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 شكر كتادير

، كٗبػػا أف شػػكر كثػػّبا كمػػا ينبالػػي ١ببللػػه كعنػػي  سػػلطانه  أٞبػػد س سػػبحانه كتعػػار كأشػػكر إين  
 ملى  مػػػن:  س رسػػػوؿ قػػػاؿ: قػػػاؿ يف حػػػديث أر هريػػػرة  كردس ال يتحقػػػق إال بشػػػكر النػػػاس كمػػػا 

، يىٍشػػػكيرً  منصػػػور فضػػػيلة الػػػدكتور إر  كالعرفػػػاف ٔبزيػػػل الشػػػكر أتقػػػدـ فػػػ ين. (ُ) س كيرً يىٍشػػػ ملى  النَّػػػاسى
 مػن كقتػهمل يبخػل علػي ك إ٪بػاز ، علػى كػاف حريصػا إذ  ، ا البحػثالػذم تػور اإلشػراؼ علػى هػذ يوسف

إين اسػتفذت مث قط؛ بل كلما طلبته أجػد  يسػتقبلِب بكػل ترحػاب كسػعة صػدر، رغػ  كثػرة انشػالاالته، 
  .عمر  يف له مدكابرؾ له يف علمه، ك  ،فجزا  س عِب خّبا حسن توجيهاته،بلحناته، ك من م

 علػىك جامعػة ا٤بدينػة العا٤بيػة ٗبػاليزاي، إدارة  على القائمْبإر  كاالمتناف الشكروافر ب أتقدـ كما
، كأعضػػام كأسػػاتذته ، ككػػذا أعضػػام قسػػ  علػػـو ا٢بػػديثرأسػػه  فضػػيلة الشػػيخ الػػدكتور خليفػػة التميمػػي

   .يد مساعدة، كله مساٮبة كفضل علي إل٪باز البحثك من قدـ يل خدمة  كلفِب، ك القس  ال
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 ملخص البحث

 تتضمنأما ا٤بقدمة فٛبهيد، كفصوؿ، كخاٛبة، كفهارس. هذا البحث يتألف بعد ا٤بقدمة من 
البحث، كمشكلة البحث، كأسئلة الدراسة، كمنهج اختيار ، كأهداؼ أٮبية ا٤بوضوع، كأسباب 

 ٨بتلف ا٢بديثفعرفت فيه تمهيد كأما ال كشكر كتقدير. ،دراسات السابقة، كخطة البحثالبحث، كال
مث شرحت حقيقة االختبلؼ بْب األحاديث النبوية، كأسباب حصوله. مث بينت لالة كاصطبلحا، 

كأما  .ة موجزة لئلماـ ابن بطاؿترٝب، مع ظاهراي ةتعارضمسالك رفع االختبلؼ بْب األحاديث ا٤ب
الٍب عدها ؤلحاديث للدراسة الننرية ل افخصصته -األساس يف البحث  كهي -ٟبسة فهي  فصوؿال

كذلك كفق ، كتاب االستسقام  آخر بدما من أكؿ الكتاب إر٨بتلف ا٢بديث  من ابن بطاؿاإلماـ 
إيراد األحاديث الٍب ظاهرها التعارض عند ابن بطاؿ، كٚبرٯبها مع ا٢بك  عليها صحة ا٤بنهج التايل:

 .إيراد قوؿ كرأم ابن بطاؿ يف دفع االختبلؼ كالتعارض عنهامث  .رح كجه التعارض بينهاش، ك كضعفا
مث  يراد أقواؿ كآرام ابقي العلمام يف هذ  األحاديث، كبياف الوجه األرجح لدفع التعارض عنها.إمث 

 ية.مث ذيلت الرسالة بفهارس علم .من خبلؿ هذ  الدراسةلنتائج الٍب توصلت إليها ختمت البحث اب

 كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى س كسل  على نبينا دمحم كعلى آله كصحبه.
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ABSTRACT 

 

        This research consists of an Introduction, two Sections, a Conclusion and Indexes. 

The introduction deals with the importance of the subject and the reasons behind choosing it. 

It also includes the objectives of the research, and its problems, questions of the study, the 

methodology of research, previous studies, the research plan, and Acknowledgements. In the 

first section I defined “ Mokhtalaf Alhadith’’ linguistically and idiomatically, and then 

demonstrate discrepancy between the Prophet Mohammad hadiths, and the reasons behind it. 

Then I explained ways to mitigate the dissimilarity between ostensibly discrepant Ahadiths 

with a brief profile of Imam Ibn Battaal. The second section - which is the basis for the 

research – is devoted to theoretical study of Ahadiths that Imam Ibn Battal considered “ 

Mokhtalaf Alhadith’’ starting from  the beginning of the book  to  ‘‘AL Istisqaa Book’’ 

according to the following methodology:Citing the Ahadiths, that are ostensibly discrepant, 

from Ibn Battal with their references and then judge their strength or weakness. Explaining 

the discrepancy between them. Reciting Ibn Battal’s view to alienate the difference and 

discrepancy from them. Reciting the rest of scholars’ statements and opinions about these 

‘Ahadiths’ and showing the probable method to alienate discrepancy from them. Then I 

concluded my research with some results I reached through this study. I also attached some 

scientific indexes to my research. Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings and 

peace upon our Prophet Mohamed and his family and companions. 
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كمن سيئات  ،كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا ،ف ا٢بمد هلل ٫بمده كنستعينوإ          
كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال ، من يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو .أعمالنا

  .كرسولوشريك لو، كأشهد أف ٧بمدان عبده 

َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ               
(1). 

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه

(2). 

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ   
َّمخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت

(3).)(4)   

                                     
 (102آؿ عمراف: اآلية ) (   سورة 1)
 1النساء: اآلية  (   سورة 2)
 71، 70األحزاب: اآليتاف:  (   سورة 3)
( رقم 6/187باب القوؿ عند النكاح، ) )كتاب النكاح،ُب ا٤بصنفىذا جزء من حديث خطبة ا٢باجة: أخرجو عبد الرزاؽ  (4)

( 3/1413)كتاب النكاح، باب ُب خطبة النكاح، ُب السنن كالدارمي(، 3720( رقم )6/262)ُب ا٤بسند كأٞبد  (،10449
ُب  كالَبمذم ،(1097( رقم  )1/172) ،، باب الرجل ٱبطب على قوسالصبلة )كتابُب السننأبو داكد ك ،  (2248رقم )
باب ، النكاح )كتابُب السنن (، كابن ماجو 1105( رقم )1/261) ،ما جاء ُب خطبة النكاح ، بابالنكاح )كتاب السنن

 كُب، (1404رقم)( 1/230) كيفية ا٣بطبة،  باب ا١بمعة، )كتابُب السننكالنسائي  ،(1892( رقم )1/329خطبة النكاح، )
كُب )كتاب عمل اليـو كالليلة، باب ما يستحب ، (1721( رقم )2/277)كتاب ا١بمعة، باب كيف ا٣بطبة، )الكربل السنن 

ا٤بسند ُب كأبو يعلى  (،255( رقم )1/114كابن أيب عاصم ُب السنة ) ،(10250) ( رقم9/182من الكبلـ عند ا٢باجة، )
 كالشاشي، (41-1/40 ) ٙبفة األخيار: ا٤بقدمة،كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار ،(5234ك 5233( رقم)6/150-151)

كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )كتاب ، (10499( رقم )10/211)كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب  (،914رقم)( 2/326ُب ا٤بسند )
 - من طرؽ (3/215) كيف يستحب أف تكوف ا٣بطبة،  ، بابا١بمعة كالبيهقي ُب السنن الكربل )كتاب (،2/217النكاح: 

