن انفع بن أيب نعيم القاري، هو إسناد صاحل إن شاء هللا، أثىن ابن معني على 

مه. انظر: عبد الرمحن بن القاسم يف حديثه ووثقه، وكان النسائي يثين عليه أيضا يف نقله عن مالك حلديثه..." إخل كال
 ، 14/130، فاحلديث حسن على أقل درجته، كما قاله حمققوا املسند. انظر: املسند 2/268التمهيد 
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  )1(املاس وحده".

"امل س واإلفض اء" حي ث : واستدل اإلمام اجلعربي على هذا اجلم ع مب ا ورد م ن ألف ا  احل ديث م ن  لف ظ
 ،مظن  ة للش  هوة فحينئ  ذ ين  تقض وض  وءه أن  هوأيض  ا الوص  ول إىل الش  يئ مباش  راً" : "وامل  س واالفض  اء لغ  ة: ق  ال
 )2("ويفارق بقية األعضاء ابلشهوة ومظنتها،  صح عنه عليه السالم هنيه عن مسه ابليمني".: قال

اكتف  ى بتخ  ريج األحادي  ث املتعارض  ة فق  ط م  ع اس  تعراض أق  وال الص  حابة  فق  دوأم  ا اإلم  ام اب  ن ش  اهني 
 )3(ومل يرجح قوال من تلك األقوال م،اهلأطال النفس يف ذكر أقو و والفقهاء من أصحاب املذاهب 

هب  ذه  ،ق  د ادع  ى ق  وم نس  خ ح  ديث طل  ق": وأم  ا اإلم  ام اب  ن اجل  وزي فإن  ه أورد أحادي  ث الب  اب مث ق  ال
وه م يؤسس ون املس جد ق الوا وأب وهريرة أس لم مت أخرا ف دل  األحاديث وعللوا أبن طلقا قدم على رسول هللا 

  )4(على نسخ ذلك هبذا وهو قول حمتمل"

 لمطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيحا

كما تق دم أن األئم ة املص نفني يف الناس خ واملنس وخ اختلف وا عل ى ق ولني، وهن اك ق ول اثل ث يف املس ألة،   
 :ثالثة مسالك يفرفع التعارض بني أحاديث املسألة  فاحنصرت األقوال يف
ازمي اخت  ار ه  ذا املس  لك وأش  ار إىل أن  ه تق  دم أن اإلم  ام احل   : ادع  اء النس  خ يف املس  ألة :املس  لك األول

وأم  ا  ،طل  ق متق  دم ح  ديث وأن ،اس  تدلوا عل  ى وق  وع النس  خ م  ن جه  ة الت  اريخ العلم  اء، وي  ار مجاع  ة م  ن تاخ
طلق ا ق د روى ح ديثا يف الرخص ة مث روى  أنأيض ا و  ،حديث بسرة وأيب هري رة وعب د هللا ب ن عم رو ك ان مت أخرا

أبن  ه إذا تعارض  ت  أجي  بولك  ن  ،د احل  التني ف  روى الناس  خ واملنس  وخعل  ى أن  ه ق  د ش  اه ف  دلح  ديثا يف املن  ع 
وذل ك عن د ع دم وج ود دلي ل ص ريح عل ى  ،احملتم ل و أوىل م ن دع وى النس خاألحاديث فاجلمع إذا أمك ن فه 

بل ج اء يف احل ديث م ا ي دل عل ى ه ذا اجلم ع كم ا يف ح ديث أيب  األحاديث،قد أمكن اجلمع بني وهنا  ذلك،
بس  رة أيض  ا كان  ت هل  ا س  ابقة قدمي  ة وهج  رة كم  ا ق  ال  فيق  ال: إن ,أن ق  دوم طل  ق متق  دم هري  رة. وأم  ا دع  وى

م ن ص غار الص حابة وأب و هري رة وإن ك ان . وأم ا عب د هللا ب ن عم رو فه و  )5(احلافظ ع ن الش افعي واب ن حب ان.
مراس   يل مت   أخر اإلس   الم إال أن   ه حيتم   ل احتم   اال ق   وَي أن يك   ون ح   ديث أيب هري   رة وعب   د هللا ب   ن  عم   رو م   ن 

كم  ا ق  ال اإلم  ام املب  اركفوري ع  ن و  )6(وأن مراس  يلهم كم  ا أهن  ا حج  ة أهن  ا كان  ت ش  ائعة ب  ني الص  حابة  الص  حابة
                                                 

 .193الرسوخ، ص: ( 1)
 .193الرسوخ ص: ( 2)
 ، 219-191انسخ احلديث البن شاهني ص/ ( 3)

 .122اإلعالم: ( 4)
 .2/102د ، غاية املقصو 8/30انظر: اإلصابة ( 5)

انظر: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: لإلمام أيب سعيد بن خليل العالئي, حتقيق: محدي عبد اجمليدي السلفي, عامل  (6)
. النكت على كتاب ابن الصالح: للحافظ ابن حجر العسقالين, 69-67ص/ه1407الكتب بريوت , الطبعة الثانية, 

 .(2/547ه.)1417ار الراية ابلرايض, الطبعة الرابعة , حتقيق: الدكتور ربيع بن هادي املدخلي, د
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 . فال ميكن االستدالل به على النسخ  )1(صاحب السعاية.
إىل م  ذهب  او ذهب  أهن  م  العلم  اءنق  ل اإلم  ام احل  ازمي ع  ن بع  ض  ،الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت: املس  لك الث  اين

 : هؤالء اختلفوا أيضا على قولنيو ، الرتجيح
 : ترجيح حديث بسرة وما يف معناه وذلك لألمور التاليةعلم من رأى هل الأمن : القول األول

الرتم ذي وال دارقطين واب ن مع ني كمن األئمة   هحديث بسرة أرجح من حديث طلق لكثرة من صحح -أ 
ح  ديث  ، بينم  ا)3(كث  رة ش  واهدهل. و )2(افظاحل   نقل  هكم  ا   "أص  ح ش  يء يف الب  اب" :البخ  اريعن  ه وق  ال  ،وأمح  د

بش  يئ م  ن ص  احبا الص  حيح  مل حي  تجح  ديث طل  ق وغ  ريهم. كم  ا أن  )4(ح  ات زرع  ة وأب  و طل  ق ق  د ض  عفه أب  و
فق  د احتج  ا بس  ائر وأم  ا ح  ديث بس  رة وإن مل خيرج  ه ص  احبا الص  حيح  ب  رواَيت أكث  ر رواة حديث  ه،مروَيت  ه وال 

ألن الرجح ان إمن ا يق ع بوج ود  ،ى ح ديث ق يس م ن طري ق اإلس نادقالوا فه ذا وج ه رجح ان ح ديثها عل  رواته،
 .)5(شرائط الصحة والعدالة يف حق هؤالء الرواة دون من خالفهم كما قال احلازمي"

قل ة عم ا  لش ارع انإن حديث طلق مبق على األصل وحديث بسرة انقل والناقل مق دم ألن أحك ام ا -ب
 .، السيما قد قال به أكثر الصحابةكانوا عليه
أن ه "هن ى أن  فثب ت ع ن رس ول هللا  ،أنه قد ثبت الفرق بني الذكر وسائر اجلسد يف النظ ر واحل س - ج

ف دل عل ى  ،وهلذا صان اليم ني ع ن مس ه ،فدل على أن الذكر ال يشبه سائر اجلسد ،ميس الرجل ذكره بيمينه"
ام والي  د والرج  ل مل ين  ه ع  ن مس  ه فل  و ك  ان كم  ا ق  ال امل  انعون إن  ه مبنزل  ة اإلهب   ،أن  ه ل  يس مبن  زل الفخ  ذ والرج  ل

 . )6(وهللا أعلم. ،ابليمني
 : يةترجيح حديث طلق على حديث بسرة وذلك لألسباب التالمن رأى : القول الثاين 
يث يته ا قليل ة، مث ح د، وروابس رة فغ ري مش هورة خب الف، وكث رة روايت ه، اشتهار طلق بصحبة النيب ( 1)

 .م متعلق ابلرجالالنساء إىل الضعف ما هو، السيما هذا احلك

 .يف حديثها يدل على ضعف حديثها واختالفهم أيضااختالف الرواة يف نسبها  ( 2)

ح دثت هب ذا عن ه ذه األم ور أبن بس رة بن ت ص فوان أيض ا مش هورة ابلص حبة والرواي ة، وق د ب يوقد أج
حت دث ب ه، فل م  ومسعها اب ن عم رروايتها،  بعضهم صار إىلدار املهاجرين واألنصار ومل يدفعه منهم أحد بل يف 

                                                 

 204، 1/201حتفة األحوذي ( 1)
 1/122التلخيص ( 2)

 1/168سبل السالم ( 3)
 .1/48علل احلديث البن أيب حامت ( 4)

 .1/230االعتبار ( 5)

 . 531-3/518، ذخرية العقىب 1/214ملخص ما جاء يف هتذيب السنن ( 6)
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م ن اخ تالف ال رواة يف ح ديثها، فق د وج د يف ح  ديث  وأم ا م  ا ذك ر، )1(ي زل يتوض أ م ن م س ال ذكر ح ىت م ات
مث ، )2(منه ا نك ارة س نده وركاك ة روات ه :ال يق اوم ه ذا احل ديث ألس باببل حديث طل ق طلق حنو ذلك وأوىل، 

ال ع ربة ابخ تالف الب اقني وح ديث مال ك إذا صح للحديث طريق وسلم من شوائب الطعن تع ني املص ري إلي ه و 
.قال  ه احل  ازمي وأم  ا تض  عيفهم لرواي  ة بس  رة لكوهن  ا م  ن رواي  ة النس  اء  ال ذي م  ر س  نده ال خيتل  ف يف عدال  ة روات  ه

قبلت حديث عائشة يف اإللتقاء اخلتانني ونسخ ب ه وأن املسألة مما يتعلق ابلرجال فهذا ابطل ألن الصحابة قد 
ن إ مث ث امرأة وهذا أعظم فإنه نسخ حبك م مس تقر وح ديث م س ال ذكر مل ينس خ ش يئااملاء من املاء وهو حدي

  . )3(.الوضوء إمنا هو من مس الفرج وهو عام ىف الرجال والنساء
ميك ن اجلم ع  ال إذا ملمذهب الرتجيح مذهب ض عيف يف ه ذه املس ألة ألن الرتج يح ال يص ار إلي ه إ: قلت

 صري إليه.ويف مسألتنا قد أمكن اجلمع فيجب امل
اختاره أيضا مج ع م ن العلم اء، و  يه،اجلمع بني الرواَيت  تقدم أن اإلمام اجلعربي مال إل: املسلك الثالث

فمنهم من مجعوا حبم ل  يف وجه اجلمع بني األحاديث، وااختلفو   )4(منهم احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا وغريه.
واس تدلوا حب ديث أيب هري رة  ،حائ لعل ى مس ه ب دون وأحادي ث الوض وء ابحلائ ل،  امل سأحاديث الرخصة على 

 .سبق بيان ذلككما   )5(اإلفضاء واملس: لفظوب
"لك ن انزع يف  :مل ا يعطي ه لف ظ اإلفض اء لك ن ق ال احل افظ ،ب اطن الك فملس بنقض ابومنهم من خص ال

كم  ا اإلفض  اء يك  ون بظ  اهر الك  ف  ": واح  د" وق  ال اب  ن ح  زم دع  وى أن اإلفض  اء ال يك  ون ب  بطن الك  ف غ  ري
   )6("ن بباطنها وال دليل على ما قالوهيكو 

قال ابلتفريق بني األشخاص حبسب أحواهلم فم ن ك ان ش ااب ع زاب ق وي الرغب ة ف إن مس ه ذك ره ومنهم من 
، وه  ذا أيض  ا ض  عيف، وال )7(خب  الف الش  يخ الكب  ريانق  ض للوض  وء ألن ذل  ك يفض  ي غالب  ا إىل خ  روج امل  ذي 

 الوضوء.به ذي من مس الذكر ولو حبائل ينقض خروج امل دليل على هذا التفصيل، بل
ي رد ه  ذا التأوي  ل كم  ا ق  ال  ولك  ن ح  ديث أيب هري  رة )8(س  تحبابمح  ل األم  ر ابلوض  وء عل ى االوم نهم م  ن 

                                                 

 1/168سبل السالم ( 1)
 ،229-1/226االعتبار ( 2)

وانظر عارضة األحوذي شرح سنن الرتمذي: لإلمام القاضي أيب بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب املالكي, دار الكتب ( 3)
 ،1/117العلمية, بريوت.

 .2/268التمهيد، ( 4)
,لسان 2/572ي, املكتبة العلمية, بريوت.انظر: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري:لإلمام أمحد بن حممد املقرئ الفيوم( 5)

 6/217 العرب
 .1/252نيل األوطار  1/126، التلخيص 1/237احمللى ( 6)

 .223ص/ ، للدكتور أسامة خياط،خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء( 7)

 .1/252 نيل األوطار( 8)
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 .)2(.ستحبابوحديث "وجب" مينع أتويل اال: اجلعربي .وقال )1(صاحب املنتقى
 )4(عن  اه أن يغس  ل ي  ده إذا مس  ه"" مفيك  ون  )3(وذه  ب بعض  هم إن امل  راد ابلوض  وء ه  و الوض  وء اللغ  وي

"أن الواج   ب أن حتم   ل األلف   ا  الش   رعية عل   ى معانيه   ا : الش   يخ املب   اركفوري ق   الوه   ذا م   ردود أيض   ا : قل   ت
 )5(" فليتوضأ وضوءه للصالة"  :الشرعية على أنه قد وقع ىف حديث ابن عمر عند الدارقطين

: العالم   ة املب   اركفوري، كم   ا ق   ال يب وترك   ه اثبت   ة ع   ن الن   الوض   وء يف حادي   ث وخالص   ة الك   الم أن األ
فه ي ض عيفة، أم ا دع وى النس خ ف )6(الراجح املعول عليه أن حديث بسرة وح ديث طل ق كالمه ا ص حيحان" "

ق ال الش  وكاين ردا ألن جم رد تق دم ق دوم طل ق عل ى غ ريه ل يس ب  دليل واض ح عل ى ِق دام مساع ه للح ديث، ول ذا 
  )7(لى النسخ عند احملققني من أئمة األصول" ولكن هذا ليس دليال ع": على القول ابلنسخ

 يفأق وى األوج ه ا س بق، و واجلمع إذا أمكن فهو أوىل م ن الرتج يح، وهن ا ميك ن اجلم ع ب ني ال رواَيت، كم 
ل ى م ن عيث بس رة وحيم ل ح د ،مس ذكره حبائ لحديث طلق على من  حيملاجلمع هو الوجه األول، وهو أن 

م  ا   رس  ول هللا َي": ن الس  ائل س  أل بلف  ظإنفس  ه حبي  ث  يث طل  قح  دم  ن  هل  ذايس  تأنس ل، و مس  ه ب  دون حائ  
س ذك ره يف ن ال ذي مي أ. وم ن املعل وم "وه ل ه و إال مض غة من ك": ترى يف رجل مس ذكره يف الصالة؟" فقال

ألخ رى فإهن ا ض عيفة كم  ا اوأم ا أوج ه اجلم ع  ،مب ا يناس ب الس  ؤال فأج اب  ،الص الة فالغال ب أن ميس ه حبائ ل
 لم.تقدم وهللا أع

** *** ** 

                                                 

 ، 1/252انظر: نيل األوطار ( 1)

 195الرسوخ ص: ( 2)
 .3/520ة العقىب ذخري ( 3)

 .1/227االعتبار ( 4)

 .1/201حتفة األحوذي ( 5)
 ، 1/202املصدر السابق ( 6)

 .1/250نيل األوطار ( 7)
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 تاسعالمبحث ال

 نقض الوضوء بالنوم

 المطلب األول: األحاديث الواردة في نقض الوضوء بالنوم
 : األحاديث الدالة على نقض الوضوء بالنوم 

 )1(."من انم ساجدا فعليه الوضوء"عن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ( 1)

 : األحاديث الواردة في عدم الوضوء بالنوم 

"ل يس عل ى م ن انم س اجدا وض وء ح ىت يض طجع ف إذا اض طجع : ق ال أن الن يب عن ابن عباس  ( 1)
 )2(.اسرتخت مفاصله"

ويف لف ظ عن د  ""مث ي تم ص الته: كان ين ام يف ركوع ه وس جوده" أظ ن قال ت  أن النيب " :عن عائشة ( 2)
                                                 

أخرجه ابن شاهني والدارقطين وابن عدي من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، ويف سند ابن شاهني بقية ( 1)
وقد روى ابلعنعنة، وفيه أيضا صدقة بن عبد هللا وهو ضعيف   174: ص/وهو "صدوق كثري التدليس عن الضعفاء" التقريب

وفيه يعقوب بن  728ويف سند الدارقطين عمر بن هارون فهو مرتوك كما يف التقريب ص/ 451كما يف التقريب ص/
ث احلدي بن هالل، كذبه ابن معني، وبه أعلوأما يف سند ابن عدي مهدي  1089عطاء وهو ضعيف، انظر: التقريب: 

ابن عدي، وقال احلافظ يف التلخيص: "وهو متهم بوضع احلديث" فاحلديث ضعفه شديد، مث إنه وجد اضطراب يف املنت، 
حيث روي احلديث أبلفاظ خمتلفة؛ ورد عند ابن شاهني: "من انم ساجدا فعليه الوضوء" وعند الدارقطين بلفظ: "من انم 

" وعند ابن عدي: "ليس على من انم قائما أو قاعدا وضوء حىت يضع جالسا فال وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء
، اإلعالم 287، 283جنبه إىل األرض" فاحلديث ضعيف كما ضعفه ابن شاهني وابن اجلوزي، انظر: انسخ احلديث ص/ 

 . 1/120، التلخيص احلبري 6/2458، الكامل البن عدي 589برقم  1/68، سنن الدارقطين 115ص/
د أبو داود والرتمذي والدارقطين والبيهقي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن عبد السالم بن حرب عن أيب أخرجه أمح( 2)

سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب  1/256خالد يزيد الداالين عن قتادة عن أيب العالية عن ابن عباس به. انظر: املسند 
برقم  1/111ب الطهارة، ابب ما جاء يف الوضوء من النوم، ، سنن الرتمذي أبوا202برقم  1/104الوضوء من النوم، 

, السنن الكربى كتاب 1/167, السنن للدارقطين كتاب الطهارة ابب يف ما روي فيمن انم قائما وقاعدا ومضطجعا 77
نه االنقطاع بي -2ضعف أيب خالد الداالين  -1وأعل احلديث أبربع علل:  1/121الطهارة ابب ما ورد يف نوم الساجد 

 منكر حديث هووأعل احلديث ابلوقف أيضا. وضعفه أبو داود بقوله: " -4االنقطاع بني قتادة وأيب العالية  -3وبني قتادة 
 النيب كان  :وقال ،هذا من شيئا يذكروا ومل عباس ابن عن مجاعة أوله وروى ،قتادة عن الداالىن خالد أبو يزيد إال يروه مل

 العالية أىب من قتادة مسع إمنا شعبة وقال. « قليب ينام وال عيناي تنام » :النيب قال :نهاع هللا رضي عائشة وقالت حمفوظا
 حدثين :عباس ابن وحديث ،ثالثة القضاة وحديث ،الصالة يف عمر ابن وحديث ،مىت بن يونس حديث :أحاديث أربعة
 فانتهرين حنبل بن ألمحد الداالىن يزيد حديث وذكرت" :داود أبو قال. "عمر عندي وأرضاهم عمر منهم مرضيون رجال

 ."ابحلديث يعبأ ومل ؟قتادة أصحاب على يدخل الداالىن ليزيد ما :وقال ،له استعظاما
وقال النووي "حديث ضعيف ابتفاق أهل احلديث"  43برقم: 45العلل الكبري ص/يف وضعفه البخاري فيما نقله الرتمذي   

 4/160قهم على املسند وحمققوا املسند يف تعلي 9/61نن أيب داود كما ضعفه األلباين يف ضعيف س  2/23اجملموع 
 . 1/119وانظر التلخيص 



 - 226 - 

 )1(.وال يتوضأ" يينام حىت ينفخ مث يقوم فيصل كان النيب " :ابن أيب شيبة

انظ روا إىل عب دي روح ه  :"إذا انم العبد وهو س اجد يق ول هللا عزوج ل: لنيب عن اعن أيب هريرة  ( 3)
 )2(.عندي وبدنه ساجد يل"

رج ل ق ام  ؛"إن هللا عزوج ل ليض حك إىل ث الث نف ر: ق ال أن رس ول هللا ع ن أيب س عيد اخل دري  ( 4)
عل ى ف  رس  ورج ل حيم ي كتيب ة منهزم ة فه و ،ورج ل انم وه و س  اجد ،يف ج وف اللي ل فأحس ن الطه ور مث ص لى

 )3(.جواد لو شاء أن يذهب لذهب"

 أدلتهمو المطلب الثاني: آراء العلماء في نقض الوضوء بالنوم

يث عب د هللا ا ض عف ح دك ل منهم و  ،األئم ة اخلمس ة ب ني أورد هذه املسألة ابن شاهني وابن اجل وزي م ن 
 هما على فرض صحتهما.ابن عباس. ولكنهما مجعا بين وحديثبن عمرو بن العاص 

أن م ن انم س اجدا يف ص الة الف رض وأم ا : "فإن صح احل ديث فمعن اه وهللا أعل م :ال اإلمام ابن شاهنيق
ليس على من انم س اجدا وض وء ح ىت يض طجع : حديث أيب العالية عن ابن عباس فإن صح فمعناه وهللا أعلم

م العب  د وه  و س  اجد "إذا ان :ق  ال ويص  دق ذل  ك م  ا روى احلس  ن ع  ن أيب هري  رة ع  ن الن  يب  ,يع  ين يف النواف  ل
  (4)هذا يعين يف النوافل وصالة الليل وكذا سائر هذه األحاديث" "انظروا إىل عبدي... :يقول هللا عزوجل

أم  ا م  ن جه  ة النق  ل  ،ه  ذان احل  ديثان م  ذكوران يف الناس  خ واملنس  وخ وال وج  ه ل  ذلك: "وق  ال اب  ن اجل  وزي
ف إن ط ال بط ل" مث ذك ر  ،وم ا يس ريا مل يبط ل وض وءهمن انم س اجدا ن :وإن مجعنا بينهما قلنا ،فكالمها ضعيف

  (5)يف مسألة نقض الوضوء ابلنومالعلماء اختالف 
                                                 

أخرجه ابن أيب شيبة وابن شاهني من طريقني عن األعمش عن إبراهيم النخعي عن األسود عن عائشة به. انظر: انسخ ( 1)
ل ليس على من انم ساجدا أو قاعدا ، املصنف البن أيب شيبة كتاب الطهارة ابب من قا285احلديث البن شاهني ص/

رجاله ثقات وثبت يف الصحيحني أنه انم حىت مسع غطيطه مث صلى ومل يتوضأ" كما يف حديث ابن عباس،  1/132وضوء 
 .2/24قاله النووي يف اجملموع 

جه أمحد مرسال. أخرجه ابن شاهني من طريقه عن حجاج بن نصري عن املبارك بن فضالة عن احلسن عن أيب هريرة به وأخر ( 2)
وذكره ابن  280ص/ه1398انظر: الزهد: لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين, دار الكتب العلمية بريوت, الطبعة األوىل ,

وعزاه إىل ابن شاهني مث قال: "ذكره الدارقطين يف العلل من حديث عباد بن راشد عن احلسن  1/120حجر يف التلخيص 
ن احلسن مل يسمع من أيب هريرة، فاحلديث ضعيف. انظر: انسخ احلديث البن شاهني عن أيب هريرة" مث أعله الدارقطين أب

 . 286ص/
أخرجه ابن شاهني من طريقه عن بكر بن عبد الرمحن عن عيسى بن املختار عن حممد بن أيب ليلى عن عطية بن سعد عن ( 3)

و صدوق خيطئ كثريا وكان شيعيا مدلسا  وفيه عطية وه 286أيب سعيد اخلدري به. انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/
 871وقد عنعن، وفيه حممد بن أيب ليلى وهو صدوق سيئ احلفظ جدا كما يف التقريب ص/ 680كما قال التقريب ص/

 . 1/121فاحلديث سنده ضعيف كما قاله احلافظ يف التلخيص 
 . 287انسخ احلديث البن شاهني ص/( 4)

  117اإلعالم ص/( 5)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ام ان   ذكره ا اإلمادي ث ال يتابن شاهني واب ن اجل وزي يف إزال ة التع ارض. ولك ن األح :تقدم قول اإلمامني 
ثب  ت أيض  ا و  ،ه ص حيحفإن   . يف الص الة مث ي  تم ص الته  ن وم الرس  ول كله ا ض  عيفة م ا ع  دا ح ديث عائش  ة يف

أهنم ا ذك را  عل ى اإلم امني ومما يؤخ ذ "كان ينام ويسمع غطيطه مث يقوم يصلي وال يتوضأ  أن الرسول بلفظ: "
بينم  ا هن  اك  ،ض ص  حتهايف املس  ألة األحادي  ث الض  عيفة مث حكم  ا عليه  ا ابلض  عف ومجع  ا بينه  ا أيض  ا عل  ى ف  ر 

 مل يذكراها وهي متعارضة يف الظاهر، فمنها: ث اثبتة يف املسألة أحادي
  (1)."وكاء السه العينان فمن انم فليتوضأ" :عن النيب  علي حديث  (1)

يف س  فر أم  ران أن ال نن  زع خفافن  ا ثالث  ة أَيم إال  "كن  ا م  ع رس  ول هللا  :ص  فوان ب  ن عس  الح  ديث  (2)
  (2)."من غائط وبول ونوم

 ،(3)ه ذا لف ظ مس لم .ين امون مث يص لون وال يتوض أون" رس ول هللا "ك ان أص حاب  :أن س حديث (3)
"فينعس ون ح ىت ختف ق  :ويف مس ند الب زار زَيدة ،"ح ىت إين ألمس ع ألح دهم غطيط ا" :زَيدة (4)وعند عب د ال رزاق

عن د أيب داود زَيدة م ن طري ق و  ،إس ناده ص حيح وأص له عن د مس لم"" :رؤوسهم" ذكره احلافظ يف الفتح وق ال
  "(5)نا  فق على عهد رسول هللا شعبة "ك

ين  اجي رج  ال فل  م ي  زل يناجي  ه ح  ىت انم أص  حابه مث ج  اء  "أقيم  ت الص  الة والن  يب  :أن  س ح  ديث (4)
  (6).فصلى هبم"

اختلف  ت آراء  ، ول  ذاص  فوان ي  دالن عل  ى أن الن  وم انق  ض للوض  وء خيالفهم  ا ح  ديثا أن  سو وح  ديث عل  ي 

                                                 

ويف سنده بقية بن الوليد وهو  477برقم  1/276وابن ماجه يف سننه  203برقم  1/104ود يف سننه أخرجه أبو دا( 1)
وفيه ، ولكنه قد صرح ابلتحديث كما يف بعض طرق احلديث 174صدوق كثري التدليس عن الضعفاء كما يف التقريب ص/

فهو خمتلف  ،أقول العلماء يف وضنيذكر األلباين  1036الوضني بن عطاء وهو صدوق سيء احلفظ كما يف التقريب ص/
ظهر خطأه" ونقل احلافظ عن ي"فهو حسن احلديث على أقل درجاته إذا مل  :مث قال ،فوثقه مجاعة وضعفه آخرون ،فيه

كما حسنه   ،فهو حديث حسن ،املنذري وابن الصالح والنووي أهنم حسنوه. مث إن للحديث شاهدا من حديث معاوية
 . 1/118، وانظر التلخيص احلبري 1/367 داود األلباين أيضا يف صحيح أيب

برقم  1/276وابن ماجه يف سننه  158برقم  1/105والنسائي يف سننه  96برقم  1/159أخرجه الرتمذي يف سننه ( 2)
. وفيه عاصم بن هبدلة ابن أيب النجود وهو صدوق له أوهام ولكن اتبعه مجاعة منهم عبد الوهاب بن خبت وإمساعيل 478
"أحسن شيء يف الباب" كما نقل عنه الرتمذي يف  :وقال البخاري ،)حسن صحيح( :وقال الرتمذي ،خالد وغريهم بن أيب
 . 1/119وانظر التلخيص احلبري 1/13وحسن إسناده األلباين كما يف تعليقه على صحيح بن خزمية  ،سننه

 . 833برقم  3/296صحيح مسلم ( 3)

 . 1/128املصنف لعبد الرزاق ( 4)

 . 200برقم  1/104نن أيب داود س( 5)

 . 832برقم  3/295صحيح مسلم ( 6)
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يف إزال ة التع ارض العلم اء ولك ن املس الك ال يت س لكها  ،(1)وغ ريه على  انية أقوال كم ا ذكره ا الن وويالعلماء 
 : بني األحاديث هي ثالثة

يف   ذك را اب ن اجل وزيو أن اب ن ش اهني  ومل أقف على قول يص رح هب ذا إال مسلك النسخ.: املسلك األول
 يف الناس  خوران ثان م  ذككتابيهم  ا يف انس  خ احل  ديث ومنس  وخه ولك  ن ق  د رده اب  ن اجل  وزي بقول  ه "ه  ذان احل  دي

 . "واملنسوخ وال وجه لذلك
لن وم وهل ذا ابق ض الوض وء رجح بعض هم األحادي ث ال واردة يف ن  الرتجيح بني األحاديث.: املسلك الثاين

ولك ن  ،طلق االوض وء م ن الن وم ال ي نقضوق الوا أبوعك س بعض هم  ،ن النوم ينقض الوض وء بك ل ح الإ :قالوا
  ر.مل يتعذ إذا تعذر اجلمع وهنا يصار إليه إال ألن الرتجيح ال ؛مذهب الرتجيح مذهب ضعيف

 منها: ، فه خمتلفةبني األحاديث أبوجالعلماء مجع بعض   ،اجلمع بني األحاديث: املسلك الثالث
اس والش يء النع  م ن ا الن وم مظن ة للح دث، ف ال ي نقضإن النوم يف نفسه ليس بناقض للوضوء وإمن  ( 1)
د يف امون يف املس جنوا ين فالص حابة ك ا ،عدم نق ض الوض وء ابلن وم وعليه حتمل األحاديث الدالة على ،اليسري

.  ي  نقض الوض  وءذل  ك ال وك  ان ،وابالنتب  اه يك  ون ن  ومهم خفيف  ا ،وكلم  ا ختف  ق رؤوس  هم ينتبه  ون ،حال  ة اجلل  وس
ا وج ب فله ذ ،ي ح أم الر رج منه وأما إذا كان النوم كثريا ومستغرقا فيكون اإلنسان يف هذه احلالة غافال هل خ

بع  ض لعلم اء اذك ر ، و ق ال ب ه اب ن اجل  وزي وغ ريه عل ى ف رض ص  حة األحادي ث  ،ض وء احتياط ا ألم ر ال  دينالو 
ؤَي يف الن وم ر اإلنسان يرى  نها أنوم ن النوم الكثري يزول منه الشعور،منها أ ؛الفروق بني النوم القليل والكثري

 ق ده ألن  ضأ فهذا كان خاصا ب ه ه مث ال يتو أنه كان ينام وينفخ في الكثري وينفخ فيه. وأما ما جاء عن النيب 
 "تنام عيناي وال ينام قليب".  ثبت قوله 

في ه  ث ال واردفه و وج ه ض عيف ألن احل دي ،ومنهم من محل نق ض الوض وء عل ى م ن انم ا مض طجعا ( 2)
 ومنهم من قيده بنوم الراكع والساجد وغري ذلك. وهو ضعيف أيضا.  ،ضعيف

ريق بني الفرص والنف ل، عل ى ف رض ص حة األحادي ث، وه و أيض ا التفذهب اإلمام ابن شاهني إىل   ( 3)
ويف مسائل ن واقض الوض وء وش روط الص الة  ،النفل والفرض حكمهما واحد يف شرطية الوضوءقول ضعيف ف
لوجه األول هو أقرب الوجوه إىل احلق وبه أتتلف األدلة كما قاله الش يخ اب ن ابز وهللا ، فلعل ااألخرى وغريها

  (2)أعلم.
 **** *** 

                                                 

 .245-1/240، نيل األوطار 68-2/61، التمهيد 418-1/415، فتح الباري 296-4/294املنهاج للنووي ( 1)

 . 1/157تلخيص احلبري ال، 1/418تعليق الشيخ ابن ابز على فتح الباري ( 2)
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  عاشرالمبحث ال

 طاستقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائ

 طالمطلب األول: األحاديث الواردة في استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائ
 ط: ئاستقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغاعن  األحاديث الواردة فى النهي 

 ،ا أتي  تم الغ  ائط ف  ال تس  تقبلوا القبل  ة وال تس  تدبروها"إذ ع  ن الن  يب  ع  ن أيب أي  وب األنص  اري   ( 1)
فق    دمنا الش    ام فوج    دان م    راحيض بني    ت قب    ل القبل    ة فننح    رف " :ولك    ن ش    رقوا أو غرب    وا" ق    ال أب    و أي    وب

 )1(."ونستغفرهللا تعاىل

"إذا جل   س أح   دكم عل   ى حاجت   ه ف   ال يس   تقبل القبل   ة وال : ق   ال ع   ن رس   ول هللا ع   ن أيب هري   رة  ( 2)
 )2(يستدبرها."

"أج  ل لق  د هن  اان أن  :ق  ال ،ء ح  ىت اخل  راءةيق  د علمك  م نب  يكم ك  ل ش   :قي  ل ل  ه :ق  ال س  لمان  ع ن ( 3)
أو أن نس  تنجي  ،أو أن نس  تنجي أبق  ل م  ن ثالث  ة أحج  ار ،أو نس  تنجي ابليم  ني، نس  تقبل القبل  ة بغ  ائط أو ب  ول

 )3(.برجيع أو عظم"

ال يب  ولن أح  دكم : "وليق   أان أول م  ن مس  ع رس  ول هللا  :ع  ن عب  د هللا ب  ن احل  ارث ب  ن ج  زء يق  ول ( 4)
   )4(وأان أول من حدث الناس بذلك. "مستقبل القبلة

 .)5("هنى أن تستقبل القبلتني ببول أو غائط أن النيب " عن معقل بن أيب معقل األسدي  ( 5)

اسثثتقبال القبلثثة أو اسثثتدبارها بثثالبول الرخصثثة فثثي  علثثىاألحاديثثث الدالثثة  

                                                 

، برقم: 1/326 تستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء: جدار أو حنوه، صحيح البخاري كتاب الوضوء، ابب ال( 1)
، صحيح مسلم كتاب الطهارة، 394، برقم: 1/656. كتاب الصالة، ابب قبلة أهل املدينة وأهل الشام واملشرق، 144

 .66، اإلعالم ص/1/201. االعتبار 608، برقم: 3/349

 .66، اإلعالم ص/1/202، االعتبار 609برقم: ، 3/149صحيح مسلم كتاب الطهارة، ( 2)

 .1/206، االعتبار 605برقم:  ،3/144صحيح مسلم كتاب الطهارة، ( 3)

أخرجه ابن ماجة وابن شاهني واحلازمي من طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا بن احلارث به. ( 4)
، انسخ احلديث 317رقم  1/201استقبال القبلة ابلبول والغائط،  انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب النهي عن

. رجاله كلهم ثقات فاحلديث 210، الرسوخ ص: 67، اإلعالم ص: 1/204، االعتبار 168البن شاهني ص: 
 . 1/33صحيح كما صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

املازين عن أيب زيد عن معقل به. انظر: سنن أيب داود كتاب  أخرجه أبو داود وابن ماجة واحلازمي كلهم عن عمرو بن حيي( 5)
. سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب النهي عن 10رقم  1/21الطهارة، ابب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة، 

ين ثعلبة وفيه أبو زيد موىل ب 210. الرسوخ ص: 1/204. االعتبار 319رقم  1/202استقبال القبلة ابلبول والغائط، 
. فاحلديث ضعيف كما ضعفه ابن حجر يف الفتح 1150"جمهول" انظر: التقريب ص:  :قيل امسه الوليد قال احلافظ عنه

"إسناده  2/80، وقال: "ومما سبق تعلم أن قول النووي يف اجملموع 1/11. واأللباين يف ضعيف سنن أيب داود 1/327
 جيد" غري جيد، وإمنا غره أبو داود بسكوته".
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 :طوالغائ

إذا قع  دت عل  ى حاجت  ك ف  ال تس  تقبل  :إن أانس  ا يقول  ون :هم  اع  ن عب  د هللا ب  ن عم  ر رض  ي هللا عن  ( 1)
على لبنت ني مس تقبال  لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول هللا  :قال عبدهللا ،القبلة وال بيت املقدس
 "رقي  ت عل  ى بي  ت أخ  يت حفص  ة فرأي  ت رس  ول هللا  :ويف لف  ظ عن  د مس  لم والرتم  ذي ،بي  ت املق  دس حلاجت  ه
 (1 .قبال الشام مستدبرا القبلة"قاعدا حلاجته مست

أن نس تقبل القبل ة بب ول فرأيت ه قب ل أن  هن ى ن يب هللا  :عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهم ا ق ال  ( 2)
 )2( .يقبض بعام يستقبلها"

فاس تقبل  ،ق ول الن اس يف ذل ك أم ر مبقعدت ه مل ا بل ا رس ول هللا : عن عائشة رضي هللا عنها قال ت ( 3)
روجهم القبل ة ق وم يكره ون أن يس تقبلوا بف  ذك ر عن د رس ول هللا : "ند ابن ماج ة وغ ريههبا القبلة، ويف لفظ ع

  )3(".استقبلوا مبقعديت القبلة ,أراهم قد فعلوا: "فقال

 مع أدلتهمط المطلب الثاني: آراء العلماء في استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائ

ت  بهم اجلع  ربي يف كو اجل  وزي  م  ام اب ن ش  اهني واحل  ازمي واب نذك ر مس  ألة اس  تقبال القبل ة أو اس  تدابرها اإل 
ه مل ألث  رم فإن  ا وأم  ا اإلم  ام يف ذل  ك،العلم  اء كم  ا أش  اروا إىل اخ  تالف   ،وذك  روا فيه  ا أحادي  ث الب  اب املتعارض  ة

 : لى مذهبنيعباب اديث اليذكرها يف انسخه. وهؤالء األئمة املذكورون اختلفوا يف إزالة التعارض بني أح

                                                 

، صحيح مسلم كتاب الطهارة، 145، برقم: 1/328صحيح البخاري كتاب الوضوء، ابب من تربز على لبنيتني،( 1)
 ، 1/212، االعتبار 611-610، برقم: 3/150

أخرجه أبو دود والرتمذي وابن ماجة وابن شاهني واحلازمي كلهم من طرق عن حممد بن إسحاق عن أابن بن صاحل عن ( 2)
.سنن الرتمذي أبواب 13، برقم: 1/22. انظر: سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب الرخصة يف ذلك، جماهد عن جابر به

، سنن ابن ماجة كتاب الطهارة وسننها، ابب الرخصة يف ذلك 9، برقم: 1/15الطهارة، ابب ماجاء يف الرخصة يف ذلك، 
، االعتبار 170شاهني ص:  ، انسخ احلديث البن325، برقم: 1/206يف الكنيف وإابحته دون الصحارى، 

، رجال إسناده كلهم ثقات ما عدا حممد بن إسحاق وهو صدوق يدلس صرح ابلتحديث عند 69، اإلعالم ص/1/208
 ، 1/36فهو حديث حسن كما حسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  3/360اإلمام أمحد يف مسنده 

عن خالد احلذاء عن خالد بن أيب الصلت عن عراك بن مالك عن  أخرجه أمحد وابن ماجة وابن شاهني واحلازمي من طرق( 3)
، 1/205عائشة به . انظر: سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب الرخصة يف ذلك يف الكنيف وإابحته دون الصحارى، 

 :، وفيه خالد بن أيب الصلت قال احلافظ عنه1/210، االعتبار 170، انسخ احلديث البن شاهني ص: 324برقم: 
، وفيه علة أخرى وهي أن خالداً مع ضعفه مل يسمع من عراك كما ذكره البخاري وأمحد مث إن 287بول" التقريب ص: "مق

، وقال ابن أيب حامت يف العلل 3/155فيه اضطرااًب كما ذكره البخاري والصحيح عن عائشة قوهلا، انظر: التاريخ الكبري 
 كتبت مبصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غريه عن بكر بن مضر عن أبيه: "فلم أزل أقفو أثر هذا احلديث حىت 1/29

عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفًا وهذا أشبه" وقال أمحد مل يسمع عراك من عائشة". 
ر: املسند وضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجة، وضعفه حمققوا املسند. انظ 162انظر: املراسيل البن أيب حامت ص/

 . 25063، برقم: 41/510
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اإلمام اب ن اجل وزي وم ال إلي ه اإلم ام احل ازمي،  إليه ذهب  حاديث،مذهب اجلمع بني األ: ب األولاملذه
يف إزال ة التع ارض ب ني أحادي ث املس ألة مل يص رح برتج يح ق ول منه ا إال العلم اء مل ا ذك ر أق وال  فاإلمام احلازمي

ي اس تدل م ن ق ال ابلنس خ وض عف ح ديث عائش ة ال ذ أنه فصل يف القول الثالث وهو اجلم ع ب ني األحادي ث
    )1(فكأنه مييل إليه وهللا أعلم. على اجلمع يدل وحسن أثر ابن عمر الذي

ق د ظ ن بعض هم نس  خ  :قل ت": وأم ا اإلم ام اب ن اجل وزي فإن ه ق د رج ح اجلم ع ب  ني األحادي ث حي ث ق ال
أم ا يف البني ان ف ،بل الصحيح أن النهي املطلق حممول عل ى م ن ك ان يف الص حارى ،األول هبذا وليس بصحيح

 )2(".وهو قول مالك والشافعي وعليه حيمل حديث جابر ،جيوز ،إحدامها ؛ففيه روايتان
 ،ذهب اإلمام اجلعربي إىل ترجيح أحاديث النهي على أحاديث اإلابح ة ،مذهب الرتجيح: املذهب الثاين

واحل ق أهن ا : "نس خ رده بقول ه، واإلم ام اجلع ربي مل ا ذك ر م ذهب البكث رة ال رواَيت الدال ة عل ى النه ياستدالال 
وأم  ا اإلم  ام اب  ن ش  اهني مل ي  رجح   )3(قاص  رة عنه  ا لرجح  ان تل  ك ابلكث  رة" مث نق  ل م  ذهب اجلم  ع وهللا أعل  م

ق ال بع د ذك ره لألحادي ث مسلكا يف رفع التعارض بني األحاديث بل ذكر احتم ال النس خ واجلم ع مع ا حي ث 
 نإ عم ر اب ن ق ال م ا ىعل  مراأل يكون وأ ،بغريه نسخ نهيال حديث أن على يدل وهذا: "الدالة على اإلابحة

 )4(".أبس فال يسرت ءيش القبلة وبني بينك كان  فإذا ،الفضاء يف القبلة استقبال علي وقع النهي
  

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ذاهب أه  ل من م  ض   س  خم  ذهب النمم  ا تق  دم تب  ني لن  ا أن األئم  ة املص  نفني يف النس  خ يف احل  ديث ذك  روا 
 يفالعلم  اء تالف  أن اخ  وم  ن هن  ا يتب  ني ،العل  م يف املس  ألة إال أهن  م رجح  وا م  ذهب اجلم  ع أو م  ذهب الرتج  يح

 :إزالة التعارض بني األحاديث ينحصر يف ثالثة مسالك
هنم رجحوا أحادي ث النه ي عل ى أحيث العلماء، اختاره مجاعة من  ،املسلك األول الرتجيح بني الرواَيت

وألن املن ع ل يس إال حلرم ة القبل ة وه ذا املع ا موج ود  ،النهي مقدم عل ى اإلابح ة : إنقالواو  ،اإلابحةأحاديث 
ألن بينن  ا وب  ني الكعب  ة جب  اال وأودي  ة وغ  ري  ،وألن  ه ك  ان احلائ  ل كافي  ا جل  از يف الص  حراء ،يف البني  ان والص  حراء

، )5( ول  يس ابملش  هور قال  ه اب  ن ح  زمأبن في  ه أابن ب  ن ص  اا، وأج  ابوا ع  ن ح  ديث ج  ابر ذل  ك م  ن أن  واع احلائ  ل
ع ن وأج ابوا  رجيهخت فهو حديث حسن كما تقدم )6(كما قاله احلافظوهذا تعليل مردود، ألن أابن ثقة ابالتفاق  

                                                 

 215-1/210اإلعتبار( 1)

 .70اإلعالم ص/( 2)

  213الرسوخ ص/( 3)
 ، 174انسخ احلديث البن شاهني ص/ ( 4)

 ، 198، 1/195احمللى ( 5)

 ، 1/104التلخيص ( 6)
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وق ال  أيض ا، جمه ول ال ن دري م ن ه و قال ه اب ن ح زم حديث عائشة أبن ه م ن طري ق خال د ب ن أيب الص لت وه و
 وفي  ه حس نه الن ووي،لك ن  ام اب ن الق  يم وغ ريه، كم ا تق دم يف خترجي ه،، وض عفه اإلم ال ذهيب ه ذا احل ديث منك ر

سلك ضعيف ألن الرتجيح ال يص ار إلي ه إال إذا مل ميك ن ذا امله ولكن يقال أبن )1(كما سبق   ألنه ضعيفنظر 
، ب ل ج اء ع ن اب ن عم ر م ا ي دل عل ى ذل ك كم ا تق دم وهنا قد أمكن اجلمعاجلمع ومل يثبت فيه النسخ أيضا، 

 وعرفوا مبقاصد الشريعة من غريهم.الصحابة مقدم على غريهم ألهنم شاهدوا التنزيل  وفهم
حي  ث ق  الوا أبن األحادي  ث الدال  ة عل  ى النه  ي العلم  اء بع  ض إلي  ه ذه  ب  : املس  لك الث  اين ادع  اء النس  خ

ينه  اان أن نس  تقبل  ديث ج  ابر بلف  ظ "ك  ان رس  ول هللا حب  اس  تدلوا عل  ى ذل  ك  ،منس  وخة أبحادي  ث اإلابح  ة
"واحل ق أن ه ل يس بناس خ  :احلافظ ابن حج ر بقول ه هولكن رد ،القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"

 ألن ذلك هو املعهود م ن حال ه  ،بل هو حممول على أنه رآه يف بناء أو حنوه ،ملن زعمه احلديث النهي خالف
وه ل ك ان  ،ال يعلم هل ك ان يف فض اء أو بني انو  حكاية فعل ال عموم له،احلديث  وألن  )2(ملبالغته يف التسرت"

وإذا وق  ع  )3(ف  ال جي  وز أن يق  دم عل  ى النص  وص الص  رحية يف املن  ع  ،لع  ذر م  ن ض  يق مك  ان وحن  وه أو اختي  ارا
 االحتمال بطل االستدالل.

وم ال إلي ه  ،اإلم ام اب ن اجل وزي العلم اء م نهممجاعة من إليه ذهب  : املسلك الثالث اجلمع بني الرواَيت
حي  ث ذك  ر وج  ه تفري  ق احلك  م ب  ني  ،وه  و رأي احل  افظ اب  ن قتيب  ة ،وتق  دم أيض  ا وج  ه اجلم  ع مفص  ال ،ازمياحل  

 ابلص    الة القبل    ة بعض    هم اس    تقبل ،الص    الة هليئ    ة أس    فارهم يف نزل    وا إذا وك    انوا": الص    حارى والبي    وت ق    ائال
 فظ ن ،للص الة وتنزيه ا ،للقبل ة إكراما بول وال بغائط القبلة يستقبلوا ال أن فأمرهم ،ابلغائط بعضهم واستقبلها

 يعلمه م أن يري د ،القبل ة ب ه فاس تقبل خبالئ ه  الن يب ف أمر ،احملتف رة والكن ف البي وت يف يكره أيضا هذا أن قوم
 فيه  ا جي  وز ال ال  يت املواض  ع يف ،اخلل  وات ويف ،احل  دث تس  رت ال  يت احملتف  رة واآلابر البي  وت يف ذل  ك يك  ره ال أن  ه

 )4( "الصالة
 أع  دل وه  و": ه  و ال  راجح وه  و اجلم  ع ب  ني األدل  ة فه  و كم  ا ق  ال احل  افظ اب  ن حج  ر س  لكولع  ل ه  ذا امل

 مض اف البني ان يف االس تقبال أن املن ري ب نا ع ن تق دم م ا النظ ر جه ة من ويؤيده األدلة، مجيع عمالهإل األقوال
 الص  حراء الفخب   ،قبل  ة لكوهن  ا ص  احله فليس  ت الش  ياطني وىأم   ل  ذلك ةاملع  د ةمكن  األ وأبن ،عرف  ا اجل  دار إىل
رواي ة وب ه ق ال الش افعي ب ن عم ر والش عيب وإس حاق وأمح د يف م روي ع ن العب اس وا ومذهب اجلم ع )5(ما"فيه

 يف البني  ان يف املش  قة يلحق  هواس  تدلوا عل  ى التفري  ق ب  ني البني  ان والص  حراء أبن  ه  ونس  به يف الف  تح إىل اجلمه  ور،

                                                 

 ، 1/22، هتذيب السنن مع العون 3/145، املنهاج للنووي 1/632، ميزان االعتدال 1/196احمللى ( 1)

 ،1/326الفتح ( 2)

 ، 1/104، التلخيص احلبري 1/20انظر هتذيب السنن مع العون ( 3)

 ،148أتويل خمتلف احلديث ص/( 4)
 ، 1/327الفتح ( 5)
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 . )1(الصحراء خبالف القبلة ترك تكليفه
ويظه ر  ، م ن احمل دثني كالبخ اري والنس ائي واب ن ماج ة واب ن خزمي ة واب ن حب ان رمحه م هللارجحه كث ري وقد

" ويف ه ذا بي ان م ا ذك ران  :وق ال اإلم ام اخلط ايب  )2(ورجح ه أيض ا اإلم ام الن ووي ،من ذلك من خالل ت رامجهم
عم وم فحم ل األم ر غ ري أن ج ابرا ت وهم أن النه ي عن ه ك ان ال ،من صحة مذهب من فرق بني البناء والصحراء

 )3(يف ذلك على النسخ" 
** *** ** 

                                                 

 ، 3/146املنهاج للنووي ( 1)
، صحيح 1/34، صحيح ابن خزمية 1/203، سنن ابن ماجة 1/28، سنن النسائي 1/326انظر: صحيح البخاري ( 2)

 ، 4/266ن ابن حبا
، غاية املقصود 1/105، نيل األوطار 1/327، انظر: أقوال العلماء يف املسألة ابلتفصيل، الفتح 1/17معامل السنن ( 3)

 .1/462، ذخرية العقىب شرح اجملتىب 1/117
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  حادي عشرالمبحث ال

 فرض الرجلين

 المطلب األول: األحاديث الواردة في فرض الرجلين
 الرجلين: األحاديث الدالة على مسح  

، وم ابلطائف وتوضأ ومسح على نعلي هأتى كظامة ق أنه رأى النيب عن أوس بن أيب أوس الثقفي  ( 1)
 )1(."كان هذا يف مبدإ اإلسالم": وقال هشيم

توض أ ومس ح عل ى الق دمني وك ان ع روة يفع ل ذل ك ح ىت  أن الن يب " :عن عب اد ب ن َت يم ع ن عم ه ( 2)
 )2(.يتوضأ وميسح املاء على رجليه" "رأيت رسول هللا : اسود  ظاهر قدميه"، ويف لفظ عند ابن خزمية

 )3(. وجرت السنة ابلغسل""نزل القرآن ابملسح على القدمني: قالعن أنس بن مالك  ( 3)

 ،يف س   فر فأدركن   ا ختل   ف عن   ا رس   ول هللا : "ع  ن عب   د هللا ب   ن عم   رو ب  ن الع   اص رض   ي هللا عنهم   ا ( 4)
 )4(.""ويل لألعقاب" مرتني أو ثالاث: فنادى أبعلى صوته ،فجعلنا نتوضأ ومنسح على أرجلنا ،أرهقنا العصر

ميس   ح  ىت رأي   ت رس   ول هللا كن   ت أرى أن ابط   ن الق   دمني أح   ق ابلغس   ل ح   : "ق   الع   ن عل   ي  ( 5)
 )5(ظاهرمها"

                                                 

انظر: سنن  أخرجه أبو داود وابن شاهني واحلازمي عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أيب أوس الثقفي به.( 1)
(، 1/274(، االعتبار )221، انسخ احلديث البن شاهني )ص/160، برقم: 1/86أيب داود كتاب الطهارة، ابٌب، 

( ورجال إسناده ثقات غري عطاء العامري، قال احلافظ عنه: "مقبول" انظر: التقريب 216(، الرسوخ )ص/88اإلعالم)ص/
تحديث عند ابن شاهني واحلازمي فزالت عنه شبهة التدليس، وبقي ( وفيه أيضا هشيم وهو يدلس ولكنه صرح ابل680)ص/

فيه ضعف عطاء العامري فقط، وصححه األلباين ابلشواهد، حيث قال: "لكن احلديث صحيح له شواهد..." انظر: 
 (. 1/285صحيح سنن أيب داود )

بن متيم به. انظر: شرح معاين اآلاثر أخرجه الطحاوي وابن شاهني من طريقني عن ابن هليعة عن أيب األسود عن عباد ( 2)
( 220كتاب الطهارة، ابب فرض الرجلني يف وضوء الصالة، انسخ احلديث البن شاهني )ص/  154( برقم: 1/42)

(، ولكن اتبع ابن هليعة 1/350وأعله ابن اجلوزي اببن هليعة بقوله: "فإن ابن هليعة ليس بشيء" انظر: العلل املتناهية )
كما عند ابن خزمية، وسعيد ثقة، وقال األلباين عن إسناد ابن خزمية: "رجاله ثقات غري أيب زهري املصري   سعيد بن أيب أيوب

( قلت وله متابعة أيضا كما تقدم عند الطحاوي وابن 1/101ومل أجد له ترمجة". انظر: تعليقه على صحيح ابن خزمية )
 يه، ففيه نوع من االضطراب وهللا اعلم. شاهني، إال أنه ورد عند ابن خزمية عن عباد بن متيم عن أب

أخرجه احلازمي وابن جرير عن علي بن سهل الرملي عن مؤمل عن محاد بن زيد عن عاصم األحول عن أنس به. انظر: ( 3)
( عند تفسري آية الوضوء، وقال ابن كثري: "إسناده صحيح" انظر: تفسري القرآن العظيم البن  10/58جامع البيان للطربي )

 (. قلت: وفيه علي بن سهل وهو صدوق كما قال احلافظ. فيكون األثر على أقل درجته حسناً. 3/1122)كثري 
، صحيح 163، برقم: 1/352انظر: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، ابب غسل الرجلني وال ميسح على القدمني، ( 4)

 (.218سوخ )ص/الر  571برقم  3/124مسلم كتاب الطهارة، ابب وجوب غسل الرجلني بكماهلما، 
 =أخرجه أبو داود وابن شاهني من طريقني عن أيب إسحاق ورجاء بن أيب سلمة عن عبد خري عن علي به. انظر: سنن أيب ( 5)
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 : األحاديث الدالة على وجوب غسل الرجلين 

مث مس   ح رأس   ه مث غس   ل رجلي   ه إىل : "أن   ه توض   أ ف   ذكر وض   وءه كل   ه ث   الاث ث   الاث، ق   الع   ن عل   ي  ( 1)
 )".)1إمنا أحببت أن أريكم طهور رسول هللا : "، مث قال"الكعبني

 )2(."ويل لألعقاب من النار": غسل عقبيه فقالرأى رجال مل ي أن النيب عن أيب هريرة  ( 2)

 )3(.إذا توضأان أن نغسل أرجلنا" "أمران رسول هللا : قالعن جابر  ( 3)

يتوض  أ واح  دة واح  دة واثنت  ني واثنت  ني وث  الاث وث  الاث  ك  ان رس  ول هللا : "ق  الع  ن مع  اذ ب  ن جب  ل  ( 4)
 )4(."وغسل رجليه غسالً 

                                                 

بلفظ: ما كنت أرى ابطن القدمني إال أحق ابلغسل حىت رأيت  163، برقم 1/87داود كتاب الطهارة، ابب كيف املسح،  =
ال الدارقطين: "والصحيح قول من قال: "كنت أرى أن ابطن اخلفني أحق ابملسح من ميسح على ظاهر خفيه" ق رسول هللا 

( وقال ابن اجلوزي: "وال شك أن حديث علي انقلب على الراوي، فأراد أن يقول 4/46أعالمها" انظر: العلل للدارقطين )
لرأي لكان ابطن اخلفني أوىل "ابملسح" فقال: "ابلغسل" فإن عبد خري روى عن علي أنه كان يقول: "لو كان الدين اب

(. 219( انسخ احلديث البن شاهني )ص/93ميسح ظاهرمها" انظر: اإلعالم)ص/ ابملسح، ولكين رأيت رسول هللا 
. 164قلت: إن اللفظ احملفوظ الذي صححه الدارقطين وابن اجلوزي وأخرجه أيضا أبو داود يف سننه بسند صحيح برقم: 

 1/289يف صحيح سنن أيب داود وصحح إسناده الشيخ األلباين 
أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن أيب األحوص عن أيب إسحاق عن أيب حية عن علي به. انظر: ( 1)

سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ماجاء يف  116برقم:   ،1/66سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب صفة وضوء النيب 
, 96برقم  1/74، سنن النسائي كتاب الطهارة، ابب عدد غسل اليدين، 48، برقم 1/67كان؟،   كيف  وضوء النيب 

(. رجاله كلهم 217، الرسوخ )ص/456برقم  1/266سنن ابن ماجة كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف غسل القدمني، 
( ولكن اتبعه مجع من الثقات  1138ثقات ما عدا أيب حية وهو ابن قيس، قال احلافظ عنه: مقبول. انظر: التقريب )ص/

 . 1/195كما ذكر أبو داود هذه املتابعات قبل هذا احلديث. وصححه األلباين. انظر: صحيح سنن أيب داود 
، صحيح مسلم كتاب الطهارة، ابب 165برقم:  1/354انظر: صحيح البخاري كتاب الوضوء، ابب غسل األعقاب، ( 2)

 (.218، الرسوخ )ص/572م: برق 3/124وجوب غسل الرجلني بكماهلما، 
أخرجه الدارقطين، وابن شاهني من طريقني عن عطاء بن أيب رابح عن جابر به. انظر: السنن للدارقطين كتاب الطهارة ابب ( 3)

. انسخ احلديث البن شاهني 372( برقم 1/113ما روي يف فضل الوضوء واستيعاب مجيع القدم يف الوضوء ابملاء )
اب السنن الشيخ جمدي: "إسناده ضعيف" لضعف عبد الرمحن بن أيب ليلى. قلت: ولكن اتبع (. قال حمقق كت223)ص/

( فاحلديث ال يرتقي 874ابن أيب ليلى عند ابن شاهني حممد بن عبيد هللا العزرمي قال احلافظ عنه: "مرتوك" التقريب )ص/
 إىل احلسن فهو ضعيف كما قال الشيخ. 

عبد هللا بن حممد املارستاين عن روح بن عبد الرمحن عن القاسم بن الربيع عن األصبغ عن أخرجه ابن شاهني من طريقه عن ( 4)
سليمان بن احلكم عن حممد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل به. انظر: انسخ 

شديد، قال احلافظ عنه: ن سعيد وهو املصلوب الشامي فضعفه ( ويف إسناده حممد ب223احلديث البن شاهني )ص/
( وفيه أيضا سليمان بن احلكم، قال الذهيب عنه: "ضعفوه" قال ابن معني: ليس بشيء، 847"كذبوه" انظر: التقريب )ص/

 (. فاحلديث ضعيف جداً. 2/199وقال النسائي: مرتوك. انظر: امليزان )
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رأى رجال ق د توض أ وفض ل عل ى قدمي ه ق در أص بع  عن أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما أن النيب  ( 5)
 )1(.أن يعيد وضوءه" مل يصبها املاء فأمر النيب 

 .)2(ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار"": أنه قال عن النيب عن عبد هللا بن احلارث  ( 6)

 مع أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في فرض الرجلين

ع  دا اإلم  ام  حل  ديث، م  اااملص  نفون يف النس  خ يف  األربع  ةوء األئم  ة ذك  ر مس  ألة ف  رض ال  رجلني يف الوض   
 ملسألة. به يف اابن اجلوزي نقل عنه مذه رها يف كتابه انسخ احلديث إال أناألثرم فإنه مل يذك

 : أقوال ردت أحاديث متعارضة يف املسألة فاختلفوا يف رفع تعارضها على ثالثةو قد و  
, وق ال بع د  نس ختها أحادي ث الغس ل ،اهني إىل نسخ أحاديث املس حذهب اإلمام ابن ش: القول األول

 ،وتبع  ه اإلم  ام اجلع  ربي )3(إي  راده ألحادي  ث الغس  ل:"وهذه األحادي  ث ت  دل عل  ى نس  خ املس  ح عل  ى الق  دمني"
مث رجح أحادي ث الغس ل لكثرهت ا عل ى  ،ولكن وجد يف كالمه بعض اإلشكال، وهو أنه رجح أوال وقوع النسخ

"وه ذه ت دل عل ى : أحادي ث الغس لذك ر حيث قال بعد  ،بيه عن أوس يف املسح الضطرابهحديث يعلى عن أ
ولرجحاهن  ا عليه  ا  ،انس  خة للمس  ح ،وه  ي حمكم  ة ابإلمج  اع ،أن ف  رض ال  رجلني املخالت  ني م  ن اخلف  ني الغس  ل

 تني يفءمث ذك ر الق را "ألن ه ي روي ع ن يعل ى ع ن أبي ه ع ن أوس وتص ريح هش يم ب ه ،واض طراب حديث ه ،ابلكثرة
"وأرجلاك م" يف آي ة الوض وء م ع بي ان مع ا ك ل ق راءة ووجهه ا واس تدلوا عل ى ق وهلم بوق وع النس  خ : قول ه تع اىل
 : أبدلة منها

ف   دل أن حك   م الغس   ل ك   ان  ،ال   راوي ع   ن يعل   ى أبن املس   ح  ك   ان يف أول اإلس   الم تص   ريح هش   يم ( 1)

                                                 

غرية بن سقالب عن الوازع بن انفع عن سامل عن بن أخرجه أبو عوانة، والدارقطين والطرباين وابن شاهني من طرق عن امل( 1)
ثبات غسل الرجلني. السنن للدارقطين كتاب الطهارة ابب ما روي يف إ( ابب بيان 1/253عمر. انظر: مسند أيب عوانة )

 ، املعجم الصغري: للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين , حتقيق: حممد شكور حممود,377( برقم: 1/114فضل الوضوء )
( يف ابب أمحد بن عبد الوهاب املصيصي، برقم: 1/38ه. )1405املكتب اإلسالمي, دار عمار, بريوت, الطبعة األوىل, 

وقال: "تفرد به مغرية بن سقالب عن الوازع بن انفع" وقال ابن أيب حامت: "هذا احلديث ابطل هبذا اإلسناد، وازع بن  27
(. وجاء عند الطرباين وأيب عوانة والدارقطين عن عمر عن أيب بكر 1/67انفع: ضعيف احلديث". انظر: علل احلديث )

 ،خبالف ما عند ابن شاهني ولكن له شاهد من حديث جابر عند مسلم يف صحيحه عن جابر عن عمر أنه رأى رجال توضأ
رقم رجع فأحسن وضوءك فرجع فصلى" انظر: صحيح مسلم ب، فقال له: افرتك موضع ظفر على قدمه فأبصره النيب 

575. 
أخرجه ابن خزمية والبيهقي من طريقني عن حيىي بن بكري عن الليث عن حيوة عن عقبة بن مسلم عن عبد هللا بن احلارث بن ( 2)

(، كتاب الطهارة، ابب التغليظ يف ترك غسل بطون األقدام، السنن 1/84جزء الزبيدي به. انظر: صحيح ابن خزمية )
(. 218(، الرسوخ )ص/1/70لى أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزئ )الكربى كتاب الطهارة ابب الدليل ع

 رجاله كلهم ثقات، فهو صحيح كما قال الشيخ األلباين. انظر: تعليقه على صحيح ابن خزمية. 
 ( 225انسخ احلديث البن شاهني )ص/( 3)
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 فثبت أبن املسح كان منسوخا. ،متأخرا
نق ل اإلمج اع عط اء ب ن  ،دل على أن أحاديث املسح منسوخةمجاع الصحابة على غسل القدمني يإ ( 2)

"مل أدرك أح  دا م  نهم ميس  ح عل  ى الق  دمني" وق  ال عب  د : أيب رابح وعب  د ال  رمحن ب  ن أيب ليل  ى حي  ث ق  ال عط  اء
 )1(على غسل القدمني. أمجع أصحاب رسول هللا : الرمحن بن أيب ليلى

ق  اب وي  ل لألع": ج  زءا يس  ريا كح  ديثاألحادي  ث الدال  ة عل  ى وعي  د ت  رك غس  ل الق  دمني ول  و ك  ان  ( 3)
 وبطون األقدام من النار" وغريها.

س ح عل ى مس ح امل حي ث مح ل ح ديث ، اجلمع بني األحادي ثذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل: القول الثاين
في ه بعض أحاديث املس ح مث ل ح ديث يعل ى، وك ذلك ذك ر أن ح ديث عل ي وق ع  قد ضعفاخلفني، وإن كان 

 )2("فعلى هذا ال يكون ههنا انسخ وال منسوخ": مث قال ،حيمل على مسح اخلفني  ما صح منها فإنهو  ،قلب

برتج يح أحادي ث الغس ل عل ى  )3(كم ا نق ل عن ه اب ن اجل وزيذهب اإلمام احل ازمي واألث رم  : القول الثالث
وإن ص حت فإهن ا منس وخة أبحادي ث الغس ل. وق ال اإلم ام : أحاديث املسح لوجود االض طراب فيه ا، مث ق اال

"أما األحاديث الواردة يف غسل الرجلني فكثرية جداً مع صحتها فال يعارضها مث ل ح ديث يعل ى ب ن : حلازميا
ع  ن رج  ل، : ألن بعض  هم رواه ع  ن يعل  ى ع  ن أوس ومل يق  ل ع  ن أبي  ه، وق  ال بعض  هم ،عط  اء مل  ا في  ه م  ن التزل  زل

 )4(م".ولو ثبت كان منسوخا كما قاله هشي ،ومع هذا االضطراب ال ميكن املصري إليه

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : يف إزالة التعارض بني األحاديث على ثالثة مسالك وااختلفكما تقدم أن العلماء   
 كم ا  ث ة أدل ةاس تدلوا بثالو  وه و اختي ار اب ن ش اهني واجلع ربي، : ادعاء النسخ يف املسألة: املسلك األول

م ن  ل يسن ه  ك اف ألأم ا تص ريح هش يم فه و غ رييح على النس خ، فه ال يوجد دليل صر أبن أجيبولكن  تقدم،
عل  ى  ض  حب  دليل وا ل  يسغس  ل عل  ى الإمج  اع الص  حابة  وأم  االص  حابة فيحتم  ل أبن  ه ق  ال ذل  ك اجته  ادا من  ه، 

دي  ث يف غس  ل ة األحاوك  ذلك وج  ود كث  ر  ،النس  خ ألن  ه ميك  ن أن اإلمج  اع وق  ع بي  نهم ملع  ا آخ  ر غ  ري النس  خ
ال  النس خو عت ربة. لنس خ املسخ أحادي ث املس ح م ا مل تظه ر فيه ا أم ارة م ن أم ارات االقدمني ليس دليال على ن

 يثبت ابالحتمال فالراجح أن النسخ مل يقع فيه. 
ن أحادي ث أبحي ث ق اال  ،اإلم امني األث رم واحل ازمي ه و اختي ارو  : الرتج يح ب ني ال رواَيت: املسلك الثاين

 ،أثب  ت ح  ديث يعل  ى يف املس  حالعلم  اء أجي  ب أبن بع  ض ولك  ن  ،املس  ح مض  طربة ف  ال يق  اوم أحادي  ث الغس  ل
ف  الرتجيح اليص  ار إلي  ه إال إذا مل ميك  ن اجلم  ع وهن  ا ق  د أمك  ن  وك  ذلك ثب  ت أيض  ا أحادي  ث أخ  رى يف املس  ح

                                                 

 (.1/353فتح الباري ) 219( الرسوخ ص/225انسخ احلديث البن شاهني )ص/( 1)
 (93اإلعالم)ص/( 2)
 (93اإلعالم)ص/( 3)
 (1/276االعتبار )( 4)
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 . اجلمع
اع  ة م  ن ل  ذي رجح  ه مجاوه  و  ،اإلم  ام اب  ن اجل  وزي وه  و اختي  ار : اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت: املس  لك الثال  ث

 : بينهم يف وجوه اجلمع مافي على اختالفالعلماء 
، بتس   مية الظ   روف أحادي   ث املس   ح عل   ى الق   دمني إذا ك   ان عليهم   ا اخلف   انالعلم   اء مح   ل بع   ض   ( 1)

  )1(وكيع والشافعي رمحه هللا. ابملظروف وبه فسر
  .نةإن املراد ابملسح هنا هو الغسل اخلفيف كما وردت به الس: ومنهم من قال ( 2)

 رواه م   ا اخلفي  ف الغس  ل عل  ى يطل  ق املس  ح أن عل  ى س  تدلي م  ا أحس  ن وم  ن": ق  ال احل  افظ اب  ن كث  ري
 ح  ىت الكوف  ة رحب  ة يف الن  اس ح  وائج يف قع  د مث الظه  ر ص  لى أن  ه طال  ب أيب ب  ن عل  ي ع  ن ... البيهق  ي احل  افظ
 مث ،ورجلي ه ورأس ه ويدي ه وجه ه هب ا فمس ح واح دة حفنة منه فأخذ ماء من بكوز أيت مث ،العصر صالة حضرت

 ،ص  نعت كم  ا  ص  نع  هللا رس  ول وأن قائم  ا الش  رب يكره  ون انس  ا إن: ق  ال مث ،ق  ائم وه  و فض  له فش  رب ق  ام
: ولف   ظ البخ   اري  )2(.معن   اه ب   بعض آدم ع   ن الص   حيح يف البخ   اري رواه "حي   دث مل م   ن وض   وء ه   ذا" :وق   ال

  )3(."وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه"
يف الوض   وء التط   وع ال يف وذه   ب بعض   هم إىل أن امل   راد ابملس   ح عل   ى النعل   ني والق   دمني إذا ك   ان  ( 3)

"ابب ذكر الدليل عل ى أن مس ح : حيث ترجم يف صحيحه ،وهذا الذي اختاره ابن خزمية ،الوضوء من حدث
عل  ى النعل  ني ك  ان يف وض  وء متط  وع ب  ه ال يف وض  وء واج  ب علي  ه م  ن ح  دث يوج  ب الوض  وء" مث أت  ى  الن  يب 

مل  للط  اهر م  ا هك  ذا وض  وء رس  ول هللا " :حب  ديث عل  ي أن  ه توض  أ وض  وءا خفيف  ا مث مس  ح عل  ى نعلي  ه مث ق  ال
يف املسح على الرجلني جمملة غل ط يف االحتج اج هب ا بع ض م ن مل  حيدث" وابب ذكر أخبار رويت عن النيب 

 رأي ت رس ول هللا : "ينعم الروية يف األخبار وأابح للمحدث املسح على الرجلني" وأورد فيه حديث َتيم ق ال
 )5(وإليه ذهب اإلمام العيين وغريه. )4("يتوضأ وميسح املاء على رجليه

غسل القدمني فمعن اه أبن ه  جاء عن ابن عمر وغريه أبن جربيل قد نزل ابملسح وسن رسول هللا ما وأما 
إمجاهل   ا لغس   لها ق   وال وفع   ال. قال   ه اإلم   ام  ففص   ل رس   ول هللا  ،ن   زل جربي   ل ابآلي   ة احملتمل   ة ملس   ح ال   رجلني

 )6(اجلعربي.

                                                 

 (209الرسوخ )ص/( 1)
 (3/1123( تفسري القرآن العظيم البن كثري )1/75سنن البيهقي الكربى كتاب الطهارة )( 2)
 5616( برقم 10/100انظر: صحيح البخاري كتاب األشربة ابب الشرب قائما )( 3)
 201ـ  200رقم ( ب1/100صحيح ابن خزمية )( 4)
 (1/379شرح العيين على سنن أيب داود )( 5)
( بداية اجملتهد 1/212( نيل األوطار )1/446( انظر للتفصيل يف أقوال العلماء يف املسألة: اجملموع )220الرسوخ )ص/( 6)

 (7/342( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )3/40( ذخرية العقىب )1/10)
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األحادي ث الدال ة عل ى تعارض ت فيه ا األدل ة، إال أن لة فرض الرجلني يف الوضوء ق د ن مسأ: أفاخلالصة
وأم ا م ا  )1(احلافظ ابن حجر واإلمام الش وكاين، قالهنا بلغت حد التواتر كما إوجوب غسل الرجلني كثرية بل 

ني أحادي  ث يف رف  ع التع  ارض بينه  ا وب  العلم  اء ورد يف بع  ض األحادي  ث الدال  ة عل  ى مس  ح ال  رجلني فق  د س  لك 
فإن األحاديث املتعارض ة مهم ا  ،الراجح منها هو مسلك اجلمع بني األحاديثو  ،الغسل تلك املسالك الثالثة

. وهللا ادي  ث الب  اب ب  دون تعس  ف واحلم  د هللأمك  ن اجلم  ع بينهم  ا فإن  ه ال يص  ار إىل غ  ريه واجلم  ع ممك  ن يف أح
 أعلم.
"فل م أيت وا م ع خم الفتهم للكت اب والس نة : اين ع نهمأما ما ذهبت اإلمامية إىل إجياب املسح فقال الشوكو 

  . )2("وما أدري مبا ذا جييبون عن األحاديث املتواترة: "املتواترة قوال وفعال حبجة نرية"مث قال
 )3(."وتعلق هؤالء املخالفون للجماهري مبا ال يظهر فيه داللة: "وقال النووي

** *** ** 

                                                 

 (.1/213األوطار )(, نيل 1/353فتح الباري )(1)
 ( 1/213نيل األوطار )( 2)
 (3/122املنهاج للنووي )( 3)
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 ثاني عشرالمبحث ال

 صالة تجديد الوضوء لكل

 المطلب األول: األحاديث الواردة في تجديد الوضوء لكل صالة
 : كان يتوضأ لكل صالة األحاديث الدالة على أن الرسول  

جي زت : "كي ف كن تم تص نعون ؟ ق ال:  يتوض أ عن د ك ل ص الة" قل ت كان الن يب ": قال  عن أنس ( 1)
 )1(أحدان الوضوء ما مل حيدث" 

 : واحد صلوات بوضوءاألحاديث الدالة على أن يصلى ال 

كان يتوض أ لك ل ص الة فلم ا ك ان ي وم الف تح ص لى الص لوات   أن النيب  عن بريدة بن احلصيب  ( 1)
 )2(عمدا فعلته َيعمر".": قال ،فعلت شيئا مل تكن تفعله :بوضوء واحد فقال له عمر

فلم ا  ،رابلوضوء لكل صالة ط اهرا ك ان أو غ ري ط اه " أمر رسول هللا : بن حنظلة  عن عبد هللا ( 2)
فك ان ال ي دع الوض وء لك ل  ،فكان ابن عم ر ي رى أن ب ه ق وة عل ى ذل ك ،شق ذلك أمر ابلسواك  لكل صالة

 )3( .صالة"

 مع أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في تجديد الوضوء لكل صالة

ام ا اإلم م م ا ع دء يف كت بهابن ش اهني واحل ازمي واب ن اجل وزي واجلع ربي مس ألة جتدي د الوض و  األئمةذكر  
تع   ارض ف   اختلف ع م   ن الوردت يف ه   ذه املس   ألة أحادي   ث فيه   ا ن   و  ،األث   رم فإن   ه مل ي   ذكرها يف انس   خ احل   ديث

 : األئمة املذكورون يف رفع التعارض بينها على قولني
ذل ك   أبن :وق اال ،ابن شاهني واحلازمي إىل ترجيح وقوع النسخ يف املسألة :انذهب اإلمام: القول األول

، وأم ا النس خ حب ديث أن س أن ه ك ان خاص ا ب ه واستدال عل ى  ،ليه خاصا به مث ُنسخ بعد ذلكواجبا عكان 
"ذك ر م ا ي دل تصريح الصحايب بذلك، حيث ص رح احل ازمي بقول ه: فيه ، و فاستدال حبديث عبد هللا بن حنظلة

                                                 

، انسخ احلديث البن شاهني ص/ 214، برقم: 1/417صحيح البخاري كتاب الوضوء، ابب الوضوء من غري حدث، ( 1)
 .214، الرسوخ ص/85، اإلعالم ص/252-1/251، االعتبار 175-177

، انسخ احلديث البن 640، برقم: 3/168واز الصلوات كلها بوضوء واحد، صحيح مسلم كتاب الطهارة، ابب ج( 2)
 . 215، الرسوخ ص/85، اإلعالم ص/178-177شاهني ص/ 

أخرجه أبو داود واحلاكم واحلازمي من طرق عن حممد بن إسحاق عن حممد بن حيي بن حبان عن عبد هللا بن عبد هللا بن ( 3)
، 48، برقم: 1/36حنظلة به. انظر: سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب السواك،  عمر عن أمساء بنت زيد عن عبد هللا بن

، وقال احلازمي:" 215، الرسوخ ص/254-1/253، االعتبار 556برقم:  1/258املستدرك للحاكم كتاب الطهارة، 
عند احلاكم، وهو حديث حسن على شرط أيب داود" رجاله ثقات إال حممد بن إسحاق فإنه صدوق يدلس صرح ابلتحديث 

فاحلديث يكون حسنا كما قال األلباين: "إسناده حسن، وصححه احلاكم على شرط مسلم ووافقه الذهيب، وحسنه احلازمي 
 .1/83وصححه ابن خزمية وابن حبان". صحيح سنن أيب داود 
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 )1(بري دة ، وذكر ح ديث عبدهللا بن حنظل ة مث ق ال"ذكر خ رب آخ ر ش اهد للناس خ" وذك ر ح ديثعلى النسخ"

اس تدال عل ى كما استدال أيضا من جهة التاريخ، حيث ص رح أبن ت رك الوض وء لك ل ص الة ك ان ي وم الف تح، و 
وال  ذي ه و أش  به أن النس  خ وق ع عل  ى الوض  وء لك  ل : "ق  ال اإلم  ام اب ن ش  اهنيو  ،وق وع النس  خ أيض  ا ابإلمج اع

وم الفتح كلها بوض وء واح د ك ان وأن صالته ي ،صالة إلمجاع الناس على أنه من فعل ذلك فقد مضت صالته
  .)2("بعد الفعال األول
حي ث أن ه مح ل أحادي ث الوض وء لك ل ص الة  ،ذهب ابن اجلوزي إىل ترجيح مذهب اجلم ع: القول الثاين

" ذك روا ه ذا يف  :حيث قال بعد إيراده لألحاديث ،وأحاديث ترك الوضوء على اجلواز ،على التماس الفضيلة
فجم  ع  ،فش  غل ي  وم الف  تح ،ك  ان يطل  ب الفض  يلة  ألن رس  ول هللا  ؛اخل يف ذل  كالناس  خ واملنس  وخ ول  يس ب  د

 )3( .لئال يظن ظان أن استدامة الفعل األول يوجبه" ،مث إنه بني  اجلواز ،الصلوات بوضوء واحد
: حي  ث ق  ال بع  د ذك  ر ح  ديث أن  س ،حتم  الني مث س  كت ع  ن الرتج  يحوأم  ا اإلم  ام اجلع  ربي فإن  ه ذك  ر اال

فيحتمل أنه كان يعيد على احل دث وج واب وعل ى  ،كان يتوضأ لكل صالة فرض ونفل  نه "فدلت هذه  على أ
وب ه أخ ذ  ،ألن ه أق رهم عل ى خالف ه ،وحيتمل أنه ك ان واجب ا علي ه مطلق ا فه و م ن خواص ه ،الطهارة جتديدا نداب

ي د واجب ا ف دل عل ى ع دم تكري ره ف إن ك ان التجد": مث ذكر ح ديث عب دهللا ب ن حنظل ة وبري دة وق ال "ابن عمر
 )4(.فمنسوخ هبما أو نداب فبني له وحققه متعمدا"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : اختلفوا على مسلكني يف رفع التعارض بني أحاديث البابالعلماء ومما تقدم تبني أن 
هني اش   خت   اره اب   ن تق   دم أن ه   ذا املس   لك ه   و ال   ذي ا : ادع   اء النس   خ ب   ني األحادي   ث: املس   لك األول

  بتصريح الصحايب، ومن جهة التاريخ.استدال على وقوع النسخ   ,واحلازمي
ال أم  ر وج  وب،  اس  تحبابن امل  راد ابألم  ر يف ح  ديث عب  د هللا ب  ن حنظل  ة ه  و أم  ر أب وأجي  ب ع  ن ه  ذا:

رمح ه ق ال اإلم ام الن ووي كم ا   متع ددة،ثب ت ذل ك يف رواَيت  ،لكل صالة بدليل ثبوت عدم وضوء الرسول 
 ...األحادي  ث الص  حيحة منه  ا ح  ديث بري  دة وح  ديث أن  س كم  ا يف ص  حيح البخ  اري: ودلي  ل اجلمه  ورهللا: "

ص  لى العص  ر مث أك  ل س  ويقا مث ص  لى  وح ديث س  ويد ب  ن النعم  ان يف ص  حيح البخ  اري أيض ا "أن رس  ول هللا 
ر األس  فار املغ  رب ومل يتوض  أ" ويف معن  اه أحادي  ث كث  رية كح  ديث اجلم  ع ب  ني الص  التني بعرف  ة واملزدلف  ة وس  ائ

 )5(واجلمع بني الصلوات الفائتة يوم اخلندق وغريذلك".

                                                 

 1/252االعتبار ( 1)
 .179-175انسخ احلديث البن شاهني ص/ ( 2)
 .86-85اإلعالم ص/( 3)
 .216-214خ ص/الرسو ( 4)
 (3/169املنهاج للنووي )( 5)
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يتوض أ لك ل ص الة" أي  كان رسول هللا   :" قوله :املراد منه كما قال اإلمام السنديأنس فحديث  وأما
وحيتمل أن جواب أنس حسب ما اطل ع  ،يعتاد ذلك وإن كان قد جيمع بني صالتني وأكثر بوضوء واحد أيضا

أن النس خ وق ع يف ي وم و ابلت اريخ  وأم ا االس تدالل )1( يطلع على خالف ه وإن ك ان اثبت ا يف الواق ع"عليه ولعله مل
وقص ة  ،أن ه ق د ص لى العص ر واملغ رب بوض وء واح د وذل ك يف ع ام خي رب فتح مكة ي رده مب ا ثب ت ع ن الن يب 
مث إن  )2(ان كم  ا ثب  ت يف ص  حيح البخ  اري م  ن ح  ديث س  ويد ب  ن النعم    ،خي  رب مقدم  ة عل  ى ف  تح مك  ة بزم  ان

لبي  ان اجل  واز ول  و ك  ان ذل  ك م  ن أج  ل نس  خ احلك  م  فع  ل ذل  ك ه عم  دا فعلت  ه َي عم  ر" ي  دل عل  ى أن   ": قول  ه
 وهللا أعلم. فالقول ابلنسخ قول مرجوح. السابق لكان له أسلوب آخر.

والفض  ل  س  تحبابوك  ذلك حيم  ل م  ا ورد ع  ن بع  ض الص  حابة أبهن  م ك  انوا يتوض  ؤون لك  ل ص  الة عل  ى اال
"مل يبلغن  ا أن أح  دا م  ن الص  حابة والت  ابعني  : َيد يف األج  ر كم  ا ج  اء ع  ن اب  ن عم  ر وأم  ا ق  ول اب  ن ش  اهنيواالزد

"وفي ه نظ ر ألن ه روى اب ن  أيب ش يبة ع ن وكي ع ع ن : كانوا يتعمدون الوضوء لكل ص الة" ق ال الش يخ األثي ويب
 )3(ابن عون عن ابن سريين كان اخللفاء يتوضؤون لكل صالة".

 قول مرجوح.فالقول ابلنسخ 
 ،م نهم اإلم ام اب ن اجل وزي كم ا تق دمالعلم اء ذه ب كث ري م ن وإلي ه  : اجلمع بني ال رواَيت: املسلك الثاين

حيث أهنم محلوا األمر الوارد يف حديث عبد هللا بن حنظلة على الن دب واالس تحباب واس تدل أص حاب ه ذا 
وه  ذا  ،فهن  ا ق  د أمك  ن اجلم  ع فُيعم  ل ب  ه ،احملتم  ل املس  لك أبن اجلم  ع إذا ك  ان ممكن  ا فه  و مق  دم عل  ى النس  خ

 )4(القول هو الذي رجحه احلافظ ابن حجر والنووي والعيين وغريهم.

 حبابس   تل   ى االف  الراجح يف املس   ألة ه  و اجلم   ع ب   ني األحادي  ث فيحم   ل وض  وء الرس   ول بك   ل ص  الة ع
 مجع ا ،ي ان اجل وازل ى بعكان يصلي صالتني أو أكثر بوضوء واحد فيحمل   والندب وأما ما ثبت أن الرسول 

 بني األدلة كما ذهب إليه أكثر العلماء.
** *** ** 

                                                 

 .1/142، التعليقات السلفية 1/91حاشية السندي على سنن النسائي ( 1)

 .215، برقم: 1/420صحيح البخاري كتاب الوضوء ابب الوضوء من غري احلدث ( 2)
 (3/264(، ذخرية العقىب )179انسخ احلديث البن شاهني )ص/( 3)
 (.2/169(، املنهاج للنووي )1/398لعيين على أيب داود )(، شرح ا1/420الفتح )( 4)
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  لثالث عشرالمبحث ا

 الوضوء بعد الغسل

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الوضوء بعد الغسل

 : بعد الغسل األحاديث الدالة على وضوء الرسول  

اجلنابة توضأ وضوءه للص الة" ه ذا كان إذا اغتسل من   أن رسول هللا "عن عائشة رضي هللا عنها  ( 1)
إذا اغتس   ل م   ن اجلناب   ة غس   ل يدي   ه وتوض   أ  "ك   ان رس   ول هللا  :ويف لف   ظ عن   د البخ   اري ،لف   ظ اب   ن ش   اهني

"ك ان إذا اغتس ل م ن اجلناب ة ب دأ  :احل ديث وعن د مس لم بلف ظ "وضوءه للصالة مث اغتسل مث خيلل ش عره ....
 )1(.ضأ مثل وضوئه للصالة"مث تو  ،فغسل يديه قبل أن يدخل يده يف اإلانء

 : بعد الغسل األحاديث الدالة على عدم وضوء الرسول  

"وال  :ال يتوض أ بع د الغس ل" ولف ظ أيب داود "ك ان رس ول هللا : عن عائشة رض ي هللا عنه ا قال ت ( 1)
 )2(.أراه حيدث وضوءاً بعد الغسل"

 )3(."من توضأ بعد الغسل فليس منا": قال قال رسول هللا عن ابن عباس  ( 2)

                                                 

، صحيح مسلم  272برقم  1/503انظر: صحيح البخاري كتاب الغسل، ابب ختليل الشعر حىت إذا ظن أنه أروى بشرته، ( 1)
، اإلعالم ص/ 14، انسخ احلديث البن شاهني ص/719برقم  3/221كتاب احليض، ابب صفة غسل اجلنابة، 

155 . 
خرجه أبو داود والرتمذي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن أيب إسحاق السبيعي عن األسود عن عائشة به. انظر: أ( 2)

، سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما 250برقم  1/127سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب يف الوضوء بعد الغسل، 
رجاله   156، اإلعالم ص/142ث البن شاهني ص/، انسخ احلدي579برقم  1/325جاء يف الوضوء بعد الغسل، 

كلهم ثقات، فاحلديث صحيح كما قال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني" ووافقه الذهيب، وقال الرتمذي: "حسن 
 .1/446صحيح" وحسنه املنذري وقال األلباين: "إسناده صحيح على شرط الشيخني" انظر: صحيح سنن أيب داود 

عدي وابن شاهني من طريق سليمان بن أمحد عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشري عن أابن بن  أخرجه الطرباين وابن( 3)
، الكامل البن عدي يف ترمجة سليمان بن أمحد 11/267تغلب عن عكرمة عن ابن عباس به. انظر: املعجم الكبري 

ّذبه حيي وضعفه ، وفيه سليمان بن أمحد ك157، اإلعالم ص/143انسخ احلديث البن شاهني ص/ 11/1139
وفيه وليد بن مسلم إن كان هو الدمشقي فهو كثري  2/194النسائي وقال البخاري "فيه نظر" انظر: ميزان االعتدال 

وأابن بن تغلب قال احلافظ عنه:  374التدليس والتسوية، وسعيد بن بشري قال احلافظ عنه: "ضعيف" انظر: التقريب ص/
بسند آخر عن أيب بالل األشعري عن  11/361واحلديث رواه الطرباين يف الكبري  103"ثقة ُرمي ابلتشيع" التقريب ص/

خالد بن عبد هللا الواسطي عن أابن بن أيب عياش عن زيد بن صبيح عن عكرمة عن ابن عباس به، وأبو بالل األشعري قال 
احلاكم وامسه مرداس بن حممد" انظر: احلافظ عنه "ضعفه الدارقطين وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: "يتفرد ويغرب" ولينه 

وزيد بن صبيح "جمهول"  103، وأابن بن أيب عياش قال احلافظ عنه "مرتوك" التقريب ص/6/16، 7/24لسان امليزان 
فهذا اإلسناد ال يفرح به أيضا فاحلديث ضعيف بطريقيه كما ضعفه ابن عدي بقوله: "غريب جدا"  2/265لسان امليزان 

 . 5535برقم  797ضعيف اجلامع الصغري ص/ وضعفه األلباين يف
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 المطلب الثاني:  آراء العلماء في الوضوء بعد الغسل مع أدلتهم

وأوردا فيه   ا األحادي   ث  ،ذك   ر مس   ألة "الوض   وء بع   د الغس   ل" اإلم   ام اب   ن ش   اهني وتبع   ه اب   ن اجل   وزي 
حي ث  ،املتعارضة ومل يرجح ابن شاهني مسلكا يف إزالة التعارض بني احلديثني املختلفني بل ذكر احتمالني فقط

وحيتم ل أن يك ون  ،"حيتم ل أن ه منس وخ بغ ريه يف الوض وء بع د الغس ل: ه هللا تعليقا على حديث عائشةقال رمح
وال  ،توض  أ وض  وءه للص  الة أي ل  يس جي  زت الغس  ل فق  ط: إذا اغتس  ل م  ن اجلناب  ة ق  ول عائش  ة ك  ان الن  يب 

   )1(.ينوب الغسل عن الوضوء"

: وجه ا آخ ر حي ث ق ال وزاد علي هرمه ا اب ن ش اهني وأما اإلمام ابن اجل وزي فإن ه ذك ر االحتم الني كم ا ذك
فأم  ا إذا ن  وى الوض  وء والغس  ل  ،إمن  ا توض  أ بع  د الغس  ل ألن  ه مل ين  و الوض  وء "وحيتم  ل أن يك  ون رس  ول هللا 

وأم  ا األئم  ة اآلخرون:األث  رم واحل  ازمي واجلع  ربي   . )2(ف  ال يك  ون ه  ذا م  ن ابب الناس  خ واملنس  وخ" ،حص  ال ل  ه
 ملسألة يف كتبهم.فإهنم مل يوردوا هذه ا

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ك ان إذا اغتس ل م ن   م ن ي رى ابلتع ارض ب ني ح ديث عائش ة "أن رس ول هللا العلم اء ومل أقف أحدا من 
بع د الغس ل" وح ديث  ال يتوض أ اجلنابة توضأ وض وءه للص الة وب ني ح ديث عائش ة اآلخ ر "ك ان رس ول هللا 

رض   ا ب   ني ص   ورا تعاتاب   ن ش   اهني واب   ن اجل   وزي حي   ث  ني:فل   يس من   ا" م   ا ع   دا اإلم   ام"م   ن توض   أ بع   د الغس   ل 
 : أحاديث الباب مث ذكرا مسلكني يف إزالة التعارض بينها

 الغس ل يفات الوض وء يحتمل أن يكون ح ديث عائش ة يف إثب ف، وقوع النسخ يف املسألة: املسلك األول
 : هنيذلك لوجلغسل فهذا احتمال ضعيف جدا و منسوخا ابألحاديث اليت تدل على نفي الوضوء يف ا

 أبينه.ها كما سبل التعارض غري موجود أصال بين ،ادعاء التعارض بني األحاديث غري واضح ( 1)
 رهان قوي.بباته من وإن ظهر التعارض فإن النسخ ال يثبت مبثل هذه االحتماالت بل ال بد الث ( 2)

اء الغس ل ل ى ع دم إج ز ع يف الوض وءيث عائشة محل ابن شاهني حد: اجلمع بني الروَيت: املسلك الثاين
 ذا اجلم ع ألن هواض حا هب  ولكن التعارض املزع وم مل يرف ع ،وأن الغسل ال ينوب عن الوضوء ،فقطعن الوضوء 

كم ا ق د ذك ر وجه ا آخ ر  فكان ال يتوضأ بعد الغس ل" وأم ا اب ن اجل وزي   آخر "أن رسول هللا جاء يف حديث 
الوض وء  م ن ن وى م ن مل ين وه عن د الغس ل، وح ديث ت رك الوض وء عل ى سبق، وأن حديث الوض وء حيم ل عل ى

 .عند الغسل
ظه  ر يل إن التع  ارض املزع  وم ق  د ن  تج حبم  ل ح  ديث عائش  ة األول يف إثب  ات الوض  وء يف الغس  ل  : قل  ت

 ،فتعارض هذا احلديث مع احلديث اآلخر يف نفي الوضوء بع د الغس ل ،على أن املراد منه الوضوء بعد الغسل
في ه إمج ال ول يس  "كان إذا اغتسل من اجلنابة توضأ وض وءه للص الة  "كان رسول هللا  لفظ احلديث:مع أن 

                                                 

 .144ـ  141انسخ احلديث البن شاهني ص/( 1)
 .158ـ  155اإلعالم ص/( 2)
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م ع  ،ولك ن اب ن ش اهني واب ن اجل وزي ق د مح اله بع د الغس ل ؟فيه تفصيل هل الوضوء كان بعد الغس ل أم قبل ه
فيحم  ل  ،لغس  لك  ان يتوض  أ قب  ل ا  ق  د ج  اء يف بع  ض طرق  ه كم  ا يف الص  حيحني التص  ريح أبن الرس  ول أن  ه 

ف  ال يك  ون متعارض  ا م  ع احل  ديث  ،اجملم  ل عل  ى املفص  ل فيك  ون امل  راد ابجملم  ل حتم  ا ه  و الوض  وء قب  ل الغس  ل
ألن  ه ك  ان يتوض  أ قب  ل الغس  ل ف  ال حيت  اج إىل الوض  وء م  رة  ،ك  ان ال يتوض  أ بع  د الغس  ل  أن الرس  ول  :اآلخ  ر
 ،الغسل فليس منا" فه و ح ديث ض عيف"من توضأ بعد : وأما احلديث ،وهلل احلمد ،فهذا واضح جلي ،أخرى

بل قد نقل اإلم ام اب ن  ،ذهب أكثر أهل العلم إىل أن الوضوء يف الغسل غري واجبوقد  ،فال حنتاج إىل أتويله
ألنه قد ذهب مجاع ة إىل وجوب ه كاإلم ام  ؛ولكنه مردود ،)1(بطال اإلمجاع على عدم وجوب الوضوء يف الغسل

وثبت ذلك ع ن الن يب  غتسال،"فأما السنة فالوضوء قبل اال :ابن عبد الرب وقال احلافظ ،داود الظاهري وغريه
 ف  إن مل يتوض  أ املغتس  ل للجناب  ة قب  ل الغس  ل  ،م  ن وج  وه كث  رية م  ن ح  ديث عائش  ة وح  ديث ميمون  ة وغريمه  ا

ألن  ،ولكنه عم جسده ورأسه ويديه مجيع بدنه ابلغسل وأسبا ذلك فقد أدى ما علي ه إذا قص د الغس ل ون واه
إال أهن  م  ،ال خ  الف بي  نهم في  هالعلم  اء وه  ذا إمج  اع م  ن  ،تع  اىل اف  رتض عل  ى اجلن  ب الغس  ل دون الوض  وء هللا

كم   ا تق   دم   ،ولك   ن دع   وى اإلمج   اع متعاق   ب :قل   ت )2(الوض   وء قب   ل الغس   ل" اس   تحبابجممع   ون أيض   ا عل   ى 
يص  ح في  ه  "فل  م :وأم  ا الوض  وء بع  د الغس  ل ق  ال احل  افظ اب  ن رج  بالعلم  اء، حبص  ول اخل  الف م  ن مجاع  ة م  ن 

ولك  ن املغتس ل إذا ان  تقض وض وءه أثن  اء  ،ك  ان ال يتوض أ بع  د الغس ل  ب ل ثب  ت أن الرس ول : قل  ت )3(ش يء"
  ،أو يف آخره مبس ذك ره أو خ روج ال ريح من ه أو غ ري ذل ك فإن ه يتوض أ حينئ ذ إذا ك ان يري د الص الة غتسالاال

ولك ين  ،"وأي وض وء أت م ن الغس ل :ق الن يتوض أ بع د الغس ل، فلم ا س ئل عن ه كما جاء عن ابن عمر أنه كا
خييل إيل أنه خيرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك" ذك ره اب ن بط ال ولك ن إذا اغتس ل اجلن ب ومل يتوض أ 

وهللا    )4(فهل يرتفع حدثه األصغر مع األكرب فيه قوالن للعلماء ذكر تفصيل ه ذه املس ألة احل افظ اب ن رج ب.
 أعلم

** *** ** 

                                                 

 .1/475, فتح الباري البن حجر  1/368شرح ابن بطال (1)
 .60، 3/59، االستذكار 2/275التمهيد ( 2)
رجب احلنبلي, حتقيق: حممود بن شعبان وآخرون, مكتب فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين أيب الفرج ابن (3)

 .(245ـ 1/244ه.)1417حتقيق دار احلرمني ابلقاهرة, الطبعة األوىل. 
، املنهاج للنووي 369ـ 1/368، شرح ابن بطال 3/282، عمدة القاري 245ـ 1/244فتح الباري البن رجب ( 4)

3/219. 
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 شررابع عالمبحث ال

 مسح أعضاء الوضوء بالمنديل

 المطلب األول: األحاديث الواردة في مسح أعضاء الوضوء بالمنديل
 : األحاديث الدالة على كراهة المسح بالمنديل 

وال أب و بك ر وال عم ر وال  ،مل يكن ميسح وجهه ابملنديل بع د الوض وء أن رسول هللا  :عن أنس  ( 1)
        )1(.علي وال ابن مسعود"

 ديث الدالة على المسح بالمنديل بعد الوضوءاألحا 

 )2(.كانت له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء"  أن رسول هللا " :عن عائشة رضي هللا عنها ( 1)

                                                 

أمحد بن سليمان عن حممد بن عبد هللا بن سليمان عن عقبة بن مكرم عن  أخرجه ابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن( 1)
وفيه  100, اإلعالم ص/ 242يونس بن بكري عن سعيد بن ميسرة عن أنس به انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/

وقال ابن  وفيه سعيد بن ميسرة قال البخاري: "منكر احلديث" 685عقبة بن مكرم الضيب وهو مقبول كما يف التقريب ص/
 2/160حبان: "يروي املوضوعات" وقال احلاكم: "روى عن انس موضوعات كذبه حيىي القطان" انظر: ميزان االعتدال 

فاحلديث ضعيف جدا من أجل سعيد بن ميسرة، وقال احلافظ يف التلخيص "إسناده ضعيف، ويف الرتمذي ما يعارضه من 
 . 1/98وجه آخر وهو ضعيف أيضا" التلخيص 

رجه الرتمذي والبيهقي والدارقطين واحلاكم وابن شاهني وابن اجلوزي عن ابن وهب عن زيد بن احلباب عن أيب معاذ عن أخ( 2)
برقم  1/75الزهري عن عروة عن عائشة به. انظر: سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف التمندل بعد الوضوء، 

، السنن للدارقطين كتاب الطهارة ابب التنشف من ماء 1/185نديل ، السنن الكربى كتاب الطهارة, ابب التمسح ابمل54
 404وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم ضعيف كما يف التقريب ص/ 1/256، املستدرك كتاب الطهارة 1/116الوضوء 

لقائم، والبيهقي من أجل أيب معاذ حيث قاال: "مرتوك" وضعفه الرتمذي بقوله: "حديث عائشة ليس اب وضعفه الدار قطين
يف هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل احلديث" وعّلق  وال يصح عن النيب 

الفضيل  وعليه الشيخ أمحد شاكر: "ولكن الرتمذي مل جيزم أبن أاب معاذ هو سليمان بن أرقم، وأما احلاكم فقال: "أبو معاذ ه
يد وأثىن عليه، وأقره الذهيب على ذلك فلم يتعقبه فيه، وبذلك يكون إسناد احلديث بن ميسرة بصري، روى عنه حيي بن سع

ورد األلباين على احلاكم وأمحد شاكر أبن أاب معاذ هو سليمان بن أرقم، وليس  1/75صحيحا" انظر: تعليقه على السنن 
هو الذي ذكروا يف ترمجته أنه روى عن  هو كما قال احلاكم، حيث قال األلباين: "ويؤيد ذلك أمران؛ األول: أن ابن أرقم

ترمجة ابن ميسرة، واآلخر: أن ابن عدي إمنا أورده يف ترمجة سليمان بن أرقم،  يف الزهري وعنه زيد بن احلباب، مل يذكروا ذلك
   ولذلك جزم البيهقي أبنه هو وقال: "هو مرتوك..." مث حّسن األلباين احلديث مبجموع طرقه، وذكر حديث أنس أن النيب

كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ مسح بوجهه" ولكن أعله أبو حامت ابلوقف حيث قال: "إين رأيت يف بعض الرواايت عن 
مث ذكر األلباين  1/29عبد العزيز أنه كان ألنس بن مالك خرقة، وموقوف أشبه، وال حيتمل أن يكون مسندا" علل احلديث 

ن بن سعد وعبد الرمحن بن زايد األفريقي حيث قال: "ضعفهما إمنا هو من حديث معاذ شاهدا حلديث عائشة، وفيه رشدي
قبل حفظهما، وليس لتهمة يف ذاهتما، فمثلهما يستشهد حبديثهما، فاحلديث حسن عندي مبجموع طرقه" وذكر أيضا حديثا 

حديث فدك" انظر:  اعرتف أبنه وضع هو واجلاحظ العيناء هذا عن أيب بكر ولكنه قال: "وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو
 =قلت: حتسني األلباين هلذا فيه نظر؛ ألنه بعد التأمل يف أقوال العلماء النقاد يف أيب معاذ سليمان بن أرقم  5/144الصحيحة 



 - 247 - 

   )1(إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" "كان النيب : قال عن معاذ  ( 2)

 مع أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في مسح أعضاء الوضوء بالمنديل

وأض   اف اب  ن ش   اهني ب   ذكر كث   ري م   ن آاثر  ،ب  ن ش   اهني واب   ن اجل   وزي أحادي  ث املس   ألة املتعارض   ةأورد ا 
رف    ع التع    ارض ب    ني  يفإال أن    ه س   كت في    ه ومل ي    رجح م    ذهبا  ،وأش    ار إىل اخ    تالفهم في    ه ،الس   لف يف الب    اب
ب  اب  بينم  ا اب  ن اجل  وزي رد دع  وى النس  خ يف أحادي  ث الب  اب ب  ل ض  عف أحادي  ث ال )2(،األحادي  ث املختلف  ة

" ذك روا ه ذين احل ديثني يف الناس خ واملنس وخ  :حي ث ق ال ،مث مج ع ب ني األحادي ث عل ى تق دير ص حتها ،كلها
وال  ،وإس ناده ض عيف ،وح ديث مع اذ غري ب ،ح ديث عائش ة ل يس ابلق ائم :ق ال الرتم ذي ،وليس ذلك بش يئ
الوج  ه يف ذل  ك ال  :ول  و تكلمن  ا عل  ى تق  دير ص  حة األحادي  ث قلن  ا :قل  ت ،يف ه  ذا ش  يء يص  ح ع  ن الن  يب 

ك ان ينش ف يف بع ض األوق ات إم ا    وعل ى ه ذا ك ان رس ول هللا  ،ألنه أث ر عب ادة ؛خيتار التنشف من الوضوء
   )3(فال وجه للناسخ واملنسوخ إذ كال الفعلني جائز" ،أو كما يتفق ،أو بقوة الربد ،بكثرة املاء

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

م ابن شاهني مل ي رجح مس لكا يف إزال ة التع ارض بينم ا اإلم ام اب ن اجل وزي ض عف أحادي ث تقدم أن اإلما 
                                                 

ظهر يل وهللا أعلم أن ضعفه شديد، حيث قال ابن معني: "ليس بشيء، ليس يسوي فلسا" وقال أمحد: "ال يسوي حديثه  =
ركوه" وقال أبو حامت والرتمذي وابن خراش وغري واحد: "مرتوك احلديث" وقال أبو زرعة: "ضعيف شيئا" وقال البخاري: "ت

تقدم قول الدارقطين والبيهقي  2/390احلديث ذاهب احلديث" وقال اجلوزجاين: "ساقط" وانظر ملزيد من األقوال: التهذيب 
إىل الصحيح، كما حكم عليه ابلصحة الشيخ أمحد شاكر يف أهنما قاال "مرتوك" فمثل هذا ال يرتقي حديثه إىل احلسن فضال 

رمحه هللا. فالراجح عندي أن احلديث ضعيف، خاصة أن اإلمام الرتمذي مع تساهله يف التصحيح والتحسني ضعفه بل جزم: 
انظر: يف هذا الباب شيء" وقال ابن القيم "وكل حديث يف التنشيف بعد الوضوء فإنه ال يصح"  "أبنه ال يصح عن النيب 

املنار املنيف يف الصحيح والضعيف: لإلمام حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية, حتقيق: عبد الرمحن بن حيى املعلمي, دار 
واحلافظ يف التلخيص  1/355وضعفه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  96ص/ه.1419العاصمة ابلرايض, الطبعة الثانية, 

1/99.  
وابن شاهني عن رشدين بن سعد عن عبد الرمحن بن زايد بن أنعم عن عتبة بن محيد عن عبادة بن أخرجه الرتمذي والبيهقي ( 1)

نسي عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ به. انظر: سنن الرتمذي أبواب الطهارة، ابب ما جاء يف التمندل بعد الوضوء، 
، انسخ احلديث البن شاهني 1/236، السنن الكربى كتاب الطهارة ابب طهارة املاء املستعمل 54برقم  1/75

وفيه عبد الرمحن بن زايد بن  326، وفيه رشدين بن سعد ضعيف، كما يف التقريب ص/102، اإلعالم ص/243ص/
وعتبة بن محيد صدوق له أوهام، كما قاله احلافظ، قلت: مل أجد ذكر  578أنعم ضعيف يف حفظه، كما يف التقريب ص/

سقط عنده وهللا أعلم، وعلى كل حال فاحلديث ضعيف من أجل رشدين واإلفريقي،  عتبة هذا يف سند ابن شاهني فلعله 
 1/99واحلافظ ابن حجر يف التلخيص  1/355كما ضّعف إسناده الرتمذي والبيهقي وابن اجلوزي يف العلل املتناهية 

 . 6واأللباين يف ضعيف سنن الرتمذي ص/
 .246ـ  242انسخ احلديث البن شاهني ص/( 2)
 .103ـ  100م ص/اإلعال(3)
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الب  اب مث مج  ع بينه  ا عل  ى تق  دير ص  حتها  تق  دم أيض  ا عن  د التخ  ريج ع  ن اإلم  امني الرتم  ذي واب  ن الق  يم أهنم  ا 
وه و  ،ص حةإال أين وج دت ح ديثا ق د حك م عل ى س نده اإلم ام العي ين ابل ،صرحا أبنه مل يصح يف الب اب ش يء

ك ان ل ه من ديل أو خرق ة ميس ح   أن الن يب " :حديث ابن أيب مر  إَيس بن جعفر عن فالن رجل من الص حابة
وق ال العالم ة املب اركفوري  ،أخرجه النسائي يف الكا بسند صحيح كما قاله اإلمام العي ين "هبا وجهه إذا توضأ

إال ح   ديث اب   ن أيب م   ر  ع   ن رج   ل م   ن ه   ذه األحادي   ث كله   ا ض   عيفة  :قل   ت بع   د أن ذك   ر أحادي   ث الب   اب
ظف  ر بكت  اب أوإين مل أق  ف عل  ى س  نده ومل  ،أخرج  ه النس  ائي يف الك  ا بس  ند ص  حيح: فق  ال العي  ين ،الص  حابة
   )1(.الكا"

فإذا اعتمدان على تصحيح العيين على احلديث املذكور مع م ا ورد م ن آاثر الص حابة يف املس ح ابملن ديل 
 ،"وكان ميسح ابملنديل عثم ان ب ن عف ان وأن س ب ن مال ك :اإلمام ابن شاهني بقولهبعد الوضوء كما أشار إليها 

وق ال ج ابر ب ن  ،وكذلك كان عبد الرمحن بن يزي د األنص اري ،وكذلك كان ابن عمر ،وكذلك احلسن واحلسني
ابملن  ديل  ال أبس ابملن  ديل بع  د الوض  وء" مث ذك  ر مجاع  ة م  ن الت  ابعني واألئم  ة أهن  م ال ي  رون يف املس  ح :عب  د هللا

حي ث  ورد يف ص حيح البخ اري يف ح ديث ميمون ة يف ص فة غس له  لك ن ،فهذا يدل على أن له أص ال ،أبسا
ف انطلق وه و ي نفض يدي ه" ويف لف ظ عن د مس لم يف ح ديث  ،"فناولت ه ث واب فل م أيخ ذه :قالت يف آخر احل ديث

 )2(ين ينفضه.أيت مبنديل فلم ميسه وجعل يقول "ابملاء هكذا" يع "أن النيب  :ميمونة

  عل ى أيخ ذه فل م ث واب فناولت ه وغ ريه مح زة أيب رواي ة يف بقوهل ا بعض هم واس تدل: "وقال احل افظ اب ن حج ر
 ع دم يك ون أن فيج وز ،االحتم ال إليه ا يتط رق ح ال واقع ة ألهن ا ؛في ه حج ة وال ،الغس ل بع د التنشيف كراهة
 ،ذل  ك غ ري أو مس  تعجال ك ان  لكون ه أو ،رق  ةابخل يتعل ق ألم  ر ب ل التنش يف بكراه  ة يتعل ق ال آخ  ر ألم ر األخ ذ
  ،وس  خ أو حري  ر م  ن الث  وب يف رآه لش  يء أو للتواض  ع أو امل  اء برك  ة إلبق  اء الث  وب ترك  ه حيتم  ل :املهل  ب ق  ال
 إلب  راهيم ذل  ك ف  ذكرت :ق  ال األعم    ع  ن احل  ديث ه  ذا يف عوان  ة أيب رواي  ة م  ن واإلمس  اعيلي أمح  د عن  د وق  ع

 دلي ل احل ديث ه ذا يف :ش رحه يف التيمي وقال ،عادة يصري أن خمافة رده وإمنا ،ابملنديل أبس ال :فقال النخعي
  ال أن عل ى ي دل بي ده امل اء نفض ه" :العي د دقي ق ب نا وق ال ،ابملن ديل أتت ه مل ذل ك ول وال ،يتنش ف كان  أنه على

   )3("إزالة منهما كال  ألن ،التنشيف يف كراهة

 خ  رب ص  حيح هن  ي ع  ن املن  ديل بع  د الغس  ل وال بع  د يف "مل ي  رد ع  ن الن  يب : وق  ال الش  يخ أمح  د ش  اكر
وم  ن فه  م هك  ذا فإمن  ا اش  تبه علي  ه وج  ه  ،وال يفه  م أح  د م  ن رده املن  ديل بع  د الغس  ل أن  ه ك  ره ذل  ك ،الوض  وء

   )4(.وظاهر من مثل هذا إمنا رده لعدم احلاجة إليه ال أنه مكروه شرعا" ،احلق

                                                 

 .1/175، حتفة األحوذي 3/289عمدة القاري ( 1)
 . 722برقم  3/223، صحيح مسلم 276برقم  1/506صحيح البخاري ( 2)
 1/479فتح الباري ( 3)
 .2/48تعليق الشيخ أمحد شاكر على احمللى ( 4)
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ك  ان يس  تعمل   اثب  ت فه  ذا ي  دل أن الرس  ول  ف  إذا قلن  ا إن ح  ديث اب  ن أيب م  ر  ع  ن بع  ض الص  حابة
وقي ل ألن م اء الوض وء ن ور  ،وفيه رد على كل من يقول إن ماء الوضوء ي وزن فيك ره إزالت ه ابلتنش يف ،املنديل

وفي ه م ا ق ال  ،وقي ل ألن امل اء يس بح م ا دام عل ى أعض اء الوض وء ،ألن ه إزال ة ألث ر العب ادة: وقي ل ،يوم القيام ة
امل اء بيدي ه  إذا نشف حيتاج إىل نقل صحيح، مث إن ه ق د ثب ت نفض ه  ءبيح ماء الوضو القاري من أن عدم تس

    )1(بعد الغسل.
تنش  يف امل  اء ابملن  ديل بع  د  س  تحبابإن ح  ديث اب  ن أيب م  ر  ع  ن بع  ض الص  حابة م  ع ثبوت  ه ال نق  ول اب

ه م مل يفهم وا ذل ك م ن وغس له فلعل ألنه مل يذكره الصحابة الذين نقلوا صفة وض وء الن يب  ،الوضوء والغسل
كم  ا رجح  ه اإلم  ام الن  ووي والعالم  ة املب  اركفوري،   ،ف  الراجح أن التنش  يف ابملن  ديل ج  ائز ،مس  تحبات الوض  وء

وه  ذا ه  و ال  ذي  ،"والثال  ث أن  ه مب  اح يس  توي فعل  ه وترك  ه :أص  حابه يف املس  ألة أق  والوق  ال الن  ووي عن  د ذك  ر 
   )2(".واالستحباب حيتاج إىل دليل ظاهر  تاره فإن املنع

 
** *** ** 

                                                 

 .1/177حتفة األحوذي ( 1)
 .3/222، املنهاج للنووي 1/178املصدر السابق ( 2)
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 المبحث األول

 التغليس بالفجر أو اإلسفار

 يس بالفجر أو اإلسفارالمطلب األول: األحاديث الواردة في التغل
 : سفرار بالفجراألحاديث الدالة على أفضلية اال

: "أس فروا ابلص بح فإن ه أعظ م لألج ر" ويف لف ظ: أنه ق ال: ق ال رس ول هللا  عن رافع بن خديج  ( 1)
"أص  بحوا ابلص  بح فإن  ه أعظ  م ألج  ركم أو أعظ  م لألج  ر" ويف لف  ظ عن  د الط  رباين: "ن  و ر ابلفج  ر ق  در م  ا يبص  ر 

   (1) .نبلهم" القوم مواقع
أن  ه ق  ال: " أس  فروا ابلفج  ر" ويف لف  ظ: " َي ب  الل أص  بحوا ابلص  بح فإن  ه   ع  ن الن  يب  ع  ن ب  الل  ( 2)

 (2).خري لكم"

                                                 

اللفظ األول والثاين أخرجهما أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والطرباين والطحاوي واحلازمي من  (1)
، سنن أيب داود كتاب 3/465انظر: املسند  مود بن لبيد عن رافع بن خديج به.طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حم

 1/289، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ماجاء يف اإلسفار، 424برقم  1/212الصالة، ابب يف وقت الصبح، 
، سنن ابن ماجة كتاب الصالة، ابب وقت 547برقم  1/294، سنن النسائي كتاب املواقيت، ابب اإلسفار، 154برقم 

ن ، صحيح ابن حبان كتاب الصالة ابب ذكر خرب أوهم غري املتبحر يف صناعة العلم أ672برقم  1/373صالة الفجر، 
 4288 - 4283برقم  4/249املعجم الكبري  1491برقم  4/358اإلسفار بصالة الصبح أفضل من التغليس 

، عاصم بن عمر ثقة، وحممود بن لبيد صحايب، فاإلسناد صحيح، 228الرسوخ ص  176اإلعالم ص  1/393االعتبار 
وصححه  2/299ح سنن أيب داود "إسناده حسن صحيح" صحي :وحسنه احلازمي، وصححه ابن تيمية، وقال األلباين

. أما اللفظ الثالث "نّور ابلفجر ..." فقد أخرجه الطرباين من طريقني، عن أيب إمساعيل املؤدب عن 25/133حمققوا املسند 
هرير بن عبدالرمحن بن رافع بن خديج عن جده به، وأخرجه أيضًا من طريق فضيل بن حممد املطلي عن أيب نعيم عن 

ورجح أبو حامت الطريق  4415ـ  4414برقم  4/277عجم الكبري امل :ع بن خديج عن أبيه، انظرعبدالرمحن بن راف
األول، ويرى أن الطريق الثاين وهم من أحد الرواة، وقال ابن أيب حامت: قال أيب ومسعنا من أيب نعيم كتاب إبراهيم بن إمساعيل 

أ من أيب نعيم، يعين أن أاب نعيم أراد أاب إمساعيل املؤدب وغلط الكتاب كلهم فلم يكن هلذا احلديث فيه ذكر"، مث قال: "اخلط
قلت: وليس عند الطرباين  1/143يف نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إىل إبراهيم بن إمساعيل ابن جممع" علل احلديث 

ال يف التقريب )مقبول( ذكر إبراهيم بل إن أاب نعيم يروى عن هرير مباشرة، ولكن مدار الطريقني على هرير بن عبدالرمحن ق
 وأبو إمساعيل املؤدب صدوق يغرب فاإلسناد فيه ضعف وهللا أعلم . 1020ص 

بر عن أيب بكر الصديق عن الطرباين والطحاوي وابن عدي من طرق عن أيوب بن سيار عن حممد بن املكندر عن جا أخرجه (2)
آلاثر كتاب الصالة ابب الوقت الذي يصلى يف الفجر شرح معاين ا 1016برقم  1/339املعجم الكبري للطرباين  بالل به.

، وفيه أيوب بن سيار وقال 178اإلعالم ص  1/339، الكامل يف ضعفاء الرجال 1039برقم  1/231أي وقت هو؟ 
وأورد هذا  1/289ميزان االعتدال  :انظر ، ضعفه العلماء وتركه بعضهم.2/64 اهليثمي: "وهو ضعيف" جممع الزوائد

دي يف ضمن رواايته املنكرة مث قال: "وأليوب بن سيار غري ما ذكرت أحاديث، وليست أحاديثه ابملنكرة جداً، احلديث ابن ع
وقال ابن حجر عن هذا احلديث: "اليتابع عليه،وقدجاء املنت من  1/339إال أن الضعف بني على رواايته" الكامل 

 =ف عن بالل ولكن متنه اثبت عن رافع بن خديج قلت: هو كما قال، احلديث ضعي 1/539حديث رافع" لسان امليزان
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 (1): "أصبحوا ابلصبح فكلما أصبحتم كان أعظم لألجر" عن حواء عن النيب  ( 3)

 : األحاديث الدالة على أفضلية التغليس بالفجر

ص الة الفج ر متلفع ات  اء املؤمن ات يش هدن م ع رس ول هللا عن عائش ة رض ي هللا عنه ا: "ك ن نس  ( 1)
 (2) .مبروطهن، مث ينقلنب إىل بيوهتن ما يعرفهن أحد من الغلس"

الص   بح م   رة بغل   س مث ص   لى أخ   رى فأس   فر هب   ا مث كان   ت  : "ص   لى رس   ول هللا ع   ن أيب مس   عود  ( 2)
 (3) .صالة بعد ذلك التغليس حىت مات"

ن يغل  س ابلفج  ر" ولف  ظ أيب داود وغ  ريه ع  ن مغي  ث ب  ن مس  ي ك  ا  : "أن رس  ول هللا ع  ن اب  ن عم  ر  ( 3)
قال: صليت مع عب دهللا ب ن ال زبري الص بح بغل س، فلم ا س ل م أقبل ت عل ى اب ن عم ر فقل ت: م ا ه ذه الص الة؟ 

 (4)وأيب بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر هبا عثمان "  قال: "هذه صالتنا كانت مع رسول هللا 

                                                 

 وهللا أعلم . =

بن جبري أخرجه الطرباين من طريق أمحد اجلمحي عن إسحاق بن إبراهيم احليين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ا (1)
يين قال يم احلوفيه إسحاق بن إبراه 178ص  اإلعالم 24/222انظر: املعجم الكبري للطرباين  احلارثي عن جدته حواء به.

وهشام بن سعد صدوق له أوهام، قاحلديث ضعيف من أجل احليين، كما أعل به  126التقريب ص "ضعيف" :احلافظ عنه
  . 179وابن اجلوزي يف اإلعالم ص  2/65اهليثمي يف جممع الزوائد 

ملساجد، ابب صحيح مسلم كتاب ا 578برقم  2/67صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة، ابب وقت الفجر،  (2)
اإلعالم ص  1/396، االعتبار 1457ـ  1455برقم  5/145استحباب التبكري ابلصبح يف أول وقتها وهو التغليس، 

 . 229الرسوخ ص  175

أخرجه أبو داود واحلاكم واحلازمي من طريقني عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن عروة عن بشري بن أيب مسعود  (3)
وبقية رجاله ثقات، فاإلسناد حسن،  124، وأسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، كما يف التقريب ص به عن ابن مسعود 
 2/251وهو على شرط مسلم، ويف أسامة بن زيد كالم ال يضر" صحيح سنن أيب داود  "اإلسناد حسن"وقال األلباين: 

ولكن بدون الزايدة اليت أخرجها  1379وصحيح مسلم  521وأصل احلديث يف الصحيحني كما يف صحيح البخاري برقم 
أبو داود وغريه، وقال احلازمي يف االعتبار: "هذا طرف من حديث طويل يف شرح األوقات وهو حديث اثبت يف الصحيح 
بدون هذه الزايدة، وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات، والزايدة عن الثقة مقبولة"، وانظر سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب ما 

، وأخرجه احلاكم هبذا اإلسناد ولكن ليس فيه وقت الفجر، وقال احلاكم: "قد اتفقا 394برقم  1/201ملواقيت، جاء يف ا
 1/306على حديث بشري بن مسعود يف آخر حديث الزهري عن عروة بغري هذا اللفظ" انظر: املستدرك كتاب املواقيت 

 . 230الرسوخ ص  1/395االعتبار 

مي عن مغيث بن مسي عن ابن عمر ي وابن حبان والطحاوي من طرق عن األوزاعي عن هنيك بن ير أخرجه ابن ماجة والبيهق (4)
شرح  1/456السنن الكربى ،  671برقم  1/372سنن ابن ماجة كتاب الصالة ابب وقت صالة الفجر  :انظر به.

ن حبان كتاب الصالة، صحيح اب ،1/227معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو؟ 
اإلعالم  1496برقم  4/363ابب ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصالة الغداة يف أول هذه األمة أول ما أسفر هبا 

وحسنه البخاري فيما  1/208رجاله ثقات، فاحلديث صحيح، كما صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  175ص/
 . 1/456لبهيقيالسنن الكربى ل :انظر .نقله عنه الرتمذي
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 (1).الصبح بغلس" خمتصر من حديث طويل ييصل أنه كان عن النيب  عن جابر  ( 4)

: "كنت أتسحر يف أهلي مث يكون سرعة يب أن أدرك ص الة الفج ر م ع رس ول عن سهل بن سعد  ( 5)
  ".(2)هللا 

مث ق   ام إىل الص    الة، فقل   ت: ك    م ك   ان ب    ني األذان  : "تس    حران م   ع الن    يب ع   ن زي   د ب    ن اثب   ت  ( 6)
  (3).والسحور؟ قال: قدر مخسني آية"

إىل اليمن فقال: َي معاذ إذا كان الشتاء فغل س ابلفج ر، وأط ل  : "ملا بعثين رسول هللا عن معاذ  ( 7)
الق  راءة ق  در م  ا يطي  ق الن  اس، ال َتله  م، وإذا ك  ان الص  يف فأس  فر ابلفج  ر، ف  إن اللي  ل قص  ري والن  اس ين  امون، 

 (4).فأمهلهم حىت يدركوا"

 فار مع أدلتهمآراء العلماء في التغليس بالفجر أو اإلس : المطلب الثاني

ردوا ع ربي حي ث أو وزي واجلاحلازمي واب ن اجل  :ذكر مسألة التغليس ابلفجر أو اإلسفار به كل من األئمة 
ديثه  ا، ب  ني أحا لتع  ارضزال  ة اإل فيه  ا أحادي  ث الب  اب املختلف  ة، م  ع بي  ان اخ  تالف العلم  اء يف املس  ألة والتوجي  ه

 واختلفوا يف إزالة التعارض على قولني: 
احلازمي ومال إليه اإلمام اجلعربي إىل نسخ أحاديث اإلس فار، نس خها ح ديث عائش ة  ذهب اإلمام ( 1)

وما يف معناه يف أفضلية التغليس ابلفجر، استدال على ذل ك حب ديث أيب مس عود، ففي ه التص ريح م ن الص حايب 
م   رة أن التغل   يس ه   و آخ   ر فعل   ه علي   ه الس   الم، وه   و ال   ذي دوام علي   ه ح   ىت م   ات، وأم   ا اإلس   فار فق   د فعل   ه 

واحدة، مث إن أحاديث التغليس أرج ح عل ى اإلس فار، ق ال اإلم ام اجلع ربي: "وه ذا ي دل عل ى أن تق دميها أول 
                                                 

صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب استحباب  560برقم  2/51صحيح البخاري كتاب املواقيت، ابب وقت املغرب،  (1)
 . 176اإلعالم ص  1458برقم 5/146التبكري ابلصبح يف أول وقتها وهو التغليس، 

 .230الرسوخ ص ،  577برقم  2/68صحيح البخاري كتاب املواقيت، ابب وقت الفجر،  (2)

صحيح مسلم كتاب  1921برقم  4/173صحيح البخاري كتاب الصوم، ابب قدر كم بني السحور وصالة الفجر،  (3)
 . 230، الرسوخ ص 2547برقم  7/207الصيام، ابب فضل السحور وأتكيد استحبابه، 

وسف بن أسباط عن املنهال بن أخرجه أبو الشيخ ومن طريقه البغوي عن ابن مصقلة عن أيب سعيد األشج عن احملاريب عن ي (4)
انظر: أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم وآدابه: لإلمام عبد ي عن عبدالرمحن بن غنم عن معاذ به. اجلراح عن عبادة بن نس

, شرح السنة: لإلمام احلسني بن 451هللا بن حممد األصبهاين أبو الشيخ , حتقيق, صاحل بن حممد الونيان, دار املسلم ص/
( 2/1990ه) 1403بغوي, حتقيق: شعيب األرنووط وحممد زهري الشاويش, املكتب اإلسالمي, الطبعة الثانية مسعود ال

وقال األلباين: "ضعيف جداً بل موضوع، آفته املنهال بن اجلراح، وهو اجلراح بن املنهال انقلب على يوسف بن آسباط كما 
قوال العلماء فيه وقال أيضاً: " ومما يؤكد كذبه يف هذا احلديث أنه ذكره احلافظ يف اللسان، وهو متفق على تضعيفه" مث ذكر أ

من التغليس بصالة الفجر، دون تفريق بني الشتاء والصيف، كما تدل عليه األحاديث  خالف ما جرى عليه رسول هللا 
ر، مث كانت صلى الصبح مرة بغلس، مث صلى مرة أخرى فأسف الصحيحة، ومنها حديث ابن مسعود البدري أن النيب 

وانظر لرتمجة  372-2/371صالته بعد ذلك ابلتغليس حىت مات، ومل يعد إىل أن يسفر" السلسلة األحاديث الضعيفة 
 . 2/126، لسان امليزان 1/390ميزان االعتدال  :اجلراح بن املنهال
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الوق  ت أفض  ل، وه  و حمك  م انس  خ ل  ذاك، للتص  ريح ابلت  أخري ولرجحاهن  ا" وق  ال اإلم  ام احل  ازمي: "بي  ان نس  خ 
 .(1) األفضلية ابإلسفار" مث ذكر حديث أيب مسعود.

زي إىل اجلم ع ب ني أحادي ث التغل يس وب ني ح ديث راف ع يف أفض لية اإلس فار، ذهب اإلمام اب ن اجل و  ( 2)
وأم   ا أحادي   ث اإلس   فار األخ   رى فإن   ه ق   د حك   م عليه   ا ابلض   عف، وأابن وج   وه ض   عفها بقول   ه: "العم   ل عل   ى 
األحاديث األول، فإهنا أثبت وأصح، فأم ا أحادي ث راف ع فق د فس ره أمح د ب ن حنب ل فق ال: "إمن ا أراد ب ه بي ان 

وطلوع   ه، كأن   ه يق   ال: ال تص   لوا إال عل   ى يق   ني م   ن الفج   ر" وأم   ا طري   ق اللف   ظ الث   اين فل   يس ابلق   وي،  الفج   ر
وأم ا  (2)".وكذلك حديث بالل، وأما ح ديث ح واء فق د رواه مجاع ة ومل يرفع وه وإمن ا رفع ه أب و يعق وب احلي ين

 األثرم وابن شاهني فإهنما مل يذكرا هذه املسألة يف كتابيهما.:اإلمان

 الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح المطلب

ل   ى ل   ة التع   ارض عا يف إزااحل   ازمي واب   ن اجل   وزي واجلع   ربي وأهن   م اختلف   و  :تق   دمت آراء األئم   ة الثالث   ة 
 مسلكني، وقد وقفت على مسلك آخر، فصارت يف املسألة ثالثة مسالك للعلماء:

ازمي واجلع  ربي، وأهنم  ا ق  اال بنس  خ ، وق  د تق  دم ق  ول اإلم  ام احل  املس  لك األول: ادع  اء النس  خ يف املس  ألة
أحاديث التغليس ألحادي ث اإلس فار، وأش ار احل افظ اب ن حج ر إىل أن م ن العلم اء م ن ي دعي نس خ أحادي ث 
التغليس، نسختها أحادي ث اإلس فار، وع زاه احل ازمي للطح اوي، بينم ا الطح اوي ي رى اجلم ع ب ني األحادي ث، 

ن قب  ل أن ي  ؤمر إبطال  ة الق  راءة، فلم  ا أم  ر إبطال  ة الق  راءة يف إال أن  ه ي  رى أن ح  ديث عائش  ة منس  وخ، وأن  ه ك  ا
، إال أن ه  ذا االس  تدالل في  ه بع  د، ألن س  ياق ح  ديث (3)الفج  ر ك  ان ينص  رف ع  ن الص  الة يف وق  ت اإلس  فار

عائشة يدل على أنه كان يدوام كما يدل عليه حديث أيب مسعود أيضاً، ول ذا ق ال احل افظ اب ن حج ر: "وأبع د 
ورده أيضاً املباركفوري بقوله: "هذا جمرد دع وى ال دلي ل عليه ا  ثب ت  (4)للصالة يف الغلس" من زعم أنه انسخ

 قل  ت: ب ل ق  ال اإلم  ام اب  ن عب  دالرب: "ص  ح ع  ن رس  ول هللا  (5)بص  الة الفج  ر إىل وفات  ه كم  ا تق  دم" تغليس ه 
إتي ان ون وه م النهاي ة يف وعن أيب بكر وعمر وعثمان أهنم كانوا يغلسون، وحمال أن يرتكوا األفضل وأيت ون ال د

 (6)." الفضائل
، وقد حكى اإلمام املباركفوري أبن مذهب اإلمام الشافعي يف إزال ة : الرتجيح بني الرواَيتيناملسلك الثا

التعارض هو ترجيح حديث التغليس على حديث  اإلسفار، رجح ه بوج وه ذكره ا احل ازمي يف كت اب االعتب ار، 

                                                 

 .231-228، الرسوخ ص/399-1/392انظر: االعتبار ( 1)
 .179-175انظر: اإلعالم ص/( 2)
 .1/237رح معاين اآلاثر ش (3)

 .2/70فتح الباري  (4)

 .1/347حتفة األحوذي  (5)

 1/141التمهيد  (6)
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تب  ني أن  ه ي  رى اجلم  ع، وإن ك  ان ق  د ق  و ى التغل  يس  (1)ي يف كت  اب االعتب  ارولك  ين بع  د التأم  ل ملوق  ف الش  افع
بوجوه أخرى، ورأى أبفضلية التغليس، إال أنه مجع بينه وبني حديث اإلسفار، حي ث مح ل مع ا اإلس فار عل ى 

وه تبيني طلوع الفجر وحتققه، ولكنه أثبت أن التغليس هو األفضل وهو يوافق معا اإلسفار أيض اً، وم ن الوج 
ُوا ﴿اليت أثبت أفض لية التغل يس أبن ه مواف ق لكت اب هللا عزوج ل  اَلَا  ظ  َعَلا  َحافِظ اة ظ   لصَّ ََ  َا لصَّ ْسا   (2)﴾ ْلاو

لقول ه علي ه الس الم: "  فالذي حيفظ على الصلوات فإنه يؤديها يف أول وقتها، مث إنه موافق لس نة رس ول هللا 
مل  ا س  ئل أي األعم  ال أفض  ل؟ ق  ال: "الص  الة يف أول  ولقول  ه   (3)أول الوق  ت رض  وان هللا وآخ  ره عف  و هللا" 

مث إن اإلم  ام الش  افعي وإن ق  ال ع  ن أحادي  ث التغل  يس أبن رجاهل  ا أش  هر ابلفق  ه وأحف  ظ ولكن  ه م  ع  (4)وقته  ا"
ع  ن ص  احب الع  رف   (5)املب  اركفوري نق  لذل  ك مح  ل أحادي  ث اإلس  فار عل  ى مع  ا يواف  ق أحادي  ث التغليس.

اإلس فار عل ى التغل يس ب دعوى أن ح ديث اإلس فار ق ويل وح ديث التغل يس فعل ي، الشذي أبن ه رج ح ح ديث 
الفعل ي، ولك ن رده املب اركفوري نفس ه بقول ه: "قل ت احل ديث الق ويل إمن ا يق دم إذا مل ميك ن  ىفالقويل  مقدم عل

 اجلمع بني احلديث القويل والفعلي، وفيما حنن فيه ميكن اجلمع".
زي ب ل واب ن اجل و مح د ب ن حناختار هذا املسلك اإلمام الشافعي وأاَيت: : اجلمع بني الرو لثاملسلك الثا

 والطحاوي وغريهم، ولكنهم اختلفوا يف وجوه اجلمع على أقوال: 
ذه   ب بعض   هم إىل أفض   لية التغل   يس ابلفج   ر، ولك   نهم محل   وا أحادي   ث اإلس   فار عل   ى تب   ني الفج   ر  ( 1)

"َي ب  الل ن  و ر ابلفج  ر ق  در م  ا يبص  ر الق  وم  ووض  وحه، ول  يس امل  راد من  ه الت  أخري، ولك  ن رده بعض  هم حب  ديث:
مواق  ع ن  بلهم" ولك  ن أجي  ب أبن  ه ح  ديث ض  عيف ال حي  تج ب  ه، وإىل ه  ذا اجلم  ع ذه  ب الش  افعي وأمح  د واب  ن 

 (6) اجلوزي وغريهم.

                                                 

 .399-1/392االعتبار  (1)

 238البقرة رقم اآلية: (2)

أخرجه الرتمذي والدارقطين والبيهقي من طريق يعقوب بن الوليد عن عبدهللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر به. انظر: سنن  (3)
وسنن الدارقطين كتاب الصالة  321برقم  1/321كتاب الصالة، ابب ما جاء يف الوقت األول من الفضل، الرتمذي  

، السنن الكربى كتاب الصالة ابب الرتغيب يف التعجيل 972برقم  1/258ابب النهي عن الصالة بعد صالة الفجر 
: "كذبه أمحد وغريه" وضعفه 1090ب ص وفيه يعقوب بن الوليد قال يف التقري 1/435ابلصلوات يف أوائل األوقات 

البيهقي مث قال: " روي أبسانيد أخرى كلها ضعيفة" وقال عنه األلباين: "موضوع" انظر تعليقه على سنن الرتمذي، تعجب 
  .: تعليقه على سنن الرتمذيانظر .الشيخ أمحد شاكر من احتجاج اإلمام الشافعي هبذا احلديث الضعيف

رتمذي من طرق عن عبدهللا بن عمر عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي هللا عنها به، واإلسناد أخرجه أبو داود وال (4)
ضعيف من أجل ضعف عبدهللا بن عمر املكرب، والقاسم بن غنام، وإهبام بعض أمهاته، ولكن األلباين رمحه هللا صححه 

  . 170وسنن الرتمذي برقم  426رقم وانظر: سنن أيب داود ب 2/303ابلشواهد، انظر صحيح سن أيب داود 

 .1/349,350حتفة األحوذي  (5)

 .179, اإلعالم ص/ 399-1/392انظر: االعتبار  (6)
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إن األم    ر ابإلس    فار حمم    ول يف اللي    ايل املقم    رة، فإن    ه ال يتحق    ق فيه    ا الفج    ر إال ابالس    تظهار يف  ( 2)
والثاين طلباً للث واب، فقي ل هل م  أمروا ابلتعجيل, صلوا بني الفجر األولأنه حيتمل أهنم اإلسفار، وذكر اخلطايب 

صلوا بع د الفج ر الث اين وأص بحوا هب ا فإن ه أعظ م ألج ركم، ف إن قي ل: ل و ص لوا قب ل الفج ر مل يك ن فيه ا أج ر، 
 (1).أخطأ فله أجر": "إذا اجتهد احلاكم ففاجلواب أهنم يؤجرون على نيتهم وإن مل تصح صالهتم، لقوله 

مجع الطحاوي حبمل الغلس على وق ت ال دخول واإلس فار عل ى اخل روج م ن الص الة، حي ث ق ال:   ( 3)
يف ص الة الص بح مغلس  ا مث يطي ل الق  راءة ح ىت ينص  رف  "إمن ا يتف ق مع  اين آاثر ه ذا الب  اب أبن يك ون دخول  ه 

 (3) م  ام اب  ن الق  يم يف إع  الم امل  وقعني،. وه  ذا الوج  ه رجح  ه أيض  اً املب  اركفوري، وع  زاه إىل اإل(2)عنه  ا مس  فراً"
ولك  ن يش  كل عل  ى ه  ذا الوج  ه م  ن اجلم  ع ح  ديث عائش  ة أبن انص  راف النس  اء ك  ان يف الغل  س، أج  اب علي  ه 
املب   اركفوري جب   واب آخ   ر: أبن حيم   ل ح   ديث عائش   ة عل   ى بع   ض األحي   ان، يع   ين أحي   اانً تنص   رف النس   اء يف 

 . ل على الدوام يف حياته الغلس، ولكن سياق احلديث أي  ذلك، بل إنه يد

ع    اذ م، حل    ديث ومح    ل بعض    هم أحادي    ث اإلس    فار عل    ى اللي    ايل القص    رية إلدراك الن    ائم الص    الة ( 4)
، ولكن احلديث ضعيف كما تقدم . ًِ  مرفوعاا

وأوىل الوجوه عندي ه و الوج ه األول، وق د رجح ه مجاع ة م ن العلم اء ال ذين تق دم ذك رهم ورجح ه أيض اً 
رمحه م هللا وهللا أعل م،  (7)وش يخ اإلس الم اب ن تيمي ة (6)واب ن حب ان (5)م ابن عب دالربواإلما (4)احلافظ ابن حجر

  .والوجه الثاين له وجه من النظر، وأما الوجوه األخرى فإهنا ضعيفة
** *** ** 

                                                 

 .2/23انظر: نيل األوطار  (1)

 .1/237شرح معاين األاثر  (2)

 .1/349حتفة األحوذي  (3)

 . 70-2/69فتح الباري  (4)

 1/141التمهيد  (5)

 .4/356صحيح ابن حبان  (6)

 . 97-22/96جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (7)
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  ثانيالمبحث ال

 الصالة وقت الزوال

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الصالة وقت الزوال
 لى النهي من الصالة وقت الزوال: األحاديث الدالة ع

أو  ،ف يهن يينه اان أن نص ل --ث الث س اعات ك ان رس ول هللا " :عقبة بن عامر اجله ا يق ولعن  ( 1)
 ،وح  ني يق  وم ق  ائم الظه  رية ح  ىت َتي  ل الش  مس ،ح  ني تطل  ع الش  مس ابزغ  ة ح  ىت ترتف  ع ؛أن نق  رب ف  يهن م  واتان

 (1)."وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب
: "َي ن يب هللا ع ن عم رو ب ن عبس ة يف قص ة إس المه يف ح ديث طوي ل أن ه ق ال للن يب  أمامة أيب عن ( 2)

ق  ال: "ص  ل ص  الة الص  بح مث أقص  ر ع  ن الص  الة ح  ىت  .ع  ن الص  الة، أخ  ربين أخ  ربىن عم  ا علم  ك هللا وأجهل  ه
مث ص ل ف إن  ،وحينئ ذ يس جد هل ا الكف ار ،ش يطان فإهن ا تطل ع ح ني تطل ع ب ني ق رين ،تطلع الش مس ح ىت ترتف ع

ف إذا أقب ل  ،حينئذ تسجر جهنم هفإن ،لصالة مشهودة حمضورة حىت يستقل الظل ابلرمح مث أقصر عن الصالةا
 ،مث أقص ر ع ن الص الة ح ىت تغ رب الش مس ،العص ر يف إن الص الة مش هودة حمض ورة ح ىت تص ل ،ء فصليالف

 (2)."وحينئذ يسجد هلا الكفار ،شيطانال فإهنا تغرب بني قرين

فإذا ارتفع ت  ،"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان: قال  أن رسول هللا يعن عبد هللا الصناحب ( 3)
. وهن ى رس ول "فإذا غرب ت فارقه ا  ،فإذا دنت للغروب قارهنا ،فإذا زالت فارقها ،مث إذا استوت قارهنا ،فارقها
 (3).عن الصالة ىف تلك الساعات --هللا 

  : عةإال يوم الجم األحاديث الدالة على الصالة وقت الزوال

هن  ى ع  ن الص الة بنص  ف النه  ار إال ي وم اجلمع  ة، ف  إن جه نم تس  جر ك  ل  أن الن يب ع ن أيب قت  ادة  ( 1)
 (4)يوم نصف النهار إال يوم اجلمعة.

                                                 

، انسخ احلديث 1926برقم  6/354صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، ( 1)
 51لألثرم ص: 

 .1927، برقم 6/356صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب إسالم عمرو بن عبسة، ( 2)
طأ: اء بن يسار عن عبد هللا الصناحبي. انظر: املو لنسائي وابن ماجه من طريقني عن زيد بن أسلم عن عطأخرجه مالك وا( 3)

كتاب القرآن، ه,1406لإلمام مالك , حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل, 
النسائي، كتاب املواقيت، ابب الساعات اليت هني عن ، سنن 1/219ابب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر، 

، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف الساعات اليت تكره فيها 558، برقم 1/297الصالة فيها، 
 .51، انسخ احلديث لألثرم ص: 184، اإلعالم ص: 1253، برقم 2/86الصالة 

د عن أيب اخلليل من طريقني عن حسان بن إبراهيم عن ليث بن أيب سليم عن جماهأخرجه أبو داود واألثرم معلقا والبيهقي ( 4)
، السنن 1083برقم  1/456انظر: سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب الصالة يوم اجلمعة قبل الزوال،  عن أيب قتادة به.

 =، انسخ احلديث لآلثرم 2/464الكربى كتاب الصالة، ابب ذكر البيان أن هذا النهي خمصوص ببعض األايم دون بعض 
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 (1)أنه هنى عن الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة. عن النيب عن أيب هريرة  ( 2)

 مع أدلتهم المطلب الثاني:  آراء العلماء في الصالة وقت الزوال

ذك  ر ه  ذه املس  ألة اإلم  ام األث  رم واب  ن اجل  وزي م  ن ب  ني األئم  ة اخلمس  ة، حي  ث أهنم  ا أوردا األحادي  ث يف 
النه  ي ع  ن الص  الة وق  ت ال  زوال، مث أتبع  ا أحادي  ث اجل  واز، واتفق  ا عل  ى ت  رجيح رواَيت النه  ي، وحكم  ا عل  ى 

ك األحادي  ث، وأحادي  ث ح  ديث أيب قت  ادة وأيب هري  رة ابلض  عف، وق  ال األث  رم: "فخ  الف ه  ذان احل  ديثان تل  
النهي عامة أثبت، ألن ح ديث أيب قت ادة في ه عل ل؛ منه ا: أن ه مل ي روه غ ري حس ان، أن ه م ن ح ديث لي ث ولق د 

يل  ق أاب أخ  ربت ع  ن أيب عب  د هللا أن  ه ق  دم ج  ابر اجلعف  ي عل  ى لي  ث يف ص  حة احل  ديث، ومنه  ا أن أاب اخللي  ل مل 
هري  رة فإمن  ا رواه الواق  دي، عرف  ت قص  ة الواق  دي يف فه  ذه قص  ص ح  ديث أيب قت  ادة، وأم  ا ح  ديث أيب  ،قت  ادة

 (2)روايته"، وبنحو هذه العلل ذكرها ابن اجلوزي أيضا.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

، م يف املس  ألةه  ل العل  ألاألث  رم واب  ن اجل  وزي اتفق  ا عل  ى الرتج  يح، وهن  ا ق  ول آخ  ر  :س  بق أن اإلم  امني 
 التعارض بني أحاديث املسألة على مسلكني: فالعلماء اختلفوا يف إزالة 

األثرم وابن اجل وزي ق د اتفق ا عل ى ت رجيح  :املسلك األول: الرتجيح بني الرواَيت: كما تقدم أن اإلمامني

                                                 

صدوق خيطئ" "، وأعل احلديث بثالث علل . األول: أنه تفرد به حسان، قال احلافظ عنه: 185، اإلعالم ص: 51ص:  =
" صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك" التقريب : . الثاين: وفيه ليث بن أيب سليم قال احلافظ عنه232التقريب ص: 

قال أبو داود: "هو مرسل جماهد أكرب  ،ع بني أيب اخلليل صاحل بن أيب مرمي وبني أيب قتادة. الثالث: وفيه انقطا 818ص: 
، 1/189من أيب اخلليل وأبو اخلليل مل يسمع من أيب قتادة"، فاحلديث ضعيف، ضعفه احلافظ ابن حجر يف التلخيص 

 .10/3د واإلمام األثرم وابن اجلوزي والبيهقي والشيخ األلباين يف ضعيف سنن أيب داو 
أخرجه الشافعي والبيهقي من طريق إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة عن سعيد عن أيب ( 1)

هريرة به. انظر: األم: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي, حتقيق: دكتور رفعت فوزي عبد املطلب, دار الوفاء ابملنصورة, الطبعة 
، كتاب اجلمعة ابب الصالة نصف 2/476معرفة السنن واآلاثر للبيهقي ، 80ف احلديث ص/اختال ،(2/397األوىل, )

، وفيه إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي )مرتوك( كما يف التقريب ص: 2/464النهار يوم اجلمعة، السنن الكربى 
، فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف 130، وفيه أيضا إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة )مرتوك( كما يف التقريب ص: 115

جدا. ورواه األثرم من طريق الواقدي عن سعيد بن مسلم بن ابنك عن سعيد املقربي عن أيب هريرة رضي هللا عنه، ولكن 
، وبقية رجاله ثقات، وضعفه األثرم، وهذا الطريق األخري 882الواقدي ضعفه شديد أيضا فهو مرتوك كما يف التقريب ص: 

إليه البيهقي يف املعرفة، مث رواه بسنده عن حممد بن عمر عن سعيد بن مسلم بن ابنك عن املقربي عن أيب هو الذي أشار 
هريرة مث قال " ويف كال اإلسنادين ضعف إال أنه قد مضى ما يشهد هلما وهللا أعلم"، قلت: حممد بن عمر هو الواقدي نفسه 

أيضا، وفيما قاله البيهقي نظر وهللا أعلم، وقال احلافظ: "ورواه  فهو مرتوك فالطريقان ضعفهما شديد فال يصلح لالعتبار
 ، فاحلديث ضعفه شديد، وهللا أعلم. 1/189البيهقي بسند آخر فيه عطاء بن عجالن وهو مرتوك أيضا" التلخيص 

 186-184، اإلعالم ص: 52-51انسخ احلديث لألثرم ص: ( 2)
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و استدلوا أبدلة منه ا: ص حة أس انيد  (1)رواَيت النهي عن الصالة وقت الزوال، واختاره اإلمام ابن حزم أيضا
حاديث اليت فيها استثناء يوم اجلمعة،  وذكر الشيخ السهارنفوري يف ب ذل اجمله ود أحاديث النهي، وضعف األ
ف إن ح ديث النه ي ص حيح رواه مس لم وغ ريه، فيق دم لص حته واتف اق األئم ة عل ى "دليلني آخرين حيث قال: 

ف إن العمل به، وكون ه ح اظرا، ول ذا من ع علم اؤان ع ن س نة الوض وء وحتي ة املس جد وركع يت الط واف وحن و ذل ك 
 (2)احلاظر مقدم على املبيح"

اختار مسلك اجلمع اإلمام الشافعي والبيهق ي وغ ريه، حبي ث حكم ا املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت: 
عق  ب ح  ديث أيب هري  رة:  (3)بتقوي  ة األحادي  ث يف اس  تثناء ي  وم اجلمع  ة، وق  ال البيهق  ي يف معرف  ة الس  نن واآلاثر

إذا انض مت إىل رواي ة أيب قت ادة أخ ذت بع ض الق وة"، ولك ن أجي ب أبن يف إسنادها من ال حيتج ب ه، ولكنه ا "
ح ديث أيب قت ادة ال يص لح أن يك ون ش  اهدا لش دة ض عفه، ولك ن البيهق ي اس  تدل عل ى ختص يص ي وم اجلمع  ة 

اس تحب التبك ري إىل اجلمع ة، مث رغ ب يف الص الة  واالعتماد على ذلك أن النيب "حيث قال:  (4)بدليل آخر
م  ام م  ن غ  ري ختص  يص وال اس  تثناء"، واحل  افظ اب  ن حج  ر ض  عف ح  ديث أيب هري  رة ولكن  ه ق  ال: إىل خ  روج اإل

"ومما يؤيد أصل املسألة ما رواه البخاري عن سلمان مرفوعا: "ال يغتسل رجل ي وم اجلمع ة ويتطه ر م ا اس تطاع 
ل ه، مث ينص ت من طهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب، مث خيرج فال يف رق ب ني اثن ني، مث يص لي م ا كت ب 

، فإن ه في ه أن امل انع م ن الص الة خ روج اإلم ام ال (5)إذا تكلم اإلمام إال غفر له م ا بين ه وب ني اجلمع ة األخ رى" 
واح  تج أيض  ا "وذك  ر احل  افظ اب  ن عب  د ال  رب دل  يال آخ  ر حي  ث ق  ال:  (6) انتص  اف النه  ار، ذك  ره يف التلخ  يص

يف دار  خ رب ثعلب ة ع ن عام ة أص حاب رس ول هللا حبديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أيب مالك قال و 
اهلجرة أهنم كانوا يصلون نصف النهار ي وم اجلمع ة، ق ال أب و عم ر، كأن ه يق ول النه ي ع ن الص الة عن د اس تواء 
الشمس صحيح وخص منه يوم اجلمعة مبا روي من العمل الذي اليكون مثله إال توقيف ا وابخل رب امل ذكور أيض ا 

 :،  وذك ر احل افظ اب ن الق يم م ن خ واص ي وم اجلمع ة: "احلادي ة عش رة(7)وف ة عل ى النه ي"وبقي سائر األَيم موق
أنه ال يكره فع ل الص الة في ه وق ت ال زوال عن د الش افعي رمح ه هللا وم ن وافق ه وه و اختي ار ش يخنا أيب العب اس 

اده مب   ا ثب   ت يف اب   ن تيمي   ة رمح   ه هللا " مث ق   ال: "ومل يك   ن اعتم   اده عل   ى ح   ديث أيب قت   ادة، وإمن   ا ك   ان اعتم   
الصحيح من ترغيب التبكري إىل اجلمعة، وفيه: "مث يصلي م ا كت ب ل ه" فق ال: " فندب ه إىل الص الة م ا كت ب ل ه 

                                                 

 3/11انظر: احمللى ( 1)

 (6/80يب داود: للشيخ خليل أمحد السهارنفوري, دار الكتب العلمية, بريوت.)بذل اجملهود يف حل أ(2)

 3/438انظر: معرفة السنن واآلاثر ( 3)

 ، 3/438، معرفة السنن واآلاثر 465-2/464انظر: السنن الكربى ( 4)

 .883، برقم 2/470صحيح البخاري ( 5)

(6 )1/189. 

 .1/288انظر: التمهيد ( 7)
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ومل مينعه عنها إال يف وقت خروج اإلمام، وهلذا قال غري واحد م ن الس لف م نهم عم ر ب ن اخلط اب وتبع ه علي ه 
بته َتنع الك الم، فجعل وا امل انع خ روج اإلم ام ال انتص اف اإلمام أمحد بن حنبل خروج اإلمام مينع الصالة وخط

 يك   ون والرج   ل ،ال   زوال بوق   ت يش   عرون وال الس   قوف حت   ت املس   جد يف يكون   ون الن   اس ف   إن وأيض   االنه   ار، 
 ،الش   مس إىل وينظ   ر الن   اس رق   اب ويتخط   ى خي   رج أن ميكن   ه وال ،ال   زوال بوق   ت ي   دري ال ابلص   الة متش   اغال
 أيب م ن يس مع مل اخللي ل أاب ألن ؛مرس ل ه و: داود أب و ق ال هذا قتادة أيب ديثوح ،ذلك له يشرع وال ويرجع
 الش  يوخ ابختي  ار معروف  ا مرس  له ك  ان  أو ،ص  حايب ق  ول أو قي  اس وعض  ده ،عم  ل ب  ه اتص  ل إذا واملرس  ل ،قت  ادة
لب اين وق د حك م الش يخ األ .(1)"ب ه عم ل قوت ه يقتضي مما ذلك وحنو واملرتوكني الضعفاء عن الرواية عن ورغبته

  (2)على حديث أيب قتادة ابلضعف ولكنه صح ح معناه.
كروه ا، ألدلة اليت ذ لا اثبت فالراجح أن حديث أيب هريرة وأيب قتادة وإن مل يصح إسنادمها إال أن معنامه

جلمع ة خمص وص ن ي وم اوالنهي عن الصالة عند الزوال أيضا اثبت كما ت دل علي ه األحادي ث الص حيحة، ولك 
 ق .، فاخلاص ال يعارض العام وهبذا جتتمع األدلة . وابهلل التوفيمن النهي العام

** *** ** 

                                                 

 .379-1/378اد انظر: زاد املع( 1)

 .10/4انظر: ضعيف سنن أيب داود ( 2)
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  ثالثالمبحث ال

 تأخير الصالة ألجل العشاء

 المطلب األول: األحاديث الواردة في تأخير الصالة ألجل العشاء
 : تأخير الصالة ألجل العشاءاألمر باألحاديث الواردة في 

الص  الة وحض  ر العش  اء فاب  دءوا ابلعش  اء" ويف لف  ظ البخ  اري: : "إذا أقيم  ت ع  ن أن  س ع  ن الن  يب  ( 1)
 . (1)"إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا صالة املغرب وال تعجلوا عشائكم"

قال: "إذا كان أحدكم على الطعام فال يعجلن حىت يقض ي حاجت ه  أن رسول هللا  عن ابن عمر  ( 2)
إذا وضع عش اء أح دكم وأقيم ت الص الة فاب دؤوا ابلعش اء، منه وإن قامت الصالة" ويف لفظ عند الشيخني: "

 .(2)وال يعجل حىت يفرم منه"

 (3): "إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا ابلعشاء"عن عائشة رضي هللا عنها عن النيب  ( 3)

 : تأخير الصالة ألجل العشاء النهي عن األحاديث الواردة في

ويف لف   ظ: "ال ت   ؤخر  ال ي   ؤخر الص   الة لطع   ام وال غ   ريه"  "ك   ان رس   ول هللا  ع   ن ج   ابر ب   ن عب   دهللا 
 (4)الصالة لطعام وال لغريه"

                                                 

، صحيح مسلم كتاب 672برقم  2/202صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة،  (1)
 309انسخ احلديث البن شاهني ص  1242-1241برقم  5/47املساجد، ابب كراهة الصالة حبضرة الطعام، 

  247اإلعالم ص 

صحيح مسلم   ،(674-673برقم  2/202البخاري كتاب األذان، ابب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة، صحيح  (2)
 . 309 :انسخ احلديث البن شاهني ص 1244برقم  5/48كتاب املساجد، ابب كراهة الصالة حبضرة الطعام، 

صحيح مسلم كتاب  ،671برقم  2/202صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة،  (3)
 .310انسخ احلديث البن شاهني ص ،  1230برقم  5/48املساجد ابب كراهة الصالة حبضرة الطعام، 

أخرجه أبو داود والدارقطين والبيهقي وابن شاهني وابن اجلوزي من طريقني عن حممد بن ميمون عن جعفر بن حممد عن أبيه  (4)
السنن للدارقطين   ،3758برقم  4/88عمة، ابب إذا حضر الصالة والطعام عن جابر به. انظر: سنن أيب داود كتاب األط

السنن الكربى كتاب الصالة ابب من قام إىل الصالة إذا أقيمت  ،1009برقم  1/268كتاب الصالة ابب إمامة جربيل 
ون . وفيه حممد بن ميم249اإلعالم ص ،  311انسخ احلديث البن شاهني ص  3/74أخذ من حاجته من الطعام 

فهو أبو النضر الزعفراين وليس هو السكري، كما زعم ابن شاهني، وذلك ألمرين )أ( جاء التصريح به يف السنن للدارقطين 
عن جعفر بن حممد، كما يف إسناد احلديث خبالف السكري يف  بن منصور يروي عن الزعفراين وهو يروي )ب( أن معلى

.  901بن ميمون الزعفراين "صدوق له أوهام" قاله يف التقريب ص  . وحممد 5/289ذلك، انظر ترمجتهما يف التهذيب 
فالذي يظهر يل أن الرجل هذا قد اختلف األئمة النقاد فيه؛ حيث قال البخاري والنسائي: "منكر احلديث" وقال ابن حبان: 

 .وثقه أبو داود وابن معنيوهاه ابن حبان" . و  ،"منكر احلديث جدًا ال حيل االحتجاج به " قال الذهيب يف الضعفاء: "واه
فأكثر العلماء النقاد ذهبوا إىل تضعيفه، ولكن اتبعه طلحة بن زيد عن  1/234التاريخ الكبري  ،5/289التهذيب  :انظر

 =ولكن ال يفرح مبثل  1008برقم  1/267جعفر به بلفظ: "ال يلهيه عن صالة املغرب طعام وال غريه" السنن للدارقطين 
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 المطلب الثاني:  آراء العلماء في تأخير الصالة ألجل العشاء

اب ن ش اهني واب ن اجل وزي حي ث أوردا فيه ا  :قد ذكر مسألة أتخري الصالة ألجل العشاء كل من اإلم امني
حديث جابر أبنه غريب، ولكنهما اتفقا على اجلمع ب ني ال رواَيت، يق ول  األحاديث املتعارضة، مث حكما على

اإلم  ام اب  ن ش  اهني: "ول  يس يف ه  ذين احل  ديثني نس  خ، ألن ك  ل واح  د منهم  ا ل  ه مع  ا وإن اختلف  ت األلف  ا ، 
فقول  ه: ال ي  ؤخر الص  الة لطع  ام وال غ  ريه إذا وجب  ت الص  الة مل يب  دأ بس  واها، وأم  ا ح  ديث: "إذا وض  ع العش  اء 

 .(1) دءوا ابلعش  اء" إذا ك  ان الوق  ت مبق  ي وإن الص  الة غ  ري فائت  ة، ال أن  ه يب  دأ ابلعش  اء م  ع ف  وات الص  الة"فاب  
ويقول اإلمام اب ن اجل وزي: "ه ذا ح ديث غري ب، وال ذي قبل ه أص ح، وال ي دخالن يف ابب انس خ وال منس وخ، 

ش  ديد اجل  وع، فيتن  اول اليس  ري ألن  ه إمن  ا ي  ؤمر ص  احب العش  اء بتقدمي  ه عل  ى الص  الة إذا ك  ان ص  ائماً، أو ك  ان 
 .(2)الذي جيمع مهه، فأما أن يؤخر الصالة عن وقتها ألجل الطعام فال" 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

تق   دم ق   ول اإلم   امني وأهنم   ا ق   د اتفق   ا عل   ى اجلم   ع، وردا ادع   اء النس   خ يف املس   ألة، وه   و ص   حيح ألن  
اختار مذهب الرتجيح، بل إن أكث ر العلم اء مل ي ذكروا ح ديث ج ابر ا حدالنسخ ال يثبت إال بدليل، ومل أقف أ

عند حبثهم هبذه املسألة، إال أن اخلطايب مجع بينه وبني أحاديث الباب يف ش رحه لس نن أيب داود فق ال: "ووج ه 
ه، ف إذا  اجلمع بني احلديثني أن األول إمنا جاء فيمن كانت نفسه تنازعه ش هوة الطع ام، وك ان ش ديد التوق ان إلي 

ك  ان ك  ذلك وحض  ر الطع  ام وك  ان يف الوق  ت فض  ل ب  دأ الطع  ام، لتس  كن ش  هوة نفس  ه، ف  ال مينع  ه ع  ن توفي  ة 
الص  الة حقه  ا، وك  ان األم  ر خي  ف عن  دهم يف الطع  ام، وتق  رب م  دة الف  رام من  ه، إذ ك  انوا ال يس  تكثرون من  ه وال 

ويق أو كف من َت ر أو حن و ذل ك، ومث ل ينصبون املوائد ويتناولون األلوان، وإمنا هو مذقة من لنب وشربة من س
هذا ال ي ؤخر ع ن زماهن ا وال خيرجه ا ع ن وقته ا، وأم ا ح ديث ج ابر فإن ه ك ان ال ي ؤخر الص الة لطع ام وال لغ ريه 
فه  و مم  ا ك  ان خب  الف ذل  ك م  ن ح  ال املص  لي، وص  فة الطع  ام ووق  ت الص  الة، وإذا ك  ان الطع  ام مل يوض  ع وك  ان 

الة وجب أن يب دأ هب ا وي ؤخر الطع ام، ه ذا بن اءا أح د احل ديثني عل ى اإلنسان متماسكا يف نفسه وحضرت الص
 (3)اآلخر، وهللا أعلم "

وهذا الوجه هو الذي مجع به ابن شاهني وابن اجلوزي ولكن اخلطايب زاد فيه بعض التفاصيل، وهو كالم 
احملافظة على  جيد، ولكن حديث جابر مل يصح سنده كما تقدم يف خترجيه، ولكن هناك أدلة اثبتة يف وجوب

                                                 

التقريب  ": كان يضع احلديثدحة بن زيد قال احلافظ عنه: "مرتوك احلديث" قال أمحد وعلي وأبو داو هذه املتابعة؛ ألن طل =
وهلذا حكم األلباين على هذا احلديث هبذا اإلسناد أبنه موضوع. فاحلديث ضعيف، كما ضعفه األلباين يف  463ص/ 

  249عالم ص وقال ابن اجلوزي )هذا حديث غريب( اإل 4252برقم 9/253السلسلة الضعيفة 

 .312-308انسخ احلديث البن شاهني ص / (1)

 .249-247اإلعالم ص (2)

  4/241انظر معامل السنن  (3)
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رجل أعمى فقال: َي  أوقات الصالة، ووجوب حضور اجلماعة، منها حديث أيب هريرة أنه قال: أتى النيب 
أن يرخص له فيصلي يف بيته فرخص له،  رسول هللا إنه ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول هللا 

فمثل هذه النصوص تعارض  (1)م، فقال: فأجب"فلما وىل  دعاه فقال: هل تسمع النداء ابلصالة؟ فقال: نع
مع األحاديث اليت تدل على تقد  الطعام على الصالة، ولكن العلماء أجابوا عن األحاديث الدالة على 
تقد  الطعام أبن الصالة ال تؤدى عند حضور الطعام الذي تتوق النفس ألكله، ملا يف ذلك من ذهاب 

وقال النووي: "ويلتحق به ما يف معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا   اخلشوع الذي هو مقصد الصالة وروحه،
كان يف الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله حمافظة على حرمة الوقت، وال جيوز أتخريها" وقال النووي 

ِا  : "إذا صلى يف اشتغال القلب ابلطعام ومع حضور الطعام فإن القاضي عياض قد نقل عن أهل (2)أيضًا
ونقل النووي عن بعض أصحابه أنه قال يف هذه احلال: أن يبدأ  (3) قالوا أن صالته ابطلة"الظاهر أهنم 

ابألكل وإن خرج الوقت، ولكن رده احلافظ ابن حجر بقوله: "وهذا إمنا جيئ على قول من يوجب اخلشوع، 
شوع، بدليل مث فيه نظر؛ ألن املفسدتني إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك اخل

صالة اخلوف والغريق وحنو ذلك، وإذا صلى حملافظة الوقت صحت مع الكراهية، وتستحب اإلعادة عند 
وقال احلافظ أيضاً  ،(4)اجلمهور، ونقل احلافظ ابن عبدالرب اإلمجاع على صحة صالة من صلى حبضرة الطعام

لندب، مث اختلفوا فمنهم من قيده مبن  محل اجلمهور هذا األمر على ا": "فابدءوا ابلعشاء" يف شرح قوله 
كان حمتاجًا إىل األكل، وهو املشهور عند الشافعية، وزاد الغزايل ما إذا خشي فساد املأكول، ومنهم من مل 

  (6)" وأفرط ابن حزم (5)يقيده، وهو قول الثوري وأمحد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر اآليت
 ظ ة عل ى أوق ات احملافديث ج ابر مل يثب ت، ولك ن ثبت ت أدل ة يففالذي ترجح ل دى والعل م عن د هللا أن ح 

ل  ى الص  الة لطع  ام عاالص  الة ووج  وب حض  ور اجلماع  ة، فيجم  ع بينه  ا وب  ني األحادي  ث ال  يت ت  دل عل  ى تق  د  
لن ووي فظ اب ن حج ر واه ا احل اابلوجوه اليت ذكرها اخلطايب وابن اجلوزي وابن شاهني، مع التوجيهات ال يت ذكر 

 وهللا أعلم .

                                                 

 .1484برقم:5/157صحيح مسلم : انظر  (1)

إكمال املعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى اليحصيب, حتقيق: الدكتور حيى إمساعيل  ،5/48املنهاج للنووي  :انظر (2)
 4/47احمللى  2/494الوفاء ابملنصورة, دار 

 4/47احمللى  انظر: 2/494اإلكمال للقاضي عياض (3)

 5/69التمهيد  :انظر (4)

املراد منه ما جاء عن ابن عمر أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصالة فال أيتيها حىت يفرغ وأنه ليسمع قراءة اإلمام . أخرجه  (5)
 673برقم  2/202البخاري يف صحيحه 

 .205-2/204انظر: فتح الباري  (6)
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  رابعالمبحث ال

 إفراد اإلقامة أو تثنيتها

 المطلب األول: األحاديث الواردة في إفراد اإلقامة أو تثنيتها
 : على تثنية اإلقامة األحاديث الدالة 

م   ن حن   ني خرج   ت عاش   ر عش   رة م   ن أه   ل مك   ة، نطل   بهم  مل   ا خ   رج رس   ول هللا ع   ن أيب حم   ذورة  ( 1)
: "ق د مسع ت يف ه ؤالء أتذي ن إنس ان م، فق ال رس ول هللا ؤذنون ابلصالة فقمنا نؤذن نستهزت هب فسمعناهم ي

حس ن الص وت" فأرس ل إلين  ا ف أذان رج ال رج ال وكن  ت آخ رهم، فق ال ح ني أذن  ت: "تع ال" فأجلس ين ب ني يدي  ه 
فمسح على انصييت، وبرك علي ثالث مرات مث قال: "اذهب فأذن عن د البي ت احل رام" قل ت: كي ف َي رس ول 

اآلن هبا: "هللا أكرب، هللا أكرب، أهلل أكرب، هللا أكرب، أشهد أن ال إل ه إال هللا، أش هد أن هللا؟ فعلمين كما تؤذنون 
ال إل  ه إال هللا، أش  هد أن حمم  دا رس  ول هللا، أش  هد أن حمم  دا رس  ول هللا، أش  هد أن ال إل  ه إال هللا، أش  هد أن ال 

ي على الصالة، حي عل ى الص الة، ح ي إله إال هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، أشهد أن حممدا رسول هللا، ح
على الفالح، حي عل ى الف الح، الص الة خ ري م ن الن وم، الص الة خ ري م ن الن وم" يف األوىل م ن الص بح، ق ال: 
وعلم  ين اإلقام  ة م  رتني "هللا أك  رب، هللا أك  رب، أهلل أك  رب، هللا أك  رب، أش  هد أن ال إل  ه إال هللا، أش  هد أن ال إل  ه إال 

رسول هللا، أشهد أن حمم دا رس ول هللا، ح ي عل ى الص الة، ح ي عل ى الص الة، ح ي عل ى هللا، أشهد أن حممدا 
الف  الح، ح  ي عل  ى الف  الح، ق  د قام  ت الص  الة، ق  د قام  ت الص  الة، هللا أك  رب، هللا أك  رب، ال إل  ه إال هللا." ق  ال 

ا ذل  ك م  ن أيب اب ن ج  ريج أخ  ربين عثم  ان ه  ذا اخل  رب كل ه ع  ن أبي  ه وع  ن أم عب  د املل  ك ب ن أيب حم  ذورة أهنم  ا مسع  
  (1)حمذورة.
 . (2)كان أذان رسول هللا شفعاً شفعاً يف األذان واإلقامة""عن عبد هللا بن زيد قال:  ( 2)

                                                 

أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيب حمذورة. انظر: سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب كيف ( 1)
برقم  1/366, سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف الرتجيع يف األذان، 505-500برقم  1/242األذان، 
، 632مطوال برقم  2/334يس فيه ذكر اإلقامة( سنن النسائي كتاب األذان، ابب األذان يف السفر، خمتصرا )ول 191

مطوال. وأصل احلديث  709-708برقم  1/392سنن ابن ماجه كتاب األذان والسنة فيها، ابب الرتجيع يف األذان، 
ا حديث حسن على شرط أيب داود والرتمذي إال أنه مل يذكر اإلقامة. وقال احلازمي: "هذ 840عند مسلم يف صحيحه برقم 

قلت: احلديث قد ورد  236. وقال اجلعربي: "وهو حسن على شرط الرتمذي" الرسوخ ص/1/297والنسائي" االعتبار 
 . 2/415صحيح سنن أيب داود  :بطرق متعددة فهو صحيح، كما صححه األلباين لكثرة طرقه عن أيب حمذورة. انظر

والبيهقي وابن خزمية وابن شاهني من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن عبد رقطين أخرجه الرتمذي والدا( 2)
قد أعل ابالنقطاع بني ابن أيب ليلى وبني عبد هللا بن زيد، مث إنه اختلف  حلديثهللا بن زيد به. ورجاله كلهم ثقات إال أن ا

مرة عن معاذ، ومرة يقول حدثنا أصحاب حممد فيكون متصال، ومن هنا على ابن أيب ليلى فمرة يروي عن عبد هللا بن زيد، و 
اختلف العلماء يف صحته، فصححه الشوكاين وابن حزم حيث قال: "وهذا إسناد يف غاية الصحة من إسناد الكوفيني، فصح 

 =عشرين من الصحابة" أن تثنية اإلقامة قد نسخت، وأنه هو كان يف أول األمر، وعبد الرمحن ابن أيب ليلى أخذ عن مائة و 
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 : اإلقامة إفرادعلى  األحاديث الدالة

 . (1)عن أنس: "أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إال اإلقامة" (1)
تني، واإلقام ة م رة م رة، غ ري أن ه يق ول: ق د عن ابن عمر: كان األذان على عهد رسول هللا مرتني م ر  (2)

 . (2)قامت الصالة قد قامت الصالة
  (3)أمره أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة عن أيب حمذورة: أن النيب  (3)
ع  ن إب   راهيم ب   ن عب   د العزي   ز ب   ن عب   د املل   ك ب   ن أيب حم   ذورة أن   ه ق   ال: أدرك   ت ج   دي وأيب وأهل   ي  (4)

أشهد أن ال إل ه إال هللا، أش هد أن حمم دا رس ول هللا، ح ي عل ى الص الة، يقيمون فيقولون: هللا أكرب، هللا أكرب، 

                                                 

.( وأعله الدارقطين والبيهقي وابن خزمية وابن اجلوزي وأمحد شاكر، وضعفه األلباين 2/49، نيل األوطار 1/158)احمللى  =
حيث قالوا: إن عبد الرمحن بن أيب ليلى مل يسمع من معاذ وال من عبد هللا بن زيد، وذكر اإلمام الرتمذي طرق احلديث 

ية املرسلة بقوله: "وهذا أصح من حديث ابن أيب ليلى" إال أنه قد أشار الشيخ أمحد شاكر يف اهلامش املختلفة مث رجح الروا
أنه وجد يف بعض النسخ لسنن الرتمذي عكس ما أثبته الذي وجده يف معظم النسخ، لكن أكثر األئمة رجحوا الرواية املرسلة 

يد الصحيحة اليت تدل على إفراد اإلقامة، وفيها قصة رؤيته يف املنام لكثرهتا وضبط رواهتا، مث إنه معارض لرواية عبد هللا بن ز 
 . 1/406يف أول األمر، وهي يف سنن أيب داود: انظر صحيح السنن 

ورواها ابن شاهني من طريق آخر، وفيه انقطاع أيضا بني الشعيب وبني عبد هللا بن زيد، وفيها علة أخرى. وهي عنعنة مغرية   
نظر: صحيح ابن ا. فاحلديث ضعيف. 1/422اجلوهر النقي ، 1/422انظر: حتفة األحوذي  .بن مقسم، وهو مدلس

أبواب الصالة،  , سنن الرتمذي1/421, السنن الكربى للبيهقي 1/249، السنن للدارقطين 201-1/195خزمية 
, نصب 1/198تلخيص , ال279انسخ احلديث البن شاهني  ،194برقم  1/370ابب ما جاء أن اإلقامة مثىن مثىن، 

 . 208, اإلعالم ص/21، ضعيف سنن الرتمذي ص/1/267الراية 

"قد قامت  :، ابب اإلقامة واحدة إال قوله605برقم  1/105صحيح البخاري كتاب األذان، ابب األذان مثىن مثىن، ( 1)
 ،277انسخ احلديث البن شاهني ص/ ,836برقم  4/299صحيح مسلم كتاب الصالة، ،  607,الصالة" برقم 

 . 236، الرسوخ ص/206، اإلعالم ص/1/299االعتبار 

أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي من طرق عن شعبة عن أيب جعفر عن مسلم أيب املثىن عن ابن عمر به. انظر: املسند ( 2)
 ة، سنن النسائي كتاب األذان، ابب تثني510برقم  1/249، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب يف اإلقامة، 1/85
. وفيه أبو جعفر حممد بن إبراهيم بن مسلم املؤذن الكويف صدوق خيطئ  237، الرسوخ ص/627رقم  2/330ذان، األ

صحيح سنن أيب  :انظر .كما قاله األلباين،  فهو إسناد حسن، . وبقية رجاله ثقات820التقريب ص/يف  كما قال احلافظ
 . 2/437داود 

عبد هللا بن عبد الوهاب عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة أخرجه الدارقطين واحلازمي من طريقني عن ( 3)
برقم  1/245سنن الدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر اإلقامة واختالف الرواايت فيها  :عن جده عن أيب حمذورة به. انظر

وعبد امللك مقبول )التقريب  111. وفيه إبراهيم بن عبد العزيز فهو صدوق خيطئ )التقريب ص/1/301، االعتبار 903
، كما حسنه الشيخ جمدي يف تعليقه على سنن الدارقطين،  . فيكون احلديث حسنا لغريه للشواهد اليت تقدمت626ص/

 وحمقق كتاب االعتبار. 
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  (1).حي على الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا"

 مع أدلتهم إفراد اإلقامة أو تثنيتهاالمطلب الثاني: أقوال العلماء في 

أوردوا و زي واجلع ربي اب ن اجل و ها ك ل م ن األئم ة اب ن ش اهني واحل ازمي و ذكر مسألة إفراد اإلقامة أو تثنيت 
أم ا اإلم ام علماء أيض ا، و تالف الفيها األحاديث الواردة املختلفة، وأشار ابن شاهني واحلازمي واجلعربي إىل اخ
 ني: ى قولملسألة علحاديث اأاألثرم فإنه مل يذكرها يف انسخه، وهؤالء األئمة اختلفوا يف حل التعارض بني 

الق ول األول: ذه  ب اإلم  ام احل  ازمي إىل نس  خ ح  ديث أيب حم  ذورة ال  ذي ي  دل عل  ى تثني  ة اإلقام  ة نس  خها 
الق  ول أبن ب  الال  األحادي ث ال  يت ت  دل عل  ى إف  راد اإلقام  ة، وم  ال إلي  ه اإلم  ام اجلع  ربي، واس  تدل أص  حاب ه  ذا

ومل ينق ل عن ه أبن ه ك ان يش فع اإلقام ة، فه و  ،أمر أبن يشفع األذان ويوتر اإلقامة، وكان يؤذن يف حياة الن يب 
أليب حم  ذورة وإن ك  ان بع  د ف  تح مك  ة إال أن  حمك  م وانس  خ ألذان أيب حم  ذورة يف تثني  ة إقامت  ه، فتعل  يم الن  يب 

  (2).النيب ملا رجع من حنني ورجع إىل املدينة أقر بالال على أذانه وإقامته، كما بينه اإلمام أمحد
ام ابن اجلوزي إىل ترجيح حديث أنس يف أذان بالل وإفراد إقامته، على ح ديث القول الثاين: ذهب اإلم

عبد هللا بن زيد الذي يدل على شفع األذان واإلقامة، وأما حديث عبد هللا بن زيد فهو ض عيف، حي ث ق ال: 
ى "ه  ذا مم  ا ذك  ر يف الناس  خ واملنس  وخ ول  يس ل  ذلك وج  ه وإمن  ا الص  حيح إف  راد اإلقام  ة، وح  ديث اب  ن أيب ليل  

  (3).منقطع مل يسمع من عبد هللا بن زيد"
وأما اإلمام ابن ش اهني فإن ه ذك ر اخ تالف العلم اء يف املس ألة، ولكن ه مل ي رجح مس لكا، حي ث ق ال رمح ه 
هللا: "وه  ذا ابب ق  د اختل  ف في  ه م  ن تق  دم وم  ن أتخ  ر، فطائف  ة اخت  ارت الش  فع يف األذان وال  وتر يف اإلقام  ة، 

ر اإلقام   ة، وق   ال الش   افعي: يق   يم امل   ؤذن ف   رادى إال أن يق   ول: "ق   د قام   ت وق   ال مال   ك: يش   فع األذان وي   وت
الصالة" مرتني قال الزعفراين عن الش افعي اإلقام ة م رة، وق ال الث وري: األذان مث ا مث ا واإلقام ة مث ا مث ا. 

األذان  وق  ال أمح  د: إذا رج  ع ف  ال أبس وإن مل يرج  ع ف  ال أبس  روي ع  ن أيب عب  د هللا أن  ه س  ئل ع  ن الرتجي  ع يف
  (4)".على حديث أيب حمذورة فقال ال يعجبين

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 اختلف العلماء يف رفع التعارض بني األحاديث على ثالثة مسالك: 
 ني: اختلف أصحاب هذا املسلك على قول املسلك األول: ادعاء النسخ يف املسألة: 

                                                 

سنن  :انظرأخرجه احلازمي والدارقطين من طريق بشر بن موسى عن عبد هللا بن زبري احلميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز به. ( 1)
. وفيه إبراهيم 1/301االعتبار  ، 896برقم  1/243 الدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر اإلقامة واختالف الرواايت فيها

 بن عبد العزيز كما تقدم يف احلديث السابق فهو صدوق خيطئ فإسناده حسن. 

 . 237، الرسوخ ص/1/302االعتبار ( 2)

 . 208اإلعالم ص/( 3)

 . 281منسوخه البن شاهني ص/انسخ احلديث و ( 4)
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س  تدلوا ق  دم، وأهن  م اي كم  ا تاحل  ازمي واجلع  رب  :إلقام  ة، قال  ه اإلمام  انالق  ول األول:  الق  ول بنس  خ تثني  ة ا
 أقره على إفراد اإلقامة.  أبذان بالل وأن النيب 
ام   ة انس   خة ثني   ة اإلقعك   س الق   ول الس   ابق، وأن ح   ديث أيب حم   ذورة وم   ا يف معن   اه يف تالق   ول الث   اين: 

 أن س يف إف راد ن ح ديثأبلكوف ة، واس تدلوا ألحاديث اإلفراد، كم ا ه و املش هور يف م ذهب أيب حنيف ة وأه ل ا
رة ال   ذي روى اب حم   ذو أاإلقام   ة ج   اء يف بع   ض ألفاظ   ه م   ا ي   دل عل   ى أن   ه ك   ان يف أول مش   روعية األذان، وإن 
خ رون آلولك ن أج اب ا حديث تثنية اإلقامة كان من مسلمة الفتح، فثبت أن حديثه متأخر عن حديث ب الل،

 جبوابني: 
أص  ح س  ندا وأق  وم قاع  دة، وح  ديث أيب حم  ذورة ال ي  وازي ح  ديث ن م  ن ش  رط الناس  خ أن يك  ون إ ( 1)

أنس، ف ال يص لح أن يك ون انس خا ل ه، وق الوا أيض ا أبن مجاع ة م ن احلف ا  ذهب وا إىل أن ه ذه اللفظ ة يف تثني ة 
اإلقام  ة غ  ري حمفوظ  ة، كم  ا نقل  ه احل  ازمي وأجي  ب أبن ق  وهلم إن م  ن ش  رط الناس  خ أن يك  ون أص  ح س  ندا غ  ري 

رب يف الناسخ جمرد الصحة ال األص حية، وأم ا ق وهلم أبن لفظ ة تثني ة اإلقام ة غ ري حمفوظ ة غ ري صحيح، ألن املعت
 (1)صحيح ألن غاية ما عللوا هبا هو عدم احلفظ، لكن ثبتت هذه الزَيدة من طرق صحاح. 

حي  ث ق  الوا بنس  خ  األول: واب أق  وى م  ن األول وه  و ال  ذي أج  اب ب  ه أص  حاب الق  ولوه  ذا اجل   ( 2)
مل  ا رج  ع م  ن حن  ني إىل املدين  ة أق  ر ب  الال  وأن أذان ب  الل وإقامت  ه ه  ي آخ  ر األم  رين ألن  ه  ح  ديث أيب حم  ذورة

على أذانه وإقامته كما قاله اإلمام أمحد ولكن أجيب عن هذا أيضا أبنه متوقف على نق ل ص حيح وجم رد ق ول 
ال "قل ت: ق د ثب ت اإلمام ال يكفي ولكن قوى هذا االحتمال العالم ة املب اركفوري يف حتف ة األح وذي حي ث ق 

مل ا ع اد م ن حن ني أم ر ب الال بتثني ة اإلقام ة ومنع ه م ن  إبفراد اإلقامة ومل يثب ت أن الن يب  أن بالال أمره النيب 
الق   ائلني بتثني   ة اإلقام   ة يل   زمهم الق   ول ابلرتبي   ع مث إن  (2) "فالظ   اهر م   ا ق   ال اإلم   ام أمح   د وهللا أعل   م .إفراده   ا

  (3) .احلافظ ابن حجر هقال ,احملسنة أيب حمذورة والرتجيع، كما يف بعض طرق حديث
فيم  ا  اختلف  وا إال أن مس  لك النس  خ  مس  لك ض  عيف، وذل  ك لع  دم ثبوت  ه، مث إن أص  حاب ه  ذا املس  لك

دل ة، ورد أبك ل منهم ا   لعك س، واس تدلاب ق الإف راد اإلقام ة، وبعض هم  بنس خ  بينهم كما تقدم فبعض هم رج ح
خ ال يثب   ت م  ل فالنس  مبجرده  ا ت  دل عل  ى أن اس  تدالل ك   ل منهم  ا حمتأح  دمها دلي  ل اآلخ  ر، وه  ذه املناقش   ة 

 ابالحتمال. 
وأم ا  لثبوت هإلقام ة اج ح إف راد تق دم ق ول اإلم ام اب ن اجل وزي أبن ه ر املسلك الثاين الرتج يح ب ني ال رواَيت: 

ث ال أن ح ديإض عيفا  حديث عبد هللا بن زيد فهو ضعيف ولكن أجيب أبن حديث عبد هللا ب ن زي د وإن ك ان
 أيب حمذورة يف تثنية اإلقامة اثبت من طرق كثرية. 

                                                 

  1/300نظر: االعتبارا( 1)

  1/300نظر: االعتبارا 1/425حتفة األحوذي  (2)

 2/107فتح الباري  (3)
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 مكن.أمذهب الرتجيح مذهب ضعيف ألنه ال يصار إليه إال إذا تعذر اجلمع وهنا قد ف
نق  ل اإلم  ام اب  ن عب  د ال  رب ع  ن اإلم  ام أمح  د وإس  حاق والط  ربي املس  لك الثال  ث: اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت: 
، وأن ذل  ك م   ن االخ  تالف املب   اح، ف  إن رب   ع وي ع  ن الن   يب وداود أبهن  م ذهب   وا إىل إج  ازة الق   ول بك  ل م   ا ر 

 فإن  ه ج  ائز التكب  ري األول يف األذان أو ثن  اه، أو رج  ع يف التش  هد أو مل يرج  ع، أو ث  ا اإلقام  ة أو أفرده  ا، كله  ا
وذه  ب اإلم  ام اب  ن خزمي  ة إىل وج  ه آخ  ر يف   (1) إال قول  ه ق  د قام  ت الص  الة ف  إن ذل  ك م  رتني عل  ى ك  ل ح  ال،

ق  ال: إن رب  ع األذان ورج  ع في  ه ث  ا اإلقام  ة وإال أفرده  ا، وقي  ل مل يق  ل هب  ذا التفص  يل أح  د قبل  ه  اجلم  ع، حي  ث
 (2) قاله احلافظ يف الفتح.

اح الخ تالف املب ان قبي ل م، فهو ةومسلك اجلمع قوي، فكل من اإلفراد والتثنية جائزان واثبتان يف السن
ذان ة: "إن رب  ع األب ن خزمي  ا الوج  ه م  ا قال ه احل  افظ اواجل واز، ال م  ن قبي ل التع  ارض والتض  اد، وأحس ن م  ن ه ذ

 ة وحديث أنس. حمذور ورجع فيه ثا اإلقامة، وإال أفردها" وهذا أدق كما جاء هبذا التفصيل حديث أيب
** *** ** 

                                                 

 3/15التمهيد  (1)

 2/108فتح الباري  (2)
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  خامسالمبحث ال

 ئتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا  ا

 امه إذا صلى جالسا  ئتمام المأموم بإماالمطلب األول: األحاديث الواردة في 

 :قاعد معذور في وجوب قعود القادر المؤتم بإمام األحاديث الواردة

"س قط رس ول هللا ص لى هللا علي ه ع ن ف رس فجح   ش قه األمي ن، ف دخلنا علي ه عن أنس ب ن مال ك  ( 1)
  فحضرت الصالة، فصلى بنا قاعدا فصلينا قعودا، فلم ا قض ى الص الة ق ال: "إمن ا جع ل اإلم ام لي ؤت ب ه، إذا
كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال مسع هللا مل ن مح ده فقول وا ربن ا ول ك احلم د، وإذا 
س  جد فاس  جدوا، وإذا ص  لى قاع  دا فص  لوا قع  ودا أمجع  ون" ويف لف  ظ عن  د البخ  اري: "ق  ال أب  و عب  د هللا ق  ال 

جالس  ا  ص  لى بع  د ذل  ك الن  يب  احلمي  دي: "قول  ه: إذا ص  لى جالس  ا فص  لوا جلوس  ا، يف مرض  ه الق  د ، مث
 ".(1)والناس خلفه قياما، مل أيمرهم ابلقعود، وإمنا يؤخذ ابآلخر فاآلخر من فعل النيب 

يف بيت ه وه و ش اك فص لى جالس ا، وص لى وراءه ق وم قيام ا  عن عائشة أهنا قالت: "صل ى رسول هللا  ( 2)
ت به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع ف ارفعوا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: "إمنا جعل اإلمام ليؤ 

 (2).وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا"

 (3).حنوهعن جابر  ( 3)

 (4)."ال يؤم ن أحد بعدي جالسا" عن الشعيب عن النيب  ( 4)

 األحاديث الدالةعلى وجوب القيام للمؤتم بإمام قاعد لعذر: 

روا أاببك ر فليص ل ابلن اس" وذك ر احل ديث ج اء ب الل يؤذن ه ابلص الة فق ال: "م  مل ا ثق ل رس ول عن عائش ة 

                                                 

هو جالس، يف مرضه الذي تويف فيه ابلناس و  صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به وصلى النيب  (1)
، االعتبار 920برقم  4/351، صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب ائتمام املأموم ابإلمام، 689برقم  2/221
 .242، الرسوخ ص/1/411

، صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب 688برقم  2/220صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إذا جعل اإلمام ليؤمت به...،  (2)
 . 243، الرسوخ ص/1/413، االعتبار 925برقم  4/352ائتمام املأموم ابإلمام، 

 .243، الرسوخ ص/4/353صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب ائتمام املأموم ابإلمام،  (3)
أخرجه الدارقطين والبيهقي من طريقني عن الشعيب مرسال. انظر: السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب صالة املريض جالسا  (4)

السنن االكربى للبيهقي كتاب الصالة ابب ما روي يف النهي عن اإلمامة جالسا وبيان ، 1470برقم  1/383 مبأمومني
وأما عند البيهقي:  192ويف طريق الدارقطين جابر اجلعفي، قال احلافظ عنه: "ضعيف رافضي" التقريب ص/ 3/80ضعفه 

قوله: "مل يروه غري جابر اجلعفي وهو "عن رجل عن الشعيب" فالذي يظهر هو جابر اجلعفي نفسه، كما يشري إليه الدارقطين ب
مرتوك احلديث" فاحلديث فيه علتان: ضعف جابر اجلعفي وإرساله، فاحلديث ضعيف كما قال الشافعي فيما نقل عنه 

وذكره اجلعربي بدون اإلسناد،  2/223البيهقي، وضعفه الدارقطين والبيهقي واحلازمي واجلعربي واحلافظ ابن حجر يف الفتح 
 .245، الرسوخ ص/1/419تبار انظر: االع
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يف نفسه خفة قال ت: فق ام يه ادى ب ني رجل ني ورج اله ختط ان  قالت: "فلما دخل يف الصالة وجد رسول هللا 
أن ق  م كم  ا  يف األرض، ح ىت دخ  ل املس  جد، فلم  ا مس  ع أب و بك  ر حس   ه ذه  ب ليت  أخر، فأوم أ إلي  ه رس  ول هللا 

يص لي ابلن اس جالس ا،  يس ار أيب بك ر، قال ت: "فك ان رس ول هللا  ح ىت جل س ع ن أنت، فجاء رس ول هللا 
 (1).، والناس يقتدون بصالة أيب بكر"وأبو بكر قائم يقتدي بصالة رسول هللا 

 ئتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا  مع أدلتهماالمطلب الثاني:  آراء العلماء في 

ب  ني األئم  ة املص  نفني يف نس  خ احل  ديث، وأوردا فيه  ا احل  ازمي واجلع  ربي م  ن  :ذك  ر ه  ذه املس  ألة اإلمام  ان 
نق   ل  أحادي   ث الب   اب املختلف   ة م   ع اخ   تالف العلم   اء يف املس   ألة، وت   رجح ل   ديهما وق   وع النس   خ يف املس   ألة،

" وكان ت ص الته يف مرض ه ال  ذي م ات في ه قاع دا والن اس خلف  ه  وق واه اإلم ام الش افعي رمح  ه هللا احل ازمي ق ول
ونسب اإلمام اجلعربي هذا املذهب إىل أكث ر العلم اء، حي ث   (2)لناس جبلوس اإلمام"قيام انسخة ألن جيلس ا

ه ي حمكم ة انس خة لتل ك لتأخره ا  :قال: "قال أكثر العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن املبارك والث وري
  (3)فيه" نصا ألهنا كانت يف مرضه الذي مات 

 حالمطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجي

الخ  تالف م  ن ك  ن حص  ل اتق  دم ق  ول اإلم  امني: احل  ازمي واجلع  ربي برتج  يح وق  وع النس  خ يف املس  ألة، ول 
 العلماء اآلخرين يف إزالة التعارض بني الرواَيت على ثالثة مسالك: 

واب  ن خزمي  ة إىل ت  رجيح ح  ديث أن  س بلف  ظ: "إذا ص  لى  (4)اب  ن حب  ان ان:: ذه  ب اإلمام  املس  لك األول
جالس   ا والص   حابة خلف   ه قيام   ا يف  أمجع   ون" عل   ى ح   ديث عائش   ة يف ص   الة الرس   ول جالس   ا فص   لوا جلوس   ا

يف م  رض موت  ه، واس  تدلوا عل  ى ذل  ك أبن األحادي  ث ال  يت وردت أبم  ر امل  أموم أن يص  لي قاع  دا تبع  ا  ص  الته 
ا قاع دا يف م رض موت ه ف اختلف فيه ا ه ل ك ان إمام  إلمامه مل خيتل ف يف ص حتها وال يف س ياقها، وأم ا ص الته 

ولك ن أجي ب ع ن ه ذا أبن ه وإن  (5)أو مأموما؟ وقال ابن خزمية: "وما مل خيتلف فيه ال ينبغي تركه ملختلف في ه"
ك  ان ه  و اإلم  ام ذك  ره مس  لم بع  د   وغ  ريه "أبن الص  واب أن الن  يب  (6)حص  ل في  ه اخل  الف ولك  ن رج  ح الن  ووي

ك ان م رة إمام ا وم رة ك ان مأموم ا،   ه هذا الباب صرحيا أو كالصريح" ومحله احلافظ ابن حجر على التع دد أبن 

                                                 

ابب الرجل أيمت ابإلمام وأيمت الناس  687برقم  2/220صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إمنا جعل اإلمام ليؤمت به،  (1)
برقم  4/362، صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، 713برقم  2/260ابملأموم، 
940. 