 بو. عن عبد اهلل بن مسعود  -كاللفظ البن ماجو
ُب  الشيخ األلباينك  (،7/531(، كابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب )4/181، كالنوكم ُب شرح صحيح مسلم )كصححو الَبمذم
كصححو ٝباعة، منهم: ابن (: 5/487كقاؿ ابن رجب ُب فتح البارم ) كسكت عنو ا٢باكم كالذىيب.، صحيح السنن األربعة

 خراش كغّبه.
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 :أما بعد

 ،تعاىل أف ٱبتم رسلو بسيد ا٣بلق، كأفضل األنبياء كالرسل ٧بمد اهلل لقد شاءت حكمة 
فبعثو إىل الصراط ا٤بستقيم،  ليخرجهم من الظلمات إىل النور، كيهديهمأرسلو رٞبة للعا٤بْب،  الذمك 

 مه جه ين ىن من  ُّ  :ؿ ، قاعليو السبلـ ُب خّب أمة منذ أف خلق اهلل تعاىل آدـ
َّ ييىي مي خي حي جي يه ىه

كألمتو دين  ارتضى لو ك  ،(1)
َّ نبمب زب  رب يئ ىئ ُّ  قاؿ تعاىل:ما قبلو من الشرائع كاألدياف،  بو نسخاإلسبلـ، ف

(2)، 
َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ  كقاؿ تعاىل

(3).   

ڌ  چ كتابا  ،كدنياىم دينهم أمور من ا٣بلقإليو  ٰبتاج ما فيو كل ميًبينا كتاباعليو  كأنزؿ 

چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ
 ظلمات ُبا٤بتقوف  بو يستضيئ ىدلنورا ك  جعلوك  ،(4)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ : تعاىل قاؿ ،نقصافأك   أك زيادة أك تبديل أم تغيّب من حفظوك ، كالضبلؿ ا١بهل

چڱ  ڱ   ڱ
(5).   

چڦ  ڦ   ڤچ  قاؿ تعاىل:فا٢بكيم، ككصفو ب
 معا، ُب اللفظ كا٤بعُب احملكم: أم (6)

ڳ    گ  ڳ     گچ : قاؿ جل شأنوك ، (7)(يتخالف كال يتناقض ال الذم احملكم كا٢بكيم)قاؿ الشوكاين: 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں
 كال اختبلؼ فيها فليس اهلل أحكمها معناه): قتادة قاؿ (8)

                                     
 (110آؿ عمراف: اآلية ) (   سورة 1)
 (19آؿ عمراف: اآلية ) (   سورة 2)
 (85آؿ عمراف: اآلية ) (   سورة 3)
 (16ا٤بائدة: اآلية ) (   سورة 4)
  (9ا٢بجر: اآلية ) (   سورة 5)
 (2-1) تافيس: اآلي (   سورة 6)
 (.4/413) 1ط فتح الادير،الشوكاين، (  7)
 (1ىود: اآلية ) (  سورة 8)
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 كالفساد التناقض آياتو إىل يتطرؽ ال أنو ىنا العاـ اإلحكاـ فمعُب): (2)كقاؿ ا٣بازف .(1)(تناقض
  .(3) (عليو ا٤بتقدمة الكتب ٝبيع نسخ الكتاب ىذا فإف البناء كأحكاـ

فبل ٚبتلف أحكامو، كال تتناقض خلل، كال يدخلو زلل،  يعَبيوال  فكبلـ اهلل تعاىل كلو ٧بكم
 أقوالوباطل من بْب يديو كال من خلفو، كيف كىو كبلـ رب العا٤بْب، ا٢بكيم ُب يأتيو  ، كالأقوالو

رآف من على أف القتعاىل البارئ استدؿ ك٥بذا ؛ كيأٌب يكوفسعليم ٗبا كاف كمضى، كٗبا ال ،كأفعالو
 رت يب ىبنب مب زب ُّ  :قدرتو تجلقاؿ ف ،كالتباين فيو بعدـ كجود االختبلؼ عنده

َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت
 كبلـ من كاف لو أم): (5)ابن عطيةقاؿ   ،(4)

 إذ ؛ٝبعو ٲبكن ال الذم كالتناُب التناقض فيو كظهر ،القصور من البشر كبلـ ُب ما لدخلو البشر
 .(6) (علما شيء بكل احمليط كبلـ ىو إذ ؛عنو منزه كالقرآف البشر، كبلـ ُب موجود ذلك

 يفهمحٌب  ،من حبلؿ كحراـ، ككعد ككعيد وبياف ما جاء ُب كتاب رسولو إىل   ككلأك 
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ قاؿ تعاىل:كينتهوا عند نواىيو،  فيمتثلوا أكامره، شرعو لناسا

چڤ   ڤ  ڦ
(7).  

ۆئ  ۈئ  ۈئ    چقاؿ تعاىل: النبوية، السنة ب  اهلل تعاىل نبيو أيدلتحقيق ذلك األمر ك 

چېئ  ېئ
ما جاء  قولو كيؤيد .(9)كما قاؿ اإلماـ الشافعيىي السنة   ُب اآليةكا٢بكمة  ،(8)

                                     
 (2/438) 1، طمعالم التنزيلالبغوم، (  1)
طباات  ،ابن قاضي شهبة. ىػ741  سنةتوُب، عبلء الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم أبو ا٢بسن، ا٤بعركؼ با٣بازفىو (  2)

 (.3/42) 1ط ،الشافعية
 (.2/470) 1ط لباب التأكيل في معاني التنزيل،ا٣بازف، (  3)
 82(  سورة النساء: اآلية: 4)
ق. ابن 518، توُب سنة اإلماـ، ا٢بافظ، األندلسي، الغرناطي، ا٤بالكي، أبو بكر غالب بن عبد الرٞبن بن غالبىو (  5)

 (.19/586) 11، طالقيرالذىيب، (، ك 2/458) 1ط ،الصلة ،بشكواؿ
 (.2/83) 1ط المحرر الوجيز،بن عطية، (  ا6)
 (44النحل: اآلية ) (   سورة7)
 (113(   سورة النساء: اآلية )8)
 (.144ص) 1ط ،الرتسالةالشافعي، (  9)



4 
 

، أال يوًشكي أال إين أكتيتي الكتابى كمثلىو معو: قاؿ اهلل  سوؿف ر أ  كىًربا٤بقداـ بن مىٍعدم  عن 
فأىًحلُّوه، كما كجدًبي  لقرآف، فما كىجىدًبي فيو من حبلؿيقوؿ: عليكم ّٔذا ا (1)شىبعافي على أريكتو رىجيل

أراد بو ) :تعليقو على ا٢بديثُب  (3)قاؿ اإلماـ البغوم .(2) ا٢بديث...فحىرّْميوهكجدًبي فيو من حىرىاـو 
بو أنو أكٌب من الوحي غّب ا٤بتلو، كالسنن الٍب مل ينطق القرآف بنصها مثل ما أكٌب من ا٤بتلو، قاؿ اهلل 

:  ُّ َّىب نب مب
 .(5)(فالكتاب: ىو القرآف، كا٢بكمة: قيل: ىي السنة ،(4)

                                     
، ألريكة: السرير ُب ا٢بجلة من دكنو سَب، كال يسمى منفردا أريكة. كقيل ىو كل ما اتكئ عليو من سرير أك فراش أك منصةا(  1)

 (.1/40)مادة أرؾ،  1البن األثّب، ط النهاية، منصة
نة قاضية على الكتاب، )ا٤بقدمة، باب الس ُب السنن (، كالدارمي17174( رقم )28/410)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 2)
 ُب السنن (، كابن ماجو4604)رقم ( 1/690))كتاب السنة، باب لزـك السنة، ُب السنن  كأبو داكد، (606( رقم )1/473

)كتاب العلم، باب ما هني عنو أف يقاؿ ُب السنن كالَبمذم (، 12)رقم  ، (1/14)تعظيم حديث رسوؿ اهلل  )ا٤بقدمة، باب
كتاب الصيد كالذبائح، باب أكل ٢بـو كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار)(، 2664)رقم  ،(1/600 )عند حديث النيب 

، باب االعتصاـ بالسنة، كما يتعلق ّٔا نقبل كأمرا كزجراابن حباف ُب صحيحو )اإلحساف: ا٤بقدمة، ك (، 3/516ا٢بمر األىلية، 
كتاب الضحايا، باب ما )ُب السنن الكربل كالبيهقي (، 1/180)كتاب العلم، ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم ، (12)رقم ( 189/ 1

  .(9/332جاء ُب أكل ٢بـو ا٢بمر األىلية، 
األلباين ُب اإلسناد، ككافقو الذىيب، كصححو  حسن غريب من ىذا الوجو، كقاؿ ا٢باكم: صحيحكقاؿ الَبمذم:       

 (.4604) صحيح أيب داكد
اكد ُب السنن)كتاب د(، كأبو 39/286/23861د ُب ا٤بسند )ٞبأخرجو أأيب رافع،  حديث :منها كللحديث شواىد 

(  ،1/14و ُب السنن )ا٤بقدمة، باب تعظيم حديث رسوؿ اهلل ج، كابن ما(4605( رقم)1/22، باب ُب لزـك السنةالسنة، 
كابن  (،2663( رقم ) ،1/600مذم ُب السنن )كتاب العلم، باب ما هني عنو أف يقاؿ عند حديث النيبَب كال (،13) رقم
( 1/189، نفسوكلها عن اهلل ال من تلقاء  ذكر ا٣برب ا٤بصرح بأف سنن ا٤بصطفى اف ُب الصحيح )اإلحساف: ا٤بقدمة،  حب

عن سامل أيب النضر عن عبيد اهلل بن أيب رافع عن  من طرؽ،( 1/413/372)كتاب اإلٲباف،  ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم، (13رقم )
 بو. أيب رافع

، قلت: مل ٱبرجا أليب النضر سامل، عن صحيح على شرط الشيخْب كمل ٱبرجاه قاؿ ا٢باكم:ك كقاؿ الَبمذم: حسن صحيح.  
  رافع، كال عبيد اهلل، عن أبيو.عبيد اهلل بن أيب

( رقم 1/465ُب السنن )كتاب باب ُب تعشّب أىل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، عند أيب داكد العرباض بن سارية حديث ك 
(3050)  
تذكرة ك (، 19/439) 11ط ،القيرالذىيب، ق.  516توُب سنة  ،الشافعي ا٢بسْب بن مسعود أبو ٧بمد البغوم،ىو (  3)

 .(4/1257) 1ط لو، الحفاظ
  129:ةسورة البقرة: اآلي(  4)
 (1/201) 2ط شرح القنة،البغوم،  (  5)
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: اإلماـ كقاؿ   متلو كحي أحدٮبا: قسمْب: على  رسولو إىل اهلل من ينقسم الوحي)ابن حـز
 كال النظاـ معجز كال مؤلف غّب منقوؿ  مركم كحي كالثاين: القرآف، كىو النظاـ معجز تأليفا مؤلف
  .)(1) اهلل رسوؿ عن الوارد ا٣برب كىو مقركء، لكنو متلو

ما أّٔم  ةر فسمما أٝبل منو، ك  ةفصلمك  ،ُب القرآف ما أشكل ةحوضم النبوية فجاءت السنة
ال زيادة  ،كلو ٧بكمةىي ُب ذلك  ك  خصصت بعض عمومو،مطلقو، ك ت بعض قيدكما أهنا ،  منو

من  نبيو  تعاىل قد عصمتضاد كال تعارض، ألف اهلل ال اختبلؼ فيها كال فيها كال نقصاف، ك 
 َّيه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن چ :شأنو جلٌ قاؿ ف ،ذلك

(2)
ال يتكلم من تلقاء : أم 

 كال زيادة غّب من كامبل الناس إىل يبلغو بو، أمر ما يقوؿ إ٭بانفسو، كحسب ما هتواه نفسو، ك 
فيما ليس فيو حكم، فبحكم اهلل  كما سن رسوؿ اهلل )الشافعي:  اإلماـ قاؿ كما نقصاف،

 أريد  اهلل رسوؿ من أ٠بعو شيء كل أكتب كنت: قاؿ  عمرك بن اهلل عبد عنك  .(3)(سنو
 بشر،  اهلل كرسوؿ اهلل، رسوؿ من تسمعو شيء كل تكتب إنك: فقالوا قريش فنهتِب حفظو،
 كتب،ا : فقاؿ ، اهلل لرسوؿ ذلك فذكرت الكتاب، عن فأمسكتي  ،كالرضا الغضب ُب يتكلم

 .(4) حق إال مِب خرج ما بيده، نفسي فوالذم

                                     
(1 ،  (1/140) 1، طاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ(  ابن حـز
 4ك3:تافة النجم: اآلير و س(  2)
 .(151 )ص 1ط الرتسالة،الشافعي،  ( 3)
كمن -( 26907( رقم )13/461كتاب العلم،   )كتاب األدب، باب من رخص ُبُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (4)

( رقم 11/58)ُب ا٤بسند كأٞبد  -( 3646)رقم ( 552/ 1)اب العلم، باب ُب كتابة العلم، )كتُب السنن طريقو أبو داكد 
الكبّب ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 501( رقم )1/429)ا٤بقدمة، باب من رخص ُب كتابة العلم،  ُب السنن (، كالدارمي6510)
اهلل، عن يوسف بن  ( من طريق الوليد بن عبد1/176كتاب العلم، )ُب ا٤بستدرؾ ، كا٢باكم (14264( رقم )13/422)

 ماىك، عن عبداهلل بو. 
كقاؿ ا٢باكم: ركاة ىذا ا٢بديث قد احتجا ّٔم عن آخرىم، غّب الوليد ىذا، كأظنو الوليد بن أيب الوليد الشامي، كقد غلبت       
: كذا قاؿ، كإ٭با ىو الوليد بن (4/46) الصحيحةُب  احتج مسلم بو. كتعقبو األلباين فإف كاف كذلك، فقدأبيو الكنية، على 

 الدار حجازم، كىو ثقة كما قاؿ ابن معْب، كابن حباف. عبداهلل بن أيب مغيث موىل بِب
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اف كك ، كبلغ فيها أحكاـ اهلل تعاىل كشرعو، كقد اختلفت األحواؿ الٍب تكلم فيها النيب 
 كلذا تعددت كأنفع حسب حالو كما يراه أصلح لوكل الكراـ،   ٯبيب من سألو من الصحابة ،

 .بعضها ٨بتلفة أك متعارضةأف  يبدكبل كإف كاف السؤاؿ نفسو،  هم،جاباتو ١بماعة منإ

بتبليغ الرسالة، كعلم أمتو الكتاب كالسنة، فأدل األمانة على أكمل  كىكذا قاـ النيب 
ربو، ٍب قاـ الصحابة  من اليقْب أتاه حٌب جهاده حق اهلل ُب كجو، كنصح األمة خّب نصح، كجاىد

فأخذ الصحابة  رضي اهلل عنهم أٝبعْب من بعده ٕبمل تلك األمانة، كإببلغها إىل من بعدىم.
  على ىذه ا٢باالت كلها. رضي اهلل عنهم ما ٠بعوه عنو، أك فعلو 