  .419-1/418االعتبار ( 2)
 .246الرسوخ ص/( 3)

 وما بعده،  5/883انظر صحيح ابن حبان ( 4)

 ، 56-3/53صحيح ابن خزمية  (5)

 . 4/354انظر املنهاج للنووي ( 6)
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الن اس خلفه م قع ودا، ومل ي رد  ىواستدلوا أيضا أبنه جاء عن أربعة من الصحابة أبهنم صلوا ابلناس قعودا وص ل
عن أحد من الصحابة خالف هلؤالء األربعة، فيعترب ذلك إمجاعا سكوتيا، مث إنه ن وزع يف ثب وت ك ون الص حابة 

بكر، ولكن أجيب عن هذا أبن ه ق د ثب ت أن الص حابة ك انوا قيام ا خل ف الرس ول  قياما غري أيب صلوا خلفه 
  .لكن املصري إىل مذهب الرتج يح قب ل اجلم ع إن أمك ن وقب ل  (1) كما قاله الشافعي وأثبته احلافظ ابن حجر

 النسخ إن ظهرت فيه أمارة من أمارات النسخ املعبرتة رأي ضعيف. 
إىل  (2)ه  ب اإلم  ام الش  افعي واحل  ازمي واجلع  ربي واإلم  ام اب  ن عب  د ال  رب.  ذ: ادع  اء النس  خيناملس  لك الث  ا

ابجلل وس مل ا ص لى هب م جالس ا   وقوع النسخ يف املسألة مستدلني إلثباته ابلتاريخ حيث قالوا إن أم ر الرس ول 
فيك ون ذل ك انس خا  كان ذلك متقدما وقيام الصحابة خلفه حيث أم هب م جالس ا وق ع ذل ك يف م رض موت ه 

تقدمه ولكن استشكل أن الص حابة اس تمر عم ل بعض هم خبالف ه كم ا ج اء ع ن أيب هري رة وق يس وأس يد ب ن ملا 
، كم   ا نق   ل ع   نهم احل   افظ اب   ن حج   ر والش   وكاين ب   ل إن اإلم   ام اب   ن حب   ان ادع   ى اإلمج   اع حض   ري وج   ابر 

 السكويت يف الصحابة كما تقدم بيانه.
سيما وهو يف هذه احلالة يس تلزم دع وى النس خ وأجاب احلافظ بقوله: "ويقوي أن األصل عدم النسخ ال

م  رتني، ألن األص  ل يف حك  م الق  ادر عل  ى القي  ام أن ال يص  لي قاع  دا نس  خ إىل القع  ود يف ح  ق م  ن ص  لى إمام  ه 
قاعدا، فدعوى نس خ القع ود بع د ذل ك تقتض ي وق وع النس خ م رتني، وه و بعي د، وأبع د من ه م ا تق دم ع ن نق ل 

  (3)ث مرات"عياض فإنه يقتضي وقوع النسخ ثال
 ي  رى أن إمام  ة الرس  ول  ع  ن مال  ك أن  ه القاض  ي عي  اضحك  ى ،: اجلم  ع ب  ني الرواَيتل  ثاملس  لك الثا

"ال ي ؤمن أح د بع دي جالس ا"  وأما غريه فإنه هني عن اإلمام ة جالس ا لقول ه  جالسا كانت خاصة ابلرسول 
. مث عم ل ثب وت التخص يصىل ولكن أجيب عنه أبنه حديث ضعيف كما تقدم خترجيه مفصال ولو ص ح حيت اج إ

 (4) .الصحابة خيالفه كما تقدم بيانه أيضا
 مجع اإلمام أمحد بني احلديثني بتنزيلهما على حالتني: 

 قعودا. لون خلفهأحدمها: إذا ابتدأ اإلمام الراتب الصالة قاعدا ملرض يرجى برؤه فحينئذ يص
إم امهم  ا يقتض ي ص الةم واء ط رأ خلفه قيام ا، س  اثنيتهما: إذا ابتدأ الراتب قائما لزم املأمومني أن يصلوا

لقي ام دل عل ى أن ه ال يل زمهم افإن تقريره هلم عل ى  قاعدا أم ال، كما يف األحاديث اليت يف مرض موت النيب 
 ىل فإن  ه ف احلال ة األو ا، خب  الاجلل وس يف تل  ك احلال ة، ألن أاب بك  ر ابت دأ الص  الة هب م قائم  ا، وص لوا مع  ه قيام 

 ة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم. ابتدأ الصال

                                                 

 . 225-2/224فتح الباري  :انظر( 1)

 . 4/271التمهيد  :انظر( 2)

 . 226-2/223فتح الباري  (3)

 . 3/205نيل األوطار  2/223فتح الباري  (4)
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وأجي    ب أبن األحادي    ث ت    رده كم    ا يف بع    ض الط    رق أن    ه أش    ار إل    يهم بع    د ال    دخول يف الص    الة قال    ه 
 .  (1)الشوكاين

يف مرض موت ه   ومجع بعض العلماء بوجه آخر حبيث حيمل األمر ابجللوس على االستحباب وأما تقريره 
 ص الة بوج وب األم ر نس خ منه ا ويس تفاد فظ ابن حج ر يف الف تح حي ث ق ال: "كان لبيان اجلواز، رجحه احلا

 نس   خ إذا لك   ن، ابإلع   ادة األخ  رية امل   رة ه   ذه يف أيم  رهم مل  ألن   ه ،قاع   دا إم  امهم ص   لى إذا قع   ودا امل  أمومني
 ،اباالس تحب عل ى قع ودا يص لوا أبن األخ ري أم ره فيحم ل ،االستحباب ينايف ال واجلواز، اجلواز يبقى الوجوب

 وهللا التوفي  ق وابهلل ،األدل  ة ب  ني اجلم  ع مقتض  ى ه  ذا، ابإلع  ادة أم  رهم وت  رك هل  م بتقري  ره رف  ع ق  د الوج  وب ألن
 (2)." أعلم

والشك أن اجلمع إذا أمكن فهو أوىل من الرتج يح وم ن دع وى النس خ م ن غ ري بره ان، وأق رب ال وجهني 
ف اإلم  ام القاع د مس تحب لك ن جي وز القي  ام يف اجلم ع ه و م ا مج ع ب ه احل  افظ اب ن حج ر، وه و أن القع ود خل 

خلف اإلمام القاعد، مث إن الراجح هو كما قال ه اإلم ام الش افعي أن املس تحب لإلم ام إذا مل يس تطع القي ام يف 
مل  ا م  رض اس  تخلف يف أكث  ر الص  لوات وإمن  ا ص  لى  الص  الة أن يس  تخلف وال ي  ؤم قاع  دا مل  ا روي أن الن  يب 

 عاىل أعلم. وهللا ت (3)بنفسه دفعة واحدة

                                                 

 . 3/205يل األوطار ن (1)

 . 2/226فتح الباري  :انظر( 2)
، 206-3/203، نيل األوطار 226-2/223فتح الباري  اختالف العلماء ابلتفصيل: :انظر ,1/417االعتبار(3)

 . 1/556التعليقات السلفية 
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 دسالمبحث السا

 قطع الكلب والحمار والمرأة للصالة

 لصالةل المطلب األول: األحاديث الواردة في قطع الكلب والحمار والمرأة
 : األحاديث الدالة على أن الصالة يقطعها الحمار والمرأة والكلب 

ث  ل آخ  رة الرح  ل، فإن  ه "إذا ق  ام أح  دكم فإن  ه يس  رته إذا ك  ان ب  ني يدي  ه م ع  ن الن  يب  ع  ن أيب ذر  (1)
يقطع صالته املرأة واحلمار والكلب األسود" قلت: َي أاب ذر ما ابل األسود م ن األمح ر م ن األص فر؟ ق ال: َي 

  (1).كما سألتين فقال: "الكلب األسود شيطان"  ابن أخي سألت رسول هللا 

مل جي  د فلينص  ب "إذا ص  لى أح  دكم فليجع  ل تلق  اء وجه  ه ش  يئا، ف  إن  ع  ن الن  يب  ع  ن أيب هري  رة  (2)
 . (2).عصا، فإن مل يكن معه عصا فليخط خطا، وال يضره ما مر بني يديه"

وأان عل ى مح ار  عن يزي د ب ن من ران ق ال: رأي ت رج ال بتب وك مقع دا فق ال: "م ررت ب ني ي دي الن يب  (3)
وه و  فقطع هللا أثره" وبنح وه ج اء ع ن غ زوان الش امي بلف ظ: "أن ه ن زل بتب وك ،وهو يصلي، فقال: قطع علينا

حاج، فإذا هو برجل مقعد، فسأله عن أمره، فقال له: س أحدثك ح ديثا ف ال حت دث ب ه م ا مسع ت أين ح ي، إن 
نزل بتبوك إىل  لة فقال: "هذه قبلتنا" مث ص لى إليه ا، فأقبل ت وأان غ الم أس عى ح ىت م ررت بين ه  رسول هللا 

 .(3)يومي هذا"وبينها، فقال: "قطع صالتنا قطع هللا أثره" فما قمت عليها إىل 
                                                 

 . 283وخ ص/، الرس1/319، االعتبار 1137برقم  4/450صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب قدر ما يسرت املصلي، ( 1)
أخرجه أبو داود وابن ماجه وأمحد والبيهقي عن إمسعيل بن أمية عن أيب عمرو بن حممد بن حريث عن جده حريث عن أيب ( 2)

, سنن ابن ماجه كتاب 689برقم  1/313هريرة به. انظر: سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب اخلط إذا مل جيد عصا، 
، السنن الكربى كتاب 2/249، املسند 282, الرسوخ ص/943برقم  1/504إقامة الصالة، ابب ما يسرت املصلي، 

 . وأعل احلديث بثالث علل: 2/270الصالة ابب اخلط 
 . 1182جهالة أيب عمرو بن حممد بن حريث, انظر: التقريب ص/ (1)

  230جهالة جد أيب عمرو وهو حريث كما يف التقريب ص/ (2)

د يف املسند رواه أمح ه كماة عن أيب حممد بن عمرو بن حريث عن جدواالضطراب يف إسناده كما جاء عن إمسعيل بن أمي (3)
 عيف سنن أيب داودض، انظر: ملسندوالبيهقي وأبو داود. فاحلديث ضعيف كما ضعفه الدارقطين والنووي واأللباين وحمققوا ا

د به جند شيئا نش نة "ملونقل أبو داود عقيب احلديث عن سفيان بن عيي 12/355واملسند )النسخة احملققة(  9/239
 هذا احلديث ومل جييء إال من هذا الوجه". 

أمحد أبو داود والبيهقي واحلازمي من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن موىل ليزيد بن منران عن  اللفظ األول أخرجه( 3)
، 705برقم  1/320، ، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب ما يقطع الصالة5/376يزيد بن منران به. انظر: املسند 

وأما اإلسناد الثاين فأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي من  283، الرسوخ ص/1/317، االعتبار 2/275السنن الكربى 
طريق ابن وهب عن معاوية بن صاحل عن سعيد بن غزوان الشامي عن أبيه. فعلة اإلسناد األول هي جهالة موىل يزيد بن 

. وأما اإلسناد الثاين ففيه سعيد بن غزوان فهو مستور، كما قال احلافظ يف التقريب 392ب منران كما قاله احلافظ يف التقري
 =شامي مقل ما رأيت هلم فيه "وقال الذهيب يف امليزان:  786وأبوه غزوان الشامي جمهول أيضا، انظر التقريب ص/ 386ص/
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 : األحاديث الدالة على أن الصالة ال يقطعها شيء 

يص  لي ابلن  اس مب  ا إىل  ق  ال: "أقبل  ت عل  ى أاتن من  اهز االح  تالم، ورس  ول هللا  ع  ن اب  ن عب  اس  (1)
غ  ري ج  دار، فم  ررت ب  ني ي  دي الص  ف، فنزل  ت وأرس  لت األاتن ترت  ع، ودخل  ت الص  ف فل  م ينك  ر عل  ي ذل  ك 

  (1).أحد"

يصلي ص الته م ن اللي ل وأان معرتض ة بين ه وب ني القبل ة اع رتاض  ان رسول هللا عن عائشة قالت: ك (2)
  (2).اجلنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظين فأوترت"

وه ي ح ائض، وه و يص لي  عن ميمونة رضي هللا عنها: أهنا كانت تفرت  حبذاء مسجد رس ول هللا  (3)
 . (3)على مخرته، إذا سجد أصابت بعض ثوبه.

  (4): "اليقطع الصالة شيئ، وادرأوا ما استطعتم، فإمنا هو شيطان"دري عن أيب سعيد اخل (4)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في قطع الكلب والحمار والمرأة للصالة مع أدلتهم

ذكر هذه املسألة اإلمام احلازمي واإلمام اجلعربي من بني األئم ة، حي ث أوردا فيه ا األحادي ث املتعارض ة  
                                                 

امليزان . "إسناده ضعيف قلت أظنه موضوعا"  :قطانوال يف أبيه كالما وال يدرى من مها؟ وال املقعد، قال عبد احلق وابن ال =
، وفيه أيضا جهالة هذا الرجل املقعد، كما تقدم يف قول اإلمام الذهيب مث إن احلديث فيه نكارة يف متنه، كما قال 2/154

طفه يف تعليمهم يف حسن إرشاده ألمته ول األلباين: "مث إن متنه ظاهر النكارة، ألنه خمالف كل املخالفة ملا عرف من هديه 
على هذا الرجل جملرد مروره بينه وبني السرتة" انظر:  ..." إىل آخر كالمه مث قال "فأين هذا مما يف هذا احلديث من دعائه 

"واحلديث يف غاية  4/453فاحلديث ضعيف كما قال احلافظ ابن حجر يف التهذيب  9/257ضعيف سنن أيب داود 
وضعفه األلباين وحمققوا املسند انظر املسند )النسخة احملققة(  2/282يف هتذيب السنن الضعف والنكارة" وضعفه ابن القيم 

38/248 . 

، صحيح مسلم كتاب الصالة، 493برقم  1/751صحيح البخاري كتاب الصالة، ابب سرتة اإلمام سرتة من خلفه، ( 1)
 . 284، الرسوخ ص/1/320، االعتبار 1124برقم  4/444ابب سرتة املصلي، 

، صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب 512برقم  1/772صحيح البخاري كتاب الصالة، ابب الصالة خلف النائم،  (2)
 . 285، الرسوخ ص/1140برقم  3/451االعرتاض بني يدي املصلي، 

صحيح مسلم كتاب  518، 517برقم  1/779صحيح البخاري كتاب الصالة، ابب إذا صلى إىل فراش فيه حائض، ( 3)
، الرسوخ 1502برقم  5/167واضع الصالة، ابب جواز اجلماعة يف النافلة والصالة على احلصري، املساجد وم

 . 285ص/

أخرجه أبو داود والدارقطين والبيهقي عن أيب أسامة عن جمالد بن سعيد عن أيب الوداك عن أيب سعيد به. انظر: سنن أيب ( 4)
، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب صفة 719برقم  1/324داود كتاب الصالة، ابب من قال ال يقطع الصالة شيء، 

، السنن الكربى كتاب الصالة, ابب الدليل على أن مرور الكلب وغريه بني يديه ال 1/357السهو يف الصالة وأحكامه 
قريب . وأعل احلديث مبجالد بن سعيد، وهو ليس ابلقوي تغري يف آخر عمره، كما قال احلافظ يف الت2/278يفسد الصالة 

، واضطرب يف هذا احلديث، فمرة يرفع اجلملة األوىل منه، ومرة يوقفها، وهي أشبه ابلصواب، وإسناد احلديث 920ص/
وأما اجلملة األخرية: "وادرأوا  9/263واأللباين يف ضعيف سنن أيب داود  3/246ضعيف، كما ضعفه النووي يف اجملموع 

 يئه من طريق أخرى كما قال األلباين. ما استطعتم فإمنا هو شيطان" فهو حديث صحيح جمل
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نس  خ أحادي  ث قط  ع امل  رأة واحلم  ار والكل  ب  إىل اإلم  ام احل  ازمي م  اللم  اء يف املس  ألة، و م  ع بي  ان اخ  تالف الع
األسود الصالة حبديث ابن عباس وغريه، واستدل عل ى ذل ك ابلت اريخ حي ث ورد يف ح ديث يزي د ب ن من ران يف 

، فيك  ون القط ع أن ه ك  ان يف غ زوة تب  وك، بينم ا ح ديث اب  ن عب اس وقص  ة األاتن كان ت بعرف ة ويف حج  ة ال وداع
بع د ح  ديث يزي  د ب ن من  ران مب  دة فيك  ون ح ديث اب  ن عب  اس وم ا يف معن  اه انس  خ حل  ديث يزي د ب  ن من  ران وم  ا يف 

وأم  ا اإلم  ام اجلع  ربي فإن  ه ذك  ر م  ذهب النس  خ مث ق  ال: "وميك  ن اجلم  ع ابملن  ع دون احل  ر ، واجل  واز  (1)معن  اه.
  (3)العصرة[ (2)وراءه، وحيتمل ]مىت

 ألقوال مع الترجيحالمطلب الثالث: مناقشة ا

بينم ا  اجلم ع أيض ا، س خ مث ذك رالنسخ وأما اإلمام اجلعربي فق د ذك ر الن مييل إىلتقدم أن اإلمام احلازمي 
 يرى بعض العلماء اآلخرين الرتجيح، فاختالف العلماء ينحصر يف ثالث مسالك: 

م ام اجلع ربي وغ ريه حي ث وذك ره  اإل (4) أيضا ذهب إليه اإلمام الطحاوي املسلك األول: وقوع النسخ. 
 قالوا إن أحاديث القطع منسوخة، استدلوا لذلك ابلتاريخ كما سبق.

 ولكن جياب عن هذا االستدالل أبنه ضعيف ألمرين: 
 إن حديث يزيد بن منران ضعيف كما تقدم خترجيه فال يصح االستدالل به.  (1)

ق د م ر ب ني الص ف، فه ذا  إن حديث ابن عباس غري صريح يف األم ر املطل وب، ألن في ه أن احلم ار (2)
 (5)مرور ب ني ي دي امل أمومني، وه ذا ال يض ر، ألن س رتة اإلم ام س رتة م ن خلف ه، كم ا قال ه احل افظ اب ن عب د ال رب

 وغريمها. (6)واحلافظ ابن حجر

وأم  ا اس  تدالل اإلم  ام الطح  اوي حب  ديث اب  ن عم  ر: "ال يقط  ع الص  الة ش  يئ" واب  ن عم  ر ق  ال ذل  ك بع  د 
ديث ضعيف، ف ال يص لح ، فهذا استدالل ضعيف من وجهني: أوال أن احلن النيب ، مسع ذلك مرسول هللا 

، أن الص حابة اآلخ رين ال ذين رووا م ا خي الف ح ديث اب ن عم ر أيض ا مسع وا م ن الن يب  :واثنيا االستدالل به.
 (1)نعاينوالص  (9)والش وكاين (8)واب ن حج ر (7)وليس هناك دليل على النسخ، ولذا رد هذا القول احلافظ العي ين

                                                 

 . 321-1/317االعتبار ( 1)

العبارة مل تتضح يل من كتاب )الرسوخ( للجعربي وقال احملقق: "ما بني املعقوفتني مل يظهر يل قراءته يف املخطوطة فأثبتها كما ( 2)
 . 286الرسوخ ص/: انظر  .هي

 286-281الرسوخ ص/( 3)

 . 1/594شرح معاين اآلاثر  (4)

 . 5/32التمهيد  (5)

 . 1/753فتح الباري ( 6)

 . 3/268شرح العيين على سنن أيب داود  (7)

 . 1/753فتح الباري ( 8)

 . 3/16نيل األوطار  (9)
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 وغريهم. 
ذه  ب بع  ض أه  ل العل  م إىل ت  رجيح أحادي  ث القط  ع،  املس  لك الث  اين: مس  لك الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت. 

واس   تدلوا أبم   ور؛ منه   ا: إن أحادي   ث القط   ع ن   ص يف الدالل   ة، وه   ي خاص   ة، وأم   ا م   ا يعارض   ها ففيه   ا عم   وم، 
لقط ع انقل ة ع  ن األص ل، فه ي مقدم  ة، ومنه  ا: إن أحادي ث اعل ى العم  وم، ألن في ه ش يئا زائ دا. فاخل اص يق دم 

إس  نادا م  ن األحادي  ث ال  يت إن ح  ديث أيب ذر أص  ح وأثب  ت  :ومنه  ا وأم  ا ح  ديث عائش  ة عل  ى أص  ل اإلابح  ة.
إىل ترجيح أحاديث ع دم القط ع عل ى أحادي ث القط ع حي ث ق ال: "إذا تن ازع  (2)ومال اإلمام أبو داودختالفه، 

م ن بع ده"  وأكث ر الص حابة ذهب وا أن الص الة ال يقطعه ا  حابه نظر إىل م ا عم ل ب ه أص  اخلربان عن النيب 
 ، فهو يرى ترجيح أحاديث عدم القطع.(3)شيء، كما نقل عنهم الرتمذي

ث الب  اب فه  و ني أحادي  ب  لك  ن الرتج  يح ال يص  ار إلي  ه إال إذا مل ميك  ن اجلم  ع، وعن  دان ق  د أمك  ن اجلم  ع 
 أوىل، فمسلك الرتجيح ضعيف أيضا. 

كم    ا س    بق أن اإلم    ام اجلع    ربي ذك    ر وجه    ا للجم    ع، ومج    ع اإلم    ام   اجلم    ع. مس    لك املس    لك الثال    ث: 
وغريهم أبن املراد ابلقطع نقص الصالة لشغل القلب هبذه األش ياء، ول يس امل راد إبطاهل ا،  (5)والعيين (4)النووي

عن ق أخي ك، وقال العي ين "إن امل راد ابلقط ع املبالغ ة يف اخل وف عل ى فس ادها ابلش غل هب م، كم ا يق ال: قطع ت 
أي فعلت به فعال عليه هالكه منه، كمن قطع عنقه" بل نسب اإلم ام الن ووي ه ذا التأوي ل إىل مج اهري العلم اء 
م  ن الس  لف واخلل  ف، وأم  ا القط  ع املنف  ي يف ح  ديث أع  ي س  عيد "ال يقط  ع الص  الة ش  يء" إن ص  ح احل  ديث 

 فاملراد منه إبطال الصالة. 
عل  ى امل  رور ألن االع  رتاض غ  ري امل  رور وأم  ا ح  ديث ميمون  ة  وأم  ا ماج  اء ع  ن عائش  ة فل  يس في  ه م  ا ي  دل

  (6)وهو ال يستلزم أن تكون بني يديه" فكما قال الشوكاين: "غاية ما فيه أهنا كانت حبذاء مسجده 
   وهللا اعلم. و األوضحوالذي يبدو يل أن ما ذهب إليه اجلمهور يف املراد ابلقطع هو نقص اخلشوع ه

** *** ** 

                                                 

 . 1/381سبل السالم  (1) =

 . 1/325سنن أيب داود  (2)

 . 2/161سنن الرتمذي  (3)

 . 451-4/450املنهاج للنووي  (4)

 . 3/268نن أيب داود شرح العيين على س (5)

 . 3/13نيل األوطار  (6)
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  سابعلالمبحث ا

 القراءة خلف اإلمام

 المطلب األول: األحاديث الواردة في القراءة خلف اإلمام
 : األحاديث التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة خلف اإلمام 

  (1).: "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب"عن النيب  عن عبادة بن الصامت  (1)

  (2).ا أبم القرآن فهي خداج"عن عائشة رضي هللا عنها: "من صلى صالة مل يقرأ فيه (2)

: "من ص لى ص الة مل يق رأ فيه ا أبم الق رآن فه ي خ داج ث الاث غ ري َت ام" عن النيب  عن أيب هريرة  (3)
وعند احلازمي وغريه زَيدة: "ق ال فقل ت: َي أاب هري رة إين أحي اان أك ون وراء اإلم ام، ق ال: فغم ز ذارع ي وق ال: 

  (3).اقرأها َي فارسي يف نفسك"
 : وجوب قراءة الفاتحة خلف اإلمامعدم التي تدل على  األحاديث

سا   بِ ِح اْس   ما راب ِ   كا ﴿ص   لى الظه   ر فجع   ل رج   ل يق   رأ خلف   ه:  أن الن   يب  ع   ن عم   ران ب   ن حص   ني  (1)
فلم   ا انص   رف ق   ال: أيك   م ق   رأ أو أيك   م الق   ارت، ق   ال رج   ل: أان فق   ال: "ق   د ظنن   ت أن بعض   كم  ﴾األاْعلا   ى

  (4).خاجلنيها"

م ن ص الة جه ر فيه ا فق ال: "ه ل ق رأ مع ي أح د م نكم  "انصرف رس ول هللا قال  عن أيب هريرة  (2)
آنف  ا؟ فق  ال رج  ل: نع  م ق  ال: ف  إين أق  ول: م  ا يل أانزع الق  رآن... ف  انتهى الن  اس ع  ن الق  راءة مع  ه فيم  ا جيه  ر 

  (5).فيها"

                                                 

، صحيح مسلم  756برقم  2/301صحيح البخاري كتاب األذان، ابب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، ( 1)
 . 247، الرسوخ ص/ 873-872برقم  323-4/322ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، كتاب الصالة، 

ماجه والطحاوي وابن أيب شيبة من طرق عن حممد بن إسحاق عن حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن  أخرجه أمحد وابن( 2)
، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة ابب القراءة خلف اإلمام،  6/275املسند  -انظر: أبيه عن عائشة رضي هللا عنها به.

 ,، املصنف كتاب الصلوات1/279راءة خلف اإلمام ابب الق ,، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة840برقم  1/459
ما عدا حممد بن إسحاق فإنه صدوق ، ، رجال اإلسناد كلهم ثقات1/360 ابب من قال ال صالة إال بفاحتة الكتاب

كما ،  ولكن احلديث صحيح ابلشواهد، فاإلسناد حسن، ولكنه صرح ابلتحديث عند الطحاوي وعند اإلمام أمحد، يدلس
 "حسن صحيح".  :وقال األلباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه 43/376ملسند قاله حمققوا ا

، االعتبار 879-876برقم  326-4/324ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، صحيح مسلم كتاب الصالة، ( 3)
 . 247، الرسوخ ص/1/389

، 1/391، االعتبار 886برقم  4/331ابب هني املأموم عن جهره ابلقراءة خلف إمامه، صحيح مسلم كتاب الصالة، ( 4)
 . 248الرسوخ ص/

أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي واحلازمي من طريقني عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أيب هريرة ( 5)
برقم  363-1/362نن أيب داود كتاب الصالة، ابب من كره القراءة بفاحتة الكتاب إذا جهر اإلمام، به. انظر: س

 =، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف ترك القراءة إذا جهر اإلمام ابلقراءة،، سنن النسائي كتاب 826-827
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  (1).توا"قال: "إمنا جعل اإلمام ليؤت به...." وفيه: "وإذا قرأ فأنص أن رسول هللا  عن أيب هريرة  (3)

  (2).قال: "من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة" عن النيب  عن جابر  (4)

                                                 

، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب إذا 918برقم  2/478االفتتاح، ابب ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر به،  =
. ورجاله ثقات، فإسناده 1/387، االعتبار 2/159، السنن الكربى 849، 848برقم  1/463قرأ اإلمام فأنصتوا، 

إال أن قوله: "فانتهى الناس عن القراءة معه فيما جهر فيها"  3/409صحيح كما قاله األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
"قوله فانتهى الناس إىل فهو من كالم الزهري كما قاله أبو داود نقال عن حممد بن حيىي بن فارس، وقال احلافظ ابن حجر: 

آخره مدرج يف اخلرب من كالم الزهري، بينه اخلطيب، واتفق عليه البخاري يف التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي 
 . 1/231واخلطايب وغريهم" التلخيص 

حممد بن عجالن عن زيد بن  أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطين كلهم من طرق عن أيب خالد األمحر عن( 1)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب اإلمام يصلى من قعود، 2/420أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة به. انظر: املسند 

"وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"،  :، سنن النسائي كتاب االفتتاح، ابب أتويل قوله عزوجل604برقم  1/287
، السنن 846برقم  1/461ن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا، ، سنن اب920برقم  2/479

. وأبو خالد األمحر 1229برقم  1/323للدارقطين كتاب الصالة ابب وجوب قراءة أم الكتاب يف الصالة خلف اإلمام 
وهو  1230ننه برقم ، اتبعه حممد بن سعد األشهلي عند الدارقطين يف س406)صدوق خيطئ( كما يف التقريب ص/

،  . وهو ضعيف2/76واتبعه أيضا حممد بن ميسر الصاغاين عند اإلمام أمحد يف مسنده  847صدوق كما يف التقريب ص/
حمققوا املسند  صححهو ، ولكنه صاحل لالعتبار فيكون احلديث هبذه املتابعات صحيحا 901كما يف التقريب ص/

"وإذا  :ولكن بدون زايدة 929احلديث خمرج يف صحيح مسلم برقم . و 2/121وصححه األلباين يف اإلرواء  15/257
وأبو حامت كما  1/276قرأ فأنصتوا" وهلذا أعلها بعض العلماء أبن هذه الزايدة غري حمفوظة منهم اإلمام أبو داود يف سننه 

ولكن  4/344 وأبو علي الفالس كما نقله النووي يف شرحه على صحيح مسلم 1/164ذكر عنه ابنه يف علل احلديث 
فقيل له مل مل تضع هذه ، إن اإلمام مسلما نفسه صحح هذه الزايدة 2/315رد املنذري وغريه هذه العلة كما يف العون 

وإمنا وضعت ههنا ما اجتمعوا عليه" مث إن هذه ، وضعته ههنا "ليس كل شيء عندي صحيح :الزايدة يف الصحيح؟ فقال
وهلا شواهد أخرى أيضا كما ذكرها املنذري  903أيب موسى األشعري برقم  الزايدة قد ثبتت يف صحيح مسلم من حديث

 َوأَْنِصُتوا َلهُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرَآنُ  قُرِئَ  ِإَذا ﴿مث إن هذه الزايدة ال ختالف الرواايت األخرى بل إهنا مطابقة للقرآن الكرمي ، والزيلعي
 . ﴾ تـُْرمَحُونَ  َلَعلَُّكمْ 

لدارقطين والبيهقي من طرق عن احلسن بن صاحل عن جابر اجلعفي عن أيب الزبري عن جابر به. انظر: أخرجه ابن ماجه وا( 2)
، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب 850برقم  1/463سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا، 

وجابر  2/160، السنن الكربى كتاب الصالة 1239 برقم 1/325من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة  ذكر قوله 
واهتمه أبو حنيفة وغريه ابلكذب وقال الذهيب )تركه  192اجلعفي قال احلافظ عنه: )ضعيف رافضي( كما يف التقريب ص/

. واتبعه الليث بن أيب سليم كما عند الدارقطين والبيهقي، والليث بن 1/379، امليزان 1/288احلفاظ( انظر: الكاشف 
واحلديث قد روي من طرق أخرى عن  818يب سليم "صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك" كما يف التقريب ص/أ

جابر ولكن مل يصح منها شيء إال طريق عبد هللا بن شداد املرسلة، كما روي أيضا عن مجاعة من الصحابة غري جابر منهم: 
بو الدرداء وعلي، وروي عن الشعيب مرسال، ولكن ال خيلو إسناد منها عبد هللا بن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس وأ

 =من ضعف ابنفراده، وهلذا ضعفه مجاعة من العلماء مرفوعا، وإن صححه بعضهم موقوفا على الصحابة، منهم الدارقطين 
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ااااااْ   و  قواااااا ظ َ  َا  ظَذ ﴿وق      رت خلف      ه فنزل      ت:  ص      لى الن      يب  ع      ن اب      ن عب      اس  (5)  َلاااااا و  َِفْسااااااَو ظ وا   ْلقو
ووا    (2)﴾(1)َاَأْنصظ

  ْلقوااْ   و  قواا ظ َ  َا  ظَذ ﴿أنزل  ت: إذا ق  رأ ق  رأ أص  حابه أمجع  ون خلف  ه ح  ىت  ع  ن أيب العالي  ة ك  ان ن  يب هللا  (6)
ووا  َل و  َِفْسَو ظ وا     (3)فسكت القوم وقرأ رسول هللا  ﴾ووْ َح وا َ  َلَ لَّكومْ  َاَأْنصظ

                                                 

لف اإلمام: )األردوية(, والبيهقي، وضعفه من املعاصرين الشيخ إرشاد احلق أثري يف كتابه توضيح الكالم يف وجوب القراءة خ =
وذكر أقوال العلماء ممن ضعفوا هذا احلديث أمثال  844ص/ه1326إدارة العلوم األثرية فيصل آابد, الطبعة الثانية, 

، 3/242، احمللى 1/232التلخيص  2/308فتح الباري  :احلافظ ابن حجر وابن حزم وابن اجلوزي وغريهم، وانظر
يخ األلباين وحمققي املسند قد حسنوا احلديث مبجموع الطرق والشواهد، وقال األلباين ، ولكن الش1/431العلل املتناهية 

بعد إيراده لطرق احلديث والشواهد: "ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه األحاديث ال ختلو من ضعف، لكن الذي يقتضيه 
صحيح اإلسناد بال خالف،  اإلنصاف والقواعد احلديثية أن جمموعها يشهد أن للحديث أصال؛ ألن مرسل ابن شداد

واملرسل إذا روي موصوال من طريق أخرى اشتد عضده وصلح لالحتجاج به، كما هو مقرر يف مصطلح احلديث، فكيف 
وهذا املرسل قد روي من طرق كثرية كما رأيت، وأان حني أقول هذا ال خيفى علي واحلمد هلل أن الطرق الشديدة الضعف ال 

. وقال حمققوا املسند: "حسن 2/277ين بعض الطرق املتقدمة اليت مل يشتد ضعفها" اإلرواء يستشهد هبا، ولذلك فأان أع
املسند  : حاشيةبطرقه وشواهده" مث قالوا يف األخري: "املرسل إذا اعتضد ابملسند الضعيف أو بقول الصحايب فإنه يتقوى" انظر

 2/160، السنن الكربى للبيهقي 323-1/321السنن للدارقطين  :. وانظر لطرق احلديث والشواهد23/12-16
. والذي متيل النفس إليه هو أن حتسني احلديث هو األقرب، وذلك لألمور التالية: إن 14-2/7وما بعدها، نصب الراية 

املرسل يتقوى بقول الصحايب أو ابملسند الضعيف، فمرسل عبد هللا بن شداد قد تقوى عندان أبقوال الصحابة، مث إن أحسن 
يث جابر هو طريق ليث بن أيب سليم فهو خمتلط، وليس ضعفه بشديد مع أن هناك شواهد وإن مل ختل من مقال طريق حلد

ولكن يف بعض أسانيدها ضعف خفيف، مث إن احلديث ليس فيه خمالفة لألحاديث الصحيحة بل إنه موافق للقرآن واحلديث 
وحديث "وإذا قرأ فأنصتوا" وهللا أعلم.  ﴾تـُْرمَحُونَ  َلَعلَُّكمْ  َوأَْنِصُتوا َلهُ  ِمُعوافَاْستَ  اْلُقْرَآنُ  ُقرِئَ  ِإَذا ﴿ :الصحيح، مثل قوله تعاىل

وقال شيخ اإلسالم عن مرسل عبد هللا بن شداد: "وهذا املرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنن، وقال به مجاهري الصحابة 
تفاق األئمة األربعة، نص الشافعي على جواز االحتجاج والتابعني، ومرسله من كبار التابعني، ومثل هذا املرسل حيتج به اب

 . 23/271مبثل هذا املرسل" انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

 . 204ألعراف رقم الآلية:ا (1)

. 1/385االعتبار  :أخرجه احلازمي من طريق بشر بن عمر الزهراين عن ابن هليعة عن أيب هبرية عن ابن عباس به. انظر( 2)
، ولكن مل أجده ممن يروي عن ابن عباس، ألنه هو الذي يروي عن الصحابة، يل أن أاب هبرية هو حيىي بن عبادوالذي ظهر 

وإن كان هو احملفوظ ففيه انقطاع مث إن ، بل أين اطلعت على بعض األسانيد أن أاب هبرية هذا يروي عن ابن عباس ابلواسطة
 ابن هليعة صدوق خمتلط فاإلسناد ضعيف. 

، 1/385احلازمي والبيهقي من طريقني عن عبد الوهاب عن املهاجر أيب خملد عن أيب العالية به. انظر: االعتبار أخرجه ( 3)
القراءة خلف اإلمام:لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ,ختريج:حممد السعيد الزغلول ,دار الكتب العلمية ,بريوت 

الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي وهو ثقة تغري قبل موته بثالث  دوفيه عب 249برقم:107ص/ه. 1405,الطبعة األوىل ,
 =، وأبو العالية اتبعي 975كما يف التقريب ص/،  ، واملهاجر بن خملد أبو خملد مقبول633كما يف التقريب ص/،  سنني
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 المطلب الثاني:  آراء العلماء في القراءة خلف اإلمام مع أدلتهم

ئم  ة املص  نفني يف انس  خ احل  ازمي واجلع  ربي م  ن ب  ني األ :ذك  ر مس  ألة الق  راءة خل  ف اإلم  ام ك  ل م  ن األئم  ة 
احلديث ومنسوخه، حيث أهنما أوردا فيها األحاديث املختلفة وأقوال العلماء يف املس ألة، واتفق ا عل ى مس لك 
اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت، وأش  ارا أيض  ا إىل بع  ض املس  الك األخ  رى يف إزال  ة التع  ارض، إال أن اإلم  ام احل  ازمي رد 

اإلم ام، كم ا أن ه ض عف ح ديث أيب هري رة بلف ظ: "م ايل أانزع  القول بنسخ األحاديث يف وجوب القراءة خلف
الق  رآن..." وص   حح ح   ديث أيب هري   رة يف وج  وب الق   راءة خل   ف اإلم   ام، وفي  ه أن أاب هري   رة ق   ال: "اقرأه   ا َي 
فارسي يف نفسك" وأبو هريرة هو الذي روى حديث املنازعة أيضا، وهو أعلم مبعا احلديث وحمل اس تعماهلما 

ا حيمل حديث أيب هريرة الذي ي دل عل ى ق راءة الفاحت ة عل ى الوج وب وأم ا ح ديث املنازع ة وم ا من غريه، وهلذ
ي  دل عل  ى ع  دم الق  راءة خل  ف اإلم  ام فيحم  ل عل  ى م  ا زاد عل  ى الفاحت  ة، ولكن  ه ذك  ر احتم  اال آخ  ر يف ادع  اء 

ي فإن  ه رج  ح وأم  ا اإلم  ام اجلع  رب (1)النس  خ بقول  ه "م  ع أن ح  ديث اب  ن أكيم  ة ال  ذي ل  يس بثاب  ت ه  و املنس  وخ" 
 مسلك اجلمع وذلك حبمل النهي عن قراءة الفاحتة على الصور التالية: 

 النهي عن القراءة مع اإلمام.  ( 1)

 املراد ابلنهي هي القراءة جهرا.  ( 2)

امل   راد ابلق   راءة املنهي   ة ه   ي م   ا زاد عل   ى الفاحت   ة، وأم   ا ق   راءة الفاحت   ة س   را أو ب   ني الس   ورتني فه   ذه  ( 3)
  (2)جائزة.

 اقشة األقوال مع الترجيحالمطلب الثالث: من

لكنهم ا و ني ال رواَيت لتع ارض ب ااحلازمي واجلعربي أبهنما اتفق ا عل ى اجلم ع يف إزال ة  :تقدم قول اإلمامني 
 أشارا إىل مسلك النسخ فمسالك العلماء تنحصر يف مسلكني: 

 ى قولني: ادعاء النسخ يف أحاديث الباب.  اختلف أصحاب هذا املسلك علاملسلك األول: 
 ث" م  ع أن  ه ح  ديلق  رآن ..لق  ول األول:  ذك  ر اإلم  ام احل  ازمي أن ح  ديث أيب هري  رة بلف  ظ "م  ايل أانزع اا

ي ف ي دعي ديث فكضعيف هو منسوخ ولكن جياب عن ه ذا أبن ه جم رد دع وى ال دلي ل علي ه مث إن ه ض عف احل 
 النسخ مع احلكم عليه ابلضعف؟. 

منس  وخة يف الص  الة اجلهري  ة،   للم  أموم الق  راءة وذه  ب مجاع  ة م  ن العلم  اء إىل أن أحادي  ثالق  ول الث  اين: 
، ولك  ين مل أج  د هل  م دل  يال ص  رحيا عل  ى (3)ع  زاه اإلم  ام اجلع  ربي إىل مجاع  ة م  ن الس  لف واخت  اره الش  يخ األلب  اين

                                                 

 فاإلسناد ضعيف وهللا أعلم. ، فيه أيضا م"منقطع" وفيه من هو متكل :فاحلديث مرسل وهلذا قال البيهقي =

 . 391-1/383االعتبار ( 1)

 . 250الرسوخ ص/(2)

صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم من التكبري إىل التسليم: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, مكتبة املعارف,  :انظر( 3)
  .99-98ص/ه.1417الطبعة الثانية , 
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 ثبوت النسخ، فالنسخ ال يثبت ابالحتمال فمسلك النسخ بقوليه مسلك ضعيف. 
 ل: ثة أقواجلمع بني األحاديث على ثال، اختلف العلماء يف وجوه ااملسلك الثاين: اجلمع

م ن ك ان " ب ن ش داد: ل عب د هللاذهبت احلنفية إىل أن املأموم ال يقرأ مطلقا، واستدلوا مبرس القول األول:
 له إمام فقراءة اإلمام له قراءة" ومحلوا أحاديث القراءة على احلالتني: 

  (1) إذا كان منفرداً. -2إذا كان إماماً.   -1
 ة وغريه.عيف ألنه قد ثبت وجوب قراءة الفاحتة يف الصالة يف حديث عبادولكنه مذهب ض

ذهب بعضهم إىل إجياب قراءة الفاحتة مطلقا سواء كان منفردا أو إمام ا أو مأموم ا، وس واء   القول الثاين: 
 (4)والش  وكاين (3)، ورجح  ه البخ  اري(2)ك  ان يف ص  الة جهري  ة أو س  رية، وإلي  ه ذه  ب اإلم  ام الش  افعي وأص  حابه

يف تفس  ريه وغ  ريهم، واس  تدلوا ابألحادي ث ال  يت ت  دل عل  ى وج وب الق  راءة خل  ف اإلم  ام، وج  اء يف  (5)والق رطيب
بع ض ط  رق ح  ديث عب  ادة زَيدة "لعلك  م تق  رؤون خل  ف إم  امكم قلن  ا نع  م فق  ال "ال تفعل  وا إال أن يق  رأ أح  دكم 

  (6).بفاحتة الكتاب فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا"
                                                 

  2/250. نيل األوطار 1/283شرح معاين اآلاثر  :انظر( 1)

  2/250نيل األوطار ، 323-4/322هاج للنووي املن :انظر( 2)

نصر الباري يف حتقيق جزء القراءة:لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري , حتقيق: الشيخ زبري علي زئي , مكتبة إسالمية  :انظر( 3)
 .117-113م.ص:2006بالهور, 

 . 2/253نيل األوطار : انظر ( 4)

 1/119اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  :انظر( 5)

وحديث عبادة هبذا اللفظ أخرجه أمحد وأبو داود والبخاري يف جزء القراءة من طرق عن مكحول عن حممود بن الربيع عن ( 6)
، املسند 824-823برقم  1/361سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب من ترك القراءة يف صالته،  :عبادة به. انظر

ولكنه قد صرح ابلسماع كما جاء يف مسند اإلمام ، إسحاق تدليس ابن -1. واحلديث قد أعل بثالث علل: 5/322
ولذا ضعفه األلباين يف اضطراب مكحول يف إسناده.  -3وهو مدلس أيضا. ، عنعنة مكحول-2أمحد مث إنه قد توبع أيضا. 

أيب  ولكنه ذكر للحديث شواهد، منها ما رواه البيهقي من طريق خالد احلذاء عن حممد بن 2/318ضعيف سنن أيب داود 
به، وفيه رجل مرتوك، ولكنه اتبعه يزيد بن زريع كما عند البخاري يف جزء القراءة،  عائشة عن رجل من أصحاب النيب 

)هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وجهالة الصحايب ال تضر، وقال احلافظ يف التلخيص بعد أن ذكره من  :وقال األلباين
سن" مث ذكر البيهقي شاهدين آخرين أعلهما ابإلرسال، وهناك شاهد آخر وهو ما رواية خالد احلذاء عند أمحد: "وإسناده ح

رواه البخاري يف جزء القراءة عن عتبة بن سعيد عن إمساعيل عن األوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة بن 
عم اي رسول هللا هنذ هذا، قال: أنه قال ألصحابه: "تقرءون القرآن إذا كنتم معي يف الصالة؟ قالوا: ن الصامت عن النيب 

"فال تفعلوا إال أبم القرآن" قال األلباين: "إسناده حسن" وإمساعيل بن عياش ثقة يف روايته عن الشاميني خاصة، وهذه منها" 
قلت: لكن من العلماء من ضعف هذه الزايدة، منهم احلافظ ابن عبد الرب وشيخ اإلسالم ابن تيمية، ذكر ابن عبد الرب 

سناد مكحول واضطرابه يف اإلسناد فقال: "ومثل هذا االضطراب ال يثبت فيه عند أهل احلديث شيء، وليس يف ضعف إ
هذا الباب ما ال مطعن فيه من جهة اإلسناد غري حديث الزهري عن حممود بن الربيع عن عبادة، وهو حمتمل للتأويل" قلت: 

 =وضعفه أيضا شيخ اإلسالم ابن  3/190التمهيد : الكتاب" انظر  وهو ما جاء بلفظ العموم: "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة
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ع  ن الق  راءة ف  إهنم محلوه  ا عل  ى إح  دى احل  التني: إم  ا يف حال  ة جه  ر امل  أموم ابلق  راءة، وأم  ا أحادي  ث املن  ع 
إن أحاديث اإلنصات عام وحديث قراءة الفاحت ة خ اص،  :وإما على القراءة خلف اإلمام سوى الفاحتة، وقالوا

ك  اان يق  رآن و ءة إن عب  ادة ب  ن الص  امت وأاب هري  رة روَي أحادي  ث الق  را :فاخل  اص ال يع  ارض الع  ام، وق  الوا أيض  ا
عل ى امل أموم أن يق رأ يف  :الفاحتة خلف اإلمام يف اجلهرية ومها أعلم مبعا احل ديث وهللا أعل م. وم نهم م ن يق ول
 . (1)سكتات اإلمام فيحصل له اإلنصات والقراءة معا كما قاله البخاري يف جزء القراءة

ص الة الس رية ويس كت يف اجلهري ة، اليف وذهب مجاعة م ن أه ل العل م إىل أن امل أموم يق رأ القول الثالث: 
ونس    به إىل أكث    ر الس    لف، وق    ال ب    ه مجه    ور العلم    اء كمال    ك وأمح    د  (2)رجح    ه ش    يخ اإلس    الم اب    ن تيمي    ة

وغ   ريهم، وزاد اإلم   ام أمح   د واب   ن  (5)واحل   افظ اب   ن عب   د ال   رب (4)واب   ن كث   ري (3)وأص   حاهبما، و رجح   ه الط   ربي
فإن ه يق رأ يف نفس ه، ق الوا: واس تدلوا عل ى ذل ك م ن الكت اب والس نة،  إذا مل يسمع املأموم قراءة إمامه (6)تيمية

اووا  َلا و  َِفْساَو ظ وا   ْلقواْ   و  قو ظ َ  َا  ظَذ ﴿فمن الكتاب قوله تعاىل:  أن ه  وثب ت ع ن الن يب (7) ﴾ووْ َح واا َ  َلَ لَّكوامْ  َاَأْنصظ
وكم  ا ثب  ت ذل  ك الق  ول ع  ن مجاع  ة م  ن ق  ال "وإذا ق  رأ فأنص  توا"، وه  و يف ه  ذه احل  ال ق  راءة اإلم  ام ل  ه ق  راءة، 

وغ ريهم، وأم  ا األحادي  ث ال يت توج  ب ق  راءة الفاحت  ة  الص حابة م  نهم اب  ن عم ر واب  ن مس  عود وزي د ب  ن اثب  ت 
فهم محلوها على اإلمام واملنفرد واملأموم يف السرية فقط، وأم ا امل أموم يف اجلهري ة فإن ه ينص ت ويس تمع لق راءة 

مامه، وأما ما ورد يف حديث عبادة زَيدة "فال تفعل وا إال بفاحت ة الكت اب" ق الوا إن ه اإلمام، وفيه َتام االئتمام إل
 غري اثبت. 

فالذي ترجح لدي هو مسلك اجلمع بني األحاديث ألن اجلمع إذا ك ان ممكن ا ب ني األحادي ث فإن ه مق دم 

                                                 

جمموع : تيمية بقوله: "والذين أوجبوها على املأموم يف حال اجلهر هكذا فحديثهم قد ضعفه األئمة ورواه أبو داود" انظر  =
عن رجل من أصحاب وذكر الدارقطين يف العلل االختالف يف إسناد أيب قالبة عن حممد بن أيب عائشة  22/340الفتاوى 

، ونقل األلباين عن الرتمذي أنه قال حلديث عبادة بلفظ: "ال 65-9/64العلل  :مث قال: "واملرسل صحيح" انظر النيب 
صالة إال بفاحتة الكتاب" أنه أصح، فالذي يظهر يل أن أسلم األسانيد هو ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبادة 

ابه: "تقرءون إذا كنتم معي يف الصالة؟" قالوا: نعم اي رسول هللا هنذ هذا، قال: "فال تفعلوا ألصح بن الصامت قال النيب 
إال أبم القرآن" فهذا اإلسناد هبذا اللفظ حمتمل للتحسني ابلشواهد، وهللا أعلم. وأما الذين تكلموا يف احلديث أمثال ابن عبد 

 ه، وهللا أعلم. الرب والبخاري فهم ضعفوه من أجل عنعنة مكحول واضطراب

 117صر الباري يف حتقيق جزء القراءة للبخاري ص: ن :انظر(1)

 . 23/265، 340-22/339جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  :انظر( 2)

 . 10/667جامع البيان للطربي : انظر ( 3)

 . 4/1535تفسري القرآن العظيم البن كثري : انظر ( 4)

 . 3/177التمهيد : انظر ( 5)

 . 23/265جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  :انظر (6)

 . 204ألعراف رقم الآلية:ا (7)
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لف وا أيض ا يف وج وه اجلم ع وخاصة إذا مل تثبت يف املسألة أمارة من أم ارات النس خ املعت ربة، ولك ن العلم اء اخت
على ثالثة أقوال، فالقول األول فيه ض عف، ووج ه اجلم ع في ه بع د، وأم ا الق ولني األخ ريين ف االختالف بينهم ا 
ش   ديد وق   وي، فال   ذي أرى أن   ه ال ينبغ   ي التش   ديد عن   د ت   رجيح أح   د الق   ولني، ألن االخ   تالف ق   د وق   ع ب   ني 

 ، فمن رجح أحد القولني وأتول ابلسنة فله ذلك. وهللا أعلم. الصحابة والتابعني، واألدلة حمتملة بني الطرفني
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  منالمبحث الثا

 القنوت في الفجر

 المطلب األول: األحاديث الواردة في القنوت في الفجر
 األحاديث الواردة في إثبات القنوت

قن   ت يف الص   بح بع   د الرك   وع" وه   ذا لف   ظ احل   ازمي ويف لف   ظ يف  : "أن رس   ول هللا ع   ن أن   س  ( 1)
يف ص  الة الص  بح؟ ق  ال: نع  م بع  د الرك  وع يس  ريا" ويف لف  ظ  حني: "س  ئل أن  س ه  ل قن  ت رس  ول هللا الص  حي

قن   ت ش   هرا بع   د الرك   وع يف ص   الة الفج   ر، ي   دعو عل   ى رع   ل وذك   وان" ويف لف   ظ  عن   دمها: "أن رس   ول هللا 
 قن    ت ش    هرا ي    دعو عل    ى أحي    اء م    ن أحي    اء الع    رب مث ترك    ه" ويف لف    ظ يف غ    ري عن    دمها: "أن رس    ول هللا 

قنت يف صالة الفجر بعد الركوع، وأبو بك ر وعم ر وعثم ان ص درا م ن خالفت ه،  الصحيحني: "أن رسول هللا 
مل يقنت إال عش رين يوم ا"  مث طلب إليه املهاجرون واألنصار فقدم القنوت قبل الركوع" ويف لفظ: "أن النيب 

  (1).قنت يف صالة الغداة حىت مات" ويف لفظ: "أن رسول هللا 

                                                 

، كتاب املغازي، 1003، 1001برقم  622، 2/621صحيح البخاري كتاب الوتر، ابب القنوت قبل الركوع وبعده، ( 1)
" وهو يف صحيح مسلم( )مل أجد عند البخاري لفظ "مث تركه 4089برقم  7/490ابب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، 

برقم  186، 5/184صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت ابملسلمني انزلة، 
قنت يف صالة الفجر بعد الركوع وأبو بكر وعمر وعثمان... فقد أخرجه  . وأما اللفظ: "أن رسول هللا 1544-1552

دعلج عن قتادة عن أنس به. قال البيهقي "خليد بن دعلج ال حيتج به"، وهو  البيهقي وابن شاهني من طريق خليد بن
وأخرجه أيضا الدارقطين والطحاوي من طريق عمرو بن عبيد عن احلسن عن أنس به.  300ضعيف، كما يف التقريب ص/

. وفيه علة أخرى وهي 740ولكن فيه عمرو بن عبيد "وهو املعتزيل املشهور كان داعية إىل بدعته اهتمه مجاعة" التقريب ص/
 عنعنة احلسن، وهو مدلس. وأخرج حنوه عبد الرزاق عن أيب جعفر الرازي عن قتادة مرسال وفيه علتان: 

 . 1126أبو جعفر الرازي وهو "صدوق سيء احلفظ" كما يف التقريب  -1
 يف سلسلة األحاديث الضعيفة أنه مرسل. فاحلديث هبذا اللفظ ضعيف ومنكر ملخالفته مع احلديثني اثبتني كما ذكرها ألباين -2

. وأما اللفظ "مل يقنت إال عشرين يوما" فقد أخرجه األثرم معلقا وأمحد والطحاوي من طريق أيب بكر بن عياش عن 3/387
محيد عن أنس به. وفيه أبو بكر بن عياش، فإنه ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء حفظه وكتابه صحيح" كما يف التقريب 

ققوا املسند "وهذا احلديث من غرائب أيب بكر بن عياش، فاحملفوظ عن أنس من غري ما طريق عنه يف . وقال حم1118ص/
. وأما اللفظ األخري: "أن 20/400أنه كان شهرا، وهو ما خرجه صاحبا الصحيح ومل خيرجا غريه" املسند  قنوت النيب 
والبيهقي وعبد الرزاق وابن شاهني وابن اجلوزي كلهم قنت يف صالة الفجر حىت مات" أخرجه أمحد والدارقطين  رسول هللا 

ق عن أيب جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس به. فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف من أجل أيب جعفر الرازي، من طر 
ف راويه تقدم احلكم عليه، ضعفه ابن اجلوزي وابن الرتكماين وابن القيم واأللباين وقال "منكر" وحمققوا املسند ألجل ضع

، شرح معاين 2/29، السنن للدارقطين 201، 2/209وملخالفته للحديث الثابت عن أنس نفسه. انظر السنن الكربى 
، )النسخة احملققة 162، 3/207، املسند لإلمام أمحد 3/110، املصنف لعبد الرزاق 317، 1/316اآلاثر 
 =، انسخ احلديث البن شاهني 99لألثرم ص/انسخ احلديث  ،1/445، العلل املتناهية 263، اإلعالم ص/20/95
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ك ان يقن ت يف ص الته يف الركع ة األخ رية م ن ص الة الغ داة بع د م ا   أن رس ول هللا  أيب هري رة عن  ( 2)
يقول: مسع هللا مل ن مح ده ش هرا، يق ول يف قنوت ه: الله م أن ج الولي د ب ن الولي د... مث ق ال: "فل م ي زل ي دعو هل م 

عم ر ب ن اخلط اب: َي رس ول هللا  حىت زاهم هللا تعاىل، حىت كان صبيحة الفطر، مث ترك ذلك الدعاء هلم، فقال
  مالك مل تدع للنفر؟ قال: أو ما علمت أهنم قدموا." ويف صحيح مسلم حن وه إال أن ه ج اء يف آخ ره ق ول أيب

..." ول يس في ه ق ول عم ر. ويف لف ظ  (1)﴾لا ْيسا لا كا ِم نا األاْم ِر شا يء  ﴿هريرة: "مث بلغنا أن ه ت رك ذل ك مل ا ن زل 
كان إذا قال مسع هللا ملن محده يف الركعة األخرية من صالة العشاء قن ت: الله م   عند الصحيحني: "أن النيب 

، فك ان أب و هري رة يقن ت "وهللا ألق ربن بك م ص الة رس ول هللا  :أنج عيا  بن أيب ربيعة..." ويف لف ظ عن دمها
ويلع    ن يف الظه    ر والعش    اء اآلخ    رة وص    الة الص    بح، بع    د م    ا يق    ول مس    ع هللا مل    ن مح    ده، في    دعو للم    ؤمنني 

  (2)الكفار."

ش   هرا متتابع   ا يف الظه   ر والعص   ر واملغ   رب والعش   اء  ق   ال: "قن   ت رس   ول هللا  ع   ن اب   ن عب   اس  ( 3)
  (3)وصالة الصبح."

ك   ان ال   ك   ان يقن   ت يف الص   بح واملغ   رب" ويف لف   ظ: "أن الن   يب   "أن رس   ول هللا  :ع   ن ال   رباء  ( 4)
  (4).يصلي مكتوبة إال قنت فيها"

                                                 

 . 1/276، زاد املعاد 3/384، السلسلة األحاديث الضعيفة 263، الرسوخ ص/301ص/ =

 .128ل عمران رقم:آ( 1)

اللفظ األول يف الصحيحني إال قوله "فلم يزل يدعو هلم... إىل آخره فإنه أخرجه البيهقي واحلازمي إبسناد صحيح انظر ( 2)
ملشركني، اصحيح البخاري كتاب الدعوات، ابب الدعاء على  :، وانظر2/200، السنن الكربى للبيهقي 1/381االعتبار 
. صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب استحباب القنوت يف مجيع 797برقم  2/361 ، كتاب األذان، ابب،11/231

 . 1542-1538، ابألرقام 183-5/181، الصالة إذا نزلت ابملسلمني انزلة

أمحد وأبو داود وابن خزمية واحلاكم والطرباين والبيهقي من طرق عن اثبت بن يزيد عن هالل بن خباب عن عكرمة  أخرجه( 3)
، 1443برقم  2/96، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب القنوت يف الصلوات، 1/301املسند  :عن ابن عباس به. انظر

، 820برقم  1/348، املستدرك كتاب الصالة 618برقم  1/313ابب القنوت يف الصالة كلها  ,صحيح ابن خزمية
. وفيه هالل بن خباب )صدوق تغري أبخره( التقريب 2/200، السنن الكربى 1191برقم  11/331املعجم الكبري 

حسنه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود حسن كما  حه احلاكم ووافقه الذهيب فهو حديثوصح 1026ص/
 . 4/475وا املسند وصححه حمقق 1297برقم  5/187

كتاب املساجد، ابب استحباب القنوت يف مجيع الصالة إذا نزلت ابملسلمني انزلة،   هاللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيح( 4)
. وأما اللفظ الثاين فقد أخرجه الدارقطين 98، انسخ احلديث لألثرم ص/266، اإلعالم ص/1553برقم  5/184

السنن للدارقطين   :بن أنس عن مطرف بن طريف عن أيب اجلهم عن الرباء به. انظر والبيهقي والطرباين من طرق عن حممد
ابب القنوت يف  ,، السنن الكربى كتاب الصالة1671برقم  2/37ابب صفة القنوت وبيان موضعه  ,كتاب الوتر

قال نس . وفيه حممد بن أ263، الرسوخ ص/9/173، املعجم األوسط للطرباين 2/198الصلوات عند نزول انزلة 
 ="تفرد ابألحاديث ومل يرتك" وقال :  3/486"صدوق يغرب" وقال عنه الذهيب يف امليزان  827احلافظ يف التقريب ص/
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 (1)إال شهرا، مل يقنت قبله وال بعده." "مل يقنت رسول هللا  :عن عبد هللا بن مسعود  ( 5)

 األحاديث الواردة في نفي القنوت:  

يقول: "أرأيتم قيامكم عند فرام القارت هذا القنوت وهللا إنه لبدعة، ما فعل ه رس ول هللا  عن ابن عمر  .1
  غري شهر واحد مث تركه." ويف لفظ: "مسعت رسول هللا أم مل دم" ويف لف ظ: "ع ن يدعو يف قنوت ه َي 

أيب الش  عثاء ق  ال: س  ألت اب  ن عم  ر ع  ن قن  وت عم  ر، ق  ال: "م  ا ش  هدت وال رأي  ت" ويف لف  ظ: "ص  ليت 
  (2)فلم يقنتوا ومل جيهروا." نوأيب بكر وعمر وعثما خلف رسول هللا 

                                                 

الدارقطين: "ليس ابلقوي" وبقية رجاله ثقات، وقال الذهيب: "الصواب موقوف" وقال ابن القيم: "وهذا اإلسناد إن كان ال  =
مل يصل صالة مكتوبة إال  ، ألن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول هللا تقوم به حجة فاحلديث صحيح من جهة املعىن

 فاحلديث ما دام مل يثبت مرفوعا فزال اإلشكال.  :قلت 1/280دعا فيها". زاد املعاد 

ة عن ابن أخرجه ابن أيب شيبة والبيهقي والطحاوي والطرباين واحلازمي من طريق أيب محزة ميمون األعور عن إبراهيم عن علقم( 1)
، 2/213، السنن الكربى كتاب الصالة, ابب من مل ير القنوت يف صالة الصبح 2/310به. انظر: املصنف  مسعود 

، االعتبار 10/83، املعجم الكبري 1/318شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة, ابب القنوت يف صالة الفجر وغريها 
. روي احلديث من طرق أخرى 990ا يف التقريب ص/. واحلديث معلول أبيب محزة القصاب وهو ضعيف كم1/367

حيث أشار إليه احلازمي بقوله: "اتبعه أابن بن أيب عياش عن إبراهيم، وقال يف حديثه: مل يقنت يف الفجر قط إال شهرا 
ت إال يف شيء من الصلوا ما قنت رسول هللا "واحدا. ورواه حممد بن جابر اليمامي عن محاد عن إبراهيم وقال يف حديثه: 

يف الوتر، كان إذا حارب يقنت يف الصلوات كلهم يدعو على املشركني." مث ضعف احلازمي هذا احلديث جبميع طرقه حيث 
قال: "أما حديث ابن مسعود فال جيوز االحتجاج به لوجوه شىت: منها أن أاب محزة ميمون القصاب: كان حيىي بن سعيد 

، وقال حيىي بن معني: كويف ليس "هو ضعيف، مرتوك احلديث"د بن حنبل:القطان وابن مهدي ال حيداثن عنه، وقال أمح
وقال إسحاق بن راهويه:  "ذاهب ليس بشيء"بشيء، وقال البخاري ميمون أبو محزة ليس ابلقوي عندهم، وقال السعدي: 

اديث يرويها ومليمون أح" :وقال ابن عدي "ميمون ليس بثقة" :، وقال النسائي"ميمون القصاب شبه ذاهب ليس بشيء"
. روى هذا احلديث عن إبراهيم أابن بن أيب عياش قيل فيه أكثر مما قيل يف أيب محزة ورواه "إبراهيم خاصة مما ال يتابع عليه

أيضا حممد بن جابر ضعفه حيىي بن معني وعمرو بن علي الفالس وأبو حامت وغريهم روي من طرق عدة وكلها واهية ال ميكن 
 هبذه املثابة ال ميكن أن جيعل رافعا حلكم اثبت بطرق صحاح."  االحتجاج هبا، وما كان

اللفظ األول أخرجه البيهقي وابن عدي واحلازمي من طريق بشر بن حرب عن ابن عمر به. وبشر بن حرب هو أبو عمرو ( 2)
التمسك به  "صدوق فيه لني" وضعفه احلازمي بقوله "وأما حديث ابن عمر فال جيوز :168النديب قال يف التقريب ص/

ألسباب: منها أن بشر بن حرب ويقال له أبو عمرو النديب مطعون فيه، قال البخاري: رأيت علي بن املديين يضعفه 
بشر بن حرب أبو عمرو النديب ليس هو بقوي يف "وقال أمحد:  "كان حيىي القطان ال يروي عنه". وقال علي: "ويتكلمون فيه

قد "، وقال يعقوب بن شيبة: "ال له أبو عمرو النديب ضعيف مرتوك ليس بشيءبشر بن حرب يق"وقال إسحاق:  "احلديث
هو " :وقال ابن أيب حامت "بشر بن حرب ال حيمد حديثه"، وقال السعدي: "وصف حيىي بن معني بشر بن حرب ابلضعف

إن صحت روايته وضعفه البيهقي أيضا بقوله: "بشر بن حرب ضعيف و  1/372. وكذا قاله النسائي." )االعتبار( "ضعيف
عن ابن عمر ففيها داللة على أنه إمنا أنكر القنوت قبل الركوع دوما". انظر: السنن الكربى كتاب الصالة ابب من مل ير 

. واللفظ الثاين أخرجه احلازمي واخلطيب من 1/368، االعتبار 2/442، الكامل 2/213القنوت يف صالة الصبح 
 =يف  1/498، موضح أوهام اجلمع والتفريق 1/373بن عمر به. انظر: االعتبار طريق محاد بن زيد عن بشر بن حرب عن ا
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  (1)عن القنوت يف صالة الصبح." عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: "هنى رسول هللا  .2

وه و حم دث" ه ذا  :فل م يقن ت وق ال ع ن أبي ه ق ال: "ص ليت خل ف الن يب  مال ك األش جعي عن أيب  .3
فل  م يقن  ت، وص  ليت خل  ف أيب بك  ر فل  م يقن  ت،  لف  ظ األث  رم، ويف لف  ظ آخ  ر: "ص  ليت خل  ف الن  يب 

وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فل م يقن ت، وص ليت خل ف عل ي فل م يقن ت، مث 
  (2)قال: َي بين إهنا بدعة."

                                                 

ترمجة بشر بن حرب األزدي وفيه بشر بن حرب أيضا كما يف الطريق األول فهو ضعيف أيضا. وأما اللفظ الثالث وهو ما  =
ء عن ابن عمر به. انظر: جاء عن أيب الشعثاء فقد أخرجه الطحاوي واحلازمي من طرق عن شعبة عن احلكم عن أيب الشعثا

وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد واحلكم هو  1/419شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب القنوت يف صالة الفجر وغريها 
، وأما اللفظ الرابع فأخرجه احلازمي معلقا عن عبد هللا ابن عتيبة وكالمها ثقة فاإلسناد صحيح، ولكنه موقوف على عمر 

به. ورجاله ثقات ولكن احلازمي قال: "وكيف يصح هذا؟ رويناه  هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر بن إدريس عن عبيد 
كان قد   حني رفع رأسه من الركعة األخرية قنت" مث قال: "وجه آخر: قالوا إن ابن عمر  عنه أبسانيد صحيحة أن النيب 

يف القنوت فقال:  املسيب أنه ذكر له قول ابن عمر  شهد أابه وهو يقنت، وقنت معه ولكنه نسيه"، مث روى عن سعيد بن
"أما أنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسيه". قالوا: فمثل سعيد بن املسيب يف فضله ونبله وعلمه إذا شهد على عبد هللا بن عمر 

كنه نسيه، وال يلحق ابن أنه رآه من أبيه ولكنه نسيه يقبل منه، ألنه مل يكن يشهد عليه إال بعد أن يتحققه أنه رآه من أبيه ول
فاللفظ الرابع  1/324انظر أيضا: شرح معاين اآلاثر  1/371عمر يف ذلك وصم ألن الناسي حمطوط عنه الوزر. االعتبار

 ضعيف.

أخرجه ابن ماجه والدارقطين والبيهقي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن حممد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرمحن ( 1)
سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب ماجاء يف القنوت يف صالة  : بن انفع عن أبيه عن أم سلمة به. انظرعن عبد هللا

، 1672برقم  2/27ابب صفة القنوت وبيان موضعه  ,، السنن للدارقطين كتاب الوتر1242برقم  2/80الفجر، 
، 302، انسخ احلديث البن شاهني ص/2/214ح السنن الكربى للبيهقي كتاب الصالة, ابب من مل ير القنوت يف الصب

. وضعفه الدارقطين بقوله: "حممد بن يعلى وعنبسة وعبد 1/445، العلل املتناهية 267، الرسوخ ص/263اإلعالم ص/
هللا بن انفع كلهم ضعفاء وال يصح لنافع مساع من أم سلمة" وأقره البيهقي وضعفه ابن اجلوزي يف العلل وضعفه احلازمي 

"وأما حديث أم سلمة ال حيل االحتجاج به ملا يف إسناده من اخللل، قال ابن أيب حامت: قال أيب وحيىي: عنبسة بن عبد بقوله: 
الرمحن كان يضع احلديث، وفيه أيضا عبد هللا بن انفع وهو ضعيف احلديث جدا، ضعفه ابن املديين وحيىي وأبو حامت 

هنى عن القنوت، هو مرسل، ألن انفعا  انفع عن أبيه عن أم سلمة أن النيب والساجي وغريهم، وقال الدارقطين: عبد هللا بن 
وحممد بن  1/377مل يلق أم سلمة وال يصح مساعه منها، وحممد بن يعلى زنبور وعبد هللا بن انفع وعنبسة ضعفاء".االعتبار

 756ضع" كما يف التقريب ص/وعنبسة بن عبد الرمحن "مرتوك رماه أبو حامت ابلو  910يعلى ضعيف كما يف التقريب ص/
. ومل أجد له ترمجة يف النسخ املوجودة عندي 3/269وعبد هللا بن انفع العدوي موالهم املدين فيه كالم كما يف التهذيب 

 من التقريب وفيه علة أخرى، وهي االنقطاع كما قال الدارقطين فاحلديث ضعفه شديد. 

انسخ احلديث لألثرم  :ن ماجه من طرق عن أيب مالك األشجعي عن أبيه به. انظرأخرجه األثرم معلقا والرتمذي والنسائي واب( 2)
تطبيق، ال، سنن النسائي كتاب 402برقم  2/252، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف ترك القنوت، 98ص/

 =برقم  2/80الفجر ، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف القنوت يف صالة 2/1079ابب ترك القنوت، 



 - 288 - 

 المطلب الثاني:  آراء العلماء في القنوت في الفجر

زي واجلع  ربي اب  ن اجل  و ذك  ر مس  ألة القن  وت يف الفج  ر ك  ل م  ن األئم  ة: األث  رم واب  ن ش  اهني واحل  ازمي و  
 فأوردوا فيها أحاديث الباب املختلفة مث اختلفوا فيها على قولني:

لقن  وت منس  وخ، نس  خته األحادي  ث الدال  ة ذه  ب اإلم  ام اب  ن ش  اهني إىل أن النه  ي ع  ن ا الق  ول األول: 
قن ت يف ص الة الغ داة ح ىت م ات"، واس تدل  على إثبات القنوت، واس تدل ل ذلك حب ديث أن س أن الرس ول 

أيضا بعمل أهل املدينة، حيث قال: "وعلى ذل ك أه ل املدين ة، وإذا ك ان أه ل املدين ة عل ى ش يء، فه و احل ق، 
ال: "مل أدرك أحدا يعيبه" مث أورد أثر اب ن أيب ذئ ب: "ه و األم ر وسئل مالك بن أنس عن القنوت يف الفجر فق

 (1)هبذا البلد منذ كان اإلسالم" 
ذه ب اإلم ام األث رم واحل ازمي واجلع ربي إىل ض عف بع ض األحادي ث ال واردة يف الب اب، مث  القول الثاين: 

ته  ا م  ا روى قت  ادة والتيم  ي إن ص  حت فإن  ه جيم  ع ب  ني ال  رواَيت، يق  ول األث  رم: "فه  ذه األحادي  ث خمتلف  ة، وأثب
مل ي زل يقن ت ح ىت م ات"  وعاصم عن أنس أنه إمنا قنت شهرا مث ترك ه، مث ض عف ح ديث أن س اآلخ ر: "أن ه 

ألن  ه خم  الف لألحادي  ث، وأم  ا ح  ديث أيب مال  ك األش  جعي يف ع  دم القن  وت فإن  ه حيم  ل عل  ى أن  ه مل يش  هده، 
دعا لقوم أو على ق وم، فك ان ال ي داوم علي ه، وك ذلك كان يقنت إذا   وشهده غريه فرووا القنوت، ألن النيب 

فعلت األئمة بعده"، قنت أبو بكر الصديق على أهل ال ردة، وعم ر عل ى أه ل ف ارس، وعل ي ح ني ح ارب، ومل 
  (2) ."يكونوا يفعلونه دائما

وأما احلازمي فإنه ضعف حديث ابن مسعود يف القنوت شهرا، ولكنه مج ع بين ه وب ني األحادي ث األخ رى 
ع ن ال دعاء عل يهم  لى تقدير صحته أبنه حممول عل ى ت رك ال دعاء عل ى الكف ار، ألن هللا تع اىل هن ى رس وله ع

وأم ا م ا ورد يف إثب ات القن وت فإن ه حمم ول عل ى ال دعاء والثن اء عل ى هللا  ﴾لاْيسا لاكا ِم نا األاْم ِر شا يء  ﴿ :بقوله
لض عف بع ض روات ه، مث إن ه خم الف مب ا ج اء عزوجل، كذلك ضعف حديث اب ن عم ر بلف ظ: "وهللا إن ه لبدع ة" 

يدعو يف قنوته "َي أم ملدم" مث مجع بين ه وب ني األحادي ث األخ رى عل ى تق دير ص حة  عنه أنه مسع رسول هللا 
 احلديث أبن ابن عمر أراد ابلبدعة هن ا القن وت قب ل الرك وع، ألن ه روي عن ه يف الص حيح م ن ط رق أن الن يب 

ن ابن عمر إمنا أنكر القنوت قبل الركوع، وأما بعد الركوع فكان عاملا ومقرا ب ه. قنت بعد الركوع، فدل على أ
وأيب بك  ر وعم  ر وعثم  ان فل  م يقنت  وا ومل  وك  ذلك ض  عف ح  ديث اب  ن عم  ر بلف  ظ "ص  ليت خل  ف رس  ول هللا 

ابه قن ت بع د الرك وع، مث إن اب ن عم ر ق د ش هد أ جيهروا" ألنه خمالف مبا جاء عنه أبسانيد ص حيحة أن الن يب 
ع  ن  وه  و يقن  ت، وقن  ت مع  ه كم  ا ج  اء ع  ن اب  ن املس  يب، مث ض  عف أيض  ا ح  ديث أم س  لمة يف هن  ي الرس  ول 

مجع بينه وبني األحادي ث عل ى تق دير ص حة احل ديث أبن ه  والقنوت يف صالة الصبح ملا يف إسناده من اخللل، 
                                                 

 ، رجاله ثقات وصححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي. 1241 =

 . 304-303انسخ احلديث البن شاهني ص/(1)

 . 99انسخ احلديث لألثرم ص/( 2)
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س: "وأم  ا ح  ديث أن  س ف  ال حيم  ل النه  ي إذا ك  ان القن  وت في  ه ال  دعاء عل  ى أق  وام معين  ني، وق  ال يف ح  ديث أن  
مطم   ع يف االحتج   اج ب   ه، إذ ل   يس في   ه دالل   ة عل   ى النس   خ، وقول   ه يف احل   ديث: "مث ترك   ه" أي ال   دعاء عل   ى 
 الكف  ار، كم  ا ذك  رانه قب  ل، ومم  ا يؤك  د م  ا ذهبن  ا إلي  ه م  ا روين  اه عن  ه إبس  ناد متص  ل أن  ه حك  ى قن  وت الن  يب 

ا ذكرَت وه أدى إىل إبط ال أح د احل ديثني م ن غ ري حاج ة، مداومته عليه إىل أن ف ارق ال دنيا، فل و محلن اه عل ى م 
"ولو :وض   عف اإلم   ام اجلع   ربي ح   ديث أم س   لمة مث ق   ال (1)وفيم   ا ذهبن   ا إلي   ه مج   ع ب   ني ح   ديثني فك   ان أوىل"

ص   حت أمك   ن اجلم   ع أبن زَيدة ال   دعاء عل   ى الكف   ار ,واللع   ن نس   خ من   ه وبق   ي أص   له ,والنه   ي ع   ن ال   زَيدة 
 (2).والبدعة تقدميه على الركوع "

وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه حكى تضعيف اإلمام ابن شاهني حلديث أم سلمة يف النه ي ع ن القن وت، مث 
  (3)سكت عنه، فكأنه يرى ترجيح األحاديث اليت تثبت القنوت. وهللا أعلم.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

ألئم  ة اني أن ه  ؤالء ع  ربي تب اجل  وزي واحل ازمي واجل ومم ا تق  دم م ن أق  وال األئم  ة: األث رم واب  ن ش اهني واب  ن
 اختلفوا يف إزالة التعارض بني أحاديث الباب على ثالثة مسالك: 

 : وقوع النسخ يف املسألة:  اختلف أصحاب هذا املسلك على قولنياملسلك األول: 
ل  ذلك  دلخة واس  تذه  ب اإلم  ام اب  ن ش  اهني إىل أن أحادي  ث النه  ي ع  ن القن  وت منس  و  الق  ول األول: 

ا يواف ق م م ل عل ى حبديث أنس، وبعمل أهل املدينة، ولكن أجيب أبن حديث أن س ض عيف وإن ص ح فإن ه حي
 النس خ ال يثب تفحادي ث، األحاديث األخرى كما سيأيت، وعمل أهل املدينة ال يصلح أيضا بكون ه انس خا لأل

 بدليل ضعيف وال ابالحتمال. 

ه اإلم  ام احل  ازمي ع  ن نف  ر م  ن أه  ل العل  م أهن  م زعم  وا أن عك  س الق  ول األول، كم  ا حك  ا الق  ول الث  اين: 
القن وت ك  ان مش  روعا مث نس  خ، وإلي ه ذه  ب اإلم  ام الطح  اوي أيض  ا، واس تدلوا عل  ى ذل  ك أبم  ور منه  ا: وردت 

قنت ش هرا مث ترك ه، ومنه ا األحادي ث يف النه ي ع ن القن وت أو ترك ه، ومنه ا  أحاديث تدل على أن الرسول 
لخص  ه: ال نعل  م أح  دا م  ن الص  حابة أن  ه قن  ت يف ظه  ر وال عص  ر، يف ح  ال ح  رب وال م  ا ذك  ره الطح  اوي م  ا م

وقال كما نقل عنه اب ن حج ر:  (4) غريه، وكانت الفجر واملغرب والعشاء ال قنوت فيهن يف حال احلرب أيضا"
 ,في ه "ألهنم أمجعوا على نسخه يف املغرب فيكون يف الصبح كذلك"، ولك ن احل افظ رده بقول ه: "وال خيف ى م ا 

وقد أجاب العلماء على أدل تهم أبن ح ديث أم   (5).قنت يف الصبح" أمجعوا على أنه  :عارضه بعضهم فقال

                                                 

 .. 382-1/371االعتبار  (1)

 . 268الرسوخ ص/ (2)

 . 265-262اإلعالم ص/ (3)

 . 329-1/319شرح معاين اآلاثر  (4)

 . 2/623باري فتح ال (5)
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سلمة يف النهي عن القنوت حديث ضعيف، وأم ا األحادي ث ال واردة يف ت رك القن وت فل يس فيه ا تص ريح أبن ه 
 ،كم   ا س   يأيت، وإذا وق   ع   ت   رك القن   وت م   ن أج   ل نس   خه، ب   ل إن ترك   ه للقن   وت حيتم   ل احتم   االت أخ   رى

 االحتمال بطل االستدالل فمذهب النسخ قول ضعيف. 
أص  ح م  ن  وت، ألهن  االرتج  يح ب  ني ال  رواَيت.  ذه  ب بعض  هم إىل ت  رجيح أحادي  ث القن  املس  لك الث  اين: 

 هب اإلم  ام اب  نذا امل  ذه  األحادي  ث يف نف  ي القن  وت، وأيض  ا ق  الوا إن اإلثب  ات مق  دم عل  ى النف  ي،  م  ال إىل 
ملختلف ة فإن ه حادي ث اأجيب أبن هناك أحادي ث ص ححها بع ض العلم اء، ف إذا أمك ن اجلم ع ب ني األاجلوزي. و 

 ال يصار إىل الرتجيح. وهللا أعلم. 
اجلمع بني أحاديث الباب، واخت اره مجاع ة م ن أه ل العل م م نهم اإلم ام األث رم واحل ازمي املسلك الثالث: 

إن القن وت خم تص ابلن وازل ب دون " الش وكاين: وغريهم، وق ال والشوكاين واحلافظ ابن القيم كما تقدم  واجلعربي
عل ى ت رك  (2)قن ت ش هرا مث ترك ه، فحم ل الن ووي وأما م ا ج اء أن الرس ول   (1) ."ختصيص صالة دون صالة

الدعاء على هذه القبائل، ألن منهم من قد أسلم وم نهم م ن م ات، ف رتك ال دعاء وت رك ال دعاء عل ى ع دد م ن 
 على القبائل املعينة ألن هللا هناه عن ذلك، ومل ينه عن مطلق النوازل. الكفار أبمسائهم و 

وأما القنوت بدون حاجة فهذا الذي حكم ابن عم ر وغ ريه أبن ه بدع ة، أو أراد ابلبدع ة هن ا القن وت قب ل 
الركوع، وأما حديث أنس على فرض صحته حيمل على ط ول القي ام بع د الرك وع، فل يس امل راد نف س القن وت،  

ك  ان يطي ل القي ام والق  راءة فيطي ل الرك وع والس  جود والقي ام بع د الرك  وع،   ال اب  ن الق يم، ألن الرس ول كم ا ق 
وأجاب عن ختصيصه ابلفجر أبن ه وق ع حبس ب س ؤال الس ائل، فإن ه إمن ا س أل أنس ا ع ن قن وت الفج ر فأجاب ه، 

ل  ق ال  دعاء، ف  إن ص  ح فيحم  ل عل  ى مط" وقال ع  ن ح  ديث أن  س يف إثب  ات القن  وت:وح  ديث ال  رباء ض  عيف،
وه  ذا ه  و ال  ذي أراده أن  س يف ح  ديث أيب جعف  ر مل يص  ل ص  الة مكتوب  ة إال دع  ا فيه  ا،  ومعل  وم أن الرس  ول 

ال  رازي إن ص  ح أن  ه مل ي  زل يقن  ت ح  ىت ف  ارق ال  دنيا، وحن  ن ال نش  ك وال ن  راتب يف ص  حة ذل  ك، وأن دع  اءه 
نني كم ا ق ال احل ازمي. وأم ا أحادي ث النه ي أو الدعاء على أقوام معي (3) ."استمر يف الفجر إىل أن فارق الدنيا

 عن القنوت أو تركه فكلها ضعيفة، وما صح منها فإنه حيمل على املعاين اليت سبقت مجعا بني األدلة. 
 وهذا املسلك هو أعدل املسالك وهللا أعلم ابلصواب. 

** *** ** 

                                                 

 . 2/401نيل األوطار  (1)

 . 5/183املنهاج للنووي  (2)

 .280،283 ،1/272زاد املعاد  (3)
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  تاسعالمبحث ال

 سجود السهو

 السهو المطلب األول: األحاديث الواردة في سجود
 : األحاديث الدالة على أن محل سجود السهو بعد التسليم 

ص   الة زاد فيه   ا أو نق   ص، فلم   ا س   لم قل   ت: َي  : "ص   لى رس   ول هللا ع   ن عب   د هللا ب   ن مس   عود  (1)
وم ا ذاك؟ ق الوا: ص ليت ك ذا وك ذا، فث ا رجلي ه واس تقبل القبل ة  ق ال: رسول هللا هل حدث يف الصالة شيء؟

علين ا بوجه ه ق ال: إن ه ل و ح دث يف الص الة ش يء لنب أتكم ب ه، ولك ن إمن ا أان بش ر  وسجد مث سلم، فلم ا أقب ل
مثلكم، أنسى كما تنسون، ف إذا نس يت ف ذكروين، وإذا ش ك أح دكم يف ص الته فليتح ر الص واب فلي تم علي ه، 

 (1)".مث ليسلم مث يسجد سجدتني
تني، فقام ذو الي دين وق ال: الظهر أو العصر فسلم يف ركع : "صلى لنا رسول هللا عن أيب هريرة  (2)

أقصرت الصالة أم نسيت؟ قال: كل ذلك مل يكن، قال: قد كان بعض ذلك، فأقب ل عل ى الن اس وق ال: أح ق 
 (2).ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم فأت وسجد للسهو بعد السالم"

م ص لى العص ر فس لم يف ث الث ركع ات، مث دخ ل منزل ه، فق ا عن عمران بن حصني أن رسول هللا  (3)
إلي  ه رج  ل يق  ال ل  ه اخل  رابق فق  ال: َي رس  ول هللا ف  ذكر ل  ه ص  نيعه، وخ  رج غض  بان جي  ر رداءه ح  ىت انته  ى إىل 

 (3).الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم"

  (4).أنه قال: "لكل سهو سجداتن بعد السالم" عن النيب عن ثوابن  (4)
                                                 

، صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب السهو 401برقم  1/663، ب الصالة، ابب التوجه حنو القبلةصحيح البخاري كتا( 1)
 .288، الرسوخ ص: 235، اإلعالم ص: 1/424، االعتبار 1274، برقم 5/63يف الصالة، 

صحيح البخاري، كتاب السهو،، ابب إذا سلم يف ركعتني أو يف ثالث فسجد سجدتني مثل سجود الصالة أو أطول ( 2)
، 1290-1288، برقم 5/69، صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب السهو يف الصالة،، 1227برقم  3/124

 .288، الرسوخ ص: 235، اإلعالم ص: 1/430االعتبار 
 . 235، اإلعالم ص: 1292برقم  5/73ح مسلم كتاب املساجد، ابب السهو يف الصالة،، صحي( 3)
أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وعبد الرزاق كلهم من طرق عن إمساعيل بن عياش عن عبيد هللا بن عبيد ( 4)

، سنن أيب داود  5/280انظر: املسند  الكالعي عن زهريبن سامل العنسي عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه عن ثوابن به.
، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب 1038، برقم 1/440كتاب الصالة، ابب من نسي أن يتشهد وهو جالس 

، املصنف لعبد الرزاق كتاب الصالة 2/337، السنن الكربى 1219، برقم 2/68ما جاء فيمن سجدمها بعد السالم، 
وفيه امساعيل بن  3533برقم  2/322عليك خري لك من أن تدعهما فيما عليك  ابب إنك أن تسجدمها فيما ليس

فهو روى هنا عن عبيد هللا الكالعي  142عياش فهو صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم قال يف التقريب ص: 
 341ظ يف التقريب ص: فهو من أهل بلده فزالت شبهة ضعفه، ولكن احلديث أعل بزهري بن سامل ففيه ضعف، وقال احلاف

، ولكن حسنه األلباين 37/97)صدوق فيه لني وكان يرسل( وابقي رجاله ثقات، فاإلسناد ضعيف كما قاله حمققوا املسند 
 =، وذكر له شاهدين ولكن ليس فيهما ما يدل أن 4/201، صحيح سنن أيب داود 2/47ابلشواهد انظر: اإلرواء 
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 :أن سجود السهو يكون قبل التسليماألحاديث الدالة على 

ركعت  ني مث ق  ام فل  م جيل  س، فق  ام الن  اس مع  ه، فلم  ا  "ص  لى بن  ا رس  ول هللا ع  ن عب  د هللا ب  ن حبين  ة  (1)
 (1)".قضى الصالة ونظران تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم، مث سلم

ص لى هب م فنس ي س فيان عن حممد ب ن يوس ف م وىل عثم ان ب ن عف ان ع ن أبي ه: أن معاوي ة ب ن أيب  (2)
وق  ام، وعلي  ه جل  وس فل  م جيل  س، فلم  ا ك  ان آخ  ر ص  الته س  جد س  جدتني قب  ل التس  ليم، مث ق  ال: هك  ذا رأي  ت 

 (2).يصنع" رسول هللا 

يق   ول: "إذا ش   ك أح   دكم يف ص   الته فل   م ي   در   مسع   ت رس   ول هللاع   ن عب   د ال   رمحن ب   ن ع   وف  (3)
ثنتني صلى أم ث الاث؟ فليجعله ا ثنت ني، وإذا مل ي در ث الاث واحدة صلى أو اثنتني؟ فليجعلها واحدة، وإذا مل يدر ا

 (3)".صلى أم أربعا؟ فليجعلها ثالاثً، مث يسجد إذا فرم من صالته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتني

: "إذا ش ك أح دكم يف ص الته فل م ي در ص لى ث الاث ق ال: ق ال رس ول هللا عن أيب سعيد اخلدري  (4)
ى ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل السالم، ف إن ك ان ص لى مخس ا ش فعن أم أربعا؟ فليطرح الشك ولينب عل

 (4).له صالته، وإن كان صلى إَتاماً ألربع كانتا ترغيما للشيطان"

ق ال: "إن الش طان ي دخل ب ني اب ن آدم وب ني نفس ه ف ال ي دري ك م ص لى؟  عن أيب هريرة أن الن يب  (5)

                                                 

 ذا اللفظ ضعيف كما قاله حمققوا املسند.السجدتني تكون بعد التسليم، فاحلديث هب =
، 1225-1224، برقم 3/119 السهو إذا قام من ركعيت الفريضة،صحيح البخاري كتاب السهو،، ابب ما جاء يف ( 1)

، 292، الرسوخ ص: 1/428، االعتبار 1269، برقم 5/60 ،ابب السهو يف الصالةصحيح مسلم كتاب املساجد، 
 .237اإلعالم ص: 

النسائي والدارقطين والبيهقي واحلازمي من طرق عن حممد بن يوسف موىل عثمان عن أبيه به. انظر: سنن النسائي   أخرجه( 2)
، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب إدابر 1259برقم  3/39كتاب السهو،، ابب ما يفعل من نسي شيئا من صالته، 

، السنن الكربى كتاب الصالة ابب سجود 1392برقم  1/363الشيطان من مساع األذان وسجديت السهو قبل السالم 
، وحممد بن يوسف القرشي وأبوه مقبوالن، التقريب 1/425، االعتبار 2/334السهو يف النقص من الصالة قبل التسليم 

 .43فاإلسناد يكون هبما ضعيفا كما ضعفه األلباين يف ضعيف سنن النسائي ص:  1097، 911ص: 
وابن ماجة والبيهقي واحلاكم وأبو يعلى كلهم من طرق عن حممد بن إسحاق عن مكحول عن كريب أخرجه أمحد والرتمذي ( 3)

، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف الرجل 1/190عن ابن عباس عن عبد الرمحن بن عوف به. انظر: املسند 
الصالة، ابب ما جاء فيمن يشك يف  ، سنن ابن ماجه كتاب إقامة398برقم  2/445يصلي فيشك يف الزايدة والنقصان، 

وفيه حممد بن إسحاق وهو صدوق  289، الرسوخ ص: 237، اإلعالم ص: 1209برقم  2/63صالته فرجع إىل اليقني 
وصححه األلباين يف  3/195يدلس ولكن صرح ابلتحديث عند أيب يعلى فاإلسناد يكون حسنا، كما قاله حمققوا املسند 

 لشواهد وهللا أعلم.صحيح سنن ابن ماجة، لعله ل
، 237، اإلعالم ص: 1/427، االعتبار 1272برقم  5/62 ابب السهو يف الصالةًصحيح مسلم كتاب املساجد، ( 4)

 .290الرسوخ ص: 
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 (1).فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتني من قبل السالم"

قب ل  هس جديت الس هو قب ل الس الم وبع ده وآخ ر األم رين من  الزهري ق ال: "س جد رس ول هللا  عن (6)
 (2).السالم"

 (3).سجد بعد السالم والكالم عن النيب عن أيب هريرة  (7)

 المطلب الثاني:  آراء العلماء في سجود السهو

م ن ب ني األئم ة اخلمس ة، احل ازمي واجلع ربي واب ن اجل وزي  :ذكر مسالة حمل سجدة السهو كل من األئمة 
إال أن اب ن اجل وزي نق ل ق ول األث رم أيض ا يف املس  ألة، وأوردوا فيه ا أحادي ث الب اب املتعارض ة، ولك نهم اتفق  وا 

                                                 

 1231برقم  3/133أو أربعاً سجد سجدتني وهو جالس،  صحيح البخاري كتاب السهو، ابب إذا مل يدر كم صلى ثالاث( 1)
وليس يف الصحيحني تعيني حمل  1265برقم  5/59ابب السهو يف الصالة، املساجد،  مطوال، صحيح مسلم كتاب

السجود، ولكن جاء يف السنن للدارقطين من طريق عكرمة بن عمار عن حيي بن أيب كثري إبسناد البخاري مرفوعا: "إذا صلى 
كتاب الصالة ابب صفة السهو يف أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتني وهو جالس مث يسلم" السنن للدارقطين  

"وإسناده قوي" ولكن اإلسناد فيه  3/124وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح  1388برقم  1/362الصالة وأحكامه 
"صدوق يغلط ويف روايته عن حيي بن ايب   187عكرمة بن عمار يروى عن حيي بن أيب كثري. قال احلافظ يف التقريب ص: 

ب" فاإلسناد يكون ضعيفا هلذه العلة ولكنه يتقوى من جميئه من طريقني آخرين كما يف سنن كثري اضطراب ومل يكن له كتا
من طريق ابن أخي الزهري وكذلك من طريق ابن إسحاق عن الزهري وقال العالئي: "وهذه الزايدة يف هذا  1/336أيب داود 

 .3/134 احلديث مبجموع هذه الطرق ال تنزل عن درجة احلسن احملتج به" فتح الباري
أخرجه البيهقي واحلازمي عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري مرسال. انظر: السنن الكربى كتاب الصالة, ابب من ( 2)

، وفيه 1/429االعتبار  2/341قال يسجدمها قبل السالم يف الزايدة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا 
 علتان: 

وقال  6/56زان سان املياه" لو حجر "كذبه ابن معني وقال النسائي: ليس ثقة، وقال آخر:  )أ( ضعف مطرف بن مازن وقال ابن
 .البيهقي يف سننه: "ومطرف بن مازن غري قوي"

إىل  ي منقطع مل يسندهول الزهر ق أن )ب( إنه حديث مرسل وفيه انقطاع، وقال البيهقي يف سننه: "وذكره أيضا يف رواية حرملة إال
ا ننه ونقل عنه أيضهقي يف سه البيمث إن املشهور عن الزهري من فتواه سجود السهو قبل السالم، كما قالأحد من الصحابة" 
 فهو ضعيف وهللا أعلم.  2/7احلافظ يف التلخيص 

يب السري عن عبد العزيز بن مساعيل الشيباين البطيخي عن ابن أأخرجه اخلطيب واحلازمي من طريق حممد بن عبد هللا أيب ا( 3) 
يف ترمجة حممد بن عبد  5/431د الصمد العمي عن أيوب عن ابن سريين واحلسن عن أيب هريرة به. انظر: اتريخ بغداد عب

.وفيه ابن أيب السري فهو حممد بن املتوكل صدوق له أوهام، كما يف 1/429، االعتبار 2947هللا البطيخي رقم الرتمجة 
البطيخي قال اخلطيب عنه: "قرأت خبط أيب احلسن الدارقطين "أبو وحممد بن عبد هللا ابو امساعيل  892التقريب ص: 

إمساعيل البطيخي ثقة"، وابقي رجاله ثقات معروفون، فاإلسناد يكون حسنا من أجل ابن ايب السري. قلت: منت احلديث 
والكالم"  سجد سجديت السهو بعد السالم اثبت أيضا من حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه بلفظ "أن النيب 

 .1286برقم  5/69انظر: صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب السهو يف الصالة،، 
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 (1)عل  ى اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت املختلف  ة، ف  ذهب اإلم  ام احل  ازمي مح  ل األحادي  ث عل  ى التوس  ع وج  واز األم  رين،
ذا ك  ان الس  هو يف ال  نقص فحينئ  ذ تك  ون الس  جدة قب  ل الس  الم، وإذا وأم  ا اإلم  ام اجلع  ربي فإن  ه م  ال إىل أن  ه إ
وأم ا اإلم ام اب ن اجل وزي فإن ه حك ى ق ول األث رم وأق ره حي ث ق ال (2) .حصلت الزَيدة فإهنا تك ون بع د الس الم

األثرم: "أما حديث ثوابن فال يثبت، وابقي األحاديث لكل حديث موضع، فحديث ابن مسعود يف التح ري، 
ري  رة إذا س  لم م  ن الثنت  ني، وح  ديث عم  ران إذا س لم م  ن ث  الث، وح  ديث اب  ن ع  وف وأيب س  عيد وح ديث أيب ه

وابن عباس إذا مل ي دركم ص لى ف زاد واح دة، وح ديث اب ن حبين ة إذا ق ام يف الثنت ني ومل يتش هد، فيس تعمل ه ذه 
 .(3)األحاديث كل حديث يف موضعه، وأما ما جاء خمالفا هلذه األحاديث فليس بثابت"

 ب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيحالمطل

احل ازمي  رواَيت، وذك رع ب ني ال تقدم أن األئمة: األثرم واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي اتفقوا على اجلم 
 وغريه مسلكني آخرين للعلماء يف إزالة التعارض، فاملسالك يف املسألة ثالثة: 

م  ام الطح  اوي والعي  ين وغريمه  ا م  ن األحن  اف، ، وإلي  ه ذه  ب اإلاملس  لك األول: الرتج  يح ب  ني ال  رواَيت
 (4)ن ه مواف ق للقي اس والنظ رأل، حيث رجحوا أحاديث الس جود بع د الس الم، واس تدل الطح اوي أبث ر عم ر 

وأم ا اإلم  ام العي  ين فإن ه اس  تدل حب  ديث أيب هري  رة بلف ظ: " مث ليس  لم مث ليس  جد س جدتني" مث ق  ال: وه  ذا ع  ام 
ة بعم وم اللف ظ ال خبص وص الس بب، كم ا ه و املش هور عن د أه ل األص ول، مث يشمل الزَيدة والنقص ان، والع رب 

إن رواَيت الفعل متعارضة، فبقي رواية القول وهو حديث ثوابن: "لكل سهو س جداتن بع د م ا تس لم" ورواي ة 
وأجي  ب أبن ح  ديث ث  وابن ض  عيف، وأيض  ا  (5) الق  ول مل تفص  ل ب  ني ال  زَيدة والنقص  ان، فتك  ون ه  ي الراجح  ة"

 رتجيح ال يصار إليه إال إذا مل ميكن اجلمع فهنا قد أمكن اجلمع .فإن ال

إىل أن أحادي ث الس جدة بع د  يف الق د  يف املس ألة، ذه ب اإلم ام الش افعي املسلك الثاين: وقوع النسخ
كم  ا ج  اء ذل  ك ع  ن الزه  ري   الس  الم منس  وخة، وأن الس  جدة قب  ل الس  الم ه  و آخ  ر األم  رين م  ن رس  ول هللا 

ورد يف ح  ديث معاوي  ة الس  جدة قب  ل الس  الم، فه  و انس  خ حل  ديث اب  ن مس  عود لت  أخر ص  حبة مرس  ال، وأيض  ا 
أبهن  ا إم  ا ض  عيفة كح  ديث الزه  ري، وإم  ا ص  حيحة ولكنه  ا ت  ه ولك  ن أجي  ب ع  ن أدل (6)معاوي  ة م  ن رس  ول هللا 

 غري صرحية على املطلوب، وإمنا هو جمرد احتمال، والنسخ ال يثبت ابالحتماالت.
 أبوجه:  ،  مجع مجاعة من العلماء بني األحاديثمع بني الرواَيتاملسلك الثالث: اجل

                                                 

 .1/430االعتبار ( 1)
 .293الرسوخ ص: (2)
 .238اإلعالم ص: (3)
 .1/568شرح معاين اآلاثر  (4)
 333، 4/314شرح العيين على سنن أيب داود  (5)
 .1/429االعتبار ( 6)
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كم ا   ميره احل از ذهب بعض هم إىل ج واز س جدة الس هو قب ل التس ليم وبع ده عل ى ح د س واء، واخت ا ( 1)
 وذهب إليه اإلمام البيهقي كما نقل عنه احلافظ ابن حجر. تقدم

ابلنقصان فإنه يسجد قبل الس الم،  وذهب بعضهم ابلتفرقة بني الزَيدة والنقصان، فإذا كان السهو ( 2)
وإذا ك  ان الس  هو ابل  زَيدة فبع  د الس  الم، مجع  ا ب  ني األحادي  ث، وه  و مواف  ق أيض  ا للنظ  ر، ألن  ه يف ال  نقص ج  رب 
فينبغ ي أن يك ون م ن أص ل الص  الة، ويف ال زَيدة ت رغيم للش يطان فيك ون خارجه  ا، وه و م ذهب مال ك وامل  زين 

 .(1)ورجحه ابن عبد الرب
تتب  ع ظ  واهر األخب  ار فيس  تعمل ك  ل ح  ديث يف موض  عه اخل  اص ب  ه، فق  الوا: إذا  ذه  ب بعض  هم إىل ( 3)

هنض من ثنتني سجدمها قبل الس الم عل ى ح ديث اب ن حبين ة، وك ذلك إذا ش ك فرج ع إىل اليق ني عل ى ح ديث 
أيب س  عيد، وأم  ا إذا س  لم م  ن ثنت  ني س  جدمها بع  د الس  الم عل  ى ح  ديث أيب هري  رة، وك  ذا إذا ش  ك ورج  ع إىل 

ى حديث ابن مسعود، وكل سهو يدخل عليه سوى ما ذكر يسجد قبل السالم س وى م ا روي ع ن التحري عل
، وإلي  ه ذه  ب اإلم  ام أمح  د وغ  ريه كم  ا ذك  ره احل  ازمي، وأم  ا ح  ديث ث  وابن ف  إهنم ق  د ض  عفوه، واخت  اره الن  يب 

ن إي  ث ق  ال: "اإلم  ام األث  رم وأق  ره اب  ن اجل  وزي، وللش  يخ اب  ن العثيم  ني ق  ول دقي  ق يف اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت ح
س  جود الس  هو اترة يك  ون قب  ل الس  الم، واترة يك  ون بع  ده، فيك  ون قب  ل الس  الم يف موض  عني: األول: إذا ك  ان 

... الث  اين: إذا ك  ان ع  ن ش  ك مل ي  رتجح في  ه أح  د األم  رين حل  ديث أيب  ع  ن نق  ص حل  ديث عب  د هللا اب  ن حبين  ة 
األول: إذا ك  ان ع  ن زَيدة حل  ديث اب  ن ... ويك  ون س  جود الس  هو بع  د الس  الم يف موض  عني: س  عيد اخل  دري 

... الث  اين: إذا ك  ان ع  ن ش  ك ت  رجح في  ه أح  د األم  رين حل  ديث اب  ن مس  عود ... وإذا اجتم  ع علي  ه مس  عود 
سهوان، موضع أحدمها قبل الس الم، وموض ع الث اين بع ده، فق د ق ال العلم اء: يغل ب م ا قب ل الس الم فيس جد 

دعاء النسخ كما قاله ابن دقي ق العي د فيم ا نق ل عن ه احل افظ اب ن . فمسلك اجلمع أوىل من الرتجيح وا(2)قبله"
مث إن أوىل الوجوه يف اجلمع هو الوج ه األخ ري لدقت ه يف مح ل ك ل ح ديث يف موض عه اخل اص ب ه  (3)حجر وأقره
 وهللا أعلم. 

** *** ** 

                                                 

 .122-3/121فتح الباري  (1)
جود السهو: للشيخ حممد بن صاحل ابن العثيمني, مركز شؤون الدعوة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة , الطبعة الثانية س(2)

 .14-13ص: ه.1404
 .3/122فتح الباري  (3)
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  عاشرالمبحث ال

 قعود اإلمام في مصاله بعد الصالة

 في قعود اإلمام في مصاله بعد الصالةالمطلب األول: األحاديث الواردة 
 : ما يدل على قعود اإلمام في مصاله بعد الفجر 

 (1).إذا صلى الغداة مل يربح من جملسه حىت تطلع الشمس" قال: "كان النيب عن جابر بن مسرة  ( 1)

 : قعود اإلمام في مصاله بعد الفجر عدم  ما يدل على

اعة يس  لم يق  وم، مث ص  ليت م  ع أيب بك  ر فك  ان إذا فك  ان س   "ص  ليت م  ع رس  ول هللا ع ن اب  ن عب  اس  ( 1)
 (3)"رضفتني" :" ويف طريق ابن طارق. (2)سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضفة

                                                 

، انسخ 1524، 1523برقم  5/175صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصالة،  (1)
 .240، اإلعالم ص/307شاهني ص/احلديث البن 

 .2/339رضفة:احلجارة احملماة على النار . جممع البحار للفتين  (2)
انفرد إبخراجه اإلمام ابن شاهني عن أمحد بن نصر بن طالب عن حيىي بن عثمان بن صاحل عن ابن أيب مرمي وابن طارق عن  (3)

. ابن أيب مرمي هو سعيد 308به. انظر: انسخ احلديث ص/ ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي هللا عنه
وليس هو كما زعمت حمققة كتاب انسخ احلديث البن شاهني أبنه نوح  375بن أيب مرمي فهو ثقة، كما يف التقريب ص/

 بن أيب مرمي، وذلك ألمرين: 
وخ اخلراساين يف  بن فر د هللارمجة عبأن ابن أيب مرمي الذي يروي عن عبد هللا بن فروخ هو سعيد كما هو مصرح به يف ت -1

  3/216التهذيب 
أبن الكتب اليت خّرجت هذا املنت هبذا اإلسناد قد صرحت أبنه ابن أيب مرمي ولكين مل أجده فيها من مسند ابن عباس كما  -2

بن فروخ هو هو عند ابن شاهني فقط، بل وجدته فيها من مسند أنس وأن تلك الكتب قد صرحت أبن الراوي عن عبد هللا 
البن اجلوزي، وأما ابن طارق الذي اتبع ابن أيب مرمي عند ابن  سعيد بن أيب مرمي، كما رجحه أيضا حمقق كتاب اإلعالم

وأما عبد هللا بن فروخ هو اخلراساين قال احلافظ  735شاهني فهو عمرو بن الربيع بن طارق فهو ثقة كما يف التقريب ص/
وبقية رجاله ثقات معروفون. وهذا احلديث هبذا اإلسناد واملنت قد رواه البيهقي  534"صدوق يغلط" التقريب ص/ :عنه

واحلاكم وابن خزمية والطرباين والعقيلي وابن عدي من طرق عن سعيد بن أيب مرمي عن عبد هللا بن فروخ عن ابن جريج عن 
، املستدرك كتاب اإلمامة 2/182الم عطاء عن أنس به. انظر: السنن الكربى كتاب الصالة ابب اإلمام ينحرف بعد الس

، صحيح ابن خزمية مجاع أبواب صالة النساء يف اجلماعة ابب هنوض اإلمام عند 784برقم  1/336وصالة اجلماعة 
، املعجم الكبري 1717، برقم 3/107الفراغ من الصالة اليت يتطوع بعد ساعة يسلم من غري لبث إذا مل يكن خلفه نساء 

ورجال اإلسناد نفس  4/1515الكامل يف ضعفاء الرجال  2/689اب الضعفاء للعقيلي ، كت726برقم  1/252
رجال اإلسناد الذي تقدم من حديث ابن عباس فال أدري أن أحدا من رواة اإلسناد وهم فيه فجعله من مسند ابن عباس، 

مث إن اإلسناد واملنت واحد، إال  ألن حديث ابن عباس انفرد به ابن شاهني بينما حديث أنس رواه مجاعة كما تقدم ذكرهم،
أنه جاء يف ألفاظ بعضهم زايدة، وهذا اإلسناد سواء احملفوظ فيه من مسند ابن عباس أو من مسند أنس قد تكلم العلماء فيه 
وضعفه ابن عدي والعقيلي وغريه وذكروه يف ضمن األحاديث اليت أنكرت هبا على عبد هللا بن فروخ وصرّح ابن عدي أبنه 

 =فوظ، وقال العقيلي عنه: "ال يتابع عليه" وقال البيهقي: "تفرد به عبد هللا بن فروخ وله أفراد، واملشهور عن أيب الضحى غري حم
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 مع أدلتهم: قعود اإلمام في مصاله بعد الصالة المطلب الثاني:  آراء العلماء في 

م ع ب ني ال روايتني، وذل ك حبم ل ذكر اإلم ام اب ن ش اهني ه ذه املس ألة وتبع ه اب ن اجل وزي، واتفق ا عل ى اجل 
كان يقعد بعد الصالة اليت ال سنة بعدها ك الفجر والعص ر، وأم ا ح ديث اب ن   حديث جابر على أن الرسول 

األث رم واحل ازمي :وأم ا األئم ة اآلخرون(1)عباس فيحمل على ابقي الص لوات ال يت هل ا س نن فإن ه يق وم إىل س ننها
 ة يف كتبهم .واجلعربي فإهنم مل يذكروا هذه املسأل

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي اتفق  ا عل  ى اجلم  ع، وق  د رد اب  ن اجل  وزي دع  وى النس  خ يف  ني:تق  دم أن اإلم  ام
املس  الة حي  ث ق  ال: "ه  ذان احل  ديثان م  ذكوران يف الناس  خ واملنس  وخ وليس  ا م  ن ذل  ك بش  يء" إال أين مل أطل  ع 

 لنسخ يف املسألة .على من يقول بوقوع ا
وأما رواي ة اب ن عب اس ال يت أورده ا اب ن ش اهني واب ن اجل وزي فه ي ض عيفة كم ا تق دم خترجيه ا، ولك ن ثب ت 

إذا س  لم مل يقع  د إال مق  دار م  ا يق  ول "الله  م أن  ت الس  الم ومن  ك  معن  اه م  ن ح  ديث عائش  ة: "ك  ان الن  يب 
عل ى الص الة ال يت ال س نة بع دها ففي ه نظ ر؛  السالم تبارك ت َي ذاجل الل واإلك رام"، وأم ا ح ديث ج ابر فحمل ه

ألن احلديث ورد يف صالة الفجر، وليس فيه ذكر لصالة العص ر، ومح ل اب ن قدام ة ح ديث عائش ة عل ى ع دم 
وجود النساء يف املسجد، فإن كان مع اإلمام نساء ورجال فيستحب لإلمام وم ن مع ه أن يلب ث بق در م ا ي رى 

ك  ن إذا س  لمن م  ن املكتوب  ة قم  ن، وثب  ت   "أن النس  اء يف عه  د الن  يب أهن  ن ق  د انص  رفن، مل  ا روت أم س  لمة 
ق ام الرج ال" ويف رواي ة للبخ اري: "ق ال  ومن صلى من الرجال ما شاء هللا فإذا ق ام رس ول هللا  رسول هللا 

وح ىت ال خي تلط الرج ال ابلنس اء ف إن  (2)"الزهري: فنرى وهللا أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف م ن النس اء

                                                 

عن مسروق قال: كان أبو بكر الصديق إذا سّلم قام كأنه على الرضف" ولكن احلاكم صححه بقوله: "هذا حديث صحيح  =
اه ال جلرح فيه، وهذه سنة مستعملة ال أحفظ هلا غري هذا اإلسناد" ولكن الذهيب رواته غري عبد هللا بن فروخ، فإهنما مل خيرج

ضعفه من أجل عبد هللا بن فروخ فقال: "قال البخاري يعرف وينكر يعين عبد هللا بن فروخ" وقال ابن عدي: "أحاديثه غري 
لراجح أن احلديث هبذا اإلسناد ضعيف من حمفوظة" وقال ابن خزمية: "وهذا حديث غريب مل يروه غري عبد هللا بن فروخ"، فا

أجل ابن فروخ، مث إنه خولف فيه كما تقدم ولكن العقيلي ملا أشار إىل ضعف احلديث قال: "روي يف هذا من غري هذا 
إذا  الوجه أحاديث اثبتة" يعين ثبت معىن هذا احلديث يف أحاديث أخرى، منها حديث عائشة رضي هللا عنها: "كان النيب 

يقعد إال مقدار ما يقول: "اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام" صحيح مسلم كتاب  سلم مل
كان أخف   وأما اجلزء األول من احلديث أبن النيب  1335برقم  5/92املساجد، ابب استحباب الذكر بعد الصالة، 

 ( 708برقم  2/257الناس صالة" فقد ثبت أيضا من حديث أنس يف صحيح البخاري 
 .242، اإلعالم ص/ 308انسخ احلديث البن شاهني ص/  (1)
وصححه األلباين يف  1332برقم  3/75، واللفظ األول عند النسائي يف سننه 849برقم:  2/425صحيح البخاري  (2)

 تعليقه على سنن النسائي.
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قل ت: وفي ه نظ ر أيض ا؛ ألن رواي ة عائش ة (1)   يكن معه نساء مل يطل اجلل وس حل ديث عائش ة رض ي هللا عنه امل
تدل على االستمرار، واملقدار املذكور يف احلديث ال يس ع النص راف النس اء، ف أوىل الوج وه عن دي وهللا أعل م 

ل: "م  ن ص  لى الغ  داة يف ق  ا أن ح  ديث ج  ابر خ  اص بص  الة الفج  ر،  ي  دل علي  ه ح  ديث أن  س أن الرس  ول 
مث ص   لى ال   ركعتني كان   ت ل   ه ك   أجر حج   ة وعم   رة اتم   ة اتم   ة  ,مث قع   د ي   ذكر هللا ح   ىت تطل   ع الش   مس ,مجاع   ة
ال ميك ث  فهذا خاص ابلفجر فقط دون العصر، وأما حديث عائشة الصحيح فإن ه حيم ل عل ى أن ه (2).اتمة"

لله  م أن  ت الس  الم ومن  ك الس  الم تبارك  ت َي ذا ط  ويال متجه  ا حن  و القبل  ة بع  د التس  ليم إال بق  در م  ا يق  ول: "ا
إىل امل  أمومني، وي  ذكر هللا أبذك  ار أخ  رى، كم  ا ثب  ت ع  ن اب  ن ال  زبري أن  ه ك  ان  اجل  الل واإلك  رام"، مث ينص  رف 

يق ول يف دب  ر ك ل ص  الة ح ني يس  لم: "ال إل  ه إال هللا وح ده ال ش  ريك ل ه، ل  ه املل  ك ول ه احلم  د، وه و عل  ى ك  ل 
وة إال ابهلل ال إل ه إال هللا وال نعب د إال إَيه ل ه النعم ة ول ه الفض ل ول ه الثن اء احلس ن، شيء قدير، ال ح ول وال ق 

وإىل (3)  يهلل هبن دب ر ك ل ص الة" ال إله إال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون" قال: وكان رسول هللا 
اإلم ام عل ى امل أمومني بوجه ه بع د  واب أن املش روع إقب الصهذا اجلمع أشار العالمة الشيخ ابن ابز بقوله: "ال

"اللهم أن ت الس الم ومن ك الس الم تبارك ت َي ذا اجل الل واإلك رام" مطلق ا مل ا تق دم  :السالم واالستغفار وقول
 (4)  يف األحاديث الصحيحة وهللا أعلم"

  إذا ص  لى ص  الة أقب  ل علين  ا بوجه  ه" قل  ت: وم  ن تل  ك األحادي  ث م  ا ثب  ت ع  ن مس  رة: "ك  ان الن  يب 

 ذا الوجه األخري قد رجحه أيضا حمقق كتاب اإلعالم البن اجلوزي. وهللا أعلم.وه(5)

** *** ** 

                                                 

نبلي, حتقيق:الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, املغين: لإلمام موفق الدين عبدهللا بن حممد ابن قدامة املقدسي احل (1)
 .2/254الدكتور عبد الفتاح حممد, دار عامل الكتب ابلرايض 

 ( وحسنه األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي.586سنن الرتمذي برقم  (2)
 ( 1342برقم  5/94صحيح مسلم  (3)
 .2/426تعليق الشيخ على فتح الباري  (4)
 ( 845برقم  2/423خاري صحيح الب (5)
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  حادي عشرالمبحث ال

 إعادة الصالة مرتين

 المطلب األول: األحاديث الواردة في إعادة الصالة مرتين

 األحاديث الدالة في جواز اإلعادة:  

رجل ني مل يص ليا م ع الن اس ف دعامها فق ال:  أن ه ص لى الفج ر ف رأى عن يزيد بن األسود عن الن يب  (1)
إذا ص  ليتما يف رحالكم  ا مث أدركتم  ا الن  اس يص  لون فص  لوا مع  ه "ق  اال: ق  د ص  لينا، ق  ال:  "م  ا لكم  ا مل تص  ليا؟"

  (1)."فإهنما لكما انفلة
، مث رج ع وحمج ن يف ف أذن ابلص الة فق ام رس ول هللا  عن حمجن أنه كان يف جملس مع رس ول هللا  (2)

ق  ال: بل  ى ولك  ن ق  د ص  ليت يف  "م  ا منع  ك أن تص  لي؟ ألس  ت برج  ل مس  لم؟": ل  ه رس  ول هللا  جملس  ه، ق  ال
 . (2)فإذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت" "أهلي، قال: 

                                                 

أخرجه أمحد واألثرم معلقا وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن خزمية والدارقطين والبيهقي كلهم من طرق عن يعلى بن عطاء ( 1)
، سنن أيب داود كتاب 72، انسخ احلديث لألثرم ص/4/160عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه به. انظر: املسند 

، سنن النسائي كتاب 575، 576برقم  1/274صلى يف منزله مث أدرك اجلماعة يصلي معهم، الصالة، ابب فيمن 
، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء 857برقم  2/447اإلمامة، ابب إعادة الفجر مع اجلماعة ملن صلى وحده، 

ب الصالة ابب ذكر الدليل على حنوه، صحيح ابن خزمية كتا 219برقم  1/424يف الرجل يصلي وحده مث يدرك اجلماعة، 
، السنن للدارقطين كتاب الصالة 1279برقم  2/262عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ...  أن هني النيب 

، السنن الكربى كتاب الصالة ابب 1517برقم  1/393ابب من كان يصلي الصبح وحده مث أدرك اجلماعة فليصل معها 
فاإلسناد حسن  129اله ثقات ما عدا جابر بن يزيد فهو صدوق كما يف التقريب ص/. رج2/301ما يكون منهما انفلة 

يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغريه" وصححه الشيخ األلباين ابلشواهد " 2/29وقال احلافظ يف التلخيص 
 . 24-29/18وصححه أيضا حمققوا املسند  121-3/119صحيح سنن أيب داود 

الك والنسائي والدارقطين والبيهقي والطحاوي وعبد الرزاق وابن شاهني وابن اجلوزي كلهم من طرق عن زيد أخرجه أمحد وم( 2)
، املوطأ كتاب صالة اجلماعة, 4/34بن أسلم عن بسر بن حمجن عن أبيه حمجن بن أيب حمجن الديلي به. انظر: املسند 

مة، ابب إعادة الصالة مع اجلماعة بعد صالة الرجل ، سنن النسائي كتاب اإلما1/132ابب إعادة الصالة مع اإلمام 
، السنن 1526برقم  1/395، 35، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب تكرار الصالة 856برقم  2/447لنفسه، 

، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب الرجل 2/300الكربى كتاب الصالة ابب الرجل يصلي وحده مث يدركها مع اإلمام 
، املصنف لعبد الرزاق كتاب الصالة ابب الرجل 2096برقم  1/470حله مث أييت املسجد والناس يصلون يصلي يف ر 

. واإلسناد 199، اإلعالم ص/343-342انسخ احلديث البن شاهني ص/ ،2/420يصلي يف بيته مث يدرك اجلماعة 
اإلمام أمحد يف مسنده  وجدت للحديث طريقا آخر عند 167فيه بسر بن حمجن وهو صدوق قاله يف التقريب ص/

وفيه رجل من بين الديل فهو حمجن الديلي نفسه كما يف اإلسناد األول فرجاله ثقات ما عدا حممد بن إسحاق  4/215
. واحلديث مع هذين اإلسنادين ومع الشواهد 29/420ولكنه صرح ابلتحديث فاإلسناد حسن كما قاله حمققوا املسند 

 . 2/314يخ األلباين يف اإلرواء األخرى يكون صحيحا كما صححه الش
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 . (1)مث أييت قومه فيصلي هبم"  قال: "كان معاذ يصلي مع النيب  عن جابر  (3)

ل: "أح  دان يص  لي مث خي  رج فيج  د ع  ن س  عيد ب  ن املس  يب أن رج  ال س  أل أاب أي  وب األنص  اري فق  ا (4)
 . (2)ذاك له سهم مجع" "عن ذلك فقال:  الناس يصلون فيصلي معهم؟ فقال: سألت رسول هللا 

 : األحاديث الدالة على عدم جواز اإلعادة 

عن سليمان ب ن يس ار ق ال: أتي ت عل ى اب ن عم ر وه و قاع د عل ى ال بالط، وأه ل املس جد يص لون،  (1)
يق  ول:  ق  د ص  ليت، قل  ت: أال تص  لي م  ع الق  وم؟ ق  ال: إين مسع  ت رس  ول هللا  فقل  ت: أال تص  لي؟ فق  ال: إين

 . (3)"ال تصلوا صالة يف يوم مرتني" 

                                                 

، صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب القراءة 711برقم  2/259صحيح البخاري كتاب األذان، ابب إذا صلى مث أم قوما، ( 1)
 . 346-344، انسخ احلديث البن شاهني ص/1042-1040برقم  405، 4/404يف العشاء، 

ي والطرباين من طريقني عن عفيف بن عمرو بن املسيب عن رجل من بين أسد أخرجه مالك موقوفا واألثرم وأبو داود والبيهق( 2)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب فيمن صلى يف منزله مث 1/154بن خزمية عن أيب أيوب األنصاري به. انظر: املوطأ 

برقم  4/158، املعجم الكبري 2/300، السنن الكربى للبيهقي 578برقم  1/276أدرك اجلماعة يصلي معهم، 
وشيخه رجل جمهول كما  682,انسخ احلديث لألثرم. وفيه عفيف بن عمرو فهو مقبول كما قاله يف التقريب ص/3998

وفيه علة اثلثة وهي االختالف يف إسناده ذكره احلافظ يف التهذيب  546برقم  1/301أعل به املنذري يف خمتصره 
عقوب بن عمرو بن املسيب أنه سأل أاب أيوب كما يف املعجم وقال: "حيىي بن أيوب عن عمرو بن احلارث عن ي 4/144

الكبري جاء فيه يعقوب عن عمرو بدل عفيف بن عمرو" وليس فيه ذكر سعيد بن املسيب". قلت: فيه اختالف آخر كما 
يوب" قال األثرم: "روى أسامة بن زيد عن بكري بن عبد هللا عن عفيف بن عمرو عن سعيد بن املسيب أن رجال سأل أاب أ

صوب هذا الطريق اإلمام أبو زرعة وخطأ فيه ذكر سعيد بن املسيب حيث قال: "إمنا هو عفيف بن عمرو بن املسيب 
وأيضا أخرجه اإلمام مالك موقوفا على أيب  1/186السهمي أن رجال من بين أسد سأل أاب أيوب عن ذلك" علل احلديث 

يف بن عمر بن املسيب يقول حدثين رجل من بين أسد بن خزمية أنه أيوب كما تقدم، وأيضا جاء يف املعجم الكبري "عن عف
 سأل أاب أيوب". قلت فيه أمران: 

 جاء فيه عفيف بن عمر بدل عفيف بن عمرو أشار الطرباين إىل خطئه.  (أ)

ختالف لت هذا االقخزمية(  سد بنأوفيه )حدثين رجل من بين أسد خزمية( بينما ورد يف سنن أيب داود وغريه )رجل من بين   (ب)
اين يخ األلبه الشواالضطراب يوجب ضعف احلديث مع ضعف عفيف بن عمرو وجهالة شيخه. فاحلديث ضعيف كما ضعف

 . 9/202يف ضعيف سنن أيب داود 
أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي والدارقطين وابن خزمية وابن حبان واألثرم وابن شاهني وابن اجلوزي كلهم من طرق عن ( 3)

, سنن أيب داود  2/19املعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به. انظر: املسند  حسني بن ذكوان
, سنن النسائي كتاب اإلمامة، ابب 579برقم  1/176كتاب الصالة، ابب إذا صلى يف مجاعة مث أدرك مجاعة أيعيد؟، 

سنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ال , ال859برقم  2/449سقوط الصالة عمن صلى مع اإلمام يف املسجد مجاعة، 
 3/69, صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب النهي عن إعادة الصالة 1527برقم  1/396يصلي مكتوبة يف يوم مرتني 

, انسخ احلديث لألثرم 2396برقم  6/155، صحيح ابن حبان كتاب الصالة ابب إعادة الصالة 1641برقم 
. وفيه عمرو بن شعيب فهو صدوق وبقية رجاله 197، اإلعالم ص/340، انسخ احلديث البن شاهني ص/73ص/

 = 8/315، املسند 3/122ثقات. فاإلسناد حسن كما حسنه األلباين وحمققوا املسند. انظر: صحيح سنن أيب داود 
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عن خالد بن أمين: "أن انسا كانت منازهلم ابلعوايل، فكانوا رمبا يص لون يف من ازهلم مث أدرك وا الص الة  (2)
 . (1) يوم مرتني" عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صالة يف ، فسألوا رسول هللا مع النيب 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في إعادة الصالة مرتين

واتف ق   م ن ب ني األئم ة اخلمس ة. األث رم واب ن ش اهني واب ن اجل وزي :ذكر أحاديث املسألة كل من األئم ة 
اإلم  ام اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي عل  ى اجلم  ع ب  ني أحادي  ث الب  اب ورد دع  وى النس  خ، حي  ث ق  ال اإلم  ام اب  ن 

ني: "وه   ذه أحادي   ث يظ   ن ال   ذي ال يتأمله   ا أهن   ا متض   ادة، أو بعض   ها ينس   خ بعض   ا، ف   إن كان   ت انس   خة ش   اه
، وإال فك ل واح د منه ا منف رد مبع ا، فأم ا ح ديث شبه أن يكون منس وخا ح ديث اب ن عم رومنسوخة فالذي ي

ن فإن  ه حض  ر ق  ال "ال تص  لى يف ي  وم م  رتني" إذا تعم  د قص  د اإلع  ادة وأم  ا ح  ديث حمج   اب  ن عم  ر ف  إن الن  يب 
لغ  ري حمج  ن يف ح  ديث آخ  ر وأم  ا  أال يص  لي وإن ك  ان ق  د ص  لى وك  ذا أم  ر الن  يب  الص  الة فك  ره ل  ه الن  يب 

مث أييت قوم ه وك ان إم امهم فيص لي هب م فتك ون ل ه انفل ة وهل م  حديث معاذ فإنه ك ان يص لي فريض ة م ع الن يب 
ك ر اخ تالف الفقه اء يف املس ألة اخ تالف مث ذ  "فريضة وال خالف بني أهل النقل للحديث أنه صحيح اإلسناد

وق ال اب ن اجل وزي "وه ذه األحادي ث م ذكورة يف الناس خ واملنس وخ، ول يس ل ذلك  (2)النية ب ني اإلم ام وامل أموم.
وجه، وإمنا هني عن فعل الصالة الواحدة مرتني عن فرضها، فأما إذا صليت اثنية على وج ه القض اء أو التنف ل 

  (3)فال هني".
م األث  رم فإن  ه ض  عف ح  ديث اب  ن عم  ر يف النه  ي ع  ن إع  ادة الص  الة م  رتني، لطع  ن يف إس  ناده وأم  ا اإلم  ا

"إذا صلى يف بيته مث أدرك مجاع ة ص لى معه م إال املغ رب  :وملخالفته مبا ورد عن ابن عمر موقوفا عليه أنه قال
ث اب ن عم ر ال  ذي والفج ر"، وم ع ذل ك أن ه ذك  ر ل ه وجه ا للجم ع بين  ه وب ني ال رواَيت األخ رى بقول  ه: "وح دي

رواه عمرو بن شعيب قد طعن يف إسناده، وله م ع ذل ك وج ه أن يك ون إمن ا هن ي ع ن إع ادة الص الة أن يص لي 
الفريضة يف يوم مرتني، فأما ال ذي ين وي ابلثاني ة م ا أم ر ب ه م ن النافل ة فل يس إبع ادة للص الة". ومج ع م ن وج ه 

                                                 

 وأخرجه ابن شاهني من طريق آخر رجاله ثقات فيكون احلديث به صحيحا وهللا أعلم.  =
يف اترخيه الكبري وابن شاهني من طريقني عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أمين به. انظر: شرح أخرجه الطحاوي والبخاري ( 1)

، انسخ احلديث 3/139كتاب الصالة ابب صالة اخلوف كيف هي؟، التاريخ الكبري   1836برقم  1/412معاين اآلاثر 
م أن يصلوا صالة يف يوم مرتني، ذكره فنهاه . قال ابن عبد الرب: "روي أن أهل العوايل كانوا يصلون مع النيب 341ص/

هكذا ابن أيب حامت وقال روى عنه عمرو بن شعيب قال أبو عمر: هذا خطأ وال يعرف خالد بن أمين هذا يف الصحابة وال 
 فهذا احلديث إمنا يرويه عمرو بن شعيب عن سليمان يسار عن ابن عمر عن النيب  ،ذكره فيهم غريه وهللا أعلم

. 1/458قال احلافظ ابن حجر: "خالد بن أمين املعافري اتبعي أرسل حديثا" ذكره، اإلصابة  .1/414االستيعاب
فاحلديث إسناده مرسل وقال األلباين: "وهذا إسناد مرسل حسن مبتابعة سعيد بن املسيب" يعين بذلك أنه يشري مبا جاء يف 

 "قد ذكرت ذلك لسعيد بن املسيب فقال "صدق".  شرح معاين اآلاثر ويف التاريخ الكبري قال عمرو بن شعيب عقب احلديث
 . 347-346انسخ احلديث البن شاهني ص/ (2)

 . 200اإلعالم ص/ (3)
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ة، ولكنه دخل املسجد فوجد الناس يص لون ف أمر ب ه آخر حبيث محل أحاديث اجلواز على غري املتعمد لإلعاد
  (1)".أن يصلي معهم انفلة، وأحاديث الكراهية للصالة بعد العصر والفجر إمنا هي على التعمد لذلك

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ك ر اب ن ش اهني ذ  نإمث  ،َيتابن شاهني واب ن اجل وزي ق د اتفق ا عل ى اجلم ع ب ني ال روا ني:تقدم أبن اإلمام
ء م ع م ع ف أقوال ه ؤالمال اجلما اإلمام األثرم فإنه قد ذهب إىل الرتجيح مع ذكر احتأو  ،احتمال وقوع النسخ

 األئمة اآلخرين تنحصر يف ثالثة مسالك: 
ر يف النه ي يث ابن عمحيث ضعف حد ،اإلمام األثرمذهب إليه املسلك األول: الرتجيح بني الرواَيت. 

 ،دم خترجي هكما تق   فهو حديث حسن بل صحيح ؛ولكن تضعيفه حلديث ابن عمر فيه نظر ،عن إعادة الصالة
 مسلك ضعيف. هو فإذا 

"ف إن كان ت انس خة  :حي ث ق ال ،املسلك الثاين: ادعاء النسخ،  ذكر اإلمام ابن شاهني احتم ال النس خ
 م  ال إىلو مبع  ا".  وإال فك  ل واح  د منه  ا منف  رد ،ومنس  وخة فال  ذي يش  به أن يك  ون منس  وخا ح  ديث اب  ن عم  ر

النه   ي ع   ن الص   الة بع   د العص   ر والفج   ر انس   خة  أحادي   ثرى أن ، لكن   ه ي   اإلم   ام الطح   اويوق   وع النس   خ 
ف اجلواب عن ه أن ه   (2) لألحاديث اليت تدل على مش روعية إع ادة الص الة م ع اجلماع ة الثاني ة ول و بني ة النافل ة.

أبن  ه يلزم  ه إقام  ة ال  دليل عل  ى م  ا ادع  اه م  ن ن  ه يتض  من إثب  ات النس  خ ابالحتم  ال وه  و ال يس  وم، وأل ض  عيف
إلمك ان اجلم ع نظر،  ا على النسخففي االستدالل هبفعلى فرض صحتها  وأما أحاديث النهي ،إعادة الفريضة
"إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما مسجد مجاعة فص ليا معه م فإهن ا انفل ة " ك ان : السيما قوله ، بني احلديثني

 . . (3)خر حياة النيب يف حجة الوداع يف أوا
وه ذا امل ذهب ه  و ال ذي رجح  ه اإلم ام اب ن ش  اهني واب ن اجل  وزي  ,املس لك الثال ث: اجلم  ع ب ني ال  رواَيت

، حي  ث محل  وا النه  ي ع  ن إع  ادة الص  الة عل  ى اإلع  ادة بني  ة الفريض  ة، ألن (5)واب  ن قتيب  ة (4)واحل  افظ اب  ن حج  ر
ة م ع اجلماع ة وإن ك ان ق د ص لى م ن قب ل فإن ه يص لي يف الفريضة ال تصلى مرتني يف اليوم، وأما األم ر ابلص ال

املرة الثانية بنية النافلة، فهذا ال أبس به بل هو املأمور بذلك إذا وجد الصالة قائمة وعليه حيمل ح ديث يزي د 
مل   ن أدرك األئم   ة ال   ذين أيت   ون بع   ده  -ص   لى هللا علي   ه وس   لم  -أيض   ا أم   ره  ه   ذا اجلم   ع وي   دل عل   ىوغ   ريه. 

 (6)الة عن ميقاهتا أن " صلوها يف الوقت مث اجعلوها معهم انفلة "ويؤخرون الص

                                                 

 . 74انسخ احلديث لألثرم ص/( 1)

 . 472-1/471شرح معاين اآلاثر  (2)

 . 2/250فتح الباري انظر الرد مفصال يف ( 3)
 . 2/249فتح الباري ( 4)

 . 163-162أتويل خمتلف احلديث ص/ (5)

 . 1469برقم:5/152صحيح مسلم  (6)
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وأما قول بعضهم إن إعادة الصالة ولو بني ة النافل ة ال جت وز بع د الفج ر وبع د العص ر، ألن ه ال ص الة بع د 
الفج  ر والعص  ر، فه  ذا م  ذهب ض  عيف أيض  ا، ألن قص  ة ال  رجلني يف ح  ديث يزي  د كان  ت يف ص  الة الفج  ر يف 

ن الص لوات  : إعن اإلمام مالك أبن ه ق ال (1)ا كما جاء يف احلديث. نقل اإلمام ابن عبد الربمسجد اخليف مب
كلها تعاد إال املغرب، ألهنا تصري شفعا ابإلعادة، ولك ن ق ال الن ووي عن ه أبن ه ض عيف، نق ل عن ه الش وكاين يف 

 (2) .النيل
ت  نفال  ه ك  ان يص  لي م  ع الن  يب عل  ى أن   أتول  وا ح  ديث مع  اذ ونق  ل الن  ووي ع  ن احلنفي  ة وغ  ريهم أبهن  م 

لكنه ا   ، وم نهم م ن ق ال ح ديث مع اذ ك ان يف أول األم ر مث نس خ ومنهم من أتوله عل ى أن ه مل يعل م ب ه الن يب 
هذه الت أويالت ورد "وكل هذه التأويالت دعاوي ال أصل هلا فال يرتك ظاهر احلديث هبا".   :قال النوويكما 

ابلزَيدة اليت ثبت ت يف ح ديث ج ابر ع ن يرد التأويل األول ية مفصلة، فمناقشة علم احلافظ ابن حجر وانقشها
وال تقري  ره .  وأم  ا ق  ول الطح  اوي: أهن  ا مل تك  ن أبم  ر الن  يب  "،"ه  ي ل  ه تط  وع وهل  م فريض  ة :هل  ص  الة مع  اذ بقو 

ان فجواب  ه أهن  م ال خيتلف  ون يف أن رأي الص  حايب إذا مل خيالف  ه غ  ريه حج  ة، والواق  ع هن  ا ك  ذلك، ف  إن ال  ذين ك  
وال حيف ظ ع ن غ ريهم م ن الص حابة امتن اع ذل ك، ب ل ق ال معه م ابجل واز عم ر،  ،يصلي هبم معاذ كله م ص حابة

 (3)،وابن عمر، وأبو الدرداء وأنس وغريهم

 

** *** ** 

                                                 

 .4/255التمهيد  (1)

 . 2/30نيل األوطار  (2)

 . 53-2/52نصب الراية  ،404-4/403، املنهاج للنووي 251-2/249فتح الباري  انظر للتفصيل: (3)
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  ثاني عشرالمبحث ال

 صالة بعد العصر ال

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صالة ركعتين بعد العصر
 : في النهي عن الصالة بعد العصر األحاديث الواردة 

هن  ى ع  ن الص  الة بع  د الص  بح ح  ىت تطل  ع الش  مس، وبع  د  : "أن الن  يب ع  ن اب  ن عب  اس ع  ن عم  ر ( 1)
 (1)  ".العصر حىت تغرب الشمس

 (2)  مثله عن سعد عن النيب  ( 2)

أن ه ق ال: "ال ص الة بع د الص بح ح ىت ترتف ع الش مس، وبع د  ع ن الن يب  عن أيب س عيد اخل دري  ( 3)
 (3)  ". تغرب الشمسالعصر حىت

هنى عن صالتني بع د العص ر ح ىت تغ رب الش مس، وبع د ص الة  : "أن رسول هللا عن أيب هريرة  ( 4)
 (4)  ".الصبح حىت ترتفع

عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: "بعثت عائش ة إىل أم س لمة تس أهلا ع ن ال ركعتني اللت ني ص المها  ( 5)
ك ان يص ليها بع د الظه ر فش غله الق وم، قال ت: فم ا ص المها   يف بيته ا، فقال ت: "إن رس ول هللا  رسول هللا 

 (5)  قبل وال بعد" ويف لفظ عند النسائي: "صلى يف بيتها بعد العصر ركعتني مرة واحدة"

                                                 

ح مسلم كتاب ، صحي581برقم  2/73صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة، ابب الصالة بعد الفجر حىت ترتفع،  (1)
، انسخ 103, انسخ احلديث لألثرم ص/1918برقم  6/351صالة املسافرين، ابب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، 

 .334احلديث البن شاهني ص/
أخرجه أمحد وابن حبان من طريقني عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معاذ التيمي عن سعد بن أيب وقاص به. املسند  (2)

( ومعاذ التيمي هو معاذ بن عبد الرمحن التيمي، روى عنه سعد بن 1549برقم  4/417ابن حبان ، صحيح 1/171
أبنه مكي،  5/423ويف ثقات ابن حبان  7/362إبراهيم وروى عن سعد بن أيب وقاص، وجاء يف التاريخ الكبري للبخاري 

"ومعاذ التيمي املكي" وهو مل يوثقه  8/247ديل وورد يف مسند اإلمام أمحد أبنه تيمي، وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتع
غري ابن حبان، لكن احلديث صحيح ابلشواهد، كما قال الشيخ األلباين وحمققوا املسند، انظر: التعليقات احلسان 

 .3/70، املسند )النسخة احملققة( 4/417، اإلحسان 3/161
، انسخ احلديث لألثرم 586برقم  2/77وب الشمس، صحيح البخاري كتاب املواقيت، ابب ال يتحرى الصالة قبل غر  (3)

 .103ص/
، صحيح مسلم  587برقم  2/77صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة، ابب ال يتحرى الصالة قبل غروب الشمس،  (4)

انسخ احلديث البن شاهني  1917برقم  6/351كتاب صالة املسافرين، ابب األوقات اليت هني عن الصالة فيها، 
 .190عالم ص/، اإل335ص/

أخرجه النسائي وعبد الرزاق وابن شاهني من طرق عن أم سلمة. انظر: سنن النسائي كتاب املواقيت، ابب الرخصة يف  (5)
، املصنف لعبد الرزاق  580، 578برقم  1/306الصالة بعد العصر، وابب الرخصة يف الصالة قبل غروب الشمس، 

 =وأصل احلديث يف  333, انسخ احلديث البن شاهني ص/2/431صالة كتاب الصالة. ابب الساعة اليت يكره فيها ال
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 األحاديث الواردة في جواز الصالة بعد العصر:  

 (1)."بعد العصر قط إال صل ى ركعتني عن عائشة رضي هللا عنها: "ما دخل علي  رسول هللا  ( 1)

كان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر ويف ال ركعتني بع د العص ر ب     "أن النيب  عن عبد هللا بن مسعود  ( 2)
  ه ذا لف ظ اب ن ش اهني وأم ا عن د اآلخ رين بلف ظ: " أن الن يب  ﴾قل هو هللا أح د﴿، و﴾قل َيأيها الكافرون﴿

  (2).﴾هو هللا أحد قل﴿و  ﴾قل َي أيها الكافرون﴿كان يقرأ يف الركعتني بعد صالة املغرب 
 -يع ين ال ركعتني بع د العص ر-ك ان ينه ى الن اس عنهم ا   عن عروة ب ن ال زبري أن عم ر ب ن اخلط اب  ( 3)

فم  ر  عل  ى َت  يم ال  داري فنه  اه فق  ال: "ال وهللا ال أتركهم  ا َي عم  ر، لق  د ص  ليتهما م  ع م  ن ه  و خ  ري من  ك، م  ع 
 (3)  مثلك مل أابل" ، فقال عمر: وحيك َي َتيم، إنه لو كان الناس كلهمرسول هللا 

 المطلب الثاني:  آراء العلماء في صالة ركعتين بعد العصر مع أدلتهم

ذكر مسألة الصالة بعد العصر كل من األئمة: األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي م ن ب ني األئم ة، ف أوردوا  
ح  ديث عائش  ة يف ص  الة  فيه  ا األحادي  ث املتعارض  ة، مث اتفق  وا عل  ى اجلم  ع بينه  ا، إال أن اإلم  ام األث  رم خط   أ

ركعتني بعد العصر، بدعوى أنه ح ديث مض طرب، عارض ه م ا ه و أق وى من ه وأكث ر، ب ل إن عائش ة  الرسول 

                                                 

 .3/136صحيح البخاري وليس فيه: "فما صالمها قبل وال بعد" وال فيه لفظ: "مرة واحدة". انظر: صحيح البخاري  =
، 593ـ  591برقم  2/81صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة، ابب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وحنوها،  (1)

، 1932برقم  6/361بعد العصر،  حيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب معرفة الركعتني اللتني كان يصليهما النيب ص
 .189، اإلعالم ص/103، انسخ احلديث لألثرم ص/331انسخ احلديث البن شاهني ص/

بن معدان عن عاصم بن هبدلة عن أخرجه الرتمذي وابن ماجة والطحاوي وابن شاهني من طريقني عن عبد امللك بن الوليد  (2)
زر وأيب وائل عن عبد هللا بن مسعود به. انظر: سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف الركعتني بعد املغرب والقراءة 

، 1166برقم  44 /1، سنن ابن ماجة كتاب الصالة، ابب ما يقرأ يف الركعتني بعد املغرب 431برقم 2/296فيهما، 
، وعبد امللك بن الوليد ضعيف كما يف التقريب 332، انسخ احلديث البن شاهني ص/1/387ر شرح معاين اآلاث

وقال األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي: "حسن صحيح" فاأللباين حكم عليه ابلصحة ابلشواهد كما ذكرها  629ص/
عد املغرب" وأما ما جاء عند ابن فهو حكم على احلديث الذي فيه "كان يقرأ يف الركعتني ب 3328يف الصحيحة برقم 

شاهني يف هذا احلديث هبذا اإلسناد وفيه: "ويف الركعتني بعد العصر" فهذا مما انفرد به هذا اإلسناد فهو ضعيف، مث إنه 
 خمالف لرواية اجلماعة هلذا احلديث، وهللا أعلم.

بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه سعد بن  أخرجه ابن شاهني من طريق العباس بن العباس بن املغرية عن عبيد هللا (3)
إبراهيم عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة بن زبري عن عمر، ورجال اإلسناد ثقات إال العباس شيخ ابن شاهني، 
فلم أقف على ترمجته، وحممد بن إسحاق فإنه صدوق يدلس ولكنه صرّح ابلتحديث عند ابن شاهني، ولكن احلديث أعله 

عن األسود عن عروة  8925هليثمي وابن رجب وأبو زرعة أبن عروة مل يسمع من عمر، لكن رواه الطرباين يف األوسط برقم ا
بن الزبري أنه قال: أخربين متيم الداري، أو أخربت أن متيما الداري، قال اهليثمي: "رواه أمحد وهذا لفظه، وعروة مل يسمع من 

، جممع الزوائد 333لصحيح يف الكبري واألوسط" انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/عمر، رواه الطرباين ورجاله رجال ا
 . 149املراسيل البن أيب حامت ص/ 5/54، فتح الباري البن رجب 2/470
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نفس  ها ق  د روي عنه  ا أيض  ا النه  ي ع  ن الص  الة بع  د العص  ر، وأج  اب ع  ن ح  ديث أم س  لمة بقول  ه: "وأن  ه إمن  ا 
أما اإلم ام اب ن ش اهني  (1)يعمل هبا، وهي أوكد"فعلها قضاء ملا كان بعد الظهر، واألحاديث يف النهي هي اليت 

ألن النه ي ق  د ثبت،وق  د خ  رج لص  الته بع  د العص  ر س  ببا فق ال بع  د أحادي  ث النه  ي: "وه  ذا ه  و املع  ول علي  ه، 
 (2)  وهللا أعلم" ،أوجب ذلك

وق  ال اإلم  ام اب  ن اجل  وزي: "واألحادي  ث يف النه  ي اثبت  ة ص  حيحة" مث أج  اب ع  ن ح  ديث عائش  ة وم  ا يف 
: أهن ا فاتت ه بع د الظه ر، أح دها"وأقره ا:  (3) الصالة بعد العصر بثالث ة أوج ه حكاه ا ع ن اإلم ام األث رممعناه يف

أن  ه مل  ا قض  اها أثبته  ا، الث  اين: ابن هب  ذا وج  ه اخلط  أ يف ح  ديث عائش  ة. و فقض  اها، ومل يفع  ل ذل  ك إال م  رة... 
أن ه الثال ث: صحح حديث عائش ة. وداوم عليها، وكان إذا فعل فعال داوم عليه، وذلك من خصائصه، وهذا ي

   كان خمصوصا جبواز الصالة يف األوقات املنهي عن الصالة فيه ا دون غ ريه، كم ا خ ص جب واز الوص ال، ق ال
 (4)".ابن عقيل: ال وجه هلذا احلديث إال هذا، ألنه قد هني عن الصالة بعد العصر

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

  ب املتعارض  ة،ادي  ث الب  اهن  م مجع  وا ب  ني أحأباب  ن ش  اهني، اب  ن اجل  وزي  ،ة: األث  رمأق  وال األئم   تتق  دم 
 وهناك مسلك آخر للعلماء، فاختالفهم يف إزالة التعارض ينحصر يف مسلكني: 

إن أحادي    ث النه    ي  :ذه    ب إلي    ه مجاع    ة م    ن الس    لف، حي    ث ق    الوا املس    لك األول: ادع    اء النس    خ: 
تدلوا ل   ذلك حب   ديث: "م   ن أدرك م   ن الص   بح ركع   ة قب   ل أن تطل   ع منس   وخة، نس   ختها أحادي   ث اجل   واز، واس   

الش  مس فليص  ل إليه  ا أخ  رى" ف  دل عل  ى إابح  ة الص  الة يف األوق  ات املنهي  ة، وب  ه ق  ال داود وغ  ريه م  ن أه  ل 
وأجيب أبنه ض عيف ألن النس خ ال يثب ت ابالحتم ال مث إن ه إذا أمك ن اجلم ع فإن ه  (5)الظاهر وجزم به ابن حزم

 يه يتعني املصري إل
ذه ب أكث ر العلم اء إىل م ذهب اجلم ع، ولك نهم اختلف وا يف أوج ه  املسلك الثاين: اجلمع ب ني ال رواَيت: 

 إن األوكد ه و النه ي ع ن الص الة بع د الفج ر وبع د العص ر، وم ا ثب ت ع ن الرس ول  :اجلمع؛ فمنهم من قال
فعل ه م رة واح دة، كم ا ج اء ذل ك  من الصالة بعد العصر فكان قضاء ملا فاته من ركعيت الظهر البعدية، ولكنه

وم نهم م ن  (6) داوم عليه ا وك ان إذا ص لى ص الة أثبته ا عن أم سلمة، ولكنه متعقب مبا ثبت عن عائشة أنه 

                                                 

 105ـ  104انسخ احلديث لألثرم ص/ (1)
 . 338انسخ احلديث البن شاهني ص/ (2)
ره عقب حديث أم سلمة، وهو الذي نقلته عنه أوال، وأما الذي حكاه ابن مل أجد عند األثرم يف انسخه إال وجها واحدا، ذك (3)

 اجلوزي عنه حيتمل أنه وجده يف كتاب آخر من كتب األثرم، أو أنه سقط يف نسخة انسخ احلديث لألثرم املطبوعة.
  .193ـ  190اإلعالم ص/ (4)
 2/75ذكره احلافظ يف الفتح  (5)
 تقدم خترجيه  (6)
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  ، واس تدلوا برواي ة ذك وان م وىل عائش ة أهن ا حدث ه أن ه إن الركعتني بعد العصر كانت من خصائص ه  :يقول
 (1)اودكان يصلي بعد العصر وينهى" رواه أبو د

املداوم  ة عل ى ذل ك ال أص  ل القض اء وأم ا م  ا روي ع ن ذك وان ع  ن أم  ق ال البيهق ي: ال  ذي اخ تص ب ه 
فه ي رواي ة ض عيفة  (2)  أنقض يها إذا فاتت ا؟ فق ال: "ال" سلمة يف هذه القصة أهنا قالت "فقلت َي رسول هللا 

 (3)ال تقوم هبا حجة؟ 
الص  الة عن  د غ  روب الش  مس، وأم  ا بع  د العص  ر  وم  نهم م  ن مح  ل النه  ي ع  ن الص  الة بع  د العص  ر عل  ى

ف  النهي عنه  ا س  دا للذريع  ة، ألن  ه ل  و أبيح  ت الص  الة بع  د العص  ر مل ي  ؤمن التم  ادي فيه  ا إىل األوق  ات املنه  ي 
ق  ال: "ال تص  لوا بع  د العص  ر إال والش  مس  أن الن  يب  عنه  ا، واس  تدلوا مب  ا رواه أب  و داود وغ  ريه ع  ن عل  ي 

ا الوجه أبنه إذا سل م أبن املقصود عن النهي س د للذريع ة فه و أم ر معت رب ب ه يف ولكن جياب عن هذ (4)مرتفعة"
 الشريعة، ويعمل به، ألنه من مقاصد الشريعة املعتربة.

ومنهم من محل النهي على ما ال سبب له، وخيص من ه م ا ل ه س بب، فيق ال إذا كان ت الص الة م ن ذوات 
، وصالة اجلنازة، وحتية املسجد، وص الة الكس وف وغريه ا، األسباب فإهنا جائزة بعد العصر، كقضاء الفرائض

وأم  ا التط  وع املطل  ق فإن  ه ال جي  وز، وه  ذا الوج  ه أق  رب الوج  وه إىل الص  واب، كم  ا رجح  ه اإلم  ام اب  ن ش  اهني 
واحلافظ ابن حج ر والعالم ة الش وكاين، ورجح ه الش يخ اب ن ابز بقول ه: "وه ذا الق ول ه و أص ح األق وال، وه و 

نق ل عنهم ا الش يخ حدى الروايتني عن أمحد، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية واب ن القيم،مذهب الشافعي، وإ
 (5)  .وبه جتتمع األخبار وهللا أعلم" ابن ابز,

                                                 

وضعفه األلباين وقال "إنه منكر" وأعله بتدليس ابن إسحاق روى ابلعنعنة مث إنه خمالف  1280برقم  2/41سنن أيب داود  (1)
 .2/351ملا أفتته عائشة. انظر للمزيد: السلسلة الضعيفة 

ث ولكن الراجح أنه حدي 2/82ولكن جّود إسناده العالمة ابن ابز يف تعليقه على الفتح  6/315أخرجه أمحد يف املسند  (2)
ضعيف، وقال اإلمام ابن حزم إنه حديث منكر، ألنه ليس هو يف كتب محاد بن سلمة، وأيضا فإنه منقطع مل يسمعه ذكوان 

 946برقم  2/353كما ضعفه األلباين وحمققوا املسند، انظر: السلسلة الضعيفة   2/271من أم سلمة، احمللى 
 .2/82 نقله احلافظ ابن حجر عن البيهقي . انظر: فتح الباري(3)
أخرجه األثرم معلقا وأبو داود وأمحد والنسائي وابن خزمية وابن حبان والبيهقي كلهم من طرق عن منصور بن معتمر عن  (4)

، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب من رخص 1/129. انظر: املسند هالل بن يساف عن وهب بن األجدع عن علي 
 1/304، سنن النسائي كتاب املواقيت، ابب الرخصة بعد العصر، 1274برقم  2/39فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، 

، السنن الكربى 1547برقم  4/414، صحيح ابن حبان 1284برقم  2/265، صحيح ابن خزمية 572برقم 
، 2/78. رجال إسناده ثقات فهو صحيح وقواه احلافظ ابن حجر يف الفتح وحسنه يف موضع آخر. انظر: الفتح 2/459

 . 2/322. وصحح إسناده حمققوا املسند 5/19ه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ، كما صحح80
وتعليق الشيخ ابن ابز على فتح  311, 1/308، التمهيد 3/107، نيل األوطار 82، 79 /2انظر: فتح الباري  (5)

 .2/75الباري 
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  الثالث عشرالمبحث 

 التكبير في العيدين

 المطلب األول: األحاديث الواردة في التكبير في العيدين
 : في األولى وخمسا في الثانية األحاديث الدالة على تكبير العيدين سبعا 

أن    ه ق    ال يف تكب    ري العي    دين: "يف الركع    ة األوىل س    بعا ويف الثاني    ة  ع    ن الن    يب  ع    ن اب    ن عم    ر  (1)
  (1).مخسا"

: "التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخ س يف اآلخ رة، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب  (2)
  (2).والقراءة بعدمها كلتيهما"

: "أنه كرب يف العيدين سبعا قبل القراءة، ويف اآلخ رة مخس ا عن النيب  عوف املزين عن عمرو بن  (3)
  (3)".قبل القراءة

                                                 

عيد وعبد هللا بن عامر األسلمي عن انفع أخرجه الدارقطين والطحاوي واخلطيب من طرق عن فرج بن فضالة عن حيىي بن س( 1)
شرح معاين اآلاثر كتاب الزايدات ابب صالة ،  1716برقم  2/37عن ابن عمر به. انظر: السنن للدارقطين كتاب العيدين 

. وفيه فرج بن فضالة فهو ضعيف ,كما 2461برقم  5/76اتريخ بغداد  7125برقم  4/172العيدين كيف التكبري فيها 
. فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف، ولكن 2/85، وقال أبو حامت: "هو خطأ" نقله احلافظ يف التلخيص 780ص/ يف التقريب

ذكره األلباين من شواهد حديث عائشة وعبد هللا بن عمرو وقال عن حديث ابن عمر هذا: "وله طريق آخر رواه اخلطيب 
 . 3/110. انظر: اإلرواء (15/16)كر بريوت. وابن عساكر اتريخ مدينة دمشق, حتقيق: على شريي دار الف 10/264

أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق والنسائي والبيهقي والطحاوي كلهم من طرق عن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ( 2)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب 2/180يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. انظر: املسند 

، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف كم يكرب اإلمام يف صالة 1151برقم  1/475تكبري يف العيدين، ال
، 5677برقم  3/292 لصالة يوم العيداملصنف كتاب صالة العيدين ابب التكبري يف ا 1278برقم  2/102العيدين، 

، شرح معاين اآلاثر كتاب الزايدات 1817برقم  2/314لفطر سنن النسائي الكربى كتاب صالة العيدين ابب التكبري يف ا
، السنن الكربى كتاب صالة العيدين ابب التكبري يف صالة 7119برقم  4/171ابب صالة العيدين كيف التكبري فيها 

. وأعل الطحاوي به 522وعبد هللا بن عبد الرمحن الطائفي صدوق خيطئ ويهم كما يف التقريب ص/. 3/285العيدين 
"وصححه أمحد وعلي والبخاري فيما حكاه  :2/84وقال احلافظ يف التلخيص  ""الطائفي ليس ابلذي حيتج حبديثه :بقوله

"وأحسن أحاديث الباب عندي حديث عائشة  :"ولعل ذلك من أجل شواهده" مث قال :وقال األلباين تعليقا عليه "الرتمذي
اإلرواء  :انظر. حبيث يصلح أن يتقوى أحدمها ابآلخر" ، ريفإن الضعف الذي يف سنديهما يس، وعبد هللا بن عمرو

 . 11/283. وحسنه أيضا حمققوا املسند 3/109-110

أخرجه الرتمذي وابن ماجه والدارقطين والبيهقي وابن عدي من طرق عن كثري بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه عن جده عمرو ( 3)
، سنن 536برقم  2/416طهارة، ابب ما جاء يف التكبري يف العيدين، سنن الرتمذي أبواب ال :انظربن عوف املزين به. 

، السنن 1279برقم  2/102ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف كم يكرب اإلمام يف صالة العيدين، 
دين ، السنن الكربى كتاب صالة العيدين ابب التكبري يف صالة العي1715برقم  2/37للدارقطين كتاب العيدين ابب 

 = . 6/2079، الكامل البن عدي 3/286
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ص   لى ابلن   اس ي   وم الفط   ر واألض   حى، فك   رب يف الركع   ة  : "أن رس   ول هللا ع   ن أيب واق   د الليث   ي  (4)
  (1).األوىل سبعا، وقرأ )ق والقرآن اجمليد(، ويف الثانية مخسا وقرأ )اقرتبت الساعة("

ك    ان يك    رب يف الفط    ر واألض    حى يف األوىل س    بع   ع    ن عائش    ة رض    ي هللا عنه    ا: "أن رس    ول هللا  (5)
  (2).تكبريات ويف الثانية مخسا"

 : األحاديث الدالة على خالف ذلك. 

  (3).كان يكرب يف العيدين أربعا  عن أيب موسى وحذيفة رضي هللا عنهما أن النيب  ( 1)
                                                 

، وأبوه )مقبول( كما يف التقريب 808وفيه كثري بن عبد هللا وهو ضعيف أفرط من نسبه إىل الكذب, كما يف التقريب ص/  =
يف  ال: "ليسقأنه  ، وقال الرتمذي: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي يف هذا الباب، و نقل عن البخاري531ص/

: "وأنكر 2/84لتلخيص اوقال احلافظ يف  153برقم:93هذا وبه أقول". انظر: العلل الكبري ص/ الباب شيئ أصح من
ي: هو ا حىت قال الشافع واه جدد هللامجاعة على الرتمذي حتسينه" وقال األلباين تعليقا على كالم احلافظ: "ألن كثري بن عب

ولكن  3/109اء وانظر اإلرو  .6/2083عليه" الكامل  ركن من أركان الكذب" وقال ابن عدي: "وعامة ما يرويه ال يتابع
مل يكن ديه أن ضعفه يسري و : "صحيح مبا قبله ومبا بعده" فلعله ترجح ل1/385األلباين قال يف صحيح سنن ابن ماجه 

 شديدا كما أشار إليه احلافظ يف التقريب وهللا أعلم. 
انظر:  ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة عن أيب واقد به.  عن سعيد بن كثري بن عفري عنأخرجه الطرباين والطحاوي ( 1)

 4/171، شرح معاين اآلاثر كتاب الزايدات ابب صالة العيدين كيف التكبري فيها 3298برقم  3/278املعجم الكبري 
أخرجه  وأعل احلديث اببن هليعة فهو معروف ابختالطه، وأصله يف صحيح مسلم لكن ليس فيه ذكر التكبري،. 7120برقم 

يقرأ فيها بـ)ق والقرآن اجمليد( و)اقرتبت  بلفظ: "كان النيب  2056برقم  6/421مسلم يف صحيحه كتاب العيدين 
فاخلالصة إن احملفوظ منه خلوه من ذكر التكبري فيه، وأما الطريق الذي ورد فيه التكبري فهو ضعيف من أجل ابن الساعة( . 

 هليعة وهللا أعلم. 

وأبو داود وابن ماجه والدارقطين والبيهقي والطحاوي كلهم من طرق عن ابن هليعة عن عقيل وخالد عن ابن أخرجه أمحد ( 2)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب التكبري يف العيدين، 6/65انظر املسند شهاب عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها. 

 2/102جاء يف كم يكرب اإلمام يف صالة العيدين؟  ، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصالة، ابب ما1149برقم  1/475
، السنن الكربى كتاب صالة 1710، 1707، 1705برقم  2/35، السنن للدارقطين كتاب العيدين 1280برقم 

، شرح معاين اآلاثر كتاب الزايدات ابب صالة العيدين كيف التكبري فيها 3/286العيدين ابب التكبري يف صالة العيدين 
ألنه ، والطحاوي ابالضطراب من ابن هليعةكما ذكره احلافظ يف التلخيص واحلديث أعله الدارقطين  . 7124برقم  4/171

وضعفه أيضا البخاري كما نقله الرتمذي يف العلل الكبري ، ومرة عن يونس، ومرة عن خالد بن يزيد، يروي أحياان عن عقيل
 بن هليعة جبوابني: . وأجيب عن اضطراب ا40/422. وضعفه حمققوا املسند 1/289

 . 2/85إنه حيتمل أن يكون ابن هليعة مسع من الثالثة" ذكره احلافظ يف التلخيص  -أ

ألنه من ، هي صحيحةفب عنه ألهنا من رواية ابن وه، إن احملفوظ واألرجح هو روايته عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب -ب
ن وهب نه قال لرواية ابأالذهلي  ن حيىيالببيهقي عن حممد ب لنقو ، العبادلة األربعة الذين مسعوا من ابن هليعة قبل االختالط

كما ،  دح ابلشواهوصحي، ألن ابن وهب قدمي السماع من ابن هليعة" فاحلديث حسن اإلسناد، "هذا هو احملفوظ :هذه
 . 108-3/107ويف اإلرواء  4/311صححه الشيخ األلباين يف صحيح سنن أيب داود 

 =لبيهقي عن زيد بن احلباب عن عبد الرمحن بن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن أيب عائشة جليس أخرجه أمحد وأبو داود وا( 3)
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 التكبير في العيديني المطلب الثاني:  آراء العلماء ف

، م ن ب ني األئم ة املص نفني يف انس خ احل ديث ومنس وخه األثرم و ابن اجل وزي ان:ذكر هذه املسألة اإلمام 
ح   ديث اب   ن عم   ر وم   ا يف معن   اه، وض   عف  ت   رجح ل   ديهما ثب   وتحي   ث أوردا فيه   ا األحادي   ث املتعارض   ة،  مث 

يث تل ك األحادي ث، وتل ك أكث ر وأثب  ت، ح ديث أيب موس ى وحذيف ة، حي ث ق ال األث رم: "فخ  الف ه ذا احل د
قال: ومسعت أاب عبد هللا ذكر عبد الرمحن بن اثبت ب ن ث وابن فق ال: أحاديث ه من اكري، وروى ه ذا احل ديث اب ن 

وق ال اب ن اجل وزي "وه ذا احل ديث ال يثب ت" مث نق ل ق ول  (1)عون عن مكحول فلم يرفعه كما رفعه ابن ث وابن"
وأم ا اإلم ام احل ازمي فق د ذك ره يف مقدم ة كتاب ه االعتب ار، وذل ك مل ا ذك ر  (2)ابناإلمام أمحد املذكور عن ابن ثو 

وج  وه الرتجيح  ات ذك  ر م  ن بينه  ا: "الوج  ه احل  ادي والثالث  ون: أن يك  ون أح  د احل  ديثني ق  د عم  ل ب  ه اخللف  اء 
ى رواي ة الراشدون دون الثاين فيكون آكد" مث مثل ترجيح رواية من روى يف تكبريات العي دين س بعا ومخس ا عل 
 (3).من روى أربعا، ألن األول قد عمل به أبو بكر وعمر، فيكون إىل الصحة أقرب واألخذ به أصوب"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

األث  رم واب  ن اجل  وزي واحل  ازمي، وهن  اك رأي آخ  ر للعلم  اء إلزال  ة التع  ارض، فتنحص  ر  :تق  دم ق  ول األئم  ة 
  مسلكني: أقواهلم يف إزالة التعارض يف

األث رم  :فرجح وا أحادي ث الس بع واخلم س، وه و اختي ار األئم ة املسلك األول: الرتج يح ب ني ال رواَيت: 
، وذل ك (7)والش وكاين (6)واملب اركفوري (5)وابن عب د ال رب (4)وابن اجلوزي واحلازمي، واختاره أيضا اإلمام اخلطايب

 موس   ى وحذيف   ة يف أرب   ع تكب   ريات، وق   ال لص   حة األحادي   ث يف التكب   ري س   بعا ومخس   ا، وض   عف ح   ديث أيب
                                                 

، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب التكبري يف العيدين 4/416أيب هريرة عن أيب موسى وحذيفة به. انظر: املسند  =
وفيه  . 3/289 التكبري أربعا ، السنن الكربى كتاب صالة العيدين ابب ذكر اخلرب الذي روي يف1153برقم  1/476

. وأبو عائشة مقبول كما يف التقريب 572عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن فهو صدوق خيطئ كما يف التقريب ص/
فاإلسناد ضعيف ولكن األلباين حسن احلديث يف السلسلة الصحيحة من أجل طريق آخر الذي أخرجه . 1169ص/

من طريق حيىي بن محزة عن الوضني بن عطاء عن القاسم بن عبد  7129م برق 4/173الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 
حنوه، ويف وضني بعض مقال، وقال األلباين: "فمثله ال ينزل عن مرتبة احلسن" مث نقل عن  الرمحن عن بعض أصحاب النيب 

ييد ثبوت احلديث، وهللا أعلم. احلافظ ابن حجر أنه قال يف الفتح: "إسناده قوي" مث ذكر األلباين آاثرا عن الصحابة يف أت
 . 32/510وحسنه حمققوا املسند موقوفا. انظر: املسند  2997برقم  6/2/1259انظر السلسلة الصحيحة 

 .58-57انسخ احلديث لألثرم ص/( 1)

  .282اإلعالم ص/ (2)

  .1/149العتبارا (3)

 . 252-1/251معامل السنن  (4)

 . 7/50، االستذكار 5/254التمهيد  (5)

 . 3/87حتفة األحوذي  (6)

 . 3/356نيل األوطار  (7)
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العراقي كما نقل عنه الشوكاين: "وهو قول أكثر أهل العلم من الص حابة والت ابعني"، ولك ن جي اب أبن ح ديث 
آاثر ع ن الس لف تؤي د ذل ك. وذه ب الطح اوي إىل  تأيب موسى وحذيف ة ق د ص ححه مجاع ة للش واهد، وورد

ف ة يف أرب ع تكب ريات، وض عف األحادي ث يف تكب ري العي دين عكس هذا القول، فرجح حديث أيب موسى وحذي
وجي  اب أبن األحادي  ث ال  يت ض  عفها ه  ي أص  ح وأكث  ر م  ن ال  يت ص  ححها، ف  الرتجيح م  ذهب  (1)س  بعا ومخس  ا،

 ضعيف. 
حيث حكم عل ى ح ديث أيب  ،الشيخ األلباين اختاره  املسلك الثاين: مسلك اجلمع بني أحاديث الباب.

حس  ن ابلش  واهد، مث مج  ع ب  ني أحادي  ث الب  اب بقول  ه: "واحل  ق أن األم  ر واس  ع يف موس  ى وحذيف  ة أبن  ه ح  ديث 
تكبريات العيدين، فمن شاء كرب أربعا، بناء على هذا احلديث واآلاثر ال يت مع ه، وم ن ش اء ك رب س بعا يف األوىل 

يرتق  ي  ومخس  ا يف الثاني  ة، بن  اء عل  ى احل  ديث املس  ند ال  ذي أش  ار إلي  ه البيهق  ي، ج  اء ع  ن مج  ع م  ن الص  حابة
مبجموعها إىل درجة الصحة، فتضعيف الطح اوي هل ا مم ا ال وج ه ل ه، كتض عيف خمالفي ه ألدلت ه ه ذه، واحل ق أن  
ك ل ذل  ك ج ائز، فبأيهم  ا فع ل فق  د أدى الس  نة، وال داع ي للتعص  ب والفرق ة وإن ك  ان الس بع واخلم  س أح  ب 

ثبتت فاجلمع بينها هو أع دل املس الك  ، ألن األحاديث املختلفة إذاالراجحولعل هذا هو  (2)إيل، ألنه أكثر" 
 وهللا أعلم.

** *** ** 

                                                 

  174-4/173رح معاين اآلاثر ش (1)

  6/2/1264لسلة الآلحاديث الصحيحة لأللباين س (2)
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 حكم الوتر رابع عشر: المبحث ال

 المطلب األول: األحاديث الواردة في حكم الوتر
 عدم وجوب الوتر: األحاديث الدالة على  

كنان ة أخ ربه أن   ب ينرج ل م ن  يأن املخ دج: أن ابن حمريي ز القرش ي ق ال: عن عبادة بن الصامت  ( 1)
ج ال م  ن األنص  ار ك  ان ابلش  ام يك  ا أاب حمم  د أخ ربه أن ال  وتر واج  ب. ف  ذكر املخ  دجى أن  ه راح إىل عب  ادة ب  ن ر 

مسع ت رس ول  ،كذب أبو حممد  :الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت :فذكر له أن أاب حممد يقول ،الصامت
ن مل يض يع م نهن ش يئا اس تخفافا م ن أت ى هب  ،مخس صلوات كتبهن هللا تبارك وتعاىل على العب اد " :يقول هللا 

إن ش اء  ،وم ن مل أيت هب ن فل يس ل ه عن د هللا عه د ،حبقهن كان ل ه عن د هللا تب ارك وتع اىل عه د أن يدخل ه اجلن ة
 (1)."وإن شاء غفر له ،عذبه

 يس مع دو نمن أهل زد، اثئ ر ال رأس،  جاء رجل إىل رسول هللا أنه قال:  طلحة بن عبيد هللاعن  ( 2)
 " :فق  ال رس  ول هللا   ،ف  إذا ه  و يس  أل ع  ن اإلس  الم ،م  ن رس  ول هللا  ح  ىت دان ،م  ا يق  ول فق  هنص  وته، وال 

 (2)."ال، إال أن تطوع" :قال ؟غريها يهل عل :. فقال "اليوم والليلة يفمخس صلوات 

أن ه ج اء رج ل م ن أه ل البادي ة فق ال: َي حمم د أاتان رس ولك ف زعم لن ا أن ك ت زعم أن هللا عن أن س  ( 3)
ص دق" مث ذك ر ""صدق" وفيه: "وزعم رسولك أن علينا مخ س ص لوات يف يومن ا وليلتن ا" ق ال: أرسلك، قال: 

ف  رض الزك  اة والص  يام واحل  ج، وق  ال يف األخ  ري: "وال  ذي بعث  ك ابحل  ق ال أزي  د عل  يهن وال أنق  ص م  نهن ش  يئا، 
 (3).: لئن صدق ليدخلن اجلنة"فقال النيب 

إىل ال   يمن وفي   ه: "ف   إن ه   م  بعث   ه الرس   ول ع   ن اب   ن عب   اس رض   ي هللا عنهم   ا يف قص   ة مع   اذ ح   ني  ( 4)
                                                 

أخرجه أمحد ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وابن أيب شيبة من طريقني عن حممد بن حيى بن حبان عن ابن ( 1)
، سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب فيمن مل يوتر، 5/315عن عبادة بن الصامت به. انظر: املسند  حمريير عن املخدجي

، سنن النسائي، كتاب الصالة، ابب 1/123(، املوطأ، كتاب صالة الليل، ابب األمر ابلوتر 1420برقم  2/88
صالة، ابب ما جاء يف فرض ، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة ال460برقم  1/248احملافظة على الصلوات اخلمس، 
، 1/361، السنن الكربى، كتاب الصالة، ابب فرائض اخلمس1401برقم  2/168الصلوات اخلمس واحملافظة عليها، 

رجاله ثقات ما عدا املخدجي، وهو أبو رفيع  2/296الوتر سنة  :املصنف البن أيب شيبة، كتاب الصلوات، ابب من قال
، ولكنه توبع كما رواه أبو داود وغريه من طريق حممد بن حرب عن يزيد 1146تقريب ص/ويقال امسه رفيع مقبول كما يف ال

 .بن هارون عن حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد هللا بن الصناحبي عن عبادة رضي هللا عنه به
رجاله ثقات، واحلديث صححه 425برقم  1/212سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب يف احملافظة على الصلوات،  :انظر

 .37/367وذكر له طرقا أخرى وصححه حمققوا املسند  2/302، 5/161األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان 46برقم  1/142صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب الزكاة من اإلسالم، ( 2)

 .100برقم  1/119الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، 
، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب السؤال عن 63برقم  1/197صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب ما جاء يف العلم، ( 3)

 .1/122أركان اإلسالم، 
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 (1).أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة"

  (2).: "أمرت ابلضحى والوتر، ومل يفرض علي "عن النيب عن أنس  ( 5)

ق  ال: "إن ال  وتر ل  يس حب  تم كالص  الة املكتوب  ة" وعن  د الرتم  ذي والنس  ائي زَيدة: "ولكن  ه ع  ن عل  ي  ( 6)
 (3)." وقال: "إن هللا وتر حيب الوتر، فأوتروا َي أهل القرآن"سنة سنها رسول هللا 

 وجوب الوتر: األحاديث الدالة على 

: "إن هللا ع  ز وج  ل زادك  م ص  الة ال  وتر" ويف لف  ظ: "إن هللا ع  ز ع  ن خارج  ة ب  ن حذاف  ة ع  ن الن  يب  ( 1)
لك  م فيم  ا ب  ني العش  اء إىل طل  وع  وج  ل أم  دكم بص  الة، وه  ي خ  ري ل  ك م  ن مح  ر ال  نعم، وه  ي ال  وتر، فجعله  ا

 (4).الفجر"

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل 1395برقم  3/333صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب وجوب الزكاة، ( 1)
 .121برقم  1/146وشرائع اإلسالم،  الشهادتني

أخرجه الدارقطين وابن شاهني وابن اجلوزي من طريقني عن عبد هللا بن حمرر عن قتادة عن أنس به. انظر: السنن للدارقطين،  ( 2)
، انسخ احلديث البن 1616، برقم 2/15كان يوتر على البعري   كتاب الوتر، ابب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه 

واحلديث  540وأعل احلديث بعبد هللا بن حمرر فهو مرتوك قاله يف التقريب ص/ 260، اإلعالم ص/289ص/شاهني 
عن وكيع عن إسرائيل عن جابر اجلعفي عن عكرمة عن ابن عباس به وجابر اجلعفي ضعيف 1/231أخرجه أمحد يف مسنده 

احلديث ضعفه ابن شاهني وابن اجلوزي يف رافضي كما يف التقريب، فاحلديث ال يصلح أن يكون شاهدا حلديث أنس، ف
وحمقق كتاب السنن للدارقطين الشيخ جمدي بقوله: "إسناده  3/494، وحمققوا املسند 1/454ويف العلل املتناهية  اإلعالم

 ضعيف جدا".

عي عن عاصم بن أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي واحلاكم وابن أيب شيبة من طرق عن أيب إسحاق السبي( 3)
، برقم 2/316، سنن الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء أن الوتر ليس حبتم 86، 1/144ضمرة عن علي به. املسند 

، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، 1675برقم 3/254، سنن النسائي كتاب قيام الليل، ابب األمر ابلوتر، 453
، املصنف، كتاب 1118برقم 1/441, املستدرك 2/468سنن الكربى ، ال1169برقم  2/46ابب ما جاء يف الوتر، 

، رجاله ثقات غري عاصم بن ضمرة فهو صدوق، وأبو إسحاق ثقة اختلط 2/295الصلوات، ابب من قال الوتر سنة 
اده أبخره، ولكن روى عنه سفيان الثوري أيضا كما عند اإلمام أمحد، ومساعه منه قدمي، فزالت عنه شبهة اختالطه، فإسن

 .1/258حسن كما حسنه الرتمذي وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي 

أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي والطرباين والطحاوي من طريقني عن يزيد بن أيب حبيب عن عبد هللا ( 4)
أيب داود كتاب الصالة، ابب استحباب بن راشد الزويف عن عبد هللا بن أيب مرة الزويف عن خارجة بن حذافة به. انظر: سنن 

، 452برقم  2/314، سنن الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء يف فضل الوتر، 1418، برقم 2/86( 236الوتر ) 
برقم  1/448، املستدرك، كتاب الوتر 1168برقم  2/45سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، ما جاء يف الوتر، 

، السنن 2434برقم  1/553 ؟اب الصالة ابب الوتر هل يصلى يف السفر على الراحلة، شرح معاين اآلاثر، كت1148
، وأعل احلديث بعبد هللا بن راشد ألنه مستور  4/200، املعجم الكبري 2/478الكربى، كتاب الصالة، ابب وقت الوتر 

ناد ومل خيرجاه"ووافقه الذهيب، وأما عبد هللا بن أيب مرة فهو صدوق، وقال احلاكم: "صحيح اإلس 504كما يف التقريب ص/
 =" وضعفه البخاري وقال ابن حبان "إسناده  2/16وقال األلباين يف اإلراواء "هذا من عجائبه"، وقال احلافظ يف التلخيص 
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: "إن هللا زادكم صالة فصلوها فيم ا ب ني ص الة العش اء إىل ص الة الص بح عن أيب بصرة عن النيب  ( 2)
 (1).الوتر الوتر"

: "إن هللا ع  ز وج  ل ق  د زادك  م ص  الة وه  ي ع  ن عم  رو ب  ن ش  عيب ع  ن أبي  ه ع  ن ج  ده ع  ن الن  يب  ( 3)
 (2).الوتر"

 (3).من مل يوتر فليس منا"": عن النيب عن أيب هريرة  ( 4)

 (4).: " الوتر حق، فمن مل يوتر فليس منا"عن النيب عن بريدة  ( 5)

: "ثالث هن علي  فريضة وهن لكم تطوع، ال وتر وركعت ا عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب  ( 6)

                                                 

منقطع، ومتنه ابطل" ولكن األلباين قال: "فهو من عنت ابن حبان وغلوائه وإال فكيف يكون ابطال؟ جاءت له شواهد كثرية  =
اقف عليها بصحته، كيف ال وبعض طرقه صحيح لذاته" مث ذكر حديث أيب بصرة الغفاري بطرقه مث صححه انظر: يقطع الو 
هي خري لكم : صحيح دون قوله" ،2/156.فاإلسناد حسن للشواهد وهللا أعلم، وقال األلباين يف اإلراواء 2/157اإلرواء 

 .من محر النعم"

 .318ضاء الوتر( ص/يت خترجيه يف مسألة )قهذا احلديث سيأ( 1)

، وفيه احلجاج 2/180أخرجه أمحد من طريق يزيد بن هارون عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. انظر: املسند ( 2)
، وأخرجه أبو داود الطيالسي وأمحد من طريق املثىن 222بن أرطاة وهو صدوق كثري اخلطأ والتدليس كما يف التقريب ص/ 

، املسند 2377برقم  4/21يب عن أبيه عن جده به. انظر: مسند أيب داود الطيالسي بن الصباح عن عمرو بن شع
، واتبعه حممد بن عبيد هللا 920وفيه املثىن بن الصباح فهو ضعيف اختلط آبخره كما يف التقريب ص  206، 2/180

هبذه املتابعة فاحلديث  ، فال يفرح874، ولكنه مرتوك كما يف التقريب ص/1642، برقم 2/21العزرمي عند الدارقطين 
 . 517، 11/292مبجموع الطريقني األولني ومع الشواهد يكون حسنا لغريه كما حسنه حمققوا املسند 

، 2/443أخرجه أمحد وابن أيب شيبة من طريق وكيع عن خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أيب هريرة به. انظر: املسند ( 3)
، وفيه خليل بن مرة فهو ضعيف كما يف 2/297ت، ابب من قال الوتر واجب املصنف البن أيب شيبة، كتاب الصلوا

وابقي رجاله ثقات، وفيه علة أخرى وهي االنقطاع بني معاوية بن قرة وبني أيب هريرة قاله اإلمام أمحد   302التقريب ص/
سند: )حسن لغريه وهذا ، فاإلسناد ضعيف، ولكنه صاحل لالعتبار فهو كما قاله حمققوا امل2/113كما يف نصب الراية 

 .15/447إسناد ضعيف( 

أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي واحلاكم وابن أيب شيبة والذهيب من طرق عن عبيد هللا بن عبد هللا العتكي عن عبد هللا بن ( 4)
 ،1146، برقم 1/448، املستدرك، كتاب الوتر 2/470، السنن الكربى 5/357بريدة عن أبيه به، انظر: املسند 

، سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب فيمن مل 2/297املصنف البن أيب شيبة، كتاب الصلوات ابب من قال الوتر واجب 
، وفيه أبو املنيب عبيد هللا العتكي )صدوق خيطئ( قال يف التقريب 3/11، ميزان االعتدال 1419برقم  2/87يوتر، 
ففي  2/618"، وقال يف الفتح: 3/11ري( كما يف امليزان ، ولكنه ضعفه النسائي وقال البخاري )عنده مناك641ص/

، وضعف إسناده 38/128سنده أبو املنيب وفيه ضعف"، فاحلديث حسن يف املتابعات والشواهد كما قاله حمققوا املسند 
 ، انسخ احلديث2/146، اإلراواء 10/81انظر: ضعيف سنن أيب داود  .األلباين ولكن ذكر حديث أيب هريرة كشاهد له

 .93لألثرم ص/
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 (1).الفجر وركعتا الضحى"

 حكم الوترالمطلب الثاني:  آراء العلماء في 

ارض ة مث حادي ث املتعفيه ا األ األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي، وأوردوا :ر كل من األئمةذكر مسألة الوت 
 اختلفوا يف إزالة التعارض بني الرواَيت على أقوال: 

ف ذهب اإلم  ام األث رم إىل ض  عف األحادي  ث يف وج وب ص  الة ال وتر، مث مج  ع بينه  ا عل ى اعتباره  ا حمفوظ  ة 
، واس تدل ابلعم ل هب ا عل ى التأكي د واألخ ذ أحادي ث الوج وب حتم ل وبني ال رواَيت يف ع دم وج وب ال وتر أبن

أيضا أبنه لو كانت فريض ة ك ان اتركه ا ك افرا كس ائر الص لوات، وك ذلك ل و كان ت فريض ة مل خيتل ف العلم اء يف 
 (2) عدد ركعاهتا، ألن الفرض موقوف عليه غري خمتلف فيه.

وتطوع ه عل  ى  ب  اس يف فرض ية ال وتر للرس ول بينم ا ذك ر اإلم ام اب ن ش  اهني واب ن اجل وزي ح ديث اب ن ع
األم  ة، مث أتبع  اه حب  ديث أن  س، وض  عف اب  ن ش  اهني ح  ديث أن  س ولكن  ه ق  ال: " األش  به أن  ه انس  خ للح  ديث 
األول" واس  تدل ل  ذلك أبن  ه ل  يس هن  اك دلي  ل يثب  ت إن ه  ذه الص  لوات يع  ا ال  وتر والض  حى وركعت  ا الفج  ر 

مجيع ا بقول ه: " ه ذان احل ديثان  حديث ابن عباس وحديث ان س وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه ضعف (3) فرض.
 م  ذكوران يف الناس  خ واملنس  وخ، وال أرى ل  ذلك وجه  ا، ألهنم  ا مجيع  ا ال يثبت  ان"، مث ق  ال: " ك  ان رس  ول هللا 

                                                 

أخرجه أمحد والبيهقي من طريق شجاع بن وليد عن حيىي بن أيب حية الكليب عن عكرمة عن ابن عباس. انظر: املسند ( 1)
، وشجاع صدوق له أوهام، وحيىي بن أيب حية أبو جناب الكليب )ضعفوه لكثرة تدليسه(  2/468، السنن الكربى 1/231

ين: ولعله دلسه عن بعض الكذابني، فقد قال احلافظ ابن عبد اهلادي يف الفروع: ، وقال األلبا1052كما يف التقريب ص/
، وحكم عليه ابملوضوع يف ضعيف اجلامع برقم 2937برقم  6/494"حديث موضوع" سلسلة األحاديث الضعيفة 

مرسال،  واحلديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أابن عن عكرمة عن النيب  3/485وضعفه حمققوا املسند  2561
، وفيه )الضحية( بدل )ركعتا الفجر(، وأخرجه أيضا ابن شاهني وابن اجلوزي من 4573برقم  3/5املصنف لعبد الرزاق 

طريق أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين عن حممد بن أمحد بن عبد هللا بن زايد بن سابور عن وضاح بن حيىي عن مندل عن 
وأمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين أبو العباس املعروف اببن عقدة قال الذهيب  حيىي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس به،

: "حافظ  1/138: )حمدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غري واحد وقواه آخرون(، وقال يف التلخيص 1/136يف امليزان
أمحد مل أقف على ترمجته،  كبري إمنا تكلموا فيه بسبب املذهب وألمور أخرى ومل يضعفه بسبب املتون أصال"، وأما حممد بن

، العلل 261ووضاح بن حيىي قال ابن اجلوزي: "يروي عن الثقات املقلوابت اليت كأهنا معمولة فال حيتج هبا" اإلعالم ص /
وقال: "ليس ابملرضى"، ومندل بن علي العنـزي  "كتب عنه أبو حامت: " 4/334، وقال الذهيب يف امليزان1/454املتناهية 

فاحلديث هبذا اإلسناد  261، وضعفه أمحد نقله ابن اجلوزي يف اإلعالم ص/970التقريب أيضا ص/ )ضعيف( كما يف
ضعيف أيضا، والذي أرى أن احلديث قد روي من ثالث طرق ولكن ال ختلو من مقال فاحلكم عليه ابلوضع فيه بعد ولكنه 

 ضعيف وهللا أعلم.

 .94-93انسخ احلديث لألثرم ص: ( 2)

 . 288بن شاهني ص: انسخ احلديث ال(3)
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 (1).يوتر على الراحلة والواجب ال يفعل على الراحلة"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

اب  ن األث  رم و  :م انم  ا اإلمام اب ن اجل  وزي ق  د ض عف األحادي  ث ال  واردة يف مس ألة ال  وتر، بينتق دم أن اإلم  ا
 شاهني قد أشارا إىل مسالك أخرى إلزالة التعارض، وهي تنحصر يف ثالثة مسالك: 

 نهم  ا، مث إن  هق النق  ل عإلي  ه اب  ن ش  اهني، ورده اب  ن اجل  وزي كم  ا س  ب م  ال: املس  لك األول: ادع  اء النس  خ
 ليل صريح، وليس هناك دليل صريح، والنسخ ال يثبت ابالحتمال.حيتاج إىل د

ال   وتر،  ث يف وج   وبض   عف األحادي    تق   دم أن اإلم   ام األث   رمالرتج   يح ب   ني ال   رواَيت، : املس   لك الث   اين
املتعارض ة  ألحادي ثاوأجيب أبن هناك أحاديث قد صححها بعض العلماء أو حس نها ابلش واهد، ف إذا ثبت ت 

 .تقدير ثبوهتا ديث علىان ممكنا، مث إن اإلمام األثرم نفسه قد مجع بني األحافاجلمع هو األوىل إن ك
كم ا تق دم،    عل ى تق دير ثب وت أحادي ث الب اباجلم ع ب ني األحادي ث، أش ار إلي ه األث رم املس لك الثال ث: 

  ،غي بوالرت  واختار هذا املسلك مجع من العلماء حيث محلوا األحادي ث ال واردة يف األم ر ابل وتر عل ى التأكي د
عل  ى مع  ا  وأم  ا قول  ه "فم  ن مل ي  وتر فل  يس من  ا" فمعن  اه أي فم  ن مل ي  وتر رغب  ة ع  ن الس  نة فل  يس من  ا، واس  تدل

أيض  ا حب  ديث خارج  ة بلف  ظ "إن هللا أم  دكم ص  الة" فل  و كان  ت واجب  ة خل  رج الك  الم عل  ى ص  يغة لف  ظ  التأكي  د
ا ح ديث: " ال وتر ح ق " فق ال احل افظ: وأم  (2)إمجاع العلماء عل ى ع دم فرض ية ال وتر، اخلطايب اإللزام، وحكى

"يف سنده أبو املنيب وفيه ضعف وعلى تقدير قبوله فيحتاج إىل اإلثبات أبن لف ظ )ح ق( أييت مبع ا )واج ب ( 
عل ى أن ه  -يف حص ر الص لوات املفروض ة يف مخ س -نه قد دل ت األخب ار الص حيحةمث إ. (3)يف عرف الشارع"

 ،(4)اجب الذي ال يسع غريه، كما قال اخلطايبالو  "الوترحق"يف قوله  مل يرد ابحلق
فال  ذي ت  رجح ل  دي والعل  م عن  د هللا أن مس  لك اجلم  ع أق  وى املس  الك، كم  ا رجح  ه اإلم  ام اخلط  ايب واب  ن 

أوقع  ه عل  ى الراحل  ة   لكون  ه  وغ  ريهم، مث إن وج  وب ال  وتر ل  يس م  ن خصائص  ه  (6)والعظ  يم آابدي (5)قدام  ة
 م .وهللا أعل  (7) كما ثبتت به السنة.