منهم ما كاحد أدل كل ف، هتم ُب ا٢بفظ كالضبطاجفاكتت در ت رضي اهلل عنهم هنمٍب إ
ابة ُب بداية األمر خوفا من أف كاف ينهاىم عن الكت وأن، علما ظو عن النيب استطاع حف

  ينزؿ عليو بْب الفينة كاألخرل. تلط أقوالو مع كبلـ اهلل تعاىل الذمٚب

٨بتلفة كأحواؿ ُب أكقات  ٝبعْب ما ٙبملوه عن النيب رضي اهلل عنهم أىم أيضا قد بٌلغوا ك 
 دكفبعض الكبعضهم ٰبفظ  ،فيبلغو كما ٠بعو من النيب  ،ٰبفظ اللفظكاف بعضهم  ك من حياهتم، 

ٍب ، يؤدم با٤بعُبف، يستحضر ا٤بعُب ا٢بفظ لكنو ال يستطيع الكل، فّبكم ما ٠بعو ٨بتصرا، كبعضهم 
يع ، بل كجد فيهم من ال يستطا من الصحابةضبط ٝباعة منهم أقلف أخذ عنهم التابعوف، مع كو 

 معا.حفظ اللفظ كا٤بعُب 

كذلك فضل اهلل ، بْب أىل العلم ما ٰبصل من التفاكت ُب الفهم كاإلدراؾكيضاؼ إىل ىذا 
 هئ مئ خئ حئجئ يي  ُّ  :تعاىل اهلل يؤتيو من يشاء، كىي سنة اهلل ُب خلقو، قاؿ

                                                                                                                 
ىذا ٚبليطا من ا٢باكم، تبعو  أخشى أف يكوف(، كقاؿ: 6/69كصحح إسناده الشيخ أٞبد شاكر ُب تعليقو على ا٤بسند )       

فيو الذىيب! أما أكالن: فإف الوليد بن عبد اهلل ىنا، ىو الوليد بن عبد اهلل بن أيب مغيث، كما ىو ثابت ُب ركاية أيب داكد، ساؽ 
 نسبو كامبل.

فإف  ؛كأما ثانيا: فإين مل أجد ُب الركاة الوليد بن أيب الوليد الشامي مطلقان، فضبل عن أف يكوف من الركاة ُب صحيح مسلم      
الوليد بن أيب الوليد الذم ركل لو مسلم: ىو القرشي موىل عمر، كقيل موىل عثماف، كىو مدين ليس بشامي، كأبوه  أبو الوليد 

 !، فأىن يكوف ما قاؿ ا٢باكم؟!هللا٠بو عثماف ال عبد ا
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َّ حبجب
ىل ): لو قيل ٤با علي فهذا نبياء، فمن دكهنم أكىل بالتفاكت، أفهاـ األ تفاكتتفإذا  ،(1)

، ما أعلمو إال (2)ال كالذم فلق ا٢ببة، كبرأ النسمةلوحي إال ما ُب كتاب اهلل؟ قاؿ: عندكم شيء من ا
   .(3) (فهما يعطيو اهلل رجبل ُب القرآف، كما ُب ىذه الصحيفة

ال يصلْب أحد  ٥بم: النبوم ُب فهم قولو  كقد اختلف الصحابة رضي اهلل عنهم ُب العهد
كُب ىذا جاء عن ٝباعة معُب غّب الذم فهمو اآلخركف. منو ، إذ فهمت (4)العصر إال ُب بِب قريظة

 .(5) قولو: رب مبلغ أكعى من سامع النيب 

 عن فضبل ،العلماء من كثّب معناىا يعلم ال قد يكوف ُب القرآف آيات)قاؿ ابن تيمية: ك 
 لغرابة يكوف تارة كذلك ،ىذا يعرفو ما ىذا على يشكل قد بل ،معينة آية ُب ذلك كليس ،غّبىم
 لعدـ كتارة ،ا٢بق معرفة من ٛبنعو اإلنساف نفس ُب لشبهة كتارة ،بغّبه ا٤بعُب الشتباه كتارة ،اللفظ
كحده  الكرًن ما ذكره شيخ اإلسبلـ ال ٱبص القرآفك . (6)(األسباب من ذلك لغّب كتارة ،التاـ التدبر

.  بل يسرم ُب كل العلـو

٨بتلفة األلفاظ، كإف كاف األمر ُب  أحاديث عن النيب  ، كغّبىافوردت ٥بذه األسباب
 .ةتعارضكأهنا مبعضها  بدا حكم كاحد، بل  قصة كاحدة، أك

                                     
 79األنبياء: اآلية: ة ر و س (  1)
 (.1/231) 1، طسحاؽ بن إبراىيم الفارايبإل معجم ديواف األدب. كىي النػٍَّفس النَّسىم هانىسىمة ٝبعي ال (  2)
( عن أيب جحيفة قاؿ: قلت 4047 ) رقم( 1/551)، باب فكاؾ األسّب، )كتاب ا١بهاد كالسّبُب الصحيح أخرجو البخارم  (  3)

   لعلي بو.
. قريظة ىو اسم رجل نزؿ أكالده قلعة حصينة بقرب ا٤بدينة فنسبت إليهم، كقريظة من أكالد ىاركف النيب صلوات اهلل عليو (4)

 (. 10/379) 1للسمعاين، ط األنقاب
، كمسلم (946)رقم ( 1/129)، صبلة الطالب كا٤بطلوب راكبا كإٲباء ، باب ا٣بوؼ )كتابُب الصحيح البخارم  أخرجو  كا٢بديث

  .من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر  بو (1770)رقم ( 1/756)ا٤ببادرة بالغزك،  ، بابا١بهاد كالسّب )كتابُب الصحيح 
)كتاب ُب الصحيح  (، كمسلم67) رقم( 1/18))كتاب العلم، باب رب مبلغ أكعى من سامع، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  5)

)ا٤بقدمة، باب من بلغ علما، ُب السنن (، كابن ماجو 1679)رقم ( 1/714)القسامة، باب تغليظ ٙبرًن الدماء كاألعراض كاألمواؿ، 
، ُب السنن  (، كأبو داكد233)رقم ( 1/58) من حديث أيب بكرة ( 1947)رقم ( 1/298)) كتاب ا٤بناسك، باب األشهر ا٢بـر
 ،.كاللفظ البن ماجو 

 .(17/216) 2، طمجموعة الفتاكلابن تيمية،  ( 6)
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لطعن فيو ٕبجة كجود التضاد كاالختبلؼ ء اإلسبلـ الدخوؿ من ىذا الباب لاحاكؿ أعدكقد 
تتبعوا  فمن األحاديث، النوع  ، فتصدكا ٥بذافتفطن أىل العلم ٥بذه ا٤بسألة؛ بْب النصوص الشرعية

بْب غّبىا من النصوص بينها ك  كأ ،بينهاالظاىرم كثّبا من األحاديث الٍب يطرقها احتماؿ التعارض 
 كردكا الشبو،ة الٍب سيقت من أجلها، يكبينوا معانيها ا٢بقيق، االختبلؼفعوا عنها األخرل، فد

مذىب من أراد ضرب ا٢بديث بعضو  )كبطل ،عن ىذا الدين هك ما أثار ك  ،األعداءكدحضوا افَباءات 
، علمو من علمو ه،ليس شيء من كل ذلك ٨بالفا لسائر  كصح أف ،ببعض أك ضرب ا٢بديث بالقرآف

  عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب خّب ا١بزاء.فجزاىم اهلل  ،(1) (كجهلو من جهلو