** *** ** 

                                                 

 .261اإلعالم ص: (1)

 .286-1/285معامل السنن  (2)

 .2/618فتح الباري  (3)

 .286-1/285معامل السنن  (4)

 .2/594املغين  (5)

 .4/206عون املعبود  (6)

 .2/621فتح الباري  (7)
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 قضاء الوتر: المبحث الخامس عشر

 المطلب األول: األحاديث الواردة في قضاء الوتر
 : على أن وقت الوتر هو قبل طلوع الفجر وأنه ال قضاء بعده األحاديث الدالة

"ويف لف ظ: "م ن أدرك الص بح ف ال وت ر ل ه"، "أوتروا قبل أن تصبحوا: قال  النيبسعيد أن  عن أ  ( 1)
  (1)."ال وتر بعد الصبح" ويف لفظ:
: "ابدروا الص بح ابل وتر"، ويف لف ظ: "ف إذا خش ي أح دكم الص بح ص لى عن الن يب عن ابن عمر  ( 2)

ركعة يوتر له ما صلى"، ويف لفظ: "فإذا خفت الص بح ف أوتر بواح دة"، ويف لف ظ آخ ر: "إذا طل ع الفج ر فق د 
 (2).ذهب الوتر"

                                                 

ين، ابب صالة الليل مثىن مثىن والوتر اللفظ األول: " أوتروا قبل أن تصبحوا" أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافر ( 1)
، واللفظ الثاين والثالث أخرجه الرتمذي 83، انسخ احلديث لألثرم ص: 1761، برقم 6/277ركعة من آخر الليل، 

معلقا بصيغة التمريض وابن أيب شيبة وعبد الرزاق وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن أيب هارون العبدي عن أيب سعيد 
، املصنف لعبد الرزاق، كتاب 2/333الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء يف مبادرة الصبح ابلوتر،  به. انظر: سنن

، املصنف البن أيب شيبة، كتاب الصلوات، ابب ما جاء فيما إذا صلى الفجر 4591، برقم 3/9الصالة، ابب فوات الوتر
، وفيه أبو هارون العبدي وهو 257 ، اإلعالم ص:299-298، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/288ومل يوتر 

، فاإلسناد ضعيف جدا ولكن احلديث قد ورد 711عمارة بن جوين مرتوك، ومنهم من كذبه، شيعي" كما يف التقريب ص: 
من طريق آخر أخرجه احلاكم وابن خزمية من طريقني عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد عن النيب 

صحيح ابن خزمية، كتاب 1125، برقم 1/443ح ومل يوتر فال وتر له". انظر: املستدرك، كتاب الوتر: "من أدرك الصب ،
، ورجاله ثقات، وقال احلاكم 1092، برقم 2/148الصالة، ابب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر 

 ابن خزمية.صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب وصححه األلباين يف تعليقه على صحيح 

، انسخ 1750، برقم 6/274اللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، ابب صالة األوابني، ( 2)
، برقم 2/606، واللفظ الثاين أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوتر، ابب ما جاء يف الوتر، 83احلديث لألثرم ص: 

، انسخ احلديث لألثرم 1747، برقم 6/273تاب صالة املسافرين، ، واللفظ الثالث أخرجه مسلم يف صحيحه، ك990
، وأما اللفظ الرابع فقد أخرجه أمحد واألثرم معلقا والرتمذي وابن خزمية واحلاكم وعبد الرزاق من طرق عن ابن 73ص: 

عض لني جريج عن سليمان بن موسى عن انفع عن ابن عمر به، وفيه سليمان الدمشقي وهو "صدوق فقيه يف حديثه ب
، وقال الرتمذي عن البخاري أنه قال: "سليمان بن موسى منكر 414وخولط قبل موته بقليل" كما يف التقريب ص: 

احلديث أان ال أروي عنه شيئا روى أحاديث عامتها مناكري"، مث ذكر حديثه هذا عن انفع عن ابن عمر )العلل الكبري 
ل منه بلفظ: "من صلى ابلليل فليجعل آخر صالته وترا، فإن رسول ، وقد ورد هبذا اإلسناد ما هو أطو 463برقم:257ص/
قال: "أوتروا قبل الفجر" فهذه رواية  أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صالة الليل والوتر، فإن رسول هللا  هللا 

لفقرة الوسطى منه موقوفة، رفعها مفصلة، فالعلماء قالوا: إن احملفوظ واألصح هو هذه الرواية املفصلة، فإن فيه تفصيال، وا
بعض الرواة، ولعله من قبل سليمان بن موسى فإن فيه بعض اللني وكان خلط قبل موته، وأما بقية احلديث فهو اثبت يف 
صحيح مسلم دون قوله: "فإذا كان الفجر ذهب كل صالة الليل والوتر" فاأللباين صحح الرواية املختصرة يف تعليقه على 

 =، ويف اإلرواء صحح الرواية املفصلة اليت أخرجها 2/154، ويف اإلرواء 584وضعفه يف ضعيف اجلامع برقم سنن الرتمذي،
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 (1).صالة العشاء إىل صالة الصبح" قال: "هي فيما بني عن أيب بصرة عن النيب  ( 3)

 األحاديث الدالة على قضاء الوتر: 

 (2)."من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد عند الضحى" عن ابن عمر عن النيب  ( 1)
: "م ن انم ع ن وت ر أو نس يه فليقض ه إذا أص بح"، ويف لف ظ: عن أيب سعيد اخل دري أن رس ول هللا  ( 2)

 (3)."فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ"

                                                 

 ابن خزمية واحلاكم، فهذا هو الراجح. =
فاخلالصة أن احلديث هبذا اللفظ: "إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر"مرفوعا ضعيف كما تقدم، وأما اللفظ الثاين الذي فيه  

م، انظر: سنن هللا أعلووفة. ظ، فاجلملة األوىل واألخرية صحيحة ابلشواهد، وأما الوسطى فهي موقالتفصيل هو احملفو 
، صحيح ابن 2/150ند، املس469، برقم 2/332الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء يف مبادرة الصبح ابلوتر، 

، املستدرك، كتاب 1091م ، برق2/148خزمية، كتاب الصالة، ابب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر 
 .4613، برقم 3/13، املصنف لعبد الرزاق 1126، برقم 1/443الوتر 

أخرجه أمحد واألثرم معلقا والطحاوي واحلاكم والطرباين من طرق عن ابن هليعة عن عبد هللا بن هبرية عن أيب متيم عبد هللا بن ( 1)
، 83، انسخ احلديث لألثرم ص: 6/397الغفاري به. انظر: املسند  مالك اجليشاين عن عمرو بن العاص عن أيب بصرة

، ولكن سقط من املستدرك 3/593، املستدرك، كتاب معرفة الصحابة 2167، برقم 2/279املعجم الكبري للطرباين 
لط، ولكن ، رجاله ثقات ما عدا ابن هليعة وهو خمت2/110إسناد وساقه عنه الزيلعي من طريق ابن هليعة به )نصب الراية 

، وأبو عبد الرمحن امسه عبد هللا بن يزيد 1/554روى عنه أبو عبد الرمحن املقرئ كما عند الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 
وهو من العبادلة األربعة الذين اشتهروا ابلرواية عن ابن هليعة قبل احرتاق كتبه، فزالت شبهة اختالطه يف هذا احلديث، فهو 

، مث إن احلديث قد ورد 45/205، وصححه حمققوا املسند، انظر: املسند 2/158 يف اإلرواء صحيح كما قاله األلباين
، والطرباين يف الكبري من طريقني عن سعيد بن زيد عن ابن هبرية عن أيب متيم 6/7من طريق آخر أخرجه أمحد يف مسنده 

أللباين: "فهذه متابعة قوية من سعيد بن زيد وقال ا .اجليشاين عن عمرو بن العاص عن أيب بصرة ورجاله ثقات رجال مسلم
 .2/158اين تدل على حفظ ابن هليعة" رمحه هللا. انظر: اإلرواء ر وهو االسكند

أخرجه الدارقطين وابن عدي وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن احلسني بن إمساعيل الضيب عن الفضل بن يعقوب ( 2)
هنشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عمر به. انظر: السنن  الرخامي عن أيب عاصم رواد بن اجلراح عن

، يف ترمجة 3/1039، الكامل البن عدي 1623، برقم 2/16للدارقطين، كتاب الوتر، ابب من انم عن وتره أو نسيه 
"صدوق اختلط  ، واإلسناد فيه أبو عاصم رواد بن اجلراح296، اإلعالم ص: 297رواد، انسخ احلديث البن شاهني ص: 

، 1009، وفيه هنشل بن سعيد وهو )مرتوك كذبه إسحاق( كما يف التقريب ص: 329آبخره فرتك" كما يف التقريب ص: 
"صدوق كثري اإلرسال" مث إنه مل يصح مساع الضحاك من ابن عمر كما 459والضحاك بني مزاحم قال عنه يف التقريب ص: 

وقال أيضا: "وال أعلم أن الضحاك رأى ابن عمر وال مسع منه والثاين هو أقرب"، أشار إليه ابن شاهني بقوله: " هذا مرسل" 
االنقطاع بني الضحاك وبني ابن عمر، وضعفه شديد لوجود رجل  -2ضعف بعض رواته  -1فاحلديث ضعيف بعلتني: 

 مرتوك وقال الشيخ جمدي يف تعليقه على السنن للدارقطين "إسناده ضعيف جدا". 
وأبو داود والرتمذي والنسائي والدارقطين والبيهقي واحلاكم وابن شاهني من طريقني عن زيد بن أسلم عن عطاء أخرجه أمحد ( 3)

، سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب يف الدعاء بعد الوتر، 3/44بن يسار عن أيب سعيد اخلدري به. انظر: املسند 
 =، برقم 2/330يف الرجل ينام عن الوتر أو ينساه،  ، سنن الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء1431، برقم 2/93
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 مع أدلتهمقضاء الوتر المطلب الثاني:  آراء العلماء في 

م  ن ب  ني األئم  ة املص  نفني يف  األث  رم واب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي :ذك  ر مس  ألة قض  اء ال  وتر ك  ل م  ن األئم  ة 
ف  أوردوا فيه  ا األحادي  ث املتعارض  ة مث إهن  م اتفق  وا عل  ى اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت حي  ث  ،انس  خ احل  ديث ومنس  وخه

يث أيب سعيد وابن عمر وما يف معنامها واليت تدل على أنه ال وتر بعد صالة الصبح عل ى وق ت أهنم محلوا حد
األداء االختياري، وأما األحاديث اليت تدل على األمر بقضاء الوتر عن د الض حى أو عن د ت ذكره أو اس تيقاظه 

يه عن د الض حى أو عن د م ا فإهنا حتمل على الشخص الذي مل يتمكن له أداء الوتر يف وقت ه االختي ار فإن ه يقض 
م   ذهب  األث  رم م  امإإل واخت  ار (1)ذك  ره أو اس  تيقظ، إال أن اب  ن ش  اهني رج  ح أوال النس  خ مث م  ال إىل اجلم  ع،

ولكن  ه ق  ال ع  ن ح  ديث أيب بص  رة "إال أن يف ح  ديث أيب بص  رة مع  ا آخ  ر أن  ه ال يقض  يه بع  د  اجلم  ع أيض  ا 
ض  اء ال  وتر م  ع ح  ديث أيب س  عيد يف أن  ه ال وت  ر بع  د ق  د أورد اب  ن اجل  وزي ح  ديث اب  ن عم  ر يف ق و(2)الفج  ر"،

الص   بح مث مج   ع بينهم   ا، إال أن   ه أش   ار إىل ض   عف احل   ديثني مجيع   ا بقول   ه: "عل   ى أن احل   ديثني ال يثبت   ان، ف   إن 
 (3).الضحاك مل يلق ابن عمر، وأبو هارون العبدي ليس عندهم بثقة"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 يف إزالة التعارض بني األحاديث على مسلكني:  ماء اختلفواأن العل تقدم 
كان  ت ه  ذه   عن  دي إن ، وق  د أش  ار إلي  ه اب  ن ش  اهني بقول  ه: "وال  ذي يش  بهاملس  لك األول: ادع  اء النس  خ

رد جم  ب ذلك" فه ذا ه و أش بهو األحاديث صحيحة املعاين فالناسخ منها النه ي ع ن ال وتر ابلنه ار م ع االختي ار، 
ه ب ل رواَيت كم ا ذام ع ب ني ، والنسخ ال يثب ت ابالحتم ال، وهل ذا م ال يف األخ ري إىل اجلاحتمال، وليس جزما

 إليه اآلخرون، 
تق  دم أن األئم  ة املص  نفني يف النس  خ يف احل  ديث ق  د س  لكوا ه  ذا  َيت: ااملس  لك الث  اين: اجلم  ع ب  ني ال  رو 

                                                 

، السنن 1188، برقم 2/53، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، ابب من انم عن وتر أو نسيه، 465-466 =
، السنن الكربى، كتاب الصالة، ابب من قال 1621، برقم 2/16للدارقطين، كتاب الوتر، ابب من انم عن وتره أو نسيه

، 297، انسخ احلديث البن شاهني ص: 1127، برقم 1/443، املستدرك، كتاب الوتر 2/480 يصله مىت ذكره،
واحلديث أعله الرتمذي ابإلرسال، لكون عبد الرمحن بن زيد بن أسلم هو الذي رواه موصوال عنده، وهو ضعيف، كما يف 

، وهو أحسن 508التقريب ص:  ، وأرسله عبد هللا بن زيد بن أسلم وهو )صدوق فيه لني( قاله يف578التقريب ص: 
حاال من أخيه عبد الرمحن، وهلذا رجح الرواية املرسلة على املوصولة ولكن عبد الرمحن اتبعه حممد بن مطرف املدين وهو ثقة 
عن زيد بن أسلم هبذا اإلسناد موصوال فهو إسناد صحيح، وقال احلاكم: "صحيح على شرط الشيخني" ووافقه الذهيب 

 . 2/153، ويف اإلرواء 5/175لباين يف صحيح سنن أيب داود وصححه الشيخ األ

 .300-299انسخ احلديث البن شاهني (1)

 .84انسخ احلديث لألثرم ص/ ( 2)

 .258اإلعالم ص (3)
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واأللب اين،  (3)والش وكاين (2)ورجحه أيضا احل افظ اب ن حج ر (1)املسلك، وهو الذي رجحه أيضا اإلمام النسائي
وقال احلافظ عقب حديث أيب سعيد "وهذا حممول على التعمد أو على أنه ال يقع أداء"، وقال األلب اين: "أن ه 
خاص مبن انم أو نسي فه ذا يص لي بع د الفج ر أي وق ت ت ذكر وأم ا ال ذاكر فينته ي وق ت وت ره بطل وع الفج ر 

  (4).وهذا بني ظاهر"
 ن إعمال احلديثني أوىل من إمهال أحدمها. وهللا أعلمواجلمع هو الراجح أل

** *** ** 

                                                 

 .257-3/256سنن النسائي ( 1)

 .2/609فتح الباري ( 2)
 . 3/59نيل األوطار  (3)
 .2/153واء الغليل إر  (4)
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 عشر:  المبحث السادس

 صالة الضحى

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صالة الضحى
 : صالها األحاديث الدالة على أن النبي

أر دخ  ل بيته ا ي  وم ف  تح مك ة فاغتس  ل وص  لى   اين ركع  ات، فل  م  ع ن أم ه  اين قال ت: " إن الن  يب  ( 1)
 (1) .صالها قط أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود"

 (2).كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ماشاء هللا"  عن عائشة "أن النيب  ( 2)

بثالث لن أدعهن ماعشت، بص يام ثالث ة أَيم م ن   عن أيب الدرداء قال: أوصاين حبييب رسول هللا  ( 3)
 (3) .كل شهر، وصالة الضحى، وأبن ال أانم حىت أوتر"

ص   لى الض   حى ببقي   ع ال   زبري     اين ركع   ات مث ق   ال: "إهن   ا  ع   ن أيب س   عيد اخل   دري "أن رس   ول هللا  ( 4)
 (4).صالة رغب ورهب"

 (5)".الضحى ست ركعات يكان يصل  عن أنس: "أن النيب  ( 5)

                                                 

، صحيح مسلم كتاب صالة 1176برقم  3/66لتهجد، ابب صالة الضحى يف السفر، صحيح البخاري كتاب ا (1)
، اإلعالم ص 290، انسخ احلديث البن شاهني ص /1664برقم  5/237املسافرين، ابب استحباب صالة الضحى، 

273 . 

ألثرم ص ، انسخ احلديث ل1662برقم  5/236صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب صالة الضحى،  (2)
 .273اإلعالم ص ،  119

، انسخ احلديث لألثرم ص 1672برقم  5/242صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب صالة الضحى،  (3)
121 . 

أخرجه ابن شاهني من طريق عبدهللا بن سليمان بن أشعث عن أمحد بن صاحل عن عبدهللا بن انفع عن هشام بن سعد عن  (4)
رواته ثقات إال  290اء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري به . انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/ زيد بن أسلم عن عط

ولكن قد روى عنه أمحد بن صاحل  552أن عبدهللا بن انفع، وهو ثقة يف حفظه لني صحيح الكتابة، كما يف التقريب ص 
 وهللا أعلم . يظهر يل صحيحا من كتابه فزالت عنه العلة، وهشام بن سعد صدوق له أوهام، فاحلديث كم

أخرجه الرتمذي يف الشمائل وابن شاهني عن حممد بن املثىن عن حكيم بن معاوية هو الزايدي عن زايد بن عبيدهللا عن محيد  (5)
الطويل عن أنس به. انظر: الشمائل احملمدية واخلصائل املصطفوية, لإلمام أيب عيسى الرتمذي, حتقيق: سيد بن عباس 

وحكيم بن  191، انسخ احلديث البن شاهني ص 290برقم  237ؤسسة الكتب الثقافية, الطبعة الثالثة. ص اجللييب, م
واحلديث رواه أيضاً  347وزايد بن عبيدهللا )مقبول( التقريب ص/  266معاوية قال احلافظ عنه: )مستور( التقريب ص/ 

ه سعيد بن مسلمة قال احلافظ عنه )ضعيف( من طريق آخر عن أنس به وفي 1276برقم  2/68الطرباين يف األوسط 
وفيه عمر بن خالد بن عباد إن كان هو الرقي فقال عنه الدارقطين: "ال أبس به" سؤاالت الربقاين  388التقريب ص/ 

واحلديث ذكره األلباين من شواهد حديث جابر الذي ورد مبعناه مث  2/255اجلامع يف اجلرح والتعديل  348برقم  50ص/
 =وحسن الشيخ  2/217جلملة فاحلديث ال ينزل عن رتبة احلسن إن مل يرق إىل الصحيح هبذه الشواهد" إرواء الغليل قال: "واب
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: "من حافظ على شفعة الضحى غف رت ل ه ذنوب ه ول و كان ت مث ل زب د عن النيب  عن أيب هريرة  ( 6)
 (1) .البحر"

: "أال أخربكم أبسرع كرة وأعظ م غنيم ة رج ل تؤض أ يف بيت ه مث عم د إىل عن النيب  رة عن أيب هري ( 7)
 (2).مسجد فصلى فيه صالة الغداة، مث عقب بصالة الضحى"

 (3) .كان يصلي الضحى"  عن انفع بن جبري عن أبيه: "أن النيب  ( 8)

 (4) .: "َي انس صل صالة الضحى فإهنا صالة األو ابني"عن أنس عن النيب   ( 9)
                                                 

 . 238سيد بن عباس اجلليمي من أجل الشواهد يف تعليقه على الشمائل احملمدية ص  =

 هريرة به. انظر: سنن الرتمذي أخرجه الرتمذي وابن ماجة وأورده األثرم عن النهاس بن قهم عن شداد أيب عمار عن أيب (1)
، سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف صالة 2/341أبواب الصالة، ابب ما جاء يف صالة الضحى، 

)ضعيف( التقريب : وهناس بن قهم قال احلافظ عنه  120، انسخ احلديث لألثرم ص 1382برقم  2/153الضحى، 
"هذا حديث ليس ابلقوي" وضعفه الشيخ األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجة فاحلديث ضعيف وقال األثرم:  1009ص/ 
 . 104ص 

ابن حبان عن حامت بن إمساعيل عن محيد بن صغر عن املقربي عن أيب هريرة به. انظر: مسند أيب يعلى  و أخرجه أبو يعلى (2)
فظ عنه: "صحيح الكتاب وحامت بن إمساعيل قال احلا 2535برقم  6/276صحيح ابن حبان  6559برقم  11/435

وقال األلباين: "هذا إسناد جيد إسناده رجال  274التقريب ص/  .صدوق يهم" وقال عن محيد بن صغر: "صدوق يهم"
 .2531برقم  6/71الصيحيح" مث ذكر األلباين شاهدين للحديث. انظر: السلسلة الصحيحة 

بدالرمحن السلمي عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن انفع أخرجه الطرباين واألثرم من طريق أيب عوانه عن حصني بن ع (3)
رجاله ثقات  121, انسخ احلديث لألثرم ص /1571برقم  2/135بن جبري بن مطعم عن أبيه به. انظر: املعجم الكبري 

عنه صم، مث سكت ما عدا عمار بن عاصم، ذكره البخاري وابن أيب حامت يف ترمجة عباد بن عاصم يقال له عمار بن عا
 6/488وذكره البخاري أيضاً يف التاريخ الكبري  6/84, اجلرح والتعديل 6/37انظر: التاريخ الكبري  البخاري وأبو حامت.

يف ترمجة عاصم بن عمري و أشار إىل حديثنا هذا حيث قال: "وقال أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن حصني عن عمرو مسع 
يصلي الضحى، وهذا ال يصح به" وذكره ابن حبان يف الثقات  أنه رأى النيب  يه عمار بن عاصم العنزي مسع انفعاً عن أب

 يف ترمجة عاصم بن عمري العنزي. 7/258

أخرجه ابن شاهني من طريق حيىي بن عثمان بن صاحل عن بكار بن حممد بن شعبة الربعي عن أبيه عن بكر األعنق عن اثبت  (4)
)صدوق رمي ابلتشيع ولني  :حيىي بن عثمان قال احلافظ عنه 293اهني ص عن أنس به. انظر: انسخ احلديث البن ش

 2/55وبكار بن حممد وفيه كالم أيضاً. انظر: لسان امليزان  1062بعضهم بكونه حدث من غري أصل( التقريب ص/ 
 1/349امليزان  وبكر األعنق قال الذهيب يف ترمجته: "مل يصح حديثه: اي أنس صل الضحى، وقال البخاري ال يتابع عليه"

وعوبد  4183برقم  7/197وأخرجه أبو يعلى من طريق عوبد بن أيب عمران عن أبيه عن أنس به. انظر: مسند أيب يعلى 
ذكر األلباين  7/92, التاريخ الكبري 3/304امليزان  .قال ابن معني: "ليس بشيء" وقال البخاري: "منكر احلديث"

نها طريق علي بن اجلند عن عمرو بن دينار عن أنس به, أخرجه العقيلي وأبو نعيم للحديث طرقاً متعددة مث ضعفها، ومن بي
قلت:مل أجد هذا احلديث يف أخبار أصبهان, ورواه الطرباين  8/247انظر السلسلة الضعيفة  1/124يف أخبار أصفهان 
 =ن حمقق املعجم األوسط ولكن فيه علي بن اجلعد بدل )علي بن اجلند(، مث إ 5453برقم  5/328يف املعجم األوسط 
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 لم يصلها:  األحاديث الدالة على أن النبي

مل يصل الض حى  الضحى قط" ويف لفظ: "أن النيب  قال: "ما صلى رسول هللا  عن أيب هريرة  ( 1)
 (1).إال مرة واحدة"

ويف لف  ظ: " مل يك  ن يص  لي  ."هالض  حى إال أن يق  دم م  ن مغيب   ييص  ل ع  ن عائش  ة: "م  ا ك  ان الن  يب  ( 2)
س بحة الض حى ق ط، وأين ألس بحها وإن ك ان رس ول  ييص ل ت رس ول هللا الضحى" ويف لفظ آخ ر: " م ا رأي 

   (2)".ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم هللا 

 إنك  م لتص  لون ص  الة م  ا ص  الها رس  ول هللا "ع  ن أيب بك  رة أن  ه رأى انس  اً يص  لون الض  حى فق  ال:  ( 3)
  (3) ".وال عامة أصحابه

 (4).الضحى؟ قال: "ال" ييصل إَيس قال: قلت البن عمر: أكان النيب عن الصلت بن  ( 4)

                                                 

قال: "إنه تصفحت يف األصل إىل علي بن اجلند" ولكين وجدت يف الضعفاء للعقيلي: )علي بن اجلند(، فإن كان الصواب  =
وإن كان هو علي بن اجلعد فهو ثقة، واإلسناد يكون  3/953علي بن اجلند فهو جمهول، كما قال العقيلي يف الضعفاء

من حديث أيب هريرة بلفظ: " ال حيافظ على صالة الضحى إال أواب وهي صالة  صحيحاً، ولكن احلديث له شاهد
وجاء يف صحيح مسلم يف كتاب صالة املسافرين ابب صالة األوابني حني  2/324األوابني" وحسن األلباين يف الصحيحة 

ة يف غري هذه الساعة عن زيد بن أرقم رآى قومًا يصلون الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصال 6/271ترمض الفصال 
 قال: "صالة األوابني حني ترمض الفصال". أفضل، إن رسول هللا 

اللفظ األول أخرجه ابن شاهني والنسائي يف الكربى واللفظ الثاين أخرجه أمحد وابن أيب شيبة وابن شاهني من طريق وكيع  (1)
انسخ احلديث البن شاهني ص  ،2/446املسند  انظر: .عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة به

السنن الكربى للنسائي كتاب الصالة ابب  ،2/407املصنف البن أيب شيبة كتاب الصلوات ابب من كان يصليها  ،292
رجاله ثقات ما عدا عاصم بن كليب و أبيه ومها صدوقان فاإلسناد حسن وقال  479برقم  1/265التسهيل يف تركها 

 .  15/472إسناده قوي( املسند حمققوا املسند )

ـ  1657برقم  5/235اللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب صالة الضحى،  (2)
اللفظ  1128برقم  3/12على صالة الليل  اري يف كتاب التهجد، ابب حتريض النيب اللفظ الثاين أخرجه البخ 1658

 . 1659برقم  5/236صحيحه كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب صالة الضحى،  الثالث أخرجه مسلم أيضاً يف

أخرجه أمحد والنسائي من طريقني عن معاذ بن معاذ عن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبدالرمحن بن أيب بكرة به. انظر:  (3)
, انسخ احلديث لالثرم 480رقم ب 1/265, السنن الكربى للنسائي كتاب الصالة ابب التسهيل يف تركها 5/45املسند 
رجاله كلهم ثقات ما عدا فضيل بن فضالة فإنه صدوق، فاإلسناد يكون به حسنا، وصححه الشيخ شعيب  118ص/ 

 . 1/352األرنووط يف تعليقه على زاد املعاد 

عن عبداملؤمن بن خالد عن  أخرجه األثرم معلقًا والبخاري يف اترخيه عن حممد بن محيد الرازي عن أيب متيلة حيىي بن واضح (4)
رجاله ثقات ما عدا حممد بن محيد  4/299التاريخ الكبري  ،118الصلت بن إايس به. انظر: انسخ احلديث لألثرم ص 

وقال الذهيب )من حبور العلم وهو ضعيف(   839 :فهو حافظ ضعيف وكان ابن معني حسن الرأي فيه قاله يف التقريب ص
فهذا  4/378لصلت بن إايس سكت عنه البخاري يف اترخيه وذكره ابن حبان يف الثقات وأما ا 3/530كما يف امليزان 

 =الضحى؟  : أتصلياحلديث هبذا اإلسناد ضعيف، ولكن ثبت يف صحيح البخاري بلفظ: "عن مؤرق قال: قلت البن عمر 
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 صالة الضحىالمطلب الثاني:  آراء العلماء في 

م ن ب ني األئم ة  األث رم واب ن ش اهني واب ن اجل وزي :ذكر أحاديث صالة الض حى املختلف ة ك ل م ن األئم ة 
"فالوج ه يف ه ذه األحادي ث  :اإلم ام األث رم اتفقوا على اجلمع بني أحادي ث الب اب املختلف ة، يق ول مث، اخلمسة

وزاد اب  ن (1) .ذاك، ورآه ق  وم تركه  ا فحفظ  وا ذاك" ويرتكه  ا، ذك  ر فض  لها ف  رآه ق  وم فحفظ  واإن  ه ك  ان يص  ليها 
اجل   وزي علي   ه بقول   ه: " ورآه ق   وم يص   ليها ركعت   ني، وق   وم يص   ليها أربع   اً، وق   وم يص   ليها س   تا، وق   وم يص   ليها 

: "وهذه أحاديث ليس ميكن أن يقضي أبحدها عل ى ص احبه، لتق ارب التك افؤ يف ويقول ابن شاهني (2). انياً"
ص لى ص الة الض حى ق ط" وقول ه يف ح ديث وكي ع: "إال  الرجال، وليس قول أيب هريرة: "مارأيت رس ول هللا 

أن ه فض ل  الضحى، ألنه ق د ص ح ع ن الن يب  يمرة واحدة" يقضي على من رآه صالها واألشبه أنه كان يصل
 (3) .الضحى، وأمر هبا ألنس بن مالك كذلك"صالة 

 المطلب الثالث مناقشة األقوال مع الترجيح

اجح  َيت، وه  و ال  ر ني ال  روااألث  رم واب  ن ش  اهني واب  ن  اجل  وزي ق  د اتفق  وا عل  ى اجلم  ع ب   :تق  دم أن األئم  ة 
 الك: ث مسيف ثال كما سيأيت، لكن هناك أقوال أخرى للعلماء يف إزالة التعارض، فاختالفهم ينحصر

مس لك النس خ: إن األئم ة امل ذكورين ذك روا يف كت بهم يف انس خ احل ديث ومنس وخه، وق د رد اب ن اجل  وزي 
 (4).هذا املذهب حيث قال: "قد ذكرت هذه األحاديث يف الناسخ واملنسوخ وليس لذلك وجه"

 : حكاه ابن القيم وغريه، واختلف أصحاب هذا املذهب على قولنيمسلك الرتجيح: 
 اب ن مفظ إىل اإلم اس به احل اة الفعل، ألهنا مثبتة، وفيه ا زَيدة عل م خفي ت عل ى الن ايف، ونترجح رواي ( 1)

 ريها.غإن أحاديث الفعل قد اتفق عليها الشيخان دون  :عبد الرب ومجاعة، وقالوا أيضا
 (5).ترجح رواية الرتك على الفعل لصحة سندها وعمل الصحابة مبوجبها  ( 2)

  أعلم .مع، وهللاه إذا تعذر اجلمع ويف مسألتنا قد أمكن اجلقلت: لكن الرتجيح إمنا يصار إلي
، وه و اختي ار املص نفني يف انس خ احل ديث، وه و ال ذي رجح ه اإلم ام الن ووي اجلمع بني الرواَيتمسلك 

ك  ان يص  ليها بع  ض األوق   ات   واحل  افظ اب  ن حج  ر،  يق  ول اإلم  ام الن  ووي " وأم   ا اجلم  ع ... فه  و أن الن  يب 
بعضها خشية أن تفرض"، وأجاب عن حديث عائشة بلفظ: "ما كان يصليها إال  أن جي ئ  لفضلها، ويرتكها يف

                                                 

كتاب التهجد، ابب صالة   ."؟ قال: ال إخالهقال: ال، قلت: فعمر؟ قال: ال، قلت: فأبو بكر؟ قال: ال، قلت: فالنيب  =
 . 1175برقم  3/66الضحى يف السفر، 

 . 121انسخ احلديث لألثرم ص/  (1)

 .275ـ  274اإلعالم ص/ (2)

 . 293-292انسخ احلديث البن شاهني ص/ (3)

 .274اإلعالم ص  (4)

 .3/71وما بعده، فتح الباري  1/345زاد املعاد  (5)
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أو تك  ون ق  د نف  ت  (1)وهللا أعل  م  و يك  ون النف  ي للمدوام  ة ال ألص  لها.م  ن مغيب  ه" عل  ى أن معن  اه: م  ا رأيت  ه، أ
 (2) .صالة الضحى املعهودة حينئذ من هيئة خمصوصة بعدد خمصوص يف وقت خمصوص

ك  ان ال ي داوم عل  ى ص  الة الض  حى وذل  ك   ب  ني أن ال  راجح ه و اجلم  ع بينه  ا، وأن الرس  ول ومم ا تق  دم يت 
رمح  ة أبمت  ه علي  ه الس  الم ح  ىت ال تف  رض عل  يهم فيش  ق عل  يهم ولكن  ه ح  ث أمت  ه عل  ى املداوم  ة عليه  ا، كم  ا يف 

حبف ظ األحادي ث حديث أيب هريرة وأيب ذر، وأما ما أتول ابن القيم أبن ه ك ان خاص اً أبيب هري رة ألن ه ك ان يه تم 
أيض   ا ابحملافظ   ة عل   ى الض   حى،  ف   ريده ح   ديث أيب ذر، حي   ث وص   اه الرس   ول  (3)فك   ان يفوت   ه قي   ام اللي   ل 

 فاستحبابه عام جلميع األمة وهللا أعلم . 

                                                 

 5/237املنهاج للنووي  (1)

 3/72باري فتح ال (2)

 1/357زاد املعاد  (3)
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 المبحث األول

 المشي أمام الجنازة 

 األحاديث الواردة في المشي أمام الجنازة: المطلب األول
 : ي أمام الجنازةالة على جواز المشاألحاديث الد

زَيدة  :وأاب بك ر وعم ر ميش ون أم ام اجلن ازة" ويف لف ظ "رأي ت الن يب  :ق ال عن عبد هللا بن عم ر  ( 1)
 (1) .()عثمان

                                                 

أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطين والبيهقي والطحاوي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن ( 1)
. اتبع مجاعة ابن عيينة يف روايتهم عن الزهري مرفوعا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه عبد هللا بن عمر 

وصوال وهم منصور بن املعتمر وزايد بن سعد وبكر بن وائل وابن أخي الزهري ويونس بن عبيد وآخرون، وخالفهم مجاعة م
فرووه عن الزهري مرسال فرواه مالك وعبد الرزاق عن معمر والرتمذي من طريق معمر ويونس بن عبيد ومالك وغريه عن 

 3/340نن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب املشي أمام اجلنازة، ، س140، 122، 37، 2/8الزهري مرسال. انظر: املسند 
، سنن النسائي كتاب 330-3/329، سنن الرتمذي كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف املشي أمام اجلنازة، 3179برقم 

أمام ، سنن ابن ماجه كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف املشي 1943برقم  4/358اجلنائز، ابب مكان املاشي من اجلنازة، 
، السنن 1791برقم  2/57، سنن الدارقطين كتاب اجلنائز ابب املشي أمام اجلنازة، 1482برقم  2/211اجلنازة، 

، شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب املشي يف اجلنازة أين ينبغي أن 4/23الكربى كتاب اجلنائز ابب املشي أمام اجلنازة 
، املوطأ لإلمام مالك كتاب 286اإلعالم ص/ ,386-384 ص/، انسخ احلديث البن شاهني6-2/5 ؟يكون منها

، املعجم الكبري للطرباين 6259برقم  3/444املصنف لعبد الرزاق  ،8برقم  1/225اجلنائز، ابب املشي أمام اجلنازة، 
( . واحلديث قد روي من طرق متعددة رواته ثقات، ولكنه اختلف يف وصله وإرساله فذهب 13136برقم  12/286
عة من العلماء إىل ترجيح إرساله منهم اإلمام أمحد وابن املبارك والنسائي والدارقطين، وقال الرتمذي: "وأهل احلديث كلهم مجا

يرون أن احلديث املرسل يف ذلك أصح" وخالفهم آخرون فرجحوا وصله منهم اإلمام البيهقي وابن املنذر وابن حزم كما يف 
لعالمة ابن دقيق العيد، ذكره األلباين يف اإلرواء حيث قالوا إن توهيم رواية سفيان التلخيص. وأشار إىل تصحيحه موصوال ا

ابن عيينة املسندة املرفوعة فيه نظر، ألنه مل ينفرد به بذلك بل اتبعه على ذلك مجاعة. وقال األلباين رمحه هللا "السيما وإمامهم 
ها يروي حينما روجع يف ذلك، فقد روى البيهقي عن علي بن يف ذلك أعين ابن عيينة كان يرويه رواية العارف املتثبت في

 املديين قال: قلت البن عيينة اي أاب حممد إن معمرا وابن جريج خيالفانك يف هذا يعين أهنما يرسالن احلديث عن النيب 
فتوهيم الزهري  4/23فقال: استيقن الزهري حدثنيه مسعته من فيه يعيده ويبديه عن سامل عن أبيه". انظر: السنن الكربى 

واحلالة هذه أقرب من توهيم هؤالء عنه، ولكن ال مربر للتوهيم إطالقا فكل ثقة وكل صادق فيما روى والراوي قد يسند 
...."  أحياان يرسله، فكل روى ما مسع واحلجة مع من معه زايدة علم، وهو هؤالء الذين أسندوا احلديث إىل النيب و احلديث 

، 1483برقم  2/211، سنن ابن ماجه 3/331ر شاهدا من رواية انس أخرجه الرتمذي يف سننه إىل آخر كالمه مث ذك
. وصححه موصوال حمققوا املسند، انظر: املسند 3/191اإلرواء  ،2690برقم  2/7والطحاوي يف معاين اآلاثر 

سئل ابن عيينة أن . وزايدة )عثمان( يف حديث ابن عمر زايدة صحيحة أيضا بل ملا 369، 10/229، 9/9، 8/138
ابن جريج ومعمر يقوالن فيه )وعثمان( قال: فصدقهما، قال: لعله قد قاله هو يعين الزهري ومل أكتبه لذلك إين كنت أميل إذ 

 . 4/24ذاك إىل الشيعة" السنن الكربى 
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املش  ي أم  ام اجلن  ازة أفض  ل؟  :قلن  ا لعل  ي ب  ن أيب طال  ب  ع  ن أيب س  عيد اخل  دري : ح  ديث عل  ي ( 2)
برأي ك تق ول؟  :. قل ت"ملكتوب ة عل ى التط وعإن فضل املاشي خلفها على املاشي أمامها كفض ل ص الة ا": قال
 (1) .غري مرة وال مرتني حىت بلا سبع مرارا" بل مسعته من رسول هللا : قال

 : في عدم جواز المشي أمام الجنازة األحاديث الدالة

"اجلنازة متبوعة وليست بتابع ة ول يس معه ا م ن ميش ي  :يقول عن النيب  عن عبد هللا بن مسعود  ( 1)
 (2) .أمامها"

                                                 

يد هللا بن زحر عن علي أخرجه عبد الرزاق وابن عدي وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن مطرح بن يزيد الكويف عن عب( 1)
برقم  3/447بن يزيد عن القاسم بن عبد الرمحن الشامي عن أيب سعيد اخلدري عن علي به. انظر: املصنف لعبد الرزاق 

. 2/417، العلل املتناهية 287، اإلعالم ص/ 388, انسخ احلديث البن شاهني ص/6/2440، الكامل 6267
، عبيد هللا بن زحر )صدوق خيطئ( كما يف التقريب 948تقريب ص/ومطرح بن يزيد أبو املهلب ضعيف كما يف ال

، القاسم بن عبد الرمحن )صدوق يغرب كثريا( التقريب 707علي بن يزيد األهلاين ضعيف قاله يف التقريب ص/ 638ص/
 وحيىي بن أيوب 498برقم  2/137فاإلسناد ضعيف واتبع حيىي بن أيوب مطرحا كما عند البزار يف مسنده  792ص/

وقال األلباين: )ضعيف جدا( وقال أيضا: "وهذا  1049الغافقي فيه كالم أيضا قال احلافظ عنه )صدوق رمبا أخطأ( ص/
إسناد ضعيف مسلسل ابلضعفاء، مطرح هذا قال الذهيب: "جممع على ضعفه"، وقال أبو حامت: "ليس ابلقوي يف احلديث 

من علي بن يزيد؟" وقال اآلجري عن أيب داود: "زعموا أن البلية من روى أحاديث عن علي بن يزيد فال أدري البالء منه أو 
: قال ابن حبان يروي املوضوعات عن األثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى -أي األلباين -قبل علي بن يزيد" قلت 

 .اخلرب إال مما عملته أيديهمابلطامات وإذا اجتمع يف إسناد خرب عبيد هللا وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرمحن مل يكن ذلك 
. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي والطحاوي وابن حزم من طرق عن أيب 9/12" السلسلة الضعيفة 2/419العلل املتناهية 

فروة اهلمداين عروة بن احلارث عن زائدة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه بلفظ "كنت أمشي يف جنازة فيها أبو 
أما إن فضل  ميشي خلفها يدي يف يده فقال علي  ميشيان أمامها وعلي  فكان أبو بكر وعمر  بكر وعمر وعلي 

الرجل ميشي خلف اجلنازة على الذي ميشي أمامها كفضل صالة اجلماعة على صالة الفذ، وأهنما ليعلمان من ذلك مثل 
، شرح معاين اآلاثر 4/25الكربى  السنن 3/445الذي أعلم ولكنهما سهالن يسهالن على الناس". انظر: املصنف 

. وفيه زائدة بن خراش وقيل حراش ابحلاء املهملة وقيل ابن أوس الكندي كما عند ابن 5/165، احمللى 2697برقم  2/9
حبان ذكره البخاري وأبو حامت وسكتا عنه وذكره ابن حبان يف الثقات وقال الدارقطين: )يعترب به( . انظر: التاريخ الكبري 

وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أيب شيبة حنوه موقوفا  6/339, الثقات البن حبان 3/612اجلرح والتعديل ، 3/432
املصنف كتاب  :على علي من طريق حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زايد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن أبزى به. انظر

حممد بن فضيل صدوق ويزيد بن أيب زايد "ضعيف كرب فتغري و  3/378اجلنائز ابب يف املشي أمام اجلنازة من رخص فيه 
انظر: مسند البزار  .وبقية رجاله ثقات. وأخرجه البزار من طريق آخر حنوه 1075وصار يتلقن وكان شيعيا" التقريب ص/

 3/236وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح  4/11واالختالف فيها اإلمام الدارقطين يف العلل  طرقه مجع . 2/123
"إسناده حسن وهو موقوف له حكم املرفوع، لكن حكى األثرم عن أمحد أنه تكلم يف إسناده" وعلق األلباين على كالم 

 اإلمام أمحد بقوله: "لكنه يتقوى ابلفريق اآلخر". 

اجلوزي كلهم أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه والبيهقي وعبد الرزاق وابن أيب شيبة وابن شاهني ومن طريقه ابن ( 2)
 = 432، 419، 1/394به. انظر: املسند  من طرق عن حيىي بن عبد هللا اجلابر عن أيب ماجد احلنفي عن ابن مسعود 
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 (1).وال ميشي بني يديها" ،"ال يتبع اجلنازة صوت وال انر :قال عن النيب  عن أيب هريرة  ( 2)

                                                 

، سنن الرتمذي كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف املشي خلف 3/341وسنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب اإلسراع ابجلنازة،  =
برقم  2/211جه كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف املشي أمام اجلنازة، ، سنن ابن ما1011برقم  3/332اجلنازة، 
, املصنف لعبد الرزاق كتاب اجلنائز ابب 4/422، السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب اإلسراع يف املشي ابجلنازة 1484

جلنازة من رخص فيه ، املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب يف املشي أمام ا6265برقم  3/446املشي أمام اجلنازة 
. وقال الرتمذي: "هذا 2/417، العلل املتناهية 289، اإلعالم ص/388، انسخ احلديث البن شاهني ص/3/278

حديث ال يعرف من حديث عبد هللا بن مسعود إال من هذا الوجه، قال: مسعت حممد بن إمساعيل يضعف حديث أيب 
من أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا" وفيه حيىي بن عبد هللا ماجد هذا، قال احلميدي قال ابن عيينة قيل ليحىي: 

. 1199"لني احلديث" وأبو ماجد جمهول مل يرو عنه غري حيىي اجلابر" التقريب ص/ 1059اجلابر قال يف التقريب: ص/
ذي والنسائي واحلديث ضعفه البيهقي أيضا كما يف السنن وقال احلافظ يف التلخيص: "ضعفه البخاري وابن عدي والرتم

 . "اتفقوا على ضعفه كما قال النووي: " 4/285والبيهقي وغريهم" وقال العراقي يف طرح التثريب 

أخرجه أمحد وأبو داود وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي من طريق حرب بن شداد عن حيىي بن أيب كثري عن ابب بن عمري ( 1)
، سنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب يف النار يتبع 2/528ه. انظر: املسند عن رجل من أهل املدينة عن أبيه عن أيب هريرة ب

وفيه رجل من أهل املدينة  163. وفيه ابب بن عمري وهو مقبول كما يف التقريب ص/3171برقم  3/337هبا امليت 
 91 يف أحكام اجلنائز ص/وأبوه مبهمان فاإلسناد ضعيف. ولكن احلديث يتقوى بشواهده املرفوعة واملوقوفة كما قاله األلباين

فاحلديث حسن ابلشواهد. ولكن الشواهد مل ترد فيها زايدة "وال ميشي بني يديها" بل انفرد هبا بعض طرق حديث أيب هريرة 
حيث أشار األلباين إىل هذا االختالف يف اإلرواء أهنا زاد بعض الرواة يف حديث أيب هريرة مث قال: "وخالف هشام الدستوائي 

وخالفه شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن رجل عن  2/427حيىي عن رجل عن أيب هريرة دون الزايدة أخرجه أمحد فقال عن 
. 3/194واحلديث ضعيف الضطرابه وجهالة رواته" اإلرواء  3/272أيب سعيد مرفوعا به وفيه الزايدة رواه ابن أيب شيبة 

اود: "وأما قوله "وال ميشي بني يديها فهو غري صحيح ألن بعض وقال شيخنا عبد احملسن العباد يف تعليقه على سنن أيب د
يقول: "الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء  عن النيب  األحاديث قد جاء خمالفا هلذا احلديث عن املغرية بن شعبة 

أمحد وأبو داود  منها والطفل يصلى عليه" . ويف لفظ: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه ابملغفرة والرمحة". أخرجه
والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي واحلاكم والطحاوي وابن شاهني من طرق عن زايد بن جبري بن حية عن أبيه عن 

، 3180برقم  3/340، سنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب املشي أمام اجلنازة، 4/247املغرية به مرفوعا. انظر: املسند 
، سنن النسائي كتاب اجلنائز، 1031برقم  3/349ب ما جاء يف الصالة على األطفال، سنن الرتمذي كتاب اجلنائز، اب

، سنن ابن 1942برقم  4/358وابب مكان املاشي من اجلنازة، 1941برقم  4/357ابب مكان الراكب من اجلنازة، 
ربى كتاب اجلنائز ابب ، السنن الك1507برقم  2/222كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف الصالة على الطفل   اماجه خمتصر 

، شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب 1344، 1343برقم  1/517، املستدرك كتاب اجلنائز 4/24املشي خلفها 
معلقا  ، اإلعالم390, انسخ احلديث البن شاهني ص/2692برقم  2/8املشي يف اجلنازة أين ينبغي أن يكون منها؟ 

)حسن صحيح( وقال احلاكم: "صحيح على شرط البخاري" ووافقه الذهيب . ورجاله كلهم ثقات وقال الرتمذي: 291ص/
ووافقهما أيضا األلباين رمحهم هللا. رواه الطرباين وأمحد من طريق يونس بن عبيد عن زايد بن جبري هبذا اإلسناد موقوفا. انظر: 

لطرباين موقوفا على املغرية "لكن رواه ا 2/114. وقال احلافظ يف التلخيص  20/430املعجم الكبري  4/249املسند 
 =وقال مل يرفعه سفيان ورجح الدارقطين يف العلل املوقوف". وقال األلباين معلقا عليه: "قد رفعه مجاعة من الثقات عن زايد بن 
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فاإلم  ام اب  ن  ،ف  أوردا فيه  ا األحادي  ث املتعارض  ة ،اب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزي ان:ذك  ر ه  ذه املس  ألة اإلمام  
"وه ذا ابب مش كل ع ن القط ع في ه : َيت حيث ق ال رمح ه هللااني يف إزالة التعارض بني الرو شاهني ذكر احتمال

ألن  ،وأب   و بك   ر وعم   ر وعثم   ان مش   وا أم   ام اجلن   ازة مث ت   رك ذل   ك الن   يب  فيج   وز أن يك   ون الن   يب  ،بنس   خ
يك ون مش ى  "وجي وز أن ق ال:مث  "وإن مل يك ن اإلس ناد مث ل األول ،احلديث ابلنهي عن املشي أمامه ا ق د روي

فلم ا   ،كم ا إذا ص لى س لم تس ليمة واح دة ع ن ميين ه مث يق وم  ،ومش ى خلفه ا لعل ة ،بني يديها لعلة رسول هللا 
 ،ميش ي معه ا :مث ج اءت الرخص ة من ه أبن ه ق ال ،كثر الناس على ميين ه وخ ال اليس ار س لم ع ن ميين ه وع ن مشال ه
  (1)وهللا أعلم". ،مامهاحيث  جاء يف املشي خلفها من الفضل ما مل جيئ يف املشي أ

: "قل  تيف املش  ي أم  ام اجلن  ازة، حي  ث ق  ال:  وأم  ا اإلم  ام اب  ن اجل  وزي فإن  ه ق  د رج  ح ح  ديث اب  ن عم  ر 
فأم  ا ه  ذه  ،وه  و م  ذهب عام  ة الص  حابة والعلم  اء ،وعلي  ه االعتم  اد ،احل  ديث األول ح  ديث اب  ن عم  ر ص  حيح

وعل ي ب ن  ه ال ي روي إال ع ن عبي د هللا ب ن زح رألن  ،أم ا األول فمط رح ال حي تج ب ه حب ال ،األحادي ث ف ال تثب ت
وأب و  ،ما الثاين فيحىي اجلابر ليس بشيء وال حيتج ب هأو  ،فإسناد احلديث شديد الوهي ،وكالمها ضعيفان ،يزيد

 :وقي ل ليح ي م ن أب و ماج د؟ فق ال ،وال روى عنه غ ري حي ىي ،ماجد رجل جمهول ال يعرف يف أصحاب عبد هللا
 .(2)فيها من يعتمد عليه"وحديث املغرية موقوف فليس  ،الثالث ففيه رجالن جمهوالنوأما  ،طارت طرأ علينا

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

م اب ن جح ل دى اإلم اينم ا ت ر ب النسخ واجلم ع، تقدم أن اإلمام ابن شاهني ذكر احتمالني يف إزالة التعارض
 : كالتايلوتفصيل املسالك الثالثة   ،اجلوزي مسلك الرتجيح
يك ون  أن فق ال إن ه حيتم ل كم ا س بق النق ل عن ه،  اإلمام ابن ش اهني ذكره ،دعوى النسخ املسلك األول:

الحتم  االت فه  و ابولك  ن النس  خ ال يثب  ت  النه  ي ع  ن املش  ي أم  ام اجلن  ازة.ديث حب   منس  وخ أم  ام اجلن  ازة املش  ي
 جي  وز أن يقط  ع يف ش  يء م  ن ه  ذا "وال :واإلم  ام اب  ن ح  زم حي  ث ق  ال ،رده احل  افظ العراق  يو  ،مس  لك مرج  وح

بع  د ذك  ر  "احلكم  ة يف ذك  ر فع  ل أيب بك  ر وعم  ر  وق  ال العراق  ي: (3)ل ذل  ك ممك  ن"ألن اس  تعمال ك   ،بنس  خ
 (4)أن يعلم بذلك أن احلكم مستمر غري منسوخ". فعل النيب 

ح ديث  ف رجح كما سبق النقل عن ه،اإلمام ابن اجلوزي   إليه ذهب ،الرتجيح بني الرواَيت املسلك الثاين:

                                                 

 . 95وأحكام اجلنائز ص/ 3/170جبري كما تقدم والرفع زايدة من ثقة فيجب قبوهلا وال مربر لردها" اإلرواء  =

 . 391-390البن شاهني ص/ انسخ احلديث( 1)

 . 292اإلعالم ص/ (2)

 . 5/165احمللى  (3)

 . 3/287طرح التثريب  (4)
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 :وق ال اخلط ايب ،(2)ومالك والزهري وابن عبد الرب (1)البيهقي والنوويواختاره  ،ابن عمر يف املشي أمام اجلنازة
 واستدلوا لذلك ابألدلة التالية:  .(3)وبه قال أكثر أهل العلم

 .، وأحاديث النهي كلها ضعيفةإن أحاديث املشي أمام اجلنازة أكثر وأصح ( 1)

 .عبد الرب وعليه عمل أهل املدينة قاله ابن ،ن وأكثر الصحابةيشدعمل اخللفاء الرا ( 2)

 دم.إذا أمكن اجلمع بني الرواَيت املختلفة فإن اجلمع يكون هو املق يقال ولكن

حي ث محل وا  ،(5)واأللباين (4)الطحاوي وابن حزم : وبه قالاجلمع بني الرواَيت املختلفة املسلك الثالث:
إن املش ي أم ام اجلن ازة وخلفه ا ك ل ذل ك ثب ت  وا:ى التوس عة وج واز ذل ك. وق الحديث املشي أمام اجلن ازة عل 

 : فضل وذلك لألمرينأأن املشي خلفها  إال .(6)عن النيب 
ل  ى الف  ذ" وه   و أن املش  ي خلفه  ا أفض  ل م  ن أمامه  ا مث  ل ص  الة اجلماع  ة ع"  مل  ا ج  اء ع  ن عل  ي ( 1)

 موقوف حسن اإلسناد وله حكم الرفع كما تقدم خترجيه.

وك ذلك قول ه  "اع اجلن ائزاتب  "أم ران رس ول هللا  :كما يف حديث الرباء  ،وافق ألمر الرسول وهو م ( 2)
 ... وكلمة )االتباع( تقتضي أن يكون املشيع خلفها. ""من تبع جنازة 

 فه و لبي ان اجل واز وللتوس عة، وقي ل وأاب بكر وعمر وعثم ان أم ام اجلن ازة الرسول  من مشيوأما ما ورد 
"ف ال  :ق ال اخلط ايبفوأم ا الراك ب ، (7)قاله الطح اوي ،ض إما لنساء خلفها فكره خمالطة الرجاللعل ذلك لعار 

 (8)أعلمهم اختلفوا يف أن الراكب يكون خلف اجلنازة".

ق  دم. تعيف كم  ا وأم  ا م  ا ج  اء يف ح  ديث اب  ن مس  عود املن  ع املطل  ق م  ن املش  ي أمامه  ا فه  و ح  ديث ض  
 وهللا أعلم. ،فالراجح اجلمع

                                                 

 . 5/239اجملموع ( 1)

 . 213-6/212التمهيد ( 2)

 . 1/308معامل السنن ( 3)

 . 5/165احمللى  (4)

 . 96-95أحكام اجلنائز ص/( 5)

 6/211زايدة )خلفها( ولكن قال ابن عبد الرب يف التمهيد أخرجه الطحاوي من يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس ب( 6)
وهي زايدة منكرة. ولكن قال األلباين: "وهذا سند على شرط الشيخني" وأحال أيضا إىل ابن ماجه ولكن مل أقف هذه الزايدة 

 . 95وأحكام اجلنائز ص/ 2/7يف سنن ابن ماجه. انظر: شرح معاين اآلاثر 

 . 2/8,11شرح معاين اآلاثر ( 7)

 . 1/308معامل السنن ( 8)
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 ثانيالمبحث ال

 الصالة على الجنازة في المسجد 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الصالة على الجنازة في المسجد
 : األحاديث الدالة على عدم جواز صالة الجنازة في المسجد

"فل يس ل ه  :"من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له" ويف لف ظ :عن النيب  عن أيب هريرة  ( 1)
 (1)."فال شيء عليه" :بلفظشيء" وعند أيب داود 

                                                 

أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي وابن أيب شيبة وابن عدي وابن شاهني ومن طريقه ابن ( 1)
، 505، 455، 2/444به. انظر: املسند  اجلوزي من طرق عن ابن أيب ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة 

، سنن ابن ماجه كتاب اجلنائز، 3191برقم  3/345ب اجلنائز، ابب الصالة على اجلنازة يف املسجد، سنن أيب داود كتا
، 6579برقم  3/527, املصنف لعبد الرزاق 1517برقم  2/228ابب ما جاء يف الصالة على اجلنائز يف املسجد، 

عاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب الصالة على ، شرح م4/52السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب الصالة على اجلنازة يف املسجد 
، املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب من كره 2751برقم  2/21اجلنازة هل ينبغي أن تكون يف املساجد أو ال؟ 

 ، اإلعالم401-400, انسخ احلديث البن شاهني ص/4/1374، الكامل 3/364الصالة على اجلنازة يف املسجد 
 448وأعل احلديث بصاحل بن نبهان موىل التوأمة فهو صدوق اختلط أبخره" كما يف التقريب ص/. 171البن اجلوزي ص/

أن  : "وهذا خرب ابطل كيف خيرب املصطفى 1/466وهلذا ضعف احلديث مجاعة منهم ابن حبان، كما قال يف اجملروحني 
بن البيضاء يف املسجد" وكذلك ملا سئل على سهيل  املصلي يف املسجد على اجلنازة ال شيء له من األجر مث يصلي هو 

صلى على سهيل بن البيضاء يف املسجد" مث قال: "حىت  اإلمام أمحد عن هذا احلديث فأجاب: "حديث عائشة أن النيب 
 174يثبت حديث صاحل موىل التوأمة" كأنه عنده ليس بصحيح، وكذلك ضعفه ابن شاهني وابن اجلوزي يف اإلعالم ص/

فهم ضعفوه من أجل ضعف صاحل، وتوهم التعارض حبديث عائشة الذي سيأيت  15/454وحمققوا املسند  والعلل املتناهية
خترجيه إن شاء هللا، ولكن الراجح أن العلتني منتفية يف هذا احلديث، ألن صاحلا موىل التوأمة صدوق يف نفسه إال أنه اختلط 

قبل االختالط فروايته عنه مستقيمة، كما نص عليه األئمة:  آبخره، لكن ابن أيب ذئب الذي روى هذا احلديث ممن روى عنه
، الكامل 2/536، هتذيب التهذيب 261علي بن املديين وابن معني واجلوزجاين وابن عدي. انظر الكواكب النريات ص/

والذي أراه .. وأما العلة الثانية فقد أجاب عنها األلباين رمجه هللا: "4/52اجلوهر النقي  1/198، زاد املعاد 4/1373
أنه ال ينبغي عند نقد احلديث أن يالحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أهنا تعارض احلديث فيتخذ ذلك حجة للطعن يف 
احلديث، فإن هذا مع كونه ليس من قواعد احلديث لو اعتمد عليه يف النقد، للزم منه رد كثري من األحاديث الصحيحة اليت 

ن حديث صاحل خمالفا حلديث عائشة فال ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي وردت ابلطرق القوية، وعلى هذا فكو 
التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة احلديثية، كما قرره احلافظ يف شرح النخبة وغريه" مث ذكر الشيخ األلباين وجه 

ث بلفظ من صلى على جنازة فال . وقد روي احلدي2351برقم  5/464اجلمع بني احلديثني انظر السلسلة الصحيحة 
شيء له" وبلفظ "فليس له أجر" كما رواه أبو حذيفة عن الثوري عن ابن أيب ذئب به. وقال ابن عبد الرب رمحه هللا "فهو 

. وكذلك ورد بلفظ "فال 6/250خطأ ال إشكال فيه ومل يقل أحد يف هذا احلديث ما قاله أبو حذيفة" انظر: التمهيد 
م عليه الشيخ األلباين ابلشذوذ حيث قال: "ومما يؤكد شذوذها ويؤيد أن احملفوظ رواية اجلماعة زايدة شيء عليه" فقد حك

 =وأاب بكر إذا جاؤوا فلم جيدوا إال أن  الطيالسي وابن أيب شيبة عقب احلديث, قال صاحل: وأدركت رجاال ممن أدركوا النيب 
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 : على جواز صالة الجنازة في المسجداألحاديث الدالة 

 (1)."ما صلي على أيب بكر إال يف املسجد" :عن عروة بن الزبري أنه قال ( 1)

 (2)."صلي على أيب بكر وعمر جتاه املنرب" :عن املطلب بن عبد هللا أنه قال ( 2)

 ،ة س  عد ب ن أيب وق  اص يف املس  جد فتص  لي علي  هع ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا أهن ا أم  رت أن مي  ر جبن  از  ( 3)
عل ى س هيل ب ن البيض اء إال  ما صلى رسول هللا  ،ما أسرع ما نسي الناس :فقالت ،فأنكر الناس ذلك عليها

 (3).يف املسجد"

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الصالة على الجنازة في المسجد مع أدلتهم

ب  ني األئم  ة  م  ن ي فق  طاب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وز  ان:جد اإلمام  ذك  ر مس  ألة الص  الة عل  ى اجلن  ازة يف املس  
ني ال ة التع ارض ب ا يف إز اختلف و  ،وأوردا فيه ا ح ديث أيب هري رة م ع ح ديث عائش ة ،املصنفني يف انسخ احل ديث

 : الروايتني على قولني
نس   خه  ،ح   ديث أيب هري   رة منس   وخ إن ك   ان ص   حيحاأن ذه   ب اإلم   ام اب   ن ش   اهني إىل  : الق   ول األول

عل  ى أيب بك  ر وعم  ر رض  ي هللا عنهم  ا يف املس  جد فلم  ا  بص  الة الص  حابةواس  تدل عل  ى ذل  ك  ،ث عائش  ةح  دي
 ،واس تدل ل ه اب ن اجل وزي ابلت اريخ (4) الص حابة ثب ت أن الص الة عل ى اجلن ازة يف املس جد ه و احملك م. عمل به

                                                 

صاحلا كان يروي احلديث بلفظ اجلماعة فإنه هو الذي يناسب ما يصلوا يف املسجد رجعوا فلم يصلوا" فهذا صريح يف أن  =
حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصالة على اجلنازة يف املسجد خبالف رواية أيب داود: "فال شيء عليه" فإهنا 

يه قالوا: ليتحد معىن تباينه وتنافيه ويدل ذلك أيضا على بطالن أتويل رواية اجلماعة إىل رواية أيب داود أي فال شيء عل
. وقال ابن عبد الرب: "والصحيح يف هذا ما قاله حيىي القطان مع 5/463اللفظني وال يتناقضان". انظر: السلسلة الصحيحة 

وذلك قوله: "من صلى على جنازة يف  ثقته وحفظه وإمامته وسائر رواة هذا احلديث عن ابن أيب ذئب إبسناده عن النيب 
 . 6/251التمهيد  املسجد فال شيء له"

املصنف كتاب اجلنائز ابب  :أخرجه ابن شاهني معلقا وعبد الرزاق عن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه به. انظر( 1)
، ولكنه منقطع ألن عروة 402، انسخ احلديث البن شاهني ص/6576برقم  3/526الصالة على اجلنازة يف املسجد 

 . 4/114التهذيب  :انظر خالفة عمر  خالفة عثمان وقيل يف آخر ولد يف

أخرجه ابن شاهني معلقا وابن أيب شيبة موصوال من طريق وكيع عن كثري بن زيد عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب به. ( 2)
انسخ احلديث البن شاهني  3/364املصنف كتاب اجلنائز ابب يف الصالة على امليت يف املسجد من مل ير به أبسا  :انظر
ولكن  949وفيه كثري بن زيد صدوق خيطئ واملطلب صدوق كثري التدليس واإلرسال كما يف التقريب ص/ 403ص/

فإنه رواه عبد الرزاق وابن أيب شيبة عن الفضل بن  احلديث حيسن ابلطريق األول مما يتعلق أبيب بكر وأما ما يتعلق بعمر 
برقم  3/526املصنف لعبد الرزاق  :يف املسجد" انظردكني عن مالك بن أنس عن انفع عن ابن عمر أن عمر صلي عليه 

 فاألثر صحيح هبذا اإلسناد.  3/364، املصنف البن أيب شيبة 6577

، انسخ احلديث البن 2250، 2249برقم  7/43صحيح مسلم كتاب اجلنائز، ابب الصالة على اجلنازة يف املسجد، ( 3)
 . 173اإلعالم ص/ 401شاهني ص/

 . 404شاهني ص/ انسخ احلديث البن( 4)
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فيك  ون  ، هري  رةفكأن  ه مت  أخر ع  ن ح  ديث أيب ،م  ن جه  ة أن س  هيل ب  ن بيض  اء ت  ويف س  نة تس  ع بع  د غ  زوة تب  وك
 انسخا حلديث أيب هريرة.

أن  :"والص  واب أن يق  ال :ف ح  ديث أيب هري  رة حي  ث ق  اليض  عتوذه  ب اب  ن اجل  وزي إىل : الق  ول الث  اين
ص اا أييت ابألش ياء ال يت " :قال أبو حات ابن حبان ،فإن فيه صاحلا موىل التوأمة ،ال يثبت حديث أيب هريرة 

وق ال عب د هللا ب ن  ،وكان شعبة ينهى عنه ،وقال مالك ليس بثقة ،الرتك واستحق تشبه املوضوعات من الثقات
كأن ه ال يثب ت عن ده أو   "سألت أيب عن حديث أيب هريرة "من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له :أمحد

 (1)ليس بصحيح".

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

س لكني وهن اك متع ارض عل ى إهنم ا اختلف ا يف إزال ة الحيث ابن شاهني وابن اجلوزي  :تقدم قول اإلمامني
 مسلك آخر فينحصر اختالف العلماء يف ثالثة مسالك: 

 ،يب هري رةأصحة حديث  اإلمام ابن شاهني على فرض هاختار : ادعاء النسخ يف املسألة -املسلك األول
 ن رس ول هللا م رة مس ع ب و هري ولك ن جي اب أبن ه حيتم ل أن يك ون أ بعمل الصحابة، وابلتاريخ،استدل لذلك و 

ا االس  تدالل فه ذ ،ب وكتغ زوة ول يس يف ح ديث أيب هري  رة تص ريح أبن ه مسع ه قب ل  ،بع د وف اة س هيل ب ن بيض اء
 النسخ ال يثبت ابالحتمال.و  ،مبين على االحتمال

حي ث ق ال إن ح ديث أيب هري رة انس خ  ،ذهب اإلمام الطحاوي عكس ما ذهب إليه اإلمام اب ن ش اهنيو 
ص  لى عل  ى  واس  تدل ل  ذلك بك  ون الص  حابة أنك  روا عل  ى عائش  ة مل  ا ح  دثت أبن الرس  ول  ،عائش  ة حل  ديث

خبالف ما عن دها ول و ال  مل ينكروا عليها إال وعندهم دليل من رسول هللا وهم  ،سهيل بن بيضاء يف املسجد
ح ة ال يت مل يتق دمها يف ح ال اإلاب ألن حديث عائشة في ه إخب ار ع ن فع ل رس ول هللا و  ،ذلك ملا أنكروا عليها

الذي تقدمته اإلابحة فصار ح ديث أيب هري رة أوىل م ن  ويف حديث أيب هريرة إخبار عن هني رسول هللا  ،هني
 (2) حديث عائشة.

ن عائش  ة ه  ي ال  يت أنك  رت عل  يهم فلم  ا أنك  رت س  لموا هل  ا ف  دل عل  ى أهن  ا أل ،ويف ه  ذا االس  تدالل نظ  ر
وق   ال   إن الص   حابة ص   لوا عل   ى أيب بك   ر وعم   ر يف املس   جد،قال   ه احل   افظ اب   ن حج   ر. مث ،حفظ   ت م   ا نس   وه

 (3)."احلافظ "وهذا يقتضي اإلمجاع على جواز ذلك
وه و م ذهب اإلم ام أمح د كم ا ذك ره  ،اخت اره اإلم ام اب ن اجل وزيالرتجيح ب ني ال رواَيت.  -املسلك الثاين

عفوا ح ديث أيب هري رة م ن وض ،وبعمل الصحابة عليه ،حيث رجحوا حديث عائشة لصحة إسناده ،(4)النووي
                                                 

 . 174اإلعالم ص/( 1)

 . 2/21شرح معاين اآلاثر  :انظر( 2)

  .3/256,257فتح الباري  :انظر( 3)

 ، . 44-7/43املنهاج للنووي  :انظر( 4)
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أجي ب أبن ح ديث أيب هري رة اثب ت، والعل ة امل ذكورة ليس ت قادح ة كم ا تق دم ولك ن  ،أجل صاا موىل التوأمة
 فمذهب الرتجيح ضعيف.يصار إليه إال إذا مل ميكن اجلمع، الرتجيح ال و  .بياهنا

 ه خمتلف ة وه يلب اب بوج و ي ث امجع مجاعة م ن احملقق ني ب ني أحاد : بني الرواَيت اجلمع -املسلك الثالث
 : ما يلي

علي  ه" أي ف  ال إمث . "ف  ال ش  يءأي: ح  ديث أيب هري  رة امل  راد بقول  ه: "ف  ال ش  يء ل  ه" يف ق  ال بعض  هم إن  ( 1)
بع ض ال رواَيت يف ح ديث أيب هري رة بلف ظ "ف ال  مب ا ورد يفواس تدلوا عل ى ه ذا  ،عليه فصالته صحيحة

كم ا ق ال   ،ال ش يء علي ه" مع روف يف لس ان الع ربإن محل "فال شيء له" على "ف ، وأيضا شيء عليه".
ُتمْ  ِإنْ ﴿تع  اىل  ُتمْ  أاْحسا  ن ْ ِإنْ  ألانْ ُفِس  ُكمْ  أاْحسا  ن ْ أي فعليه  ا" ق  ال اب  ن عب  د ال  رب "ومثل  ه   (1)﴾ ف الاها  ا أاسا  ْأتُْ  وا
 (2).كثري"

فه و حمم ول عل ى نق ص األج ر يف ح ق م ن  ،حيمل قوله "فال شيء له" أي ال حيصل على األجر الكام ل ( 2)
مل ا فات ه م ن تش ييعه إىل املق ربة وحض ور دفن ه م ن األج ر  ،ومل يشيعها إىل املقربة ،لى يف املسجد ورجعص

 ،ي ؤجر أيض ا عل ى كث رة خط اه"  :وزاد اخلط ايب علي ه بقول ه ،(3)قاله النووي ،املوعود بقرياطني على ذلك
 (4).برا وهللا أعلم" ابإلضافة إىل من صلى عليه ،فصار الذي يصلي عليها يف املسجد منقوص األجر

مع ا قول ه )ف ال  "وميك ن أن يق ال إن :بوجه آخر وارتضى به األلب اين حي ث ق ال (5)مجع اإلمام السندي ( 3)
فاحل ديث لبي ان أن ص الة اجلن ازة يف املس جد  ،ألج ل كون ه ص لى يف املس جد ،شيء له( أي ف ال أج ر ل ه

وإمن  ا احل  ديث  ،ر أص  ل الص  الة ابقف  أج ،كم  ا يف املكت  وابت  ،ألج  ل كوهن  ا يف املس  جد ،ل  يس هل  ا أج  ر
فيك  ون احل ديث مقي دا إلابح ة الص الة م  ن  ،إلف ادة س لب األج ر بواس طة م  ا يت وهم م ن أهن ا يف املس جد

وينبغ   ي أن يتع   ني ه   ذا االحتم   ال دفع   ا  ،غ   ري أن يك   ون هل   ا ب   ذلك فض   يلة زائ   دة عل   ى كوهن   ا خارجه   ا
نع م  ،قول بكراهة الصالة يف املسجد مشكلعلى هذا فال ،للتعارض وتوفيقا بني األدلة حبسب اإلمكان

وفعل ه يف  ،ك ان يص لي خ ارج املس جد  بن اء عل ى الغال ب أن ه  ،ينبغي أن يكون األفضل خارج املسجد
 (6)وهللا أعلم" ،املسجد كان مرة أو مرتني

برج ل  "أن اليه ود ج اؤوا إىل الن يب  :ويدل على أفضلية اجلنائز خارج املس جد ح ديث اب ن عم ر: قلت

                                                 

  7ين إسرائيل رقم الآلية /ب( 1)

 . 6/251التمهيد  (2)

 .7/44املنهاج للنووي  :انظر( 3)

 . 1/312معامل السنن  (4)

 اشية اإلمام السندي على سنن ابن ماجة , دار املؤيد ابلرايض, دار املعرفة بريوت, الطبعة الثانية ,انظر: ح( 5)
 (229-2/228)ه1418

 . 5/464السلسلة الصحيحة  (6)
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وقال اب ن حج ر "ودل ح ديث اب ن عم ر  (1)"هم وامرأة زنيا فأمر هبما فرمجا قريبا موضع اجلنائز عند املسجدمن
امل ذكور عل ى أن ه ك ان للجن ائز مك ان مع د للص الة عليه ا فق د يس تفاد من ه أن م ا وق ع م ن الص الة عل ى بع  ض 

 اجلنائز يف املسجد ألمر عارض أو لبيان اجلواز"
 أوىل م  ن ل احل ديثنيعن د هللا أن م ذهب اجلم  ع ه و أع دل املس  الك ألن إعم اوال ذي ت رجح ل دي والعل  م 

 إمهال أحدمها وهللا أعلم.
** *** ** 

                                                 

 . 1329برقم  3/256صحيح البخاري مع الفتح ( 1)



 - 337 - 

 المبحث الثالث

 عدد التكبير على الجنائز 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في عدد التكبير على الجنائز
 : حاديث الدالة على أربع التكبيراتاأل

خ   رج إىل املص   لى  ،نع   ى النجاش   ي يف الي   وم ال   ذي م   ات في   ه رس   ول هللا "أن : ع   ن أيب هري   رة  ( 1)
 (1) .فصف هبم وكرب أربعا"

 (2)  .صلى على أصحمة النجاشي فكرب أربعا" أن النيب  عن جابر  ( 2)

 (3).وكرب أربعا" ،وصفوا خلفه ،إىل قرب رطب فصلى عليه " انتهى رسول  :عن ابن عباس  ( 3)

، وك رب عم ر عل ى أيب عل ى اجلن ائز أربع ا آخ ر م ا ك رب رس ول هللا  :عن ابن عباس رض ي هللا عنهم ا ( 4)
 ،وك  رب احلس  ني عل  ى احلس  ن أربع  ا ،وك  رب احلس  ن عل  ى عل  ي أربع  ا ،ب  ن عم  ر عل  ى عم  ر أربع  ا وك  رب عب  د هللابك  ر 

وأم ا عن د البيهق ي واب ن ش اهني حن وه  ،وكربت املالئكة عل ى آدم أربع ا" ه ذا لف ظ احل ازمي واحل اكم وال دارقطين
 (4)تصرا على املرفوع فقط.خم

                                                 

، صحيح مسلم كتاب 1245برقم:  ،3/150صحيح البخاري كتاب اجلنائز، ابب الرجل ينعى على أهل امليت بنفسه، ( 1)
 . 420، الرسوخ ص/1/456، االعتبار 2201، برقم 7/24اجلنائز، ابب يف التكبري على اجلنازة، 

، صحيح مسلم كتاب 1334، برقم: 3/260(  64صحيح البخاري كتاب اجلنائز، ابب التكبري على اجلنازة أربعا )( 2)
 . 321، الرسوخ ص/2201، برقم: 7/24(  22اجلنائز، ابب يف التكبري على اجلنازة )

، صحيح مسلم كتاب اجلنائز، ابب 1319، برقم: 3/240صحيح البخاري كتاب اجلنائز، ابب الصفوف على اجلنازة، ( 3)
 .321الرسوخ ص/، 2208، برقم: 7/27الصالة على القرب، 

نيس بن بكر بن خنيس عن الفرات بن سليمان أخرجه الدارقطين واحلاكم واحلازمي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن خ( 4)
بن عباس به. انظر: السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب التسليم يف اجلنازة واحد  اجلزري عن ميمون بن مهران عن عبد هللا

، السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع, ورأي 1800، برقم: 2/59
، انسخ احلديث 1/460، االعتبار 1424، برقم: 1/543، املستدرك كتاب اجلنائز 4/37ضهم الزايدة منسوخة بع

، وفيه خنيس بن بكر بن خنيس ضعفه صاحل بن حممد جزرة وذكره ابن حبان يف الثقات. انظر: 366البن شاهني ص/
هو الفرات بن السائب قال الدارقطين: يف سننه  ، والفرات بن سليمان إمنا2/502، لسان امليزان 1/669ميزان االعتدال 

" وفيه كالم طويل فالذي يظهر أن ضعفه ثوابن معني يف رواية "منكر احلدي "مرتوك احلديث" قال البخاري وأبو حامت
، ضعف احلافظ حديث أنس بقوله" وفيه موضعان منكران 4/503، لسان امليزان 3/341شديد. انظر: ميزان االعتدال 

أفراد ا كما  وهو يشعر أبن أاببكر أم الناس يف ذلك واملشهور أهنم صلوا على النيب  ن أاببكر كرب على النيب أحدمها أ
، 2/121التلخيص  الة عليه سعيد بن العاص".سيأيت، والثاين أن احلسني كرب على احلسن واملعروف أن الذي أم يف الص

باس مع وجود الفرات وخنيس يف إسناده ومها ضعيفان كما تقدم، قلت: إن هذين األمرين موجودان أيضا يف حديث ابن ع
رواه البيهقي أيضا من طريق آخر وفيه النضر بن أيب عمر عن عكرمة عن ابن عباس وقال: " تفرد به النضر بن أيب عمر عن 

 . 4/37عكرمة وهو ضعيف". انظر: السنن الكربى 
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إن املالئكة صلت عل ى آدم علي ه الس الم فك ربت علي ه ": أنه قال عن النيب  عن أيب بن كعب  ( 5)
 (1) .ذكر عدد التكبري م"هذه سنتكم َيبين آدم" وليس عند احلاك: ويف لفظ "،هذه سنة أبيكم :وقالت ،أربعا

 (2) ."كرب على إبراهيم أربع تكبريات  أن النيب  "عن أنس  ( 6)

 (3)على اجلنائز أربعا". "آخر ما كرب رسول هللا  :بن عمر رضي هللا عنهما عن عبد هللا ( 7)

                                                 

 من طريقني عن عثمان بن سعد عن احلسن عن عىت عن أيب بن كعب به. أخرجه الدارقطين والبيهقي وابن عدي وابن شاهني( 1)
، السنن 1797-1795، برقم: 2/58انظر: السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب مكان قرب آدم والتكبري عليه أربعا 

ثمان بن ، وع363، انسخ احلديث ص/5/1817، الكامل 4/36الكربى كتاب اجلنائز مجاع أبواب التكبري على اجلنائز 
، وقال ابن عدي: بعد ما أورد أحاديثه املنكرة ومنها حديث أيب بن كعب هذا: 662سعد ضعيف كما يف التقريب ص/

"ولعثمان بن سعد غري ما ذكرت من احلديث، وهو حسن احلديث مع ضعفه يكتب حديثه"، ولكن اتبعه يونس بن عبيد يف 
، والدارقطين يف سننه ويونس بن عبيد بن دينار ثقة 1275برقم: ، 1/495روايته عن احلسن عند احلاكم يف املستدرك 

واحلسن هو البصري وعىت بن ضمرة ثقة أيضا ولكن احلديث قد روي موقوفا أيضا كما عند الدارقطين وأشار احلاكم إىل علة 
ي الواحد فإن عىت بن أخرى بقوله: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وهو من النوع الذي ال يوجد للتابعي إال الراو 

ضمرة السعدي ليس له راو غري احلسن، وعندي أن الشيخني علاله بعلة أخرى وهو أنه روى عن احلسن عن أيب دون ذكر 
  فهو حديث ضعيف. ، وفيه علة اثلثة وهي عنعنة احلسن البصري وهو مدلس1/496عىت " املستدرك 

 ، عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكري عن حممد بن عبيد هللا6/335، يف مسنده ىرواه ابن شاهني معلقا ووصله أبو يعل( 2)
كما يف التقريب   وهو مرتوك  الفزارى العزرمي عن عطاء عن أنس به. فاحلديث ضعيف من أجل حممد بن عبيد هللا العزرمي

ي وهو ، من طريق آخر عن أنس ولكن فيه عطاء بن عجالن احلنف1/181، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 874ص/
 ، واحلديث ضعيف جدا.678"مرتوك بل أطلق عليه ابن معني والفالس وغريمها الكذب" التقريب ص/

بن عمر به,  أخرجه ابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن زافر بن سليمان عن أيب املعلى عن ميمون بن مهران عن عبد هللا( 3)
بن عمر به. انظر: بغية احلارث   يمون بن مهران عن عبد هللاوأخرجه احلارث عن حفص بن محزة عن فرات بن السائب عن م

، وزافر بن سليمان فهو صدوق كثري األوهام، واتبعه 1/98كتاب اجلنائز ابب الصالة على امليت والصالة على القرب 
ن شاهني حفص بن محزة وهو صدوق، وجاء يف إسناد ابن شاهني الذي ذكره ابن اجلوزي عن أيب املعلى، ولكن يف نسخة اب

احملققة جاء يف ) عن العالء( بدل ) عن املعلى ( وأشار احملققة يف احلاشية أبنه يوجد يف مجيع النسخ )املعلى( ولكنها قالت: 
" قلت: ما أثبتته هو خطأ والصواب هو أبو املعلى، وامسه الفرات بن السائب، 2/221"والصواب ما أثبته من التلخيص 

، وهو موافق مبا يف مجيع نسخ ابن شاهني وهو 3/341 مسنده، وانظر: ترمجته يف امليزان وقد ورد ابمسه عند احلارث يف
الذي جاء عند ابن اجلوزي الذي روى من طريق ابن شاهني، وأما ما جاء عند احلافظ يف التلخيص أبيب العالء لعله حصل 

لفرات بن السائب وهو علة احلديث وضعفه فيه تصحيف من أيب املعلى وهو الظاهر وهللا أعلم . فمدار اإلسنادين هو ا
شديد، كما تقدم يف حديث ابن عباس، ألن مداره أيضا على الفرات هذا، وهذه علة أخرى تنبين على االختالف يف 
اإلسنادين فال ندري يف اإلسنادين هل احملفوظ أنه من مسند ابن عباس أو من مسند ابن عمر؟ وهو اضطراب يوجب ضعف 

سواء عن ابن عباس أو عن أبن عمر حديث ضعيف، وهلذا قال احلافظ يف التلخيص بعد حديث ابن  احلديث، فاحلديث
 فيه شيء" وقال األلباين: " ما جاء يف بعض األحاديث كان آخر ما كرب رسول هللا  تعمر هذا: " خالفه غريه وال يثب

 النيب فال يصلح التمسك به لرد الثابت عن على اجلنازة أربعا، واجلواب أنه حديث ضعيف له طرق بعضها أشد من بعض،
  روي من وجه  3/74ابألسانيد الصحيحة املستفيضة، قال احلافظ يف التلخيص ومن قبله احلازمي والبيهقي يف السنن ،= 
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ألص لني عليه ا مث ل آخ ر  :فسمعته يق ول ،صل ى عمر على بعض أزواج النيب " :عن مسروق قال ( 8)
 (1) .فكرب عليها أربعا" ,على مثلها صالة صالها رسول هللا 

يع ين غ ري  :قال س فيان ،ويكرب ثالاث ،ع الناس ابحلمل على اجلنازةكان ابن عباس جيم  :عن أيب معبد ( 9)
 (2).تكبرية اليت افتتح هبا
 : الة على الزيادة من أربع تكبيراتاألحاديث الد

ك ان زي  د ب ن أرق  م يص لي عل  ى جن ائزان فيك  رب   :ب ن أيب ليل  ى نع  ن عب د ال  رمح ،ح ديث زي د ب  ن أرق م ( 1)
ويف  "،أو ك  رب هك  ذا ،يك  رب هك  ذا ك  ان رس  ول هللا   :فس  ألوه فق  ال ،مث إن  ه ك  رب يوم  ا عل  ى جن  ازة مخس  ا ،أربع ا

ص  ليت خل  ف زي  د ب  ن أرق  م عل  ى " :ع  ن أي  وب ب  ن نعم  ان وال  دارقطين ع  ن املرق  ع ق  ال :لف  ظ عن  د اب  ن ش  اهني
ف  إين ال أدعه  ا ألح  د  ،عل  ى جن  ازة فك  رب مخس  ا ص  ليت خل  ف رس  ول هللا  :وق  ال ،جن  ازة فك  رب عليه  ا مخس  ا

 (3).بعده"

فم ا ك رب  ،قد كرب أربع ا وك رب مخس ا وك رب س بعا "حفظنا التكبري عن النيب : قال ود عن ابن مسع ( 2)
 (4).إمامكم فكربوا"

                                                 

 صلى على النجاشي فكرب عليه أربعا".  . روي عن ابن عمر أن النيب 145كلها ضعيفة" انظر: أحكام اجلنائز ص/ =
لدارقطين ومن طريقه احلازمي عن حممد بن نوح عن هارون بن إسحاق عن احملاريب عن حيي بن أيب أنيسة عن جابر أخرجه ا( 1)

، 1800، برقم: 2/59عن الشعيب عن مسروق به. انظر: السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب حثي الرتاب على امليت 
االسم، مل أهتد من هو؟ وأما هارون بن إسحاق صدوق، ، حممد بن نوح يف اللسان ثالثة أشخاص هبذا 463االعتبار ص/

بن حممد ) ال أبس به كان يدلس ( وحيي بن أيب أنيسة )ضعيف ( كما يف التقريب  نوأما احملاريب فهو عبد الرمح
، وجابر هو ابن يزيد اجلعفي، "ضعيف رافضي" كما قاله احلافظ يف التقريب فاإلسناد ضعيف جدا وضعفه 1049ص/

 .1/463حيي بن أيب أنيسة وجابر ضعيفان روي من غري وجه كلها ضعيفة" االعتبار "قوله: احلازمي ب
، األوسط يف السنن واإلمجاع 1/454دينار عن أيب معبد به، االعتبار  نأخرجه احلازمي وابن املنذر من طريقني عن عمرو ب( 2)

, حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف, دار طيبة واالختالف: لإلمام أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري
 .3/260، وصحح إسناده احلافظ يف الفتح 3067، برقم: 5/429ه. )1405ابلرايض, الطبعة األوىل, 

، واللفظ الثاين 2213، برقم: 7/29اللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز، ابب يف التكبري على اجلنائز ( 3)
السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب التسليم يف اجلنازة  طريقني عن أيوب بن نعمان واملرقع.شاهني والدارقطين من أخرجه ابن 

، ويف طريق املرقع ليث بن أيب سليم وهو خمتلط وأما طريق أيوب فرجاله 1804، 1806، 1803، برقم: 2/59واحد 
، 1/548كما يف لسان امليزان   "إنه ليس ابلقوي" :فقالثقات إال أن الدارقطين تكلم يف أيوب بن نعمان بن سعيد 

 فاإلسناد يكون حسنا مبجموع الطريقني، وهللا أعلم.
أخرجه ابن شاهني من طريق العباس الدوري عن مسلم بن إبراهيم عن مهام عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ( 4)

، من طريق علي بن حسني بن واقد عن أبيه عن 4019برقم:  ،4/217ابن مسعود به، ورواه الطرباين يف املعجم األوسط 
بن مسعود به، رجاله االسنادين ثقات غري على بن حسني فهو  بن معقل الكويف عن عبد هللا عطاء بن السائب عن عبد هللا

 =رواة صدوق يهم وعطاء بن السائب فهو صدوق خمتلط، والذي روى عنه هنا مهام بن حيي وحسني بن واقد وليسا من ال
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 (1) .على محزة فكرب سبع تكبريات" صلى رسول هللا " :عن الزبري بن العوام قال ( 3)

 (2) .إنه شهد بدرا" :"وقال ،أنه كرب على سهل بن حنيف ستا عن علي  ( 4)

عل   ى اجلن   ازة وأان يف بي   يت خيف   ي عل   ي كث   ري م   ن  يرس   ول هللا إن   ك تص   لَي :ع   ن عائش   ة أهن   ا قال   ت ( 5)
" ع دد هل ا م ا فهم ت م ن التكب ري فك ربى" ويف نس خة أخ رى لناس خ احل ديث الب ن  :هل افق ال الن يب  ،التكبري

فكي ف نص لي عل ى اجلن ازة؟  :ما فهمت من التكب ري فك ربى" قال ت ،( "ال عدد هلامن املكتبة الشاملةشاهني )
 (3) .فليجتهد الشافع ملن يشفع له" ،املؤمنون شفعاء :قال

 ،وعل  ى ب  ين هاش  م س  بع تكب  ريات ،ك  رب عل  ى أه  ل ب  در س  بع تكب  ريات  أن رس  ول هللا " :ع  ن أن  س ( 6)
 (4) .وكان آخر صالته أربعا حىت خرج من الدنيا"

                                                 

، فاإلسناد ال يصح من هذا الوجه، أشار 319الذين رووا عنه قبل االختالط، انظر ترمجته: يف الكواكب النريات ص/ =
الطرباين إىل هذه العلة بقوله: "مل يرو هذين احلديثني عن عطاء إال احلسني بن واقد" وفيه نظر ألنه قد روى عن عطاء و مهام 

، وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عطاء بن السائب، 3/142يف جممع الزوائد  بن حيي أيضا، وأورده أيضا اهليثمي
 وفيه كالم، وهو حسن احلديث" فاحلديث هبذا ضعيف. 

بن حممد البغوي عن حممد بن محيد الرازي عن سلمة عن حممد بن إسحاق عن حيي  انفرد إبخراجه ابن شاهني عن عبد هللا( 1)
، وفيه سلمة وهو ابن الفضل صدوق كثري 362زبري عن أبيه عن الزبري به. انسخ احلديث ص/ بن بن عباد بن عبد هللا

، 839، وحممد بن محيد )حافظ ضعيف كان ابن معني حسن الرأي فيه( التقريب ص/401اخلطاء كما يف التقريب ص/
اله كلهم ثقات معروفون، وابن وحممد بن إسحاق قد صرح ابلتحديث يف رواية الطحاوي وقال األلباين: "وإسناده حسن رج

 . 106إسحاق قد صرح ابلتحديث وله شواهد كثرية ذكرت بعضها يف التعليقات اجلياد" انظر: أحكام اجلنائز ص/
التكبري وقال احلافظ  د، ولكن ليس فيه ذكر عد4004، برقم: 7/402أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي، ابب، ( 2)

أورد أبو نعيم يف املستخرج من طريق البخاري هبذا اإلسناد فقال فيه )كرب مخسا(، وأخرجه  ،"7/403ابن حجر يف الفتح 
البغوي يف معجم الصحابة عن حممد بن عباد هبذا اإلسناد واإلمساعيلي والربقاين واحلاكم من طريقه فقال: "ستا". انظر: 

اله رجال الشيخني ولكن سكت عنه احلاكم ، رواه من طريق رج5735، برقم: 3/463املستدرك كتاب معرفة الصحابة 
والذهيب.وانظر: معجم الصحابة: لإلمام أيب القاسم عبد هللا بن حممد البغوي, حتقيق: حممد األمني بن حممد اجلكين, مكتبة 

 ( قلت: وليس عند أيب نعيم عن علي أنه كرب مخسا بل الذي ورد عنده3/86ه.)1421دار البيان ابلكويت, الطبعةاألوىل ,
يكربها "انظر: املسند املستخرج على صحيح مسلم: لإلمام أيب  عن زيد بن أرقم أنه "كرب مخسا "مث قال: "كان رسول هللا 

 ( .3/38) نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين , حتقيق: حممد حسن إمساعيل الشافعي , دار الكتب العلمية,
بن سعد قال  بن سعد عن القاسم عن عائشة به، وفيه احلكم بن عبد هللا انفرد إبخراجه ابن شاهني عن احلكم بن عبد هللا( 3)

أمحد: " أحاديثه كلها موضوعه" وقال ابن معني: "ليس بثقة" وقال السعدي وأبو حامت: "كذاب" قال البخاري )تركوه( 
واحلديث  ، واحلكم بن موسى صدوق وابقي رجاله ثقات،2/405، اللسان 2/620، الكامل 1/572انظر: امليزان 

 كما تقدم.  ضعيف جدا من أجل احلكم بن عبد هللا
أخرجه ابن اجلوزي يف اجملروحني وابن عدي واحلازمي من طرق عن شيبان بن فروخ عن انفع أيب هرمز عن أنس به، و شيبان ( 4)

ومجاعة وكذبه ، ولكن آفة احلديث هو انفع أبو هرمز، ضعفه أمحد 442األيلي هو صدوق يهم ورمي ابلقدر، التقريب ص/
 =، وقال ابن عدي: 4/243: "مرتوك ذاهب احلديث" وقال النسائي: "ليس بثقة " امليزان ابن معني مرة، وقال أبو حامت



 - 341 - 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في عدد التكبير على الجنائز مع أدلتهم

ا م  زي واجلع ربياب ن اجل و و اب ن ش اهني واحل ازمي  :كبري عل ى اجلن ائز ( ك ل م ن األئم ةذكر)مسألة عدد الت
 : قولني عارض علىاختلفوا يف إزالة التو  فأوردوا فيها األحاديث املختلفة، ،عدا اإلمام األثرم
 ،ن ال   زَيدة منس   وخة، وأذه   ب اإلم   ام اب   ن ش   اهني إىل ت   رجيح وق   وع النس   خ يف املس   ألة: الق   ول األول

عل ى  دل لذلك ما جاء ع ن بع ض الص حابة التص ريح أبن أرب ع التكب ريات ه ي آخ ر م ا ك رب رس ول هللا واست
وإلي ه أش ار  ،على النجاشي أبربع تكب ريات واستدل أيضا بتأخر حديث أيب هريرة يف صالة الرسول  ،اجلنائز

وه  و آخ  ر م  ا ك  رب  ،ع  ول علي  هامل وه  ذه األحادي  ث ال  يت روي  ت يف التكب  ري أربع  ا ه  و": اإلم  ام اب  ن ش  اهني بقول  ه
ول  و مل يك  ن إال ط  رق ح  ديث النجاش  ي والب  اب بطول  ه يف كت  اب اجلن  ائز والتكب  ري أربع  ا الناس  خ  ،رس  ول هللا 

 (1) ."لغريه وهللا أعلم

حي ث ض عف األحادي ث ال يت ت دل أبن أرب ع  ،مال اإلمام احلازمي إىل اجلم ع ب ني ال رواَيت : القول الثاين
وأن  ه  ،أبن  ه ص  لى عل  ى يزي  د ب  ن مكفك  ف أربع  ا  مث أورد أث  ر عل  ي   ،ك  رب رس  ول   التكب  ريات ه  ي آخ  ر م  ا

 ،وفع  ل عل  ي ي  دل عل  ى أن  ه ق  د ش  اهد احل  التني م  ن الن  يب " :مث ق  ال ،ص  لى عل  ى س  هل ب  ن حني  ف فك  رب  س  تا
لوا  وق ا ،ومجعوا بني األحادي ث ،التوسععلى وقالوا األمر يف هذا  ،ال وقت وال عدد: فهذا يشيد قول من قال

وعل  ى م  ن دوهن  م  ،وك  ان يك  رب عل  يهم مخس  ا ،وك  ذا ب  ين هاش  م ،يفض  ل أه  ل الب  در عل  ى غ  ري ه  م ك  ان الن  يب 
 (2).وهللا أعلم" ،وال من أهل بدر ،مل يكن من بين هاشم وأن الذي حكى آخر صالة النيب  ،أربعا

ق  د ك  ان خيتل  ف   " واعل  م أن رس  ول هللافأش  ار إىل اجلم  ع أيض  ا، حي  ث ق  ال: اإلم  ام اب  ن اجل  وزي  وأم  ا
إىل آاثر كب  ار الص  حابة  مل  ا أش  ارإال أن  ه إال أن األش  هر واألغل  ب ك  ان أرب  ع تكب  ريات "  ،تكب  ريه عل  ى اجلن  ازة

"وه م أعل م بناس خ احل ديث م ن  :ق الوأهن م يك ربون أربع ا أمثال أيب بكر وعثمان وعل ي واب ن مس عود وغ ريهم 
وأم  ا اإلم  ام اجلع  ربي فإن  ه أيض  ا ذك  ر  ،(3)إىل النس  خ منس  وخه م  ن غ  ريهم" ويظه  ر م  ن ه  ذا الك  الم أن  ه ميي  ل

                                                 

"وعامة ما يرويه غري حمفوظ والضعف على روايته بني" أورد ابن عدي والذهيب وابن حجر كلهم هذا احلديث من مجلة  =
، فاحلديث ضعيف جدا، وقال 3/59، كتاب اجملروحني 6/174، اللسان 7/2513أحاديثه املنكرة. انظر: الكامل: 

احلازمي: "وهذا اإلسناد أيضا واهي". مث أشار احلازمي إىل اختالف يف احلديث أيضا حيث قال عقب حديث أنس هذا: 
كان آخر   لنيب "وخالفه إبراهيم بن حممد بن احلارث عن شيبان عن انفع أيب هرمز عن عطاء عن ابن عباس بلفظ: " أن ا

األصبهاين كالمها عن شيبان  مصالته أربع تكبريات حىت خرج من الدنيا". وحديث ابن عباس هذا أخرجه الطرباين وأبو نعي
، أخبار أصبهان: للحافظ أيب نعيم أمحد بن عبد هللا 11362، برقم: 11/160إبسناد احلازمي. انظر: املعجم الكبري 

(، يف ابب من امسه حممد يف 2/286اإلسالمي , طبع مطابع الفاروق احلديثية ابلقاهرة.)األصبهاين, انشر: دار الكتاب 
 ترمجة حممد بن إسحاق بن عمران وعلى كل حال فاحلديث ضعيف جدا.

 . 368-367انسخ احلديث البن شاهني ص/ (1)
 . 1/463االعتبار ( 2)
 .302-301اإلعالم ص/ (3)
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"وميك ن اجلم ع أبن ال زَيدة خت ص  :حيث حكى م ذهب النس خ وأدلت ه مث ق ال ،االحتمالني ومل يرجح رأَي منهما
 (1)ي والثالث غري تكبرية اإلحرام".البدري واهلامش

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

لتع    ارض ب    ني اإزال    ة  اختلف    وا يف ،واجلع    ربي ،واحل    ازمي ، واب    ن اجل    وزي،نياب    ن ش    اه :تق    دم أن األئم    ة
 : األحاديث على مسلكني

 (2)الطح اويكم ا س بق، وذه ب إلي ه أيض ا اإلم ام اب ن ش اهني   إلي ه ذه ب, ادع اء النس خ :املسلك األول
بتص   ريح بع   ض  كم   ا س   بقس   تدلوا ل   ذلك  امنس   وخة. و  عل   ى األربع   ة زَيدةال   وق   الوا إن  ،(3)وم   ال إلي   ه الن   ووي

، كم   ا اس   تدل حب   ديث أيب هري   رة يف الص   الة عل   ى الص   حابة أبن األرب   ع ه   و آخ   ر األم   رين م   ن رس   ول هللا 
، وأم ا األحادي ث ال  يت ل يس يف ح ديث زي د ب ن أرق  م وغ ريه م ا ي دل عل ى التق د أبن ه ولك ن أجي ب النجاش ي، 

كم  ا نق  ل   ،مج  اع الص  حابة عل  ى األرب  عإب وا أيض  ااس  تدلو  فيه  ا التص  ريح أبن  ه آخ  ر األم  رين فه  ي كله  ا ض  عيفة،
ب ت اخل الف ب ني الص حابة يف ولك ن جي اب عن ه أبن اإلم ام اب ن عب د ال رب نفس ه أث ،(4)ذلك اإلمام ابن عبد الرب

 ومن هنا تبني أن النسخ غري اثبت يف املسألة. التكبريات،
تالف الع   دد عل   ى ، حي   ث مح   ل اخ   اإلم   ام احل   ازمي، ذه   ب إلي   ه اجلم   ع ب   ني ال   رواَيتاملس   لك الث   اين: 

"ويك   رب عليه   ا أربع   ا أو مخس   ا إىل تس   ع : األلب   اينالش   يح ق   ال ، (6)واأللب   اين (5)ورجح   ه اب   ن الق   يم التوس   ع،
وإن  ... فيفع ل ه ذا اترة وه ذا اترة  ،واألوىل التنوي ع ،فأيه ا فع ل أج زأه ،كل ذلك ثبت عن النيب   ،تكبريات

مح ل بع ض األئم ة أبن م ا زاد عل ى و  ألحادي ث فيه ا أكث ر"، ألن اكان ال بد م ن الت زام ن وع واح د فه و األرب ع
 األربع كان من الصحابة ألهل الفضل مثل أصحاب بدر وغريهم.

لعلم اء حي ث ااع ة م ن مج هاخت ار و  ،الرتجيح بني ال رواَيت وهناك مسلك اثلث اختاره بعض األئمة، وهو
ري ق مجاع ة م ن طبت ت م ن ثرب ع تكب ريات ن أوق الوا إ ،رجحوا أربع تكبريات على التكبريات الزائدة على ذل ك

مج ع  عم ر  أنشيخان، و غري ذلك، وأن رواَيت األربع أخرجها الأكثر عددا ممن روي عنهم وهم  ،الصحابة
  ،فأمجعوا على ذلك ،الصحابة على أربع

ألن اخلم س مش تملة  ،وال تع ارض ب ني األرب ع واخلم س ،أبن ه إمن ا ي رجح هبم ا عن د التع ارضولكن أجي ب 

                                                 

 . 323الرسوخ ص/(1)
 .30-2/26ين اآلاثر انظر: شرح معا( 2)
 .7/29انظر: املنهاج للنووي ( 3)
 .240-8/238، االستذكار 6/226انظر: التمهيد ( 4)
 .1/507 دانظر: زاد املعا( 5)
 .141انظر: أحكام اجلنائز ص/( 6)



 - 343 - 

الذي يعول عليه يف مث ل ه ذا  هوفإمجاع الصحابة على األربع  وأما ،(1)قاله الشوكاين ،زَيدة غري معارضةعلى 
 ذكر اإلمام ابن عبد ال رب يثبت،مل املزعوم الراجح. ولكن اإلمجاع  هو الثابتةوإال كان األخذ ابلزَيدة  ،إن صح

 .(2)ى اإلمجاع اإلمام ابن احلزم يف احمللىوكذلك حقق القول يف بطالن دعو  ،خالف الصحابة  يف االستذكار
فمم  ا س  بق يتب  ني أن دع  وى النس  خ غ  ري ص  حيحة، وأم  ا الرتج  يح ف  ال يص  ار إلي  ه إال إذا مل ميك  ن اجلم  ع، 

فيق  ال إن  ه جي  وز التكب  ري م  ن أرب  ع  ،ألن إعم  ال احل  ديثني أوىل م  ن إمه  ال أح  دمها ،أوىلوهن  ا ق  د أمك  ن، فه  و 
إم  ا أن ال  راوي مل يع  د في  ه تكب  رية  فه  و يف بع  ض األحادي  ث ب  ثالث تكب  رياتوأم  ا م  ا ورد  ،تكب  ريات إىل تس  ع

كما جاء عن أنس فيما رواه البخاري معلقا ع ن محي د ق ال ص لى بن ا   ،أو أن الصحايب نسي يف ذلك ،االفتتاح
 (3)فكرب ثالاث فقيل له فاستقبل القبلة مث كرب الرابعة مث سلم، وهللا أعلم.  أنس 

** *** ** 

                                                 

 .4/72انظر: نيل األوطار ( 1)
 .125-5/124انظر: احمللى ( 2)
 .3/259صحيح البخاري مع الفتح ( 3)
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 رابعث الالمبح

 التعجيل بدفن الميت 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في التعجيل بدفن الميت
 : األحاديث الدالة على التعجيل بدفن الميت

وم  ن م  ات عش  ية  ،م  ن م  ات غ  دوة ف  ال يق  يلن إال يف ق  ربه" :ق  ال ق  ال رس  ول هللا ع  ن اب  ن عم  ر  ( 1)
 1".فال يبينت إال يف قربه

ودف  ن ي  وم ال  ثالاثء حي  ث  ،ي  وم االثن  ني ح  ني زاغ  ت الش  مس  ت  ويف رس  ول هللا: "ق  الع  ن عل  ي  ( 2)
 (2)".زاغت الشمس

ح  ىت مسعن  ا ص  وت املس  احي م  ن ج  وف  م  ا علمن  ا ب  دفن رس  ول هللا " :ع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا ( 3)
 (3)".الليل

                                                 

طرباين وابن عدي وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي من طريق احلكم بن ظهري عن ليث عن جماهد عن ابن عمر أخرجه ال (1)
، اإلعالم 383، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/627، الكامل 13551برقم  12/421به. انظر: املعجم الكبري 

كتاب اجلنائز ابب جتهيز امليت وغسله واإلسراع   وفيه احلكم بن ظهري قال اهليثمي: "وهو مرتوك" جممع الزوائد 308ص: 
"مرتوك رمي ابلرفض واهتمه ابن معني" وفيه أيضا ليث بن أيب سليم وفيه كالم  262وقال يف التقريب ص:  3/113بذلك 

معروف، مث رواه ابن عدي عن محاد بن أيب حنيفة عن ليث عن جماهد مرفوعا به، وقال: "هذا اختالف على ليث، وليث 
ممن يعتمد عليه يف احلديث" وقال أيضا: "ومحاد بن أيب حنيفة ال أعلم له رواية مستوية فأذكرها" انظر: الكامل  ليس
 -2الضعف الشديد يف احلكم بن ظهري.  -1يف ترمجة محاد بن أيب حنيفة. فاحلديث ضعيف جدا للعلل التالية:  2/669

حنيفة، وضعفه الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة واالختالف على ليث مع ضعف محاد بن أيب  -3ضعف ليث. 
 .4659برقم  10/189

أخرجه ابن شاهني وابن سعد من طريق حممد بن عمر عن عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي به.  (2)
ه مرسال. وأخرجه ابن سعد وأخرجه الرتمذي يف الشمائل وابن سعد عن شريك بن عبد هللا عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ب

من طريق آخر عن حممد بن عمر عن حيي بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب لبيبة عن جده به. انظر: الطبقات البن سعد 
، ففي الطريق األول والثالث حممد بن 336، الشمائل احملمدية ص: 383، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/305

وك، ويف الطريق األول فيه أيضا عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب فهو عمر، فأكرب ظين هو الواقدي فهو مرت 
وجده إن كان املراد  881وأبوه صدوق وروايته عن جده مرسلة، كما يف التقريب ص:  543مقبول، كما يف التقريب ص: 

أيب طالب، ففيه علة؛ وهي أن حممد  منه جد عبد هللا فهو عمر بن علي هو ثقة، وإن كان املراد منه جد حممد فهو علي بن
بن عمر إذا روى عن جده فهي مرسلة، ولكن االحتمال األول أقوى ألنه جاء بعد )عن جده( عن علي مصرحا به، وأما 

اإلرسال. الطريق الثالث معلول أيضا ففيه الواقدي كما تقدم،  -2ضعف شريك بن عبد هللا  -1الطريق الثاين ففيه علتان: 
وجده مل أجد له  7/2689عبد الرمحن قال أبو حامت )ليس ابلقوي( وقال ابن عدي )قليل الرواية( الكامل  وفيه حيي بن

 ُدفن ليلة األربعاء. وهللا أعلم. ترمجة.فالطرق كلها معلولة مث إنه خمالف للرواايت األخرى اليت تدل على الرسول 
 سيأيت خترجيه مفصالً يف مسألة )الدفن ابلليل(.( 3)



 - 345 - 

 (1)".ثالثة أَيم صلي على رسول هللا : "قال أبو هريرة  ( 4)

 وأدلتهم دفن الميتالمطلب الثاني: آراء العلماء في التعجيل ب

حي ث أهنم ا  ،ذك ر مس ألة التعجي ل ب دفن املي ت اإلم ام اب ن ش اهني واب ن اجل وزي م ن ب ني األئم ة اآلخ رين
حي  ث ق  ال بع  د  ،ذك  ر اإلم  ام اب  ن ش  اهني احتم  الني يف إزال  ة التع  ارضو  ،أوردا فيه  ا أحادي  ث الب  اب املتعارض  ة

ث اب  ن عم ر(، وحيتم  ل أن يك ون الك  الم م  ن وه ذا احل  ديث ي دل عل  ى نس  خ األول )ح دي: "ح ديث أيب هري  رة
أو يك ون عل ى وج ه ، يف احلديث األول على وجه الكراهة للمي ت والش فقة عل ى أهل ه وهللا أعل م رسول هللا 

 نسخ حديث ابن عمر واحتمال اجلمع فالذي يبدو يل أنه مييل إىل النسخ . فكأنه ذكر احتمال (2)"النسخ
اب ن عم ر عل ى االس تحباب  حديث حيث محل ،ديث الباباع بني أحذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل اجلمو 

حيث قال رمح ه  ؛فقد ذكر له ثالثة أسباب وأما األحاديث بتأخري دفن الرسول  ،وعلى وجه اإلكرام للميت
ول  يس هاهن  ا انس  خ وال منس  وخ، م  ىت ت  يقن " :هللا يف ص  دد رده عل  ى اب  ن ش  اهني يف دع  واه النس  خ يف املس  ألة

قوام ا أإن : فك ان ألس باب منه ا فأم ا أتخ ر دف ن رس ول هللا  ،فإن إكرامه دفنه ،ه لتأخري امليتاملوت فال وج
ومنه ا أهن  م ق د أمن  وا علي ه م  ا خي اف عل  ى  ،ومنه ا أهن  م تش اغلوا أبحك  ام البيع ة ل  ئال تق ع فتن  ة ،ق الوا إن ه مل مي  ت
 (3)".والتأخري لعذر ال مينع األمر ابلتعجيل وهللا أعلم ،غريه من املوتى

 الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح طلبالم

  ومه ا يف ذل ك،  مس لكنيحي ث أش ارا إىلاب ن ش اهني واب ن اجل وزي يف إزال ة التع ارض  :تقدم رأي اإلمامني
 : كالتايل

حي  ث ي  رى نس  خ تعجي  ل  ،م  ال إىل ذل  ك اإلم  ام اب  ن ش  اهني ،دع  اء النس  خ يف املس  ألةا :املس  لك األول
ل يس يف احل ديثني م ا ي دل أن ه وق ع يف  وجي اب أبن ه ،يوم االثنني ودفنه يوم الثالاثء حبديث وفاة الرسول ،الدفن

يك ون  ال ألن الناسخ لك الم رس ول هللا  ،وهذا سوء فهموقال: "وهلذا رده اإلمام ابن اجلوزي  ،املسألة نسخ
                                                 

أخرجه ابن شاهني معلقا ووصله الطرباين والعقيلي من طريق حممد بن الربيع بن شاهني عن عيسى بن إبراهيم الربكي عن عبد ( 1)
الرمحن بن مسهر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة به. انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص: 

وحممد بن الربيع بن شاهني له  949برقم  2/758ضعفاء للعقيلي ، ال52255برقم  5/259. املعجم األوسط 348
ومل يذكر فيه جبرح وال تعديل، وعيسى بن إبراهيم الربكي فهو صدوق رمبا وهم،   2777برقم  5/278ترمجة يف اتريخ بغداد 

 يكتب مرتوك احلديث ال’’، وعبد الرمحن بن مسهر، وهو علة احلديث، قال أبو حامت: 766كما يف التقريب ص: 
انظر: اجلرح والتعديل ‘‘ مثل عبد الرمحن حيدث عنه؟’’وقال أيضا: ‘‘ يضرب على حديثه’’وقال أبو زرعة: ‘‘ حديثه
ميزان االعتدال ‘‘ كان خفيف العقل’’وقال الذهيب: ‘‘ فيه نظر’’وقال البخاري: ‘‘ ليس بشيء’’وقال ابن معني:  5/391
و هو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام، وأبو سلمة ثقة ، وحممد بن عمر 3/531، لسان امليزان 2/590

 ‘‘وال يتابع عليها كلها’’معروف، فاحلديث ضعيف من أجل عبد الرمحن بن مسهر وقال العقيلي: 
 .384انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 2)
 .309اإلعالم ص:  (3)
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س خ ول يس هاهن  ا ألن اإلمج  اع ين ،إال أن يق ال إن اإلمج اع ي  دل عل ى نس خ احل ديث ،فع ل غ ريه أو ق ول س  واه
 مث إن احلديثني ضعيفان فمسلك النسخ ضعيف. "انسخ وال منسوخ

ن احل ديثني أبجي اب  كم ا تق دم، لك ناإلم ام اب ن اجل وزي   ذه ب إلي ه ،اجلم ع ب ني ال روايتني :املسلك الثاين
جي ل دل عل ى تعت  إال أن هن اك أحادي ث ،املتعارضني اللذين ذكرمها ابن اجل وزي واب ن ش اهني مل يص ح س ندمها

حس  ن  (1)"إذا م  ات أح  دكم ف  ال حتبس  وه وأس  رعوا ب  ه إىل ق  ربه" :دف  ن املي  ت منه  ا ح  ديث اب  ن عم  ر مرفوع  ا
ال ينبغ  ي جليف  ة مس  لم أن تبق  ى ب  ني " :ومنه  ا ح  ديث حص  ني ب  ن وح  وح مرفوع  ا ،(2)إس  ناده احل  افظ اب  ن حج  ر

"أس رعوا ابجلن ازة ف إن : ق ال ولكنهما ضعيفان وهناك حديث اثبت عن أيب هريرة ع ن الن يب  (3)"ظهراين أهله
محل ه بع ض الس لف عل ى  (4)."وإن يك س وى ذل ك فش ر تض عونه ع ن رق ابكم ,تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه
وه   و " :ومحل   ه الق  رطيب عل   ى اإلس  راع بتجهيزه   ا بع  د موهت   ا ل  ئال تتغ   ري وق  ال ،ش  دة املش   ي عن  د مح   ل اجلن  ازة

وتعقب ه  (6) ")تض عونه ع ن رق ابكم( :مردود بقوله يف احل ديثالثاين ابطل " :ولكن النووي رده بقوله(5)األظهر" 
فيك  ون  ،مح  ل ف  الن عل  ى رقبت  ه ذن  واب :كم  ا تق  ول  ،الف  اكهي أبن احلم  ل عل  ى الرق  اب ق  د يع  رب ب  ه ع  ن املع  اين

 .(7)اسرتحيوا من نظر من ال خري فيه :املعا
 يث عائش  ة أبن الرس  ول خالف  ه ح  د ،يض  اأي  وم ال  ثالاثء فإس  ناده مل يثب  ت  وأم  ا ح  ديث دف  ن الرس  ول 

وأم ا دفن ه ي وم ال ثالاثء فمختل ف في ه، فم ن أه ل " :وق ال اب ن عب د ال رب (8)تويف يوم االثنني ودفن ليل ة األربع اء
                                                 

شعب اإلميان: لإلمام أيب بكر أمحد بن حسني البيهقي, حتقيق: ، والبيهقي يف 12/444أخرجه االطرباين يف املعجم الكبري ( 1)
، وعندمها زايدة يف آخر احلديث: 9294برقم  7/3067ه.1424محدي حممد العدل, دار الفكر, الطبعة األوىل, 

البابليت فهو ولكن احلديث يف سنده حيي بن عبد هللا ‘‘ وليقرأ عند رأسه بفاحتة الكتاب وعند رجليه خبامتة البقرة يف قربه’’
، وبه أعله اهليثمي ولكن فاته إبعالله به مبن هو أشد ضعفا كما قاله األلباين، يعين فيه 1059ضعيف كما يف التقريب ص: 

وهلذا حكم األلباين ‘‘ تركوه’’شخص آخر وهو أشد ضعفا من البابليت، وهو شيخه أيوب بن هنيك وقال الذهيب يف املغين: 
السلسلة  :: وتعجب من احلافظ ابن حجر بتحسينه إلسناد احلديث وإقرار الشوكاين له، انظرعلى احلديث أبنه ضعيف جدا

 ، فالراجح أنه حديث ضعيف.24-23، أحكام اجلنائز ص: 9/152األحاديث الضعيفة 
 .237، 3/236فتح الباري  :انظر( 2)
ال له ... ابن سعيد عن أبيه كالمها ولكن ضعيف أيضا وفيه عروة يق 3159برقم  3/333أخرجه أبو داود يف سننه ( 3)

جمهوالن كما يف التقريب، وهبما أعله األلباين، قلت: وفيه شخص آخر وهو سعيد بن عثمان البلوي وهو مقبول كما يف 
 . 24فاحلديث ضعيف، كما ضعفه األلباين يف أحكام اجلنائز ص:  384التقريب ص: 

 .2183برقم  7/15، صحيح مسلم 1315برقم  3/235صحيح البخاري ( 4)
 .603-2/602املفهم  :انظر( 5)
 .7/16املنهاج للنووي  :انظر( 6)
 .237، 3/236فتح الباري  :انظر( 7)
، وفيهما عنعنة حممد بن إسحاق وهو مدلس وهلذا قال 110، 6/62املسند  :انظر .أخرجه أمحد من طريقني عن عائشة( 8)

 .179ليلة األربعاء كما يف أحكام اجلنائز ص:  لباين أيضا دفنه ورجح األ‘‘ وهو حمتمل للتحسني’’حمققوا املسند: 
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ج اء الوجه ان أبس انيد  ،ومنهم من يقول دف ن ليل ة األربع اء ،قال مالك العلم ابلسري من يصحح ذلك على ما
فمىت ت يقن مب وت اإلنس ان  ،فالراجح فيه هو مسلك اجلمع ،قائملكن التعارض بني الرواَيت : قلت "صحيحة

فإن  ه  وأم  ا أتخ  ر دف  ن الرس  ول  "أس  رعوا ابجلن  ازة"كم  ا ي  دل عل  ى ذل  ك ح  ديث   ،فإن  ه يس  رع بتجهي  زه ودفن  ه
 (1).فكان ذلك التأخر قد حصل ملانع ،حيمل على األسباب اليت ذكرها ابن اجلوزي

أعل   م،  وهللا  هنم الش   ديد ال   ذي أص   اهبم مب   وت الرس   ولوحيتم   ل أيض   ا أهن   م أخ   روا دفن   ه بس   بب ح   ز 
ة ملي ت إال حلاج ا حي بس ألن املب ادرة إىل ذل ك ه و املطل وب ف ال ي ؤخر وال ،فاملستحب هو تعجي ل دف ن املي ت

 اب.ابلصو  وهللا أعلم فمسلك اجلمع هو الراجح ال أبس عند ذلك ,أو ضرورة أجلئت إليه فإنه
** *** ** 

                                                 

 .179، 24-23، أحكام اجلنائز ص: 87-4/86نيل األوطار  :وانظر( 1)
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 خامسالمبحث ال

 فن بالليلالد 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الدفن بالليل
 : ديث الدالة على نهي الدفن بالليلاألحا

 (1) ."ال تدفنوا مواتكم ابلليل" :قال عن ابن عمر أن النيب  ( 1)

فنوا م واتكم ل يال إال "ال ت د :"م ات رج ل م ن األنص ار ف دفناه ل يال فق ال رس ول هللا  :عن جابر  ( 2)
 .ذلك"أن تضطروا إىل 

َي رس  ول هللا وم  ا ال  رمس؟  :ق  الوا ،"ال ترمس  وا م  واتكم :ه  ذا لف  ظ اب  ن ش  اهني وعن  ده ألف  ا  أخ  رى منه  ا
خط  ب يوم  ا ف  ذكر  "أن الن  يب  :ويف لف  ظ عن  د مس  لم وغ  ريه. فإن  ه ي  رتك ال ينظ  ر يف أم  ره" ،دف  ن اللي  ل :ق  ال

أن يق رب الرج ل ابللي ل ح ىت يص لى  وقرب ليال فزجر الن يب  ،فكفن يف كفن غري طائل ،رجال من أصحابه قبض
 (2) .إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"" :وقال النيب  ،عليه إال أن يضطر إنسان إىل ذلك

                                                 

أخرجه الطحاوي وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن حممد بن عمران بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن ( 1)
هذا عند ابن شاهني وابن اجلوزي وأما عند الطحاوي فعنده عن حممد بن عمران عن أبيه عن ابن أيب انفع عن ابن عمر به. و 

, انسخ 2854برقم  2/43ليلى عن انفع عن ابن عمر به. انظر: شرح معاين اآلاثر كتاب اجلنائز ابب الدفن ابلليل 
مد بن عمران قال يف التقريب . وحم2/427، العلل املتناهية 310، اإلعالم ص/378احلديث البن شاهني ص/

، وأما حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى فهو 752)صدوق( وأبوه عمران بن حممد قال احلافظ عنه )مقبول( التقريب ص/
 -2ضعف عمران بن حممد.  -1ففي إسناد ابن شاهني علتان:  871صدوق سيء احلفظ جدا كما يف التقريب ص/

أن عمران روى  4/385وال يف هتذيب التهذيب  22/349ا مل أر يف هتذيب الكمال عمران بن حممد يروي عن انفع بينم
وضعف ابن أيب ليلى -2ضعف عمران.  -1عن انفع وإمنا روى عن أبيه فقط. وأما يف إسناد الطحاوي ففيه علتان أيضا: 

لكن منت احلديث اثبت حبديث وهو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى. مث إنه وجد فيه اختالف واضطراب بني اإلسنادين و 
 جابر الذي أييت بعده. 

رواه ابن شاهني بثالث طرق: ففي األول حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ففيه كالم كما تقدم، وأما الطريق الثاين ففيه ( 2)
يكتب  املفضل بن صدقة فهو ضعيف، وقال حيىي: "ليس بشيء" وقال النسائي: "مرتوك" وقال أبو حامت: "ليس بقوي

(. وفيه أيضا ابن أيب ليلى وهو حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى تقدم بيان ضعفه. وأما 6/94حديثه" )انظر: اللسان 
الثالث فقد رواه ابن شاهني عن حممد بن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن أبيه عن جابر ولكن مل أجد ترمجة حملمد بن عبد هللا 

يق القاسم بن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن أبيه عن جابر، فالقاسم هذا له ترمجة يف اللسان، هذا، بينما رواه العقيلي من طر 
. 4/539انظر: اللسان  .قال ابن معني عنه: )ليس شيء( وقال أبو داود: )ال يكتب حديثه( وذكره العقيلي يف الضعفاء

بن عقيل بن أيب طالب اهلامشي فهو "صدوق يف  فلعل الصواب هو القاسم كما عند العقيلي وأما أبوه عبد هللا بن حممد
. روى ابن ماجه يف سننه كتاب 378. وانظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/542حديثه لني" كما يف التقريب ص/

عن جابر مرفوعا "ال  1521برقم  2/230اجلنائز، ابب ما جاء يف األوقات اليت ال يصلى على امليت فيها وال يدفن، 
 = 118ابلليل إال أن تضطروا" ولكن فيه إبراهيم بن يزيد املكي فهو "مرتوك احلديث" كما يف التقريب ص/تدفنوا مواتكم 
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فجع  ل يص  يح  ،ش  هدان جن  ازة لعب  د الص  مد ب  ن عل  ي اهل  امشي بع  د العص  ر :ع  ن ش  يخ م  ن األزد ق  ال ( 3)
 ح دثين أيب ع ن ج دي ع ن رس ول هللا  :فق ال ؟ت روي يف ه ذا ش يئا ،أص لح هللا األم ري :فقال له رج ل ،عليهم
 (1) ."ابدروا مبواتكم مالئكة النهار فإهنم أرأف من مالئكة الليل" :أنه قال

 : يث الدالة على جواز الدفن بالليلاألحاد

وعن   د  ،وأخ   ذه م   ن قب   ل القبل   ة ،وأس   رج يف ق   ربه ،دف   ن رج   ال ل   يال أن الن   يب  :ع   ن اب   ن عب   اس ( 1)
رمح  ك هللا إن كن  ت  :وق  ال ،فأس  رج ل  ه س  راج فأخ  ذه م  ن قب  ل القبل  ة ،الدخ  ل ق  ربا ل  ي "أن الن  يب  :الرتم  ذي

 (2) .وكرب عليه أربعا" ،ألواها تالء للقرآن

 (3) .فدفنت ليال" أن امرأة توفيت على عهد رسول هللا " :عن سهل بن سعد  ( 2)

                                                 

فهذه الطرق املتقدمة ال ختلو من مقال، ولكن احلديث قد ثبت معناه كما رواه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز، ابب يف  =
 . 2182برقم  7/14حتسني كفن امليت، 

عبد العزيز بن أمحد الغافقي مبصر عن أمحد بن داود الصديف عن خالد بن عبد السالم الصديف عن أخرجه ابن شاهني عن ( 1)
وفيه خالد بن عبد السالم الصديف قال أبو حامت: )صاحل احلديث( اجلرح  ،379انظر: انسخ احلديث ص:شيخ من األزد به.

غافقي مل أقف على ترمجتهما، ولكن احلديث فيه . وأما أمحد بن داود الصديف وعبد العزيز بن أمحد ال3/342والتعديل 
جمهوالن: شيخ من األزد وأبوه، وأما جده فيحتمل أن يكون صحابيا فال إشكال فيه، وحيتمل أن يكون اتبعيا فيكون جمهوال 
 أيضا، وهللا أعلم. فاحلديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ: "إن مالئكة النهار أرأف من مالئكة الليل"

 2017لكن ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري برقم 

أخرجه الرتمذي وابن ماجه وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي من طرق عن حيىي بن اليمان عن املنهال بن خليفة عن ( 2)
املنهال يروي  احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس به. إال أنين مل أجد عند ابن ماجه ذكر احلجاج، فإنه جاء عنده أن

عن عطاء مباشرة، واملنهال بن خليفة يروي عن احلجاج وهو يروي أيضا عن عطاء بن أيب رابح كما يف ترمجته يف التهذيب 
فال أدري أن كال الوجهني صواب، أو أن احملفوظ يف احلديث هو رواية املنهال عن احلجاج عن عطاء، كما هو  5/529

 974حال فاحلديث مداره على املنهال بن خليفة، وهو ضعيف، كما يف التقريب ص/ عند الرتمذي وابن شاهني. وعلى كل
هو احملفوظ ففيه علة أخرى ألن فيه كالما معروفا. ولكن احلديث قد ثبت ابملتابعات  إذا كان مث إن زايدة احلجاج يف السند

برقم  3/266ب الدفن ابلليل، والشواهد منها ما روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس كتاب اجلنائز، اب
يف القرب وإذا هو يقول:  . وكذلك يشهد له حديث جابر أنه قال: "رأى انس انرا يف املقربة فأتوها فإذا رسول هللا 1340

"انولوين صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته ابلذكر. انظر: سنن أيب داود كتاب اجلنائز، ابب الدفن ابلليل، 
وقال احلاكم: "صحيح  896. وفيه حممد بن مسلم الطائفي )صدوق خيطئ من حفظه( التقريب ص/364م برق 3/335

. "رواه أبو داود إبسناد على شرط البخاري ومسلم" 5/302على شرط مسلم" ووافقه الذهيب، وزاد عليه النووي يف اجملموع 
مد بن مسلم الطائفي، وهو وإن كان ثقة يف نفسه فقد  ورد عليهم األلباين بقوله: "وكل ذلك خطأ فإن مدار إسناده على حم

. )أحكام اجلنائز "كان ضعيفا يف حفظه، ولذلك مل حيتج الشيخان به، وإمنا روى له البخاري تعليقا ومسلم استشهادا
 ولكن األلباين حسنه ابلشواهد.  180ص/

الورد بن عبد هللا عن أبيه عن عدي بن الفضل عن أخرجه ابن شاهني عن جعفر بن عبد هللا بن جماشع اجلبلي عن حيىي بن ( 3)
 =بن إسحاق  ن. وفيه عبد الرمح380عبد الرمحن بن إسحاق عن سهل بن سعد به. انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص/
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 (1).حىت مسعنا صوت املساحي من جوف الليل" "ما علمنا بدفن رسول هللا  :عن عائشة قالت ( 3)

 (2). "ودفن أبو بكر ليالعن عائشة " ( 4)

 "  .(1)دفنها علي ابن أيب طالب  ,ليال ودفنت فاطمة ابنة رسول هللا وعنها " ( 5)

                                                 

بن عبد هللا فهو صدوق وعدي بن الفضل هو التميمي البصري )مرتوك( وحيىي بن الورد كتب عنه أبو حامت الرازي، انظر:  =
وأبوه ثقة كما يف التقريب، وجعفر  7502برقم  14/214ووثقه اخلطيب يف اترخيه  812برقم  9/194والتعديل  اجلرح

بن عبد هللا مل أقف على ترمجته، فاحلديث ضعفه شديد، ألجل املرتوك، ولكن احلديث قد ثبت معناه من حديث أيب أمامة 
 1968برقم  4/371ابب الصالة على اجلنازة ابلليل،  بن سهل بن حنيف كما عند النسائي يف سننه كتاب اجلنائز،

رجاله ثقات وصححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي، وله شاهد آخر من حديث أيب هريرة عند البيهقي يف الكربى 
 على اجلنازة.  كتاب اجلنائز ابب ذكر اخلرب الوارد يف النهي عن الدفن ابلليل والبيان أن املراد به كيال تفوته الصالة  4/32

أخرجه أمحد والبيهقي وابن أيب شيبة والطحاوي وابن شاهني من طرق عن ابن إسحاق عن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن ( 1)
التصريح  6/274عمرو بن حزم عن زوجته فاطمة بنت حممد بن عمارة عن عمرة عن عائشة وجاء عند أمحد يف مسنده 

ديث من عبد هللا بن أيب بكر ومسع أيضا من فاطمة فتبني هبذا أنه مسع منهما مجيعا، أيضا أبن ابن إسحاق مسع هذا احل
وأخرجه عبد الرزاق وابن سعد من طرق عن عبد هللا بن أيب بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة به. وأخرجه أيضا ابن سعد 

قلت: شيوخ األنصار هم من الصحابة، من طريق حممد بن عمر عن معمر عن الزهري عن شيوخ من األنصار يف بين غنم به. 
دفن يوم الثالاثء بينما ورد يف بعض طرق احلديث )يوم األربعاء( . وأخرجه أيضا الرتمذي يف الشمائل من  وفيه أن النيب 

طريق حممد بن أيب عمر عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه مرسال، وأبوه املعروف ابلباقر اتبعي، 
، السنن الكربى كتاب اجلنائز ابب إهالة الرتاب يف القرب ابملساحي 274، 6/62حديثه مرسال. انظر: املسند  فيكون

، شرح معاين اآلاثر كتاب 3/347، املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب ما جاء يف الدفن ابلليل 3/409وابأليدي 
، املصنف لعبد الرزاق كتاب اجلنائز 45ث البن شاهني ص/، انسخ احلدي2861برقم  2/45اجلنائز ابب الدفن ابلليل 

الشمائل احملمدية  2/305(  ، الطبقات البن سعد )ذكر دفن رسول هللا6551برقم  3/520ابب الدفن ابلليل 
. ففي الطرق األوىل قد صرح ابن إسحاق ابلتحديث يف بعض الطرق، فزالت شبهة تدليسه، ولكن 395برقم  335ص/

وهي أن عبد هللا بن أيب بكر وهو ثقة، يروي عن زوجته فاطمة بنت حممد بن عمارة، فقد ذكرها ابن سعد يف  فيه علة أخرى
ومل يذكر فيها جرحا وال تعديال، وقال حمققوا املسند: "غري أن فاطمة مل جند هلا ترمجة فيما بني  8/496الطبقات الكربى 

ال وال احلافظ يف التعجيل، وهي على شرطهما" وحكموا على احلديث: أيدينا من مصادر، ومل يرتجم هلا احلسيين يف اإلكم
. قلت: وقفت على ترمجة هلا حيث 43/370، 40/391، 41/300"حمتمل للتحسني" انظر تعليقه على املسند 

إمساعيل , ترجم هلا العالمة بدر الدين العيين يف كتابه مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر,حتقيق: حممد حسن 
( حيث قال رمحه هللا: "فاطمة بنت حممد 4291برقم 3/493ه. ) 1427دار الكتب العلمية ,بريوت ,الطبعة األوىل ,

روت عن عمرة بنت عبد الرمحن وروى عنها حممد بن إسحاق, جمهولة، روى هلا أبو جعفر الطحاوي" فهي جمهولة، ولكن 
بكر بن حممد عن أبيه وهو يروي عن عمرة وهي خالته كما يف التهذيب احلديث له طرق هي صحيحة عن عبد هللا بن أيب 

وهناك طرق أخرى كما تقدمت منها طريق مرسل واآلخر متصل، ولكن يف بعضها الواقدي ويف بعضها ابن جريج  6/301
، كما حسنه حمقق  روي ابلعنعنة، وعلى كل حال فاحلديث مبجموع هذه الطرق املتعددة ال يْنزل عن درجة احلسن إن شاء هللا

 .335كتاب الشمائل احملمدية الشيخ سيد بن عباس اجلليمي. ص/

 . 1387برقم  3/322أخرجه ابن شاهني معلقا ووصله البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز، ابب موت يوم االثنني، ( 2)
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 (2). "ليال بعد العشاء ببقيع الغرقد دفن عثمان بن عفان "و  ووعن عمر   ( 6)

أحس ب  وم ا ،ما الدفن ابلليل إال كال دفن ابلنه ار" :فقال ؟عن أنس بن مالك عن امليت يدفن ليال ( 7)
 (3) .أين رأيت ميتا دفن ليال"

)كراهي ة الزح ام( وعن د اب  ن  :أن ش رحيا )دف ن ابن  ه ل يال( ج اء عن د اب ن أيب ش  يبة زَيدة :ع ن الش عيب ( 8)
 (4))كان يدفن ليال(.  :)كره الشهرة( وعند عبد الرزاق بلفظ :شاهني

 وأدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في الدفن بالليل

 ه  انة التع  ارض بييف إزال   اختلف  او  ،هني واب  ن اجل  وزي أحادي  ث املس  ألة م  ن ب  ني األئم  ةذك  ر اإلم  ام اب  ن ش  ا
 : على قولني

حي  ث رأى أن أحادي  ث النه  ي ع  ن ال  دفن  ،ذه  ب اإلم  ام اب  ن ش  اهني إىل وق  وع النس  خ يف املس  ألة ( 1)
فاطم  ة و وك  ذلك دف  ن أب  و بك  ر  ،ل  يال ب  دفن رس  ول هللا و نس  خها ح  ديث س  هل ب  ن س  عد  ،ابللي  ل منس  وخة

 (5) ليال. عثمان بن عفان و 

"وأان  :وذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل اجلم ع ب ني ال رواَيت حي ث ق ال رمح ه هللا ردا عل ى اب ن ش اهني ( 2)
ألن الن   اس ال حيض   رون ابللي   ل غالب   ا للص   الة عل   ى املي   ت  ،ال أرى ه   ذا م   ن ابب الناس   خ واملنس   وخ يف ش   يء

دف ن  ف إن الن يب  ،تق ع احلاج ة إىل ال دفن ابللي ل فيفع لمث ق د  ،والنهار أص لح ل ذلك ،واالستغفار له وتشييعه

                                                 

ابب غزوة خيرب،  صحيح البخاري كتاب املغازي، :خمتصر من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما( 1) =
"ال نورث ما تركنا فهو  :، صحيح مسلم كتاب اجلهاد، ابب قول النيب 4241-4240برقم  7/627-628

 . 4555برقم  300-12/299صدقة"، 

أخرجه ابن شاهني معلقا ووصله ابن أيب شيبة عن خالد الزايت عن أيب زرعة بن عمرو موىل آلل حباب عن أبيه عن عمرو ( 2)
خالد هو ابن يزيد الزايت قال أبو حامت: "ال أرى به  3/346صنف كتاب اجلنائز ابب ما جاء يف الدفن ابلليل به. انظر: امل

، ولكن يقول حمقق املصنف أن شيخ ابن أيب شيبة قد سقط، ألن خالد بن يزيد من شيوخ 3/357أبسا" اجلرح والتعديل 
كتاب املصنف: زرعة بن عمرو، ترجم له البخاري يف التاريخ شيوخ املصنف، وأبو زرعة هو وهم، والصواب كما قاله حمقق  

 وقال: )يروي املراسيل( )عن عمرو( 6/344وسكت عنه، وذكره ابن حبان يف الثقات  3/440الكبري 

أخرجه ابن أيب شيبة وابن شاهني من طريق األسود بن شيبان عن خالد بن مشري عن أنس به. انظر: املصنف كتاب اجلنائز ( 3)
. رجاله ثقات، فاألثر صحيح وخالد بن 382, انسخ احلديث البن شاهني ص/3/347ا جاء يف الدفن ابلليل ابب م

مشري جاء عند ابن شاهني يف النسخة احملققة وابن أيب شيبة ابلشني املعجمة، ولكن رجح حمقق كتاب التقريب الشيخ أبو 
 هو ثقة. األشبال ابلسني املهملة، وهللا أعلم ابلصواب، وعلى كل حال 

أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة وابن شاهني من طريق داود بن أيب هند عن الشعيب به. انظر: املصنف لعبد الرزاق ( 4)
رجاله  3/346كتاب اجلنائز ابب الدفن ابلليل املصنف البن أيب شيبة كتاب اجلنائز ابب ما جاء يف الدفن   3/520

 ثقات فاألثر صحيح. 

 .  381بن شاهني ص/انسخ احلديث ال( 5)
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 (1) .ابلليل وكذلك فاطمة"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : تقدم قول اإلمامني يف إزالة التعارض أبهنما اختلفا على مسلكني
ولك   ن  ،ن   هق   دم بياتذه   ب إلي   ه اإلم   ام اب   ن ش   اهني كم   ا  ،ادع   اء النس   خ يف املس   ألة -املس   لك األول:

 يف.فهو مذهب ضع ، فالنسخ ال يثبت ابالحتمال والشبهة ،استدالله ليس بصريح يف ذلك
وزج ره ل دفن املي ت  ثب ت هن ي الن يب  بني الرواَيت، مال إليه ابن اجلوزي، حي ث اجلمع -املسلك الثاين

وأب و  ب ل دف ن ه و  ،لي لأنه مل ينكر عل ى م ن دف ن املي ت ابل كما جاء عن النيب   ،ليال وثبت ما خيالفه أيضا
كم ا بين ه ح ديث ج ابر   ،ب ل ك ان ذل ك لس بب ،عن الدفن ليال مل يك ن مطلق ا فقالوا إن هني النيب  ،بكر ليال

 ،خط  ب يوم  ا ف  ذكر رج  ال م  ن أص  حابه ق  بض وكف  ن يف كف  ن غ  ري طائ  ل "أن الن  يب  :يف ص  حيح مس  لم ولفظ  ه
وق  ال احل  افظ اب  ن  .إال أن يض  طر إنس  ان إىل ذل  ك ،فزج  ر أن يق  رب الرج  ل ابللي  ل ح  ىت يص  لى علي  ه ،وق  رب ل  يال

فهذا س بب آخ ر يقتض ي أن ه إن رج ي بت أخري املي ت إىل الص باح ص الة م ن ترج ى  ،أي يصلي النيب " :حجر
قي  ل س  ببه أن ال  دفن هن  ارا حيض  ره كث  ريون م  ن و  .(2)وب  ه ج  زم الطح  اوي أيض  ا ،بركت  ه اس  تحب أتخ  ريه وإال ف  ال

وقي ل ألهن م ك انوا يفعل ون ذل ك ابللي ل ل رداءة الكف ن ف ال  ،ه يف الليل إال أف رادوال حيضر  ،الناس ويصلون عليه
  (3).وأما إذا انتفى هذان السببان فيجوز الدفن ليال خاصة ملن اضطر إىل ذلك ،يبني يف الليل

اس   تدل ل   ذلك حب   ديث ج   ابر  ،وذه   ب اإلم   ام اب   ن ح   زم إىل ع   دم ج   واز ال   دفن ابللي   ل إال ع   ن ض   رورة
وم  ن أزواج  ه وم  ن  ف  ن ل  يال من  ه د"ك  ل م  ن  :ب ع  ن األحادي  ث ال  واردة يف ال  دفن ل  يال بقول  هوأج  ا ،امل  ذكور

وح  ر املدين  ة  ،م  ن خ  وف زح ام أو خ  وف احل  ر عل  ى م  ن حض  ر ،فإمن  ا ذل  ك لض  رورة أوجب  ت ذل  ك أص حابه 
 (4).خالف ذلك" ال حيل ألحد أن يظن هبم  ،أو غري ذلك مما يبح الدفن ،أو خوف تغري ،شديد

منهم اإلم ام البخ اري كم ا ت رجم يف  ،اعة من العلماء قد جوزوا الدفن ابلليل بدون قيد الضرورةولكن مج
 أن الن  يب " :مث أورد في  ه ح  ديث اب  ن عب  اس "،ل  يال بقول  ه ابب ال  دفن ابللي  ل ودف  ن أب  و بك  ر  (5)ص  حيحه

ف  الن دف  ن : لوام  ن ه  ذا؟ فق  ا: وك  ان س  أله عن  ه فق  ال ,ص  لى عل  ى رج  ل بع  د م  ا دف  ن بليل  ة ق  ام ه  و وأص  حابه
"واستدل املصنف للجواز مبا ذكره من ح ديث اب ن عب اس ومل  :وقال احلافظ ابن حجر. فصلوا عليه" ,البارحة

دف  نهم إَيه ابللي  ل ب  ل أنك ر عل  يهم ع  دم إعالمه  م أبم  ره وأي د ذل  ك مب  ا ص  نع الص  حابة أبيب بك  ر  ينك ر الن  يب 

                                                 

 . 313-312اإلعالم ص/ (1)

 . 45-2/44شرح معاين اآلاثر  (2)

 . 3/399، إكمال املعلم للقاضي عياض 7/14شرح النووي  (3)

 . 115، 5/114احمللى  (4)

 . 3/266صحيح البخاري  (5)
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 (1)وكان ذلك كاإلمجاع منهم على اجلواز" 
 (3)والقاضي عي اض (2)مسلك اجلمع هو أعدل املسالك يف هذه املسألة كما اختاره النووي فاخلالصة إن
عل  ى ال  دفن  وأم  ا ع  دم إنك  ار الن  يب  ،فيحم  ل النه  ي عل  ى األس  باب املتقدم  ة ،وغ  ريهم (4)والش  يخ األلب  اين

اهل  ادي إىل س  واء مجع  ا ب  ني األدل  ة وهللا ويل التوفي  ق و  ،ابللي  ل وعم  ل الص  حابة يف ذل  ك ي  دل كل  ه عل  ى اجل  واز
 السبيل.

                                                 

 . 3/267فتح الباري  (1)

 . 7/14شرح النووي  (2)

 .3/399إكمال املعلم للقاضي عياض  (3)

 . 179أحكام اجلنائز ص/ (4)
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 المبحث األول

 الصوم في السفر  

 لمطلب األول: األحاديث الواردة في الصوم في السفر ا
 :الصوم في السفر النهي عن األحاديث الواردة في

رمض ان فص ام  يفخ رج ع ام الف تح إىل مك ة  أن رس ول هللا  هللا عنهم ا رض ي عن جابر بن عبد هللا ( 1)
فقي ل ل ه بع د  ،مث ش ربمث دعا بق دح م ن م اء فرفع ه ح ىت نظ ر الن اس إلي ه  ،حىت بلا كراع الغميم فصام الناس

 (1)."العصاة أولئك العصاة أولئك" :فقال ،إن بعض الناس قد صام :ذلك
فص   ام ح   ىت بل   ا  ع   ام الف   تح يف رمض   ان خ   رج أن رس   ول هللا  :هللا عنهم   ا رض   يع   ن اب   ن عب   اس  ( 2)

يتبع ون األح دث فاألح دث م ن أم ره .ويف لف ظ  وك ان ص حابة رس ول هللا  ،مع ه ف أفطر الن اس ،الكديد أفطر
مث مل يص   م بقي   ة رمض   ان"، ويف لف   ظ عن   د البخ   اري و  ،"أفط   ر وأفط   ر م   ن مع   ه م   ن املس   لمني :ن   د احل   ازميع

 (2).اآلخر فاآلخر" "إمنا يؤخذ من أمر النيب : قال الزهري :احلازمي
"ك ان  :ويف لف ظ عن د البخ اري ومس لم ."ليس من الرب الص يام يف الس فر" :عن النيب عن جابر  ( 3)

" ل يس م ن ال رب  :فق ال ،صائم :ما هذا ؟ فقالوا :فقال ,فرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه يف سفر رسول هللا 
 (3).الصوم يف السفر"

 (4)"الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر": قال عن النيب عن عبد الرمحن بن عوف  ( 4)
                                                 

، االعتبار 2605برقم  7/232صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر ...."، ( 1)
 .360، الرسوخ ص: 1/519

، كتاب املغازي،، ابب 1944برقم  4/226صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب إذا صام أايما من رمضان مث سافر، ( 2)
، صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان..."، 4276برقم  8/3غزوة الفتح يف رمضان، 

 .359، الرسوخ ص: 522-1/521، االعتبار 2599برقم  7/229-231

برقم  4/229ملن ظلل عليه واشتد احلر ليس من الرب الصوم يف السفر،  صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب قول النيب ( 3)
، 2607برقم  7/233، صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر..."، 1946

 .170انسخ احلديث لألثرم ص: 

أخرجه ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه مرفوعا، وأخرجه ابن ( 4)
د بن عياض عن الزهري هبذا اإلسناد مرفوعا، وأخرجه األثرم معلقا عن يونس بن يزيد عن الزهري هبذا عدي من طريق يزي

اإلسناد مرفوعا أيضا، وهو من رواية عنبسة عن يونس وخالفه ابن هليعة عن يونس عن الزهري فرواه موقوفا، ورواه النسائي 
لعقدي وخالد بن خملد عن ابن أيب ذئب عن الزهري عن أيب سلمة عامر ا وابن أيب شيبة من طريق معن ومحاد بن اخلياط وأيب

، ويزيد بن 124وهو صدوق يهم كما يف التقريب ص: ، عن أبيه موقوفا، فالذين رفعوه هم أسامة بن زيد الليثي وفيه كالم
يف روايته عن  ، ويونس بن يزيد وهو وإن كان ثقة ولكنه يهم قليال1081كما يف التقريب ص: ،  عياض كذبه مالك وغريه

كما يف علل احلديث ،  ، مث إنه اختلف عليه فروى ابن هليعة عنه عن الزهري موقوفا1100كما يف التقريب ص: ،  الزهري
 =ومل خيتلف عليه، فالصحيح هو عن الزهري ، ولكن ابن أيب ذئب رواه عن الزهري هبذا اإلسناد موقوفا وهو ثقة، البن أيب حامت
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 : سفردل على جواز الصوم في الاألحاديث التي ت

؟ وك ان كث ري : أأص وم يف الس فررو األس لمي ق ال للن يب عائشة رضي هللا عنها أن محزة بن عمعن  ( 1)
 (1)." إن شئت فصم وإن شئت فأفطر": فقال ,الصيام
يف ش هر رمض ان يف ح ر ش ديد ح ىت إن ك ان أح دان  خرجنا م ع رس ول هللا : قالعن أيب الدرداء  ( 2)

 (2)."، وابن رواحةوما فينا صائم إال رسول هللا  ،ليضع يده على رأسه من شدة احلر
فل   م يع   ب الص   ائم عل   ى املفط   ر وال املفط   ر عل   ى  كن   ا نس   افر م   ع رس   ول هللا :  ق   الع   ن أن   س  ( 3)
 (3).الصائم"
فق  ام املفط  رون فض  ربوا األبني  ة  ،ك  ان يف س فر فم  نهم ص  ائم وم  نهم مفط ر  أن الن  يب : "ع ن أن  س  ( 4)

 (4).ذهب املفطرون ابألجر"": فقال النيب  ،وسقوا الركاب
 :ه  ذا لف  ظ األث  رم وعن  د أمح  د بلف  ظ .ص  ام يف الس  فر وأفط  ر" لن  يب عم  رو "أن ا ع  ن عب  د هللا ب  ن ( 5)

وينص رف ع ن ميين ه  ،ويشرب قائما وقاع دا ،ويصوم يف السفر ويفطر ،يصلي حافيا وانعال "رأيت رسول هللا 
 (5).ومشاله"

                                                 

وأبو سلمة وإن مل يسمع من أبيه ، كما رجحه أبو حامت وأبو زرعة والبيهقي والدارقطين واأللباين،  فاعن أيب سلمة عن أبيه موقو  =
 :انظر. وهو إسناد متصل صحيح، كما يف السنن للنسائي،  ولكن اتبعه أخوه محيد عن أبيه عبد الرمحن بن عوف موقوفا

، سنن النسائي، كتاب الصيام، 1666برقم  2/309ام، ابب ما جاء يف اإلفطار يف السفر، يسنن ابن ماجه، كتاب الص
، 7/2720، الكامل البن عدي 2285-2283، برقم 4/494ابب ذكر قوله الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر 

، علل احلديث البن 4/244، السنن الكربى للبيهقي 3/14، املصنف البن أيب شيبة 170انسخ احلديث لألثرم ص: 
، الرسوخ 1/713، سلسلة األحاديث الضعيفة 2/205، التلخيص احلبري 4/281للدارقطين ، العلل 1/238أيب حامت 

 .361ص: 

، صحيح مسلم، كتاب الصيام، 1943برقم  4/224صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب الصوم يف السفر واإلفطار ( 1)
،، الرسوخ ص: 172ص:  ، انسخ احلديث لألثرم2620برقم  7/237ابب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، 

361. 

، صحيح مسلم، كتاب الصيام ابب التخيري يف الصوم والفطر 1945برقم  4/228صحيح البخاري، كتاب الصوم ابب ( 2)
 .361،، الرسوخ ص: 171، انسخ احلديث لألثرم ص: 2625برقم  7/239يف السفر 

برقم  4/233ضهم بعضا يف الصوم واإلفطار، بع صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب مل يعب أصحاب رسول هللا ( 3)
برقم  7/235، صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر ..."، 1947
 .362، الرسوخ ص: 2615

، صحيح مسلم، كتاب الصيام ابب 2890برقم  6/104صحيح البخاري، كتاب اجلهاد ابب فضل اخلدمة يف الغزو ( 4)
 .170، انسخ احلديث لألثرم ص: 2617، برقم 7/236طر يف السفر إذا توىل العمل أجر املف

. أخرجه األثرم معلقا وأمحد من طريق حسني بن ذكوان املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو به( 5)
 =فاإلسناد ، ه فإهنما صدوقان، رجاله ثقات ما عدا عمرا وأاب172، انسخ احلديث لألثرم ص: 2/179املسند  :انظر
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أن رس ول : "صام يف السفر وأفطر" هذا لفظ األثرم وعند أيب يعلى بلفظ أن النيب : "عن جابر  ( 6)
ف  أخرب  ،س  افر يف رمض  ان فاش  تد الص  وم عل  ى رج  ل م  ن أص  حابه فجعل  ت راحلت  ه هت  يم ب  ه حت  ت الش  جرة  هللا

 (1).شربوا" ، فلما رآه الناس شرب ،أبمره فدعا إبانء النيب 
" ه  ذا لف  ظ األث  رم وأم  ا عن  د أمح  د واب  ن ص  ام يف الس  فر وأفط  ر أن الن  يب : "ع  ن اب  ن مس  عود  ( 7)
 (2).السفر ويفطر" يصوم يف "كان رسول هللا  :عدي

  وأدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في الصوم في السفر

 مث ة اآلخ   رين،ني األئم   م   ن ب    األث  رم واحل   ازمي واجلع   ربي: أورد مس  ألة الص   يام يف الس   فر ك   ل م   ن األئم   ة
 قولني:اختلفوا يف رفع التعارض بني أحاديث الباب على 

ث إن أحادي : ق الو  ،ملسألةاثرم إىل القول بوقوع النسخ يف ذهب اإلمام األ ،دعاء النسخا القول األول:
 : ناستدل على ذلك أبمري ,الصوم يف السفر منسوخة وذلك لتقدمها على أحاديث الفطر

 صام يف السفر مث أفطر. أن النيب جاء عن ابن عباس : تصريح الصحايب ( 1)
 ,ا ك  ان ي  وم ف  تح مك  ة أفط  رك  ان يص  وم يف الس  فر يف أول األم  ر فلم    أن الن  يب : اس  تدل ابلت  اريخ ( 2)

مث إن اإلم ام األث رم ذك ر ح ديث مح زة األس لمي ومحل ه عل ى مع ا خ اص  ،وهو آخر األمرين م ن رس ول هللا 
 (3) ولكين مل أفهمه لوجود سقط يف كتابه. وهللا أعلم. ,به

 ،ألم  رينومح  ل األحادي  ث عل  ى ج  واز ا ،اإلم  ام اجلع  ربي إلي  ه ذه  ب  ،اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت الق  ول الث  اين:
وال فط  ره : "رد مس لك النس  خ بقول ه،و ألن ك ال م  ن الص وم والفط  ر أح د اجل  ائزين" ،"وال تع ارض بينهم  ا: ق الو 

 ،ومل يص  ح ع  ن عم  ر واب  ن عب  اس حترمي  ه ،واقرتان  ه لس  بب الض  عف والتق  وي ،بع  د ص  ومه انس  خ لثب  وت ختي  ريه
                                                 

 .11/263حمققوا املسند ، وصححه صحيح ابلشواهد ، واحلديثحسن =

أخرجه األثرم معلقا عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر وابن هليعة فيه كالم معروف ولكن اتبعه محاد بن سلمة عن أيب ( 1)
، مسند أيب يعلى 2/120معاين اآلاثر  ، شرح172 يعلى، انظر: انسخ احلديث ص: يبالزبري عند الطحاوي وأ

 ، وفيه أبو الزبري املكي صدوق يدلس، روى ابلعنعنة.1780، برقم 3/316

أخرجه أمحد و األثرم معلقا وأبو يعلى وابن عدي والبزار عن روح بن عبادة عن سعيد بن أيب عروبة عن عبد السالم بن أيب ( 2)
، انسخ 1/402املسند  : انظر . لنخعي عن علقمة عن ابن مسعود بهاجلنوب عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم ا

. وقال 5/1969، الكامل 1549، برقم 4/350، مسند البزار 9/208، مسند أيب يعلى 172احلديث لألثرم ص: 
هذا إال ابن وال نعلم رواه عن عبد السالم ، البزار: "هذا احلديث ال نعلم يروى عن عبد هللا إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد

أيب عروبة، وفيه عبد السالم بن أيب اجلنوب فهو ضعيف ال يغرت بذكر ابن حبان له يف الثقات فإنه ذكره يف الضعفاء أيضا  
، وسعيد بن أيب عروبة 269، ومحاد بن أيب سليمان صدوق له أوهام كما يف التقريب ص: 608كما يف التقريب ص: 

، ولكن احلديث معلول بعبد السالم بن أيب احلنوب 2/329كما يف التهذيب ،  زميةخمتلط ولكن مساع روح منه كان قبل اهل
 . "ضعيف جدا"6/363فإنه ضعيف وقال حمققوا املسند 

 .173انسخ احلديث لألثرم ص: ( 3)
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  (1).وحديث ابن عوف موقوف عليه" مث ذكر اختالف العلماء يف املسألة
ف  ذهب ": ذك  ر اخ  تالف العلم  اء يف املس  ألة وق  ال زمي فإن  ه مل يظه  ر يل وج  ه ترجيح  ه،وأم  ا اإلم  ام احل  ا

 (2).مسلك النسخ ووجه استدالهلم"مث ذكر أنه خمري إن شاء صام وإن أفطر.."أكثرهم إىل 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح: 

 : ى مسلكنيذهب العلماء يف رفع التعارض بني األحاديث عل
إال أن ه تعق ب  ،تق دم وج ه اس تدالله، و تق دم أن اإلم ام األث رم ق د ق ال ب ه ،دع اء النس خا :املسلك األول

"ك  انوا أيخ  ذون ابألح  دث فاألح  دث م  ن أم  ر رس  ول هللا  :ال  زَيدة ال  يت وردت يف آخ  ر ح  ديث اب  ن عب  اسن أب
وق ال احل افظ اب ن حج ر أيض اوغريهم حجر واحلافظ ابن (3) قاله ابن عبد الرب ،" مدرجة من قول الزهري ،: 
 ش يء يف حج ة وال ،العص يان إىل ص ام م ن ونس ب ص ام أن بع د أفط ر  أن ه م ن اخل رب ظاهر إىل استند وأبنه"

 م ع س افران": ولفظ ه الس فر يف القص ة ه ذه بع د ص ام  أن ه س عيد أيب ح ديث م ن أخرج مسلما ألن ذلك من
 لك م أق وى والفط ر ع دوكم م ن دن وت ق د إنك م:  الن يب فق ال ،زالمنْ  زلنافنا  ،صيام وحنن مكة إىل  هللا رسول

 ع دوكم مص بحو إنك م:  هللا رس ول فقال ,زالمنْ  زلنافنا  ،أفطر من ومنا صام من فمنا رخصة فكانت ،فأفطروا
 الس فر يف ذل ك بع د  هللا رس ول م ع نص وم رأيتن ا لق د مث , فأفطران عزمية فكانت ،فأفطروا لكم أقوى فالفطر

 فدعوى النسخ ضعيفة.  (4)".املسألة يف نص احلديث وهذا ."
ذهب إلي ه اإلم ام اجلع ربي ونس به اإلم ام احل ازمي إىل أكث ر العلم اء،  ,اجلمع بني الرواَيت املسلك الثاين:

ثب ت يف ص حيح مس لم ع ن أيب س عيد اخل دري فق د  ،إن الصوم يف السفر والفطر كل منهما ج ائز :حيث قالوا
فلم يع ب الص ائم عل ى املفط ر وال املفط ر عل ى  ،فمنا من صام ومنا من أفطر وان مع رسول هللا "غز  :أنه قال
 (5) . الصائم"

 : مبا يلي اجلمهورعنها  وأما األحاديث اليت تدل على كراهة الصيام يف السفر فقد أجاب
ظل ل و الن اس اجتم ع  كح ال الرج ل ال ذي  ويش ق علي ه، أهنا حممول ة عل ى م ن تض رر ابلص وم يف الس فر -

وقالوا إن هذا قد خرج على سبب فيقتصر عليه وعل ى م ن   ،"ليس الرب أن تصوموا يف السفر" :قال ف ،عليه
 (6). وإىل هذا جنح البخاري يف ترمجته قاله احلافظ ،كان مثل حاله

 ،"ل  يس م  ن ال  رب الص  وم يف الس  فر" ل  يس م  ن ال  رب الكام  ل ال  ذي ه  و أب  ر ال  رب أن امل  راد بقول  ه : ومنه  ا

                                                 

 .363-362الرسوخ ص: (1)

  .523-1/520، االعتبار (2)

 .7/219انظر: التمهيد ( 3)

 . 4/230فتح الباري ( 4)

 .2610برقم  7/234مسلم صحيح ( 5)

 .4/231فتح الباري  (6)
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إذا ك ان  ،إال أن غريه من الرب وه و اإلفط ار ق د يك ون أب ر من ه ،وليس املراد بذلك إخراج الصوم يف السفر برا
ل يس املس كني ابلط واف" فإن ه مل ي رد إخراج ه م ن املس كنة  : "وه و نظ ري قول ه  ،للتقوي على لقاء العدو مثال

ل الش   افعي نف   ي ال   رب عل   ى م   ن أ  قب   ول ومح   ، (1)وإمن   ا أراد ب   ه املس   كني الكام   ل .." قال   ه الطح   اويكله   ا 
وحيتمل أن يكون معناه ليس من الرب املفروض ال ذي م ن ، وقال الشافعي أيضا: "وبه جزم ابن خزمية ،الرخصة

 (2)خالفه أمث"
، حي ث ك ان ق د خم الفتهم أم ر الرس ول الصائمني إىل العصيان وكان ذلك من أج ل  إن نسبته : ومنها

أو أهن م تض رروا ابلص وم وعل ى التق ديرين ال يك ون الص ائم الي وم م ا، فخ الفوا الواج ب، أمرهم ابلفطر أمرا جاز 
 (3) . قاله النووي ، يف السفر عاصيا إذا  مل يتضرر به

 ؟ولك نهم اختلف وا يف أن الص وم أفض ل أم الفط ر ،ذهب مج اهري العلم اء إىل ج واز الص وم يف الس فروقد 
إن الص وم أفض ل مل ن أطاق ه  :حيث قالوا ،ابلتفصيل مجعا بني األدلة أم مها سواء؟ فذهب األكثرون إىل القول

ف  إن  ،وحيص  ل عل  ى فض  يلة الوق  ت والزم  ان ،ألن  ه حيص  ل ب  ه ب  راءة الذم  ة يف احل  ال ،ب  ال مش  قة ظ  اهرة وال ض  رر
 (4) تضرر به وحصلت به على املشقة فالفطر أفضل . وهللا أعلم.

                                                 

 .2/118انظر: شرح معاين اآلاثر ( 1)

مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: للشيخ عبيد هللا املباركفوري, املكتبة األثرية سانكله هل  ,4/229فتح الباري  انظر:( 2)
 .3/255ه.1382شيخوبوره ابكستان , الطبعة األوىل ,

 .7/233نهاج للنووي انظر: امل( 3)

 .164، أتويل خمتلف احلديث ص: 3/253انظر: مرعاة املفاتيح ( 4)
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 المبحث الثاني

 صوم ثالثة أيام من كل شهر  

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صوم ثالثة أيام من كل شهر 
 : ثالثة أيام من كل شهر على فرض صوم األحاديث التي تدل

وك    ان  ,مل    ا ق    دم املدين    ة أم    رهم بص    يام ثالث    ة أَيم م    ن ك    ل ش    هر أن رس    ول هللا : "ع    ن مع    اذ  ( 1)
 (1) ."يصومها

 : صيام ثالثة أيامعدم فرض على  األحاديث التي تدل

مث أن زل  ،املدين ة أم رهم بص يام ثالث ة أَيممل ا ق دم  عن ابن أيب ليل ى ح دثنا أص حابنا أن رس ول هللا  ( 1)
زل ت فنا  ،ك ان م ن مل يص م أطع م مس كيناو  ،وكانوا قوم ا مل يتع ودوا الص يام وك ان الص يام عل يهم ش ديدا ،رمضان

ويف  ." ابلص يامانم ر وأت الرخص ة للم ريض واملس افر فكان  (2)﴾ ف اْلياُص ْمهُ  الشَّ ْهرا  ِم ْنُكمُ  شاِهدا  فامانْ ﴿هذه اآلية 
 (3).وذكر حنوه "كان يصوم ثالثة أَيم من كل شهر ويصوم عاشوراء  " أن رسول هللا  :لفظ

نع م. فقل ت  :قال ت ؟يصوم من ك ل ش هر ثالث ة أَيم أكان رسول هللا ها معاذة سألتأن  عائشةعن  ( 2)
 (4)".أَيم الشهر يصوم أيمن  ن يبايلمل يك" :قالت ؟أَيم الشهر كان يصوم أيمن  :هلا

"م   ن ص   ام ش   هر الص   رب وثالث   ة أَيم م   ن ك   ل ش   هر فكأمن   ا ص   ام  :ع   ن الن   يب  ع   ن أيب هري   رة  ( 3)
 (5).الدهر"
ص دق هللا  :مث ق ال ،"من صام ثالثة أَيم من كل شهر فقد صام الدهر كله: عن أيب ذر عن النيب  ( 4)

 (7)﴾(6) أاْمثااهِلاا ْشرُ عا  ف الاهُ  اِبحلْاساناةِ  جااءا  مانْ  ﴿يف كتابه 
                                                 

 حديث معاذ حديث صحيح تقدم خترجيه يف مسألة كيفية دخول املسبوق مع اإلمام، وهذا اللفظ جزء منه.( 1)

 185البقرة رقم اآلية:( 2)

منه تقدم خترجيه أيضا يف مسألة كيفية دخول املسبوق مع حديث ابن أيب ليلى قد تقدم أيضا وهو حديث طويل وهذا جزء ( 3)
، 507، برقم 248-1/247اإلمام، وأما للفظ الثاين فقد أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الصالة، ابب كيف األذان، 

 ، وهلذا صححه األلباين383برقم  1/199ويف إسناده املسعودي وفيه ضعف ولكن اتبعه شعبة كما يف صحيح ابن خزمية 
 .2/430يف صحيح سنن أيب داود 

 .2736برقم  7/290صحيح مسلم، كتاب الصيام ابب استحباب صيام ثالثة أايم من كل شهر ..." ( 4)

انظر:  .أخرجه أمحد والنسائي وأبو يعلى من طرق عن محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أيب عثمان النهدي عن أيب هريرة( 5)
ن النسائي، كتاب الصيام، ابب ذكر االختالف على أيب عثمان يف حديث أيب هريرة ، سن513، 384، 2/263املسند 

رجاله ثقات، فاحلديث صحيح كما  12/5، مسند أيب يعلى 2407، برقم 4/535يف صيام ثالثة أايم من كل شهر، 
 .14/538، 13/22، وحمققوا املسند 4/99صححه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن النسائي ويف اإلرواء 

 .160األنعام رقم اآلية/( 6)

 .أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عاصم بن سليمان األحول عن أيب عثمان النهدي عن أيب ذر به( 7)
 =( برقم 3/135جاء يف صوم ثالثة أايم من كل شهر،  ، سنن الرتمذي، كتاب الصوم، ابب ما5/145انظر: املسند 
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 :ح ني س أله ع ن الص وم ف ذكر ش هر رمض ان فق ال عن طلحة بن عبيد هللا يف قول األع رايب للن يب  ( 5)
: وذل ك عن د قول ه ",ل ئن ص دق لي دخلن اجلن ة" :مث ق ال رس ول هللا  "إال أن تط وع ،ال" :قال ؟هل علي  غريه

 (1)."والذي بعثك ابحلق ال أزيد على هذا وال أنقص منه"

 وأدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في صوم ثالثة أيام من كل شهر

ف  أوردا  ،م  ن ب  ني اآلئم  ة اآلخ  رين احل  ازمي واجلع  ربي :ذك ر مس  ألة ص  يام ثالث  ة أَيم م  ن ك  ل ش  هر اإلمام  ان
 وه و ي رى أن ص يام ،ذهب اإلمام احلازمي إىل القول بوق وع النس خ يف املس ألةو  ،الباب املختلفة ثفيها أحادي

حي ث ق ال  ،ثالثة أَيم من كل شهر وي وم عاش وراء ك ان م أمورا يف أول اإلس الم مث نس خ ذل ك بفرض ية رمض ان
ق د اس تدل ونس خ ذل ك برمض ان"  ،الن اس بص يام ثالث ة أَيم م ن ك ل ش هر "ابب أم ر الن يب : يف ترمجة الب اب

ق  دم املدين  ة أم  رهم بص  يام مل  ا  التص  ريح أن رس  ول هللا مع  اذ عل ى ذل  ك بتص  ريح الص  حايب، كم  ا يف ح  ديث 
 (2) ثالثة أَيم مث أنزل رمضان...." احلديث.

ابلنس خ كم ا ق ال وأما اإلم ام اجلع ربي فإن ه ذك ر اخ تالف العلم اء يف ذل ك فحك ى ع ن ق وم أهن م يقول ون 
وندب ه مس تمر ومل  ،ه و حمك م، و ، وذكر قول شعبة أيضا أنه ك ان يق ول إن ص يام ثالث ة أَيم ك ان من دواباحلازمي

 (3) سخ. وهللا أعلم.ين

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 توجيه أحاديث الباب على مسلكني:  اختلف العلماء يف كما سبق أنه قد
تق دم ، و (4)رجح ه اإلم ام العي ينو كم ا تق دم، اإلم ام احل ازمي  إلي ه ذه ب   ، دعوى النس خاملسلك األول: 

ا ق   دم املدين   ة أم   رهم بص   يام ثالث   ة أَيم مث أن   زل رمض   ان" فه   م مل    أهن   م اس   تدلوا بتص   ريح مع   اذ أبن الرس   ول 
استدلوا بلفظ )األمر( يف قول معاذ "أمرهم" أبنه حممول على الوجوب ولكن أجيب على هذا االس تدالل أبن ه 

                                                 

ي، كتاب الصيام، ابب ذكر االختالف على أيب عثمان يف حديث أيب هريرة يف صيام ثالثة أايم من كل (، سنن النسائ762 =
 2/229، سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، ابب ما جاء يف صيام ثالثة أايم من كل شهر، 2408، برقم 4/536شهر 
له حمققوا املسند، وجاء يف سنن النسائي ولكن أاب عثمان النهدي مل يسمعه من أيب ذر كما قا، ، رجاله ثقات1708برقم 

وأشار إليه ، فهو مبهم 5/154يف طريق آخر عن أيب عثمان عن رجل عن أيب ذر ويف مسند أمحد عن رجل من بين متيم 
، فاإلسناد ضعيف للرجل املبهم، وأما اإلسناد األول ففيه انقطاع ولكن الشيخ األلباين مل يشر 6/284الدارقطين يف العلل 

حديث عبد  1976، ولكن احلديث حسن ابلشواهد، أخرج البخاري يف صحيحه برقم 4/102هذه العلة يف اإلرواء إىل 
"صم ثالثة أايم من الشهر فإن احلسنة بعشرة أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر " فاملعىن اثبت وهلذا قال  :هللا بن عمرو بلفظ

 .35/227حمققوا املسند )صحيح لغريه( 

 صحيحني تقدم خترجيه يف مسألة حكم الوتر.وهو يف ال( 1)

 .526-1/524انظر: االعتبار ( 2)

 .364-363انظر: الرسوخ ص: ( 3)

 .2/450انظر: شرح العيين على سنن أيب داود ( 4)
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وعل ى  "أم رهم بص يام ثالث ة أَيم تطوع ا قب ل رمض ان أبن النيب "قد جاء التصريح يف طريق من طرق احلديث 
 يتم االستدالل به على النسخ . وهللا أعلم.هذا فال 

كم  ا أش  ار إلي  ه اإلم  ام اجلع  ربي،   اخت  ار ه  ذا املس  لك اإلم  ام ش  عبة ، اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت :املس  لك الث  اين
طوع ا ال ك ان تأن ص يام ثالث ة أَيم   :م ن العلم اء حي ث ق الوا غ ريهو  (2)والشافعي والن ووي(1)وذهب إليه الطربي

"م ن ص ام ثالث ة أَيم م ن : يف صيامهن بقول ه فهي ما زالت سنة كما رغب النيب  ،قطمل تكن واجبة ، و فريضة
وأم ا  ،قب ل رمض ان ن املشهور أن صوم عاشوراء هو الذي فرض رسول هللا إمث  الشهر فقد صام الدهر كله"

  يصومهن تطوعا فهذا هو الراجح . وهللا أعلم. األَيم الثالثة يف كل شهر كان رسول هللا 

                                                 

 .1/460، تفسري القرآن العظيم البن كثري 417-3/414انظر: جامع البيان للطربي ( 1)

 .6/436انظر: اجملموع ( 2)
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 مبحث الثالثال

 صوم يوم الجمعة منفردا   

 المطلب األول: األحاديث الواردة في صوم يوم الجمعة منفردا  
 : صوم يوم الجمعة عنالة على النهي األحاديث الد

 "إال يوم  ا قبل  ه أو بع  ده ،ال يص  م أح  دكم ي  وم اجلمع  ة" :يق  ول  الن  يبق  ال مسع  ت  ع  ن أ  هري  رة  ( 1)
وال ختتص  وا ي  وم اجلمع  ة بص  يام م  ن ب  ني  ,ليل  ة اجلمع  ة بقي  ام م  ن ب  ني اللي  ايل" ال ختتص  وا  :ويف لف  ظ عن  د مس  لم

 (1).األَيم إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم"
 :دخ  ل عليه  ا ي  وم اجلمع  ة وه  ى ص  ائمة فق  ال  الن  يبهللا عنه  ا أن  رض  يع  ن جويري  ة بن  ت احل  ارث  ( 2)

 (2).فأفطري"" :الق ،ال :. قالت"غدا تصوميتريدين أن " :قال ،ال :قالت "،أصمت أمس"
نع  م ورب ه  ذا  :ع  ن ص  وم ي  وم اجلمع  ة؟ فق  ال " أ هن  ى الن  يب  :ع  ن ج  ابر أن  ه س  أله حمم  د ب  ن عب  اد ( 3)
 (3).البيت"
"  :أو ي وم مجع ة بص يام" ويف لف ظ ،أن خي ص ليل ة مجع ة بقي ام "هنى رسول  :قالعن أيب الدرداء  ( 4)

 ،" ال تق  م ليل  ة اجلمع  ة وال تص  م يومه  ا :س  لمانفق  ال ل  ه  ،أن أاب ال  درداء ك  ان يق  وم ليل  ة اجلمع  ة ويص  وم يومه  ا
 (4).وال يومها بصيام" ،ال ختص ليلة اجلمعة بقيام ،ر سلمان أفقه منكميَي عو " :فقال فأخرب بذلك النيب 

 (5).يوم مجعة قط صائما" "ما رأيت رسول هللا  :عن ابن عمر رضي هللا عنهما ( 5)
                                                 

، صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب كراهة 1985برقم  4/291بخاري، كتاب الصوم، ابب صوم يوم اجلمعة، صحيح ال( 1)
، انسخ احلديث 183، انسخ احلديث لألثرم ص: 2679، 2678، برقم 261، 7/260صيام يوم اجلمعة منفردا، 

 .333-332: اإلعالم ص، 419، 418، 416البن شاهني ص: 

، 183، انسخ احلديث لألثرم ص: 1986برقم  4/291صوم، ابب صوم يوم اجلمعة، صحيح البخاري، كتاب ال( 2)
 .332اإلعالم ص: 

، صحيح مسلم، كتاب الصيام، ابب كراهة 1984برقم  4/291صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب صوم يوم اجلمعة، ( 3)
 .332: اإلعالم ص، 416، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2676، برقم 7/260صيام يوم اجلمعة منفردا، 

انظر:  .أخرجه أمحد والنسائي وعبد الرزاق والطرباين وابن سعد وابن شاهني من طرق عن ابن سريين عن أيب الدرداء به( 4)
، املعجم 3/206، السنن الكربى للنسائي 4/279، املصنف، كتاب الصيام، ابب صيام يوم اجلمعة 6/444املسند 
ن ب، واحلديث معلول بعدم مساع ا420، انسخ احلديث البن شاهني ص: 4/85، طبقات ابن سعد 6/218الكبري 

الطاهر من طريق الفراييب عن عباد بن   وأبوسريين عن أيب الدرداء، ولكنه روي من طريق آخر أخرجه ابن شاهني وابن عدي 
"  روى أحاديث كذب" :ل أمحدكثري عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب الدرداء وفيه عباد بن كثري الثقفي وهو مرتوك، قا

، وضعفه شديد ولكن الطريق األول رجاله ثقات، ولكنه منقطع وهلذا قال األلباين يف الصحيحة 482كما يف التقريب ص: 
 ابلشواهد. حسن"وهذا إسناد مرسل صحيح" فاحلديث  : 2/675

وفيه احلسن بن أيب  ، سريين عن ابن عمر به اين عن حممد بنيتخأخرجه األثرم معلقا عن احلسن بن أيب جعفر عن أيوب الس( 5)
 =، فاحلديث ضعيف من أجله جاء عنه أيضا ما خيالفه كما سيأيت 235جعفر وهو ضعيف احلديث كما يف التقريب ص: 
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 (1).يصوم يوم مجعة"  "قلما رأيت رسول هللا: عن عبد هللا بن مسعود  ( 6)
 : الة على صوم يوم الجمعةاألحاديث الد

"  :وما رأيته يفطر يوم اجلمع ة" ويف لف ظ ،يصوم من كل شهر كان رسول هللا " عن ابن مسعود  ( 1)
 (2).يفطر يوم اجلمعة" قلما كان رسول 

 (3).أفطر يوم اجلمعة قط أنه مل ير النيب  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ( 2)
 (4).را يوم مجعة قط "طمف "ما رأيت رسول هللا  :ن عمر رضي هللا عنهماعن اب ( 3)
"من ص ام ي وم اجلمع ة أعط اه هللا ع ز وج ل عش رة أَيم م ن أَيم اآلخ رة  :عن النيب عن أيب هريرة  ( 4)
 (5).غدا"

                                                 

 خترجيه. =

أخرجه ابن شاهني من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن هبدله عن زر عن عبد هللا به، وفيه قيس بن الربيع وهو صدوق ( 1)
مث إنه قد جاء عن ابن مسعود  804قاله احلافظ يف التقريب ص/"تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به

،  فاحلديث املذكور ضعيف، وهو حديث حسن كما سيأيت خترجيه، ما خيالف هذا احلديث من نفس طريق عاصم بن هبدلة
 .5/60كما أعل هبما اإلمام الدارقطين يف علله 

أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن شاهني وابن أيب شيبة وابن خزمية وأبو يعلى وأبو داود الطيالسي كلهم من  (2)
، سنن 1/406املسند انظر:  .بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه به طرق عن عاصم بن أيب النجود عن زر

، سنن النسائي، كتاب الصيام، ابب صوم 742برقم  3/118م اجلمعة، الرتمذي، كتاب الصوم، ابب ما جاء يف صوم يو 
، سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، 2367برقم  4/519أبيب هو و أمي و ذكر االختالف الناقلني للخري يف ذلك،  النيب 

سند ، م3/303، صحيح ابن خزمية 3/46، املصنف البن أيب شيبة 1725، برقم 2/337ابب يف صيام يوم اجلمعة، 
، ، رجاله ثقات ما عدا عاصم هو ابن هبدلة صدوق له أوهام1/280، مسند أيب داود الطيالسي 9/206أيب يعلى 

، كما حسنه األلباين 2/216فاحلديث حسن كما حسنه الرتمذي وصححه ابن عبد الرب، كما نقله احلافظ يف التلخيص 
 سنن النسائي. تعليق الشيخ األلباين على  : ، وانظر6/407وحمققو املسند 

انظر:  .أخرجه ابن أيب شيبة والبزار وابن شاهني وابن اجلوزي كلهم من طريق ليث بن أيب سليم عن طاوس عن ابن عباس به( 3)
، وفيه ليث بن 333، اإلعالم ص: 421، انسخ احلديث البن شاهني ص: 11/145، مسند البزار 3/46املصنف 

 :وقال البزار ، ويف اإلعالم2/59كما ضعفه به ابن اجلوزي يف العلل املتناهية ،  أيب سليم وهو حديث ضعيف من أجل الليث
 " وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن ابن عباس إال من هذا الوجه روي عن غري ابن عباس بغري هذا اللفظ . 

انظر: . عبد هللا بن عمر بهأخرجه ابن أيب شيبة وأبو يعلى واألثرم من طريق ليث بن أيب سليم عن عمري بن أيب عمري عن ( 4)
وشيخ عمري مل يعرفه ابن معني كما قاله حمقق كتاب ، ، وفيه ليث وهو خمتلط10/71، مسند أيب يعلى 3/46املصنف 

ن بوله طريق آخر أخرجه ابن حبان وابن اجلوزي وفيه جعفر بن نصر وهو ضعيف بل حكم على احلديث ا، مسند أيب يعلى
 . 2/60ابن اجلوزي أيضا يف العلل  وضعفه، 1/214روحني انظر: اجمل .حبان أبنه موضوع

أخرجه البيهقي وابن شاهني من طريق الليث عن عيسى بن حممد بن إايس بن بكري عن صفوان بن سليم عن رجل من ( 5)
وفيه رجل من أشجع وهو مبهم وعيسى هو ابن موسى بن حممد ذكره ابن حبان يف الثقات  ,أشجع عن أيب هريرة به

 =وأخرجه  وفيه الليث بن أيب سليم وهو خمتلط ،6/285، وقال أبو حامت عنه )ضعيف( انظر: اجلرح والتعديل 5/216
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  وأدلتهمصوم يوم الجمعة منفردا   في آراء العلماء :المطلب الثاني

 ،نآلئم ة ال خ ريم ن ب ني ا األثرم واب ن ش اهني واب ن اجل وزي: ن األئمةأورد مسألة صوم يوم اجلمعة كل م
ه ي ع ن لنإن أحادي ث ا :ق الواف ،مث اتفقوا عل ى اجلم ع ب ني األحادي ث ،فذكروا فيها أحاديث املسألة املتعارضة

ملنه ي ابوم بع ده فل يس ي بل ه أو فإذا انضاف إليه يوم ق ،صوم يوم اجلمعة حممولة على التفرد بصيام يوم اجلمعة
 عنه .

يري  د أن  ،"فوج  ه أحادي  ث النه  ي ع  ن تف  رد ص  وم ي  وم اجلمع  ة إمن  ا ه  و عل  ى التعم  د ب  ذلك :وق  ال األث  رم
فأم  ا ال  ذي يل  تمس الفض  يلة يف ص  وم ي  وم  ه،فه  ذا ه  و املنه  ي عن   ،تتعم  د ص  وم ي  وم اجلمع  ة تل  تمس فض  يلته

عف ح  ديثي اب  ن عم  ر يف ه  ذا مث ض   وإفط  ار ي  وم فيواف  ق ذل  ك ص  وم ي  وم اجلمع  ة خاص  ة فل  يس ابملنه  ي عن  ه"
 (1) الباب .

مث إن اب  ن ش  اهني ذك   ر وجه  ا آخ   ر  ،مجع  ا ابلوج  ه الس   ابقأيض   ا اب  ن ش   اهني واب  ن اجل  وزي  : انواإلمام  
كان يص وم ي وم اجلمع ة م ع النه ي عن ه جي وز أن يك ون   وهو أن يكون ما ورد يف األحاديث أن النيب  ،للجمع

مث  ،فط  ار يف النص  ف م  ن ش  عبان إىل آخ  ره ويص  وم ه  و ش  عبان كل  هكم  ا ك  ان أيم  ر ابإل  ،دون أمت  ه خاص  ا ب  ه 
 (2)ضعف األحاديث اليت وردت يف فضل يوم اجلمعة خاصة.

 مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

 وزي إىل مس لكواب ن اجل  اإلم ام اب ن ش اهني، وق د أش ار على مسلك اجلم ع اتقدم قول األئمة أهنم اتفقو 
  يثبت يف املسألة نسخ.النسخ مث رده وأنه مل

 : منها ما يلي : اختلف العلماء يف وجوه اجلمع على أقوالو 
ذك ره اب ن ش اهني وه و كم ا   ،ومح ل الكراه ة عل ى غ ريه ،فمنهم من عد ص وم ي وم اجلمع ة خاص ا ابلن يب 

 (3)"وليس جبيد ألهنا ال تثبت اخلصوصية ابالحتمال" :رده احلافظ ابن حجر بقوله ،وجه ضعيف 
لنه  ي ه  و األص  ل يف اولك  ن حي  اب عن  ه أبن  ،زي  هم  ن مح  ل النه  ي ع  ن ص  وم ي  وم اجلمع  ة عل  ى التنْ  وم  نهم

 معة.أمر جويرية ابإلفطار ملا تعمدت بصوم يوم اجل مث إنه ثبت أن النيب  ،للتحر 
ومنهم من محل الكراهة على من أضعفه صومه عن العبادة ال يت تق ع يف ي وم اجلمع ة م ن الص الة وال دعاء 

                                                 

وفيه  .1072البيهقي من طريق آخر ولكن فيه أبو خالد العقيلي وامسه يزيد بن بيان وهو ضعيف كما يف التقريب ص:  =
فاحلديث كما أن  ,فيه اضطراب كما قاله ابن شاهني بل، ن خيثم الذي يروي عن أيب هريرة وهو مبهم أيضاعرجل مبهم 

 وقال الشيخ األلباين، يف النهي عن صوم يوم اجلمعة منفردا سنده ضعيف فهو خمالف أيضا لألحاديث الثابتة عن النيب 
ىل, انظر: ضعيف الرتغيب والرتهيب: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, مكبة املعارف ابلرايض, الطبعة األو )منكر( 
 . (1/320ه)1421

  .184انسخ احلديث ومنسوخه لألثرم ص: ( 1)

 .. 335، اإلعالم ص: 423-422انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ص: (2)

 . 4/294فتح الباري  (3)



 - 366 - 

 بعده. األن الكراهة تزول إذا صام يوما قبله أو يوم ،وهو وجه ضعيف أيضا ،روالذك
وأحس  ن م  ا قي  ل يف وج  وه اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت ه  و م  ا اتف  ق علي  ه األئم  ة املص  نفون يف انس  خ احل  ديث 

 ،وهو أنه يكره إفراد يوم اجلمعة ابلص وم ،وغري واحد من األئمة ورجحه احلافظ ابن حجر والنووي ،ومنسوخه
 يف ح ق م ن كان ت ل ه وزاد عليه آخرون أبن ه ال يك ره ،أما إذا وصله بيوم قبله أو يوم بعده فال كراهة يف ذلكو 

 أو ،عادة كمن يصوم أَيم البيض أو من له عادة بصوم يوم معني كيوم عرفة أو يوم عاشوراء فوافق ي وم اجلمع ة
ر أبن يص  وم ي  وم ش  فاء مريض  ه أو ق  دوم أو أن  ه ن  ذ ،بص  وم ي  وم وفط  ر ي  وم فواف  ق ص  ومه ي  وم اجلمع  ة ل  ه ع  ادة

ي وم  يف ص يام الن يب وأم ا ح ديث اب ن عم ر وح ديث اب ن عب اس  ،(1)فإن ه ال يك ره ،شخص فوافق يوم اجلمع ة
وأم  ا ح  ديث اب  ن مس  عود وفي  ه "قلم  ا ك  ان يفط  ر ي  وم اجلمع  ة" فه  و ح  ديث حس  ن كم  ا  ،فهم  ا ض  عيفاناجلمع  ة 

ألنه حيتمل أن يري د ك ان ال يتعم د فط ره إذا ك ان  ،ليس فيه حجة: "أجاب عنه احلافظ يف الفتحو  ،تقدم خترجيه
 (2)."وال يضاد ذلك كراهة إفراده ابلصوم مجعا بني احلديثني ،يف األَيم اليت كان يصومها
"ق ال اب ن عب د ال رب ال خمالف ة بين ه وب ني أحادي ث النه ي فإن ه حمم ول عل ى أن ه ك ان  :(3)وقال يف التلخيص

 . (5)وابن القيم (4)ه أجاب العيينوب، "يصله بيوم اخلميس
ع دة حك م وأس باب يف النه ي  (7)واحلافظ ابن حجر والعالمة عبي د هللا املب اركفوري (6)ذكر اإلمام النووي

 عن صيام يوم اجلمعة منفردا، فاخلالصة أن مسلك اجلمع هو الراجح . وهللا أعلم .

                                                 

 . 7/261انظر: املنهاج للنووي ( 1)

 . 4/294:فتح الباري (2)

 . 2/216انظر: تلخيص احلبري ( 3)

رح صحيح البخاري: لإلمام بدر الدين حممود بن أمحد العيين, اعتىن به: عبد هللا حممود عمر, دار عمدة القاري شانظر: ( 4)
 . (11/148ه)1421الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل,

 . 2/86انظر: زاد املعاد ( 5)

 . 262-7/261انظر: املنهاج للنووي ( 6)

 . 284-3/283انظر: مرعاة املفاتيح ( 7)
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 المبحث الرابع

 القبلة للصائم 

 الواردة في القبلة للصائمالمطلب األول: األحاديث 
 : القبلة للصائم على جوازالة األحاديث الد

 (1).يقبل بعض أزواجه وهو صائم مث ضحكت" "كان رسول هللا  :عن عائشة رضي هللا عنها ( 1)

 (2).كان يقبلها وهو صائم"  أن النيب " :عن أم سلمة رضي هللا عنها ( 2)

 (3).يقبل وهو صائم" كان رسول هللا " :عن حفصة قالت ( 3)

 (4).رخص يف القبلة للصائم" أن النيب " :عن أيب سعيد ( 4)

 ،عظيم اً  َي رس ول هللا ص نعت الي وم أم راً  :فقلت ،"هششت فقبلت وأان صائم :أنه قال عن عمر  ( 5)
 (5).فمه": قال ؟ت من املاء وأنت صائممضمضأرأيت لو  :قال ،قبلت وأان صائم

 : القبلة للصائم جواز معلى عدالة األحاديث الد

 (6).لقبلة للصائم للشيخ وكرهها للشابأنه رخص يف ا عن النيب  :عبد هللا بن عمرو عن  ( 1)

                                                 

، صحيح مسلم كتاب الصيام، ابب بيان أن 1928برقم  4/190خاري كتاب الصوم، ابب القبلة للصائم، ( صحيح الب1)
 . 189، انسخ احلديث لألثرم ص/2568برقم  7/215القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، 

كتاب الصيام، ابب بيان أن ، صحيح مسلم  1929برقم  4/190( صحيح البخاري كتاب الصوم، ابب القبلة للصائم، 2)
 . 189، انسخ احلديث لألثرم ص/2583برقم  7/220القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، 

، 2581برقم  7/219( صحيح مسلم كتاب الصيام، ابب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة على من مل حترك شهوته، 3)
 . 189لألثرم ص/ انسخ احلديث

قطين  ر السنن للدا: به. انظر رجه الدارقطين والبيهقي وابن خزمية واألثرم معلقا عن أيب املتوكل عن أيب سعيد اخلدري ( أخ4)
، السنن الكربى كتاب الصيام ابب الصائم حيتجم ال يبطل صومه 2241برقم  2/162كتاب الصيام ابب القبلة للصائم 

برقم  232-3/230يان أن احلجامة تفطر احلاجم واحملجوم ، صحيح ابن خزمية كتاب الصوم ابب ذكر الب4/264
وصحح إسناده الشيخ األلباين يف ، . رجاله ثقات328، اإلعالم ص/189، انسخ احلديث لألثرم ص/1966-1970

 تعليقه على صحيح ابن خزمية. 

طرق عن ليث بن سعد عن بكري بن  ( أخرجه أمحد وأبو داود واحلاكم وابن أيب شيبة والبيهقي وابن خزمية والطحاوي كلهم من5)
، سنن أيب 1/21املسند  :به. انظر د عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن اخلطاب يعبد هللا األشج عن عبد امللك بن سع

، املصنف  1572برقم  1/596، املستدرك كتاب الصوم 2385برقم  2/541داود كتاب الصوم، ابب القبلة للصائم، 
، شرح 4/218، السنن الكربى كتاب الصيام ابب من طلع الفجر 3/60يف القبلة للصائم كتاب الصيام ابب من رخص 

رجاله كلهم ثقات   189، انسخ احلديث لألثرم ص/3288برقم  2/148لة للصائم بمعاين اآلاثر كتاب الصيام ابب الق
 . والشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود. 1/286كما صححه حمققوا املسند 

املسند  :انظر به.  عن عبد هللا بن عمرو يبأخرجه أمحد واألثرم من طريق ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن قيصر التجيب( 6)
وقيصر قال أبو حامت "ال أبس به" كما يف ، . وفيه ابن هليعة وفيه مقال معروف190، انسخ احلديث لألثرم ص/2/185

 = عن . ولكن جاء11/351. وضعف إسناده حمققوا املسند 5/325لثقات . ذكره ابن حبان يف ا7/148اجلرح والتعديل 
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 (1).قد أفطر" :فقال ؟سئل عن القبلة للصائم أن النيب " :قال عن ميمونة موالة النيب  ( 2)

 (2)."رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم وكرهها للشاب أن النيب " :عن عائشة رضي هللا عنها ( 3)

 القبلة للصائم وأدلتهمي: آراء العلماء في المطلب الثان

حادي ث أأورادا فيه ا ف ،آلخرينامن بني اآلئمة  األثرم وابن اجلوزي :ذكر مسألة )القبلة للصائم( اإلمامان
 .ترجح لديهما مسلك اجلمع بني أحاديث الباب ،وقدالباب املتعارضة

"فاختلف ت ه ذه  :ق الف ،ال ميل ك إرب ه محل اإلم ام األث رم أحادي ث كراهي ة القبل ة للص ائم عل ى م نحيث 
وذل ك أن ينتش ر فيه ذي  ،والكراهية فيها إمنا هي ملن ال ميل ك إرب ه ،واملعا فيها واحد ،األحاديث يف ظاهرها

 "وأيك م ك ان أمل ك إلرب ه م ن رس ول هللا  :وق ال عائش ة ،فلذلك كرهه ا للش اب دون الش يخ ،فيحرج صومه
"فق د رخ ص يف ه ذا  :فإذا أمن ذلك فال أبس هبا" وقال اب ن اجل وزي ،بها؟" فإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتن

 (3).للشيخ وكره للشاب"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 جلم  ع ومل أج  دا م  ا اخت  اراوأهناألث  رم واب  ن اجل  وزي يف رف  ع التع  ارض ب  ني األحادي  ث : اإلم  امني ق  ولتق  دم 
  ذه املس  ألة يفه  ي أوردا إال أن اإلم  ام األث  رم واب  ن اجل  وز  ،لنس  خومل ي  دع أح  د ا ،خ  الف مس  لك اجلم  عأح  دا 

 : اختلف العلماء يف وجوه اجلمع على أقوالو  ،كتابيهما يف النسخ يف احلديث
                                                 

برقم  1/293املوطأ كتاب الصيام ابب يف التشديد يف القبلة للصائم  يف كما،  ابن عباس مثله موقوفا وإسناده صحيح =
  ,قلت:املوقوف أشبه.19

واألثرم من طريق إسرائيل عن زيد بن جبري عن أيب ( أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطين وابن أيب شيبة والطحاوي وابن اجلوزي 1)
، سنن ابن ماجه كتاب الصيام، ابب ما جاء يف القبلة 6/463املسند  :زيد الضيب عن ميمونة رضي هللا عنها به. انظري

، املصنف  2248برقم  2/163قطين كتاب الصيام ابب القبلة للصائم ر ، السنن للدا1666برقم  2/319للصائم، 
، شرح معاين اآلاثر كتاب الصيام ابب القبلة للصائم 3/62ام ابب من كره القبلة للصائم ومل يرخص فيها كتاب الصي

. وأبو 328، اإلعالم ص/189انسخ احلديث لألثرم ص/ 892برقم  2/53، العلل املتناهية 3281برقم  2/147
يزيد الضيب ليس مبعروف" نقله ابن اجلوزي  وأبو ,"ال يثبت هذا :قطينر ، وقال الدا1225يزيد جمهول كما يف التقريب ص/

"هذا حديث منكر ال أحدث به" 201برقم 117ص/يف العلل وقال البخاري فيما نقله عنه الرتمذي يف العلل الكبري 
وفيه خمالفة أيضا "ضعيف جدا" انظر تعليقه على سنن ابن ماجه. :. وقال األلباين45/597حمققو املسند  وضعفه

  لآلحاديث الصحيحة.

انسخ . انظر: ( أخرجه األثرم والبيهقي من طريق أابن بن عبد هللا البجلي عن أيب بكر بن حفص عن عائشة رضي هللا عنها به2)
. وأابن هو 4/232، السنن الكربى كتاب الصيام ابب كراهية القبلة ملن حركت القبلة شهوته 190احلديث لألثرم ص/

ولكن احلديث له شاهد من حديث عبد هللا بن ، ، فاإلسناد فيه ضعف103كما يف التقريب ص/،  صدوق يف حفظه لني
وله شاهد أيضا من حديث ابن عباس إبسناد صحيح ولكنه ، ولكنه مع هذا احلديث يرتقي إىل احلسن، عمرو وفيه ابن هليعة

 . موقوف

 . 329، اإلعالم ص/190( انسخ احلديث لألثرم ص/3)
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 ،ك نفس  هن ال ميل  والكراه  ة حممول  ة عل  ى م   ،فم  نهم م  ن ق  ال أن الرخص  ة حممول  ة عل  ى م  ن ميل  ك نفس  ه
 ه" وهو الذي اختاره األثرم.أملككم إلرب "كان  :استدالال من قول عائشة

حادي ث مل ألن األ ولكن ه وج ه ض عيف ،ومنهم من محل الكراهة على صيام الف رض والرخص ة عل ى النف ل
 .تفصل هبذا الوجه

ورد في   ه ح  ديث عائش   ة كم  ا تق   دم  ،وم  نهم م  ن ق   ال إن القبل  ة يف الص   يام تك  ره للش   اب وتب  اح للش  يخ
 :وق ال احل افظ عق ب ح ديث عائش ة ،مل ا قب ل عائش ة كان ت ش ابة ولكن قيل يف هذا الوجه إن النيب  ،خترجيه

ألن  ،ال للتفرق ة ب ني الش اب والش يخ ،يت أثر ابملباش رة والتقبي ل "وهذا يؤيد ما قدمناه أن النظر يف ذلك مل ن ال
"ينبغ ي أن يعت رب  :وق ال امل ازري ،نعم ملا ك ان الش اب مظن ة هليج ان الش هوة ف رق م ن ف رق ،عائشة كانت شابة

 "فك ذلك م ا أدى إلي ه ،ألن اإلن زال مين ع من ه الص ائم ،فإن أاثرت منه القبلة اإلنزال حرمت عليه ،املقبلحال 
 (1)"وإن مل تؤد القبلة إىل شيء فال معا للمنع منها إال على القول بسد الذريعة" :مث قال

 ،ل ك نفس همي  م ن الظهر أن أعدل الوجوه يف اجلمع هو قول من فرق ب ني م ن ميل ك نفس ه وب نيوالذي ي
 . وعلى هذا فليس كبري فرق بني هذا القول وبني قول من يفرق بني الشاب والشيخ

ق  ال الش  يخ عبي  د هللا املب  اركفوري ف  التعبري ابلش  يخ والش  اب ج  رى عل  ى الغال  ب م  ن أح  وال الش  يوخ يف 
ك م ي دور ألن احل ،فل و انعك س األم ر انعك س احلك م ،وم ن أح وال الش اب يف ق وة ش هوهتم ،انكسار ش هوهتم

 (2).مع علته وجودا وعدما"
" ق  ال ؟ميل  ك إرب  ه ق  ول عائش  ة كم  ا يف ص  حيح مس  لم "وأيك  م ميل  ك إرب  ه كم  ا ك  ان رس  ول هللا : تنبي  ه
 ،وأهن ا فهم ت خصوص يته جب واز ذل ك ،"وهذا ي دل عل ى أن م ذهبها من ع القبل ة يف ح ق غ ري الن يب  :القرطيب

 ،واألخ ذ حب ديث أم س لمة أوىل ،وبني غريه يف إابح ة ذل ك فإنه سوى بينه ،وهو خالف ما يف حديث أم سلمة
 (3).وقول عائشة اجتهاد منها" ،ألنه مبني للقاعدة ونص يف الواقعة

حديث أم سلمة الذي أش ار إلي ه اإلم ام الق رطيب ه و م ا رواه مس لم يف ص حيحه ع ن عم ر ب ن أيب : قلت
فأخربت ه أن رس ول هللا  ،سل هذه" ألم سلمة : أيقبل الصائم؟ فقال له رسول هللا سلمة أنه سأل رسول هللا 

 فق ال ل ه رس ول هللا  ؟َي رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخ ر :فقال ،يصنع ذلك:  أم ا"
 (4).وهللا إين ألتقاكم هلل وأخشاكم له"

** *** ** 

                                                 

  .4/191فتح الباري  (1)

 . 3/230املرعاة  (2)

  .7/220املنهاج للنووي  وانظر:،164-3/163املفهم  (3)

 . 2583برقم  7/220( صحيح مسلم 4)



 - 370 - 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس: مسائل الحج
 

 

 

 

 ان التاليان: فيه المبحث

 .في الحج االشتراط: حث األولالمب

 .استعمال الطيب للمحرم: المبحث الثاني

 
 

 

 



 - 371 - 

 المبحث األول

 في الحج االشتراط 

 في الحج االشتراطالمطلب األول: األحاديث الواردة في 
 : في الحج االشتراطجواز األحاديث الواردة في 

 ؟"لعل  ك أردت احل  ج: "عل  ى ض  باعة بن  ت ال  زبري فق  ال هل  ا  هللادخ  ل رس  ول  :ن عائش  ة قال  تع   ( 1)
وكان  ت "، حي  ث حبس  تين يالله  م حمل   :ق  ويل ،يواش  رتط يحج  " :فق  ال هل  ا"، إال وجع  ة وهللا ال أج  دين" :قال  ت

 (1) .حتت املقداد بن األسود
 :فقال ت  أت ت رس ول هللا هللا عنه ا رض يباعة بنت الزبري ب ن عب د املطل ب أن ض" :عن ابن عباس ( 2)

 (2)."حيث حتبسين يأن حمل يابحلج واشرتط يأهل" :قال ؟"أتمرينفما  أريد احلج وإينامرأة ثقيلة  إين"

 :م اذا أق ول؟ قال ت :فقل ت هل ا ؟هل تستثين إذا حجج ت: "عن عائشة رضي هللا عنها قالت لعروة ( 3)
 (3) .وإن حبسين حابس فهو عمرة" ,فإن يسرته يل فهو احلج ,قل اللهم أردت احلج وله عمدت"

 : في الحج االشتراطز عدم جوااألحاديث الواردة في 

إن   ه مل   ، " أل  يس حس  بكم س  نة نب  يكم  :ك  ان ينك  ر االش  رتاط يف احل   ج ويق  ول  ع  ن اب  ن عم  ر  ( 1)
مث ليحل ل  ,فإن حبس أحدكم حابس فليأت البيت فليطف به وبني الصفا وامل روة مث ليحل ق أو يقص ر ،يشرتط

"أن  :إال أن البخ  اري مل ي  ذكر مجل  ةوبنح  وه يف ص  حيح البخ  اري  ،ه  ذا لف  ظ الرتم  ذي .وعلي  ه احل  ج م  ن قاب  ل"
 (4) ."فيهدي أو يصوم إن مل جيد هدَي" :ابن عمر كان ينكر االشرتاط يف احلج" وفيه زَيدة

أم   ر ض   باعة بن  ت ال   زبري أن تش   رتط أن حمله   ا   أن رس   ول هللا "ع  ن اب   ن عب   اس رض   ي هللا عنهم  ا  ( 2)
نس خه "ف إن أحص رت فم ا استيس ر  :وم ا نس خه؟ ق ال :قل ت ،قد كان هذا ولكن نس خ :فقال ،حيث حبست

 (5) .من اهلدي"

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب جواز 5089برقم  9/163صحيح البخاري، كتاب النكاح، ابب األكفاء يف الدين، ( 1)
حلازمي من طريق الشافعي مرسال كما يف ، و أخرجه ا2894برقم  8/369اشرتاط احملرم التحلل بعد املرض وحنوه، 

 .368، الرسوخ ص: 2/548االعتبار 
 .2897برقم  8/370صحيح مسلم، كتاب احلج ابب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعد املرض وحنوه ( 2)
ثقات إال أنه أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي واحلازمي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .رجاله ( 3)

، السنن الكربى،  911برقم  1/315موقوف فهو أثر صحيح . انظر: بدائع املنن يف مجع وترتيب مسند الشافعي والسنن 
 .2/548، االعتبار 5/223كتاب احلج، ابب االستثناء يف احلج 

احلج، ابب منه، ، سنن الرتمذي، كتاب 1810برقم  4/9صحيح البخاري، كتاب احملصر ابب اإلحصار يف احلج، ( 4)
واأللباين يف تعليقه على  4/10، وإسناد الرتمذي رجاله ثقات، وصححه احلافظ ابن حجر يف الفتح 941برقم  3/279

 سنن الرتمذي . 
 =أخرجه احلازمي من طريق احلسن بن عمارة عن أيب إسحاق عن حبيب بن عمرية أو عمرية بن حبيب عن احلكم عن جماهد ( 5)
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 االشتراط في الحجآراء العلماء في  :المطلب الثاني

أم ا األئم ة اآلخ رون ف إهنم مل  ، احل ازمي واجلع ربي يف كتابيهم ا ان:ذكر مس ألة )االش رتاط يف احل ج( اإلمام 
 أتبعاه ا ح ديث اب ن عب اس ال ذي مث ،فأوردا يف املسألة قص ة ض باعة يف مش روعية االش رتاط يف احل ج يذكروها،

وأش ار احل ازمي إىل ح ديث  ،حي ث ج اء في ه التص ريح م ن اب ن عب اس عل ى النس خ ،ي دل عل ى نس خ االش رتاط
إال أن اإلم ام  ،كم ا أهنم ا أوردا اخ تالف العلم اء يف مش روعية االش رتاط عن د اإلح رام وع دمها  ،ابن عمر أيضا

ق  يس ب  ن الربي  ع ع  ن احلس  ن حن  وه ول  يس ه  ذا اإلس  ناد ب  ذلك "رواه  فق  ال: احل  ازمي ق  د ض  عف الق  ول ابلنس  خ
إال أهنم ا  أوردا ه ذه  ملسلك يف إزالة التع ارض ب ني أحادي ث الب اباإلمامني:  ومل يظهر يل وجه ترجيح ،القائم"

 . وهللا أعلم. (1احلديث ومنسوخه) املسألة يف كتابيهما يف انسخ

 مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

اط يف مس ألة االش رت  علم اء يفاحل ازمي واجلع ربي ق د أوردا يف كتابيهم ا اخ تالف ال :تقدم أن اإلمامني كما
رض ب    ني تل    ك ال    ة التع    إزااحل    ج، واخ    تالفهم فيه    ا م    ن أج    ل ورود األحادي    ث املتعارض    ة، وآراء العلم    اء يف 

 األحاديث تنحصر يف ثالثة مسالك: 
حي ث  ،حب ديث اب ن عب اس رض ي هللا عنهم ا مس تدالعلم اء بع ض ال قال به ،ادعاء النسخاملسلك األول:

ا ُأْحِصْرتُْ  فاِإنْ ﴿ :جاء التصريح فيه أن حديث ضباعة منسوخ بقوله تعاىل ،ذكره اآلي ة ﴾اهْلا ْديِ  ِم نا  اْست اْيسارا  فاما
احل افظ اب ن حج ر كم ا يف و  اإلمام احل ازمي كم ا تق دم  ضعفه ،وأجيب أبن حديث ابن عباس ضعيف احلازمي,

وأن ال ذي أحص ر أن علي ه  ،اإلمام الطحاوي أيضا أبن اآلية تدل عل ى حك م اإلحص ار واستدل ،(2)لتلخيصا
مث أك د عل ى  ،ف دل ه ذا أن ن زول اآلي ة مت أخر ع ن ح ديث ض باعة ،اهلدي وأن ه ال حي ل إال بنح ر ذل ك اهل دي

وأص  حابه وكم  ا ل  ك  ك  أيب حنيف  ة  ،ومب  ذهب فقه  اء األمص  ار مم  ن ت  دور عل  يهم الفتي  ا ،ذل  ك حب  ديث اب  ن عم  ر
 (3) فكان ذلك إمجاعا منهم . ،فكانوا مجيعا على خالف ما يف حديث ضباعة ،وأصحابه والشافعي وأصحابه

 ،فه  ذا جم  رد احتم  ال ،فالت  اريخ جمه  ول ،ي  دل عل  ى كوهن  ا مت  أخرة ل  يس فيه  ا م  ان اآلي  ة أبولك  ن جي  اب 
 في ه نظ ر، ب لالفقه اء  إلمج اعشرتاط خمالف والنسخ ال يثبت ابالحتماالت مث إن استدالله على النسخ أبن اال

عن أحد م ن الص حابة  همل يصح إنكار فهناك اختالف كبري بني السلف يف املسألة، بل  ،دعوى اإلمجاع ضعيفة

                                                 

خرجه اخلطيب من طريق سفيان الثوري عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن جماهد ومقسم عن ابن عن ابن عباس به، وأ =
، وبه أعله احلافظ يف التلخيص 240عباس به، ومدار اإلسنادين على احلسن بن عمارة فهو مرتوك، كما يف التقريب ص: 

 (.1/126لكتب العلمية, الطبعة األوىل )واملتفقه: للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي, دار ا: الفقيه  ، وانظر2/288
 .370-368، الرسوخ ص: 551-2/548انظر: االعتبار ( 1)
 .2/288انظر: التلخيص احلبري ( 2)
 )نسخة شعيب األرنووط(.159-15/143انظر: مشكل اآلاثر ( 3)
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يف االس  تثناء مل  ل  و ثب  ت ح ديث ع  روة ع ن الن  يب وق ال اإلم  ام الش افعي: " (1)، قال  ه احل  افظإال ع ن اب  ن عم ر
، ف   القول ابلنس   خ ق   ول (2)ل أص   حابه أبن االش   رتاط م   ن مذهب   ه كم   ا ق   ال البيهق   يوهل   ذا ق   ا ،أع   ده إىل غ   ريه"

 ضعيف.

 مل  أن الن يب  ء حي ث رأوااخت ار ه ذا املس لك مجاع ة م ن العلم ا، الرتج يح ب ني ال رواَيت :املسلك الثاين
ق  ال  ،ث ض  باعةوض  عفوا ح  ديوق  الوا إن ح  ديث اب  ن عم  ر ه  ذا ه  و ال  راجح  ،يش  رتط يف عم  رة وال يف حج  ه

" ق ال : الق اض حي ث القاض ي عي  وأش ار إىل ض عفه الزه ري غ ري معم ر" ال أعل م أح دا أس نده ع ن: "النس ائي
 يثبت يف االشرتاط إسناد صحيح" األصيلي ال

"وه  ذا ال  ذي ع  رض ب  ه  :وق  ال الن  ووي ،اإلم  ام الن  ووي واحل  افظ زي  ن ال  دين العراق  ي وغريمه  ا هولك  ن رد
ألن ه ذا احل ديث  ،نبه ت علي ه ل ئال يغ رت ب ه ،غل ط ف اح  ج داالقاضي وقال األصيلي من تض عيف احل ديث 

مش  هور يف ص  حيح البخ  اري ومس  لم وس  نن أيب داود والرتم  ذي والنس  ائي وس  ائر كت  ب احل  ديث املعتم  دة م  ن 
،    (3)وفيم  ا ذك  ره مس  لم م  ن تنوي  ع طرق  ه أبل  ا كفاي  ة" ،ط  رق متع  ددة أبس  انيد كث  رية ع  ن مجاع  ة م  ن الص  حابة

وق   ال احل   افظ العراق   ي "  وغريمه   ا. (4)كم   ا ض   عفه احل   افظ اب   ن حج   ر والش   وكاينفمس   لك الرتج   يح ض   عيف  
نفراده به عن الزهري وال يلزم م ن االنف راد املقي د االنف راد املطل ق ابوالنسائي مل يقل ابنفراد معمر به مطلقا بل 

عنه ا ول و انف رد فقد أسنده معمر وأبو أسامة وسفيان بن عيينة من هشام عن أبيه ع ن عائش ة وأس نده القاس م 
 (5)ك  م يف الص  حيحني م  ن االنف  راد وال يض  ر إرس  ال الش  افعي ل  ه ف  احلكم مل  ن وص  ل"ه و ق  ا مل يض  ر لب  ه معم  ر مط

 .فتبني هبذا أن قصة بضاعة اثبتة بال إشكال ألهنا خمرجة يف الصحيحني كما تقدم خترجيه
 ه اجلمع:ا يف وجو تلفو ، وإليه ذهب مجاعة من العلماء واخاجلمع بني الرواَيت املسلك الثالث :

 . (6)حكاه اخلطايب ،وأهنا قضية عني ،إن مشروعية االشرتاط يف احلج خاصة بضباعة فقيل:
وه و أتوي ل "الن ووي:  ول ذا ق الال دلي ل هن ا و  ،دليلأبن التخص يص ال يثب ت إال ب جياب ع ن ه ذا الوج ه 

 . ابطل"
حي ث حبس تين ابمل وت أي:  "س تين"فمحلي حي ث حب :يف حديث ضباعة يف قوله احلبسن معا وقيل: إ

 ،وه  ذا أتوي  ل ظ  اهر الفس  اد: "حك  اه الن  ووي ع  ن إم  ام احل  رمني مث ق  ال ،أي إذا أدركت  ين الوف  اة انقط  ع إحرام  ي
وهللا  "وعجبت من جاللة اإلمام كيف قال هذا؟ وكيف حكم على أمرها ابش رتاط ك ون امل وت ق اطع اإلح رام؟

                                                 

 . 4/10انظر: فتح الباري ( 1)
 .5/221انظر: السنن الكربى للبيهقي ( 2)
 305-8/301، اجملموع 8/370 املنهاج للنووي (3)
 .4/364, نيل األوطار  4/11انظر: فتح الباري ( 4)
 .167-5/166طرح التثريب  (5)
 .2/159انظر: معامل السنن ( 6)
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 (1) أعلم.
وأم ا م ن ال خي اف م ن ع ائق مينع ه  م ن م رض أو غ ريه  اجة والض رورةحيمل حديث ضباعة على احل وقيل:

ومل أيم  ر ابالش  رتاط ك  ل أح  د أم  را  أح  رم ومل يش  رتط   ألن الن  يب  ،م  ن إَت  ام نس  ك ف  ال ينبغ  ي ل  ه أن يش  رتط
رجح ه الش يخ اب ن و  ،واخل وف م ن ع دم إَت ام نس كها ،ب ه ض باعة بن ت ال زبري لوج ود امل رض هب ا وإمنا أمر ،عاما
 (3) .والشيخ ابن العثيمني (2)ابز

 والوجه األخري هو األقرب . وهللا أعلم. ،الراجح فمسلك اجلمع هو

                                                 

 .8/302، اجملموع 8/370انظر: املنهاج للنووي ( 1)
حممد بن سعد الشويعر, رائسة إدارة  انظر: جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة: للشيخ عبد العزيز بن ابز, مجع وترتيب: دكتور( 2)

 .(14/79ه)1421البحوث العلمية واإلفتاء ابلرايض , الطبعة الثالثة , 
 .3/179انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع:للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ,مركز فجر للطباعة والنشر,ابلقاهرة.( 3)
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 المبحث الثاني

 استعمال الطيب للمحرم 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في استعمال الطيب للمحرم
 : استعمال الطيب للمحرماألحاديث الواردة في عدم جواز 

وه و متخل ق  ،إين أهلل ت َي رس ول هللا  :وحن ن عن ده فق ال   الن يب جاء رجل إىل :عن يعلى قال ( 1)
"اغس ل  :واغسل ه ذه الص فرة عن ك" ويف لف ظ ،" انزع عمامتك وقميصك :فقال ،وعليه جبة صوف وعمامة

 (1).الطيب الذي بك ثالث مرات"
م ن  سيل ب .... وال: "ال يل بس القم يص أنه سئل ما يلبس احمل رم؟ فق ال عن النيب عن ابن عمر  ( 2)

 (2).الثياب شيئا مسه ورس وال زعفران"
 : استعمال الطيب للمحرماألحاديث الواردة في جواز 

وه و حم رم"   وب يص الطي ب يف مف ارق رس ول هللاك أين أنظ ر إىل: "قالت عن عائشة رضي هللا عنها ( 1)
ابلبي  ت" ويف  وحلل  ه قب  ل أن يط  وف ,إلحرام  ه قب  ل أن حي  رم كن  ت أطي  ب رس  ول هللا : "ويف لف  ظ عن  د مس  لم
ف إذا عرق ت  ،إىل مكة فنضمد جباهنا ابلسك املطيب عن د اإلح رام كنا  رج مع النيب : "لفظ عند أيب داود

 (3).وال ينهاان" حداان سال على وجهها, فرياه النيبإ
مم ن  :فق ال ،وجد ريح طي ب وه و ابلش جرة عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب أن عمر بن اخلطاب ( 2)

إن  :فق ال معاوي ة ،من ك لعم ر هللا :َي أم ري امل ؤمنني. فق ال م ين :ق ال معاوي ة ب ن أ  س فيانف ؟ريح هذا الطيب
 (4) .عزمت عليك لرتجعن فلتغسلنه :َي أمري املؤمنني. فقال عمر طيبتينأم حبيبة 

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب 1536برقم  3/501مرات من الثياب،  صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب غسل اخللوق ثالث( 1)
-1/534، االعتبار 2794-2790برقم  320-8/317احلج، ابب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح، 

 .372-371، الرسوخ ص: 536
تاب احلج، ، صحيح مسلم، ك1542برقم  3/511صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب ما ال يلبس احملرم من الثياب، ( 2)

 .372، الرسوخ ص: 2785-2783برقم  315-8/313ابب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة، 
، صحيح 1539-1538برقم  3/505صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب غسل اخللوق ثالث مرات من الثياب، ( 3)

، 1/537 ، االعتبار2836-2816برقم  341-8/336مسلم، كتاب احلج، ابب الطيب للمحرم عند اإلحرام، 
. واللفظ الثالث أخرجه أبو داود عن احلسني بن جنيد الدامغاين عن أيب أسامة عن عمرو بن سويد عن 373الرسوخ ص: 

برقم  2/284عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي هللا عنها به. انظر: سنن أيب داود، كتاب املناسك، ابب ما يلبس احملرم، 
جنيد فهو ال أبس به، كما يف التقريب، فإسناده حسن، وصححه األلباين يف  رجاله كلهم ثقات ما عدا احلسني بن 1830

 تعليقه على سنن أيب داود، لعله لشواهده.
أخرجه ابن خزمية واحلازمي من طريق انفع عن أسلم موىل عمر به. انظر: املوطأ، كتاب احلج، ابب ما جاء يف الطيب يف ( 4)

، االعتبار 3487برقم  2/190كتاب احلج، ابب التطيب عند اإلحرام   ، شرح معاين اآلاثر،19برقم  1/329احلج، 
 ، رجاله ثقات فاألثر صحيح.1/541
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 (1).إال النساء والطيب" ء"إذا رميتم اجلمرة وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شي :عن عمر  ( 3)

م ا  ":نتشر ع ن اب ن عم ر رض ي هللا عنهم ا ع ن الرج ل يتطي ب مث يص بح حمرم ا فق العن حممد بن امل ( 4)
ف  دخلت عل  ى  :ق  ال ،"ألن أطل  ي بقط  ران أح  ب إيل م  ن أن أفع  ل ذل  ك ،أح  ب أن أص  بح حمرم  ا أنض  خ طيب  ا

عن د إحرام ه مث ط اف يف   طيب ت رس ول هللا " :فقالت عائشة رضي هللا عنه ا ،عائشة فأخربهتا بقول ابن عمر
 (2).مث أصبح حمرما" نسائه

 استعمال الطيب للمحرم وأدلتهمالمطلب الثاني: آراء العلماء في 

 وأوردا فيه ا أحادي ث الب اب املتعارض ة ،ذكر مسألة الطيب للمحرم اإلمام احل ازمي واجلع ربي يف كتابيهم ا
 ،م ع ب ني ال رواَيتاإلمام اجلعربي مس لك اجل ومال ،مع بيان اختالف العلماء يف إزالة التعارض بني األحاديث

وأم  ا  ،وأن  ه ال جي  وز التطي  ب بع  د اإلح  رام ،غس  ل الطي  ب عل  ى حت  ر  الطي  ب للمح  رم ابت  داءاألم  ر بحي  ث مح  ل 
فإن   ه حمم   ول عل   ى مش   روعية  إلحرام   ه قب   ل أن حي   رم..."  " كن   ت أطي   ب رس   ول هللا : ح   ديث عائش   ة بلف   ظ

 (3) ولو بقيت رائحته بعد اإلحرام. ،وأنه جيوز التطيب عند إرادة اإلحرام ،استصحاب الطيب للمحرم
ت ابعني، مث ذك ر وعزاه إىل أكثر أه ل العل م م ن الص حابة وال ،وأما اإلمام احلازمي فإنه ذكر مسلك النسخ

األثرم واب ن ش اهني واب ن اجل وزي يف   :ومل يورد هذه املسألة األئمة اآلخرون(4) وهللا أعلم. احتمال اجلمع أيضا،
 كتبهم .

 مناقشة األقوال مع الترجيح المطلب الثالث:

 : اختلف العلماء يف إزالة التعارض بني أحاديث املسألة على مسلكني
احل   ازمي  ان:اإلمام    ، إن حت   ر  الطي   ب منس   وخ حب   ديث عائش   ة، حك   اهادع   اء النس   خ املس   لك األول:

اإلم  ام  لك  ن ،نيأكث  ر أه  ل العل  م م  ن الص  حابة والت  ابع إىلاحل  ازمي ونس  به  العل  م واجلع  ربي ع  ن مجاع  ة م  ن أه  ل
  ،ب ل أهنم ا مل يش ريا إىل النس خ أص ال ،ن مسلك اجلمع ه و رأي اجلمه ورإقاال  (6)واحلافظ ابن حجر (5)النووي

                                                 

أخرجه مالك وابن خزمية واحلازمي من طريقني عن سامل عن ابن عمر عن عمر به، وأخرجه مالك ومن طريقه البيهقي عن ( 1)
يح ابن خزمية، كتاب املناسك، ابب الرخصة يف االصطياد انفع عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر عن عمر به. انظر: صح

، املوطأ، كتاب احلج، ابب 2939برقم  4/303ومجيع ما حرم على احملرم بعد رمي اجلمرة يوم النحر قبل زايرة البيت 
، االعتبار 5/204، السنن الكربى، كتاب احلج، ابب من قال حيل الصيد ابلتحلل األول 222برقم  1/410اإلفاضة 

 . ، فاألثر رجاله ثقات وهو صحيح، وصحح إسناده الشيخ األلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية1/539
 .1/542، االعتبار2834برقم  8/341صحيح مسلم، كتاب احلج ابب الطيب للمحرم عند اإلحرام ( 2)
 .374-371انظر: الرسوخ ص: ( 3)
  .543-1/537انظر: االعتبار ( 4)
 .8/336للنووي  انظر: املنهاج( 5)
 .3/508انظر: فتح الباري ( 6)
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واس  تدلوا عل  ى ذل  ك ابلت  اريخ  ،أن مس  لك النس  خ ه  و اختي  ار اإلم  ام اب  ن ج  ريج (1)نق  ل احل  افظ اب  ن عب  د ال  رب
ن ني ابجلعران ة وقص ة عائش ة يف تطيبه ا لرس ول هللا وقع ت ع ام ح يف ح ديث يعل ى قالوا إن قصة صاحب اجلبةو 
  يف حج  ة ال  وداع وذل  ك يف س  نة عش  ر م  ن اهلج  رة ف  دل ذل  ك أن ح  ديث عائش  ة يف اإلابح  ة مت  أخر  تكان

 فيكون انسخا للتحر .
ل يس في ه و  ،ب ن عم ران حتر  الطيب للمحرم اثبت أيضا أبحاديث أخرى منها حديث أبوجياب عن هذا 

 .اصة إذا مل يثبت النسخ صرحيا واجلمع إذا أمكن فهو مقدم، خما يدل أنه متقدم.

 وه اجلمع: ينهم يف وجبكثري من العلماء على اختالف   هاختار , اجلمع بني الرواَيت املسلك الثاين:
الطي ب  إن : وقالوا ،وأما التحر  فهو عام لغريه   ذهب املهلب وغريه إىل أن التطيب خاص ابلنيب ف

 ورجح ه أيض ا اب ن الع  ريب ،فه و أمل ك الن اس إلرب  ه ففعل ه وأم ا الن يب  ،فنه ي الن اس عن  ه ،حم ن دواع ي النك ا 

 ،ولك  ن تعق  ب أبن اخلص  ائص ال تثب  ت ابلقي  اس واالحتم  ال (2)،بكث  رة م  ا ثب  ت ل  ه م  ن اخلص  ائص يف النك  اح
  وه  و ص  ريح يف ع  دم اختصاص  ه ابلن  يب ": "كن  ا ننض  ح وجوهن  ا ابملس  ك الطي  بوي  رده أيض  ا ح  ديث عائش  ة

 .(3)قاله الشوكاين
زاع  ي و ك  ان ذل  ك طيب  ا ال رائح  ة ل  ه َتس  كا برواي  ة األ   ومح  ل بعض  هم أبن الطي  ب ال  ذي اس  تعمله الن  يب 

أخرج   ه  ، بق   اء ل  ه ال يع  ين: روات   ه بع  ض ق   ال ""بطي  ب ال يش   به طي  بكم :ع  ن الزه   ري ع  ن ع   روة ع  ن عائش   ة
"أبطي  ب م  ا ويف رواي  ة يف الص  حيحني: "  "بطي  ب في  ه مس  ك بلف  ظ:النس  ائي . وي  رد ه  ذا التأوي  ل م  ا يف مس  لم 

  (4) .منه أطيب أي "طيبكم يشبهال " :أجد". هذا يدل على أن قوهلا
 ،تطي  ب مث اغتس ل بع  ده ف  ذهب الطي ب قب  ل اإلح  رام  ح  ديث عائش ة أبن  ه  (5)اإلم ام الطح  اوي وأتول

رة نس  ائه مث زال ابلغس  ل فظ  اهره أن  ه إمن  ا تطي  ب ملباش   مث ط  اف عل  ى نس  ائه مث أص  بح حمرم  ا"واس  تدل بلف  ظ: "
 اهن  اك ألفاظ   ه ض  عيف ألنولكن  . ف  ال يك  ون منافي  ا لألحادي  ث ال  يت ت  دل عل  ى حت  ر  الطي  ب للمح  رم ،بع  ده

 " ك أين أنظ ر إىل وب يص الطي ب يف مف رق رس ول هللا  :ترد هذا الوهم منها قوهل ايف الصحيح أخرى للحديث 
 م ا في ه ليس فإنه به احتج الذي احلديث وأما ،وحنوها "إحرامه من ثالث بعدوهو يليب : "وهو حمرم" ويف لفظ

"مث أصبح حمرم ا ينض ح أيضا حبديث:  (7)، ورده احلافظ(6)قاله اإلمام ابن القيم "إحرامه عند الثاين الطيب مينع

                                                 

 .8/47انظر: التمهيد ( 1)
 . 3/509انظر: فتح الباري ( 2)
 .4/360انظر: نيل األوطار ( 3)
 . 3/509انظر: فتح الباري ( 4)
 .2/197انظر: شرح معاين اآلاثر ( 5)
 .2/302انظر: زاد املعاد ( 6)
 .3/509انظر: فتح الباري ( 7)
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ق  ول عائش  ة " مث ط  اف و ظه  ور رائحت  ه ك  ان يف ح  ال إحرام  ه. وأم  ا طيب  ا" فه  و ظ  اهر يف أن نض  ح الطي  ب وه  
"قل يوم أو ما ك ان ي وم إال ورس ول  :يف حديث عائشة كما جاءأن يكون طوافه لغري مجاع  تمل حي على نسائه"

ف  إذا ج  اء إىل ال  يت ه  و يومه  ا فثب  ت عن  دها" ذك  ره  ،فيقب  ل ويلم  س م  ا دون الوق  اع ،يط  وف علين  ا مجيع  ا هللا 
 بد الرب.قاله ابن ع, وجائز أن يكون طوافه عليهن ليعلمهن كيف حيرمن أو لغري ذلك ،احلازمي

واخلل وق  ، ره ه الن يبن الطيب الذي كان على األعرايب صاحب اجلبة ك ان خلوق ا وهل ذا كإقال بعضهم 
 طي  ب عل  ى م  ن ق  در  الوأجي  ب أبن حت   ق  ال الش  وكاين " ،ال جي  وز للرج  ال يف ح  ال احل  ل وال يف ح  ال اإلح  رام

: وي رده ل ت" قال ابتدائ ه ر أث رهام واس تمرازاع إمن ا ه و يف التطي ب عن د إرادة اإلح ر والن   ،صار حمرما جمم ع علي ه
ب مطلق ا، س ل الطي ف األمر بغجاء يف بعض ألفا  احلديث " اغسل الطي ب ال ذي ب ك ث الث م رات"  أيضا ما

 .ال خبصوص اخللوق فقط
وأم  ا ح  ديث عائش  ة فه  و حمم  ول عل  ى  ،عل  ى حت  ر  الطي  ب للمح  رم ابت  داء النه  يأحادي  ث وقي  ل: حتم  ل 

فيج   وز التطي   ب اس   تدامة وال جي   وز  ،ول   و بقي   ت رائحت   ه بع   د اإلح   رام ،ادة اإلح   راممش   روعية التطي   ب عن   د إر 
وب  ه ق ال خالئ ق م  ن ، وه و ال ذي ق  ال عن ه الن ووي "وه ذا الوج  ه ه و رجح ه اإلم  ام اجلع ربي كم ا تق  دم ،ابت داء

 (1). الصحابة والتابعني ومجاهري احملدثني والفقهاء"

وأم  ا األوج  ه الس  ابقة  ،ألن  ه مواف  ق لس  ياق ح  ديث عائش  ةوه  ذا أق  رب الوج  وه وه  و ال  راجح إن ش  اء هللا 
 وغريه.  (2)الشوكاين فإهنا ال ختلو من تكلف كما قاله اإلمام الصنعاين

                                                 

 .8/336نهاج للنووي انظر: امل( 1)
 .4/361, نيل األوطار 2/489انظر: سبل السالم ( 2)
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 األول المبحث

 دعوة المشركين قبل القتال

 المطلب األول: األحاديث الواردة في دعوة المشركين قبل القتال
 : دعوة المشركين قبل القتالوجوب األحاديث الواردة في 

 (1).قوما قط حىت يدعوهم" "ما قاتل رسول هللا  :عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال ( 1)
بتق وى هللا  ة نفس هخاص  يفإذا أمر أمريا على جي  أو سرية أوصاه  النيب  كان  :قال بريدة  عن ( 2)

وإذا لقي ت ع دوك م ن املش ركني ف ادعهم إىل ث الث  ...اغ زوا ابس م هللا" :مث ق ال ،ومن معه م ن املس لمني خ ريا
 اقب ل م نهم وك ف ع نهممث ادعه م إىل اإلس الم ف إن أج ابوك ف ،أيتهن أجابوك فاقبل م نهم وك ف ع نهم ،خصال

 إىل آخر احلديث. (2) ...".

ف إذا أص بحوا ، زل قريب ا م نهمال يبي ت أح دا ولكن ه يْن  ك ان رس ول هللا " :عن أنس بن مالك ق ال ( 3)
 (3) ."وإن مل يسمع النداء أغار عليهم ,فإن مسع أذاان كف عنهم

مث  ،بس  احتهم انف  ذ عل  ى رس  لك ح  ىت تن  زل"... يق  ول لعل  ي ع  ن س  هل ب  ن س  عد أن  ه مس  ع الن  يب  ( 4)
 إىل آخر احلديث. (4) ..."وأخربهم مبا جيب عليهم من حق هللا فيه ،ادعهم إىل اإلسالم

                                                 

أخرجه أمحد والدارمي والطرباين والبيهقي والطحاوي وابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي كلهم من طرق عن عبد هللا بن أيب ( 1)
مل يسمع من ابن أيب جنيح هذا احلديث" جنيح عن أبيه عن ابن عباس به، رجاله ثقات، ولكن الدارمي قال يف سننه: "سفيان 

ورده األلباين بقوله: "وهذا إعالل غريب، فإن الثوري ثقة ثبت، رجحه كثريون على شعبة، وهو معروف الرواية عن عبد هللا 
ه بن أيب جنيح، فدعوى عدم مساعه هلذا احلديث من عبد هللا ليس من السهل قبوهلا إال حبجة انهضة، ال بدعوى جمردة، اتبع

حجاج بن أرطاة عن ابن أيب جنيح... واتبعه عبد الواحد بن زايد عن ابن أيب جنيح عند الطرباين، وهو ثقة من رجال 
الشيخني". قلت: وجدت متابعا آخر وهو زفر بن اهلذيل عن ابن أيب جنيح كما عند الطرباين، فاحلديث صحيح بال إشكال،  

، وانظر: املسند 4/16، وصححه حمققوا املسند 6/293 الصحيحة كما أن له شواهد ذكر بعضها الشيخ األلباين يف
، السنن الكربى، كتاب السري، ابب دعاء 11/132، املعجم الكبري 2488برقم  3/1587، السنن للدارمي 1/236

ليه قبل ، شرح معاين اآلاثر، كتاب السري، ابب اإلمام يريد قتال أهل احلرب هل ع9/107من مل تبلغه الدعوة من املشركني 
، انسخ احلديث البن شاهني ص: 236، انسخ احلديث لألثرم ص: 4971برقم  3/108ذلك أن يدعوهم أم ال؟ 

 .398، اإلعالم ص494، الرسوخ ص: 2/735، االعتبار 473
، انسخ 2/736، االعتبار 4497برقم  12/265صحيح مسلم، كتاب اجلهاد، ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ( 2)

 .494، الرسوخ ص: 236يث لألثرم ص: احلد
، صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب 610برقم  2/114صحيح البخاري، كتاب األذان ابب ما حيقن ابألذان من الدماء ( 3)

، الرسوخ ص: 2/737، االعتبار 845برقم  4/306اإلمساك عن اإلغارة على قوم يف دار الكفر إذا مسع فيهم اآلذان 
495. 

، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ابب من 4210برقم  7/605خاري، كتاب املغازي ابب غزوة خيرب صحيح الب( 4)
 . 494، الرسوخ ص: 6173برقم  15/173فضائل علي بن أيب طالب 
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 : دعوة المشركين قبل القتالعدم وجوب األحاديث الواردة في 
 فكت ب إيل: ق ال ،أس أله ع ن ال دعاء قب ل القت ال كتبت إىل انفع" :ابن عونقال  ،حديث ابن عمر ( 1)
وأنع امهم تس قى عل ى  ,املص طلق وه م غ ارون عل ى ب ين رس ول هللا  أغ ار ق د ،س المذل ك يف أول اإل نإمنا ك ا
عب د هللا ب ن  ه ذا احل ديث وح دثين ،بن ت احل ارث وأصاب يومئ ذ جويري ة ،وس  ذراريهم ،فقتل مقاتلتهم ،املاء
 (1)."إمنا كان يف أول اإلسالم" :" وليس عند البخاري مجلةذلك اجلي  يفوكان  ،عمر

فيص  اب م  ن  ،ع  ن أه  ل ال  دار يبيت  ون م  ن املش  ركني الن  يب  س  ئل" :جثام  ة ق  ال ع  ن الص  عب ب  ن ( 2)
 (2)".هم منهم :نسائهم وذراريهم قال

قوم ا يتط ريون ون، وك انوا ر خيرب، وه م غ ا على أغار رسول هللا  ملا: عن عبد هللا بن أيب أوىف، قال ( 3)
 (3).م فساء صباح املنذرين""إان إذا نزلنا بساحة قو : رسول هللا  حممد واخلميس، فقال: فقالوا

فقت  ل املقاتل  ة وس     ,غ  ارون موه   ،أغ  ار عل  ى خي  رب ي  وم اخلم  يس أن رس  ول هللا  ع  ن اب  ن عم  ر  ( 4)
 (4).الذرية"

 (5).صباحا وحرق" باأأغر على " :كان عهد إليه فقال  عن أسامة أن رسول هللا  ( 5)
                                                 

، صحيح مسلم،  2541برقم  5/213صحيح البخاري، كتاب العتق ابب من ملك من العرب رقيقا فوهب وابع ... ( 1)
، انسخ احلديث لألثرم 4494برقم  12/263ب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم كتاب اجلهاد، اب

، اإلعالم ص 495، الرسوخ ص 2/739، االعتبار 476-474، انسخ احلديث البن شاهني ص: 237ص: 
399. 

، صحيح 3012برقم  6/180اري ل الدار يبيتون أو يصاب الولدان والذر هصحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري ابب أ( 2)
، انسخ احلديث 4524برقم  12/276مسلم، كتاب اجلهاد، ابب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد 

 .237لألثرم ص: 
أخرجه الطرباين وابن شاهني من طريق عبد هللا بن حممد بن مغرية عن مسعر بن كدام عن أيب إسحاق سليمان بن أيب ( 3)

لشيباين عن عبد هللا بن أيب أويف به، رجاله ثقات، ما عدا عبد هللا بن حممد بن مغرية وهو ضعيف، كما قاله اهليثمي سليمان ا
، وقال ابن عدي: "وسائر أحاديثه ال يتابع عليها ومع ضعفه يكتب حديثه". انظر: الكامل 6/218يف جممع الزوائد 

، واحلديث ضعيف، 476سخ احلديث البن شاهني ص: ، ان538برقم 1/325، وانظر: املعجم الكبري 4/1535
-4641، صحيح مسلم برقم 4198-4197ولكن له شاهد صحيح من حديث أنس كما يف صحيح البخاري برقم 

4643. 
أخرجه أبو عوانة ومن طريقه احلازمي عن يوسف بن سعيد بن مسلم عن علي بن بكار عن ابن عون عن انفع عن ابن عمر ( 4)

، كتاب اجلهاد، ابب اخلرب املبيح لإلمام قتال املشركني قبل دعوهتم فإن وجوب 6527برقم 4/209تخرج به. انظر: املس
 ، رجاله ثقات ماعدا علي بن بكار فهو صدوق، فاحلديث صحيح ابلشواهد.2/740الدعوة قبل قتاهلم منسوخ، االعتبار 

صاحل بن أيب األخضر عن الزهري عن عروة بن الزبري عن  أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجة واألثرم والطحاوي من طرق عن( 5)
برقم  3/63، سنن أيب داود، كتاب اجلهاد ابب يف احلرق يف بالد العدو 209، 5/205أسامة به . انظر: املسند 

، شرح معاين اآلاثر، كتاب 2843برقم  3/381، سنن ابن ماجه، كتاب اجلهاد ابب التحريق أبرض العدو 2616
 =، رجاله ثقات ما 237، انسخ احلديث لألثرم ص: 8975برقم  3/108اإلمام يريد قتال أهل احلرب ... السري، ابب 
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 همدعوة المشركين قبل القتال وأدلتالمطلب الثاني: آراء العلماء في 

األث  رم واحل  ازمي واب  ن ش  اهني واب  ن : ذك  ر مس  ألة )دع  وة املش  ركني قب  ل القت  ال( األئم  ة اخلمس  ة كله  م 
ف ذهب  ، مث إهن م اختلف وا يف رف ع التع ارض،فأوردوا فيها أحاديث الباب املتعارضة ،اجلوزي واجلعربي يف كتبهم

"ابب األم  ر ابل  دعوة قب  ل  :ام احل  ازميوق  ال اإلم   ،اإلم  ام احل  ازمي واب  ن ش  اهني إىل ادع  اء النس  خ يف املس  ألة
وأم ا اإلم ام اب ن ش اهني فإن ه ذك ر  ،يف املس ألة مث أورد األحاديث م ع بي ان اخ تالف العلم اء (1)القتال ونسخه"

اخل   الف يف ذل   ك مب   ا نس   خه" وأورد حتت   ه م   ر ابل   دعوة قب   ل القت   ال مث ق   ال: "األحادي   ث ال   يت ت   دل عل   ى األ
اس تدال عل ى و (2)"وهذا ح ديث ينس خ األول"  :مث قال ،ل بدون تقد  دعوةاألحاديث الدالة على جواز القتا

 ."ذلك يف أول اإلسالم نإمنا كابقول انفع يف حديث ابن عمر: " ذلك
وذل  ك حبم  ل ال  رواَيت الدال  ة عل  ى ال  دعوة  ،ذه  ب اإلم  ام األث  رم واب  ن اجل  وزي إىل اجلم  ع ب  ني ال  رواَيتو 

وق ال  ،وأم ا األحادي ث املخالف ة عل ى القت ال مب ن بلغ تهم ال دعوة ،دعوةقبل القتال على القت ال مب ن مل تبلغ ه ال 
فأم ا األحادي ث األول فإهن ا  ،"فاختلفت هذه األحاديث يف ظاهرها وهل ا وج وه :اإلمام األثرم عقب األحاديث

 وإن ع  اودوهم ،فأم  ا إذا عل  م أن ال  دعوة ق  د انته  ت إل  يهم فردوه  ا فأولئ  ك ال ي  دعون ،ف  يمن مل تبلغ  ه ال  دعوة
ف ذلك  ،دعاهم وه و مق يم معه م قب ل هجرت ه مث ح اربوه م رارا أال ترى أن أهل مكة كان النيب  ،ابلدعوة جاز

 ،وك   ذلك أه   ل خي   رب مل ي   دعهم ألهن   م ق   د تق   دمت ع   داوهتم وبلغ   تهم دعوت   ه فرتك   وا أم   ره عام   دين ،مل ي   دعهم
  (3) .ن سواهم فعلى هذا يؤخذ هذا الباب"وكذالك م

مل يقات ل قوم ا إال بع د  ف إن رس ول هللا  ،هذا قول من يعرف الناس خ واملنس وخ ليس: "وقال ابن اجلوزي
أن دع  اهم إال أن  ه مل  ا ش  اعت ال  دعوة اقتن  ع بش  ياعها ومروره  ا عل  ى أمس  اعهم م  رارا فلم  ا أص  روا عل  ى الكف  ر 

م ع ومل وأم ا اإلم ام اجلع ربي فإن ه نق ل مس لك النس خ واجل (4)جازت اإلغارة عليهم من غري جتديد دعوة حينئذ"
 (5) يظهر يل ترجيحه ألحد املسلكني وهللا أعلم.

                                                 

، وضعفه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود، 443عدا صاحل بن أيب األخضر فهو ضعيف يعترب به كما يف التقريب ص:  =
 نهده ما أخرجه ابن سعد من طريق أيب أسامة عولكن حمققي املسند صححوا احلديث من أجل الشواهد، فذكروا من شوا

، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن 4/67هشام بن عروة عن أبيه مرسال. انظر: الطبقات الكربى 
احلارث عن بكري عن سليمان بن يسار مرسال . سنن سعيد بن منصور, حتقيق: دكتور سعد بن عبد هللا آل محيد, دار 

 ( وهبذين املرسلني يتقوى احلديث إن شاء هللا.2641برقم  2/242ة الثانية, )الصميعي, الطبع
 . 2/735انظر: االعتبار ( 1)
 ، 477-474انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ص:  : انظر( 2)
 . 238-237انسخ احلديث ومنسوخه لألثرم ص:  (3)
 . 400اإلعالم ص: ( 4)
 .496الرسوخ ص:  : انظر( 5)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : كنييف إزالة التعارض بني أحاديث الباب على مسل اختلفوا العلماء أن كما تقدم
اره اخت  و  ، كم  ا س  بق،ن احل  ازمي واب  ن ش  اهنيااإلمام   , اخت  ارهادع  اء النس  خ يف املس  ألة :املس  لك األول

فيحم ل أبن ه قال ه ذل ك  ،ألن ه اتبع ي ،يكف ي يف إثب ات النس خ ن تصريح انفع الأب وأجيب (1)،اإلمام الطحاوي
إىل  ع   زوه"ل   يس ه   ذا قول   ه م   ن يع   رف الناس   خ واملنس   وخ" وأم   ا  بقول   ه:رده اإلم   ام اب   ن اجل   وزي و  ،ابجته   اده

 ع زوا اجلم ع إىل اجلمه ور وأكث ر العلم اء. ألن اإلمام اب ن املن ذر والن ووي وغريمه ا ق د ،اجلمهور ففيه نظر أيضا

(2) 
 ،لكارا ه  ذا املس  وزي ق  د اخت  األث  رم واب  ن اجل   : تق  دم أن اإلم  امني اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت.: املس  لك الث  اين
 ال  دعوة تذا كان  دع  وة إ وق  الوا إن الكف  ار يق  اتلون ب  دون ،"ول أكث  ر أه  ل العل  موه  و ق  : "وق  ال اب  ن املن  ذر

قب ل  ال دعوة إل يهم ب تق د جيت احلجة عليهم وإذا كانت الدعوة مل تبلغهم فحينئذ وقام اإلسالمية قد بلغتهم
ل  دعوة عل  ى اب تق  د  أن  ه يس  تحإال  ،عل  ى التفص  يل ال  ذي وردت ب  ه األحادي  ث مجع  ا ب  ني األحادي  ث ،القت  ال

، س ريةم ريا عل ى ج ي  أو أك ان أيم ر ب ذلك ك ل م ن يرس له   ألن الن يب  ،القتال وإن كانت الدعوة قد بلغتهم
 وهللا أعلم.

فمس  لك اجلم  ع ه  و ال  راجح كم  ا رجح  ه غ  ري واح  د م  ن أه  ل العل  م م  نهم احل  افظ اب  ن عب  د ال  رب والن  ووي 
  . (3)وابن القيم وابن حجر والشوكاين والصنعاين وغريهم

** *** ** 

                                                 

 . 3/111ح معاين اآلاثر انظر: شر ( 1)
 .12/264انظر: شرح النووي على مسلم ( 2)
، نيل األوطار 135، 6/139، فتح الباري 3/422، زاد املعاد 12/264 املنهاج للنووي، 10/192انظر: التمهيد ( 3)

 .4/193، سبل السالم 7/272-273
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 المبحث الثاني

 الهدنة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الهدنة

 ساء داخلة في الصلح:على أن الن األحاديث الدالة

عام احلديبية يريد زَيرة البيت ال يريد  خرج رسول هللا  :عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم قاال
أن ال أيتيك منا أحد  :منها :وقال عروة ،مث عاهدهم على شروط مع سهيل بن عمرو ،فصدته قري  ،قتاال

 (1)" أن ال أيتيك منا رجل..." :خاريوإن كان على دينك إال رددته إلينا" ويف لفظ عند الب
 :  على خالف ذلك األحاديث الدالة

دخلت عليه وهو يكتب كتااب إىل ابن أيب هنيدة صاحب  :عن عروة بن الزبري قال الزهريعن  ( 1)
 نااتُ اْلُمْؤمِ  جااءاُكمُ  ِإذاا آماُنوا الَِّذينا  أاي ُّهاا َيا ﴿ وجل: وكتب يسأله عن قول هللا عز ،الوليد بن عبد امللك

 كان صاا  فكتب إليه عروة أن رسول هللا  :قال ﴾عليم حكيم﴿إىل قوله   (2)﴾فااْمتاِحُنوُهنَّ  ُمهااِجرااتٍ 
فلما هاجر املسلمات إىل رسول  ،بغري إذن وليه رده عليهم علي أن يرد عليهم من جاء احلديبية قريشا يوم

جئن رغبة يف  فعرفوا أهنن إمنا ،إذا امتحن حمنة اإلسالم ،وإىل اإلسالم أ  هللا أن يرددن إىل املشركني هللا 
إن هم ردوا على املسلمني صداق من حبسوا عنهم من  ,وأمر برد صدقاهتن إليهن إذا حبس عنهم ،اإلسالم
النساء ورد  فأمسك رسول هللا  ﴾ذلكم حكم هللا حيكم بينكم وهللا عليم حكيم﴿ :مث قال ،نسائهم
 (3).الرجال"
"ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما  :مة ومروان عن أصحاب النيب ر ن خمعن املسور ب ( 2)

 بيننا وخليت ،إلينا رددته إال دينك على كان  وإن أحد منا أيتيك ال أنه :اشرتط سهيل على رسول هللا 
 أاب ئذيوم فرد ،ذلك على  النيب فكاتبه ،ذلك إال سهيل وأ  ،منه وامتعضوا ،ذلك املؤمنون فكره ,وبينه
ت وجاء ،مسلما كان  وإن ،املدة تلك ىف رده إال الرجال من أحد أيته ومل ،عمرو بن سهيل أبيه ىلإ جندل

 ،عاتق وهى يومئذ  هللا رسول إىل خرج ممن معيط أ  بن عقبة بنت كلثوم  أم وكانت ،مهاجرات املؤمنات
 ِإذاا آماُنوا الَِّذينا  أاي ُّهاا َيا ﴿ فيهن هللا أنزل امل إليهم يرجعها فلم ،إليهم يرجعها أن  النيب يسألون أهلها فجاء
 (4) ﴾.هلن حيلون هم وال﴿ قوله إىل  ﴾فااْمتاِحُنوُهنَّ  ُمهااِجرااتٍ  اْلُمْؤِمنااتُ  جااءاُكمُ 

                                                 

برقم  5/412أهل احلرب وكتابة الشروط،  صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع (1)
 .512، الرسوخ ص:2/769، مطوال، االعتبار 3732، 2731

 .10املمتحنة رقم اآلية/ (2)
انظر: السنن الكربى، كتاب اجلزية،  .أخرجه البيهقي واحلازمي من طريقني عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة به (3)

. وفيه حممد بن 2/771، االعتبار 9/228رد النساء إن كن دخلن يف الصلح  ابب نقض الصلح فيما ال جيوز وهو ترك
 .إسحاق ولكنه قد صرح ابلتحديث عند البيهقي ولكن احلديث مرسل

 = 2711برقم  5/391صحيح البخاري، كتاب الشروط، ابب ما جيوز من الشروط يف اإلصالح واألحكام واملبايعة،  (4)
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الهدنة

 ،متعارضنيفيها حديثني وردا وأ ،من بني اآلئمة اخلمسة ذكر اإلمام احلازمي واجلعربي مسألة اهلدنة 
"أن ال أيتيك منا  :مع قري  بلفظ حيث جاء يف بعض ألفا  احلديث يف بيان الصلح الذي صاا النيب 

مث أنزل هللا آية  ،أحد إال رددته إلينا" وهذا اللفظ يدل على أن النساء داخلة يف الصلح لعموم لفظ )أحد(
وورد يف بعض ألفا   ،اآلية ﴾فااْمتاِحُنوُهنَّ  ُمهااِجرااتٍ  اْلُمْؤِمنااتُ  جااءاُكمُ  ذااإِ  آماُنوا الَِّذينا  أاي ُّهاا َيا ﴿ :املمتحنة
مث أكد  ،"أن ال أيتيك منا رجل إال رددته" فهذا يدل مبفهومه أن النساء مل يدخلن يف الصلح أصال :احلديث

ر اإلمام احلازمي هل النساء  ذككما ومن هنا اختلف العلماء   ،هللا بعدم إرجاعهن إىل الكفار آبية املمتحنة
القول أبن النساء مل  احلازمي رجحو  ؟أو أهنن غري داخلة أصال يف الصلح ،كانت داخلة يف الصلح مث نسخ

يعا يف  :ويدل على صحة ذلك قوله ،"وهذا أشبه القولني ابلصواب حيث قال:يدخلن يف الصلح أصال 
ففي هذا نوع من اجلمع بني  (1)دينك إال رددته"، "وعلى أن ال أيتيك أحد وإن كان على: بعض الرواَيت

 .اللفظني املختلفني
"فعلى رواية  :وقال شيئا،ومل يرجح  ،وأما اإلمام اجلعربي فإنه ذكر احتمال اجلمع واحتمال النسخ 

 (2) .تبعا أو ابتداء حكم" (رجل)صرحيا وعلى رواية  هي انسخة لفعله  (أحد)

 مع الترجيح. المطلب الثالث: مناقشة األقوال

 :ى مسلكنيديث عليف إزالة التعارض بني اللفظني يف احل كما تقدم أن اإلمامني: اختلفا   
وَتسك  خ،مث نس حالصل اختار بعضهم إىل أن النساء كانت داخلة يف، املسلك األول: ادعاء النسخ

اأاي ُّ  َيا ﴿ :عاىلقوله تبنسخ  "أن ال أيتيك منا أحد" مث :أصحاب هذا املسلك مبا وقع يف بعض طرق احلديث  ها
ثوم كل  يضا مبا جاء يف احلديث أن. واستدلوا أةاآلي ﴾ِحُنوُهنَّ فااْمتا  ُمهااِجرااتٍ  اْلُمْؤِمنااتُ  جااءاُكمُ  ِإذاا آماُنوا الَِّذينا 

رد  يعا أن متحنة،ية املآ زلتبنت عقبة بن أيب معيط ملا هاجرت جاء أهلها يسألون ردها فلم يردها ملا ن
مل  ولكن النيب  ،ردها سألونيوكان معلوما لديهم ولذا جاء أهل أم كلثوم  ،اء كان داخال يف الشروطالنس

ولكن  (الرجل)نا لفظ ورد ه وإن هأنأن ال أيتيك منا رجل إال رددته" ، وأجابوا عما ورد بلفظ: "يردها ل ية
 ام اجلعربي.ب اإلمجلواهذا ا وأشار إىل ،مث نسخ حكم املرأة ابآلية ،املرأة تدخل يف حكمه ابلتبع

سخ ال يثبت والن خ،لنسغري مصرحة اب ألن أدلتهم حمتملة ؛أبنه ضعيف : ولكن يقال عن هذا املسلك
فالتعبري  ،يةابآل نصن خصمث إنه ميكن أن يقال أن النساء كانت داخلة يف الشرط إال أهن ،ابالحتمال

 وهو نوع من اجلمع . ،ابلتخصيص أدق من النسخ
اختار هذا املسلك مجاعة من العلماء على اختالف يف وجه اجلمع  الثاين: اجلمع بني الرواَيت. املسلك

                                                 

 .2/772االعتبار  =
 . 2/773بار انظر: االعت (1)
 .513الرسوخ ص: (2)
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 :على قولني
 ،وأن النساء مل يدخلن يف الصلح ،ذهب بعضهم إىل أن الصلح وقع يف رد الرجال فقط القول األول:

 (1)ذكره احلافظ ابن القيم، ،فأ  هللا ذلك آبية املمتحنة ،ولكن املشركني أرادوا أن يعموه يف الصنفني
"أن ال أيتيك منا رجل إال رددته" ومفهومه يدل على أن النساء مل يدخلن  :واستدلوا مبا ورد يف احلديث بلفظ

"رد علينا من هاجر من : "أن املشركني قالوا للنيب  :واستدلوا أيضا مبرسل مقاتل بن حبان ،يف الصلح
كان الشرط يف الرجال ومل يكن يف   :فقال النيب  ،ترده علينا فإن شرطنا أن من أاتك منا أن ,نسائنا

 ,زاع" وهذا الوجه هو الذي رجحه احلازمي كما تقدموهذا لو ثبت كان قاطعا للن  " :قال احلافظ .(2).النساء"
إال أن آية املمتحنة قد  ،وقال بعضهم أن الصلح قد وقع شامال للرجال والنساء القول الثاين:

احلافظ ابن القيم "وهو وقال  ،وفيه ختصيص للسنة ابلقرآن ، عدم ردهن إىل املشركنيخصصت النساء يف
 .(3)جدا" غزيز

 ,جهني السابقنيتمل الو حت وأن املسألة ,فالذي ترجح لدي والعلم عند هللا أن مسلك اجلمع هو األقرب
 ,صيص يف حقهنع التخق و مث ,إن النساء مل تكن داخلة يف الصلح أصال أو أهنن داخلة يف الصلح :فيقال

 فهذا أوىل من ادعاء النسخ ابالحتمال. وهللا أعلم.
** *** ** 

                                                 

 .18/62، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 3/300، زاد املعاد 774-2/773انظر: االعتبار  (1)
تفسري ابن أيب  بلفظ آخر خمالف للفظ الذي ذكره احلافظ ابن حجر, انظر: يف تفسري ابن أيب حامتالذي ورد  مرسل مقاتل (2)

 .10/3350حامت 
 .3/300زاد املعاد  (3)
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 لثالمبحث الثا

 قتل النساء والولدان من أهل الشرك

 المطلب األول: األحاديث الواردة في قتل النساء والولدان من أهل الشرك
دل علثثثثثثى النهثثثثثثي مثثثثثثن قتثثثثثثل النسثثثثثثاء األحاديثثثثثثث التثثثثثثي تثثثثثث

دان ل و ل فنه  ى  , رس  ول هللا يبع  ض مغ  از  يفمقتول  ة  وج  دت ام  رأة" :ق  ال هللا عنهم  ا رض  يع  ن اب  ن عم  ر  ( 1) :وا
 (1) ."عن قتل النساء والصبيان  رسول هللا
خاص ته بتق  وى هللا وم  ن  يفإذا أم ر أم  ريا عل ى ج  ي  أو س رية أوص  اه  رس  ول هللا  ك ان  :بري  دةع ن  ( 2)

قاتلوا م ن كف ر ابهلل اغ زوا و ال تغل وا وال تغ دروا  سبيل هللا يفاغزوا ابسم هللا " :مث قال ,معه من املسلمني خريا
 (2)."وال َتثلوا وال تقتلوا وليدا

عن قت ل النس اء والول دان إذ بع ث إىل اب ن أيب  " هنى رسول هللا صلى هللا : مالك  بن عن كعب ( 3)
 (3). احلقيق" ويف لفظ عن ابن كعب عن عمه به

 وعل ى املقدم ة خال د ب ن الولي د رس ول هللا  م ع غ زوة يف أخ ي حنظل ة الكات ب ربيعالرابح بن عن  ( 4)
"م ا كان ت : فق ال ,انفرج وا عنه ا فلم ا أاته م رس ول هللا  ،فتعجب وا منه ا ،فمروا على امرأة مقتولة من املقدمة

 (4) ."احلق خالدا وقل له ال تقتل ذرية وال عسيفا": فقال ألحدهم ,هذه لتقاتل"
                                                 

صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري ابب قتل الصبيان يف احلرب، وابب قتل النساء يف احلرب، وابب قتل النساء يف ( 1)
ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب  ,، صحيح مسلم، كتاب اجلهاد3015، 3014، برقم 6/183احلرب 
 .499 ، الرسوخ ص:400، اإلعالم ص: 4523، 4522برقم  12/275

برقم  12/265صحيح مسلم، كتاب اجلهاد ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إايهم آبداب الغزو وغريها ( 2)
 .2/742، االعتبار 4497

مالك أخرجه الطرباين والطحاوي من طريق يونس ومالك عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك  بن حديث كعب( 3)
الرمحن بن كعب عن عمه أخرجه الطحاوي واحلازمي والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري  وحديث عبد ،عن أبيه

 ،فيكون مرسال ،رجال اإلسنادين ثقات إال أنه حيتمل يف احلديث الثاين أن عم عبد الرمحن اتبعي ،عن عبد الرمحن بن كعب
، شرح معاين اآلاثر،  150-145برقم  75-19/74ري وهللا أعلم .انظر: املعجم الكب ،وإن كان صحابيا فال إشكال فيه

، السنن الكربى 5044برقم 3/125جاء ما ينهى عن قتله من النساء والولدان يف دار احلرب  كتاب السري، ابب ما
 . 2/746، االعتبار 9/77-78

ق عن أيب الزاند عن املرقع بن صيفي أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم والطرباين والنسائي يف الكربى واحلازمي من طر ( 4)
 ،وعمر بن مرقع عند الطرباين والنسائي يف الكربى ،واتبع أاب الزاند موسى بن عقبة عند الطرباين .عن جده رابح بن الربيع به

 ،ظلةفوهم سفيان فجعله من مسند حن ،رجاله ثقات إال أنه جاء يف طريق الثوري عن أين الزاند عن املرقع عن حنظلة الكاتب
ألن رابح بن الربيع هو  ،فالذي يبدو أنه حصل له تصحيف فيه ،بينما رواه اجلماعة عن أيب الزاند عن املرقع عن جده رابح

، سنن أيب داود، كتاب اجلهاد 4/178انظر: املسند  وهم فيه. يأن الثور إىل حمققوا املسند  أشارأخو حنظلة الكاتب. كما 
 =، سنن ابن ماجه، كتاب اجلهاد ابب الغارة والبيات وقتل النساء 2669برقم ، 3/85( 121ابب يف قتل النساء )
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يف غ زاة فأص  اب الن  اس ظف را ح  ىت قتل  وا الذري  ة  "كن  ت م  ع رس  ول هللا : ع ن األس  ود ب  ن س ريع  ( 5)
 (1).أال ال تقتلن ذرية" ،"أال ال تقتلن ذرية :فقال رسول هللا 

 .النهي من قتل النساء والولدان عدم دل علىاألحاديث التي ت

ابألب واء  أو ب ودان  وس ئل ع ن أه ل ال دار يبيت ون م ن   الن يب ق ال م ر يبعن الص عب ب ن جثام ة  ( 1)
 (2)".هم منهم" :يصاب من نسائهم وذراريهم قالف ،املشركني
 ".(3)بكر  أمر علينا أاب وكان النيب  ,بيتنا هوازن :قالعن سلمة بن األكوع  ( 2)

 وأدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في قتل النساء والولدان من أهل الشرك

وذه ب اإلم ام اب ن اجل وزي  ،بهماحل ازمي واب ن اجل وزي واجلع ربي يف كت : أورد هذه املسألة كل من األئم ة 
وح ديث الص  عب  ،إىل اجلم ع ب  ني ال رواَيت املختلف  ة حبم ل أحادي  ث النه ي ع  ن تعم د النس  اء والول دان ابلقت  ل

فقد نق ال م ذهب النس خ واجلم ع مجيع ا ومل يظه ر يل ترجيحهم ا  واجلعربي يوأما اإلمام احلازم (4)،مل يتعمدفيما 
 .(5)يف ذلك. وهللا أعلم

                                                 

برقم  73-5/72، املعجم الكبري 2565برقم  2/133، املستدرك، كتاب اجلهاد 2844برقم  3/380والصبيان   =
"صحيح على شرط  :وقال احلاكم .8573-8571برقم  27-8/26، سنن النسائي الكربى 4617-4662
املرقع بن صيفي مل يرو له الشيخان شيئا وهو  ،"كال بل هو صحيح فقط :وعلق عليه األلباين بقوله ،ه الذهيبووافق "الشيخني

 . 29/151، وصححه حمققوا املسند 701، برقم 2/314انظر: الصحيحة  . "ثقة

انظر: املسند  به. األسود أخرجه أمحد وأبو داود والطرباين والنسائي يف الكربى والدارمي واحلازمي من طرق عن احلسن عن( 1)
سنن ، 8512برقم 23 /8، سنن النسائي الكربى 831-826برقم  284-1/283املعجم الكبري  ،3/435

برقم  1601ص: الدارمي: لإلمام عبد هللا بن الرمحن الدارمي, حتقيق: الدكتور حممود أمحد عبد احملسن, دار املعرفة, 
كما قاله علي بن املديين   ،ن مساع احلسن من األسود مل يثبت عند بعضهمإال أ ،، رجاله ثقات2/746، االعتبار 2506

كما   ،ولكن قد صرح احلسن بسماعه عن األسود يف بعض الطرق ،، واختلف يف وفاة األسود بن سريع59يف العلل ص: 
 . 357-24/354، وانظر تعليق حمققي املسند 1/445عند النسائي يف الكربى واحلاكم والبخاري يف اترخيه 

، صحيح مسلم،  3012، برقم 6/180صحيح البخاري، كتاب اجلهاد ابب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، ( 2)
، 2/743 ، االعتبار4524برقم  12/276كتاب اجلهاد ابب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد 

 .498، الرسوخ ص: 400اإلعالم ص: 

 .داود وابن ماجه واحلاكم والبيهقي كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار عن إايس بن سلمة عن أبيه بهأخرجه أمحد وأبو ( 3)
، سنن ابن ماجه، كتاب اجلهاد 2683، برقم 3/71، سنن أيب داود، كتاب اجلهاد ابب يف البيات 4/46املسند  :انظر

، 9/107، السنن الكربى 2516قم بر 2/118، املستدرك، كتاب اجلهاد 2840برقم  3/380ابب الغارة والبيات 
"إسناده 27/23وقال حمققوا املسند  ،، وابقي رجاله ثقات687وعكرمة بن عمارة صدوق يغلط كما يف التقريب ص: 

 واإلسناد حسن من أجل عكرمة. ،على شرط مسلم"، وحسنه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود صحيح

 .401اإلعالم ص: (4)

 .500، الرسوخ ص: 747-2/743االعتبار ( 5)



 - 389 - 

 مناقشة األقوال مع الترجيح  :الثالمطلب الث

 : يف رفع التعارض بني أحاديث الباب على مسلكني أن العلماء اختلفوا كما تقدم
 : ى قولنياملسلك عل اختلف أصحاب هذاو  ، نقله احلازمي وابن اجلوزي،دعاء النسخا املسلك األول:

ه ح ديث ثام ة نس خصعب بن جذهب اإلمام الزهري وسفيان بن عيينة إىل نسخ حديث ال: القول األول
ر وقص ة حديث ه  أول األم يفح ديث بري دة ك ان أبن احل ازمي  وق الوا كم ا ذك ر ،النهي عن قتل النس اء والول دان

وج ب املص ري ف ،زم انبفاملشهور أنه يف عم رة القض ية وذل ك بع د األول  ، وأما حديث الصعبتدل على ذلك
 .إليه

 .ابالحتمال النسخ ال يثبتو  ،لنسخما يصرح على ااألحاديث ليس يف وجياب أبنه 
وزع  م أن  ه  ،حك  ى احل  ازمي ق  وال جب  واز قت  ل النس  اء والص  بيان عل  ى ظ  اهر ح  ديث الص  عب: الق  ول الث  اين

رده احل  افظ اب  ن حج  ر و  ،فه  و ض  عيف كس  ابقه ،ول  يس عن  دهم دلي  ل ص  ريح يف ذل  ك ،انس  خ ألحادي  ث النه  ي
 (1)بقوله "وهو غريب"
ي ث ح ،ء احملقق نين العلم ام مجاع ة  ه ابن اجلوزي، وذه ب إلي هاختار  ،تاجلمع بني الرواَي :املسلك الثاين

 محلوا حديث الصعب بن جثامة يف إابحة قتل النساء والصبيان على معان خمصوصة.
ذا ف  إ ،طء الذري  ةاء إال ب  و أن اإلابح  ة خمصوص  ة يف الغ  ارة والبي  ات إذا مل يك  ن الوص  ول إىل األع  د: منه  ا

 وحديث النهي حممول على حالة التميز. ،تلهمأصيبوا الختالطهم هبم جاز ق
مل   راد من   ه النه   ي ا وأم   ا ،أن اإلابح   ة حممول   ة عل   ى ع   دم قص   دهم ابلقت   ل وع   دم التعم   د يف ذل   ك: ومنه   ا

 قصدهم وتعمدهم يف القتل.
وأم ا إذا مل تقات ل امل رأة واألطف ال ف ال  ،أنه جيوز قتل النساء والولدان يف حالة مباشرة القتال منهم: ومنها

"م  ا كان  ت ه  ذه  :مل  ا رأى ام  رأة مقتول  ة ق  ال وي  دل علي  ه ح  ديث رابح ب  ن الربي  ع وفي  ه أن الن  يب  ،وز ق  تلهمجي  
 (3)واب  ن بط  ال (2)نق  ل اإلمج  اع اب  ن عب  د ال  ربو " ف  إن مفهوم  ه أهن  ا ل  و قاتل  ت لقتل  ت"،  :لتقات  ل" وق  ال احل  افظ

وأم  ا الول  دان  ,"أم  ا النس  اء فلض  عفهن: ق  ال احل  افظ ،عل  ى من  ع القص  د إىل قت  ل النس  اء والول  دان (4)والن  ووي
ومل  ا يف اس  تبقائهم مجيع  ا م  ن االنتف  اع هب  م إم  ا ابل  رق أو ابلف  داء ف  يمن جي  وز أن  ,فلقص  ورهم ع  ن فع  ل الكف  ر

 (5) ".يفادى به
تظه  ر في  ه أم  ارة ال  راجح ألن إعم  ال احل  ديثني أوىل م  ن إمه  ال أح  دمها خاص  ة إذا مل  فمس  لك اجلم  ع ه  و

                                                 

 . 6/183فتح الباري (1)

 .10/56التمهيد  انظر:( 2)

 .5/170شرح ابن بطال  انظر:( 3)

 .12/275املنهاج للنووي  انظر:( 4)

  .6/182فتح الباري  انظر:( 5)
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اإلم   ام الش   افعي والبيهق   ي واب   ن اجل   وزي والطح   اوي والن   ووي واحل   افظ اب   ن حج   ر  رجح   هالنس   خ املعت   ربة، و 
 (1) والعظيم آابدي والشوكاين وغريهم.

** *** ** 

                                                 

، 79-9/77، السنن الكربى للبيهقي 5/170، شرح ابن بطال 12/276، املنهاج للنووي 10/61التمهيد  انظر:( 1)
 .7/238، عون املعبود 292-7/291، نيل األوطار 182-6/181، فتح الباري 3/127شرح معاين اآلاثر 
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 المبحث الرابع

 االستعانة بالمشركين في قتال الكفار

 المطلب األول: األحاديث الواردة في االستعانة بالمشركين في قتال الكفار
 : االستعانة بالمشركين في قتال الكفارلنهي عن ااألحاديث الواردة في 

 ,فلم ا ك ان حب رة ال وبرة أدرك ه رج ل ،قب ل ب در خ رج رس ول هللا" :أهنا قال تالنيبعن عائشة زوج  ( 1)
جئ ت  :فلم ا أدرك ه ق ال لرس ول هللا  ،ح ني رأوه رس ول هللا  فف رح أص حاب ،قد كان يذكر منه جرأة وزدة

ف   ارجع فل   ن أس   تعني ": ال ق   ال :ق   ال ؟"هت   ؤمن ابهلل ورس   ول" :هللا ق   ال ل   ه رس   ول  ،بع   ك وأص   يب مع   كألت
   الن  يبفق ال ل  ه  ،فق ال ل  ه كم ا ق  ال أول م  رة ،مث مض ى ح  ىت إذا كن  ا ابلش جرة أدرك  ه الرج  ل :. قال  ت"مبش رك

فق ال ل ه كم ا ق ال أول  ،مث رج ع فأدرك ه ابلبي داء :. ق ال"فارجع فلن أس تعني مبش رك": قال :كما قال أول مرة
 (1)."فانطلق" :نعم. فقال له رسول هللا  :. قال"تؤمن ابهلل ورسوله" :مرة

م ن : "حىت إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال خرج رسول هللا : قال ،عن أيب محيد الساعدي  ( 2)
: ق ال ,بل هم على دي نهم ،ال: قالوا "وأسلموا ؟: "بنو قينقاع وهو رهط عبد هللا بن سالم قال: قالوا "هؤالء؟

 (2)."على املشركني" :وعند احلازمي زَيدة ."فإان ال نستعني ابملشركني ،ل هلم فلريجعواق"

وه و  أتي ت رس ول هللا  :ع ن أبي ه ع ن ج ده ق ال ب ن األس ود ب ن حارث ة خبيب بن عبد ال رمحنعن  ( 3)
 :الان نس تحىي أن يش هد قومن ا مش هدا ال نش هده معه م. ق إ :فقلن ا ،ومل نس لم ق وميأان ورجل من  ،يريد غزوا

 (3)."فأسلمنا وشهدان معه :. قال"نستعني ابملشركني على املشركني فال :"قلنا ال.قال ؟"أسلمتماو "

                                                 

، الرسوخ 2/757، االعتبار 4677برقم  12/403صحيح مسلم، كتاب اجلهاد ابب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر ( 1)
 .500ص: 

ق الفضل بن موسى السيناين عن حممد بن عمرو بن علقمة عن سعد بن أخرجه احلاكم وابن سعد والبيهقي واحلازمي من طري( 2)
، السنن الكربى،  2/48، الطبقات الكربى 2564برقم  2/133املنذر عن أيب محيد به. انظر: املستدرك، كتاب اجلهاد 
أوهام،  ، وقيه حممد بن عمرو صدوق له2/759، االعتبار 9/37كتاب السري، ابب ما جاء يف االستعانة ابملشركني 

. واحلديث حسن ابلشواهد، منها حديث عائشة املتقدم، وانظر: 371املنذر مقبول، كما يف التقريب ص:  نوسعد ب
 .3/92السلسلة الصحيحة 

أخرجه أمحد واحلاكم والبيهقي وابن سعد والطرباين من طريق يزيد بن هارون عن مستلم بن سعيد الثقفي عن خبيب بن عبد ( 3)
، السنن الكربى، كتاب 2563برقم  2/132، املستدرك، كتاب اجلهاد 3/454عن جده. انظر: املسند الرمحن عن أبيه 

، الرسوخ ص: 4/223، املعجم الكبري 3/335، الطبقات الكربى 9/37السري، ابب ما جاء يف االستعانة ابملشركني 
، ومل يذكر 5/230، واجلرح والتعديل 5/278. ومستلم بن سعيد صدوق رمبا وهم، وأبوه له ترمجه يف التاريخ الكبري 501

فيهما جرحا وال تعديال، ومل يؤثر توثيقه من غري ابن حبان، وضعف إسناده حمققوا املسند دون قوله: " فال نستعني ابملشركني 
 .2292، صححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 25/43على املشركني" انظر: املسند 
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 (1).وال تنقشوا على خواتيمكم عربيا" ,"ال تستضيئوا بنار املشركني عن النيب عن أنس  ( 4)

 : االستعانة بالمشركين في قتال الكفارجواز األحاديث الواردة في 

وأ   ،رد مش  ركا أو مش  ركني يف غ  زوة ب  در أن رس  ول هللا " ع  ن الزه  ري: كع  ن الش  افعي ع  ن مال   ( 1)
، مث اس  تعان بع  د ب  در بس  نتني ويف غ  زوة خي  رب بع  دد م  ن يه  ود ب  ين قينق  اع ك  انوا أش  داء ،أن يس  تعني إال مبس  لم

 (2).يف غزوة حنني سنة  ان بصفوان بن أمية الكافر" استعان رسول هللا
وتغ  زون أن  تم وه  م  ,ستص  احلون ال  روم ص  لحا أمن  ا" :يق  ول هللا مسع  ت رس  ول  :ع  ن ذي خم  رب ق  ال ( 2)

 (3).عدوا من ورائكم"

 آراء العلماء في االستعانة بالمشركين في قتال الكفار :المطلب الثاني

 م   ن ب   ني األئم   ة اآلخ   رين  احل   ازمي واجلع  ربي يف كتابيهم   ا ان:ذك  ر مس   ألة )االس   تعانة ابملش   ركني( اإلمام    
وأهن  م  ،مث أش  ارا إىل اخ تالف العلم اء يف إزال  ة التع ارض ب  ني األحادي ث ،الب  اب املتعارض ةوأوردا فيه ا أحادي ث 

وبعض هم ادع وا  ،فبعضهم رجحوا أحاديث منع االستعانة ابملشركني على ما خيالفه ا ؛اختلفوا إىل ثالثة مسالك
مي واجلع ربي مس لكا م ن احل از  :ولكن مل يظهر يل ترجيح اإلمامني ،وبعضهم مجعوا بني األحاديث ،فيها النسخ

 (4) تلك املسالك. وهللا أعلم.

                                                 

وي من طريق هشيم عن العوام بن حوشب عن األزهر بن راشد عن أنس به. انظر: املسند أخرجه أمحد والنسائي والطحا( 1)
، شرح 5224برقم  8/558"ال تنقشوا على خواتيمكم عربيا"  ، سنن النسائي، كتاب الزينة ابب قول النيب 3/99

وهو جمهول كما يف التقريب ، وفيه األزهر بن راشد 6646برقم  4/69معاين اآلاثر، كتاب الكراهة، ابب نقش اخلواتيم 
 .19/18، واملسند 10/322، فاحلديث ضعيف، كما ضعفه األلباين يف السلسلة األحاديث الضعيفة 122ص: 

وأخرج حنوه البيهقي من طريق احلسن بن  ، أخرجه هبذا السياق احلازمي من طريق أيب العباس األصم عن الربيع عن الشافعي( 2)
، وضعفه البيهقي من أجل احلسن، وأخرج حنوه عبد الرزاق والرتمذي وأبو 240قريب ص: عمارة وهو مرتوك كما يف الت

"مراسيل الزهري ضعيفة" 4/100داود يف املراسيل والبيهقي من طرق عن الزهري مرسال، وقال احلافظ يف التلخيص 
ن عمارة وهو مرتوك، ومل يبلغنا يف فاحلديث مرسل، واملرسل ضعيف، وقال البيهقي عن الرواية املرفوعة "تفرد هبذا احلسن ب

، سنن الرتمذي، كتاب السري، ابب 5/188، املصنف لعبد الرزاق 53، 9/37حديث صحيح". انظر: السنن الكربى 
، املراسيل: لإلمام أيب داود السجستاين, حتقيق: دكتور 4/108ما جاء يف أهل الذمة يغزون مع املسلمني هل يسهم هلم؟ 

، االعتبار 270برقم  355، 354ص: ه1422لزهراين, دار الصميعي ابلرايض, الطبعة األوىل, عبد هللا بن مساعد ا
2/760. 

، سنن أيب 4/91أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن حبان كلهم من طرق عن ذي خمرب به. انظر: املسند ( 3)
برقم  4/415ماجه، كتاب الفنت ابب املالحم ، سنن ابن 2767برقم  3/143داود، كتاب اجلهاد ابب يف صلح العدو 

، 9/223، السنن الكربى، كتاب اجلزية، ابب مهاونة األئمة بعد رسول رب العزة إذا نزلت ابملسلمني انزلة 4089
.فاحلديث صحيح كما صححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند 102، 15/101صحيح ابن حبان 

 .503، الرسوخ ص: 2/761، االعتبار 28/31
 .503-500، الرسوخ ص: 761-2/757االعتبار ( 4)



 - 393 - 

 مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

 لك.الثة مساحاديث على ثاألتقدمت اإلشارة أبن العلماء اختلفوا يف إزالة التعارض بني  
دي ث من ع حاأإن  : الواحي ث ق  ،طائف ة م ن أه ل العل مه اخت ار ، ادع اء النس خ يف املس ألة :املسلك األول

 دور  :ري، وق   الواس  ل الزه  اس   تدلوا عل  ى ذل  ك ابلت  اريخ ومبر  ،االس  تعانة ابملش  ركني منس  وخة أبحادي  ث اجل  واز
تعانته م  ن يه  ود ب  ين قينق  اع م  ن االس  تعانة ك  ان متق  دما عل  ى اس   ألث  ر أبن امتن  اع الرس  ول ا يف ه  ذا  تص  ريحال

 فتكون األحاديث يف االمتناع منسوخة. ،ومن صفوان بن أمية
ولك ن في ه احلس ن ب ن عم ارة وه و  ،روي أيضا مسندا ع ن اب ن عب اس ،مرسل الزهري ضعيف جياب أبنو 

"وم ا يعارض ه ال يوازي ه يف الص حة والثب وت فتع ذر ادع  اء  :وق ال احل ازمي عق ب ح ديث عائش  ة ،ض عيف أيض ا
 (1).النسخ هبذا"

أحاديث االمتناع عل ى أحادي ث  ذهب اإلمام الشوكاين إىل ترجيح ،بني الرواَيت املسلك الثاين: الرتجيح
 اَّللَُّ  جياْعا  لا  والا  نْ ﴿: تع  اىل قول  هواس  تدل أيض  ا ب (2)،ج  واز االس  تعانة وذل  ك لض  عفها ولص  حة أحادي  ث االمتن  اع

 وأم  ا . اإلس  الم إلظه  اره إال ذل  ك فل  يس املن  افق أيب ابب ن  اس  تعانته وأم  ا (3)﴾سا  ِبيالً  اْلُم  ْؤِمِننيا  عالا  ى لِْلكا اِفرِينا 
 لإلم  ام جي  وز أن  ه في  ه م  ا وغاي  ة ،األم  ر ابت  داء يف ب  ذلك ل  ه أذن  أن  ه يثب  ت فل  م املس  لمني م  ع قزم  ان مقاتل  ة

 املسلمني. مع قاتل كافر  عن السكوت
ل  روم ويغ  زون مجيع  ا اأبهن  ا س  تقع مص  احلة  يف إخب  اره  الثاب  ت ح  ديث ذي خم  رب : لك  ن يعك  ر علي  هقل  ت

ك    ن اجلم    ع ب    ني ا مل ميالرتج    يح ال يص    ار إلي    ه إال إذ ألن ،ف    الرتجيح في    ه ض    عف ،ع    دوا م    ن وراء املس    لمني
 األحاديث فعندان قد أمكن اجلمع فيكون هو املتعني.

 : ةوجه خمتلفمجع بعض العلماء بني أحاديث الباب أب اجلمع بني الرواَيت. املسلك الثالث:
 ،ن يس  لمأ م ف  رده رج  اء"ال أس  تعني مبش  رك" الرغب  ة يف اإلس  ال :تف  رس يف ال  ذي ق  ال ل  ه أن الن  يب  ( 1)

رة يف س   ياق النف   ي فتفي   د " ال أس   تعني مبش   رك" أهن   ا نك    :ذك   ره احل   افظ مث رده ألن قول   ه  ،فص   دق هللا ظن   ه
 فهذا العموم ال يتحمل هذا الوجه املخصوص. ،العموم
امتن  ع يف بع  ض  ف  النيب  ،واإلم  ام خم  ري يف ذل  ك ،اإلم  ام يرج  ع إىلإن أم  ر االس  تعانة ابملش  رك ورده  ( 2)

" ف  الرد األول إن ك   ان ل  ه اخلي  ار أبن يس   تعني  :وإلي  ه أش  ار احل   ازمي بقول  ه ،عض  ها اس  تعان هب   ماحل  االت ويف ب
 فل  يس واح  د م  ن احل  ديثني خمالف  ا ل خ  ر" ،أو لش  دة ب  ه ،كم  ا ل  ه رد املس  لم م  ن مع  ا خياف  ه  ،مبش  رك وأن ي  رده

كم ا رده احل افظ   ،ص يل"ال أس تعني مبش رك" يبع د ه ذا التف ولكن يقال عن هذا الوج ه أيض ا أبن عم وم قول ه 

                                                 

 . 2/758االعتبار ( 1)
 .265-7/264انظر: نيل األوطار ( 2)
 141النساء رقم اآلية/ ( 3)
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 (1)أيضا بقوله " وفيه النظر بعينه"

وأحادي  ث  ،مح  ل اإلم  ام الطح  اوي أحادي  ث االس  تعانة عل  ى ص  ورة ك  ون املس  تعان هب  م أه  ل كت  اب  ( 3)
االمتناع عل ى ك وهنم عب دة األواثن ومش ركني، وأج اب ع ن قص ة ص فوان ب ن أمي ة أبن قص ة ص فوان ال تع ارض 

 :ولك  ن رده احل  افظ بقول  ه ،ابختي  اره ال أبم  ر الن  يب  ان خ  رج م  ع الن  يب قول  ه "ال أس  تعني مبش  رك" ألن ص  فو 
وأم ا األم ر ف التقرير  ،وبي ان ذل ك أن املخ الف ال يق ول ب ه م ع اإلك راه ،وال أثر هلا ،"وهي تفرقة ال دليل عليها

 (2) يقوم مقامه" .

ن  اع عل  ى االمت ثوأحادي   ،ومح  ل مجاع  ة م  ن العلم  اء أحادي  ث االس  تعانة عل  ى ج  واز ذل  ك ابلش  روط ( 4)
ن إلم ام ألن أىل ائف ة إط" وذهب ت  :املنع من ذلك عن د فق د الش روط، وإىل ه ذا امل ذهب أش ار احل ازمي بقول ه

 : أيذن للمشركني أن يغزو معه ويستعني هبم ولكن بشرطني

ى فال ختش  أن يكونوا ممن يوثق هبم: والثاين إىل ذلك . ةأن يكون يف املسلمني قلة وتدعو احلاج: أحدمها
 ما ا ِإالَّ  عالا ْيُكمْ  حا رَّما  ما ا لاُك مْ  فاصَّ لا  واقا دْ ﴿واس تدلوا أيض ا م ن قول ه تع اىل اثئرهتم " ونسبه النووي إىل الشافعي. 

ه و أق رب الوج وه و (4) كما نص على ذلك اجملد ابن تيمية واملوف ق والش يخ اب ن ابز وغ ريهم.  (3)﴾ِإلاْيهِ  اْضطُِرْرتُْ 
 ه من حيث الدليل . وهللا أعلم.مع أن الوجه الثالث فيه قو 

                                                 

 .6/221, فتح الباري  2/760انظر: االعتبار( 1)
 .6/221.، فتح الباري 3/165انظر: مشكل اآلاثر ( 2)
 . 119ية /األنعام رقم اآل( 3)
(، 2/171احملرر يف الفقه: لإلمام أيب الربكات جمد الدين ابن تيمية, دار الكتاب العريب. ) 12/403انظر: املنهاج للنووي ( 4)

املقنع: إلمام موفق الدين عبد هللا بن أمحد ابن قدامة املقدسي, حتقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, )مطبوع( مع 
( جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن ابز 1/492ه.)1419 واالنصاف, وزارة الشؤون اإلسالمية ابلرايض, الشرح الكبري

 .4/202، سبل السالم 236، 6/147
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 المبحث الخامس

 حكم القتال في الحرم

 المطلب األول: األحاديث الواردة في حكم القتال في الحرم
 : القتال في الحرم جوازاألحاديث الواردة في 

أقب   ل " :ق   المث  ذكر ف   تح مك   ةف    ’َي معش   ر األنص   ار أال أعلمك   م حب   ديث" :ق   ال هري   رةع   ن أيب  ( 1)
وبع ث أاب  ،وبع ث خال دا عل ى اجملنب ة األخ رى ،ىت ق دم مك ة فبع ث ال زبري عل ى إح دى اجملنبت نيح  رسول هللا 

َي أاب  :فق  ال ف  رآينفنظ  ر  ،كتيب  ة  يف ورس  ول هللا  ال  واديبط  ن  ىفأخ  ذوا عل   ،عل  ى احلس  ر ب  ن اجل  راح عبي  دة
 فهت  ف هب   م ح   ىت«. يإال أنص   ار  أيتي   ينال و ابألنص  ار  يلاهت   ف »  :لبي   ك َي رس  ول هللا. ق   ال :قل   تف.  ةهري  ر 

ت  رون أ»  :ق  ال رس  ول هللا  فلم  ا طاف  ت األنص  ار برس  ول هللا أط  افوا ب  ه وبش  ت ق  ري  أوابش  ا هل  ا وأتباع  ا. 
 ابلص فا. ق ال تواف وينح ىت  احص دوهم حص دا :مث قال بيديه إحدامها على األخرى«. أواب  قري  وأتباعهم 

َي رس ول هللا  :فج اء أب و س فيان فق ال ،إال قتل ه م نهم اشاء أحد من ا أن يقت ل أح ديفانطلقنا فما :  ةأبو هرير 
م  ن أغل  ق ابب  ه فه  و  :فق  ال رس  ول هللا  ال ق  ري  بع  د الي  وم. ،أو ق  ال أبي  دت خض  راء ق  ري  أبيح  ت ق  ري 

 (1) فغلق الناس أبواهبم". ،من دخل دار أ  سفيان فهو آمنو  ،آمن
 : القتال في الحرم عدم جوازاألحاديث الواردة في 

ك  ف   ،عل  ى مك  ة رس  ول هللا فلم  ا أش  رف " :عب  اس رض  ي هللا عنهم  ا يف ف  تح مك  ة ق  الع  ن اب  ن  ( 1)
لعله م يص نعون ابلعب اس م ا ص نعت : فق ال الن يب  ،فأبط أ علي ه ،الناس أن يدخلوها حىت أيتي ه رس ول العب اس

 ، ف دخل رس ول هللا ،مث جاءه رس ول العب اس: قال ،فوهللا إذا ال أستبقي منهم أحدا ،ثقيف بعروة بن مسعود
 ف أمن الن اس كله م ،مث أم رهم فكف وا ،إال خزاع ة ع ن بك ر س اعة ،كف وا الس الح:  ق الو  ،فأمر أصحابه ابلك ف

ولك ن  ،إين مل أح رم مك ة: مث قال النيب  ،وامرأة أخرى ،ومقيس الكناين ،وابن خطل ،ابن أيب سرح: أربعة إال
يل س اعة  ع ز وج ل وإمن ا أحله ا هللا ، ي وم القيام ةبع دي إىل ألح دوال حت ل  ،قبل ي ألحدوإهنا مل حتل  ،حرمها هللا
 (2)."من هنار
إن هللا ح رم مك ة ي وم  أيه ا الن اس" :ق ال ي وم ف تح مك ة عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن الن يب  ( 2)

مث عادت ه  ,هن اراعة م ن س  يل فإمن ا أحل ت ،وال حت ل ألح د بع دى ،قبل يمل حت ل ألح د  ،خلق السموات واألرض
                                                 

 .2/552، االعتبار 4598برقم  12/341صحيح مسلم، كتاب اجلهاد ابب فتح مكة ( 1)
ازمي عن معمر عن عثمان اجلزري عن مقسم عن ابن اختصره احلازمي من حديث طويل أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه احل( 2)

زعموا  ،، وقال أمحد: "روى أحاديث مناكري6/258عباس به، وفيه عثمان اجلزري سكت عنه البخاري يف التاريخ الكبري 
رة . ومقسم هو ابن جب6/174أنه ذهب كتابه" وقال أبو حامت: "ال أعلم روى عنه غري معمر ونعمان" انظر: اجلرح والتعديل 

"صدوق وكان يرسل"، فاحلديث إسناده ضعيف، ولكن ثبت ما يشهد آلخر احلديث من قوله: "إين مل أحرم مكة ولكن هللا 
برقم 379-5/374وانظر: املصنف  1834عزوجل حرمها... اخل كما يف البخاري من حديث ابن عباس برقم 

 .2/554، االعتبار 9739
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 (1) . .."رمتها ابألمس.رمتها اليوم كحح

ف ال حي ل  ،ومل حيرمه ا الن اس ،إن مك ة حرمه ا هللا " :يق ول أنه مسع الن يب  عن أيب شريح العدوي  ( 3)
 ف إن أح د ت رخص لقت ال رس ول هللا  ،وال يعضد هبا ش جرة ،المرت يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما

ع ادت حرمته ا الي  وم   ،فيه ا س اعة م ن هن ار يلك م . وإمن ا أذن ومل أيذن ل ، إن هللا ق د أذن لرس وله :ل ه فقول وا
 (2) . ..."كحرمتها ابألمس

 حكم القتال في الحرمالمطلب الثاني: آراء العلماء في 

 ن ب   ني األئم   ةم    تابيهم   اذك   ر مس   ألة ) حك   م القت   ال يف احل   رم( اإلم   ام احل   ازمي واإلم   ام اجلع   ربي يف ك 
  إال أن الن يب ،ات ال فيه ة ال يت ت دل عل ى حت ر  مك ة وع دم ج واز القف أوردا فيه ا أحادي ث ف تح مك  ،اآلخرين

 ، وأمر أصحابه ابلقتال.دخل مكة يوم الفتح مقاتال وكان على رأسه املغفر
القت ال  حيث ترجح لديه أبن هللا تع اىل أابح لنبي ه  ،ذهب اإلمام احلازمي إىل ادعاء النسخ يف املسألةو  

وق  ال احل  ازمي يف ترمج  ة  ،فع  ادت حرمت  ه كم  ا كان  ت ،هللا إابحت  ه حبرم  ة مك  ة مث نس  خ ،يف مك  ة س  اعة م  ن هن  ار
 ،وأم ا اإلم  ام اجلع ربي فإن  ه أش ار إىل م  ذهب النس  خ (3) ."احل  رم ونس خ ذل  ك "ابب يف اس  تحالل الن يب  :ابب ه

 ،ةوالصواب أن حرم ة الب داءة حمكم : "كان يف مكة كان رخصة مؤقتة حيث قال  ولكنه رجح أبن قتال النيب 
فكأن ه ذه ب يف  (4)"،وكان بدايته ب ه علي ه رخص ة مؤقت ة ،وبه قال ابن عباس رضي هللا عنهما وطاووس وجماهد

  ذلك مذهب اجلمع . وهللا أعلم.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

جلع ربي إىل وذه ب اإلم ام ا ،احلازمي واجلعربي يف املسألة أبن احل ازمي اخت ار النس خ :تقدم رأي اإلمامني 
أيض ا إىل أن القت ال يف مك ة يف تل ك الس اعة ك ان م ن  (6)واب ن حج ر (5)وذهب احل افظ اب ن الق يم ،التخصيص
فمفاد املسلكني واحد حبيث أن احلرم من خصائص ه أن ه ال  ،مث عادت حرمتها كما كانت من قبل خصائصه 

إال أن هللا أذن لرس  وله مل  دة س  اعة م  ن هن  ار  ،ألن هللا تع  اىل ه  و ال  ذي حرم  ه إىل قي  ام الس  اعة ،جي  وز في  ه القت  ال
ق  ال اإلم  ام اب  ن عب  د فألج  ل احت  اد النتيج  ة م  ن املس  لكني  ،مث ع  ادت حرمت  ه إىل قي  ام الس  اعة ،لقت ال املش  ركني

                                                 

، صحيح 104، وابألرقام التالية أيضا 1834برقم  4/57ال حيل القتال مبكة  صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد ابب( 1)
 .382، الرسوخ ص: 3293-3289برقم  134-9/127مسلم، كتاب اجلهاد ابب حترمي مكة وصيدها 

،، صحيح مسلم، كتاب احلج ابب 1832برقم  4/50صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد ابب ال يعضد شجر احلرم ( 2)
 .382، الرسوخ ص: 3291برقم  9/131وصيدها ...  حترمي مكة

 . 2/552االعتبار ( 3)
 .382-381الرسوخ ص:  (4)
 .3/446زاد املعاد  :انظر( 5)
 . 61، 4/59فتح الباري  : انظر( 6)
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ذا عن  د ويف ه  ذا احل  ديث م  ن الفق  ه دخ  ول مك  ة بغ  ري إح  رام وابلس  الح وإظه  ار الس  الح فيه  ا ولك  ن ه  ال  رب: "
 (1). "صمجيع العلماء منسوخ خمصو 

س  ألة ن  ه وق  ع يف امللتعب  ري أاإال أن ال  راجح والق  ول ال  دقيق يف  ،االخ  تالف يف املس  ألة لفظ  ي أن فاخلالص  ة
م وم النص وص الدال ة عل ى عمن إابح ة القت ال يف احل رم املك ي م ن  يف تلك الساعة للنيب  ،ختصيص واستثناء

 لم .جلمع . وهللا أعوالتخصيص واالستثناء يعتربان نوعا ووجها من أوجه ا ,التحر 
** *** ** 

                                                 

 . 9/308التمهيد  : انظر( 1)
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 المبحث السادس

 منع اإلمام دفع السلب إلى القاتل

 المطلب األول: األحاديث الواردة في منع اإلمام دفع السلب إلى القاتل

رافق ين م ددي م ن أه ل  ة،خرجت مع زيد بن حارث ة يف غ زوة موت " :قالاألشجعي  ن عوف بن مالكع
فجع ل الروم ي  ،وس الحه م ذهب ،علي ه س رج م ذهب ،م رجل على فرس أش قرفلقينا مجوع الروم وفيه ،اليمن
وح از  ،فرس ه فخ ر وع اله فقتل ه (2)فمر به الرومي فعرق ب ،وقعد له املددي خلف صخرة ،ابملسلمني (1)ييفر 

فأتيت  ه  :ق  ال ع  وف ،بع  ث خال  د ب  ن الولي  د إلي  ه فأخ  ذ الس  لب فلم  ا ف  تح هللا عل  ى املس  لمني ،فرس  ه وس  الحه
لرتدن ه  :فقل ت ،بل ى ولك ن اس تكثرته :ق ال ،قض ى ابلس لب للقات ل لد أما علمت أن رسول هللا َيخا :فقلت

فقصص  ت  فاجتمعن  ا عن  د رس  ول هللا  :ق  ال ع  وف ،أن ي  رد علي  ه ف  أ  ،إلي  ه أو ألعرفنكه  ا عن  د رس  ول هللا 
دون  ك : تقل   :ق  ال ع  وف ،رد علي  ه م  ا أخ  ذت من  ه :فق  ال رس  ول هللا  ،علي  ه قص  ة امل  ددي وم  ا فع  ل خال  د

ه  ل أن  تم  ،َيخال  د ال ت  رد علي  ه :فق  ال ،وم  ا ذاك؟ فأخربت  ه فغض  ب :أمل أف ل  ك؟ فق  ال رس  ول هللا  ،َيخال  د
 (3) .لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره" ،اتركوا يل أمرائي

 المطلب الثاني: آراء العلماء في منع اإلمام دفع السلب إلى القاتل

من ب ني األئم ة اخلمس ة  اتل( اإلمام احلازمي واإلمام اجلعربيدفع السلب إىل الق ذكر مسألة )منع اإلمام 
أم ر خال دا أوال أن ي دفع إىل  وفي ه أن الرس ول  ،أوردا يف املسألة حديث عوف ب ن مال ك األش جعي فق ط, ف

ذك  ر اإلم  ام احل  ازمي ق  ول اخلط  ايب يف إزال  ة التع  ارض الواق  ع يف احل  ديث مث أق  ره ، مث أم  ره ابملن  ع ،القات  ل س  لبه
ب رده علي ه  اإال أن ه أم ر خال د ،"وفقه ه أن الس لب م ا ك ان قل يال أو كث ريا فإن ه للقات ل ال خيم س :ل اخلطايبوقا

وإمن  ا ك  ان رده إىل خال  د بع  د األم  ر إبعطائ  ه القات  ل نوع  ا م  ن التك  رب عل  ى ع  وف وردع  ا ل  ه  ،م  ع اس  تكثاره إَيه
فك ان خال د جمته دا يف ص نيعه ذل ك إذ   ،ف يهموال يتس رعون إىل الوقيع ة  ،لئال يتجرأ الناس على األئم ة ،وزجرا

بع د أن ك ان خط أه  ،ص لحة العام ةاملاجتهاده مل ا رأى يف ذل ك  فأمضى رسول هللا  ،كان قد استكثر السلب
فيش به أن  ،واليسري من الضرر حمتم ل للكث ري م ن النف ع والص الح ،فاألمر اخلاص مغمور ابلعام ،يف رأيه األول
ويس  لم احلك  م ل  ه يف  ،ويرض  ي خال  دا ابلنص  ح ،دي م  ن اخلم  س ال  ذي ه  و ل  هق  د ع  وض امل  د يك  ون الن  يب 

 (4)السلب"
وفي ه دلي ل : "وقول اخلطايب هذا يدل على أنه اخت ار اجلم ع ولكن ه م ال يف األخ ري إىل النس خ حي ث ق ال

                                                 

 . 3/442يبالغ يف النكاية والقتل . النهاية البن األثري  يفري أي:( 1)
 . 3/221النهاية  قوبه وهو الوتر الذي خلف الكعبني بني مفصل القدم والساق من ذوات األربع.أي:قطع عر ( 2)
، 4546، 4545برقم  12/289( 13( ابب استحقاق القاتل سلب القتيل )32صحيح مسلم، كتاب اجلهاد )( 3)

 .509، الرسوخ ص: 2/775االعتبار 
 . 2/304يب , معامل السنن للخطا 777-2/776انظر: االعتبار ( 4)
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 ،دهمث أم ره إبمس اكه قب ل أن ي ر  ،أم ره ب رد الس لب أال ترى أن النيب  ،قبل الفعل جائز ءعلى أن نسخ الشي
ألن  ه ق  رر  ،فك  ان يف ذل  ك نس  خ حلكم  ه األول" فال  ذي يب  دو يل أن احل  ازمي ق  د م  ال أيض  ا إىل مس  لك النس  خ

 .ءومل يعلق عليه بشي خلطايبقول ا
: حي ث ق ال عق ب احل ديث "قول  ه ،وأم ا اإلم ام اجلع ربي فإن ه اخت ار اجلم ع ورد دع  وى النس خ يف املس ألة

نس خ لعم وم أخ ذ الس لب وختصيص ه ابلقلي ل يف  ، أم ره فأخ ذه من همث ،تقري را لقاع دة الس لب ،فأمره ب رده إلي ه
واس  تمرت قاع  دة الس  لب للقات  ل  ،وخال  دا يف فعل  ه ،امل  ددي بنف  ل ىأو أن  ه أرض   ،ص  وان الجته  اده ،حق  ه فق  ط

أم  ره ب  رده مل يك  ن ابت  داء حك  م لك  ن  نقب  ل فعل  ه أل ءل  يس ه  ذا نس  خا للش  ي: تنبي  همث ق  ال: " ."ابلغ  ا م  ا بل  ا
 (1) .استمراره"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : ف العلماء يف إزالة التعارض الواقع يف حديث عوف على مسلكنياختالكما سبق   
ولك ن  ،تقدم أن اإلمام اخلطايب قد ادعى النسخ يف املسألة وتبعه احلازمي ادعاء النسخ. :املسلك األول

يف نف س ح ديث ع وف ب ن مال ك يف قص ة امل ددي م ا  ب ل ،م التص ريحدلع ،القول بدعوى النسخ قول ضعيف
وملص لحة رآه ا يف  ،أمر خالدا بدفع السلب إىل القاتل مث منع ه لس بب خ اص ألن النيب  ،يبطل هذا املسلك

وق ائع أخ رى ال يت ب الطح اوياس تدل و  كما سيأيت بياهنا فهي قضية عني هل ا س ببها ف ال عم وم هل ا.  ،تلك القصة
ي  دل عل  ى أن  ه مل يق  ع يف املس  ألة نس  خ. وهللا  مم  اوذك  ر في  ه أيض  ا عم  ل الص  حابة  ،قض  ى فيه  ا الس  لب للقات  ل

 (2) أعلم.
خ  تالف يف الم  اء عل  ى مجه  ور الع اخت  اره اجلع  ربي، وإلي  ه ذه  ب، اجلم  ع ب  ني األحادي  ث :املس  لك الث  اين
 : وجوه اجلمع منها

س لب مف وض إىل رأي حبيث جيب أن يدفع إليه وأن إعط اء ال ،أن السلب ال يستحقه القاتل وجواب ( 1)
 واوق ال ،ونسبه إىل مالك أيض ا (3)اختاره اإلمام الطحاوي واإلمام ابن عبد الربفله دفعه إليه وله منعه،  ،اإلمام

عل ى ذل ك أيض ا م ن ح ديث  واس تدل ،بك الم ك ان م ن غ ريه لو ك ان واجب ا ل ه ب ذلك إًذا مل ا من ع رس ول هللا 
بدر وفيه أنه قتله معاذ بن عمرو بن اجلموح ومعاذ ب ن عف راء  عبد الرمحن بن عوف يف قصة قتل أيب جهل يوم

 ل و ك ان واجب ا للقات ل جلعل ه الن يب ف ،(4)عم رو نأعطى س لب أيب جه ل ألح دمها وه و مع اذ ب  ولكن النيب 
 ،وإمنا يس تحق بتعي ني اإلم ام ،فلما خص به أحدمها دل على أنه ال يستحق ابلقتل ،بينهما الشرتاكهما يف قتله

ول  و ش  اركه غ  ريه يف الض  رب أو  ،أبن يف الس  ياق دالل  ة عل  ى أن الس  لب يس  تحقه م  ن أثخ  ن ابلقت  ل وأجي  ب
                                                 

 . 510الرسوخ ص:  (1)
 .136-3/135انظر: شرح معاين اآلاثر ( 2)
 .88-10/87, التمهيد 3/138انظر: شرح معاين اآلاثر ( 3)
 .3141برقم  6/303قصة قتل أيب جهل أخرجها البخاري يف صحيحه ( 4)
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وطي ب  ،وهي اليت أثرت يف قتله لعمقه ا فأعط اه الس لب ،رأى أثر ضربة سيف معاذ بن عمرة وألنه  ،الطعن
 قلب معاذ بن عفراء بقوله "كالكما قتله"

لبه" وإن مل ال فل  ه س  م  ن قت  ل قت  ي" :م  ام قب  ل القت  الأن القات  ل ال يس  تحق الس  لب إال إذا ق  ال اإل ( 2)
ل  ه فم  ن قت  ل قت  يال يق  ول ) "يك  ره لإلم  ام أن :ولك  ن رده اإلم  ام مال  ك بقول  ه ،يش  رتط اإلم  ام فإن  ه ال يس  تحقه

ق  ال  ر إىل أن الن  يبأش  ا ذل  ك إال عن  د انقض  اء احل  رب" عف ني  ات اجملاه  دين، ومل يق  ل الن  يبس  لبه( ل  ئال تض  
 أن فرم من القتال يف قصة أيب قتادة.ذلك يوم حنني بعد 

"أن القات ل يس تحق س لب مقتول ه مطلق ا س واء ك ان القات ل مق بال أو منهزم ا : قال العالم ة الص نعاين( 3)
 مقي  د غ  ري مطل  ق حك  م "للقات  ل ابلس  لب قض  ى" :قول  ه إذ ال أو املغ  نم يفوس  واء ك  ان مم  ن يس  تحق ل  ه الس  هم 

واجلع  ربي وغ  ريهم وأم  ا ح  ديث  (2)ن ح  زم والن  ووي واب  ن الق  يموه  و ال  ذي رجح  ه اب   (1)".األش  ياء م  ن بش  يء
 : عوف بن مالك فقد أجابوا عليه أبجوبة

ا أطلق  ا م  وهنلك ،ن مال  كولع  وف ب  )أي للقات  ل(  ل  ه وإمن  ا أخ  ر تعزي  را ،لعل  ه أعط  اه بع  د ذل  ك للقات  ل( 1)
 وانتهكا حرمة الوايل ومن واله.ألسنتهما يف خالد 

وك ان املقص ود ب ذلك اس تطابة  ،فرتك ه ص احبه ابختي اره وجعل ه للمس لني لعله استطاب قلب صاحبه( 2)
 (3).للمصلحة يف إكرام األمراءقلب خالد 

و األخ ري ه و لثالث وهافالذي ترجح لدي والعلم عند هللا أن مسلك اجلمع هو أعدل املسلكني والوجه 
 الصواب وأقرب الوجوه إن شاء هللا .

** *** ** 

                                                 

 .210-4/209سبل السالم  (1)
 .12/289النووي , شرح 7/338, احمللى 75-5/72انظر: زاد املعاد ( 2)
، اجلامع 543-3/540، املفهم 305-304، 208-6/207انظر للمزيد: فتح الباري  ,12/289شرح النووي (3)

 .3/432، نصب الراية 318-7/309، نيل األوطار 6-8/5ألحكام القرآن للقرطيب 
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 المبحث السابع

 هدية المشركينقبول 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في قبول هدية المشركين
ين ك ر مش ل ة ا ي د ه ول  ب ق دم  ع لى  ع واردة  ل يث ا اد ح أل  :  ا

 ،ف أ  إن يس لم ،هبدية فعرض عليه اإلس الم جاء مالعب األسنة إىل النيب  :قالعن كعب بن مالك  ( 1)
 (1) ."فإين ال أقبل هدية مشرك" :فقال النيب 

إان ال نقب ل زب د املش  ركني" " :وق ال ،هدي  ة وه و مش رك فرده ا أن ه أه دى للن يب ن مح ار ع ن عي اض ب  ( 2)
"ف إين هني ت : ال، ق ال: ق ال : "أس لمت؟"فقال النيب  ،انقة هدية له أو " أنه أهدى للنيب  :ويف لفظ

 (2). عن زبد املشركني"
 : األحاديث الواردة على قبول هدية المشرك.

 ،ش ققه مخ را ب ني الف واطم :فق ال ،ثوب حرير فأعط اه علي ا  النيبأهدى إىل  أن أكيدر دومة :عن على ( 1)
                                                 

وأخرجه الطرباين وابن  ،مرسال أخرجه عبد الرزاق والطرباين من طريق يونس ومعمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب( 1)
شاهني من طريق أمحد بن بكر البالسي عن حممد بن مصعب عن األوزاعي عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك 

، انسخ 71-19/70 الكبري، املعجم 19658برقم  10/446انظر: املصنف لعبد الرزاق  .عن أبيه به موصوال
"روى مناكري عن الثقات " الكامل  :د بن بكر البالسي قال ابن عدي، وفيه أمح604احلديث البن شاهني ص: 

، وحممد بن مصعب بن صداقة 1/146، لسان امليزان 1/86ميزان االعتدال  :انظر . ، واهتمه األزدي ابلوضع1/191
معمر  واحلديث قد روي موصوال أيضا من طريق عبد الرزاق عن ،، فاإلسناد ضعيف897صدوق كثري الغلط، التقريب ص 

وال يصح"  ،وصله بعضهم عن الزهري ،"رجاله ثقات إال أنه مرسل فقال:ولكن رجح احلافظ الرواية املرسلة  ،عن الزهري به
"رفعه )يعىن وصله( ابن املبارك وأرسله عبد الرزاق وال نعلم روى عامر  :، وقال األلباين عن البزار5/288انظر: فتح الباري 

وحديث عبد الرزاق أوىل  ،وابن املبارك أحفظ من عبد الرزاق ،ت اإلسناد صحيح غريبوقل" :إال هذا " قال احلافظ
فإن له شواهد تشهد لصحته" مث أشار إىل حديث حكيم  ،" لكن احلديث صحيح على كل حال :ابلصواب" وقال األلباين

 .1727، برقم 4/306وانظر الصحيحة  ,بن حزام

، انسخ احلديث 4/162انظر: املسند  .اين من طرق عن احلسن عن عياض بن محار بهأخرجه أمحد واألثرم والبيهقي والطرب  (2)
، السنن 7620، برقم 7/321، املعجم األوسط 999، 998برقم  17/364، املعجم الكبري 244لألثرم ص: 

فقوله عن احلسن عن  ،إال أنه مرسل ،"حديث صحيح رجاله ثقات 29/30 :، وقال حمققوا املسند9/216الكربى 
ألن املتبادر ابملراد منه هو أن احلسن يروي عن  ،عياض يعىن عن احلسن خيرب عن قصة عياض" قلت: قوهلم هذا غري واضح

 ،فلم أطلع على قول يصرح بعدم مساع احلسن عن عياض ،إال إذا مل يسمع احلسن من عياض ،فهذا ال يكون مرسال ،عياض
معلقا وأبو داود والرتمذي والبيهقي من طريق أيب داود الطيالسي عن أخرجه األثرم  :ولكن احلديث قد روي من طريق آخر

كما   ،وعمران بن داود القطان صدوق يهم ،عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد هللا بن الشخري عن عياض بن محار به
وقال األلباين يف ولكنه صحيح ابلشواهد،  ،فاإلسناد حسن من أجل عمران ،، وابقي رجاله ثقات750يف التقريب ص: 

، سنن الرتمذي،  3057، برقم 3/291انظر: سنن أيب داود، كتاب اخلراج  ."حسن صحيح" :تعليقه على سنن أيب داود
 .9/216. السنن الكربى 1577برقم  4/119كتاب السري ابب يف كراهية هدااي املشركني 
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 (1).وأهدت له امللوك فقبل" ،فقبل "أهدى كسرى إىل النيب  :ويف لفظ
فقس   مها ب   ني أص   حابه" ويف لف   ظ عن   د  ،ج   رة م   ن م   ن أن املق   وقس أه   دى لرس   ول هللا ع   ن أن   س  ( 2)

  ."(2)" أن أكيدر دومة أهدى إىل النيب  :البخاري

 آراء العلماء في قبول هدية المشركينالمطلب الثاني: 

م  ن ب  ني األئم  ة اخلمس  ة،  األث  رم واب  ن ش  اهني واب  ن اجل  وزيك  ل م  ن أورد مس  ألة )قب  ول هدي  ة املش  ركني(   
فاختلف ت ه ذه األحادي ث ": مال اإلمام األثرم يف رفع التعارض بني أحادي ث املس ألة إىل الرتج يح حي ث ق الو 

وه  و  ،أن يك  ون احل  ديث ال  ذي ذك  ر في  ه قب  ول ه  داَيهم ه  و أثب  ت: أح  دها: وه ثالث  ةوه  ي تتص  رف ع  ن وج  
وح  ديث  ،ألن ح ديث عي اض ب ن مح ار ق د رواه غ  ري واح د ع ن اب ن ع ون ع ن احلس ن مرس ال، ح ديث عل ى 

ألن يزي  د ب  ن عب  د هللا روى غ  ري ه  ذا احل  ديث ع  ن أخي  ه مط  رف ع  ن عي  اض ب  ن  ،قت  ادة أيض  ا ه  و عن  دان مرس  ل
فه   ذا وج   ه م   ن الثالث   ة وه   و  ،ف   ال ن   رى يزي   د مس   ع م   ن عي   اض ،أق   دم م   ن يزي   د بعش   ر س   نني ومط   رف ،مح   ار

ذك ر اإلم ام اب ن اجل وزي ه ذه األوج ه الثالث ة ال يت ذكره ا و  مث ذكر مسلك اجلمع ومسلك النسخ. (3)أحسنها"
يس بثق  ة وير ب  ن أيب فاخت  ة ل  أن ث  : أح  دها: وجواب  ه م  ن وجه  ني ،قب  ل م  ن كس  رى "يبق  ى أن  ه  :األث  رم مث ق  ال

ومل يظه  ر ت  رجيح اإلم  ام اب  ن اجل  وزي يف  أن يك  ون القب  ول منس  وخا يف ح  ق م  ن ال كت  اب ل  ه": الث  اين .عن  دهم
 (4) لم.رجح أيضا مسلكا بل سكت عنه. وهللا أعاملسألة وأما اإلمام ابن شاهني فإنه مل ي

 مناقشة األقوال مع الترجيح :المطلب الثالث

 : مسالك رفع التعارض بني أحاديث الباب على ثالثةيف  وااختلف العلماءكما تقدم أن 

                                                 

برقم  14/275حترمي لبس احلرير وغري ذلك للرجال اللفظ األول: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اللباس والزينة ابب ( 1)
. واللفظ الثاين: أخرجه أمحد والرتمذي والبيهقي وابن سعد وابن شاهني وابن 244، انسخ احلديث لألثرم ص: 5389

، سنن الرتمذي،  145، 1/96انظر: املسند  .عن أبيه ةاجلوزي من طرق عن إسرائيل بن يونس عن ثوير بن أيب فاخت
، الطبقات البن سعد 9/215، السنن الكربى 1576، برقم 4/119 ابب ما جاء يف قبول هدااي املشركني كتاب السري

ضعيف رمي ابلرفض"  " ة، وفيه ثوير بن أيب فاخت405، اإلعالم ص: 604، انسخ احلديث البن شاهني ص: 1/389
يث معلول بثوير، وضعفه حمققوا املسند ولكن احلد ،ثقة ةهو سعيد بن عالق ة، وأبوه أبو فاخت190كما يف التقريب ص: 

 ، وقال األلباين "ضعيف جدا" انظر: تعليقه على سنن الرتمذي .2/144

 .بن زيد عن أنس به ياللفظ األول: أخرجه أمحد واألثرم معلقا والبزار من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسني عن عل( 2)
بزار: لإلمام نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي, حتقيق: الشيخ حبيب كشف األستار عن زوائد ال،  3/122انظر: املسند 

بن زيد هو ابن جدعان  يوفيه عل (1936، برقم 2/394ه)1399الرمحن األعظمي, مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل, 
ب اهلبة واللفظ الثاين: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتا ، وهذا إسناد ضعيف.696وهو ضعيف كما يف التقريب ص: 

 .2616برقم  5/287وفضلها ابب قبول اهلدية من املشركني 

  . 245-244انسخ احلديث لألثرم ص: ( 3)

 .410، اإلعالم ص: 604انسخ احلديث البن شاهني ص:  (4)



 - 403 - 

ث اب أبن أحادي ولك ن جي  ،اتق دم أن اإلم ام األث رم م ال إىل ه ذ ، الرتجيح ب ني ال رواَيت: املسلك األول
ذا مل ار إلي ه إال إال يص  مس لك الرتج يح، و كما تقدم عند ختريج األحاديث  ،الباب قد ثبتت ابلطرق والشواهد

 حاديث املتعارضة فالرتجيح يف املسألة ضعيف.ميكن اجلمع بني األ
 : اختلف أصحاب هذا املسلك على قولني، دعاء النسخا: املسلك الثاين
 حي  ث ق  ال: ،ذك  ره اإلم  ام األث  رم، ادع  ى بعض  هم نس  خ أحادي  ث املن  ع أبحادي  ث القب  ول: الق  ول األول

يف  مح  ار ك  ان خي  الط الن  يب  وذل  ك أن عي  اض ب  ن، أن يك  ون أح  د احل  ديثني انس  خ لص  احبه: "والوج  ه الث  اين
 ألن ه ك ان قب ل م وت الن يب  ،وكان حديث األكيدر يف آخ ر ذل ك ،فكان يف أول األمر ،اجلاهلية مث أهدى له

يش  به أن يك  ون ه  ذا : "ق  ال اخلط  ايب :بقول  ه (1)كم  ا نق  ل عن  ه اب  ن األث  ري يف النهاي  ة  ،" وم  ال إلي  ه اخلط  ايببيس  ري
ب ل  : مل أج د ه ذا الق ول يف مع امل الس نن،قل ت ري واح د م ن املش ركني"ألنه قد قب ل هدي ة غ  ،احلديث منسوخا

 وهللا أعلم. ،نقل وجهني ملسلك اجلمع فقط
ق دمت قتيل ة ابن ة : ا رواه أمحد عن عامر ب ن عب د هللا ب ن ال زبري ق المب (2)العالمة املباركفوري واستدل هلم

فأب  ت أمس  اء أن تقب  ل ه  ديتها  ،وه  ي مش  ركة عب  د العزي  ز ب  ن س  عد عل  ى ابنته  ا أمس  اء هب  داَي ض  باب وأق  ط ومس  ن
هااُكمُ  الا ﴿: فأنزل هللا تعاىل فسألت عائشة النيب  ،وتدخلها بيتها ينِ  يف  يُ قا اتُِلوُكمْ  ملاْ  الَِّذينا  عانِ  هللاُ  ي ان ْ  (3)﴾ ال دِ 

ل هل م الش يخ وم ا اس تد: قل ت. (4) "املنتق ى يف ك ذا  بيته ا ت دخلها وأن ه ديتها تقبل أن فأمرها.  اآلية آخر إىل
 رمحه هللا فهو حديث ضعيف.

، عك س ملنعاأبحاديث  حكى احلافظ ابن حجر قوال لبعضهم أبن أحاديث اجلواز منسوخة: القول الثاين
 .ألن النسخ ال يثبت ابالحتمال بقوليه ولكن يقال عن هذا أبنه ضعيف ما تقدم،

 : خمتلفة فذكروا وجوهامجع من العلماء  هاختار اجلمع بني األحاديث، و : املسلك الثالث
يثب ت  الختص اص الألن ا ،ولكن ه وج ه ض عيف ،إن قبول اهلداَي م ن الكف ار ك ان م ن خصائص ه : منها
  فال دليل عندان يف املسألة. ،إال ابلدليل
ل   يت أه  ديت لعم   وم لوالقب  ول  ،خاص   ة حتم  ل أحادي   ث االمتن  اع عل   ى اهل  داَي ال   يت أه  ديت ل  ه : ومنه  ا
في ه ل  ه  ا وقع ت اهلدي  ةجل واز م  ألن م ن مجل  ة أدل ة ا ،"وفي ه نظ  ر :وق  ال احل افظ ،م الط ربيقال ه اإلم  ا ،املس لمني
  خاصة".

ن ه ق د أب يح أل ،ألواثناوالرد على م ن ك ان م ن أه ل  ،حيمل القبول على من كان من أهل الكتاب: ومنها
 لنا ذابئح أهل الكتاب ومناكحتهم خبالف املشركني قاله عياض واألثرم وغريمها.

                                                 

 .2/293النهاية يف غريب احلديث  (1)

 .145، 5/144حتفة األحوذي  (2)

 . 8 املمتحنة رقم اآلية:( 3)

 .26/37، إسناده ضعيف لضعف مصعب بن اثبت يف إسناده كما قاله حمققوا املسند 4/4أخرجه أمحد ( 4)
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يف س  فر  ولك ن يعك ر علي ه ح ديث عب د ال رمحن ب ن أيب بك ر كم ا يف ص حيح البخ اري يف قص ته  :قل ت
 :" أو ق ال؟"بيع ا أم عطي ة :فق ال الن يب  ،مع أصحابه وفيه "مث جاء رج ل مش رك مش عان طوي ل بغ نم يس وقها

ألن ه  ،ة املش رك"ويف ه ذا احل ديث قب ول هدي  :قال احلافظ ابن حجر يف ش رحه (1)بل بيع" "ال :" قال؟"أم هبة
ألن ه ذا األع رايب ك ان  ،سأله هل يبيع أو يهدي؟ وفيه فساد قول من محل رد اهلدية عل ى ال وثين دون الكت ايب

 .(2)وثنيا"
فع ن مث ل  ،ه يف اإلس المأو دخول  ،وأخ ذ بل ده ،كان ال يقبل هدية م ن يطم ع ابلظه ور علي ه  أنه : ومنها

ت  ه ن يف قب  ول هديأل ،ايت  هدين  ه م  ع قدرت  ه علي  ه أو طمع  ه يف هده  ذا هن  ي أن يقب  ل هديت  ه ويهادن  ه ويق  ره عل  ى 
 قاله ابن عبد الرب.، محال على الكف عنه

 ،ن منه اس أن يثي ب عل ى اهلدي ة أبح ألنه كان م ن خلق ه وردها،كان خمريا يف قبول هديتهم   أنه: ومنها
  .(3)، نقله ابن عبد الربمل يقبل هدية مشرك لئال يثيبه أبفضل منها افلذ

وميتن ع يف ح ق م ن ي رد  ،كان يقبل هدية من يرجى بذلك أتنيسه وأتليف ه عل ى اإلس الم  أن النيب : ومنها
فرده ا قطع ا  ،وال جي وز علي ه أن ميي ل بقلب ه إىل مش رك ،ألن للهدي ة موض عا م ن القل ب ،هبديته التودد وامل واالة

 (5)."وهذا أقوى من األول" :وقال احلافظ ،(4) لسبب امليل ذكره اخلطايب
 .. وهللا أعلمأوىل من الرتجيح ومن دعوى النسخ إذا أمكن فهواجلمع  والشك أن

** *** ** 

                                                 

 .2618برقم  5/287صحيح البخاري، كتاب اهلبة والتحريض عليها، ابب قبول اهلدية من املشركني ( 1)

 . 5/288,290فتح الباري ذكر هذه األوجه السابقة احلافظ ابن حجر يف (2)

 . 10/123التمهيد  (3)

 . 3/41عامل السنن م (4)

 .6/8، نيل األوطار 12/331املنهاج للنووي ، وانظر: 5/288فتح الباري  (5)
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 المبحث الثامن

 وجوب الهجرة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في وجوب الهجرة
 :األحاديث الدالة على وجوب الهجرة

وى هللا يف خاصة نفسه ومن أنه إذا أمر أمريا على جي  أو سرية أوصاه بتق عن بريدة عن النيب  ( 1)
... وإذا أنت لقيت عدوك من املشركني  اغزوا بسم هللا يف سبيل هللا" :مث قال ،معه من املسلمني خريا

ادعهم إىل اإلسالم فإن  ، وكف عنهم ،فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم ،فادعهم إىل إحدى ثالث خصال
وأخربهم فإن فعلوا فإن هلم ما  ، دار املهاجرينقبلوا كف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل

فأخربهم أهنم   ،وإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إىل دار املهاجرين ،للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين
 (1). .." إىل آخر احلديثكأعراب املسلمني.

ة حىت تطلع الش مس وال تنقطع التوب ،"ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة :عن النيب  عن معاوية  ( 2)
 (2).من مغرهبا"

 (3).. "ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو" :عن النيب  عن عبد هللا بن السعدي  ( 3)

 وجوب الهجرةعدم األحاديث الدالة على 

ف   إذا اس   تنفرت  ،ولك   ن جه   اد وني   ة ،"ال هج   رة بع   د الف   تح :ق   ال ع   ن الن   يب  ع   ن اب   ن عب   اس  ( 1)
                                                 

، الرسوخ 2/724، االعتبار 4497برقم  11/265( صحيح مسلم كتاب اجلهاد ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث 1)
 . 491ص/

بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب عوف عن أيب هند البجلي  ( أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي والطرباين من طرق عن حريز2)
، السنن 2479برقم  3/8 ابب يف اهلجرة هل انقطعت؟ ، سنن أيب داود كتاب اجلهاد4/99املسند  :عن معاوية به. انظر

لرسوخ ، ا19/387، املعجم الكبري 9/17الكربى كتاب السري ابب الرخصة يف اإلقامة بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة 
. فاإلسناد يكون 1219كما يف التقريب ص/  ،ما عدا أيب هند البجلي فإنه مقبول ،. اإلسناد رجاله ثقات492ص/

وله شاهد من حديث عبد الرمحن بن عوف بسند حسن كما عند اإلمام أمحد يف مسنده  ،إال أنه حسن ابلشواهد ،ضعيفا
 اين يف تعليقه على سنن أيب داود. ، وصححه األلب28/111. وحسنه حمققوا املسند 1671برقم 

( أخرجه أمحد عن إسحاق بن عيسى عن حيىي بن محزة عن عطاء اخلراساين عن عبد هللا بن حمرييز عن عبد هللا بن السعدي 3)
. ولكن اتبعه بسر بن عبيد هللا 679كما يف التقريب ص/  ،ويرسل ويدلس ابه. وفيه عطاء اخلراساين وهو صدوق يهم كثري 

بن عياش عن ضمضم بن  لإمساعيوأخرجه أمحد من طريق  ،إدريس اخلوالين كما عند النسائي والبخاري يف اترخيهعن أيب 
. ويف 460زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن خيامر عن ابن السعدي به. وضمضم صدوق يهم كما يف التقريب ص/

 مبجموعواحلديث  ،فاإلسناد حسن ،ا عن أهل بلدهروى هن ،ولكن روايته عن أهل بلده مستقيمة ،بن عياش مقال لإمساعي
 7/165يف انقطاع اهلجرة  االختالف، سنن النسائي كتاب البيعة ذكر 5/270، 1/192انظر: املسند  .طرقه صحيح

، وصححه أيضا حمققوا املسند 1674برقم  4/239، والسلسلة الصحيحة 5/28، التاريخ الكبري 4183برقم 
3/206 ،37/10 . 
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 (1).فانفروا"

ك  ان املؤمن  ون يف  ر أح  دهم بدين  ه إىل هللا تع  اىل   ،هج  رة الي  وم "ال :فقال  تس  ئلت عائش  ة ع  ن اهلج  رة  ( 2)
ولك ن جه اد  ،واليوم يعبد ربه حيث شاء ،فأما اليوم فقد أظهر هللا اإلسالم ،خمافة أن يفنت عليه وإىل رسوله 

 (2).. ونية"

هلج  رة مض  ت ا :فق  ال ،ابيعن  ا عل  ى اهلج  رة :أان وأخ  ي فقل  ت أتي  ت الن  يب " :ق  ال ع  ن جماش  ع  ( 3)
 (3).على اإلسالم واجلهاد" :عالم تبايعنا؟ قال :فقلت ،ألهلها

"أابيع   ه عل   ى  :فق   ال رس   ول هللا  ،َي رس   ول هللا ابي   ع أيب عل   ى اهلج   رة :ع   ن يعل   ى ب   ن أمي   ة قل   ت ( 4)
 (4).فقد انقطعت اهلجرة" ،اجلهاد

اء أببي ه مل ا ك ان ي وم ف تح مك ة ج " :عن عبد الرمحن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد ال رمحن ق ال ( 5)
ق د  :ف انطلق ف دخل عل ى العب اس فق ال ،إنه ال هج رة :فقال ،َي رسول هللا اجعل أليب نصيبا من اهلجرة :وقال

َي رس ول هللا ق د عرف ت ف الان وال ذي  :فق ال ،فخ رج العب اس يف قم يص ل يس علي ه رداء ،أجل :عرفتين؟ فقال
فم د  ،أقس مت علي ك :فقال العب اس ،"إنه ال هجرة :فقال النيب  ،وجاء أببيه لتبايعه على اهلجرة ،بيننا وبينه

 (5).أبررت عمي وال هجرة"" :يده فمس يده فقال النيب 

                                                 

، صحيح مسلم كتاب اإلمارة ابب 3077برقم  6/233البخاري كتاب اجلهاد والسري ابب ال هجرة بعد الفتح  ( صحيح1)
 . 492، الرسوخ ص/2/730، االعتبار 4806برقم  13/11. .املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم واجلهاد .

، 3080، وبرقم 3900برقم  7/286ينة وأصحابه إىل املد ( صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار ابب هجرة النيب 2)
 . 493، الرسوخ ص/2/728االعتبار 

 ، صحيح مسلم كتاب اإلمارة2963، 2962برقم  6/145( صحيح البخاري كتاب اجلهاد والسري ابب البيعة يف احلرب 3)
 . 493، الرسوخ ص/4804، 4803برقم  11، 13/10ابب املبايعة بعد فتح مكة على اإلسالم 

محد والنسائي واحلاكم والبيهقي والطرباين واحلازمي من طرق عن الزهري عن عمرو بن عبد الرمحن بن يعلى بن أمية ( أخرجه أ4)
 7/164، سنن النسائي كتاب البيعة ذكر االختالف يف انقطاع اهلجرة 4/223املسند  :ن أبيه عن جده يعلى به. انظرع

، السنن الكربى كتاب السري ابب الرخصة يف اإلقامة 5789م برق 3/479، املستدرك كتاب معرفة الصحابة 4179برقم 
. وفيه عمرو بن عبد الرمحن وهو 2/731، االعتبار 22/257، املعجم الكبري 9/16بدار الشرك ملن ال خياف الفتنة 

 . ولكنه حسن ابلشواهد كما571، وأبوه عبد الرمحن مقبول أيضا كما يف التقريب ص/740مقبول كما يف التقريب ص/
"إسناد ضعيف وصح مثله يف أخي جماشع بن مسعود" انظر: التعليقات  :. وقال األلباين29/477قال حمققوا املسند 

 . 7/217احلسان 

( أخرجه أمحد وابن ماجه واحلارث يف بغيته والبيهقي واحلازمي من طرق عن يزيد بن أيب زايد عن جماهد عن عبد الرمحن بن 5)
( ابب إبرار املقسم 11، سنن ابن ماجه كتاب الكفارات )3/430املسند  :ن به. انظرصفوان أو صفوان بن عبد الرمح

، السنن الكربى كتاب األميان ابب ما جاء يف إبرار املقسم 1/219، بغية احلارث 2116برقم  2/549( 12)
اري يف اترخيه . قال البخ1075كما يف التقريب ص/  ،. وفيه يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف2/726. االعتبار 10/40

 =قاله يزيد بن أيب زايد عن جماهد وال يصح"  عبد الرمحن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرمحن عن النيب " :3/247الكبري 
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مع  اذ هللا إين يف إذن م  ن  :ارت  ددت ع  ن هجرت  ك َي س  لمة؟ فق  ال :فق  ال ع  ن بري  دة ب  ن احلص  يب  ( 6)
إان   اف  :اب" فق الوا"أبدوا َي أسلم فسموا الرَيح وأسكنوا الشع :يقول إين مسعت رسول هللا  رسول هللا 

 (1).أنتم مهاجرون حيث كنتم"" :فقال رسول هللا  ،أن يغري ذلك هجرتنا

 وجوب الهجرةالمطلب الثاني: آراء العلماء في 

ف   أوردا فيه   ا  م   ن ب  ني األئم   ة اخلمس  ة، ذك  ر ه   ذه املس  ألة اإلم   ام احل  ازمي واإلم   ام اجلع   ربي يف كتابيهم  ا 
حي   ث كان   ت اهلج   رة واجب   ة يف أول  ،ع النس   خ فيه   او إلم   ام احل   ازمي وق   اخت   ار ا، و أحادي   ث الب   اب املتعارض   ة

"ابب وج وب اهلج رة : وقال احل ازمي ،فصار حكمها مندواب بعد فتح مكة ،اإلسالم مث نسخ وجوبه إىل الندب
 :ق ال اخلط ايب، ونسخه" مث ذكر حديث بريدة الذي يدل على وجوب اهلجرة مث نق ل ك الم اخلط ايب َتام ا وأق ره

اهلجرة فكان ت واجب ة يف أول اإلس الم عل ى م ا دل عليه ا احل ديث مث ص ارت من دواب إليه ا غ ري مفروض ة "وأما 
ثِ  ريًا  ُمرااغاًم  ا اأْلاْرضِ  يف  جيِا  دْ  اَّللَِّ  سا  ِبيلِ  يف  يُ ها  اِجرْ  واما  نْ ﴿وذل  ك قول  ه تع  اىل  نزل  ت ح  ني اش  تد أذى  (2)﴾واسا  عاةً  كا

وأم   روا ابالنتق   ال إىل حض   رته ليكون   وا مع   ه  ،إىل املدين   ة  املش   ركني عل   ى املس   لمني عن   د انتق   ال رس   ول هللا
وك ان عظ م اخل وف يف ذل ك الزم ان  ،وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقه وا في ه ،فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزهبم أمر

وع اد  ،وارتف ع وج وب اهلج رة ،فلما فتحت مك ة وخبع ت ابلطاع ة زال ذل ك املع ا ،وهم أهل مكة ،من قري 
فه ذا  ،والباقي ة ه ي الن دب ،فاملنقطع ة منهم ا ه ي الف رض ،فهم ا هج راتن ،ها إىل الندب واالستحباباألمر في

وإس ناد ح ديث  ،إس ناد ح ديث اب ن عب اس متص ل ،على أن بني اإلسنادين ما بينهما ،وجه اجلمع بني احلديثني
 (3).مث ذكر احلازمي األحاديث الدالة على رفع وجوب اهلجرة معاوية فيه مقال"

وق ال عق ب األحادي ث  ،ومال إليه ،مث ذكر احتمال اجلمع ،ما اإلمام اجلعربي فإنه ذكر مسلك النسخوأ
وذاك ك ان قب ل  ،لرجحان ه وأتخ ره ،وبق اء ن دهبا ،"وهذا يدل على نس خ وجوهب ا :اليت تدل على انقطاع اهلجرة

                                                 

 . وضعفه أيضا األلباين يف تعليقه على سنن ابن ماجه. 24/318وضعف إسناده حمققوا املسند  =

ريق حيىي بن أيوب وسليمان بن بالل أو أحدمها عن عبد الرمحن بن ( أخرجه أمحد بن أيب عاصم والطرباين واحلازمي من ط1)
اآلحاد واملثاين: لإلمام ، 4/55املسند  .حرملة عن حممد بن إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه عن جده عن بريدة به. انظر

لرايض, الطبعة األوىل, أمحد بن عمرو الضحاك ابن أيب عاصم, حتقيق: دكتور ابسم فيصل أمحد اجلوابرة, دار الراية اب
 ،. وفيه حيىي بن أيوب الغافقي وهو صدوق رمبا أخطأ2/733، االعتبار 7/26، املعجم الكبري (4/337ه.)1411

وحممد بن إايس ووقع عند أمحد سعيد بن إايس  ،وعبد الرمحن حرملة صدوق رمبا أخطأ ،واتبعه سليمان بن بالل وهو ثقة
واتبعه بكري بن عبد  ،يف التاريخ الكبري واجلرح والتعديل ومل يذكر فيهما جرحا وال تعديالله ترمجة  ،والصحيح حممد بن إايس

وصححه األلباين وحمققوا املسند ، فاحلديث حسن ألجل حيىي بن أيوب ،كما عند أمحد  ،ة بن األكوعمهللا عن يزيد موىل سل
وأصل احلديث يف صحيح البخاري كتاب  ،86-27/85، املسند 5/297السلسلة الصحيحة  : انظر ،من أجل الشواهد

 . 7087برقم  13/50الفنت ابب التعرب يف الفتنة 

  .100النساء رقم اآلية:( 2)

  .727-2/724( االعتبار 3)
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 :ه آخ   ر للجم   ع بق   ولوجيم   ع بينهم   ا ابلوج   وب والن   دب" مث م   ال إىل وج    ،ويف ح   ديث معاوي   ة مق   ال ،الف   تح
وأم ا اهلج رة م ن دار احل رب إىل دار اإلس الم فواجب ة عل ى  ،املراد ابملنقطع ة اهلج رة م ن مك ة إىل املدين ة: "تنبيه

 (1).من خاف الفتنة يف دينه مندوبة لغريه"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : على مسلكني ف العلماء يف إزالة التعارض بني الرواَيتاختالكما سبق   
أش ارا و  ،ج رةس خ وج وب اهلاخلطايب واحلازمي حيث أهنما ادعيا ن قال به ، ادعاء النسخ: املسلك األول

  ي  ذكرا دل  ياللكنهم  ا ملو  ،أن ح  ديث مع  اذ وم  ا يف معن  اه متق  دمو  ،أن أحادي  ث رف  ع وج  وب اهلج  رة مت  أخرةإىل 
غ ري  إلي ه اخلط ايب ملا ذهب ري احلازمي ابلنسخمث إن تعب ،فالنسخ فيه غري اثبت وغري واضح ذلك،صرحيا على 

وب مث ارتف ع وج  ،ةف تح مك  ألن اخلطايب أثبت أوال أن وجوب اهلجرة كان مستمرا من أول اإلسالم إىل ،دقيق
ق ال  ول ذاه ي الندب" الباقي ةفهما هج راتن فاملنقطع ة منهم ا ه ي الف رض و  ،اهلجرة وعاد األمر فيها إىل الندب

 ،مي ابلنس خن تعب ري احل از ملس ألة م فتعبريه ابجلمع أدق يف ا ""فهذا وجه اجلمع بني احلديثني :اخلطايب يف األخري
 وهللا أعلم.

 فاخلالصة أن مسلك النسخ ضعيف.
 :جوه اجلمعيف و  ذهب إليه أكثر األئمة مع اختالف اجلمع بني األحاديث.: املسلك الثاين

 هج   رة بع   د "ال :ول   ه وأم   ا ق ،اص   ي واملنهي   اتهج   رة املع إن امل   راد ابهلج   رة يف ح   ديث معاوي   ة: منه   اف
 . مالفتح" املراد منه اهلجرة املعروفة وهي اخلروج من دار الكفر إىل دار اإلسال

وأتوي  ل اهلج  رة ال  واردة يف  ،ولكن  ه في  ه ن  وع م  ن التكل  ف (2)،وه  ذا الوج  ه ق  د مج  ع ب  ه اإلم  ام الطح  اوي
ه ب  ل ج  اء يف ح  ديث عب  د هللا ب  ن الس  عدي م  ا ي  رد وس  ياق احل  ديث أياب ،ح  ديث معاوي  ة هبج  رة املعاص  ي بعي  د

ف اهلجرة واجب ة  ،"ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو" أي ما دام يف الدنيا دار كفر :وهو قوله  ،التأويل املذكور
  .منها على من أسلم وخشي أن يفنت عن دينه

الفرض وح ديث معاوي ة وم ا حبمل حديث "ال هجرة بعد الفتح" على  (3)ما مجع به اإلمام اخلطايب: ومنها
ألن اهلج رة الباقي ة ل و كان ت مندوب ة مل ميتن ع  ،ولكن الذي يظهر يل أن فيه بعدا كسابقه ،يف معناه على الندب

كم ا   ،امتن ع م ن البيع ة عل ى اهلج رة إىل املدين ة بع د ف تح مك ة ولكن ه  ،من بيع ة م ن يري د اهلج رة رسول هللا 
 . ثبت ذلك من حديث جماشع 

حي ث   ،"ال هج رة" أي إىل الن يب  :وه و أن قول ه  ؛"وحيتمل وجها آخر :بقوله ما ذكره البغوي :ومنها
                                                 

 . 494-493(الرسوخ ص/1)

عة األوىل, مشكل اآلاثر: لإلمام أپي جعفر الطحاوي, حتقيق: حممد عبد السالم شاهني , دار املكتب العلمية, الطب :( انظر2)
  .179-3/178ه.1415

 . 235-2/234معامل السنن  :( انظر3)
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"ال تنقطع" أي هجرة من ه اجر عل ى غ ري ه ذا  :فقوله ،كان بنية عدم الرجوع إىل الوطن املهاجر منه إال إبذن
 (1) الوصف من األعراب وحنوهم.

 بني هجرة األعرايب وغريه.وجه ضعيف لعدم الدليل على التفريق  لكنه أيضا
وه ي اهلج رة إىل املدين ة  ،"ال هجرة بعد الفتح" هي اهلجرة املعهودة يف زمانه  :أن املراد بقوله  :ومنها

مل  ا كان  ت مك  ة وغريه  ا دار كف  ر  وواجب  ة ف  إن ه  ذه اهلج  رة كان  ت مش  روعة ،م  ن مك  ة وغريه  ا م  ن أرض الع  رب
ودخل ت الع رب يف اإلس الم ص ارت ه ذه األرض كله ا دار  ،ةفلم ا فتح ت مك  ،وك ان اإلمي ان ابملدين ة ،وح رب
"ال تنقط  ع  :وأم  ا امل  راد بقول  ه ،ف  ال تتص  ور منه  ا اهلج  رة ،هج  رة بع  د الف  تح" أي م  ن مك  ة "ال: فق  ال ،اإلس  الم

اهلج رة ح ىت تنقط ع التوب  ة" أن ه م ا دام يف ال دنيا دار كف  ر ف اهلجرة واجب ة منه ا عل  ى م ن أس لم وخش ي أن يف  نت 
  .(2)ابن عبد الرب وابن العريب واجلعربي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم: هذا الوجه رجحه األئمةو ، عن دينه

وأم  ا قول ه "ال هج رة بع د الف  تح" اهلج رة الفاض لة ال  يت  اوعمومه  اعل  ى أص لهأحادي ث اهلج رة أن  :ومنه ا
ن اإلس الم ق وي وع ز بع د أل ،ومضت ألهلها الذين هاجروا قبل ف تح مك ة ،ميتاز هبا أهلها انقطعت بفتح مكة

ق  ال الن ووي ع  ن ه ذا الوج  ه "أن ه األص  ح" فمس لك اجلم  ع ه و ال  راجح ف تح مك  ة ع زا ظ  اهرا خب الف م  ا قبل ه، 
 (3)وأقرب الوجوه عندي هو األخريين وهللا أعلم.

                                                 

 . 10/373شرح السنة للبغوي  :( انظر1)

 . 13/261، التمهيد 18/281شيخ اإلسالم  ى، جمموع فتاو 7/88عارضة األحوذي  :( انظر2)

، نيل األوطار 7/290، 234، 6/48، فتح الباري 23-1/22، طرح التثريب 13/11املنهاج للنووي  :( انظر3)
 . 4/189، سبل السالم 8/32-33
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 المبحث التاسع

 الخروج إلى البادية

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الخروج إلى البادية
 : الخروج إلى الباديةجواز لواردة في األحاديث ا

 وإنه أراد الب داوة م رة فأرس ل إيل ،(1)يبدو إيل هذه التالع "كان رسول هللا  :عن عائشة رضي هللا عنها
 (2)َي عائشة ارفقي"."ل الصدقة، فقال يل: انقة حمرمة من إب

 : الخروج إلى الباديةجواز األحاديث الواردة في 

 (3) ."من سكن البادية جفا" :عنهماعن ابن عباس رضي هللا  ( 1)
 (4) .من بدا جفا": "عن النيب عن أيب هريرة  ( 2)

                                                 

 . 1/194أي مسايل املاء من علو إىل أسفل وواحدها تلعة . النهاية البن األثري ( 1)
أخرجه أمحد وأبو داود وابن أيب شيبة واألثرم من طرق عن شريك عن املقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها به. ( 2)

، 2478برقم  3/7، سنن أيب داود، كتاب اجلهاد ابب ما جاء يف اهلجرة وسكىن البدو 222 ،6/58انظر: املسند 
، اإلعالم 266، انسخ احلديث لألثرم ص: 8/322املصنف البن أيب شيبة، كتاب األدب، ابب ما ذكر يف الرفق والتؤدة 

اتبعه إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق ، رجاله ثقات ما عدا شريكا وهو ابن عبد هللا القاضي وفيه مقال، ولكن 397ص: 
، ولكن ليس عند مسلم مجلة: 6545، واتبعه أيضا شعبة عند مسلم يف صحيحه برقم 6/112عند أمحد يف مسنده 

، وحمققوا 524برقم  2/56يبدو إىل هذه التالع" فاحلديث صحيح كما صححه األلباين يف الصحيحة  "كان رسول 
 .41/315، 40/353املسند 

خرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي والبيهقي والطرباين واألثرم من طرق عن سفيان الثوري عن أيب موسى اليماين عن أ( 3)
، ولكن 1212وهب بن منبه عن ابن عباس رضي هللا عنهما، وفيه أبو موسى اليماين وهو جمهول كما يف التقريب ص: 

ا عند الطرباين يف األوسط، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو املكي اتبعه أيوب بن موسى عن طاوس عن ابن عباس به كم
وهو ثقة، كما أن له شاهدا من حديث أيب هريرة كما سيأيت، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود.انظر: املسند 

( 24نت )، سنن الرتمذي، كتاب الف2859برقم  3/188، سنن أيب داود، كتاب الصيد ابب يف اتباع الصيد 1/357
، برقم 7/222( 24( ابب اتباع الصيد )42، سنن النسائي، كتاب الصيد )2256برقم  4/454( 69ابب )
 11/56، املعجم الكبري 10/101، السنن الكربى، كتاب آداب القاضي، ابب كراهية طلب اإلمارة والقضاء 4320

 .396، اإلعالم ص: 266 ، انسخ احلديث لألثرم ص:556برقم  1/175، املعجم األوسط 11030برقم 
أخرجه أمحد وابن عدي والبيهقي من طرق عن إمساعيل بن زكراي عن احلسن بن احلكم النخعي عن عدي بن اثبت عن أيب ( 4)

، واحلسن بن احلكم 139حازم عن أيب هريرة به، وفيه إمساعيل بن زكراي " صدوق خيطئ قليال" كما يف التقريب ص: 
، وبقية رجاله ثقات، أعل أبو حامت هذا الطريق بكونه روي من 236يف التقريب ص:  النخعي وهو صدوق خيطئ، كما

اثبت عن شيخ من  بن طريق آخر وفيه رجل مبهم، حيث قال: " ورواه غري إمساعيل بن زكراي عن احلسن بن احلكم عن عدي
وا املسند أبن احلديث وقع فيه ، وزاد حمقق2/246وهو أشبه". انظر: علل احلديث  األنصار عن أيب هريرة عن النيب 

حلديث ااضطراب، ولكن الشيخ األلباين حسن اإلسناد األول، ونقل قول ابن عدي يف إمساعيل بن زكراي: "وهو حسن 
 =يكتب حديثه "مث قال: "وهذا سند حسن، فإن بقية رجال اإلسناد ثقات كلهم، وإمساعيل احتج به الشيخان"، وقال 
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 الخروج إلى الباديةالمطلب الثاني: آراء العلماء في 

يه ا فحي ث أوردا  ة،م ة اخلمس م ن ب ني األئواب ن اجل وزي  ،ذكر مسألة )اخل روج إىل البادي ة( اإلم ام األث رم 
هل  ا و  ،ث يف ظاهره  ااألحادي   "واختلف  ت ه  ذه: وق  ال األث  رم ،جلم  ع بينهم  اأحادي  ث الب  اب املتعارض  ة مث اتفق  ا اب

وأم  ا  ،ههر أو الي  وم أو ش  بفإمن  ا وجه  ه أن ي  ربز إىل بع  ض ال  تالع الس  اعة م  ن النه  ا فأم  ا فع  ل الن  يب  ؛وج  وه
 .الكراهة فإهنا ملن لزم البادية وترك األمصار واجلماعات"

وذل    ك يوج    ب ت    رك  ،إمن    ا س    كون البادي    ة مالزمته    ا ،"ول    يس ه    ذا م    ن املختل    ف :وق    ال اب    ن اجل    وزي
 (1).عة ساعة من هنار فإنه ال يكره"لفأما اخلروج إىل ت ،اجلماعات

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ومل أر أح   دا م   ن أش   ار إىل وق   وع  ،مل أج   د أح   دا م   ن أه   ل العل   م اخت   ار مس   لكا آخ   ر يف إزال   ة التع   ارض
ولك  ن ت  رجح  ،األث  رم واب  ن اجل  وزي أوردا املس  ألة يف كتابيهم  ا يف النس  خ يف احل  ديث :إال أن اإلم  امني ،النس  خ

 ،ذكر العلماء أن سكان البوادي يغلب عل يهم اجله ل وغلظ ة الطبيع ة وقس وة القل ب، لديهما اجلمع كما تقدم
هم ع  ن وذل  ك لبع  د ،نق  ال ع  ن القاض  ي عي  اض (2)ذك  ره العالم  ة املب  اركفوري ،وتك  ون طب  اعهم كطب  اع الوح  و 

 واأاْج دارُ  وانِفااقً ا ُكْف ًرا  أاشا دُّ  ألاْع راابُ ا﴿وق ال تع اىل  ،وعن أهل العل م وت ركهم اجلمع ة واجلماع ات ،اختالط الناس
 محل وا إرادة الن يب و  ،وهلذا مجع العلماء بني أحاديث املسألة (3)﴾راُسوِلهِ  عالاى هللاُ  أانْ زالا  ماا ُحُدودا  ي اْعلاُموا ِا أاالَّ 

اس تدل احل افظ اب ن رج ب م ن ه ذا و  ،ة مرة على إرادته ملدة يوم أو ساعة من النه ار وم ا أش به ذل كإىل البداو 
مث ذك  ر ق  ول اإلم  ام األث  رم يف ذل  ك حي  ث  ،احل  ديث ج  واز اخل  روج إىل البادي  ة أحي  اان وحن  وه يف أوق  ات الربي  ع

 اعة أو يوما وحنوه فجائز" .فأما التبدي س ،النهي عن التبدي حممول على سكا البادية واإلقامة هبا: "قال
وه  ي اخل  روج إىل البادي  ة يف أَيم الفتن  ة يف  ،وذك  ر احل  افظ اب  ن رج  ب حال  ة مس  تثناة م  ن التب  دي امل  ذموم

"يوش ك أن يك ون خ ري م ال  :ع ن الن يب كما جاء يف احلديث الصحيح عن أيب سعيد اخل دري   (4)،األمصار
ابب م ن ه من الفنت" وبوب عليه البخ اري بقول ه: "يفر بدين ،املسلم غنم يتبع هبا شغف اجلبال ومواضع القطر

 وهللا أعلم .(5)الدين الفرار من الفنت" 

                                                 

. قلت: فاإلسناد يكون حسنا على أقل أحواله، 1272برقم  3/267. انظر: الصحيحة احلافظ: "صدوق خيطئ قليال"  =
، السنن الكربى،  1/312، الكامل 440، 2/371وله شواهد منها حديث ابن عباس الذي تقدم خترجيه، انظر: املسند 

 .10/101كتاب آداب القاضي، ابب كراهية اإلمارة والقضاء 
 .397اإلعالم ص:  ،266انسخ احلديث لألثرم ص: ( 1)
 .6/378حتفة األحوذي  (2)
 .97التوبة رقم اآلية / (3)
 .106-1/105فتح الباري البن رجب  (4)
 .19برقم  1/94صحيح البخاري، كتاب اإلميان ابب من الدين الفرار من الفنت ( 5)
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 المبحث األول

 اليمين بغير هللا

 المطلب األول: األحاديث الواردة في اليمين بغير هللا
 : األحاديث الدالة على جواز الحلف بغير الله

 :قال يف قصة األعرايب السائل عن فرائض الصلوات أنه عن طلحة بن عبيد هللا عن النيب  ( 1)
 (1)."أفلح وأبيه إن صدق"

مث قال النيب  ،ال وأبيك حىت هني عن ذلك: كان حيلف زمنا فيقول   عن يزيد بن سنان أن النيب ( 2)
: (2).وليقل ورب الكعبة" ،" ال حيلف أحدكم ابلكعبة فإن ذلك إشراك 

ما تكون الذكاة إال يف احللق واللبة؟  َيرسول هللا  :قلت :عن أيب العشراء الدارمي عن أبيه قال ( 3)
 (3).وأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأك"" :قال

                                                 

، 2/782، االعتبار 101رقم ب 1/121صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم، ( 1)
 . 513الرسوخ ص: 

أخرجه أبو نعيم وابن عساكر واحلازمي من طريقني عن أيب علقمة نصر بن خزمية الكناين عن أبيه عن نصر بن علقمة عن ( 2)
يخ اتر  ,انظر: معرفة الصحابة يف ترمجة يزيد بن شيبان، وقيل ابن سنان .أخيه حمفوظ عن ابن عائذ عن يزيد بن سنان به

، وأخوه حمفوظ صدوق، 999وفيه نصر بن علقمة مقبول كما يف التقريب ص  2/781، االعتبار ) 65/219دمشق 
وذكر له ابن ، بن خزمية بن جنادة وأبوه مل أقف على ترمجتهما وأبو علقمة نصر، وأما ابن عائذ امسه كناز كما يف اتريخ دمشق

  : بن جابر عن أبيه مسعت يزيد بن سنان يقولىيق عبد الرمحن بن حي" وأخرج البغوي من طري :حجر طريقا آخر حيث قال
من طريق حمفوظ بن علقمة عن أبيه عن ابن عائذ قال يزيد بن سنان  ةوروى أوله ابن مند يقول: فذكر احلديث. كان النيب 

، 3/620اإلصابة  ."تهيزيد بن سنان خمتلف يف صحب"  :فقال أبو نعيم "يف إسناد حديثه نظر: " ةقال ابن مند، هفذكر 
غري أن له شواهد يف ، وإسناده ليس بذلك القائم، "هذا حديث غريب من حديث الشاميني :ث ضعفه احلازمي، بقولهياحلدو 

"ويف إسناده ضعف"  :احلديث تدل على أن احلديث له أصل" مث ذكر حديث طلحة يف قصة األعرايب، وضعفه اجلعربي بقوله
 . 513الرسوخ ص: 

أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن عدي من طرق عن محاد بن سلمة عن أيب العشراء  أخرجه( 3)
وأما ، زايدة لفظ القسم "وأبيك" مل توجد إال عند البيهقي وابن عدي يف لفظ وأمحد يف لفظ، الدارمي عن أبيه مالك قهطم به

، سنن أيب داود، كتاب الضحااي، 4/334انظر: املسند ، ن القسمعند أصحاب السنن وأمحد يف لفظ ورد احلديث بدو 
، سنن الرتمذي، كتاب األطعمة، ابب ما جاء يف الذكاة يف احللق 2825برقم  3/170 ابب ما جاء يف ذبيحة املرتدية

نن ، س4420برقم  7/261، سنن النسائي، كتاب الضحااي، ابب ذكر املرتدية يف البئر، 1481برقم  4/62واللبة، 
، السنن الكربى، كتاب الصيد والذابئح، 3184برقم  3/559ابن ماجه، كتاب الذابئح، ابب ذكاة الناّد من البهائم، 

واحلديث  2/782، االعتبار 2/675، الكامل 9/246ب ما جاء يف ذكاة ماال يقدر على ذحبه إال برمي أو سالح )اب
، وأما أبوه فهو صحايب ولكن قال الذهيب يف امليزان 1178معلول أبيب العشراء وهو جمهول كما يف التقريب ص: 

يف حديثه وامسه " :وذكر البخاري علة أخرى للحديث حيث قال عن أيب العشراء، "ال يدرى من هو وال من أبوه: 4/552
 .4/134.فاحلديث ضعيف وضعفه احلافظ يف التلخيص 2/22ومساعه من أبيه نظر" التاريخ الكبري 
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 : لدالة على تحريم الحلف بغير اللهاألحاديث ا

وال حتلفوا إال  ,ال حتلفوا آبابئكم وال أبمهاتكم وال ابألنداد" :قال رسول هللا  :عن أ  هريرة قال ( 1)
 (1).وال حتلفوا ابهلل إال وأنتم صادقون" ,ابهلل

إن هللا ينهاكم أن " :القف، مسع عمر وهو حيلف أببيه أن النيب " :هللا عنهما رضي عن ابن عمر ( 2)
"ال  :وكانت قري  حتلف آبابئها فقال" :ويف لفظ "ليصمت أو ،فمن كان حالفا فليحلف ابهلل ،حتلفوا آبابئكم

 (2).حتلفوا آبابئكم "
، تقولون ما شاء هللا وشئت ،إنكم تشركون" :عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهودَي قال للنيب  ( 3)

 (3).ويقولون ما شاء هللا مث شئت" ،أن يقولوا ورب الكعبة فأمرهم النيب  ،وتقولون والكعبة

 المطلب الثاني: آراء العلماء في اليمين بغير هللا وأدلتهم

ادعى من بني اآلئمة اخلمسة، و  احلازمي واجلعربي يف كتابيهما ان:أورد مسألة )اليمني بغري هللا( اإلمام 
على جواز احللف بغري  حديث أيب العشراء الدالصحة  اإلمام احلازمي وقوع النسخ يف املسألة على تقدير

وأما اإلمام  (4)": "فإن صح احلديث فهو ظاهر يف النسخحيث قال عقب حديث أيب العشراء عن أبيه ،هللا
"وهو حمكم انسخ  :حيث قال بعد األحاديث يف حتر  احللف بغري هللا ،اجلعربي فإنه قد جزم بوقوع النسخ

 (5)علم.وهللا أ .استدل على دعوى النسخ حبديث يزيد بن سنانو  جحانه عليه"جلواز احللف بغريه لر 

                                                 

ود والنسائي وابن حبان والبيهقي من طريق عبيد هللا بن معاذ بن معاذ عن أبيه عن عوف بن أيب مجيله عن أخرجه وأبو دا( 1)
برقم  3/370سنن أيب داود، كتاب األميان والنذور ابب يف كراهية احللف ابآلابء  :حممد بن سريين عن أيب هريرة به. انظر

، السنن 10/199، صحيح ابن حبان 3778برقم  7/8ات نسائي، كتاب األميان، ابب احللف ابألمهال، سنن 3248
، رجاله 515، الرسوخ ص: 2/783، االعتبار 10/29الكربى، كتاب األميان، ابب كراهية احللف بغري هللا عز وجل 

والشيخ شعيب األرنووط يف تعليقه على ، كما صححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود،  فاحلديث صحيح، ثقات
 حبان.صحيح ابن 

ابب أايم  ، كتاب مناقب األنصار6646برقم  11/649ابب ال حتلفوا آبابئكم  صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور( 2)
 109، 11/108 ابب النهي عن احللف بغري هللا تعاىل ، صحيح مسلم، كتاب األميان3836برقم  7/187 اجلاهلية

 . 515، 514، الرسوخ ص: 4235، 4233برقم 

انظر: املسند  .ه أمحد والنسائي واحلاكم من طريقني عن معبد بن خالد عن عبد هللا بن يسار عن قتيلة بنت صيفي بهأحرج( 3)
، املستدرك كتاب األميان والنذور 3782برقم  7/10 ، سنن النسائي، كتاب األميان، ابب احللف ابلكعبة6/372
إال أنه من ، اكم وأمحد من رواية املسعودي وهو خمتلطإال أن احلديث وقع عند احل، ، رجاله ثقات7815برقم  4/331

قاله حمققوا ، مث إنه قد اتبعه مسعر كما عند النسائي، فقد محل عنه قبل االختالط، صحيحة ي القطان عنه فهىيحي رواية
 .136برقم  1/263صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ، ، فاحلديث صحيح45/43املسند 

  .2/783 االعتبار( 4)

 .516الرسوخ ص:  (5)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

بني  زالة التعارضرى يف إال أختقدم أن اإلمامني: احلازمي واجلعربي قد ادعيا النسخ، بينما هناك أقو  
 األحاديث، واألقوال يف ذلك تنحصر يف ثالثة مسالك: 

احلازمي واجلعربي، وأجيب أبن احلديث الذي  : اإلمامني ، وهو اختياردعاء النسخا: سلك األولامل
"أبنه  حيث قال: الشيخ ابن العثيمنيومال إليه  ،(1)رجحه اإلمام الطحاوياستدال به حديث ضعيف، و 

ء فيه سبب النهي وجه استدالله أنه جاواستدل اإلمام الطحاوي على ذلك حبديث قتيلة،  (2)،أقرب الوجوه"
ولكن  ،فيكون انسخا لإلابحة ،فدل ذلك أن اإلابحة متقدم والنهي متأخر ،هللا عن احللف بغري من النيب 

عرف  وغاية ما فيه أن النيب  ،كان حيلف بغري هللا  استدالله فيه ضعف ألن احلديث غري صريح أبن النيب 
عن  فنهى النيب  ،وذلك حلديث عهدهم ابلكفر ،بقول اليهودي هذا أن من املسلمني من حيلف بغري هللا

"دعوى النسخ ضعيفة إلمكان : رده اإلمام املنذري بقوله ،احللف بغري هللا مطلقا، فمسلك النسخ ضعيف
كما   ،وهو أن احللف بغري هللا من الشرك ،يف دعوى النسخ إشكال آخركما أن   اجلمع ولعدم حتقق التاريخ"

أبعد الناس عن  وكان النيب  ،ولو كان شركا أصغر ،م ال يقر ابلشرك أصالفاإلسال ،ثبتت به األحاديث
أنه كان حيلف  ألنه ال يظن ابلنيب  ،"وال يصح :حيث قال ،وهبذا الوجه رد السهيلي دعوى النسخ ،الشرك
 (3).اتهلل إن ذلك لبعيد من شيمته"، يقسم بكافر وال ،بغري هللا

ة، وذلك حإلابحاديث الى أعرجح بعض العلماء أحاديث النهي  ،َيت: الرتجيح بني الروااملسلك الثاين
 : التالية لألمور
احلافظ ابن عبد الرب "هذه  غري حمفوظة، قالحديث طلحة يف أفلح وأبيه إن صدق" لفظ: "إن  ( 1)

يب سهيل مل يقولوا ذلك أروى احلديث مالك وغريه عن  لفظة غري حمفوظة يف هذا احلديث من حديث حيتج به
دخل اجلنة وهللا إن صدق" ""أفلح وهللا إن صدق" أو  :روي عن إمساعيل بن جعفر هذا احلديث وفيه ،فيه

حكم أيضا الشيخ  (4)"تردها اآلاثر الصحاح ،ألنه لفظة منكرة ،وهذا أوىل من رواية من روى "وأبيه"
رجها مسلم يف صحيحه على لفظة )وأبيه( "أبهنا شاذة"، ولكن جياب عن هذا أن تضعيف لفظة أخ (5)األلباين
لى وجه صحيح فإنه ال "ألن احلديث اثبت وما دام ميكن محله ع :رده الشيخ ابن عثيمني بقوله، فيه نظر

 (6) " انتهى.جيوز إنكاره
                                                 

 . 1/244انظر: مشكل اآلاثر ( 1)

القول املفيد على كتاب التوحيد: للشيخ حممد بن صاحل العثيمني, اعتىن به: دكتور سليمان بن عبد هللا أاب اخليل انظر: ( 2)
  .(2/392ه)1415ودكتور خالد بن علي, دار العاصمة ابلرايض, الطبعة األوىل ,

 . 11/655ري فتح البا (3)

 . 10/242التمهيد  (4)

 انظر: تعليق الشيخ األلباين على سنن أيب داود. ( 5)

 . 395-2/392القول املفيد على كتاب التوحيد  (6)
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، ألن الثقة إذا جزم ولكنه ضعيف أيضا ،)وهللا( تصحيف من الراوي والصواب"وأبيه"  :أن قوله ( 2)
 مث إنه ورد مثله يف حديث آخر كما يف صحيح مسلم يف قوله  ،يفوأبيه" فيبعد فيه احتمال التصحبلفظ "

أيب بكر أنه قال يف قصة السارق: ملا سئل أي الصدقة أفضل ؟فقال "أما وأبيك لتنبئنه" وكذلك ثبت عن 
 (1)رد هذا االحتمال اإلمام القرطيب ،، فال ميكن احتمال التصحيف يف اجلميعسارق" وأبيك ما ليلك بليل"

إال إذا مل ميكن  يهألنه ال يصار إل ،فمسلك الرتجيح ضعيف (3)نيالعثيمابن والشيخ  (2)ابن حجرواحلافظ 
 قد أمكن اجلمع كما سيأيت.اجلمع وهنا 

ف يف وجوه ختاللى العلم عمجع بني األحاديث مجاعة من أهل ا اجلمع بني الرواَيت.: املسلك الثالث
 اجلمع فيما بينهم:

 ال صوصيةولكن اخل ،ف بغري هللاوأما غريه فإهنم منهيون عن احلل ،ص ابلنيب ه" خايإن قوله "وأب: منها
 فهو وجه ضعيف . ،وإال فاألصل هو التأسي به  ،تثبت إال بدليل

ألن  ،ولكنه وجه بعيد أيضا "أفلح ورب أبيه" :والتقدير ،إنه يف قوله "وأبيه" حذف لالختصار: منها
 (4) .نيعثيمكما قاله الشيخ ال  ،األصل عدم احلذف

 إن قوله "وأبيه " للتعجب وليس للقسم .: ومنها
ن عهي إمنا وقع والن ،دكيألتلواآلخر  ،"أحدمها للتعظيم: "وأبيه" يقع على وجهني :إن مثل قوله: ومنها

  :الشاعر قول للتعظيم ال للتأكيد كالمهم  يف وقع ما أمثلة فمن ،األول
 "أحبها إين الواشني أيب لعمر"

  :اآلخر وقول
 أذيعها ال أعدائها وأيب فال     أمانة استودعتين ليلى تك فإن

 فدل ،به وشى من والد تعظيم اآلخر يقصد مل كما  ،أعدائها والد تعظيم قصد ذلك قائل أن يظن فال
 جملرد الكالم يف يزاد ما مجلة من اللفظ هذا: البيضاوي وقال ،التعظيم ال الكالم أتكيد بذلك القصد أن على
قاله  "النداء إىل القصد دون االختصاص جملرد النداء صيغة تزاد كما  ،القسم به يراد وال والتأكيد رالتقري

 .(5). احلافظ
وكقول  ،فال يقصد هبا احللف كلغو اليمني املعفو عنه ،وأبيه" جارية على األلسن: إن كلمة "ومنها

منا هي عادة عربية بشرية ال مؤاخذة وإ ،وال يراد به الدعاء عليه، "عقرى حلقى" ،العرب "تربت ميينك"

                                                 

 . 1/160انظر: املفهم ( 1)

 . 11/654انظر: فتح الباري ( 2)

 . 395-2/392انظر: القول املفيد على كتاب التوحيد ( 3)

 . 395-2/392ابق املصدر السانظر: ( 4)

  .11/654انظر: فتح الباري ( 5)
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وأما النهي فإنه موجه إذا كان املقصود به  ،فهو أيضا من أساليب العرب املقصود التأكيد ال غري ،عليه
 .(2)وقواه احلافظ (1)وهو الذي رجحه النووي ،احللف بغري هللا
 مكن اجلمع بنينا قد أتلأفمس ،خاصة إذا مل يثبت فيه النسخ ،أن اجلمع إذا أمكن فهو املقدم والشك

ما عدا  ،حاديثيج األختر  دوإن أكثر أحاديث اإلابحة ضعيف كما تقدم احلكم على كل واحد عن ،رواَيهتا
 ،يث النهي أحادا وبنيفيجمع بينهم ،حديث طلحة وحديث آخر يف صحيح مسلم كما تقدمت اإلشارة إليه

 .ريان. وهللا أعلمدي الوجهان األخفمسلك اجلمع هو الراجح وأقرب الوجوه عن
** *** ** 

                                                 

  .1/121انظر: املنهاج للنووي ( 1)

 .8/263، نيل األوطار 145-7/144انظر: طرح التثريب و ، 145-1/144انظر: فتح الباري ( 2)
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 المبحث الثاني

 شاء هللا وشئت قول الرجل ما

 شاء هللا وشئت المطلب األول: األحاديث الواردة في قول الرجل ما
 شاء الله وشئت قول الرجل ما النهي عن األحاديث الواردة في

 ،اء هللا وشئت"ما ش : "إذا حلف أحدكم فال يقل :عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب  ( 1)
 (1) .شاء هللا مث شئت" ما : ولكن ليقل

 :أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال :عائشة ألمها أخيعن طفيل بن سخربة  ( 2)
وأنتم  :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تزعمون أن عزيرا ابن هللا. فقالت اليهود :حنن اليهود. قال :قالوا ؟من أنتم"

حنن  :قالوا ؟من أنتم :ما شاء هللا وشاء حممد. مث مر برهط من النصارى فقال : نكم تقولونالقوم لوال أ
وأنتم القوم لوال أنكم تقولون ما  :إنكم أنتم القوم لوال أنكم تقولون املسيح ابن هللا. قالوا :النصارى. فقال

. ”هل أخربت هبا أحدا“ :ربه فقالفأخ  النيبشاء هللا وما شاء حممد. فلما أصبح أخرب هبا من أخرب مث أتى 
 ،إن طفيال رأى رؤَي فأخرب هبا من أخرب منكم" :نعم. فلما صلوا خطبهم فحمد هللا وأثا عليه مث قال :قال

ال تقولوا ما شاء هللا وشاء " :. قال"احلياء منكم أن أهناكم عنها مينعينوإنكم كنتم تقولون كلمة كان 
 (2)".حممد

شاء هللا مث شاء حممد  "وهللا لقد كنت أكرهها فقولوا ما :فيه زَيدة حنوه إال أنعن حذيفة  ( 3)
".(3) 

                                                 

يد بن األصم عن ابن أخرجه أمحد وابن ماجه وابن أيب شيبة والبيهقي والطرباين واحلازمي من طرق عن األجلح الكندي عن يز ( 1)
، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، ابب النهي أن يقال ما شاء 347، 283، 224، 1/214عباس. انظر: املسند 

، مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الدعاء، ابب ما هنى عنه أن يدعو به الرجل أو يقوله 2117برقم  2/550هللا وشئت، 
، 12/244، املعجم الكبري 3/217يكره من الكالم يف اخلطبة  ، السنن الكربى، كتاب اجلمعة، ابب ما10/346

، 120. وفيه األجلح بن عبد هللا بن حجيه أبو حجية الكندي وهو صدوق شيعي، كما يف التقريب ص2/839االعتبار 
، وقال حمققوا املسند "صحيح لغريه" 139برقم  1/266فإسناد احلديث حسن، كما حسنه األلباين يف الصحيحة 

3/431. 
أخرجه أمحد وابن ماجه والطرباين واحلازمي من طرق عن محاد بن سلمة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن ( 2)

، سنن ابن ماجه، كتاب 5/72الطفيل به، واتبع شعبة محاد بن سلمة كما عند أيب يعلى والطرباين . انظر: املسند 
، 2/840، االعتبار 8/388، املعجم الكبري 2118برقم  2/551 الكفارات، ابب النهي أن يقال ما شاء هللا وشئت،

، رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على عبد امللك كما سيأيت بيانه عند ختريج حديث حذيفة، 8/118مسند أيب يعلى 
 .138برقم  1/265، وانظر: الصحيحة 34/297فاحلديث صحيح كما صححه الشيخ األلباين وحمققوا املسند 

أمحد وأبو داود والبيهقي وابن أيب شيبة من طرق عن شعبة عن منصور بن معتمر عن عبد هللا بن يسار عن حذيفة أخرجه ( 3)
به، رجاله ثقات، إال أن ابن معني قال عن عبد هللا بن يسار: "ال أعلمه لقي حذيفة" قاله حمققوا املسند، ولكن رواه أمحد 

 =امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة به، رجاله ثقات، إال أن  وابن ماجه واحلازمي من طريق ابن عيينة عن عبد
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 ماشاء هللا وشئت وأدلتهم  : المطلب الثاني: آراء العلماء في قول الرجل

مث ترجح لديهما وقوع  ،ذكر اإلمام احلازمي واجلعربي مسألة )حكم ماشاء هللا وشئت( يف كتابيهما 
وقال اجلعربي  (1)إذن هلم يف ذلك حىت هناهم فانتهوا" سكوته : "قالوا :زميقال احلا، النسخ يف املسألة
لقوله  ،ومشيئة العبد ال تكون إال بعد مشيئة هللا تعاىل ،املشيئة هلل وحده :"قال الشافعي :عقب األحاديث

إلرادتني حبرف جيمع بال وحاصله أهنم كانوا جيمعون بني ا (2)﴾اَّللَُّ  ياشااءا  أانْ  ِإال   تاشااُءونا  واماا﴿عز وجل 
 ،فنسخ الثاين األول ،يب املرتاخي بثم، مث هناهم عن التشريك إىل الرتتوأقرهم عليه فدل على جوازه ،ترتيب

 (3)مث نسخ الرتتيب إبفراده تعاىل هبا أصالة على ما استدل به الشافعي رضي هللا عنه".
 ،ف هذه الكلمة منهمعر  وأن النيب " واستدال حبديث حذيفة بلفظ: "وهللا إن كنت ألعرفها لكم

أنه يرى أن  ي هذااجلعرب  والذي يظهر من كالمل على أنه كان مباحا مث هني عنها، فهذا يد ،وسكت مدة
 نسخ مث ، شاء حممد (مثهللا  شاء )ما :وهو ،قول "ماشاء هللا وشاء حممد" صار منسوخا ابلرتتيب املرتاخي بثم

ر ملوقفه جلعربي مل يذكاإلمام لكن او " قولوا ما شاء هللا وحده"  :ة وهو قولههذا أيضا إبفراده تعاىل ابملشيئ
 ياشااءا  أانْ  ِإال   شااُءونا تا  واماا﴿ :ىلإال أنه با موقفه على استدالل الشافعي العام من قوله تعا ،دليال صرحيا

 . ﴾اَّللَُّ 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 ،وتقدم وجه استدالهلما ،ازمي واجلعربي أهنما سلكا مسلك النسخ يف املسألةاحل :تقدم قول اإلمامني 
"فكان ما روينا يف هذا الباب عن رسول هللا  :حيث قال رمحه هللا ،وهو الذي رجحه اإلمام الطحاوي أيضا

 يف فإنقائل قال  ما شاء هللا مث شئت ،: "ما شاء هللا وشئت" وأمره إَيهم أن يقولوا :أمته أن يقولوا هنيه  

                                                 

، وقال احلافظ ابن 4/211اإلمام املزي قال: إن ابن عيينة وهم يف ذلك فجعله من مسند حذيفة. انظر: حتفة األشراف  =
ا رجحه البخاري إن ابن عيينة وهم يف قوله عن حذيفة" كم : "وهو الذي رجحه احلفاظ، وقالوا11/662حجر يف الفتح 

. قلت: فاحملفوظ أنه من مسند الطفيل، أشار إىل هذا االختالف 7/253، والبزار يف مسنده 4/363يف التاريخ الكبري 
، واختلف فيه على عبد امللك أيضا، فرواه احلازمي من 38/300، وحمققوا املسند 1/264الشيخ األلباين يف الصحيحة 

ن ربعي عن عبد خري عن عائشة به، ورواه أبو يعلى يف مسنده من طريق شعبة إال أن طريق شعبة عن عبد امللك بن عمري ع
، سنن أيب داود، كتاب األدب، 398، 394، 393، 5/384فيه عن ربعي عن الطفيل عن عائشة به. انظر: املسند 

صنف البن أيب ، امل3/216، السنن الكربى، كتاب اجلمعة، ابب ما يكره من الكالم يف اخلطبة 4980برقم  5/163
، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، ابب النهي أن 10/386شيبة، كتاب الدعاء، ابب من هني عنه أن يدعو به الرجل 

، 844-2/841، االعتبار 4655برقم  8/118، مسند أيب يعلى 2118برقم  2/550ما شاء هللا وشئت،  : يقال
 . 137برقم  1/263الصحيحة  :، وانظر38/300ند وصحح حديث حذيفة أيضا الشيخ األلباين وحمققوا املس

 . 2/844االعتبار ( 1)
 . 29التكوير رقم اآلية /( 2)
 .540الرسوخ ص: (3)
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 يل  اْشُكرْ  أانِ ﴿: تعاىل قوله ذكر مث ,األحاديث هذه يف احملظور هذا إابحة على دل قد ما تعاىل هللا كتاب
 هني قبل مباحا كان  مما هذا أن :هللا بتوفيق ذلك يف له جوابنا فكان ،لوالديك مث يقل ومل (1)﴾ واِلوااِلداْيكا 

 ذلك فكان ،األحاديث هذه يف عنه هنى عما هنى مث ،ألحاديثا هذه يف مثله عن السالم عليه هللا رسول
 من منهما واحد كل  ألن ،القرآن تنسخ قد السنة أن ومذهبنا ،ذلك قبل تلوته قد مما مباحا كان  قد ملا نسخا
 (2)". منهما شاء مبا منهما شاء ما ينسخ هللا عند

مشيئة هللا  شريك يفت ئت"اء هللا وشألن قوله "ما ش ،فيما استدل به اإلمام الطحاوي فيه نظر: قلت
فلهذا  ،تعاىل و هللا سبحانههلي ألصقي وا، فاملنعم احلقيوأما اآلية فإن هللا أيمر فيها أبداء شكر املنعم ،تعاىل

شاركة هذا خبالف املو  ،لنعماصول حلوأما األمر بشكر الوالدين ألهنما السبب املباشر  ،أمر العبد بشكره أوال
 ِإال   تاشااُءونا  مااوا  ﴿قوله تعاىل ل ،هللاشيئة ومشيئة العبد اتبعة مل ،هنا هلل تعاىل فال يشارك فيه أحدفإ ،يف املشيئة

 .فهذه من املسائل العقدية خبالف مسألة شكر النعم ،﴾اَّللَُّ  ياشااءا  أانْ 
فيه  أيضا إذن هلم، فهذا القول ، وأن سكوته ن هذا كان مباحا قبل هني رسول هللا أبه و وأما ما قال

 "وهللا لقد كنت أكرهها" وقوله:وإنكم تقولون الكلمة كان مينعين احلياء منكم أن أهناكم" " قوله: ألن ،نظر
"إن كنت ألعرفها  :وأما قوله يف حديث حذيفة كان يكره هذه الكلمة.  فهذه األلفا  تدل على أن النيب 

وما تفكرت  ،خمففة أي ما عرفت هذه الكلمة لكمإن ")إن كنت(  :لكم" املراد منه كما قال اإلمام السندي
وابجلملة فالنهي ليس مبنيا  ،ولو عرفت لنهيتكم عنها ،يف كالمكم حىت أعرف أن هذه الكلمة تصدر عنكم

 (3)ألهنا توهم املساواة". ،على جمرد الرؤَي بل هو مبين على أنه علم قبح هذه الكلمة
فق أيضا مبا جاء يف حديث ابن عباس أن رجال قال كالم اإلمام السندي واضح جدا وهو يوا:  قلت

هنى  ، وفيه ما يدل أن النيب (4)أجعلتين هلل ندا بل ما شاء هللا وحده" :فقال ،ما شاء هللا وشئت للنيب 
وذكر الشيخ ابن  ،وجعله شركا مع هللا سبحانه ،عن كلمة "ماشاء هللا وشئت " مبجرد ما مسع من الرجل

كيف مل ينبه على هذا العمل إال هذا :"وهو أن يقال: "اال مث أجاب عليه بقولهالعثيمني أن فيه إشك
أبن هللا يعلم فكيف يقرهم؟ : ولكن يقال ،مل يسمعه ومل يعلم به اليهودي؟ وجوابه أنه ميكن أن الرسول 

 فتكون احلكمة هي ابتالء هؤالء ،إن هذا من الشرك األصغر دون األكرب: فيبقى اإلشكال ولكن جياب

                                                 

 14لقمان رقم اآلية /( 1)
 .65-1/64مشكل اآلاثر  (2)
 . 2/550حاشية السندي على سنن ابن ماجه  (3)
بن األصم عن ابن عباس به واألجلح هو ابن عبد هللا وهو  أخرجه أمحد وابن ماجه وغريه من طرق عن األجلح عن يزيد( 4)

، فهو إسناد حسن ولكنه صحيح ابلشواهد كما صححه حمققوا املسند 120صدوق شيعي كما يف التقريب ص: 
 .2117برقم  2/550، وسنن ابن ماجه 1/214، انظر املسند 1/266، والشيخ األلباين يف الصحيحة 3/339
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 (1).اليهود الذين انتقدوا املسلمني هبذه اللفظة مع أهنم يشركون شركا أكرب وال يرون عيبهم"
كان   كان يعرف قوهلم )ما شاء هللا وشاء حممد( ولكنه كان يكرهها أو أن النيب   فاخلالصة أن النيب 

وأن تلك  ،على القصةوعلى كل حال أن النهي مل يكن مبنيا  ،مل يعلم إال بعد قصة اليهودي فنهى عنه 
فالشرك مل يكن مباحا يف  ،ألن هذه الكلمة تعترب من الكلمات الشركية ،الكلمة مل تكن مباحة قبل النهي

وهو من  ،"إن هذه تعد شركا يف الشريعة :وقال الشيخ األلباين عن كلمة )ما شاء هللا وشئت( ،اإلسالم قط
 (2)وسببه القرن بني شيئني" ،مشيئة الرب سبحانه وتعاىلألنه يوهم أن مشيئة العبد يف درجة  ،شرك األلفا 

ا دعوى املسألة وأم أحاديث د يفوهذه التوجيهات املذكورة تعترب نوعا من اجلمع يف إزالة اإلشكال الوار 
 النسخ يف املسألة فهي ضعيفة لعدم ثبوته يف املسألة.

قول نه ميكن أن نأإال  ،خلنسرد دعوى اوما قاله اإلمام اجلعربي أبن النسخ وقع مرتني فهو أبعد من جم
 . وهللا أعلم يضاأجيوز   مماإن قول )ما شاء هللا وحده( أفضل من )ما شاء هللا مث شئت( وإن كان الثاين
** *** ** 

                                                 

 .2/410تاب التوحيد القول املفيد على ك (1)
 . 1/266الصحيحة  (2)
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 المبحث الثالث

 وكنيته الجمع بين اسم النبي 

 وكنيته المطلب األول: األحاديث الواردة في الجمع بين اسم النبي 

  وكنيته الجمع بين اسم النبي النهي عن يث الواردة في األحاد

 (1) ..وال تكنوا بكنييت" ,تسموا ابمسي": عن النيب  عن أيب هريرة  ( 1)
قال  ،مل أعنك :فقال الرجل، فالتفت إليه النيب  ،"دعا رجل ابلبقيع َي أاب القاسم :عن أنس قال ( 2)

 (2) ..وال تكنوا بكنييت" ,"مسوا ابمسي: رسول هللا 

رسول هللا حىت نسأل  ك بهال نكني لنافق ،ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم :قال عن جابر  ( 3)
 ،(3).فإمنا بعثت قامسا بينكم" ،بكنييتوال تكتنوا  ،ابمسيسموا "ت :فذكران له فقال 

 (4)."من تسمى ابمسي فال يتكا بكنييت" عن النيب  عن أيب محيد الساعدي  ( 4)

 (5)." ال جتمعوا بني امسي وكنييت"  عن النيب عن الرباء  ( 5)

                                                 

، صحيح مسلم،  6188برقم  10/699مسوا ابمسي وال تكنوا بكنييت،  صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب قول النيب ( 1)
 . 480، انسخ احلديث البن شاهني ص: 5562برقم  14/342كتاب اآلداب، ابب النهي عن التكين أبيب القاسم، 

، صحيح مسلم، كتاب 2121، 2120برقم  4/426كتاب البيوع، ابب ما ذكر يف األسواق،   صحيح البخاري،( 2)
، اإلعالم 479، انسخ احلديث البن شاهني ص: 5551برقم  14/338اآلداب، ابب النهي عن التكين أبيب القاسم، 

 . 430ص: 
، صحيح مسلم،  6187برقم  10/699، مسوا ابمسي وال تكنوا بكنييت صحيح البخاري، كتاب األدب، ابب قول النيب ( 3)

 . 429، اإلعالم ص: 5560برقم  342-14/341كتاب اآلداب، ابب النهي عن التكين أبيب القاسم، 
أخرجه ابن شاهني من طريق حممد بن محيد الرازي عن سلمة بن الفضل عن حيىي بن العالء عن عبد هللا بن أيب بكر بن ( 4)

أيب محيد الساعدي به, واإلسناد فيه حممد بن محيد الرازي فهو حافظ ضعيف وكان ابن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
، وحيىي 401، وسلمة بن الفضل صدوق كثري اخلطأ كما يف التقريب ص 839معني حسن الرأي فيه كما يف التقريب ص 

احلديث أخرجه البزار من ، وابقي رجاله ثقات فاإلسناد ضعيف. و 1063بن العالء "رمي ابلوضع" كما يف التقريب ص 
طريق آخر عن عبد هلل بن حممد بن عمرو بن حزم به ولكن فيه أبو بكر بن أيب سربة وهو "رموه ابلوضع" كما يف التقريب 

برقم  9/166، مسند البزار 478، فاإلسنادان ضعفهما شديد. انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص: 1116ص: 
3715. 

بيد عن عمها وابن شاهني من طريق قيس بن الربيع عن حممد بن أيب ليلى عن حفصة بنت ع أخرجه الطحاوي وابن عدي( 5)
بن الربيع وهو صدوق تغري ملا كرب وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به " كما يف التقريب ص: الرباء به وفيه قيس 

حممد هو ابن عبد الرمحن بن أيب ليلى وهو ، ولكن اتبعه عيسى بن خمتار كما عند ابن سعد وابن شاهني وهو ثقة و 804
، وحفصة بنت عبيد قاله الدارقطين عنها " ال يكاد حيدث عنها غري 871صدوق سيئ احلفظ جدا كما يف التقريب ص: 

، فاإلسناد فيه ضعف من حممد بن أيب ليلى وهللا أعلم 1/772موسوعة أقوال الدارقطين  : ابن أيب ليلى خيرج حديثها" انظر
 =، الكامل 7101برقم  4/164ر: شرح معاين اآلاثر، كتاب الكراهة، ابب التكين أبيب القاسم هل يصح أم ال؟ . انظ
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  وكنيته الجمع بين اسم النبي جواز األحاديث الواردة في 

َي رسول هللا قد ولدت  :فقالت ة إىل رسول هللا أجاءت امر  :عن عائشة رضي هللا عنها قالت ( 1)
لذي أحل امسي ما ا: فقال رسول هللا  ،فذكر يل أنك تكره ذلك ،غالما فسميت حممدا وكنيته أاب القاسم

 (1)."؟أو ما الذي حرم كنييت وأحل امسي ؟وحرم كنييت
فقيل له يف ذلك  ،كان ملالك بن أنس ابن يقال له حممد وكنيته أبو القاسم  :عن أيب مسهر قال ( 2)
 (2)." ال أبس به" :فقال

 وكنيته وأدلتهم  المطلب الثاني: آراء العلماء في الجمع بين اسم النبي 

من بني  ابن اجلوزي يف كتابيهماو ابن شاهني  ان:وكنيته( اإلمام بني اسم النيب ذكر مسألة )اجلمع 
اختار اإلمام ابن شاهني وقوع النسخ يف ، و وأوردا فيها أحاديث الباب املتعارضة اآلئمة املصنفني اخلمسة,

"وهذا  :واستدل لذلك بعمل الصحابة وقال ،نسخ حديث النهي حبديث الرخصة، حيث رأى املسألة
ولو كان احلديث على هنيه ملا   ،ألن ولد الصحابة كنوا أبيب القاسم ،احلديث يوجب أن يكون انسخا لألول

 (3) . وهللا أعلم . "كنوا أوالدهم أبيب القاسم
"  :ولهقضعف حديث عائشة بو  ،وأما اإلمام ابن اجلوزي فقد اختار مذهب الرتجيح يف إزالة التعارض

وكان حيدث  ،وان بن معاوية كان يروي عن أقوام ال يعرفون ويغري أمساءهمفإن مر  ،هذا احلديث ليس بذلك
وأحاديث النهي صحاح بال شك" مث مجع بني أحاديث الباب  ،عن حممد بن سعيد املصلوب ويغري امسه

                                                 

 . 8/479، الطبقات 480-479، انسخ احلديث البن شاهني ص: 6/2066 =
جدته صفية أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي والطرباين وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن حممد بن عمران احلجيب عن ( 1)

، سنن أيب داود، كتاب األدب، ابب يف الرخصة 136، 6/135بنت شيبة عن عائشة رضي هللا عنها به . انظر: املسند 
، السنن الكربى، كتاب الضحااي، ابب ما جاء من الرخصة يف اجلمع بينهما 4968برقم  5/158يف اجلمع بينهما، 

، وفيه حممد بن 430، اإلعالم ص: 481ث البن شاهني ص ، انسخ احلدي471برقم  2/9، املعجم األوسط 9/309
، وصفية بنت شيبة قيل هلا رؤية" واحلديث معلول مبحمد بن عمران، 885 جيب وهو مستور كما يف التقريب ص:عمران احل

ف مث إنه وقع خالف يف اسم أبيه، وجاء يف بعض طرق احلديث حممد بن عبد الرمحن بدل حممد بن عمران، كما وقع اخلال
"وهو منكر" وأشار إىل ضعفه اإلمام البخاري يف الكبري  :3/672يف نسبته، كما ذكره حمققوا املسند قال الذهيب يف امليزان 

"وهو منت  :5/228، وقال ابن حجر يف التهذيب 1/155بقوله: "تلك األحاديث أصح مسوا ابمسي وال تكنوا بكنييت" 
. وهللا 41/490وحمققوا املسند  خ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داودمنكر خمالف لألحاديث الصحيحة" وضعفه الشي

 أعلم. 
أثر مالك أخرجه ابن شاهني من طريق حممد بن خملد العطار عن علي بن أمحد الرقي عن أيب مسهر عبد األعلى الدمشقي ( 2)

، وعلي 3/310، واتريخ بغداد 15/256عن مالك به، وحممد بن خملد العطار ثقة حافظ له ترمجة يف سري أعالم النبالء 
، وأبو مسهر 11/315بن أمحد الرقي هو السواق قال عنه اخلطيب " وما علمت من حاله إال خريا" انظر ترمجته يف اترخيه 

 . 482ثقة أيضا فاألثر صحيح إىل مالك . انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص: 
 . 482انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 3)
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إمنا كان مكروها يف  ،مبحرم وأحاديث النهي صحاح بال شك وليس اجلمع بني امسه وكنيته : "األخرى بقوله
فال  وأما بعده  ،كما يف حديث أنس  ،ألنه إمنا ينادي املعظم بكنيته فيقع االشتباه ،خصوصا للكنيةزمانه 
مث  "قد كان حممد بن أيب بكر وحممد بن علي وحممد بن طلحة وحممد بن سعد كلهم يكنون أبيب القاسم ،يكره
 (1) مذهب اإلمام أمحد يف املسألة. ذكر

 ع الترجيحالمطلب الثالث: مناقشة األقوال م

لث لبعض رأي اث هناكسبق أن اإلمام ابن شاهني يرى النسخ، بينما ابن اجلوزي يرى الرتجيح، و 
  :ثالثة مسالكالعلماء، فتتخلص أقواهلم يف 

 ،(2)نسبه النووي إىل مالكو  ه،تقدم أن اإلمام ابن شاهني قد اختار  :: ادعاء النسخاملسلك األول
واستدلوا على ذلك بعمل الصحابة  ،إن النهي منسوخ ابإلابحة : وقالوا ،إىل قوم (3)اإلمام العيينونسبه 
حممد بن  :وكان منهم إضافة على ما تقدم ،وكان مجاعة من احملمدين منهم كنوا أنفسهم أبيب القاسم ،والتابعني
كما ذكرهم   ،وحممد بن األشعث بن قيس ،وحممد بن حاطب ،وحممد بن عبد الرمحن بن عوف ،جعفر

فدل  ،فلو كان النهي عن التكا أبيب القاسم حمكما ملا كا هؤالء أنفسهم أبيب القاسم (4)،ابن حجراحلافظ 
 ولكن جياب عن هذا االستدالل أبنه استدالل ابالحتمال وهو ضعيف. ،ذلك أن النهي منسوخ عندهم

شة يف تقدم أن اإلمام ابن اجلوزي قد ضعف حديث عائ الرتجيح بني الرواَيت.: املسلك الثاين
ومن هنا يتبني أن حديث عائشة وإن كان ضعيفا إال  ،ولكنه قد أشار إىل عمل الصحابة يف الرخصة ،الرخصة

 أبن النيب  يوكذلك ثبت حديث عل ،الصحابة والتابعني يدل على أن الرخصة هلا أصل أن عمل مجاعة من
 مسلكا ضعيفا. الرتجيح يكون، ف(5) رخص له بتسمية ولده مبحمد وتكنيه أبيب القاسم.