أحببت أف النصوص الشرعية،  عناالختبلؼ كالتضاد  رفعكمساٮبة مِب كلو بطريق غّب مباشر ُب 
 ،كىو اإلماـ ابن بطاؿ، ٨بتلف ا٢بديث بابا٢بديث الذم أدىل بدلوه ُب ماما من أئمة الفقو ك أختار إ
  ، كاهلل ا٤بوفق للصواب.شرح صحيح البخارمكتابو  من خبلؿ ىذا الباب و ُبجهبدراسة منكذلك 

 أىمية الموضوع:

بْب العلـو الشرعية حٌب  مكانتوعلم ٨بتلف ا٢بديث ُب الذب عن السنة النبوية، ك  أٮبية -
العلماء من كيضطر إىل معرفتو ٝبيع ىذا فن من أىم األنواع، )قاؿ فيو اإلماـ النوكم: 

 .(2)(الطوائف

 .ُب ىذا الشرحٗبختلف ا٢بديث بطاؿ ابن ئلماـ االعتناء الكبّب ل -

، كيف كىو تلميذ اإلماـ با٢بديث ا٤بعتنْب ا٤بذىب ا٤بالكي ـعبلأن م اؿيعترب ابن بىطَّ  -
ةرى فٍ بن أيب صي ا ا٤بهلباحملدث 

ُب األندلس بعد  نشر صحيح البخارمكاف لو الفضل ُب   الذم (3)
  .رجوعو من ا٤بشرؽ

                                     
(1 ) ،  (2/35، )1ط، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ابن حـز
 (.392، )1، طالتاريب مع شرحو تدريب الراكم للقيوطي، النوكم (  2)
 الصلةابن بشكواؿ، ق. 430، توُب سنة شرح صحيح البخارملو  ،األندلسي، ا٤بهلب بن أٞبد  بن أيب صفرة ىو اإلماـ  ( 3)

 (.17/579) 11ط ،القيرالذىيب، ك  (،2/626) 1ط
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ن كيناقشها م، ةدلٌ األ حيث يوردُب عرض ا٤بسائل الفقهية  اتصافو باإلنصاؼ كا٤بوضوعية -
 بل خالف رأيهم ُب غّب ما مسألة. ، للمذىب الذم ينتمي إليو تعصب غّب

 القواعدمن كقد أسس فيو لكثّب من أكائل الشركح لكتاب صحيًح البخارم، كشرحو  -
  .، كبعضها ال يوجد إال ُب كتابوعن األئمة ا٤بتقدمْب ط، كما أنو حول كثّبا من النقوؿكالضواب

 أتسباب اختيار الموضوع:

 أٮبيتو الٍب سبق بياهنا. -

يتبُب أىلو ىذا ا٤بذىب، ٩با يلزمِب  (1)مالكي ا٤بذىب، كأنا أنتمي إىل بلد كوف ابن بطاؿ-
 .كضوابطو كمصطلحاتودراسة ىذا ا٤بذىب كالتعرؼ على قواعده 

  دفع التعارض كالتضاد عن أحاديثو من خبلؿ شرح ابن بطاؿ لو.خدمة صحيح البخارم، كذلك ب -

ع رد  يستطي ٗبسائلو من اعتُب بو كأملٌ ف الفقو كا٢بديث،كوف علم ٨بتلف ا٢بديث ٯبمع بْب -
 .ُب األمةأعداء اإلسبلـ  هاكثّب من الشبهات الٍب يبثٌ 

 ،فيو الذب عن علماء ا٢بديث ه كضوابطوقواعدإظهار ك  ،ف إبراز علم ٨بتلف ا٢بديثإ  -
 دراسة أسانيدهم ىو بأف ٮبٌ  ىل ا٢بديثأل ماهتامهتعلى ا، كالرد كأذنأّم شبهات ا٤بستشرقْب دحضك 

 .اتوهناألحاديث دكف م

 أىداؼ البحث:

ٗبا أنو ال يوجد مؤلف ٯبمع كل القواعد الٍب تستعمل ُب ا١بمع بْب األحاديث الٍب  -
ظاىرىا التعارض، بل كثّب من ذلك متناثر ُب بطوف أمهات الكتب الفقهية أك الشركح ا٢بديثية، لذا 

ُب التعامل مع ىذا النوع من األحاديث، سيساىم  -كىو إماـ فقيو  -نهج أحد الشراح فدراسة م
 ُب إبراز تلك القواعد كالضوابط، ٩با يسهل االستفادة منها ُب التعامل مع ٨بتلف ا٢بديث.

                                     
  ا٤بغرب األقصى ىوك   ( 1)
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 معرفة منهج اإلماـ ابن بطاؿ ُب ٙبديد ا٢باؿ الٍب يتحقق بو االختبلؼ بْب األحاديث النبوية. -

 معرفة مسالك ابن بطاؿ ُب دفع التعارض كالتضاد بْب األحاديث النبوية. -

 مشكلة الدارتسة:

 ٗبا أنو كجدت ٦بموعة من النصوص الشرعية ظاىرىا يفهم منها التعارض بينها، فقد استغل
ه للناس بأنو دين لنيل من ىذا الدين العظيم، كإظهار األمر لأعداء اإلسبلـ قدٲبا كحديثا ىذا 

كال يصلح أف يكوف  ،من كضع البشرليس إاٌل ات، كاالختبلفات بْب أكامره كنواىيو، فهو التناقض
. منهج حياة للناس خصوصا ُب ىذا العصر،   عصر التكنلوجيا كالعلـو

، كبياف أف ما يبدك من تأٌب أٮبية ابراز علم ٨بتلف ا٢بديث رد على مثل ىذه االفَباءاتكلل
خفيت على كثّب من الناس،  يا، كإ٭با كانت لو أسبابليس حقيقالتعارض على بعض النصوص 

كلكل ما ركم من األحاديث كما قاؿ اإلماـ إسحاؽ بن راىويو: )  -العلماء لكنها مل ٚبف على
الذم أزاؿ  ،اإلماـ ابن بطاؿ كمن ىؤالء األعبلـ  -((1)ا٤بختلفة معاف يعلمها أىل العلم ّٔا

 االختبلؼ كالتضاد عن ٦بموعة من األحاديث النبوية الٍب ىي من ىذا الصنف.

ُب التوفيق بْب ما ظاىره  ىذا اإلماـ البحث ىو الكشف عن منهجىذا أساس فكاف 
 ا، كإبراز أصولو كقواعده الٍب سار عليها ُب ذلك.ألحاديث النبوية أك الَبجيح بينهالتعارض بْب ا

الضابط ١بمع ا٤بادة العلمية شرحو للصحيح، الستخراج ا٤بادة، ككاف تتبع  ذلككقد تطلب 
ىو: كل حديث صرح فيو اإلماـ ابن بطاؿ بأنو يتعارض أك ٱبتلف مع نص آخر، أك حاكؿ ا١بمع 

 يشر إىل حصوؿ االختبلؼ كالتعارض. مل أك الَبجيح بينو كبْب نص آخر، كإف 

 أتسئلة الدراتسة:

 ُب دفع االختبلؼ عن األحاديث؟ما ىو منهج ابن بطاؿ  -

                                     
 (.23، )ص1، طاالنتصار ألصحاب الحديثالسمعاين، (  1)
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دفع االختبلؼ عن األحاديث ترتيب مسالك ىل التـز اإلماـ ابن بطاؿ منهج احملدثْب ُب  -
 النبوية؟

 ىل كفق اإلماـ ابن بطاؿ ُب دفع االختبلؼ عن األحاديث رأل أهنا متعارضة؟ -

 منهج البحث:

سلكت ُب ٕبثي ىذا ا٤بنهج االستقرائي التحليلي، كذلك ٔبمع األحاديث الٍب أشار  - 1
 .ىا التعارض مع نصوص أخرلاإلماـ ابن بطاؿ إىل أف ظاىر 

العلم ٩بن كجد مع رأم غّبه من أىل ُب ا١بمع أك الَبجيح بْب األحاديث مقارنة رأيو  -2
 ا٤بسألة. بياف القوؿ الراجح ُب ٥بم كبلـ ُب تلك األحاديث، مع

 .الشرح نفسوككذا  ،الصحيححسب ترتيب  األحاديثترتيب  -3

  .بذكر اسم السورة كرقم اآلية عزك اآليات القرآنية -4

 ، كذلك على الطريقة التالية:ريج األحاديثٚب -5

ىذه  ألف؛ خرجو من الكتب الستة، فإين أأك ُب أحدٮباكاف ا٢بديث ُب الصحيحْب   إذا -
إال أف تكوف كتب شركحها، إىل  كأيضا ألين سأحتاج إىل الرجوع ، السنةُب صوؿ األالكتب تعترب 

 .غّبىا ىناؾ فائدة تقتضي ذكر مصادر أخرل

مع بياف  أتوسع ُب التخريج حسب ا٢باجة،كإف كاف ا٢بديث خارج الصحيحْب، فإين  -
 .صحة كضعفا ا٢بديث درجة

إذا كاف ا٢بديث ٨برجا ُب أحد الكتب ا٤برتبة على األبواب الفقهية، فإين أذكر اسم ك  -
 ا٢بديث.الصفحة، كرقم الكتاب، كالباب، كرقم 
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ُب غّبىا كا٤بسانيد كا٤بعاجم كاألجزاء كغّبىا، فإف كاف الكتاب  كاف ا٢بديث ٨برجا  كإذا -
ا٢بديث، كأما إف مل يكن مرقم  مرقم األحاديث، فإين أذكر رقم ا١بزء، كرقم الصفحة، كرقم

 ا١بزء كالصفحة.ذكر األحاديث، فإين أكتفي ب

 ُب ا٥بامش إىل مصدره.باإلحالة  الرسالةتوثيق كل ما يرد ذكره ُب  - 6

 .ُب البحثالواردة الغريبة شرح ا٤بفردات  -7

موضع ُب أكؿ ، كذلك بذكر ا٠بو كنسبو، كتاريخ كفاتو، األعبلـ غّب ا٤بشهورةب التعريف -8
 .من الرسالةو في در ك 

 الدراتسات القاباة:
للطلبة كخصصتو ٕبثي ىذا أخذتو من بنك ا٤بواضيع الذم أعدتو جامعة ا٤بدينة العا٤بية  عنواف       

امعية، ككذا عديد من فهارس البحوث كالرسائل ا١بال ةعاجر ٗب ٍب قمت ،الباحثْب مرحلة الدكتوراه
من كتب ُب  -حسب علمي ا٤بتواضع  -لم أجدػفُب الشبكة العنكبوتية،  تٕبثا٤بكتبات العامة، كما 

   ا٤بوضوع.

األفاضل، ٕبثا كقف  الباحثْب بعد أف أ٪بزت حوايل ثلثي البحث، أرسل إيل أحد اإلخوةك 
عليو ُب الشبكة العنكبوتية، كٰبمل عنواف: منهج ابن بطاؿ ُب ٨بتلف ا٢بديث من خبلؿ كتابو شرح 

من  ةأكؿ الكتاب إىل آخر كتاب الصبلة، كىو عبارة عن رسالة ماجسَب مقدم صحيح البخارم من
الطالب مداح تامر ُب جامعة ا١بزائر. كبعد تصفحي للبحث، تبْب يل أكجو االختبلؼ بْب ٕبثو 

 كٕبثي كما يلي:

تناكؿ البحث من أكؿ الكتاب إىل آخر كتاب الصبلة، بينما ٕبثي ىو من أكؿ الكتاب    -
 اب االستسقاء.إىل آخر كت

٦بموعة من األحاديث من ٨بتلف ا٢بديث، مع أف كبلـ اإلماـ ابن بطاؿ الباحث اعترب    -
 65، ك63، ك56ص رٰبا ُب ذلك، مثاؿ: ليس ص
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ا٢بديث الواحد الذم اختلفت ألفاظو لوركده من أكثر من طريق من الباحث عٌد    - 
 .130، ص104، ص98، ص٨72بتلف ا٢بديث، مثاؿ: ص

دفع االختبلؼ عن األحاديث الٍب ، لسالك أىل العلمبإيراد مكثّبا الباحث  مل يهتم    - 
 ُب بعض األحياف ال يذكر نوعها.إليها ذكرىا، كإف أشار 

 ُب قسم الدراسة ٱبتصر الكبلـ، كال ٰبرر مواضع االختبلؼ.   -  

، ٕبتة، فيورد ُب بعض ا٤بباحث ٱبرج عن موضوع ٨بتلف ا٢بديث إىل مباحث فقية    -  
على ف ٥با عبلقة ٗبوضوع ٨بتلف ا٢بديث، حٌب غلب اآلراء كا٤بذاىب الفقهية، دكف أف تكو  كيناقش

 .ٕبثو الدراسة الفقهية، بدؿ موضوع ٨بتلف ا٢بديث

سلكت ُب ٕبثي )ا٤بطلب الرابع: الدراسة كالتعليق( منهج احملدثْب ُب الدراسة   -   
 ى منهج معْب ُب دراسة مسائل ٨بتلف ا٢بديث.كالتقسيم، ٖببلفو فإنو مل يسر عل

اء ُب الدراسة كالَبتيب اختلفت عن طريقتو ٛباما سو  طريقة تناكيل للمسائلكعموما   -  
 كالَبجيح، كاهلل تعاىل أعلم.

على الرسائل منها كقفت ك  ث أخرل ٥با عبلقة بشرح ابن بطاؿ للصحيح،و ٕبىذا كقد أ٪بزت 
 التالية:

الطهارة كالصبلة، رسالة ماجسَب، لصحيح البخارم ُب بايب  وُب شرح اؿاعات ابن بطإٝب -
، كالظاىر أنو مل يطبع لطالب عدناف عبد اللطيف الفهداكم، ل2012امعة األنبار العراقية، سنة ج

 بعد

البخارم، رسالة ماجسَب، جامعة أقواؿ ابن بطاؿ ُب التفسّب من خبلؿ كتابو شرح صحيح  -
مل  للطالب سيف بن منصر ا٢بارثي. 2005سبلمية، كلية أصوؿ الدين، سنة ماـ ٧بمد بن سعود اإلاإل

 يطبع بعد
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أقواؿ ابن بطاؿ ُب مسائل العقيدة، كمنهجو ُب تقريرىا ُب كتابو شرح صحيح البخارم. رسالة  -
، مل ق، للطالب سعيد بن مشبب القحطاين 1426ماجسَب، جامعة ملك سعود، كلية الَببية، سنة 

 .يطبع بعد

العلماء، كإظهار  دراسة كتب أىلبالتقعيد لو، أك علم ا٤بختلف أما ا٤بؤلفات الٍب تناكلت 
 ُب ىذا الفن فهي كثّبة منها:  مضوابطهمناىجهم ك بيػاف ك 

،  ٙبقيق رفعت فوزم، نشر دار األـ، طبع مع كتاب لشافعياختبلؼ ا٢بديث ل -1
 .ـ 2011ق/1432الوفاء، 