 : ةه خمتلفث أبوجحادياألمجع مجاعة من العلماء بني  اجلمع بني الرواَيت.: املسلك الثالث
أبن  رخص لعلي إن ولد له بولد بعده  حيث أن النيب  ،إن حديث اجلواز خاص بعلي  ( 1)

اليت وردت واليت  مث رده لكون الزَيدة ،نقله الطحاوي عن مجاعة ،وأما النهي فهو عام ،يكنيه أبيب القاسم
وهو ال يقوم مقام من  ،ألهنا جاءت من طريق أيوب بن واقد ،تدل على أن ذلك خاصا بعلي أبهنا ضعيفة

                                                 

 . 432ص:  اإلعالم(1)
 .14/338انظر: املنهاج للنووي ( 2)
 .2/235انظر: عمدة القاري ( 3)
 .10/701انظر: فتح الباري ( 4)
أخرجه أبو داود والرتمذي وغريه من طريق فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن حممد بن احلنفية عن أبيه. بلفظ: " أنه قال اي ( 5)

برقم  5/158يه حممدا وأكنيه بكنيتك, قال: نعم". انظر: سنن أيب داود رسول هللا أرأيت إن ولد يل ولد بعدك أمس
رجاله ثقات ما عدا فطر فإنه صدوق كما يف التقريب، وصححه الرتمذي،  2843برقم  5/125، سنن الرتمذي 4968

ود فلعله ، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب دا10/701وقال احلافظ ابن حجر: " وسنده قوي" كما يف الفتح 
 للشواهد . وهللا أعلم. 
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 (1) خالفه يف هذا احلديث ممن رواه عن فطر.
يف إابحة ذلك لعلي مث : "حيث قال اختاره اإلمام الطربي ،محل بعض العلماء النهي على التن زيه ( 2)

ويؤيد " :قال "،ال على التحر  ،القاسم إشارة إىل أن النهي عن ذلك كان على الكراهةتكنيه علي ولده أاب 
وملا مكنوه أن يكين ولده أاب القاسم أصال فدل على أهنم  ة،ذلك أنه لو كان على التحر  ألنكره الصحاب

علموا الرخصة له دون فلعلهم  قال احلافظ "وتعقب أبنه مل ينحصر األمر فيما قال , فهموا من النهي التن زيه"
 (2)" مث قوى االحتمال الثاين أو فهموا ختصيص النهي بزمانه  ،غريه كما يف بعض طرقه

ورود النهي  لك بسببلى ذاستدلوا ع، ومحل مجاعة من العلماء أبن النهي كان خاصا بزمان النبوة ( 3)
ه ما يدل وفي ،ليا حبديث عضواستدلوا أي ،كما ثبت ذلك يف حديث أنس  ،ابلتكين أبيب القاسم من النيب 

 . رخص ابلتكين أبيب القاسم بعد حياته  على أن النيب 

فمس  لك اجلم  ع ه  و ال  راجح، مث إن الوج  ه األخ  ري ه  و األق  رب كم  ا رجح  ه أب  و الولي  د الب  اجي ص  احب 
 . ومال إليه ابن اجلوزي (4)وقواه احلافظ ابن حجر (3)املنتقى

                                                 

 .4/161انظر: شرح معاين اآلاثر ( 1)
 . 10/701انظر: فتح الباري ( 2)
 .9/456انظر: املنتقى ( 3)
 .3/144، التلخيص احلبري 10/701انظر: فتح الباري ( 4)
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 المبحث الرابع

 رفع اليدين في الدعاء

 المطلب األول: األحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء
 : عدم رفع اليدين إال في االستسقاءاألحاديث الدالة على 

وإنه يرفع  ،االستسقاء يفمن دعائه إال  شيء يفال يرفع يديه   النيبكان " :عن أنس بن مالك قال
 (1). "حىت يرى بياض إبطيه
 : في الدعاء تي تدل على رفع اليديناألحاديث ال

يديه  اماد "رأيت رسول هللا  :" ويف لفظرفع يديه يف االستسقاء أن النيب : "عن أيب هريرة  ( 1)
 (2)."ظننته يدعو يف االستسقاء" :قال سليمان ،حىت رأيت بياض إبطيه

إذ انكسفت   حياة رسول هللا يف يأبسهم يبينما أان أرم" :عن عبد الرمحن بن مسرة قال ( 2)
فانتهيت إليه وهو  ،ىف انكساف الشمس اليوم ألنظرن إىل ما حيدث لرسول هللا  :وقلت ،نالشمس فنبذهت
 (3) ."فقرأ سورتني وركع ركعتني ،عن الشمس جليويكرب وحيمد ويهلل حىت  ,رافع يديه يدعو

رفع  " أن النيب  :دعا على رجلني فرفع يديه" ويف لفظ أن النيب : "عن أيب برزة األسلمي  ( 3)
 (4).الدعاء حىت رئي بياض إبطيه" يديه يف

                                                 

صحيح مسلم، كتاب ، 1031برقم  2/657صحيح البخاري، كتاب االستسقاء، ابب رفع اإلمام يده يف االستسقاء، ( 1)
، انسخ احلديث 446، اإلعالم ص: 2074برقم  6/430صالة االستسقاء، ابب رفع اليدين ابلدعاء يف االستسقاء، 

 .147لألثرم ص: 

رجاله ثقات،  ,اللفظ األول أخرجه األثرم من طريق سليمان التيمي عن بركة أيب الوليد عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة به( 2)
صحيح ابن خزمية، كتاب الصالة، ابب صفة رفع اليدين  . انظر:السابق ابإلسناد أخرجه ابن ماجه وابن خزمية واللفظ الثاين

، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، ابب ما جاء يف الدعاء يف االستسقاء، 1413برقم  2/334يف االستسقاء 
 يقه على سنن ابن ماجه.، فاحلديث صحيح كما صححه الشيخ األلباين يف تعل1271برقم  2/98

، انسخ 447، اإلعالم ص: 2115برقم  5/455صحيح مسلم، كتاب الكسوف، ابب ذكر النداء بصالة الكسوف، ( 3)
 .147احلديث لألثرم ص: 

اللفظ األول أخرجه األثرم وابن أيب شيبة من طريق حممد بن فضيل عن يزيد بن أيب زايد عن سليمان بن عمرو عن أيب هالل ( 4)
، 147انظر: انسخ احلديث لألثرم ص:  .أيب برزة به، واللفظ الثاين أخرجه أبو يعلى والسيوطي من نفس الطريق السابقعن 

، مسند أيب يعلى 2/486املصنف البن أيب شيبة، كتاب الصلوات، ابب يف الدعاء يف الصالة أبصبع من رخص فيه 
، وفيه يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف كما يف 38برقم  72ص/، فض الوعاء يف أحاديث رفع اليدين يف الدعاء 13/436

، وقال حمقق كتاب مسند 411، وسليمان بن عمرو بن األحوص وهو مقبول كما يف التقريب ص: 1075التقريب ص: 
فإن   ،وأبو هالل مل أعرف من هو ،أيب يعلى نقال عن املزي "روى سليمان بن عمرو بن األحوص عن أيب هالل عن أيب برزة

 ضعيف. وهللا أعلم. فاإلسناد "منقطعا اإلسنادالراسيب كان كان 
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 (1).كان إذا دعا رفع يديه"  أن النيب " :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ( 4)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في رفع اليدين في الدعاء وأدلتهم

 قا علىمث اتف خلمسة,آلئمة ااني بمن  األثرم وابن اجلوزي ان:أورد مسألة )رفع اليدين يف الدعاء( اإلمام 
أن النيب  دل علىلذي ياحيث رجحا أحاديث رفع اليدين على حديث أنس  ،الرتجيح بني أحاديث املسألة

 .مل يرفع يديه إال يف االستسقاء 
وإمنا الوجه يف ذلك أن  ،"فهذه األحاديث يف ظاهرها خمتلفة :وقال اإلمام األثرم عقب أحاديث الباب

فالذي حفظ السنة  ،حفظه غريه من االستسقاء وغريه من الدعاءو  ،أنسا مل حيفظ ذلك منه إال يف االستسقاء
وحديث أنس  ،" فهذا األحاديث تثبت رفع اليدين :وقال ابن اجلوزي (2)،فأداها أحج من الذي مل حيفظ"

 (3). ومن أثبت قدم على من مل يثبت" ،حيفظ رفع اليدين إال يف االستسقاء يدل على أنه ال

 قوال مع الترجيح .المطلب الثالث: مناقشة األ

ء وهو ي آخر للعلماهناك رأث، و تقدم أن اإلمامني: األثرم وابن اجلوزي اتفقا على الرتجيح بني األحادي
هذه  وزي قد أورداابن اجلو ثرم إال أن األ ،النسخ يف املسألة ىدعأجد أحدا ا وملاجلمع بني أحاديث الباب، 

لى حاديث الباب عبني أ تعارضلماء اختلفوا يف إزالة ال، فالعاملسألة يف كتابيهما يف النسخ يف احلديث
 مسلكني: 

يث الرفع على أحاد، يجلوز ااألثرم وابن  ان:اإلمام : الرتجيح بني األحاديث، حيث رجحاملسلك األول
 : استدلوا على ذلك أبمرينو  حديث أنس النايف من الرفع إال يف االستسقاء

مال ع ،فظهاحين مل مالدعاء رواَيهتم مقدمة على إن الذين حفظوا مشروعية رفع اليدين يف  ( 1)
جة على من مل فظ حح الذيف ،ألن عند املثبت زَيدة علم ،املثبت مقدم على النايف ة:ابلقاعدة املشهور 
 . "أرجح "وبتقدير تعذر اجلمع فجانب اإلثبات :أشار املنذري بقوله حيفظ، وإىل هذا

واألحاديث يف ذلك قد  ،فالكثرة مقدمة على القلة ،إن األحاديث الواردة يف رفع اليدين كثرية ( 2)
من األحاديث اليت اعتا هبا العلماء يف مجعها يف  يوه ،كما نص عليه بعض العلماء  ،بلغت درجة التواتر

فمنهم من ألف يف ذلك كتااب مستقال، منهم احلافظ السيوطي يف رسالة مساها "فض الوعاء  (4)،مكان واحد

                                                 

انظر: انسخ احلديث  .به ماأخرجه األثرم معلقا عن خصيف بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنه( 1)
 ، فاإلسناد297كما يف التقريب ص:   ،، وخصيف صدوق سيئ احلفظ خلط آبخره رمي ابإلرجاء148لألثرم ص: 

 كما سأشري إىل بعضها يف املناقشة إن شاء هللا .  ،ولكن األحاديث يف رفع اليدين اثبتة ابلتواتر ،ضعيف
 .148انسخ احلديث لألثرم ص: ( 2)
 .448-447اإلعالم ص: (3)
لية احلديث قلت: مجعت أيضا عشرين حديثا وبعض اآلاثر الواردة يف رفع اليدين يف الدعاء مع خترجيها يف حبثي التخرج من ك (4)

 .ية ابملدينة املنورة. وهلل احلمدالشريف من اجلامعة اإلسالم
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يف كتبهم  مجلة منهامن أخرج  همومن ،(1)املنذري  الدعاء" وكذلك ألف يف ذلك يف أحاديث رفع اليدين يف
قال النووي بعد و  ،دب املفرداألرفع اليدين يف الصالة، و : املسندة كاإلمام البخاري يف صحيحه ويف كتابيه

ديث ابلرفع "واملقصود أن يعلم أن من ادعى حصر املواضع اليت وردت األحا: ما ذكر ما يقرب ثالثني حديثا
 " وهي أكثر من أن حتصر". (2). وقال يف شرحه على صحيح مسلم"فيها فهو غالط غلطا فاحشا

حبمل النفي الوارد يف  ،مجع مجاعة من العلماء بني األحاديث اجلمع بني الرواَيت.: املسلك الثاين
يرفع رفعا بليغا إال يف مل  إما املراد هبا الرفع البليا مبعا أن النيب  ،حديث أنس على صفة خمصوصة

ويؤيده أن غالب األحاديث اليت وردت يف رفع اليدين يف الدعاء إمنا املراد به مد اليدين  ،االستسقاء
ينئذ يرى ح ،فكأنه عند االستسقاء مع ذلك زاد يف الرفع إىل جهة وجهه حىت جازاته ،وبسطهما عند الدعاء

ن األرض ويف الدعاء يليان السماء كما ثبتت به السنة. وهللا وإما أن الكفني يف االستسقاء يليا ،بياض إبطيه
 (3) أعلم.
ذكر وقد  مها،ال أحدن إمهمألن إعمال احلديثني أوىل  ،جيحرت أوىل من ال إذا أمكن فهو مسلك اجلمعو 

" إن  :يقول رمحه هللا ،ائدهتاعظم فأنقلها هنا ل، الشيخ العثيمني خالصة مهمة يف مسألة رفع اليدين يف الدعاء
 : رفع اليدين يف الدعاء على ثالثة أقسام

 فيه يرد مامل: الثالث موالقس. فعالر  عدم فيه ماورد: القسم الثاين، ما ورد فيه رفع اليدين: القسم األول
 .شيء

 ملا ذلك،ك  واملأمومون يهيد يرفع فإنه استصحاء أو ابستسقاء، اخلطيب دعا إذا: األول القسم فمثال
 يستسقي أن اجلمعة ةخطب يف  الرسول من طلب الذي األعرايب قصة يف أنس ديثح يف البخاري رواه
 أو لنوازلا يف القنوت يف ليدينا رفع السنة يف جاء ومما ،يدعون معه أيديهم الناس ورفع يدعو  النيب فرفع
 .واضح اهذ يف فاألمر لكذ أشبه وما عرفة، ويف املروة، وعلى الصفا على اليدين رفع وكذلك. الوتر يف

 دعا لوف واالستصحاء، ءاالستسقا غري يف اجلمعة خطبة حال كالدعاء  الرفع عدم فيه ماورد: الثاين
 عليه، رألنك عهمارف ولو يديه، فعير  ال فإنه اجلمعة خطبة يف اجملاهدين لنصر أو واملؤمنات للمؤمنني اخلطيب

 هاتني هللا قبح": فقال يديه رافعا ملنربا على مروان بن بشر رأى أنه رؤيبة بن عمارة عن مسلم صحيح ففي
 ناليدي رفع وكذلك ،"ملسبحةا إبصبعه وأشار .هكذا بيده يقول أن يزيد ما  هللا رسول رأيت لقد اليدين،

 .اهرظ أمره ضاأي هذا ذلك، شبهأ وما ،األخري التشهد بعد والدعاء السجدتني، بني كالدعاء  الصالة دعاء يف
 قال اإلجابة، أسباب ومن الدعاء آداب من ألنه الرفع فاألصل: عدمه وال لرفعا فيه يرد مل ما: الثالث

 قد أحوال هناك لكن "صفرا يردمها أن يديه إليه رفع إذا عبده من يستحيي كر   حيي هللا إن" : النيب
                                                 

 .172-11/171فتح الباري انظر:  (1)
 .490-3/487، اجملموع 431-6/430املنهاج للنووي  (2)
 .2/658فتح الباري انظر:  (3)



 - 429 - 

 فريفعون ونيدع كانوا  الصحابة أن نعلم ال فهنا مثال، اخلطبتني بني كالدعاء  يرد مل وإن الرفع عدم فيها يرجح
 اليدين رفع الدعاء يف األصل أن على رفع فمن نظر، حمل احلال هذه يف اليدين فرفع اخلطبتني، بني أيديهم

 شاء إن هذا يف فاألمر عليه، ينكر فال الصحابة عمل ظاهر هذا أن على بناء يرفع مل ومن عليه، ينكر فال
 (1) .واسع هللا

** *** ** 

                                                 

وراجع ، 174-173ص: بعة األوىل, شرح األربعني النووية: للشيخ حممد بن صاحل العثيمني, دار الثراي ابلرايض, الط(1)
فض الوعاء يف أحاديث رفع اليدين يف الدعاء: لإلمام جالل الدين السيوطي,  اآلحاديث الواردة يف رفع اليدين يف الدعاء:

تصحيح الدعاء: للشيخ بكر بن عبد هللا أيب زيد, دار العاصمة  حتقيق: حممد شكور املياديين, مكتبة املنار, الطبعة األوىل،
 .115ص:  ه1419لرايض, الطبعة األوىل ,اب
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 خامسالمبحث ال

 في المسجدإنشاد الشعر 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في إنشاد الشعر في المسجد

 : األحاديث في جواز إنشاد الشعر في المسجد 

ق د كن ت :"فقال ،م ر عم ر حبس ان وه و ينش د يف املس جد فلح ظ إلي ه :عن س عيد ب ن املس يب ق ال ( 1)
أج  ب ع  ين الله  م أي  ده  :ق  ولي مسع  ت رس  ول هللا  :مث التف  ت إىل أيب هري  رة فق  ال ،أنش  د وفي  ه م  ن خ  ري من  ك

  (1). نعم" :بروح القدس؟ قال

ب  ا حلس  ان ب  ن اثب  ت من  ربا يف املس  جد ينش  د علي  ه  أن رس  ول هللا " :ع  ن عائش  ة رض  ي هللا عنه  ا ( 2)
فيق وم علي ه يهج و  ،يضع حلس ان من ربا يف املس جد "وكان رسول هللا  :ويف لفظ عند أيب داود وغريه .الشعر"

   " ..(2)"إن روح القدس مع حسان ما انفح عن رسول هللا  :فقال رسول هللا  ،من قال يف رسول هللا 

  :األحاديث الدالة على النهي من إنشاد الشعر في المسجد 

 موأن تق  ا ،وأن تنش  د في  ه األش  عار ،أن يس  تقاد يف املس  جد رس  ول هللا  ىأن  ه هن   ع  ن حك  يم ب  ن ح  زام 
  (3).فيه احلدود"

                                                 

، كتاب الصالة، ابب الشعر 3212برقم  6/374أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء اخللق، ابب ذكر املالئكة....، ( 1)
 . 6334برقم   ،15/262، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل حسان بن اثبت 453برقم  1/720يف املسجد، 

رتمذي واحلاكم والطرباين والطحاوي وابن شاهني من طرق عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن هشام بن أخرجه أبو داود وال( 2)
أخرج أمحد واحلاكم عن عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه أيب الزاند عبد هللا بن ذكوان عن  به, عروة عن أبيه عن عائشة

، سنن الرتمذي  5015برقم  5/176جاء يف الشعر،  ابب ماهشام بن عروة به. انظر: سنن أيب داود كتاب األدب، 
، املستدرك كتاب معرفة الصحابة ابب ذكر مناقب 2846برقم 5/126كتاب األدب، ابب ما جاء يف إنشاد الشعر، 

، شرح معاين اآلاثر كتاب 4/37، املعجم الكبري 6/72املسند  ,1658برقم  3/555حسان بن اثبت األنصاري 
. وفيه 588، انسخ احلديث البن شاهني ص/6859برقم  4/113عر هل هي مكروهة أم ال؟ الكراهة ابب رواية الش

وابقي رجاله  578فقيها" التقريب ص/ن "صدوق تغري حفظه ملا قدم بغداد وكا :عبد الرمحن بن أيب الزاند قال احلافظ عنه
يث مث إنه يروي عن هشام بن عروة وعن أبيه ثقات عبد الرمحن بن أيب الزاند وإن كان فيه مقال قد روى عنه مجاعة هذا احلد

ترمجته يف  : وانظر 3/341التهذيب " انظر: "أثبت الناس يف هشام بن عروة عبد الرمحن بن أيب الزاند : وقال ابن معني
. فاحلديث يكون حسنا إن شاء هللا وقال الرتمذي حسن صحيح 477الكواكب النريات يف امللحق األول من احملقق ص/

 4/215"صحيح" وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة  : قال احلاكم صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" وقال الذهيبغريب "و 
"فيبدو أن لعبد الرمحن بن أيب الزاند فيه شيخني: والده أبو الزاند وهشام بن عروة وكان يرويه اترة عن هذا واترة عن  : وقال

ثقة تكلم فيه بعضهم على تفصيل حققه العالمة عبد الرمحن املعلمي اليماين هذا واترة جيمعهما. وهللا أعلم وهو يف نفسه 
فلرياجعه من شاء التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل: للشيخ عبد الرمحن بن حيى املعلمي, حتقيق حممد رمحه هللا 

 ." 34-1/33انصر الدين األلباين, املكتبة السلفية, بالهور, 

 =وفا وأبو داود والدارقطين والبيهقي والطرباين وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن حممد بن عبد هللا محد موقأخرجه أ( 3)
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 لماء في إنشاد الشعر في المسجد وأدلتهمالمطلب الثاني: آراء الع

ولك ن اإلم ام اب ن ش اهني ق د س كت عنه ا إال  ،أورد ابن شاهني وابن اجل وزي أحادي ث الب اب املتعارض ة 
وأم  ا اإلم  ام اب  ن اجل  وزي فإن  ه حك  م أبن احل  ديثني يف  (1)،أن  ه ذك  ر املس  ألة يف كتاب  ه انس  خ احل  ديث ومنس  وخه

مث مج ع ب ني أحادي ث  ،أثب ت م ن احل ديث يف النه ي ع ن ذل ك ل هللا إنشاد حس ان يف املس جد يف عه د رس و 
أو أن  ه حيم  ل عل  ى  ،الب  اب أبن النه  ي يف إنش  اد الش  عر يف املس  جد حمم  ول عل  ى م  ن جيعل  ه ع  ادة وي  داوم علي  ه

  (2)مث أشار إىل أن غالب الشعر يكون مذموما. ،الشعر املذموم

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ولك ن م ن  ،كت عنه اوأم ا اب ن ش اهني فق د س  ،م أن ابن اجلوزي سلك مسلك اجلمع ب ني ال رواَيتتقد 
 إزال   ة يفتلف   وا فالعلم   اء اخ ،وم   نهم م   ن ذك   ر وجوه   ا أخ   رى للجم   ع ،العلم   اء م   ن ذه   ب إىل م   ذهب النس   خ

 : التعارض بني أحاديث الباب على مسلكني
                                                 

. سنن أيب داود كتاب احلدود، ابب يف إقامة 3/434الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام مرفوعا. انظر: املسند  =
، 8/328السنن الكربى  3079برقم  3/69لدايت ، السنن للدارقطين كتاب احلدود وا4490برقم  4/407احلد، 

وحممد بن عبد هللا بن  168اإلعالم ص/ 588، انسخ احلديث البن شاهني ص/3130برقم  3/228املعجم الكبري 
: "عن حكيم 2/71. وقال الذهيب يف امليزان 338"مقبول" ص/ : مهاجر الشعيثي صدوق. وزفر بن وثيمة قال يف التقريب

عن الشعر واحلدود يف املسجد، ضعفه عبد احلق أعين احلديث، وقال ابن القطان: علته اجلهل حبال زفر.  بن حزام يف النهي
تفرد عنه حممد بن عبد هللا الشعيثي، قلت: قد وثقه ابن معني ودحيم" وفيه علة أخرى وهي "أن زفر بن وثيمة مل يلق حكيم 

افظ ابن حجر: "رواه أمحد وأبو داود إبسناد ضعيف" بلوغ وقال احل 2/198التهذيب  :بن حزام، كما قاله دحيم" انظر
ولكنه قال يف التلخيص  40املرام من أدلة األحكام: لإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين , قدميي كتب خانه كراتشي, ص/

ي عن "وال أبس إبسناده" واحلديث أخرجه أمحد مرفوعا من طريق آخر عن وكيع عن حممد بن عبد هللا الشعيث :4/78
العباس بن عبد الرمحن املدين عن حكيم بن حزام خمتصرا، ولكن فيه العباس بن عبد الرمحن املدين، قال احلسيين يف اإلكمال 

"جمهول" وقع احلافظ ابن حجر يف وهم يف التعجيل يف اسم هذا الراوي كما ذكره األلباين وحمققوا املسند، فإسناد  :41ص/
لعباس هذا، ولكن مبجموع الطريقني حيصل للحديث قوة، كما أن للحديث شواهد؛ ومن هذا احلديث أيضا ضعيف لوجود ا

أقواها: ما رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه من طرق عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
ه الضالة، وعن احللق يوم اجلمعة". انظر: "أنه هنى عن الشراء والبيع يف املسجد، وأن تنشد فيه األشعار، وأن تنشد في النيب 

، سنن الرتمذي أبواب 1/454، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة، 2/179املسند 
، سنن ابن ماجه  322برقم  2/139الصالة، ابب ما جاء يف كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر يف املسجد، 

واحلديث حسن من أجل ابن عجالن، وقال  749برقم  1/414اجلماعات، ابب ما يكره يف املساجد، كتاب املساجد و 
احلافظ: "وإسناده صحيح إىل عمرو فمن يصحح نسخته يصححه ويف املعىن عدة أحاديث لكن يف أسانيدها مقال" الفتح 

. فحديث حكيم 11/257سند . وعمرو بن شعيب وأبوه شعيب بن حممد فكلهم صدوق، كما حسنه حمققوا امل1/722
 . 7/361بن حزام حسن ابملتابعات والشواهد، كما حسنه الشيخ األلباين يف اإلرواء 

 . 589-588انسخ احلديث البن شاهني ص/( 1)

 . 170اإلعالم ص/ (2)
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نس خ وادع ى  ،ذك ر احل افظ اب ن حج ر كم ا  ب وينعب د املل ك ال: ادعاء النس خ، ذه ب إلي ه املسلك األول
فه و حيت اج إىل دلي ل ق اطع  ،ألن الس نخ ال يثب ت مبج رد التع ارض ،ولكنه رأي مرج وححاديث النهي. أباإلذن 
 (1) .، واستبعده احلافظ ابن حجرلثبوته

النه  ي مح  ل : األول؛ مج  ع العراق  ي يف ش  رح الرتم  ذي ب  وجهنيوق  د  اجلم  ع ب  ني ال  رواَيت.: املس  لك الث  اين
كهج اء   ،محل أحاديث الرخصة على الشعر احلسن املأذون في ه: الثاين ،زيه والرخصة على بيان اجلوازعلى التنْ 

وحيم  ل النه  ي عل  ى التف  اخر  ،واحل  ث عل  ى الزه  د ومك  ارم األخ  الق وغ  ري ذل  ك ،حس  ان للمش  ركني ومدح  ه 
حل افظ اب ن حج ر ب ني األحادي ث حبم ل مج ع ا، وك ذا ق ال اب ن الع ريب، و واهلجاء والزور وصفة اخلمر وحنو ذلك

ومح  ل الطح  اوي  (2).ومح  ل امل  أذون في  ه عل  ى م  ا س  لم م  ن ذل  ك ،النه  ي عل  ى تناش  د أش  عار اجلاهلي  ة واملبطل  ني
إما أن يكون ذلك من الش عر املنه ي عن ه وه و الش عر ال ذي كان ت ق ري  : األحاديث املانعة على ثالثة أشياء

ت ؤبن في ه النس اء وت زرأ في ه األم وال وإم ا أن م ن الش عر ال ذي يغل ب هتجو به وإما أن يك ون م ن الش عر ال ذي 
  (3). "سجد حبيث من كان فيه متشاغال بهعلى امل

مك ن اجلم ع هن ا أوق د  ،ج ببل إذا أمكن اجلمع بني األحاديث ه و الوا األوىل،أن اجلمع هو  هبذا وتبني
م  ا تق  دم ك  ،ع ك  انو مل  ذموم م  ن أي ن  املس  جد عل  ى الش  عر افيحم  ل النه  ي ع  ن إنش  اد الش  عر يف  ،ب  ال تعس  ف

 . ، ما مل يغلب على املسجد، وهللا أعلموحيمل اإلذن على ما عدا ذلك

                                                 

 .1/722فتح الباري ( 1)

 . 3/417، عون املعبود 2/185، نيل األوطار 1/722فتح الباري  (2)

 . 188-4/187اآلاثر شرح معاين ( 3)
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 المبحث السادس

 الشرب قائما  

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الشرب قائما  
ً األحاديث   : الواردة في النهي عن الشرب قائما

 (1). عن الشرب قائما" هللا  "هنى رسول :عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري  ( 1)
 :"قال قتادة فقلنا :" ويف لفظ عند مسلم زَيدةهنى أن يشرب الرجل قائما أن النيب "عن أنس  ( 2)
 (2). "ذاك أشر وأخبث" :فقال ؟فاألكل
"ال يشربن أحد  :الرجل قائما" ويف لفظ عند مسلم بهنى أن يشر  أن النيب : "عن أيب هريرة  ( 3)

"لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف بطنه  :وعند األثرم بلفظ ليستقئ"فمن نسي ف ،منكم قائما
 (3).الستقاء"
 (4).هنى عن الشرب قائما" "أن النيب  :عن اجلارود بن املعلى ( 4)
 ؟أحتب أن يشرب معك اهلر :فقال له ،رأى رجال يشرب قائما أن النيب : "عن أيب هريرة  ( 5)
 (5).منه الشيطان"" فقد شرب معك من هو شر  :"ال" فقال :قال

                                                 

، 228 /، انسخ احلديث لألثرم ص5246برقم  13/196صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب كراهية الشرب قائما، ( 1)
 .378، اإلعالم ص: 540انسخ احلديث البن شاهني ص: 

، 228، انسخ احلديث لألثرم ص 5243برقم  13/194صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب كراهية الشرب قائما، ( 2)
 .378، اإلعالم ص: 540انسخ احلديث البن شاهني ص: 

، 228، انسخ احلديث لألثرم ص 5247برقم  13/197صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب كراهية الشرب قائما، ( 3)
 .539انسخ احلديث البن شاهني ص: 

سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب أخرجه الرتمذي والطحاوي والطرباين وابن شاهني من طرق عن خالد بن احلارث عن ( 4)
مسلم اجلذمي عن اجلارود رضي هللا عنه . سقط )قتادة بني سعيد وبني أيب مسلم يف إسناد ابن شاهني . انظر: سنن 

، شرح معاين اآلاثر، كتاب 1881برقم  4/265الرتمذي، كتاب األشربة، ابب ماء جاء يف النهي عن الشرب قائما، 
، انسخ احلديث البن شاهني ص: 268-2/267، املعجم الكبري 6690برقم  4/80قائما الكراهة، ابب الشرب 

، وفيه علة أخرى أبن قتادة مل يسمع هذا احلديث من 1205، وفيه أبو مسلم اجلذمي مقبول كما يف التقريب ص: 541
، ولكن صحيخ 4/519أيب مسلم كما قاله الدار قطين، كما أن قتادة مدلس كما قاله ابن حبان، انظر التهذيب 

 ."صحيح مبا قبله" :كما قال الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي بعد حديث ابن عمر  ،ابلشواهد

، 2/301انظر: املسند  .أخرجه أمحد والدارمي واألثرم والبزار من طرق عن شعبة عن أيب الزايد الطحان عن أيب هريرة به( 5)
، واإلسناد فيه أبو 3/342، كشف األستار 228سخ احلديث لألثرم ص: ، ان2174برقم  1351سنن الدارمي ص: 

بن معني  حييحسن القول فيه  ،الزايد الطحان وهو موىل احلسن بن علي كما جاء يف بعض الطرق مل يرو عنه غري شعبة
احلديث" ولكن "شيخ صاحل  :9/373والتعديل  اجلرح، وقال أبو حامت يف 10/102وذكره احلافظ أيضا يف الفتح  ،فوثقه

 = :وقالوا أيضا ،" ال يعرف" له حديثان يف كتاب غرائب شعبة للنسائي قاله حمققوا املسند :4/526قال الذهيب يف امليزان 
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 :األحاديث الواردة على جواز الشرب قائما

يشرب قائما " هذا لفظ األثرم وابن  "رأيت رسول هللا  :عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ( 1)
 (1).قائما من زمزم" شرب النيب : "يف الصحيحني بلفظ، و شاهني
مث أيت  ،كوفة حىت حضرت العصرمث قعد يف حوائج الناس يف رحبة ال ,أنه صلى الظهرعن علي  ( 2)

إن انسا يكرهون " :مث قال ،مث قام فشرب فضله وهو قائم ،مباء وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه
 (2)..صنع مثل ما صنعت" وإن النيب  ,الشرب قائما

 (3).يشرب قائما وقاعدا" رأيت رسول هللا : "عن عبد هللا بن عمرو  ( 3)
فقطعت أم سليم رأس  ،دخل عليهم فإذا قربة معلقة فشرب قائما أن رسول هللا " :عن أم سليم ( 4)

 (4) دخل على أم سليم إىل آخره. أن النيب " :القربة" وروي احلديث عن أنس أيضا

                                                 

 " .والغرابة بينة يف متنه ،فهو غريب تفرد بروايته أبو الزايد هذا عن أيب هريرة ،"قلنا ويغلب على ظننا أن هذا احلديث أحدمها =
 .13/381انظر: املسند 

، صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب 5617برقم  10/100صحيح البخاري، كتاب األشربة، ابب الشرب قائما، ( 1)
، انسخ احلديث البن 227، انسخ احلديث لألثرم ص 5251-5249برقم  13/197الشرب من ماء زمزم قائما، 

 .542-541شاهني ص: 

خمتصرا، انسخ  380، اإلعالم ص: 5616برقم  10/100ئما، صحيح البخاري، كتاب األشربة، ابب الشرب قا( 2)
 خمتصرا. 227احلديث لألثرم ص: 

وعمرو  ,أخرجه أمحد والرتمذي وابن شاهني من طرق عن حسني بن ذكوان املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( 3)
، فاإلسناد حسن ,أيضا مطر الوراق عند أمحد وأبوه صدوقان وأما حسني املعلم فهو ثقة واتبعه مقاتل عند عبد الرزاق واتبعه

ن الرتمذي، كتاب األشربة، ابب ما جاء يف الرخصة يف نس 2/567، املصنف 206، 179، 2/178انظر: املسند 
، وحسنه األلباين يف تعليقه على سنن 542، انسخ احلديث البن شاهني ص: 1883برقم  4/266الشرب قائما، 

 .11/263الرتمذي وحمققوا املسند 

حديث أم سليم أخرجه أمحد والطحاوي وابن شاهني من طريق ابن جريج وزهري بن معاوية عن عبد الكرمي اجلزري عن الرباء ( 4)
بن زيد ابن بنت أنس عن أنس عن أم سليم به وحديث أنس أخرجه الرتمذي يف الشمائل وابن أيب شيبة من طريق سفيان بن 

، شرح معاين اآلاثر، كتاب 431، 6/376انظر: املسند  لرباء بن زيد عن أنس به.عن ا الكرميعيينة وابن جريج عن عبد 
 176، الشمائل احملمدية ص: 542، انسخ احلديث البن شاهني ص: 6713برقم  4/82الكراهة، ابب الشرب قائما 

لى الرباء بن زيد ومدار اإلسنادين ع 8/20، املصنف، كتاب األشربة، ابب من رخص يف الشرب من يف اإلداوة 215برقم 
 ،وهي أن عبد الكرمي مل يسمع من الرباء كما قاله على بن املديين ،، وفيه علة أخرى164وهو مقبول كما يف التقريب ص: 

ولكن اتبعه شريك بن عبد هللا عن محيد عن أنس به كما  ،، فاإلسناد ضعيف134ونقل عنه ابن أيب حامت يف املراسيل ص: 
حلال شريك القاضي،  ،، ولكنه إسناد ضعيف1/204، والطرباين يف األوسط 4/83 اآلاثر عند الطحاوي يف شرح معاين

( وصححه حمقق الكتاب الشيخ سعيد 213ولكن احلديث له شاهد من حديث كبشة كما عند الرتمذي يف الشمائل برقم 
 بن عباس يف تعليقه.
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 (1)..ونشرب وحنن قيام" , كل وحنن منشي "كنا على عهد رسول هللا  :عن ابن عمر ( 5)

 هموأدلت المطلب الثاني: آراء العلماء في الشرب قائما  

مة من بني اآلئ  كتبهمزي يفاألثرم وابن شاهني وابن اجلو  :ذكر مسألة )الشرب قائما( كل من األئمة 
 ثة مذاهب.لى ثالععارض مث اختلفوا يف إزالة الت ،فأوردوا فيها أحاديث الباب املتعارضة اخلمسة،

 :بقوله ،نهياديث الحلى أعذهب اإلمام األثرم إىل ترجيح أحاديث جواز الشرب قائما : املذهب األول
هة من الكرا يرة يفهر  حديث أيبألن  ،وأحاديث الرخصة أثبت ،" فاختلفت األحاديث يف هذا الباب

  وجهني:
 . مل يروه غري معمر وكان معمر مضطراب يف حديث األعم  وخيطئ فيه: أحدمها

مث أبني ذلك  ،رة غريهوال أعرف له عن أيب هري ،وليس ابملشهور ابحلديث ،عن أيب زَيد: والوجه اآلخر
وأما حديث  ،فكان هذا خرب ساقط ،ال أبس به :فقال ؟يف ضعفه أنه قد سئل أبو هريرة عن الشرب قائما

روى سفيان وزهري عن عبد الكر  اجلزري  ،إال أنه قد جاء عن أنس خالفه ،أنس فهو حديث جيد اإلسناد
إال أنه  ،وحديث الكراهة عن أنس هو أثبت ،شرب وهو قائم عن الرباء ابن بنت أنس عن أنس أن النيب 

أال ترى  ،وإن كان حديث الكراهة أثبت ،ملا صحت أحاديث الرخصة فقد ميكن أن يكون هذا أصح اخلربين
وليس ذلك يف كل  ،أنه رمبا روى الثبت حديثا خمالفة فيه من هو دونه فيكون الذي هو دونه فيه أصوب

                                                 

عن يزيد بن عطارد أيب البزري عن ابن عمر . انظر: املسند أخرجه أمحد والطحاوي وابن شاهني واألثرم عن عمران بن حدير ( 1)
الطحاوي يف شرح معاين  د، وجاء عن227، انسخ احلديث لألثرم ص 543، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/12

ولكن اإلسناد معلول  ،والصواب عمران بن حدير وهو ثقة ،)عمران بن جرير ( فلعله حصل فيه تصحيف 4/82اآلاثر 
، واحلديث مروي من طريق آخر أخرجه أمحد والرتمذي وابن 1113كما يف التقريب ص:   ،وهو مقبول ،عطاردبيزيد بن 

: انظر .ماجه والطحاوي وابن شاهني واألثرم من طرق عن حفص بن غياث عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر به
، سنن 1880برقم  4/265عن الشرب قائما،  ، سنن الرتمذي، كتاب األشربة، ابب ما جاء يف النهي2/108املسند 

انسخ  ,6709برقم  4/82، شرح معاين اآلاثر 3301برقم  4/27ابن ماجه، كتاب األطعمة، ابب األكل قائما، 
وصححه األلباين يف تعليه على سنن  ،رجاله ثقات، و 227، انسخ احلديث لألثرم ص: 543احلديث البن شاهني ص: 

وصححه الرتمذي وابن  ،"رجاله ثقات رجال الشيخني :د ذكروا هلذا اإلسناد علة حيث قالواولكن حمققي املسن ،الرتمذي
وأراه مسع حديث عمران بن حدير  ،وما أراه إال وهم فيه :فقال ،إال أن ابن معني أعله بوهم حفص بن غياث فيه ،حبان

إمنا هو  :مث قال ،كاملنكر له  ؟!دري ما ذاكما أ :وسأل أبوبكر بن األثرم اإلمام أمحد عن هذا احلديث فقال ،فغلط هبذا
وإمنا هو حديث أيب  ،"نعس حفص نعسة يعىن حني روى حديث عبيد هللا: حديث يزيد بن عطارد، وقال علي ابن املديين

، وقال الرتمذي يف 8/195بغداد  واتريخ، 205جري أليب داود ص: انظر سؤاالت اآل "البزري يعين )يزيد بن عطارد
هذا حديث فيه  :سألت حممدا عن هذا احلديث يعىن )حديث حفص بن غياث( فقال :"792-2/791 العلل الكبري

وإمنا يعرف من حديث عمران بن حدير عن أيب  ،" ال يعرف عن عبيد هللا إال من وجه رواية حفص :نظر " قال أبو عيسى
وخاصة أن حفص بن غياث وإن كان  ،قلت: كالم هؤالء النقاد واضح . 10/113البزري عن ابن عمر " انظر: املسند 

 ، فاحلديث يكون ضعيفا. وهللا أعلم . 260كما يف التقريب ص:   ،ثقة إال أنه تغري قليال يف اآلخر
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قدم انفع يف أحاديث على سامل  . امل بن عبد هللا يقدم على انفعقد كان س ،اباب وسنفتح لك منها ء،شي
مث قضى  وكان سفيان بن سعيد يقدم على شريك يف صحة الرواية تقدميا شديدا ،فقيل انفع فيها أصوب

ومثل هذا كثري، وأما حديث أيب سعيد فإنه روي عن أيب عيسى األسواري  ،نيلشريك على سفيان يف حديث
 (1) وال نعرف له عن أيب سعيد غري هذا احلديث وآخر" ،لعلموليس ابملشهور اب

يف رأي ابن شاهني تبني يل أنه مل يستقر يف هذه املسألة على  بعد التأمل ،دعاء النسخا: املذهب الثاين
ومال إىل أن أحاديث الرخصة انسخة  ،فقد استبعد أوال دعوى النسخ مث عاد وأورد احتماله ،أمر حمدد

وأن  ،أنه شرب قائما "صح عن النيب  :حيث قال رمحه هللا عقب أحاديث النهي ،ألحاديث النهي
ألنه لو   ،واإلابحة للشرب قائما أقرب إىل أن يكون نسخه النهي ،كانو يشربون قياما  أصحاب رسول هللا 

له دون  اولو كان شربه قيام يشربون قياما كان النهي اثبتا أو هو آخر األمرين ملا كان أصحاب رسول هللا 
وهذا أشبه أن يكون  ألهنم كانوا يفعلون هذا على عهد رسول هللا  املا جاز ألصحابه أن يشربوا قيام ،غريه

 (2)."انسخا للنهي. وهللا أعلم
ومع هذا أنه : "وأهنا منسوخة وأشار إليه بقوله ،ذكر أيضا اإلمام األثرم احتمال نسخ أحاديث النهي 

على الرخصة  ألان وجدان العلماء من أصحاب النيب  ،أن الرخصة بعدهاإن كانت الكراهة أبصل اثبت 
مث أجازه  ،عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وعبد هللا بن الزبري رضي هللا عنهم

 (3)التابعون سامل بن عبد هللا وطاووس وسعيد بن جبري والشعيب وإبراهيم وغريهم".
"هذه  :ذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل اختيار مذهب اجلمع بقوله جلمع بني الرواَيت.ا: املذهب الثالث

وإمنا األوىل الشرب قاعدا فكونه عليه السالم شرب قائما فإنه إما  ،األحاديث ال تدخل يف الناسخ واملنسوخ
 (4) .لبيان اجلواز أو لعذر"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : سالكالعلماء يف رفع التعارض بني أحاديث الباب على ثالثة م فاختال كما سبق
ن أحاديث أل ف،عيضذهب متقدم أن اإلمام األثرم قد اختاره ولكنه  .: مسلك الرتجيحاملسلك األول

 ،حرواية غري واضالف الخراوي وتضعيف اإلمام األثرم هلذه األحاديث بدعوى أن عمل ال ،النهي اثبتة أيضا
لة من اإلمام مسلم مج أخرج "ا رآى" العربة مبا روى ال مب :وهلذا قال العلماء ،ؤوهلا بتأويلالحتمال أنه ي

جيح وأما الرت  ،عنيو املتإنه هفأحاديث النهي كما تقدم خترجيها، فإذا تعارضت األحاديث فاجلمع إذا أمكن 
 اب كما سيأيت.ديث البأحاني أمكن اجلمع ب، وقد فإنه اليصار إال إذا مل ميكن اجلمع أو مل يثبت النسخ

                                                 

 . 230-228انسخ احلديث لألثرم ص: ( 1)

  .545انسخ احلديث البن شاهني ص:  (2)

 . 230انسخ احلديث لألثرم ص: ( 3)

 . 381اإلعالم ص:  (4)
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 : لى قولنيعاختلف أصحاب هذا املسلك  دعاء النسخ.ا: املسلك الثالث
ام ليه جنح اإلم، وإوازث اجلأبحادي مال اإلمام ابن شاهني إىل أن أحاديث النهي منسوخة: القول األول

 : استدل أصحاب هذا القول أبمريناألثرم على تقدير ثبوت أحاديث الكراهة، و 
 ياما.قشربون يبت عن اخللفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعني أهنم كانوا ثما   ( 1)
، عنه باس رضي هللاعأبنه شرب قائما يف حجة الوداع كما جاء عن ابن  ما ثبت عن النيب   ( 2)

 .فدل على أنه كان متأخرا

على  ة اليدلصحابوجمرد وجود عمل ال ،ولكن جياب أبن النسخ ال يثبت مبثل هذا االحتماالت
قائما  لنيب شرب ا ثبوت ما مل أيت تصريح منهم على النسخ وهو منتف يف هذه املسألة، وكذلك ،النسخ

يضا أن النيب أحيتمل و  ،يضابل حيتمل العكس أ ،عن أحاديث النهيه يف حجة الوداع اليدل على مطلق أتخر 
 .شرب قائما لسبب اقتضى ذلك كما سيأيت 

فادعى نسخ أحاديث  ،حزم إىل عكس ما قاله أصحاب القول األول ذهب اإلمام ابن: القول الثاين
وأحاديث النهي مقررة حلكم  ،متمسكا أبن اجلواز على وفق األصل وهو اإلابحة ،اجلواز أبحاديث النهي

وكيف يصار إىل  ،يثبت ابالحتمال النسخ الألن احلافظ ابن حجر و  اإلمام النووي ولكن رده (1)،الشرع
وأجاب بعضهم أبن أحاديث اجلواز   لو ثبت ابلتاريخ وأىن له بذلك ؟اجلمع بني األحاديثالنسخ مع إمكان 

 دل على اجلواز ويتأيد بفعل اخللفاء الراشدين بعده يف حجة الوداع من فعله  متأخرة ملا وقع منه 
 (2) . فدعوى النسخ بقوليه ضعيفة

يف وجوه  اختالف يث علىماء بني األحادمجع مجاعة من العلاجلمع بني الرواَيت، : املسلك الثالث
  :اجلمع فيما بينهم

اسع يف  ، ام  يف حاجتنا أي"قم يف حاجتنا" : تقول العرب ،منهم من محل القيام على معا املشيف
فيكون معا حديث النهي أن يشرب الرجل أو أيكل ماشيا يريد أن يكون شربه وأكله على  ،حاجتنا
فيناله من ذلك شرق أو تعقد من  ،ان مستعجال يف سفر أو حاجة وهو ميشييشرب إذا ك وأن ال ،طمأنينة

وال أبس  ،يراد به غري ما  وال ساع "ويكون معا حديث اجلواز "كان يشرب وهو قائم ،املاء يف صدره
 (3).فهو مبن زلة القاعد ،ألنه يكون على طمأنينة ،بذلك

فإن الشرب  ،خمافة وقوع ضرر به ،جهة الطب إن النهي عن الشرب قائما إمنا هو من :ومنهم من قال
أيمن منه من شرب  وكل ذلك قد ال ،وحصول الوجع يف الكبد أو احللق ،قاعدا أمكن وأبعد من الشرق

إمنا أكره الشرب قائما " :وإىل حنوه جنح الطحاوي حيث نقل فيه قول الشعيب أنه قال ،ذكره احلافظ ،قائما
                                                 

 .7/520 احمللى (1)

 .10/104فتح الباري  ،195-13/194املنهاج للنووي  (2)

 .227ص:  البن قتيبة أتويل خمتلف احلديث (3)
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 (2). عديدة يف الشرب قائما ذكر ابن القيم آفات (1)"ألنه داء
 هقال ،وأحاديث اجلواز على بيانه ،ديب واإلرشادأزيه والتومنهم من محل أحاديث النهي على كراهة التنْ 

وهذا أحسن املسالك وأسلمها وأبعدها من  ،يف آخرين (5)وابن بطال (4)وهو طريقة اخلطايب (3)احلافظ
إن ثبتت الكراهة  :فقال ،أشار األثرم إىل ذلك أخريام  و ،وهو الذي اختاره ابن اجلوزي كما تقداالعرتاض

وقال  وهو الذي صوبه اإلمام النووي ،وبذلك جزم الطربي "،محلت على االرشاد والتأديب ال على التحر 
 أن قائما شرب ملن فيستحب ،والندب االستحباب على فمحمول( يفليستق ينس فمن)  قوله وأماأيضا:"
 (6)". االستحباب على محل الوجوب على محله تعذر إذا األمر نإف ،الصريح الصحيح احلديث هلذا يتقاأيه

 ,شرب من ماء زمزم قائما أن النيب " :يف شرح حديث ابن عباس وقال الشيخ عبيد هللا املباركفوري
ف ألنه جيوز أن يكون األمر فيه على ما حل ،ويف االستدالل بذلك على استحباب شرب ماء زمزم قائما نظر

ويكون ذلك مراد ابن عباس من قوله  ،عليه عكرمة وهو أنه شرب وهو على الراحلة، ويطلق عليه )قائم(
وجيوز أن حيمل على ظاهره ويكون دليال على  ،فال يكون بينه وبني النهي عن الشرب قائما تضاد ،)قائما(

از.وقيل أو لعذر به يف ذلك املقام إابحة الشرب قائما يعا أنه عليه الصالة والسالم شربه قائما لبيان اجلو 
  (7). من الطني أو اإلزدحام وهللا أعلم"

 ستعان.وهو امل كالنفمذهب اجلمع هو أعدل املذاهب واملسالك. وهللا أعلم ابلصواب وعليه الت
** *** ** 

                                                 

 .4/83شرح معاين اآلاثر  (1)

 .4/229زاد املعاد  انظر : (2)

 .10/104فتح الباري  (3)

 .4/275معامل السنن  (4)

 73-6/72شرح ابن بطال  (5)

 .13/195املنهاج للنووي ( 6)

 .6/414مرعاة املفاتيح  (7)
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 المبحث السابع

 أفضل الثياب

 المطلب األول: األحاديث الواردة في أفضل الثياب
 : على أن خير الثياب البياضاألحاديث الدالة 

. وكفنوا فيها مواتكم" ،فإهنا أطهر وأطيب ،" البسوا البياض :عن النيب عن مسرة بن جندب  ( 1)
(1) 

 (2) .  :حنوهعن ابن عباس رضي هللا عنمها عن النيب  ( 2)

مساجدكم : "" إن من خري ما زرت هللا يف مالئكم" ويف لفظ :قال عن أيب الدرداء عن النيب  ( 3)
 (3) .كم البياض"وقبور 

                                                 

أخرجه أمحد والرتمذي وابن ماجه وابن أيب شيبة وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن سفيان بن عيينة عن حبيب بن أيب ( 1)
ولكن اتبعه احلكم بن  ،وحبيب بن أيب اثبت ثقه، ولكنه كثري اإلرسال والتدليس ،اثبت عن ميمون بن أيب شبيب عن مسرة به

"روايته عن  :وقال الفالس ،فهو يرسل عن الصحابة ،وميمون بن أيب شبيب صدوق كثري اإلرسال ،ند أمحدعتيبة كما ع
أخرجه أمحد وعبد الرزاق والنسائي واحلاكم والبيهقي وابن  ،الصحابة منقطعة" وروي احلديث من طريق آخر وهو صحيح

، 5/13انظر: املسند  .فاحلديث صحيح ،اله ثقاترج ،ة عن أيب املهلب عن مسرة بهبشاهني من طريق أيوب عن أيب قال
سنن ابن ماجه، كتاب  ,2810برقم  5/109، سنن الرتمذي، كتاب األدب، ابب ما جاء يف لبس البياض، 21، 20

، املصنف البن أيب شيبة، كتاب اجلنائز، ابب من قال ليكون 3567برقم  4/146اللباس، ابب البياض من الثياب، 
، املصنف لعبد الرزاق 386، اإلعالم ص: 559، 557انسخ احلديث البن شاهني ص: ، 3/266الكفن أبيض 

، املستدرك، كتاب 1895برقم  4/335 ؟، سنن النسائي، كتاب اجلنائز، ابب أي الكفن خري6198برقم  3/28
يث ، واحلد3/403، السنن الكربى، كتاب اجلنائز، ابب استحباب البياض يف الكفن 7375برقم  4/205اللباس 
 .33/382وحمققوا املسند  ،صححه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي ،صحيح

أخرجه أمحد وعبد الرزاق وأبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والطرباين وابن شاهني وبن اجلوزي من طرق عن عبد هللا بن ( 2)
، املصنف 363، 355، 274، 1/247انظر: املسند  عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس به.

، سنن الرتمذي، كتاب 3878برقم  4/135، سنن أيب داود، كتاب الطب، ابب يف األمر ابلكحل، 3/429لعبدالرزاق 
، سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، ابب البياض من الثياب، 994برقم  3/319اجلنائز، ابب ما يستحب من األكفان، 

انسخ احلديث  65، 12/64، املعجم الكبري 7378برقم  4/205ب اللباس ، املستدرك، كتا3566برقم 4/145
 فاإلسنادكما التقريب   ،، وفيه عبد هللا بن عثمان بن خثيم وهو صدوق387، اإلعالم ص: 559البن شاهني ص: 

 .4/282، 5/161وقوى إسناده حمققوا املسند  ،فلعله للشواهد ،وصححه األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي ،حسن
أخرجه ابن ماجه واحملاملي يف أماليه وابن شاهني من طريق حممد بن حسان األزرق عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد ( 3)

ابب  انظر: سنن ابن ماجه، كتاب اللباس عن مراوان بن سامل عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن أيب الدرداء به .
، 558انسخ احلديث البن شاهني ص:  335برقم: 315ص/، األمايل 3568مبرق 4/146 البياض من الثياب

، مث إن شرحيا 931واحلديث معلول مبروان بن سامل الغفاري فهو مرتوك ورماه الساجي وغريه ابلوضع كما يف التقريب ص: 
 =نه موضوع كما يف ، حكم األلباين على احلديث أب3/488كما يف التهذيب   ،فهو مل يسمع من أيب الدرداء ،يرسل كثريا
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 : ير البياضلبس غ  النبي  على أن  األحاديث الدالة 

 (1).الثياب اخلضر" "كان أعجب اللباس إىل رسول هللا  :عن أنس رضي هللا عن النيب  ( 1)
 :ويف لفظ .عمامة ورداء قد صبغهما ابلزعفران" رأيت على رسول هللا " :عن عبد هللا بن جعفر ( 2)

 (2).مصبوغني ابلزعفران رداء وعمامة"ثوبني  " رأيت على النيب 
 (3).احلربة" كان أعجب اللباس أو أحب إىل رسول هللا : "قالعن أنس  ( 3)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في أفضل الثياب وأدلتهم 

 ،من بني اآلئمة اخلمسة ابن شاهني وابن اجلوزي مسألة )أفضل الثياب( يف كتابيهما ان:ذكر اإلمام 
  مث ذكر األحاديث اليت تدل على أن النيب  ،ني األحاديث يف األمر بلبس الثياب البياضفأورد ابن شاه

وأما اإلمام ابن  ،يلبس الثياب املصبوغة واليت تدل على أن النيب  ،كان أعجب األلوان عنده اخلضرة
اإلمام ابن اختار ،و احلربة اجلوزي فإنه زاد حديث أنس الذي يدل على أن أحب الثياب إىل رسول هللا 

 :وقال ،ألنه أمر ابلثياب البيض ،هذا ال يدخل يف الناسخ واملنسوخ :" قلت بقوله:اجلوزي مسلك اجلمع 
اإلمام ابن  مل يذكرو فكونه حيب امللون ال ينايف مدحه للبياض"  ،لكوهنا على أصل اخللقة ومل تصبا ،إهنا أطهر

 (4) ها.شاهني مسلكا يف رفع التعارض بني األحاديث بل سكت عن
                                                 

 تعليقه على سنن ابن ماجه. =
 ءوسويد وهو صدوق سي ،أخرجه البزار وابن عدي وابن شاهني من طريق سويد أيب حامت بن إبراهيم عن قتادة عن أنس( 1)

، وأخرجه ابن شاهني والطرباين من طريق إبراهيم بن املنذر عن معن بن عيسى 423كما يف التقريب ص:   ،احلفظ له أغالط
، 374كما يف التقريب ص:   ،وفيه سعيد بن بشري األزدي وهو ضعيف ،لقزاز عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أنس بها

" ثقة كان : وقال دحيم ،وهو حمتمل ،" قال البخاري يتكلمون يف حفظه :ونقل األلباين فيه قول الذهيب يف الكاشف
  :، انظر2054برقم  5/86لطريقني كما يف الصحيحة كان قدراي..." مث حسن احلديث مبجموع ا  ،مشيختنا يوثقونه

، الكامل 8027برقم  8/81، 5731برقم  6/39، املعجم األوسط 2943برقم  3/361كشف األستار 
ألن  ، األلباين هلذا احلديث مبجموع الطريقني فيه نظرني. قلت: حتس560، انسخ احلديث البن شاهني ص: 3/1258

إال أنه قيل يف ترمجتهما يف هتذيب التهذيب أهنما يرواين  ،وإن كان ضعفهما ليس بشديد سويد بن إبراهيم وسعيد بن بشري
مث إنه قد روى البخاري من طريقني عن قتادة عن أنس أنه  ،أهنما يرواين عن قتادة وهنا ،عن قتادة خاصة أحاديث منكرة

"أحب الثياب إىل  :وأثبت من حديث أنس بلفظالثياب احلربة" فرواية البخاري أصح  "أحب الثياب إىل رسول هللا  :قال
 .451، 2/294انظر: التهذيب  .الثياب اخلضر" فالذي يبدوا يل أن احلديث هبذا اللفظ ضعيف. وهللا أعلم رسول هللا 

 .بهأخرجه أبو يعلى وابن شاهني من طريق مصعب بن عيد هللا الزبريي عن أبيه عن إمساعيل بن عبد هللا بن جعفر عن أبيه ( 2)
 ،، وفيه مصعب بن عبد هللا الزبريي وهو صدوق561، انسخ احلديث البن شاهني ص: 12/160انظر: مسند أيب يعلى 
 فإسناد احلديث ضعيف.  ،، وابقي رجاله ثقات4609برقم  2/505ميزان االعتدال  :انظر .وأبوه ضعفه ابن معني

، صحيح مسلم، كتاب 5813، 5812برقم  10/339ة، صحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب الربود واحلرب والشمل( 3)
 . 5408، 5407برقم  14/281اللباس والزينة، ابب فضل لباس احلربة، 

 . 389-386، اإلعالم ص: 561-557انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 4)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

للبياض وأمره به ال  ن مدح النيب إ :حيث قال ،تقدم أن اإلمام ابن اجلوزي قد سلك مسلك اجلمع 
أو أن  ولكن اإلشكال ابق عندي ألن أنسا يقول أن احلربة من أحب اللباس إىل النيب  ،ينايف حبه للملون

مث إين  ؟،فكيف ال أيمر هبما وأيمر أمته ابلبياض أو أعجب األلوان إليه اخلضرة من أعجب اللباس 
وجدت لإلمام ابن اجلوزي وجها آخر يف كتابه )كشف املشكل( مجع بني حديث أنس " كان أحب الثياب 

 ،كان من الربود موشيا  واحلربة ماحيث قال: "األمر ابلبياض  فيهاحلربة" وبني احلديث الذي  إىل رسول هللا 
 ،ظنه عن أخرب لكنه ،حمبتها على يدل لفظومل يرو عنه  ،أنه حيبها ظن يكثر لبسها وملا رأى أنس رسول هللا 

 قال". مواتكم فيها وكفنوا ,وأطيب أطهر فإهنا ،البيض الثياب البسوا" :قال أنه  النيب عن عباس ابن روى
 :وإسحاق أمحد قال ،العلم أهل حبهيست الذي وهذا :قال ،صحيحان ومسرة عباس ابن حديث" :الرتمذي
 ..":البسوا من ثيابكم البياض" :وقال ابن حزم عقب حديث (1)".البياض فيها نكفن أن إلينا الثياب أحب

مث ذكر أيضا حديث أنس يف  "،ألنه قد صح أنه عليه السالم لبس حلة محراء ومشلة سوداء ،"هذا ليس فرضا
فصح أن األمر  ،بل كلها حق ،"ال حيل أن يرتك حديث حلديث :احلربة فقال أحب الثياب إىل النيب 

ومحل األمر ابلبياض على  ،أنواع اللباس األخرى على اإلابحة فكأنه محل لبس النيب (2)ابلبياض ندب" 
 الندب واالستحباب.

وال جيوز تكفينه بثوب ال جيوز له  ،"يستحب الثياب البيض :وجها آخر ذكر الشيخ أنور الكشمرييو  
 (3)."وأحب األقسام احلربة اليمانية ،وأحب القطعات القميص ،البياض وأحب األلوان إىل النيب  ،احلياة يف

والغالب عليها  ،أن املراد ابحلربة ما كانت فيها خطوط خفيفة" :وذكر الشيخ األلباين وجها آخر
حلربة شيئا واحدا ولكن وهبذا يكون البياض وا (4)"ابلغالب عليه ءوأن العربة تكون يف كل شي ،البياض

 يشكل عليه مبا قاله الداودي عن احلربة أبن لوهنا يكون أخضر ألهنا لباس أهل اجلنة.
على أن  فالذي ترجح لدي أن أقرب الوجوه عندي ما ذكره الشيخ أنور الكشمريي حبمل حديث احلربة

هو ما   وأما أحب األلوان إليه  ،ألهنا برد ميانية تكون موشية وخمططة ،أحب األنواع من الربود هو احلربة
وورد أيضا أنه كان لباس  (5)وعليه ثوب أبيض" " أتيت النيب  :وثبت عن أيب ذر أنه قال ،كان بياضا

                                                 

سني البواب , دار كشف املشكل من حديث الصحيحني: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي, حتقيق: علي حانظر:  ( 1)
 . 1/831الوطن ابلرايض 

 . 5/119انظر: احمللى ( 2)
العرف الشذي شرح سنن الرتمذي: للشيخ حممد أنور شاه الكشمريي,حتقيق: حممود أمحد شاكر, مؤسسة الضحى، الطبعة (3)

  (.2/411األوىل.)
 . 84، 83أحكام اجلنائز لأللباين ص:  (4)
 .5827برقم  10/347ابب الثياب البيض صحيح البخاري، كتاب اللباس، ( 5)
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مث إن النيب  ،ويف حديث جربيل املشهور (1)كما ثبت يف حديث سعد   ،املالئكة إذا جاؤوا يف شكل اإلنسان
 ث أنس يف الثياب اخلضر أبنه كان أعجب اللباس إىل النيب وأما حدي ،به أمته ورغبهم يف لبسه أمر  فهو

وإن ثبت فإنه حيتمل أن يكون مطابقا حلديث احلربة على رأي الداودي  ،حديث ضعيف كما تقدم خترجيه
ألنه قال عن احلربة أبن لوهنا يكون أخضر فال تعارض حينئذ بني  ،(2)يما نقل عنه احلافظ ابن حجرف

 حلديث ما دام يف ثبوته نظر وهو خمالف ظاهرا مبا جاء يف صحيح البخاري عن أنس ولكن ا ،احلديثني
ثبت ، كان يلبس الثياب اخلضر  مع أن النيب ، نفسه فال عربة مبا يدل عليه أبنه أحب اللباس عند النيب 

ين فرأيت عليه برد "انطلقت مع أيب حنو النيب  :فيه حديث أيب رمثة عند أيب داود وغريه بلفظ
واي اْلباُسونا ثِياااًب  ﴿ :قال تعاىل ،"الثياب اخلضر من لباس أهل اجلنة :(4)وقال احلافظ ابن بطال ،(3)أخضرين"

راقٍ  ب ْ ِإْست ا فهذا : مث ذكر حديث أيب رمثة.قلت "وكفى هبذا شرفا للخضرة وترغيبا فيها (5)﴾ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس وا
 ضليته. وهللا أعلم.يدل على جواز لبس الثياب اخلضر ال على أف

                                                 

 . 5826املصدر السابق برقم ( 1)
  .10/340انظر: فتح الباري ( 2)
 ، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود . 4065برقم  4/216سنن أيب داود، كتاب اللباس، ابب يف اخلضرة ( 3)
 .  9/102شرح ابن بطال على صحيح البخاري  (4)
 [31]الكهف/( 5)
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 المبحث الثامن

 االستلقاء ووضع الرجل على األخرى 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في االستلقاء ووضع الرجل على األخرى 
 : االستلقاء ووضع الرجل على األخرىجواز األحاديث الواردة في 

رجليه  ىواضعا إحد ,جدمستلقيا يف املس  أنه رأى رسول هللا :عن عبد هللا بن زيد بن عاصم ( 1)
 (1) على األخرى.

 : االستلقاء ووضع الرجل على األخرىالنهي عن األحاديث الواردة في 

مث يضع إحدى رجليه على  ,أن يستلقي الرجل على قفاه "هنى رسول هللا : عن جابر  ( 2)
 (2) .األخرى"

لرجل على المطلب الثاني: آراء العلماء في األحاديث الواردة في االستلقاء ووضع ا

  : األخرى

وأوردا فيها  ،ابن شاهني وابن اجلوزي ان:ذكر مسألة )االستلقاء ووضع الرجل على األخرى( اإلمام 
، حيث قال عن حديث مث ذكر اإلمام ابن شاهني احتمال وقوع النسخ يف املسألة ،األحاديث املتعارضة

والذي يصح عندان نسخه فعال  ،عن عمه "حيتمل أبن يكون منسوخا حبديث الزهري عن عباد بن َتيم جابر:
وحده ألنه  ولو مل يكن للصحابة يف هذا فعل لقلنا إما أن يكون هذا للنيب  ،أيب بكر وعمر مثل ذلك سواء
 (3) وهللا أعلم."أو نقول نسخ النهي الفعال ،هنى عن أشياء وخص هو بفعلها

إمنا  ،"ليس هذا من ابب الناسخ واملنسوخ :احتمال النسخ مث رجح اجلمع بقوله يرد اإلمام ابن اجلوز  
فإذا استلقى أحدهم  ،وما كانوا يلبسون السراويالت ،هنى عن ذلك ألن القوم كانت أزرهم فيها ضيق وقصر

،  فإذا أمن هذا مبثل لبس السروايل وحنوه مما يسرت فال أبس ،ووضع رجال على رجل مل أيمن أن تبدو عورته
 (4). بكر وعمر يفعالن ذلك" كان أبو

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : ف العلماء يف إزالة التعارض بني األحاديث على مسلكنياختالكما تقدم   
احلافظ عن  هنقل، و تقدم أن اإلمام ابن شاهني ذكر احتمال النسخ ،ادعاء النسخ: املسلك األول

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب 475برقم  1/740صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب االستلقاء يف املسجد ومد الرجل، ( 1)
، انسخ احلديث البن 5471برقم  14/304اللباس، ابب يف إابحة االستلقاء ووضع إحدى الرجلني على األخرى، 

 . 439، اإلعالم ص: 607شاهني ص: 
 14/303والزينة، ابب يف منع االستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلني على األخرى، صحيح مسلم، كتاب اللباس ( 2)

 . 439، اإلعالم ص: 607، انسخ احلديث البن شاهني ص: 5470-5468برقم 
  .609-608انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 3)
 . 441انسخ احلديث البن شاهني ص: اإلعالم ص: ( 4)
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مث إن احلافظ عزى وهللا أعلم . (1)،ال اجلمع فقطمعامل السنن اقتصر على ذكر احتم يف إال أنه ،اخلطايب أيضا
، بل إنه مل جيزم برأي، "وجزم ابن بطال ومن تبعه أبنه منسوخ" وفيه نظر :مسلك النسخ إىل ابن بطال بقوله

تباعه عمل اخللفاء أبن مذهب إأثبت من خالل إيراد البخاري حديث عبد هللا بن زيد يف اجلواز و  وإمنا
"فنرى وهللا أعلم أن البخاري أدخل حديث عبد هللا بن زيد معارضا  :حيث قال ،سخالبخاري أنه يرى الن

 وجاء: يالزهر  قال ذلك، يفعالن كاان  وعثمان عمر أن املسيب ابن رواه مبا أردفه ولذلك جابر، حلديث
 على واستدل احلديث، هبذا منسوخ جابر حديث أن إىل ذهب فكأنه ذلك، إنكار ىف عظيم أبمر الناس
  .(2)"السالم عليه سنته من املنسوخ من الناسخ عليهما خيفى أن جيوز ال إذ بعده؛ اخلليفتني بعمل هنسخ

يف  ومثله َتاما صنع ابن عبد الرب يف التمهيد حيث أثبت من خالل إيراد مالك حديث عبد هللا بن زيد
  (3).عمل اخللفاء املوافق له أبن مالكا يرى النسخ إردافه مع املؤطأ

سخ إىل عوى النطال دبن حماولة عزو ابن عبد الرب مسلك النسخ إىل مالك وكذلك عزو ابن إ: قلت
ا يضأألنه حيتمل  ،ه نظراء فيالبخاري من جمرد إيراد اإلمامني حديث عبد هللا بن زيد مع ذكر عمل اخللف

 أهنما ترجح لديهما اجلمع بني الروايتني. وهللا أعلم .
ث النهي حبديث اجلواز حيث زعم أن حديث اجلواز متأخر جزم اإلمام الطحاوي بنسخ حدي 

ورد عن احلسن البصري أنه ، ومبا استدل على ذلك بعمل اخللفاء الراشدين فيكون النهي منسوخا
فيحتمل أن  ،أبن الناس أخذوا النهي عن االستلقاء ووضع الرجل على األخرى من اليهود :قال

 مث أمر رسول هللا  ،مأمورا ابتباع ما كانوا عليه  وكان النيب ،الكراهة كانت يف شريعة موسى
 (4) إبابحة ذلك الفعل.

ألنه  ،يه نظرفلفاء إن استدالل الطحاوي وابن شاهني لتأخر حديث اجلواز مبجرد عمل اخل: قلت
 ،بعيد تملاالستدالل احمل خ هبذاالنس فإثبات ،أهنم مل يبلغهم النهي حيتمل فيه أهنم فعلوا ذلك ليبان اجلواز أو

 تماالت.ه االحثل هذفالنسخ ال يثبت مب ،وأما استدالل الطحاوي أبثر احلسن فهو أبعد من األول
اختار هذا املسلك اإلمام ابن اجلوزي والنووي واحلافظ ابن حجر و  ،: اجلمع بني الرواَيتاملسلك الثاين

محلوا النهي الوارد عن ذلك عند  وأهنم ،وغريهم (5)والبيهقي والبغوي كما نقل عنهما احلافظ واملباركفوري
" يشبه أن  :فصل يف ذلك اإلمام اخلطايب بقوله، خشية كشف العورة واجلواز على حال األمن عن ذلك

انكشاف العورة، إذ كان لباسهم األزر دون السراويالت، والغالب أن أزرهم  يكون هنى عن ذلك من أجل

                                                 

 .4/120معامل السنن  ,1/741انظر: فتح الباري ( 1)
 .1/741فتح الباري  ,2/122شرح ابن بطال  (2)
 .5/183انظر: التمهيد ( 3)
 .90-4/89انظر: شرح معاين اآلاثر ( 4)
 .8/36حتفة األحوذي , 1/741فتح الباري  انظر:( 5)
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ألخرى مع ضيق اإلزار مل يسلم أن ينكشف شيء من غري سابغة، واملستلقي إذا رفع إحدى رجليه على ا
فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان اإلزار سابغا أو كان البسه عن التكشف متوقيا فال أبس به، وهو وجه 

 طلب أوفعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب  لعله ": وقال القاضي .(1)اجلمع بني اخلربين، وهللا أعلم"
 أو ،مرتبعا جيلس كان  بل ،هذا خالف على اجملامع ىف  جلوسه أن علم فقد الإو  قال ذلك حنو أو راحة
 . "والتواضع الوقار جلسات من وشبهها مقعيا أو القرفصاء أو ،جلوسه أكثر كان  وهو حمتبيا

فحينئذ حيمل النهي : قلت (2)فعله لبيان اجلواز" "قلت وحيتمل أنه  :وقال النووي عقب كالم القاضي
 لجمع. وهللا أعلم.فيعترب هذا وجها آخر لزيه على التنْ 

ومع  يف ذلك تصاصوأما ما ذكر بعضهم أبن فعله حيتمل االختصاص فإنه ضعيف لعدم ثبوت االخ
وهللا  سالك.عدل املأن مسلك اجلمع هو أ فالذي يظهر ة.يثبوت عمل اخللفاء يضعف احتمال اخلصوص

 .أعلم
** *** ** 

                                                 

 .4/120معامل السنن  ( 1)
 .14/304انظر: املنهاج للنووي ( 2)
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 المبحث التاسع

 دخول الحمام

 ب األول: األحاديث الواردة في دخول الحمامالمطل

مث رخص للرجال أن يدخلوها  ،هنى عن احلمام للرجال والنساء أن النيب " :عن عائشة رضي هللا عنها
" هنى الرجال والنساء عن احلمامات إال مريضة أو  :ومل يرخص للنساء" ويف لفظ عند ابن أيب شيبة ،مبئزر

 (1).نفساء"

 اء العلماء في دخول الحمامالمطلب الثاني: آر

إال أهنما مل  من بني األئمة اخلمسة,  ذكر مسألة )دخول احلمام( اإلمام احلازمي واجلعربي يف كتابيهما 
ابب النهي عن دخول احلمام "عنون عليه اإلمام احلازمي ب  ،يوردا يف املسألة إال حديث عائشة املتقدم ذكره

ولكنه  ،مجة أنه يثبت النهي عن دخول احلمام مث اإلذن فيه بعد ذلكمث اإلذن فيه بعد ذلك" ويظهر من الرت 
"ال يعرف هذا احلديث إال من هذا الوجه  ، حيث قال:ضعف حديث عائشة بل ضعف أحاديث الباب كلها

فإن   ،وإمنا يصح فيها عن الصحابة رضي هللا عنهم ،وأحاديث احلمام كلها معلولة ،وأبو عذرة غري مشهور
أشار اإلمام اجلعربي أيضا إىل ضعف و  وهللا أعلم ابلصواب" ،يث حمفوظا فهو صريح يف النسخكان هذا احلد
 فكأن اإلمامني ترجح لديهما ضعف أحاديث الباب. وهللا أعلم. ،(2)حديث عائشة

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ديث يف ن األحامعة مو ت جمولكين وجد ،تقدم أن احلازمي صرح أبن أحاديث احلمام كلها معلولة 
 فيق: احلكم عليه فأقول وابهلل التو ذكر بعضا منها مع بيان أف ،احلمام قد ثبتت

 ؟ممن أننت :فقالت هللا عنها رضيدخل نسوة من أهل الشام على عائشة  :عن أ  املليح قال ( 1)
 إينأما  :. قالتنعم :قلن ؟تدخل نساؤها احلمامات اليتلعلكن من الكورة  :من أهل الشام. قالت :قلن

 (3)".ما من امرأة ختلع ثياهبا ىف غري بيتها إال هتكت ما بينها وبني هللا تعاىل" :يقول مسعت رسول هللا

                                                 

مذي وابن ماجه وابن أيب شيبة والبيهقي واحلازمي من طرق عن محاد بن سلمة عن عبد هللا بن أخرجه أمحد وأبو داود والرت ( 1)
برقم  4/195، سنن أيب داود، كتاب احلمام، ابب، 6/132انظر: املسند  .شداد األعرج عن أيب عذرة عن عائشة به

، سنن ابن ماجه، كتاب 2802برقم  5/105جاء يف دخول احلمام،  ، سنن الرتمذي، كتاب األدب، ابب ما4009
، املصنف البن أيب شيبة، كتاب الطهارات، ابب من كان يقول إذا 3749برقم  4/224األدب، ابب دخول احلمام، 

، الرسوخ ص: 2/834، االعتبار 2/228، السنن الكربى، كتاب الصالة، ابب عورة الرجل 1/110دخلته فأدخله مبيزر
، فاحلديث ضعيف، وقال 1178ووهم من قال له صحبة" التقريب ص:  ،، أعل احلديث أبيب عذرة وهو جمهول536

 .41/466ك القائم" وضعفه أيضا الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند ا"إسناده ليس بذ : الرتمذي
 .536، الرسوخ ص: 835-2/834 االعتبار( 2)
 =سنن أيب  :انظر .صور بن معتمر عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب املليح بهأخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه من طريق من( 3)
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من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمام " :قال رسول هللا  :عن جابر بن عبد هللا قال ( 2)
 (1)."حليلته احلماممن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل  ،إال مبئزر
: َي قالوا ”اتقوا بيتا يقال له احلمام: "قال رسول هللا : رضي هللا عنهما قال ،عن ابن عباس ( 3)

  (2)".فمن دخله فليسترت: "قال ،وينفع املريض رسول هللا إنه يذهب الدرن
 احلافظ املنذري يف الرتغيب منها ذكر مجلة، فهذه أحاديث اثبتة يف مسألة دخول احلمامات

إال أن يتوجه  ،ومن هنا يتبني أن ما قاله احلازمي فيه نظر ،واألخرى مل تصح ،فبعض منها اثبتة (3)والرتهيب
ففي سند كل  ،قوله أبن األحاديث املرفوعة اليت تصرح يف ذكر احلمامات مل يكن واحد منها صحيح لذاته

 وحديث ابن عباس ،صاحلة لالعتبارإال أن مجلة من أحاديثها حسنة اإلسناد و  ،من الضعف ءواحد منها شي
مث ملا ذكر له فوائده رخص فيه للرجال  ،قد هنى مطلقا عن دخول احلمامات يدل على أن النيب  املذكور

وأما  ،أذن للرجال بشرط اإلزار وسرت العورة ويدل عليه حديث جابر أيضا أبن النيب  ،بشرط االستتار
وأما ما جاء يف  ،كما يدل عليه حديث جابر وحديث عائشة  ،االنساء فال جيوز هلن دخول احلمامات مطلق

 (5)، وهو الذي رجحه الشوكاين(4)حديث عبد هللا بن عمرو ابستثناء املريضة والنفساء فهو حديث ضعيف

                                                 

 5/104 ابب ما جاء يف دخول احلمام ، سنن الرتمذي، كتاب األدب4010برقم  4/195 داود، كتاب احلمام، ابب =
 رجاله رجال ،، فاإلسناد صحيح3750برقم  4/225 ابب دخول احلمام ، سنن ابن ماجه، كتاب األدب2801برقم 

 .131كما صححه األلباين يف متام املنة ص:   ،الشيخني
,  3/339. انظر: املسند أخرجه أمحد واحلاكم والنسائي وابن خزمية واخلطيب كلهم من طرق عن أيب الزبري عن جابر به( 1)

برقم  1/216,سنن النسائي كتاب الغسل ابب الرخصة يف دخول احلمام 7779برقم4/320املستدرك كتاب األدب 
,اتريخ بغداد 249برقم  1/124,صحيح ابن خزمية كتاب الطهارة ابب الزجر عن دخول املاء بغري مئزر للغسل  339

ولكن يف رواية الرتمذي ليث بن أيب سليم،  ،وس عن جابر عند الرتمذيو واتبعه طا ،عنعنوقد وأبو الزبري مدلس . 1/244
وذكر  23/19وحسنه حمققوا املسند  ،عليقه على الرتمذيكما حسنه األلباين يف ت  ،فاحلديث مبجموع الطريقني حسن

صحيح الرتغيب والرتهيب: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, مكتبة املعارف ابلرايض, هد كثرية يف ااأللباين للحديث شو 
 .183-1/180ه1421الطبعة األوىل, 

وس عن ابن عباس رضي هللا عنهما به و  عن طاس وأيوب السختياينو أخرجه احلاكم من طريقه عن ابن إسحاق عن ابن طاو  (2)
 ، وقال احلاكم صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب .7778برقم  4/320. انظر: املستدرك، كتاب األدب 

غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل ولكنه صححه األلباين ابلشواهد يف  ،ابن إسحاق ةقلت: رجاله ثقات إال أن فيه عنعن
 .135ص:  ه.1400احلرام:للشيخ حممد انصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, الطبعة األوىل ,و 

 .183-1/180انظر: صحيح الرتغيب والرتهيب ( 3)
أخرجه أبو داود وغريه وفيه عبد الرمحن بن زايد األفريقي وشيخه عبد الرمحن بن رافع ومها ضعيفان، انظر: سنن أيب داود،  ( 4)

 .4011برقم  4/196، ابب، كتاب احلمام
 .1/318انظر: نيل األوطار ( 5)
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 ،ذكر اإلمام القرطيب عشرة شروط للدخول يف احلمام، رمحهم هللا (2)والشيخ األلباين (1)وأقره املباركفوري
 على اجلهل لغلبة والدين، الفضل أهل على فحرام "أما دخول احلمام يف هذه األزمان :ه هللاحيث قال رمح

 وسط منتصبا قائما الشيبة ذو يالبه الرجل يرى حىت ،مآزرهم رموا احلمام توسطوا إذا ،واستسهاهلم الناس
 .عليه يغري أحد وال فخذيه بني ضاما عورته عن ابدَي وخارجه احلمام

 هي الىت املظاهر عن خالية محاماهتم إذ املصرية ابلدَير السيما! النساء من فكيف لرجالا بني أمر هذا
 فإن: العلماء قال :السادسة": " مث قال!العظيم العلى ابهلل إال قوة وال حول وال سواتر، الناس أعني عن

 أن :الثاين .الرحضاء عن التطهري بنية أو التداوي بنية إال يدخل أال :األول ؛شروط بعشرة فليدخل استرت
 أو األرض إىل نظره يكون أن :الرابع .صفيق إبزار عورته يسرت أن :الثالث .الناس قلة أو اخللوة أوقات يعتمد

! هللا سرتك استرت: يقول برفق، منكر من يرى ما يغري أن :اخلامس .حمظور على بصره يقع لئال احلائط يستقبل
 هل الفخذين يف اختلف. جاريته أو امرأته إال ركبته إىل سرته من ه،عورت من ميكنه ال أحد دلكه إن :السادس

 قدر على املاء يصب أن :الثامن .الناس بعادة أو بشرط معلومة أبجرة يدخله أن :السابع؟ ال أم عورة مها
 به يتذكر أن :العاشر .كرائه  على أدَيهنم حيفظون قوم مع اتفق وحده دخوله على يقدر مل إن :التاسع .احلاجة
 (3)."البصر غض يف وليجتهد فليسترت كله  ذلك ميكنه مل فإن .جهنم

فاخلالصة أن النسخ مل يثبت يف  ،رمحه هللا (4)وذكر بعض الشروط األخرى شيخ اإلسالم ابن تيميه
لة لعدم ثبوت أمارة النسخ وأما حديث عائشة الذي ذكره احلازمي واجلعربي فهو ضعيف كما حكم أاملس

هنى عن دخول احلمام أوال مث  ولكن حديث ابن عباس يدل على أن النيب  ،ازمي نفسهعليه ابلضعف احل
 رخص للرجال بشرط االستتار فهذا يعترب ختصيصا من النهي والتخصيص نوع من أنواع اجلمع . وهللا أعلم .

** *** ** 

                                                 

 .8/60انظر: حتفة األحوذي ( 1)
م, 1917متام املنة يف التعليق على فقه السنة: للشيخ حممد انصر الدين األلباين, دار الراية ابلرايض, الطبعة الرابعة انظر: ( 2)

 .130ص: 
 .225-12/224اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  (3)
 .342-21/336انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( 4)
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 عاشرال المبحث

 قتل الحيات

 قتل الحياتفي  األحاديث الواردةالمطلب األول: 
 قتل الحيات.باألمر  علىحاديث الدالة األ  

فإهنما يسقطان احلبل  ،"اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبرت :عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 
 (1).ويطمسان البصر"

 قتل الحيات:  النهي عن علىاألحاديث الدالة 

فإهنما يسقطان  ،تني واألبرت" اقتلوا احليات وذا الطفي :عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  ( 1)
إن رسول هللا  :فقلت ،فنهاينأان أطارد حية ألقتلها و  فرآين زيد بن اخلطاب وأبو لبابة :قال ،ويطمسان البصر

 (2)".وهى العوامر ،إنه هنى بعد ذلك عن ذوات البيوت :قال ،قد أمر بقتل احليات 
فلم َتت احلية حىت  ،رحمه فشكها فيهزله حية فاخذ وجد رجل يف منْ  :قالعن أيب سعيد اخلدري  ( 2)

فإن  ،إن معكم عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثالاث: "فقال فأخرب رسول هللا  ،مات الرجل
 (3).رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه" هذا لفظ احلازمي وورد يف صحيح مسلم مطوال"

 آراء العلماء في قتل الحيات وأدلتهم :الثاني المطلب

 نفني يف انسخمة املصآلئمن بني ا احلازمي واجلعربي وابن اجلوزي :لة قتل احليات األئمةذكر مسأ 
 واجلعربي إىل حلازميمام افذهب اإلرفع التعارض بني أحاديث املسألة، مث اختلفوا يف  ،احلديث ومنسوخه

ي وقال اجلعرب  ها"يوت منت الب"ابب األمر بقتل احليات ونسخ حيا :وقال احلازمي ،وقوع النسخ يف املسالة
صر القتل على وق ،تلدورَيوحتر  قتل ا ،"صحيح حمكم انسخ لعموم أمر قتل احليات :بعد حديث ابن عمر

 ."الربَيت
البيوت بعد أمره  تهنى عن قتل حيا استدال على ذلك بتصريح أيب لبابة وزيد بن اخلطاب أبن النيب  

 ،ي فإنه قد رد القول ابلنسخ وجعله من ابب التخصيصوأما اإلمام ابن اجلوز  (4)بقتل احليات عموما، 
                                                 

، وابألرقام 3297برقم  6/427"وبث فيها من كل دابة"،  : صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب قول هللا تعاىل( 1)
، 5796برقم  14/448، صحيح مسلم، كتاب احليوان، ابب قتل احليات وغريها، 4016، 3312، 3310التالية 

 . 528، الرسوخ ص: 2/817االعتبار 

، 3298، 3297برقم  6/427"وبث فيها من كل دابة"،  : صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب قول هللا تعاىل( 2)
، 2/818، االعتبار 5790، 5786برقم  448-14/450صحيح مسلم، كتاب احليوان، ابب قتل احليات وغريها، 

 . 435، اإلعالم ص: 530، الرسوخ ص: 819

، 2/820، االعتبار 5800، 5801برقم  454-14/453ح مسلم، كتاب احليوان، ابب قتل احليات وغريها، صحي( 3)
 . 529الرسوخ ص:  821

 . 530، الرسوخ ص: 2/817االعتبار ( 4)
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وليس  ،وبعض نقلة احلديث يرى هذا نسخا ،"قول الصحايب هنى بعد ذلك صرحيا يف تغيري احلكم :وقال
وااْلُمْحصانااُت ِمنا ﴿مث قال   (1)اآلية  ﴾واالا ت اْنِكُحوا اْلُمْشرِكااِت ﴿بنسخ إمنا هو ختصيص فهو كقوله تعاىل 

فكأنه مال إىل اجلمع : قلت (3)فخصص الكتابية من مجلة املشركات"  (2) ﴾ ُأوتُوا اْلِكتاابا ِمْن ق اْبِلُكْم الَِّذينا 
 . وهللا أعلم .

 مناقشة األقوال مع الترجيح :الثالث المطلب

 : ف العلماء يف رفع التعارض بني األحاديث على مسلكنياختالكما تقدم   
وهو اختيار  ،م أن اإلمام احلازمي واجلعربي اختارا هذا املسلكتقد ،ادعاء النسخ: املسلك األول

 أيضا  تقدم  وجه استدالل هؤالء . (4)اإلمام الطحاوي
ذهب اإلمام ابن اجلوزي ومجاعة إىل وقوع التخصيص يف عموم  ،اجلمع بني الرواَيت: املسلك الثاين
"وهذا ليس بنسخ  أبو احملاسن احلنفي:القاضي  قال ،حيث هنى عن قتل ذوات البيوت ،األمر بقتل احليات

ألن النسخ إمنا يكون فيما يتعارض من القولني وال ميكن اجلمع  ,إمنا ختصيص العموم وبيان املراد به
 .(5)"بينهما

وسبب االختالف بني القولني هو االختالف بني املتقدمني واملتأخرين يف تعريف اصطالح : قلت
خبالف  ،فهم يدخلون التخصيص يف ابب النسخ ،يف إطالق النسخ حيث أن املتقدمني يوسعون ،)النسخ(

 ،فالذي يظهر يل أن التعبري ابلتخصيص أدق من النسخ ،املتأخرين فإهنم يعتربون التخصيص نوعا من اجلمع
أمر بقتل احليات  فالنيب . فالذي ترجح لدي أن املسلك الثاين هو الراجح ،وإن كانت النتيجة واحدة

إىل سبب النهي يف ذلك وهو  (6)أشار اإلمام احلازمي ،منها ذوات البيوت فنهى عن قتلها مث خصص ،عموما
ما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري يف قصة الفىت األنصاري الذي قتل حية يف بيته فمات يف احلال وجاء يف 

فإن بدا لكم بعد ذلك  ،فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثالثة أَيم ,إن ابملدينة جنا قد أسلموا: "آخره قوله 
استدل بعض العلماء من هذا احلديث أن النهي عن  : "إن ابملدينة جنا قد أسلموا"وقوله.فإمنا هو شيطان"

 قتل ذوات البيوت من غري إنذار خاص ابملدينة وحدها إلسالم اجلن هبا.
وأب و عب د  يب يف املفه مالعب اس الق رط اعة من احملقق ني أمث ال اإلم ام أيبولكن الراجح هو ما ذهب إليه مج

                                                 

 . [221]البقرة/( 1)

 . [5]املائدة/( 2)

 . 436/اإلعالم ص( 3)

  .4/65مشكل اآلاثر  (4)

  .2/240آلاثر للقاضي أيب احملاسن يوسف بن موسى احلنفي ,دار عامل الكتب ,بريوت. املعتصر من املختصر من مشكل ا(5)

 . 2/819االعتبار ( 6)
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 ،أن النه ي ش امل حلي ات البي وت لك ل بل د (1)مهلل القرطيب يف تفسريه واحلافظ ابن عبد الرب وابن حج ر وغ ريه
ذك  ر اإلم  ام أب  و  ،ورد ح  ديث يف ص  حيح مس  لم وغ  ريه وفي  ه م  ا ي  دل أن وف  دا م  ن ج  ن نص  يبني أس  لموا أيض  ا

 بع  ض ط  رق ح  ديث اب  ن عم  ر اس  تثناء آخ  ر يف ه  ذا ورد أيض  ا يف ،العب  اس الق  رطيب أدل  ة أخ  رى هل  ذا الق  ول
 :ق ال أب و لباب ة "" اتبع وا ه ذا اجل ان ف اقتلوه :مام مسلم أن ابن عمر ملا رأى حية قالكما رواه اإل  ،التخصيص

هن  ى ع  ن قت  ل اجلن  ان ال  يت تك  ون يف البي  وت إال األب  رت وذا الطفيت  ني ...." وم  ن ه  ذا   إين مسع  ت رس  ول هللا 
أن ال : الث اين ،أن يكون ذل ك قب ل اإلن ذار: أحدمها: مام أبوزرعة العراقي أبن "للنهي شرطاناللفظ استدل اإل

دل عل ى ذل ك  ،ول و ك ان م ن ذوات البي وت بغ ري إن ذار ،فما كان هبذه الصفة يقت ل ،يكون ذا طفيتني وال أبرت
ع ه  ذان القي  دان م  ن اجتم   ،وإمن  ا ت  تم فائ  دة احل  ديث إذا مجع  ت طرق  ه ،األحادي  ث الص  حيحة املتقدم  ة ذكره  ا

انته  ى كالم  ه  (2)طرق  ه وهل  ذا ص  وب اب  ن عب  د ال  رب ه  ذا الق  ول كم  ا تق  دم وه  و أوىل األق  وال ابحل  ق مل  ا بين  اه"
 فاستدالله قوي واضح مبا ال مزيد عليه. وهللا أعلم .

** *** ** 

                                                 

 .1/315اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ,6/429فتح الباري  ,16/247، التمهيد 532-5/530املفهم انظر:  (1)

 .8/131طرح التثريب  (2)
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 المبحث األول

 في الرابعة قتل شارب الخمر

 في الرابعة المطلب األول: األحاديث الواردة في قتل شارب الخمر
 : الرابعةقتل شارب الخمر في  الة علىالداألحاديث  

فإن شرهبا  ،فإن شرهبا فاجلدوه ،"من شرب اخلمر فاجلدوه :عن النيب  عن عبد هللا بن عمرو  ( 1)
 (1).فإن شرهبا الرابعة فاقتلوه" ،فاجلدوه
أربع  –فإن شرهبا فاجلدوه  ،"من شرب اخلمر فاجلدوه :عن النيب  عن عبد هللا بن عمر  ( 2)
 (2).. ا اخلامسة فاقتلوه"فإن شرهب ،مرات

 (3) مبثل حديث عبد هللا بن عمرو.  عن النيب  عن أيب هريرة  ( 3)

 (1) مثله.  عن النيب  عن معاوية  ( 4)

                                                 

، 2/214ريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد هللا بن عمرو به . انظر: املسند أخرجه أمحد والطحاوي واحلازمي من ط( 1)
، 2/697، االعتبار 4822برقم  3/51، شرح معاين اآلاثر، كتاب احلدود، ابب من سكر أربع مرات ما حده؟ 166

د عن احلسن وهذا إسناد ضعيف من أجل شهر بن حوشب، وله طريق آخر أخرجه أمحد وابن شاهني من طريق قرة بن خال
، 11/111، وصححه حمققوا املسند 507، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/211املسند  .عن عبد هللا بن عمرو به

 ، من أجل الشواهد.557
أخرجه أمحد أبو داود واحلازمي من طريق محاد بن سلمة عن محيد بن يزيد أيب اخلطاب عن انفع عن ابن عمر به . انظر: ( 2)

، االعتبار 4483برقم  4/404ن أيب داود، كتاب احلدود، ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر، ، سن2/136املسند 
، وضعف إسناده األلباين يف تعليقه على سنن 277، وفيه محيد بن يزيد وهو جمهول احلال كما يف التقريب ص: 1/700

ق جرير بن عبد احلميد عن مغرية بن ، وله طريق آخر أخرجه النسائي واحلاكم من طري10/334أيب داود، وحمققوا املسند 
مقسم عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن ابن عمر ونفر من الصحابة .انظر: سنن النسائي، كتاب األشربة، ابب ذكر الرواايت 

، رجاله ثقات ما عدا عبد الرمحن بن أيب نعم فإنه صدوق، وقال 4/371، املستدرك 8/716املغلظة يف شرب اخلمر، 
 ى شرط الشيخني، ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي .احلاكم صحيح عل

أخرجه أمحد أبو داود والنسائي وابن ماجة واحلاكم والبيهقي من طرق عن ابن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن القرشي ( 3)
أللباين عن هذا اإلسناد يف تعليقه على سنن عن أيب سلمة عن أيب هريرة به، رجاله ثقات ما عدا احلارث فإنه صدوق وقال ا

أيب داود )حسن صحيح( وأخرجه أمحد وعبد الرزاق واحلازمي من طريق معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب 
، وله طريق آخر أخرجه أمحد وأبو داود 13/183هريرة، وقال حمققوا املسند )إسناده صحيح على شرط مسلم، املسند 

ن سلميان بن داود عن أيب عوانة عن عمربن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة رجاله ثقات ما عدا عمر بن أيب وابن شاهني ع
، 2/80، فاحلديث صحيح . انظر: املسند 16/425سلمة فإنه صدوق خيطئ فإسناده حسن كما قاله حمققوا املسند 

، سنن النسائي،  4484برقم  4/404مر، ، سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب إذا تتابع يف شرب اخل519، 291
، سنن ابن ماجه، كتاب احلدود، ابب 5678برقم  8/716كتاب األشربة، ابب ذكر الرواايت املغلظة يف شرب اخلمر، 

، املصنف 8/313، السنن الكربى 4/413، املستدرك، كتاب احلدود، 2572برقم  3/235من شرب اخلمر مرارا، 
 .507احلديث البن شاهني ص: ، انسخ 2/701االعتبار  7/380
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 (2) مثله.  عن النيب  عن جرير بن عبد هللا البجلي  ( 5)

 "،هفإن عاد يف الثالثة فاقتلو " :إال أنه عند ابن شاهني ،مثله  عن النيب  عن شرحبيل بن أوس  ( 6)
 (3) ."فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه" :وأما عند اجلماعة

 األحاديث التي تخالف ذلك.

فإن عاد  ،فإن عاد فاجلدوه ،من شرب اخلمر فاجلدوه" :قال  النيبعن قبيصة بن ذؤيب أن  ( 1)
به  يتمث أ ،به فجلده مث أيت ،برجل قد شرب فجلده . فأيت"فإن عاد ىف الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ،فاجلدوه
 (4) ورفع القتل فكانت رخصة. ،به فجلده مث أيت ،فجلده

                                                 

أخرجه أمحد أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم وعبد الرزاق وابن شاهني من طرق عن عاصم بن أيب النجود عن أيب ( 1) =
، وله طريق آخر أخرجه 471وعاصم بن أيب النجود صدوق له أوهام كما يف التقريب ص:  ، صاحل ذكوان عن معاوية به

ازمي عن املغرية بن مقسم عن معبد بن خالد القاص عن عبد الرمحن بن عبد القاري عن معاوية به. انظر: أمحد والطرباين واحل
، سنن 4482برقم  4/404، سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر، 93، 4/96املسند 

، سنن ابن 1444برقم  4/39ابعة فاقتلوه الرتمذي، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف شرب اخلمر فاجلدوه ومن عاد يف الر 
برقم  413 /4، املستدرك، كتاب احلدود، 2573برقم  3/235ماجه، كتاب احلدود، ابب من شرب اخلمر مرارا، 

-2/697، االعتبار 19/359، املعجم الكبري 509، انسخ احلديث البن شاهني ص: 7/380، املصنف 8117
، 28/61فهو حديث صحيح كما صححه الشيخ األلباين وحمققوا املسند ، والطريق الثاين رجاله كلهم ثقات 699

 .3/347السلسلة الصحيحة 
أخرجه الطرباين والطحاوي واحلاكم من طرق عن داود بن يزيد األودي عن مساك بن حرب عن خالد بن جرير عن أبيه به. ( 2)

وفيه داود األودي وهو  8113برقم  4/412، املستدرك 3/51، شرح معاين اآلاثر 2/335انظر: املعجم الكبري 
، وسكت عنه 4/199، ومساك صدوق وخالد بن جرير ذكره ابن حبان يف الثقات 309ضعيف كما يف التقريب ص: 

، وله طريق آخر أخرجه ابن شاهني من 3/323، وأبو حامت كما يف اجلرح والتعديل 3/141البخاري يف التاريخ الكبري 
اك عن أخيه حممد بن حرب عن خالد بن جرير عن أبيه به . انظر: انسخ احلديث البن طريق إبراهيم بن طهمان عن مس

" حديث إبراهيم بن  : ، رجاله ثقات ما عدا مساك فهو صدوق صوب أبو حامت الطريق الثاين بقوله508شاهني ص: 
 طهمان أصح ألنه زاد فيه رجال فاحلديث حسن صحيح.

بن شاهني من طريق حريز بن عثمان عن منران بن خممر عن شرحبيل بن أوس به. انظر: أخرجه أمحد و الطرباين واحلاكم وا( 3)
، وفيه منران بن 511، انسخ احلديث البن شاهني ص: 4/414، املستدرك 1/227املعجم الكبري  4/234املسند 

حيه ابلسماع من ، ونقل تصر 8/120، وسكت عنه البخاري يف التاريخ الكبري 8/120خممر ذكره ابن حبان يف الثقات 
" رواته ثقات" وحسن إسناده حمققوا : 12/93الرواية اليت مسى الصحايب فيها وهو شرحبيل بن أوس وقال احلافظ يف الفتح 

 ، فاحلديث صحيح . وهللا أعلم. 29/591املسند 
ق عن قبيصة به . انظر: سنن أخرجه الرتمذي معلقا وأبو داود وعبد الرزاق والبيهقي والطحاوي واحلازمي وابن شاهني من طر ( 4)

، املصنف 4485برقم  4/405، سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب إذا تتابع يف شرب اخلمر، 4/40الرتمذي 
، انسخ احلديث البن شاهني ص: 2/703، االعتبار 3/53، شرح معاين اآلاثر 8/314، السنن الكربى 7/381

 = ورجال، منه يسمع ومل من أوالد الصحابة وولد يف عهد النيب  " وقبيصة هذا :12/94، وقال احلافظ يف الفتح 513
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إال  :ثالث ى" ال حيل دم امرت مسلم إال إبحد :يقول  مسعت رسول هللا  :قال عن عثمان  ( 2)
 .أو رجل قتل رجال متعمدا فعليه القود" ،أو زىن بعد إحصانه فعليه الرجم ،رجل كفر ابهلل تعاىل فعليه القتل

(1) 

 وأدلتهمفي الرابعة  ي: آراء العلماء في قتل شارب الخمرالمطلب الثان

 ،ابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي يف كتبهم :ذكر مسألة )قتل شارب اخلمر( كل من األئمة 
اتفق األئمة الثالثة ما عدا ابن اجلوزي على القول بنسخ األحاديث و  ،فأوردوا فيها أحاديث الباب املختلفة

استدلوا على ذلك حبديث قبيصة بن ذؤيب الذي يدل على و  ،تل شارب اخلمر يف املرة الرابعةالدالة على ق
: وورد يف آخر احلديث زَيدة ،ومل يقتله  قد أيت بشارب اخلمر يف املرة الرابعة فجلده النيب   أن النيب 

رة أيضا من قول ابن حديث أيب هري وكانت رخصة" وأورد احلازمي حنو هذه الزَيدة يف آخر ،"ووضع القتل
اببن النعيمان   قد أيت رسول هللا  ،ترك ذلك: "فحدثت به ابن املبارك فقال: "وقال عبد الرزاق ،املبارك

 (2) مث أيت به الرابعة فجلده ومل يزد". ،فجلده ثالاث
وليس فيها قتل شارب  ،واحتجوا أيضا حبديث عثمان الذي يدل على حصر قتل املسلم يف ثالثة أمور

بل ذكر القول  ،فدل ذلك أن األمر بقتله كان منسوخا، وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه مل يصرح ابلنسخ ،خلمرا
 (3).حيث محل األمر ابلقتل على الرتهيب والزجر ،ابلنسخ مث حكى قول ابن قتيبة يف اجلمع

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 : أحاديث الباب على ثالثة مسالك اختلف العلماء يف إزالة التعارض بني 

                                                 

"  قبيصة عن بلغين: "قال الزهري عن األوزاعي طريق من الطحاوي أخرجه مبا أعل لكنه، إرساله مع ثقات احلديث هذا =
 أحفظ سيون ألن، أصح وهذا  النيب عن بلغه أنه حدثه قبيصة أن الزهري عن يونس عن وهب ابن رواية ذلك ويعارض

 إهبام ألن، الصحيح شرط على احلديث فيكون صحايب ذلك قبيصة بلغ الذي أن والظاهر، األوزاعي من الزهري لرواية
". مث ذكر شاهدا له من حديث جابر من طريق حممد بن املنكدر، رد العالمة أمحد شاكر على احلافظ ابن يضر ال الصحايب

أبناء الصحابة وهو اتبعي، ومن ذكره يف الصحابة فقد وهم، ألنه ولد عام  حجر تصحيحه ملرسل قبيصة بدليل أن قبيصة من
الفتح، وقال أيضا: إن احلافظ خالف القاعدة الصحيحة املعتمدة لدى العلماء واحلافظ نفسه من مقدمتهم أبن املراسيل 

أن قبيصة وإن كان له رؤية كما  . فالذي ترجح لدي والعلم عند هللا9/62تعليقه على املسند لإلمام أمحد  : ضعيفة". انظر
فالصحيح أن حديثه  يف التقريب إال أنه تعترب روايته من رواية كبار التابعني، ألنه مل يبلغ سن التمييز عند وفاة الرسول 

مرسل، كما قاله أيضا األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود، ولكن احلافظ قد ذكر له شاهدا من حديث جابر ولفظه عند 
برجل منا قد شرب يف الرابعة فلم يقتله " ولفظ عبد الرزاق عن معمر: " حدثت به ابن املنكدر  سائي: "فأيت رسول هللا الن

 .10/94فقال: " ترك ذلك". انظر: الفتح 
 . 464ص/ وهو حديث صحيح سيأيت خترجيه يف مسألة )حد اللوطي(( 1)
 . 484-483، الرسوخ ص: 701, 2/696 ، االعتبار513انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 2)
 . 426-425انظر: اإلعالم ص: ( 3)
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 ، الرتجيح بني الرواَيت: املسلك األول
رابعة يف املرة ال ب اخلمرشار  اختار مجاعة من  العلماء هذا املسلك فرجحوا األحاديث الدالة على قتل 

 ، واستدلوا على ذلك أبمور: على األحاديث املخالفة هلا
صة ولد يوم ويه قبيذ راإ ،حاديث يف القتل ألنه مرسلإن حديث قبيصة ال يصلح لرد هذه األ: األول

 سنتني وأشهر فلم يدرك شيئا يرويه.  فكان عمره عند موته  ،الفتح
 . وأكثر أصح ألهنا ،عليه مقدمة األحاديث تلك لكانت صحيحاأنه لو كان متصال : الثاين

 . هلا عموم ال عني واقعة هذه أن: الثالث
 . خاصا يكون دق والفعل عام تشريع القول ألن ،عليه مقدم لوالقو  ،فعل هذا أن: والرابع
 به يفسق مبا يفسقون ال ذلك فألجل ،غريهم به خيص مل مبا احلدود ترك يف خصوا الصحابة أن: اخلامس

 : النيب فقال ،"به يؤتى ما أكثر ما هللا أخزاه :"عمر قال ملا مانينع قصةيف  ورد  ،هلم خصوصية ،غريهم
  فله ،القتل برتك فأكرمه ورسوله هلل حمبته صدق ابطنه من  النيب فعلم ."ورسوله هللا حيب إنهف ،عنهلت ال"
 ،يوجد ال وهو  قوله من صريح بنص إال احلديث هذا أقبل فال ،األحكام من شاء مبا شاء من خيص أن
 وترك" لكم غفرت قدف شئتم ما اعملوا: "فيهم ورد ،بدر أهل من ألنه فالن على اخلمر حد إقامة عمر ترك
 ابلرخصة جديرون مجيعا  فالصحابة ،الكفار قتال يف بالئه حلسن حمجن أيب على إقامته وقاص أيب بن سعد
 وترك ،العباد وظلم ،الفساد أبنواع املعروفون الفسقة للخمر املدمنون هؤالء وأما .زلة أحدهم من بدت إذا

 ابلرابعة يقتلون فإهنم قارهبا وما ابلكفرَيت سكرهم حبال مأنفسه وإطالق الشرعية، األحكام وجماوزة ،الصالة
 وقواه العالمة أمحد شاكر وابن حزم وهذا املسلك هو الذي رجحه السيوطي (1) . ارتياب وال فيه شك ال

  (2) ضعف حديث قبيصة وشاهديه من حديث جابر ومرسل زيد بن أسلمحيث 
: قبيصة وإن كان مرسال ولكن وجد له شاهدينألن حديث  ،ولكن يقال عن هذا املسلك أبنه ضعيف

 ،أيضا (4)مرسل زيد بن أسلم فضعفه يسريو  (3) وهو إن كان فيه ضعف ولكنه صاا لالعتبار ،حديث جابر
                                                 

 .12/120انظر: عون املعبود ( 1)
 . 11/369. احمللى 70-9/67انظر: تعليق الشيخ أمحد شاكر على املسند ( 2)
ن جابر من طريق شريك عن حممد بن إسحاق عن حممد بن املنكدر ع 5/143حديث جابر أخرجه النسائي يف الكربى ( 3)

وفيه شريك القاضي، ولكن اتبعة عند النسائي نفسه زايد بن عبد هللا البكائي عن حممد بن إسحاق به، وتضعيف اإلمام ابن 
حزم زايدا فيه نظر، ألنه صدوق ثبت يف املغازي، ويف حديث عن غري ابن إسحاق لني، ومل يثبت أن وكيعا كذبه، وله يف 

. فزايد هنا يروى عن حممد بن إسحاق فليس يف روايته عنه لني، 346التقريب ص:  البخاري موضع واحد متابعة، كما يف
 ولكن فيه حممد بن إسحاق وهو يدلس وقد عنعن، ولكن ضعفه يسري، فيكون حسنا مع الشواهد. 

ر من أربع، مرارا، أكث أيت اببن النعيمان إىل النيب بلفظ "  7/381مرسل زيد بن أسلم أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 4)
ال تلعنه ! ": فقال النيب  "اللهم العنه ما أكثر ما يشرب، وما أكثر ما جيلد": فجلده يف كل ذلك، فقال رجل عند النيب 

 =" وهذا اللفظ يوافق بلفظ البخاري وهذا يقوي أن ابن النعيمان هذا هو نفس الرجل الذي امسه عبد هللا فإنه حيب هللا ورسوله
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مث إنه ورد يف صحيح البخاري من طريقه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أن رجال كان على 
قد جلده يف   وكان النيب  ,وكان يضحك رسول هللا   ا,كان يلقب محار كان امسه عبد هللا و    عهد النيب 
  فقال النيب  ",اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به" :فقال رجل من القوم ,فأيت به يوما فأمر به فجلد ,الشراب

 ،إىل احلسن فاحلديث مبجموع هذه الشواهد يرتقي (1) .إنه حيب هللا ورسوله" إال هللا ما علمت, فو"ال تلعنوه
وهو الذي رجحه ابن  ،وهو ابن النعمان ت،أربع مرا وفيه ما يدل أنه هو نفس الرجل الذي جلده النيب 

 .  (2)ومال إليه احلافظ ابن حجر ،عبد الرب
 ،وتقدم وجه استدالهلم ،ابن شاهني واحلازمي واجلعربي :اختاره األئمة: : ادعاء النسخاملسلك الثاين

وابن حجر  (6)والنووي (5)والطحاوي (4)ئيوالنسا (3)افعي وابن املنذر والرتمذيوهو الذي رجحه الش
 (7)،ل نقل اإلمام الشافعي والرتمذي اإلمجاع على ذلكالقتل، ب اديثقالوا بنسخ أححيث  ،وغريهم

واحتج بعضهم ابإلمجاع على عدم القتل يف  ،واستدلوا على ذلك حبديث قبيصة وما يف معناه وحديث عثمان
منهم شيخ اإلسالم  ،ولكن الذي يظهر أن النسخ مل يثبت يف املسألة كما قاله بعض األئمة احملققني ،كذل

 : وأجابوا عن األدلة اليت استدل هبا القائلون ابلنسخ أبجوبة منها ،ابن تيمية وابن القيم وأمحد شاكر واأللباين
لرابعة ورد فيه ويف ااملرة  شارب اخلمر يف  إن حديث قبيصة الذي يدل على عدم قتل النيب  ( 1)

 مدرجة يفلزَيدة هذه ا إن :االقتل" قالو  ءفثبت اجللد ودر  ،"ووضع القتل فصارت رخصة :حديث جابر زَيدة
هو يعترب أن و  ،ابرديث جحومن قول حممد بن املنكدر يف  ،قول الزهري يف حديث قبيصة احلديث، فهو من

 . املسألةوفهمهما من  ،هذه الزَيدة صدرت من اجتهادمها
وأمحد  وأما ما نقل بعض العلماء اإلمجاع على النسخ فقد رده اإلمام ابن حزم وابن القيم ( 2)
 ،ادعى قوم أن اإلمجاع صح على أن القتل منسوخ على شارب اخلمر يف الرابعة: "وقال ابن حزم ،(8)شاكر

"جيئوان به فإن مل نقتله  :والنألن عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عمرو يقوالن بقتله ويق ،وهذه دعوى كاذبة

                                                 

 ولقبه محار .  =
 مع الفتح. 6780برقم  12/89صحيح البخاري ( 1)
 . 94, 12/90انظر: فتح الباري ( 2)
 . 4/39انظر: سنن الرتمذي ( 3)
 . 5/143انظر: السنن الكربى للنسائي ( 4)
 . 3/53انظر: شرح معاين اآلاثر ( 5)
 . 5/224انظر: املنهاج للنووي ( 6)
اإلمام السندي على سنن النسائي , دار املعرفة, بريوت,  , حاشية2/703, االعتبار 12/94انظر: فتح الباري ( 7)

8/716. 
 . 9/67انظر: تعليق الشيخ أمحد شاكر على املسند ( 8)
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مث ذكر رأي عبد هللا بن عمر  "أما دعوى اإلمجاع على خالفه فال إمجاع" :وقال ابن القيم (1).فنحن كاذابن"
 (2)وهذا مذهب بعض السلف".: "وابن عمرو املخالف لإلمجاع مث قال

ه عام الث أبنث ىحدوأجاب ابن القيم عن حديث عثمان وغريه يف حصر جواز قتل املسلم يف إ ( 3)
 عيفة. ضوهبذا تبني أن دعوى النسخ  فال يعارض اخلاص مع العام. ،وحديث القتل خاص

اختالف لى َيت عاو ني الر بذهب مجاعة من العلماء إىل اجلمع  اجلمع بني الرواَيت.: املسلك الثالث
 فيما بينهم يف وجوه اجلمع: 

وأما الشارب الذي ال يستحل  ،به محل بعضهم أحاديث القتل على الذي يشرب اخلمر مستحال ( 1)
 .(3)قال به ابن حبان ،به فإنه جيلد فقط

 ومحل بعضهم األمر ابلقتل يف املرة الرابعة على الضرب الشديد. ( 2)

فإمنا  ،"قد يرد األمر ابلوعيد وال يراد به وقوع الفعل :قال اإلمام اخلطايب عن األمر الوارد ابلقتل ( 3)
وهو لو قتل عبده مل يقتل  "،ومن جدع جدعناه ،من قتل عبده قتلناه": كقوله   ،يقصد به الردع والتحذير
 (4)وكذلك لو جدعه مل جيدع له ابالتفاق ". ،به يف قول عامة العلماء

 أتويل يف أجده مللكن و  ،ولكنه نسبه إىل ابن قتيبة ،وهذا الوجه هو الذي نقله ابن اجلوزي: قلت
 علم. أوهللا خلطايبوكتب ابن قتيبة بدل افلعله سبق قلم من ابن اجلوزي  خمتلف احلديث

مر لدليل أن األقتضيه اي يوالذ: "وقال ابن القيم ،ومحل بعض العلماء األمر ابلقتل على التعزير ( 4)
قتل فيه يأى اإلمام أن حلد فر وا ابفإذا أكثر الناس ومل ين زجر  ،ولكنه تعزير حبسب املصلحة ،بقتله ليس حتما

  رسول هللا جلد فيه ، ننيوجلد فيه  ا ،وحيلق فيه الرأس مرة ،يه مرةينفي ف وهلذا كان عمر  ،قتل
ج حديث األمر ر ذا خي، وعلى هحةليس حدا وإمنا هو تعزير حبسب املصل ،أربعني فقتله يف الرابعة وأبوبكر 

 وهللا أعلم. .بقتل السارق إن صح
قال كما تقدم  الرابعة أن النيب ومما يقوي هذا الوجه ما جاء يف قصة جلد ابن النعيمان يف املرة  
علم أبنه ممن حيب هللا   ترك قتله ملصلحة رآها وهي أنه   "أبنه حيب هللا ورسوله" فلعل الرسول  :ذلك

و مسلك  (7)والشيح األلباين (6)وابن القيم (5)وهو الذي رجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهللا أعلم. ورسوله

                                                 

 . 4/517، اإلحكام يف أصول األحكام 11/366احمللى  (1)
 . 12/57انظر: هتذيب السنن مع العون ( 2)
 . 10/298انظر: صحيح ابن حبان ( 3)
 . 3/339معامل السنن  (4)
 . 14/288انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( 5)
 . 12/57انظر: هتذيب السنن مع العون ( 6)
 . 3/348انظر: الصحيحة ( 7)
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 اجلمع هو الراجح إن شاء هللا.
** *** ** 
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 المبحث الثاني

 القصاص قبل اندمال الجرح

 المطلب األول: األحاديث الواردة في القصاص قبل اندمال الجرح
 : القصاص قبل اندمال الجرح النهي عن األحاديث الواردة في

أن يستقاد من اجلارح حىت يربأ  فنهى رسول هللا  ،أن رجال جرح فأراد أن يستقيد: "عن جابر  ( 1)
  (1)."يستأين ابجلراحات سنة" :ح" ويف لفظاجملرو 

" ويف يأن يقتص من جرح حىت ينته هنى رسول هللا " :عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ( 2)
مث  حىت "تربأ" :قال ،َي رسول هللا أقدىن :فقال فجاء إىل النيب  ،كبتهطعن رجال بقرن ىف ر  رجال"أن  :لفظ

فأبعدك هللا "قد هنيتك فعصيتين  :َيرسول هللا عرجت فقال :جاء إليه فقالفأقاده مث  ،أقدين :فقال ،جاء إليه
 (2).أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه" هنى رسول هللا . مث "وبطل جرحك

                                                 

من طريق عثمان وأيب بكر ابنا أيب شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار  والبيهقياللفظ األول: أخرجه الدارقطين ( 1)
أيضا الطرباين واحلازمي والبيهقي من طرق عن أيب الزبري عن جابر وفيه أبو الزبري فهو عن جابر به، رجاله ثقات، وأخرجه 

األول "أخطأ فيه ابنا أيب شيبة  الطريقواحلديث قد أعل ابإلرسال وقال الدارقطين عقب  صدوق يدلس روى ابلعنعنة.
ل أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو وخالفهما أمحد بن حنبل وغريه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسال، وكذلك قا

زرعة برواية محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة بن يزيد بن  "وأعله أبو البيهقياحملفوظ مرسال وكذلك قاله 
ين، كتاب احلدود والدايت طانظر: السنن للدارق ركانة يعىن أن احملفوظ هو أنه من مسند حممد بن طلحة .وهللا أعلم.

، 8/67ابلقصاص من اجلرح والقتل  االستثناء، السنن الكربى، كتاب اجلناايت، ابب ما جاء يف 3094رقم ، ب3/72
السنن الصغري: لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي, حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي, دار ، 3/381املعجم األوسط 

، وذكره األلباين هذا احلديث من شواهد حديث 2/674، االعتبار 3/224ه1410الوفاء ابملنصورة , الطبعة األوىل ,
واللفظ الثاين: أخرجه الدارقطين والبيهقي والطحاوي واحلازمي عن أيب الزبري عن  .7/298 اإلرواء :انظر .عبد هللا بن عمرو

عه ابن هليعة  ، واتب1081كما يف التقريب ص: ،  ويف طريق الدارقطين واحلازمي يزيد بن عياض كذبه مالك وغريه، جابر به
ولكنه معلول بتدليس أيب الزبري ، واتبعهما زيد بن أيب أنيسة كما عند الطحاوي وهو ثقة، كما عند البيهقي وفيه ضعف أيضا

 .من ذلك شيءومل يصح ، "رواه مجاعة من الضعفاء عن أيب الزبري من وجهني آخرين عن جابر :وقال البيهقي، روى ابلعنعنة
 . 4918برقم  3/81ر، كتاب اجلناايت، ابب الرجل يقتل رجال كيف يقتل وانظر: شرح معاين اآلاث

 ,والبيهقي واحلازمي عن ابن جريج كالمها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والدارقطينأخرجه أمحد عن ابن إسحاق ( 2)
 مرو بن شعيب عن النيب رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ومل يصرحا ابلتحديث خالفهما أيوب عن ع

الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب مرسال  ورواه عبد، مرسال أيضا كما عند الدارقطين
، السنن 3098، 3091، برقم 72، 3/71، السنن للدارقطين، كتاب احلدود والدايت 2/217انظر: املسند  .أيضا

، 9/453، املصنف لعبد الرزاق 8/68 االستثناء يف القصاص من اجلرح والقطع الكربى، كتاب اجلناايت، ابب ما جاء يف
ذكره األلباين  ، واحلديث إسناد فيه ضعف ولكنه يتقوى ابلشواهد منها حديث جابر السابق كما678، 2/675 االعتبار

 . 7/298يف اإلرواء 
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إىل آخر احلديث بنحو حديث عمرو  ...ركانة أن رجال طعن رجال عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ( 3)
 (1)بن شعيب عن أبيه عن جده"

 ي: آراء العلماء في القصاص قبل اندمال الجرح وأدلتهمالمطلب الثان

اإلمام  ذهب من بني اآلئمة اخلمسة،أورد مسألة )القصاص قبل االندمال( اإلمام احلازمي واجلعربي  
وما ورد يف حديث عبد هللا  ،حيث يرى أن اجلارح ال يقتص منه حىت يربأ اجملروح ،احلازمي إىل وقوع النسخ

هنى مث ، فقد صرح فيه الصحايب بقوله: "أخذ القصاص من اجلارح قبل برء اجملروح  بن عمرو أبن النيب
 (2) .أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه" رسول هللا 

وجيمع بيهنما حبمل : "وأما اإلمام اجلعربي فإنه حكى مسلك النسخ مث ذكر احتمال اجلمع أيضا بقوله
وهو معا بطل عرجك وأبعدك  ،فإذا رضي به سقط ،رايةوهو حق اجملروح خوف الس ،النهي على الكراهة

 ، ومل يظهر يل وجه ترجيحه . وهللا أعلم.(3)خالفتين وأسقطت حقك" ،عن استيفائه وعصيتين

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح .

 : ف العلماء يف رفع التعارض بني أحاديث املسألة على مسلكنياختالتقدم 
رجحه اإلمام الشوكاين حيث قال و  ،تقدمكما اإلمام احلازمي  إليه  ذهب عاء النسخ.اد: املسلك األول

.." يدل على حتر  االقتصاص قبل "مث هنى أن يقتص من جرح. :"قوله :يف شرح حديث عبد هللا بن عمرو
 (4)فيكون النهي الواقع بعدها انسخا لإلذن الواقع قبلها" ،ألن لفظ )مث( يقتضى الرتتيب ،االندمال

 ن يصرب وينتظر إىل أوانأمر هذا اجملروح أب ألن النيب  ،ةولكن يقال إن دعوى النسخ ضعيف: قلت
فلما أصر على ذلك  ،ن اجلايناالقتصاص م وطلب من النيب  ،ولكنه استعجل ومل يقتنع أبمر النيب  ،برءه

ه السابق أبن يقتص من جرح حىت قد أكد هني مث إن النيب  ،قد هناه أوال من االستعجال النيب ف ،أقاده 
 فليس فيه انسخ وال منسوخ. ،يربأ صاحبه، فاحلديث نفسه يدل على ذلك

أن  إىل حيث ذهب ،مجع اإلمام الشافعي بني أحاديث الباب اجلمع بني الرواَيت.: املسلك الثاين
صاص قبل الربء على  النهي من االقتومحل  ،انتظار اجملروح من اقتصاص اجلاين إىل أوان برء اجلرح مندوب

                                                 

انظر:  .من طرق عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة بهوالبيهقي وأبو داود يف املراسيل وعبد الرزاق  الدارقطينأخرجه ( 1)
، السنن الكربى، كتاب اجلناايت، ابب ما جاء يف 3096، برقم، 3/72السنن للدارقطين، كتاب احلدود والدايت 
، املراسيل أليب داود، كتاب الدايت، ابب مىت يقتص من اجلراح ص: 8/66االستثناء يف القصاص من اجلرح والقطع 

رجاله  225، 3/224، السنن الصغرى للبيهقي 453، 9/452، املصنف لعبد الرزاق 243برقم  330، 329
 ثقات إال أن احلديث مرسل وهو يتقوى ابلشواهد إن شاء هللا . وهللا أعلم .

 .2/678االعتبار ( 2)

 .479-477الرسوخ ص:  (3)

 .23، 4/22، سبل السالم 7/37انظر: نيل األوطار ( 4)
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مكن الرجل املطعون ابلقرن من  فكأنه محل حديث عبد هللا بن عمرو الذي فيه أن النيب  ،زيهكراهة التنْ 
, ذكره للمجروح ابالنتظار على االستحباب وما جاء فيه األمر من النيب  ،القصاص قبل الربء على اجلواز

 اإلمام اجلعربي أيضا.
فيقال إنه ال جيوز أن يقتص من اجلراحة حىت تندمل  ،مع هو األقوىالذي ترجح لدي أن مسلك اجلو 

كما دل عليه   ء،مث زاد جرحه فال شي إبصرار من اجملروح فإن اقتص منه قبل االندمال ،جراحة اجملا عليه
  . وهللا أعلم. (1)قاله أيضا احلافظ ابن كثري حديث عبد هللا بن عمرو 

** *** ** 

                                                 

 .3/1182ري القرآن العظيم البن كثري انظر: تفس( 1)
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 المبحث الثالث

 يعمل عمل قوم لوط منحد 

  من يعمل عمل قوم لوط المطلب األول: األحاديث الواردة في حد
 : القتل من يعمل عمل قوم لوط األحاديث التي تدل على أن حد 

"من وجدَتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل  :قال  عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النيب 
  (1).واملفعول به"

 لف ذلكاألحاديث التي تخا

إال رجل كفر  :ثالث ىال حيل دم امرت مسلم إال إبحد: "يقول مسعت رسول هللا  :أنه قال عن عثمان 
أو رجل قتل رجال متعمدا فعليه القود ، أو زىن بعد إحصانه فعليه الرجم ،ابهلل تعاىل بعد إسالمه فعليه القتل

".(2) 

 وأدلتهملوط   من يعمل عمل قومالمطلب الثاني: آراء العلماء في حد 

ديثني احلفأوردا يف املسألة  ،ذكر اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي مسألة )حد اللوطي( يف كتابيهما 
فادعى اإلمام ابن شاهني وقوع النسخ يف  ،يف إزالة التعارض بني احلديثني :اختلف اإلمامانو  تعارضني.امل

                                                 

أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي وابن شاهني من طريقني عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة ( 1)
عن ابن عباس به، وعمرو بن أيب عمرو ثقة رمبا وهم، إال أن احلافظ ابن حجر نقل يف التلخيص عن النسائي أنه استنكر 

سائي هذا احلديث، ولكن مل ينفرد بروايته، بل اتبعه داود بن احلصني عند عبد الرزاق وغريه، وداود بن احلصني ثقة إال يف الن
، فهو معلول أيضا، واتبعهما عباد بن منصور كما عند أمحد، وهو صدوق وتغري آبخره، 305عكرمة، كما يف التقريب ص: 

له شواهد كما ذكرها األلباين يف اإلرواء، فاحلديث يكون صحيحا ابلشواهد   فاإلسناد يكون حسنا مبجموع الطرق، مث إن
برقم  4/393كما صححه الشيخ األلباين. انظر: سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف من عمل عمل قوم لوط، 

 ، سنن ابن ماجه، كتاب1456برقم  4/47، سنن الرتمذي، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف حد اللوطي، 4462
، السنن 8047برقم  4/395، املستدرك، كتاب احلدود 2561برقم  3/229احلدود، ابب من عِمل عَمل قوم لوط، 

، إرواء الغليل 598، انسخ احلديث البن شاهني ص: 8/332الكربى، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف حد اللوطي 
 .4/54، التلخيص 17، 8/16

وأخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن  ، انفع عن ابن عمر عن عثمان بهأخرجه أمحد وابن شاهني من طريقني عن ( 2)
، سنن أيب 1/62.63ماجه من طرق عن حيىي بن سعيد القطان عن أيب أمامة بن سهل عن عثمان به . انظر: املسند 

تاب الفنت، ابب ما جاء ، سنن الرتمذي، ك4502برقم  4/416داود، كتاب الدايت، ابب اإلمام أيمر ابلعفو يف الدم، 
, سنن النسائي، كتاب التحرمي، ابب ذكر ما حيل به دم 2158برقم  4/400ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث، 

 3/231، سنن ابن ماجه، كتاب احلدود، ابب ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى ثالث، 4031برقم  7/106املسلم، 
، رجال اإلسنادين ثقات، فاحلديث صحيح، كما صححه الشيخ 515: ، انسخ احلديث البن شاهني ص2533برقم 

، واحلديث اثبت أيضا من حديث ابن مسعود عند الشيخني. 1/491األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند 
 .4351، صحيح مسلم 6878انظر: صحيح البخاري برقم 
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حيث رد على ابن  ،فه اإلمام ابن اجلوزيوخال (1)،وأن حديث ابن عباس منسوخ حبديث عثمان ،املسألة
 ،"وإمنا هو داخل يف حديث عثمان :وقال عن حديث ابن عباس ،مث مجع بني احلديثني ،شاهني دعواه النسخ

ف العلماء يف مسألة )حد واللوطي زان" مث ذكر اختال ،زان بعد إحصان"" :ألن يف حديث عثمان
 (2).اللوطي(

 مع الترجيحالمطلب الثالث: مناقشة األقوال 

 لث لبعض أهلاثاك رأي ، وهنتقدم قول اإلمامني: ابن شاهني وابن اجلوزي، وأهنما اختلفا على قولني 
 ك: ض بني احلديثني على ثالثة مساليف إزالة التعار  اختلفوا العلماءالعلم، ف

 صرحيا على ولكنه مل يذكر دليال ،اإلمام ابن شاهني اختاره ،ادعاء النسخ يف املسألة: املسلك األول
؟ ومن أين عرف ، من أين له اتريخوهذا حتريف يف القول: "ولذلك رده اإلمام ابن اجلوزي بقوله ،النسخ
 فمسلك النسخ ضعيف. (3).ذلك؟"

حيث ضعف حديث ابن عباس يف  ،(4)احلافظ ابن حجره اختار  الرتجيح بني الروايتني.: املسلك الثاين
"وأبن اخلربين يف اللواط وإتيان البهيمة مل يصحا  :  بن مسعودشرح حديث عبد هللاوقال يف  ،قتل اللوطي

"وحديث ابن عباس  :وعلى تقدير الصحة فهما داخالن يف الزان" وقال يف التلخيص عن حديث ابن عباس
 (5) خمتلف يف ثبوته"

ا ثبت فإذ ،بتث اثفالراجح فيه أنه حدي ،فله طرق وشواهد ،تقدم ختريج حديث ابن عباس :قلت
أمكن اجلمع  د، وقمعن اجلفالرتجيح ال يصار إليه إال إذا مل ميك مع حديث صحيح آخر, ديث وتعارضاحل
 . نا يف املسألة فيكون هو املتعنيه

فهو  ،إن اللوطي زان" :حيث قال ،تقدم كما  ابن اجلوزي اختاره اجلمع بني الروايتني.: املسلك الثالث
ولكن حصل خالف  ،وهو الراجح ،فال تعارض بينهما ،انيدخل يف حكم الزاين الذي ورد يف حديث عثم

كما قال به مجاعة من أهل   ؟بني العلماء هل اللوطي حكمه حكم الزاين يف التفريق بني احملصن وغري احملصن
سواء كاان حمصنني أو غري  ،العلم أن الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل االثنان األعلى واألسفل

ويقال إن التلوط  .وط فاقتلوا الفاعل واملفعول به ""من وجد َتوه يعمل عمل قوم ل :نيب لقول ال ،حمصنني
 :وقال ابن تيمية عن اللواط ،ألنه إيالج فرج يف فرج إال أنه أقبح من الزان ،وإن كان نوعا من أنواع الزان

علم ابالضطرار من دين فإنه قد  ،"فهذا من أفح  املنكرات عند املسلمني وعند اليهود والنصارى وغريهم

                                                 

 .598انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 1)
 .416ص:  اإلعالم (2)
 املصدر السابق. (3)
 .12/251انظر: فتح الباري ( 4)
 . 4/55انظر: التلخيص احلبري ( 5)
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وهلذا بني هللا يف كتابه أنه مل يفعلها قبل قوم  ،اإلسالم ودين سائر األمم بعد قوم لوط حتر  الفاحشة اللوطية
 أبصارهم طمس حيث ،األمم من أحدا عذبه ما بعذاب هلاعذب هللا املستحلني  ،لوط أحد من العاملني

 (1)."السماء من ابحلجارة وأتبعهم ،سافلها عاليها فجعل مدائنهم وقلب
الفارقة بني البكر  ،فالراجح أن األدلة الواردة بقتل الفاعل واملفعول به مطلقا خمصصة لعموم أدلة الزان 
"وهذه اخلصلة الرذيلة من أقبح  :ويقول الشيخ العثيمني رمحه هللا ،(2)كما قاله العالمة الشوكاين  ،والثيب
 مل الزاين كان  فإذا الزان، من أعظم أهنا يعين حال، بكل القتلاإلسالمية وهلذا كان حدها يف الشريعة  ،اخلصال
 تزوج قد الذي وهو حمصناً  كان  وإن كاملة،  سنة البلد عن ويغرَّب جلدة، مائة جيلد فإنه قبل من يتزوج
 آبخر ابلا شخص تلوط لو يعين حال، بكل القتل حده فإن اللواط أما ميوت، حىت يرجم فإنه زوجته وجامع
 قوم عمل يعمل وجدَتوه من" :: النيب لقول به، واملفعول الفاعل يقتل أن جيب فإنه منهما ابختيار ابلا
 قتله، على أمجعوا الصحابة إن": هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال.  "به واملفعول الفاعل فاقتلوا لوط
 يرجم إنه: آخرون وقال ابهلل، والعياذ ،جرمه لعظم ابلنار حيرق إنه: بعضهم فقال يُقتل؟ كيف  اختلفوا لكن

 هللا رمحه تيمية ابن أن والشاهد ابحلجارة، ويتبع البلد يف مكان أعلى من يلقى إنه: آخرون وقال ابحلجارة،
 عمل يعمل وجدَتوه من" ::للحديث مؤيداً  فيكون حجة الصحابة وإمجاع قتله، على الصحابة إمجاع نقل
 مفسدة فاحشة - ابهلل والعياذ - الكربى الفاحشة هذه وألن "به عولواملف الفاعل فاقتلوا لوط قوم

 منه التحرز ميكن فالزان منه، التحرز ميكن ال أيضاً  وهو نسائياً، جمتمعاً  الرجايل اجملتمع يصبح ألنه للمجتمع،
 أن ميكن كيف  ذكر مع ذكر رؤي إذا لكن مناقشتهما، ميكن فإنه ريبة حمل يف رجل مع امرأة رؤيت إذا

 (3)". احلق هو قتلهما بوجوب القول كان  هلذا يتفرق، وال جيتمع الرجل مع الرجل أن واألصل نناقشهما،

                                                 

 .  335-28/334، 543-11/542جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
 . 115-4/114، سبل السالم 17-5/15، وانظر للمزيد: حتفة األحوذي 140-7/139انظر: نيل األوطار ( 2)
 . 13-13/12ائل الشيخ العثيمني يف قسم التفسري تفسري سورة )ق( كتب ورس  (3)
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 المبحث الرابع

 الربا

 ب األول: األحاديث الواردة في الربالالمط
 : دة في أنه ال ربا إال في النسيئةاألحاديث الوار

أن أاب سعيد " :الراب يف النسيئة" ويف لفظ"إمنا : قال أن النيب   عن ابن عباس عن أسامة بن زيد ( 1)
كتاب   يفأو وجدته  مسعته من رسول هللا قولك يف الصرف أشيئا  أرأيت: لقي ابن عباس فقال لهاخلدري 

 ،وأما كتاب هللا فال أعلم ،فأنتم أعلم به أما رسول هللا  ،كال، ال أقول:  ابن عباسفقال  ؟هللا عز وجل
 (1)." الراب يف النسيئة" :" ويف لفظالنسيئة  يفالراب  " أال إمنا :قال  النيبأن أسامة بن زيد  حدثينولكن 

 : في ربا الفضل دةاألحاديث الوار

وال تشفوا  ،ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثال مبثل" :قال أن رسول هللا   يعن أ  سعيد اخلدر  ( 1)
وال تبيعوا منها غائبا  ،ال تشفوا بعضها على بعضو  ،وال تبيعوا الورق ابلورق إال مثال مبثل ،بعضها على بعض

الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح " :" ويف لفظبناجز
الذهب ابلذهب " ويف لفظ: "فيه سواء ياآلخذ واملعط، فمن زاد أو استزاد فقد أر  ،مثال مبثل يدا بيد
والنحاس ابلنحاس واحلديد ابحلديد والرب ابلرب والشعري ": حىت قال"، لرصاص ابلرصاصوالفضة ابلفضة وا

 (2).من زاد أو استزاد فقد أر " ،وامللح ابمللح مثال مبثل" :حىت قال "،ابلشعري
التمر ابلتمر واحلنطة ابحلنطة والشعري ابلشعري وامللح ابمللح : "قال رسول هللا :رة قالعن أ  هري ( 2)
الدينار ابلدينار والدرهم : "ويف لفظ ."إال ما اختلفت ألوانه ,فمن زاد أو استزاد فقد أر  ,ل يدا بيدمثال مبث

                                                 

، واللفظ الثاين يف صحيح 4067-4065برقم  28-11/27 ابب بيع الطعام مثال مبثل صحيح مسلم، كتاب املساقاة( 1)
، انسخ 595، 2/594، االعتبار 2179، برقم 4/479ابب بيع الدينار ابلدينار نساء  البخاري، كتاب البيوع

 .414، الرسوخ ص: 356-355، اإلعالم ص 384-483احلديث البن شاهني ص 

، 2177برقم  4/478ي، كتاب البيوع، ابب بيع الفضة ابلفضة، ر انظر: صحيح البخا ،اللفظ األول أخرجه الشيخان( 2)
أيضا مسلم ، واللفظ الثاين أخرجه 415، الرسوخ ص: 4042، برقم 11/17صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب الراب، 

، انسخ احلديث البن 4040برقم  11/17 يف صحيحه يف نفس الكتاب، ابب بيع الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا
، واللفظ الثالث أخرجه أبو اجلهم العالء بن موسى ومن طريقه ابن شاهني عن 415، الرسوخ ص: 488شاهني ص: 

، انسخ احلديث البن شاهني 96/صر: جزء أيب اجلهم سوار بن مصعب عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري به، انظ
"مرتوك احلديث" وقال ابن : "منكر احلديث"، وقال أمحد والنسائي :، وفيه سوار بن مصعب وقال البخاري488ص: 
انظر: التاريخ الكبري  ، ال يكتب حديثه ذاهب احلديث" ،"مرتوك احلديث :" وقال أبو حامتبشيء"ضعيف ليس  :معني
، لسان امليزان 2/246، ميزان االعتدال 118ص:  للنسائي ، الضعفاء واملرتوكني4/271رح والتعديل ، اجل4/169
 ،، فاللفظ األخري هبذا اإلسناد ضعيف680، وعطية العويف صدوق خيطئ كثريا وكان شيعيا كما يف التقريب ص: 3/152

 بل ضعفه شديد من أجل سوار. وهللا أعلم.
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 (1).ابلدرهم ال فضل بينهما"
الذهب ابلذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب : "قال رسول هللا  :عن عبادة بن الصامت قال ( 3)

فإذا اختلفت هذه األصناف  ،يدا بيد ،سواء بسواء ،ثلوالشعري ابلشعري والتمر ابلتمر وامللح ابمللح مثال مب
يوم خيرب أن نبيع أو نبتاع  "هناان رسول هللا  :، ويف لفظ عند احلازمي"إذا كان يدا بيد ،فبيعوا كيف شئتم

" ابتاعوا ترب الذهب ابلورق العني وترب  :وقال: قال "ترب الذهب ابلذهب العني وترب الفضة ابلفضة العني
 (2).ذهب العني"الفضة ابل
فإذا اختلف  ،وما كيل فمثل مبثل ،ما وزن مثال مبثل إذا كان نوعا واحدا" :عن النيب عن أنس  ( 4)

 (3).النوعان فال أبس به"
وعند البزار  ،هنى عن الصرف قبل موته بشهر" هذا لفظ احلازمي أن النيب : "عن أيب بكرة  ( 5)

 (4).قبل موته بشهرين": "وابن عدي بلفظ
                                                 

، 415، الرسوخ ص: 4042، برقم 11/17قاة، ابب بيع الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، صحيح مسلم، كتاب املسا( 1)
 .2/597، االعتبار 4045واللفظ الثاين أخرجه أيضا مسلم يف صحيحه يف نفس الكتاب والباب برقم 

، برقم 11/16اللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، ابب بيع الصرف وبيع الذهب ابلورق نقدا، ( 2)
، وأما اللفظ الثاين فقد انفرد إبخراجه احلازمي من طريق أيب نعيم 415، الرسوخ ص: 356، اإلعالم ص: 4039

 املروزي عن أمحد بن حممد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد بن ىياألصبهاين احلافظ عن حبيب بن احلسن عن حممد بن حي
، وفيه حبيب بن احلسن القزاز أبو 2/602االعتبار  :انظر .لصامت بهإبراهيم عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن عبادة ا

وكان يؤثر عنه  ،" وحبيب عندان ثقة :القاسم ضعفه الربقاين ووثقه ابن أيب الفوارس واخلطيب وأبو نعيم، وقال اخلطيب
، 8/253اتريخ بغداد انظر:  .ثقة" :سألت أاب نعيم عنه فقال ،هة أحلق الربقاين به الضعفجالصالح وال أدري من أي 

، وحممد بن حيىي صدوق وأمحد بن حممد بن أيوب )صدوق كانت فيه غفلة 2/215، لسان امليزان1/454ميزان االعتدال 
 ، وإبراهيم ويزيد ثقتان، وأما حممد بن إسحاق فصدوق مدلس97مل يدفع حبجة ( فاله اإلمام أمحد كما يف التقريب ص: 

 فاحلديث هبذا اإلسناد وهبذا اللفظ ضعيف . وهللا أعلم. ,لكالم يف أمحد بن حممدفهو علة احلديث مع ا ،عنعن وقد

أخرجه الدارقطين من طريق أمحد بن حممد بن أيوب عن أيب بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن احلسن عن عبادة وأنس ( 3)
يروه غري أيب بكر عن الربيع هكذا  مل"، وقال الدارقطين 2829، برقم 3/14سنن الدارقطين، كتاب البيوع  :انظر .به

وبنحوه قال عبد احلق يف أحكامه ذكره الزيلعى يف نصب  "وخالفه مجاعة فرووه عن الربيع عن ابن سريين عن عبادة وأنس
 ابن سامل األسدي الكويف وهو ثقة، عابد إال أنه ملا كرب :أحدمها ؛بكر بن عياش وهو هبذه الكنية اثنان ، وفيه أبو4/4الراية 

والربيع بن صبيح وهو صدوق  .1118هو السلمي هو مقبول كما يف التقريب ص  :واآلخر ،ساء حفظه وكتابه صحيح
بكر  ألن الثالثة هؤالء أمحد بن حممد وأبو ،، فاحلديث هبذا اإلسناد واللفظ ضعيف320كما يف التقريب ص   ،سيء احلفظ

 أشار إليه الدارقطين وعبد احلق. ،أيضا اختالفمث إنه وقع  ،بن عياش والربيع كلهم متكلم فيهم

أخرجه البزار وابن عدي واحلازمي من طريقني عن حبر بن كنيز السقا عن عبد العزيز بن أيب بكرة عن أبيه أيب بكرة رضي هللا ( 4)
، 2/601، الكامل البن عدي يف ترمجة حبر بن كنيز السقا، االعتبار 3683، برقم 9/131مسند البزار  :انظر .عنه به

رواه  ،من غري ذكر اتريخ ،أوله يف الصحيح أنه هنى عن الذهب ابلذهب" :، وقال4/209 الزوائدوذكره اهليثمي يف جممع 
 =" حبر بن كنيز لني احلديث"  :البزار وفيه حبر بن كنيز السقا وهو ضعيف" وأشار البزار أيضا إىل ضعف احلديث بقوله
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به يدا بيد، فأفتيت به حىت رجعت أبس ال"باس أن أاب اجلوزاء سأله عن الصرف، فقال: عن ابن ع ( 6)
من قابل إىل مكة، فإذا الشيخ حي فسألته فقال: "وزان بوزن" فقلت له: سألتك عام أول، فأفتيتين أن ال 

بو سعيد به إىل يومي هذا حىت قدمت عليك، فقال: "إن ذلك كان برأيي، وهذا أ أبس به، فلم أزل أفيت
أن أاب سعيد الرقاشي " :. ويف لفظ، فرتكت رأيي إىل حديث رسول هللا اخلدري حيدث عن رسول هللا 

هللا وهللا ما كنت أرى إال أن ما تبايع به  استغفر: "فقال ،ن رجال راجع ابن عباس يف فتواه يف الصرفإ :يقول
ا من ذلك عن ظعمر وعمر بن اخلطاب حفيدا بيد إال حالال حىت مسعت عبد هللا بن  ءاملسلمون من شي

: يقول عباسمسعت ابن  :أن أاب الشعثاء يقول" :ويف لفظ آخر.هللا" فأستغفر ،ما مل أحفظ رسول هللا 
وهذا أبو سعيد اخلدري حيدث عن رسول  ،وإمنا كان هذا رأيي ،أستغفرهللا وأتوب إليه من قويل يف الصرف"

 (1).فنهوين عنه"  ولقيت انسا من أصحاب رسول هللا هللا 
ما أرى هذا  :فقلت ،بدارهم بينهما فضل دراهم ابلكوفة ابع شريك يل": يقولاملنهال  أيبعن  ( 7)
قدم  :فقال هفسألت ،فأتيت الرباء بن عازب، لقد دفعتها يف السوق فما عاب ذلك أحد علي: فقال ،يصلح
وائت زيد بن  ،خريوما كان نسيئة فال  ،أبس ما كان يدا بيد فليس به" :املدينة وجتارتنا هكذا فقال الن  

"هذا منسوخ ال : صدق الرباء . قال احلميدي: فأتيته فذكرت ذلك له فقال ،أرقم فإنه كان أعظم جتارة مين
 (2) .يؤخذ به" هذا لفظ احلازمي

                                                 

، وعبد العزيز بن أيب بكرة صدوق كما يف التقريب 163يف التقريب ص: كما   ،فهو ضعيف ،فاحلديث معلول ببحر السقا =
 ، وضعفه احلازمي أيضا كما يف االعتبار.10/265، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 611ص: 

بن عبد هللا  وهو أوس ،اللفظ األول أخرجه أمحد وابن ماجه وابن شاهني واحلازمي من طريقني صحيحني عن أيب اجلوزاء به( 1)
، انسخ احلديث 2258، برقم 3/64، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، 51، 3/48انظر: املسند  ,الربعي وهو ثقة

، واللفظ الثاين: أخرجه احلازمي من طريق إسحاق بن إبراهيم احلنظلي عن عبد 2/601، االعتبار 485البن شاهني ص: 
قال ابن سعد يف  ,على عن أيب سعيد الرقاشي وهو قيس موىل أيب ساسانالصمد بن عبد الوارث عن زيد بن مرة أيب امل

، وأما زيد بن 5/315، وذكره ابن حبان يف الثقات "وكان قليل احلديث يروي عن ابن عباس" :7/212الطبقات الكربى 
، ذكره ابن 3/573عديل "صاحل احلديث" اجلرح والت : الطيالسي وقال أبو حامت مرة بن أيب يعلى أبو املعلى وثقه أبو داود

الطرباين وابن شاهني من طرق عن املثىن بن سعيد  هواللفظ الثالث: أخرج ، وبقية رجاله ثقات.6/318حبان يف الثقات 
، واملثىن بن 485، انسخ احلديث البن شاهني ص: 1/177املعجم الكبري  :انظر .عن أيب الشعثاء عن ابن عباس به
، فاألثر صحيح أورد ابن شاهني من طرق أخرى 919س به أبس كما يف التقريب ص: سعيد قيل هو ابن سعد الطاشي لي

 اإلرواءفاألثر صححه األلباين وحمققوا املسند ) ،وذكر األلباين طريقني آخرين يف رجوع ابن عباس من رأيه يف الصرف ،أيضا
 ( .18/57، املسند 5/186-187

، ابب بيع الورق ابلذهب 2061-2060، برقم 4/372البز وغريه  صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب التجارة يف( 2)
برقم  11/18، صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب النهي عن بيع الورق ابلذهب دينا، 2180برقم  4/481نسيئة، 
 .603، االعتبار 4047
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 وأدلتهمالربا المطلب الثاني: آراء العلماء في 

ئمة من بني اآل هميف كتب عربيازمي وابن اجلوزي واجلابن شاهني واحل :ذكر مسألة الراب كل من األئمة 
فع ختلفوا يف ر اضة مث تعار فأوردوا فيها أحاديث الباب امل اخلمسة املصنفني يف انسخ احلديث ومنسوخه،

 : قولنيالتعارض بني األحاديث على 
"ال  :عباسذهب اإلمام ابن شاهني واجلعربي إىل القول بنسخ حديث ابن  ،دعوى النسخ: القول األول
استدل ابن و  نسخته األحاديث اليت ختالفه كحديث عبادة وأيب سعيد اخلدري وغريمها. راب إال يف النسيئة"

وأول الداللة على ": شاهني على ذلك برجوع ابن عباس عن رأيه يف حصر الراب يف النسيئة حيث قال
فال حيل ملسلم أن يدعيه على  "هللا منه فروأان أستغ ،"إمنا كان رأي رأيته :وقوله ،رجوع ابن عباس عنه :نسخه

وقال اإلمام اجلعربي بعد حديث عبادة وأنس وأيب  (1) ،ولو كان فيه أتويل ملا رجع عنه" ،ابن عباس بعد هذا
 (2)"."وهو حمكم انسخ لذلك لرجحانه عليه بزَيدة العلم ببقية الشروط :هريرة

اجلمع بني حديث ابن عباس الذي يرويه عن إىل ي ذهب اإلمام ابن اجلوز  .: مذهب اجلمعالقول الثاين
" فيحتمل حديث أسامة أن يكون إمنا يتأول راب النسيئة  :أسامة بن زيد وبني الرواَيت األخرى حيث قال

وأشار حمقق   إمنا كان رأيي" والعبارة فيها غموض :وهلذا قال عند رجوعه ،فلم يضبطه ابن عباس ،فحسب
 ،والذي فهمت منها يف ضوء سياقها أن ابن اجلوزي يرجح مذهب اجلمع ة سقطكتاب اإلعالم أبن يف العبار 

واحلديث يف أصله أن  ،فكأن يف حديث ابن عباس ما يدل على عدم ضبط ابن عباس عند مساعه من أسامة
"ال راب إال يف النسيئة" فحمله ابن عباس رة خمصوصة فأجابه عن سؤاله اخلاص: عن صو  انسا سأل النيب 

 (3) وهلذا قيل إن احلديث دخل فيه اجتهاده ورأيه . وهللا أعلم. ،عمومعلى ال
وأما اإلمام احلازمي فإنه ذكر مذهب اإلمام الشافعي يف اختياره اجلمع مث ذكر احتمال النسخ أيضا ومل 

 (4) .يرجح مسلكا منها

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 ءف العلمااختاللعلم، فاهل تعارض على قولني، وهناك قول اثلث ألسبق أن األئمة اختلفوا يف إزالة ال
 : ثالثة مسالك يف رفع التعارض ينحصر يف

ر اإلمام وذك ،ماستدالهلتقدم وجه اوقد  ،ابن شاهني واحلعربي هاختار  ،دعوى النسخ: األولاملسلك 
 : أدلة أخرى للقائلني ابلنسخ وهي كالتايل النووياحلازمي واإلمام 

"هنى عن الصرف قبل موته بشهر" وهذا يدل على أن حديث أسامة  أيب بكرة أن النيب حديث  ( 1)

                                                 

  .491انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 1)

 .416الرسوخ ص:  (2)

 .357اإلعالم ص:  (3)

  .604-2/598تبار االع (4)
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  وتقدم خترجيه.احلازمي  هقال لكنه حديث ضعيف، ،فيكون منسوخا ،متقدم
ل إن هذا لكن يقاو  ،جاء يف إحدى طريق حديث عبادة ما يدل على أن التحر  كان يف يوم خيرب ( 2)

 إسحاق وهو مدلس. حممد ين عنعنة وفيه ،الطريق ضعيف

حديث احلميدي الذي رواه من طريقه عن أيب املنهال، حيث صرح احلميدي: "هذا منسوخ ال  ( 1)
 النووييؤخذ هبذا"، لكن يقال إن احلميدي من شيوخ البخاري فقوله هذا اجتهاد منه، وأجاب عليه اإلمام 

خ معلول، كما قاله البيهقي، حديث الرباء وزيد بن أرقم هذا الذي ادعي فيه النسآخر: أن أيضا أبمر 
فاحلديث وإن كان أصله يف الصحيح إال أن لفظ الصحيح خمتلف عن اللفظ الذي ذكروه هنا، فلفظ 

 .(1) .حجة ملن يقول ابلنسخالصحيح ليس فيه 

وأما ما استدل به ابن شاهني على  ،وابن اجلوزي (2)كما رده احلافظ ابن حجر  ،فمسلك النسخ ضعيف
عباس إىل حديث عبادة وأيب سعيد اخلدري فهذا ليس من أمارات النسخ ودالئله املعتربة،  النسخ برجوع ابن

وهو حمكم انسخ لذاك لرجحانه عليه : "فالنسخ ال يثبت هبذه األمور، وأما استدالل اإلمام اجلعربي بقوله
تدل به ملسلك بزَيدة العلم ببقية الشروط" استدالل غري واضح ألنه ادعى النسخ مث أتى بدليل مما يس

  مل يوضح ما املراد ببقية الشروط.الرتجيح مث إنه 
غريه على و عبادة  ح حديثرج، حيث اإلمام الشافعي اختاره الرتجيح بني الرواَيت ، :الثايناملسلك 

 : وذلك ألمور ،حديث أسامة بن زيد الذي يروي عنه ابن عباس 
 .  د وعثمان بن عفانهريرة وأبو سعي أبو: إن حديث عبادة رواه آخرون وهم ( 1)
 .ألقلاالنفس تطمئن على رواية األكثرية واجلماعة ألهنم أشبه أن حيفظوا من  ( 2)

 . وأشد تقدما يف الصحةأسن من أسامة رضي هللا عنهما كان عثمان وعبادة  ( 3)

 (3) من أسامة. وكان أبو هريرة وأبو سعيد رضي هللا عنهما أكثر حفظا عن النيب  ( 4)

 ني.املتع أمكن فاجلمع يكون هو ، وهناإليه إذا أمكن اجلمعالرتجيح ال يصار : قلت
 ارجحه أيضو لشافعي امام ذكره أيضا اإلو ابن اجلوزي  ، اختاره: اجلمع بني األحاديثاملسلك الثالث

ة فهو مؤول ث أسامحدي وأما ،إن حديث عبادة وما يف معناه هو الذي جيب العمل به : آخرون، وقالوا
 : بتأويالت متعددة

فكأن احلديث صدر يف جواب سؤال  ،أنه حممول على اختالف اجلنس يف األشياء الربوية: امنه
ألنه حديث خرج عند  ،وهذا احلديث وضعه أسامة وابن عباس غري موضعه": الرب عبد وقال ابن ،خمصوص

 ، النسيئةالذي ال راب فيه إال فهذا هو ،وعلى جنسني خمتلفني من الطعام ،مجاعة العلماء على الذهب ابلفضة
                                                 

 .57, 10/53اجملموع  :انظر( 1)

 .4/481انظر: فتح الباري ( 2)

 . 148-147اختالف احلديث:ص/انظر: ( 3)
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 (1) والشواهد يف هذا تكثر جدا" مث ذكرها .
قاب عد عليه ابلع املتو لتحر ئة" أي الراب األغلظ الشديد اي"ال راب إال يف النس :أن املعا: ومنها

مل ال نفي لقصد نفي األكإمنا اريه و )ال عامل يف البلد إال زيد( مع أن فيه علماء غ :كما تقول العرب  ،الشديد
  كره احلافظ.ذ ، األصل

 ،وأما راب الفضل فقد ثبت ابلسنة ،إن املراد ابلراب هنا هو راب القرآن الذي كان أصله يف النسيئة: ومنها
 .(2)ذكره الطحاوي

 ،وتن زيل اجململ عليه ،فوجب العمل ابملبني ،وحديث عبادة بن الصامت وغريه مبني ،أنه جممل: ومنها
ثبت و  ،ني أن حديث عبادة وما يف معناه هو الذي جيب العمل بهوهبذا تب .(3)ذكره النووي عن الشافعي

وأما حديث أسامة فإنه حيمل على إحدى املعاين املتقدمة  رجوع ابن عباس عن رأيه يف حصر الراب يف النسيئة.
 وهو الراجح إن شاء هللا تعاىل . ،مجعا بني الرواَيت

                                                 

 .112-12/111انظر: التمهيد ( 1)

 .3/334انظر: شرح معاين اآلاثر ( 2)

 .57-10/51، اجملموع 27-11/25انظر: املنهاج للنووي ( 3)
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 خامسال المبحث

 تأبير النخل

 الواردة في تأبير النخلاألحاديث المطلب األول: 
 : األحاديث الواردة في النهي عن تأبير النخل

وس النخل فقال: "ما يصنع ؤ بقوم على ر  مررت مع رسول هللا  :قال بن عبيد هللاطلحة عن 
ذلك شيئا".  : "ما أظن يغينلقح. فقال رسول هللا تاألنثى في يفيلقحونه جيعلون الذكر  :". فقالوا؟هؤالء
إمنا  فإينبذلك فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه  فرتكوه فأخرب رسول هللا  ,ا بذلكفأخربو  :قال

لن أكذب على هللا عز  فإين ،ولكن إذا حدثتكم عن هللا شيئا فخذوا به ،ابلظن تؤاخذوينظننت ظنا فال 
 (1) .وجل"

 ال لقاح": قالفقحون : يلواما للناس ؟ قال: الناس يلقحون، فقال قال: أبصر رسول هللا عن جابر 
كنت   :قالوا ؟"ما شأنه": َتر الناس شيصا، فقال رسول هللا  فخرجفرتكوا اللقاح،  "شيئاأرى اللقاح  ال: أو

 (2).ما أان بزراع وال صاحب  ل، لقحوا" "هنيت عن اللقاح وقال:

 آراء العلماء في تأبير النخل وأدلتهم: الثاني المطلب

ذكر اإلمام ، وأوردا فيها حديثني، إلمام احلازمي واجلعربي يف كتابيهما( اذكر مسألة )لقاح النخل 
ة أبمور الدنيا واآلخر إن املسألة متعلق ،ادعاء النسخومها:  امومل يرجح قوال منه ،احلازمي قولني يف املسألة

مل كال "وعلى اجلملة احلديث حيت :مث قال ،مث انق  بني القولني ،الناسخ واملنسوخ فال تكون من قبيل
 (3).حجة ملن ذهب إىل النسخ" ، وإن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه: "ويف قوله  ،ولذلك أثبتناه ،املذهبني

والتحقيق أنه فقال: "وجزم أبهنا من األمور الدنيوية  ،وأما اإلمام اجلعربي فإنه ذكر القول ابلنسخ مث رده
 :وهذا من املصاا الدنيوية املبنية عليها ،رارفلما حتقق النفع أذن يف االستم ,هنى على تقدير عدم النفع

 (4).فإذا حدثتكم"يها: "وليس من األحكام اليت هي حمل النسخ املبنية عل "،فلست أان بزارع"

                                                 

من معايش الدنيا على سبيل الرأي،  ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا مادون ذكره صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ( 1)
 .417، الرسوخ ص: 2/606، االعتبار 6079برقم  15/115

انظر:  . أخرجه الطرباين واحلازمي والطحاوي من طريقني عن حممد بن فضيل عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن جابر به( 2)
، 417، الرسوخ ص: 2/605، االعتبار 1871برقم  2/203، مشكل اآلاثر 1030 برقم 1/306املعجم األوسط 

  ،ولكن اإلسناد معلول مبجالد بن سعيد وهو ليس ابلقوي تغري يف آخر عمره ،وحممد بن فضيل هو ابن غزوان وهو صدوق
 .920كما يف التقريب ص: 

  .609-2/608االعتبار ( 3)
 .418الرسوخ ص:  (4)
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 مناقشة األقوال مع الترجيح: الثالث المطلب

 : اختلف العلماء يف توجيه حديثي الباب على مسلكني 
تدل هلم من واس ،هم بعضاإلمام احلازمي ونسبه إىل هذكر ، : ادعاء النسخ يف املسألةاملسلك األول

 لنسخ" وجاء يفا ابب صود يف" وحديث جابر أبلا يف املق :وقال ،حديث جابر على وقوع النسخ يف املسألة
 حديث جابر ألفا  ميكن االستدالل هبا على النسخ.

ر "ال صالة جلاولصيام" يت ا يبال صيام ملن مل: "ال لقاح" تدل على النهي حنو قوله: "أن قوله: منها
علق ابألحكام تيس له وية ولوال يقال إن هذا من قبيل املصاا الدني: وقالوا ،املسجد إال يف املسجد"

" عمتم فانتشروافإذا ط: "لهفهو من قبيل قو  ،بل للشارع أن يتحكم يف أفعال العباد كيف أراد ،الشرعية
  : ا قالوا للنيبوهلذ ،ذن هلمأة انتهاء القوم عن التلقيح حىت والذي يدل على شرعية هذه املسأل: وقالوا

 عى سابقة منع.ن يستداإلذ بل أذن هلم، والظاهر أن ،ومل ينكر عليهم فهم النهي ؟كنت هنيت عن اللقاح
 : ملخصه مبا أجاب على استدالهلم هذا اإلمام احلازمي نفسه 

ألن املسلمني اتفقوا على استحالة وقوع ما يناقض  ،إن القدر الذي َتسكتم به ال يفي ابملقصود: يقال
وذلك حنو الكفر واجلهل ابهلل والكذب واخلطأ يف  ،مدلول املعجزة يف حق األنبياء عليهم السالم بدليل العقل

ولكن األنبياء ال  ،غري أن مجاعة ذهبت إىل جواز الغلط يف املسائل االجتهادية ،األحكام الشرعية والغلط
)كل جمتهد مصيب( ال  وهذا يستقيم على القول )املصيب واحد( وأما على قول من يقول ،يقررون عليه

فعلى هذا فعل الصحابة هذا يف أتبري النخل مل يكن  ،من ابب األوىل يرى وقوع اخلطأ يف اجتهاد النيب 
واز اخلطأ ولو كان شرعيا ملا كان قابال  جلواز وقوع اخلطأ فيه، دل حديث طلحة يف الباب على ج ،شرعيا

نقل مث  ،" إنين إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين ابلظن " فتبني هبذا أن هذا كان من املصاا الدنيوية :بقوله فيه
 (1) احلازمي اتفاق أهل العلم على أن املنسوخ ال بد أن يكون حكما شرعيا وهو أمر مقرر عندهم.

حديث ضعيف فالنهي الصريح  هنولك ،استدلوا به على النسخ هو حديث جابر أقوى ما : ومنقلت
وهو أن النيب  ،بل الثابت كما جاء يف حديث طلحة الصحيح هو خالفه ،عن اللقاح غري اثبت من النيب 

 فإين إمنا ظننت ظنا فال تؤاخذوين  :وهلذا قال هلم ،ظن يف ذلك ظنا وأظهر رأيه اخلاص به كاملشورة هلم "
 ،لدنيا فإن كان ينفعهم ذلك التأبري والتلقيح فلهم أن يصنعوهابلظن" بل صرح هلم إن هذا كان من أمور ا

فإين لن أكذب على هللا عز وجل" مث إن صح حديث  ،ولكن إذا حدثتكم عن هللا شيئا فخذوه به: "وقال
كما غلط من   ،قد هناهم جابر يف النهي عن التلقيح فهو حيمل على غلط الصحابة يف فهمهم أن النيب 

قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،اخليط األسود" هو احلبل األبيض واألسوديط األبيض" و"اخلغلط يف ظنه أن "
. (2) 

                                                 

  .609-2/607 االعتبار انظر: (1)
  .18/12جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  انظر: (2)
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حكم  فعتقدم أن النسخ مل يثبت يف املسألة ألن النسخ هو عبارة عن ر ، : مسلك اجلمعاملسلك الثاين
ل عليه حديث كما يد  ،وأما مسألة تلقيح النخل ليست من األمور الشرعية ،شرعي بدليل شرعي متأخر عنه

فهذا اخلرب إن دل على شيء فإمنا يدل على أن األمور الدنيوية اليت ال صلة هلا ابلتشريع  ،طلحة الصحيح
وهذا فيه نوع من  ،كمبلا عن ربه  ال تدخل حتت مهمة الرسول اليت  ةاإلسالمي بل هي من األمور التجريبي

" إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه" كما يف حديث  :"ما أظن ذلك يغين شيئا" وبني قوله  :اجلمع بني رأيه 
" حيتمل أن يكون الذي كان عند  :تلقيح النخل وقال عن النيب  منعذكر اإلمام الطحاوي سبب   ،طلحة

ومل  ،وهو يغلب على القلوب ،من ذلك أن اإلانث من غري بين آدم ال أتخذ من الذكران شيئا رسول هللا 
 ...،القول يف الناس فيه يساوى مما ظاهر معقولوإمنا كان منه على قول  ،إخبار عن وحي يكن ذلك منه 

  ل دار كني ومل ,مكة بلده إمنا  ألنه أهله؛ يعانيه بلد من وال ,ذلك يعاين كان  ممن  هللا رسول يكن ومل
 ما فيه قال الذي ثراأل يف القول وكان ، إليها صار اليت املدينة من سواها فيما النخل كان  وإمنا ،يومئذ
 الظن على منه ويكون عنده يستحيل ما ينف على منه القول ذلك يكون وأن ,فيه يقول أن له واسعا: قال
 (1) ".به

فالراجح أن مسألة تلقيح النخل كانت متعلقة أبمور املعا  وأمور الصنائع اليت من ميارسها فهو أدرى 
وي والطحاوي واجلعربي وشيخ اإلسالم ابن تيمية ألهنا تدرك ابلتجارب وهو الذي رجحه اإلمام النو  ،هبا

. (2)والشاه ويل هللا الدهلوي والشيخ أمحد شاكر والشيخ ابن العثيمني والشيخ حممد على جانباز وغريهم
 وهللا أعلم.

                                                 

  .2/203مشكل اآلاثر  (1)
، تعليق 18/12، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 2/203، مشكل اآلاثر 116-15/115: املنهاج للنووي أقواهلم ( انظر2)

إجناز عند تفسري آية الدين،  ، تفسري الشيخ ابن العثيمني1/128، حجة هللا البالغة 2/365أمحد شاكر على املسند 
 .(489-7/488ه)1421احلاجة شرح سنن ابن ماجة: للشيخ حممد علي جانباز, املكتبة القدوسية بالهور, 
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 وفيه المبحث التالي:

 . : رضاع الكبيرالمبحث األول 
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 األول المبحث

 لكبيررضاع ا

 األحاديث الواردة في رضاع الكبيرالمطلب األول: 
 األحاديث الدالة على اعتبار رضاع الكبير

وأنكحه ابنة  ،أن أاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس كان تبا ساملا :وأم سلمة عن عائشة ( 1)
وكان من  ،زيدا ول هللا كما تبا رس  ،وهو موىل المرأة من األنصار ,أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة

اْدُعوُهْم  ﴿ :ذلك يفحىت أنزل هللا سبحانه وتعاىل  ،اجلاهلية دعاه الناس إليه وورث مرياثه يفتبا رجال 
ئِِهمْ  يِن واماواالِيُكمْ فاِإْخواانُكُ  ﴿إىل قوله  ﴾آِلاابا فردوا إىل آابئهم فمن مل يعلم له أب كان موىل وأخا  (1) ﴾ْم يف الدِ 

َي  :فقالت -وهى امرأة أ  حذيفة  - العامريمث  القرشيفجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو  ،الدين يف
أنزل هللا عز  ،فضال ويراين ،بيت واحد يفومع أ  حذيفة  معي أيويرسول هللا إان كنا نرى ساملا ولدا وكان 

فكان  ،رضعات . فأرضعته مخس"أرضعيه: " النيبفقال هلا  ؟فكيف ترى فيه ،وجل فيهم ما قد علمت
أتمر بنات أخواهتا وبنات إخوهتا أن  -هللا عنها  رضي -فبذلك كانت عائشة  ،مبنزلة ولدها من الرضاعة

وأبت أم  ،مث يدخل عليها ،وإن كان كبريا مخس رضعات ،ويدخل عليها ،يرضعن من أحبت عائشة أن يراها
وقلن  ،املهد يفمن الناس حىت يرضع أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا   النيبسلمة وسائر أزواج 

 (2)."لسامل دون الناس  النيبوهللا ما ندرى لعلها كانت رخصة من  :لعائشة

 :األحاديث الدالة على خالف ذلك

وكان قبل  ,"ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي :قال رسول هللا  :عن أم سلمة قالت ( 1)
 (3).الفطام"

                                                 

 [5(]األحزاب/1)
هبذا اللفظ أخرجه أبو داود ومن طريقه احلازمي عن أمحد بن صاحل عن عنبسة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن ( 2)

، واحلديث 755رجاله ثقات ما عدا عنبسة وهو ابن خالد األيلي وهو صدوق كما يف التقريب ص:  عائشة وأم سلمة به,
له طرق أخرى فهو صحيح كما أخرجه مسلم حنوه وليس فيه ذكر )مخس رضاعات( . انظر: صحيح مسلم، كتاب الرضاع 

برقم  2/379حرم به ، سنن أيب داود، كتاب النكاح ابب من 3590-3585برقم  10/273ابب رضاعة الكبري 
 .458، الرسوخ ص: 2/659، االعتبار 2061

أخرجه الرتمذي وابن حبان من طريق أيب عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت املنذر عن أم سلمة به. انظر: ( 3)
، صحيح 1152م برق 3/458سنن الرتمذي، كتاب الرضاع، ابب ما جاء أن الرضاعة ال حترم إال يف الصغر دون احلولني 

رجاله ثقات، إال أن الشوكاين قال: " وأعل ابالنقطاع ألنه من رواية فاطمة بنت املنذر عن أم سلمة ومل  10/37ابن حبان 
تسمع منها شيئا لصغر سنها إذ ذاك". مث إن الشوكاين نفسه أجاب عن هذه العلة: " وال خيفى أن تصحيح الرتمذي واحلاكم 

نقطاع، فإهنما ال يصححان ما كان منقطعا إال صح هلما اتصاله، ملا تقرر يف علم االصطالح أن هلذا احلديث يدفع علة اال
املنقطع من قسم الضعيف" فاحلديث صححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم وقال األلباين: " وإسناده صحيح على شرط 

 =، وفيه ابن هليعة ولكن روى 1946ة برقم الشيخني" مث إن للحديث شاهدا من حديث عبد هللا بن الزبري يف سنن ابن ماج
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وال حيرم إال ما فتق األمعاء  ,"ال حيرم من الرضاعة املصة وال املصتان: لنيب عن ا عن أيب هريرة  ( 2)
 (1).من اللنب"

 (2). "ال رضاع إال ما كان يف احلولني" :عن النيب  عن ابن عباس  ( 3)

 آراء العلماء في رضاع الكبير وأدلتهم: الثاني المطلب

وأوردا فيها  ،من بني اآلئمة اخلمسة  كتابيهمااحلازمي واجلعربي يف ان:ذكر مسألة )رضاع الكبري( اإلمام 
احتمالني يف إزالة الف العلماء يف املسألة مث ذكر وذكر اإلمام احلازمي اخت ،أحاديث الباب املتعارضة

احتمال اجلمع وهو محل حديث عائشة على اخلصوصية واحتمال نسخ حديث عائشة حيث : التعارض ومها
وإما على  ،إما على اخلصوص :أصحابنا األمر يف ذلك على أحد وجهنيوأما حديث عائشة فقد محل : "قال

 ولكنه مل يرجح مسلكا يف ذلك. (3) ومل يروا العمل به" ،النسخ
ولكنه يرى بنسخ أحاديث  ،وأما اإلمام اجلعربي فإنه ذكر االختالف مث رجح وقوع النسخ يف املسألة

 : وهذا احلكم انسخ للتاقيت" واستدل لذلك بقوله" :كما يظهر ذلك من قوله  ،أتقيت الرضاعة ابحلولني
والتاقيت رواه أصاغر الصحابة كأيب : "مث قال ""أبن التاقيت كان عقب نزول اآلية وهو من أوائل نزول املدين

 (4) ."هريرة وابن عباس رضي هللا عنهم

                                                 

، اإلراواء 6/375عنه عبد هللا بن وهب، وهو ممن روى عنه قبل االختالط فهو صحيح أيضا. انظر: نيل األوطار  =
7/221. 

أخرجه الدار قطين والبيهقي واحلازمي من طريق جرير بن عبد احلميد عن حممد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة عن عروة بن ( 1)
الزبري عن احلجاج بن احلجاج عن أيب هريرة به مرفوعا، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي من طرق عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج عن أيب هريرة موقوفا، واملوقوف هو احملفوظ، كما رجحه الدارقطين يف العلل 

، السنن الكربى 4314برقم 4/102سنن للدارقطين، كتاب الرضاع ، وانظر: ال7/221، واأللباين يف اإلرواء 10/286
 .7/466الرزاق  ، املصنف لعبد7/456، كتاب الرضاع، ابب من قال ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات يللبيهق

نار عن ابن أخرجه الدار قطين والبيهقي وابن عدي واحلازمي من طريق اهليثم بن مجيل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دي( 2)
، قال 1029عباس مرفوعا به، رجاله ثقات إال أن اهليثم "ثقة من أصحاب احلديث وكأنه ترك فتغري" كما يف التقريب ص: 

ابن عدي عنه" يغلط عن الثقات" وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار هبذا اإلسناد موقوفا ونقل 
ان من احلفاظ إال أنه وهم يف رفع هذا احلديث والصحيح وقفه" ورجح وقفه مجاعة منهم الزيلعي عن عبد اهلادي أن اهليثم ك

، السنن الكربى للبيهقي، كتاب الرضاع، 4318برقم  2/103انظر: السنن للدارقطين، كتاب الرضاع .البيهقي وابن حجر
، نصب الراية 4/4لخيص ، الت2/662، االعتبار 7/2562، الكامل 7/462جاء يف حتديد ذلك ابحلولني  ابب ما

3/218. 
 .  2/661االعتبار ( 3)
 .460الرسوخ ص:  (4)
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 مناقشة األقوال مع الترجيح: الثالث المطلب

 : بني أحاديث الباب على مسلكني ف العلماء يف رفع التعارضاختالتقدم 
 ختلف أصحاب هذا املسلك على قولني :ا، ادعاء النسخ: املسلك األول
قيت أتحاديث سوخ أبإىل أن حديث عائشة يف قصة سامل من العلماءذهب مجاعة من  :القول األول
  :رينلك أبمذاستدلوا على و  وهذا مسلك كثري منهم"وقال ابن القيم: "الرضاعة ابحلولني 

ئِِهمْ  ﴿ :ل قوله تعاىلو ألنه جرت عقب نز  ،مل كانت يف أوائل اهلجرةاإن قصة س ( 1) ﴾ذكره اْدُعوُهْم آِلاابا
وجياب عن استدالهلم هذا أبنه ال يلزم من تقدم القصة أبهنا متقدمة على األحاديث الدالة على  (1) احلازمي,
ففي سياق قصة سامل ما يشعر بسبق  وأيضا: "وقال احلافظ ابن حجر ردا على هذا االستدالل ،احلولني

وكيف :قالت ،"أرضعيه :لقول امرأة أيب حذيفة يف بعض طرقه حيث قال هلا النيب  ،احلكم ابعتبار احلولني
وهذا يشعر أبهنا كانت  "قد علمت أنه رجل كبري... :وقال أرضعه وهو رجل كبري؟ فتبسم رسول هللا 
فإهنم ال ميكنهم إثبات التاريخ املعلوم : "وقال ابن القيم أيضا (2)تعرف أن الصغر معترب يف الرضاع احملرم"

ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى وادعوا نسخ تلك  ،التأخر بينه وبني تلك األحاديث
 (3).األحاديث حبديث سهلة لكانت نظري دعواهم"

ك على أتخر االعتبار إن األحاديث الدالة على اعتبار احلولني من رواية أحداث الصحابة فدل ذل ( 2)
إذ ال يلزم من أتخر إسالم الراوي وال  ولكنه مستند ضعيف، (4) ،ذكره احلازمي أيضا.ابحلولني فيكون انسخا

إهنا   : وأما قوهلمبقوله: "احلافظ ابن القيم  هرد،و (5)ابن حجر قاله احلافظ ،يكون ما رواه متقدما صغره أن ال
ئِِهمْ  ﴿عاىل كانت يف أول اهلجرة وحني نزول قوله ت ورواية ابن عباس وأيب هريرة بعد ذلك فجوا ﴾اْدُعوُهْم آِلاابا

 : به من وجوه

 ،حديثا العشرين دون إال عباس ابن منه يسمع مل بل  النيب من بسماعه أهنما مل يصرحا: أحدها
 .  الصحابة عن وسائرها

 قد لكانت منسوخا سهلة يثحد كان  فلو ،وهذا هذا روت نفسها عنها هللا رضي عائشة أن: الثاين
 ،اعتناء مزيد هبا فلها ،صواحباهتا إليها وتدعو عليها وتناظر هبا تعمل كانت، بينما  الناسخ وتركت به أخذت
 النيب نساء على وخيفى ،ذلك عليها وخيفى ،مجلة الدين من كونه  بطل قد منسوخا حكما هذا يكون فكيف

 ديث بتخصيصه بسامل وعدم إحلاق غريه به، وال حتتج واحدة ، ويسلكن يف احلمنهن واحدة هلا تذكره فال

                                                 

 .  662-2/661االعتبار ( 1)
 .9/185فتح الباري  (2)
 .5/586زاد املعاد (3)
 .  2/662االعتبار ( 4)
 .9/185فتح الباري  (5)
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 .أيضا قول ضعيف فهو.(1)منهن بكونه منسوخا
أحاديث  يرى أن ثحبي ،ولعكس القول األكما تقدم، فقد ذهب إىل   قول اجلعربي وهو : القول الثاين

 ،لقول األولصحاب اأهبا  ولكنه استدل بعد ذلك بنفس األدلة اليت استدل ،التأقيبت ابحلولني منسوخة
 ر الصحابة كأيبه أصاغروا والتأقيت ،وهي من أوائل نزول املدين ،ألنه كان عقب نزول اآلية: "ث قاليح

أو أنه وجد  ،طبوعبه املهريرة وابن عباس رضي هللا عنهما" فال أدري هل حصل يف قوله تصحيف يف كتا
عترب رأَي ينه إل ب سابق،القول الأضعف من وإن كان يرى أن التأقيت منسوخ فهو  ،خلل أصال يف عبارته

 .شاذا مل يقل به أحد غريه
جلمع بعدهم إىل ا عني ومنلتابذهب مجهور العلماء من الصحابة وا ،: اجلمع بني الرواَيتاملسلك الثاين

 : بني الرواَيت املختلفة يف الباب إال أهنم اختلفوا فيما بينهم على قولني
قوله : منها؛ اردة يف اعتبار الرضاعة احملرمة يف الصغر ويف حدود احلولني كثريةإن األدلة الو : القول األول

اُت يُ ْرِضْعنا أاْوالوا ﴿تعاىل  اِملانْيِ اْلوااِلدا ْولانْيِ كا " إمنا  :يف حديث عائشة رضي هللا عنها وقوله  (2)﴾داُهنَّ حا
احلافظ ابن القيم  وفصل ، خاص بساملوأجابوا عن قصة سامل أبن حكم رضاع الكبري ،(3)الرضاعة من اجملاعة"
 آية نزول بعد  هللا رسول سألت سهلة أن بسامل اختصاصه يبني مما أدلتهم، وقالوا:هذا القول وذكر 

 فقد أجنبيا أرضعت إذا واملرأة ،اآلية يف ذكر ملن إال زينتها تبدي أن للمرأة حيل ال أنه تقتضي وهي ،احلجاب
 ويتعني: قالوا ،به خاص لسامل زينتها سهلة إبداء أن فعلمنا ،اآلية بعموم َتسكا ذلك جيوز فال له زينتها أبدت
 واألحاديث اخلاصة الرخصة على سهلة حديث محلنا إذا فإان كلها  ابألحاديث العمل إلمكان املسلك هذا

 (4) .جبميعها وعمل بعضا بعضها ينسخ ومل تتعارض مل ساملا عدا فيما عمومها على األخر
ومن املعاصرين  (5)ابن قتيبةو عة العراقي ر هذا القول اإلمام النووي وابن عبد الرب وأبو ز رجح وقد 

ونقل ابن  (6)،الشيخ حممد خبيت املصري والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد احملسن العباد
 ،بعني ومن بعدهمومجهور التا ،عبد الرب أبنه مذهب مجهور الصحابة وسائر أمهات املؤمنني ما سوى عائشة

 الفاخلفيه نظر لوجود ،فالوليد الباجي اإلمجاع على عدم اعتداد رضاع الكرب مطلقا بونقل اإلمام أوأما ما 
 .وكما سيأيت كما تقدم  بني العلماء

                                                 

 . 597-5/586انظر: زاد املعاد ( 1)
 .233البقرة رقم اآلية /( 2)
 .5102ري برقم صحيح البخا( 3)
 .588-5/587انظر: زاد املعاد ( 4)
 207, أتويل خمتلف احلديث ص: 7/138, طرح التثريب 11/376,التمهيد 9/174انظر: املنهاج للنووي (5)
, فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة 11/152, فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم 10/46انظر: فتاوى األزهر ( 6)

:للشيخ عبد احملسن العباد, ضمن كتب ورسائل للشيخ العباد, دار التوحيد ابلرايض, الطبعة الثانية , اخلمسني
 . (3/211ه)1428
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ذهب مجاعة من احملققني إىل وجه آخر للجمع حيث محلوا حديث عائشة يف قصة سامل  : القول الثاين
 يف عام وال خمصوص وال مبنسوخ ليس سهلة حديث أن"  :ويقول احلافظ ابن القيم ،على احلاجة والضرورة

 سامل كحال  عنه احتجاهبا ويشق ،املرأة على دخوله عن يستغين ال ملن للحاجة رخصة هو وإمنا ،أحد كل  حق
 رضاع إال يؤثر فال عداه من وأما ،رضاعه أثر للحاجة أرضعته إذا الكبري هذا فمثل ،حذيفة أيب امرأة مع

 حبديث فتقيد مطلقة إما الكبري يف للرضاع النافية واألحاديث ،تيمية ابن اإلسالم شيخ مسلك وهذا ،الصغري
 التخصيص ودعوى النسخ من أوىل وهذا ،عمومها من احلال هذه فتخصيص األحوال يف عامة أو ،سهلة

  (1). "املوفق وهللا له تشهد شرعال وقواعد ،اجلانبني من األحاديث جبميع العمل إىل وأقرب ،بعينه بشخص
 أن  النيب أزواج من غريها وأ  عائشة به أخذت احلديث وهذا" :(2)شيخ اإلسالم ابن تيمية قال 
 أو رضاعة يقصد أن بني الفرق رأت لكنها" اجملاعة من الرضاعة: "قال عنه روت عائشة أن مع ؛ به أيخذن
 األول وأما الناس عامة إرضاع هو وهذا. الفطام قبل كان  ما إال حيرم مل الثاين املقصود كان  فمىت ،تغذية
الشوكاين ه اختار و  ."متوجه قول وهذا لغريها جيوز ال ما للحاجة جيوز  ،حمرم ذا جعله إىل احتيج إن فيجوز

 . .وهذا القول هو األقرب. وهللا أعلم(3)والصنعاين 

                                                 

 .5/593زاد املعاد  (1)
 . 34/60انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ( 2)
 . 3/494، سبل السالم 6/373انظر: نيل األوطار ( 3)
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 األول المبحث

 حكم الرقى

 األحاديث الواردة في حكم الرقىالمطلب األول: 
 : الرقى النهي عناألحاديث الواردة في 

 (2).شرك" (1)إن الرقي والتمائم والتولة" :كان مما حفظنا عن رسول هللا عن ابن مسعود  ( 1)
 : الرقىاألمر باألحاديث الواردة في 

ها فأات ،عن الرقى فنهى رسول هللا  ,كان خايل من األنصار يرقي من احلية  :قالعن جابر  ( 1)
من استطاع منكم أن ينفع أخاه : "فقال "من العقرب: "من احلية" ويف لفظ يهنيت عن الرقى وأان أرق: فقال

" جسام بن أخي ضارعة تصيبهم احلاجةمايل أرى أ :عميس ألمساء بنت "قال النيب  :فليفعل" ويف لفظ
 (3) .أرقيهم" :فقال ،فعرضت عليه :قال ،أرقيهم :قال ،ال ولكن العني تسرع إليهم :قالت
 ،رقية كنت أرقي هبا اجملانني يف اجلاهلية "عرضت على النيب  :عن عمري موىل آيب اللحم قال ( 2)
 (4) .رق منها كذا"" اطرح منها كذا واطرح منها كذا وا :فقال

 (5) .يف الرقية من العني واحلمة والنملة" رخص رسول هللا  :عن أنس قال ( 3)
 ،فنهى عن الرقى ،املدينة وهم يرقون برقى خيالطها الشرك قدم رسول هللا : عن الزهري قال ( 4)

                                                 

 . 1/200حيبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه . النهاية البن األثري التولة: بكسر التاء وفتح الواو,ما( 1)

أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم والبيهقي من طرق عن األعمش عن عمرو بن مرة عن حيى بن اجلزاز عن ابن أخي ( 2)
زينب قال يف التقريب ص:  زينب عن زينب امرأة عبد هللا عن عبد هلل بن مسعود به، رجاله ثقات ما عدا ابن أخي

"كأنه صحايب ومل أره مسمى"، وأخرجه احلاكم واحلازمي من طريق ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن قيس 1273
، سنن أيب 1/381بن سكن عن ابن مسعود، وهذا اإلسناد حسن من أجل ميسرة واملنهال ومها صدوقان. انظر: املسند 

، سنن ابن ماجه، كتاب الطب، ابب تعليق التمائم، 3883برقم  4/137التمائم،  داود، كتاب الطب، ابب يف تعليق
، 7505برقم  4/241، كتاب الطب 8290برقم  4/463، املستدرك، كتاب الرقى والتمائم 3530برقم  4/128

ححه ، فاحلديث صحيح مبجموع الطرق كما ص2/823، االعتبار 9/350السنن الكربى، كتاب الضحااي، ابب التمائم 
 .331برقم  1/648، وانظر: السلسلة األحاديث الصحيحة 6/110الشيخ األلباين وحمققوا املسند 

، 5695-5690برقم  14/407صحيح مسلم، كتاب الطب، ابب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ( 3)
 .533، الرسوخ ص: 826-2/825االعتبار 

والطرباين واحلازمي من طريق حممد بن زيد عن عمري موىل آىب اللحم به. انظر: املسند  أخرجه أمحد والرتمذي واحلاكم( 4)
، املستدرك، كتاب االستسقاء 1557برقم  4/107 ؟، سنن الرتمذي، كتاب السري، ابب هل يسهم للعبد5/223
أللباين يف ، رجاله ثقات فاحلديث صحيح صححه ا2/829، االعتبار 1768، املعجم الكبري 1224برقم  1/475

 .36/272تعليقه على سنن الرتمذي وحمققوا املسند 

، الرسوخ 5688برقم  14/406صحيح مسلم، كتاب الطب، ابب استحباب الرقية من العني والنملة واحلمة والنظرة، ( 5)
 .532ص: 
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رقي أت إين كن: هل من راق يرقيه ؟ فقال رجل: فقال النيب  ،لدغته احلية ،فلدم رجل من أصحابه: قال
 (1)."فأمره فرقاه ،فلم يرهبا أبسا  ،فعرضتها عليه ،فاعرضها علي: قال ،فلما هنيت عن الرقى تركتها ،رقية

 آراء العلماء في حكم الرقى وأدلتهم: الثاني المطلب

مث اتفقا على  من بني اآلئمة اخلمسة, أورد مسألة )حكم الرقى( اإلمام احلازمي واجلعربي يف كتابيهما 
ابب النهي عن الرقى ونسخ ذلك" فالذي يظهر من "عنون اإلمام احلازمي ب و  املتعارضة، بني الرواَيتاجلمع 

ولكنه ذكر مسلك النسخ ووجه استدالل أصحابه مث ذكر احتمال اجلمع بني  ،ترمجة عنوانه أنه يرجح النسخ
وأن النهي  ،ما ذكران "فقد دلت هذه األحاديث على صحة :حيث قال يف هناية املسألة ،الرواَيت ورجحه

وعلى هذا االحتمال ال حاجة بنا إىل احلكم  ،تناول ما كان من قبيل الشرك دون ما كان من أمساء هللا تعاىل
 (2) وهللا أعلم.ونسب القول ابلنسخ إىل بعض العلماء، . "إلمكان اجلمع بني األخبار ،ابلنسخ

وهو  ،وهذا يدل على إابحة الرقى بل وندهبا " :وقال اجلعربي عقب األحاديث الدالة على جواز الرقى
وجيمع بينهما حبمل احلرمة عما فيه غري  ،" واحلق إحكامها :حمكم متأخر انسخ حلرمتها" مث رجح اجلمع بقوله

 (3).واإلابحة ألمساء هللا سبحانه وتعاىل " ،أمساء هللا تعاىل من الكواكب واجلن والطواغيت وحنوهم

 ألقوال مع الترجيحمناقشة ا: الثالث المطلب

 : ى مسلكنيلة عليف إزالة التعارض بني أحاديث املسأ اختلفوا العلماء أنمما سبق يتبني 
حيث  ازمي هذا املسلك ونسبه إىل بعض العلماء كما سبق،ذكر احل ،دعاء النسخا: املسلك األول

رجح اإلمام و  "،سخ ذلكملا قدم املدينة هنى من الرقى مطلقا مث ن وذهب بعضهم إىل أن النيب : "قال
ك حبديث عائشة وأنس وغريمها، وقال: "والرخصة ال تكون إال بعد واستدل لذل ،الطحاوي هذا املسلك

فنهى ما كان من قبيل  ،هنى عن الرقى هنيا مقيدا ولكن جياب عن هذا االستدالل أبن النيب  (4)"النهي
 ابلرخصة كما تدل على ذلك جمموعة أحاديث وهلذا جاء التعبري ،ورخص فيما مل يكن شركا ،الشرك وغريه

 الباب وهلذا يقال إن هذا االستدالل غري صريح.
متقدم على  ن النهييب أبفيه التصريح من الصحاو واستدل اإلمام احلازمي ملسلك النسخ حبديث جابر 

فرخص هلم  ير فيه شركا مل الرقى عليه  ملا عرضوافيه أهنم ولكن جياب عنه أبن حديث جابر  ،الرخصة
 ، يكون نسخافال ،هية للنفتكون الرخصة خمصص ،وإن ثبت أبن النهي متقدم على الرخصة :فيقال ،ابلرقى

 والتخصيص نوع من أنواع اجلمع. وهللا أعلم.

                                                 

 827، االعتبار 19767برقم  11/16املصنف  :انظر .أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه احلازمي عن معمر عن الزهري به( 1)
 فرجال اإلسناد ثقات إال أنه مرسل. وهللا أعلم.

 . 830, 2/823االعتبار ( 2)

 .534الرسوخ ص: (3)

 .4/148شرح معاين اآلاثر ,  2/824االعتبار  (4)
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بينهم يف  ف فيماى اختالمجع اجلمهور بني أحاديث الباب عل، اجلمع بني الرواَيت: املسلك الثاين
 : وجوه اجلمع على قولني

 ،أبن املنهي عنه من الرقى ما يكون قبل البالء :نقل احلافظ ابن حجر عن قوم أهنم قالوا: قول األولال
 ،" وفيه نظر :مث رده احلافظ بقوله ،ذكره ابن عبد الرب والبيهقي وغريمها ،واملأذون فيه ما كان بعد وقوعه

د ثبت يف األحاديث استعمال ذلك قبل " فق :فكأنه مأخوذ من اخلرب الذي قرنت فيه التمائم ابلرقى" مث قال
 ،إذا آوى إىل فراشه ينفث ابملعوذات وميسح هبما وجهه" احلديث أنه " :حديث عائشة مث ذكر "،وقوعه

يعوذ احلسن واحلسني بكلمات هللا التامات من كل شيطان وهامة" مث ذكر  أنه " :وحديث ابن عباس
 (1) أحاديث أخرى.
واالستعانة واالستعاذة  ،دعاء غري هللاكالرقى حممول مبا كان من قبيل الشرك   إن النهي عن: القول الثاين

 ،وأما ما كان أبدعية القرآن والسنة ،وما كان بغري مفهوم املعا ،كالرقى أبمساء املالئكة واألنبياء واجلن  ،بغريه
قال احلافظ  .هللا تعاىل وكذلك جيوز مبا كان مفهوم املعا وما فيه ذكر ،وأبمساء هللا وصفاته فهذا مستحب

 أبمسائه أو ،تعاىل هللا بكالم يكون أن :شروط ثالثة اجتماع عند الرقي جواز على العلماء أمجعابن حجر: "
 هللا بذات بل ،بذاهتا تؤثر ال الرقية أن يعتقد وأن ،غريه من معناه يعرف مبا أو العريب وابللسان ،وصفاته
مث ذكر حديث عوف بن  "،املذكورة الشروط اعتبار من بد ال أنه راجحوال ،شرطا كوهنا  يف واختلفوا ،تعاىل

 من أبسا أرى ما" جابر حديثو  ".شرك فيه يكن مل ما ابلرقى أبس ال رقاكم علي اعرضوامالك وفيه: "
 يعقل مل ولو منفعتها جربت رقية كل  فأجازوا العموم هبذا قوم َتسك " مث قال:"فلينفعه أخاه ينفع أن استطاع

 أن يؤمن ال معناه يعقل ال وما ،مينع الشرك إىل يؤدي الرقي من كان  مهما أنه عوف حديث دل لكن ،هامعنا
 (2)."منه بد اآلخر ال والشرط ،احتياطا فيمتنع الشرك إىل يؤدي

كما   واحلازمي واجلعربي (4)وابن حبان (3)وهو الذي رجحه اخلطايب ،فهذا الوجه من اجلمع هو الراجح
، (7)والشيخ سليمان بن حممد بن عبد الوهاب (6)والشيخ ابن العثيمني (5)شيخ ابن ابزوال تقدم عنهما

 .(1)رقوالشيخ عطية ص (8)وأصحاب املوسوعة الفقهية الكويتية

                                                 

 .241، 10/240فتح الباري  (1)

 .241، 10/240فتح الباري  (2)

 .4/226معامل السنن ( 3)

 . 13/458صحيح ابن حبان  (4)

 .6/481، 1/52جمموع فتاوى لسماحة الشيخ ابن ابز  (5)

 .236، 235، 1/226القول املفيد على كتاب التوحيد  (6)

تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد هللا بن حممد بن عبد الوهاب, مكتبة الرايض (7)
 .132ص: احلديثية.

 =وعة من الباحثني, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت, الطبعة الرابعة املوسوعة الفقهية الكوتية: جمم(8)
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" رخ  ص يف الرقي  ة م  ن الع  ني واحلم  ة والنمل  ة" ل  يس معن  اه ختص  يص :وأم  ا م  ا ج  اء يف ح  ديث أن  س بلف  ظ
أذن وق د  ،ول و س ئل ع ن غريه ا ألذن في ه ،ل ع ن ه ذه الثالث ة ف أذن فيه اوإمنا معناه ا س ئ ،جوازها هبذه الثالثة
وذك ر ل ه اإلم ام اب ن  (2)يف غ ري ه ذه الثالث ة . وهللا أعل م. قال ه اإلم ام الن ووي رق ى ه و و  ،لغري هؤالء الثالث ة

وىل وأنف ع منه ا يف مل يرد به نفي جواز الرقي ة يف غريه ا ب ل امل راد ب ه ال رقي ة أ " أنه  :القيم توجيها آخر بقوله
 . وهللا أعلم.(3)العني واحلمة"

** *** ** 

                                                 

 .23/97ه1423, =

 .7/376فتاوى األزهر  (1)

 .14/406املنهاج للنووي ( 2)

 .4/175زاد املعاد  (3)
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 ثانيال المبحث

 البعد عن المجذومين

 األحاديث الواردة في البعد عن المجذومينالمطلب األول: 
 : البعد عن المجذومينب األمر  األحاديث الواردة في

إان  ل إليه رسول هللا كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرس" :عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ( 1)
 (1).قد ابيعناك فارجع"

 (2)." ال تدميوا النظر إىل اجملذومني" :عن ابن عباس رضي هللا عنهما ( 2)

وإذا كلمتموه فكلموه  ،إذا رأيتم اجملذوم ففروا منه كما تفرون من األسد" :عن فاطمة عن النيب  ( 3)
 (3).وبينكم وبينه قيد رمح أو رحمني"

إن  :فقال ,مر بوادي اجملذومني فأسرع يف املشي أن رسول هللا " :نهماعن ابن عمر رضي هللا ع ( 4)
 (4).يكن شيء يعدي فهذا"

                                                 

، 519، انسخ احلديث البن شاهني ص: 7583برقم  14/447صحيح مسلم، كتاب السالم، ابب اجتناب اجملذوم ( 1)
 .444إلعالم ص: ا

أخرجه أمحد وابن ماجه وابن أيب شيبة والبيهقي والطرباين وابن عدي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن حممد بن عبد هللا ( 2)
، سنن ابن ماجه، كتاب الطب، 1/233انظر: املسند  .بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت احلسني عن ابن عباس به

، السنن 9/44، املصنف البن أيب شيبة، كتاب األدب، ابب من رخص يف الطرية 3543برقم  4/134ابب اجلذام 
، الكامل 11/106، املعجم الكبري 7/219الكربى، كتاب النكاح، ابب ال يورد ممرض على مصح فقد جيعل هللا .... 

و بن عثمان وهو .وفيه حممد بن عبد هللا بن عمر 441، اإلعالم ص: 517، انسخ احلديث البن شاهني ص: 6/2224
" سنده ضعيف " وصححه 10/196ولكن احلافظ ابن حجر قال يف الفتح  ،فاإلسناد حسن ،وابقي رجاله ثقات ،صدوق

 .53-3/51األلباين جبموع طرقه وشواهده، انظر: السلسلة األحاديث الصحيحة 
نت احلسني عن فاطمة بنت رسول هللا أخرجه ابن شاهني من طريق حسني بن علوان عن عبد هللا بن حسن عن أمه فاطمة ب( 3)

 كان يضع احلديث على هشام بن عروة وغريه"، وقال  :قال ابن حبان عنه يف اجملروحني ،به، وفيه حسني بن علوان "
"كان كذااب " وضعفه شديد، انظر املزيد ألقوال  :، وقال ابن معني8/62انظر: اتريخ بغداد  ."مرتوك احلديث " :الدارقطين
من طريق فرج بن فضالة عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان عن  1/78، وأخرجه أمحد 1/542ميزان االعتدال  :فيهالعلماء 

، من الطريق السابق ولكن 12/145رواه أيضا أبو يعلى يف مسنده  ،أمه فاطمة بنت احلسني عن حسني عن أبيه مرفوعا
قع يف اإلسناد اضطراب فروي من مسند ابن عباس وروي مع أنه و  ،رواه من مسند حسني وفيهما فرج بن فضالة وهو ضعيف

 .2/20ضعف إسناده حمققوا املسند  ي، فهو ضعيف كماوكذلك عن عل ،من مسند احلسني وأمه فاطمة
أخرجه ابن اجلوزي يف املوضوعات وابن عدي وابن شاهني واحلارث بن أيب أسامة من طريق اخلليل بن زكراي عن ابن عون عن ( 4)

، وحكم ابن اجلوزي واأللباين على احلديث 302يه اخلليل بن زكراي وهومرتوك كما يف التقريب ص: فو  ،ن عمر بهانفع عن اب
بغية الباحث عن ، 518، انسخ احلديث البن شاهني ص: 3/930، الكامل 3/497أبنه موضوع . انظر: املوضوعات 

 .2946برقم  6/506، الضعيفة 562برقم  2/599زوائد مسند احلارث 
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 (1)." كلم اجملذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رحمني" :قال رسول هللا  عن عبد هللا بن أيب أوىف ( 5)

فرارك من  وفر من اجملذوم ،" ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر :عن النيب عن أيب هريرة  ( 6)
 (2).األسد"

 : البعد عن المجذومينالنهي عن  األحاديث الواردة في

ثقة ابهلل  ,"كل بسم هللا :فقال ,أخذ بيد جمذوم فوضع يده معه يف القصعة أن النيب  عن جابر ( 1)
 (3).وتوكال عليه"

 :فقال ابن عباس ،فكأين كرهته :قال عكرمة ،أنه أجلس جمذوما معه أيكل" :عن ابن عباس ( 2)
  ".(4)قد جلس مع من هو خري مين ومنك أيكل معه  ,فلعله خري منك"

                                                 

وفيه  ،أخرجه ابن عدي وابن اجلوزي من طريق معاوية بن هشام عن احلسن بن عمارة عن أبيه عن عبد هللا بن أيب أوىف به( 1)
انظر: الفتح  .فاحلديث ضعيف جدا، وقال ابن حجر " أخرجه أبو نعيم يف الطب بسند واه " ،احلسن بن عمارة وهو مرتوك

، اإلعالم 2/703، وانظر الكامل 1960رقم  4/429انظر: الضعيفة  . ، وحكم عليه األلباين أبنه موضوع10/196
 .443ص: 

 :وقال احلافظ يف الفتح ،أخرجه البخاري معلقا عن عفان بن مسلم عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن أيب هريرة به( 2)
 ،رجاله ثقاتو ه" بان شيخ عفان مها عن سليم بن حي" وصله أبو نعيم من طريق أيب داود الطيالسي ومسلم بن قتيبة كال

ووصله البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم بن حيان به، ووصله  ،اله احلافظ يف الفتحقووصله ابن خزمية أيضا كما 
وهو يروي عن شيخ مبكة عن أيب  ،وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف ،أيضا أمحد يف مسنده من وجه آخر ولكنه ضعيف

برقم  2/414، والسلسلة الصحيحة 15/449حلديث صحيح كما صححه األلباين وحمققوا املسند فا ،هريرة وهو جمهول
، 2/443، املسند 5707برقم  10/195كتاب الطب، ابب اجلذام،   مع الفتح, ، وانظر: صحيح البخاري783

 .10/195، فتح الباري 8/135السنن الكربى، كتاب النكاح، ابب اعتبار السالمة يف الكفأءة 
أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه واحلاكم والطحاوي وابن شاهني وابن اجلوزي وابن عدي من طريق يونس بن حممد  (3)

انظر: سنن أيب داود، كتاب الطب،  .املؤدب عن مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن حممد بن املنكدر عن جابر به
برقم  4/234األطعمة، ابب ماجاء يف األكل مع اجملذوم، ، سنن الرتمذي، كتاب 3925برقم  4/153ابب الطرية، 

برقم  4/152، املستدرك، كتاب األطعمة 3542برقم  4/134سنن ابن ماجه، كتاب الطب، ابب اجلذام،  ,1817
، انسخ 6932برقم  4/128، شرح معاين اآلاثر، كتاب الكراهة، ابب الرجل يكون به الداء هل جيتنب أم ال ؟ 7196

، 6/2404، الكامل 445، اإلعالم ص: 1456برقم  2/386، العلل املتناهية 519ن شاهني ص: احلديث الب
كما ضعفه   ،، فاحلديث ضعيف967كما يف التقريب ص:   ،واحلديث فيه املفضل بن فضالة وهو شيخ بصري وهو ضعيف

 .1144برقم  3/281ابن اجلوزي والشيخ األلباين يف الضعيفة 
ريق خالد بن اهليثم عن عمر بن عبد الغفار عن سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه ابن شاهني من ط( 4)

وسفيان وأبوه  ،، وخالد بن اهليثم مل اطلع على قول إمام فيه8/444وفيه عمر بن عبد الغفار ذكره ابن حبان يف الثقات  ،به
 ،الثوري عن مرزوق أيب بكري عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه ابن أيب شيبة من طريق وكيع عن سفيان ،وعكرمة كلهم ثقات

، انسخ احلديث البن 8/130فاحلديث صحيح، انظر: املصنف، كتاب العقيقة، ابب األكل مع اجملذوم  ،رجاله ثقات
 .521شاهني ص: 
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هذا لفظ ابن شاهني  ،"كل مع صاحب البالء تواضعا لربك وإمياان به" :عن النيب عن أيب ذر  ( 3)
 (1) ."كن مع صاحب البالء......" :وعند الطحاوي بلفظ

 الثاني: آراء العلماء في البعد عن المجذومين وأدلتهم المطلب

اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما فأوردا يف  :كر مسألة البعد عن اجملذومني من األئمةذ  
فرجح األحاديث اليت تدل على  ،اختار اإلمام ابن اجلوزي الرتجيحو  ،املسألة أحاديث الباب املتعارضة

حيث  ،ك لعدم ثبوتهوذل ،أكل مع جمذوم اإلبعاد من اجملذومني على حديث جابر الذي يدل أبن النيب 
أمحد بن  قال أبو ،العمل على األحاديث األول وحديث جابر هذا ال يثبت: "قال عقب أحاديث الباب

: وقال النسائي ،ال أعلم يروي هذا احلديث عن حبيب غري مفضل ومل أر يف حديثه أنكر منه": عدي احلافظ
ا اإلمام ابن شاهني فإنه سكت عن اختيار وأم ،"ليس هذا بذاك" : بن معنيىي"ليس مفضل ابلقوي" وقال حي

 (2) .)انسخ احلديث ومنسوخه( مسلك يف إزالة التعارض إال أنه أورد املسألة يف كتابه

 الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح المطلب

 : اختلف العلماء يف إزالة التعارض بني أحاديث الباب على ثالثة مسالك 
حكى املازري والقاضي ة، اختاره مجاعة من السلف، كما سألادعاء النسخ يف امل: املسلك األول

"ال عدوى" وحديث أكل  :حبديث تناب والبعد عن اجملذومني منسوخةحيث رأوا أن أحاديث االج ،عياض
والصحيح الذي عليه األكثر ويتعني : "رد القاضي عياض هذا املسلك بقولهو مع اجملذوم وغريه،  النيب 

ورده اإلمام النووي أيضا  (3)" وأقره احلافظ ابن حجرديثنيبل جيب اجلمع بني احل املصري إليه أن ال نسخ
 : " وهذا غلط من وجهني :بقوله

 ا.ا بينهممجعن أن النسخ يشرتط فيه تعذر اجلمع بني احلديثني ومل يتعذر بل قد: أحدمها
 (4)"،أنه يشرتط فيه معرفة التاريخ وأتخر الناسخ وليس ذلك موجود هنا: والثاين

؛ وذكرمها احلافظ ابن حجر مفصال  قولني،اختلف أصحابه على  ,الرتجيح بني الرواَيت: املسلك الثاين
                                                 

بن سعيد عن  أخرجه الطحاوي وابن شاهني من طريق إسحاق بن هبلول عن موسى بن داود عن يعقوب بن إبراهيم عن حيىب( 1)
، 2/215وفيه إسحاق بن هبلول قال أبو حامت صدوق كما يف اجلرح والتعديل  ،رجل عن أيب مسلم اخلوالين عن أيب ذر به

  ،ووثقه مسلمة بن قاسم ،وحدث هبا عن موسى بن داود (واتبعه علي بن زيد الفرضي وهو من أهل طرسوس )سرمن رأى
بن زيد الفرضي  يإال أن الطحاوي أخرجه من طريق عل ،بن شاهني رجل مبهما ، ويف إسناد4/264كما يف لسان امليزان 

وليس الواسطة ابلرجل املبهم، وقال األلباين  ،وفيه أن حيى بن سعيد روى عن أيب مسلم اخلوالين مباشرة ،عن موسى بن داود
ابب الرجل يكون به الداء هل ، شرح معاين اآلاثر، كتاب الكراهة، 6/858عنه "وهذا إسناد جيد" وأورده يف الصحيحة 

 .6934برقم  4/128جيتنب أم ال ؟ 
 .446، اإلعالم ص: 521-517انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 2)
 .10/196فتح الباري  (3)
 .347، 14/434املنهاج للنووي  (4)
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 حديث مثل ،ذلك عكس على الدالة األخبار وتزييف العدوى نفي على الدالة األخبار ترجيح سلك أحدمها
 هذا يف تردد هريرة أاب أبنو ،ذلك أنكرت عائشة وأبن ،ابلشذوذ فأعلوهأيب هريرة: "فر من اجملذوم..." 

 خبالف ,شهرية كثرية  العدوى نفي يف غريه رواية من الواردة األخبار وأبن ،غريه رواية من احلكم فيؤخذ احلكم
 ،ضعيف وسنده ماجه ابن أخرجه"  اجملذومني إىل النظر تدميوا ال" :حديث وكذا ،ذلك يف املرخصة األخبار
 بسند الطب يف نعيم أبو أخرجه"  رحمني قيد وبينه وبينك اجملذوم كلم  " :رفعه أوىف أيب بن هللا عبد وحديث

  ،اجلذام بسبب ذلك أن يف صرحيا فليس مسلم أخرجه الذي الشريد حديث وأما ،واه
 وهذا مذهب ابن اجلوزي واختياره كما تقدم.  :قلت
 عنه رجع هريرة أاب نأب "عدوى ال" :حديث فردوا ،القول األول عكس الرتجيح يف سلكوا الثاين الفريق

 ,طرقا وأكثر اخمارج أكثر االجتناب على الدالة واألخبار: قالوا ،عنده عكسه لثبوت وإما فيه لشكه إما
 ثقة كل:  وقال القصعة يف فوضعها جمذوم بيد أخذ  النيب أن" :جابر حديث وأما: قالوا ،أوىل إليها فاملصري

 فيه وإمنا ،معه أكل  أنه فيه فليس ثبوته تقدير وعلى ،عمر ىعل وقفه الرتمذي فقد رجح" عليه وتوكال ابهلل
 فهو ،ممكن وهو ،اجلمع تعذر مع إال إليها يصار ال الرتجيح طريق": قال احلافظ. مث القصعة يف يده وضع أنه
 (1) ."أوىل

 . وهللا أعلم ،وهبذا قد تبني أن مسلك الرتجيح ضعيف: قلت
 وه اجلمع علىم يف وجبينه مجهور العلماء على اختالف هاختار  ،: اجلمع بني األحاديثاملسلك الثالث

 : أقوال
حيح إذا رأى الص ألنه ،مذو ومحل األمر ابلفرار من اجملذوم على رعاية خاطر اجمل ،نفي العدوى مجلة ( 1)

إنه ف " اجملذومنينظر إىلا ال"ال تدميو  :وحنوه حديث ،البدن السليم من اآلفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته
 ول على هذا املعا ذكره احلافظ.حمم
 ،إثبات العدوى يف اجلذام وحنوه خمصوص من عموم نفي العدوى: قال القاضي أبوبكر الباقالين ( 2)

فكأنه قال ال يعدي شيء شيئا إال  :قال ،فيكون املعا "ال عدوى" أي إال من اجلذام والربص واجلرب مثال
 .(2)بطال حكى ذلك ابن ،ما تقدم تبييين له أبن فيه العدوى

وهو انتقال الداء من  ،أن األمر ابلفرار من اجملذوم ليس من ابب العدوى يف شيء بل ألمر طبيعي ( 3)
ولذلك يقع يف كثري من األمراض يف العادة انتقال  ،جسد جلسد بواسطة املالمسة واملخالطة وشم الرائحة

احلافظ ابن  اهوارتض ،يف اجلمع (3)الداء من املريض إىل الصحيح بكثرة املخالطة، وهذه طريقة ابن قتيبة

                                                 

 .بتصرف يسري، 197-10/196فتح الباري  (1)
 .9/410شرح ابن بطال  (2)
 .69 أتويل خمتلف احلديث ص:( 3)
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  يقع وكذا ،ومضاجعته وحمادثته "اجملذوم تشتد رائحته حىت يسقم من أطال جمالسته :قال ابن قتيبة ،(1)القيم
 طريق على ال اجملذوم خمالطة برتك األطباء أيمر وهلذا ،إليه الولد وينزع ،وعكسه الرجل من ابملرأة كثريا

 يورد ال: " قوله ذلك ومن: قال ،اشتمامها واظب من تسقم ألهنا ابلرائحة التأثر طريق على بل العدوى
 مباركها إىل وأوى حككها أو اإلبل خالط فإذا ،ابلبعري يكون قد الرطب اجلرب ألن"  مصح على ممرض
 وهو ،آخر معا فله" عدوى ال: "قوله وأما: قال ،به ما حنو ابلنظر وكذا ،منه يسيل الذي ابملاء إليها وصل
نقله احلافظ  . "هللا قدر من الفرار من نوعا فيه ألن ،يصيبه أن خمافة منه فيفر كالطاعون  مبكان املرض يقع أن

 ابن حجر يف الفتح.
ومحل القاضي عياض األمر ابجتناب اجملذوم والفرار منه على االستحباب واالحتياط ال للوجوب  ( 4)

 . (2)وأما األكل معه فهو لبيان اجلواز نقله النووي عنه

وفعله حقيقة  ,أبن القول هو املشروع من أجل ضعف املخاطبني ,وفعله ومجع بعضهم بني قوله  ( 5)
 ال كلها  األشياء ألن يقينا أقوى كان  الثاين فعل ومن ،احلكمة أثر وهي السنة أصاب األول فعل فمن ،اإلميان
 (3)﴾اَّللَِّ  إبِِْذنِ  ِإال أاحادٍ  ِمنْ  ِبهِ  ِبضاار ِينا  ُهمْ  واماا﴿: تعاىل قال كما  ،وتقديره تعاىل هللا إرادة مبقتضى إال هلا أتثري
 يف أمره فليتبع ضعفا نفسه يف وجد ومن ،شيء يضره وال فعله يف  يتابعه أن فله اليقني قوي كان  فمن
 . ، نقله احلافظ يف الفتحالتهلكة إىل نفسه إلقاء يف بفعله يدخل لئال ،الفرار

نفيا ملا كانت اجلاهلية تعتقده أن األمراض تعدي  ،ا ال يعدي بطبعهأن املراد بنفي العدوى أن شيئ ( 6)
وأكل مع اجملذوم ليبني هلم أن هللا هو الذي  ،اعتقادهم ذلك فأبطل النيب  ،بطبعها من غري إضافة إىل هللا

إىل وهناهم عن الدنو منه ليبني هلم أن هذا من األسباب اليت أجرى هللا العادة أبهنا تفضي  ،ميرض ويشفي
ويف فعله إشارة إىل أهنا ال  ،مث قد يتخلف سبب عن مسببه أبمر من هللا ففي هنيه إثبات األسباب ،مسبباهتا
وهذا الوجه نسب احلافظ إىل  ,بل هللا هو إن شاء سلبها قواها فال تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرت ,تستقل

 (4) ابن الصالح .

للعدوى ابق  ألوىل يف اجلمع بينهما أن يقال إن نفيه "وا: قال احلافظ ابن حجر يف شرح النخبة ( 7)
ملن عارضه أبن البعري األجرب يكون يف  شيء شيئا" وقوله  ي"ال يعد صح قوله وقد  ،على عمومه

"فمن أعدى األول" يعا أن هللا سبحانه ابتدأ ذلك  :حيث رد عليه بقوله ,اإلبل الصحيح فيخالطها فتجرب
ص الذي خوأما األمر ابلفرار من اجملذوم فمن ابب سد الذرائع لئال يتفق للش ،األول يف الثاين كما ابتدأ يف

فيظن أن ذلك بسبب خمالطته فيعتقد  ،ال ابلعدوى املنفية ,خيالطه شيء من ذلك بتقدير هللا تعاىل ابتداء

                                                 

 .151-4/150زاد املعاد  (1)
 .347، 434، 14/433املنهاج للنووي  (2)
 .102البقرة رقم اآلية/ (3)
 .200-10/197فتح الباري ذكر هذه األوجه احلافظ ابن حجر . انظر:  (4)



 - 491 - 

وبنحو  ،التوكلوبنحوه قال ابن خزمية يف كتابه  ،فأمر بتجنبه حسما للمادة ،فيقع يف احلرج ،صحة العدوى
ذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح  ،هذا الوجه قال به اإلمام الطحاوي والقرطيب وابن خزمية يف كتابه التوكل

 ذكر احلافظ يف الفتح وجوها أخرى للجمع.و  ،(1)وبنحوه قال الشيخ العالمة ابن ابز رمحه هللا

 . قبلهي  الذهو األخري مثفأقرب الوجوه عندي  ،فالذي ترجح لدي أن مسلك اجلمع هو الراجح

                                                 

ابن ابز ، جمموع فتاوى للشيخ 200-10/197، فتح الباري 4/124، شرح معاين اآلاثر 5/624املفهم انظر أقواهلم: ( 1)
6/27. 
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 األول المبحث

 الفرع والعتيرة

 األحاديث الواردة في الفرع والعتيرةالمطلب األول: 
 :األحاديث الدالة على مشروعية الفرع والعتيرة

"أمران  :ويف لفظ "ابلفرع من كل مخسني واحدة "أمر رسول هللا  :عنها عن عائشة رضي هللا ( 1)
 (1) .يف فرعة الغنم من اخلمسة واحدة" رسول هللا 

 كل  أيها الناس إن على: "فسمعته يقول اتبعرف  النيب عند  اوقوف كنا  :عن خمنف بن سليم قال ( 2)
 (2)."يسميها الناس الرجبية اليت هي ؟تدرون ما العتريةهل  ،ة وعتريةيكل عام أضح  يفأهل بيت 

فما  يف رجب  اجلاهلية يفإان كنا نعرت عترية لنا  :قلت سألت رسول هللا  :قال عن نبيشة اهلذيل ( 3)
َي رسول  :. قلت"وبروا هللا تبارك وتعاىل وأطعموا ،كل شهر ما كان  هلل تبارك وتعاىل يفاذحبوا : "قال ؟أتمران

فإذا استحمل ذحبته  ،كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك  يف: "قال ؟ية فما أتمراناجلاهل يفهللا إان كنا نفرع فرعا 

                                                 

اللفظ األول: أخرجه أبودواد وعبد الرزاق والبيهقي واحلازمي من طرق عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك ( 1)
انظر: سنن أيب داود، كتاب الضحااي، ابب يف العترية،  .عن حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر عن عمتها عائشة به

، 9/312، السنن الكربى، كتاب الضحااي، ابب ما جاء يف الفرع والعترية 4/340، املصنف 2833برقم  3/174
ولكنه صحيح  ،فاإلسناد حسن ،، وعبد هللا بن عثمان صدوق كما يف التقريب وابقي رجاله ثقات2/566االعتبار 
د واحلاكم من طرق عن وأما اللفظ الثاين: أخرجه أمح كما صححه الشيخ األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود.  ،ابلشواهد

 4/263، املستدرك، كتاب الذابئح 251، 185، 6/82انظر: املسند  .عبد هللا بن عثمان بن خثيم ابإلسناد السابق
وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ولكن وجد يف منت احلديث اضطراب ولكن األلباين قد رجح اللفظ األول كما  7583برقم 

 . 4/413يف اإلراوء 

محد وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه والطرباين والبيهقي كلهم من طرق عن عبد هللا بن عون عن أيب رملة أخرجه أ( 2)
، سنن أيب داود، كتاب الضحااي، ابب ما جاء يف إجياب األضاحي، 4/215، 5/76انظر: املسند  .عن خمنف به

، سنن النسائي، كتاب الفرع 1518م برق 4/83، سنن الرتمذي، كتاب األضاحي، ابب، 2788برقم  3/155
برقم  3/530، سنن ابن ماجه، كتاب األضاحي، ابب األضاحي واجبة أم ال ؟، 4235برقم  7/189والعترية، 
كما يف   ،، وأبو رمله امسه عامر شيخ البن عون اليعرف9/312، السنن الكربى 20/310، املعجم الكبري 3125

ولكن احلديث قد روي من طريق آخر أخرجه عبد الرزاق وأمحد  ،ل أيب رملةفاإلسناد ضعيف من أج .479التقريب ص: 
ومل يرد ذكر )عن أبيه( عند أمحد ولكن صوب  ,واحلازمي من طريق ابن جريج عن عبد الكرمي عن حبيب بن خمنف عن أبيه

وهبدا يكون اإلسناد  ،اين، ألنه قد أثبته عبد الرزاق والطرب 1/425زايدة )عن أبيه( احلافظ ابن حجر يف تعجيل املنفعة 
وابن جريج وإن   619كما يف التقريب ص:   ،ضعيف وهو ولكن اإلسناد معلول بعبد الكرمي هو ابن أيب املخارق ،متصال

، املعجم الكبري 5/76، املسند 4/386كان مدلسا إال أنه قد صرح ابلسماع عند عبد الرزاق وغريه، انظر: املصنف 
20/310. 
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 (1)."على ابن السبيل فإن ذلك خري -قال أحسبه قال  -وتصدقت بلحمه 
َي رسول هللا الفرائع  :رجليف حجة الوداع فقال له  أنه لقي رسول هللا  :عن احلارث بن عمرو ( 4)
 (2)."ومن شاء عرت ومن شاء مل يعرت ،يفرع من شاء فرع ومن شاء مل: "قال ؟والعتائر
فقال  ؟َيرسول هللا إان كنا نذبح يف رجب ذابئح و كل منها ونطعم من جاءان :عن أيب رزين قال ( 5)

  (3)."ال أبس بذلك" :له
 األحاديث الواردة في خالف ذلك.

 (4)."ال فرع وال عترية" عن النيب عن أيب هريرة  ( 1)

 وأدلتهم الفرع والعتيرةفي  آراء العلماء: الثاني المطلب

احلازمي وابن اجلوزي واجلعربي مسألة )الفرع والعترية( يف كتبهم فذكروا فيها أحاديث  : أورد األئمة 

                                                 

و داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي واحلازمي من طرق عن خالد احلذاء عن أيب املليح عن نبيشة أخرجه أمحد وأب( 1)
"كالمها صحيح إن شاء هللا تعاىل، فقد قال  :وعند أيب داود واحلازمي زايدة أيب قالبة بني خالد وأيب املليح وقال األلباين ،به

فلقيت أاب املليح فسألته  :ويف رواية ،قال خالد وأحسبين قد مسعته عن أيب املليح ،شعبه عن خالد عن أيب قالبة عن أيب املليح
برقم  3/173، سنن أيب داود، كتاب الضحااي، ابب يف العترية، 5/75، وانظر: املسند 4/412فحدثين..." اإلرواء 

ن ابن ماجه، كتاب ، سن4239برقم  7/191، سنن النسائي، كتاب الفرع والعترية، ابب تفسري العترية، 2830
، السنن الكربى،  7582، برقم 4/263املستدرك، كتاب الذابئح، 3167برقم  3/551الذابئح، ابب الفرع والعترية، 

وقال  ،، رجاله كلهم ثقات، فاحلديث صحيح2/569، االعتبار 9/311كتاب الضحااي، ابب ما جاء يف الفرع والعترية 
 .4/412"صحيح على شرط الشيخني" اإلرواء  : وقال األلباين ،ووافقه الذهيب ،احلاكم "صحيح اإلسناد

 بن زرارة السهمي عن أبيه عن جده احلارث بن ىيأخرجه أمحد والنسائي واحلاكم والبيهقي والطرباين كلهم من طرق عن حي( 2)
ابئح املستدرك كتاب الذ ، 4237برقم  7/190,سنن النسائي كتاب الفرع ,ابب 3/485. انظر:املسند عمرو به

 3/259,املعجم الكبري  9/312, السنن الكربى كتاب الضحااي ابب ما جاء يف الفرع والعترية 7586برقم  4/264
، ولكن اتبعه عقبة بن عبد امللك السهمي ولكنه مقبول 1054 بن زرارة مقبول كما يف التقريب ص: ىيوحي 3350برقم 

له رؤية وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني"، ولكن األلباين ضعف ، وأبوه زرارة بن كرمي "658أيضا كما يف التقريب ص: 
"ال يعرف"  :وأما أبوه فقد نقل األلباين عن ابن القطان أنه قال ، قد توبعىيعرفنا أن حي ،وأبيه  بن زرارةىياحلديث من أجل حي

زل عن يل أن إسناد احلديث ال ينْ  فالذي يبدو ،وذكره ابن حبان يف ثقات التابعني ،ولكن تقدم قول احلافظ أبنه له رؤية
 وأقره احلافظ يف الفتح.  ،ووافقه الذهيب ،، وقال احلاكم صحيح اإلسناد25/342كما قاله حمققوا املسند   ،درجة احلسن

أخرجه أمحد والنسائي وابن حبان والطرباين والبيهقي من طرق عن أيب عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس العقيلي ( 3)
 7/193، سنن النسائي، كتاب الفرع، ابب تفسري الفرع، 4/12انظر: املسند  به. مه أيب رزين لقيط بن عامر عن ع
وفيه وكيع بن عدس وهو مقبول كما  467، برقم 19/207، املعجم الكبري 13/210، صحيح ابن حبان 4244برقم 

انظر: التعليقات  ."صحيح لغريه" : األلباينوابقي رجاله ثقات فاإلسناد حسن ابلشواهد وقال  1037يف التقريب ص: 
 . 8/326احلسان 

، صحيح مسلم، كتاب األضاحي، ابب الفرع والعترية، 5473برقم  9/744صحيح البخاري، كتاب العقيقة ابب الفرع، ( 4)
 . 393، الرسوخ ص: 2/570، االعتبار 5088برقم  13/136
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 وأما اإلمامان:األثرم وابن شاهني فإهنما مل يوردا هذه املسألة يف كتابيهما .الباب املختلفة.
وفصل يف بيان وجه  ،النسخ :أحدمها ؛هبنيحكى احلازمي أن يف رفع التعارض بني األحاديث مذف

)ال فرعة واجبة  :أبن حيمل حديث أيب هريرة على معا ،اجلمع بني األحاديث: والثاين، استدالل من قال به
وروينا حنو هذا القول عن إسحاق بن  ،"وهذا أوىل ليكون مجعا بني األحاديث كلها :مث قال (وال عترية واجبة
 ومل يذكر وجها من وجوه اجلمع. ،ولكنه أشار إىل اجلمع ،بن اجلوزي القول ابلنسخرد او  إبراهيم احلنظلي"

"وهذا يدل على حرمتها :وقال بعد حديث أيب هريرة النسخ واجلمع: وأما اإلمام اجلعربي فإنه ذكر املذهبني
ا حبمل ,وهو حمكم انسخ ملشروعيتها وبه قال الصحابة ومن بعدهم حىت اآلئمة األربعة . وجيمع بينهم

ومل يتبني يل ترجيحه يف ذلك وهللا  املشروعية إذا كانت هلل , واحلرمة لغريه ونفى الوجوب,فيبقى الندب".
 (1) أعلم.

 مناقشة األقوال مع الترجيح: الثالث المطلب

 : اختلف العلماء يف رفع التعارض بني أحاديث الباب املتعارضة على مسلكني 
ابن املنذر وابن  إليه ذهبو  ،اإلمام احلازمي عن قومحكاه  ،ملسألةدعاء النسخ يف اا: املسلك األول

هذا القول، وادعى القاضي عياض أن مجاهري العلماء على  ،ة الفرع والعتريةينسخ مشروعوقالوا ب (2)األثري
  .(3)وقال به اجملد ابن تيمية يف املنتقى

 اجلاهلية ويفعلها بعض أهل كانت العرب تفعل ذلك يف: "استدل على النسخ ابن املنذر بقوله 
فانتهى الناس عنهما لنهيه  ""ال فرع وال عترية :فقال ،هبما مث هنى عنهما رسول هللا  فأمر النيب  ،اإلسالم

إن : وال نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول ،عنهما" ومعلوم أن النهي ال يكون إال عن شيء قد كان يفعل
"أان   :والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله يف حديث نبيشه ،فيهماكان ينهاهم عنهما مث أذن   النيب 

وإان كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية" ويف إمجاع عوام علماء األمصار أن استعماهلما  ،كنا نعرت عترية يف اجلاهلية
العلم يذبح كان ابن سريين من بني أهل    ،ذلك وقوف على األمر هبما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان ملا قلنا

على تقدير صحة حديث خمنف  ابن بطالوذهب إليه  (4) وكان يروى فيها شيئا"  ،العتبرية يف شهر رجب
 (5) .والعلماء جممعون على القول حبديث أيب هريرة " ،ولو صح لكان حديث أيب هريرة انسخا له" وقال:

رده اإلمام   ،خ املعتربةوذلك لعدم ظهور أمارة من أمارات النس ،مسلك النسخ مسلك ضعيف: قلت

                                                 

 . 389، الرسوخ ص: 369، اإلعالم ص: 2/573 االعتبار( 1)

 . 435، 3/178انظر: النهاية يف غريب احلديث ( 2)

 . 5/164مع نيل األوطار  انظر: املنتقى( 3)

 . 5/222طرح التثريب  (4)

 . 5/378شرح ابن بطال على صحيح البخاري  (5)
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مث إنه ورد يف حديث احلارث  (1).ومل يثبت" ةولكنه ال جيوز اجلزم به إال بعد ثبوت أهنا متأخر : "الشوكاين بقوله
 بن عمرو الذي تقدم خترجيه أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قد أذن يف الفرع والعترية يف حجة الوداع.

، وهو مذهب احلازمي، وزعم احلافظ ابن حجر أبن  احلازمي يقول اجلمع بني الرواَيت: املسلك الثاين
فهم محلوا األحاديث املقتضية للوجوب على الندب  من العلماء،مجاعة إليه أيضا ذهب و  (2)،ابلنسخ

مع أن األفضل منه مبا جاء يف حديث نبيشة وغريه أبن يرتك الفرع حىت إذا استحمل يذبح  ،واالستحباب
 : " ال فرع وال عترية بثالثة أوجه :وأجابوا عن حديث ،ابن السبيل واحملتاجنيفيتصدق بلحمه على 

احلافظ ابن  وقال ذكره القرطيب يف املفهمو  وإسحاق، ذكره واحلازمي ،املراد منه نفي الوجوب: أحدها
 .(3)  حجر: "واألول أوىل".

 .(4)ي ورجحه األلباينذكره اجلعرب  ،أن املراد ابلنفي هو ما كانوا يذحبون ألصنامهم: والثاين
 :وأجابوا أيضا عن حديث ،أهنما ليسا كاألضحية يف االستحباب أو يف ثواب إراقة الدم: والثالث

  (5)و كالم عريب خرج على جواب السائل"الفرع حق" املراد منه "حق" أي ليس بباطل وه
 واجلمع هو األقرب إىل الصواب .

** *** ** 

                                                 

 . 5/166نيل األوطار  (1)

 .9/746فتح الباري (2)

 . 9/745,فتح الباري  5/351،املفهم 2/573 االعتبار انظر:( 3)

 . 4/413انظر: إرواء الغليل ( 4)

 .9/745,فتح الباري  138-13/137انظر: املنهاج للنووي و ( 5)
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 األول المبحث

 كتابة العلم

 األحاديث الواردة في كتابة العلمالمطلب األول: 
 : كتابة العلمالنهي عن األحاديث الواردة في 

 :لفظويف  .ومن كتب عا غري القرآن فليمحه" ،"ال تكتبوا عين :عن النيب  عن أيب سعيد  ( 1)
 (1) .أن أيذن يل أن أكتب احلديث فأ  أن أيذن يل "  "استأذنت رسول هللا 

هنى أن يكتب حديثه" هذا لفظ ابن شاهني وعند أيب داود   أن النيب " :عن زيد بن اثبت ( 2)
 (2) ." أمران أن ال نكتب شيئا من حديثه فمحاه" :وغريه

 (3).ال يكتبون" وأهل املدينة ،"كان أهل مكة يكتبون :قال عن جابر  ( 3)

 : كتابة العلماألمر األحاديث الواردة في 

 (4)."قيدوا العلم ابلكتابة" :عن النيب  عن أنس  ( 1)
                                                 

برقم  18/329اللفظ األول أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد، ابب التتثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم، ( 1)
ن طريقني عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن . واللفظ الثاين أخرجه الرتمذي وابن شاهني م390، اإلعالم ص: 7435

أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري، رجاله ثقات، فهو إسناد صحيح أيضا، كما صححه األلباين يف تعليقه على 
، انسخ احلديث 2665برقم  5/37كتا ب العلم، ابب ماجاء يف كراهية كتابة العلم، سنن الرتمذي .انظر: سنن الرتمذي،

 .577شاهني ص: البن 
أخرجه أمحد وأبو داود وابن شاهني من طريقني عن كثريبن زيد عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب عن زيد بن اثبت رضي ( 2)

، انسخ 3647برقم  4/41، سنن أيب داود، كتاب العلم، ابب يف كتاب العلم، 5/182هللا عنه به. انظر: املسند 
بن زيد وهو صدوق خيطئ، واملطلب بن عبد هللا وهو صدوق كثري التدليس  ، وفيه كثري77احلديث البن شاهني ص: 

 ، واحلديث معلول بعلة أخرى هي االنقطاع، وأن املطلب بن عبد هللا مل يسمع من زيد949واإلرسال، كما يف التقريب ص: 
لى سنن أيب دواد، وحمققوا ، وضعف إسناده األلباين يف تعليقه ع209اثبت، كما قاله أبو حامت, انظر: املراسيل ص:  بن

 .35/456املسند 
أخرجه ابن شاهني من طريق عثمان بن أيب شيبة عن أيب معني عن إسرائيل عن جابر موقوفا به، وفيه أبو معني إن كان هو ( 3)

" اجلرح احلسني بن احلسن الرازي فهو إمام، وقال عنه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل: "وما رأيت من أيب معني إال خريا
، وأما إسرائيل فلم 7/110، وإن كان هو مثامة بن أشرس فهو معتزيل، وسكت عنه احلافظ يف اللسان 3/50والتعديل 

 .579أعرفه وهللا أعلم . انسخ احلديث ص: 
مان لوين روي احلديث مرفوعا وموقوفا، فأما املرفوع فقد أخرجه الرامهرمزي وابن اجلوزي وابن شاهني من طريق حممد بن سلي( 4)

عن عبد احلميد بن سليمان عن عبد هللا بن املثىن عن عمه مثامة بن عبد هللا عن أنس به، وفيه عبد احلميد بن سليمان 
، وأما لوين فهو ثقة، وعبد هللا بن املثىن صدوق كثري الغلط، كما يف التقريب ص: 565ضعيف، كما يف التقريب ص: 

ضعيف، ولكن الشيخ األلباين ذكر له طريقا آخر حيث قال: " وجدت له ، وعمه مثامة فهو صدوق، فهو إسناد 540
طريقا أخرى مرفوعا خريا من هذه، يرويه إمساعيل بن أيب أويس عن إمساعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن الزهري 

 =ضاعي يف مسند ، والق2/228، وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 2/245عن أنس مرفوعا، أخرجه املخلدي يف الفوائد 
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استعن بيمينك على ": فقال ،َيرسول هللا إين ال أحفظ شيئا :أن رجال قال عن أيب هريرة  ( 2)
 (1).حفظك يعا الكتاب"

اكتبوا وال " :منك أشياء أفنكتبها ؟ قال َيرسول هللا إان نسمع :قلت :قال عن رافع بن خديج  ( 3)
 (2).حرج"

فنهتين  ،أريد حفظه  كنت أكتب كل شيء أمسعه من رسول هللا   :قال عن عبد هللا بن عمرو  ( 4)
فأمسكت عن  ،بشر يتكلم يف الغضب والرضاء  أتكتب كل شيء تسمعه ورسول هللا  :وقالوا ،قري 

اكتب فوالذي نفسي بيده ما خيرج منه " :صبعه إىل فيه فقالفأومأ أب ،فذكرت ذلك لرسول هللا  ،الكتاب
                                                 

الشهاب: لإلمام حممد بن سالمة القضاعي, حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي, مؤسسة الرسالة بريوت, الطبعة الثانية,  =
،( من طرق عنه . قلت: وهذا إسناد حسن، ورجاله كلهم على شرط البخاري، ولوال أن يف أيب أويس  2/370ه.)1407

تقريب: صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه، قال الذهيب يف الضعفاء: صدوق كالما يف حفظه، فقد قال احلافظ يف ال
، وأما املوقوف فقد أخرجه أبو خيثمة زهري بن حرب واحلاكم 5/40ضعفه النسائي" انتهى كالمه . انظر: الصحيحة 

املثىن وهو صدوق كثري الغلط,  والطرباين من طريق عبد هللا بن املثىن عن مثامة عن أنس رضي هللا عنه موقوفا، وفيه عبد هللا بن 
كما تقدم، صوب اإلمام ابن اجلوزي احلديث موقوفا، وأعل به املرفوع، تقدم أن الشيخ األلباين حسن إسناد املرفوع أيضا. 
وهللا أعلم. انظر: احملدث الفاضل بني الراوي والواعي: للقاضي حسن بن عبد الرمحن بن الرامهرمزي, حتقيق: دكتور حممد 

، وانسخ احلديث 391، اإلعالم ص: 1/77العلل املتناهية  327برقم  368طيب , دار الفكر بريوت ص: عجاج اخل
، العلم: للحافظ أيب خيثمة زهري بن حرب, حتقيق: 361، برقم 1/188، املستدرك، كتاب العلم 575البن شاهني ص: 

 .1/246، املعجم الكبري 120برقم  29ص:  ه.1403حممد انصر الدين األلباين, املكتب اإلسالمي, الطبعة الثانية, 
أخرجه ابن عدي وابن شاهني من طريق اخلصيب بن جحدر عن أيب صاحل عن أيب هريرة به، وفيه اخلصيب بن جحدر كذبه ( 1)

ابن معني والبخاري والقطان وشعبة، وقال أمحد: " ال يكتب حديثه" وقال أبو حامت: "ضعيف احلديث". انظر: ترمجته: 
، فاإلسناد ضعفه شديد 1/353، ميزان االعتدال 2/486، لسان امليزان 3/939، الكامل 3/397التعديل اجلرح و 

"وهذا حديث منكر وخصيب ضعيف احلديث", وروي احلديث من طريق آخر،  2/339وقال أبو حامت يف علل احلديث 
به، وضعفه الرتمذي: "هذا حديث إسناده كما أخرجه الرتمذي من طريق اخلليل بن مرة عن حيى بن أيب صاحل عن أيب هريرة 

ليس بذاك القائم، ومسعت حممد بن إمساعيل يقول: اخلليل بن مرة منكر احلديث"، وقال احلافظ عن اخلليل هذا: "ضعيف"  
، فاحلديث 1057، وفيه علة أخرى، وهي أن حيى بن أيب صاحل جمهول، كما يف التقريب ص 302كما يف التقريب ص: 

، انسخ احلديث البن 3/939، وانظر: الكامل 2761برقم 6/281الشيخ األلباين يف الضعيفة  ضعيف، كما ضعفه
برقم  5/38، سنن الرتمذي، كتاب العلم، ابب ما جاء يف الرخصة فيه، 393، اإلعالم ص: 576شاهني ص: 

2666. 
ن أيب مدرك عن عباية بن رفاعة بن رافع أخرجه الطرباين وابن عدي وابن شاهني من طرق عن بقية بن الوليد عن ابن ثوابن ع( 2)

، انسخ احلديث البن 1/36، الكامل 4410برقم  4/276بن خديج عن رافع بن خديج به . انظر: املعجم الكبري 
، وابن ثوابن هو عبد الرمحن 174، وفيه بقية صدوق كثري التدليس عن الضعفاء " كما يف التقريب ص: 576شاهني ص: 

، وأبو مدرك قال الدارقطين: "مرتوك" انظر: ميزان 572ق خيطئ وتغري أبخره"التقريب ص/ بن اثبت بن ثوابن صدو 
 ، وأما عباية فهو ثقه، فإسناد احلديث ضعيف جدا.4/571االعتدال 
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 (1).إال حق"

 آراء العلماء في كتابة العلم وأدلتهم: الثاني المطلب

فأوردا فيها أحاديث  ،ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما ان:ذكر مسألة )كتابة العلم وتقييده( اإلمام 
والذي يدل على أن : "حيث قال ،نسخ حديث النهي ذهب اإلمام ابن شاهني إىلو  ،الباب املتعارضة

وأفعال  ،ألنه روي أن أهل مكة يكتبون وأهل املدينة ال يكتبون ،املنسوخ من هذا احلديث هنيه عن الكتاب
 (2).أهل املدينة تنسخ أفعال أهل مكة"

ة التعارض بني حيث ذكر يف إزال ،وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه نقل يف املسألة قول احلافظ ابن قتيبة
وأما (3)فاإلمام ابن اجلوزي مل يرجح مسلكا منهما. ،احتمال النسخ واحتمال اجلمع: األحاديث احتمالني

 اآلئمة:األثرم واحلازمي واجلعربي فإهنم مل يوردوا هذه املسألة يف كتبهم .

 مناقشة األقوال مع الترجيح: الثالث المطلب

يح، و الرتجلم وهجلمع، وهناك مسلك اثلث ألهل العتقدم نقل ابن اجلوزي ملسلكي النسخ وا 
 :ثالثة مسالك  تنحصر يفحاديث األف العلماء يف إزالة التعارض بني اختالف

أحاديث إابحة  يحرجت إىل اإلمام البخاري والطحاوي ، ذهبالرتجيح بني الرواَيت: املسلك األول
وأهنا موافقة لعمل  ،أهنا موافقة للنظر: ألمرينرجح الطحاوي أحاديث اإلابحة ، و الكتابة على أحاديث النهي

 واال ﴿"وهذا أوىل ابلنظر ألن هللا عز وجل قال يف الدين  :حيث قال عقب أحاديث اإلابحة ،الصحابة
ِلِه ذاِلُكْم أاْقساُط ِعْندا اَّللَِّ واأاقْ وا  بُواِة واأاْدىنا أاالُم ِللشَّهاادا تاْسأاُموا أاْن تاْكتُ ُبوُه صاِغريًا أاْو كاِبريًا ِإىلا أاجا فلما  ،(4)﴾ ت اْراتا

كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح    ،ين خوف الريبالدَّ  كتابةأمر هللا عز وجل ب
روي يف ذلك أيضا  ،وقدوهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد رمحهم هللا ،كتابته خوف الريب فيه والشك

 .(5)ق هذا" مث ذكر آاثر الصحابة يف كتابة احلديثما يواف  عمن بعد رسول هللا 
                                                 

أخرجه احلاكم وابن شاهني وابن اجلوزي من طريق يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ( 1)
يه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه أبو داود وأمحد وابن أيب شيبة عن حيى بن سعيد القطان عن عبيد هللا بن أخنس جده به، وف

عن الوليد بن عبد هللا عن يوسف بن ماهك عن عبد هللا بن عمرو به، رجاله ثقات ما عدا عبيد هللا بن أخنس فإنه صدوق، 
، وأورده 11/58ع الطريقني، كما صححه حمققوا املسند فاإلسناد يكون حسنا، ولكن احلديث يكون صحيحا مبجمو 

، سنن أيب داود، كتاب العلم، ابب ماجاء يف  162، 2/192. انظر: املسند 1532برقم  4/45األلباين يف الصحيحة 
، 9/49، املصنف البن أيب شيبة، كتاب األدب، ابب من رخص يف كتابة العلم 3646برقم  4/41كتاب العلم، 
 .349، اإلعالم ص: 576، انسخ احلديث البن شاهني ص 6246برقم  3/606ب معرفة الصحابة املستدرك، كتا

 .578انسخ احلديث البن شاهني ص: ( 2)
 .395اإلعالم ص:  (3)
 .282البقرة رقم اآلية/ ( 4)
 .140-4/139انظر: شرح معاين اآلاثر ( 5)
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 (1).الصواب وقفه على أيب سعيد": "وأما اإلمام البخاري فإنه أعل حديث أيب سعيد يف النهي وقال
مث إن الرتجيح ال يصار إليه إال  ،ن حديث أيب سعيد اثبت مرفوعا أخرجه مسلم يف صحيحهأبولكن جياب 

 .، فمسلك الرتجيح ضعيفكن اجلمعأم ، وهنا قدإذا مل يكن اجلمع
مجاعة من  ، رجحه ابن شاهني وتقدم وجه استدالله واختارهادعاء النسخ يف املسألة: املسلك الثاين

وقالوا إن اإلذن متأخر فيكون  ،استدلوا على ذلك ابلتاريخ، و حيث قالوا بنسخ أحاديث النهي ،السلف
"اكتبوا أليب شاه" يعا خطبته اليت سأل أبو شاه   :لفتحة او قال يف غز   فإن النيب  ،انسخا حلديث النهي

وهي الصحفية  ،ألنه مل يزل يكتب ،وحديثه متأخر عن النهي ،وأذن لعبد هللا بن عمرو يف الكتابة ،كتابتها
مبحو ما كتب عنه   ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا حملاها عبد هللا ألمر النيب  ،اليت كان يسميها الصادقة

  صح عن النيب و  ،على أن اإلذن يف الكتابة متأخر عن النهي عنهدل فلما مل ميحها وأثبتها  ،القرآنغري 
ائتوين ابللوح والدواة والكتف ألكتب لكم كتااب ال تضلوا بعده أبدا" وهذا إمنا " :أنه قال هلم يف مرض موته

 (2)، قاله ابن القيم.يكون كتابة كالمه أبمره وإذنه
حاديث دم عن أمتق حديث النهي وهو حديث أيب سعيد مل يرد فيه ما يصرح أبنه ولكن يقال أبن

  يث طلب النيب وحد ,هيب شاكما جاء يف قصة أ  ،وإن كان ورد التاريخ يف بعض أحاديث اإلابحة ،اإلابحة
ن بعض عتأخرا كون مفحديث النهي حيتمل أن يكون متقدما أو أن ي ،القلم والقرطاس يف مرض موته

ظ " أن ثر املروي بلف ابألن شاهنياستدل به اإلمام اب فالنسخ ال يثبت ابالحتمال، وأما ما ،ث اإلابحةأحادي
ذا استدالل " فهكةمأهل  وأفعال أهل املدينة تنسخ أفعال ،أهل مكة يكتبون وأهل املدينة ال يكتبون

  . ضابع ضهألن عمل أهل املدينة أو أهل مكة أو غريمها من األمصار ال ينسخ بع ،ضعيف
 ع على اختالفن واملناإلذ مجع مجاعة من العلماء بني أحاديث ,اجلمع بني الرواَيت: املسلك الثالث

 بني وجوه اجلمع بينهم.
ألنه   ،أبن جواز الكتابة خمصوص بعبد هللا بن عمرو ابن اجلوزي ونقله ما ذكره احلافظ ابن قتيبة: منها

 (3.)فنهاهم ،عليهم الغلط فيما يكتبون ىشخيالصحابة أميني وكان غريه من  ،كان قارائ للكتب املتقدمة
 ألنه قد ثبت عن عدد من الصحابة غري عبد هللا بن عمرو أهنم كانوا يكتبون. ،ولكنه وجه ضعيف

 ما. تفريقه ذن يفالنهي خاص مبن خشي منه االتكال على الكتابة دون احلفظ, واإلأن : ومنها
 لك .ري ذقرآن خشية التباسه بغريه واإلذن يف غومنها أن النهي خاص بوقت نزول ال

خشية االلتباس واالختالط  ،أن النهي خاص بكتابة غري القرآن مع القرآن يف صحيفة واحدة: ومنها 

                                                 

 .1/277، فتح الباري 18/329انظر: املنهاج للنووي ( 1)
 .10/55ظر: هتذيب السنن مع العون ان( 2)
 .193انظر: أتويل خمتلف احلديث ص: ( 3)
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 (1) واإلذن يف تفريقهما.
هللا وأصوب . و قرب أفالذي يبدو يل أن مسلك اجلمع هو أعدل املسالك فالوجهني األخريين مها 

 وأكمل. أعلم وعلمه أت
** *** ** 

                                                 

 .1/277، فتح الباري 18/329انظر: املنهاج للنووي ( 1)
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 المبحث األول

 مسألة كيفية التيمم ومحله

 المطلب األول: األحاديث الواردة في مسألة كيفية التيمم ومحله

األحاديث الواردة الدالة على أن التيمم ضربة واحدة للوجه  
 :والكفين

إين أجنبت فلم  :جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال :قال ىن بن أبز عن عبدالرمح حديث عمار 
 ،فأما أنت فلم تصل ،فقال عمار بن َيسر لعمر بن اخلطاب: أما تذكر أان كنا يف سفر أان وأنت ،أصب املاء

مث  ,ونفخ فيهما ,"كان يكفيك األرض :فقال النيب  ,فذكرت ذلك للنيب  ،وأما أان فتمعكت فصليت
 )1(.وجهه وكفيه"مسح هبما 
 :التي تدل على كيفيات أخرى األحاديث 

إىل  فتيممنا مع النيب  ,زلت آية التيمميف سفر فنا  كنا مع النيب   :عن عمار بن َيسر  ( 1)
 )2( .املناكب"

 ،فانقطع عقد هلا من جزع ظفار ،أبوالت اجلي  ومعه عائشة عر س رسول هللا " :عن عمار  ( 2)
 :وقال ،بوبكرأفتغيظ عليها  ،وذلك حىت أضاء الفجر وليس مع الناس ماء ،فحبس الناس ابتغاء عقدها

فقام املسلمون  :قال ،رخصة التطهر ابلصعيد فأنزل هللا تعاىل على رسوله  ،حبست الناس وليس معهم ماء
بضوا ومل يق"ويف لفظ:  "مث رفعوا أيديهم ومل ينفضوا من الرتاب شيئا ،فضربوا أبيديهم األرض مع رسول هللا 

  )3(".من الرتاب شيئا فمسحوا هبا وجوههم وأيديهم إىل املناكب ومن بطون أيديهم إىل اآلابط

                                                 

، برقم: 1/600، ابب التيمم ضربة، 338، برقم: 1/583 ؟صحيح البخاري كتاب التيمم، ابب املتيمم هل ينفخ فيهما (1)
، 1/269، اإلعتبار 818-816، برقم: 285-4/283ارة، ابب التيمم، ، مطوال. صحيح مسلم كتاب الطه347

 .221الرسوخ ص 

أخرجه النسائي وابن ماجة واحلازمي من طرق عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عمار بن  (2)
، سنن ابن ماجة  314، برقم: 1/183م، ايسر به. انظر: سنن النسائى كتاب الطهارة، ابب االختالف ىف كيفية التيم

، 49، برقم: 1/266، اإلعتبار 565، برقم: 1/317بواب التيمم ابب ما جاء يف السبب، أكتاب الطهارة وسننها، 
 .1/175كما صححه األلباين ىف صحيح سنن ابن ماجة   ،رجاله كلهم ثقات، فهو حديث صحيح

حممد بن حيىي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صاحل بن كيسان عن الزهري أخرجه أبو داود والنسائي واحلازمي كلهم عن  (3)
، برقم: 1/163عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس عن عمار به. انظر: سنن أيب داود كتاب الطهارة ابب التيمم 

 االعتبار ,(، )ومل يذكر ضربتني313، برقم: 1/182، سنن النسائى كتاب الطهارة ابب التيمم يف السفر 320
قال األلباين:" إسناده صحيح على شرط الشيخني" صحيح سنن أيب  ،، رجاله كلهم ثقات223، الرسوخ ص 1/267

، 334انظر: صحيح البخاري برقم:  .(، وأصل القصة خمرج يف الصحيحني وليس فيهما كيفية التيمم2/128داود )
 . 814وصحيح مسلم برقم: 
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 )1("."التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني :أنه قال عن النيب  عن ابن عمر  ( 3)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في المسألة مع أدلتهم.

ألثرم ا :ئمة اآلخرونأما األو  ،مااجلعربي يف كتابيهو  احلازمي ان:مامذكر مسألة كيفية التيمم وحمله اإل 
ملختلفة ها األحاديث اكرا فيذ عربي احلازمي واجل :واإلمامان ،وابن شاهني وابن اجلوزي فلم يذكروها يف كتبهم

 وه النسخ:يف وج ختلفاإال أهنما ا ،مث اتفقا بوقوع النسخ يف املسألة ،مع بيان اختالف العلماء
نكب ومن إىل امل اليدو مسح الوجه خ حديث عمار الذي يدل على ذهب اإلمام احلازمي إىل القول بنس

دة للوجه بة واحبضر  يكون بطن اليد إىل اإلبط، نسخه حديث عمار الثاين الذي يدل على أن التيمم
حلديث ظاهر اوهذا "ثاين: حيث قال رمحه هللا بعد حديث عمار ال ،واستدل على ذلك ابلتاريخوالكفني، 

صرح  ، التيمميفلرخصة زول األن احلديث األول فيه شأن ن ،لتأخره عن احلديث األول ،الداللة يف النسخ
 َي".السرا  بعضيفواحلديث الثاين كان  ،وكان ذلك يف غزوة بين املصطلق ،أبن عمارا شهد ذلك

يث الثاين بعد األول كما وكان احلد ،فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم يف أول األمرمث قال: "
إىل األابط؟ قلت:)احلازمي( إمنا  ، والكتفى ابملسحاضطر عمار إىل التمريا يف الرتاب َتريا الدابة ملا ،زعمتم

ظنا منه أن حالة اجلنابة ختالف ، فاعتزل عمر وَتعك عمار ،أشكل األمر على عمر وعمار حلصول اجلنابة
                                                 

 وأما الطرق الرفوعة فهي كالتايل:  ,عا( واحلديث روي موقوفا ومرفو 1)
حلديث كما يف هو لني ابت و اثأخرجه أبو داود من طريق حممد بن اثبت العبدي عن انفع عن ابن عمر به. وفيه حممد بن  (أ)

"مل  :ودال أبو داوق ،داود وحكم عليه اإلمام أمحد أبنه منكر كما نقل عنه أبو ،وهذا إسناد ضعيف .830التقريب ص 
  ."هذا خطأ وإمنا هو موقوف" :وقال أبو زرعة ,مد بن اثبت يف هذه القصة"يتابع حم

ه. وفيه علي بن بر مرفوعا بن عموأخرجه احلاكم والدارقطين من طريق علي بن ظبيان عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن ا (ب)
وأعله  ,ف أيضاسناد ضعيإهذا ف ,"علي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معني وغريمها" :ظبيان قال احلافظ عنه يف التلخيص

  ."ووقفه حيىي القطان وهشيم وغريمها وهو الصواب" :الدارقطين ابلوقف بقوله

 ا. وأخرجه احلاكم والدرقطين من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن سامل عن أبيه مرفوع (ت)

ليمان بن أرقم سن من أجل عيفاضان وأخرجاه أيضا من طريق سليمان بن أيب داود عن سامل وانفع عن ابن عمر به. والطريق (ث)
أبو  وقال ,ين والبيهقيالدراقط ضعفهماكما قاله احلافظ يف التلخيص و   ،بل أهنما مرتوكان ،مها ضعيفانو وسليمان بن أيب داود 

 هي كالتايل: فملوقوفة الطرق افهذه الطرق املذكورة كلها ضعيفعة فبعضها أشد من بعض. وأما  ,"هذا حديث ابطل" :زرعة

 فهذا طريق اثبت على شرط الشيخني. ,خرجه مالك عن انفع عن ابن عمر به موقوفاأ (أ)

ضعيف  . فاحلديثوقوفاموأخرجه الدارقطين من طريق هشيم عن عبيد هللا بن عمر ويونس عن انفع عن ابن عمر به  (ب)
لبيهقي اود والدرقطين وادة وأبو عو زر أب :والثابت واحملفوظ فيه هو املوقوف. كما رجحه موقوفا كل من األئمة احلفاظ ,مرفوعا

، املستدرك للحاكم  330م برق 1/168سنن أيب داود كتاب الطهارة، ابب التيمم يف احلضر،  :انظر .واحلافظ بن حجر
، السنن 91برقم  1/56م ، املوطأ لإلمام مالك كتاب الطهارة ابب العمل يف التيم634برقم  1/287كتاب الطهارة 

ابب كيف التيمم  ، السنن الكربى كتاب الطهارة679-674برقم  1/188ابب التيمم  كتاب الطهارة  للدارقطين
 . 1/54، علل احلديث البن أيب حامت 152-1/151، التلخيص احلبري 222الرسوخ ص  1/206-207
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إمنا فيه أن  ،ألول ما يدل على أن القوم كانوا قد أصابتهم جنابةحالة احلدث األصغر إذ ليس يف احلديث ا
 )1( .فأمروا ابلوضوء" ،القوم كانوا ينامون فأصبحوا وهم على غري ماء واحتاجوا إىل الوضوء

جعل حديث عمار الذى يدل على ضربة واحدة للوجه والكفني وكذلك ما يدل فاإلمام اجلعربي  أما
واستدل على كون  خه حديث ابن عمر الذى يدل على ضربتني إىل املرفقني.نس ،على الكتف جعله منسوخا

حيث قال بعد حديث ابن عمر يف  ،حديث ابن عمر هو الناسخ واحملكم لتأخره عن األحاديث األخرى
إذ ذاك عند نزول  ،وهو حمكم انسخ لألول لتأخره عنه ،"وهذا يدل على أن أقله ضربتان :مسألة الكيفية

كما أن ف ،لألصل وهو الوضوء اواستدل أيضا بكونه موافق ،ابلتاريخ أيضايف احملل فإنه استدل  وأما ",اآلية
 .مث ذكر اإلمام اجلعربي أقوال العلماء يف املسألة ،فيشرع التيمم أيضا إىل املرفقني ،الوضوء يكون إىل املرفقني

)2( 

 : مناقشة األقوال مع الترجيح.الثالثالمطلب 

زالة لعلماء يف إل ن آخرانرأَي : احلازمي واجلعربي يرَين النسخ يف املسألة، وهناكتقدم أبن اإلمامني 
  :ثالثة مسالكفتتلخص آراءهم يف التعارض بني األحاديث 

لفا ولكنهما اختخ وع النسبوق احلازمي واجلعربي اتفقا ني:سبق أن اإلمام ,ادعاء النسخ املسلك األول:
مبسح الوجه  م يكونالتيم ترجح لديه نسخ حديث عمار الذي يدل أبن اجلعربياإلمام  عند التفصيل، وأن
وإن ثبت  ،يثبت مر ملعن حديث ابن هذا أبفيجاب عن  ،نسخه حديث ابن عمر وغريه ،واليد إىل املنكب

ث عمار سخ حدينح لديه اإلمام احلازمي فإنه ترجوأما فهو قول ضعيف.  ,فليس فيه داللة على النسخ
 ة واحدة للوجهلى ضربيدل ع ديث عمار الذيحبيمم يكون مبسح الوجه واليد إىل املنكب الذي يدل أبن الت

 . والكفني
 . فهو قول مرجوح أيضا كما سيأيت وجهه عند الرتجيح )إن شاء هللا(

 على النسخ.  يدلفمسلك النسخ ضعيف لعدم ثبوت ما 
لتيمم بضربة ار يف اث عمبني حديوهناك بعض العلماء قد مجع  اجلمع بني الرواَيت: املسلك الثاين:

 فعل حيث محل،ىاملسو  يف خ الشاه ويل هللايكما قال الش  ،واحدة وبني األحاديث اليت تدل على الضربتني
 الوضوء أصل أن فكما ،ليهإ يرشد يكفيك لفظ نأل ،التيمم أقل على  وفعله ,التيمم كمالعلى   عمر بنا

 سحوامل واحدة ضربة مالتيم أصل كذلك  ،مرات ثالث مرات ثالث غسلها وكماله ،مرة مرة األعضاء غسل
 . املرفقني إىل واملسح ضربتان وكماله ،الكفني إىل

 لتم صحيحا مرفوعا املرفقني إىل واملسح الضربتني حديث كان  لورده الشيخ املباركفوري حيث قال:" و  
 الرفع يف خمتلفة أو ,ضعيفة قنيواملرف الضربتني أحاديث أن عرفت قد ولكن ،الدهلوي األجل الشيخ قال ما

                                                 

 . 1/270اإلعتبار  (1)
 .223-222 /الرسوخ ص (2)
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 , النيب بعد عمار به يفيت وكان ،عليه فمتفق املرفوع عمار حديث وأما ،الوقف هو والراجح ،والوقف
 يدل فال عمر بن فعل جمرد وأما ،التيمم أقل  وفعله التيمم كمال  عمر بنا فعل أبن القول يصح فكيف
 يف رجليه يغسل كان  عمر بنا أن صحيح إبسناد روى قد املنذر بنا أن ترى أال ،التيمم كمال  أنه على

 غسل كمال  مرات سبع الرجلني عمر بنا غسل إن يقال فهل ,الفتح يف احلافظ ذكره ،مرات سبع الوضوء
 )1(."كال  مث كال  ؟الرجلني

 لني: لى قو عاختلف أصحاب هذا املسلك  الرتجيح بني الرواَيت: املسلك الثالث :
ملرفقني على اني إىل لضربتاعة من العلماء إىل ترجيح األحاديث اليت تدل على ذهب مجا القول األول:

 .حديث الضربة الواحدة للكفني
 : استدلوا على ذلك أبدلة عقلية ونقلية 
قال البيهقي عن الشافعي أنه قال: " إمنا منعنا أن  خذ برواية عمار يف الوجه والكفني ثبوت احلديث  

 .يكون مثله" ءأن البدل من الشيو  , وأن هذا أشبه ابلقرآن والقياس ،وذراعيه أنه مسح وجهه عن النيب 
 )3(وبنحوه استدل اإلمام الطحاوي.)2(

وحديث أيب  )4(حديث ابن عمرابألحاديث اليت وردت يف مسح الذراعني واملرفقني, كواحتجوا 
ورد يف حديث عمار املراد منه  مث إهنم أتولوا أبن الكفني الذى، )7(وحديث أسلع )6(وحديث جابر )5(جهيم

  ،)8(قاله ابن اهلمام ،إطالقا السم اجلزء على الكل ،الذراعان
ومع هذا ال بد من تقدير مرتني بعد  ،الكف اليد أو الكوع : ففي القاموسي: "القار  يوقال الشيخ عل

ضربة للوجه وضربة  :انالتيمم ضربت، وخلرب أيب داود واحلاكم: "فضرب" يتم التأويل املوافق للمذهب" قوله:
فاألصل فيه أن حياكي  ،هو بدل ألن القياس يعضده إذ ،وأخذوا به وإن أعل ابلوقف والضعف ،لليدين
  )9( .وألنه أحوط" ،املبدل

وقالوا برتجيح حديث عمار يف الضربة الواحدة على  ،ذهب إليه مجاعة من احملققني القول الثاين:
وأجابوا  ،وضعف األحاديث اليت ختالفه ،ذلك لصحة حديث عمار األولو  ،حديث عمار الثاين وما يف معناه

                                                 

 .1/324حتفة األحوذي  (1)

 .2/244اجملموع للنووي  , 23, 2/6معرفة السنن واآلاثر للبيهقي  (2)
 .147-1/146شرح معاين اآلاثر ( 3)
  .330داود برقم: أخرجه أبو  (4)
 .4/31وانظر عمدة القاري 664السنن للدارقطين برقم:  (5)

 .680السنن برقم:  يف لدارقطينأخرجه ا( 6)
 672املصدر السابق:برقم:  (7)

 .1/226فتح القدير  (8)
 .1/212املرقاة  (9)
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يف الصحيحني   اخمرج ااثبت هلكون ،فال تقاوم حديث عمار ،كلها إما ضعيفة أو موقوفة  اهنأبعن أدلة اآلخرين 
كما تقدم، قال الشيخ املباركفوري: "وأما ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيين يف عمدة القاري من أن 

 ؛ث عمار ال يصلح حجة ىف كون التيمم إىل الكوعني أو املرفقني أواملنكبني أو اإلبطني الضطرابهحدي
 ضعيفة مرجوحة واملنكبني املرفقني رواَيت لكون ،مضر غري املقام هذا يففاجلواب عنه أن االضطراب 

 فال الكفني َيتروا قصة على مقدمة قصتها اآلابط ورواَيت ،هبا االعتبار فسقط ،غريها إىل ابلنسبة
نقل و  )1("خمتصرا السعاية صاحب كالم  انتهى ،واملعارضة القدح عن ساملة الكفني رواَيت فبقيت ،تعارضها

وما روي عنه من ضربتني  ،"أكثر اآلاثر املرفوعة عن عمار ضربة واحدة احلافظ عن ابن عبدالرب أنه قال:
نه قد روي هذا احلديث عن عمار بلفظ ضربتني كما " واعلم أ :وقال األلباين رمحه هلل )2(".فكلها مضطربة

 )4(وأما حديث ابن عمر فضعيف مرفوعا، )3(وقع ىف بعض طرقه إىل املرفقني وكل ذلك معلول ال يصح"
 . الثابت هو وقفه على ابن عمر وهللا أعلمو 

بن أيب وأما حديث أيب جهيم والذي ورد بلفظ "الذراعني والضربتني" فهو ضعيف وفيه أبوعصمة نوح 
كان يضع   :لكن كذبوه ىف احلديث وقال ابن املبارك ,مر  قال احلافظ عنه:" ويعرف ابجلامع جلمعه العلوم

وأما أحاديث جابر مرفوعا فهو ضعيف ، )7(وضعفه أيضا حمققوا املسند  )6(وضعفه احلافظ يف الدراية )5(."
" :الزبري وقال الدارقطين أيبوفيه عنعنة  )8()مقبول( :عنهثمان بن حممد قال احلافظ ابن حجر وفيه ع ،أيضا

وقال  ،وحديث األسلع ضعيف أيضا وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف قاله احلافظ )9(.موقوف" أنه الصواب
واألسلع  ،ألن الربيع وأابه وجده ال يعرفون برواية احلديث ضعيف،" أما حديث أسلع فإسناده :ابن املنذر

 )10(.غري معروف"
 وما ،وعمار جهيم أيب حديث سوى منها يصح مل التيمم صفة يف الواردة األحاديث نإ":قال احلافظ

 اليدين بذكر فورد جهيم أيب حديث فأما ،رفعه عدم والراجح ,ووقفه رفعه يف خمتلف أو فضعيف عدامها

                                                 

 .1/325حتفة األحوذي  (1)

 . 1/153التلخيص  (2)

 . 1/185اإلرواء  (3)

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية: للحافظ ابن حجر العسقالين و حتقيق: السيد عبد هللا هاشم ، 1/151( انظر: التلخيص 4)
  .9/136، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود 1/67 اليماين , دار املعرفة, بريوت.

 .1010التقريب ص  (5)
 .1/67الدراية  (6)

 .85-29/84على املسند  همانظر: تعليق (7)

 .668التقريب ص  (8)

 .1/190السنن للدارقطين  (9)

 .151-1/150. وانظر: نصب الراية 2/54، األوسط 1/153التلخيص  (10)
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 نصف إىل رواية ويف ،السنن يف املرفقني وبذكر ،الصحيحني يف الكفني بذكر فورد عمار حديث وأما ،جممال
 فقال اآلابط رواية وأما ،مقال ففيهما الذراع نصف وكذا املرفقني رواية فأما ،اآلابط إىل رواية ويف ،الذراع

 وقع كان  نإو  ،له انسخ فهو بعده  للنيب صح تيمم فكل  النيب أبمر وقع ذلك كان  إن :وغريه الشافعي
 كان  عمار كون  والكفني الوجه على االقتصار يف الصحيحني رواية يقوي ومما ،به أمر فيما فاحلجة أمره بغري
 )1( ".اجملتهد الصحايب سيما وال غريه من به ابملراد أعرف احلديث وراوي ،بذلك  النيب بعد يفيت

ومما تقدم تبني أبن مجاعة من العلماء احملققني أمثال احلافظ ابن حجر واحلافظ ابن عبدالرب واخلطايب 
 يي اللكهنوي والشوكاين وابن رشد واأللباين والشيخ عبيد هللا املباركفور وابن دقيق العيد والشيخ عبد احل

ه والكفني على رجحوا حديث عمار املتفق على صحته والذي يدل على ضربة واحدة للوج )2(وغريهم
 .وأما ما روي عن غري واحد من الصحابة يف املسح إىل املرفقني فأسانيدها أيضا معلولةاألحاديث األخرى، 

ألن  ،فقنيىل املر ني إاجح هو ترجيح حديث عمار ىف التيمم بضربة واحدة على أحاديث الضربتالر ف
 ال تقاوم حديثفوقوفة نها موإما صحيحة ولك ,األحاديث الدالة على الضربتني إما مرفوعة ضعيفة معلولة

ر أقوى يث عماإن حدوإن أحاديث الضربتني وإن ارتقت إىل درجة احلسن ف ،عمار املتفق على صحته
، فيقدم حديثه ويرجح م ذلككما تقد  كان يفيت مبقتضى حديثه يف عهد عمر   مث إن عمارا  ,وأصح إسنادا

 حديث عمار لنسخ يفاوقوع بالقول على أحاديث الباب األخرى عمال بقاعدة الرتجيح عند احملدثني. وأما 
ة ية فعل الصحابحكا ردجمنه ألاملسألة الذي يدل على مسح اليدين إىل الكتفني واإلبطني فإنه مل يثبت يف 

 ال. مث إن النسخ ال يثبت ابالحتم ،ومل ينقله ذلك عن النيب ،نفسه عمار وفعل
 ,فنيجه والكة للو نسخ حديث عمار الذي يدل على ضربة واحدبوكذلك ما ادعى اإلمام اجلعربي 

يدل على  اه مما معنوما يفألن حديث ابن عمر  قول ضعيف, وكذلك حديث عمار الذي يدل على الكتفني
ل ليس فيه ما يدثبت ف , وإنفال تقاوم األحاديث الصحيحة ,ضربتني وعلى املرفقني كلها ضعيفة كما تقدم

 . وهللا أعلم على النسخ
** ** ** 

                                                 

 .586-1/585الفتح  (1)
(، 1/101(، معامل السنن )2/354(، التمهيد )253، 293، 2/291لتفصيل أقواهلم: فتح الباري البن رجب ) ( انظر2)

 (.29/85املسند ) حمققي(، تعليق 3/346(، مرعاة املفاتيح )1/585فتح الباري البن حجر )
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 ولالمبحث األ

 موقف اإلمام من المأموم في الصف

 المطلب األول: األحاديث الواردة في موقف اإلمام من المأموم في الصف

 :في صف واحد يندل أن اإلمام يقوم مع المأموماألحاديث التي ت

هؤالء خلفكم؟ فقاال:  ىقمة واألسود أهنما دخال على عبد هللا بن مسعود فقال:"أصلعن عل ( 1)
  ".1هكذا كان يفعل النيب  :وقال ،نعم، فقام بينهما وجعل أحدمها عن ميينه واآلخر عن مشاله

 يتقدم المأمومين:دل أن اإلمام األحاديث التي ت

فجعلهما  ,هو وأبوبكر ه قام مع النيب أن:"عن بريدة بن سفيان عن غالم جلده يقال له مسعود ( 1)
 2."خلفه

 3."إذا كنا ثالثة أن يتقدم أحدان أمران رسول هللا  :"عن مسرة بن جندب قال ( 2)

 4.وأقام املرأة خلفنا" ,صلى به وأبمه أو خالته فأقامين عن ميينه "أن رسول هللا  :عن أنس  ( 3)

فأخذ  ,عن يسار رسول هللا  مث جئت حىت قمت...ليصلي  قام رسول هللا " :عن جابر  ( 4)
 ،مث جاء فقام عن يسار رسول هللا  ,مث جاء جبار بن صخر فتوضأ ،عن ميينه حىت أقامين فأدارين يبيد

 5".فدفعنا حىت أقامنا خلفه ,يدينا مجيعاأب فأخذ رسول هللا 

                                                 

- 1191 ، برقم 5/19صحيح مسلم، كتاب املساجد، ابب الندب إىل وضع األيدي على الركب يف الركوع،  (1)
، الرسوخ 253، اإلعالم ص:1/406، االعتبار 43سخ احلديث لألثرم ص:ان ,وفيه ذكر التطبيق ،مطوال1193

 . 294ص:

أخرجه النسائي واحلازمي عن زيد بن احلباب عن أفلح بن سعيد األنصاري عن بريدة بن سفيان بن فروة عن غالم جلده يقال  (2)
مطوال، 799، برقم 2/419الثة، انظر: سنن النسائي، كتاب اإلمامة، ابب موقف اإلمام إذا كانوا ث .مسعود به :له

، وزيد بن احلباب )صدوق 254، اإلعالم ص:297، الرسوخ ص:43، انسخ احلديث لألثرم ص:1/409االعتبار 
وأفلح أيضا )صدوق(، ولكن احلديث قد أعل بربيدة بن سفيان  351خيطئ يف حديث الثوري(كما يف التقريب ص:

"بريدة هذا ليس ابلقوي يف :، وضعفه النسائي بقوله166تقريب ص:األسلمي وهو ليس ابلقوي وفيه رفض، كما يف ال
 .27احلديث" فهو ضعيف اإلسناد كما قاله األلباين يف ضعيف سنن النسائي ص:

انظر: سنن الرتمذي، أبواب  .أخرجه الرتمذي والطرباين من طريقني عن إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن مسرة بن جندب به (3)
، فاحلديث ضعيف 7/276، املعجم الكبري 233، برقم 1/452يف الرجل يصلي مع الرجلني،  الصالة، ابب ما جاء

، وقال الرتمذي:" تكلم بعض 144ألمرين: أحدمها: فيه إمساعيل بن مسلم املكي فهو ضعيف احلديث كما يف التقريب ص:
فاإلسناد ضعيف كما قاله  ,ة فيه مقالالناس يف إمساعيل بن مسلم من قبل حفظه"، واثنيهما: إنه من رواية احلسن عن مسر 

 .26األلباين يف ضعيف الرتمذي ص:

، الرسوخ 1500، برقم 5/166صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب جواز اجلماعة يف النافلة،  (4)
 .295ص:

 =طويل، ، وهو خمتصر من حديث 7437، برقم 18/338صحيح مسلم، كتاب الزهد، ابب حديث جابر الطويل،  (5)
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جنب وأان إىل  ,ا خلفنا تصلي معناوعائشة  ,قال: "صليت إىل جنب النيب  عن ابن عباس  ( 5)
 1.أصلي معه" النيب 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في موقف اإلمام من المأموم في الصف مع أدلتهم

األثرم احلازمي وابن اجلوزي  :ذكر مسألة )موقف اإلمام مع املأموم إذا كانوا ثالثة( كل من األئمة 
ترجح لديهم مجيعا وقوع النسخ يف مث  ،فأوردوا فيها األحاديث املتعارضة من بني اآلئمة اخلمسة، واجلعربي
يف  األحاديث الدالة على أن اإلمام يتقدمهم نسخته ،حيث ذهبوا إىل نسخ حديث ابن مسعود ،املسألة

منها  ,وفيه أحكام أخرى ,استدل لذلك اإلمام احلازمي أبن ما رواه ابن مسعود كان مبكة ،الصورة املذكورة
وحديث جابر فيه داللة على أن هذا احلكم الوارد  ،املدينة تركه  وملا قدم النيب ،التطبيق ومنها هذا احلكم

مث قيام جبار بن صخر عن يسار النيب صلى  ,ألن جابرا إمنا شهد املشاهد اليت كانت بعد بدر ,فيه هو اآلخر
 .اين، وعرف احلكم الثابت الثفيه داللة على أن احلكم األول كان مشروعا حىت منعه النيب  ,هللا عليه وسلم
 2 انتهى ملخصا.

، األول, وذكر فيه التطبيق ألن ابن مسعود حكى فعل رسول هللا  ،"وهذا انسخ لألول :وقال األثرم
وبنحوه قال  ,وأقره ابن اجلوزي أيضا ،وهؤالء الذين رووا خالف ذلك أحدث إسالما من ابن مسعود"

 3اجلعربي.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

كر ذ املسألة مع  لنسخ يفاقوع األثرم واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي ترجح لديهم و  :ن األئمةتقدم أ 
ديث الباب ني أحابعارض ولكن من العلماء من سلك بعضهم إىل املسالك األخرى يف إزالة الت ،أدلتهم

 :فيمكن تلخيص مسالكهم فيما أييت
ه، حلديث ومنسوخانسخ ا ن يفمة األربعة املصنفو اختار هذا املسلك األئ :املسلك األول: ادعاء النسخ

 تدلوا أبمور:اس
                                                 

 .254، اإلعالم ص 296، الرسوخ ص:43، انسخ احلديث لألثرم ص:1/408االعتبار  =

أخرجه أمحد والنسائي وابن خزمية وابن حبان والبيهقي كلهم من طرق عن حجاج بن حممد املصيصي عن ابن جريج عن زايد  (1)
، سنن النسائي، كتاب اإلمامة، 1/302انظر: املسند .بن سعد عن قزعة موىل لعبد القيس عن عكرمة عن ابن عباس به

، صحيح ابن خزمية، كتاب 3/107، السنن الكربى 803، برقم 2/421ابب موقف اإلمام إذا كان معه صيب وامرأة، 
، صحيح ابن حبان، كتاب الصالة، ابب ذكر 1537، برقم 3/18الصالة، ابب إمامة الرجل الواحد واملرأة الواحدة 

، رجاله ثقات ما عدا قزعة فإنه مقبول كما يف التقريب 2204، برقم 5/581وصف مقام املرأة خلف الصف 
"صحيح لغريه وهذا إسناد حسن"  :، فاحلديث صححه األلباين يف تعليقه على سنن النسائي وقال حمققوا املسند801ص:

 .294)النسخة احملققة( الرسوخ ص:4/479املسند 

  .409-1/407االعتبار  (2)

 .297، الرسوخ ص: 255، اإلعالم ص: 44-43ثرم ص:انسخ احلديث لأل (3)
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وملا قدم  ،ن مبكةد كاابن مسعود من قيام االثنني مع اإلمام يف صف واح أن ما ورد يف حديث ( 1)
ر أيضا حلكم صااأن هذا  وجميء هذا احلكم مع التطبيق الذي نسخ مما يستأنس ،املدينة تركه النيب 

 واالحتمال. ستئناست ابالالوجه أبنه غري صريح على النسخ ,ألن النسخ اليثبواجلواب عن هذا منسوخا.

أبن  وجياب ألمرين،خر اآهو  رواهأن جابرا إمنا شهد املشاهد اليت كانت بعد بدر فيكون أن ما  ( 2)
يح فهو غري صر  لفهليت ختاايث األحاد مجيع هذا حيتاج إىل الثبوت ابلتاريخ أن حديث ابن مسعود متقدم على

 . بةمراسيل الصحا ابر منديث ج,مث إن جابرا وإن كان متأخراإلسالم عن ابن مسعود إال أنه حيتمل ان حاهن

فبني له  إلمام،اكان يعرف احلكم، ولذا قام عن يسار ن جبار بن صخر  أبحديث جابر  يدل ( 3)
 ،منعه النيب  حىت ,اان مشروعجعلهما خلفه، فكان فيه داللة أن احلكم األول كاحلكم األخري, ف الرسول 

بت ابالحتمال, والنسخ اليث ,ابجتهاد منه  الرسول جبارا قام عن يسار  ه حيتمل أننأب واجلواب عن هذا
 . فدعوى النسخ يف املسألة ضعيفة

وأنه بيد اإلمام إن شاء  ،ذهب اإلمام أبو يوسف إىل جواز األمرين ,املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت
بل متعاقب  ،ولكن هذا اجلمع ال دليل عليه 1،وإن شاء جعلهما خلفه ،عهجعلهما يف صف واحد م

 ,خبالف مأموم واحد ،كما نقله النووي أبن العلماء أمجعوا إذا كانوا ثالثة أهنم يقفون وراء اإلمام  ،ابإلمجاع
 2. فإنه يقف مع اإلمام يف صف واحد

 . محله ابن سريين حديث ابن مسعود على ضيق املسجد 
وفيه أن ابن  ،حديث أيب ذر كما جاء يفمنه أن ذلك سنة،   ظناأن ابن مسعود فعل ذلك  :ضاقيل أي 

فأومأ إليه  ،فقام ابن مسعود خلفهما ،كل واحد يصلي لنفسه  ،ذر عن ميينه وأبو ،يصلي مسعود رأى النيب 
ذر  وعلم أبو ،همافظن عبد هللا أن ذلك سنة املوقف، ومل يعلم أنه ال يؤم ،قال احلميدي:بشماله النيب 

فيه جسرة بنت  ،، ولكن احلديث إسناده ضعيف3يصلي كل رجل منا لنفسه" :حىت قال فيما روى عنه
 .أيضا هو مقبولو امة بن عبد هللا ،قد4دجاجة فهي مقبولة

حيث رجحوا رواية اجلماعة  ،نسبه اإلمام الزيلعي إىل اجلمهور ,املسلك الثالث: الرتجيح بني الرواَيت
وذهب اإلمام ابن عبد الرب والنووي  ،من األحكام املنسوخة اكثرة العدد وسالمتهل ،ة ابن مسعودعلى رواي

ولكن  ،فيما نقل عنهما الزيلعي إىل ترجيح حديث اجلماعة بدعوى أن حديث ابن مسعود ال يصح رفعه
يف األولي ني ورفعه يف  فإن مسلما أخرجه من ثالث طرق مل يرفعه ،وكأهنما ذهال" :اإلمام الزيلعي قد رده بقوله

                                                 

 . 1/401شرح معاين األاثر  (1)

 . 5/19املنهاج للنووي  (2)

 )النسخة احملققة(.35/390املسند  ، وانظر:1/410، االعتبار 3/99، السنن الكربى 5/70املسند  (3)

 . 1348( التقريب ص:4)
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 ".1"هكذا فعل رسول هللا : وقال فيه ،الثالثة إىل النيب 
لى رواية عجلماعة اية اجح رو فري  ،الراجح من املسالك األخرى والذي تبني يل أن مسلك الرتجيح هو

لوا هبا  استداليت ةدلألفانسخ ى الوأما دعو  ،وإلمجاع األمة مبقتضى رواية اجلماعة ا،لكثرة رواهت ،ابن مسعود
ن أمارات مارة مأ فيه يل ومل تظهر ،فالنسخ ال يثبت ابالحتمال ،استئناس واحتمال وشبهةعلى النسخ 

 ,بيقم ورد مع التطا احلكن هذأبوأما كون استدالهلم  ،النسخ املعتربة من تصريح صحايب أو بوقائع اترخيية
 ،التطبيق أيضا رى نسخن ال ين ابن مسعود كاإمع كون دليل املقارنة دليل ضعيف، مث  ،فهذا استئناس فقط

 ما تقدم ذلكك  ,خرينة اآلفالذي عرفنا نسخ التطبيق من تصريح الصحاب ،فكان التطبيق من مذهبه اخلاص
جلمع وأما مذهب ا ،خلتارييضا ابومل نعرفه أ ،فهذا التصريح غري موجود هنا يف املسألة يف مسألة التطبيق,
ث ابن مسعود ين حدين سري وأما محل اب ،وإما معارض ابإلمجاع ،ستنده ضعيففهو إما م ،فهو أيضا ضعيف

 . لم أعوهللا ,كعلى ضيق املسجد فالذي أرى أنه اجتهاد منه وليس يف احلديث ما يدل على ذل
** *** ** 

                                                 

 34-2/33نصب الراية  (1)
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 الثانيالمبحث 

 بعدهما وضع اليدين قبل الركبتين أو

 بعدهما بل الركبتين أوالمطلب األول: األحاديث الواردة في وضع اليدين ق

 :األحاديث الواردة في وضع اليدين قبل الركبتين 

 )1(.يفعل ذلك" كان رسول هللا "كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال:   :عن ابن عمر  ( 1)

وليضع يديه  ,إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري"قال:  أن رسول هللا  عن أيب هريرة  ( 2)
 )2(.قبل ركبتيه"

                                                 

بيهقي وابن خزمية واحلاكم والطحاوي واحلازمي من طرق عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد هللا ( أخرجه الدارقطين وال1)
، السنن 1288برقم:  1/337بن عمر عن انفع به. انظر: السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر الركوع والسجود 

ابن خزمية كتاب الصالة ابب ذكر خرب من  ، صحيح2/100الكربى كتاب الصالة ابب من قال يضع يديه قبل ركبتيه 
، املستدرك 627برقم:  1/318يف بدئه بوضع اليدين قبل الركبتني عند إهوائه إىل السجود منسوخ ...." روى عن النيب 

، 1476برقم:  1/329، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب ما يبدأ بوضعه يف السجود اليدين أو الركبتني 1/349
ولكنه أعله  ,ورجاله ثقات ما عدا الداروردي فإنه صدوق فاحلديث يكون حسنا به 270، الرسوخ ص: 1/324االعتبار 

 :"وال أراه إال ومها" أي روايته مرفوعا مث رجح املوقوف بقوله :البيهقي بعلة غري قادحة فقال عن عبد العزيز الدراوردي
أيوب عن انفع عن ابن عمر موقوفا، وأجاب على هذا التعليل  "واملشهور عن عبد هللا بن عمر يف هذا" مث ذكر طريقه عن

أبن كال من املرفوع واملوقوف معناه منفصل عن  2/370واحلافظ يف الفتح  2/100اإلمام الرتكماين يف اجلوهر النقي 
كبتني والثاين يف "ولقائل أن يقول هذا املوقوف غري املرفوع فإن األول يف تقدمي وضع اليدين على الر  :اآلخر وقال احلافظ

"وعبد العزيز ثقة وال جيوز توهيمه مبجرد خمالفة أيوب له فإنه قد زاد الرفع وهي  :وقال األلباين ,إثبات وضع اليدين يف اجلملة"
صحيح " :وقال احلاكم ,فاحلديث حسن هبذا اإلسناد ,ومما يدل على أنه حفظ أنه روى املوقوف واملرفوع معا" ,زايدة مقبولة
" فإن لألول شاهدا )أي حديث  :حيث قال 45ووافقه الذهيب وصححه ابن خزمية كما يف البلوغ ص:  "مسلمعلى شرط 

صححه ابن خزمية وذكره البخاري معلقا موقوفا يف كتاب األذان ابب يهوي ابلتكبري حني  أيب هريرة( من حديث ابن عمر 
حديث ابن عمر أميل  إىلكم: "فأما القلب يف هذا وقال احلا  2/77، وصححه األلباين كما يف اإلرواء 2/369يسجد 

  .1/349املستدرك  ,لرواايت يف ذلك كثرية عن الصحابة والتابعني"
( أخرجه أمحد وأبو داود والبخاري يف اترخيه، والدارقطين والبيهقي والطحاوي واحلازمي من طرق عن عبد العزيز الدراوردي عن 2)

وأخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي والبيهقي من  ,زاند عن األعرج عن أيب هريرة بهحممد بن عبد هللا بن حسن عن أيب ال
، سنن أيب داود كتاب الصالة، 2/381طريق عبد هللا بن انفع عن حممد بن عبد هللا بن حسن هبذا اإلسناد، انظر: املسند 

سنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ، ال1/139، التاريخ الكبري 840برقم  1/368 ؟ابب كيف يضع ركبتيه قبل يديه
، السنن الكربى كتاب الصالة ابب من قال يضع يديه قبل 1289برقم  1/337ذكر الركوع والسجود وما جيزئ فيهما 

، االعتبار 1477برقم  1/329، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب ما يبدأ بوضعه يف السجود 100، 2/99ركبتيه 
برقم، سنن النسائي كتاب التطبيق، ابب أول ما يصل إىل  2/57الصالة، ابب آخر منه، ، سنن الرتمذي أبواب 1/325

، رجاله ثقات ما عدا عبد العزيز بن حممد وهو صدوق واتبعه عبد 1090برقم  2/554األرض من اإلنسان يف سجوده، 
 =ل احلديث بثالث علل: األول: ، وأع552هللا بن انفع الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب يف حفظه لني كما يف التقريب ص: 
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 اليدين:قبل  الركبتينالواردة في وضع األحاديث 

وإذا هنض رفع يديه  ،إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه رأيت رسول هللا " :عن وائل بن حجر  ( 1)
 )1(.قبل ركبتيه"

                                                 

تفرد الدراوردي به عن حممد بن عبد هللا. الثاين: تفرد حممد هذا عن أيب الزاند. الثالث: قال البخاري عن حممد بن عبد هللا  =
ال يتابع عليه وال أدري مسع من أيب الزاند أم ال" وأجاب عليها األلباين بقوله: "وهذه العلل ليست بشئ وال تؤثر يف صحة 

وأما  ,أما اجلواب عن األوىل والثانية فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فال يضر تفردمها ابحلديث كما ال خيفى ,احلديث البتة
وليس ذلك بشرط عند مجهور  ,الثالثة فليست بعلة إال عند البخاري بناء على أصله املعروف وهو اشرتاط معرفة اللقاء

وشرحه اإلمام مسلم يف مقدمة  ,للقاء مع أمن التدليس كما هو مذكور يف املصطلحاحملدثني بل يكفي عندهم جمرد إمكان ا
 فإن حممد بن عبد هللا مل يعرف بتدليس مث هو عاصر أاب الزاند وأدركه زماان طويال فإنه مات سنة ,وهذا متوفر هنا ,صحيحه

ريب فيه على أن الدراوردي مل  ، فاحلديث صحيح ال(130)، وشيخه أبو الزاند مات سنة(53)وله من العمر (145)
يتفرد به بل توبع عليه يف اجلملة"، اتبعه عبد هللا بن انفع كما تقدم مث قال: " فهذه متابعة قوية فإن ابن انفع ثقة من رجال 

إسناده جيد، اجملموع  :وقال النووي 3/426وانظر أيضا: صحيح سنن أيب داود  79ـ  2/78مسلم كالدراوردي" اإلرواء 
 . 14/516"إسناده قوي" املسند )النسخة احملققة(  :وقال حمققوا املسند 3/421

( أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطين والدارمي والبيهقي واحلاكم وابن خزمية وابن حبان والطحاوي 1)
ئل بن حجر به. انظر: سنن أيب واحلازمي كلهم من طرق عن يزيد بن هارون عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وا

ابب ما جاء يف ، ، سنن الرتمذي أبواب الصالة838برقم  1/367 ؟داود كتاب الصالة، ابب كيف يضع ركبتيه قبل يديه
ابب أول ما يصل إىل األرض من ، ، سنن النسائي كتاب التطبيق268برقم  2/56وضع الركبتني قبل اليدين يف السجود 

، 882( برقم 1/477 ، سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصالة، ابب السجود1088برقم  2/553اإلنسان يف سجوده 
، سنن الدارمي كتاب 1292برقم  1/337السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر الركوع والسجود وما جيزئ فيهما 

الكربى كتاب السنن  ,1325برقم  356الصالة ابب أول ما يقع من اإلنسان على األرض إذا أراد أن يسجد ص: 
صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب  ,1/349املستدرك كتاب الصالة  ,2/98الصالة ابب وضع الركبتني قبل اليدين 

صحيح ابن حبان كتاب الصالة ابب ذكر ما  ,629برقم  1/319البدء برفع اليدين من األرض عند السجود قبل الركبتني 
، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب ما 1912برقم  5/237الكفني يستحب للمصلي وضع الركبتني على األرض قبل 

وأعل احلديث بشريك بن عبد هللا  271، الرسوخ ص 1/330، االعتبار 1481برقم  1/330يبدأ بوضعه يف السجود 
 داود ونقل الدار قطين عن ابن أيب 436فهو صدوق خيطئ كثريا تغري حفظه منذ ويل القضاء ابلكوفة كما يف التقريب ض/

وقال  ""تفرد به يزيد عن شريك ومل حيدث به عن عاصم بن كليب غري شريك وشريك ليس ابلقوي فيما يتفرد به، وهللا أعلم
مث أشار إىل أن احلديث قد روي مرسال أيضا  ,الرتمذي: "هذا حديث حسن غريب ال نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك"

يب داود وأيب عيسى الرتمذي والنسائي أخرجوه من كتبهم من حديث يزيد بن "هذا حديث حسن على شرط أ :وقال احلازمي
قال مهام حدثنا  ,هارون عن شريك ورواه مهام بن حيي عن حممد بن جحادة عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه عن النيب 

يعىن أن احلازمي رجح  1/330االعتبار  ,شقيق يعىن أاب الليث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النيب مرسال وهو احملفوظ"
"إال أن عبد اجلبار مل يسمع من أبيه" وقال البخاري والرتمذي وابن أيب داود  :وقال احلافظ يف التلخيص ,الرواية املرسلة

)تلخيص  ,وكذا قال الرتمذي ،"وإمنا اتبعه مهام عن عاصم عن أبيه مرسال :قال البيهقي ,تفرد به شريك :والدارقطين والبيهقي
 =فإن شريكا  ,( وقول احلاكم عن شريك "احتج مسلم بشريك وعاصم بن كليب" وموافقة الذهيب عليه فيه نظر1/254ري احلب
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 )1(.فسبقت ركبتاه يديه" ,احنط ابلتكبري رأيت رسول هللا " :عن أنس  ( 1)

 )2(.ران ابلركبتني قبل اليدين"فأم ,"كنا نضع اليدين قبل الركبتني :عن سعد بن أيب وقاص  ( 2)

                                                 

وللحديث  ,مل حيتج به مسلم وإمنا روى له يف املتابعات كما صرح به غري واحد من احملققني ومنهم الذهيب نفسه يف امليزان =
فاخلالصة يف احلديث أنه  ,مل يسمع من أبيه شيئا ذكره األلباين يف اإلرواء طريق آخر ولكنه معلول أبن عبد اجلبار بن وائل

 ,اإلسناديف املنت و  يفاملخالفة، وقعت املخالفة من جهتني: -2تفرد شريك كما تقدم من قول النقاد  -1ضعيف وله علتان: 
ومع ذلك  ,مما ذكره شريك عن عاصمأبمت  فأما املنت فقد روى مجاعة من الثقات عن عاصم بن كليب فذكروا صفة صالته 

فدل بذلك على أن ذكر الكيفية يف  ، فلم يذكروا كيفية السجود والنهوض عنه إطالقا كما أخرجه أبو داود والنسائي وغريهم
وأما املخالفة يف السند فاإلسناد  ,مث إن فيه خمالفة لألحاديث الصحيحة ,حديث عاصم منكر لتفرد شريك به دون الثقات

 . 9/333وضعيف سنن أيب داود  2/329والسلسلة الضعيفة  2/75اإلرواء  :وانظر للمزيد ,مرسال كما تقدم قد روي
( أخرجه الدارقطين والبيهقي واحلاكم واحلازمي من طريق العالء بن إمساعيل عن حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أنس 1)

السنن الكربى كتاب الصالة , 1293برقم  1/338والسجود انظر: السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر الركوع  .به
رجاله ثقات ما عدا العالء بن إمساعيل العطار  1/349، املستدرك كتاب الصالة 2/99ابب وضع الركبتني قبل اليدين 

 :قي"قال البيه1/254 :" وقال يف التلخيص 4/210"جمهول" كما يف لسان امليزان  :قال احلافظ عنه نقال عن ابن القيم
" خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو  :تفرد العالء بن إمساعيل عن عطاء وهو جمهول" وقال احلافظ أيضا كما يف اللسان

وقال  ,أثبت الناس يف أبيه فرواه عن أبيه عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة وغريه عن عمر موقوفا عليه وهذا هو احملفوظ"
فاحلديث ضعيف كسابقه كما ضعفه  .1/188علل احلديث  .حديث منكر" "وهذا :أبو حامت الرازي عن هذا احلديث

 . 2/330الشيخ األلباين يف السلسلة الضعيفة 
( أخرجه البيهقي وابن خزمية واحلازمي من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه إمساعيل بن حيىي عن 2)

انظر: السنن الكربى كتاب الصالة ابب من قال يضع يديه  .عد عن سعد بهأبيه حيىي بن سلمة بن كهيل عن مصعب بن س
صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب ذكر الدليل على أن األمر بوضع اليدين قبل الركبتني عند  ،2/100قبل ركبتيه 

ع الركبتني قبل اليدين وأن وضع الركبتني قبل اليدين انسخ إذا كان األمر بوضع اليدين مقدما واألمر بوض ,السجود منسوخ
، واحلديث فيه إبراهيم بن إمساعيل وهو 1/327االعبتار  ,628برقم  1/319 ,فاملقدم منسوخ واملؤخر انسخ ,مؤخرا

وأبوه حيي بن سلمة قال يف  ,145 /وأبوه إمساعيل بن حيي مرتوك كما يف التقريب ص 104 /ضعيف، كما يف التقريب ص
"من أفراد إبراهيم بن إمساعيل بن  2/371عيا" وإىل ضعفه أشار احلافظ يف الفتح "مرتوك وكان شي 1056التقريب ص 

وضعفه البيهقي واحلازمي وابن عبد  ," ففي إسناده مقال" :وقال احلازمي ,حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه ومها ضعيفان"
، 1/328انظر: السنن الكربى واالعتبار .اهلادي مث قالوا: "أن املشهور واحملفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق"

"املعروف عن سعد أن  3/52البن عبد اهلادي وقال ابن القيم يف هتذيب السنن مع العون  1/286تنقيح التحقيق 
ولعل بعض الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتني إىل وضع  ,املنسوخ هو قصة التطبيق ووضع األيدي على الركب

ني" قلت: هذا الكالم أقرب إىل الصواب ألنه حيتمل فيه أنه وقع فيه التصحيف لكلمة )على( إىل )قبل( اليدين قبل الركبت
فاحلديث ضعيف جدا كما  ,شديد مافهذا احتمال قوي مع ضعف رواته وفيه ثالث رواة من الضعفاء واثنان منهم ضعفه

  .929برقم  2/331ة" قاله الشيخ األلباين يف تعليقه على صحيح ابن خزمية. راجع "الضعيف
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 أدلتهموبعدهما  المطلب الثاني: آراء العلماء في وضع اليدين قبل الركبتين أو

وأما  ،ذكر مسألة )وضع اليدين قبل الركبتني أو بعدمها( اإلمام احلازمي واإلمام اجلعربي يف كتابيهما 
مع اختالف  ،يها أحاديث الباب املتعارضةفاإلمام احلازمي أورد ف ،ا يف كتبهمهاآلخرون فإهنم مل يوردو 

"ابب ما  :رمحه هللا مل يصرح برتجيح أحد املسلكني إال أنه قد ذكر يف ترمجة الباب ولكنه ،العلماء يف املسألة
وهبذا يظهر  ،ذكر يف وضع اليدين قبل الركبتني" مث إنه قد رجح يف حديث وائل أبن احملفو  هو كونه مرسال

وأما حديث سعد الذي يدل على النسخ فإنه قد  ،ح أحاديث وضع اليدين قبل الركبتنيأبنه مييل إىل ترجي
غري أن احملفو  عن  ،ولو كان حمفوظا لدل على النسخ ،"وأما حديث سعد ففي إسناده مقال :ضعفه بقوله

 (1) .وهللا أعلم." ،مصعب عن سعد حديث نسخ التطبيق
ولكنه مل يرجح قوال  ،حاديث الباب املختلفة مع أقوال العلماءوأما اإلمام اجلعربي فإنه أورد فيها أيضا أ

فكأنه مييل  ,"أبنه مذهب أكثر أهل العلم" :حيث يقول ،مذهب النسخ إىلال يف األخري ممنها إال أنه 
  (2).إليه

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

 مسلك اثلث يف ك، وهنالكنيتعارض إىل مستقدم أن احلازمي قد أشار إىل اختالف العلماء يف إزالة ال 
  املسألة، فخالصة أقوال العلماء يف إزالة التعارض تنحصر يف ثالثة مسالك:

ذهب اإلمام ابن خزمية ومال اإلمام اجلعربي إىل أن أحاديث  ،املسلك األول: ادعاء النسخ يف املسألة
ولكن أجيب  ، بن أيب وقاص حبديث سعد وااستدلو  ،تقد  اليدين منسوخة نسختها أحاديث تقد  الركبتني

إال أن العلماء قالوا أبن  ،وإن كان صحيحا لكان نصا يف حمل النزاع ،أبنه حديث ضعيف فال حيتج به
وأما ما قاله اإلمام اجلعربي أبن مذهب النسخ ، تخريجالاحملفو  فيه هو مسألة التطبيق كما تقدم ذلك عند 

بل   (3)،ألن مذهب النسخ هذا قد صرح به اإلمام ابن خزمية فقط ،ضاهو مذهب األكثرين فهو متعقب أي
وأن احملكم هو  ،أن أحاديث تقد  الركبتني منسوخةعكس هذا القول، حيث يرى ذهب اإلمام ابن حزم إىل 

  : "قلنا الحجة فيه لوجهني:عن أحاديث تقد  الركبتني قال ذلك يف اجلواب الثاين ،تقد  اليدين
اخلربان"  ا فيتفقضعهمو ميكن أن يكون هذا السبق يف حركتهما ال يف  ":عن حديث أنس قال أحدمها:

  .ولكنه حديث ضعيف فال حيتاج إىل هذا التوجيه :قلت
"أنه لو كان فيه بيان وضع الركبتني قبل اليدين لكان ذلك موافقا ملعهود األصل يف إابحة كل الثاين: 

وال حيل ترك  ،انهية عنها بيقني ،رافع لإلابحة السالفة بال شك ،زائدولكان خرب أيب هريرة واردا بشرع  ،ذلك

                                                 

  .330, 328, 1/324االعتبار  (1)

 . 271 /الرسوخ ص (2)

 .1/319صحيح ابن خزمية  (3)
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  (1).اليقني لظن كاذب"
 . بقوليهالنسخ ال يثبت ابالحتمال فمسلك النسخ ضعيف لكن يقال: إن 

منهم من ف :قوالأإىل  اختلف أصحاب هذا املسلك أيضا ،اجلمع بني أحاديث الباب الثاين: املسلك
 .ن أوىل وتقد  الركبتني جائزن تقد  اليديإ :قال

وأشار اإلمام ،اليدين حيث رأى أبولوية تقد  الركبتني وجواز تقد  ،ومنهم من ذهب إىل عكسه 
  (2).نقل شيخ اإلسالم اتفاق العلماء يف جواز األمرينو  ،اجلعربي إىل هذين القولني

أن من قدم  : حاديث مبا حاصلهحاول احملقق املقبلي اجلمع بني األ" :نقل الشوكاين وجها آخر فقال
ومن قارب بني أطرافه مل يقع  ،يديه أو قدم ركبتيه وأفرط يف ذلك مبباعدة سائر أطرافه وقع يف اهليئة املنكرة

تعطيل  ، "وهو مع كونه مجعا مل يسبقه إليه أحد :مث رده الشوكاين بقوله "سواء قدم اليدين أو الركبتني ،فيها
ومثل هذا ما روى البعض عن  ،ومصري إىل ما مل يدل عليه دليل ،هلا عن ظاهرهاوإخراج  ،ملعاين األحاديث

 وهو القول برتجيح تقد  اليدين. (3)ولكن املشهور عنه ما تقدم" ،مالك من جواز األمرين
ألن  ،ال ميكن اجلمع بني الرواَيت املسألة هذه يفألن  ؛قلت إن اجلمع بني الرواَيت مذهب ضعيف 

 قال كما  به، "فال يربك كما يربك البعري" والوجه اآلخر هو املأمور :لقوله  قطعا نهي عنهإحدى الوجهني م
ففيه رد لالتفاق الذي نقله شيخ اإلسالم  ،"والزم القول ابلوجوب على أن العكس ال جيوز :الشيخ األلباين

  (4).ابن تيمية على جواز األمرين"
 لني: ف أصحاب هذا املسلك على قو اختل .بني الرواَيت املسلك الثالث: الرتجيح

ذهب اإلمام اخلطايب والطحاوي وابن القيم وغريه برتجيح حديث وائل وما يف معناه يف تقد    ( 1)
 ،وذكر الطحاوي أن حديث أيب هريرة اختلف فيه (5)،حيث قال اخلطايب أبن حديث وائل أثبت ،الركبتني

وحديث وائل اختلف فيه أيضا  ،من حديث وائل ولكن أجيب عن هذا أبن حديث أيب هريرة أصح إسنادا(6)
كما تقدم خترجيه. وأما قوهلم أبن   ،كما أن فيه ضعفا بينا  ،فرجح إرساله مجاعة ،من حيث الوصل واإلرسال

وعليه أيضا  ،فأجيب عنه أيضا أبن حديث أيب هريرة له شواهد ,حديث وائل موافق لعمل بعض الصحابة
أن حديث أيب هريرة انقلب متنه  :منها ؛قيم برتجيح حديث وائل بوجوهجزم ابن الو  ،عمل ابن عمر وغريه

"أن أوله خيالف  :وقال أيضا عن حديث أيب هريرة ،"ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه" :قالو  ،على بعض الرواة

                                                 

 . 130-4/129احمللى  (1)

 . 22/449جمموع الفتاوى  (2)

 . 2/295نيل األوطار  (3)

 . 195 /متام املنة ص (4)

  .1/208معامل السنن  (5)

  .1/331شرح معاين اآلاثر  (6)
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 :قال "فإن البعري إمنا يضع يديه أوال ،"فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يربك البعري :وقال ،آخره"
"وأن القول أبن  :"وملا علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعري يف يديه ال يف رجليه" مث رده بقوله

الوجه األول فمجرد ظن ال دليل عليه، وأما  أبنلكن أجيب  (1)ركبيت البعري يف يديه ال يعرفه أهل اللغة"
يف ون يف يده كما أثبته أئمة اللغة كالفريوز آابدي ركبة البعري تكحديث أيب هريرة فآخره يوافق أوله، ألن 

بل وثبت ذلك من قول  (2) نقل عنهما الشيخ األلباين وغريه، وابن منظور يف لسان العربالقاموس احمليط، 
عند هجرته، حيث قال: "ساخت يدا فرسي يف  العرب، كما يف حديث سراقة بن مالك يف طلبه النيب 

 ،"أن البعري ركبتاه يف يديه :بل أثبته أيضا الطحاوي حيث قال (3)" , فخررت عنهااألرض حىت بلغتا الركبتني
 (4). وبنوا آدم ليسوا كذلك" ،وكذلك يف سائر البهائم

 وذلك لألمور التالية:  (5)ذهب مجاعة من العلماء برتجيح أحاديث تقد  اليدين على الركبتنيو  ( 2)
حيث اإلسناد كما قاله احلافظ يف البلوم  إن حديث أيب هريرة أقوى وأصح من حديث وائل من (أ)
"ينبغي أن يكون  :"أحاديث وضع اليدين قبل الركبتني أرجح" وقال أيضا :وقال ابن سيد الناس ،املرام

  (6).حديث أيب هريرة داخال يف احلسن على رسم الرتمذي لسالمة رواته من اجلرح" نقل عنه الشوكاين
قرر يف  ما هو مك  ،فعلالقول مقدم على الو  ،حكاية فعلحديث أيب هريرة قويل وحديث وائل  إن (ب)

 كتب األصول. 
 وهو مرجح مستقل.  ،حديث أيب هريرة مشتمل على النهي املقتضي للحظر (ت)

رك األنظار "واملقام من معا :حىت قال الشوكاين ،فاخلالصة إن هذه املسألة قد كثر فيها اخلالف
ولكن  (7)ترجيح أحد املذهبني على اآلخر من حيث السنة""ال يظهر  :وهلذا قال النووي "ومضايق األفكار

 ترجح لدي والعلم عند هللا أن أحاديث تقد  اليدين أصح مما ختالفها فتكون هي الراجحة إن شاء هللا.

** *** ** 

                                                 

 . 226-1/223املعاد زاد  (1)

 . 1/225،، تعليق الشيخني شعيب وعبد القادر األرنؤوط على زاد املعاد 195متام املنة ص انظر:  (2)

 . وأصحابه إىل املدينة صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، ابب هجرة النيب  (3)

  .1/330شرح معاين اآلاثر  (4)

، إرواء 195 /، متام املنة ص141ص  ، صفة صالة النيب 2/58الرتمذي تعليق الشيخ أمحد شاكر على سنن انظر:  (5)
 . 1/225، تعليق الشيخني شعيب وعبد القادر األرنؤوط على زاد املعاد 2/75الغليل 

 . 2/295نيل األوطار  (6)

 . املصدر السابق  (7)
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 الثالثالمبحث 

 الصالة في الكعبة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الصالة في الكعبة

 :الكعبةداخل في الصالة في األحاديث الواردة  

يوم الفتح على بعري ألسامة بن زيد، وأسامة ردف النيب  عن عبدهللا بن عمر: "أقبل رسول هللا  ( 1)
  ومعه بالل وعثمان بن طلحة، فلما جاء البيت أرسل إىل عثمان بن طلحة فجاءه مبفتاح البيت، ففتح

البيت طويال، وأغلقوا عليهم الباب، فسبقهم  وأسامة وعثمان بن طلحة وبالل، فمكثوا يف فدخل النيب 
 ابن عمر وآخر معه، فسأل عبدهللا بالال فقال: أين صلى؟ ومل يسأله: كم صلى؟" هذا لفظ ابن شاهني.

بني  صلى فيه" ويف لفظ عند مسلم: "صلى رسول هللا  وعند البخاري بلفظ: "أخربه بالل أن رسول هللا 
 )1(.العمودين املقدمني"

 )2(صلى يف جوف الكعبة". أن النيب "ل عن بال ( 2)
 :الكعبة داخلالصالة نفي األحاديث الواردة في  

فقام عند كل سارية يدعو ومل  ،وفيها ست سوار ،دخل الكعبة أن النيب " :عن ابن عباس  ( 1)
ما فل ،حىت خرج منه ،البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل "ملا دخل النيب : ويف لفظ عند الشيخني ".يصل

 )3( .هذه القبلة" :وقال ،خرج ركع ركعتني يف قبل الكعبة

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الصالة في الكعبة مع أدلتهم 

ولكن ابن شاهني سكت عن التوجيه يف إزالة  ،أورد ابن شاهني وابن اجلوزي أحاديث املسألة املتعارضة 
 مث رجح األحاديث يف إثبات صالة الرسول  ،املسألةإال أن ابن اجلوزي رد دعوى النسخ يف  (4)التعارض .

واإلثبات مقدم  ،صلى أثبت :"ومن قال فقال: ،يف جوف الكعبة على اليت تنفيها يف ضوء قاعدة الرتجيح
                                                 

مسلم كتاب احلج، ابب  صحيح, 1599برقم:  3/595صحيح البخاري كتاب احلج، ابب الصالة يف الكعبة،  (1)
، انسخ احلديث البن شاهني 3223-3217برقم  92-9/79استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه والصالة فيها، 

 .  271 /، اإلعالم ص356 /ص

أخرجه الرتمذي والطحاوي وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بالل  (2)
، شرح معاين اآلاثر كتاب 874برقم  3/214ن الرتمذي كتاب احلج، ابب ما جاء يف الصالة يف الكعبة، ن: سانطر .به

 270 /، اإلعالم ص358 /انسخ احلديث البن شاهني ص ,2247برقم  1/504الصالة ابب الصالة يف الكعبة 
 .  874برقم  4 1/50ي رجال اإلسناد كلهم ثقات فاحلديث صحيح صححه الشيخ األلباين يف صحيح الرتمذ

، كتاب الصالة، ابب قول هللا تعاىل 1601برقم  3/597صحيح البخاري كتاب احلج، ابب من كرب يف نواحي الكعبة،  (3) 
-3224برقم  93-9/92صحيح مسلم كتاب احلج،  ,398برقم  1/661"واختذوا من مقام إبراهيم مصلى"، 

 .  359-358انسخ احلديث البن شاهني ص  ,3225

 . 359-356انسخ احلديث البن شاهني ص ( 4)
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فال وجه  ،مث دخل فصلى ،"وحيتمل أن يكون دخل مرة ومل يصل فقال:اجلمع  , مث ذكر احتمالعلى النفي"
 1 .ال"للناسخ واملنسوخ هاهنا حب

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح:

مسلك  إنه سلكفوزي وأما اإلمام ابن اجل،تقدم أن اإلمام ابن شاهني سكت عن إزالة التعارض 
زالة إب العلماء يف ة مذاهخالصف ،مث رد مذهب النسخ يف املسألة ،الرتجيح مع أنه ذكر احتمال اجلمع أيضاً 

 :ر يف ثالثة مسالكالتعارض بني األحاديث تنحص
م ابن شاهني  اإلماخ إالومل أجد أحدًا من أهل العلم من صرح ابلنس ؛املسلك األول: ادعاء النسخ
ذه ه"قد ذكروا  :لهده بقو مث ر  وأشار إىل هذا املذهب اإلمام ابن اجلوزي ،ذكرها يف انسخ احلديث ومنسوخه

عيف ال دليل ض قولو فه :لتقتغفيل ممن ذكره" وال معا لذلك وإمنا هو  ،األحاديث يف الناسخ واملنسوخ
 عليه .

 جلمع:اهذا املذهب يف أوجه  اختلف أصحاب املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت:
 نموهذه طريقة  ،لشرعيةعلى ا واملنفية ،الدعاء املعا اللغوي وهوحتمل الصالة املثبتة على فقيل )أ( 

 من تعيني قدر حاديثعض األلكن يرد هذا احلمل ما جاء يف بو  ،يكره الصالة داخل الكعبة فرضًا ونفالً 
  , ذكره احلافظ .الصالة وأهنا كانت ركعتني

قاله  ،صلى يف إحدامها ومل يصل يف األخرى ،حيتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتنيقيل )ب( و 
ن تعقبه النووي لك ،"هذا مجع حسن وقال: احلافظ كما نقل عنه  ابن حبان ورجحه ،املهلب شارح البخاري
ويشهد له ما روى األزرقي يف كتاب مكة عن  ،دخل يوم الفتح ال يف حجة الوداع أبنه ال خالف أن النيب 

وإذا   ،مث حج فلم يدخلها ،إمنا دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح سفيان عن غري واحد من أهل العلم أنه 
ويكون املراد ابلوحدة وحدة السفر ال  ،مرتنيكان األمر كذلك فال ميتنع أن يكون دخلها عام الفتح 

 (2).، قاله احلافظ ابن حجركما وقع عند الدارقطين  ،ولكن مستنده ضعيف أيضاً  "،الدخول
وهذه طريقة املشهور من  ،ميكن محل اإلثبات على التطوع والنفي على الفرض :)ج( قال القرطيب

"وكل موضع جيوز فيه صالة النافلة جازت فيه صالة  :ولكن رده اإلمام ابن عبدالرب بقوله (3)،مذهب مالك
إال أن النافلة قد جتوز على  :إال أن مينع من ذلك ما جيب التسليم له" مث قال ما معناه ،الفريضة قياسًا ونظرا

وأما غري ذلك مما  ،وهذا احلكم خمصوص ابلسنة لضرورة السفر ،الدابة للمسافر إىل غري القبلة دون الفريضة
كما أهنا ال تفرق بني   ،ه العلماء من هذا الباب فالواجب أن ال يفرق فيه بني صالة النافلة والفريضةتنازع في

                                                 

 . 272 /عالم ص( اإل1)

 .3/598فتح الباري انظر:  (2)

 . 3/431املفهم  ،انظر: املصدرالسابق  (3)



 - 524 - 

  (1) .الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القران والسهو وسائر األحكام وابهلل التوفيق
 بن عبدالربام اء كاإلملعلماذهب إىل هذا املسلك مجاعة من ا؛ املسلك الثالث: الرتجيح بني الرواَيت

ع أهل نووي نقل إمجا مام الاإل بل إن ،وابن اجلوزي والنووي والطحاوي واحلافظ ابن حجر والعيين والشوكاين
 ،دة علممعه زَيفثبت ألنه م ،"وأمجع أهل احلديث على األخذ برواية بالل ، فقال:احلديث على ذلك

ة ا دخلوا الكعبهنم ملأببه في أسامة فسوأما ن: "فواجب ترجيحه" مث أجاب عن سبب نفي أسامة لذلك بقوله
ي امة ابلدعاء يف انحية من نواحيدعوا مث اشتغل أس فرأى أسامة النيب  ،واشتغلوا ابلدعاء ،أغلقوا الباب

ومل يره أسامة لبعده  ،ل لقربهفرآه بال مث صلى النيب  ،وبالل قريب منه ،يف انحية أخرى والنيب  ،البيت
ها وجاز له نفي ،لدعاءاب هالفيفة فلم يرها أسامة إلغالق الباب مع بعده واشتغوكانت صالة خ ،واشتغاله

 .عمالً بظنه"
 كعبة أوىل من رواية ابن عباسأنه صلى يف ال "رواية ابن عباس عن بالل عن النيب  :وقال ابن عبدالرب

 ألهنا زَيدة مقبولة" . ،مل يصل فيها عن أسامة أن رسول هللا 
  النيب مع يكن مل أنه :أحدمها ؛" يقدم إثبات بالل نفي غريه ألمرين :جر يف الفتحوقال احلافظ ابن ح

 رواية يف إال معهم كان  الفضل أن يثبت مل أنه مع ،الفضل ألخيه واترة ألسامة اترة نفيه أسند وإمنا ،يومئذ
 فتعارضت وغريه أمحد عند أسامة عن عمر ابن رواية من أسامة عن فيها صالته إثبات وقع ...وقد، شاذة
فرتجح رواية بالل من جهة أنه مثبت وغريه انف ومن جهة أنه مل خيتلف عليه يف  عنه، ذلك يف الرواية

"ومما يرجح به إثبات صالته يف البيت على من نفاها كثرة  :وقال العيين ،اإلثبات واختلف على من نفى"
طلحة وشيبة بن عثمان " بل قال اإلمام  فالذين أثبتوها بالل وعمر بن اخلطاب وعثمان بن ،الرواة هلا
 (2). قد صلى يف الكعبة ما مل تتواتر مبثله أنه مل يصل " "فإن اآلاثر قد تواترت أن رسول هللا  :الطحاوي

وأما مسلك  ،عليهيل ت دلألنه مل يثب ،فاخلالصة أن مسلك النسخ من أضعف املسالك يف هذه املسألة
و مسلك راجح هح فالفلم يبق إال مسلك الرتجي ،من تكلف وضعف اجلمع فإنه مل خيل وجه من وجوهه
 . الرتجيح كما سبقت أدلته وهللا أعلم

** *** ** 

                                                 

 .9/140التمهيد  انظر : (1)

 9/137التمهيد  165، /2، نيل األوطار 9/88املنهاج للنووي  ،9/350، عمدة القاري 3/597فتح الباري انظر:  (2)
 .1/507شرح معاين اآلاثر 
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 المبحث األول

 الصائم يصبح جنبا  

 الصائم يصبح جنباالمطلب األول: األحاديث الواردة في 

 :ث الدالة على شرط الطهارة للصوماألحادي

هنى  ولكن حممدا  ،ال ورب الكعبة ما أان هنيت عن صيام يوم اجلمعة"يقول:  عن أيب هريرة  ( 1)
وهذا لفظ احلازمي . "قاله ولكن حممدا  ،ال ورب الكعبة ما أان قلت: من أدرك الصبح جنبا فال يصم ،عنه

"من أدركه الفجر جنبا فال يصم" فذكرت ذلك لعبد الرمحن بن  :ولفظ مسلم بلفظ ،وابن شاهني وغريمها
فسأهلما  ،فانطلق عبد الرمحن وانطلقت معه حىت دخلنا على عائشة وأم سلمة  ،احلارث ألبيه فأنكر ذلك

 :قال ،"يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم كان رسول هللا " :عبد الرمحن عن ذلك قال: فكلتامها قالت
عزمت عليك إال ما ذهبت إىل أيب  :فقال مروان ،فانطلقنا حىت دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرمحن

 ،فذكر له عبد الرمحن :قال ،فجئنا أاب هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله :قال ،هريرة فرددت عليه ما يقول
و هريرة ما كان يقول يف ذلك إىل الفضل مث رد أب ،مها أعلم :قال ،نعم :أمها قالتاه لك؟ قال :فقال أبو هريرة

فرجع أبو هريرة عما كان  :قال ،مسعت ذلك من الفضل ومل أمسعه من النيب  :فقال أبو هريرة ،بن عباس
 ."كذلك كان يصبح جنبا من غري حلم مث يصوم": قال ؟أقالتا يف رمضان :فقلت لعبد امللك ،يقول يف ذلك

(1)  

  :الطهارة للصومشرط عدم ث الدالة على األحادي

ليصبح جنبا من مجاع من غري احتالم يف  "إن كان رسول هللا  :قالتا عن عائشة وأم سلمة  ( 1)
  (2).رمضان مث يصوم ذلك اليوم"

يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من غري حلم فيغتسل  كان رسول هللا " :عن عائشة  ( 2)
َي  :فقال ،يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب "أن رجال جاء إىل النيب  :ويف لفظ عند مسلم .ويصوم"

 ،وأان تدركين الصالة وأان جنب فأصوم :فقال رسول هللا  ؟تدركين الصالة وأان جنب أفأصوم رسول هللا 
                                                 

( اللفظ األول أخرجه أمحد وابن ماجه وابن خزمية وابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة عن 1)
، سنن ابن 2/248املسند  :عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة عن عبد هللا بن عمرو بن عبد القاري عن أيب هريرة به. انظر

، صحيح ابن خزمية  1702برقم  2/326الصيام، ابب ما جاء يف الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام، ماجه كتاب 
، انسخ احلديث 2157برقم  3/314يف النهي عن الصوم يوم اجلمعة  كتاب الصيام ابب ذكر أخبار رويت عن النيب 

ثقات ماعدا عبدهللا بن عمرو رجاله .352، الرسوخ ص 317، اإلعالم ص 1/497االعتبار  ,423 /البن شاهني ص
 واللفظ الثاين عند البخاري ومسلم  2/74. انظر: صحيح سنن أيب داود 530عبدالقاري وهو مقبول كما يف التقريب ص:

، صحيح مسلم كتاب 1926، 1925برقم  4/179صحيح البخاري كتاب الصوم، ابب الصائم يصبح جنبا،  :انظر .
 . 2584برقم  7/220ه الفجر وهو جنب، الصيام، ابب صحة الصوم من طلع علي

 ( تقدم خترجيه. 2)
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وهللا إين ألرجو أن  :فقال ،قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر ،لست مثلنا َي رسول هللا  :فقال
  (1).كم مبا أتقي"أكون أخشاكم هلل وأعلم

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الصائم يصبح جنبا  

فأوردوا  ،: ابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي واجلعربي يف كتبهماخلمسة األئمة من ذكر هذه املسألة 
 ماعدا ابن شاهني ،مث ذكروا اختالف العلماء يف رفع التعارض بني األحاديث ،فيها أحاديث الباب املختلفة

 (2)،بل سرد األحاديث املتعارضة مث سكت عنها ،فإنه مل يرجح مسلكا ومل يذكر أيضا قوال من أقوال العلماء
مث ذكر مسلك قال بنسخ حديث أيب هريرة وأما اإلمام احلازمي فإنه ذكر قول اخلطايب يف ذلك حيث 

يث أيب هريرة من وجوه حيث رجح حديث عائشة وأم سلمة على حد الرتجيح الذي اختاره اإلمام الشافعي
 :وكذلك ذكر اإلمام ابن اجلوزي احتمالني يف رفع التعارض بني األحاديثومل يظهر يل ترجيحه يف ذلك، 

 :حيث قال بعد حديث عائشة ،وأما اإلمام اجلعربي فإنه قد رجح مسلك النسخ (3)،احتمال النسخ واجلمع
 الراوي صاحب الواقعة وملا قيل أليب هريرة  ألن ؟فكيف بقصوره ،"وهو حمكم انسخ ملا تقدم لو ساواه

 واُكُلوا﴿ :مث نسخ ذلك احلكم بقوله تعاىل ،أن اجلماع كان حراما بعد النوم يف ليايل رمضان،  "مها أعلم" :قال
دل على جواز اجلماع ي " :وقال ِمنا اْلفاْجر﴾ ْسوادِ األا  اخْلاْيطِ  ِمنا  بْ ياضُ األا  اخْلاْيطُ  لاُكمُ  ي ات اب انيَّا  حاىتَّ  وااْشرابُوا

  (4). املالقي للفجر فيلزم أن يصبح جنبا"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح. 

 سالك: الثة ميف رفع التعارض على ث واالعلماء اختلفكما تقدم يف أقوال األئمة: أن   
يما فوجوه اجلمع  يف لفوااخت مث إهنم ،مجاعة من العلماء هاختارت ؛املسلك األول: اجلمع بني األحاديث

 بينهم. 
 ،لفجراسل قبل يغت فإن األفضل أن ،فمنهم من محل مبا جاء يف حديث أيب هريرة على األفضلية

يف حديث أيب  لتصريحاجاء  ولكن يعكر على هذا احلمل املذكور ما ،وحيمل حديث عائشة على بيان اجلواز
 ه. نهي عنبت الثه على اجلواز إذا فكيف يصح محل ،هريرة ابألمر ابلفطر وابلنهي عن الصيام

إن حديث أيب هريرة فيه إشارة إىل من جينب من اجلماع بعد طلوع الفجر فإن ذلك  :ومنهم من قال

                                                 

صحيح مسلم كتاب الصيام، ابب صحة  ,1930برقم  4/192( صحيح البخاري كتاب الصوم، ابب اغتسال الصائم، 1)
، 424 /، انسخ احلديث البن شاهني ص2588، 2585برقم  7/223صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، 

 . 354 : ، الرسوخ ص320، 319إلعالم ص ، ا1/500، االعتبار 425
  .425-423 : ( انسخ احلديث البن شاهني ص2)

  .322-321اإلعالم ص  503، -1/502االعتبار  (3)

 . 355-354 : الرسوخ ص (4)
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ألن من جامع بعد  ،وهذا أتويل بعيد أيضا (1)ذكره ابن اجلوزي ،يؤمر ابإلمساك وال يعتد له بصوم ذلك اليوم
 .طلوع الفجر فسد صومه أصال

وال  فإنه يفطر ،افجر عاملع اللعله حممول على من أدركه الفجر جمامعا فاستدام بعد طلو  :لومنهم من قا
حتالمه ومل علم ابو تلم "من اح :وهو مردود أيضا مبا جاء يف بعض طرق حديث أيب هريرة موقوفا ،صومي

 يغتسل حىت أصبح فال يصوم" ذكره ابن حجر. 
ب أبن اخلصائص يوأج ،ذكره الطحاوي ،ص النبويةومنهم من محل حديث عائشة على أنه من اخلصائ

وترجم بذلك ابن حبان يف  خالف هذا االحتمال،بل قد ورد صرحيا ما يدل على  ،ال تثبت إال بدليل
رضي هللا "ذكر البيان أبن هذا الفعل مل يكن املصطفى خمصوصا به" مث أورد فيه حديث عائشة  :صحيحه قال

  (2).وهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هلل وأعلمكم مبا أتقي"له: " النيب  الذي فيه استفتاء رجل وقول عنها
سلك مسلك النسخ اإلمام اجلعربي وابن خزمية واخلطايب  ؛املسلك الثاين: دعوى النسخ يف املسألة

 واستدلوا على ذلك أبن هللا تعاىل عند ابتداء فرض . إن حديث أيب هريرة منسوخ :حيث قالوا ،وابن املنذر
فيحتمل أن يكون خرب أيب هريرة  ،ل الصوم بعد النوماالصيام حظر عليهم األكل والشرب واجلماع يف لي

فكان  ،مث أابح هللا ذلك كله إىل طلوع الفجر ،الذي يرويه عن الفضل بن عباس كان يف ذاك الوقت
حديث عائشة انسخ  فدل على أن ،فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر ،للمجامع أن يستمر إىل طلوعه

وقال هريرة على الفتيا به مث رجع عنه،  فاستمر أبو ،ومل يبلا الفضل وال أاب هريرة الناسخ ،حلديث الفضل
 ،"ويقويه أن يف حديث عائشة هذا األخري ما يشعر أبن ذلك كان بعد احلديبية :احلافظ ابن حجر تعليقا عليه

 ،وهي إمنا نزلت عام احلديبية سنة ست ،ر" وأشار إىل آية الفتح"قد غفر هللا لك ما تقدم وما أتخ :لقوله فيها
بل هو جمرد  ،ولكن جياب أبنه ليس فيه تصريح على التاريخ (3).وابتداء فرض الصيام كان السنة الثانية"

 والنسخ ال يثبت ابالحتمال واالستئناس.  ،استئناس واحتمال
 ؟ف بقصورهفكي ،اهساو  كم انسخ ملا تقدم لو"وهو حم :وأما قول اإلمام اجلعربي بعد حديث عائشة

فكأنه  ،المه هذا غري واضحكقلت:   ،"مها أعلم" :قال وملا قيل أليب هريرة  ,ألن الراوي صاحب الواقعة
ثل سخ ال يثبت مبفالن ،واقعةألهنما صاحبتا ال ،يقرر أبن حديث أيب هريرة منسوخ حبديث عائشة وأم سلمة

دلة أيس من لثبوت لن حديث أيب هريرة قاصر عن حديث عائشة يف اأبقوله وكذلك  ،هذا االستدالل
 كما سيأيت.   ،بل مها من أدلة الرتجيح ،النسخ

 ومالاع عليه، قل اإلمجوني والطحاو  ،اختاره اإلمام الشافعي بني الرواَيت, املسلك الثالث: الرتجيح
 وذلك ألمور:  هريرة  إليه ابن عبد الرب حيث رجحوا حديث عائشة وأم سلمة على حديث أيب

                                                 

  .322 /اإلعالم ص (1)

  2/167، شرح معاين اآلاثر 8/265صحيح ابن حبان  ,186-4/185ذكر هذه األوجه احلافظ يف الفتح ( 2)

  .4/185، فتح الباري 2/115، معامل السنن 3/250صحيح ابن خزمية  :( انظر3)
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 ،خاريليه البر إكما أشا  ،إن حديث عائشة وأم سلمة أصح وأوضح رفعا من حديث أيب هريرة (1)
ت عنه فأكثر الرواَي هريرة ما أبووأ "،إنه صح وتواتر" :قال ابن عبد الربوقد ورد حديثهما بطرق كثرية، حىت 

مرة  بل قال ،لنيب اعه من  يسمصرح أبنه مل بل ،روكان يفيت به. قاله احلافظ ابن حج ،أنه كان موقوفا عليه
اله ق ، فالن وفالنل حدثين قاوأحياان ،ومرة أخربنيه خمرب ،وأحياان أسامة بن زيد ،حدثنيه الفضل بن عباس

درجة من  ه أدىنال أنوهو مرسل صحايب ومرسل الصحايب وإن كان حجة عند اجلمهور إ ،ابن عبد الرب
 املرفوع الصريح. 

 . وجيةابألمور الز ألهنما أعلم  ،ية عائشة وأم سلمة مقدمة على غريهاإن روا (2)

أاب هريرة  بل إن ،ريهاورواية صاحبة القصة مقدمة على غ ،وإن عائشة وأم سلمة صاحبتا القصة (3)
  . "ومها أعلم" :وقال ،رجع عن حديثه ملا علم أهنما حتداثن خبالف ما حيدث به

 حد. إن رواية اثنني مقدمة على رواية وا (4)

ِشُروُهنَّ واابْ ت اُغوا ماا كاتابا اَّللَُّ لاُكْم واُكُلوا وااْشرابُوا ﴿قال تعاىل  ،إن روايتهما توافق القرآن (5) فااآْلانا ابا
فلما أابح هللا اجلماع إىل طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم  (1)﴾حاىتَّ ي ات اب انيَّا لاُكمُ 

 ذلك اليوم. 

وليس يف فعله شيء حيرم على  ، توافق العقل والنظر وهو أن الغسل جيب ابإلنزالإن روايتهما  (6)
  (2)حيرم عليه, بل يتم صومه إمجاعا. فقد حيتلم ابلنهار فيجب عليه الغسل وال ,الصائم

والذي ترجح لدي والعلم عند هللا أن مسلك الرتجيح أقرب إيل الصواب من املسلكني السابقني وذلك 
 . ابه وهللا أعلملقوة أدلة أصح

** *** ** 

                                                 

  .187البقرة رقم اآلية/ (1)

، اختالف احلديث 7/221، املنهاج للنووي 4/185، فتح الباري 2/168، شرح معاين اآلاثر 7/189التمهيد  :( انظر2)
  .1/502االعتبار، 142ص/ للشافعي
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 المبحث األول

 جلد المرجوم

 المطلب األول: األحاديث الواردة في جلد المرجوم

 :محصن قبل الرجمالدالة على جلد الاألحاديث 

البكر ابلبكر جلد  ،قد جعل هللا هلن سبيال ,"خذوا عين :عن النيب  عن عبادة بن الصامت  ( 1)
 (1).والثيب ابلثيب جلد مائة والرجم" ،مائة ونفي سنة

بشراحة اهلمدانية فجلدها مث  :ويف لفظ والة سعيد بن قيس اهلمداينأيت علي مب"عن الشعيب  ( 2)
  ".(2)ورمجتها بسنة رسول هللا  ،تاب هللا عز وجل" جلدهتا بك :رمجها وقال

فأمر به  ,مث أخرب أنه حمصن ،فجلد احلد أن رجال زىن ابمرأة فأمربه النيب " :عن جابر  ( 3)
 (3).فرجم"
 :الدالة على رجم المحصن دون الرجماألحاديث  

اقض بيننا  :حدمهاقال أف  أن رجلني اختصما إىل رسول هللا"عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين  ( 1)
 :قال أن أتكلم يل، وائذن أجل َي رسول هللا فاقض بيننا بكتاب هللا :. وقال اآلخر وهو أفقههمابكتاب هللا

أن على  فأخربوين ،زىن ابمرأته -والعسيف األجري  :قال مالك -كان عسيفا على هذا   ابينإن  :. قالتكلم
جلد مائة  أن على ابين فأخربوينسألت أهل العلم  مث إين ،فافتديت منه مبائة شاة وجارية يل ،الرجم ابين

بيده ألقضني بينكما بكتاب  نفسي والذيأما " : رجم على امرأته . فقال رسول هللاوإمنا ال ،وتغريب عام
                                                 

 . 484، الرسوخ ص:706-2/704، االعتبار 4390برقم  11/189دود، ابب حد الزىن، صحيح مسلم، كتاب احل (1)

، 1/93انظر: املسند  أخرجه أمحد واحلاكم والدارقطين والبيهقي والطحاوي واحلازمي من طرق عن الشعيب عن على به . (2)
برقم  3/95الدايت ، السنن للدارقطين، كتاب احلدود و 8087برقم  4/405، املستدرك، كتاب احلدود 107

، 8/220، السنن الكربى، كتاب احلدود، ابب من اعترب حضور اإلمام والشهود وبداية اإلمام ابلرجم 3202-3206
قال احلافظ  .2/707، االعتبار 4652برقم  3/29شرح معاين اآلاثر، كتاب احلدود، ابب حد الزاين احملصن ما هو ؟ 

أبن " :وجزم الدارقطين "يف هذا اإلسناد أبن الشعيب مل يسمعه من على ..طعن بعضهم كاحلازمي " :12/142يف الفتح 
، قلت: روى 14/54ومل يسمع عنه غريه"، وضعفه ابن عبد الرب كما يف التمهيد  :قال يالشعيب مسع هذا احلديث من عل

، كتاب احلدود خمتصرا وليس فيه ذكر اجللد، صحيح البخاري يالبخاري من طريق سلمة بن سهيل عن الشعيب عن عل
يل  ، فالذي يظهر2/204قلت: فاحلديث صحح إسناده احلاكم ووافقه الذهيب وحمققوا املسند  . 6812برقم  12/140

 وهللا أعلم.  ،رواية البخاري ته أن األثر الذي فيه ذكر اجللد ضعيف ملخالف

رواته ثقات إال أن ابن جريج وأاب الزبري  ,جابر أخرجه أبو داود من طريق عبد هللا بن وهب عن ابن جريج عن أيب الزبري عن (3)
رواي ابلعنعنة مث إنه اختلف فيه على ابن جريج فرواه حممد بن بكر الربساين عن ابن جريج موقوفا على جابر،  وقد مدلسان

كما   ، فاحلديث ضعيف مرفوعا2/323أنه هو الصواب كما نقل عنه املزي يف حتفة األشراف  :وقال النسائي عن املوقوف
 4/380سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب رجم ماعز بن مالك،  :ضعفه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود، وانظر

 . 4438برقم 
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 ،امرأة اآلخر أن أييت ياألسلم اوأمر أنيس ،. وجلد ابنه مائة وغربه عاماوجاريتك فرد عليك أما غنمك ،هللا
 (1).ا"فاعرتفت فرمجه ،فت رمجهافإن اعرت 
لعلك  :لهقال  ,حني أاته فأقر عنده ابلزان اعز بن مالكملقال  أن رسول هللا " عن ابن عباس   ( 2)

فعند ذلك أمر  : نعم,قال:قال ,ال يكا  ؟أنكتها :قال ، َي رسول هللاال :قال ,قبلت أو غمزت أو نظرت
 (2)."برمجه
رجل قصري أعضل ليس   النيببه إىل  جيءن مالك حني رأيت ماعز ب :عن جابر بن مسرة قال ( 3)

ال وهللا إنه قد زىن  :فلعلك. قال: فقال رسول هللا  ,فشهد على نفسه أربع مرات أنه زىن ,عليه رداء
 (3)."فرمجه مث خطب  :قال ،األخر
 (4).رجم يهوديني زنيا" أن رسول هللا " عن ابن عمر  ( 4)

 لد المرجومالمطلب الثاني: آراء العلماء في ج

نسخ بالقول  ىمث اتفقا عل ،يهمااحلازمي واجلعربي يف كتاب من األئمة اخلمسة:أورد مسألة جلد املرجوم  
استدال على و  م فقط،الرج علىاألحاديث الدالة على جلد الزاين احملصن مع الرجم ابألحاديث اليت تدل 

 معناه يفز وما ث ماعلرجم على حديذلك بتقدم حديث عبادة الذي يدل على جلد الزاين احملصن مع ا
 وذلك لألدلة التالية:

الرجم قال  زلت آيةا نملمث  ،عقوبة الزاين أن حيبسه أنه كانتجاء يف حديث عبادة ما يدل على  ( 1)
 ،ول األمرلك يف أذيدل أن  فهذا ..." احلديث,قد جعل هللا هلن سبيال  ,خذوا عا ,"خذوا عين :النيب 

 د  وأن كل حا  ،حلبسبعد ا اد  وحُ  ،ذا داللة على أنه أول ما نسخ احلبس عن الزانني"ففي ه :ويقول احلازمي
 الزانني" د  إذا كان هذا أول حا  ،ه الزانيان فال يكون إال بعد هذادَّ حُ 

 ،إن حديث ماعز قد رواه أحداث الصحابة ووراه نفر ممن أتخر إسالمهم كابن عباس وسهل ( 2)
 (5) فيكون حديث عبادة منسوخا.فهذا يدل أبنه متأخر عن حديث عبادة 

                                                 

، صحيح مسلم، كتاب احلدود، ابب من 6827برقم  12/165صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب االعرتاف ابلزان،  (1)
 . 2/712، االعتبار 4410 برقم 11/204اعرتف على نفسه ابلزىن، 

، صحيح 6824برقم  12/162 ؟صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب هل يقول اإلمام للمقر لعلك ملست أو غمزت (2)
 . 2/710، االعتبار 4402برقم  11/196مسلم، كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزىن، 

 .486، الرسوخ ص:4399برقم  11/195ابلزىن، صحيح مسلم، كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه  (3)

، صحيح مسلم،  6841برقم  12/203صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب أحكام أهل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا،  (4)
 . 487، الرسوخ ص:2/713، االعتبار 4413برقم  11/207كتاب احلدود، ابب رجم اليهود، 

 . 488، الرسوخ ص: 712-2/711االعتبار  (5)
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 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

لعلماء، لآخران  أَينتقدم رأي احلازمي واجلعربي يف رفع التعارض بني أحاديث الباب، وهناك ر 
 :ثالثة مسالك يتلخص يفف العلماء يف رفع التعارض اختالف

 ،(1)قرره أيضا احلافظ ابن عبد الربو ازمي واجلعربي احل :نااإلمام , اختاره: إدعاء النسخاألولاملسلك 
مل يثبت ما يصرح بتقدم  هأبن أجيبولكن  ،وغريهم (3)والطحاوي (2)وهو الذي رجحه الشافعي والنووي

وأما ما قاله  ،النسخ ال يثبت مبثلهو  ،فهذا جمرد استئناس واحتمال ،حديث عبادة على األحاديث األخرى
رواه أحداث الصحابة فليس فيه أيضا التصريح بتأخره الحتمال كونه من مراسيل احلازمي أبن حديث ماعز 

 الصحابة .
حكى ابن املنذر وغريه عن مسروق وعن مجاعة من أهل احلديث , : اجلمع بني الرواَيتالثايناملسلك 

مذهب ولكنه  وأما الشاب احملصن فإنه يرجم فقط، ،أبن اجلمع بني اجللد والرجم خاص ابلشيخ والشيخة
 "،"هو مذهب ابطل :وقال النووي ،واعتربه القاضي عياض مذهبا شاذا ،ضعيف لعدم وجود دليل على ذلك

 (4) واعتربه احلافظ ابن حجر من املذاهب املستغربة.
 ولني:اختلف أصحاب هذا القول على قو  ،بني الرواَيت  املسلك الثالث: الرتجيح

د على حديث م واجللالرج يف اجلمع بني يح حديث عبادةذهب اإلمام الشوكاين إىل ترج القول األول:
 :واستدل على ذلك أبمور ،ماعز وغريه
 .لنايفاواملثبت مقدم على  ،إن حديث عبادة مثبت واألحاديث األخرى انفية :منها

ولكن  ،يب فاة النعد و بن أيب طالب قد عمل مبقتضى حديث عبادة ب يومنها: إن أمري املؤمنني عل
ن ا جاء عوهو خمالف مب ,جللداوي أبن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب قد رجم احملصن فقط دون أجابه الطحا

 إن أثر علي قد ضعفه اإلمام احلازمي وغريه. :، ويقال أيضايعل
فهو يقول  ،يف حديث عبادة يف مقام البيان والتعليم ألحكام الشرع على العموم أن النيب  :ومنها

أو عدم بيانه  ،يصح االحتجاج بعد نص الكتاب والسنة بسكوته يف بعض املواطنفال  ,": "خذوا عينللناس
وجمرد هذا  ،ملاعز للجلد مع الرجم أو إمهاله لألمر به، وغاية ما يف حديث مسرة أنه مل يتعرض لذكر جلده 

 (5).قاله الشوكاين ؟فكيف مبا بينهما كما بني السماء واألرض ،ال ينتهض ملعارضته ما هو يف رتبته
فلم جيلدهم مع  ، قد رجم غري واحد يف وقائع خمتلفة أبن النيب  :ولكن يقال عن هذا االستدالل

                                                 

 . 14/55انظر: التمهيد  (1)

 . 11/190انظر: املنهاج للنووي  (2)

 . 3/28انظر: شرح معاين اآلاثر  (3)

 .12/143فتح الباري ،11/190انظر: املنهاج للنووي  (4)

 . 110-7/109انظر: نيل األوطار  (5)
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فلم يرد يف  ة،مث إن هذه الرواَيت قد رويت أبسانيد متعددة أبلفا  خمتلف ،بل اقتصر على الرجم ،الرجم
  أعلم.وهللايقوي أن اجللد مل يقع مع الرجم فهذا  ،طريق منها ذكر اجللد مع الرجم

زاين احملصن فقط لل لرجمذهب مجاعة إىل ترجيح األحاديث اليت تدل على االقتصار اب القول الثاين:
 واستدلوا على ذلك أبمور: ,على حديث عبادة

 ،يف أوقات متعددة يدل على أن حد الزاين احملصن هو الرجم فقط أن العمل املتكرر من النيب  :منها
 ،مل يثبت عنه أنه جلد أحدا منهم مع الرجم وألن الرسول  ،فيكون أرجحفهذا أثبت يف النفوس وأوضح 

 (1) .قاله القرطيب
 (2) أهنما اقتصرا على الرجم يف حد الزاين احملصن. قد ورد عن أيب بكر وعمر  :ومنها

مع أن املسألة مشكلة لقوة  ،أن القول الثاين من مسلك الرتجيح هو األقرب يتبنيوبعد البحث 
"وال خيفى قوة داللة حديث عبادة  :حىت قال األمري الصنعاين ،ة بني مسلكي النسخ والرتجيح بقوليهاملناقش

فأان أتوقف يف احلكم حىت يفتح هللا  ،مل جيلد من رمجه وال خيفى ظهور أنه  ،على إثبات جلد الثيب مث رمجه
بني اجللد والرجم مث حصل يل  وهو خري الفاحتني، وكنت قد جزمت يف )منحة الغفار( بقوة القول ابجلمع

 (3) .التوقف هاهنا"
** *** ** 

                                                 

 . 5/84انظر: املفهم  (1)

 . 14/54انظر: التمهيد  (2)

 . 95-4/96سبل السالم  (3)
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 المبحث الثاني

 نكاح المحرم

 المطلب األول: األحاديث الواردة في نكاح المحرم

 :نكاح المحرم عدم جواز األحاديث الواردة في

 (1).وال خيطب" ,وال ينكح ," ال ينكح احملرم: عن النيب  عن عثمان  ( 1)
 :نكاح المحرم جواز األحاديث الواردة في

 (2).تزوج ميمونة وهو حمرم" أن النيب  :عن ابن عباس  ( 1)
 (3).واحتجم وهو حمرم" ،تزوج بعض نسائه وهو حمرم أن النيب  رضي هللا عنها:عن عائشة  ( 2)

وعند ابن شاهني بزَيدة  .تزوجها وهو حالل" أن رسول هللا " رضي هللا عنها:عن ميمونة  ( 3)
 (4) ."بسرف"

 ني: آراء العلماء في نكاح المحرمالمطلب الثا

فأوردا يف املسألة  ،ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما من األئمة اخلمسة:نكاح احملرم(ذكر مسألة ) 

                                                 

، انسخ احلديث البن شاهني 3436-3432برقم  9/196صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب حترمي نكاح احملرم،  (1)
 .344، اإلعالم ص:496ص:

، صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب حترمي 5114برقم  9/205صحيح البخاري، كتاب النكاح، ابب نكاح احملرم،  (2)
 . 345، اإلعالم ص:500احلديث البن شاهني ص:، انسخ 3438-3437برقم  9/199نكاح احملرم، 

أخرجه البيهقي والطحاوي وابن حبان وابن شاهني من طريقني عن أيب عوانة عن مغرية بن مقسم عن أيب الضحى عن  (3)
من طريق مسدد عن أيب عوانة عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  ي أيضاورو  ،ورجاله كلهم ثقات ،مسروق عن عائشة به

 وأخرجه ابن أيب شيبة عن مغرية عن شباك عن أيب الضحى عن مسروق عن رسول هللا  ،طريق صحيح أيضاوهو  ،به
"كال مها خطأ واحملفوظ عن : وابإلرسال قد أعله أبو علي احلافظ كما نقله البيهقي حيث قال عن الطريقني املسندين ،مرسال

احلافظ  هولكن رد "وهكذا رواه جرير عن مغرية مرسال ،المرس مغرية عن شباك عن ايب الضحى عن مسروق عن رسول هللا 
أخربان عمرو بن علي أنبأان أبو عاصم عن  " :"وأكثر ما أعله ابإلسال وليس ذلك بقادح فيه . وقال النسائي :حيث قال

ن الرقعة عثمان بن األسود عن ابن أيب مليكة عن عائشة مثله " قال عمرو بن علي قلت أليب عاصم: أنت أمليت علينا م
ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة حىت أنظر فيه، وهذا إسناد صحيح لوال هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا وأما 
حديث أيب هريرة أخرجه الدارقطين ويف إسناده كامل أبو العالء وفيه ضعف، لكنه يعتضد حبديثي ابن عباس وعائشة، وفيه رد 

وقال األلباين  ,9/207فتح الباري تزوج وهو حمرم". فرد من بني الصحابة أبن النيب على قول ابن عبد الرب أن ابن عباس ت
صحيح لغريه والشطر األول شاذ" ولكن احلافظ ابن حجر صحح حديث عائشة وأيب " 6/230يف التعليقات احلسان 

، برقم 9/440حبان ، صحيح ابن 2/354، شرح معاين اآلاثر، 7/212السنن الكربى،  :هريرة أيضا كما تقدم، انظر
، املصنف البن أيب شيبة، كتاب احلج، ابب يف احملرم يزوج من رخص يف 500، انسخ احلديث البن شاهني ص:4132

 .4/123ذلك 
 .502، انسخ احلديث البن شاهني ص:3439برقم  9/199صحيح مسلم، كتاب النكاح، ابب حترمي نكاح احملرم،  (4)
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ومل يذكر اإلمام ابن شاهني مسلكا يف رفع التعارض بني األحاديث إال أنه أورد  ،أحاديث الباب املتعارضة
وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه ذكر أوال حديث عثمان وأورد  (1)،ومنسوخه هذه املسألة يف كتابه انسخ احلديث

واختار يف إزالة التعارض القول برتجيح حديث عثمان على  ،عقبه حديث ابن عباس مث رد دعوى النسخ
وإن احملرم  ،وإمنا العمل على حديث عثمان ،"هذا ال يدخل يف الناسخ واملنسوخ :وقال ،حديث ابن عباس

وأما حديث ابن  ،فأما اخلطبة والشهادة فمكروهة عندان للمحرم ،أن يعقد النكاح لنفسه وال لغريهيصح  ال
صاحبة  ، وهيحبديث ميمونةو  ،واستدل لذلك بقول سعيد بن املسيب" ووهم يف ذلك ،عباس فإمنا قاله بظنه

 (2) وهللا أعلم. ،ولكنه رجح مسلك الرتجيح ،وذكر أيضا مذهب اجلمع يف ذلك ونسبه إىل قوم ،القصة

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 :ة مسالكى ثالثحاديث علاأليف إزالة التعارض بني كما ذكره ابن اجلوزي اختلف العلماء   
اهني ومل أجد من العلماء من صرح بوقوع النسخ إال أن ابن ش املسلك األول: ادعاء النسخ يف املسألة.

ذكر اإلمام ابن حزم أبن حديث ، و مسلكا يف رفع التعارض مل يرجحولكنه  ديث،ذكرها يف كتابه انسخ احل
فيكون حديث عثمان انسخا حلديث ابن  لهلو صح بيقني ومل يصح حديث ميمونة املعارض "ابن عباس 

ألن النكاح مذ أابحه هللا تعاىل حالل يف   ،ألن حديث عثمان متضمن حبكم زائد حبيث ال حيل خالفه ،عباس
مث ملا أمر عليه السالم ابن ال ينكح  ،شك فيه البهذا  ،ل للصائم واحملرم واجملاهد واملعتكف وغريهمكل حا

 ،ال ميكن غري هذا أصال ،كان ذلك بالشك انسخا للحال املتقدمة من اإلابحة  ,احملرم وال ينكح وال خيطب
  (3) ملوافقته للحالة املنسوخة بيقني". ويكون خري ابن عباس منسوخا بال شك

مام ابن رده اإل لذا، و ألن النسخ ال يثبت مبثل هذه االحتماالت ،مسلك النسخ مسلك ضعيف :قلت
 ." هذا ال يدخل يف الناسخ واملنسوخ" :اجلوزي بقوله

 جوه اجلمع،:يف و هم بين الفعلى خمجاعة من العلماء  اختاره املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت.
 .صائص النيب ث ابن عباس على أنه من خذهب بعض العلماء إىل محل حدي ( 1)

 دعوى اخلصوصية حتتاج إىل دليل اثبت فهو معدوم هنا. قلت: إن
 ،إلحراماوز يف  جيفهذا ال ،ومن العلماء من محل حديث عثمان يف النفي على الوطء واجلماع ( 2)

يث عثمان حدياق رده سيولكنه ضعيف أيضا  ،وعليه حيمل حديث ابن عباس ،وأما عقد النكاح فهذا جائز
 . نهطبة ماخلالو  ،وال التزويج من احملرم ،الذي يدل على عدم جواز النكاح يف حال اإلحرام

كان قلد اهلدي   والنيب  ،من قلد اهلدي يصري حمرما إن ابن عباس كان يرى أن :ومنهم من يقول ( 3)
ليها بعد أن قلد اهلدي تزوجها وهو حمرم أي عقد ع فيكون إطالقه أنه  ،يف عمرته اليت تزوج فيها ميمونة

                                                 

 .502-496انسخ احلديث البن شاهني ص: (1)
 .348-346اإلعالم ص: (2)
 .7/200احمللى  (3)
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 وإن مل يكن تلبس ابإلحرام.

 اهر.ظيف ذلك وجه غري  قلت: محل حديث ابن عباس على هذا احململ جملرد رأيه 
 ، واستشهدداخل احلرم أو يف الشهر احلرامعلى معا  وهو حمرم :ومنهم من محل قول ابن عباس ( 4)

"قتلوا ابن عفان اخلليفة  :وقال أخر ،شهر احلرام"قتلوا كسرى بليل حمرما" أي يف ال :لذلك من قول األعشى
 .(1)جزم به ابن حبان يف صحيحهو  حمرما" ذكره ابن اجلوزي وغريه

وهلذا رد حديث ابن عباس هذا مجاعة من  ،ولكنه أيضا وجه خمالف للمعا املتبادر والظاهر :قلت
 (2). فظ ابن حجرذكرها احلاهذه األوجه  الصحابة والتابعني. وهللا أعلم .

 ني:لى قولعاختلف أصحاب هذا املسلك  ،املسلك الثالث: الرتجيح بني الرواَيت
نة وما يف يث ميمو لى حدذهب طائفة من العلماء إىل القول برتجيح حديث ابن عباس ع: القول األول

 :استدلوا على ذلك أبمور، و الطحاوي والعيين وغريمها اختاره ،معناه
 ثمان قدعحديث و بينما حديث ميمونة  ،إخراجه الشيخانإن حديث ابن عباس قد اتفق على  ( 1)

قال به ، و القصة ي صاحبةههنا إبل  ،حديث ميمونة اثبت أيضاأبن ولكن أجيب  ،انفرد هبما اإلمام مسلم
 . أكثر الصحابة

قد ضعفه و  ،ولكن الذي روى عنها هو يزيد بن األصم ،إن حديث ميمونة وإن كان أخرجه مسلم ( 2)
تزوج ميمونة حالال وبا هبا حالال وكنت  أن النيب " :لك حديث أيب رافع بلفظوكذ ر،عمرو بن دينا
ورواه مالك من طريقه مرسال  ،وفيه مطر الوراق وفيه ضعف ،قالوا إنه حديث ضعيف (3).الرسول بينهما"

احلديث خمرج يف و  ابن أخت ميمونة،نه إبل  ،حلافظ ابن حجروأجيب أبن يزيد ثقة كما قال ا ،وهو أصح
وقال عنه  ،وكذلك حديث أيب رافع وإن كان فيه مطر الوراق إال أن الشطر األول له شواهد ،صحيح مسلم

تزوج ميمونة وهو حالل أتت متواترة من طرق شىت عن أيب  أن اآلاثر أبن رسول هللا : "احلافظ ابن عبد الرب
وأيب بكر بن عبد الرمحن وابن  وهو قول سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار. وقال: ""رافع موىل النيب 

 (4).يمونة إال وهو حالل قبل أن حيرم"مل ينكح م شهاب ومجهور علماء املدينة أن رسول هللا 

وليس هو كعمرو بن دينار وال جابر بن زيد وال من روى  ،حديث عثمان إمنا رواه نبيه بن وهب ( 3)
وكيف  ،كما قاله احلافظ يف التقريب  ن نبيه بن وهب ثقةوأجيب أب ،ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة

                                                 

 .348اإلعالم ص:  ,9/446انظر: صحيح ابن حبان  (1)
 .9/206انظر: فتح الباري  (2)
، وقال أبو عيسى "هذا حديث حسن وال نعلم أحدا أسنده 841برقم  3/200حديث أيب رافع أخرجه الرتمذي يف سننه  (3)

عن ربيعة " ضعفه األلباين من أجل مطر الوراق ولكنه صحح الشطر األول من أجل غري محاد بن زيد عن مطر الوراق 
 انظر: تعليقه على سنن الرتمذي . . الشواهد

 .192-8/190التمهيد  .11/259االستذكار  (4)
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 سليم. يضعف مبجرد مقارنته مع اآلخرين فهذا منهج غري

اس هبذه ابن عب ديثحفيتقوى  ،ورد عن أيب هريرة وعائشة وغريمها ما يوافق حديث ابن عباس  ( 4)
رة يف ير وحديث أيب ه ،سالر ولكن يقال أبن حديث عائشة أعل ابإل ،فيقدم على ما خيالفه ،األحاديث

صح حديث هو أان، و ضعيف اهد إال أهنما حديثانوإن قوامها احلافظ ابن حجر ابلشو  ،إسناده رجل ضعيف
 . عباس ولكنه حيمل على ومهه يف ذلكحديث ابن 

ا أيب رافع أيضيمونة و ماية وأجيب أبن رو  ،قالوا إن رواية ابن عباس مثبتة وهو أوىل من النافية ( 5)
 .اللح لوقوع عقد النكاح والنيب  ،مثبتة

 فإهنا ال ختلو من ضعف فهو قول ضعيف.(1)فما ذكر أصحاب هذا القول من أوجه للرتجيح 

يف  أيب رافع وماو ميمونة و ثمان ذهب كثري من العلماء احملققني إىل القول برتجيح حديث ع القول الثاين:
مارواه ابن عباس فهو  وأن ,اللحتزوج ميمونة وهو  وأن النيب  ,معناها يف حتر  النكاح يف حالة اإلحرام

 وذلك لألمور التالية: ,وهم منه
ن نفسها مبعلم أألهنا هي صاحبة القصة فهي  ،إن حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس ( 1)

 وهذا مما ال يشك فيه أحد . ،الختصاصها بتلك القصة دونه ،ابن عباس
 عباس مل يكن وابن ,غاابل إن حديث أيب رافع املوافق حلديث ميمونة أرجح ألنه كان إذ ذاك رجال ( 2)

 منه. فأبو رافع إذ ذاك أحفظ ،بل كان له حنو العشر سنني ،حينئذ ممن بلا احللم

وحسنه  ،ة يف ذلك النكاحوبني ميمون  هللا وجاء عن أيب رافع أيضا أبنه كان الرسول بني رسول ( 3)
 . فإذا ثبت ذلك فهو أعلم ابلقصة من غريه ،الرتمذي وصححه ابن القيم

ك من ن عباس إذا ذاوكان اب ،عمرة القضية يوه ،يف تلك العمرة عباس مل يكن معه أن ابن  ( 4)
 ا.نه هلموإمنا مسع القصة من غري حضور  ،املستضعفني الذين من الولدان عذرهم هللا

 يفيمونة مب يتزوج ملومن املعلوم أنه  ،مث حلق رأسه وحل بدأ ابلطوافحني دخل مكة  أنه  ( 5)
 قطعا. رافع وميمونة ول أيبصح قف ،فتبني أنه مل يقع ،يج قبل العمرة وال يف أثناءهاوال بدأ ابلتزو  ،طريقه

 غلطوا ابن عباس ومل يغلطوا أاب رافع وميمونة . أن الصحابة  ( 6)

وقول  ، حديث عثمانيفكما ثبت ذلك   ،عن نكاح احملرم إن قول أيب رافع موافق لنهي النيب  ( 7)
وكال  ،واز النكاح حمرماجب  وإما لتخصيص النيب ،إما لنسخه :ينوهو مستلزم ألحد أمر  ،ابن عباس خيالفه

 ليس عليه دليل فال يقبل . ،األمرين خمالف لألصل

وكانت خاليت : "وقال ،تزوجها حالال أن ابن أخت ميمونة يزيد بن األصم شهد أن رسول هللا  ( 8)
 ."وخالة ابن عباس

فتعارض  ،نكاح احملرم يف حديث عثمان وجاء النهي عن ،فعله ينقل عن النيب  إن ابن عباس  ( 9)
                                                 

 .20/155، 277 /10، عمدة القاري 356-2/355انظر: شرح معاين اآلاثر  (1)
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والقول انقل  ،مث إن الفعل موافق للرباءة األصلية على الفعل، عند األصوليني ترجيح القولو  ،القول والفعل
 . فهو مقدم ،عنها

بن عبد حلافظ اكر اذ إن حديث عثمان وجد معه عمل اخللفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم،  ( 10)
حيح ه وهذا هو الصلى غري عمقدم  فالنص الذي معه العملمما يوافق حديثه،  اآلاثر الرب يف التمهيد مجلة من

 . يف مذهب أمحد وغريه قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية.وهللا أعلم
وهو الذي رجحه ابن عبد الرب والنووي وابن  ،فالقول الثاين من مسلك الرتجيح هو الراجح إن شاء هللا

  (1).والشوكاين والصنعاين وغريهمابن تيمية وابن القيم و اجلوزي 
** *** ** 

                                                 

، 197-9/196، املنهاج للنووي 11/259، االستذكار 193-8/190د ، التمهي348-346انظر: اإلعالم ص: (1)
-5/19، نيل األوطار 113-5/112، 374-3/372، زاد املعاد 19/269جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .227، خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء ص:492-2/491، سبل السالم 20
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 األولالمبحث 

 سترة المصلي

 المطلب األول: األحاديث الواردة في سترة المصلي

  لي:المص دل على وجوب سترةاألحاديث التي ت 

وال يدع أحدا مير بني  ،"إذا صلى أحدكم فليصل إىل شيء يسرته :قال رسول هللا  :قال عن ابن عمر 
  (1)."فإمنا هو شيطان" :ويف لفظ ,"فإن معه القرين" :ويف لفظ عند مسلم .فإن أ  فليقاتله" ،يديه

 المصلي: وجوب سترةعدم دل على األحاديث التي ت
وليس بينه وبني الذين  ,يصلي أنه رأى النيب " :بن أيب وداعة عن أبيه عن جده عن عبد الرمحن بن املطلب

  (2).يطوفون ابلبيت سرتة"

 المطلب الثاني: آراء العلماء في سترة المصلي مع أدلتهم.

فاإلمام  ،ابن شاهني وابن اجلوزي :ذكر مسألة الصالة إىل السرتة من األئمة املصنفني يف نسخ احلديث 
اإلمام  بينما (3)،مث سكت عن بيان توجيه إلزالة التعارض بني الروايتنياحلديثني املتعارضني، ذكر  ابن شاهني

                                                 

"إذا كان أحدكم يصلي فال  :بلفظ1130برقم  4/447ب منع املار بني يدي املصلي، ( صحيح مسلم كتاب الصالة، اب1)
أخرجه ابن خزمية يف صحيحه يف كتاب الصالة  :وأما اللفظ األول ,يدع أحدا مير بني يديه فإن أىب فليقاتله فإن معه القرين"

تعليقه على صحيح ابن خزمية. وانظر:  رجاله رجال مسلم صححه األلباين يف 2/9ابب النهي عن الصالة إىل غري سرتة 
 . 213 /، اإلعالم ص312 /انسخ احلديث البن شاهني ص

عن سفيان بن عيينة عن كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة عن بعض أهله  يأبو داود والطحاوي والبيهقو وأمحد  ( أخرجه2)
 ابه فإنه يظهر كما يلي: وأما اضطر  ,وأعل احلديث ابالضطراب الشديد وابجلهالة .عن جده به

قد روي من أوجه خمتلفة قد تقدم وجه، والوجه الثاين: ما أخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من  احلديث 
ن عبدالرمحن بن عبن جريج عن ا طريق ابن جريج عن كثري بن كثري عن أبيه عن جده. والوجه الثالث: ما أخرجه ابن شاهني

لشديد يف إسناد االختالف هذا او  وداعة عن أبيه عن جده. والرابع ما أخرجه أمحد عن كثري عمن مسع جده. املطلب بن أيب
ن والد كثري وهو مث إ ،رةملذكو امث إنه وجدت جهالة بني كثري وبني جده كما يف بعض الطرق  ،هذا احلديث يوجب االضطراب

بن ا رواه أمحد والبيهقي أن امومما يزيد يف ضعف احلديث  ,810 /كثري بن املطلب مقبول كما قال احلافظ يف التقريب ص
ا جمهول فهو إم .جدي" ليس من أيب مسعته ولكن من بعض أهلي عن :فقال ,حدثنا كثري عن أبيه فسألته :جريج قال

انظر:  .نداملس وحمققوا لباينضعفه الشيخ األو  ،الواسطة وإما أبوه مقبول فهو ضعيف يف كلتا احلالتني، فاحلديث ضعيف
ئي كتاب القبلة، ابب ، سنن النسا2016برقم  2/354، سنن أيب داود كتاب املناسك، ابب يف مكة، 6/399املسند 

م برق 3/440اف، ، سنن ابن ماجه كتاب املناسك، ابب الركعتني بعد الطو 757برقم  2/400الرخصة يف ذلك، 
، انسخ احلديث 2/273ى ، السنن الكرب 1/591املصلي  ، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب املرور بني يدي2958

)النسخة  ، املسند2/326، الضعيفة 10/189ضعيف سنن أيب داود  214، اإلعالم ص 312البن شاهني ص 
 . 45/215احملققة( 

 . 313-312( انسخ احلديث البن شاهني ص 3)
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 بوجهني:  بني احلديثنيابن اجلوزي قد مجع 
وسط احلرم فلم  يف  اتفقت صالة رسول هللاو  ،ترتك يف وقت لسبب, وقد إن السرتة مأمور هبا ( 1)

 جيعل بينه وبني البيت سرتة. 

أي مل يتبني ومل يتضح للراوي أو معناه أن الراوي  (1)،كون خط خطا فلم ينب للراويوحيتمل أن ي ( 2)
 مل يبينه. 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

ختالفهم تبني أن ايين ة اآلخر أئمو  ماوبعد التأمل يف أقواهل سبق موقف اإلمامني عن احلديثني املتعارضني،
 ينحصر يف ثالثة مسالك: 

ومحلوا  ,جلمهوروهو مذهب ابن اجلوزي كما سبق، وبه قال ا ،األول: اجلمع بني الرواَيت سلكامل
حديث عبد و  ،ومحله الشوكاين على الوجوب ،يف األحاديث على الندب واالستحباب ابلسرتة األمر الوارد

ورة وللحالة وذلك للضر  ،على جواز الصالة بدون السرتة للطائفني دون غريهمفيحمل الرمحن بن أيب وداعة 
 (2).االضطرارية

"أن احلديث ليس فيه التصريح أبن الناس   وقال األلباين بعد ما ضعف حديث عبد الرمحن بن امللطب: 
على الراجح من أقوال  ،فإن هذا هو املقصود من املرور املنهي عنه ،وبني موضع سجوده كانوا ميرون بينه 

ومن ال  ،"ظاهره أنه ال حاجة إىل السرتة يف مكة :نسائيولذلك قال السندي يف حاشيته على ال ،العلماء
 (3)."اخلاشع أو وراء ما يقع فيه نظر  ،يقول به حيمله على أن الطائفني كانوا ميرون وراء موضع السجود

"لكن  :وأما السندي فإنه قال ،(4)بل قاله هذا صاحب العون ،مل أجد هذا الكالم يف حاشية السندي :قلت
    (5).وعلى هذا فال يصح هذا احلديث دليال ملن يقوله ال حاجة يف مكة إىل سرتة فليتأمل" ,ةاملقام يكفي سرت 

يف، جده ضع ه عنواجلواب عن هذا املسلك أبنه ضعيف ألن حديث عبد الرمحن بن مطلب عن أبي
  فال يقاوم حديث ابن عمر وما يف معناه.

 :رها يف كتابهاهني ذكبن شادا صرح به إال أن مل أجد أح ، املسلك الثاين: ادعاء النسخ يف املسألة
 األصل يف ابب الن يفيدخ "وال :ولكن ابن اجلوزي رد دعوى النسخ فيها بقوله ،)انسخ احلديث ومنسوخه(

  .الناسخ واملنسوخ"
حي ث  ،اخت ار ه ذا املس لك اإلم ام البخ اري وتبع ه احل افظ اب ن حج ر ورجح ه الش يخ األلب ايناملسلك الثالث: 

                                                 

 . 216( اإلعالم ص 1)

 . 1/373، سبل السالم 3/5نيل األوطار  :( وانظر أيضا2)

 . 2/327سلسلة األحاديث الضعيفة  (3)

 . 5/496( عون املعبود 4)

 . 2/400( حاشية السندي على النسائي 5)
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عق د اإلم ام ولض عف احل ديث املع ارض هل ا، و مش روعية الس رتة لص حتها وكثرهت ا  الدالة عل ىحاديث ألاب عملوا
 "خ   رج رس   ول هللا  :البخ   اري اباب بعن   وان )ابب الس   رتة مبك   ة وغريه   ا( وأورد في   ه ح   ديث أيب جحيف   ة بلف   ظ

حون الن  اس يتمس  فجع  ل  وتوض  أ، ونص  ب ب  ني يدي  ه عن  زة ،ابهل  اجرة فص  لى ابلبطح  اء الظه  ر والعص  ر ركعت  ني
ص لى  أراد التنبيه عل ى ض عف احل ديث ال ذي ي دل عل ى أن الرس ول " وقال احلافظ ابن حجر: (1)بوضوئه".

 (2).وبني هبذا أنه ال فرق بني مكة وغريها" ،يف املسجد احلرام وليس بينه وبني الناس سرتة

 ب من وجوه منها:لوضعف الشيخ األلباين حديث عبد الرمحن بن املط  
 ضعف احلديث. ول: "األ 

وك   ذا  ،خمالفت   ه لعم   وم األحادي   ث ال   يت توج   ب عل   ى املص   لي أن يص   لي إىل س   رتة وه   ي معروف   ةالث   اين:  
 (3) .األحاديث اليت تنهى عن املرور" 

 . وهللا أعلم املسلك الثالثفالراجح يف املسألة هو 
** *** ** 

                                                 

 758-1/757( صحيح البخاري مع فتح الباري 1)

 .1/758( فتح الباري 2)

 . 2/327( سلسلة األحاديث الضعيفة 3)
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 الثانيالمبحث 

 اإلشارة في الصالة

 الواردة في اإلشارة في الصالةالمطلب األول: األحاديث 

 :اإلشارة في الصالةجواز األحاديث الواردة في 

  (1) ".كان يشري يف الصالة  أن النيب " عن أنس  ( 1)

وال  :وقال ،وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة مررت برسول هللا " :صهيب أنه قالعن  ( 2)
 ( 2).إشارة إبصبعه" :أعلمه إال قال

حني كانوا يسلمون  يرد عليهم كيف رأيت رسول هللا   :لبالل"قلت  :عن ابن عمر بالل عن ( 3)
وجعل ظهره  ,وجعل بطنه أسفل ،وبسط جعفر بن عوف كفه ،يقول كذا وبسط كفه :؟ قالعليه وهو يصلي

  (3) .إىل فوق"

 (4) .فأشار إليه ,وهو يصلي عن جابر أنه سلم على النيب  ( 4)

                                                 

طين والبيهقي وابن اجلوزي كلهم عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ( أخرجه أمحد وأبو داود وعبدالرزاق وابن خزمية والدارق1)
املصنف  ,943برقم  1/406، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب اإلشارة يف الصالة 3/138املسند  :انظر .أنس به

اإلشارة يف صحيح ابن خزمية كتاب الصالة ابب الرخصة يف  ,2/258لعبدالرزاق كتاب الصالة ابب اإلشارة يف الصالة 
السنن الكربى كتاب الصالة ابب اإلشارة  , 2/70، السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب اإلشارة يف الصالة 2/48الصالة 

 .فاإلسناد صحيح على شرط الشيخني كما قاله األلباين وحمققوا املسند 2/262فيما ينوبه يف الصالة يريد هبا إفهامها 
 . 19/398املسند  4/101صحيح سنن أيب داود  :نظرا

( أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي والبيهقي وابن شاهني كلهم من طرق عن الليث عن بكري بن عبدهللا األشج عن 2)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب رد السالم يف 4/332انظر: املنسد . انبل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب به

سنن النسائي   ,367برقم  2/203نن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف اإلشارة س ,925برقم  1/398الصالة 
السنن الكربى كتاب الصالة ابإلشارة برد السالم , 1185برقم  3/9كتاب السهو، ابب السالم ابإلشارة يف الصالة 

وانبل صاحب  ,232 /اإلعالم ص ,39 /انسخ احلديث لألثرم ص ,225 /انسخ احلديث البن شاهني ص ,2/258
"صحيح سنن  من أجل املتابعات والشواهد. انظر: األلباين صححهو  993 /التقريب ص "مقبول" :العباء قال احلافظ عنه

 . 4/81ايب داود 

( أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي والبيهقي واألثرم معلقًا كلهم من طرق عن هشام بن سعد عن انفع عن ابن عمر عن بالل 3)
سنن الرتمذي أبواب الصالة،  ,927برقم  1/398ن أيب داود كتاب الصالة، ابب رد السالم يف الصالة، انظر: سن .به

السنن الكربى كتاب الصالة ابب اإلشارة برد السالم  ،6/12املسند  ،368برقم  2/204ابب ما جاء يف اإلشارة، 
فهو إسناد  1021 :ص ،ا يف التقريبورجال اإلسناد ثقات ما عدا هشام بن سعد فهو صدوق له أوهام كم ،2/259

املسند  ، 4/83صحيح سنن أيب داوؤد  . حسن ولكنه صحيح ابملتابعات والشواهد كما قال األلباين وحمققوا املسند
39/320 . 

 =حنوه، انسخ احلديث البن شاهني ص  1205برقم  5/30( صحيح مسلم كتاب املساجد، ابب اإلشارة ابلسالم يف الصالة 4)
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 :اإلشارة في الصالة منع األحاديث الواردة في

 (1)."ومن أشار يف الصالة إشارة تفهم عنه فليعد" :قال عن النيب  أيب هريرة  عن ( 1)

 المطلب الثاني: آراء العلماء في اإلشارة في الصالة.

  املصنفني يفمن بني يجلوز ااألثرم وابن شاهني وابن  :ذكر مسألة اإلشارة يف الصالة كل من األئمة 
شارة يف واز اإلجيث يف ألحاداب العملوابن اجلوزي إىل  ذهب اإلمام األثرمانسخ احلديث ومنسوخه، ف

اً ير كونه حمفوظلى تقدعخرى إال أن األثرم مجع بينه وبني األحاديث األ ،وضعف حديث أيب هريرة ،الصالة
 اإلسناد يبقو  نه ليسأا: إحدامه ؛وفيه علتان ،"فهذا احلديث يف ظاهره خمالف لتلك األحاديث :حيث قال

.  
أن تكون الكراهة يف اإلشارة يف حوائج الدنيا  ،رى أنه إن كان حمفوظًا فقد يكون له أوجهوالعلة األخ

 (2) .فأما رد السالم فال" ،من البيع والشراء واألمر والنهي
 يث:وأما اإلمام ابن شاهني فإن ذكر احتمالني يف إزالة التعارض بني األحاد

غري ما  شارة يفاإل مل على التغليظ يفاحتمال اجلمع: وهو إن صح حديث أيب هريرة فإنه حي ( 1)
 وجيوز أن يكون التغليظ يف اإلشارة يف صالة الفرض . ،ينوب من الصالة

ألن حديث إشارة  ،" فيحتمل أن يكون منسوخاً  :ويقول ابن شاهني يف ذلك ؛احتمال النسخ ( 2)
فيصلي ويدخل  ،كم فاتهكان الناس يشريون يف الصالة ملن فاته  ،وقد  معروفة هبذه األحاديث وغريها النيب 

بذلك  فأخرب النيب  ،مث أت حني سلم النيب  ،حىت جاء معاذ فصري أول صالته ما حلق ،مع الناس فيما بقي
 (3). "ومل ينه من أشار بيده ,فصوب ما فعله

                                                 

 . 232 /اإلعالم ص ,39 /احلديث لألثرم ص انسخ ,294 =

( أخرجه أبو داود والدارقطين والبيهقي وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق عن 1)
نظر: سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب اإلشارة يف . ايعقوب بن عتبة بن مغرية عن أيب غطفان املري عن أيب هريرة به

السنن الكربى كتاب  ,2/70السنن للدارقطين كتاب اجلنائز ابب اإلشارة يف الصالة  ,944برقم  1/406ة، الصال
وقد  رجاله ثقات ما عدا حممد بن إسحاق فهو صدوق يدلس وبه أعل احلديث ,2/262الصالة ابب اإلشارة فيما ينويه 

وقال أبو زرعة عن حديث أيب  ",هذا حديث وهم" :اودوقال أبود ,روى ابلعنعنة مث إن احلديث خمالف للرواايت الصحيحة
واحتمل أن يكون أراد " :مث قال "وليس عندي بذاك الصحيح ,"ليس يف شيء من األحاديث :غطفان عن أيب هريرة هذا

وابن إسحاق  "هذا حديث ال يصح عن رسول هللا  :وقال ابن اجلوزي 1/75علل احلديث  ",إشارته يف غري جنس الصالة
"أبو غطفان رجل جمهول وآخر  :وقال الدارقطين نقاًل عن أيب داود 1/430العلل املتناهية " وأبو غطفان جمهول جمروح

 2/70السنن  ".أنه كان يشري يف الصالة احلديث زايدة يف احلديث ولعله من قول ابن إسحاق والصحيح عن النيب 
 . 9/359 دوضعفه البيهقي واألثرم واأللباين يف ضعيف سنن أيب داو 

 . 233-232 /، اإلعالم ص40-39 /( انسخ احلديث لألثرم ص2)

 . 296-295 /انسخ احلديث البن شاهني ص (3)
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 المطلب الثالث: مناقشة أقوال العلماء مع الترجيح: 

زالة حتماالت يف إوا من اذكر  هني وابن اجلوزي وماا سبق من أقوال األئمة الثالثة: األثرم وابن شامم
 التعارض بني األحاديث ميكن حصر أقواهلم يف ثالثة مسالك:

احلافظ الزيلعي واإلمام  هذكر كما سبق النقل عنه، و ابن شاهني   ذكره املسلك األول: القول ابلنسخ:
فلما  ،وهو يف الصالة فريد علينا "كنا نسلم على رسول هللا  :حبديث ابن مسعود واواستدل ،املباركفوري

"انه مل مينعين  :وكذا حديث جابر ،ومل يقل فأشار إلينا (1)."رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا
وأجيب عن هذا أبن أحاديث  ،فلو كان الرد ابإلشارة جائزًا لفعله (2).أن أرد عليك إال أين كنت أصلي"

فلما رد ابإلشارة علم أنه ممنوع  إذ الرد ابللفظ واجب إال ملانع، (3),لرد ابللفظاإلشارة لو مل تكن بعد نسخه 
بدليل لفظ ابن حبان يف  ،وأما حديث جابر وابن مسعود فاملراد بنفي الرد فيه الرد ابلكالم ،من الكالم

الرد املنفي  "ولكنه ينبغي أن حيمل :وقال الشوكاين( 4)""أحدث أن ال تكلموا يف الصالة :حديث ابن مسعود
أنه رد عليه  نفسه قد روى عن رسول هللا  ألن ابن مسعود  ،ههنا على الرد ابلكالم ال الرد ابإلشارة

 (5). "ولو مل ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك مجعاً بني األحاديث ،ابإلشارة
يث أيب هريرة يف املنع عن اإلمام األثرم على فرض صحة حد مجع؛ املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت

ولكن رده ابن  ،وحيمل جواز اإلشارة على رد السالم ,اإلشارة أبن حتمل الكراهية يف اإلشارة يف حوائج الدنيا
وذكر ابن شاهني وجهني آخرين  (6),ألن اإلشارة يف اجلملة ال تقطع الصالة" ،وهذا بعيد: "اجلوزي بقوله

ولكن يرد عليه ما  ،تغليظ والتشديد يف غري ما ينوب من الصالةعلى ال النهيأن حيمل  :أحدمها ؛للجمع
على  النهيأبن حيمل  :اثنيهما ،ورد السالم ليس مما ينوب من الصالة ،ثبت يف جواز رد السالم ابإلشارة

التغليظ يف صالة الفرض دون غريها ولكن يرد أبنه ال يوجد فرق بني صالة الفرض وصالة التطوع من حيث 
 . ، وهللا أعلمفما يبطل صالة الفرض يبطل كذلك صالة التطوع ،مبطالهتا
أن حديث أيب هريرة على فرض صحته حيمل على اإلشارة لغري  :مجع اإلمام الشوكاين بوجه أخر وهو 

فال يقاوم  ،ولكن حديث أيب هريرة ضعيف ،هذا له وجه من النظر (7)مجعًا بني األدلة ,رد السالم واحلاجة
واجلمع إمنا يصار إليه إذا ثبتت األحاديث من اجلانبني فهذا  ،اإلشارة لصحتها وكثرهتا األحاديث يف جواز
 فاجلمع بني األحاديث ضعيف أيضاً . ،معدوم يف املسألة

                                                 

 ( تقدم خترجيه يف مسألة الكالم يف الصالة .1)

 . 1206برقم  5/30( صحيح مسلم 2)

 . 2/364( حتفة األوحوذي 3)

 . 2/91( نصب الراية 4)

 .  2/383( نيل األوطار 5)

 . 233عالم ص ( اإل6)

 . 2/384( نيل األوطار 7)
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 جواز يفحاديث حة األحيث أهنما حكما بص ،وهو الذي رجحه األثرم وابن اجلوزياملسلك الثالث: 
 تقدم. ث كما إسناده وملخالفته لتلك األحاديلضعف يف ،وبضعف حديث أيب هريرة ،اإلشارة
 م ثبوتذلك لعدمة و هي احملك أحاديث اإلشارة كونفت ،هو املسلك الثالثفالراجح يف املسألة  

راد ود وغريه فاملبن مسعديث اح، وأما النسخ فلم يثبت كما سبق، وما ورد يف حديث أيب هريرة املخالف هلا
  أعلم . وهللا نسخ الرد ابللفظ ال اإلشارة،

** *** ** 
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 الثالثالمبحث 

 الجهر بالبسملة وتركه

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الجهر بالبسملة وتركه

 :الجهر بالسملةجواز في  الواردة األحاديث 

"وكان أهل  :قال ،جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم مبكة كان رسول هللا " :عن سعيد بن جبري قال ( 1)
فما جهر هبا  ،فأخفاها فأمر رسول هللا  ،إن حممدا يدعو إىل إله اليمامة :قالوا ،مة الرمحنمكة يدعون مسيل

  (1).حىت مات"

  (2).مل يزل جيهر يف السورتني ببسم هللا الرمحن الرحيم حىت قبض" أن النيب " :عن ابن عباس  ( 2)

سم هللا الرمحن ب :مث قال ،كانت مدا" :قال ؟أنه سئل كيف كانت قراءة النيب  :وعن أنس ( 3)

                                                 

( أخرجه أبو داود يف مراسيله واحلازمي من طريق عباد بن موسى اخلتلي عن عباد بن العوام عن شريك عن سامل األفطس عن 1)
، 1/332، االعتبار 140 /املراسيل أليب داود ابب يف اجلهر بـ )بسم هللا الرمحن الرحيم( ص :سعيد بن سعيد مرسال. انظر

 ,وبقية رجاله ثقات ,كما يف التقريب  ,صدوق خيطئ كثريا وتغري حفظه ملا ويل القضاء وهو وفيه شريك بن عبد هللا القاضي
ولكنه أخرجه الطرباين من طريق حيىي بن طلحة الريبوعي عن عباد بن  ,وهو مرسل أيضا ,واحلديث معلول من أجل شريك

"مل يرو هذا احلديث عن سامل األفطس  :ابن عباس موصوال به. وقال الطرباين العوام عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عن
برقم  11/439، املعجم الكبري 4756برقم  5/89املعجم األوسط  :انظر . إال شريك تفرد به عباد بن العوام"

عباد بن موسى . مث إنه خالفه 1058التقريب ص  ,"لني احلديث" :. وحيىي بن طلحة الريبوعي قال احلافظ عنه12245
 وهومث إن لفظ الطرباين فيه نكارة  ,اخلتلي شيخ أيب داود وهو ثقة فرواه هبذا اإلسناد مرسال. فالراجح فيه أن احلديث مرسل

إذا قرأ بسم هللا الرمحن الرحيم  "كان رسول هللا  :جاء عند الطرباين يف املعجمني بلفظ , كمايدل على ضعف احلديث أيضا
أن ال جيهر  وكان مسيلمة الرمحن فلما نزلت هذه اآلية أمر رسول هللا  ,وقالوا: حممد يذكر إله اليمامة ,هزأ منه املشركون

"وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا...." فهذا يدل أيضا على ضعف  :واملراد بنزول اآلية كما جاء يف احلديث هي آية ,هبا"
اآلية نزلت يف جهر عموم قراءة القرآن يف الصالة ال يف خصوص ألنه قد ثبت يف صحيح البخاري أن هذه  ,احلديث هذا

 . 4722برقم  8/516صحيح البخاري كتاب التفسري، ابب "وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا"،  :انظر .البسملة

ن السن :به. انظر ( أخرجه الدارقطين واحلازمي من طريق عمر بن حفص املكي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 2)
للدارقطين كتاب الصالة ابب وجوب قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم يف الصالة واجلهر هبا واختالف الرواايت يف ذلك 

. وأعل احلديث بعمر بن حفص القرشي املكي فهو 256الرسوخ ص  ,1/335، االعتبار 1150برقم  1/303
ضا من طريق أمحد بن رشيد بن خيثم عن عم سعيد "وأخرجه الدارقطين أي أيضا:وقال  ابن حجر, ضعيف كما قاله احلافظ

 :، وانظر1/235وأمحد ضعيف جدا وعمر ضعيف" التلخيص  ,بن خيثم عن الثوري عن عاصم عن سعيد عن ابن عباس
. وقال الذهيب يف امليزان ونقله احلافظ يف اللسان يف ترمجة عمر بن حفص املكي 1151برقم  1/303السنن للدارقطين 
وال رواه عن ابن جريج هبذا اإلسناد إال هو وسعيد وسعيد بن خيثم اهلاليل قد  ,"ال يدرى ذا واخلرب منكر :عن هذا احلديث

عنعنة ابن جريج  . قلت وفيه4/344لسان امليزان  ,3/190ميزان االعتدال  :انظر .وثقه ابن معني وغمزه غريه كما تقدم"
 وهو مدلس فاحلديث ضعيف كما تقدم. 
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  (1)". وميد ابلرحيم ،وميد ابلرمحن ،ميد بسم هللا ،الرحيم

 :في ترك الجهر بالبسملة الواردة األحاديث

وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ابحلمد هلل رب  كان رسول هللا " :عن أنس أنه قال ( 1)
كانوا يفتتحون الصالة   أاب بكر وعمر و  "أن النيب  :ويف لفظ عند البخاري ،لفظ احلازمي اهذ "العاملني

وأيب بكر وعمر وعثمان فلم أمسع  "صليت خلف رسول هللا  :ويف لفظ عند مسلم ,ابحلمد هلل رب العاملني"
  (2).أحدا منهم جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم"

 يستفتح ابحلمد هلل رب العاملني أو سألت أنس بن مالك أكان رسول  :وعن أيب مسلمة قال ( 2)
أكان  :قلت ،وما سألين عنه أحد قبلك ،إنك لتسألين عن شيء ما أحفظه"ببسم هللا الرمحن الرحيم؟ فقال: 

  (3) . نعم" :قال ؟يصلي يف النعلني رسول هللا 

                                                 

 . 5046برقم  9/111كتاب فضائل القرآن، ابب مد القراءة،   ( صحيح البخاري1)

صحيح مسلم كتاب الصالة، ابب حجة  ،743برقم  2/288( صحيح البخاري كتاب األذان، ابب ما يقول بعد التكبري، 2)
 . 338-1/336، االعتبار 888برقم  4/331من قال ال جيهر ابلبسملة، 

املسند  :طريق غسان بن مضر عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد األزدي به. انظر( أخرجه أمحد والدارقطين واحلازمي من 3)
برقم  1/315، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب ذكر اختالف الرواية يف اجلهر ببسم هللا الرمحن الرحيم 3/166

ن مضر عند أمحد غسان ب ة"هذا إسناد صحيح" واتبع ابن علي :. رجاله ثقات وقال الدارقطين1/340 االعتبار ,1195
"قال الشيخ العالمة عبد الغين الزبيدي يف بعض  :"وعلق عليه مشس احلق بقوله :. قال الشيخ شعيب3/190يف مسنده 

رواه عن أيب سلمة شعبة ومحاد بن زيد وبشر بن املفضل ويزيد بن زريع وعباد بن العوام وعباد بن عباد فلم يذكروا  :تعليقاته
وأظن أن احلفاظ  ,لكن اتبع غسان ابن علية عند أمحد فلعل أنسا نسي أخريا ,يه الصالة يف النعلنيفيه أمر البسملة وإمنا ف

وال حيفظ كيف كان النيب  من أصحاب أيب مسلمة مل يرووا عنه اجلملة األخرية لنكارهتا إذ يبعد أن ينسى أنس خادم النيب 
 قلت: اتبع 21/170حاشية سري أعالم النبالء  :انظر .طعا"يبتدئ صالته مع رواية قتادة احلافظ عنه ما خيالف ذلك ق .

. 3/190املسند  :انظر ,"إنك لتسألين عن شيء ما سألين عنه أحد" بدون شك :عند أمحد ولكنه روى بلفظ ةابن علي
ن شيء لين عأومما تقدم تبني أن هذا احلديث هبذا اللفظ فيه اضطراب حيث روي بلفظ عند احلازمي والدارقطين "إنك لتس

ما أحفظه وما سألين عنه أحد قبلك" بدون الشك وورد أيضا بلفظ عند أمحد "إنك لتسألين عن شيئ ما أحفظه أو ما 
سألين أحد قبلك" ابلشك وورد بلفظ عند أمحد أيضا "إنك لتسألين عن شيئ ما سألين عنه أحد" بدون شك مقتصرا عليه 

وأيب بكر  "وهو الصواب ألن أنسا قد حفظ عن النيب  :سند بقوهلمفقط وهذا اللفظ األخري هو الذي رجحه حمققوا امل
. قلت: وهو احملفوظ وهو املوافق مبا رواه 20/127املسند  :وانظر .وعمر أهنم كانوا يفتتحون ابحلمد هلل رب العاملني"

حملفوظ فيه ذكر الصالة يف أو احملفوظ يف رواية أيب مسلمة عدم ذكر البسملة أصال بل ا ,الشيخان من رواية قتادة عن أنس
محله  ما أو على تسليم صحته فإنه حيمل على ,وإليه أشار العالمة عبد الغين الزبيدي ,كما روى عنه احلافظ  ,النعلني فقط

وهو ظاهر يف أن أاب مسلمة  ,"هذا حديث حسن غريب :فقال ,اإلمام الذهيب فإنه ملا أورد حديث أيب مسلمة يف السري
يستفتح يعين أول ما حيرم ابلصالة بدعاء االستفتاح أم  أكان النيب  ,أنسا عن الصلوات اخلمس سعيد بن يزيد سأل

فأما اجلهر وعدمه ابلبسملة فقد صح عنه من  ,فأجابه أنه ال حيفظ يف ذلك شيئا ؟ابالستعاذة أم ابحلمد هلل رب العاملني
 =انظر: سري أعالم النبالء  .جيهرون ببسم هللا الرمحن الرحيم"وأاب بكر وعمر كانوا ال  حديث قتادة وغريه عن أنس أن النيب 
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الجهر بالبسملة وتركه

فأوردا فيها  ،ي من بني األئمة اآلخرينذكر مسألة )اجلهر ابلبسملة وتركه( اإلمام احلازمي واإلمام اجلعرب  
الرواَيت على التوسع واجلواز.  حيث محال ،واتفقا على اجلمع بني الرواَيت ،األحاديث املتعارضة واملتضاربة

مث رد ادعاء النسخ يف  ،وأطال البحث يف املناقشة ،فاإلمام احلازمي ذكر االختالف يف التوجيه بني الرواَيت
مث الرواية قد اختلفت  ،ألهنا أصح وأشهر ،واالعتماد يف الباب على رواية أنس بن مالك" :مث قال ،املسألة

مث بني أن هذه املسأئل وإن كانت مما تعم به  ،وكلها صحيحة" مث ذكر هذه الوجوه ،عن أنس من وجوه أربعة
وقات إىل غري ألن أحوال الضبط ختتلف ابختالف األشخاص واجلهات واأل ،البلوى فإن االختالف يقع فيها
والقول ابحلصر  ،"والصواب يف هذا الباب أن يقال: هذا أمر متسع :مث قال ،ذلك من األغراض واملقاصد

   (1).وهللا أعلم" ،مصيب متمسك ابلسنة، وكل من ذهب فيه إىل رواية فهو ممتنع
اجلهر( غالب قراءة واألول )أي  ،"واحلق أن اجلهر واإلسرار جائزان يف كل القرآن :وقال اإلمام اجلعربي

  (2). وكل منهما سنة يف الصلوات يف حمله" , علي وأيب بكر)أي اإلسرار(  :والثاين ،عمر 

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح. 

،  دعوى النسخازمي إىلار احل، وأشمسلك اجلمعاختارا أهنما احلازمي واجلعربي، و  :تقدم قول اإلمامني 
ة ثالث تتلخص يف لتعارضزالة اف العلماء يف إفاختالاثلث للعلماء يف إزالة التعارض،  ورده، وهناك مسلك

 مسالك: 
وهو اختيار احلازمي واجلعربي كما تقدم، حيث محال األحاديث  : اجلمع بني الرواَيت.األولاملسلك 

حبمل  والشيخ ابن ابزمجع بينها احلافظ ابن القيم و  ،فكل منهما جائز ،على جواز األمرين مجيعا املتعارضة
 (3)،ليعلم من وراءه أنه يقرأها ،وأحاديث اجلهر على بعض األحيان ،أحاديث اإلسرار على أكثر أوقاته 

فإهنا مل تكن صرحية يف  منها وما كانت اثبتة ،ولكن يعكر على هذا املذهب أبن أحاديث اجلهر مل تثبت أصال
 :كان ال يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه  رسول هللا  ابن عباس أن كحديث  ،اجلهر ابلبسملة يف الصالة
وكذلك  ،لكنه ال يدل على اجلهر هبا يف الصالة ،فاحلديث إسناده صحيح (4)"بسم هللا الرمحن الرحيم"

بل  ،فهو حديث صحيح ولكنه غري صريح للمطلوب (5)، وأهنا كانت مدايف كيفية قراءة النيب حديث أنس 
                                                 

= 21/171 . 

  .340-1/336( االعتبار 1)

 . 258 /الرسوخ ص (2)

  .2/291تعليق الشيخ ابن ابز على فتح الباري ,1/206زاد املعاد  :( انظر3)

فتح القدير اجلامغ بني فين الرواية انظر:  .ورجاله ثقات كما صحح إسناده الشوكاين 788برقم  1/350( سنن أيب داود 4)
الطبعة  ،والدراية من علم التفسري: لإلمام حممد بن علي الشوكاين, حتقيق: دكتور عبد الرمحن عمرية, دار الوفاء ابلرايض

  .1/76هـ1418الثانية, 

 . 5046برقم  9/111( صحيح البخاري مع الفتح 5)
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"إنه ال يلزم من وصفه أبنه كان  :قال هبذا احلديث، حيثاملستدلني على اجلهر  رد احلافظ ابن حجر على
وألنه ورد بصورة املثال فال تتعني  ،إذا قرأ البسملة ميد فيها أن يكون قرأ البسملة يف أول الفاحتة يف كل ركعة

 (1) .البسملة"
وابن تيمية يف جمموع  (2)النيل وأما األحاديث الصرحية اليت مل تثبت فقد ذكر مجلة منها الشوكاين يف

 :وأصح حديث ورد يف اجلهر ابلبسملة كما قال احلافظ ابن حجر حديث نعيم اجملمر أنه قال ،(3)الفتاوى
مث قرأ أبم القرآن حىت إذا بلا غري املغضوب عليهم وال  ،صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم

وإذا قام من اجللوس يف االثنني  ،هللا أكرب :ويقول كلما سجد ،آمني :فقال الناس ،آمني :فقال ،الضالني
 :ولكن احلافظ قال  "(4)والذي نفسي بيده إين ألشبهكم صالة برسول هللا  :وإذا سلم قال ،هللا أكرب :قال

ال يف مجيع  ،يف معظم الصالة "تعقب استدالله ابحتمال أن يكون أبو هريرة أشبههم صالة برسول هللا 
ويقول الشيخ األلباين ما  (5).على أنه قد رواه مجاعة عن نعيم عن أيب هريرة بدون ذكر البسملة" ،جزائهاأ

بل  ،"أصح حديث ورد يف ذلك" ال يدل صحة احلديث :إن حكم احلافظ على هذا احلديث بقوله : ملخصه
ألن بعض احملدثني  ،هفلعل احلديث شاذ عند ،فهو حكم نسيب ،ميكن أنه ضعيف عنده ولكنه أصح من غريه

قد أعل ذكر البسملة فيه ابلشذوذ ملخالفة مجيع الثقات الذين رووا احلديث عن أيب هريرة بدون ذكر 
وقول أيب  ،"مث إن احلديث لو صح فليس فيه التصريح ابجلهر هبا وال برفعها إىل النيب  :مث قال ، البسملة

ذكره و  (6),ال يلزم منه رفع كل ما فعله أبو هريرة فيه" ""إين ألشبهكم صالة برسول هللا  :هريرة يف آخره
ألنه حيتمل أن يكون أبو هريرة جهر هبا  ،إنه غري صريح على اجلهر ابلبسملة :شيخ اإلسالم ابن تيمية مث قال

فيعرف الصحابة أنه كان  ،جيهر آبية يف الصالة السرية كما كان النيب   ،حىت يعلم الناس أن قراءهتا مشروعة
على ذلك بقربه اطلع ويكون نعيم  ،مث إن لفظ القراءة حمتمل أيضا أبن يكون قرأها سرا ،أ بسورة كذا مثاليقر 
أخرب أبو قتادة ، وميكن أن أاب هريرة أخربه بقراءهتا ،فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارت ،منه

  ،وهي قراءة سر ،ويف األخريتني بفاحتة الكتاب ،كان يقرأ يف األوليني بفاحتة الكتاب وسورة  أبن رسول هللا 
                                                 

  . 9/113 تح الباريف( 1)

 . 239-2/234ر نيل األوطا :( انظر2)

  ما بعدها .و  22/410( انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 3)

وقال الشوكاين يف  499برقم  1/251وابن خزمية يف صحيحه  904برقم  2/471( أخرجه النسائي يف سننه 4)
اختلط كما  ولكن أعله األلباين بسعيد بن أيب هالل لكونه ,"مه"صححه الدارقطين واخلطيب والبيهقي وغري  :1/78تفسريه

وذكر أقوال  ,ولكن الشيخ حممد بن آدم رد هذا التعليل أبن سعيد بن أيب هالل ثقة احتج به الشيخان ,قاله اإلمام أمحد
شرحه لسنن النسائي  :"وما أدري أي شيء خيلط يف األحاديث" انظر :فيه قال العلماء فيه بل ذكر أن اإلمام أمحد

 وإن صح احلديث فيجاب به كما سيأيت إن شاء هللا.  .على صحيح ابن خرمية . وانظر تعليق الشيخ األلباين11/438

 .290، 289 /2أيضا: انظر .340 /2(فتح الباري 5)

 . 168متام املنة ص  :( انظر6)
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بني أبو هريرة يف حديثه املشهور )قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني( أن البسملة ليست من ما ك
ألنه ذكر فيها أشياء  ،مبعظم أجزائها ال بكلها مث إنه حيتمل أنه أشبه صالته بصالة رسول هللا  ،الفاحتة

 فتبني من هذا أن مسلك اجلمع ضعيف.   (1)المه ملخصا. انتهى ك ،أخرى غري البسملة
بعض العلماء حيث قالوا إن أحاديث اجلهر منسوخة نسختها  اختاره ، : ادعاء النسخالثايناملسلك 

 ،وفيه نص على نسخ اجلهر ابلبسملة ،استدلوا لذلك مبرسل سعيد بن جبري, أحاديث اإلسرار ابلبسملة
بل  ،كما تقدم خترجيه  ،فهو مع إرساله فيه من هو متكلم فيه ،ث غري اثبتأبن احلدي :ولكن أجيب عن هذا

فالنسخ ال يثبت بدليل  ،ولكنه حديث ضعيف أيضا كما تقدم ،وهو حديث ابن عباس ،يعارض هذا ماورد 
يف   : أما ادعاء النسخ"وطريق اإلنصاف أن يقال :قال احلازمي،و وهلذا رده اإلمام احلازمي واجلعربي ،ضعيف

فقد  ،ألن من شرط الناسخ أن يكون له مزية على املنسوخ من حيث الثبوت والصحة ،متعذر :املذهبني كال
 (2) .قد هاهنا فال سبيل إىل القول به"فُ 

ذهب اإلمام الشوكاين يف تفسريه إىل ترجيح أحاديث اجلهر  ،املسلك الثالث: الرتجيح بني الرواَيت
من خمرج صحيح، ولكن اإلثبات أرجح لكونه خارجا  ،أصحمع أن أحاديث الرتك  ،على أحاديث الرتك
والوصفي  ،وهذا يقتضي اإلثبات الذايت أعين كوهنا قرآان ،سيما مع إمكان أتويل الرتكفاألخذ به أوىل، وال

عمال بقاعدة:)املثبت مقدم على  (3)،أعين اجلهر هبا عند اجلهر بقراءة ما يفتتح هبا من السور يف الصالة
ولكن أحاديث اجلهر املصرحة مل  ،إذا ثبتت أحاديث اجلهر أيضا فكان له وجه : جياب عنه ولكن النايف(

 تثبت كما تقدم. 
 العملوغريمها إىل  (4)ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ األلباينوهناك مسلك آخر وهو ما 

ما جاء عن أنس أنه صرح ك  ،وأهنا ال حتتمل التأويل ،لصحة أحاديث اإلسرار ،حاديث ترك اجلهر ابلبسملةأب
وأما األحاديث اليت ختالفها  .وأيب بكر وعمر وعثمان فكانوا ال جيهرون ببسم هللا ه صلى خلف رسول هللاأبن

نقل شيخ اإلسالم اتفاق أهل ، وما صح منها فليس صريح يف اجلهر، و فما كانت منها صرحية فهي مل تثبت
ومل يرو أهل السنن املشهورة كأيب داود والرتمذي  ،صريح صحيح وال املعرفة أبنه ليس يف اجلهر هبا حديث

وإمنا يوجد اجلهر هبا صرحيا يف أحاديث موضوعة يرويها الثعاليب واملاوردي وأمثاهلما  ،والنسائي شيئا من ذلك
إن الشيعة هم الذين  " :حىت قال ،أو يف بعض كتب الفقهاء الذين ال مييزون بني املوضوع وغريه ،يف التفسري

وهلذا يوجد يف كالم أئمة  ،فهم أكذب الطوائف ،ألهنم يلتزمون ابجلهر ،ر فيهم الكذب يف أحاديث اجلهركث
كما   ،السنة من الكوفيني كسفيان الثوري أهنم يذكرون من السنة املسح على اخلفني وترك اجلهر ابلبسملة

                                                 

  .22/425جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  :( انظر1)

  .336-1/335( االعتبار 2)

 . 1/79فتح القدير  (3)

 . 168متام املنة ص  :( انظر4)
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 (1) .ألن هذا كان من شعار الرافضة"،يذكرون تقد  أيب بكر وعمر وحنو ذلك
اإلسرار وأن أحاديث  مسلك األخري هو األقرب وذلك لصحةفالذي يطمئن القلب ومييل إليه أن 

وهذا املذهب هو الذي  أحاديث اجلهر الصرحية ضعيفة, فالضعيف اليقاوم الصحيح فانتفى التعارض أصال.
لراجح أهنا آية ولكنه صرح أبن البسملة ليست آية قرآنية ما عدا آية النمل ولكن ا (2)اختاره الطحاوي

 مستقلة ولكن يسر هبا يف الصالة اجلهرية وهللا أعلم. 