سبلمي، طبع عدة طبعات منها طبعة ا٤بكتب اإل، ابن قتيبة ،تأكيل ٨بتلف ا٢بديث -2
 ا٢بديث سنةمد ٧بيي الدين األصفر، كطبعة دار ٧بـ، ٙبقيق: 1999ق/1419سنة 
  .من الطبعات ، كغّبىاسعيد السنارم ٙبقيق ـ،2006ق/1427

مؤسسة الرسالة ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، أبو جعفر الطحاكم، شرح مشكل اآلثار - 3      
 .ـ 1494ىػ،  1415

، ٙبقيق، موسى ٧بمد علي، طبعة عامل بن فورؾ كبيانو، أبو بكر مشكل ا٢بديث - 4
 ـ.1985الكتب ببّبكت، 

، طبع بدار اآلثار علي حسْب البواب، ٙبقيق، بن ا١بوزمبو الفرج أ ،كشف ا٤بشكل - 5
 .، دكف تاريخ الطبعبالرياض

، طبعة آّلس العلمي دمعبد اهلل بن علي النج ،مشكبلت األحاديث النبوية كبياهنا - 6
 ـ.1986ق/1406السلفي، بباكستاف، 

، طبعة دار الفضيلة، سامة ا٣بياطأ احملدثْب كاألصوليْب كالفقهاء، ٨بتلف ا٢بديث بْب - 7
 .ـ2001ق/1421

، ، طبعة دار النوادرنافذ حسْب ٞباد كتورد لا ،٨بتلف ا٢بديث بْب الفقهاء كاحملدثْب - 8
  ـ,2007ق/1428سنة 
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، ةسوسعبد آّيد ال ،يق كالَبجيح بْب ٨بتلف ا٢بديث كأثره ُب الفقو اإلسبلميالتوفمنهج  -9 
  .طبعة دار النفائس، دكف تاريخ الطبع

قواعد رفع االختبلؼ ُب ا٢بديث، سعد الدكسرم، مؤسسة الرسالة ناشركف،  –10 
 ـ.2011ق/1432

، طبعة دار ييماف الدبيخ. سلأحاديث العقيدة الٍب يوىم ظاىرىا التعارض ُب الصحيحْب -12
 ق.1434ا٤بنهاج بالرياض، 

ُب تأكيل ٨بتلف ا٢بديث، حملمد ناصّبم، دار ابن ابن حجر العسقبلين منهج ا٢بافظ  -13 
 ،  ـ.2011ق/1432حـز

٨بتلف ا٢بديث عند اإلماـ ابن عبد الرب، عبد اهلل بن جابر، دار كنوز إشبيليا،  -14  
 ـ.2012ق/1433

عند اإلماـ النوكم من خبلؿ شرحو على صحيح مسلم ٝبعا كدراسة  ٨بتلف ا٢بديث -15  
  ماجسَب ٔبامعة أـ القرل، كمل يطبع بعد.، رسالة مقارنة منصور عبد الرٞبن العقيل

 ،ا٤بنهاج نشر دار، عبداهلل بن فوزاف بن صاحل الفوزاف، ٨بتلف ا٢بديث عند اإلماـ أٞبد -16 
 .ق1428 الرياض،

، خالد بن عبد الرٞبن  ٨بتلف ا٢بديث من خبلؿ كتاب حجة الوداعابن حـز كمنهجو ُب -17
 القاسم، رسالة ماجسَب ٔبامعة آؿ البيت األردف، نشر ٝبعية ا٢بديث فرع الزرقاء. 

، رسالة ماجسَب ٞبد العسعسإبراىيم أ ،منهج ابن حباف ُب مشكل ا٢بديث ُب صحيحو -18  
 .با١بامعة األردنية، كمل يطبع بعد

رسالة ، اإلماـ ابن خزٲبة كمنهجو ُب ٨بتلف ا٢بديث ُب صحيحو، ىاين يوسف ٧بمود -19
 ـ2008ـ/ 2007الدكتوراه ُب ا٢بديث الشريف، كلية الشريعة _ جامعة الّبموؾ، 
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20–  ، ٨بتلف ا٢بديث كجهود احملدثْب فيو، ا٥بادم ركسو التونسي، دار ابن حـز
  ـ.2009ق/1430

، إىل اآلف تزاؿ ٕبوث كرسائل تسجل ُب ا١بامعاتال ك إىل غّب ذلك من ا٤بؤلفات ُب الباب، 
 ٩با يصعب معو حصر كل ما كتب ُب ا٤بوضوع، كاهلل تعاىل أعلم.
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 :تمهيدال

 كيتألف من مبحثْب:

 

 

 مادمات حوؿ مختلف الحديثاألكؿ:  مبحثال

 

 

  الثاني: ترجمة اإلماـ ابن بطاؿ مبحثال
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 مادمات حوؿ مختلف الحديث األكؿ: مبحثال

 :ثبلث ىيك 

 

 .: تعريف مختلف الحديثىاألكل

 

 ، كأتسباب حصولو.النبوية األحاديث كالتعارض بينحاياة االختالؼ : ةالثاني

 

 .التعارض ظاىرىاالتي  األحاديث عناالختالؼ  مقالك رفع: ةالثالث
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 : تعريف مختلف الحديثىاألكل ادمةالم

 تعريفو لغة: -      
، قاؿ كمصدره االختبلؼ، كمعناه عدـ االتفاؽفعلو اختلف، اسم فاعل ٤بختًلف بكسر البلـ ا      

كمنو  (1)(ٚبالف األمراف كاختلفا إذا مل يتفقا، ككل ما مل يتساك فقد ٚبالف كاختلف.)ابن منظور: 
َّ حتجت هب مب خب حب جب هئ ُّ  قولو تعاىل:

 ىل مل خل  ُّ  كقولو تعاىل: ،(2)
َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل

 ،(4)ميمي مصدر أنو على البلـ بفتح بعضهم كضىبىطو ،(3)
ٍقبيوؿ إف سىًلم من ٍب ا٤ب): ابن حجرقاؿ ا٢بافظ  على كسر البلـ،لكن األشهر كاألكثر استعماال ىو 

 .(5)(يثأمكن ا١بمع فمٍختىًلف ا٢بدإف ف ؛لوف عيوًرض ٗبثإك ، ة فهو احمٍلكىما٤بعارض

 اصطالحا:معناه  -

، باعتباره ضمن مباحث علـو ا٢بديثاحملدثوف ُب مصنفاهتم و مصطلح أدرج٨بتلف ا٢بديث 
فبعضهم أشار إليو من غّب كضع تعريف لو كذلك لوضوح معناه عنده،  ا ألحد الفنوف ا٢بديثية، من على 

: معرفة سننو لرسوؿ اهلل )قاؿ: ، كما فعل ا٢باكم ُب معرفتو يعارض  ىذا النوع من ىذه العلـو
ككذا فعل اإلماـ ابن  .(6)(مثلها، فيحتج أصحاب ا٤بذاىب بأحدٮبا كٮبا ُب الصحة كالسقم سياف

كىو أف يأٌب ) ماـ النوكم بقولو:و اإلفكعر  .(7)دكف أف يتعرض لتعريفو والصبلح حيث ذكر أقسام
  .(8)(ينهما، أك يرجح أحدٮباحديثاف متضاداف ُب ا٤بعُب ظاىران فيوفق ب

                                     
 (.9/110 )مادة خلف: ،1ط لقاف العرب،(  ابن منظور، 1)
 .13(   سورة النحل: اآلية:2)
  .13اآلية:(   سورة النبأ: 3)
كنقل األخّب عن بعضهم أف اإلماـ ا١بىزىرًم صححو على صيغة (، 363)ص د ط،، شرح شرح نخبة الفكر علي القارم،(   4)