                                                 

  .423, 417, 22/415جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  :( انظر1)

 . 168، 1/263شرح معاين اآلاثر  :( انظر2)
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 الرابعالمبحث 

 من الركوع الرفعما يقال عند 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في ما يقال عند الرفع من الركوع

 :اللهم ربنا ولك الحمد األحاديث الواردة في أنه ال يزيد على

وال  ،للهم ربنا ولك احلمدا" :كان إذا رفع رأسه من الركوع قال  أن النيب " :عن أيب هريرة  ( 1)
 1.يزيد على ذلك"

 :األحاديث الواردة في الزيادة على ذلك

اللهم ربنا ولك  :إذا قال مسع هللا ملن محده قال "كان النيب :عن ابن عباس رضي هللا عهما قال ( 1)
 2.احلمد ملء السموات واألرض وملء ما شئت من بعد"

فإذا كرب  ،فال ختتلفوا عليه ،إمنا جعل اإلمام ليؤت به" :قال هريرة عن رسول هللا عن أيب  ( 2)
مسع هللا ملن محده اللهم ربنا ولك احلمد  :فقولوا ،مسع هللا ملن محده :وإذا قال ،وإذا ركع فاركعوا ،فكربوا

وإذا  ،وكرب فاسجدوا وكربوا وإذا سجد ،وإذا رفع رأسه من الركوع فكربوا وارفعوا رءوسكم ،أهل الثناء واجملد
 3".صلى جالسا فاجلسوا وكربوا

                                                 

هبذا اللفظ ابن شاهني وتبعه ابن اجلوزي من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة  أخرجه (1)
وجعفر بن برقان  ،نه انفرد هبذا اللفظ جعفر بن برقان عن الزهري"وال يزيد على ذلك " معلول أل :به، واحلديث بزايدة

، صرح العلماء النقاد أبنه يضطرب يف حديث الزهري فهو 198)صدوق يهم يف حديث الزهري( كما يف التقريب ص 
 ، ويف2/563، الكامل 1/433انظر: التهذيب  .ضعيف يف الزهري خاصة كما قاله ابن عدي وأمحد وابن معني وغريهم

حديثنا قد روى جعفر بن برقان عن الزهري كما أنه ضعيف يف الزهري خالف أيضا أصحاب الزهري األثبات حيث أهنم مل 
 فاحلديث ,كأمثال ابن جريج ومعمر مث إن احلديث مروي عن أيب هريرة من طرق أخرى بدون هذه الزايدة  ,يذكروا هذه الزايدة

ومن طرق أخرى  ،" وال يزيد على ذلك" اثبت من طرق عن الزهري: الزايدةهبذه الزايدة ضعيف ولكن احلديث بدون هذه 
عن أيب هريرة كما هو خمرج يف صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب ما يقول اإلمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، 

طريق معمر  :وانظر .حلمد"" اللهم ربنا ولك ا :إذا قال مسع هللا ملن محده قال "كان النيب  :بلفظ 795، برقم 2/359
، ومن طريق ابن جريج عن الزهري يف صحيح ابن خزمية 2912، برقم 2/165عن الزهري عند عبد الرزاق يف املصنف 

بل الزايدة انفرد هبا ابن شاهني وتبعه ابن اجلوزي بطريق ضعيف كما  ,، وليس عندهم هذه الزايدة611، برقم 1/309
 .224، اإلعالم ص:348شاهني ص:انسخ احلديث البن  . انظر:تقدم

، انسخ احلديث البن 1073، برقم 4/419صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع،  (2)
 .225، اإلعالم ص:349شاهني ص:

حجاج بن  واحلديث هبذا اللفظ انفرد به ابن شاهني عن حممد بن أيوب بن حبيب الرقي عن حممد بن عبد هللا السوسي عن (3)
وحممد بن أيوب الرقي هناك اثنان هبذا  .نصري عن أيب أميه بن يعلى الثقفي عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة به

وحممد بن أيوب الرقي آخر عن  ،االسم والنسبة، قال الذهيب:"حممد بن أيوب الرقي عن ميمون بن مهران ضعفه أبو حامت "
 =، وأبو 225ضعيف كان يقبل التلقني"كما يف التقريب ص:"، وحجاج بن نصري 3/487يزان انظر: امل .مالك خبرب ابطل"
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 مع أدلتهم المطلب الثاني: آراء العلماء في ما يقال عند الرفع من الركوع

ولكن اإلمام  ،شاهني وابن اجلوزي أحاديث الباب املتعارضة من بني األئمة اخلمسة ان:ابنذكر اإلمام 
"  :إال أن اإلمام ابن اجلوزي قد علق عليها بقوله ،ثبني األحاديابن شاهني مل يتكلم شيئا يف رفع التعارض 

"ربنا ولك احلمد" هو هناية : ألن قوله، قد ذكروا هذه األحاديث يف الناسخ واملنسوخ وال معا لذلك :قلت
 1.فإذا زاد على ذلك كان سنة وفعل خري" ,الواجب عندان

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح:

بن اابن شاهني و  :مامنيدا اإل"وال يزيد على ذلك" ما ع: ف أحدا ممن ذكر حديث أيب هريرة بزَيدةمل أق
ي فيها ملسألة قد ادعاار أن نه أشفأما اإلمام ابن شاهني فإنه سكت عنه وأما اإلمام ابن اجلوزي فإ ،اجلوزي

 كما سبق النقل عنه ,مث اختار مسلك اجلمع كما تقدم وجهه.النسخ مث رده  
 ,فالتعارض ملا ذكرهيرة مبإال أنه ال يكفي يف اجلواب عن حديث أيب هر  ،كالم ابن اجلوزي صحيح:قلت

ان، يف بعض األحي لزَيدةاعلى  يندفع هبذا, ألنه دل على نفي الزَيدة مطلقا، بينما األحاديث األخرى دلت
ما سبق دة مل يثبت، كالزَي  نفيمث إنه جيمع بني األدلة إن ثبتت أحاديث الطرفني، وهنا حديث أيب هريرة يف

 هي احملكمة دةى الزَيتدل عل األحاديث اليت أنفالذي ترجح لدي هو خترجيه، فال حيتاج إىل اجلمع أصال، 
 هناية الواجب مد" هولك احلو ضعيف مع أن "ربنا  يف نفي الزَيدةوأن حديث أيب هريرة  ،لثبوهتا ولصحتها

 وزي هلذا هبذابن اجلالل اولكن استدما قاله اإلمام ابن اجلوزي وما زاد على ذلك فهو سنة وفعل خري ك
 .أعلم الوجه غري صحيح ,فالذي يدل على ما قاله هو جمموعة أحاديث املسألة وهللا

** *** ** 

                                                 

ذكره ابن عدي وساق له بضعة ""مرتوك"، وقال البخاري:"سكتوا عنه"، وقال الذهيب: :أمية بن يعلى قال النسائي والدارقطين =
، الضعفاء واملرتوكني 39برقم  53ائي ص:عشر حديثا معروفة ولكنها منكرة اإلسناد"، انظر: الضعفاء واملرتوكني للنس

 .1/309، الكامل 1/496، لسان امليزان 1/254، امليزان 1/377، التاريخ الكبري 78، برقم 280للدارقطين ص:
بل فيه زايدة كما جاء  ,أذكار القومة يف فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ألجل ثالث ضعفاء فيه ولكن ثبت مثل هذه الدعاء

ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض  :إذا رفع رأسه من الركوع قال كان رسول هللا " :يد اخلدري قاليف حديث أيب سع
اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا  ,عبد لك أحق قال العبد وكلنا ,أهل الثناء واجملد ، وملء ماشئت من شيئ بعد

 .1071، برقم 4/417صحيحه أخرجه اإلمام مسلم يف  ,منعت وال ينفع ذا اجملد منك اجلد"
 .227، اإلعالم ص: 350-348انسخ احلديث البن شاهني ص: (1)
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 الخامسالمبحث 

 ن قبل المغرباالركعت

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الركعتين قبل المغرب

 :الركعتين قبل المغرب ازجو األحاديث الواردة في

ويف لفظ عند  ،"بني كل أذانني صالة ثالاث ملن شاء" :عن عبد هللا بن مغفل املزين عن النيب  ( 1)
  (1)."ملن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة" :قال يف الثالثة ،"صلوا قبل املغرب ركعتني :البخاري

"عن مرثد بن عبد هللا  :لبخاري" ولفظ ا"هذه صالتنا مع رسول هللا  :عن عقبة بن عامر قال ( 2)
فقال  ،أال أعجبك من أيب َتيم يركع ركعتني قبل صالة املغرب :أتيت عقبة بن عامر اجلهين فقلت :اليزين قال

  (2).الشغل" :قال ،ما مينعك اآلن :فقلت ،عقبة: إان كنا نفعله على عهد رسول هللا 

وكان املؤذن إذا أذن " :ير  ينهنا" ولفظ البخايراان فلم أيمران ومل كنا نصليهما والنيب "عن أنس:  ( 3)
يصلون الركعتني قبل  ،وهم كذلك حىت خيرج النيب  ،يبتدرون السواري قام انس من أصحاب النيب 

فريكعون ركعتني  ،"كنا ابملدينة فإذا أذن املؤذن لصالة املغرب ابتدروا السواري :املغرب" وعند مسلم بلفظ
  (3).يب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت من كثرة من يصليهما"حىت إن الرجل الغر  ،ركعتني

إذا أذن املؤذن للمغرب  رأيت أصحاب رسول هللا " :عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ( 4)
  (4).فصلوا ركعتني" ,ابتدروا السواري

 :الركعتين قبل المغرب المنع من األحاديث الواردة في

  (5)  .إن عند كل أذانني ركعتني ما خال صالة املغرب"" :عن النيب  عن بريدة  ( 1)

                                                 

برقم  2/140وابب بني كل أذانني صالة ملن شاء،  2/135ي كتاب األذان، ابب كم بني األذان واإلقامة، ر ( صحيح البخا1)
ب صالة املسافرين، ابب بني  ، صحيح مسلم كتا1183برقم  3/76، كتاب التهجد، ابب الصالة قبل املغرب، 627

 . 106 /انسخ احلديث لألثرم ص ,1937برقم  6/363كل أذانني صالة 

 . 106 /انسخ احلديث لألثرم ص ,1184برقم  3/76( صحيح البخاري كتاب التهجد، ابب الصالة قبل املغرب، 2)

صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، , 625برقم  2/135( صحيح البخاري كتاب األذان، ابب كم بني األذان واإلقامة، 3)
، اإلعالم ص 351 /انسخ احلديث البن شاهني ص ,1935برقم  6/362ابب استحباب ركعتني قبل صالة املغرب 

193 . 

( أخرجه ابن شاهني وابن اجلوزي من طريق عبد هللا بن عبد الصمد األسدي عن اجلارود بن يزيد عن هبز بن حكيم عن أبيه 4)
. وعبد هللا بن عبد الصمد صدوق كما يف 194 /، اإلعالم ص352 /انسخ احلديث البن شاهني ص :رانظ .عن جده به
وكذبه أبو أسامة  2/237"منكر احلديث" كما يف التاريخ الكبري  :واجلارود بن يزيد قال البخاري 523 /التقريب ص

ميزان  "كذاب" :"مرتوك" وقال أبو حامت :وقال النسائي والدارقطين "ليس بشيء" :وقال حيىي ,وضعفه علي بن املديين
من حديث أنس عند  معناهفاإلسناد ضعيف جدا ولكن احلديث قد ثبت  ,2/116لسان امليزان  , 1/384االعتدال 

 صحيح البخاري كما تقدم. 

 =بن بريدة عن أبيه  ( أخرجه الدارقطين والبيهقي واألثرم وابن شاهني وابن اجلوزي من طرق عن حيان بن عبيد هللا عن عبد هللا5)
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الركعتين قبل المغرب مع أدلتهم

األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي من بني األئمة  :ذكر مسألة الركعتني قبل املغرب كل من األئمة 
مث أتبعوا حبديث  ،روعية الركعتني قبل املغربفأوردوا األحاديث الدالة على مش ،سخ احلديثاملصنفني يف ان

وأما اإلمام األثرم وابن اجلوزي فقد  (1)،فاإلمام ابن شاهني مل يتكلم يف إزالة التعارض بني الرواَيت ،بريدة
وأما حديث بريدة  ،لكوهنا أثبت وأكثر ،لرواَيت الدالة على مشروعية الركعتني قبل املغرباب العملذهبا إىل 

 ،وتلك األحاديث األوىل أثبت وأكثر ،"فهذه األحاديث خمتلفة :حيث قال األثرم ،ليه ابلضعففقد حكما ع
اجلريري وكهمس وحسني املعلم على  :قد رواه عن ابن بريدة ثالثة ثقات ،فأما هذا اآلخر فليس بشيء

  (2).خالف ما رواه هذا الشيخ الذي ال يعرف يف اإلسناد والكالم مجيعا"
رواه عن ، وكان حيان معدودا فيمن اختلط ،"هذا احلديث ال يثبت :عن حديث بريدة وقال ابن اجلوزي
واألحاديث األول  ،اجلريري وكهمس وحسني املعلم على خالف ما رواه حيان :ابن بريدة ثالث ثقات

  (3).أصح"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح

الف تلخص اختفيارض، إزالة التعقول آخر يف ك وهنا ،األثرم وابن اجلوزي :تقدم قول اإلمامني 
  :العلماء يف ذلك يف مسلكني

نسخ األحاديث يف مشروعية بادعى بعض املالكية ومال اإلمام العيين ؛ سلك األول: ادعاء النسخامل
مبا ورد عن اخللفاء األربعة أهنم   على ذلكاستدلوا و   (4)،نسخها حديث بريدة مرفوعا ،ركعتني قبل املغرب

                                                 

، السنن الكربى 1/273السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب احلث على الركوع بني األذانني يف كل صالة  :به. انظر =
. وفيه حيان بن 196 /اإلعالم ص 353 /انسخ احلديث البن شاهني ص 107 /، انسخ احلديث لألثرم ص2/474

"فعامة ما يرويه  :، وقال2/831الدارقطين وذكره ابن عدي يف الضعفاء  عبيد هللا هو العدوي كما جاء مصرحا بنسبته عند
إفرادات ينفرد هبا" وهناك رجل آخر ابسم: حيان بن عبيد هللا هو أبو جبلة الدارمي البصري كذبه عمرو بن علي كما عند 

ملعلم وسعيد اجلريري "خالفه حسني ا :وأشار اإلمام الدارقطين إىل ضعف احلديث بقوله 1/830ابن عدي يف الكامل 
وكهمس بن احلسن وكلهم ثقات وحيان بن عبيد هللا ليس بقوي وهللا أعلم" وكذلك ضعفه األثرم وقال بنحو ما قاله 
الدارقطين وضعفه ابن اجلوزي وغريه. وضعف احلافظ هذا احلديث من أجل حيان وضعفه ومن أجل خمالفته رواية بريدة ولكن 

ولكن الذي ظهر يل من خالل إيراد ابن عدي هذا  2/138الفتح  :انظر .ذبه الفالسهو حيان الذي ك :احلافظ قال
احلديث املذكور يف مروايت حيان العدوي ولكونه مصرحا به عند الدارقطين أيضا أبنه هو العدوي ولكنه ضعيف أيضا 

 فاحلديث ضعيف وهللا أعلم. 

  .355-351( انسخ احلديث البن شاهني ص 1)

  . 106لألثرم ص (انسخ احلديث 2)

 . 197-196 /اإلعالم ص (3)

 .2/138، فتح الباري 7/358، 204، 5/203عمدة القاري  (4)
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"ادعى ابن شاهني أن هذا احلديث منسوخ  :حيث قال إىل ابن شاهني،العيين  ، ونسبهانوا ال يصلوهنماك
ما رواه أبو داود يف  ويزيد وضوحا ،"إن عند كل أذانني ركعتني ما خال املغرب" حبديث بريدة عن النيب 

 أحدا على عهد رسول هللا ما رأيت  :فقال ،سئل ابن عمر عن الركعتني قبل املغرب :وس قالسننه عن طاو 
 وفيه أمور:   (1).يصليهما"
ن إزالة ل سكت عب ،هبألن ابن شاهني مل يصرح  ،إن نسبة مذهب النسخ إىل ابن شاهني خطأ أوال:
 إال أنه ذكره يف كتابه انسخ احلديث ومنسوخه.  ،التعارض

"وأما من زعم النسخ فهو  :وقال النووي ،ال دليل عليه ة،إن دعوى النسخ يف املسألة ضعيف اثنيا:
وليس هنا  ،ألن النسخ ال يصار إليه إال إذا عجزان عن التأويل واجلمع بني األحاديث وعلمنا التاريخ ،جمازف

 (2) .شيء عن ذلك"
كما قاله اإلمام   ،فهو منقطع ،وأما ما نقل عن اخللفاء األربعة فهذا مما رواه إبراهيم النخعي عنهم اثلثا:

"وسيأيت يف  :وقال احلافظ أيضا ،ولو ثبت مل يكن فيه دليل على النسخ وال الكراهة ،ابن حزم وابن حجر
قيل  ،كنا نفعلهما على عهد النيب   :فقال ،أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سئل عن الركعتني قبل املغرب

  (3).فلعل غريه منعه الشغل" ,فما مينعك اآلن؟ قال الشغل" :له
وأما رواية " :وقال احلافظ ،من حديث بريدة فهو حديث ضعيف كما تقدم خترجيهوأما ما استدلوا  رابعا:

ألنه وإن كان صدوقا عند البزار وغريه لكنه خالف احلفا  من أصحاب عبد هللا بن بريدة يف  ،حيان فشاذة
 ،وقع يف بعض طرقه عند اإلمساعيلي: وكان بريدة يصلي ركعتني قبل صالة املغرب، إسناد احلديث ومتنه

 (4)"وهذا خطأ منه يف اإلسناد واملنت مجيعا" مث ذكر خمالفة بريدة الراوي للحديث نفسه.  :وقال البيهقي
ألنه عن شعيب أو أيب  ،"إنه ال يصح :وأما ما استدلوا به من رواية ابن عمر فقال ابن حزم خامسا:

"وعندي أن هذا احلديث وهم  :وقال العظيم آابدي، " وضعفه الشيخ األلباين أيضا؟شعيب وال ندري من هو
" مث ذكر خمالفة هذه ؟وكيف تصح هذه الرواية ،سوو تفرد براويته عن طا ،سوو من شعيب الراوي عن طا

"ورواية أنس املثبتة  :وقال ابن حجر (5) هلم ملا رآهم يصلوهنما. وتقريره  ،الرواية لعمل مجاعة من الصحابة
كبريا من الصحابة الذين كانوا يواظبون على الركعتني قبل ذكر احلافظ ابن حجر عددا   مقدمة على نفيه"

 (6)املغرب. 

                                                 

 . 1284برقم  2/42( سنن أيب داود 1)

 . 6/362املنهاج للنووي  (2)

 . 254-2/253، احمللى 2/138(فتح الباري 3)

 .4/9(معرفة السنن واآلاثر 4)

  . 10/49، ضعيف سنن أيب داود 4/163عون املعبود  ,2/254(،احمللى 5)

 .2/138(فتح الباري 6)
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 صريح يف عفها غريمع ضو كلها ضعيفة   فاألدلة يف ذلك ة،فاخلالصة إن دعوى النسخ يف املسألة ضعيف
 إثبات النسخ كما تقدم. 
هقي والعظيم مجاعة من احملققني أمثال احلافظ ابن حجر والشوكاين والبي ذهب إليهاملسلك الثاين: 

آابدي وابن حزم واألثرم وابن اجلوزي وغريهم. حيث رجحوا األحاديث يف مشروعية ركعتني قبل املغرب 
فهو ال يقاوم األحاديث الصحيحة املتعددة يف مشروعية الركعتني قبل  ،وضعفوا حديث بريدة ،لصحتها
  (1)  أعلم.وهللا ،فهذا املذهب هو القوي من حيث األدلة كما تقدم تفصيلها ،املغرب

** *** ** 
 

                                                 

، معرفة السنن واآلاثر 10/49، ضعيف سنن أيب داود 4/163، عون املعبود 2/10نيل األوطار انظر: املصدرالسابق,  (1)
4/9 . 
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 المبحث السادس

 الجمع بين الصالتين

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الجمع بين الصالتين

 األحاديث الواردة في جواز الجمع بين الصالتين:

أنه كان إذا أعجله السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينها " :عن النيب  عن ابن عمر  ( 1)
 )1(.وبني العشاء"

يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء  مجع رسول هللا " :عن معاذ بن جبل  ( 2)
 )2(." قال: فقلت: ما محله على ذلك؟ فقال: " أراد أن ال حيرج أمته"

مث  ،إذا ارحتل قبل أن تزيا الشمس أخ ر الظهر إىل العصر كان رسول هللا "قال:  عن أنس  ( 3)
 )3(.إن زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر مث ركب"ف ،نزل فجمع بينهما

بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة يف غري  قال: " مجع رسول هللا  عن ابن عباس  ( 4)
ويف لفظ عند مسلم: "يف غري خوف وال سفر" قيل البن عباس " ما أراد إىل ذلك؟ قال: "  خوف وال مطر"

 )4(.أراد أن ال حيرج أمته"

مجع بني  ,صلى صالة لغري ميقاهتا إال صالتني ما رأيُت النيب "قال:  عبد هللا بن مسعود عن  ( 5)
 )5(.وصلى الفجر قبل ميقاهتا" ,املغرب والعشاء

 )6(.فجمع بينهما بسرف" ,غابت له الشمس مبكة أن رسول هللا " عن جابر  ( 6)

                                                 

مع يف السفر وابب اجل 1091برقم  2/728صحيح البخاري كتاب تقصري الصالة، ابب يصلي املغرب ثالاثً يف السفر،  (1)
، صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب جواز اجلمع بني الصالتني يف 1106برقم  2/737بني املغرب والعشاء، 

 .244 /ص ، اإلعالم141 /ص ، انسخ احلديث لألثرم1622، 1619برقم  5/219السفر 

، انسخ احلديث 1630برقم  5/223صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر،  (2)
 .244، اإلعالم/ص 141لألثرم/ص 

( برقم 2/740صحيح البخاري كتاب تقصري الصالة، ابب يؤخر الظهر إىل العصر إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس، ) (3)
(، 1623( برقم 5/220صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب جواز اجلمع بني الضالتني يف السفر، ) ,(1111)
 (.141 /سخ احلديث لألثرم )صان

، انسخ 1631 – 1626(، برقم 5/222صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين، ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر، ) (4)
 (.243 /(، اإلعالم )ص319 -318 /احلديث البن شاهني )ص

تحباب زايدة ج، ابب اس، صحيح مسلم كتاب احل3/676صحيح البخاري كتاب احلج، ابب مىت يصلى الفجر جبمع،  (5)
 (.142 /، انسخ احلديث لألثرم )ص3104برقم  9/40س بصالة الصبح يوم النحر ابملزدلفة، يلالتغ

أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي واألثرم معلقا والطحاوي عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن مالك بن أنس عن أيب  (6)
 =سنن النسائي  ،( 1215برقم ) 2/13ود كتاب الصالة، ابب اجلمع بني الصالتني، الزبري عن جابر به. انظر: سنن أيب دا
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مث ينزل فيصلي  ,ظلمكان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حىت تكاد أن ت" :عن علي  ( 7)
 )1(.يصنع" هكذا كان النيب  ويقول: ،مث يصلي العشاء مث يرحتل ,مث يدعو بعشائه فيتعشى ,املغرب

 جواز الجمع بين الصالتين:عدم  األحاديث الواردة في

"من مجع بني الصالتني من غري عذر فقد أتى اباب من أبواب  :عن النيب  عن ابن عباس  ( 1)
 )2(.الكبائر"

 ب الثاني: آراء العلماء في الجمع بين الصالتين مع أدلتهمالمطل

من بني اآلئمة  األثرم وابن شاهني وابن اجلوزي ذكر مسألة اجلمع بني الصالتني كل من األئمة: 
وأما اإلمام األثرم  )3(،فأما اإلمام ابن شاهني قد سكت عنها وأوردوا فيها األحاديث املتعارضة. اخلمسة,

لصحة أسانيدها ولضعف  ،ألحاديث اليت تدل على اجلمع بني الصالتنياب العملاتفقا على  وابن اجلوزي فقد
 . حديث ابن عباس يف املنع عن اجلمع بني الصالتني

 وقال األثرم: " فهذه األحاديث يف ظاهرها خمتلفة وتلك األوىل أصح".
أما حديث ابن مسعود و  ابن عباس. وقال ابن اجلوزي: " األحاديث األول صحاح"، مث ضع ف حديث

والذي  ،فأما حديث ابن مسعود فإنه مل حيفظ من ذلك ما حفظ غريه: "فقد ذكر اإلمام األثرم توجيهه بقوله
                                                 

السنن الكربى كتاب  ,(592( برقم 1/312كتاب املواقيت، ابب الوقت الذي جيمع فيه املسافر بني املغرب والعشاء، ) =
جلمع بني الصالتني كيف (، شرح معاين اآلاثر كتاب الصالة ابب ا3/164الصالة ابب اجلمع بني الصالتني يف السفر )

أيب الزبري وهلذا ضعفه األلباين. انظر:  عنعنة(. وفيه 141 /انسخ احلديث لألثرم )ص,( 946( برقم 1/209هو ؟ )
 (.10/32ضعيف سنن أيب داود )

ن أبيه عن أخرجه أمحد واألثرم معلقا وأبو داود وابن أيب شيبة من طريق عبد هللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب ع (1)
انسخ  ,1234( برقم 2/19) ؟(، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب مىت يتم املسافر1/136جده به. انظر: املسند )

( 543 /(، عبد هللا بن حممد مقبول كما يف التقريب )ص2/458(، املصنف البن أيب شيبة )141 /احلديث لألثرم )ص
ديث هبذا اإلسناد ضعيف من أجل عبد هللا بن حممد كما ذكره ( فاحل881 /وحممد بن عمر صدوق كما يف التقريب )ص

 (.10/37األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )

أخرجه الرتمذي واألثرم معلقا والدارقطين والبيهقي واحلاكم والطرباين وابن شاهني كلهم من طرق عن املعتمر بن سليمان عن  (2)
نن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء يف اجلمع بني الصالتني يف س :أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس به. انظر

(، السنن للدارقطين كتاب الصالة ابب صفة الصالة يف السفر واجلمع بني الصالتني من غري 188( برقم 1/356احلضر )
ائر (، السنن الكربى كتاب الصالة ابب ذكر األثر الذي روي يف أن اجلمع من غري عذر من الكب1/380عذر )

(، انسخ 11540)( برقم 11/216(، املعجم الكبري )1020( برقم 1/410(، املستدرك كتاب الصالة )3/169)
(، وأعل احلديث حبنش وهو أبو علي الرحيب حسني 321(، انسخ احلديث البن شاهني )ص 142احلديث لألثرم )ص 

ضعفه الرتمذي والدارقطين والبيهقي وابن (. فا حلديث ضعيف جدا كما 249 /بن قيس وهو مرتوك كما يف التقريب )ص
 (.4581( برقم 10/88السلسلة الضعيفة ) ." ضعيف جدا" :اجلوزي واأللباين بقوله

 (. 322 -318انسخ احلديث البن شاهني )ص  (3)
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مث ذكر بعض األمثلة اليت تبني على أن بعض املسائل قد خفي " حفظ السنة فأداها أصح من الذي مل حيفظ
فقد فسره اإلمام ابن اجلوزي أبنه كان  يف اجلمع وأما حديث ابن عباس الصحيح ،على بعض أعيان الصحابة

فسر حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس أبنه أخر الظهر  حيث قال: " ،مجعا صورَي ومل يكن مجعًا حقيقيا
وليس  ,إىل آخر وقتها وعجل العصر إىل أول وقتها وأخر املغرب وعجل العشاء وهذا فعل جائز إمجاعا

"أراد أن ال حيرج أمته "  :لقرب الصالة من اآلخر" ويكون معا قول ابن عباسوإمنا مسي مجعا  ,جبمع حقيقة
 )1(.أي ال يضيق عليها الوقت أبن جيعل وقتاً واحداً ضيقاً"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح. 

ألجل لرواَيت اليت تدل على اجلمع اب العملاألثرم وابن اجلوزي قد اتفقا على  :تقدم أن اإلمامني 
لضعف  يف املنع عن اجلمع،حديث ابن عباس  ورد لصحتها ،ديث ابن عباس يف اجلمع يف احلضرحبو  ،السفر
 . لكنه )3( إال أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قواه موقوفا على عمر ،)2(ضعفه احلافظ ابن حجر كما  ،إسناده

 .الصحيحاملرفوع فهو معارض حلديث ابن عباس موقوفا وإن كان صحيحا 
ما اجلمع يف احلضر فقد وأ ،يف أحاديث متعددة اجلمع بني الصالتني يف السفر قد ثبت عن النيب و 

 السابق.ثبت فيه حديث ابن عباس 
ما خال  ،وبه أخذ بعض أهل العلم ،قال الرتمذي: " مجيع ما يف كتايب من احلديث هو معمول به

ملدينة .. وحديث: قتل شارب اخلمر يف املرة بني الظهر والعصر اب حديث ابن عباس: مجع النيب  :حديثني
 )4(" .الرابعة

منسوخ  هو حديثفله، وقال النووي: " وهذا الذي قاله الرتمذي يف حديث شارب اخلمر هو كما قا
ل" مث ذكر م أقوال هلب، وأما حديث ابن عباس فلم جيمعوا على ترك العمل به ،دل اإلمجاع على نسخه

 :هف العلماء يف أتويلاختال
فمنهم من محله على اجلمع بعذر املطر، وهذا مشهور عن مجاعة من الكبار املتقدمني، واستدلوا  ( 1)

برواية مسلم بلفظ: "من غري خوف وال سفر"، لكنه ضعيف ابلرواية األخرى: "من غري خوف وال مطر" قاله 
أ( إن راوي اللفظ أن هذا اللفظ أوىل من لفظ مسلم ألمرين: )" :النووي. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

األول وهو حبيب بن أيب اثبت أوثق من أيب الزبري الذي روى اللفظ الثاين . )ب( قوله يف احلديث " 

                                                 

 (.247 /اإلعالم )ص، ( 143 -142 /انسخ احلديث لألثرم )ص (1)

  (.1/599التهذيب ) (2)
 (.24/84جمموع الفتاوى ) (3)

 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار الكتب العليمة ،مطبوع يف آخر سنن الرتمذي ،العلل الصغري: لإلمام أيب عيسى الرتمذي(4)
 . (5/292ه)1408
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 .)1(ابملدينة" يدل على أنه مل يكن يف سفر، فال حيتاج إىل إعادة قوله: "من غري خوف وال سفر"

لعصر دخل ن وقت ان أواب فصلى الظهر مث انكشف الغيم ،ومنهم من أتوله على أنه كان يف غيم ( 2)
يه ر ال احتمال فوالعص  الظهرألنه وإن كان فيه أدىن احتمال يف وهذا أيضا ابطل؛" وقال النووي: فصالها.

 .يف املغرب والعشاء"

ولكن قال احلافظ ابن حجر:  ،وقواه النووي ،حنوه على اجلمع بعذر املرض أو من محلهومنهم  ( 3)
الصالتني لعارض املرض ملا صلى معه إال من به حنو ذلك العذر.  بني ألنه لو كان مجعه  ،"وفيه نظر

  )2(مجع أبصحابه كما صرح به ابن عباس يف روايته. والظاهر أنه 

أبن يكون أخر الظهر إىل آخر وقتها وعجل العصر يف أول  ،صوريالعلى اجلمع  محلهومنه من   ( 4)
ن أاب الشعثاء وهو راوي أل ،ابن سيد الناسوقتها. واستحسنه القرطيب ورجحه إمام احلرمني والطحاوي و 

ولكن ضعفه النووي وشيخ  ،ورجحه ابن حجر والشوكاين أبدلة أخرى، احلديث عن ابن عباس قال به
خطبنا "كما رواها اإلمام مسلم عن عبد هللا بن شقيق قال:   ،اإلسالم ابن تيمية بدليل قصة خطبة ابن عباس

 :الصالة، قال ،لشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصالةابن عباس يوما بعد العصر حىت غربت ا
أتعلمين ابلسنة؟ ال أم لك، مث  :الصالة فقال ابن عباس ،الصالة ,فجاءه رجل من بين َتيم ال يفرت وال ينثين

قال عبد هللا بن شقيق: "فحاك يف  مجع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء" قال: رأيت رسول هللا 
، أو : "وهذا أيضا ضعيفوقال النووي )3(.فأتيت أاب هريرة فسألته فصد ق مقالته" ء،ذلك شيصدري من 

وفعل ابن عباس الذي ذكرانه حني خطب واستدالله ابحلديث  ،ألنه خمالف للظاهر خمالفة ال حتتمل ؛ابطل
أتوله بعارض لتصويب فعله وتصديق أيب هريرة له وعدم إنكاره صريح يف رد هذا التأويل" ولكن النووي 

 .)4(املرض وهو مردود أيضا كما تقدم

صلى  وهو أن النيب ، )5(، رجحه شيخ اإلسالم ابن تيميةاجلمع احلقيقي محله علىومنهم من  ( 5)
وأما التأويل ابجلمع  ،حىت إذا احتاجوا إىل اجلمع مجعوا ،لريفع عن أمته احلرج ،إحدامها الصال تني يف وقت

وإذا كان مجعا صورَي ملا حاك ذلك يف صدر عبد هللا بن شقيق حىت سأل  ،زهالصوري فإنه ال إشكال يف جوا
فيكون أعظم ضيقا  ،مث إن اجلمع الصوري يزداد احلرج النتظار الوقتني ،أاب هريرة فصدق ابن عباس يف ذلك

كما   ،من اإلتيان بكل صالة يف وقتها؛ ألن أوائل األوقات وأواخرها مما ال يدركه اخلاصة فضاًل عن العامة
 قاله اخلطايب.

                                                 

 (.24/75جمموع الفتاوى ),  (225 -5/224املنهاج للنووي ) (1)

  .(2/30(، فتح الباري )5/225املنهاج للنووي ) (2)

 (.1634م برق 5/224صحيح مسلم ) (3)

 (.3/258(، نيل األوطار )2/30(، فتح الباري )225 /5املنهاج للنووي ) (4)

 (.1/264. معامل السنن ) وما بعدها (24/76جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (5)
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 :وبنحوه أجاب اإلمام ابن عبد الرب بقوله عنه،سبق جواب اإلمام األثرم فقد وأما حديث ابن مسعود 
أنه مجع بني الصالتني يف السفر بغري عرفة  "ليس يف هذا حجة؛ ألن غري ابن مسعود حفظ عن النيب 

 )1(.ومن حفظ حجة على من مل حيفظ ومل يشهد" ،واملزدلفة
 استدالالً  ،ادةعيتخذه  ن الملأن اجلمع بني الصالتني جائز يف احلضر عند احلاجة والضرورة  الصة:فاخل

ن مجاعة من عطايب اه اخلمن حديث ابن عباس كما ذهب إليه ابن سريين وربيعة وأشهب وابن املنذر وحك
 أصحاب احلديث.

عباس بلفظ:  ديث ابنا ح، وأمنهاوأما اجلمع يف السفر فقد وردت به أحاديث كثرية كما تقدم بعض م
حاديث فال يقاوم األ ا تقدمًا كممن مجع بني الصالتني فقد أتى اباًب من أبواب الكبائر " فهو ضعيف مرفوع"

 وهللا أعلم.,فما اختاره األثرم وابن اجلوزي هو الراجح  الصحيحة

** *** ** 

                                                 

 (.4/344التمهيد ) (1)
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 األولالمبحث 

 امتناع اإلمام عن الصالة على قاتل النفس

  : األحاديث الواردة في الصالة على قاتل النفساألولالمطلب 

 :اتل النفسالصالة على ق حاديث الواردة في امتناع الرسولاأل

برجل  "أيت النيب  :" ولفظ مسلمعليه النيب فلم يصل ,: "أن رجال قتل نفسهعن جابر بن مسرة 
  (1)" يف لفظ عند ابن شاهني أطول منه.قتل نفسه مبشاقص فلم يصل

 :الصالة على قاتل النفساألحاديث الواردة في مشروعية 
 من على والصالة ،وفاجر بر كل  خلف لصالةا الدين أصل من" : هللا رسول قال :قال  علي عن

  (2)."القبلة أهل من مات

 المطلب الثاني: آراء العلماء في امتناع اإلمام عن الصالة على قاتل النفس

اتفقا على و  من بني اآلئمة اخلمسة، أورد اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي أحاديث الباب املتعارضة
امتنع من الصالة على من قتل  أبن املراد منه أن الرسول جابر حديثمث بينا توجيه  ،ضعف حديث علي 

ين تعظيما لتلك األحوال وتغليظا وتشديدا من النيب  ,نفسه حىت ينزجر  ،لتلك اجلناَيت وعلى صاحب الدا
 (3)يف املسألة. ذكر اإلمام ابن شاهني بعض اآلاثر املختلفة، مث منها األحياء

 مع الترجيح المطلب الثالث: مناقشة األقوال

 أهنما رجحا حديث جابر بن مسرة على حديث عليو ابن شاهني وابن اجلوزي  :تقدم رأي اإلمامني 
حمدود ومرجوم وقاتل اتفقوا على الصالة على كل مسلم  ألن العلماء كافة ا،وإن كان معناه صحيح لضعفه،
ل ال وأن أهل الفض ،يف حد وعن مالك وغريه أن اإلمام جيتنب الصالة على مقتول ،وولد الزان النفس

"كل ذلك أردع ألمثاهلم ال أن ذلك متعني  :نقله القاضي عياض مث قاليصلون على الفساق زجرا هلم. 
  (4).وعليه يتأول بعضهم ما جاء عن األوزاعي وعمر بن عبد العزيز يف ترك الصالة على قاتل نفسه" ،عليهم

ولكن قال  ،الصالة على قاتل نفسه سول وعليه حيمل حديث جابر بن مسرة يف ترك الر  :قلت
وأما املسلم القاتل  ،فمات كافرا فلم يصل لذلك ,"لعل هذا القاتل لنفسه كان مستحال لقتل نفسه :القرطيب

"يرد قول القرطيب: كان  :ورده الشيخ حممد بن علي األثيويب بقوله (5).لنفسه فيصلى عليه عند كافة العلماء"

                                                 

خ احلديث البن انس 2259برقم  7/51سلم يف صحيحه كتاب اجلنائز، ابب ترك الصالة على القاتل نفسه، ( أخرجه م1)
 . 305اإلعالم ص  405-404شاهني ص 

 قدم خترجيه يف مسألة )الصالة على املدين( فهو حديث ضعيف. ( ت2)

 . 307 -305اإلعالم ص  412-409، 405 -404( انسخ احلديث البن شاهني ص 3)

  . 3/454( إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 4)

 . 2/637( املفهم للقرطيب 5)
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 "وأما تركه  :"أما أان فال أصلي عليه" ألن التقدير وأما أنتم فصلوا عليه" مث قال مستحال.... اخل قوله 
  (1).الصالة عليه مع كونه مسلما زجرا لغريه لئال يتجاسروا بقتل أنفسهم"

كن حيمل ول ،اجحو الر هحديث علي  تضعيفابن شاهني وابن اجلوزي يف  :أن قول اإلمامني :فاخلالصة
 علم. أوهللا  ،خرونترك الصالة عليه زجرا وتوبيخا ولكن صلى عليه اآل حديث جابر أن الرسول 

** *** ** 

                                                 

 . 265، 19/264ذخرية العقىب بشرح اجملتىب ( 1)
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 الثانيالمبحث 

 الجلوس قبل وضع الجنازة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الجلوس قبل وضع الجنازة

  :مشروعية الجلوس لمن تبع الجنازة األحاديث الدالة على عدم 

فمن تبعها فال  ،إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا" :قال رسول هللا  :قال عن أيب سعيد اخلدري  ( 1)
 ( 1) ."يقعد حىت توضع

 ( 2"من تبع جنازة فال يقعدن حىت توضع".) :عن النيب  عن أيب هريرة  ( 2)

 : از جلوس التابع قبل وضع الجنازةاألحاديث الدالة على جو

فمر حبرب من  ,ضع يف اللحدو زة حىت تيقوم يف اجلنا كان رسول هللا " :عن عبادة بن الصامت  ( 1)
  (3)."اجلسوا وخالفوهم" :اليهود فقال: هكذا نفعل فقال النيب 

ال جيلس حىت توضع  املدينة أول ما قدمنا فكان النيب  قدمنا مع رسول هللا  :عن علي قال ( 2)
  ".(4)وكان يؤخذ ابآلخر فاآلخر من أمر رسول هللا  ،مث جلس بعد وجلسنا معه ،اجلنازة

                                                 

 3/230صحيح البخاري كتاب اجلنائز، ابب من تبع جنازة فال يقعد حىت توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر ابلقيام،  (1)
 . 1/474، االعتبار 2218برقم  7/31، صحيح مسلم كتاب اجلنائز، ابب القيام للجنازة، 1310برقم 

وعند  1309برقم  3/229صحيح البخاري كتاب اجلنائز، ابب مىت يقعد إذا قام للجنازة،  :انظر . وهأخرجه البخاري حن( 2)
فجاء أبو سعيد  ,بيد مروان فجلسا قبل أن توضع "كنا يف جنازة فأخذ أبو هريرة  :يقول أبو سعيد املقربي :البخاري قصة

 قم، فوهللا لقد علم هذا أن النيب  :فأخذ بيد مروان فقال صدق". وأخرج ابللفظ األول  :فقال أبو هريرة ,هناان عن ذلك
لكن فيه عثمان بن مقسم كذبه  1/475االعتبار  :انظر .احلازمي من طريق عثمان بن مقسم عن ابن املسيب عن أيب هريرة

فضعفه شديد غري  4/179اللسان  :انظر ,"مرتوك" :ابن معني وغريه تركه حيىي القطان وابن املبارك وقال النسائي والزرقاين
يسري. ورواه البيهقي من طريق النسائي عن عبد هللا بن عبد الرمحن األذرمي عن قاسم بن يزيد اجلرمي عن الثوري عن سهيل 

عن حممد بن سلمة احلراين عن ابن اسحاق عن حممد  2/265بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة حنوه. وأخرجه أيضا أمحد 
وهلذا  ,ابن اسحاق عنعنة فيه رجاله ثقات إال أن ,التيمي عن سعيد بن مرجانه عن أيب هريرة به حنوه بن إبراهيم بن احلارث

. مث إن للحديث شاهدا من حديث أيب سعيد 13/36"صحيح لغريه وهذا إسناد ضعيف" املسند  :قال حمققوا املسند
"روى هذا احلديث الثوري عن  :احلديث حيث قاليف بعض ألفاظ  اختالفاذكر اإلمام أبو داود  ,السابق املتفق على صحته

وسفيان  ,حىت توضع يف اللحد: حىت توضع ابألرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال فيه
"ورواه  :تعليقا على كالم أيب داود السابق 3/230. وقال احلافظ يف الفتح 3/38سنن أيب داود  ".أحفظ من أيب معاوية
"حىت توضع" حسب وزاد "قال سهيل: ورأيت أاب صاحل ال جيلس حىت توضع عن مناكب الرجال".  :جرير عن سهيل فقال

كما قال   ,ورواية أيب معاوية مرجوحة ,األول بفعل أيب صاحل ألن راوي اخلرب أعرف ابملراد منه رجح عند البخاريتمث قال "و 
 أبو داود". 

 .108وهو حديث ضعيف. انظر: ص/لقيام للجنازة. ( سبق خترجيه مفصال يف مسألة ا3)
 =( انفرد احلازمي هبذا اللفظ من طريق أيب معشر عن حممد بن عمرو بن علقمة عن واقد بن عمرو بن سعد عن انفع بن جبري 4)
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في الجلوس قبل وضع الجنازة مع أدلتهم.

فا على تلفة مث اختليث املخحاداحلازمي واجلعربي وأوردا فيها األ اخلمسة: ئمةذكر هذه املسألة من اآل 
 قولني: 
ويرى أن أحاديث النهي عن اجللوس حىت  ،ذهب اإلمام احلازمي إىل وقوع النسخ يف املسألة  ( 1)

صرح و  ،صرح عبادة بن الصامت، حيث ذلك، واستدل لذلك بتصريح الصحابة بضع اجلنازة منسوخةتو 
" روي هذا  :مث قال ،وأشار احلازمي إىل أن حديث عبادة فيه ضعف ،بذلك أيضا علي ابن أيب طالب 

سعيد غري أن حديث أيب  ،ولو صح لكان صرحيا يف النسخ ،احلديث من غري هذا الطريق وفيه أيضا كالم
 ،أصح وأثبت فال يقاومه هذا اإلسناد" مث ذكر حديث علي وقال: "وهذا احلديث هبذا األلفا  غريب أيضا

مث إنه قد بني يف عنوان  ،فاإلمام احلازمي قد أثبت النسخ مبجموع حديث عبادة وعلي ,ولكنه يشيد ما قبله"
لنهي عن اجللوس حىت توضع اجلنازة "ابب ا :حيث قال ،الباب ما يدل أنه ترجح لديه النسخ يف املسألة

  (1)ونسخ ذلك".

ألنه قد نقل مذهب النسخ مث قال عن حديث  ،مال اإلمام اجلعربي إىل اجلمع بني الرواَيت  ( 2)
مث مجع بني  ،"وال يقوى لتزلزله" أي أن حديث عبادة ال يقوى لنسخ األحاديث األخرى لضعفه :عبادة

"وميكن اجلمع بكراهة اجللوس قبل  :على الكراهة حيث قالاألحاديث حبمل أحاديث النهي عن اجللوس 
  (2).وضعها يف اللحد"

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

ألهل آخر  مسلكاك ا هن، بينمأهنما اختلفا على مسلكنيو احلازمي واجلعربي  :تقدم قول اإلمامني 
 يف ثالثة مسالك:فاختالف العلماء يف ذلك منحصر العلم يف إزالة التعارض، 

فحملوا األمر ابلقيام  ،اختار هذا املسلك مجاعة من العلماء ؛اجلمع بني الرواَيت املسلك األول:
                                                 

وفيه أبو معشر جنيح بن عبد  316 /، الرسوخ ص1/477االعتبار  :انظر .عن مسعود بن احلكم الزرقي عن علي به =
وبقية رجاله ثقات إال حممد بن عمرو فهو )صدوق له أوهام( فاحلديث  998 /كما يف التقريب ص  ,ضعيف فهو نالرمح

 :ولكنه يشيده ما قبله". قلت ،"وهذا احلديث هبذه األلفاظ غريب أيضا :وإليه أشار احلازمي بقوله ،هبذا اللفظ فيه ضعف
ام يف اجلنازة( وهي ألفاظ اثبتة ولكنها تدل على نسخ القيام ملن سبق حديث علي أبلفاظ أخرى حنوه خمرجا يف مسألة )القي

وإما إنه ورد يف  ،وأما ما يدل على نسخ قيام التابع فهو إما ورد يف حديث عبادة فهو ضعيف كما تقدم ،مرت به اجلنازة
ظ من حديث علي ما يدل ولكن الذي يظهر يل أن احملفو  ،ذكر األلباين يف أحكام اجلنائز طريقني هلذا اللفظ ،حديث علي

 :وقال احلازمي ،وأما ما يدل على نسخ التابع فهو غري حمفوظ كما أشار إليه احلازمي واجلعربي ،على نسخ قيام من مرت به
والذي قبله هو حديث عبادة فيه من هو منكر  :"وهذا احلديث هبذه األلفاظ غريب أيضا ولكنه يشيد ما قبله". قلت

 "غريب".  :ال اجلعربي بعد حديث عليوق ،فضعفه شديد ،احلديث
  .478-1/473( االعتبار 1)
 . 317 /الرسوخ ص (2)
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 ،قاله النووي ،وأما ما ورد من القعود فهو حممول على بيان اجلواز ،ملشيع اجلنازة على الندب واالستحباب
بل إن احلافظ ابن حجر عزى  ،كنه مل يتعذر هناورد دعوى النسخ ألن النسخ إمنا يكون إذا تعذر اجلمع ول

 ستحباب القيام إىل أكثر الصحابة والتابعني. القول اب
واختاره الشعيب  ،كما مال إليه اجلعربي  ،على الكراهةقبل وضع اجلنازة  وبعضهم محل القعود

ع اجلنازة كما تقدم يف لعدم ثبوت األحاديث يف القعود لتاب ،ولكن اجلمع بني الرواَيت فيه نظر (1)،والنخعي
 ختريج األحاديث. 

واأللباين  والطحاوي اإلمام احلازمي وابن عبد الرب اختاره ،دعوى النسخ يف املسألة املسلك الثاين:
استدلوا ، حيث رأوا أن األمر بقيام املشيع للجنازة حىت توضع منسوخ أيضا كنسخ قيام من مرت به ،وغريهم

 (2)،ن القعود هو آخر األمرين يف ذلكأبجاء التصريح منهما ، حيث لذلك حبديث عبادة وحديث علي 
وأما حديث علي فاحملفو  فيه هو ما يدل على نسخ قيام من مرت  ،ولكن جياب أبن حديث عبادة ضعيف
مث إن أاب هريرة ملا جلس مع مروان قبل وضع اجلنازة أنكر عليه أبو  ،به دون قيام اتبعها كما تقدم ذلك

فتبني من هذا أن أاب هريرة وأاب سعيد كاان يرَين  ،فاعرتف أبو هريرة ملا أنكر عليه أبو سعيد ،سهسعيد يف جلو 
ما " :حيث قاال ،بل جاء عن أيب سعيد وأيب هريرة التصريح أبن هذا احلكم مل ينسخ ،عدم نسخ قيام التابع

فالذي تبني يل  ،خترجيه فهو حديث صحيح كما تقدم "شهد جنازة قط فجلس حىت توضع رأينا رسول هللا 
 وهللا أعلم.  ،فهو مسلك ضعيف ،أن النسخ مل يثبت

حكى اإلمام ابن عبد الرب عن مجاعة من السلف أهنم رأوا أن قيام التابع مل يكن املسلك الثالث: 
ا وأهن ،أبن أحاديث القيام أصح وأكثرالقيم ذكر اإلمام ابن واستدلوا عليه كما وأوجبوا القيام له.  ،منسوخا

 (3) .مبقتضاها يدل على أهنا حمكمة غري منسوخة مث إن عمل الصحابة بعد النيب  ،صرحية املعا يف ذلك
لجنازة حىت لتابع لقيام ا فيقال إن ،هو الصواب الثالثسلك املأن والعلم عند هللا فالذي ترجح لدي 

 ،النسخ حية يفانت صر كل إهنا إن صحتو  ،وأما األحاديث املخالفة هلذا فهي ضعيفة ،توضع فهو حمكم
كثر أما ما قاله أو  ،حيحم الصألن الضعيف ال يقاو  ،وكذلك مسلك اجلمع بينها ال معا له ،ولكنها مل تصح

لى عليس اعتمادهم و  ،عاك املالصحابة والتابعني يف استحباب القيام فهم قالوا به لقرينة فهموا هبا ذل
 األحاديث الضعيفة كما تقدم بيانه. 

ويف  ،جاء يف بعض الرواَيت "حىت توضع" فحسب، أن املشيع للجنازة ال جيلس حىت توضع فالراجح
رجح األخري كل من األئمة ، ويف بعضها "حىت توضع على األرض" ،بعض الرواَيت "حىت توضع يف اللحد"

 :وى بلفظألن راويه هو الثوري أحفظ من أيب معاوية الذي ر  ،البخاري وأبو داود واألثرم واحلافظ ابن حجر
                                                 

 .3/230فتح الباري  ،7/32املنهاج للنووي انظر:  (1)
 . 101-100أحكام اجلنائز ص  ،2/15شرح معاين اآلاثر  ،268-6/266التمهيد  (2)
 . 8/318عون املعبود  ،8/321هتذيب السنن مع العون  (3)
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ألن  ،بفعل أيب صاا مبا يوافقه "حىت توضع على األرض" :ورجح البخاري لفظ ،"حىت توضع يف اللحد"
ابب " :وكذلك أشار البخاري إىل ترجيح رواية الثوري بقوله، (1)راوي اخلرب أعرف ابملراد منه كما قاله احلافظ

  (2)."أمر ابلقيام فإن قعد ،من تبع جنازة فال يقعد حىت توضع عن مناكب الرجال
، لحد"ع يف التوض" :ويظهر منه أيضا أن البخاري اختار مسلك الرتجيح يف إزالة التعارض بني

 وهللا أعلم.   "حىت توضع على األرض"وبني:
** *** ** 

                                                 

 . 2/112، تلخيص احلبري 3/230فتح الباري  (1)
 .3/230صحيح البخاري مع الفتح  (2)
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 األولالمبحث 

 .جود القرآنس

 األحاديث الواردة في سجود القرآن: األولالمطلب 

 :في سجدات المفصل  األحاديث الواردة في سجود النبي

إال أن شيخا  ،ومل يبق أحد إال سجد ،ابلنجم فسجد أقر  أن النيب " :عن عبد هللا بن مسعود ( 1)
 1."ا "لقد رأيته قتل كافر  :قال عبد هللا ،يكفيين هذا: وقال ,أخذ كفا من تراب فرفعه إىل جبهته

ء من إنس وجن قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه كل شي أن النيب " :عن أيب هريرة  ( 2)
 السَّمااءُ  ِإذاا﴿العتمة فقرأ  صليت مع أيب هريرة  :عن أيب رافع قال :ويف لفظ عند البخاري ,"وشجر
فال أزال أسجد فيها حىت  ,سجدت هبا خلف أيب القاسم  :ماهذه؟ قال :فقلت ،فسجد ﴾اْنشاقَّتْ 
 2.ألقاه"

 :ذلكفي   سجود النبي األحاديث الواردة في عدم

 3.من املفصل منذ حتول إىل املدينة" ءمل يسجد يف شي أن النيب " :عن ابن عباس 

                                                 

، وابب سجدة 1067، برقم 2/701صحيح البخاري، كتاب سجود القرآن، ابب ما جاء يف سجود القرآن وسنتها،  (1)
سخ ، ان1297، برقم 5/76، صحيح مسلم، كتاب املساجد، ابب سجود التالوة، 1070 برقم 2/704النجم، 

 .278، اإلعالم ص:313احلديث البن شاهني ص: 

انظر:  .اللفظ األول:أخرجه ابن شاهني والدارقطين عن خملد بن حسني عن هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة به (2)
، 315، انسخ احلديث البن شاهني ص:1508، برقم 1/391السنن للدارقطين، كتاب الصالة ابب سجود القرآن 

ات فإسناده صحيح كما قاله الشيخ جمدي يف تعليقه على السنن للدارقطين . واللفظ الثاين:أخرجه البخاري يف رجاله ثق
 .1078، برقم 2/712صحيحه، كتاب سجود القرآن، ابب من قرآ السجدة يف الصالة فسجد فيها 

عن احلارث بن عبيد أيب قدامة عن مطر  أخرجه أبو داود وابن خزمية والبيهقي وابن شاهني وابن اجلوزي كلهم من طريقني (3)
، برقم 2/82الوراق عن عكرمة عن ابن عباس به . انظر: سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب من مل ير السجود يف املفصل، 

مل يسجد يف املفصل منذ حتول املدينة  ، صحيح ابن خزمية، كتاب الصالة، ابب الدليل على ضد من زعم أن النيب 1403
، انسخ احلديث البن 2/313السنن الكربى، كتاب الصالة، ابب من قال يف القرآن إحدى عشرة سجدة  ،1/280

، وفيه 212وفيه احلارث بن عبيد أبو قدامة )صدوق خيطئ( كما يف التقريب ص: .278، اإلعالم ص:315شاهني ص:
 :ف" وقال احلافظ عنها يف التلخيص"صدوق كثري اخلطأ وحديثه عن عطاء ضعي947أيضا مطر الوراق قال يف التقريب ص:

أبو  ،" هذا حديث ال يصح :1/444، وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية 2/8" مها من رجال مسلم ولكنهما مضعفان" 
وال يكتب حديثه"، وقال  ءقال أمحد: "مضطرب احلديث "، وقال حيىي:"وليس بشي ، قدامة امسه احلارث بن عبيد األايدي

 السََّماءُ  ِإَذايف ﴿ :" وهذا عندي منكر يرده قول أيب هريرة "سجدت مع رسول هللا 6/70يف التمهيد ابن عبد الرب 
فقد ضعفه أهل العلم ابحلديث لضعف يف : "2/86وقال احلافظ يف الفتح .  "ومل يصحبه أبو هريرة إال ابملدينة ﴾اْنَشقَّتْ 

ة من أثبت ذلك أرجح إذ املثبت مقدم على النايف"، وقال األلباين:" بعض رواته واختالف يف إسناده، وعلى تقدير ثبوته فرواي
 = ِإَذايف " ﴿ امسه احلارث بن عبيد كالمها ضعيف"، وقال أيضا:" صح سجود النيب  ةمقدا إسناده ضعيف مطر الوراق وأاب
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 آراء العلماء في سجود القرآن مع أدلتهم: الثانيالمطلب 

وأوردا فيها األحاديث  ،هني وابن اجلوزيابن شا اخلمسة: ذكر مسألة سجود القرآن من األئمة 
عند ما قرأ سورة النجم  ذهب اإلمام ابن شاهني إىل نسخ األحاديث الدالة على سجدة النيب ، و املتعارضة

استدل على دعوى النسخ أبنه جاء يف بعض طرق حديث ابن مسعود  ،على تقدير صحة حديث ابن عباس
مل  وحديث ابن عباس يدل على أن النيب  ،ورة النجم مبكةس سجد عند قراءة ما يدل على أن النيب 

فثبت ابلتاريخ أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث  ،يسجد يف شيء من املفصل مند حتول إىل املدينة
وهذا : "ولكنه علق القول ابلنسخ على صحة حديث ابن عباس حيث قال ،ابن مسعود وما يف معناه

فإن  ،والسجود يف سورة النجم كان مبكة ،ث ابن مسعود كان مبكةألن حدي ،احلديث يوجب نسخ األول
فإن صح  ،وإسناد حديث ابن مسعود فصحيح ال علة فيه ،صح حديث مطر الوراق هذا هو انسخ لألول

 1" منسوخ احلكم .وهللا أعلم".أو"اقر  ﴾اْنشاقَّتْ  السَّمااءُ  ِإذاا﴿حديث مطر فسجدة النجم و
حيث  ،وضعف حديث ابن عباسلصحته  ديث ابن مسعود حب العمل وذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل

 ،سجدة النجم :فإن يف املفصل ثالث سجدات ،والعمل عليه عندان ،"احلديث األول صحيح: قال رمحه هللا
 ،أاب قدامة امسه احلارث ابن عبيد األَيدي نفإ ،واحلديث الثاين ال يثبت ،وسجدة العلق ،وسجدة االنشقاق
 2.وال يكتب حديثه" ء"ليس بشي :وقال حيىي بن معني ،هو مضطرب احلديث :نبلقال أمحد بن ح

 مناقشة األقوال مع الترجيح:: الثالثالمطلب 

ني لة التعارض بيف إزا ختلفاارأي كل من اإلمام ابن شاهني، واإلمام ابن اجلوزي، وأهنما تقدم بيان  
 األحاديث على مسلكني:

 ،ابن شاهني على تقدير صحة حديث ابن عباس اختاره ملسألة:املسلك األول: ادعاء النسخ يف ا
"قرأت  :حبديث ابن عباس وحبديث زيد بن اثبت . واستدل على ذلكمالك فيما نقله النووي أيضا واختاره

والسجود يف سورة النجم   ،أبن حديث ابن مسعود كان مبكة وقالوا:، 3والنجم فلم يسجد فيها" على النيب 
ويؤيده أيضا  ،مل يسجد منذ أن حتول إىل املدينة ابن عباس فيه التصريح أبن الرسول  وحديث ،كان مبكة

ولكن أجيب على هذا أبن هذا االستدالل إمنا يتم إذا كان حديث ابن عباس اثبتا، ولكنه مل  ،حديث زيد
النجم  سجد يف سورة يثبت كما تقدم تفصيله عند خترجيه، وخالفه أيضا حديث أيب هريرة "أن النيب 
"لكان املثبت أوىل من : وسجدان معه"، قال احلافظ يف الفتح:"رجاله ثقات" وعلى تقدير ثبوته قال احلافظ

                                                 

احلديث ضعيف وذلك لثالثة فاخلالصة أن  .10/76ضعيف سنن أيب داود  :انظر .وغريها من املفصل" ﴾اْنَشقَّتْ  السََّماءُ  =
 الثالث: خمالفة احلديث لألحاديث الصحيحة. الثاين: اختالف يف إسناده. األول: ضعف يف بعض رواته . أمور:

 .317-316انسخ احلديث البن شاهني ص: (1)

 .280اإلعالم ص:  (2)

 .1073، برقم 2/706صحيح البخاري  (3)
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وال عمل أقوى من عمل عمر وعثمان  ،"مث لو صح لكان املثبت أوىل من النايف وقال ابن حزم: النايف"
 مث إنه ،يح يف داللته على النسخولكنه غري صر  ،وأما حديث زيد فهو صحيح 1حبضرة الصحابة ابملدينة"،

 .ةفدعوى النسخ ضعيف كما سيأيت .  ميكن اجلمع بينه وبني حديث ابن مسعود
 يث أهنمح ،باسذهب اآلخرون إىل ترجيح حديث ابن مسعود على حديث ابن عاملسلك الثاين: 

 ،ضعفوا حديث ابن عباس لضعف يف إسناده وملخالفته لألحاديث الصحيحة
وأبو هريرة متأخر  ،يف سورة النجم هريرة وفيه التصريح أبنه سجد مع الرسول منها حديث أيب  

  " تواترت اآلاثر أيضا عن رسول هللا :بل قال اإلمام الطحاوي ,اإلسالم إمنا أسلم ابملدينة بعد فتح خيرب
" .2 

 ألن حديث ابن عباس ضعيف فال يقاوم ،أقوى املسلكني هو املسلك الثاينرتجح أن يفالذي 
وأما حديث زيد بن اثبت فالعلماء قد مجعوا  ،كما رجحه مجاعة من العلماء احملققني  ،األحاديث الصحيحة

 وقالوا إنه حيتمل يف حديث زيد أن الرسول  ،يف املفصل وبني األحاديث األخرى يف سجود الرسول  هبين
أو  ،ت كان وقت الكراهةأو لكون الوق ،وحيتمل أنه كان على غري وضوء ،مل يسجد لسبب من األسباب

أو ترك السجدة لبيان اجلواز  ،كان مستمعا لقراءة زيد  لكون القارت مل يسجد ألنه جاء فيه أن الرسول 
 . وهللا أعلم 3حتمال األخري هو الذي رجحه احلافظ ابن حجر وغريه .واال ،وأنه غري واجب

** *** ** 

                                                 

 .5/110 ، احمللى5/78، املنهاج للنووي 2/706فتح الباري  (1)

 .1/463املصادر السابقة، شرح معاين اآلاثر  (2)

 .1/457، وذكر هذه األوجه أيضا اإلمام الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 2/706فتح الباري  (3)
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 المبحث األول

 زكاة البقر

 .المطلب األول: األحاديث الواردة في زكاة البقر

 في زكاة البقر: معاذ بن جبل حديث 

ومن   ،ني تبيعاأمره أن أيخذ من البقر من كل ثالثو  ،إىل اليمن بعثه أن رسول " :بن جبل  عن معاذ
 (1)  .ثواب معافرا" ومن كل حامل دينارا أو عدله ،مسنة بقرة كل أربعني

 حديث الزهري رحمه الله في زكاة البقر:

ويف  ،ويف مخس عشرة ثالث شياه ،ويف عشر شااتن ،يف كل مخس من البقر شاة :عن الزهري قال
فإذا زادت على  ،بقرة إىل مخس وسبعني فإذا كانت مخسا وعشرين ففيها :قال الزهري ،عشرين أربع شياه

 (2).فإذا زادت على عشرين ومائة يف كل أربعني بقرة" ،مخس وسبعني ففيها بقراتن إىل عشرين ومائة

 آراء العلماء في زكاة البقر :المطلب الثاني

ديثني فأوردا فيها ح ،احلازمي واجلعربي يف كتابيهما من األئمة اخلمسة: ذكر مسألة نصاب زكاة البقر 
وقال بعد  ,حديث الزهري وأنه حمكم فال يعارضهديث معاذ حب العملاختار اإلمام احلازمي  متعارضني،

ألنه أصح  ،"وعلى اجلملة االعتماد على حديث معاذ :حكايته مسلك النسخ واختالف العلماء يف املسألة
وأما  (3).ا فيه من االنقطاع"وأما حديث الزهري فال يقاومه مل ،وله شواهد يف السنن ،ما يوجد يف الباب

                                                 

 وائل أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزمية واحلازمي من طرق عن األعمش عن أيب (1)
وأخرجه أبو داود من طريق األعمش عن إبراهيم عن مسروق به، وأخرجه أمحد وأبو داود من  ,،عن مسروق عن معاذ 

أشار  ," واحلديث اثبت متصل" :به، ورجاله ثقات وقال ابن عبد الرب يف التمهيد طريق األعمش عن أيب وائل عن معاذ
" صحيح على شرط  :ث فاحلديث صحيح وحسنه الرتمذي، وقال احلاكماحلافظ ابن حجر واأللباين إىل طرق أخرى للحدي

، سنن أيب داود،  5/233انظر: املسند  .36/365ووافقه الذهيب كما صححه الشيخ األلباين وحمققوا املسند  "الشيخني
اء ج ، سنن الرتمذي، كتاب الزكاة، ابب ما1578-1576برقم  161-2/160كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة، 

، سنن 2452-2449برقم  5/26، سنن النسائي، كتاب الزكاة، ابب زكاة البقر، 623برقم  3/20يف زكاة البقر، 
، السنن 6841برقم  4/21، املصنف لعبد الرزاق 1803برقم  2/382ابن ماجه، كتاب الزكاة، ابب صدقة البقر، 

خزمية، كتاب الزكاة، ابب صدقة البقر، بذكر لفظ ، صحيح ابن 4/98الكربى، كتاب الزكاة، ابب كيف فرض صدقة البقر 
، تلخيص احلبري 3/268الغليل  إرواء، 336، الرسوخ ص:1/487، االعتبار 2268برقم  4/19 جممل غري مفسر

2/152. 
وأخرجه أبو داود يف  ,أخرجه احلازمي من طريق أيب داود عن حممد بن عبيد عن حممد بن ثور عن معمر عن الزهري مرسال (2)

ولكن احلديث عندمها شطره األول موقوف على جابر وأما شطره  ,ملراسيل والبيهقي من الطريق السابق موقوفا على جابرا
رجال اإلسناد ثقات إال أن احلديث مرسل انظر: املراسيل أليب داود، ابب صدقة السائمة  الثاين فهو من قول الزهري .

 .1/489، االعتبار 4/99ابب كيف فرض صدقة البقر ، السنن الكربى، كتاب الزكاة، 109برقم  215ص:
 .1/490االعتبار  (3)
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مث رد  "،أبنه انسخ ألثر الزهري" :وقال عن حديث معاذ ،اإلمام اجلعربي فإنه قال بوقوع النسخ يف املسألة
 :وعقب عليه بقوله ،هبم اوكان خاص ،على قول الزهري أبن ما جاء يف حديث معاذ كان ختفيفا ألهل اليمن

 (1)."واألصل عدم التخصيص فيعم"

 مناقشة األقوال مع الترجيح. :ب الثالثالمطل

 : على مسلكنينياختلف العلماء يف رفع التعارض بني احلديث 
 ولني:اختلف أصحاب هذا املسلك على ق املسلك األول: ادعاء النسخ يف املسألة.

ر دليال يدل مل يذك لكنهو  ،ذهب اإلمام اجلعربي إىل أن حديث معاذ انسخ ألثر الزهري القول األول:
ليس خباص و  ،جميعام للعواألصل عدم التخصيص فيعم" يعا أن حديث معاذ : "إال أنه قال ،لى النسخع

 كما قال به الزهري.  ،أبهل اليمن
 استدلوا علىو  ،ث معاذحلدي ذهب اإلمام الزهري وغريه إىل أن حديث الزهري هو الناسخ القول الثاين:
 ذلك بثالثة أمور.

تبيع ويف كل أربعني   بقرةيف كل ثالثني :" وبلغنا أن قول النيب  :مبا جاء عن الزهري أنه قال ( 1)
ديث معاذ كان حا أبن ري هذمث كان هذا بعد ذلك" فدل أثر الزه ،أن ذلك كان ختفيفا ألهل اليمن ،بقرة

ىت أييت دليل حتخصيص دم الولكن رده اإلمام اجلعربي أبن األصل ع ،وكان خاصا أبهل اليمن ،أول األمر
 ال دليل هناك فيكون احلكم عاما.و  ،للتخصيص

ت ا" مث وإن ثببلغني "لزهر ألثر منقطع كما يدل قول اأن ا :منها ؛وأجيب على هذا االستدالل أبجوبة
 الحتمال أن يكون من اجتهاده. ،عن الزهري فهو غري صريح على النسخ

ء ما زم جان حب روواستدلوا أيضا حبديث رواه حبيب بن حبيب عن عمرو بن هرم يف كتاب عم ( 2)
"  :الطربي قالله" و   أصلالحديث بقوله:"ولكن أجاب عليه اإلمام ابن بطال  ،يدل مبا يوافق أثر الزهري

عمرو بن حزم خالف ذلك "  يف الصدقة آلل "واملعروف يف كتاب النيب  :واه غري متصل" وقال ابن بطال
 أي خالف ما جاء يف هذا احلديث الضعيف .

فالنظر  ،قد عدل البقرة ابإلبل يف اهلداَي واألضاحي أبن النيب  ؛نظراستدلوا أيضا بطريق ال ( 3)
يقتضي أن تكون زكاة البقر تعادل زكاة اإلبل أيضا، ولكن جياب عن هذا االستدالل أبنه قياس يف مقابل 

ومن هنا تبني لنا أن مسلك النسخ ضعيف، كما رده غري واحد من األئمة منهم  ضعيف،وهو  ،النص
 (2) بيهقي وابن بطال وغريهم.احلازمي وال

وذلك  حملكمأنه هو او بقرة ديث معاذ يف نصاب الحب إىل العمل كثري من العلماء  ذهباملسلك الثاين: 
 لألمور التالية:

                                                 

 .338-337(الرسوخ ص:1)
  .4/99، السنن الكربى للبيهقي 379-3/377شرح ابن بطال على صحيح البخاري  ,1/490االعتبار  انظر: (2)
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ال يقاوم ف ،نقطعيف موأما أثر الزهري فهو ضع ،إن حديث معاذ أصح وأثبت ما يوجد يف الباب ( 1)
 كما قاله احلازمي .  ،حديث معاذ

وإليه  ، معناهيفوما  وهو مشهور بني العلماء من أثر الزهري ،معاذ له طرق وشواهدإن حديث  ( 2)
 . " وما قبله أكثر وأشهر" :أشار البيهقي بقوله عن حديث معاذ

ا حكى كم  ،عاذمديث حنقل العلماء اإلمجاع على أن املعترب يف نصاب البقر هو ما جاء يف   ( 3)
 عنهقل ن ،وعبيد وغريهميضا أباع أوحكى اإلمج ،نقل عنه ابن بطال ،اإلمجاع اإلمام ابن عبد الرب وابن املنذر

 . شيخ اإلسالم ابن تيمية

احلازمي  : هو الصواب كما رجحه كل من األئمةين االثسلك املفالذي ترجح لدي والعلم عند هللا أن 
 (1) وابن عبد الرب وابن بطال وابن تيمية والبيهقي والصنعاين وغريهم.

** *** ** 

                                                 

  .2/321السالم  ، سبل25/36، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 7/56التمهيد  ادر السابقة،انظر: املص (1)
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 حث الثانيالمب

 حكم الركاز

 المطلب األول: األحاديث الواردة في حكم الركاز

 :الواردة على أن في الركاز الخمس األحاديث

 (1)." ويف الركاز اخلمس" :عن النيب  عن أيب هريرة  ( 1)
 (2).يف الركاز اخلمس" "قضى النيب  :عن ابن عباس  ( 2)

 (3)." يف الركاز اخلمس" :عن النيب  عن جابر  ( 3)

 (4..مثله " عن النيب  مرو بن عوف عن ع ( 4)

  العشر:الواردة على أن في الركاز  األحاديث

 (5)." يف الركاز العشر" :أنه قال عن النيب  عن ابن عمر 
                                                 

، صحيح مسلم، كتاب احلدود، ابب 1499برقم  3/464صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس....،  (1)
 .261ص: لألثرم، انسخ احلديث 4440برقم  11/222جرح العجماء واملعدن والبئر جبار، 

 .به ائيل عن مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أخرجه أمحد وابن ماجه وابن أيب شيبة والطرباين من طرق عن إسر  (2)
، املصنف البن أيب 2510برقم  3/199، ابب من أصاب ركازا، اللقطة، سنن ابن ماجه، كتاب 1/314انظر: املسند: 

 ، رجاله ثقات إال ان يف رواية11/277، املعجم الكبري 3/225شيبة، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز جيدوه القوم فيه زكاة 
، ولكن احلديث صحيح ابلشواهد كما صححه الشيخ األلباين يف 415مساك عن عكرمة اضطرااب كما يف التقريب ص:

 .5/59تعليقه على سنن ابن ماجه وحمققوا املسند
 أخرجه أمحد وأبو يعلى والبزار من طريق جمالد بن سعيد عن الشعيب عن جابر به، وفيه جمالد بن سعيد وهو ليس ابلقوي كما (3)

، وأخرجه أمحد أيضا من طريق ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر وفيه ابن هليعة وفيه مقال وأخرجه 920يف التقريب ص:
الطرباين من طريق آخر عن أيب الزبري عن جابر ولكن فيه حممد بن عبد الرمحن ابن ليلى وهو صدوق سيئ احلفظ جدا كما 

، مسند أيب 894برقم  1/423، كشف األستار للبزار 353، 336، 3/335، انظر: املسند 871يف التقريب ص:
خيلو طريق من مقال ولكنه  ، واحلديث ال4128برقم  256، 4/255، املعجم األوسط 2134برقم  4/101يعلى 

"صحيح  :، وقال حمققوا املسند3679كما حسنه الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع برقم   هحسن مبجموع طرقه وشواهد
 .453، 22/445تعليقهم على املسند  لغريه" انظر:

أخرجه ابن أيب شيبة من طريق خالد بن خملد والطرباين من طريق إمساعيل بن أيب أويس كالمها عن كثري بن عبد هللا بن عمرو  (4)
كبري ، املعجم ال3/225انظر: املصنف، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز جيدوه القوم فيه الزكاة  بن عوف عن أبيه عن جده به.

، وإمساعيل 291، وخالد بن خملد صدوق يتشع وله أفراد كما يف التقريب ص:261، انسخ احلديث لألثرم ص:17/14
، وكثري بن عبد هللا )ضعيف( كما يف التقريب 141بن أيب أويس صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه كما يف التقريب ص:

 يث إسناده ضعيف . وهللا أعلم.، فاحلد531، وأبوه مقبول أيضا كما يف التقريب ص:808ص:
وفيه عبد  ،أخرجه ابن حبان وابن اجلوزي وابن عدي من طريق ابن أيب فديك عن عبد هللا بن انفع عن أبيه عن ابن عمر به (5)

"مرتوك" كما يف امليزان  :"منكر احلديث" وقال النسائي :" ضعيف" وقال البخاري552ص: :هللا بن انفع، قال يف التقريب
 =وهذا حديث ال يصح عن  ," رواه يزيد بن عياض عن انفع :أورد ابن اجلوزي هذا احلديث يف املوضوعات وقال ،2/513
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 المطلب الثاني: آراء العلماء في حكم الركاز

فيها حديثني أوردا و  ،األثرم وابن اجلوزي يف كتابيهما من األئمة اخلمسة: ذكر مسألة )حكم الركاز( 
 وأهنا هي احملكمة, وأما اخلمس, الركازيف ألحاديث اليت تدل على أن اب العملمث اتفقا على  ،متعارضني

، وذلك لضعف حديث ابن عمر فإنه اليصلح ملعارضتها حديث ابن عمر الدال على أن يف الركاز العشر
ث وتلك األحاديث أثبت وهي اليت "فهذا خمالف لتلك األحادي :يقول اإلمام األثرم عقب حديث ابن عمر

 (1) .يعتمد عليها"
 (2)."والعمل على احلديث األول فهو أثبت من هذا" :وقال ابن اجلوزي عقب األحاديث

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح:

ض بني ومل أجد مسلكا آخر يف إزالة التعار  يف أحاديث املسألةاألثرم وابن اجلوزي  ني:اإلمام رأيتقدم  
فهو حديث  ،بل مل أجد أحدا ذكر حديث ابن عمر الذي يدل على أن يف الركاز العشر ،أحاديث املسألة

مث إنه  ،وذلك لضعف يف إسناده ،أبن احلديث ضعيف، ضعيف كما تقدم وجه ضعفه مفصال عند خترجيه
" هذا خرب  :به اجملروحنيوقال ابن حبان يف كتا ،الركاز اخلمسيف خمالف لألحاديث الصحيحة الدالة على أن 

 ،يف الركاز العشر قط مل يفرض النيب  ،ال ينكر نفي صحته إال من جهل صناعة العلم ,ابطل ال أصل له
 وهللا أعلم. (3).ويف الركاز اخلمس" ،والبئر جبار ،"العجماء جرحها جبار :وإمنا قال النيب 

** *** ** 

                                                 

قال حيى: عبد هللا بن انفع ويزيد بن عياض ليسا بشيئ" وسيأيت بقية كالم ابن حبان يف املناقشة فهو حديث  رسول هللا  =
برقم  2/475، املوضوعات 2/20، وانظر: اجملروحني 175برقم  60الشوكاين يف الفوائد اجملموعة ص: هضعيف.وذكر 
، وضعفه 2/380، ونصب الراية 316، اإلعالم ص:261، انسخ احلديث لألثرم ص:4/1482، الكامل 1035

 .2/513، ميزان االعتدال 3999األلباين يف ضعيف اجلامع برقم 
 .261انسخ احلديث لألثرم ص: (1)
 .316اإلعالم ص: (2)
 .2/20، كتاب اجملروحني 2/380درين السابقني، نصب الراية انظر: املص (3)
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 المبحث األول

 وقت السحور

 المطلب األول: األحاديث الواردة في وقت السحور

 :السحور تأخيراألحاديث الواردة في 

 إنه النهار :لو أشاء أن أقول ،نعم :؟ قالسحرت مع رسول هللا أت" :حلذيفةقيل  عن حذيفة  ( 1)
فلما أتينا  ،تسحرت مع حذيفة مث خرجنا إىل الصالة" :زر بن حبي قال  :فظ" ويف لإال أن الشمس مل تطلع

 (1)."وليس بينهما إال هنيهة ،املسجد صلينا ركعتني وأقيمت الصالة

نعم هو الصبح إال أن " :قال ؟كيف كان سحوركم مع رسول هللا   :قيل له :عن أيب بن كعب  ( 2)
 (2).الشمس مل تطلع"

 (3).اآلن حني تبني اخليط األبيض من األسود"" :لى الصبحأنه قال بعد ما ص  يعن عل ( 3)
 :السحورالتعجيل باألحاديث الواردة في 

 ِمنا  بْ ياضُ األا  اخْلاْيطُ  لاُكمُ  ي ات اب انيَّا  حاىتَّ  وااْشرابُوا واُكُلوا﴿ هذه اآلية نزلت :عن سهل بن سعد قال ( 1)
ا أرادوا الصوم ربط أحدهم ىف رجله اخليط األبيض فكان رجال إذ ،"من الفجر"ومل ينزل  (4)﴾ْسوادِ األا  اخْلاْيطِ 

                                                 

أخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه والطحاوي واحلازمي من طرق عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة به،  (1)
، سنن 5/396واللفظ الثاين أخرجه النسائي من طريق شعبة عن عدي بن اثبت عن زر عن حذيفة موقوفابه، انظر: املسند 

، سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، ابب ما جاء يف 2151برقم  4/450النسائي، كتاب الصوم، ابب أتخري السحور، 
واحلديث املرفوع يف إسناده عاصم بن هبدلة صدوق  .2/106، شرح معاين اآلاثر 1695، برقم 2/322أتخري السحور، 

ن إسناده الشيخ األلباين، ولكن حمققي املسند ، فهو حسن احلديث كما حس471له أوهام كما يف التقريب ص:
"رجاله ثقات عن عاصم بن هبدلة "فهو صدوق حسن احلديث لكنه قد خولف يف رفع احلديث فقد رواه من هو أوثق :قالوا

انظر: تعليقهم على املسند  ."ال نعلم أحدا رفعه غري عاصم"3/32منه فوقفه، وقال النسائي كما يف حتفة األشراف 
38/382. 

أخرجه احلازمي من طريق عبد هللا بن حممد بن انجية عن حسني بن أيب زيد عن احلسن بن حكم بن طهمان عن أيب جزء  (2)
وابن انجيه ثقة حافظ كما قاله الذهيب يف تذكرة احلفاظ يف ترمجة انجية ويف سري أعالم النبالء  .عن عاصم عن زر عن أيب به

ترمجته يف اللسان  :انظر .واحلسن بن حكم فيه كالم .8/191بان يف الثقات وحسني بن أيب زيد ذكره ابن ح 14/164
، 1/530االعتبار  :وانظر .، وأبو جزء مل أعرف من هو وعاصم ابن هبدلة صدوق له أوهام فاإلسناد فيه ضعف2/253

 .350الرسوخ ص:

عن أيب إسحاق عن هبرية بن مرمي عن  أخرجه الطربي عن هارون بن إسحاق اهلمداين عن مصعب بن املقدام عن إسرائيل (3)
وأخرجه الطربي أيضا من  ,به، فاإلسناد حسن وفيه هارون بن إسحاق ومصعب بن املقدام وهبرية كلهم صدوق علي 

وفيه حبان ابن احلارث ذكره ابن حبان  ,به يطريق شعبة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن حبان بن احلارث عن عل
 .4/171، وابقي رجاله ثقات وصحح إسناده احلافظ بن حجر يف الفتح 4/180يف الثقات 

 .187البقرة رقم اآلية / (4)
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 بذلك فعلموا أنه إمنا يعا ﴾من الفجر﴿فأنزل هللا بعد  ،ومل يزل أيكل حىت يتبني له رؤيتهما ،واخليط األسود
 (1)."الليل والنهار

 ،فعلمين الصالة والزكاة وأمر اإلسالم ،علمين اإلسالم :فقلت أتيت رسول هللا  :عن عدي قال ( 2)
مث كل واشرب حىت يتبني لك اخليط األبيض من اخليط  ،وإذا أمسيت فأفطر ،إذا جاءك رمضان فصم: "لوقا

فجعلت أنظر إليها من الليل فأعرف األبيض من  ،فقلت من الشعر أبيض وأسود :قال األسود من الفجر"
 ،خليط األسودغري اخليط األبيض من ا ،علمتين من اإلسالم قد علمت َي رسول هللا  :فقلت ،األسود
مل أقل لك اخليط األبيض أ " :مث قال فضحك رسول هللا  ،فذكرت ذلك له ؟بن حات: ما صنعت َيفقال

 (2).من اخليط األسود بياض النهار من سواد الليل"

 المطلب الثاني: آراء العلماء في وقت السحور

اختار اإلمام اجلعربي ، و كتابيهما  احلازمي واجلعربي يف من اآلئمة اخلمسة: أورد املسألة )وقت السحور( 
"أنه النهار إال أن الشمس  :إن حديث حذيفة الذي قال فيه عن وقت السحور" :حيث قال ،مسلك النسخ

واستدل أيضا إبمجاع الصحابة والتابعني ومن  ستدل على النسخ حبديث سهل بن سعد،وا "مل تطلع" منسوخ
مبالغة  ،وميكن اجلمع"مث ذكر احتمال اجلمع بقوله:  اين.بعدهم أبن وقت السحور ينتهي بطلوع الفجر الث

  (3).وميأل الضوء البيوت ابإلسفار لوقت الصالة" ,بتأخري السحور إىل قبيل الفجر
مث ذكر  ،وأما اإلمام احلازمي فإنه نقل إمجاع أهل العلم برتك العمل بظاهر حديث أيب بن كعب وحذيفة

، ويدل يفة فقد قال بعضهم كان ذلك يف أول األمر مث نسخ" وأما حديث حذ :مسلك النسخ حيث قال
 (4)عليه حديث سهل وعدي".

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

اثلث لبعض  ناك رأيع، وهتقدم قول اإلمامني: احلازمي واجلعربي، وأهنما أشارا إىل النسخ واجلم 
 ثالثة مسالك:ينحصر يف ف العلماء يف رفع التعارض اختالالعلماء، ف

 ،ونقل احلازمي عن بعض أهل العلم اختاره،تقدم أن اإلمام اجلعربي  ،املسلك األول: ادعاء النسخ

                                                 

َ  َحىتَّ  َواْشرَبُوا وَُكُلوا﴿صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب قوله تعاىل  (1)  ﴾اأَلْسَودِ  اخْلَْيطِ  ِمنَ  بـَْيضُ األَ  اخْلَْيطُ  َلُكمُ  يـَتَـبَـنيَّ
، كتاب الصوم، ابب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر ...، ، صحيح مسلم1917، برقم 4/166
 .351، الرسوخ ص:1/531، االعتبار 2530، برقم 7/201

َ  َحىتَّ  َواْشرَبُوا وَُكُلوا﴿ :صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب قوله تعاىل (2)  ﴾اأَلْسَودِ  اخْلَْيطِ  ِمنَ  بـَْيضُ األَ  اخْلَْيطُ  َلُكمُ  يـَتَـبَـنيَّ
، 8/200، صحيح مسلم، كتاب الصوم، ابب بيان الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر ...، 1916، برقم 4/165

 .1/532، االعتبار 2528برقم 

 .352-351الرسوخ ص: (3)

  .1/530االعتبار  (4)
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حيث محل حديث حذيفة أبنه متقدم على  ،وهو الذي ذكره الطحاوي ومال إليه احلافظ ابن حجر يف الفتح
كون الوقفة بني السحور وبني وت ,كان يتسحر قبل صالة الفجر  حديث أنس وغريه الذي يدل أن النيب 

وليس يف  ،سهل غري واضحعدي و  ولكن االستدالل بتأخر حديث (1)إقامة الصالة قدر مخسني آية،
اإلمام النووي  هرد، و فمسلك النسخ مسلك ضعيف ،احلديثني ما يدل على أن أحدمها متقدم من اآلخر

إمنا أخذ العقالني وجعلهما حتت  :"قال :حيث قال يف شرح حديث عدي بن حات نقال عن القاضي عياض
 تعاىل قوله نزل حىت ،فعله فعل ممن لغريه وقع وكذا ،هذا هبا املراد أن فهمه إىل سبق لكونه اآلية وأتول ،رأسه
 مث أوال الشرع حكم كان  هذا أن املراد وليس ،الليل وسواد النهار بياض به املراد أن فعلموا﴾ الفجر من﴿

 من وأتوله فعله ذلك أن املراد وإمنا :القاضي قال .الطحاوي إليه أشار كما  ﴾فجرال من﴿ :تعاىل بقوله نسخ
 الليل يف اخليط استعمال لغته من يكن مل أو ،عنده فقه ال ومن األعراب من هو بل ، للنيب خمالطا يكن مل

 وسادك إن" : بقوله عدي على  النيب أنكر وهلذا ،احلاجة وقت عن البيان أتخري جيوز ال ألنه والنهار؛
 ،"وقيل احلديث منسوخ ورده السندي بوجه آخر حيث قال: (2)"الليل وسواد النهار بياض هو إمنا لعريض

  (3)."ه التشديد إىل اخلفيف دون العكس وهللا أعلمأبن الصوم قد نسخ في ؛وهو مشكل
 . ر أمارة النسخ فيه. وهللا أعلمو دعاء النسخ مذهب ضعيف لعدم ظهفا

وذهب السندي إىل أن املراد  ،مجع بعض العلماء بني األحاديث ين: اجلمع بني الرواَيت.املسلك الثا
 ،" هو النهار إال أن الشمس مل تطلع" هو النهار الشرعي وليس هو النهار احلقيقي :ابلنهار يف حديث حذيفة

 ،وع الفجرواملقصود أنه قرب طل ،لكونه من آاثر الشمس ،وأن املراد بطلوع الشمس هو طلوع الفجر
 :واإلمام املزي حيث قال عن حديث حذيفة ،(4)وبنحوه مجع اإلمام النسائي كما نقل عنه احلافظ ابن كثري

فإذا بلغن ﴿ :كقوله عز وجل  ،فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار ،"ال نعلم أحدا رفعه غري عاصم
 (5)."ل إذا قاربهبلغنا املنز  :معناه إذا قاربت البلوم وكقول القائل ﴾أجلهن

 . ل الفجرقبي ومحل اإلمام اجلعربي معا حديث حذيفة على املبالغة بتأخري السحور إىل
 ،ولكن أتويلهم هذا فيه ضعف وتكلف ظاهر ،ومفاد كالمهم واحد ،أتويل هؤالء األئمة قريب :قلت

"إال أن  :بقوله يد حذيفة "مث أنه يبعد هذا التأويل أتك :بقوله رده العالمة الشيخ حممد بن على األلوسي
وذكر أدلة أخرى يف الرد على وجه  . "ون املراد حقيقة النهار ال جمازهفإنه ظاهر يف ك "الشمس مل تطلع

                                                 

 .2/107شرح معاين اآلاثر  ,4/174فتح الباري ,1/530االعتبار  انظر: (1)

 .324-6/323، اجملموع 7/201انظر: املنهاج للنووي  (2)

 .2/322حاشية السندي على سنن ابن ماجه  (3)

 .1/476انظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري  (4)

 .32، 3/31انظر: حتفة األشراف  (5)
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 فمذهب اجلمع ضعيف ال خيلو فيه من تكلف. (1)،اجلمع املتقدم
ث "حدي: ضعف حديث حذيفة بقولهحيث  ,الشيخ حممد بن آدم األلوسي اختاره املسلك الثالث:

فإنه وإن كان إماما يف  ،حيتمل خمالفته عاصم به وخمالفته، وهو ممن الحذيفة هذا مرفوعا ضعيف لتفرد 
فتفرده برفع هذا احلديث وخمالفته لعدي بن  ،ولذا مل خيرج له الشيخان إال مقروان ،القراءة إال أنه سيئ احلفظ

 اية صلة بن زفر للحديث موقوفا أيضا،على رجحان رواية عدي على روايته رو  ويدل ,منهاثبت وهو أوثق 
فال يكون حديثه معارضا لألدلة  ،وإمنا هو من فعل حذيفة  ،واحلاصل أن هذا احلديث ال يصح مرفوعا

 (2)إىل أخر كالمه. الصرحية الصحيحة على أن طلوع الفجر وتبينه مينع من األكل والشرب وحنومها...
، وإن  (3)ال يثبت ذلك عن حذيفة"" :بكر اجلصاص بوأوقال  ،فكالمه واضح جلي مبا ال مزيد عليه

 ِمنا  بْ ياضُ األا  اخْلاْيطُ  لاُكمُ  ي ات اب انيَّا  حاىتَّ  وااْشرابُوا واُكُلوا﴿فيقال إنه شاذ خمالف للنص القرآين  ،كان حسنه األلباين
 . وخمالف لألحاديث الصحيحة الصرحية ِمنا اْلفاْجر﴾ ْسوادِ األا  اخْلاْيطِ 

 ،ي إلمام احلازمظاهره امل بحذيفة وما يف معناه مرجوح كما نقل اإلمجاع على ترك الع فنقول إن حديث
 .وهللا أعلم

** *** ** 

                                                 

 .20/351ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب  (1)

 .353-20/352 املصدر السابق (2)

 ،دار إحياء الرتاث العريب ،حتقيق: حممد الصادق قمحاوي ،علي الرازي اجلصاصأحكام القرآن: لإلمام أيب بكر أمحد بن (3)
 .3/33 قات السلفيةيالتعل: انظر(، و 1/285ه)1405 ،بريوت
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 المبحث األول

 السارق يد النصاب الذي يقطع فيه

 السارقيد األحاديث الواردة في النصاب الذي يقطع فيه  :المطلب األول
 :  ثة دراهمثال ،النصاب الذي يقطع فيه السارقأن  األحاديث الواردة في 

 (1).قطع يف جمن  نه ثالثة دراهم" أن رسول هللا " :عن ابن عمر  ( 1)
 : عشرة دراهم ،النصاب الذي يقطع فيه السارقأن  األحاديث الواردة في 

ويف ."ال يقطع السارق إال يف عشرة دراهم": بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب  عن عمرو ( 1)
 (2).وكان  ن اجملن عشرة دراهم" ، ن اجملنيقطع السارق يف أقل من  " ال :لفظ

 (3)." القطع يف دينار أو عشرة دراهم" :قال عن النيب  عن ابن مسعود  ( 2)

                                                 

-6795برقم  12/116هما"، يأيد فاقطعوا" والسارق والسارقة  :صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب قول هللا تعاىل (1)
-562، انسخ احلديث ص:4382برقم  11/184، ابب حد السرقة ونصاهبا، ، صحيح مسلم، كتاب احلدود6797
 .411، اإلعالم ص:563

وفيه احلجاج بن  ,أخرجه أمحد والدارقطين وابن شاهني من طريق احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به (2)
حلديث من طريق آخر أخرجه أمحد والنسائي .وروي ا222أرطاة وهو صدوق كثريا اخلطاء والتدليس كما يف التقريب ص:

حممد بن إسحاق  عنعنة وفيه ,والطحاوي والبيهقي من طرق عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به
وأخرج النسائي من طريق آخر عن ابن إسحاق عن عطاء بن أيب رابح عن ابن  ,وهو مدلس مث إنه قد اختلف عليه فيه

و داود من طريق ابن منري عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عباس، وأخرجه أب ,عباس
وأخرجه النسائي من طريق آخر عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسال. وهذا االضطراب يوجب ضعف 

، سنن أيب داود،  204، 2/180د انظر: املسن. احلديث مث إن فيه خمالفة حلديث ابن عمر يف الصحيح كما تقدم خترجيه
، سنن النسائي، كتاب قطع السارق، ابب ذكر اختالف 4387برقم  4/356كتاب احلدود، ابب ما يقطع فيه السارق، 

، سنن الدارقطين، كتاب احلدود 4971، 4967، 4966-4965برقم  459-8/457أيب بكر بن حممد، 
 3/55اب احلدود، ابب املقدار الذي يقطع فيه السارق ، شرح معاين اآلاثر، كت3395-3393برقم  135، 3/134

، 8/259، السنن الكربى، كتاب السرقة، ابب اختالف الناقلني يف مثن اجملن وما يصح منه وماال يصح 4846برقم 
، فاحلديث ضعيف كما ضعفه احلافظ ابن حجر يف الفتح 411، اإلعالم ص:564انسخ احلديث البن شاهني ص:

 .281، 11/502املسند ، وحمققوا 12/123
أخرجه الطرباين وابن شاهني من طريق حيى بن زكراي بن أيب زائده عن القاسم بن معن عن أبيه وجادة عن زحربن ربيعة عن  (3)

وجدت يف كتاب أخي خبطه خيرب أن يف كتاب أبيه حدثين زحر " :وجاء عند الطرباين عن القاسم بن معن قال ,ابن مسعود به
قلت: ولكن اتبعه "، رواه الطرباين يف األوسط وفيه سليمان بن داود الشاذ كوين وهو ضعيف" :ال اهليثميوق "بن ربيعة به

روح بن عبد املؤمن كما عند ابن شاهني وابقي رجاله ثقات إال أن زحربن ربيعة مل أقف على ترمجته ففي اإلسناد علة وهو أنه 
ادة كما عند ابن شاهني وجاء عند الطرباين أنه روى عن أخيه وجادة اختلف فيه على القاسم بن معن وهو يروي عن أبيه وج

وروي احلديث من طريق آخر أخرجه الطرباين يف  وهو يروي عن أبيه وجادة وأخوه مبهم مل أعرف عنه شيئا. وهللا أعلم.
 =وفيه أبو مطيع وامسه  ,األوسط من طريق أيب مطيع البلخي عن أيب حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن مسعود
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 (1).قطع يف جمن قيمته يومئذ دينار" أن النيب " :عن أمين احلبشي ( 3)

 السارقيد آراء العلماء في النصاب الذي يقطع فيه  :المطلب الثاني

فأوردا فيها  ،ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما من األئمة اخلمسة: ذكر مسألة )نصاب السرقة(
 ويرى أنه حمكم فال يقاومه ن عمربديث االعمل  حبذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل  ،أحاديث الباب املختلفة

وهذا الثاين ليس  ،احلديث األول متفق على صحته: "حيث قال ،لضعفه وذلك حديث عبد هللا بن عمرو
أن  :منها منها أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرسل يف الغالب. ،فيه علل َتنعه من الصحةو  ،بذاك

 (2).منهم سلم وزفر" ،فيه رجاال ضعفاء
إال أنه أورد املسألة يف   ،بل سكت عنه ،وأما اإلمام ابن شاهني فإنه مل يرجح مسلكا يف إزالة التعارض 

  (3) .كتابه )انسخ احلديث ومنسوخه(

 مناقشة األقوال مع الترجيح. :ب الثالثالمطل

ني فع التعارض بيف ر  وافاختل تقدم رأي اإلمام ابن اجلوزي وهناك رأي آخر لبعض أهل العلم، فالعلماء 
 أحاديث الباب على مسلكني:

                                                 

، وفيه عبد 7/407، ولسان امليزان 1/574انظر: أقوال العلماء فيه يف ميزان االعتدال  .احلكم بن عبد هللا وهو ضعيف =
، فإن  3/366الرمحن بن عبد هللا بن مسعود يروى عن أبيه عبد هللا بن مسعود واختلف يف مساعه من أبيه كما يف التهذيب 

. ديث فهذا علة أخرى، فاحلديث إسناده ضعيف كما أنه خمالف لألحاديث الصحيحة وهللا أعلمكان مل يسمع هذا احل
، وقد 564، انسخ احلديث البن شاهني ص:7142برقم  7/155، 7276برقم  7/203انظر: املعجم األوسط 

الرمحن بن عبد هللا عن الثوري عن عبد  10/233صنف املروي احلديث موقوفا على ابن مسعود كما رواه عبدالرزاق يف 
كما ذكره احلافظ يف التلخيص   ,ورواية القاسم عن حده مرسل ,عن القاسم بن عبد الرمحن عن جده عبد هللا بن مسعود

4/499. 
واحلاكم والطحاوي وابن شاهني من طريق شريك وسفيان الثوري عن منصور عن احلكم عن جماهد  والبيهقيأخرجه النسائي  (1)

برقم  457-8/456سنن النسائي، كتاب قطع السارق، ابب ذكر اختالف أيب بكر بن حممد،  انظر: .عن أمين به
، السنن الكربى، كتاب السرقة، ابب اختالف 8144، 8143برقم  421، 4/420، املستدرك 4958-4964

برقم  56، 3/55 ، شرح معاين اآلاثر، كتاب احلدود، ابب املقدار الذي يقطع فيه السارق8/257 الناقلني يف مثن اجملن
وأمين احلبشي ثقة وروايته هنا مرسلة ولكنه روى عن أمه أم أمين كما عند الطحاوي  ، انسخ احلديث البن شاهني .4847

"هذا من خطأ شريك أو من روى عنه" فاحملفوظ أن احلديث مرسل وفيه  :والبيهقي وفيه شريك وهو ضعيف، وقال البيهقي
عن جماهد وأحياان يروي منصور عن احلكم عن جماهد وأحياان عن جماهد عن أمين ومرة  منصور ياختالف أيضا فأحياان يرو 

وعلى كل حال فاحلديث فيه اضطراب وإرسال   ,عن جماهد عن عطاء عن أمين وأحياان عن احلكم عن جماهد وعطاء عن أمين
الصحيحني فهو ضعيف، وقال احلافظ قوال وفعال يف  ركما أنه خمالف لألحاديث الصحيحة يف قطع يد السارق يف ربع دينا

 . 2198برقم  5/223وضعفه الشيخ األلباين يف الضعيفة  4/416" يف سنده مقال" كما يف اإلصابة  :ابن حجر
 .413اإلعالم ص:  (2)
 .568-562انسخ احلديث البن شاهني ص: (3)
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 :ة وجوهت بثالثرواَياجلمع بني البني الرواَيت, حاول احلافظ ابن حجر  اجلمع :املسلك األول
 ،وتعيينه النصاب ديدحتفال يدل ذلك على  ،اقيةفاَيت حيمل على الوقائع االتإن اختالف الرو  ( 1)

 طع" ال يق :بلفظ  وردتة اليتألنه إذا سلم هذا يف معظم الرواَيت فال يسلم يف الرواي ،ولكنه وجه ضعيف
 " وما يف معناه .السارق إال يف عشرة دراهم

دينارا أو عشرة   ن يف عهد رسول هللاأجاب احلافظ عن الرواَيت اليت تدل على أن  ن اجمل ( 2)
بع دينار وهو ر لسرقة صاب انولو ثبتت مل تكن خمالفة لرواية الزهري )الذي يدل على أن : "دراهم بقوله

الثالثة  شرع القطع يف مث ،رةن العشقطع فيما دو  بل جيمع بينهما أبنه كان أوال ال، يعادل ثالثة دراهم حينئذ(
بار عن س فيها إال إخت فليلرواَيوأما سائر ا ،ظ احلد كما زيد يف تغليظ حد اخلمرفزيد يف تغلي ،فما فوقها

أنه  ،باب هذا اليف  املذكورفال ينايف رواية ابن عمر يعين ،وليس فيه حتديد النصاب فعل وقع يف عهده 
فإن  ،زهرية الن روايمائشة وهو مع كونه حكاية فعل فال خيالف حديث ع ،قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم
 . ربع دينار صرف ثالثة دراهم"

 :وهذا اجلمع فيه نظر وذلك ألمرين
 ثبت.ت: إن أحاديث عشرة دراهم لو ثبتت لكان هذا الوجه قوَي ولكنها مل األول
 "عمث شرع القط ،العشرة دون "أبنه كان يف أول األمر أن السارق ال تقطع يده فيما :: إن قولهالثاين

 حتمال.النسخ ال يثبت ابال ألن ،هذا حيتاج إىل ثبوتهسخ، و ليس هذا مجع بل هو نف
اختلفت الرواَيت يف  ن اجملن ممكن ابحلمل على اختالف الثمن  "واجلمع بني ما :قال احلافظ ( 3)
 (1). "د اجملان اليت قطع فيها وهو أوىلأو على تعد ،والقيمة

 " ال :ردت بلفظاليت و  ايةيف الرو  فهذا لو سلم يف معظم الرواَيت فال يسلم ,وهذا الوجه ضعيف أيضا
 قطع إال يف عشرة دراهم" كما قلنا يف الوجه األول .

 . . وهللا أعلمياره إال ابلتكلف فال يكون راجحافمسلك اجلمع ال ميكن اخت
 ختلف أصحاب هذا املسلك على قولني:ا الرتجيح: :املسلك الثاين
يف نصاب  و دينارراهم أددل على اعتبار عشرة الطحاوي األحاديث اليت ت رجح اإلمام :القول األول

 ور:دراهم أو ربع دينار، وذلك لألمالسرقة على األحاديث اليت تدل على ثالثة 
حاول اإلمام الطحاوي تعليل حديث عائشة املروي مرفوعا بلفظ " ال تقطع يد السارق إال يف   ( 1)

" وحاول الطحاوي  : حجر مث رده بقوله ربع دينار فصاعدا" بدعوى أنه قد روي موقوفا وذكره احلافظ ابن
 مثل يف املوقوف أن على ،ولده من وأعلم أتقن بكر وأبو ،املوقوفة ولده برواية املرفوعةتعليل رواية أيب بكر 

 أيب بن هللا عبد ضعف الطحاوي أن والعجب ،الفتوى طريق على حممول املوقوف ألن املرفوع خيالف ال هذا
 عائشة حديث أن فزعم الطحاوي تعسفو  . "بروايته القوية الطريق تضعيف هنا ورام آخر موضع يف بكر

                                                 

 .126, 12/123فتح الباري  (1)
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  األمر قلت . النيل يف كذا  عليه الرد الفتح صاحب استوىف، قوله بطالن يفيد مبا االضطراب بني مث مضطرب
 (1) .شافيا جوااب املذكور عائشة حديث على الطحاوي أورد عما احلافظ أجاب قد الشوكاين قال كما

فيقدم مبا فيه  ،وألن احلدود تدفع ابلشبهات ،واَيت عشرة دراهم على غريها ألهنا أحوطترجح ر  ( 2)
 مبا العمل يف شبهة كأهنا  الرواَيت فهذه" :رده الشيخ املباركفوري بقوله، االحتياط وإن كان غريها أصح

 عن املروية واَيتالر  أبن وجياب .جاللته مع سفيان ذهب وإليه :قال ،العريب ابن عن هذا حنو وروي ,دوهنا
 جاء إذا مبثله حيتج وال عنعنوقد إسحاق بن حممد مجيعا إسنادها يف العاص بن عمرو وابن عباس ابن

 (2)".وعائشة عمر ابن عن الصحيحني يف ما ملعارضة يصلح فال ،معنعنا ابحلديث
عشرة  روايةلى ربع دينار أو ثالثة دراهم ع روايةوذهب مجاعة من العلماء إىل ترجيح  :القول الثاين

تها ، وأهنا أحاديث متفق على صحَيت ربع دينار أو ثالثة دراهمالصحة رو  ،دراهم أو على دينار واحد
فال تقاوم األحاديث  ،خبالف أحاديث عشرة دراهم فإهنا ضعيفة، كما تقدم وجه ضعفها مفصال عند خترجيها

واعترب اإلمام الشافعي  ،اية ثالثة دراهمفاإلمام مالك اعترب رو  ،أصحاب القول الثاين واختلف ،الصحيحة
بدليل  ،رواية ربع الدينار، وأما اإلمام أمحد فإنه يرى أن كل واحد من ربع الدينار والثالثة دراهم مرد شرعي

 (3) أن ربع الدينار كان مساوَي آنذاك بثالثة دراهم.
من  كما رجحه غري واحد  ،همرايد السارق به هو ثالثة د فالراجح يف  ن اجملن الذي قطع رسول هللا 

ندي يف كان الراجح ع  ني وإنلصحيحألنه مروي يف ا ،منهم احلافظ ابن عبد الرب وابن اجلوزي وغريه ،احملققني
ص قويل صريح ون ,صلد فاحفهو  ،نصاب السرقة هو ربع الدينار لكونه أصرح يف املطلوب من ثالثة دراهم

 :من وجهني بقوله رجحه احلافظ ابن حجر، يف اعتبار الدينار
 وسائر" فصاعدا دينار ربع يف إالال تقطع اليد " :أنه صريح يف احلصر حيث ورد بلفظ :"أحدمها

 األصل ألنه ،الذهب القيمة يف عليه املعول أن :والثاين ،فيها عموم ال فعل حكاية الواردة الصحيحة األخبار
 أبن الداننري الزمان ذلك يف النقد أصل أن لىع استدالال اخلطايب نقل ما ويؤيده ،كلها  األرض جواهر يف

 وهللا هبا وحصرت ابلداننري الدراهم فعرفت ،مثاقيل سبعة وزن دراهم عشرة فيها يكتب كان  القدمية الصكاك
 (4). رجحه ابن كثري يف تفسريه " وهو الذيأعلم

اديث الصحيحة يف ضعيفة فال تقاوم األح أحاديث عشرة دراهم أن فالذي ترجح لدي والعلم عند هللا
وثالثة  ,ثالثة دراهم يف قيمة  ن اجملن أرجح من رواية عشرة دراهم إن رواية مث ربع دينار أو ثالثة دراهم,

                                                 

 .7/150نيل األوطار  , 126, 12/123فتح الباري  ،57-3/56شرح معاين اآلاثر  (1)
 وما بعدها.12/122, انظر للمزيد من الرد على هذا القول: فتح الباري5/5حتفة األحوذي  ,3/56شرح معاين اآلاثر  (2)
 .1170-3/1169تفسري القرآن العظيم البن كثري  ,128-12/127انطر: فتح الباري (3)
، تفسري القرآن العظيم 12/126، فتح الباري 14/95، التمهيد 11/183، املنهاج للنووي 413انظر: اإلعالم ص: (4)

 .3/1170البن كثري 
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وأما الراجح يف نصاب حد السرقة الدقيق هو ربع  ،ل ربع الدينار يف عهد رسول هللا ددراهم كانت تعا
 .الدينار كما تقدم  وهللا أعلم 

** *** ** 
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 بحث الثانيالم

 قتل المسلم بالذمي

 المطلب األول: األحاديث الواردة في قتل المسلم بالذمي 

 :ز قتل المسلم بالذميالدالة على جواألحاديث ا

 ,أيت برجل من املسلمني قتل معاهدا من أهل الذمة عن عبد الرمحن بن البيلماين عن رسول هللا  ( 1)
بن روي عن عبد الرمحن . بذمته" "أان أوىل من وىف :ول وقال رس ,املسلم فضرب عنقه فقدم رسول هللا 

 (1) .البيلماين عن ابن عمر مرفوعا
 :ة على أن المسلم ال يقتل بالكافراألحاديث الدال

 :فقال ,عن القتل قتل خرا  بن أمية رجال هذليا بعد ما هنى النيب  عن عمران بن حصني  ( 1)
 (2).ذيل""لو كنت قاتال مؤمنا بكافر لقتلت خراشا ابهل

ما ليس عند  :وقال مرة ؟القرآن يفما ليس  شيءهل عندكم  سألت عليا  :جحيفة قالعن أيب  ( 2)

                                                 

أخرجه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق والدارقطين وأبو داود يف املراسيل والطحاوي والبيهقي واحلازمي من طرق عن ربيعة بن أيب  (1)
أخرجه أبو داود يف املراسيل وفيه  ، خرين مرسلني أيضاروي من طريقني آو عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن البيلماين مرسال، 

، وفيه عبد هللا بن عبد العزيز بن صاحل وهو 559عبدهللا بن يعقوب بن إسحاق وهو جمهول احلال كما يف التقريب ص:
 ، وأخرجه الطحاوي وفيه حيىي بن سالم وهو ضعيف كما يف الضعيفة، وفيه حممد بن أيب523جمهول كما يف التقريب ص:

ولكن اإلسناد مع  ,، وأما اإلسناد األول وفيه ربيعة بن أيب عبد الرمحن وهو ثقة839محيد وهو ضعيف كما يف التقريب ص:
، 9/290انظر: املصنف البن أيب شيبة  .572إرساله معلول بعبد الرمحن بن البيلماين ضعيف كما يف التقريب ص:

، 3233برقم  3/101رقطين، كتاب احلدود والدايت ، سنن الدا18514برقم  10/101املصنف لعبد الرزاق 
، شرح معاين اآلاثر، كتاب اجلناايت، ابب املؤمن يقتل الكافر متعمدا 242، 241برقم  328املراسيل أليب داود ص:

، وروي عن ابن عمر مرفوعا أخرجه الدارقطين من طريق 2/665، االعتبار 8/30، السنن الكربى 4936برقم  3/94
عن إبراهيم بن حممد األسلمي عن ربيعة عن ابن البيلماين عن ابن عمر به، وفيه إبراهيم بن حممد أيب حيى وهو  عمار بن مطر

، ورجح الدارقطين والبيهقي الرواية املرسلة ألن املوصول مل يسنده غري إبراهيم بن أيب حيى 115مرتوك كما يف التقريب ص:
 .1/669لة األحاديث الضعيفة سانظر: سل ," وهو منكر" :ال األلباين، وق12/324وهو مرتوك وأقره احلافظ يف الفتح 

أخرجه الدارقطين واحلازمي من طريق الواقدي عن عمرو بن عثمان عن عبد امللك بن عبيد عن خرنيق بنت احلصني عن  (2)
ويزيد  ,لك بن عبيد بهوأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن عياض عن عبد امل ,عمران بن حصني به، وفيه الواقدي وهو مرتوك

، فاإلسنادان فيهما ضعف شديد، وأخرجه البزار والطرباين من 1081كما يف التقريب ص:  ,بن عياض كذبه مالك وغريه
طريق يعقوب بن عبد هللا بن جنيد عن أبيه عبد هللا بن جنيد عن أبيه جنيد بن عمران بن حصني عن عمران بن حصني به، 

، ولكنه ال يتقوى ابإلسنادين 552على ترمجته وأما أبوه فهو مقبول كما يف التقريب ص:ويعقوب بن عبد هللا مل أقف 
سنن الدارقطين،   : انظر .4/336السابقني لشدة ضعفهما فاحلديث ضعيف كما ضعفه احلازمي والزيلعي يف نصب الراية 

، 2/669، االعتبار 18/110، املعجم الكبري 8/29، السنن الكربى 3237برقم  3/102كتاب احلدود والدايت 
 .1546برقم  2/214، كشف األستار 3594برقم  9/66مسند البزار 
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وما  ،كتابه  يفإال فهما يعطى رجل  ،القرآن يففلق احلب وبرأ النسمة ما عندان إال ما  والذي" :فقال ؟الناس
 (1)."يقتل مسلم بكافر وأن ال ،وفكاك األسري ،العقل :قال ؟الصحيفة يفوما  :. قلتالصحيفة يف

قاله يف  أن النيب " :" ال يقتل مسلم بكافر" ويف لفظ :عن النيب  عن عبد هللا بن عمرو  ( 3)
 (2).كما عند اإلمام أمحد  ",خطبته عام الفتح

 آراء العلماء في قتل المسلم بالذمي :المطلب الثاني

مال اإلمام احلازمي ، و جلعربي يف كتابيهمااحلازمي وا من اآلئمة اخلمسة: أورد مسألة قتل املسلم ابلذمي 
حديث ابن البيلماين  وأهنا حمكمة فال يقاومها ألحاديث الدالة على أنه ال يقتل مسلم بكافراب إىل العمل

مث ذكر اختالف  ،والصواب فيه أنه مرسل ،وذلك لضعف إسناده ،الذي يدل على جواز قتل املسلم ابلذمي
على  اإلمام الشافعي فيه أبنه ذهب إىل أن حديث ابن البيلماين منسوخوحكى أيضا قول  ,األئمة عموما
"ال يقتل مسلم بكافر" مث ذكر الشواهد ملا ذكره اإلمام الشافعي  :يف خطبته زمن الفتح بقوله  تقدير ثبوته

. (3) 
حيث قال عقب األحاديث يف منع قتل املسلم  ،وأما اإلمام اجلعربي فإنه مال إىل مسلك النسخ

: " وجيمع مث ذكر احتمال اجلمع أيضا بقوله ",لرجحانه عليه وأتخره عنه ,و حمكم انسخ للجواز: "وهلذمياب
 (4).أبن املقتول اغتيل أو كان كافرا رسوال" بينها

 مناقشة األقوال مع الترجيح . :المطلب الثالث

 ض بني أحاديثالتعار  ةزاليف إ سبقت اإلشارة يف النقل عن احلازمي واجلعربي إىل مسالك أهل العلم 
 :على ثالثة مسالك ، وأهنااملسألة

ومال  ادعى اإلمام الشافعي نسخ حديث ابن البيلماين على تقدير ثبوته, املسلك األول: ادعاء النسخ
"وذكر الشافعي يف األم كالما : وقال احلافظ ابن حجر ،على ذلك ابلتاريخ الاستدال ،إليه اجلعربي كما تقدم

حديث ابن البيلماين يف قتل املسلم ابملعاهد أن ذلك كان يف قصة املستأمن الذي قتله عمرو أن يف  :حاصله
يوم  "ال يقتل مسلم بكافر" خطب به النيب  :فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا ألن حديث :قال ،بن أمية

                                                 

، 6903وابألرقام التالية  6915برقم  12/322صحيح البخاري، كتاب الدايت، ابب ال يقتل املسلم بكافر،  (1)
 .468، الرسوخ ص:2/671، االعتبار 110، 3047

، 2/178املسند  :انظر .اجه من طرق عن عمرو بن شيعب عن أبيه عن جده بهأخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن م (2)
، سنن الرتمذي، كتاب 4506برقم  4/420، سنن أيب داود، كتاب الدايت، ابب ويل العمد يرضى ابلدية، 180

افر، ، سنن ابن ماجه، كتاب الدايت، ابب ال يقتل مسلم بك1413برقم  4/18الدايت، ابب ما جاء يف دية الكفار، 
ولكنه صحيح  ,فاإلسناد حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه ومها صدوقان .470الرسوخ ص: ,2659برقم  3/282

 .287، 11/243ابلشواهد كما قاله األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند 
 .672-2/667االعتبار  (3)
 .471-470 الرسوخ ص: (4)
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 (1).وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان" ،كما يف رواية عمرو بن شعيب  ،الفتح
نه أبعي فيه اد لماين الذيبيجياب عن هذا املسلك أبنه ضعيف لعدم ثبوت حديث ابن ال :تقل
 ن البيلماين ملديث ابحثبت فلما مل ي ،واإلمام الشافعي نفسه ادعى فيه النسخ على تقدير ثبوته ،منسوخ

 .، وابلتايل فال يدعى فيه النسخيصلح أن يكون معارضا لألحاديث الصحيحة
تالف تعارضة مع اخألة املاملس مجع مجاعة من العلماء بني أحاديث, اجلمع بني الرواَيت املسلك الثاين:

 :وهي كالتايل ؛فيما بينهم يف وجوه اجلمع
ان فإذا ك ،غيلة نه قتلفر ألأن حديث ابن البيلماين حيمل على أن املسلم القاتل قد قتل ابلكا :منها

تله غيلة فق تل شخصقه إذا أبن ولكن أجيب املسلم ابلكافر. فيقتل فيه ،القتل غيلة فال تشرتط له املكافأة
ن مفهذا الوجه  ،ض األر سدا يفبل إنه يقتل لكونه حماراب ومف ،ولو كان مسلما ال يدخل يف جمرد االقتصاص

 . اجلمع ضعيف من هذا الوجه
 ،ه بغري استحقاق"يقتل املسلم ابلذمي إذا قتل :ما ذكره الطحاوي أتييدا ملذهب احلنفي ولقوهلم :ومنها

وأما  ،" ال يقتل املسلم بكافر" على الكافر احلريب واملستأمن: فحمل الطحاوي قوله  ،وال يقتل ابملستأمن
  (2)،كما يدل عليه حديث ابن البيلماين  ،الذمي فإن املسلم يقتل به

وألن  ،الذميو حلريب اشمل ي" ال يقتل مسلم بكافر" عام فالكافر هنا  :ولكن رد هذا الوجه ألن قوله
 .العربة بعموم اللفظ حىت يقوم دليل على التخصيص

له من قات لنيب اا اقتص هلذو  ،أنه حيمل أن املقتول يف حديث ابن البيلماين كان كافرا رسوال :ومنها
نه أل ،ضعيف أبنه :الوجه أيضا " ال يقتل مسلم بكافر" ولكن يقال عن هذا :فهذا ال يعارض قوله  ،املسلم
 . مكما تقد  جلعربياإلمام اتمال ذكر هذا االح ،فهذا جمرد احتمال من قائله ،د دليل على كونه رسوالمل يوج

 فال ،ةالصحيح اديثفال يقاوم األح ،فمسلك اجلمع ضعيف لعدم ثبوت حديث ابن البيلماين أصال
 . يتكلف للجمع. وهللا أعلم

ألحاديث الدالة على أن املسلم ال يقتل اب واحيث أهنم عمل ،ه مجاعة من احملققنياختار لك الثالث: املس
هذا مرسل ه: "وقال احلافظ ابن رجب عن ،وذلك لضعف حديث ابن البيلماين ألهنا هي احملكمة،بكافر 
" ابن البيلماين  :وقال ،قد ضعفه اإلمام أمحد وأبو عبيد واحلريب واجلوزجاين وابن املنذر والدارقطين ،ضعيف

  (3)؟".وصل احلديث فكيف مبا يرسله إذا ،ضعيف ال تقوم به حجة
أمجع أهل احلديث على ترك املتصل من حديث البيلماين  " :وقال ابن املنذر فيما نقل عنه ابن بطال

                                                 

 .12/324فتح الباري  (1)
 .92-3/91نظر: شرح معاين اآلاثر ا (2)
حتقيق: شعيب األرنووط  ،جامع العلوم واحلكم: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين ابن رجب احلنبليانظر:  (3)

 .1/317ه1419الطبعة الثالثة,  ،مؤسسة الرسالة بريوت ،وإبراهيم ابجس
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 .فيكف ابملنقطع؟"
األحاديث الدالة على أنه ال  ، وأنهو الراجح الثالثسلك املفالذي يرتجح لدي والعلم عند هللا أن 

حديث ابن البيلماين الذي يدل على جواز قتل املسلم  تة وأهنا حمكمة فال يقاومهاأهنا اثب يقتل مسلم بكافر
فاملسلم ال يقتل ابلكافر مطلقا وهو رجحه   ،فالتعارض غري واقع أصال,وذلك لضعف إسناده ،ابلذمي

 وغريهم. (2)والشوكاين (1)احلافظ ابن رجب وابن بطال وابن حجر
** *** ** 

                                                 

 .12/324انظر: فتح الباري  (1)
 .7/16انظر: نيل األوطار  (2)
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 المبحث الثالث

 الزانيةحد األمة 

 المطلب األول: األحاديث الواردة في حد األمة الزانية

 : حد حتى تحصن األمة الزانية على على أن ليس الدالةاألحاديث 

فإذا  " :وعند الطرباين زَيدة ."ليس على األمة حد حىت حتصن" : عن ابن عباس قال النيب ( 1)
 (1) . "فعليها نصف ما على احملصنات ،أحصنت بزوج

 : األمة الزانية على جلد لدالةااألحاديث 

 ,سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن  رضى هللا عنهما  أن رسول هللان أ  هريرة وزيد بن خالد ع ( 2)
ال أدرى  :. قال ابن شهاب"مث إن زنت فبيعوها ولو بضفري ،مث إن زنت فاجلدوها ،إن زنت فاجلدوها" :قال
 (2) . أو الرابعة ،بعد الثالثةأ

 ي: آراء العلماء في حد األمة الزانيةالمطلب الثان

فأوردا يف املسألة حديثني  ،ابن شاهني وابن اجلوزي من األئمة اخلمسة:ذكر مسألة )حد األمة الزانية(  
ولكنه مال إىل نسخ حديث ابن عباس حبديث أيب  ،فاإلمام ابن شاهني ذكر فيه مسلك الرتجيح ،متعارضني
أشار إىل مث  ,وأحسب أن هذا احلديث انسخ لألول": "هريرة وزيد حيث قال عقب حديث أيب ،هريرة وزيد

,وقيل:إنه روي موقوفا على ابن عباس, ومل أعلم  وحديث مسعر قد عللضعف حديث ابن عباس بقوله: "
  (3) أحدا أسنده إال عبد هللا بن عمران العابدي وهللا أعلم".

                                                 

عبد هللا بن عمران العابدي عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام  عنأخرجه الطرباين وابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي  (1)
رجاله ثقات ما عدا عبد هللا بن عمران العابدي وهو صدوق   ,به عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعا

وقوفا على ابن عباس وهو أصح أخرجه عبد الرزاق وابن أيب شيبة والببهقي من طريقني عن كما يف التقريب، وروي احلديث م
جماهد عن ابن عباس موقوفا رجاله ثقات، وأخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمروبن مرة عن سعيد بن 

وأما الرواية املرفوعة فلم يرفعه عن  ,فاحملفوظ هو الوقف ألن الثقات أوقفوه على ابن عباس, جبري عن ابن عباس موقوفا به
، 8/363سفيان إال عبد هللا بن عمران العابدي وهو إن كان صدوقا ولكنه "خيطئ وخيالف" كما قاله ابن حبان يف الثقات 

، انسخ احلديث البن شاهني 478برقم  1/153انظر: املعجم األوسط  خالفه هنا من هو أوثق منه. وهللا أعلم .
، املصنف البن أيب شيبة، كتاب 7/397، املصنف لعبد الرزاق 417، اإلعالم ص:9/309املتناهية ، العلل 605ص:

، السنن الكربى، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف حد 9/518ليس على األمة حد حىت تزوج  :احلدود، ابب من قال
 .616برقم  4/1227، سنن سعيد بن منصور يف تفسري سورة النساء 8/243املماليك 

، صحيح مسلم، كتاب احلدود، 6838، 6837برقم  12/198صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب إذا زنت األمة،  (2)
، 605، انسخ احلديث البن شاهني ص:4423، 4422برقم  11/211ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، 

 . 418اإلعالم ص:
 .606انسخ احلديث البن شاهني ص:  (3)
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"العمل على حديث أيب هريرة  :بقوله عباس  أشار إىل ضعف حديث ابن وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه 
بل احلد واجب  ،وليسا بشرط يف إجياب احلد على األمة ،أو اإلسالم عند قوم ،واإلحصان هو التزويج ،وزيد

 (1) ."وإن عدما بدليل هذا احلديث

  مناقشة األقوال مع الترجيح. :المطلب الثالث

لث اثاك رأي , وهنوزي ضعف حديث ابن عباستقدم أن ابن شاهني اختار النسخ، بينما ابن اجل 
 عارض:فع التالك لر ، فللعلماء ثالثة مسيف إزالة التعارض بني حديثي املسألةلبعض أهل العلم 

 ،بن عباسحديث ا ى بنسختقدم أن اإلمام ابن شاهني ادع, دعاء النسخ يف املسألةااملسلك األول: 
 .مالألن النسخ ال يثبت ابالحت، فهو مسلك ضعيف ،ولكنه مل يذكر دليال على ذلك

ذهب بعض العلماء إىل القول أبن األمة اليقام عليها احلد حىت , تنياملسلك الثاين: اجلمع بني الرواي
فاِإذاا ُأْحِصنَّ فاِإْن أات انْيا بِفااِحشاٍة  ﴿ :وأما اآلية فهي قوله تعاىل ،تنكح كما دل عليه اآلية وحديث ابن عباس

وأما حديث أيب هريرة وزيد بن خالد فإهنم أولوه حبمل  ،(2)﴾ ماا عالاى اْلُمْحصانااِت ِمنا اْلعاذاابِ ف اعالاْيِهنَّ ِنْصفُ 
وأما إقامة احلد عليها فإهنا تكون بعد التزويج  ،ما جاء فيه من اجللد على التأديب والتعزير دون احلد

 .(3)ربأشار إىل هذا الوجه احلافظ ابن عبد ال ،مجعا بني األدلة ،والنكاح
 ولكن يعكر على هذا الوجه من اجلمع أمران: :قلت

ملرفوع ايقاوم ف الفاملوقو  ،فهو موقوف على ابن عباس ،إن حديث ابن عباس مل يثبت مرفوعا ( 1)
 حىت جيمع بينهما.

 (5)"فليجلدها بكتاب هللا" :يف روايةو ، (4)": "فليجلدها احلدوقع يف رواية أخرى عن أيب هريرة ( 2)
فتأويل اجللد على التأديب  ،احلد املراد ابجللد هوأبن صرحيان  وزيد حديث أيب هريرةهذان اللفظان يف و 

 فمسلك اجلمع فيه بعد وتكلف. ،بعيد

وذلك لضعف حديث  ،ديث أيب هريرة وزيدحب العملذهب مجاعة من أهل العلم إىل املسلك الثالث: 
ما يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم وقال النووي يف اجلمع بني لفظة )ومل حيصن( ك ،ابن عباس مرفوعا

 أم ابلتزويج حمصنة األمة كانت  سواء احلرة جلد نصف جتلد األمة ألن خمالف؛ حكم فيها وليسوبني اآلية: "
فاِإذاا ُأْحِصنَّ فاِإْن أات انْيا بِفااِحشاٍة ف اعالاْيِهنَّ ِنْصُف ماا  ﴿ :تعاىل وقوله ،حيصن مل من بيان احلديث هذا ويف.  ال
ابِ عا   األمة أن بيان واحلديث الكرمية اآلية من فحصل أحصنت من بيان فيه ﴾لاى اْلُمْحصانااِت ِمنا اْلعاذا

                                                 

 .419اإلعالم ص:  (1)
 . [25(]النساء/2)
 .14/90انظر: التمهيد  (3)
 .4420برقم  11/209صحيح مسلم  (4)
 .4/299أخرجها النسائي يف الكربى  (5)
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 يف احلكمة فما :قيل فإن ،به الناس وخطب  علي قاله ما معا وهو ،جتلد احملصنة وغري ابلتزويج احملصنة
 ال؟ أم حمصنة األمة كانت  سواء ،احلرة جلد نصف عليها أن مع ﴾أحصن فإذا﴿ :تعاىل قوله يف التقييد

 الذي ألنه ،احلرة جلد نصف إال عليها جيب ال مزوجة كانت  وإن األمة أن على نبهت اآلية أن فاجلواب
 النكاح يف املوطوءة املزوجة لألمة فليس شك بال اآلية يف مرادا فليس ،ينتصف فال الرجم وأما ،ينتصف
 ال أهنا على أمجعواوقد ،ترجم املزوجة األمة أن يتوهم لئال هذا ةاآلي فبينت ،النكاح يف املوطوءة احلرة حكم
  (1)."الصحيحة ابألحاديث املزوجة جلد نصف عليها أن علمنا فقد املزوجة غري وأما ،ترجم

هو الثابت  حديث أيب هريرة وزيد بن خالدوأن  هو الصواب وهو األقرب إن شاء هللا املسلك الثاينف
 وهللا أعلم.   (2)كما رجحه ابن اجلوزي  ث ابن عباس فالتعارض غري واقع أصال,واحملكم فال يقاومه حدي

** *** ** 

                                                 

 .212-11/211املنهاج للنووي  (1)
 .419انظر: اإلعالم ص: (2)
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 المبحث الرابع

 أقل المهرتحديد 

 أقل المهرتحديد المطلب األول: األحاديث الواردة في 

 :تحديد أقل المهرعدم األحاديث الواردة في 

إال بويل وشاهدين ومهر ما قل أو  ال نكاح : "قال أن النيب  رضي هللا عنهماعن ابن عباس  ( 1)
 (1).كثر"

 (2).لو أن رجال أعطى ملء كفه طعاما كانت له حالال": "عن النيب  عن جابر  ( 2)

ما اصطلح عليه : "عن صداق النساء فقال سألت رسول هللا  :عن أيب سعيد اخلدري ( 3)
 (3).أهلوهم"

                                                 

وأخرجه  ,ابن عباس بهأخرجه الطرباين وابن عدي من طريق الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء بن أيب رابح عن  (1)
وفيه الربيع بن بدر وهو مرتوك كما  ,ابن عدي وابن شاهني من طريق عبد الرمحن بن قيس الزعفراين عن النهاس هبذا اإلسناد

، واتبعه أبو معاوية عبد الرمحن بن قيس الزعفراين وهو مرتوك كذبه أبو زرعة وغريه كما يف التقريب 319يف التقريب ص:
"هذا حديث ابطل " كما يف علل احلديث  :وقال أبو حامت " هو شر من الربيع وأضعف".:عدي ، وقال ابن696ص:
" والربيع بن بدر مرتوك" كما يف جممع الزوائد  :، وضعفه اهليثمي بقوله6/262، وضعفه األلباين يف اإلرواء 1/416
، 7/2522، 3/988، الكامل 4218برقم  4/286انظر: املعجم األوسط  ,، فاحلديث ضعفه شديد4/526

 .350، اإلعالم ص:492انسخ احلديث البن شاهني ص:
ووقع  ,أخرجه أمحد وأبو داود والدارقطين والبيهقي وابن شاهني من طريق صاحل بن مسلم بن رومان عن أيب الزبري عن جابر به (2)

صاحل بن مسلم بن رومان كما وهو خطأ والصواب هو  ,عند أيب داود يف إسناد وعند الدارقطين موسى بن مسلم بن رومان
. وفيه عنعنة أيب الزبري أيضا فاحلديث ضعيف كما ضعفه الشيخ األلباين 985قاله احلافظ وهو ضعيف كما يف التقريب ص:

، ولكن املعروف عن جابر هو ما أخرجه مسلم يف صحيحه 23/126يف تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند 
..." يف نكاح املتعة.  ع ابلقبضة من التمر والدقيق األايم على عهد رسول هللا تنستمبلفظ "كنا  3402برقم  9/186

، السنن الكربى، كتاب 3553برقم  3/172، السنن للدارقطين، كتاب النكاح، ابب املهر 3/355انظر: املسند 
، 2110برقم  2/404، ، سنن أيب داود، كتاب النكاح، ابب قلة املهر7/238الصداق، ابب ما جيوز أن يكون مهرا 

 .494انسخ احلديث البن شاهني ص:
أخرجه الدارقطين والبيهقي وابن شاهني من طرق عن احلسن بن مكرم عن علي بن عاصم عن أيب هارون العبدي عن أيب  (3)

البن  ، الثقات7/432، اتريخ بغداد 13/192. انظر: ترمجته سري أعالم النبالء  ةواحلسن بن مكرم ثق ,سعيد اخلدري به
مرتوك ومنهم "، وعلي بن عاصم صدوق خيطئ كما يف التقريب، وأبو هارون العبدي امسه عمارة بن جوين 8/180حبان 

" وأبو  :فاحلديث ضعيف جدا كما ضعفه البيهقي بقوله ,، وهو علة احلديث711كما يف التقريب ص:  "من كذبه، شيعي
" وأالن القول فيه وأهل هذا الشأن اغلظوا فيه " مث ذكر  :ى كالم البيهقيهارون غري حمتج به " وقال ابن الرتكماين تعليقا عل

، 3550برقم  3/171أقوال العلماء الذين ضعفوه ضعفا شديدا. انظر: السنن للدارقطين، كتاب النكاح، ابب املهر 
البن شاهني  ، انسخ احلديث7/239السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصداق، ابب ما جيوز أن يكون مهرا 

 .493ص:
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يستحل النكاح بدرمهني : "د الرمحن بن أيب لبيبة عن أبيه عن جده عن النيب ب بن عىيعن حي ( 4)
 (1)."من استحل بدرهم يف النكاح فقد استحل" :وعند اآلخرين بلفظ ،هذا لفظ ابن شاهني .فصاعدا"

 :عشرة دراهم األحاديث الواردة في أقل المهر

 (2)."ال مهر دون عشرة دراهم": عن النيب  عن جابر  ( 1)

 أقل المهرتحديد المطلب الثاني: آراء العلماء في 

فأوردا فيها  ،اإلمام ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما من اآلئمة اخلمسة:(مسألة )أقل املهر ذكر 
وأما اإلمام ابن  (3)،إال أن اإلمام ابن شاهني سكت عن األحاديث ،مجلة من أحاديث الباب املتعارضة

أما  ؛يثني ما يثبتليس يف هذين احلد: "حيث قال ،اجلوزي فإنه ضعف أحاديث الباب اليت أوردها مجيعا
أحاديثه  ء،"ليس مبشر بشي :قال أمحد بن حنبل ،فما يرويه إال مبشر -يعين حديث جابر -األول

وأما احلديث  "،"ال حيل كتب حديثه إال تعجبا :كذاب يضع احلديث" وقال أبو حات بن حبان  ،موضوعات
                                                 

ومل  ,أخرجه ابن أيب شيبة وأبو يعلى والبيهقي وابن شاهني من طريقني عن حيى بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن أبيه عن جده (1)
، وقال أبو 4/393" امليزان بشيء" ليس  :الرمحن قال ابن معني  بن عبدىي يعلى )عن أبيه( وحييبيرد عند ابن أيب شيبة وأ

، وأما أبوه وجده فقد حبث عنهما الشيخ األلباين ببحث جامع يف الضعيفة 9/166يس ابلقوي " اجلرح والتعديل " ل :حامت
" واخلالصة أن حيى بن عبد الرمحن هذا نسب يف بعض الرواايت إىل جده عبدالرمحن وأن بينهما أابه حممد فهو حيىب  :فقال

الضعيفة  :انظر .ثقهما ابن حبان "و ه ضعيف ومثله أبوه حممد وإن بن حممد بن عبد الرمحن بن لبيبة أو أيب لبيبة وأن
، وذكره 4/171، االستيعاب 4/168. قلت: وإن كان جده أبو لبيبة فهو صحايب له ترمجة يف اإلصابة 13/793

ديث " وفيه حيىي بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة وهو ضعيف". فاخلالصة إن احل :، وقال4/517اهليثمي يف جممع الزوائد 
ضعيف ألن حيى وأابه ضعيفان مث إنه وقع اختالف فعند بعضهم )عن أبيه عن جده( وعند بعضهم )عن أبيه( ووقع اختالف 

، وضعفه الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 9/264يف املنت أيضا كما تقدم وضعفه احلافظ يف الفتح 
ذكره ابن الرتكماين يف اجلوهر النقي،  "اد ال يقطع به أهل الرواية"هذا اإلسن :، وفال الطحاوي يف أحكام القرآن10/46

، مسند أيب يعلى 4/186 وانظر: املصنف البن أيب شيبة، كتاب النكاح، ابب ما قالوا يف مهر النساء واختالفهم يف ذلك
احلديث البن  ، انسخ7/238، السنن الكربى مع اجلوهر النقي، كتاب الصداق، ابب ما جيوز أن يكون مهرا 2/241

 .494شاهني ص:
أخرجه الدارقطين والبيهقي وابن عدي وابن شاهني وابن اجلوزي من طريق مبشربن عبيد عن احلجاج بن أرطاة عن عطاء بن  (2)

ومل يرد عند ابن شاهني يف طريقه ذكر احلجاج. انظر: السنن للدارقطين، كتاب  ,به أيب رابح وعمرو بن دينار عن جابر 
، 7/240، السنن الكربى، كتاب الصداق، ابب ما جيوز أن يكون مهرا 3559برقم  3/173ب املهر النكاح، اب

، وفيه مبشر بن عبيد وهو مرتوك 349، اإلعالم ص:496-495، انسخ احلديث البن شاهني ص:6/2411الكامل 
عف احلديث الدارقطين ، واحلجاج بن أرطاة مشهور وهو ضعيف أيضا وض919ورماه امحد ابلوضع" كما يف التقريب ص:

"حديث ضعيف مبرة" نقله األلباين وأورده ابن اجلوزي  :" مبشر مرتوك احلديث وأحاديثه ال يتابع عليها". وقال البيهقي :بقوله
" وهذا  :، وقال ابن عدي124، وذكره الشوكاين يف الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ص:3/54يف املوضوعات 

 .6/264" موضوع" كما يف اإلرواء  :مبشر" وقال األلباين ابطل ال يرويه غري
 .496-492انظر: انسخ احلديث البن شاهني ص: (3)
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ساوي النها  شيئا" وعندان أنه ال " ال ي :كان ابن عدي يقول  فأقرب حالة -وهو حديث ابن عباس-الثاين 
 ،حنيفة ومالك يتقدر مبا يقطع به السارق وقال أبو: "مث ذكر أقوال العلماء يف املسألة بقوله يتقدر أقل املهر"

وعند أعي  ،فعند مالك أن النصاب يف السرقة ربع دينار أو ثالثة دراهم من العروض ،مع اختالفهما يف ذلك
 (1).رة دراهم أو قيمة إحدامها من العروض"حنيفة النصاب دينار أو عش

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

لكن  ،وأما اإلمام ابن اجلوزي فإنه ضعف األحاديث ،أن اإلمام ابن شاهني سكت عن الرتجيحتقدم  
 وهو حديث سهل بن سعد يف قصة املرأة اليت وهبت ،نه ثبت حديث يف عدم حتديد أقل املهرجياب أب

من  عنديما  :قال ؟يءش عندك منهل  :قال ،َي رسول أنكحنيها :فقام رجل فقال: "وفيه نفسها للنيب
معي سورة كذا  :قال شيء؟هل معك من القرآن  :قال ....خاَتا من حديداذهب فاطلب ولو  :قال ،شيء

احلديث أنه جيوز  ويف هذا" :قال النووي (2)".مبا معك من القرآن أنكحتكهااذهب فقد  :قال ،وسورة كذا
يف هناية من القلة وهذا  دألن خات احلدي ،أن يكون الصداق قليال وكثريا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان

"ولو" : (4)وقال احلافظ ابن حجر (3) ..."شافعي وهو مذهب مجاهري العلماء من السلف واخللفمذهب ال
وهذا احلديث رجحه   ،اجلمهور أبنه ال حد ألقل املهرفهذا يدل على مذهب  "،تقليلية "ولو خاَتا: "يف قوله

، وروي عن علي ولكنه ضعيف أيضا ،ألن حديث جابر حديث ضعيف لى حديث جابر،كثري من العلماء ع
بعضها بعضا فهي ال  يوعلى فرض أهنا يقو  ،فهذه طرق ضعيفة ال تقوم هبا حجة: "الشوكاين بقوله وضعفه

 (5).عارضها ما يف الصحيحني مثل حديث اخلات وحديث نواة الذهب" ماالسي ،تبلا بذلك إىل حد االعتبار
مث رد هذين املسلكني حيث قال رمحه هللا ، أشار احلافظ ابن القيم إىل مسلك النسخ ومسلك اجلمعو  

ومن ادعى يف هذه األحاديث اليت : "بعد ما ذكر مجلة من األحاديث اليت تدل على أنه ال حد ألقل املهر
أو أهنا منسوخة أو أن عمل أهل املدينة على خالفها فدعوى ال يقوم عليها  ختصاصها ابلنيب ذكرانها ا

ومل ينكر عليه  ،زوج سيد أهل املدينة من التابعني سعيد بن املسيب ابنته على درمهني، واألصل يردها ،دليل
وال سبيل إىل  النيب وأقره  ،تزوج عبد الرمحن بن عوف على صداق مخسة دراهم ،بل عد يف مناقبه ،أحد

 (6) .إثبات املقادير إال من جهة صاحب الشرع"
حديث جابر وغريه يف حتديد أقل  هو الثابت واحملكم فال يقاومه  فاخلالصة أن حديث سهل بن سعد 

                                                 

 .351انظر: اإلعالم ص:  (1)
 .3472برقم  9/215، صحيح مسلم 5149برقم  9/256صحيح البخاري  (2)
 .9/216املنهاج للنووي  (3)
 .264، 262، 9/259انظر: فتح الباري  (4)
 .6/199األوطار نيل  (5)
 .179-5/178زاد املعاد  (6)
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كما رجحه اإلمام الشافعي   , وذلك لضعفها ولعدم ثبوهتا, فالتعارض غري واقع أصال املهر بعشرة دراهم
وأما ما  ،(1)ابن حجر والشوكاين والصنعاين واملباركفوري وغريهمو ابن القيم و ابن حزم و بن عبد الرب والنووي وا

 . وهللا أعلم ،كما تقدم خترجيها   يءابن شاهني وابن اجلوزي من األحاديث فلم يثبت منها ش : ذكره اإلمامان
** *** ** 

                                                 

، فتح 179-5/178، زاد املعاد 495-9/494، احمللى 9/216، املنهاج للنووي 54-11/52انظر: التمهيد  (1)
 .4/184، حتفة األحوذي 3/346، سبل السالم 199-6/197، نيل األوطار 264، 262، 9/259الباري 
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 المبحث الخامس

 مبايعة النساء

 لواردة في مبايعة النساءالمطلب األول: األحاديث ا

 :: األحاديث الواردة على جواز مصافحة النساء عند البيعة

كن جيئن   ,فلما كان بعد ،فيضع ثواب على يده ء,يبايع النسا كان رسول هللا   :عن عامر الشعيب قال
ية، فإذا أقررن قال قد ابيعتكن اآل ﴾ناكا يُ باايِعْ  اْلُمْؤِمنااتُ  جااءاكا  ِإذاا النَّيبُّ  أاي ُّهاا َيا ﴿ :فيقرأ هذه اآلية ,النساء

حني ابيع النساء أتى بربد قطري فوضعه  " أن النيب  :.." وهذا لفظ احلازمي وعند أيب داود يف املراسيل.
 (1).إين ال أصافح النساء" :وقال ،على يده

 :األحاديث الواردة على تحريم مصافحة النساء عند البيعة

َي رسول هللا  :على اإلسالم فقلن لنبايعهنسوة  يف أتيت رسول هللا  :التعن أميمة بنت رقيقة أهنا ق
ه بني أيدينا نببهتان نفرتي  يتوال  ,وال نقتل أوالدان ,نزينوال  ,وال نسرق ,نبايعك على أن ال نشرك ابهلل شيئا

هللا ورسوله أرحم  :فقلن :قالت ،فيما استطعنت وأطقنت: فقال رسول هللا  ,معروف يفوال نعصيك  ,وأرجلنا
ملائة امرأة   إمنا قويل ،ال أصافح النساء إين:  فقال رسول هللا ,ك َي رسول هللاهلم نبايع ،بنا من أنفسنا

 (2)".المرأة واحدة أو مثل قويل ،المرأة واحدة كقويل

 المطلب الثاني: آراء العلماء في مبايعة النساء

ديثني ح فأوردا فيها ،مسةمن بني اآلئمة اخلالنساء(ذكر اإلمام احلازمي واجلعربي مسألة )مبايعة  
 متعارضني: 
املبايعة، ، وهذا يدل على جواز مصافحة النساء بواسطة الثوب عند : مرسل عامر الشعيبأحدمها

                                                 

وأخرجه احلازمي من طريقني عن حصني عن الشعيب به، وأخرجه أبو داود يف املراسيل عن  ,ساقه ابن كثري بسند ابن أيب حامت (1)
رجاله ثقات إال أن املغرية يدلس ولكنه  .حممد بن بشار عن حممد بن جعفر عن شعبة عن املغرية بن مقسم الضيب عن الشعيب

وال روى الطرباين يف األوسط ولكن فيه عتاب ذكر األلباين طريقا آخر موصو  ,قد صرح ابلسماع فاإلسناد صحيح إىل مرسله
عتاب هذا ضعفه الفالس جدا" . انظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري  ," وهذا إسناد ضعيف جدا :بن حرب وقال عنه

برقم  4/337، سلسلة األحاديث الضعيفة 363برقم  426، املراسيل أليب داود ص:2/778، االعتبار 8/3506
 حديث مرسل. ، فاحملفوظ أنه1858

انظر:  .أخرجه مالك وأمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه والطرباين واحلازمي من طرق عن حممد بن املنكدر عن أميمة به (2)
، سنن الرتمذي، كتاب السري، ابب ما جاء يف 6/357، املسند 2/982املوطأ، كتاب البيعة، ابب ما جاء يف البيعة، 

، سنن ابن 4192برقم  7/168، سنن النسائي، كتاب البيعة، ابب بيعة النساء، 1597برقم  4/129بيعة النساء، 
، 2/779، االعتبار 187، 24/186، املعجم الكبري 2874برقم  3/397ماجه، كتاب اجلهاد، ابب بيعة النساء، 

ألحاديث سلسلة ا :، وانظر44/556، رجاله ثقات، فاحلديث صحيح صححه األلباين وحمققوا املسند 511الرسوخ ص:
 .529برقم  2/63الصحيحة 
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ديث حب العمل مث اتفق احلازمي واجلعربي على ،حديث أميمة يدل على حتر  مصافحة النساء مطلقا :والثاين
إن ثبت حديث  :ولكنهما قاال ،ولثبوت األدلة األخرى يف التحر  ،حديث أميمة وذلك لصحة ،أميمة

 الشعيب ففيه داللة على النسخ.
فإن   ،فال يقاوم هذه األحاديث الصحاح ،"وحديث الشعيب الذي بدأان بذكره منقطعوقال احلازمي: 

وقال اجلعربي عقب  ".ابلصواب وهللا أعلم ،وله شاهد يف بعض األحاديث ،كان اثبتا ففيه داللة على النسخ
 (1).وإن ثبت فمنسوخ لرجحانه عليه" ،ذاك مرسلو  ،"وهو حمكم :حديث أميمة

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 إال ،يث البابني أحادارض باحلازمي واجلعربي ومل يوجد مسلك آخر يف رفع التع ني:اإلمام رأيتقدم  
  لكنه مل يثبت.و  ،لنسخقوع او إن ثبت حديث الشعيب فهو صريح على  :ي قاالاحلازمي واجلعرب  :أن اإلمامني

"فمد يده من خارج البيت ومددان أيدينا من  :يف قصة املبايعةذكر احلافظ ابن حجر حديث أم عطية و 
 يبايعنه كن  أبهنن يشعر وهذا" يدها امرأة منا قبضت": وكذا احلديث (2)اللهم اشهد " :داخل البيت مث قال

 إىل إشارة احلجاب وراء من األيدي مد أبن األول عن اجلواب وميكن" :مث أجاب عنه حيث قال ،أبيديهن
 املبايعة كانت  أو ،القبول عن التأخر اليد بقبض املراد أبن الثاين وعن ،مصافحة تقع مل وإن ،املبايعة وقوع
 فوضعه قطري بربد أتى النساء ابيع حني  النيب أن" :الشعيب عن املراسيل يف داود أبو روى فقد حبائل، تقع
 (3) ".النساء أصافح ال :وقال ,يده على

وكلها مراسيل ال تقوم  ،"مث ذكر احلافظ بقية األحاديث مبعناه :وقال األلباين تعليقا على كالم احلافظ
 عبد بن إمساعيل طريق من حديثها أن على ،العمدة هو عطية أم حديثي عنوما ذكره من اجلواب  ،احلجة هبا
" املسلمة املرأة حجاب" يف بينته كما  به يستشهد وإمنا ،ابملشهور ليس هذا إمساعيل ألن ،ابلقوي ليس الرمحن

 ,املبايعة يف وال حىت قط امرأة صافح أنه  عنه يصح مل أنه القول مجلة و. (اإلسالمي املكتب طبع 26 ص)
 مل املصافحة أن مع ذكرته الذي عطية أم حبديث اجلوازه البعض فاحتجاج ،املالقاة عند املصافحة عن فضال
 السيما ،خملص مؤمن من يصدر ال ألمر املصافحة عن  تنزهه يف الصرحية األحاديث عن وإعراضه فيه تذكر
 (4)."له حتل ال امرأة ميس فيمن الشديد الوعيد وهناك

                                                 

 . 512، الرسوخ ص: 2/780االعتبار  (1)
حديث أم عطية أخرجه أمحد وابن خزمية وابن حبان والطرباين والبيهقي وغريهم من طريق إمساعيل بن عبد الرمحن بن عطية  (2)

حبان، كتاب اجلنائز،  ، صحيح ابن1722برقم  3/112، صحيح ابن خزمية 5/85انظر: املسند  .عن جدته أم عطية
، وفيه إمساعيل بن 3/184، السنن الكربى للبيهقي 25/45، املعجم الكبري 7/313ابب يف فضل محل اجلنازة وقوهلا 

، فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف كما ضعفه األلباين يف تعليقه 141عبد الرمحن وهو مقبول كما قاله احلافظ يف التقريب ص:
 . 34/394، وضعف إسناده حمققوا املسند 2/65لصحيحة على صحيح ابن خزمية ويف ا

 .13/253، 8/821انظر: فتح الباري  (3)
 .2/65سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)
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يث الصحيحة يف التحر ،  ال تقاوم األحاد يوهكلها ضعيفة، أحاديث إابحة املصافحة  الراجح هو أن ف
والشيخ  (2)واملباركفوري (1)احلازمي واجلعربي واحلافظ ابن العريب نقله القرطيب يف تفسريه :اإلمامان قالهكما 

  .رمحهم هللا (4)وابن ابز (3)األلباين
 
 

** *** ** 

                                                 

 .18/76انظر: اجلامع ألحكام القرآن  (1)
 .5/159انظر: حتفة األحوذي  (2)
 .2/65انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة  (3)
 .10/134ابز انظر: جمموع فتاوى الشيخ ابن  (4)
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 المبحث األول

 القران بين التمرتين.

 المطلب األول: األحاديث الواردة في القران بين التمرتين

 :اردة في النهي عن إقران التمرتيناألحاديث الو 

: الشيخني عند أصحابك" ويف لفظ ستأذنتإال أن  ,لقرانعن ا  هنى رسول هللا: "قالعمر عن ابن  ( 1)
وكنا  كل فيمر علينا ابن عمر وحنن  ،كان أصاب الناس يومئذ جهد:  كان ابن الزبري يرزقنا التمر قال"

 (1)هنى عن اإلقران إال أن يستاذن الرجل أخاه". فإن رسول هللا  ,فيقول: التقارنوا , كل
 يقدمت بني يد": هنى عن القران يف التمر" ويف لفظ عن أمحد أن النيب " :عن سعد موىل أ  بكر ( 2)

 (2)". ال تقرنوا :فقال رسول هللا  ،ا فجعلوا يقرنونَتر  رسول هللا 
 :قران بين التمرتينإلة على جواز األحاديث الدال

 (3). وأن هللا قد أوسع اخلري فأقرنوا" ,تكم عن اإلقراني"كنت هن :عن النيب  عن بريدة 

                                                 

، 2490، 2489، 2455، ويف مواضع أخرى برقم 9/711صحيح البخاري، كتاب األطعمة، ابب القران يف التمر،  (1)
 13/225األكل مع مجاعة عن قران مترتني وحنومها يف لقمة إال إبذن أصحابه،  يصحيح مسلم، كتاب األطعمة، ابب هن

، 536، الرسوخ ص:370، اإلعالم ص:548شاهني ص: ، انسخ احلديث البن2/836، االعتبار 5301برقم 
واختلف يف مجلة " إال أن يستأذن الرجل أخاه" هل هي مدرجة من قول ابن عمر أم مرفوعة أيضا، مجع احلافظ ابن حجر يف 

آخر  إىل  ..." اعتمد البخاري هذه الزايدة , وقدالفتح طرق احلديث وشواهده مث قال "فالذي ترجح عندي أن ال إدراج فيه
 .713-9/712انظر: فتح الباري . كالمه

أخرجه أمحد وابن ماجه واحلاكم وأبو يعلى والطرباين وابن شاهني من طريق أيب داود الطيالسي عن أيب عامر اخلزاز عن احلسن  (2)
 4/41عن قران التمر،  يبن ماجه، كتاب األطعمة، ابب النه، سنن ا1/199انظر: املسند . عن سعد موىل أيب بكر به

، املعجم 1574، برقم 3/145، مسند أيب يعلى 7131برقم  4/133، املستدرك، كتاب األطعمة 3332برقم 
وأبو عاصم امسه صاحل بن رستم املزين صدوق كثري  .549، انسخ احلديث البن شاهني ص:5498برقم  6/55الكبري

عنعنة وهذا إسناد ضعيف، ولكنه حسن روى ابلوقد ، وفيه احلسن البصري وهو يدلس 445اخلطأ كما يف التقريب ص:
"صحيح" وصححه األلباين يف  :وقال الذهيب", صحيح اإلسناد" :، وقال احلاكم3/242ابلشواهد كما قاله حمققوا املسند 

 تعليقه على سنن ابن ماحه.

اساين عن عبد هللا بن بريدة أخرجه الطرباين والبزار وابن شاهني واحلازمي وابن اجلوزي من طريق يزيد بن بزيع عن عطاء احلر  (3)
، انسخ 2884برقم 3/336، كشف األستار عن زوائد البزار 7068، برقم 7/129انظر: املعجم األوسط . عن أبيه به

وجاء يف االعتبار للحازمي  .537، الرسوخ ص:370، اإلعالم ص:2/837، االعتبار 550احلديث البن شاهني ص:
أيضا يف نسخة كشف األستار ويف كتاب االعتبار يزيد بن زريع بدل يزيد بن بزيع فلعله زايدة أيب خالد بني يزيد وعطاء وورد 

، وعطاء بن أيب مسلم 6/348، لسان امليزان 4/420ويزيد بن بزيع ضعيف، انظر: ترمجته يف امليزان  ,حصل فيه تصحيف
"حديث منكر"   :حامت وقال أبو، فاحلديث ضعيف، 679اخلراساين صدوق يهم كثريا ويرسل ويدلس كما يف التقريب ص:

 .9/714، وضعفه احلافظ ابن حجر يف الفتح 2/276كما يف علل احلديث 
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 لب الثاني: آراء العلماء في القران بين التمرتينالمط

 ،ي واجلعربين اجلوز واب ابن شاهني واحلازمي اخلمسة: ذكر مسألة القران يف التمر كل من األئمة 
 لى مذهبني:ع هاينارض بمث اختلفوا يف إزالة التع ،فأوردوا فيها األحاديث املتعارضة يف املسألة

، وقد استدال على ذلك مي واجلعربي إىل وقوع النسخ يف املسألةذهب اإلمام احلاز  املذهب األول:
 (1) : "ابب النهي عن القران بني التمرتني ونسخ ذلك".وقال احلازمي حبديث بريدة.

وإسناد األول وإن   ،وهو صريح يف نسخ النهي عنه ،القران يف التمر وهذا يدل على جواز" :جلعربيل ااقو 
 ،وإمنا من قبيل املصاا الدنيوية ،وأنه ليس من قبيل العبادات واألحكام ،مجاعكان أقوى ولكن أيد الثاين اإل
 (2). "فيغتفر أمره يف ذلك -أي حديث بريدة -فيكفي يف ذلك احلديث الثاين 

احلديث : "وأشار إىل ضعف حديث بريدة بقوله ،ديث النهيحب العملذهب ابن اجلوزي إىل  املذهب الثاين: 
 ،وأما اإلمام ابن شاهني فإنه أشار إىل ضعف حديث بريدة يف اإلابحة (3)والعمل عليه" ،األول أثبت من هذا

 (4).": "وإن صح فيحتمل أنه انسخ للنهيألن يف سنده اضطرااب مث قال

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح .

لعلم، أهل ا ضلبع تقدم أن األئمة: اختلفوا يف رفع التعارض على مسلكني، وهناك مسلك اثلث
 :ثالث مسالك رفع التعارض بني أحاديث الباب ينحصر يفف العلماء يف اختالف

ألن احلديث  ،ولكنه مسلك ضعيف كما تقدم،  واجلعربي احلازمي , اختارهدعاء النسخااملسلك األول: 
إال أن  ،حديث النهي أصح وأشهر: "مث إن قول احلازمي ،الذي استدل به أصحاب هذا املسلك ضعيف

 ،فبكتفي فيه مبثل ذلك ،ألنه ليس من ابب العبادات وإمنا هو من قبيل املصاا الدنيوية ،اخلطب فيه يسري
والقران بني التمرتني مما  ؟كيف يكون اخلطب فيه يسريا  ألنه ؛ويعضده إمجاع األمة على جواز ذلك" فيه نظر

بل اعترب العلماء فعل اإلقران هذا  ،اآلكلنيخاصة إذا كان الطعام مشرتكا بني  ،ينايف املروءة ومكارم األخالق
 ،وهو من إيثار اإلنسان نفسه أبكثر من حقه على مشاركه ،دليال على كثرة الشره والنهم من هذا املستكثر

واجلمهور محل النهي على حالة املشاركة  ،وهلذا محل أهل الظاهر هذا النهي عن اإلقران على التحر  مطلقا
: ورد احلافظ ابن حجر استدالل احلازمي على النسخ بقوله، (5)كما ذكره القرطيب  ،ليهيف األكل واالجتماع ع

 وإال ،النووي قرره كما  فيه له اإلذن بطريق ولو ،ومراده ابجلواز يف حال كون الشخص مالكا لذلك املأكول"
 وضع الذي أن على تدل قرينة قامت لو حىت ،إذنه بغري غريه مبال أحد يستأثر أن العلماء من أحد جيز فلم

                                                 

  .2/836االعتبار (1)

 .537الرسوخ ص: ( 2)

 .372اإلعالم ص: ( 3)

 .550انسخ احلديث البن شاهني ص:  (4)

 .5/318املفهم  (5)
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 إذا ذلك يف املكارمة تقع وإمنا ،جزما االستئثار حرم بعض على بعضهم استئثار يرضيه ال الضيفان بني الطعام
 من فيه ملا القران استقباح وجابر عائشة عن" الغريبني ذيل" يف املديين موسى أبو وذكر. الرضا قرينة قامت
فاستدالله ابإلمجاع  (1)."رفقته من أكثر أيكل أن جبميل سلي :مالك وقال. بصاحبه املزري والطمع الشره

 على النسخ فيه نظر أيضا.
حيث رأى أن النهي عن القران إمنا كان يف  اخلطايب إليهمال  املسلك الثاين: اجلمع بني الرواَيت.

حال من إال أن حيدث  ،فأما اليوم مع اتساع املال فال حاجة إىل اإلذن ،وحني كان الطعام ضيقا ،زمنهم
   (2).الضيق وتدعو الضرورة فيها إىل مثل ذلك فيعود األمر إليه إذا عادت العلة

 "فإن :م النووياإلما هردو  فالتعارض غري واقع أصال ،ألن حديث اإلابحة مل يثبت ،وهو مسلك ضعيف أيضا
  ؟".كيف وهو غري اثبت  ،االعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب لو ثبت السبب

فيكون النهي عن القران حىت  ،حديث اإلابحة حيث ضعفاإلمام ابن اجلوزي  اختاره لثالث:املسلك ا 
" هذا النهي متفق عليه حىت يستأذهنم فإذا أذنوا فال  :وقال النوويهو الثابت واحملكم.   يستأذن أصحابه

 الظاهر أهل عن ضعيا القاضي فنقل واألدب؟أبس واختلفوا يف هذا أن النهي على التحر  أو على الكراهة 
 فالقران بينهم مشرتكا الطعام كان  فإن ،التفصيل والصواب ،واألدب للكراهة أنه غريهم وعن ،للتحر  أنه

 ،فحرام رضاه بغري قرن فإن ،وحده رضاه اشرتط ألحدهم أو لغريهم الطعام كان  وإن ... ،برضاهم إال حرام
 أن إال ،الشره وترك األكل يف التأدب :مطلقا دباأل لكن ..... جيب وال معه اآلكلني يستأذن أن ويستحب

 (3)".آخر لشغل اإلسراع ويريد مستعجال يكون

احملكم  وههي عنه فالن وهبذا قد تبني أن القران على أقل أحواله ينايف األدب ومكارم األخالق 
فالتعارض  ،ضعيف هخ ولكنإن ثبت كان صرحيا على النس الراجح، وأما حديث اإلابحة فهو واملستمر وهو

  وهللا أعلم .غري واقع أصال 
** *** ** 

                                                 

 .9/714فتح الباري  (1)

 .4/256معامل السنن  (2)

 .226-13/225نووي شرح ال (3)
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 المبحث الثاني

 الشرب في نفس واحد.

 المطلب األول: األحاديث الواردة في الشرب في نفس واحد

 :اديث الدالة على الشرب بنفس واحداألح

 (1) . "إذا شرب أحدكم فليشرب يف نفس واحد" :عن أيب قتادة عن النيب  ( 1)
 :خالف ذلك. األحاديث الدالة على

مث  ،مث جرعة مث قطع ,مث مسى ،يشرب جرعة مث قطع أنه رأى رسول هللا  :عن أنس بن مالك  ( 1)
"كان رسول هللا : يف الصحيحني ويف لفظ ،"، فلما شرب محد هللامث مضى حىت فرم منه ,مث جرع ,مسى الثالثة

 "(2) .أ وأمرأ"إنه أروى وأبر  :"ويقول :وعند مسلم زَيدة .يتنفس يف اإلانء ثالاث 

 المطلب الثاني: آراء العلماء في الشرب في نفس واحد

تعارض رفع ال مث اختلفا يف ا،همابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابي من اآلئمة اخلمسة: أورد هذه املسألة 
 بني احلديثني على مذهبني:

يرى أنه حيتمل أن  حيث ،مال اإلمام ابن شاهني إىل احتمال وقوع النسخ يف املسألة: املذهب األول
وإن  : "قال ألن ثالثة أنفاس أشبه أبخالق رسول هللا  ،يكون حديث أيب قتادة منسوخا نسخه حديث أنس

 (3).كان إسناد األول أجود"
ضعف حديث أيب قتادة بقوله عقب و  العمل حبديث أنس،ذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل  املذهب الثاين:

فإن أابن  ،واألول غري اثبت ،والعمل عليه عند أهل العلم ,تهوهذا حديث متفق على صح: "حديث أنس

                                                 

أابن بن يزيد عن حيى بن أيب كثري عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب  عنأخرجه احلاكم وابن شاهني ومن طريقة ابن اجلوزي  (1)
طلحة عن عبد هللا بن أيب قتادة عن أبيه به، وجاء عند احلاكم عن أابن بن حيى بن أيب كثري ولكن الذي ورد عند ابن شاهني 

انظر: املستدرك،   فالذي يبدوا يل أنه هو الصواب وحصل تصحيف عند احلاكم. ,أابن بن يزيد عن حيى وابن اجلوزي عن
يه أابن بن يزيد ف، و 381، اإلعالم ص:546، انسخ احلديث البن شاهني ص:7207برقم  4/155كتاب األشربة 

وكان حيى  حديث ال يصح عن رسول هللا " هذا :2/180ثقة له أفراد . وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  وهو العطار
 :ويف الصححني ,وأخاف أن يكون اللفظ انقلب فيكون "وال يشرب" فرووه "فليشرب" ,بن سعيد ال يروي عن أابن بن يزيد

 .كان يتنفس يف اإلانء ثالاث"  أن رسول هللا "

 :وسعيد بن ميسرة ضعيف قال البخاري ,سرة البكري عن أنس بهياللفظ األول أخرجه ابن شاهني من طريق سعيد بن م (2)
، لسان امليزان 2/160انظر: ميزان االعتدال  ."يروي املوضوعات " وكذبه حيى القطان :"منكر احلديث " وقال ابن حبان

فاحلديث ابللفظ األول ضعيف ولكنه اثبت ابللفظ الثاين كما يف صحيح البخاري، كتاب األشربة، ابب الشرب  .3/55
، صحيح مسلم، كتاب األشربة، ابب كراهة التنفس يف اإلانء واستحباب 2531برقم  10/114ثة، بنفسني أو ثال

 .233، انسخ احلديث لألثرم ص:383، اإلعالم ص:5255، 5254برقم  13/198التنفس ثالاث خارج اإلانء، 

 .547انسخ احلديث البن شاهني ص:  (3)
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 (1).بن يزيد كان حيى بن سعيد اليروي عنه"

 : مناقشة األقوال مع الترجيح.الثالثالمطلب 

 :اجلوزي أبهنما اختلفا على مسلكنيابن شاهني وابن  : تقدم قول اإلمامني 
يف عضولكنه مسلك  ،سلكهني مال إىل هذا املتقدم أن اإلمام ابن شا، املسلك األول: ادعاء النسخ

 وذلك ألمرين:
حني  الصحيبت يفوإن كان حديث أنس اث ،مها ضعيفانوحديث أنس كال إن حديث أيب قتادة، ( 1)

 .أصال ح دعوى النسخفال تص ،بلفظ آخر كما تقدم خترجيه
 فالنسخ ال يثبت ابالحتمال. األحاديثوعلى تقدير ثبوت  ( 2)

فظ انقلب كون الليف أن "أخا :اإلمام ابن اجلوزي ضعف حديث قتادة بقولهتقدم أن املسلك الثاين: 
 ."فليشرب" " فرووهفيكون "وال يشرب

هو األقرب وإن كان فالتعارض غري واقع أصال. و  ،فالضعيف ال يقاوم الصحيح ،فاحلديث معلول 
بني ذلك اإلمام كما   ،دلة أخرىأبولكنهم استدلوا ذلك  ،العلماء يرون أن الشرب بنفس واحد جيوز

وأما ما جاء من حديث  ،وأفىت به عمر بن عبد العزيز ،(4)والشيخ األلباين (3)واحلافظ ابن حجر (2)القرطيب
فهو حديث  (5)"ب البعري ولكن اشربوا مثا وثالثكما يشر   ,ال تشربوا واحدة: "ابن عباس مرفوعا بلفظ

 . بثالثة أنفاس. وهللا أعلمأن يشرب  فالشرب بنفس واحد جائز وإن كان األوىل ،ضعيف
** *** ** 

                                                 

 .383اإلعالم ص:  (1)

 .5/288انظر: املفهم  (2)

 .115-10/114انظر: فتح الباري  (3)

 .376برقم  1/742انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة  (4)

، وفيه يزيد بن سنان 1885برقم  4/267أخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب األشربة، ابب ما جاء يف التنفس يف اإلانء،  (5)
، 10/115ن حجر يف الفتح ، وهو حديث ضعيف ضعفه احلافظ اب1076أبو فروة وهو ضعيف كما يف التقريب ص:

 والشيخ األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي .
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 المبحث الثالث

 المشي في نعل واحدة

 المطلب األول: األحاديث الواردة في المشي في نعل واحدة

 :المشي في نعل واحدة النهي عن األحاديث الواردة في

نعل واحدة حىت يصلح  يفإذا انقطع شسع أحدكم فال مي   :يقول مسعت رسول هللا عن جابر  ( 1)
 (1)."وال أيكل بشماله ،خف واحد يفوال مي   ،عهشس
أو ليخلعهما  لينعلهما مجيعا ،نعل واحدة يفال مي  أحدكم " :قال  عن أ  هريرة أن رسول هللا ( 2)

 (2) .مجيعا"

 :المشي في نعل واحدة جواز األحاديث الواردة في

 (3).لحها أو تصلح له"فمشى يف نعل واحدة حىت يص رمبا انقطع شسع النيب " :قال عن ابن عمر 

 آراء العلماء في المشي في نعل واحدة :المطلب الثاني

مث مال ، ابن شاهني وابن اجلوزي يف كتابيهما من اآلئمة اخلمسة:ذكر مسألة )املشي يف نعل واحدة( 
وذلك لصحتها وضعف احلديث املخالف  ،حاديث منع املشي يف نعل واحدةأب العملاإلمام ابن اجلوزي إىل 

وإمنا  ،"هذه األحاديث ال تدخل يف الناسخ واملنسوخ :، وقالر ثبوهتامث مجع بني األحاديث على تقدي ،اهل
ا ذكره مبمث وجهه إن ثبت  "،وحديث ابن عمر فيه مجاعة ضعفاء ،فإهنا صحاح ،العمل على األحاديث األول

                                                 

، انسخ احلديث البن 5467برقم  14/302صحيح مسلم، كتاب اللباس، ابب النهي عن اشتمال الصماء ....،  (1)
 .433، اإلعالم ص:505شاهني ص:

، صحيح مسلم، كتاب اللباس 5855رقم ب 10/380يف نعل واحدة،  يصحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب ال ميش (2)
 .434، اإلعالم ص:5463برقم  14/300والزينة، ابب استحباب لبس النعل يف اليمىن أوال...، 

عن ليث عن انفع عن  يأخرجه ابن شاهني ومن طريقه ابن اجلوزي وابن عدي من طريق جبارة بن مغلس عن مندل بن عل (3)
، واإلسناد فيه 6/2448، الكامل 434، اإلعالم ص:506يث البن شاهني ص:انظر: انسخ احلد ابن عمر مرفوعا به .

ضعيف أيضا كما يف التقريب  ي، ومندل بن عل194ثالث ضعفاء، وفيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف كما يف التقريب ص:
كما رواه   ، روي موقوفا818، وليث بن أيب سليم صدوق اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك كما يف التقريب ص:970ص:

ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن إدريس عن ليث عن انفع عن ابن عمر موقوفا، ولكن فيه ليث أيضا فهو ضعيف موقوفا أو 
، ولكن 8/229املصنف، كتاب العقيقة، ابب من رخص أن ميشي يف نعل واحدة حىت يصلح األخرى  :انظر .مرفوعا

مذي من طريق ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة احلديث مروي عن عائشة موقوفا ومرفوعا أخرجه الرت 
وأخرجه الرتمذي من طريق الثوري وابن عيينة وغري واحد عن عبد الرمحن بن القاسم  ,وفيه ليث بن أيب سليم أيضا ,مرفوعا

اب اللباس، ابب ما انظر: سنن الرتمذي، كت ," وهذا أصح " :وقال الرتمذي عن املوقوف ،عن أبيه عن عائشة موقوفا به
فاحلالصة أن حديث ابن عمر ضعيف  .1778، 1777برقم  4/214جاء من الرخصة يف املشي يف النعل الواحدة، 

"منكر" ولكن صح موقوفا على عائشة كما صححه  :مرفوعا وموقوفا وأما حديث عائشة فهو ضعيف مرفوعا قال األلباين
 . األلباين يف تعليقه على سنن الرتمذي
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 مث ذكر قوله.  ,ابن قتيبة يف اجلمع بني احلديثني
إال أنه ذكر املسألة يف   ، فإنه مل يذكر مسلكا يف إزالة التعارض بل سكت عنهوأما اإلمام ابن شاهني

 (1) كتابه انسخ احلديث ومنسوخه.

 المطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح.

 فللعلماء مسلكان يف إزالة التعارض:  ،تقدم رأي اإلمام ابن اجلوزي 
حيث محل النهي كما ذكره ابن اجلوزي، ظ ابن قتيبة  احلاف قال به املسلك األول: اجلمع بني الرواَيت.

كان الرجل إذا انقطع شسع نعله نبذها أو علقها بيده ومشى يف : "قال ،على املشي الكثري يف نعل واحدة
وأما أن ميشي خطوة أو خطوتني إىل  ،وهذا يفح  ويقبح يف اخلفني والنعلني ،نعل واحدة إىل أن جيد شسعا

 (2).وحكم القليل خيالف حكم الكثري يف كثري من املواضع" ،ا ليس مبنكر وال قبيحأن يصلح النعل فإن هذ
وقال احلافظ  (3)،أو يكون يسريا ،العريب الرخصة على احلاجة واالضطرارعبد الرب وابن ومحل ابن 

لعذر" وجاء التصريح يف بعض الطرق اب ،أو لعذر ،لعله بتقدير ثبوته وقع منه اندرا لبيان اجلواز: "العراقي
له  أو ،"روي عن بعض السلف يف املشي يف نعل واحدة أوخف واحدة أثر مل يصح :وقال القاضي عياض

 (4)."اليسري بقدر ما يصلح األخرى ءأتويل يف الشي
لغهما النهي بن يكون ما أوهو إ ،ورد عن علي وابن عمر أيضا أهنما فعال ذلك وقال احلافظ ابن حجر"

ىل ذلك ، أشار إالنهي بلغهمايو مل أ ،كان زمن فعلهما يسريا حبيث يؤمن معه احملذورأو   ،زيهفحماله على التنْ 
 ."ابن عبد الرب
فأقرب  ،هدم بيانما تقموقوفا أنه كانت َتشي يف نعل واحدة ك رضي هللا عنهاصح عن عائشة  :قلت

 لنهي.اوإال مل ختالف  ،الوجوه عندي أنه حممول على أنه مل يبلغها النهي يف ذلك
. شيءها يصح من ة ملمذهب اجلمع يف املسألة مذهب بعيد ألن األحاديث يف املشي يف نعل واحدف

ك، احلديث يف ذل الف نصا خيبه, فهذ وأما ما قاله احلافظ ابن قتيبه أبنه إذا مشى شيئا يسريا فال أبس
  .ا"يعا مجخلعهملينعلهما مجيعا أو ليقوله: "مث أكده ب ،عام يشمل اليسري والكثري والنهي

مثل  يف إن االختالف" :الطحاوي قال ها،وذلك لصحة أحاديث حاديث املنعأب العملاملسلك الثاين: 
 ماك  يكون الف ذلك خبالف كان  إذا فأما ,له الرواَيت وثبوت ،فيههذا إمنا يكون بعد تكافئ األسانيد 

 كرتهذ  الذي واهر  امم اهرو  مبا ارضعي أن جيوز ممن وال ,فيها به حيتج ممن ليس الرواية هذه يف واحلديث ،ذكرت
  مث ذكر وجه ضعف أحاديث املشي يف نعل واحدة. ".عائشة عن

                                                 

 .435، اإلعالم ص: 506-505سخ احلديث البن شاهني ص: ان (1)
 .62أتويل خمتلف احلديث ص: (2)
 .273-7/272عارضة األحوذي  ,15/139 التمهيد انظر: (3)
 .135-8/134انظر: طرح التثريب  (4)
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 كان  ةواحد خفا أو واحدة نعال لبس من ألنأيضا، قال الطحاوي: " مث إن املنع موافق ل داب املرعية
 نسأله سبحانه وهللا ،عنه ينهى أن وجب هني فيه يكن مل لو هذا فمثل ،منه وسخروا سخيفا الناس عند بذلك
 (1) . "التوفيق

ميشي يف األخرى بل يقف على ونقل ابن عبد الرب عن مالك أنه أفىت ملن انقطع شسع نعله أبن ال 
 (2) .وهو الصحيح يف األثر وعليه عمل العلماء"" :وقال حاله،

األحاديث  هو األقرب وأعدل املسالك،وحديث ابن عمر ضعيف اليقاوم املسلك الثاينإن  :فاخلالصة
وإن كان النهي هنا على طريق  ,يف نعل واحدة منهي عنه وأن املشي الصحيحة فالتعارض غري موجود أصال,

وخالف فيه ابن حزم  ،(3)كما نقل اإلمجاع على ذلك النووي والقرطيب وغري واحد  ،الكراهة دون التحر 
واحدة. قال النووي: "قال يف نعل ذكر أوجها وأسبااب للنهي عن املشي ، و الظاهري حيث قال ابلتحر 

 ,مشيه فيعسر األخرى من أرفع تصري املنتعلة وألنوسببه أن ذلك تشويه ومشقة وخمالف للوقار  : العلماء
 عن خارجة ألهنا :وقيل الشيطان مشية ألهنا :قيل :العريب بن بكر أبو وقال . انتهى. للعثار سببا كان  ورمبا

 وذلك اآلخر من املشي يف أعلى شقيه أحد يكون أو ,ابألخرى تعثر حلافيةا ابلرجل حتفظ إذا فهو االعتدال
 وامتداد والشهرة القبح من فيه ملا ذلك عن النهي يكون أن حيتمل :اإلميان شعب يف البيهقي وقال ،اختالل
 ألنه ؛ وجيتنب يتقى أن فحكمه ,القبح يف شهرة به لصاحبه صار لباس وكل ,منه ذلك يرى من إىل األبصار

وقيل ألنه مل يعدل بني جوارحه ورمبا نسب فاعل ذلك إىل اختالل الرأي أو : "وقال احلافظ "املثلة معا يف
 وهللا أعلم. (4) ،ضعفه"

                                                 

 .2/99مشكل اآلاثر  (1)
 .15/139 التمهيدانظر:  (2)
 .416-5/415انظر: املفهم و ، 14/301املنهاج للنووي  (3)
 .10/380فتح الباري  ،14/301( املنهاج للنووي 4)
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 األول المبحث

 أكل لحوم الخيل

 حاديث الواردة في أكل لحوم الخيلاألالمطلب األول: 

 :حوم الخيلاألحاديث الواردة في تحريم ل

 :ويف لفظ آخر ."أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري "ال حيل : عن النيبعن خالد بن الوليد  ( 1)
فبعثين  ،أن الناس قد أسرعوا يف حظائرهم :فشكوا إليه فأتت اليهود النيب  ،يربخ غزوت مع رسول هللا "

قام رسول  ,فلما اجتمع الناس ،ال يدخل اجلنة إال مسلمو  ,أن الصالة جامعة :فأذنت يف الناس هللا  رسول
وحرام  ،أال ال حيل أموال املعاهدين بغري حقها ،ما ابل يهود شكوا أنكم أسرعتم يف حظائرهم :فقال هللا 

 (1) ."خملب من الطري ذيوكل  ،انب من السباع ذيوكل  ,وبغاهلا عليكم احلمر األهلية وخيلها
 :حوم الخيلل جوازاألحاديث الواردة في 

 ،يوم خيرب عن حلوم احلمر  هنى رسول هللا" :قال -هللا عنهما رضي -عن جابر بن عبد هللا ( 1)
 :ويف لفظ عند احلازمي ."وأذن يف حلوم اخليل" :هذا لفظ البخاري وعند مسلم بلفظ .ورخص ىف اخليل"
 (2).يرب حلوم اخليل"يوم خ "أطعمنا رسول هللا 

                                                 

اللفظ األول أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطين والبيهقي والطحاوي واحلازمي من طرق عن بقية بن  (1)
، 4/89املسند  . انظر:الوليد عن ثور بن يزيد عن صاحل بن حيى بن املقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد به

، سنن النسائي، كتاب الصيد، ابب حترمي 3790برقم 4/98سنن أيب داود، كتاب األطعمة، ابب يف أكل حلوم اخليل، 
، 3198برقم  3/564، سنن ابن ماجه، كتاب الذابئح، ابب حلوم البغال، 4343برقم 7/230أكل حلوم اخليل، 

لسنن الكربى، كتاب الضحااي، ابب بيان ضعف احلديث الذي ، ا4725، برقم 4/191سنن الدارقطين، كتاب األشربة 
، وفيه بقية بن 2/584، االعتبار 6277، برقم 3/517، شرح معاين اآلاثر 9/328روي يف النهي عن حلوم اخليل 

، 449، وصاحل بن حيى وهو لني كما يف التقريب ص:174الوليد صدوق كثري التدليس عن الضعفاء كما يف التقريب ص:
وأما اللفظ الثاين فقد أخرجه أمحد وأبو  ، وفيه ثالثة أشخاص متكلم فيهم.1067مستور كما يف التقريب ص: حيىي وأبوه

داود والدارقطين واحلازمي من طرق عن حممد بن حرب احلمصي األبرش عن أيب سلمة سليمان بن سليم عن صاحل بن حيى 
، سنن أيب داود، كتاب األطعمة، ابب النهي 4/89املسند  :ظران. بن املقدام بن معديكرب عن أبيه عن جده عن خالد به

، االعتبار 4724، برقم 4/191، سنن الدارقطين، كتاب األشربة وغريها 3806برقم  4/104عن أكل السباع، 
 :، وفيه نفس الرجلني املتكلم فيهما ومها صاحل وأبوه وابقي رجاله ثقات فاحلديث ضعيف، وقال احلافظ ابن حجر2/591
، وضعفه الشيخ األلباين يف 4/151"إنه منسوخ"، التلخيص  :وقال أبو داود "إنه حديث منكر" :فقد قال أمحد "ال يصح"

، وما بعدها، ويف اللفظ الثاين نكارة يف املنت أيضا وهي أن خالد بن 28/15تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند 
، وقال وهو الذي جزم به 9/812كما قاله احلافظ ابن حجر يف الفتح   .مكة الوليد مل حيضر غزوة خيرب ألنه أسلم عام فتح

 األكثرون، فاحلديث ضعيف.

، كتاب املغازي، ابب غزوة خيرب، 5520برقم  9/809صحيح البخاري، كتاب الذابئح والصيد، ابب حلوم اخليل،  (2)
 =-4997برقم  96-13/95يل ، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذابئح، ابب أكل حلوم اخل4217برقم 7/611
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 :ويف لفظ .فأكلناه" ,فرسا "ذحبنا على عهد رسول هللا  رضي هللا عنها:بنت أيب بكر  عن أمساء ( 2)
 (1)."وحنن ابملدينة"

 أكل لحوم الخيل في آراء العلماء: الثاني المطلب

أحاديث ردوا فأو  ،يجلعرب احلازمي وابن اجلوزي وا اخلمسة: ئمةذكر مسألة أكل حلوم اخليل من اآل 
 التعارض على مذهبني: رفعمث اختلفوا يف  ،الباب املتعارضة

استدال حبديث ، و احلازمي واجلعربي إىل نسخ أحاديث حتر  حلوم اخليل ان:ذهب اإلمام املذهب األول:
قالوا ولو مل يرد لفظ  ،وكذلك لفظ اإلذن ،والرخصة تستدعي سابقة منع :"قالوا :وقال احلازمي ،جابر 

وإذا  ،الستبهام التاريخ يف اجلانبني ،اإلذن لكان ميكن أن يقال: القطع بنسخ أحد احلكمني متعذرالرخصة و 
 (2) ."والرخصة متأخرة فتعني املصري إليها ،ورد لفظ اإلذن تبني أن احلظر مقدم

، لرجحانه ابلقوة والكثرة ،كم انسخ للحرمةحم"وهذا  :وقال اإلمام اجلعربي عقب أحاديث اإلابحة
أو حلاجة  ،وهو أهنم ذحبوها قبل التخميس :وحديث خالد كان لسبب ،خصة واإلذن يقتضي التأخروالر 

 (3).مث أكد رخصة اخليل وحرمة احلمر" ،اجلهاد إليها فزال بزواهلا
لضعف حديث خالد يف  وذلك،حاديث اإلابحةأب العملذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل  املذهب الثاين:

وحديث  ،وأما حديث خالد فليس مبشهور: "على احلديث األول" مث قال"والعمل  :حيث قال ،النهي
 (4).الرخصة أثبت"

 مناقشة األقوال مع الترجيح.: الثالث المطلب

هم فاختالف لعلماء،خران ل: اختلفوا يف رفع التعارض على مذهبني، وهناك مسلكان آ سبق أن اآلئمة 
 :مسالك أربعة ينحصر يف

ع بعضهم ومج: "ليث قاح ،ذكر احلافظ ابن حجر وجهني للجمع الرواَيت.املسلك األول: اجلمع بني 
 حالة يف املنع ىعل دال دخال وحديث ،اجلملة يفبني حديث جابر وخالد أبن حديث جابر دال على اجلواز 

 ".ملذكورا النهي يعارض الف ،للجهاد إليها حمتاجني وكانوا ،عزيزة كانت  خيرب يف اخليل ألن ،حالة دون
 يف هبا ينتفع ال ارتص حبيث كربت  كانت  الفرس تلك فلعل عني واقعة أبهنا أمساء حديث عن وأجاب

 ."دجي مجع وهومث قال: " ،لذاهتا ال خارج ملعا اخليل عن النهي فيكون اجلهاد
                                                 

 . 359، اإلعالم ص:395، الرسوخ ص:588-2/585، االعتبار 4998 =

، صحيح مسلم،  5512، 5511برقم  799-9/798صحيح البخاري، كتاب الذابئح والصيد، ابب النحر والذبح،  (1)
 .396ص: ، الرسوخ2/590، االعتبار 4999برقم  13/97كتاب الصيد والذابئح، ابب يف أكل حلوم اخليل، 

 .2/589االعتبار  (2)

 .397الرسوخ ص:  (3)

 .360اإلعالم ص:  (4)
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 ,لهأابن علفه و أشار احلافظ نفسه إىل ضع د لو صح حديث خالد، لكنه مل يصح،قلت: وهو جي
  فال يتكلف يف اجلمع بينه وبني الصحيح. ،حيحفالضعيف ال يعارض الص

 الرخصة ألن ،"رخص" :لقوله التحر  على دال وزعم بعضهم أن حديث جابر يف الباب: "قالمث 
 يدل فال ،خبيرب أصابتهم اليت املخمصة بسبب فيها هلم رخص أنه على فدل ،املانع قيام مع احملظور استباحة

 املراد أن على فدل ،ابألمر وبعضها ،اإلذن بلفظ جاء الرواَيت كثرأ أبن وأجيب. املطلق احلل على ذلك
 اإلذن أبن أيضا ونوقض. الصحابة عهد عن أتخر من ابصطالح الرخصة خصوص ال ,أذن (رخص) :بقوله
 ،حينئذ اخليل وعزة ,لكثرهتا بذلك أوىل األهلية احلمر لكانت املخمصة ألجل رخصة كان  لو اخليل أكل يف

 القتال من ابخليل ينتفع فيما هبا ينتفع ال واحلمري ،وغريه احلمل من ابحلمري ينتفع فيما هبا تفعين اخليل وألن
 على ذلك فدل ,احلاجة من هبم كان  ما مع احلمر فيها طبخت اليت القدور إبراقة أمر  أنه والواقع ،عليها
 .فهذا الوجه أضعف من األول (1)".الضرورة خلصوص ال ،العامة لإلابحة كان  إمنا اخليل أكل يف اإلذن أن

: وقال النسائي ،وغريهم (2)أبو داوداحلازمي واجلعربي و  , اختارهاملسلك الثاين: ادعاء النسخ 
محلوا لفظ )اإلذن( و)الرخصة( الواردين يف و  (3)وهذا إن صح كان منسوخا" ،األحاديث يف اإلابحة أصح"

بن حجر هذا االستدالل حيث قال عقب قول انق  احلافظ ا، حديث جابر على نسخ التحر  السابق
 اإلذن محل ,"أذن" جابر حديث ويف" هنى" خالد حديث يف ورأى ,اخلربان عنده تعارض ملا وكأنه: "النسائي

 سابقا خالد إسالم يكون أن اإلذن على سابقا النهي كون  من يلزم ال ألنه ؛نظر وفيه ،التحر  نسخ على
 يف ورد مبامث رد على استدالل احلازمي ، "ابالحتمال يثبت ال والنسخ ،هخالف على واألكثر ،خيرب فتح على

 ،النسخ إىل املصري معه يتعني ما (أذن)و (رخص) لفظ يف وليس" :قالو " أذن" و" رخص" من جابر حديث
 خيرب يوم الشارع هناهم فلما ،األصلية الرباءة على كان  واحلمري والبغال اخليل يف احلكم أن يظهر الذي بل
 والراجح ،والبغال احلمري دون أكلها يف فأذن ,هبا لشبهها كذلك  اخليل أن يظنوا أن خشي والبغال احلمر عن
 احلازمي ونقل. هذا يف النسخ يثبت فال ,حرمة وال حبل ال توصف ال الشرع يف حكمها بيان قبل األشياء أن

 قبل هلا أخذهم أجل من عاما كان  واحلمري اخليل أكل عن النهي إن :فقال أخرى بطريق النسخ تقرير أيضا
 وأن ،لذاهتا حترميها أن رجس احلمر حلوم أبن بندائه بني مث ،القدور إبكفاء أمر ولذلك ،والتخميس القسمة
 بطبخهم كان  إمنا القدور إبكفاء األمر أن عليه ويعكر.  خاصة القسمة ترك بسبب كان  إمنا اخليل عن النهي
 أنه سلم ولو خالد حديث أن واحلق ،مراده يتم فال اخليل ال ,الصحيح يف به مصرح هو كما  ,احلمر فيها
 خالد حديث ضعفو ، أمساء حديث وافقهوقد ، اجلواز على الدال جابر حلديث معارضا ينهض ال اثبت

                                                 

 .9/813فتح الباري  (1)
 .4/98انظر: سنن أيب داود  (2)
 . 4/483 السنن الكربى للنسائي (3)
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 (1) ".وآخرون احلق وعبد الرب عبد وابن واخلطايب والدارقطين هارون بن وموسى والبخاري أمحد
ذهب اإلمام العيين إىل ترجيح أحاديث التحر  ويرى أن , يح بني الرواَيتاملسلك الثالث: الرتج

وسكت  أبو داودحيث أنه جود إسناد حديث خالد يف التحر  بدليل أنه أخرجه  ،أحاديث اإلابحة مرجوحة
رد هذا القول  فإذا تعارضا يرجح احملرم" ،"فإذا كان كذلك صحت املعارضة :مث قال ،عنه فهو حسن عنده

 ارفإن مد ،وليس مما يلتفت إليه ،قول العيين سند خالد جيد ليس جبيد :"قلت :المة املباركفوري بقولهالع
ضعفه أمحد والبخاري والدارقطين واخلطايب وابن وصاا هذا  ، بن املقدامىيهذا احلديث على صاا بن حي
 (2).ث الباب"فال يصلح ملعارضة حديث جابر وغريه من أحادي ،عبد الرب وعبد احلق وآخرون

وذلك لضعف حديث  ،حاديث اإلابحةأب العملذهب مجاعة من األئمة احملققني إىل  :املسلك الرابع
 ،(3)أهنا متواترة :بل قال اإلمام الطحاوي ،وأهنا أثبت وأشهر ،ولصحة أحاديث اإلابحة وكثرة رواهتا، خالد

رجحه ابن عبد الرب و  (5)منها"، ءحيتج بشي فال: "وقال ابن حزم (4)"مل يثبت يف النهي حديث" وقال النووي:
 فاملسلك الرابع هو الراجح. وهللا أعلم، (6)وابن اجلوزي وابن حجر والعظيم آابدي واملباركفوري وغريهم

** *** ** 

                                                 

 .813, 9/812انظر: فتح الباري  (1)
 .بتصرف واختصار يسري 358-5/357حتفة األحوذي , 17/331انظر: عمدة القاري  (2)
 .3/518انظر: شرح معاين اآلاثر  (3)
 .97، 13/96 انظر: املنهاج للنووي (4)
 .7/408انظر: احمللى  (5)
 .5/358، حتفة األحوذي 10/186عون املعبود  ,9/812، فتح الباري 15/332 انظر: االستذكار (6)



 - 622 - 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 المسائل التي ادعي فيها النسخ

 ولم يثبت فيها حديث
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 األول المبحث

 الرجل يؤذن وغيره يقيم

 في الرجل يؤذن وغيره يقيم األحاديث الواردةالمطلب األول: 

   : األحاديث الدالة على جواز الرجل يؤذن وغيره يقيم 

أشياء مل يصنع فيها شيئا، قال: فأري عبد هللا بن زيد  : "أراد النيب عن عبد هللا بن زيد  ( 1)
أان رأيته  :هللا فأخربه، فقال: "ألقه على بالل" فألقاه عليه فأذن بالل، فقال عبد األذان يف املنام فأتى النيب 

 )1(.وأان كنت أريده، قال: "فأقم أنت"

 األحاديث التي تدل على من أذن فهو يقيم:  

فذكر احلديث، فلما كان أذان الصبح أمرين  أنه قال: "أتيت رسول هللا  عن زَيد بن احلارث  ( 1)
الفجر فيقول: "ال" حىت إىل انحية املشرق إىل  فأذنت فجعلت أقول: أقيم َي رسول هللا؟ فينظر رسول هللا 

                                                 

حممد بن عمرو الواقفي عن عبد هللا بن حممد ( أخرجه أمحد والبيهقي والدارقطين وأبو داود واحلازمي وابن شاهني من طرق عن 1)
بن زيد عن عمه عبد هللا بن زيد به، وله طريق آخر عند ابن شاهني واحلازمي والبيهقي والدارقطين عن عبد ا لسالم بن حرب 

الواقفي  عن أيب عميس عن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن زيد عن أبيه عن جده به. ويف اإلسناد األول فيه حممد بن عمر
( مث إنه اضطرب يف إسناده فقال: عن حممد بن عبد هللا عن عمه, ومرة قال: عن عبد هللا 884وهو ضعيف )التقريب ص: 

)ص:  اية" ولكن قال احلافظ يف التقريببن حممد، وقال األلباين عن حممد بن عبد هللا هذا: "ال يعرف إال يف هذه الرو 
جده يف األذان" وإىل هذا االختالف أشار أبو داود أيضا يف سننه، فهو عبد هللا بن عبد هللا بن حممد عن : "صوابه  (868

(. وأما اإلسناد 542حممد على األصح، وقال احلافظ عنه: "له حديث األذان خمتلف يف إسناده مقبول". التقريب )ص: 
مع ضعفه قال البخاري: "عبد هللا بن حممد  الثاين فمداره أيضا على حممد بن عبد هللا بن زيد املذكور يف اإلسناد األول فهو

عن أبيه عن جده ..." مث ذكر طرقه املتعددة: "فيه نظر مل يذكر مساع بعضهم عن بعض", فاخلالصة أن احلديث ضعيف من 
أجل االضطراب، وضعف حممد بن عبد هللا، واالنقطاع. وذكر احلافظ له طريقا آخر كما أخرجها أبو الشيخ من حديث 

مقسم عن ابن عباس وقال احلافظ: " إسناده منقطع بني احلكم ومقسم ألن هذا من األحاديث اليت مل يسمعها  احلكم عن
منه". فهو حديث ضعيف كما أشار إىل ضعفه البيهقي وضعفه ابن اجلوزي وابن حجر يف البلوغ واأللباين وحمققوا املسند. 

ن بالل فجاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا: وجاء يف طريق عند ابن شاهني أن عمر بن اخلطاب مسع أذا
أان أرى الرؤاي ويؤذن بالل؟ قال "فأقم أنت", وقال ابن شاهني: "هذا حديث غريب, ال أعلم أن أحدا قال فيه: أن الذي 

هذا يدل على أن احلديث  أقام الصالة عمر بن اخلطاب إال يف هذا احلديث, املعروف أن الذي أقام عبد هللا بن زيد". قلت:
مضطرب سندا ومتنا، وقيل إن الكلمة )عمر( كانت أصال )عمي( كما يف مسند الطيالسي مث حترفت يف أصل ابن شاهني 

( ومما يدل أيضا على ضعف احلديث أن حديث عبد هللا بن زيد قد روي من 26/398إىل )عمر( كما قال حمققوا املسند )
ما يف هذا احلديث من إقامة عبد هللا بعد أذان بالل بل يف بعضها ما ينفي ذلك كما قال طرق صحيحة وليس يف شيئ منها 

، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب يف الرجل 4/42(. انظر: املسند 9/183الشيخ األلباين يف ضعيف سنن أيب داود )
، انسخ 1/285االعتبار  ،1/250، سنن الدارقطين 1/399، السنن الكربى 512برقم  1/250يؤذن ويقيم آخر، 

، التلخيص 5/183، التاريخ الكبري 210، اإلعالم ص: 238، الرسوخ ص: 264احلديث البن شاهني ص: 
 . 35، بلوغ املرام ص: 9/177، ضعيف سنن أيب داود 1/209
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 -فذكر احلديث يف الوضوء  -تالحق أصحابه وقد مث انصرف إيل   ,فتربز إذا طلع الفجر نزل رسول هللا 
ومن أذن فهو  ،: "إن أخا صداء هو أذنفقال له النيب  ,إىل الصالة فأراد بالل أن يقيم مث قام نيب هللا 

 )1(.قال: "فأقمت" ،يقيم"

فنزل القوم فطلبوا بالال فلم  ,كان يف مسري له فحضرت الصالة  لنيب أن ا عن ابن عمر  ( 2)
فمكث القوم هواًن مث إن بالال أراد أن  ،إن رجال قد أذن :فقال القوم ،مث جاء بالل ,فقام رجل فأذن ,جيدوه

 )2(."مهال َي بالل فإمنا يقيم من أذ ن" :فقال له النيب  ,يقيم الصالة

 لماء في الرجل يؤذن وغيره يقيمأقوال الع: الثاني المبحث

 التعارض بني يف رفع ألئمةواختلف ا. فإنه مل يذكرها اآلئمة اخلمسة إال  األثرم هذه املسألة ذكر
 أحاديث الباب على ثالثة أقوال: 

 األحاديثع بني األحاديث، فحمل احلازمي هذه ذهب اإلمام احلازمي واجلعربي إىل اجلم القول األول:
وأما اجلعربي محل حديث زيد بن احلارث الصدائي  ،فيجوز أبن يقيم املؤذن أو غريه ،التوسع املتعارضة على

حيث قال رمحه هللا  ،وحديث عبد هللا بن زيد على اجلواز ،الدال على أن املؤذن هو الذي يقيم على األولية
أبن اجلمع إذا  واستدال .ة"واألوىل أن يكون ذاك وإال على اجلواز وذا على األولي"بعد ذكر مذاهب العلماء: 

: "وطريق اإلنصاف أن يقال: األمر يف هذا الباب النسخ والرتجيح، وقال احلازميأوىل من مذهب فهو أمكن 
إذ ال عربة جملرد الرتاخي  ،وادعاء النسخ مع إمكان اجلمع بني احلديثني على خالف األصل ،على التوسع

                                                 

أنعم اإلفريقي عن  ( أخرجه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وابن شاهني واحلازمي من طرق عن عبد الرمحن بن زايد بن1)
، سنن أيب داود كتاب الصالة، ابب يف 4/169زايد بن نعيم احلضرمي عن زايد بن احلارث الصدائي به. انظر: املسند 

، سنن الرتمذي أبواب الصالة، ابب ما جاء أن من يؤذن فهو يقيم، 514برقم  1/251الرجل يؤذن ويقيم آخر، 
، انسخ احلديث البن 717برقم  1/397ان، ابب السنة يف األذان، ، سنن ابن ماجة كتاب األذ199برقم  1/383

، واحلديث حسنه احلازمي وحكم ابن اجلوزي عليه ابلثبوت، 208، اإلعالم ص: 1/287، االعتبار 262شاهني ص: 
رفه من ولكن احلديث مداره على عبد الرمحن بن زايد اإلفريقي فهو ضعيف، وقال أبو عيسى الرتمذي: "حديث زايد إمنا نع

حديث اإلفريقي واإلفريقُي هو ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه، وقال أمحد: ال أكتب حديث 
اإلفريقي قال: ورأيت حممد بن إمساعيل يقوي أمره ويقول: "هو مقارب احلديث" وقال احلافظ عنه: "ضعيف يف حفظه" 

مام الرتمذي وابن عبد الرب واأللباين وحمققوا املسند. انظر: التمهيد . فاحلديث ضعيف كما ضعفه اإل578التقريب ص: 
 . 29/79، املسند 9/184، ضعيف سنن أيب داود 3/16

( أخرجه ابن شاهني والبيهقي من طريقني عن سعيد بن راشد املازين عن عطاء بن أيب رابح عن ابن عمر به. انظر: السنن 2)
فاحلديث  261، انسخ احلديث البن شاهني ص: 1/399جل يؤذن ويقيم غريه الكربى للبيهقي كتاب الصالة ابب الر 

وقال البيهقي: "تفرد به سعيد بن راشد وهو  209,/1فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف كما قاله احلافظ يف التلخيص 
حامت  ضعيف" وقال أبو حامت: "هذا حديث منكر وسعيد ضعيف احلديث"، وقال مرة: "مرتوك احلديث" علل ابن أيب

فاحلديث ال يصلح أن يكون شاهدا حلديث اإلفريقي لشّدة ضعفه كما قال األلباين. انظر: ضعيف سنن أيب  123,/1
 .9/188داود 
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إمنا فوض األذان إىل بالل ألنه كان أندى صوات  :بد هللا بن زيدمث نقول يف حديث ع ،على ما قرره يف املقدمة
وكلما كان الصوت  ،ومن شرطه الصوت ،واملقصود من األذان اإلعالمُ  ،من عبد هللا على ما ذكر يف احلديث

وهذا  ،ومن صلح لألذان كان لإلقامة أصلح ،وأما زَيد بن احلارث فكان جهوري الصوت ،أعلى كان أوىل
 )1(."من أذن فهو يقيم" :د قول من قالاملعا يؤك

"إن حديث عمر  :ذهب اإلمام ابن شاهني إىل وقوع النسخ يف املسألة حيث قال القول الثاين: 
حيث  ،واستدل على النسخ ابلتاريخ "،وحديث زَيد الصدائي هو الناسخ حلديث الرخصة يف الذي أقام غريه

وحديث زَيد بن احلارث كان بعده فيكون  ،ل يف أمر األذانجاء ما يدل أبن حديث عبد هللا بن زيد هو األو 
   )2(.انسخا حلديث عبد هللا بن زيد

وضع ف  وذلك لثبوته"من أذن فهو يقيم"  :ديثحب العملذهب اإلمام ابن اجلوزي إىل  :القول الثالث
يث قال بعد ح ،مث ذكر بعض الوجوه حلديث عبد هللا بن زيد على تقدير ثبوته ،حديث عبد هللا بن زيد
أو لتشريف  ،وعلى تقدير الثبوت يكون ذلك إما لعذر كان لبالل ،"وهذا ال يثبت :حديث عبد هللا بن زيد

 )3(. وألقاه على بالل فأذن بالل..." ،ألنه هو الذي رأى األذان يف املنام ،ابن زيد بذلك

 مناقشة األقوال مع الترجيح: الثالث المبحث

لى يث املسألة عني أحادرض باحلديث ومنسوخه قد اختلفوا يف رفع التعا ئمة املصنفني يف انسخإن اآل
 : ثالثة مسالك

ال بنسخ ك حيث قملسلاتقدم أن اإلمام ابن شاهني قد اختار هذا  ؛املسلك األول: ادعاء النسخ
يب عن هذا لكن أجو  ،خافيكون انس ،بدليل على أن حديث زَيد الصدائي متأخر ،حديث عبد هللا بن زيد

  :سلك جبوابنيامل
  . إن األحاديث اليت أوردها غري اثبتة أصال أوال:
كفي يف كونه خي ال يرتاألن جمرد ال ،وإن ثبتت األحاديث فالنسخ مل يثبت يف هذا احلديث اثنيا:

 أو أن اإلذن ،األمر واز والتوسع يفأذن لعبد هللا بن زيد أبن يقيم لقصد بيان اجل الحتمال أن النيب  ،انسخا
 ،سألةال واقع يف املاالحتمف ،امألنه هو الذي رأى األذان يف املن ،لك كان خاصا اببن زيد لتشريفه بذلكبذ

 فاجلمع أوىل إذا وجد إليه سبيال.  ،والنسخ ال يثبت ابالحتمال
 ،لكلكا هذا املسي قد سجلعرب تقدم مفصال أن اإلمام احلازمي وا ؛:اجلمع بني الرواَيتيناملسلك الثا

مع فال معا للج  تثبتها ملولكن ،سالك إىل الصواب هو اجلمع بني الرواَيت إن ثبتت الرواَيتوأقرب امل
 . أيضا. وهللا أعلم

                                                 

 .1/288، االعتبار 239( الرسوخ ص: 1)
 .266( انسخ احلديث البن شاهني ص: 2)
 .211( اإلعالم ص: 3)
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 زيد هللا بن ديث عبدحعارضه أنه هو احملكم فال ي لثبوته ديث زَيد الصدائيحب العمل:لثاملسلك الثا
نه إن حديث عجلواب ل يف اومما يقا ،يتقدم أبن هذا املسلك قد سلكه اإلمام ابن اجلوز   ،من أجل ضعفه

إن " :ربمام ابن عبد الاإلال ، وقهبل ضعفوه كما تقدم عند خترجي ،الصدائي أيضا مما تكلم العلماء يف إسناده
 .صحفالرتجيح هبذا الوجه ال ي "حديث عبد هللا بن زيد أحسن من حديث اإلفريقي

 ،ي والعلم عند هللا إن أحاديث املسألة مل تثبتوبعد البحث والنظر يف أقوال العلماء فالذي ترجح لد
ولكن الصحيح يف املسألة أن األفضل واألوىل هو أن املؤذن هو  صح اجلمع وال النسخ وال الرتجيح،فال ي

كما ثبت ذلك يف أحاديث متعددة منها حديث جابر بن   ،الذي يقيم كما كان الشأن يف عهد رسول هللا 
 )1(فإذا خرج أقام الصالة..." ,فال يقيم حىت خيرج النيب  ,ا دحضت الشمس" كان بالل يؤذن إذ: مسرة 

ولكن جيوز أيضا أن يقيم غري  )2(نقل اإلمام الرتمذي عن أكثر أهل العلم أبهنم يرون أن من أذن فهو يقيمو 
وقال  )3(ملؤذنبل إن اإلمام احلازمي وابن عبد الرب نقال االتفاق بني أهل العلم يف جواز إقامة غري ا ,املؤذن

ابن عبد الرب: "فإين أستحب إذا كان املؤذن واحدا راتبا أن يتوىل اإلقامة فإن أقامها غريه فالصالة ماضية 
 )4(إبمجاع واحلمد هلل".

                                                 

 .1369( صحيح مسلم برقم: 1)
  .1/385( سنن الرتمذي 2)
 .1/286( االعتبار 3)
 .3/16( التمهيد 4)
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 المبحث األول

 بجارية امرأتهزنا الرجل 

 األحاديث الواردة في زنا الرجل بجارية امرأته.المطلب األول: 

 :األحاديث الدالة على أن من زنى بجارية امرأته يغرم قيمتها

إن كان استكرهها فهي حرة " :يف رجل وقع على جارية امرأته عن النيب  عن سلمة بن احملبق  ( 1)
 (1) .وعليه مثلها" ,وإن كانت طاوعته فهي جاريته ،وعليه مثلها

 (3)."(2)ين عليه الشرو "إ :قال يف الرجل يقع على وليدة امرأته عن عبدهللا بن مسعود ( 2)
 :  و رجمأجلد،  أن من زنى بجارية امرأته األحاديث الدالة على

فرفع إىل  امرأته، أن رجال يقال له عبد الرمحن بن حنني وقع على جارية" :عن حبيب بن سامل ( 1)
إن كانت أحلتها لك  ،ألقضني فيك بقضية رسول هللا : "وهو أمري على الكوفة فقال النعمان بن بشري

                                                 

أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطرباين واحلازمي من طريقني عن قتادة وهشام عن احلسن عن  (1)
جون بن قتادة عن سلمة به, وليس عند أيب داود والنسائي وابن ماجه ذكر )جون( بني احلسن وسلمة بن احملبق فيكون 

. وأخرجه أيضا أمحد والطرباين والبيهقي واحلازمي من طرق عن 205نقطعا, وجون بن قتادة مقبول كما يف التقريب ص:م
عمرو بن دينار عن احلسن عن سلمة بن احملبق به, واحلسن مل يسمع من سلمة ولكن أخرجه أبوداود وعبد الرزاق والطرباين 

حريث عن سلمة بن احملبق. وقبيصة بن حريث صدوق كما يف التقريب. من طريق معمر عن قتادة عن احلسن عن قبيصة بن 
، 4461، 4460برقم  4/393، سنن أيب داود، كتاب احلدود، ابب يف الرجل يزين جبارية امرأته، 5/6انظر: املسند 

ب ، سنن ابن ماجه، كتاب احلدود، اب3364، 3363برقم  6/435سنن النسائي، كتاب النكاح، ابب إحالل الفرج، 
، شرح معاين اآلاثر، كتاب احلدود، ابب الرجل يزين جبارية امرأته 2552برقم  3/224من وقع على جارية امرأته، 

، املعجم الكبري 8/240ه ، السنن الكربى، كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن أتى جبارية امرأت4767برقم  3/34
. اختلف على قتادة يف 488رسوخ ص/,ال2/715،االعتبار343-7/342، املصنف لعبد الرزاق 7/51-52

احلديث: فبعضهم قال عنه عن احلسن عن جون عن سلمة, وبعضهم رواه عنه عن احلسن عن قبيصة عن سلمة, ويف 
: "اختلف يف إسناد هذا 33/252، وقال حمققوا املسند 2/718احلديث كالم غري هذا كما قاله احلازمي يف االعتبار 

عن قتادة عن احلسن ومسى الواسطة بينه وبني سلمة, وقبيصة بن حريث جمهول, وقال  احلديث على احلسن فرواه معمر
البخاري: "يف حديثه نظر". قلت: قوهلم عن قبيصة أبنه جمهول: فيه نظر, ألن احلافظ قال عنه: "صدوق" ولكن علة 

، 3/382ر: ميزان االعتدال احلديث هي وقوع االختالف يف اإلسناد, وقول البخاري عن قبيصة: " يف حديثه نظر". انظ
كما ضعفه األلباين يف   3/331واحلديث ضعفه البخاري وأمحد والنسائي واخلطايب والبيهقي واملنذري، انظر: معامل السنن

 تعليقه على سنن أيب داود وحمققوا املسند .
 .2/470الشروي: أي املثل . النهاية البن األثري (2)
املثىن عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن أيب عبد هلل الدستوائي عن مطر الوراق عن  أخرجه احلازمي من طريق حممد بن (3)

. واألثر ضعيف من أجل مطر بن طهمان الوراق فهو صدوق  2/722عطاء اخلراساين عن ابن مسعود به. انظر: االعتبار
 ،اخلراساين فيه مقال أيضا، روى هذا عن عطاء وعطاء 947كثري اخلطأ, وحديثه عن عطاء ضعيف كما يف التقريب ص:

 .679وهو صدوق يهم كثريا يرسل ويدلس كما يف التقريب ص:
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 (1). وإن مل يكن أحلتها لك رمجتك ابحلجارة" ،جلدتك مائة

 آراء العلماء في زنا الرجل بجارية امرأته: الثاني المطلب

يها ففأوردا  ،بيهمايف كتا عربياحلازمي واجل من اآلئمة اخلمسة:( زان الرجل جبارية امرأتهذكر مسألة )
  :تنقسم إىل قسمني يوه ،أحاديث الباب املتعارضة

 ،تقرهة أبهنا تعمك يوه رأتهوفيه حديث سلمة بن احملبق وهو يدل أن من زىن جبارية ام :القسم األول
 ةاء أحلت الزوجسو  ،نيلصورتوهو يغرم قيمتها يف ا ،وإن كانت مطاوعة فإهنا تدخل يف ملك الزوج الزاين

 وفيه العقوبة املالية. ،لزوجها أم ال
وفيه حديث النعمان وهو يدل على أن املرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فعلى الزوج  :القسم الثاين

وهذان احلديثان متعارضان يف املسألة ذكر اإلمام احلازمي  ،وإن مل يكن أحلتها فعليه الرجم ،الزاين جلد مائة
كر قوال منها يقول بنسخ حديث سلمة بن احملبق، ولكن الذي ظهر يل أنه مل وذ  ،أقوال العلماء يف املسألة

                                                 

أخرجه أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن قتادة عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري، وحبيب بن سامل ال  (1)
ب كما نقل الرتمذي ذلك عن البخاري، ولكن أبس به، كما يف التقريب، ولكن احلديث قد أعل أبن قتادة مل يسمع من حبي

روى أمحد وأبوداود والنسائي واحلازمي من طريق أابن بن يزيد عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب به، وجاء فيه ذكر 
، أخرجه أمحد والرتمذي 288الواسطة بني قتادة وبني حبيب وهو خالد بن عرفطة وهو مقبول كما يف التقريب ص:

لطحاوي والبيهقي من طرق عن هشيم عن أيب بشر جعفربن إايس بن أيب وحشية عن حبيب به، وأبو بشر مل والنسائي وا
يسمع من حبيب كما قاله البخاري فيما نقل عنه الرتمذي يف السنن، روى أيضا أمحد عن خالد اخلذاء عن حبيب، وأخرجه 

مل، وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن أيب بشر عن أيصا من طريق شعبة عن أيب بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سا
خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل وأخرجه أيضا من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خالد بن عرفطة عن هيشم 

, سنن أيب داود، كتاب 277، 276، 275، 273، 4/272عن أيب بشر عن حبيب بن سامل به. انظر:املسند 
، سنن الرتمذي، كتاب احلدود، ابب ما جاء يف الرجل يقع على جارية امرأته، 4459، 4458برقم  4/392احلدود، 

، 3360برقم  434-6/433، سنن النسائي، كتاب النكاح، ابب إحالل الفرج، 1452، 1451برقم  4/44
ر،  ، شرح معاين اآلاث2551برقم  3/224، سنن ابن ماجه، كتاب احلدود، ابب من وقع على جارية امرأته، 3362

، السنن الكربى، كتاب احلدود، ابب ما جاء فيمن أتى 4770برقم  3/34كتاب احلدود، ابب الرجل يزين جبارية امرأته 
، وقال أبو حامت: "خالد بن عرفطة جمهول, النعرف أحدا يقال له خالد بن 2/720، االعتبار 8/239جارية امرأته 

، وقال الرتمذي: "حديث النعمان يف إسناده اضطراب, 1/448ث عرفطة إال واحدا الذي له صحبة". انظر: علل احلدي
مسعت حممدا يقول: مل يسمع قتادة من حبيب بن سامل هذا احلديث إمنا رواه عن خالد بن عرفطة، وقال أبو عيسى أيضا: " 

ا رواه عن خالد بن ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إىل حبيب بن سامل وأبو بشر مل يسمع من حبيب بن سامل هذا أيضا إمن
عرفطة ". قلت: فاإلسناد مع اضطرابه يدور على خالد بن عرفطة وفيه مقال, فاحلديث ضعيف كما ضعفه البخاري 

، وضعفه الشيخ 3/330والرتمذي والنسائي وقال اخلطايب:"هذا احلديث غري متصل وليس العمل عليه". معامل السنن 
 .355، 30/346ققوا املسند األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود، وحم
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وأما اإلمام اجلعربي فإنه رجح مسلك النسخ حيث  (1). يرجح مسلكا يف إزالة التعارض يف أحاديث املسألة
 .بلغين أنه كان قبل نزول احلدود" :ألن األشعث قال ،"وهذا انسخ حلديث سلمة :النعمانحديث قال عن 

(2) 

 مناقشة األقوال مع الترجيح : الثالث المطلب

 :كنيلى مسلعيف إزالة التعارض بني أحاديث الباب كما ذكره احلازمي اختلف العلماء  
 ،واختاره الطحاوي ،ومال إليه البيهقي، رجحه اجلعربي، : ادعاء النسخ يف املسألةاملسلك األول

 ،نسخه حديث النعمان بن بشري ،نزول احلدود وكان هذا قبل ،وقالوا حديث سلمة بن احملبق منسوخ
واستدلوا أيضا  ،قاله قبل احلدود أنه قال عن حديث سلمة أبن النيب  واستدلوا على ذلك بتصريح علي 

 ،"بلغين أن هذا كان قبل نزول احلدود" :بقول أشعث صاحب احلسن وهو أحد رواة حديث سلمة أنه قال
له أمثلة أخرى  وذكر ،ية كانت رائجة يف أول اإلسالم مث نسختها احلدودواستدل الطحاوي أبن العقوبة املال

"حصول اإلمجاع من فقهاء األمصار بعد التابعني على  :وقال البيهقي عقب حديث سلمة (3)من الشريعة،
 (4)،ملا ورد من األخبار يف احلدود" ،ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا

لي وما عن حديث  إمث ،دعاء النسخ فيه غري وارد أصالاف ،لمة مل يثبتولكن يقال إن حديث س 
ك ى تر للتابعني عبعد ا لفقهاءاستدل به اإلمام البيهقي على النسخ إبمجاع ا صرح به ضعيف أيضا، وأما ما

ل ب ,ه وعدم ثبوتهجل ضعفمن أ ألنه حيتمل أن العلماء تركوا العمل حبديث سلمة ،القول به غري واضح أيضا
 . فمسلك النسخ ضعيف ,إنه احتمال قوي مما ذكره البيهقي به 

 ،حديث سلمة حديث النعمان على رجح ابن القيم والشوكاين، املسلك الثاين: الرتجيح بني األحاديث
فأخذ به : "وقال عقب حديث النعمان ،وضعف حديث سلمة ،حيث حسن اإلمام ابن القيم حديث النعمان

 يعرف ومل ،بشر وأبو قتادة :وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان ،احلديث حسنفإن  ،أمحد يف ظاهر مذهبه
 ،احلكومة هذه مبوجب القول يقتضي الشريعة وقواعد والقياس ،ثقتني برواية عنه ترتفع واجلهالة ،قدح فيه
  حلتهاأ تكن مل فإذا ،تعزيرا املائة فكانت ،التعزير تسقط وال ،احلد سقوط توجب شبهة الزوجة إحالل فإن
 بن سلمة حديث وأما ؟القياس خيالف مما احلكومة هذه يف يءش فأي ،الرجم ففيه فيه شبهة ال زىن كان
 :داود أبو قال ،احلديث هذا يصح ال :النسائي قال ولكن ،عنه يعدل ومل ،به القول تعني صح فإن :احملبق
 يعين ،احلسن غري عنه حيدث وال ،يعرف ال شيخ احملبق بن سلمة عن رواه الذي :يقول حنبل بن أمحد مسعت
 وقال ،نظر حديثه يف ،احملبق بن سلمة مسع حريث بن قبيصة :التاريخ يف البخاري وقال ،حريث بن قبيصة

                                                 

 .723-2/715انظر: االعتبار  (1)
 .491-488الرسوخ ص: (2)
 .3/36انظر: شرح معاين اآلاثر  (3)
 .8/240انظر: السنن الكربى للبيهقي  (4)
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 هذا :اخلطايب وقال معروف غري حريث بن وقبيصة :البيهقي وقال ،احملبق بن سلمة خرب يثبت ال :املنذر ابن
 ممن احلديث يروي أن يبايل ال احلسن وكان ،مبثله تقوم ال واحلجة ،معروف غري وقبيصة ،منكر حديث

 (1)".مسع
"وهذا هو الراجح ألن احلديث وإن كان فيه املقال  :مدلول حديث النعمان وقال الشوكاين عن

 (2)  .املتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ هبا احلد"
لباب ال خيلو من مقال فكيف يكون ولكن جياب عن هذا املسلك أبنه ضعيف أيضا ألن احلديثني يف ا

أحاديث " :قال النسائي ؛وكذلك حتسني ابن القيم حلديث النعمان فيه نظر ؟أقل أحواله شبهة يدرأ هبا احلد
وقال اخلطايب عنه "هذا احلديث غري متصل وليس العمل عليه" وأما حديث سلمة  (3)"النعمان هذه مضطربة

ال أعلم أحدا من الفقهاء يقول به وفيه أمور " :كما تقدم وقال اخلطايببن احملبق فقد ضعفه كثري من العلماء  
سقاط احلد عن البدن إإجياب املثل يف احليوان ومنها استجالب امللك ابلزان ومنها  :ختالف األصول، منها

كما تقدم   ،فالراجح يف احلديثني مجيعا أهنما ضعيفان (4) ..." املال وهذه كلها أمور منكرة.وإجياب العقوبة يف
الصحابة أيضا و "ليس يف هذا الباب شيء صحيح حيتج به"  :وجه ضعفهما عند خترجيهما.وقال النسائي

وقال  ،(5)ته مائة جلدةأروى البخاري تعليقا عن عمر أنه جلد رجال وقع على جارية امر ف، اختلفوا يف املسألة
 وي عن غري واحد من أصحاب النيب فر  ،اختلف أهل العلم يف الرجل يقع على جارية امرأته: "الرتمذي

فقال أكثر أهل العلم : "وقال ،أكثر أهل العلم إىل ونسبه احلازمي (6)،"منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم
وبه قال عطاء بن أيب رابح وأهل مكة وقتادة وبعض البصريني  ،روي ذلك عن عمر وعلي ،عليه الرجم

  .به وأمحد وإسحاق"ومالك وأكثر أهل املدينة والشافعي وأصحا
 ىنز من أقر أنه  :الرأي صحابوذهبت طائفة إىل أنه جيلد وال يرجم وبه قال الزهري واألوزاعي وقال أ

جلهالة ا كان يعرف اب"إذ :لنه قاأوروي عن الثوري  ,ظننت أهنا حتل يل مل حيد :وإن قال ,جبارية امرأته حيد
 مسعود . يعزر وال حيد" ونسب الرتمذي هذا املذهب إىل ابن

اء عنه كما رواه البخاري جقد  فيه نظر ألن عمر  ويف نسبة احلازمي القول ابلرجم إىل عمر  :قلت
 . عنه معلقا أبنه حلد الرجل مائة جلدة

فالذي أميل إليه يف هذه املسألة أن القول ابلرجم هو األقرب استدالال من النصوص العامة الدالة 

                                                 

 .39-5/38انظر: زاد املعاد  (1)
 .7/143انظر: نيل األوطار  (2)
 .6/448انظر: السنن الكربى للنسائي  (3)
 .332-3/330معامل السنن انظر:  (4)
 .4/591انظر: صحيح البخاري  (5)
 .4/44سنن الرتمذي  (6)
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جيلد غري احملصن كما هو مذهب علي وابن عمر وهو قول أكثر السلف كما و  ,على أنه يرجم الزاين احملصن
 .  وهللا أعلم يئوأما أحاديث املسألة فلم يثبت منها ش ,(1)قاله احلازمي

** *** ** 

                                                 

، عمدة القاري 4/592، فتح الباري 5/10، حتفة األحوذي 490، الرسوخ ص: 2/721وانظر: االعتبار  (1)
12/161. 
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 الفصل الثالث

 مسائل اآلداب
 

 وفيه المبحث التالي:

  

 . تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة: األول المبحث
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 األول ثالمبح

 تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة

 األحاديث الواردة في تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة المطلب األول:

  :تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة المنع عن األحاديث الواردة في

حاجته فقد "من حرك خاَته أو عمامته أو علق خيطا يف أصبعه ليذكره  :قال أن رسول هللا  عن أنس 
 (1) .إن هللا عز وجل هو يذكر احلاجات" ،أشرك ابهلل عز وجل

  :تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة جواز األحاديث الواردة في
كان إذا أشفق من احلاجة أن ينساها ربط يف خنصره أو خاَته   أن النيب " :عن ابن عمر رضي هللا عنهما

 (2)."اخليط ليذكر به

 آراء العلماء في تعليق الخيط في األصبع لتذكار حاجة: الثاني المطلب

فأوردا يف  ،ابن شاهني وابن اجلوزي من اآلئمة اخلمسة:ذكر مسألة )تعليق خيط وغريه للتذكار( 
وهذه : "وقال ابن شاهني عقب احلديثني ،مث اتفقا على تضعيفهما مجيعا ،املسألة حديثني متعارضني

وقال  (3).وهللا أعلم بذلك" ،وال نعلم أنه يصح منها رواية ،يد مجيعها منكرةاألحاديث املختلفة املعاين أسان
 ،فال ينبغي التعويل عليهما ،والثاين أشد بعدا من األول ،هذان احلديثان ال أصل هلما وال ثبوت: "ابن اجلوزي

                                                 

أنس بن مالك رضي هللا عنه  ( أخرجه ابن اجلوزي وابن عدي وابن شاهني من طريق بشر بن احلسني عن الزبري بن عدي عن1)
وقال أبو حامت: " يكذب على  ،به, وفيه بشر بن احلسني وهو علة احلديث وقال ابن عدي: " عامة حديثه ليس مبحفوظ"

الزبري" وقال ابن حبان: " يروي بشربن احلسني عن الزبري نسخة موضوعة شبيها مبائة ومخسني حديثا". قلت: بشربن احلسني 
وحكم عليه الشيخ األلباين أيضا أبنه  ، أورد اإلمام ابن اجلوزي حديثه هذا يف كتابه املوضوعاتهذا ضعفه شديد حىت

، الكامل 1494برقم 262، 3/261موضوع, وذكره ابن عراق يف تنزيه الشريعة . انظر: املوضوعات البن اجلوزي 
، االعالم 267م برق 1/437، سلسلة األحاديث الضعيفة 551، انسخ احلديث البن شاهني ص:2/443

، تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة 28، 2/27، لسان امليزان 1/315، ميزان االعتدال 437ص:
2/281. 

( أخرجه ابن اجلوزي وابن عدي وابن سعد وابن حبان والعقيلي من طرق عن سامل بن عبد األعلى عن انفع عن ابن عمر به، 2)
بن عبد األعلى وضعفه شديد قال البخاري: "تركوه" وقال النسائي: "مرتوك" وقال ابن معني: "ليس واحلديث معلول بسامل 

حديثه بشيء" مث ذكر حديثه هذا مث قال: " وله أشياء عن عطاء منكرة" وقال: " كان يضع احلديث ال حتل كتابة حديثه وال 
عراق يف تنزيه الشريعة وقال: " ال يصح " والسخاوي يف الرواية عنه" وأورد حديثه هذا ابن اجلوزي يف املوضوعات وابن 

، الكامل يف ترمجة 1490برقم 261، 3/259املقاصد احلسنة وقال األلباين: "ابطل". انظر: املوضوعات البن اجلوزي 
، 1/342، اجملروحني 654برقم  1/521، الضعفاء للعقيلي 1/386، الطبقات الكربى 3/342سامل بن عبد األعلى 

، الفوائد اجملموعة 267، املقاصد احلسنة ص:2/292، تنزيه الشريعة 2/112، ميزان االعتدال 3/8امليزان لسان 
 .266برقم  1/434، سلسلة األحاديث الضعيفة 222للشوكاين ص:

 .552انسخ احلديث ومنسوخه البن شاهني ص:  (3)
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 (1) .وال يقال انسخ ومنسوخ"

 الثالث: مناقشة األقوال مع الترجيح. المطلب

  ءوهو الراجح أبنه مل يصح يف الباب شي ،أبن احلديثني ضعيفان فال حيتج هبما :إلمامنيتقدم من قول ا
، وبني حكم جعل اخلات يف على املسألة إال أن بعض أهل العلم تكلم ،كما تقدم ختريج احلديثني مفصال
أو  ،جة يتذكرها" ال أبس جبعل اخلات يف ميينه للحا :ال اإلمام مالكفق . اليمني، أو ربط خيط يف األصبع

ونقل صاحب البناية عن اإلمام أيب حنيفة أبنه كان ال يرى أبسا بربط الرجل يف  (2).يربط خيطا يف أصبعه"
وهذا  ,"وذلك ألنه لو كره إمنا يكره لكونه عبثا :مث قال صاحب البناية ،أو يف خاَته للحاجة ،أصبعه اخليط
ليكون ذلك أقرب للذكر وأبعد  ،يف رعاية حق املسلمني وهو التأكيد ،ألنه تعلق به ضرب فائدة ،ليس بعبث

 (3).فلما كان كذلك مل يكن به أبس" ،عن النسيان والتقصري
إذا شاء  ،"والذكر والنسيان من هللا :وقال الشيخ املناوي يف شرح حديث ابن عمر الوارد يف املسألة

دبره  ,فهذا سبب موضوع ،كر ما نسيألنه نصب العني فإذا رآه ذ  ،وربط اخليط سبب ،ذكر وإذا شاء أنسى
 (4).كحرز األشياء ابألبواب واألقفال واحلراس"  ،رب العاملني لعباده كسائر األسباب

أو شده  ق اخليطعليتولكن  ،فاخلالصة إن مسألة تعليق خيط وغريه للتذكار مل يثبت فيها حديث
اتفية اجلواالت اهل ننا يفزما ملنبه يففهو مثل ما زد برانمج رسائل التذكري وا ،للتذكار فهذا عمل جائز

وكذلك كان  ،هب أبس ذا الفه ،فتشغل هذه الربانمج فهي تنبه يف ذلك الوقت احملدد ،والساعات اليدوية
  يف معا الفهذا مباح و  ،اجةالناس يف القد  يستعملون تعليق اخليط أو شده يف األصبع هلذا الغرض واحل

 قوال العلماء . وهللا أعلم.كما تقدم بيانه من أ  ،كونه شركا

                                                 

 .438عالم ص: اإل (1)
الدين حممد بن حممد الطرابلسي املغريب, حتقيق: زكراي عمريات, دار عامل  مواهب اجلليل شرح خمتصر اخلليل: للشيخ مشس(2)

 (.1/181هـ,)1423الكتب, الطبعة الثانية, 
 .11/140هـ1411( انظر: البناية يف شرح اهلداية: لإلمام حممود بن أمحد العيين, دار الفكر , بريوت , الطبعة الثانية , 3)
هـ, 1356لشيخ عبد الرؤوف املناوي , املكتبة التجارية الكربى مبصر, الطبعة األوىل , (فيض القدير شرح اجلامع الصغري: ل4)

(5/103.) 



 - 637 - 

 الـخـاتــمـة
 نتائج الرسالة وفوائدها

ل ى عان األكم الن م األَت والص الة والس ال ،وبفض له وكرم ه تكتم ل احلس نات ،احلمد هلل بنعمت ه ت تم الص احلات
 نبينا حممد وآله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

م ن خ الل   أين توص لتوفي ق هللاوك ان م ن ت ،فله احلمد أوال وآخرا ،احلمد هللا الذي وفقين إلَتام هذه الرسالة
ن اب   ،ميز احل  ا ،األث  رم :ئم  ةدراس  يت هل  ذا املوض  وع اهل  ام )دع  وى النس  خ يف احل  ديث النب  وي الش  ريف عن  د اآل

 ،أمهه ا ىلفأش ري هن ا إ ،عظيم ة إىل نت ائج مهم ة وفوائ د ،اجلعربي. )دراسة نقدي ة ومقارن ة( ،ابن اجلوزي ،شاهني
 :وهي ما يلي

ارض احلقيق ي م ا التع وأ ،ولكن ه تع ارض ظ اهري ،إن األحاديث النبوية قد وقع فيها تع ارض واخ تالف ( 1)
ع اه وأما م ا اد ،دةكاة واحفكلها خرجت من مش ،وهذا ال ميكن وقوعه يف األحاديث ألهنا وحي من هللا تعاىل

ه م فاإلس  الم من   اإلس  الم  نهم وتش  كيك يفاملستش  رقون وأذانهب  م م  ن التع  ارض احلقيق  ي يف الس  نة فه  ذا اهت  ام 
 .بريئ

 هن  م ق  د ذك  رواأكم  ا   ،اءذكره  ا العلم   :إن التع  ارض الظ  اهري الواق  ع يف األحادي  ث النبوي  ة ل  ه أس  باب ( 2)
 .يحالرتج وقاعدة ،قاعدة النسخ ،قاعدة اجلمع :وأمهها ،أصوال وقواعد إلزالة هذا التعارض

 كوقوعه يف القرآن الكر .  ،إن النسخ قد ثبت وقوعه يف األحاديث النبوية ( 3)

وال  ،الش  ريف ث النب  ويإن عل  م النس  خ يف احل  ديث النب  وي الش  ريف ل  ه أمهي  ة ابلغ  ة يف العم  ل ابحل  دي ( 4)
ف ع العلم اء يف ر  اجل هب اع وهو مسلك عظيم من املس الك ال يت  ،ختفى أمهيته على من له صلة ابحلديث وعلومه

 .التعارض بني األحاديث

ه ب دون خل وض في اف ال جي وز  ،وهو فن ص عب وخط ري ،ابب واسع ،لنبويإن علم النسخ يف احلديث ا ( 5)
م ن أه م و   ،الت والش بهاتالحتم افهو ال يثبت إال بعد ظهور آماراهتا املعتربة، فال يصار إليه اب ،برهان ويقني

 ل ككم ا تق دم ذ  ،س خه وم النوجوه الصعوبة الواقعة يف النسخ عموما ه و اخ تالف املتق دمني واملت أخرين يف مف
 مفصال يف التمهيد.

س   المية لعل   وم اإلكم   ا ه   و ح   ال ا  ،إن عل   م النس   خ يف احل   ديث ق   د تط   ور عل   ى م   ر األَيم واألزمن   ة ( 6)
 وإن كان أكثرها مفقودة أو خمطوطة. ،فصنفت فيه التصانيف ،األخرى

مقارن ة هل ا و ة نقدي ة إن الكتب اخلمسة يف انسخ احلديث ومنس وخه ال يت قم ت بدراس ة مس ائلها دراس  ( 7)
ا ق  د ألن أص  حاهب ،يثيف احل  د وأهن  ا تعت  رب م  ن املص  ادر واملراج  ع اهلام  ة يف النس  خ ،كب  رية يف ه  ذا الف  نأمهي  ة  

هم يف اختي  ار يم  ا بي  نفوان ك  ان حص  ل خ  الف  ،مجع  وا فيه  ا مجل  ة كب  رية م  ن املس  ائل ال  يت ادع  ي النس  خ فيه  ا
 .املسالك املختلفة يف إزالة التعارض
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اء كان  ت س  و  ،ني  دهااألث  رم ميت  از ب  ذكر عل  ل احل  ديث وتفإن كت  اب انس  خ احل  ديث ومنس  وخه لإلم  ام  ( 8)
حادي ث ث أن ه مج ع األتابه حي كإال أنه توسع يف   ،وبذكر التوجيهات على األحاديث ،متعلقة ابإلسناد أو املنت

ل ة ت اب أن ه ت رك مجل ى الكومم ا يؤخ ذ ع ،فلعله اطلع على قول إم ام ابلنس خ يف تل ك املس ائل ،مبجرد التعارض
 ليت ثبت فيها النسخ.من املسائل ا

ب ن وا ،اب ن ش اهنيو  ،ازميئم ة اآلخ رين: احل وه و أق دم م ن اآل ،إن اإلمام األثرم عا  يف عصر الرواية ( 9)
 ورة التعليق.ا يف صبل ذكره ،ولكنه مع ذلك مل يورد األحاديث أبسانيده املتصلة ،واجلعربي ،اجلوزي

ر يه   ا ع   ن األم   و كلم   وا فت ،دم   ة يف كت   بهممق ،اجلع   ربي ،اب   ن اجل   وزي ،ئم   ة الثالث   ة: احل   ازميذك   ر اآل  ( 10)
ي زة هل ذه مفهذا يعت رب  ،املنسوخو كتمهيد ومدخل يف علم الناسخ   ،األساسية املتعلقة ابألمور النظرية واألصولية

 . بينما خال كتاب األثرم وابن شاهني عن هذه امليزة ،الثال ثة

تص لة إىل س انيدهم املآلاثر أبألحادي ث وااحلازمي وابن شاهني وابن اجل وزي أوردوا ا :ئمة الثالثةإن اآل ( 11)
م ام ر الط رق ه و اإليف ذك  وأوس عهم ،وهلذا اعتمد األئمة من بع دهم عل ى كت بهم يف خت ريج األحادي ث ،قائليها

 ابن شاهني وهذا يعترب ميزة كبرية لكتابه.

ملس ائل اد أغل ب ه و أور ف ،علمي ةإن اإلمام ابن اجلوزي يف كتابه تبع اإلمام ابن شاهني يف مادة كتابه ال ( 12)
اب انس خ قل أيض ا م ن كت اان ينوأحي ،اليت ذكرها ابن شاهني إال أنه يرد كثريا على ابن شاهني يف دعواه النسخ

ال يف إي   راد املس   ائل إزمي يف بينم   ا اإلم   ام اجلع   ربي تب   ع اإلم   ام احل   ا ،احل   ديث ومنس   وخه لإلم   ام األث   رم وغ   ريه
 .انفرد بذكرها اجلعربي ،مسألتني أو ثالث فقط

ف ذكر منه  ا  ،مس ألة نس  ت وعش ريإن املس ائل ال يت قم ت بدراس تها يف ه  ذه الرس الة تص ل إىل مائ ة و   ( 13)
 ،اين مس  ائلع يف    وس  لك مس  لك اجلم   ،وادع  ى النس  خ يف مخ  س مس  ائل ،وعش  رين مس  ألة ااإلم  ام األث  رم س  ت

 .سائلم  تسعيفوضعف إحدى اجملموعتني من أحاديث الباب  ،واختار مسلك الرتجيح يف أربع مسائل

اجلم ع  واختار مس لك ،ةني مسألوادعى النسخ يف ثالث :وسبعني مسألة اواإلمام ابن شاهني أورد يف كتابه أربع 
ج  يح يف ن الرت ع  ، وس  كت وض  عف إح  دى اجملم  وعتني م  ن أحادي  ث املس  ألة يف أرب  ع مس  ائل ،يف عش  ر مس  ائل

 :س  بعني مس  ألةو  اس  ت م  ام احل  ازميوذك  ر اإل ،وض  عف أحادي  ث الب  اب كله  ا يف مس  ألتني ،وعش  رين مس  ألة    ان
 ،يف مس ألتني لرتج يحومس لك ا ،واختار مسلك اجلم ع يف تس ع مس ائل ،وادعى النسخ يف تسع وأربعني مسألة

 ،لش  ر مس  ائعوس  كت ع  ن الرتج  يح يف  ،وض  عف إح  دى اجملم  وعتني م  ن أحادي  ث املس  الة يف مخ  س مس  ائل
 .  وضعف أحاديث الباب كلها يف مسألة واحدة

لك اجلم  ع يف ومس   ،ئلو   انني مس  ألة: واخت  ار مس  لك النس  خ يف عش  ر مس  ا ام اب  ن اجل  وزي ث  الاثوذك  ر اإلم  
ين س وعش   ر مخ   وض   عف إح   دى اجملم   وعتني يف  ،ومس   لك الرتج   يح يف مخ   س مس   ائل ،ث   الث وثالث   ني مس   ألة

 ائل.وضعف أحاديث املسألة كلها يف ثالث مس ،وسكت عن الرتجيح يف سبع مسائل ،مسالة
واخت  ار مس  لك  ،وس  بعني مس  ألة: وادع  ى النس  خ يف أرب  ع وأربع  ني مس  ألة اع  ربي فإن  ه ذك  ر س  بعوأم  ا اإلم  ام اجل
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وس كت ع ن  ،وضعف إحدى اجملموعتني يف مس ألتني ،والرتجيح يف مسألة واحدة ،اجلمع يف سبع عشرة مسالة
 .وضعف أحاديث الباب كلها يف مسألة واحدة ،الرتجيح والتوجيه يف اثنيت عشرة مسألة

راس  تها ل  يت قم  ت بداادع  اء للنس  خ يف املس  ائل  -يف انس  خ احل  ديث ومنس  وخه –ر املص  نفني إن أكث    ( 14)
  .ويليه اإلمام األثرم ،ويليه اإلمام ابن شاهني ،مث اجلعربي ،اإلمام احلازمي

رى يع  ود إىل ل فيم  ا أإن س  بب االخ  تالف ب  ني املص  نفني امل  ذكورين وكث  رة دع  اوى النس  خ يف املس  ائ  ( 15)
  :أمور

ه لنس خ يف معن اتعملون افاملتق دمون يس  ،ف بني املتق دمني واملت أخرين يف تعري ف النس خسبب اإلختال -( 1)
 ربة.بينما يستعمله املتأخرون يف نطاق حمدد مراعيا بشروطه املعت ،العام والواسع

ل   ى لون ب   ه عفأحي   اان يس  كتون ع   ن احل   ديث الض   عيف مث يس   تد ،س  كوهتم ع   ن احلك   م عل   ى احل   ديث -( 2)
  حيكم على احلديث ابلضعف مث يستدل به على النسخ. النسخ بل إن أحدهم أحياان

لس بب يف ذل ك ارى أن أفال ذي  ،إن اإلمام اجلعربي وإن كان من املتأخرين ولكن كثرت دع اوى النس خ عن ده
و " وه :يق ول م ثالف ،ينهم ابولو أمكن اجلم ع  ،أنه يرجح النسخ مبجرد ثبوت أتخر أحدمها عن اآلخر ابلتاريخ

ر اريخ أن ه مت أخم ابلت وعل  ،وكذلك إذا رآى حديثا أص ح وأرج ح م ن معارض ه ،تأخره عنه"حمكم انسخ لألول ل
ك لت   أخره س   خ ل   ذافإن   ه ي   رجح بكون   ه انس   خا فكث   ريا م   ا يس   تدل عل   ى النس   خ بقول   ه " وه   و حمك   م ان ،أيض   ا

 .ولرجحانه عليه" وهللا أعلم

ألحادي   ث ارض ب   ني لتع   اذك   ر وا أرب   ع مس   الك يف إزال   ة ا :إن األئم   ة احملقق   ني يف مص   طلح احل   ديث ( 16)
ين مل ا ألن  ،ك في ه نظ رني املس الف أرى أن ه ذا الرتتي ب ب  .التوق ف, الرتجيح  , النسخ , اجلمع :ابلرتتيب التايل

 ،الرتتي  ب الف ه  ذاوج  دت الص  واب يف العم  ل التطبيق  ي خ   ،قم  ت بدراس  ة املس  ائل ال  يت ادع  ي فيه  ا النس  خ
لنس   خ يك   ون ه   و اف   إن  ،أو بتص   ريح الص   حابة يب بتص   ريح الن    ،وذل   ك أن النس   خ إذا ثب   ت يف األحادي   ث

ألخ  ر يثني متق  دم واح  د احل  دوثب  ت ابلت  اريخ أبن أ ،وأم  ا إذا مل يثب  ت النس  خ ب  ذاك التص  ريح ،ال  راجح واملق  دم
إن ن  ه ينظ  ر في  ه ف  فإ ،تنيولكن  ه غ  ري ص  ريح مث  ل األم  ارتني الس  ابق ،فه  ذا وإن ك  ان م  ن أم  ارات النس  خ ،مت  أخر

 جلم  ع مق  دم عل  ىإن ا :لويق  دم عل  ى النس  خ ف  التعبري ال  دقيق يف ذل  ك أن نق  و  ،لي  هأمك  ن اجلم  ع فإن  ه يص  ار إ
 إذا كان اجلمع ممكنا. -2.إذا مل يرد التصريح ابلنسخ -1:النسخ بشرطني

د وق   ،ا وح  ديثالعل  م ق  دمياإن املس  ائل ال  يت قم  ت بدراس  تها م  ن املس  ائل اخلالفي  ة املش  هورة ب  ني أه  ل   ( 17)
ال أن ين س لكت إ ، ذل كعاني ت بع ض املش اكل لكث رة أق واهلم وتوجيه اهتم يفوجدت خالفهم أحي اان ق وَي وق د 

 :لييا ما همن أمه ،وقد استفدت من خالل مناقشاهتم العلمية فوائد كثرية ،فيها مبنهج معني

 ديث.معرفة البحث عن طرق احلديث وشواهده للتوصل إىل احلكم النهائي على احل :أوال
 فيق بني األحاديث املتعارضة.معرفة كيفية اجلمع والتو  :اثنيا
 .معرفة الطرق وأمارات النسخ املعتربة عند العلماء :اثلثا
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 معرفة وجوه الرتجيح والتقد . :رابعا
هن  م أحي  اان وها ب  ل أإن أص  حاب الكت  ب اخلمس  ة أوردوا مجل  ة م  ن أحادي  ث املس  ألة وأهن  م مل يس  توعب ( 18)

 سألة الثابتة. يوردون األحاديث غري اثبتة وغضوا النظر عن أحاديث امل

ب ل  ،حادي ثض ب ني األإن أص حاب الكت ب اخلمس ة مل يس توعبوا ب ذكر مجي ع املس الك يف إزال ة التع ار  ( 19)
كت ب الفق ه حل ديث و اوق د وج دت للعلم اء مس الك أخ رى يف ش روح  ،أهنم أحياان يسكتون عن الرتج يح أص ال

 .مما مل يذكرها أصحاب هذه الكتب ،والتفسري
 .ذه الكتبأبهنا تعترب مكملة ملا أراده أصحاب ه :هذه الرسالةفهذا يعترب من أهم فوائد 

 ،يف ك   ل مس   ألة ال   راجح والق   ول ،التوص   ل يف تل   ك املس   ائل اخلالفي   ة الش   هرية إىل النتيج   ة النهائي   ة  ( 20)
يح يف س  بع ة والرتج  ثب  ت النس  خ يف مخ  س وعش  رين مس  ألة وأمك  ن اجلم  ع يف س  بعني مس  أل :وتفص  يله كالت  ايل

يف املس   ألة  مل يثب   تو ى اجملم   وعتني م  ن أحادي   ث املس   ألة يف إح  دى وعش   رين مس  ألة. مس  ائل. ومل تثب   ت إح  د
 حديث يف ثالث مسائل. 

إنن ا  ب ل ،ه وى م نهم عة مبج ردالتعرف إىل أسباب اخلالف بني العلماء وأهن م مل خيتلف وا يف أم ور الش ري  ( 21)
ني سباب اخلالف ب وأ ،قاَي وحوإن كان دليل بعضهم ضعيفا ودليل اآلخر قو  ،زد لكل قول دليال ووجهة نظر
 :العلماء كثرية ومن أمهها ما يلي

 حصل اخلالف فيما بينهم يف احلكم على احلديث صحة وضعفا. (أ)
هم بي نهم: فبعض  ارض فيم اف اختلفوا يف إزال ة التع  ،ولك ن وق ع التع ارض بينه ا ،ثبتت أحاديث املس ألة (ب)

الظ ن  ا حنس نوهب ذ ،م ذهب الرتج يح وبعضهم سلك مس لك النس خ وبعض هم ذه ب إىل ،اختار مسلك اجلمع
س  م رس الة مهم ة اب ن تيمي  ةوق د ص  نف يف ه ذا املوض وع ش  يخ اإلس الم اب  ،بعلمائن ا وأئم ة ه ذه األم  ة املرحوم ة

ق ل ب العل م واحل عل ى طا وتوسع يف ذكر أس باب اخ تالف العلم اء ولك ن جي ب (،)رفع املالم عن أئمة األعالم
 ا إال وسعها. نفسفال يكلف هللا ،حىت يصل إىل احلق يف ذلك ،أن يدرس األقوال مع أدلتها ومناقشتها

 س  بحانه أن أل هللاوأس   ،وق  د ب  ذلت يف إع  داد الرس  الة م  ا أت  يح يل م  ن وق  ت وجه  د مس  تطاع ،ه  ذا م  ا عن  دي
ر س نة ولنش  ،ن احلنيفذا الديوأن يكون يل نواة خري يف املستقبل خلدمة ه ،يكون هذا العمل املتواضع مقبوال

 .د نبينا حمم
 .وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين

** *** ** 
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 فهرس اآليات
 م الصفحةرق .................................................................................... يةاآل

  البقرة
ا أا  ﴿ ها ا  اِْت خبارْيٍ ِمن ْ اْو ِمثْ ماا ن اْنساْخ ِمْن آاياٍة أاْو نُ ْنِسها  34 ................................... ﴾ ِلها
لاةا ﴿ هاا ِإالواماا جاعاْلناا اْلِقب ْ ﴾ِبُع الرَّسُ  ي اتَّ مانْ  لاما  لِن اعْ  الَّيِت ُكْنتا عالاي ْ  31 ........................... .ولا
 360 ..................................................... ﴾ ف اْلياُصْمهُ  الشَّْهرا  ِمْنُكمُ  شاِهدا  فامانْ ﴿
 35 ......................... ﴾ْسوادِ األا  طِ اخْلايْ  نا مِ  بْ ياضُ األا  اخْلاْيطُ  لاُكمُ  ي ات اب انيَّا  حاىتَّ  وااْشرابُوا واُكُلوا﴿
 530 ................... ﴾لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم هللافاآلن ابشروهن وابتغوا ما كتب ﴿
ا ُأْحِصْرتُْ  فاِإنْ ﴿  337 ................................................... ﴾اهْلاْديِ  ِمنا  اْست اْيسارا  فاما
اُت يُ رْ وا ﴿ اِملانْيِ ِضْعنا أاْوالاْلوااِلدا ْولانْيِ كا  480 ............................................. ﴾داُهنَّ حا
 82، 81 ............................ ﴾نيا انِتِ قا  ِة اْلُوْسطاى واُقوُموا هللالحااِفظُوا عالاى الصَّلاوااِت واالصَّ  ﴿
 80 ................................................................... ﴾  قاانِِتنيا واُقوُموا هللِ  ﴿
 501 ................... ﴾دا اَّللَِّ ْقساُط ِعنْ  أا ِلُكمْ ِلِه ذا  تاْسأاُموا أاْن تاْكتُ ُبوُه صاِغريًا أاْو كاِبريًا ِإىلا أاجا واال ﴿

 آل عمران
 285 ............................................................ .﴾لاْيسا لاكا ِمنا األاْمِر شايء  ﴿

  النساء
 600 ........... ﴾ِمنا اْلعاذاابِ  ْلُمْحصانااتِ لاى اماا عا  فاِإذاا ُأْحِصنَّ فاِإْن أات انْيا بِفااِحشاٍة ف اعالاْيِهنَّ ِنْصفُ  ﴿
 34 ....................................................... ﴾الرَُّسولا ف اقاْد أاطااعا هللاا  ماْن يُِطعِ  ﴿
 21 ..................................... ﴾ِثريًاكا   فًااْخِتال ِفيهِ  لاواجاُدوا هللاِ  غارْيِ  ِعْندِ  ِمنْ  كاانا   والاوْ  ﴿
دْ  هللا ساِبيلِ  يف  يُ هااِجرْ  وامانْ ﴿  408 .............................. ﴾واساعاةً  ريًاكاثِ   ُمرااغاًما األاْرضِ  يف  جيِا
 23 ............. ﴾لَِّذينا كافاُرواْفِتناُكُم اي ا أاْن  ُتمْ ِة ِإْن ِخفْ اح  أاْن ت اْقُصُروا ِمنا الصَّالف الاْيسا عالاْيُكْم ُجنا ﴿
ُُم الصَّ  ﴿ ِإذاا ُكْنتا ِفيِهْم فاأاقاْمتا هلا  94 ................................................... ﴾ةا الوا
اناْت عالاى اْلُمْؤِمِننيا ِكتاااًب ماْوُقواتً النَّ الصَّ إ ﴿ِ   96 ............................................. ةا كا
اِفرِينا  هللا جياْعالا  والانْ ﴿  694 ............................................ ﴾ساِبيال اْلُمْؤِمِننيا  عالاى لِْلكا

 املائدة
 141، 139 ........................................... ﴾واراُسولاهُ  هللاحُياارِبُونا  ِإمنَّاا جازااُء الَِّذينا  ﴿
ا الَِّذينا آاماُنوا ﴿  168 ................................ ﴾...لاُكمْ  هللا حُتار ُِموا طايِ بااِت ماا أاحالَّ  الَيا أاي ُّها

 األنعام
 395 ..................................... ﴾ِإلاْيهِ  اْضطُِرْرتُْ  ماا الإِ  عالاْيُكمْ  حارَّما  ماا لاُكمْ  فاصَّلا  واقادْ ﴿
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 360 .................................................... ﴾ أاْمثااهِلاا عاْشرُ  ف الاهُ  اِبحلْاساناةِ  جااءا  مانْ  ﴿
 األعراف

ِإذاا﴿  279 ................................... ﴾ونا تُ ْرمحاُ  لاعالَُّكمْ  واأاْنِصُتوا لاهُ  فااْستاِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرتا  وا
 التوبة

ُهْم مااتا أاباًدا وا  الوا ﴿  103، 102...... ﴾واراُسوِلِه  هللوا ابِ ُهْم كافارُ ِه ِإن َّ ربِْ ق ا ت اُقْم عالاى  الُتصالِ  عالاى أاحاٍد ِمن ْ

 412 ............... ﴾وِلهِ راسُ  عالاى هللا نْ زالا أا  ماا ُدودا حُ  ي اْعلاُموا أاال واأاْجدارُ  وانِفااقًا ُكْفًرا  أاشادُّ  ألاْعراابُ ا﴿
ْغِفُروا ِللْ ﴿ انُ  ِكنيا ُمْشِر ماا كاانا لِلنَّيبِ  واالَِّذينا آاماُنوا أاْن ياْست ا  118 .................. ﴾وا ُأويل قُ ْر ا والاْو كا

 يونس
لاى عالا  ﴿ ِإذاا تُ ت ْ تُ نا وا اِت بُِقْرآا قااءاانا ائْ ونا لِ ْرجُ ي ا  ا ب ايِ نااٍت قاالا الَِّذينا الْيِهْم آاَيا ْلُه﴾ ٍن غارْيِ هاذا  29 ... أاْو بادِ 

 الرعد
ُه ُأمُّ اْلِكتاابِ مياُْحوا هللاُ  ﴿  34 ........................................... ﴾ ماا ياشااُء وايُ ْثِبُت واِعْندا

 بين إسرائيل
ُتمْ  ِإنْ ﴿ ُتمْ  أاْحسان ْ ن ْ  335 ........................................ ﴾ اف الاها  أاساْأتُْ  ِإنْ وا  ألانْ ُفِسُكمْ  أاْحسا

 الكهف
 343 .............................................. ﴾ويلبسون ثيااب خضرا من سندس واستربق﴿

 القصص
 118 ............................................................ ﴾ت اْهِدي ماْن أاْحب اْبتا  الِإنَّكا ﴿

 األحزاب
 93 ...........................................﴾اقاِوَِي عازِيزً  هللااْلُمْؤِمِننيا اْلِقتاالا واكاانا  هللاواكافاى ﴿

 النجم
 34، 21 ........................................... ﴾يُوحاى واْحي   ال  إِ  ُهوا  ِإنْ  .اهْلاواى عانِ  ي اْنِطقُ  واماا﴿

 املمتحنة
هااُكمُ  ال﴿ ينِ  يف  يُ قااتُِلوُكمْ  ملاْ  الَِّذينا  عانِ  هللا ي ان ْ  404 .......................................... ﴾ الدِ 
 385 .......................... ﴾وُهنَّ تاِحنُ فاامْ  رااتٍ ُمهااجِ  اْلُمْؤِمنااتُ  جااءاُكمُ  ِإذاا آماُنوا الَِّذينا  أاي ُّهاا َيا ﴿

 التغابن
 96 ................................................................ ﴾ماا اْستاطاْعُتمْ  هللافاات َُّقوا ﴿

 التكوير
 420 .......................................................... ﴾هللا ياشااءا  أانْ  ِإال تاشااُءونا  واماا﴿

 االنشقاق
 23 .......................................................... ﴾ياِسريًا ِحسااابً  حُيااسابُ  فاساْوفا ﴿

** *** ** 
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 فهرس األحاديث
 الصفحة .................................................................................. احلديث

 407 .................................................... أابيعه على اجلهاد، فقد انقطعت اهلجرة
   473 ........................ ن: يلقحو واالناس يلقحون، فقال: ما للناس ؟ قال أبصر رسول هللا 

 585 .......................إال  لو أشاء أن أقول إنه النهار ،نعم :؟ قالسحرت مع رسول هللا أت
 448 ......................... وينفع  : َي رسول هللا إنه يذهب الدرناتقوا بيتا يقال له احلمام قالوا

 407 ..................... أان وأخي فقلت: ابيعنا على اهلجرة، فقال: مضت اهلجرة  أتيت النيب 
 443 ........................................................... وعليه ثوب أبيض أتيت النيب 

 625 ............................. فذكر احلديث، فلما كان أذان الصبح أمرين  أتيت رسول هللا 
 589 ..................... فعلمين الصالة والزكاة وأمر  ،علمين اإلسالم :فقلت أتيت رسول هللا 
 606 ....................................  :على اإلسالم فقلن لنبايعهنسوة  يف أتيت رسول هللا 
 392 ...........................  ،ومل نسلم قوميأان ورجل من  ،وهو يريد غزوا أتيت رسول هللا 

 558 ................  أال أعجبك من أيب َتيم يركع ركعتني قبل :هين فقلتأتيت عقبة بن عامر اجل
 229 ........................  ،أو نستنجي ابليمني، أجل لقد هناان أن نستقبل القبلة بغائط أو بول

 145 ....................................... وحرم على ذكورهم ,أحل إلانث أمىت احلرير والذهب
 338 ................................................. على اجلنائز أربعا آخر ما كرب رسول هللا 
 337 ........................ ، وكرب عمر على أيب بكر اعلى اجلنائز أربع آخر ما كرب رسول هللا 

 265 ............................. أدركت جدي وأيب وأهلي يقيمون فيقولون: هللا أكرب، هللا أكرب، 
 89 ........................................ فليصنع  ,إذا أتى أحدكم الصالة واإلمام على حال

 229 .......................................  ،إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها
 71 ..................................................... إذا أعجلت أوقحطت فعليك الوضوء

 220 ..................................... يس بينه وبينها شيئ فليتوضأإذا أفضى بيده إىل ذكره ل

 261 ......................................... ءوا ابلعشاءا أقيمت الصالة وحضر العشاء فابدإذ
 615 ............................ فال مي   -أو من انقطع شسع نعله  -إذا انقطع شسع أحدكم 

 90 .............................  ,فاسجدوا وال تعدوها شيئا ,إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود
 209 ....................................................... إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل

 229 .............................. ته فال يستقبل القبلة وال يستدبرهاإذا جلس أحدكم على حاج
 72 ................................... مث جهدها فقد وجب الغسل ,إذا جلس بني شعبها األربع
 71 .......................... ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل ,إذا جلس بني شعبها األربع
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 419 ................ شاء هللا مث شئت ولكن ليقل ما ،إذا حلف أحدكم فال يقل ما شاء هللا وشئت
 209 ........................................................إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل

 105 .......................................... حىت ختلفكم أو توضع ,إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا
 570 ................................ فمن تبعها فال يقعد حىت توضع  ،إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هلا

 487 ........................................... إذا رأيتم اجملذوم ففروا منه كما تفرون من األسد 
 377 .................  إال النساء والطيب ءإذا رميتم اجلمرة وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شي

 517 ........................... كم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيهإذا سجد أحد 
 292 ..................... إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر صلى ثالاث أم أربعا؟ فليطرح الشك 

 292 ...............  ،إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتني؟ فليجعلها واحدة
 273 ..................... إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن مل جيد فلينصب عصا، 

 543 ........................ وال يدع أحدا مير بني يديه  ،إذا صلى أحدكم فليصل إىل شيء يسرته
 273 .............  التهصإذا قام أحدكم فإنه يسرته إذا كان بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع 

 261 ................... إذا كان أحدكم على الطعام فال يعجلن حىت يقضي حاجته منه وإن قامت 
 346 ............................................ قربهإذا مات أحدكم فال حتبسوه وأسرعوا به إىل 

 107 ............................... فإمنا تقومون ملن معها من املالئكة ,إذا مرت جنازة فقوموا هلا
 226 .................... إذا انم العبد وهو ساجد يقول هللا عزوجل انظروا إىل عبدي روحه عندي 

 261 ......................................... وا ابلعشاء ءإذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابد

 494 ................... موا.  وأطعىف كل شهر ما كان وبروا هللا تبارك وتعاىلهلل تبارك وتعاىل اذحبوا 
 604 ......................  شيء؟هل معك من القرآن  :قال .خاَتا من حديداذهب فاطلب ولو 

 625 .................... ان أشياء مل يصنع فيها شيئا، قال: فأري عبد هللا بن زيد األذ أراد النيب 
 71 ................................. يتوضأ  :عثمان قالأرايت إذا جامع الرجل امرأته فلم مين؟ 

 286 ................................  ، إنه لبدعةأرأيتم قيامكم عند فرام القارت هذا القنوت وهللا
   ................. 408ارتددت عن هجرتك َي سلمة؟ فقال: معاذ هللا إين يف إذن من رسول هللا 

 113 ....................................................................... ارجعي وإال رجعت
 121 .................................. غداة عاشوراء إىل قرى األنصار: من أصبح  أرسل النيب 

 78 ................................... ادخل،  قال:ف, استأذن جربيل عليه السالم على النيب 
 500 .................................................. استعن بيمينك على حفظك يعا الكتاب

 346 ........................... أسرعوا ابجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه وإن يك سوى 
 251 ......................................................... أسفروا ابلصبح فإنه أعظم لألجر 
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 :  .............................. 164النيب  قالف ,فأوقد الناس النريان ,أصابتنا خممصة يوم خيرب
 252 .......................................... أصبحوا ابلصبح فكلما أصبحتم كان أعظم لألجر
 513 ............... ر عل أحدمها عن ميينه واآلخأصلي هؤالء خلفكم؟ فقاال: نعم، فقام بينهما وج

 138 ............................................................... أغر على أبنا صباحا وحرق
 406 .................  اغزوا بسم هللا يف سبيل هللا... وإذا أنت لقيت عدوك من املشركني فادعهم

 126 .................................................................... أفطر احلاجم واحملجوم
 414 ..................................................................... أفلح وأبيه إن صدق

 523 ........................ يوم الفتح على بعري ألسامة بن زيد، وأسامة ردف  أقبل رسول هللا 
 274 ..................  يصلي ابلناس مبا إىل غري أاتن مناهز االحتالم، ورسول هللا  أقبلت على

 450 .................... اقتلوا احليات وذا الطفيتني واألبرت فإهنما يسقطان احلبل ويطمسان البصر
 227 .................... يناجي رجال فلم يزل يناجيه حىت انم أصحابه مث  أقيمت الصالة والنيب 

 323 ..................................................... الضحى؟ قال ال  ييصل أكان النيب 
 551 .................. ؟ يستفتح ابحلمد هلل رب العاملني أو ببسم هللا الرمحن الرحيم أكان رسول 

 360 .............................. نعم.  :قالت ؟يصوم من كل شهر ثالثة أَيم أكان رسول هللا 
 500 .......................................................................... اكتبوا وال حرج

 322 ................... ضأ يف بيته مث عمد إىل مسجد و أال أخربكم أبسرع كرة وأعظم غنيمة رجل ت
 155 ...............................  ,اشربوا فيما شئتمأال إين كنت هنيتكم عن النبيذ يف األوعية ف

 155 ............................  ,أال إين هنيتكم عن نبيذ اجلر وإن األوعية ال حتل شيئا وال حترمه
 372 .............................. فإن حبس أحدكم  ،إنه مل يشرتط  أليس حسبكم سنة نبيكم 

 265 ......................................... أمر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة إال اإلقامة
 494 ........................................... ابلفرع من كل مخسني واحدة،  أمر رسول هللا 

 240 .................... فلما شق  ،ابلوضوء لكل صالة طاهرا كان أو غري طاهر ل هللا أمر رسو 
 313 ..................................................... ومل يفرض علي   ،أمرت ابلضحى والوتر

 235 .............................................. إذا توضأان أن نغسل أرجلنا أمران رسول هللا 
 513 ............................................. إذا كنا ثالثة أن يتقدم أحدان أمران رسول هللا 
 178 ............................. ية بقتل الكالب حىت إن املرأة تقدم من الباد أمران رسول هللا 

 79 ........................................ نه التزال تصاويره تعرض يل يف صاليتإميطي عين فأ
 136 ..................... فالان وجدتإن »  قال:فخرجت فيها ف قال:أمره على سرية  الن  أن 

 469 ......................... أن أاب اجلوزاء سأله عن الصرف، فقال: ألس به يدا بيد، فأفتيت به 
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 140 ....................... بفرسنيشد رجليها  ة,أن أاب بكر قتل أم قرفة الفزارية يف ردهتا قتلة مثل
 477 ....................... وأنكحه  ،أن أاب حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس كان تبا ساملا

 80 .............................. وهو يصلي فرد  ,مبكة أنه سلم على النيب  أن ابن مسعود 
 515 ..................... كل واحد يصلي   ،ذر عن ميينه وأبو ،يصلي أن ابن مسعود رأى النيب 
 403 ................................  ،ثوب حرير فأعطاه عليا  النيبأن أكيدر دومة أهدى إىل 

 144 ........................ وذلك قبل  ,جبة من سندس هللا  إىل رسول أهدى أكيدر دومه أن
 141 ..................................... فكره قطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم  أن الرسول 

 483 ............................................................ إن الرقي والتمائم والتولة شرك
 292 ................... فإذا وجد  ؟إن الشطان يدخل بني ابن آدم وبني نفسه فال يدري كم صلى

 257 .................. مث إذا استوت  ،فإذا ارتفعت فارقها ،إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان
 314 ................  الوتر : إن هللا زادكم صالة فصلوها فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح

 313 ........................................................ إن هللا عز وجل زادكم صالة الوتر 
 314 ................................................ إن هللا عز وجل قد زادكم صالة وهي الوتر

 226 ................... رجل قام يف جوف الليل فأحسن   ؛إن هللا عزوجل ليضحك إىل ثالث نفر
 403 ......................... فقسمها بني أصحابه ،جرة من من أن املقوقس أهدى لرسول هللا 

 338 ................................. إن املالئكة صلت على آدم عليه السالم فكربت عليه أربعا
 213 ............................................ أتى سباطة ففر ج رجليه مث ابل قائما أن النيب 
 130 .................................... فنهى أن حيتجم الصائم ,احتجم فغشي عليه أن النيب 
 127 .......................................... حتجم وهو حمرموا,احتجم وهو صائم  أن النيب 
 488 ..................................... أخذ بيد جمذوم فوضع يده معه يف القصعة  أن النيب 
 265 ............................................ أمره أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة  أن النيب 
 536 .................................  واحتجم وهو حمرم ،تزوج بعض نسائه وهو حمرم أن النيب 
 538 .......................... تزوج ميمونة حالال وبا هبا حالال وكنت الرسول بينهما أن النيب 
 536 ......................................................... تزوج ميمونة وهو حمرم أن النيب 
 234 .................................................... توضأ ومسح على القدمني  أن النيب 
 523 ...................... فقام عند كل سارية يدعو  ،وفيها ست سوار ،دخل الكعبة أن النيب 
 321 ...........................  مكة فاغتسل وصلى  اين ركعات دخل بيتها يوم فتح إن النيب 

 363 ........................ أصمت أمس  :دخل عليها يوم اجلمعة وهى صائمة فقال  النيبأن 
 427 ..................................................... دعا على رجلني فرفع يديه النيب أن 
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 349 .......................... ، دفن رجال ليال، وأسرج يف قربه، وأخذه من قبل القبلة أن النيب 
 236 .................. رأى رجال قد توضأ وفضل على قدميه قدر أصبع مل يصبها املاء  أن النيب 
 235 .......................... ويل لألعقاب من النار: رأى رجال مل يغسل عقبيه فقال أن النيب 
 434 ...................  ؟أحتب أن يشرب معك اهلر :فقال له ،جال يشرب قائمارأى ر  أن النيب 
 368 ............................... رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم وكرهها للشاب أن النيب 
 367 ........................................................ رخص يف القبلة للصائم أن النيب 
 168 ...................................  ,رخص يف متعة النساء عام أوطاس ثالثة أَيم أن النيب 
 427 .......................................................  رفع يديه يف االستسقاء أن النيب 
 368 ........................................ عن القبلة للصائم؟ فقال: قد أفطرسئل  أن النيب 
 123 ................................ يكفر السنة  قال:سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ ف أن النيب 
 415 .......................إن هللا ينهاكم أن حتلفوا  :القف، مسع عمر وهو حيلف أببيه أن النيب 
 356 .......................................................... صام يف السفر وأفطر أن النيب 
 277 .................  ﴾ىلا عْ األا  كا ب ِ را  ما  اسْ حِ ب ِ سا ﴿ :صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه أن النيب 
 337 ........................................ صلى على أصحمة النجاشي فكرب أربعا أن النيب 
 121 ....................................  ,صوموا هذا اليوم :هلم يف يوم عاشوراء قال أن النيب 
 154 ................................ أهناكم عن الدابء واحلنتم  :لوفد عبد القيس قال أن النيب 
 602 ............................. ال نكاح إال بويل وشاهدين ومهر ما قل أو كثر: قال أن النيب 

 575 ......................... إال أن شيخا  ،ومل يبق أحد إال سجد ،ابلنجم فسجد أقر  نيب أن ال
 575 ................................... ء قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه كل شي أن النيب 
 591 .................................................  قطع يف جمن قيمته يومئذ دينار أن النيب 
 636 .............. يط كان إذا أشفق من احلاجة أن ينساها ربط يف خنصره أو خاَته اخل  أن النيب 
 428 ......................................................... ا رفع يديهكان إذا دع  أن النيب 
 556 ........................ للهم ربنا ولك احلمد ا :كان إذا رفع رأسه من الركوع قال  أن النيب 
 356 ........................................  ،كان يف سفر فمنهم صائم ومنهم مفطر  أن النيب 
 626 ............................ كان يف مسري له فحضرت الصالة فنزل القوم فطلبوا   أن النيب 
 240 ......................  كان يتوضأ لكل صالة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات  أن النيب 
 414 ............................. ال وأبيك حىت هني عن ذلك: كان حيلف زمنا فيقول  أن النيب 
 546 .......................................................... كان يشري يف الصالة   أن النيب 
 321 ........................................ كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ماشاء هللا  أن النيب 
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 321 ............................................... الضحى ست ركعات  يكان يصل  أن النيب 
 367 .......................................................... كان يقبلها وهو صائم  أن النيب 
 305 ........................ كعتني قبل الفجر ويف الركعتني بعد العصر كان يقرأ يف الر   أن النيب 
 310 .....................................................  كان يكرب يف العيدين أربعا  أن النيب 
 226 .................................................... كان ينام يف ركوعه وسجوده  أن النيب 

 338 ................................................ كرب على إبراهيم أربع تكبريات   أن النيب 
 550 ...................... مل يزل جيهر يف السورتني ببسم هللا الرمحن الرحيم حىت قبض أن النيب 
 575 ............................... من املفصل منذ حتول إىل املدينة ءيسجد يف شيمل  أن النيب 
 106 .................................... فقيل إهنا جنازة يهودي ,مرت به جنازة فقام إن النيب 
 229 ......................................... .هنى أن تستقبل القبلتني ببول أو غائط أن النيب 

 193 ............................................ املرأة وضوء من الرجل يتوضأ أن هنى  النيب أن
 434 .................................................... هنى أن يشرب الرجل قائما أن النيب 
 447 .................. مث رخص للرجال أن يدخلوها  ،ى عن احلمام للرجال والنساءهن أن النيب 
 154 ....................................................... هنى عن الدابء واملزفت  أن النيب 
 468 ............................................... هنى عن الصرف قبل موته بشهر أن النيب 
 304 ................... وبعد العصر  ،هنى عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس أن النيب 
 257 ..................................  ،هنى عن الصالة بنصف النهار إال يوم اجلمعة أن النيب 
 610 ........................................................ هنى عن القران يف التمر أن النيب 
 164 ............................................ هنى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب أن النيب 
 164 .................................................. هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب  أن النيب 
 168 ................................. وعن حلوم احلمر  ,هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب أن النيب 

 297 .......................... ت وثب ،كن إذا سلمن من املكتوبة قمن  أن النساء يف عهد النيب 
 313 ...................................................... إن الوتر ليس حبتم كالصالة املكتوبة 

 336 ......................... برجل منهم وامرأة زنيا فأمر هبما فرمجا  أن اليهود جاؤوا إىل النيب 
 349 ........................................ فدفنت ليال أن امرأة توفيت على عهد رسول هللا 

 163 .................................... من مزينة حدثوا أن سيد  أن أانسا من أصحاب النيب 
 230 ..............  ،فال تستقبل القبلة وال بيت املقدس إذا قعدت على حاجتك :إن أانسا يقولون

 585 ...................................................اآلن حني تبني اخليط األبيض من األسود
 183 ......................................................................... إن ذكاهتا دابغها
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 461 ............................. أن يستقاد  فنهى رسول هللا  ،أن رجال جرح فأراد أن يستقيد
 532 ........................... مث أخرب أنه حمصن  ،فجلد احلد أن رجال زىن ابمرأة فأمربه النيب 
 300 .................. اري فقال: أحدان يصلي مث خيرج فيجد الناس أن رجال سأل أاب أيوب األنص

 421 ............................. أجعلتين هلل ندا :فقال ،ما شاء هللا وشئت أن رجال قال للنيب 
   ................................................. 568أن رجال قتل نفسه فلم يصل عليه النيب

 630 ...................  فرفع إىل النعمان ،أن رجال يقال له عبد الرمحن بن حنيني وقع على جارية
 532 ................... . اقض بيننا بكتاب هللا :قال أحدمهاف  أن رجلني اختصما إىل رسول هللا

 579 ...................  ،أمره أن أيخذ من البقر من كل ثالثني تبيعاو  ،إىل اليمن بعثه أن رسول 
 149 ............................. كفه  يوجعل فصه مما يل ،اختذ خاَتا من ذهب  أن رسول هللا  
 372 .................  ،أمر ضباعة بنت الزبري أن تشرتط أن حملها حيث حبست  أن رسول هللا 
 114 .......................................... السالم عليكم  قال:أتى املقربة ف  أن رسول هللا
 178 ............................. َي رسول هللا  :ت ميمونةقالف ,أصبح يوما وامجا أن رسول هللا 
 382 ..................... وهو غارون فقتل املقاتلة  ،أغار على خيرب يوم اخلميس أن رسول هللا 
 66 .......................................... أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ أن رسول هللا 
 178 .............................. ما هلم وهلا فرخص  ال:قأمر بقتل الكالب مث  أن رسول هللا 
 178 ......................................................... أمر بقتل الكالب أن رسول هللا 
 169 ...................................  ,مكة دخلنا أمران ابملتعة عام الفتح حني أن رسول هللا 
 431 ..................... با حلسان بن اثبت منربا يف املسجد ينشد عليه الشعر  أن رسول هللا 
 539 .......................................................  تزوجها وهو حالل أن رسول هللا 
 72 ..................................... مث  ,منني لقلة ثياهبمجعلها رخصة للمؤ  أن رسول هللا 
 355 ........................ حىت بلا  ،رمضان فصام يفخرج عام الفتح إىل مكة  أن رسول هللا 
 435 ................................  ،دخل عليهم فإذا قربة معلقة فشرب قائما أن رسول هللا 
 533 .........................................................  رجم يهوديني زنيا أن رسول هللا 
 393 ........................ وأ  أن يستعني  ،رد مشركا أو مشركني يف غزوة بدر أن رسول هللا 

 599 .................  إن زنت فاجلدوها :سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن قال  سول هللاأن ر 
 291 .......................  ،مث دخل منزله ،صلى العصر فسلم يف ثالث ركعات أن رسول هللا 
 309 ................... فكرب يف الركعة األوىل  ،صلى ابلناس يوم الفطر واألضحى أن رسول هللا 
 513 ...................لفناوأقام املرأة خ صلى به وأبمه أو خالته فأقامين عن ميينه أن رسول هللا 
 144 ......................................  :فقلت ,صلى يف فروج حرير مث نزعه أن رسول هللا 
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 562 ............................... غابت له الشمس مبكة فجمع بينهما بسرف أن رسول هللا 
 159 ............................... قد هنى املسلمني أن أيكلوا من حلوم نسكهم  إن رسول هللا 
 590 ............................................... قطع يف جمن  نه ثالثة دراهم أن رسول هللا 
 284 ............................................... يف الصبح بعد الركوع  قنت أن رسول هللا 
 243 ........................... كان إذا اغتسل من اجلنابة توضأ وضوءه للصالة   أن رسول هللا 
 108 ...................................... إذاتبع جنازة مل يقعد حىت توضع كان   أن رسول هللا 
 382 ........................... صباحا وحرق أغر على ابا :كان عهد إليه فقال  أن رسول هللا 
 99 ....................................  على من مات وعليه دين يكان ال يصل  أن رسول هللا 
 552 ................................  :كان ال يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه  أن رسول هللا 
 252 ........................................................كان يغلس ابلفجر   أن رسول هللا 
 285 ............................................. كان يقنت يف الصبح واملغرب   أن رسول هللا 
 285 ..................... كان يقنت يف صالته يف الركعة األخرية من صالة الغداة   أن رسول هللا 
 107 ......................................... بعدمث جيلس  ,كان يقوم يف اجلنازة  أن رسول هللا 
 309 ...................... كان يكرب يف الفطر واألضحى يف األوىل سبع تكبريات   أن رسول هللا 
   246 ..................................... كانت له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء  أن رسول هللا 
 344 .........................................  ،كرب على أهل بدر سبع تكبريات  أن رسول هللا 
 184 ............... هاب كتب إىل جهينة قبل موته بشهر أن ال تنتفعوا من امليتة إب  أن رسول هللا 
 112 ........................................................ لعن زوارات القبور أن رسول هللا 
 246 .................................  ،مل يكن ميسح وجهه ابملنديل بعد الوضوء أن رسول هللا 
 260 ........................  بصيام ثالثة أَيم من كل شهر  ملا قدم املدينة أمرهم أن رسول هللا 
 360 .....................  ،مث أنزل رمضان ،املدينة أمرهم بصيام ثالثة أَيمملا قدم  أن رسول هللا 
 533 .................... لعلك  :لهحني أاته فأقر عنده ابلزان قال  اعز بن مالكمل أن رسول هللا 
 487 ...................................... مر بوادي اجملذومني فأسرع يف املشي  أن رسول هللا 
 213 .......................................... مشى إىل سباطة قوم فبال قائما  أن رسول هللا 
 337 ........................... خرج إىل  ،نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه أن رسول هللا 
 114 .......................................  ,وعن األوعية ,بورهنى عن زَيرة الق أن رسول هللا 
 304 ..........................  ،هنى عن صالتني بعد العصر حىت تغرب الشمس أن رسول هللا 

 356 .........................................................  إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
 351 ...................................................................أن شرحيا دفن ابنه ليال 
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   ..................... 372 أتت رسول هللا هللا عنها رضيباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أن ض
 93 ............................ ابلذين فصلى  ,وطائفة صفت وجاه العدو ,أن طائفة صفت معه

 114 ..............................  :فقلت ,أقبلت ذات يوم من املقابر رضي هللا عنهاأن عائشة 
 80 .......................... وهو جالس يف الصالة  أن عثمان بن مظعون مر على رسول هللا 

 136 ..................................  قال:فبلا ابن عباس ف ،أن عليا  رضى هللا عنه حرق قوما
 305 .................... يعين الركعتني بعد العصر-كان ينهى الناس عنهما   أن عمر بن اخلطاب 
 376 ........................... ممن  :فقال ،وجد ريح طيب وهو ابلشجرة أن عمر بن اخلطاب

 559 ............................................  إن عند كل أذانني ركعتني ما خال صالة املغرب
 328 ..................... إن فضل املاشي خلفها على املاشي أمامها كفضل صالة املكتوبة على. 

 630 .................... وإن كانت طاوعته فهي جاريته  ،إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها
 527 ....................... ليصبح جنبا من مجاع من غري احتالم يف رمضان   إن كان رسول هللا

 81 .................................... يكلم أحدان  إن كنا لنتكلم يف الصالة على عهد النيب 
 292 ..................  ،وعليه جلوس فلم جيلس ،صلى هبم فنسي وقامأن معاوية بن أيب سفيان 

 397 ............................ فال حيل المرت يؤمن ابهلل  ،ومل حيرمها الناس ،إن مكة حرمها هللا 
 440 ..................... مساجدكم وقبوركم البياض : ا زرت هللا يف مالئكم ويف لفظإن من خري م

 301 ...................... ا أن انسا كانت منازهلم ابلعوايل، فكانوا رمبا يصلون يف منازهلم مث أدركو 
 139 ............................. فبايعوه على اإلسالم  أن نفرا من عكل قدموا على رسول هللا 

 154 ....................  الدابء عن النبيذ فنهاهم أن ينتبذوا يف أن وفد عبد القيس سألوا النيب 
 415 ......................... ، تقولون ما شاء هللا وشئت ،إنكم تشركون :أن يهودَي قال للنيب 

 595 .................................................................... بذمته أان أوىل من وىف
 155 .................... وأان شهدته حني رخص  ,حني هنى عن نبيذ اجلر ان شهدت رسول هللا أ

 402 ................................................................. إان ال نقبل زبد املشركني 
 337 ......................... أربعاوكرب  ،وصفوا خلفه ،إىل قرب رطب فصلى عليه انتهى رسول 

 278 .............. هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟  :من صالة جهر فيها فقال انصرف رسول هللا 
 443 .................................... فرأيت عليه بردين أخضرين انطلقت مع أيب حنو النيب 

 381 ..............................  ،مث ادعهم إىل اإلسالم ،انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم
 323 .............................. وال عامة أصحابه  إنكم لتصلون صالة ما صالها رسول هللا 

 467 ...................................................................... ا الراب يف النسيئة إمن
 480 ..................................................................  إمنا الرضاعة من اجملاعة
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 556 .................  ،عوااركوإذا ركع ف ،إمنا جعل اإلمام ليؤت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا
 278 ......................................... وإذا قرأ فأنصتوا :إمنا جعل اإلمام ليؤت به.... وفيه

 86 .................................................................. إمنا فعله مرة أي التطبيق
 130 .................................  ,إبقاء على أصحابهعن الوصال واحلجامة  إمنا هنى النيب 

 307 ....................................................... كان يصلي بعد العصر وينهى  أنه 
 488 ...................... :أنه أجلس جمذوما معه أيكل قال عكرمة فكأين كرهته فقال ابن عباس

 235 ................... مث مسح رأسه مث غسل رجليه : أنه توضأ فذكر وضوءه كله ثالاث ثالاث، قال
 234 ......................... ، وم ابلطائف وتوضأ ومسح على نعليهأتى كظامة ق أنه رأى النيب 
 543 ........................... يصلي وليس بينه وبني الذين يطوفون ابلبيت سرتة أنه رأى النيب 

 105 ................................  ,رأيت عثمان فعل ذلك قال: ,ها قامآأنه رأى جنازة فلما ر 
 444 ......................... رجليه على  ىمستلقيا يف املسجد واضعا إحد  أنه رأى رسول هللا
 .61 .......................  ،مث مسى مث جرعة مث قطع ،يشرب جرعة مث قطع أنه رأى رسول هللا 

 419 ................ ن حن :قالوا ؟من أنتم :أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال
 86 ................................................ أنه ركع فجاىف يديه ووضع يديه على ركبتيه

 546 ............................................... وهو يصلي فأشار إليه  أنه سلم على النيب 
 80 ................................................. وهو يصلي فرد عليه أنه سلم على النيب 

 435 ................ كوفة حىت حضرت العصرأنه صلى الظهر مث قعد يف حوائج الناس يف رحبة ال
 178 ............................. أنه قال خلالد بن الوليد: انطلق فال تدع ابملدينة كلبا إال قتلته, 

 513 ............................................. هو وأبوبكر فجعلهما خلفه أنه قام مع النيب 
 562 ....................... أنه كان إذا أعجله السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني 

 299 ...................... ، مث ام رسول هللا فأذن ابلصالة فق أنه كان يف جملس مع رسول هللا 
 340 ..................................... إنه شهد بدرا :وقال ،أنه كرب على سهل بن حنيف ستا

 308 .........................  ويف اآلخرة مخسا قبل القراءة ،أنه كرب يف العيدين سبعا قبل القراءة
 364 ...................................................... أفطر يوم اجلمعة قط أنه مل ير النيب 

 548 ............................................... انه مل مينعين أن أرد عليك إال أين كنت أصلي
 321 ................................................................... إهنا صالة رغب ورهب

 274 .................. وهي حائض، وهو يصلي على  أهنا كانت تفرت  حبذاء مسجد رسول هللا 
 189 ..................................... إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات 
 189 ........................................ إهنا ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت يعين اهلرة
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 164 ...................................................... أهناكم عن أكل خيلها ومحريها وبغاهلا
 363 .............................. هذا البيتنعم ورب  :عن صوم يوم اجلمعة؟ فقال أهنى النيب 

 317 .................................................................... أوتروا قبل أن تصبحوا
 321 ..................... بثالث لن أدعهن ماعشت بصيام ثالثة أَيم  أوصاين حبييب رسول هللا 

 255 .................................................... أول الوقت رضوان هللا وآخره عفو هللا 
 127 ..................................... أول ما كرهت احلجامة للصائم أن جعفر بن أيب طالب 

 219 ............................... أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ
 396 ................................  ،إن هللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض»  أيها الناس

 494 ................................ ة وعترية يأهل بيت ىف كل عام أضح كل  أيها الناس إن على
 317 ...................................................................... ابدروا الصبح ابلوتر

 349 .................................. ابدروا مبواتكم مالئكة النهار فإهنم أرأف من مالئكة الليل 
 469 ..................... أرى هذا  ما :فقلت ،بدارهم بينهما فضل دراهم ابلكوفة ابع شريك يل
 215 .................................................... قائما من جرح مبأبضه ابل رسول هللا 
 440 ....................................  وكفنوا فيها مواتكم ،فإهنا أطهر وأطيب ،البسوا البياض

 304 ................  يف بعثت عائشة إىل أم سلمة تسأهلا عن الركعتني اللتني صالمها رسول هللا 
 136 ...................... إن وجدت فالان وفالان فأحرقومها »  قال:ىف بعث ف  بعثنا رسول هللا  

  65 .............................................. حدث قد مما وهذا ,حتدث موراأل ولكن ,ىبل
 389 .................................... بكر رضي هللا عنه أمر علينا أاب يتنا هوازن وكان النيب ب

 558 ......................................................... بني كل أذانني صالة ثالاث ملن شاء
 427 .................  ،إذ انكسفت الشمس فنبذهتن  حياة رسول هللا يف يأبسهم يبينما أان أرم

 195 .............................  القطيفة: ؟ قالتخلميلةاقلنا ما  اخلميلة يف  النيب مع أان امبين
 234 ......................... أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ  يف سفر فأدركنا ختل ف عنا رسول هللا 

 253 ................ ؟ كم كان بني األذان والسحور  :فقلت ،مث قام إىل الصالة تسحران مع النيب 
 423 ............................................................. تسموا ابمسي وال تكنوا بكنييت

 308 ................... ماءة بعدمها كلتيهوالقرا ،التكبري يف الفطر سبع يف األوىل ومخس يف اآلخرة
 467 .......................  التمر ابلتمر واحلنطة ابحلنطة والشعري ابلشعري وامللح ابمللح مثال مبثل

 65 ................................................................... توضؤوا مما مست النار

 34 ........................ودفن يوم الثالاثء  ،يوم االثنني حني زاغت الشمس تويف رسول هللا 
 507 .............................................  التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرفقني
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 257 .................أو أن نقرب فيهن  ،فيهن يينهاان أن نصل --هللا ثالث ساعات كان رسول 
 128 .......................................... واحلجامة ,واحللم ,القيء :ثالث ال يفطرن الصائم

 314 ................... ثالث هن علي  فريضة وهن لكم تطوع، الوتر وركعتا الفجر وركعتا الضحى
 405 .................. بيعا أم عطية :فقال النيب  ،مث جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها

 376 ........................  ،إين أهللت َي رسول هللا  :وحنن عنده فقال  يب جاء رجل إىل الن
 163 ........................................ فسأله عن حلوم احلمر األهلية  جاء رجل إىل النيب 

 312 ...................... صوته يسمع دو ن ،اثئر الرأس ،من أهل زد جاء رجل إىل رسول هللا 
 506 ..................... فقال  ،إين أجنبت فلم أصب املاء :جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال

 135 ........................... أمرين  ن رسول هللا إ  قال: جانب املدينة فجاء رجل إىل قوم يف
 312 ................... َي حممد أاتان رسولك فزعم لنا أنك تزعم : جاء رجل من أهل البادية فقال
 402 ............................ فأ   ،هبدية فعرض عليه اإلسالم جاء مالعب األسنة إىل النيب 

 424 ................ َي رسول هللا قد ولدت غالما فسميت  :فقالت ة إىل رسول هللا أجاءت امر 
   .................................... 532ورمجتها بسنة رسول هللا  ،جلدهتا بكتاب هللا عز وجل

 184 .......................................................... جلود امليتة دابغها يعين طهورها 
 562 ....................... بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء ابملدينة يف غري  مجع رسول هللا 
 562 .................... يف غزوة تبوك بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء  مجع رسول هللا 

 328 .................................. ابعة وليس معها من ميشي أمامها اجلنازة متبوعة وليست بت
 92 ........................ حبسنا يوم اخلندق عن الصالة حىت كان بعد املغرب هبوي من الليل 

 164 ...................................................... حلوم احلمر األهلية حرم رسول هللا 
 113 ........................... فلما وضعت ليصلي عليها أبصر  ,جنازة رجل حضر رسول هللا 

 339 .............................  ،قد كرب أربعا وكرب مخسا وكرب سبعا حفظنا التكبري عن النيب 
 79 ............................................ حويل هذا فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا

 532 ........................ البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة ،خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال
 392 ................................ : حىت إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال خرج رسول هللا 
 385 ............................... عام احلديبية يريد زَيرة البيت ال يريد قتاال  خرج رسول هللا 
 392 ................................ فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل  ،قبل بدر خرج رسول هللا

 399 ......................  ،رافقين مددي من أهل اليمن ة،خرجت مع زيد بن حارثة يف غزوة موت
 169 ............................. حىت إذا كنا عند العقبة ,إىل غزوة تبوك  خرجنا مع رسول هللا 
 356 ...................................... يف شهر رمضان يف حر شديد  خرجنا مع رسول هللا 
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 565 ....................... حىت غربت الشمس وبدت النجوم  خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر
 312 ..................... من أتى هبن مل يضيع  ،مخس صلوات كتبهن هللا تبارك وتعاىل على العباد

 174 .......................... هللا إىن كانت  َي نيب قالف وهو ىف بييت دخل أعرا  على ن  هللا 
 122 ........................  ,دخل األشعث بن قيس على عبد هللا وهو ابن مسعود وهو يتغدى

 372 ....................  ؟لعلك أردت احلج: عة بنت الزبري فقال هلاعلى ضبا  هللادخل رسول 
 447 ....................  ؟ممن أننت :فقالت هللا عنها رضيدخل نسوة من أهل الشام على عائشة 

 385 ..............  ،دخلت عليه وهو يكتب كتااب إىل ابن أيب هنيدة صاحب الوليد بن عبد امللك
 423 ................  ،نكمل أع :فقال الرجل، فالتفت إليه النيب  ،دعا رجل ابلبقيع َي أاب القاسم

  , .............................. 160دف انس من أهل البادية حضرة األضحى زمان رسول هللا 
 350 ........................................................................ دفن أبو بكر ليال

 351 ..................................... ليال بعد العشاء ببقيع الغرقد.  دفن عثمان بن عفان 
   ............................ 351ليال دفنها علي ابن أيب طالب  دفنت فاطمة ابنة رسول هللا 
 620 ................................................. فرسا فأكلناه ذحبنا على عهد رسول هللا 

 468 ................................ لذهب والفضة ابلفضة والرب ابلرب والشعري ابلشعري الذهب اب
 214 ....................  فما بلت قائما ،َي عمر ال تبل قائما :أبول قائما فقال رآين رسول هللا 

 558 ....................... إذا أذن املؤذن للمغرب ابتدروا السواري  رأيت أصحاب رسول هللا 
 327 ............................................ وأاب بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة رأيت النيب 

 273 ......................  وأان على محار ك مقعدا فقال: مررت بني يدي النيب رأيت رجال بتبو 
 518 .......................... وإذا هنض رفع  ،إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه رأيت رسول هللا 
 519 ....................................... احنط ابلتكبري فسبقت ركبتاه يديه رأيت رسول هللا 
 435 .......................................................... يشرب قائما  رأيت رسول هللا 
 435 .................................................... يشرب قائما وقاعدا رأيت رسول هللا 
 148 ........................... فألبسه قسم رسول هللا  قال:ف ,اء خاَتا من ذهبرأيت على الرب 

 441 ................................. عمامة ورداء قد صبغهما ابلزعفران رأيت على رسول هللا 
 533 ................. رجل قصري أعضل ليس عليه   النيببه إىل  جيءرأيت ماعز بن مالك حني 

 615 ................... فمشى يف نعل واحدة حىت يصلحها أو تصلح له رمبا انقطع شسع النيب 
 483 ......................................  يف الرقية من العني واحلمة والنملة  رخص رسول هللا
 128 ................................... ورخص يف احلجامة ,يف القبلة للصائم رخص رسول هللا 

 230 .................... قاعدا حلاجته مستقبال  رقيت على بيت أخيت حفصة فرأيت رسول هللا 
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 114 ........................................... قالف ,قرب أمه فبكى وأبكى من حوله زار النيب 
 382 ....................... فيصاب من نسائهم  ،عن أهل الدار يبيتون من املشركني النيب  سئل

 255 ......................................  الصالة يف أول وقتها :سئل أي األعمال أفضل؟ قال
 602 ....................... ما اصطلح عليه أهلوهم: عن صداق النساء فقال سألت رسول هللا 

 73 .......................... على الناس أن أيخذوا  قال:سألت عروة يف الذي جيامع وال ينزل؟ 
 595 ........................................  ؟القرآن يفما ليس  شيءهل عندكم  سألت عليا 
 393 ............................. منا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكمالروم صلحا آستصاحلون 

 293 ..................... سجديت السهو قبل السالم وبعده وآخر األمرين من  سجد رسول هللا 
 269 .............................. سقط رسول هللا صلى هللا عليه عن فرس فجح  شقه األمين 

  192 .............................................................................السنور سبع 
 92 ................................ عن صالة العصر حىت اصفرت  شغل املشركون رسول هللا 

 92 ...........................  شيء من أمر املشركني فلم يصل الظهر والعصر يف شغل النيب 
 355 ....................................................... الصائم يف السفر كاملفطر يف احلضر

 122 ................................ فلما فرض رمضان ترك  ,عاشوراء وأمر بصيامه صام النيب 
 170 .........................ما ابل رجال ينكحون املتعة  قال:ف ,صعد عمر املنرب فخطب الناس

ِإذاا﴿ :وقرت خلفه فنزلت صلى النيب   279 ................. ﴾ِصُتواواأانْ  لاهُ  افااْستاِمُعو  آنُ اْلُقرْ  ُقِرتا  وا
 343 .................. م، فكرب ثالاث فقيل له فاستقبل القبلة مث كرب الرابعة مث سل صلى بنا أنس 

 292 ...........................  ،فقام الناس معه ،ركعتني مث قام فلم جيلس صلى بنا رسول هللا 
 252 ............................. الصبح مرة بغلس مث صلى أخرى فأسفر هبا  صلى رسول هللا 
 291 ...............................  :فلما سلم قلت ،صالة زاد فيها أو نقص صلى رسول هللا 
 340 .......................................... على محزة فكرب سبع تكبريات صلى رسول هللا 
 269 .................. وصلى وراءه قوم قياما  ،يف بيته وهو شاك فصلى جالسا صل ى رسول هللا 

 333 ....................................................... صلي على أيب بكر وعمر جتاه املنرب
 345 .........................................................  ثالثة أَيم صلي على رسول هللا 

 339 ........................ ألصلني عليها  :فسمعته يقول ،لنيب صل ى عمر على بعض أزواج ا
 523 .................................................................... صلى يف جوف الكعبة
 291 .................... فقام ذو اليدين  ،الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني صلى لنا رسول هللا 

 85 ...................... مث وضعتهما بني فخذي ، فنهاين ,صليت إىل جنب أيب فطب قت بني كفي  
 514 ....................... ب ا خلفنا تصلي معنا وأان إىل جنوعائشة  صليت إىل جنب النيب 
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 287 ......................................... فلم يقنت وقال وهو حمدث  صليت خلف النيب 
 296 ..................... مث صليت مع أيب بكر  ،فكان ساعة يسلم يقوم صليت مع رسول هللا 

 553 ........................ مث قرأ أبم القرآن  ،صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم
 189 ................ ةمر طهور إانء أحدكم إذا ولا فيه الكلب سبع مرات، أوالهن ابلرتاب، واهلرة 

 377 ........................... عند إحرامه مث طاف يف نسائه مث أصبح حمرما  طيبت رسول هللا 
 340 .....................................................  يعدد هلا ما فهمت من التكبري فكرب 

 506 ......................... فانقطع عقد هلا من  ،أبوالت اجلي  ومعه عائشة عر س رسول هللا 
 483 ................................ رقية كنت أرقي هبا اجملانني يف اجلاهلية  عرضت على النيب 
 358 .......................................  ،فمنا من صام ومنا من أفطر غزوان مع رسول هللا 

 200 .................................. وغسل امليت ،واحلجامة ،واجلمعة ،الغسل من أربعة اجلنابة
 201 .........................  ،ويوم النحر ،ويوم الفطر ،يوم اجلمعة :الغسل واجب يف هذه األَيم

 209 .................................................... غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم
 86 ................................................... فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبيتك 

 96 ........................... لوا رجاال قياما على أقدامهم فإن كان خوف هو أشد من ذلك ص
 313 .................. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل 

 396 ............................... كف الناس أن يدخلوها   ،على مكة رسول هللا فلما أشرف 
 582 .........................................................................  يف الركاز العشر

 308 ..................................................... يف الركعة األوىل سبعا ويف الثانية مخسا
 579 .................  ،ويف مخس عشرة ثالث شياه ،نويف عشر شاات ،يف كل مخس من البقر شاة

   ....................... 513مث جئت حىت قمت عن يسار رسول هللا ..ليصلي. قام رسول هللا 
 107 ........................................... قال ف ,من أجل جنازة مرت به قام رسول هللا 

 382 ........................ املصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى  على بين رسول هللا  أغار قد
 121 .......................................  ,املدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء قدم النيب 

  483 ........................ فنهى عن  ،املدينة وهم يرقون برقى خيالطها الشرك قدم رسول هللا 
 85 ..........................  قالف ,قال:قدمت املدينة أطبق كما يطبق أصحاب عبدهللا وأركع 

 404 ........................ قدمت قتيلة ابنة عبد العزيز بن سعد على ابنتها أمساء هبداَي ضباب 
 570 ......................... ال جيلس   املدينة أول ما قدمنا فكان النيب قدمنا مع رسول هللا 

 576 ................................................ والنجم فلم يسجد فيها قرأت على النيب 
 144 .................................  :خمرمة قالف .ومل يعط خمرمة شيئا ،أقبية قسم رسول هللا  
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 582 ............................................................ يف الركاز اخلمس قضى النيب 
 590 ........................................................... القطع يف دينار أو عشرة دراهم

 364 .................................................... يصوم يوم مجعة قلما رأيت رسول هللا 
 285 .................. الظهر والعصر واملغرب والعشاء وصالة  شهرا متتابعا يف قنت رسول هللا 

 499 ...................................................................... قيدوا العلم ابلكتابة
 339 ............................... ويكرب ثالاث  ،كان ابن عباس جيمع الناس ابحلمل على اجلنازة

 66 ................................ ترك الوضوء ممامست النار  رسول هللا كان آخراألمرين من
 563 ....................... كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حىت تكاد أن تظلم مث ينزل 

 264 ......................................... ن رسول هللا شفعاً شفعاً يف األذان واإلقامةكان أذا
 227 .................................. ينامون مث يصلون وال يتوضأون كان أصحاب رسول هللا 

 441 ........................................ الثياب اخلضر كان أعجب اللباس إىل رسول هللا 
 441 ........................................ احلربة كان أعجب اللباس أو أحب إىل رسول هللا 

 265 .............................  رةمرة م كان األذان على عهد رسول هللا مرتني مرتني، واإلقامة
 83 .........................  جنبه إىل الذي سأل يصلون فوجدهم املسجد دخل إذا الرجل كان

 209 ....................... كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إىل اجلمعة راحوا يف هيئتهم 
 151 ..................................  ،حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه  كان الن   

 381 .......................  سهة نفخاص يفإذا أمر أمريا على جي  أو سرية أوصاه  النيب  كان
 247 ............................................. هإذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوب كان النيب 
 296 .......................... إذا صلى الغداة مل يربح من جملسه حىت تطلع الشمس كان النيب 
 298 ............................................. إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه كان النيب 
 556 ......................... اللهم ربنا ولك احلمد  :إذا قال مسع هللا ملن محده قال كان النيب 

 427 ............................  ،االستسقاء يفمن دعائه إال  شيء يفال يرفع يديه   النيبكان 
 98 ............................... فأيت مبيت فسأل ,على رجل عليه دين يال يصل كان النيب 
 240 ............................. كيف كنتم تصنعون ؟ :  يتوضأ عند كل صالة قلت كان النيب 

 194 ....................  بفضل أحدمها يغتسل وال ،واحد إانء من وأهله هو يغتسل  النيب كان
 499 ..............................................كتبونكان أهل مكة يكتبون وأهل املدينة ال ي

 483 ......................... عن الرقى  كان خايل من األنصار يرقي من احلية فنهى رسول هللا 
 205 ......................... إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة  كان رسول هللا 
 562 ...................  ،إذا ارحتل قبل أن تزيا الشمس أخ ر الظهر إىل العصر كان رسول هللا 
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 388 ....................... خاصته  يفأوصاه إذا أمر أمريا على جي  أو سرية  رسول هللا  كان
 189 ..................... َتر به اهلرة فيصغي هلا اإلانء فتشرب مث يتوضأ بفضلها كان رسول هللا 
 261 .........................................  ال يؤخر الصالة لطعام وال غريه  كان رسول هللا 
 381 .................................... ، زل قريبا منهمال يبيت أحدا ولكنه ينْ  كان رسول هللا 
 243 .................................................... ال يتوضأ بعد الغسل كان رسول هللا 
 551 ....................... وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ابحلمد هلل  كان رسول هللا 
 122 ........................... أيمران بصيام يوم عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدان  كان رسول هللا 
 606 ...................... فلما كان بعد كن  ،فيضع ثواب على يده ءيبايع النسا كان رسول هللا 
 411 ............................... وإنه أراد البداوة مرة  ،يبدو إيل هذه التالع كان رسول هللا 

 235 ...................  يتوضأ واحدة واحدة واثنتني واثنتني وثالاث وثالاث وغسل ان رسول هللا ك
 550 ......................................  ،جيهر ببسم هللا الرمحن الرحيم مبكة كان رسول هللا 
 527 .......................... يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من غري حلم  كان رسول هللا 
 274 ............... اض عرت يصلي صالته من الليل وأان معرتضة بينه وبني القبلة ا كان رسول هللا 
 121 ............................................ وأيمر بصيامه ,يصوم عاشوراء كان رسول هللا 
 364 ............................ وما رأيته يفطر يوم اجلمعة ،يصوم من كل شهر كان رسول هللا 
 190 ........................... يضع اإلانء للسنور فيلا فيه مث يتوضأ من فضله كان رسول هللا 
 195 ................................................... بفضل ميمونة. يغتسل كان رسول هللا 
 367 ................................ هو صائم مث ضحكتيقبل بعض أزواجه و  كان رسول هللا 
 367 ......................................................... يقبل وهو صائم كان رسول هللا 
 570 ..................................... ضع يف اللحد و يقوم يف اجلنازة حىت ت كان رسول هللا 
 205 .............................................. ينام وهو جنب ال ميس ماء كان رسول هللا 

 339 ...................... مث إنه كرب يوما على   ،كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزان فيكرب أربعا
 106 ....................... دين ابلقادسية فمروا عليهما قاع كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد

 140 ...................... كان شأن العرنيني قبل أن تبني احلدود اليت أنزل هللا عزوجل يف املائدة 
 78 .................................  ,يف البيت كان يف بييت ثوب فيه تصاوير فجعلته إىل سهوة

 487 ...................... إان قد ابيعناك  كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل إليه رسول هللا 
 174 .................................  ,شر رضعات معلومات حيرمنكان فيما أنزل من القرآن ع

 424 ........................ فقيل له يف  ،كان ملالك بن أنس ابن يقال له حممد وكنيته أبو القاسم
 300 ....................................... مث أييت قومه فيصلي هبم كان معاذ يصلي مع النيب 
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 279 ................................ إذا قرأ قرأ أصحابه أمجعون خلفه حىت أنزلت كان نيب هللا 
 253 ................................................................  كان يصلى الصبح بغلس
 93 ........................ فصلى بطائفة  ,الظهر يف اخلوف ببطن  لةكان يصلي ابلناس صالة 

 517 .............................. يفعل ذلك كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول هللا 
 298 ...................  ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له :كان يقول يف دبر كل صالة حني يسلم

 121 ........................................  ,كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا
 169 .............................. فكان يقدم بسلعته  ,ة النساءكانت املتعة يف أول اإلسالم متع

 376 ............................... وهو حمرم   وبيص الطيب يف مفارق رسول هللاكأين أنظر إىل
  489 .............................................. هكل مع صاحب البالء تواضعا لربك وإمياان ب
 488 ................................................. كلم اجملذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رحمني
 252 ...............  ،صالة الفجر متلفعات مبروطهن كن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول هللا 

 436 ............................  كل وحنن منشي ونشرب وحنن قيام على عهد رسول هللا  كنا
 168 .................................... إنه قد أذن لكم  قال:ف كنا يف جي  فأاتان رسول هللا 

 506 ........................... إىل  زلت آية التيمم فتيممنا مع النيب يف سفر فنا  كنا مع النيب 
 125 ............................ زمان الفتح فرأى رجال حيتجم لثمان عشرة  كنا مع رسول هللا 
 227 ................. ائط غيف سفر أمران أن ال ننزع خفافنا ثالثة أَيم إال من   كنا مع رسول هللا

 89 .................................. كنا  يت الصالة إذ جاء رجل وقد سبق بشيء من الصالة 
 ,  .............................. 160فرخص لنا النيب  ,كنا  كل من حلوم بدننا فوق ثالث ما

 356 .................................. فلم يعب الصائم على املفطر  كنا نسافر مع رسول هللا 
 80 ............................ فلمارجعنا من  ,هو يف الصالة فريدعليناو  كنا نسلم على النيب 
 558 .............................................. يراان فلم أيمران ومل ينهنا كنا نصليهما والنيب 

 519 ...................................  كنا نضع اليدين قبل الركبتني فأمران ابلركبتني قبل اليدين
 168 .............................. فأردان أن  تصي  ,وليس معنا نساء كنا نغزو مع رسول هللا 

   ............. 253صالة الفجر مع رسول هللا  كنت أتسحر يف أهلي مث يكون سرعة يب أن أدرك
 234 .....................ميسح  كنت أرى أن ابطن القدمني أحق ابلغسل حىت رأيت رسول هللا 

 194 ............................ الفاراقُ : له يُقال قاداح من واحد إانء من النيب و  أان أغتسل كنت
 189 ................. من اإلانء الواحد  أصابت اهلرة منه قبل ذلك كنت أغتسل أان ورسول هللا 

 194 .................... اجلنابة من فيه أيدينا ختتلف واحد إانء من  هللا ولورس أان أغتسل كنت
 194 .................................. كأان طريان.   واحد إانء من  هللا ورسول أان أغتسل كنت
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   500 ......................  أريد حفظه فنهتين قري  كنت أكتب كل شيئ أمسعه من رسول هللا 
  389  ......................... ةيف غزاة فأصاب الناس ظفرا حىت قتلوا الذري كنت مع رسول هللا 

 155 ............................ فاشربوا يف كل وعاء  ,عن األشربة يف ظروف األدمكنت هنيتكم 
 610 .....................................تكم عن اإلقران وأن هللا قد أوسع اخلري فأقرنوايكنت هن

 113 ..................................................... كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزوروها
 546 ................... ؟ حني كانوا يسلمون عليه وهو يصلي يرد عليهم كيف رأيت رسول هللا 

 585 .................. الصبح إال أن الشمس  نعم هو :قال ؟كيف كان سحوركم مع رسول هللا 
 551 ................  ،مث قال بسم هللا الرمحن الرحيم ،كانت مدا  :قال ؟كيف كانت قراءة النيب 
 361 ................................................................  ،لئن صدق ليدخلن اجلنة

 206 .......................... ال أحب أن يبيت املسلم جنبا أخاف أن ميوت فال حتضره املالئكة
 467 ......................  ،وال تشفوا بعضها على بعض ،ال تبيعوا الذهب ابلذهب إال مثال مبثل

 423 ................................................................. ال جتمعوا بني امسي وكنييت
 174 ................................................................... ال حترم املصة واملصتان

 415 .............................. ال حتلفوا آبابئكم وال أبمهاتكم وال ابألنداد وال حتلفوا إال ابهلل 
 348 ............................................. ال تدفنوا مواتكم ليال إال أن تضطروا إىل ذلك

 487 ............................................................... ال تدميوا النظر إىل اجملذومني
 393 ................................. يمكم عربياال تستضيئوا بنار املشركني وال تنقشوا على خوات

 307 .................................................. ال تصلوا بعد العصر إال والشمس مرتفعة
 300 .............................................................. ال تصلوا صالة يف يوم مرتني
 499 ........................................... غري القرآن فليمحه ال تكتبوا عين ومن كتب عين

 144 ................................. فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ,ال تلبسوا احلرير
 406 ................. لع الشمس من ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حىت تط

 406 ............................................................ ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو
   478 ............................................................ ال رضاع إال ما كان يف احلولني

 304 .................. وبعد العصر حىت تغرب الشمس ،ال صالة بعد الصبح حىت ترتفع الشمس
 277 ......................................................... ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

 488 ....................... ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر وفر من اجملذوم فرارك من األسد
  495 ......................................................................... ةال فرع وال عتري 

 603 ................................................................  ال مهر دون عشرة دراهم
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   ................... 407ه ال هجرة اليوم، كان املؤمنون يفر أحدهم بدينه إىل هللا تعاىل وإىل رسول
 406 ................................ ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرت فانفروا

 527 .................  ،هنى عنه ولكن حممدا  ،ال ورب الكعبة ما أان هنيت عن صيام يوم اجلمعة
 269 ................................................................ ال يؤم ن أحد بعدي جالسا

 159 ............................................ ال أيكل أحدكم من حلم أضحيته فوق ثالثة أَيم
 159 ..................................................... ال أيكلن أحدكم من نسكه بعد ثالث

 229 ........................................................... ال يبولن أحدكم مستقبل القبلة 
 329 .......................................... ال يتبع اجلنازة صوت وال انر، وال ميشي بني يديها

 477 ........................... بل الفطامال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء يف الثدي وكان ق
 478 .......................... ال حيرم من الرضاعة املصة وال املصتان وال حيرم إال ما فتق األمعاء 

 619 .................................................... أكل حلوم اخليل والبغال واحلمري ال حيل
 456 ........................... إال رجل كفر ابهلل تعاىل  :ثالث ىال حيل دم امرت مسلم إال إبحد

 434 ............................................ فمن نسي فليستقئ ،ال يشربن أحد منكم قائما
 363 ........................................... إال يوما قبله أو بعده ،معةال يصم أحدكم يوم اجل
 595 ..................................................................... ال يقتل مسلم بكافر

 590 ....................................................... ال يقطع السارق إال يف عشرة دراهم
 376 .......................... من الثياب شيئا مسه ورس وال زعفران سوال يلب ال يلبس القميص
 615 ............................ أو ليخلعهما مجيعا لينعلهما مجيعا ،نعل واحدة يفال مي  أحدكم 

 346 ..............................................أهلهال ينبغي جليفة مسلم أن تبقى بني ظهراين 
 185 .................................................................. ءال ينتفع من امليتة بشي

 536 ........................................................ ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب
 274 ................................. اليقطع الصالة شيئ، وادرأوا ما استطعتم، فإمنا هو شيطان

 145 ................................. ,مث أوشك أن نزعه ,له ييوما قباء ديباج أهد  لبس النيب
 281 .....................  تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم فقال ال

 112 ................................. واملتخذين عليها املساجد  ,زائرات القبور لعن رسول هللا 
 291 ........................................................... لكل سهو سجداتن بعد السالم

 286 ...................................... إال شهرا، مل يقنت قبله وال بعده مل يقنت رسول هللا 
 382 .......................... قوما يتطريون ون، وكانوا ر خيرب، وهم غا على أغار رسول هللا  ملا

 253 ................  ،لفجرَي معاذ إذا كان الشتاء فغلس اب :إىل اليمن فقال ملا بعثين رسول هللا 
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 230 .....................  قول الناس يف ذلك أمر مبقعدته فاستقبل هبا القبلة، ملا بلا رسول هللا 
 269 .................  مروا أاببكر فليصل ابلناس :جاء بالل يؤذنه ابلصالة فقال ملا ثقل رسول 

 118 ............................  ,وعنده أبو جهل الوفاة دخل عليه النيب أاب طالب ملا حضرت
 264 .........................  ،من حنني خرجت عاشر عشرة من أهل مكة رج رسول هللا ملا خ

 139 ...................... لئن ظفرت هبم ألمثلن بسبعني  :رسول هللاقال  ,ملا قتل محزة ومثل به
 407 ..................... ملا كان يوم فتح مكة جاء أببيه وقال: َي رسول هللا اجعل أليب نصيبا من 

 102 ........................... يههللا ليصلي عل ابن سلول دعي له رسول ملا مات عبد هللا بن أيب
 102 ......................................... فقال ملا مات عبد هللا بن أيب, جاء ابنه إىل النيب 

 155 .............................ليس كل الناس  :واقالعن النبيذ يف األوعية  ملا هنى رسول هللا 
 602 .......................................... لو أن رجال أعطى ملء كفه طعاما كانت له حالال
 595 ............................................ لو كنت قاتال مؤمنا بكافر لقتلت خراشا ابهلذيل

 599 ........................................................... ليس على األمة حد حىت حتصن
 225 ............... يس على من انم ساجدا وضوء حىت يضطجع فإذا اضطجع اسرتخت مفاصلهل

 200 .......................  ،وإن ميتكم ليس بنجس ،ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه
 72 ........................................... : فكأمنا الرجل قال ,ليس عليها غسل حىت تنزل

 355 ............................................................ ليس من الرب الصيام يف السفر
 351 ...................... ميتا دفن ليال ما الدفن ابلليل إال كالدفن ابلنهار، وما أحسب أين رأيت

 214 ............................................ قائما منذ أنزل عليه القرآن ما ابل رسول هللا 
 140 ................................... وهناان عن املثلة ,إال أمران ابلصدقة ما خطبنا رسول هللا 

 305 ................................. بعد العصر قط إال صل ى ركعتني ما دخل علي  رسول هللا 
 560 ............................................. يصليهما ما رأيت أحدا على عهد رسول هللا 

 562 ............... عشاء ة لغري ميقاهتا إال صالتني مجع بني املغرب والصلى صال ما رأيُت النيب 
 364 ................................................. را يوم مجعة قط طمف ما رأيت رسول هللا 
 364 ................................................. يوم مجعة قط صائما ما رأيت رسول هللا 
 106 ................................ حىت توضع  ,يشهد جنازة قط فيجلس ما رأينا رسول هللا 

 140 ......................... املثلة وينهاان عن ,قط على املنرب إال أيمران ابلصدقة ما مسعنا النيب 
 323 ......................................................... الضحى قط ما صلى رسول هللا 
 333 ................................  على سهيل بن البيضاء إال يف املسجد ما صلى رسول هللا 

 333 ...................................................... ما صلي على أيب بكر إال يف املسجد
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 344 ...................... حىت مسعنا صوت املساحي من جوف الليل ما علمنا بدفن رسول هللا 
 350 ...................... وف الليلحىت مسعنا صوت املساحي من ج ما علمنا بدفن رسول هللا 

 381 ................................................ قوما قط حىت يدعوهم ما قاتل رسول هللا 
 323 ........................................ الضحى إال أن يقدم من مغيبة ييصل ما كان النيب 

 388 ....................... احلق خالدا وقل له ال تقتل ذرية : ما كانت هذه لتقاتل فقال ألحدهم
 468 ................................... وما كيل فمثل مبثل ،ما وزن مثال مبثل إذا كان نوعا واحدا

 184 .............................. كها مث ما زلنا ننتبذ فيه حىت صار شن اماتت لنا شاة فدبغنا مس

 65 ....................................... الوضوء مما مست النار حىت قبض ماترك رسول هللا 
 183 ........................................ بشاة ميتة قد كانت أعطيتها موالة مليمونة مر النيب

   ................... 129حجمت النيب  قال:فقلنا له من أين جئت؟  ,مر بنا أبو طيبة يف رمضان
 289 .......................... عن أهل الدار يبيتون  وسئل -أو بودان  -ابألبواء   النيب مر يب

 129 ................................ حبجام حيتجم رجال بني يديه يف شهر رمضان مر رسول هللا 
 130 ........................................ برجل وهو حيتجم وهو يعرض برجل مر رسول هللا 

 126 .............................. وأان أحتجم لثمان عشرة خلت من شهر  مر علي رسول هللا 
 431 .................... قد كنت أنشد  :فقال ،مر عمر حبسان وهو ينشد يف املسجد فلحظ إليه

 105 .............................................. وقمنا معه رت بنا جنازة قام هلا رسول هللا م
 546 .................................. ،وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة مررت برسول هللا 

 473 ................... وس النخل فقال: ما يصنع هؤالءؤ بقوم على ر  --مررت مع رسول هللا 
 99 ..............................................  ,من أصل الدين الصالة خلف كل بر وفاجر

 568 ........................  مات من على والصالة ،وفاجر بر كل  خلف الصالة الدين أصل من
 210 ...................................  معة فقد أحسن ومن تركه فقد أحسنمن اغتسل يوم اجل

 411 .............................................................................. من بدا جفا
 570 ...................................................... من تبع جنازة فال يقعدن حىت توضع

 98 ................................................... من ترك كال فإيل ومن ترك ماال فللوارث
 423 ........................................................ من تسمى ابمسي فال يتكا بكنييت

 243 ........................................................... ا من توضأ بعد الغسل فليس من
 209 ............................... اغتسل فالغسل أفضل من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ومن

 563 .........................  من مجع بني الصالتني من غري عذر فقد أتى اباب من أبواب الكبائر
 322 ..................... من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
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 214 ......................................  ،كان يبول قائما فال تصدقوه  من حدثكم أن النيب 
 636 ................. حاجته فقد أشرك من حرك خاَته أو عمامته أو علق خيطا يف أصبعه ليذكره 

 411 .................................................................... من سكن البادية جفا 
 495 ................................ من شاء فرع ومن شاء مل يفرع ومن شاء عرت ومن شاء مل يعرت

 454 .......................  ،فإن شرهبا فاجلدوه ،فإن شرهبا فاجلدوه ،من شرب اخلمر فاجلدوه
 360 ......................................  ،من صام ثالثة أَيم من كل شهر فقد صام الدهر كله

 360 ............................. هر فكأمنا صام الدهرمن صام شهر الصرب وثالثة أَيم من كل ش
 364 ...................... من صام يوم اجلمعة أعطاه هللا عز وجل عشرة أَيم من أَيم اآلخرة غدا
 298 ..................... من صلى الغداة يف مجاعة مث قعد يذكر هللا حىت تطلع الشمس مث صلى 

 277 ............................. من صلى صالة مل يقرأ فيها أبم القرآن فهي خداج ثالاث غري َتام
 277 .......................................... رآن فهي خداجمن صلى صالة مل يقرأ فيها أبم الق

 332 ............................................... من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له
 198 .................................................................. .من غسل ميتا فليغتسل

 318 ...................................... من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد عند الضحى
 278 ..................................................... من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة

 448 ................................  ،من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر
 314 ...................................................................... منا من مل يوتر فليس

 344 .................. هومن مات عشية فال يبينت إال يف قرب  ،من مات غدوة فال يقيلن إال يف قربه
 217 ................................................................... من مس ذكره فليتوضأ 

 225 .............................................................. من انم ساجدا فعليه الوضوء

 318 ................................................. من انم عن وتر أو نسيه فليقضه إذا أصبح
 464 ................................ من وجدَتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به

 72 ................................... فقمت ومل أنزل  ,وأان على بطن امرأيت انداين رسول هللا 
 234 ..................................... نزل القرآن ابملسح على القدمني وجرت السنة ابلغسل

 201 ...................... ، وغسل اجلنابة كل غسل ،ورمضان كل صوم ،نسخ األضحى كل ذبح
 123 .................................................................... نسخ رمضان كل صوم

 106 ........................... إمنا تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ,نعم فإنكم ال تقومون هلا
 164 ................................................... عن حلوم احلمر األهلية هناان رسول هللا 
 127 .................................................... أن أحتجم وأان صائم هناين رسول هللا 
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 499 .................................................................... هنى أن يكتب حديثه 
 363 .................................. أو يوم مجعة بصيام ،أن خيص ليلة مجعة بقيام هنى رسول 

 193 .................  بفضل الرجل يغتسل أن أو ،الرجل بفضل املرأة تغتسل أن  هللا رسول هنى
 213 ...................................................   أن يبول الرجل قائما هنى رسول هللا 
 431 ........................... أن يستقاد يف املسجد، وأن تنشد فيه األشعار،  هنى رسول هللا 
 444 ........................ أن يستلقي الرجل على قفاه مث يضع إحدى رجليه  هنى رسول هللا 

 193 ........................  ،الرجل بفضل واملرأة املرأة بفضل الرجل يغتسل أن  هللا رسول هنى
 461 ...........................................  يأن يقتص من جرح حىت ينته هنى رسول هللا 

 185 ...............................................  أن ينتفع من امليتة بعصب هللا هنى رسول 
 170 .................................... عام غزوة خيرب عن حلوم احلمر األهلية هنى رسول هللا 
 154 ................................................ عن الدابء واحلنتم واملقري  هنى رسول هللا 
 434 ........................................................ عن الشرب قائما هنى رسول هللا 
 610 ...................................... أصحابك ستأذنت. إال أن لقرانعن ا  هنى رسول هللا
 287 .............................................. الة الصبحعن القنوت يف ص هنى رسول هللا 
 170 ................................................. عن متعة النساء يوم خيرب هنى رسول هللا 
 163 ........................................  ,يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية هنى رسول هللا 
 619 ................................ ورخص ىف اخليل ،يوم خيرب عن حلوم احلمر  هنى رسول هللا

 388 ............................... عن قتل النساء والولدان إذ بعث  هنى رسول هللا صلى هللا 
 154 .............................  ,وعن الدابء وهي القرعة ,اجلرة هنى رسول هللا عن احلنتم وهي

 258 ..............................................  هنى عن الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة 
 230 ..................... اأن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله هنى نيب هللا 

 160 .................................. فكلوا  ,هنيتكم عن حلوم األضاحي أن ال أتكلوا بعد ثالث
 160 ............................................ فكلوا منها وادخروا ,هنيتكم عن حلوم األضاحي

 367 .................. هششت فقبلت وأان صائم، فقلت: َي رسول هللا صنعت اليوم أمراً عظيماً، 
 372 ................................ قل  :ماذا أقول؟ قالت :فقلت هلا ؟هل تستثين إذا حججت

 217 ................................................... بضعة منه: هل هو إال مضغة منه أو قال
 145 ............................................................. هالك أميت يف الذهب واحلرير

  217 .......................................................................... هي حذية منك 
 318 ............................................... حهي فيما بني صالة العشاء إىل صالة الصب
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  414 ....................................................... كوأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأ
 86 .............................................. ظهره وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر

 85 ....................  ,وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ,وإذا كنتم ثالثة فصلوا مجيعا
   ................................... 419شاء هللا مث شاء حممد  وهللا لقد كنت أكرهها فقولوا ما

 314 .......................................................... فمن مل يوتر فليس منا ،الوتر حق
   450 ..................... تيف منزله حية فاخذ رحمه فشكها فيه فلم َتت احلية حىت ما وجد رجل

 388 .................................... فنهى   رسول هللا يبعض مغاز  يفمقتولة  وجدت امرأة
 582 ........................................................................ ويف الركاز اخلمس
 141 ....................... فما مثل نيب هللا  ,منهم وصلب وقطع ومسل األعني وقتل رسول هللا 

 227 ........................................................ وكاء السه العينان فمن انم فليتوضأ
 423 .......................... حىت نسأل  ك بهال نكني لنافق ،م فسماه القاسمولد لرجل منا غال

 547 ................................................ ومن أشار يف الصالة إشارة تفهم عنه فليعد
 236 ..................................................... ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار

   322 ............................................. َي انس صل صالة الضحى فإهنا صالة األو ابني
 122 .................... هذا يوم عاشوراء  :يقول َي أهل املدينة أين علماؤكم؟ مسعت رسول هللا 

 251 ....................................................  الل أصبحوا ابلصبح فإنه خري لكمَي ب
 396 .............................  :قالمث  ذكر فتح مكةف ’َي معشر األنصار أال أعلمكم حبديث

 257 .............. ة صل صال: قال .عن الصالةأخربين  ،أخربىن عما علمك هللا وأجهلهَي نيب هللا 
 495 .................  َيرسول هللا إان كنا نذبح يف رجب ذابئح و كل منها ونطعم من جاءان فقال

 67 .......................................................... ذا الوضوء ممامست َيعكرا  ه
 603 .......................................................... يستحل النكاح بدرمهني فصاعدا

 71 ................................................... يغسل مامس املرأة منه مث يتوضأ ويصلي
 183 ................................ أن يستمتع جبلود امليتة إذا دبغت وم خيرب أمر رسول هللا ي
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 فهرس المسائل التي ادعي فيها النسخ
 الصفحة .............................................................................. املسألة

 مسائل الطهارة

 71 ................................................. الغسل من غري إنزال.مسألة   .1
 198 ............................................... لغسل ملن غسل امليت.امسألة  .2
 205 ......................................... نوم اجلنب من غري أن ميس ماءمسألة  .3
 217 ................................................ الوضوء من مس  الذكر.مسألة  .4
 225 ................................................... نقض الوضوء ابلنوممسألة  .5
 213 ............................................................ البول قائماً مسألة  .6
 209 ................................................ حكم غسل يوم اجلمعةمسألة  .7
 65 ................................................ الوضوء مما مست النار.مسألة  .8
 183......................................................... جلود امليتة.مسألة  .9
 189 ............................................................. سؤر اهلر.مسألة  .10
 193 ........................................... االغتسال بفضل طهور املرأةمسألة  .11
 229 ........................................... استقبال القبلة أو استدابرها مسألة  .12
 234 ........................................................ فرض الرجلني.مسألة  .13
 243 ............................................ الوضوء بعد الغسل ابملنديلمسألة  .14
 240 ............................................ جتديد الوضوء لكل صالة. مسألة  .15
 246 ................................................. مسح أعضاء الوضوء مسألة  .16
 506 .................................................... التيمم وحمله.كيفية مسألة   .17

 مسائل الصالة

 251 ........................................... التغليس ابلفجر أو اإلسفار.مسألة  .18
 257 .................................................. الصالة وقت الزوال.مسألة  .19
 261 .......................................... أتخري الصالة ألجل العشاء .مسألة  .20
 304 ................................................... صالة بعد العصر .المسألة  .21
 78 .................................................. الصالة إىل التصاوير مسألة  .22
 243 .......................................................... سرتة املصليمسألة  .23
 264 ................................................ إفراد اإلقامة أو تثنيتها.مسألة  .24
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لطبعة اب العريب، اار الكتي، دالتعريفات: لإلمام علي بن حممد اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبيار  -50
 ه.1423الثالثة، 

 تعليق الشيخ أمحد شاكر على احمللى، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت. -51

 لثانية.لطبعة ااة، قاهر تعليق الشيخ أمحد شاكر على تفسري الطربي، مكتبة ابن تيمية ابل -52

 .تعليق الشيخ أمحد شاكر على سنن الرتمذي، دار الكتب العلمية بريوت -53

ة املعارف ن، مكتبر حستعليق الشيخ األلباين على سنن ابن ماجة: اعتا به أبو عبيده مشهو  -54
 ابلرَيض، الطبعة األوىل.

ة املعارف ن، مكتبر حستعليق الشيخ األلباين على سنن أيب داود: اعتا به أبو عبيده مشهو  -55
 ابلرَيض، الطبعة األوىل.

ة املعارف ن، مكتبر حستعليق الشيخ األلباين على سنن الرتمذي: اعتا به أبو عبيده  مشهو  -56
 ابلرَيض، الطبعة األوىل.

املعارف  ، مكتبةحسن تعليق الشيخ األلباين على سنن النسائي: اعتا به أبو عبيده مشهور -57
 .ابلرَيض، الطبعة األوىل

 ت.تعليق الشيخ األلباين على صحيح ابن خزمية، املكتب اإلسالمي، بريو  -58

ثقافية، لكتب السة اتعليق الشيخ سيد عباس اجلليمي على الشمائل احملمدية للرتمذي، مؤس -59
 الطبعة الثالثة.

 تعليق الشيخ شيعب األرنووط على صيحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة. -60

وزير جبده، ، دارابباينبان: للشيخ حممد انصر الدين األلالتعليقات احلسان على صحيح ابن ح -61
 ه.1424الطبعة األوىل، 

غف اش أبو األشبال التعليقات السلفية على سنن النسائي: للشيخ عطاء هللا حنيف،تعليق: -62
 ه 1422وأمحد جمت ،املكتبة السلفية،الهور،الطبعة األوىل: 

عطاء هللا حنيف، التعليق: أمحد شاغف  التعليقات السلفية على سنن النسائي: للشيخ حممد -63
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 ه.1422وأمحد جمت ، املكتبة السلفية، بالهور، الطبعة األوىل 

 ه.1410وىل،ة األتعليقات الشيخ ابن ابز على فتح الباري، دار الكتب العلمية، الطبع -64

 بعةقاهرة، الطمي ابلإلسالتعليقات الشيخ أمحد شاكر على املسند لإلمام أمحد، مكتبة الرتاث ا -65
 ه.1414األوىل، 

ة ، الطبعلميةتعليقات الشيخ جمدي بن منصور على السنن للدارقطين، دار الكتب الع -66
 ه.1424الثانية،

كتبة د الطيب، املسعد حممق: أتفسري ابن أيب حات: لإلمام عبد الرمحن بن أيب حات الرازي، حتقي -67
 العصرية، صيدا.

 رحتقيق: دكتو  ن كثري،مر بالفداء إمساعيل بن ع تفسري القرآن العظيم: لإلمام عماد الدين أيب -68
 ه.1419حممد إبراهيم البنا، دار ابن حزم بريوت، الطبعة األوىل، 

ف، دار محد شاغري أتقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: أبو األشبال صغ -69
 ه.1416العاصمة ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

ين مام حمي الدوي(: لإللنواشري النذير: املعروف: ب )تقريب االتقريب والتيسري ملعرفة سنن الب -70
 وثر ابلرَيض،تبة الك، مكبن شرف النووي مع شرحه تدريب الراوي، حتقيق: أبو قتيبة الفارَييب

 ه.1417الطبعة الثالثة، 

ت، ر الفكر بريو اج، دا احلالتقرير والتحرير يف علم األصول: للعالمة حممد بن حممد ابن األمري -71
 ه.1417طبعة األوىل، ال

ي، دار العراق رحيمالتقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح: للحافظ زين الدين عبد ال -72
 ه.1405احلديث بريوت، الطبعة الثانية، 

الطبعة  ريوت،بعلمية، ب التلبيس إبليس: لإلمام مجال الدين عبد الرمحن ابن اجلوزي، دار الكت -73
 ه.1407 ،الثانية

ملكتبة الين، العسقا ختريج أحاديث الرافعي الكبري: للحافظ ابن حجر التلخيص احلبري يف -74
 األثرية، سانكله هل، ابكستان، الطبعة األوىل.

بد ع ىحتقيق: مصطف تلخيص املستدرك: لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، -75
 ه.1422القادر عطاء، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

ض، لراية ابلرَيا، دار لباين التعليق على فقه السنة: للشيخ حممد انصر الدين األَتام املنة يف -76
 م.1917الطبعة الرابعة،

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: لإلمام أيب عمر يوسف ابن عبد الرب األندلسي،  -77
يثة للطباعة والنشر، )نسخة مرتبة على األبواب الفقهية( حتقيق: أسامة بن إبراهيم، الفاروق احلد
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 ه.1420القاهرة، الطبعة األوىل،

مد بن عراق ي بن حمن علتنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديث الشنيعة املوضوعة: أليب احلس -78
 ه.1401 لثانية،عة االكناين، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، الطب

قيق: أمين ادي، حتاهل س الدين حممد ابن عبدتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق: لإلمام مش -79
 م.1998صاا شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل. 

 حتقيق: حممد ملعلمي،ى احيالتنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل: للشيخ عبد الرمحن بن  -80
 ه.1401انصر الدين األلباين، املكتبة السلفية، بالهور، الطبعة األوىل، 

ن تيمية كتبة ابي، مهتذيب األمساء واللغات: لإلمام أيب زكرَي حمي الدين بن شرف النوو  -81
 ه.1410ابلقاهرة، 

ار خرون، دا وآهتذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: خليل مامون شيح -82
 ه.1417املعرفة، بريوت، الطبعة األوىل، 

علمية، لكتب الار ادر ابن قيم اجلوزية، هتذيب السنن مع العون: للحافظ حممد بن أيب بك -83
 بريوت.

قيق: بشار ملزي، حتسف اهتذيب الكمال يف أمسا ء الرجال: للحافظ مجال الدين أيب احلجاج يو  -84
 ه.1403عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

قيق: بشار زي، حتف املهتذيب الكمال يف أمساء الرجال: لإلمام مجال الدين أيب احلجاج يوس -85
 ه.1403عواد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

ة(، إدارة األردوي)ثري توضيح الكالم يف وجوب القراءة  خلف اإلمام: للشيخ إرشاد احلق األ -86
 ه.1326العلوم األثرية فيصل آابد، الطبعة الثانية، 

د ن عببن حممد ب تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد هللا -87
 الوهاب، مكتبة الرَيض احلديثية.

ألوىل، ند، الطبعة اد ابهلدرآابالثقات: لإلمام حممد بن حبان البسيت: دائرة املعارف العثمانية حي -88
 ه.1393

ق: أمحد ي، حتقيلطرب جامع البيان عن أتويل آي القرآن: لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير ا -89
 نية.شاكر، مكتبة ابن تيمية ابلقاهرة، الطبعة الثا

دي عبد قيق: مححتئي، جامع التحصيل يف أحكام املراسيل: لإلمام  أيب سعيد بن خليل العال -90
 ه.1407اجمليدي السلفي، عامل الكتب بريوت، الطبعة الثانية، 

بلي، حتقيق: جب احلنبن ر اجامع العلوم واحلكم: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين  -91
 ه.1419ثة، س، مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الثالشعيب األرنووط وإبراهيم ابج
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مل الكتب رون، عاوآخ اجلامع يف اجلرح والتعديل، مجع وترتيب: السيد أبو املعاطي النوري -92
 ه.1412بريوت، الطبعة األوىل، 

وت، العريب، بري  الرتاث حياءإاجلامع ألحكام القرآن: أليب عبد هللا حممد بن أمحد القرطيب، دار  -93
 لثانية.الطبعة ا

وت، الطبعة ية، بري لعلماجلرح والتعديل: لإلمام عبد الرمحن أيب حات الرازي، دار الكتب ا -94
 ه.1271األوىل، 

 ة(.يب اجلهم: لإلمام أيب اجلهم العالء بن موسى،)املكتبة الشاملأجزء  -95

( ى للبيهقينن الكرب الس اجلوهر النقي: لإلمام عالء الدين بن علي بن الرتكماين، )مطبوع مع -96
 نشر السنة ملتان،ابكستان.

ت، الطبعة فة بريو ملعر احاشية اإلمام السندي على سنن ابن ماجة، دار املؤيد ابلرَيض، دار  -97
 ه.1418الثانية، 

 ه.1414ثالثة، ة الحاشية اإلمام السندي على سنن النسائي، دار املعرفة، بريوت، الطبع -98

 حتقيق: حممد كاشف،العجمي على الحاشية اإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد سبط ابن  -99
 ه.1413ىل، عوامة وأمحد حممد منر اخلطيب، شركة دار القبلة جبدة، الطبعة األو 

بة عودية، املكتيم ابلسالق حاشية الدكتور إبراهيم القيسي على كتاب: أمايل احملاملي، دار ابن -100
 ه.1412اإلسالمية ابألردن، الطبعة األوىل، 

سخ احلديث قائق انحبوخه بد هللا العماري على إعالم العامل بعد رسحاشية الدكتور أمحد بن ع -101
 ه.1423ومنسوخه: البن اجلوزي، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

مام ار، لإلألخباحاشية الدكتور حسن حممد مقبول األهدل على رسوخ األحبار يف منسوخ  -102
 ه.1409اجلعربي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ب ار الكتدني، حاشية الدكتورة كرمية بنت علي على انسخ احلديث ومنسوخه، البن شاه -103
 ه.1420العلمية، الطبعة األوىل، 

ديث: يف احل نسوخحاشية الشيخ أمحد طنطاوي جوهري مسدد على االعتبار يف الناسخ وامل -104
 ه.1422للحازمي، دار ابن حزم، الطبعة األوىل، 

وىل، طبعة األ، اللى العلل للدارقطين، دار طيبة ابلرَيضحاشية الشيخ حمفو  الرمحن ع -105
 ه.1405

ون، وط وآخر رنو حاشية جمموعة من الباحثني على املسند لإلمام أمحد: الشيخ شيعب األ -106
 ه.1416مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

حاشية جمموعة من الباحثني على سري أعالم النبالء، الشيخ شيعب األرنووط وآخرون، مؤسسة  -107
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 ه.1417الرسالة، الطبعة احلادية عشرة، 

ب كراتشي ارت كتجتانه حجة هللا البالغة: لإلمام الشاه ويل هللا الدهلوي، نور حممد كارخ -108
 ابكستان.

 –بنان ل –وت ي بري ط: املكتب اإلسالم : للشيخ حممد انصر الدين األلباين,خطبة احلاجة -109
  ه 1389

د هللا هاشم لسيد عبايق: حتق ،ابن حجر العسقالين  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية: للحافظ -110
 اليماين، دار املعرفة، بريوت.

 ل، بريوت.ار اجلي، دالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقالين -111

ار املعراج ولوي، دال يويبثذخرية العق  يف شرح اجملت : للشيخ حممد بن علي ابن آدم األ -112
 ه.1416َيض، الطبعة األوىل، الدولية ابلر 

 ة.العلمي لكتبالرسالة: لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق: أمحد شاكر، دار ا -113

اين، حتقيق: فر الكتن جعالرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة: لإلمام حممد ب -114
 ه.1426أبوعبد الرمحن الصالح عويضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،

سن حممد حلدكتور ايق: رسوخ األحبار يف منسوخ األخبار: لإلمام برهان الدين اجلعربي، حتق -115
 ه.1409األهدل، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة األوىل، 

ف ابلرَيض، املعار  كتبةمروضة الناظر وجنة املناظر: للشيخ موفق الدين ابن قدامة املقدسي،  -116
 ه.1404الطبعة الثانية، 

ق: جلوزية، حتقياالقيم  ابن  هدي خري العباد: للحافظ مشس الدين حممد بن أيب بكرزاد املعاد يف -117
ه ، 1415، العشرونو منة شعيب األرنووط وعبد القادر األرنووط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثا

 ه.1398الطبعة األوىل، 

 ه.1398،ىلة األو لطبعاالزهد: لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، دار الكتب العلمية بريوت،  -118

 به: نشأت  ، اعتانعاينسبل السالم املوصلة إىل بلوم املرام: لألمري حممد بن إمساعيل الص -119
 كمال، دار البصرية اإلسكندرية.

سالمية معة اإلجلاابسجود السهو: للشيخ حممد بن صاا ابن العثيمني، مركز شؤون الدعوة  -120
 ه.1404ابملدينة املنورة، الطبعة الثانية 

لرَيض، عارف ابة املحاديث الصحيحة: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، مكتبالسلسلة األ -121
 ه.1415الطبعة األوىل، 

ين صر الدانمد حمسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة: للشيخ  -122
 ه.1412األلباين، مكتبة املعارف ابلرَيض، 
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زم بريوت، ر ابن ح، دابيد و عادل السيدالسنن: لإلمام أيب داود السجستاين، حتقيق: عزت ع -123
 ه.1418الطبعة األوىل، 

 ه.1414 لثالثة،عة االسنن: لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي: دار املعرفة، بريوت، الطب -124

بريوت،  لعلمية،تب االسنن: لإلمام أيب عيسى الرتمذي، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الك -125
 ه.1408الطبعة األوىل، 

ب ار الكتدري، علي بن عمر الدار قطين، حتقيق: جمدي بن منصور الشو  السنن: لإلمام -126
 ه.1424العلمية،بريوت، الطبعة الثانية، 

د ا، دار املؤيمون شيحل ماالسنن: لإلمام حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين، حتقيق: الشيخ خلي -127
 ه.1418ابلرَيض، الطبعة الثانية، 

ن، د عبد احملسمود أمححمكتور الرمحن الدارمي، حتقيق: الد  عبد سنن الدارمي: لإلمام عبد هللا بن -128
 ه.1421دار املعرفة، الطبعة األوىل، 

ر ني قلعجي، داعطي أمد املالسنن الصغري: لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: عب -129
 ه.1410الوفاء ابملنصورة، الطبعة األوىل،

 ستان.ان، ابكملت ني البيهقي، نشر السنةالسنن الكربى: لإلمام أيب بكر أمحد بن احلس -130

ؤسسة مرنووط، األ السنن الكربى: لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي، حتقيق: الشيخ شعيب -131
 ه.1421الرسالة، الطبعة األوىل، 

 بعة الثانية،عي، الطلصميسنن سعيد بن منصور، حتقيق: دكتور سعد بن عبد هللا آل محيد، دار ا -132
 ه.1420

امعة مري،اجلالع اآلجري أابداود السجستاين، حتقيق: حممد علي قاسم سؤاالت أيب عبيد -133
 ه.1399اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

خانه مجيلي  ري، كتبلقشقسؤاالت الربقاين للدارقطين، حتقيق: دكتور عبد الرحيم حممد أمحد ا -134
 ه.1404ابكستان، الطبعة األوىل، 

الباحثني  موعة من: جمن أمحد الذهيب، حتقيقسري أعالم النبالء: لإلمام مشس الدين حممد ب -135
 ه.1417مؤسسة الرسالة، الطبعة احلادية عشرة، 

 ، بريوت.ر الفكر، داشذرات الذهب يف أخبار من ذهب: لإلمام عبد احلي بن العماد احلنبلي -136

بعة األوىل، ض، الطلرَيابشرح األربعني النووية: للشيخ حممد بن صاا العثيمني، دار الثرَي  -137
 ه.1424

الشاوي ،  مد زهريوحم شرح السنة: لإلمام احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق: شعيب األرنووط -138
 ه.1403املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
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يق: الدكتور سي، حتقملقداالشرح الكبري: لإلمام مشس الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن قدامة  -139
إلسالمية لشؤون ارة اقنع واإلنصاف، وزاعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، املطبوع مع امل

 ه.1419ابلرَيض، 

مد الزحيلي حملدكتور ايق: شرح الكوكب املنري: لإلمام حممد بن أمحد ابن النجار احلنبلي، حتق -140
 والدكتورة نزيه محاد، مكتبة العبيكان.

عة ر للطباز فجالشرح املمتع على زاد املستقنع: للشيخ حممد بن صاا العثيمني،مرك -141
 نشر،ابلقاهرة.وال

ر خالد بن و املنذ: أبشرح سنن أيب داود: لإلمام بدر الدين حممود بن أمحد العيين، حتقيق -142
 ه.1420إبراهيم املصري، مكتبة الرشد ابلرَيض، الطبعة األوىل،

بن  رسأبو َتيم َي شرح صحيح البخاري: لإلمام أيب احلسن على بن خلف ابن بطال، تعليق: -143
 ابلرَيض.إبراهيم، مكتبة الرشد 

عيد، مكتبة لرحيم سد اام عبشرح علل الرتمذي: للحافظ ابن رجب احلنبلي، حتقيق، الدكتور مه -144
 ه.1426الرشد ابلرَيض، الطبعة الرابعة.

، لكتب العلمية، دار الديناشرح معاين اآلاثر: لإلمام أيب جعفر الطحاوي، حتقيق: إبراهيم مشس  -145
 ه.1422الطبعة األوىل، 

ار الفكر، لعدل، دامد حممام أيب بكر أمحد بن حسني البيهقي، حتقيق: محدي شعب اإلميان: لإل -146
 ه.1424الطبعة األوىل، 

ن عباس : سيد بقيقحتالشمائل احملمدية واخلصائل املصطفوية، لإلمام أيب عيسى الرتمذي،  -147
 اجللييب، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الثالثة.

 ماليني،لدار العلم ل طار،عي، حتقيق: أمحد عبدالغفور الصحاح: لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهر  -148
 ه.1404بريوت، الطبعة الثالثة، 

قيق: شعيب حتفارسي، ن الصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان: لألمري عالء الدين علي ابن بلبا -149
 األرنووط، مؤسسة الرسالة.

 د مصطفىمحم صحيح ابن خزمية: لإلمام حممد بن إسحاق ابن خزمية، حتقيق: الدكتور -150
 ه.1412األعظمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

: الشيخ ابن ، حتقيقخاريصحيح البخاري مع الفتح: لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل الب -151
 ه.1410ابز،، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،

َيض، الطبعة ف ابلر ر ملعاصحيح الرتغيب والرتهيب: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، مكتبة ا -152
 ه.1421األوىل، 
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عة الثانية، ي، الطبسالمصحيح اجلامع الصغري: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإل -153
 ه.1406

بعة يت، الطلكو ابصحيح سنن أيب داود: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، مؤسسة غراس  -154
 ه.1423األوىل، 

 لرَيض.ف ابن األلباين، مكتبة املعار صحيح سنن الرتمذي: للشيخ حممد انصر الدي -155

يل لشيخ خلق: اصحيح مسلم مع شرح النووي،: لإلمام أيب احلجاج مسلم القشريي، حتقي -156
 ه.1417مامون شيحا، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثالثة، 

ر الدين مد انصحمشيخ صفة صالة النيب صلى هللا عليه وسلم  من التكبري  إىل التسليم: لل -157
 ه.1417، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية، األلباين

عشا حسونة رفان اليخ عصيد اخلاطر: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي، حتقيق: الش -158
 ه.1425الدمشقي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل. 

، نياء واملرتوك الضعفوع يفالضعفاء واملرتوكون: لإلمام أيب عبدالرمحن النسائي، يف ضمن اجملم -159
 ه.1405ألوىل، عة ادراسة وحتقيق: الشيخ عبد العزيز السريوان، دار القلم بريوت، الطب

د فداء عبلحتقيق: أبوا وزي،الضعفاء واملرتوكون، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجل -160
 ه.1406هللا القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

زيز علالشيخ عبد ا بن عمر الدارقطين، دراسة وحتقيق: الضعفاء واملرتوكون: لإلمام علي -161
 ه.1405السريوان، دار القلم بريوت، الطبعة األوىل،

لسلفي، دار جمليد ابد اعالضعفاء: لإلمام أيب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، حتقيق: محدي بن  -162
 ه.1420الصميعي ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

ض، الطبعة ابلرَي عارفانصر الدين األلباين، مكبة املضعيف الرتغيب والرتهيب: للشيخ حممد  -163
 ه.1421األوىل، 

عة ي، الطبسالمضعيف اجلامع الصغري: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، املكتب اإل -164
 ه.1408الثانية،

بعة يت، الطلكو ابضعيف سنن أيب داود: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، مؤسسة غراس  -165
 ه.1423األوىل، 

لطبعة الرَيض، ف ابن الرتمذي: للشيخ حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املعار ضعيف سن -166
 ه.1420األوىل،

 ريوت.ار املعرفة بلفقي، دمد اطبقات احلنابلة: لإلمام أيب احلسني ابن أيب يعلى، حتقيق: حممد حا -167

 ية.نالطبعة الثا وت،طبقات الشافعية الكربى: لإلمام تقي الدين السبكي، دار املعرفة بري  -168
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، لعريب، بريوتلرائد اار اطبقات الفقهاء: لإلمام إيب إسحاق الشريازي، حتقيق: إحسان عباس، د -169
 م.1970الطبعة األوىل،

وت، ادر، بري ار صدالطبقات الكربى: لإلمام حممد بن سعد البصري، حتقيق: إحسان عباس،  -170
 م.1968الطبعة األوىل، 

، مكتبة مد عمري حمعل :كر السيوطي، حتقيقطبقات املفسرين: لإلمام عبد الرمحن بن أيب ب -171
 ه.1396علي حممد عمر، ومكتبة وهبة ابلقاهرة، الطبقة األوىل، 

اريخ سسة الت، مؤ طرح التثريب يف شرح التقريب: لإلمام زين الدين عبدالرحيم العراقي -172
 .1413العريب.

العريب   ابنبد هللاعارضة األحوذي شرح سنن الرتمذي: لإلمام القاضي أيب بكر حممد بن ع -173
 املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

د مود أمحق: حمالعرف الشذي شرح سنن الرتمذي: للشيخ حممد أنور شاه الكشمريي،حتقي -174
 شاكر، مؤسسة الضحى، الطبعة األوىل.

كتب مي، املألعظالعلل: لإلمام علي بن عبد هللا ابن املديين، حتقيق: حممد مصطفى ا -175
 م.1980نية، اإلسالمي، الطبعة الثا

ق: السيد ي، حتقيلقاضعلل الرتمذي الكبري: لإلمام أيب عيسى الرتمذي، ترتيب: أبو طالب ا -176
لطبعة اية، صبحي السامري وآخرون، دار عامل الكتب، بريوت، مكتبة النهضة العرب

 ه.1409األوىل،

ة، هل، شيخوبور ه ، سانكلثريةعلل احلديث: لإلمام عبد الرمحن ابن أيب حات الرازي، املكتبة األ -177
 ابكستان.

ب العليمة، ار الكتي، دالعلل الصغري: لإلمام أيب عيسى الرتمذي، مطبوع يف آخر سنن الرتمذ -178
 ه.1408بريوت، الطبعة األوىل، 

قيق: بن اجلوزي، حتن علي ان بالعلل املتناهية يف األحاديث الواهية: لإلمام أيب الفرج عبد الرمح -179
 ه.1401ية، ة الثانلطبعوم األثرية، فيصل آابد، ابكستان، اإرشاد احلق األثري، إدارة العل

فو  الرمحن قيق: حم، حتالعلل الواردة يف األحاديث النبوية: لإلمام علي بن عمر الدارقطين -180
 ه.1405السلفي، دار طيبة ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

كتب امل ين،لباالعلم: للحافظ أيب خيثمة زهري بن حرب، حتقيق: حممد انصر الدين األ -181
 ه.1403اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

علوم احلديث: املعروف ب )مقدمة ابن الصالح ( مع شرحه التقييد واإليضاح: للحافظ أيب  -182
عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ابن الصالح، د ار احلديث بريوت، الطبعة الثانية، 
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 ه.1405

 به: عبد ، اعتالعيينحممود بن أمحد ا عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لإلمام بدر الدين -183
 ه.1421هللا حممود عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،

، دار م آابديلعظياعون املعبود شرح سنن أيب داود: للعالمة أيب الطيب حممد مشس احلق  -184
 الكتب العلمية، بريوت.

، املكتب أللبايناين انصر الد غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام: للشيخ حممد -185
 ه.1400اإلسالمي، الطبعة األوىل،

ابدي، مكتبة لعظيم آق اغاية املقصود يف شرح سنن أيب داود: لإلمام أيب الطيب حممد مشس احل -186
 ه.1414دار الطحاوي ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

ملكتبة ية،)اصر امل فتاوى األزهر: جمموعة من علماء األزهر الشريف،موقع وزارة األوقاف -187
 الشاملة(.

ن بن د الرمحن عببفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ: مجع وترتيب: حممد  -188
 ه.1399قاسم، مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة األوىل 

ز، دار ابن اب لشيخافتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق:  -189
 ه.1410عة األوىل، الكتب العلمية، الطب

قيق: حتنبلي، ب احلفتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين أيب الفرج ابن رج -190
 ه.1417وىل. األ حممود بن شعبان وآخرون، مكتب حتقيق دار احلرمني ابلقاهرة، الطبعة

شوكاين، لي العمد بن حممام بني فين الرواية والدراية من علم التفسري: لإل عفتح القدير اجلام -191
 ه.1418 نية،حتقيق: دكتور عبد الرمحن عمرية، دار الوفاء ابلرَيض، الطبعة الثا

من كتب ضلعباد، سن افتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني: للشيخ عبد احمل -192
 ه.1428ورسائل للشيخ العباد، دار التوحيد ابلرَيض، الطبعة الثانية، 

قيق: علي حتسخاوي، ن الللعراقي: لإلمام حممد بن عبد الرمح فتح املغيث بشرح ألفية احلديث -193
 ه.1424حسني علي، وزارة الشؤون اإلسالمية ابلرَيض، الطبعة الثانية، 

ق: حممد ي، حتقيسيوطفض الوعاء يف أحاديث رفع اليدين يف الدعاء: لإلمام جالل الدين ال -194
 م.1985شكور املياديين، مكتبة املنار، الطبعة األوىل، 

ة األوىل، ، الطبعلميةفقيه واملتفقه: للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العال -195
 ه.1395

 الفهرست البن الند : دار املعرفة، بريوت. -196

الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة: للشيخ حممد بن علي الشوكاين، حتقيق: عبد الرمحن  -197
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 ه.1392املعلمي، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

بالن لسعيد أمحد ا ريب:الفوز الكبري يف أصول التفسر: للشاه ويل هللا الدهلوي، هتذيب وتع -198
 بورير، مكتبة علوم إسالمية، الهور ابكستان.

لكربى مبصر، اتجارية ة الفيض القدير شرح اجلامع الصغري: للشيخ عبد الرؤوف املناوي، املكتب -199
 . ه1356الطبعة األوىل، 

ية العامة ة املصر هليئا: للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، القاموس احمليط -200
 . ه1400للكتاب، الطبعة الثالثة، 

عيد مد السج: حمالقراءة خلف اإلمام: لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي،ختري -201
 . ه 1405الزغلول،دار الكتب العلمية،بريوت،الطبعة األوىل،

ر سليمان بن ه: دكتو تا بالتوحيد: للشيخ حممد بن صاا العثيمني، اعالقول املفيد على كتاب  -202
 ه.1415،األوىل طبعةعبد هللا أاب اخليل ودكتور خالد بن علي، دار العاصمة ابلرَيض، ال

لذهيب، ان أمحد بمد الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة: لإلمام مشس الدين حم -203
 . ه1413ة دار القبلة جبدة، الطبعة األوىل،حتقيق: حممد عوامة وآخرون، شرك

 ر بريوت.ار الفكدين، الكامل يف ضعفاء الرجال: لإلمام أيب أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجا -204

 كتب ورسائل الشيخ حممد بن صاا العثيمني،)املكتبة الشاملة( -205

: الشيخ يقمي، حتقهليثكشف األستار عن زوائد البزار: لإلمام نور الدين علي بن أيب بكر ا -206
 ه.1399حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

جي وف: حباملعر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعالمة مصطفى بن عبد هللا ا -207
 . ه1428خليفة: دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل، 

ق: علي ، حتقييجلوز كشف املشكل من حديث الصحيحني: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن ابن ا -208
 ه.1418حسني البواب، دار الوطن ابلرَيض، 

انية، ملعارف العثم، دار اداديالكفاية يف علم الرواية: لإلمام أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغ -209
 ه.1357حيدرآابد دكن ابهلند، الطبعة األوىل، 

ر َي عمريات، دازكر شيخ : الالكا واألمساء: لإلمام أيب بشر حممد بن أمحد الدواليب، اعتا به -210
 . ه1420الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، 

بن مد بن أمحد اكات حمالرب  الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات: لإلمام أيب -211
ة، لطبعة الثانيكرمة، اامل الكيال، حتقيق: عبد القيوم عبد رب النيب، املكتبة اإلمدادية مبكة

 ه.1420

 ة األوىل.، الطبعريوتللعالمة حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، دار صادر ب لسان العرب: -212
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 ه.1408وىل ة األلسان امليزان: للحافظ ابن حجر العسقالين، دار الفكر بريوت، الطبع -213

براهيم قيق: حممود إسيت، حتالب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني: لإلمام حممد بن حبان -214
 ه.1412رفة بريوت، زايد، دار املع

ان املقالة: ه ، عنو 1415-1414، للعام: 102-101جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد:  -215
محد بن عبد ألدكتور ة: ا)انسخ احلديث ومنسوخه( لإلمام األثرم، للجزء الثالث، حتقيق ودراس

 هللا الزهراين.

ن بق: عبد هللا ي، حتقييثمجممع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهل -216
 . ه1414حممد الدروي ، دار الفكر بريوت، الطبعة األوىل، 

 لفتين، مكتبةهلندي اااهر طجممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار: للشيخ حممد  -217
 . ه1415دار اإلميان ابملدينة املنورة، الطبعة الثالثة، 

، حتقيق: النووي شرف أيب بكر زكرَي حمي الدين بن اجملموع شرح املهذب للشريازي: لإلمام -218
 . ه1415،حممد زيب املطيعي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت، الطبعة األوىل

وزارة  ن قاسم،بمد جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حم -219
 . ه1416الشؤون اإلسالمية ابلرَيض، 

مد بن سعد كتور حمب: د نوعة: للشيخ عبد العزيز بن ابز، مجع وترتيجمموع فتاوى ومقاالت مت -220
 . ه1421ثة، لثالالشويعر، رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ابلرَيض، الطبعة ا

قيق: حتهرمزي، لرامااحملدث الفاضل بني الراوي والواعي: للقاضي حسن بن عبد الرمحن بن  -221
 . ه1391وت، الطبعة األوىل، دكتور حممد عجاج اخلطيب، دار الفكر بري 

 .ب العريبلكتااحملرر يف الفقه: لإلمام أيب الربكات جمد الدين ابن تيمية، دار ا -222

ر اآلفاق اكر، داشمحد احمللى: لإلمام أيب حممد على بن أمحد ابن حزم األندلسي، حتقيق: أ -223
 اجلديدة بريوت.

 قاهرة.لابدار احلديث  مود خاطر،خمتار الصحاح: لإلمام حممد بن أيب بكر الرازي، ترتيب: حم -224

 ى رمضان، دارمد مصطف: حمخمتصر التحرير يف أصول الفقه: للعالمة ابن النجار احلنبلي، حتقيق -225
 . ه1420الزاحم ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

د حامد يق: حمم،حتقخمتصر سنن أيب داود: للحافظ املنذري ومعه )معامل السنن ( للخطايب -226
 ريوت.          الفقي،دار املعرفة، ب

ض، لفضيلة ابلرَي، دار اياطخمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء: للدكتور أسامة اخل -227
 . ه1421الطبعة األوىل،

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ حممد األمني الشنقيطي، دار عامل الفوائد مبكة  -228
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 . ه1426املكرمة، الطبعة األوىل، 

ين، دار الزهرا ساعدممام أيب داود السجستاين، حتقيق: دكتور عبد هللا بن املراسيل: لإل -229
 . ه1422الصميعي ابلرَيض، الطبعة األوىل، 

سة قوجاين، مؤس مة هللا نعاملراسيل: لإلمام عبد الرمحن بن أيب حات الرازي، حتقيق: شكر هللا -230
 . ه1397الرسالة، 

ه هل ألثرية سانكلكتبة ا، املبيد هللا املباركفوريمرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: للشيخ ع -231
 . ه1382شيخوبوره ابكستان، الطبعة األوىل،

ر ل عيتاين، داشيخ مجا: العلي القاري، حتقيق مال مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح: للشيخ -232
 . ه1422الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

قادر لمصطفى عبد ا قيق:حتاحلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني: لإلمام أيب عبد هللا  -233
 . ه1422عطاء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

، ة األوىلعالطب وت،من علم األصول: لإلمام أيب حامد الغزايل، دار الصادر بري  ىاملستصف -234
 ه.1322

ق: حملققة، حتقيسخة النب( ااملسند: لإلمام أمحد بن حنبل )أ( )الطبعة املمنية(، دار الفكر، ) -235
 . ه1416الشيخ شعيب األرنووط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

، مكتبة ن زين هللالرمحااملسند: أليب سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، حتقيق: الدكتور حمفو   -236
 . ه1410العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل،

لدكتور حممد قيق: احتلسي، سليمان بن داود بن اجلارود الطيامسند أيب داود الطيالسي: لإلمام  -237
 . ه1419بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، الطبعة األوىل، 

 بريوت. ملعرفة،ار امسند أيب عوانة: لإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفرائيين، د -238

د، دار سحسني سليم أ :قيقمسند أيب يعلى املوصلي: لإلمام أمحدبن علي بن املثا التميمي: حت -239
 املامون للرتاث بريوت.

دينة ان ابملإلميامسند إسحاق بن راهويه: حتقيق: الدكتور عبد الغفور البلوشي،مكتبة  -240
 . ه 1412املنورة،الطبعة األوىل،

ة رَييب،مكتبافنظر حممد ال مسند اإلمام أيب حنيفة: أتليف: اإلمام أبونعيم األصبهاين، حتقيق: -241
 . ه 1415الطبعة األوىل، الكوثر ابلرَيض،

ور ، حتقيق: دكتالبزار عمرو املسمى: ب ) البحر الزخار(: لإلمام أيب بكر أمحد بن :مسند البزار -242
 ه.1419، حمفو  الرمحن زين هللا، مؤسسة علوم القرآن، بريوت، الطبعة األوىل

لفي، مسند الشهاب: لإلمام حممد بن سالمة القضاعي، حتقيق: محدي بن عبد اجمليد الس -243
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 . ه1407مؤسسة الرسالة بريوت، الطبعة الثانية، 

 و، أتك.،حضر مسند الفردوس: لإلمام الديلمي.)خمطوط( مبكتبة الشيخ زبري علي زئي -244

، حتقيق: صبهاين األاملسند املستخرج على صحيح مسلم: لإلمام أيب نعيم أمحد بن عبد هللا -245
 . ه1417 ،ة األوىلالطبع ،علميةحممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب ال

ملكتب ، دار ااهني جعفر الطحاوي، حتقيق: حممد عبد السالم شمشكل اآلاثر: لإلمام أيب -246
 . ه1415العلمية، الطبعة األوىل، 

ية، ملكتبة العلمافيومي، ت الاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: لإلمام أمحد بن حممد املقر  -247
 بريوت.

ريوت، بسالمي تب اإلحتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكاملصنف: لعبد الرزاق الصنعاين،  -248
 ه.1392الطبعة األوىل، 

ي ابكستان، ة كراتشالمياملصنف: لإلمام أيب بكر ابن أيب شيبة، إدارة القرآن والعلوم اإلس -249
 . ه1406الطبعة األوىل،

حياء ية إين، مجعيزامعامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة: للشيخ حممد بن حسني اجل -250
 . ه1426الرتاث اإلسالمي ابلكويت، الطبعة األوىل، 

طبعة الطباخ، امل مد راغب: حممعامل التنزيل: لإلمام أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب، اعتا به -251
 العلمية حبلب.

ار عامل حلنفي،داوسى املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثر للقاضي أيب احملاسن يوسف بن م -252
 الكتب،بريوت.

م سن بن إبراهيبد احملعيق: جم: لإلمام أيب سعيد أمحد بن حممد بن زَيد ابن األعرايب، حتقاملع -253
 . احلسيين، دار ابن اجلوزي

وض هللا عارق بن طعاذ املعجم األوسط: للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين، حتقيق: أبو م -254
 . ه1415،وىلألوعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني ابلقاهرة، الطبعة ا

ني بن حممد مد األم: حممعجم الصحابة: لإلمام أيب القاسم عبد هللا بن حممد البغوي، حتقيق -255
 . ه1421اجلكين، مكتبة دار البيان ابلكويت، الطبعةاألوىل،

ملكتب مود، احمكور شاملعجم الصغري: للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين، حتقيق: حممد  -256
 . ه1405وت، الطبعة األوىل، اإلسالمي، دار عمار، بري 

 لسلفي، مكتبةجمليد ابد اعاملعجم الكبري: للحافظ أيب القاسم سليمان الطرباين، حتقيق: محدي  -257
 . ابن تيمية، القاهرة

 معجم املؤلفني: لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. -258
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ارون، دار هم حممد لسالعبد امعجم مقاييس اللغة: لإلمام أيب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق:  -259
 . ه1399الفكر، 

 طي قلعجي، دربد املعر عقيق: دكتو معرفة السنن واآلاثر: لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي، حت -260
 . ه1411حبلب، دار قتيبة بدمشق، الطبعة األوىل،  يالوع

سف، دار و يادل بن عيق: معرفة الصحابة: لإلمام أيب نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين، حتق -261
 . ه1419الوطن ابلرَيض، الطبعة األوىل،

 لكتب العليمةار، دار نصو املعرفة والتاريخ: لإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق: خليل امل -262
 بريوت.

 يق: حممد حسنيين،حتقالع مغاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلاثر: لإلمام بدر الدين -263
 . ه 1427ت،الطبعة األوىل،إمساعيل، دار الكتب العلمية،بريو 

بد هللا ق: الدكتور عي، حتقينبلاملغين: لإلمام موفق الدين عبدهللا بن حممد ابن قدامة املقدسي احل -264
 بعة الثانية،ض، الطلرَياببن عبد احملسن الرتكي، الدكتور عبد الفتاح حممد، دار عامل الكتب 

 . ه1417

 زم القاضي،اح أبو الزهراء ثمان الذهيب، حتقيق:املغين يف الضعفاء: لإلمام حممد بن أمحد بن ع -265
 . ه1418دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

حتقيق:  لقرطيب،مر اعاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لإلمام أيب العباس أمحد بن  -266
 . ه1426حمي الدين ديب مستو وآخرون، دارابن كثري بريوت، الطبعة الثالثة و

بد الرمحن عم حممد إلمالبيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة:  املقاصد احلسنة يف -267
 ه.1417 لثالثة،ابعة السخاوي، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب بريوت، الط

ن عبد بور عبد هللا : الدكتقيقاملقنع: إلمام موفق الدين عبد هللا بن أمحد ابن قدامة املقدسي، حت -268
لرَيض، مية ابإلسالا)مطبوع( مع الشرح الكبري واالنصاف، وزارة الشؤون  احملسن الرتكي،

 ه.1419

قيق: عبد حتوزية، م اجلاملنار املنيف يف الصحيح والضعيف: لإلمام حممد بن أيب بكر ابن قي -269
 . ه1419الرمحن بن حيى املعلمي، دار العاصمة ابلرَيض، الطبعة الثانية، 

در، وزي، دار صاابن اجل علي : لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بناملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم -270
 ه. 1358بريوت، الطبعة األوىل،

 م ابن تيميةبد السالعدين منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار: لإلمام أيب الربكات جمد ال -271
، عة األوىلة، الطبقاهر مع شرحه نيل األوطار، تعليق: عصام الدين الضباطي، دار احلديث ابل

 . ه1413
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د بع حتقيق: حممد املنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي، -272
 . ه1420القادر عطاء، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

لشيخ قيق: اي، حتاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: لإلمام حمي الدين بن شرف النوو  -273
 . ه1417فة بريوت، الطبعة الثالثة، خليل مامون شيحا، دار املعر 

ابلسعودية،  بن عفانار ااملوافقات: لإلمام إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق: مشهور حسن، د -274
 . ه1417الطبعة األوىل، 

غريب، لسي املطرابمواهب اجلليل شرح خمتصر اخلليل: للشيخ مشس الدين حممد بن حممد ال -275
 ه.1423، الطبعة الثانية، حتقيق: زكرَي عمريات، دار عامل الكتب

مد مهدي حملدكتور " ا موسوعة أقوال اإلمام الدارقطين يف رجال احلديث وعلله، مجع وترتيب -276
 . ه1422املسلمي وآخرون، عامل الكتب، الطبعة األوىل،

، مية ابلكويتن اإلساللشؤو املوسوعة الفقهية الكوتية: جمموعة من الباحثني، وزارة األوقاف وا -277
 . ه1423بعة،الطبعة الرا

ني قلعجي، عطي أمد املموضح أوهام اجلمع والتفريق: أليب بكر اخلطيب البغدادي، حتقيق: عب -278
 . ه1407دار املعرفة، الطبعة األوىل، 

جلوزي، ي ابن ان علاملوضوعات من األحاديث املرفوعات: لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن ب -279
 . ه1418،ألوىلاابلرَيض، الطبعة  حتقيق: الدكتور نور الدين بن شكري، أضواء السلف

بعة ، بريوت، الطالعريب رتاثاملؤطأ: لإلمام مالك، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ال -280
 . ه1406األوىل، 

ر البجاوي، دا لي حممدق: عميزان االعتدال يف نقد الرجال: لإلمام حممد بن أمحد الذهيب، حتقي -281
 . الفكر بريوت

ر ن محد املنصو بد هللا : عبه: لإلمام أيب بكر أمحد بن حممد األثرم، حتقيقانسخ احلديث ومنسوخ -282
 . ه1420)مكان الطبع غري موجود( الرَيض، الطبعة األوىل، 

رمية بنت كتورة كد يق: انسخ احلديث ومنسوخه: لإلمام أيب حفص عمر بن أمحد ابن شاهني، حتق -283
 ه.1420علي، دار الكتب العلمية  بريوت، الطبعة األوىل، 

نه، افاروقي كتب خ زهة، بة الفكر يف مصطلح أهل األثر: للحافظ ابن حجر العسقالين،مع الن -284
 ملتان ابكستان.

يري، مكتبة ز السندلعزيانزهة األلباب يف األلقاب: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: عبد  -285
 ه.1409الرشد ابلرَيض،

لقادر بن أمحد ابن بدران، مكتبة املعارف نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر: للشيخ عبد ا -286
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 . ه1404ابلرَيض، الطبعة الثانية، 

، ملتان تب خانهقي كنزهة النظر يف توضيح  بة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقالين، فارو  -287
 . ابكستان

اث ار إحياء الرت يلعي، دالز  نصب الراية ألحاديث اهلداية: لإلمام مجال الدين عبد هللا بن يوسف -288
 . ه1407يب، الطبعة الثالثة،العر 

لرتاث اء انصب الراية ألحاديث اهلداية: للعالمة مجال الدين الزيلعي،دار إحي -289
 . ه 1407العريب،بريوت،الطبعة الثانية،

ي لشيخ زبري علقيق: اي، حتنصر الباري يف حتقيق جزء القراءة: لإلمام حممد بن إمساعيل البخار  -290
 . م2006زئي، مكتبة إسالمية بالهور، 

ن هادي بر ربيع دكتو النكت على كتاب ابن الصالح: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: ال -291
 . ه1417املدخلي، دار الراية ابلرَيض، الطبعة الرابعة، 

د قيق: طاهر أمحثري، حتاأل النهاية يف غريب احلديث واألثر: لإلمام أيب السعادات املبارك ابن -292
 الرتاث العريب. الزاوي وحممود الطناحي، دار إحياء

عصام الدين  قيق:نيل األوطار شرح منتقى األخبار: لإلمام حممد بن علي الشوكاين، حت -293
 ه.1413الضبابطي، دار احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ب هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقالين،دار الكت -294
 . ه 1410العلمية،بريوت،الطبعة األوىل،

ة من ر: مجاع، نشلوفيات: لإلمام الصفدي، اعتا به: حممد يوسف زم وآخرونالوايف اب -295
  املستشرقني، طبع: لبنان.

 ه1415ة،سدالطبعة السا الوجيز يف أصول الفقه: للدكتور عبد الكر  زيدان، مؤسسة الرسالة، -296
. 

: حممد حمي يقان، حتقخلك وفيات األعيان وأبناء الزمان: لإلمام شرف الدين أمحد بن حممد ابن -297
 . ه1367، الدين عبد احلميد، مكتبة النهضة املصرية ابلقاهرة، الطبعة األوىل

** *** ** 
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 - 266 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 269 - ........................................ جالساً  صلى إذا إبمامه املأموم ئتماما اخلامس: املبحث

 - 269 - ..................... ئتمام املأموم إبمامه إذا صلى جالساً ااملطلب األول: األحاديث الواردة يف 
 - 270 - ................ ئتمام املأموم إبمامه إذا صلى جالساً مع أدلتهمااملطلب الثاين:  آراء العلماء يف 

 - 270 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 273 - ......................................... للصالة واملرأة واحلمار الكلب قطع السادس: املبحث

 - 273 - ...................... طع الكلب واحلمار واملرأة للصالةاملطلب األول: األحاديث الواردة يف ق
 - 274 - .................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف قطع الكلب واحلمار واملرأة للصالة مع أدلتهم

 - 275 - ................................................. الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح املطلب
 - 277 - ........................................................ اإلمام خلف القراءة السابع: املبحث

 - 277 - ..................................... ول: األحاديث الواردة يف القراءة خلف اإلماماملطلب األ
 - 280 - ................................ املطلب الثاين:  آراء العلماء يف القراءة خلف اإلمام مع أدلتهم

 - 280 - ................................................. الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيحاملطلب 
 - 284 - ............................................................ الفجر يف القنوت الثامن: املبحث

 - 284 - ....................................... األحاديث الواردة يف القنوت يف الفجر املطلب األول:
 - 288 - ............................................ املطلب الثاين:  آراء العلماء يف القنوت يف الفجر

 - 289 - ................................................ ال مع الرتجيح.املطلب الثالث: مناقشة األقو 
 - 291 - .............................................................. السهو سجود التاسع: املبحث

 - 291 - .......................................... د السهواملطلب األول: األحاديث الواردة يف سجو 
 - 293 - ............................................... املطلب الثاين:  آراء العلماء يف سجود السهو
 - 294 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 296 - ............................................الصالة بعد مصاله يف اإلمام قعود العاشر: املبحث
 - 296 - ....................... اله بعد الصالةاملطلب األول: األحاديث الواردة يف قعود اإلمام يف مص
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 - 297 - ................. املطلب الثاين:  آراء العلماء يف قعود اإلمام يف مصاله بعد الصالة مع أدلتهم:
 - 297 - ................................................. األقوال مع الرتجيحاملطلب الثالث: مناقشة 

 - 299 - ................................................... مرتني الصالة إعادة عشر: احلادي املبحث
 - 299 - ..................................... ث الواردة يف إعادة الصالة مرتنياملطلب األول: األحادي

 - 301 - ........................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف إعادة الصالة مرتني
 - 302 - ................................................. مع الرتجيحاملطلب الثالث: مناقشة األقوال 

 - 304 - ...................................................... العصر بعد الصالة عشر: الثاين املبحث
 - 304 - ....................................... ركعتني بعد العصر يفألول: األحاديث الواردة املطلب ا

 - 305 - ................................. ركعتني بعد العصر مع أدلتهم لب الثاين:  آراء العلماء يفاملط
 - 306 - ................................................. الرتجيحاملطلب الثالث: مناقشة األقوال مع 

 - 308 - ..................................................... العيدين يف التكبري عشر: الثالث املبحث
 - 308 - ......................................  التكبري يف العيديناملطلب األول: األحاديث الواردة يف

 - 310 - ........................................... املطلب الثاين:  آراء العلماء يف التكبري يف العيدين
 - 310 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 312 - ............................................................. الوتر حكم عشر: الرابع املبحث
 - 312 - ............................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف حكم الوتر

 - 315 - .................................................. املطلب الثاين:  آراء العلماء يف حكم الوتر
 - 316 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 317 - .......................................................... الوتر قضاء عشر: اخلامس املبحث
 - 317 - ............................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف قضاء الوتر

 - 319 - ........................................ قضاء الوتر مع أدلتهماملطلب الثاين:  آراء العلماء يف 
 - 319 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 321 - ....................................................... الضحى صالة عشر: السادس املبحث
 - 321 - .......................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف صالة الضحى

 - 324 - ............................................... املطلب الثاين:  آراء العلماء يف صالة الضحى
 - 324 - .................................................. املطلب الثالث مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 326 - ........................................................ مسائل صالة اجلنازةالفصل الثالث: 
 - 327 - ........................................................... اجلنازة أمام املشي األول: املبحث

 - 327 - ....................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف املشي أمام اجلنازة



 - 703 - 

 - 330 - .................................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف املشي أمام اجلنازة مع أدلتهم
 - 330 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 332 - ................................................ املسجد يف اجلنازة على الصالة الثاين: املبحث
 - 332 - .......................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف الصالة على اجلنازة يف املسجد

 - 333 - ...................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف الصالة على اجلنازة يف املسجد مع أدلتهم
 - 334 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 337 - .................................................... اجلنائز على التكبري عدد الثالث: املبحث
 - 337 - ................................ املطلب األول: األحاديث الواردة يف عدد التكبري على اجلنائز

 - 341 - ............................ املطلب الثاين: آراء العلماء يف عدد التكبري على اجلنائز مع أدلتهم
 - 342 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 344 - ......................................................... امليت بدفن التعجيل الرابع: املبحث
 - 344 - .................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف التعجيل بدفن امليت

 - 345 - .................................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف التعجيل بدفن امليت وأدلتهم
 - 345 - ................................................. املبحث الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 348 - .............................................................. ابلليل الدفن اخلامس: املبحث
 - 348 - ............................................ املطلب األول: األحاديث الواردة يف الدفن ابلليل

 - 351 - .......................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف الدفن ابلليل وأدلتهم
 - 352 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 354 - ............................................................... مسائل الصومالفصل الرابع: 
 - 355 - ............................................................. السفر يف الصوم األول: املبحث

 - 355 - ........................................ املطلب األول: األحاديث الواردة يف الصوم يف السفر
 - 357 - ...................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف الصوم يف السفر وأدلتهم

 - 358 - ................................................ املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح:
 - 360 - .................................................. شهر كل من أَيم ثالثة صوم الثاين: املبحث

 - 360 - ............................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف صوم ثالثة أَيم من كل شهر
 - 361 - ........................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف صوم ثالثة أَيم من كل شهر وأدلتهم

 - 361 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 363 - ...................................................... منفرداً  اجلمعة يوم صوم الثالث: املبحث

 - 363 - .................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف صوم يوم اجلمعة منفرداً 
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 - 365 - ................................ آراء العلماء يف صوم يوم اجلمعة منفرداً وأدلتهم :املطلب الثاين
 - 365 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث

 - 367 - ............................................................... للصائم القبلة الرابع: املبحث
 - 367 - ........................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف القبلة للصائم

 - 368 - ......................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف القبلة للصائم وأدلتهم
 - 368 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 370 - ............................................................... الفصل اخلامس: مسائل احلج
 - 371 - ............................................................ احلج يف االشرتاط األول: ثاملبح

 - 371 - ....................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف االشرتاط يف احلج
 - 372 - ............................................. آراء العلماء يف االشرتاط يف احلج :ملطلب الثاينا

 - 372 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث
 - 375 - ......................................................للمحرم الطيب استعمال الثاين: املبحث

 - 375 - ................................ املطلب األول: األحاديث الواردة يف استعمال الطيب للمحرم
 - 376 - .............................. ين: آراء العلماء يف استعمال الطيب للمحرم وأدلتهماملطلب الثا

 - 376 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 379 - .............................................. مسائل اجلهاد واهلجرة والفنتالفصل السادس: 

 - 380 - .................................................... القتال قبل املشركني دعوة األول: املبحث
 - 380 - ............................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف دعوة املشركني قبل القتال

 - 382 - ............................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف دعوة املشركني قبل القتال وأدلتهم
 - 383 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 384 - ....................................................................... اهلدنة الثاين: املبحث
 - 384 - .................................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف اهلدنة

 - 385 - ........................................................ املطلب الثاين: آراء العلماء يف اهلدنة
 - 385 - ................................................ األقوال مع الرتجيح.املطلب الثالث: مناقشة 

 - 387 - ......................................... الشرك أهل من والولدان النساء قتل الثالث: املبحث
 - 387 - ..................... ول: األحاديث الواردة يف قتل النساء والولدان من أهل الشركاملطلب األ

 - 388 - ................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف قتل النساء والولدان من أهل الشرك وأدلتهم
 - 389 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث

 - 391 - ............................................ الكفار قتال يف ابملشركني االستعانة الرابع: املبحث
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 - 391 - ....................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف االستعانة ابملشركني يف قتال الكفار
 - 392 - ............................ آراء العلماء يف االستعانة ابملشركني يف قتال الكفار :املطلب الثاين

 - 393 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث
 - 395 - ....................................................... احلرم يف القتال حكم اخلامس: املبحث

 - 395 - .................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف حكم القتال يف احلرم
 - 396 - .......................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف حكم القتال يف احلرم

 - 396 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 398 - .......................................... القاتل إىل السلب دفع اإلمام منع السادس: املبحث

 - 398 - ........................ املطلب األول: األحاديث الواردة يف منع اإلمام دفع السلب إىل القاتل
 - 398 - ..............................املطلب الثاين: آراء العلماء يف منع اإلمام دفع السلب إىل القاتل

 - 399 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 401 - ........................................................ املشركني هدية قبول السابع: املبحث

 - 401 - ..................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف قبول هدية املشركني
 - 402 - .......................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف قبول هدية املشركني

 - 402 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث
 - 405 - ...............................................................اهلجرة وجوب الثامن: املبحث

 - 405 - .......................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف وجوب اهلجرة
 - 407 - ................................................ املطلب الثاين: آراء العلماء يف وجوب اهلجرة
 - 408 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 410 - ........................................................... البادية إىل اخلروج التاسع: املبحث
 - 410 - ....................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف اخلروج إىل البادية

 - 411 - ............................................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف اخلروج إىل البادية
 - 411 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 412 - ............................................................. الفصل السابع: مسائل اآلداب
 - 413 - ............................................................... هللا بغري اليمني األول: املبحث

 - 413 - .......................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف اليمني بغري هللا
 - 414 - ........................................ ء يف اليمني بغري هللا وأدلتهماملطلب الثاين: آراء العلما

 - 415 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 418 - ................................................. وشئت هللا شاء ما الرجل قول الثاين: املبحث
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 - 418 - ........................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف قول الرجل ما شاء هللا وشئت
 - 419 - .......................... راء العلماء يف قول الرجل ماشاء هللا وشئت وأدلتهماملطلب الثاين: آ

 - 419 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 422 - ................................................ وكنيته  النيب اسم بني اجلمع الثالث: املبحث

 - 422 - ........................... وكنيته املطلب األول: األحاديث الواردة يف اجلمع بني اسم النيب 
 - 423 - ......................... وكنيته وأدلتهم املطلب الثاين: آراء العلماء يف اجلمع بني اسم النيب 

 - 424 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 426 - ........................................................ الدعاء يف اليدين رفع الرابع: املبحث

 - 426 - ................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف رفع اليدين يف الدعاء
 - 427 - ................................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف رفع اليدين يف الدعاء وأدلتهم

 - 427 - ............................................... املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح .
 - 430 - .................................................... املسجد يف الشعر إنشاد اخلامس: املبحث

 - 430 - ................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف إنشاد الشعر يف املسجد
 - 431 - ...............................املطلب الثاين: آراء العلماء يف إنشاد الشعر يف املسجد وأدلتهم

 - 431 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 433 - ............................................................. قائماً  الشرب السادس: املبحث

 - 433 - ........................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف الشرب قائماً 
 - 435 - ......................................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف الشرب قائماً وأدلتهم

 - 436 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 439 - .............................................................. الثياب أفضل سابع:ال املبحث

 - 439 - ........................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف أفضل الثياب
 - 440 - ......................................... آراء العلماء يف أفضل الثياب وأدلتهم املطلب الثاين:

 - 441 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 443 - ......................................... األخرى على الرجل ووضع االستلقاء الثامن: املبحث

 - 443 - .................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف االستلقاء ووضع الرجل على األخرى
 - 443 - ...... املطلب الثاين: آراء العلماء يف األحاديث الواردة يف االستلقاء ووضع الرجل على األخرى

 - 443 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح
 - 446 - ............................................................... احلمام دخول التاسع: املبحث

 - 446 - ........................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف دخول احلمام
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 - 446 - ................................................. املطلب الثاين: آراء العلماء يف دخول احلمام
 - 446 - ................................................. املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح

 - 449 - ................................................................ احليات قتل العاشر: املبحث
 - 449 - ............................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف قتل احليات

 - 449 - ........................................... يف قتل احليات وأدلتهم املطلب الثاين: آراء العلماء
 - 450 - ................................................. مناقشة األقوال مع الرتجيح :املطلب الثالث
 - 452 - ................................................... مسائل احلدود واملعامالتالفصل الثامن: 

 - 453 - ................................................... الرابعة يف اخلمر شارب قتل األول: املبحث
 - 453 - .............................. األحاديث الواردة يف قتل شارب اخلمر يف الرابعةاملطلب األول: 

 - 455 - ............................ املطلب الثاين: آراء العلماء يف قتل شارب اخلمر يف الرابعة وأدلتهم
 - 455 - ................................................. ملطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيحا

 - 460 - ................................................... اجلرح اندمال قبل القصاص الثاين: املبحث
 - 460 - ............................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف القصاص قبل اندمال اجلرح

 - 461 - ........................... املطلب الثاين: آراء العلماء يف القصاص قبل اندمال اجلرح وأدلتهم
 - 461 - ............................................... املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح .

 - 463 - ................................................................ اللوطي حد الثالث: املبحث
 - 463 - ............................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف حد اللوطي
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 - 578 - ............................................. املطلب األول: األحاديث الواردة يف زكاة البقر.
 - 578 - .................................................... آراء العلماء يف زكاة البقر :املطلب الثاين

 - 579 - ................................................ ة األقوال مع الرتجيح.مناقش :املطلب الثالث
 - 581 - ................................................................. الركاز حكم الثاين: املبحث

 - 581 - ............................................ يف حكم الركاز املطلب األول: األحاديث الواردة
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 - 601 - ......................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف حتديد أقل املهر
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 - 603 - ................................................ املطلب الثالث: مناقشة األقوال مع الرتجيح.

 - 605 - .............................................................. النساء مبايعة اخلامس: املبحث
 - 605 - ........................................... املطلب األول: األحاديث الواردة يف مبايعة النساء
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 - 614 - .................................... ل: األحاديث الواردة يف املشي يف نعل واحدةاملطلب األو 
 - 614 - .......................................... آراء العلماء يف املشي يف نعل واحدة :املطلب الثاين
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 - 634 - ............................................................. مسائل اآلدابالفصل الثالث: 
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