 اسم الفاعل، كبعضهم على صيغة اسم ا٤بفعوؿ .
 (.102 )ص، 4، طنزىة النظر(   ابن حجر، 5)
 (.382ص) ،1ط، معرفة علـو الحديث(   ا٢باكم، 6)
 (.2/205) ،1ط مادمة علـو الحديث،(   ابن الصبلح، 7)
 ( 392ص ) ،1ط التاريب مع شرحو تدريب الراكم للقيوطي،(   النوكم، 8)
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 ليو.األحاديث ا٤بختلفة، فيجب ا٤بصّب إكأما أقسامو فهي نوعاف: األكؿ أف ٲبكن ا١بمع بْب 

 سوخ، كإف مل يتبْب لوعلى ا٤بن وأف أحدٮبا ناسخ قدم تبْب للناظرفإذا يتعذر ذلك،  الثاين: أف
 .(2)ُب الراجح منهما، فيعمل بو - (1) الَبجيح الٍب ذكر أىل العلم باستعماؿ كجو من كجوه- ينظر

 -النوكم  ككردت تعاريف أخرل قريبة منو، كفيها بعض االختبلؼ، لكن يبقى تعريف اإلماـ
ىو الذم عليو ىو أشهر تعريف، لكونو  -ُب الباب ا٢بافظ ابن الصبلح  كىو مضموف ما أكرده

  أىل العلم.أكثر عند عمل ال

ضمن ا٤بباحث األصولية، لكنهم استعملوا كلمة  ىم أيضا تناكلوا ىذا العلمكاألصوليوف 
من  كأدؽ ألطف  "٨بتلف ا٢بديث" مصطلح -كاهلل تعاىل أعلم  - كيبدك  مكاف ا٤بختلف. التعارض
قاؿ اإلماـ ابن قتيبة:  وعاف: اختبلؼ تنوع، كاختبلؼ تضاد.ن ، لكوف االختبلؼ"التعارض"كلمة 

  .(3)(فاختبلؼ التضاد ال ٯبوز .االختبلؼ نوعاف: اختبلؼ تغاير، كاختبلؼ تضاد)

 التعارض): (4)قاؿ اإلماـ األسنوم كىو التضاد، نها إال معُب كاحدأما التعارض فبل يفهم م
مع أف أكثر األحاديث ىذا  .(5)(صاحبو مقتضى منهما ٲبنع كجو على تقابلهما ىو الشيئْب بْب

كإزالة ما ظهر من االختبلؼ عنها،  ،ا٤بستشكلة ُب الباب استطاع أىل العلم التوفيق بينها النبوية
  أعلم.تعاىل بالظاىر، كاهلل  التعارضاألصوليوف ك٥بذا قيد 

                                     
 (.2/207) ،1ط ،التاييد كاإليضاح(، كالعراقي ُب 1/131)، 1ط ،االعتبار(   كا٢بازمي، ُب كتابو 1)
نزىة كابن حجر، (، 2/207)، 1ط ،ـ الحديثو علادمة مكابن الصبلح، (، 394)، 1ط ،تدريب الراكم السيوطي،(  2)

 (.107ص )، 4ط النظر
 .(65)ص ،1، طتأكيل مشكل الارآف(   ابن قتيبة، 3)
، 1، طشذرات الذىبق. ابن العماد، 772ىو اإلماـ عبد الرحيم بن ا٢بسن، ا٤بشهور باألسنوم، توُب سنة (   4)
 (.1/352)، 1، طالبدر الطالع(، كالشوكاين، 6/223)
 (.2/273) ،1ط اإلبهاج شرح المنهاج،، (   السبكي5)
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 كأتسباب حصولو.النبوية  : حاياة االختالؼ كالتعارض بين األحاديثةالثاني ادمةالم

كبلٮبا   لقد سبقت اإلشارة إىل أف القرآف الكرًن كما ثبت كصح من السنة عن النيب 
 ىل مليك ُّ  قاؿ تعاىل:٧بكم ال ٚبالف فيهما كال تناُب، ألف الكل من عند اهلل ا٢بكيم ا٣ببّب، 

َّ ىن نن من زن رن مم ام يل
 يل ىل مل يك ىك مك ُّ  كقاؿ جل شأنو: ،(1)

َّ ين ىن نن من زنرن  مم ام
فالقرآف الكرًن ٧بكم ُب لفظو مفصل ُب معناه، ك٧بفوظ  ،(2)

قاؿ قتادة:  .(3)اأقوالو كأفعالو، ا٣ببّب بعواقب األمور كمآ٥بنزؿ من عند ا٢بكيم ُب من كل نقص، ألنو 
  .(4) (فليس فيها اختبلؼ كال تناقض ،أحكمها اهلل تعاىلآياتو أحكمت )

كىذا ما ٰبصل فيو أدىن اختبلؼ أك تعارض،  ات، ٍبصفالذه ّٔ كتابوجد  فمحاؿ إذف أف ي
عن أف ٰبصل شيء من النقص،  ٲبانو حٌب ينزه اهلل على كل مسلم اعتقاده، بل ال يصح إٯبب 

 ُب أقوالو كأفعالو، كأحكامو. ضادالتناقض كالت أك

 ىل مل خل  ُّ  قدرتو:فقاؿ جلت   كما أف اهلل تبارؾ كتعاىل فرض علينا طاعة نبيو

َّ خمحم جم يل
 مي زي ري ٰى  ُّ  بأخذ كل ما جاء بو فقاؿ عز من قائل: كأمرنا، (5)

َّحئييجئ ىي  ني مي
فبل كنص اهلل تعاىل؛ كمو فهو  على ح شيء نص  كلف) ،(6)

ليس إال مبلغ ٤با أمر بو، فقد  ألنو ؛ (7) (ألحد ُب تركوال رخصة كال عذر ٯبوز ٨بالفة أمره، ك 

                                     
 1(   سورة ىود: اآلية: 1)
 42(   سورة فصلت: اآلية: 2)
 .(7/411) ،1ط التفقير،(   ابن كثّب، 3)
 .(419ص ) ،1ط ،معالم التنزيل (   البغوم،4)
 80(   سورة النساء: اآلية: 5)
 7(   سورة ا٢بشر: اآلية: 6)
 (.4/1803) ،3، طتيقير الكريم الرحمن(   السعدم، 7)
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َّيه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن  ُّ  كصفو تعاىل بأنو
لعبد اهلل بن عمرك،  كقاؿ ، (1)

     .(2)نفسي بيده، ما ٱبرج منو إال ا٢بق ، فوالذمكتبا كأكمأ بإصبعو إىل فيو: 

 .(3)ألف كبلمو ال يصدر إال عن كحي من اهلل تبارؾ كتعاىل معصـو فيما ٱبرب كيأمر بو فهو 
فيو حكم فبحكم اهلل  ٩با ليس هلل  كما سن رسوؿ اهلل ) :ؿ اإلماـ الشافعيقا .(3)كتعاىل

  .(4)(سنو

، كيصفو بأنو معصـو فيما امتثاؿ أكامر نبيو علينا ٧باؿ أيضا أف يفرض اهلل تبارؾ كتعاىل ك 
، فهذا ال يقوؿ بو عاقل فضبل ٍب يقع شيء من التضاد أك التناقض ُب سنتوأمْب فيما ٱبرب بو، يبلغو، 

  عن عامل.

ال  كال تعارض بْب نصوصهماإذف فالقرآف كالسنة كبلٮبا من مشكاة كاحدة، فبل اختبلؼ )
كال بْب آية كحديث، بل الكل ٯبرم على نظاـ كاحد،  ،ثكال بْب حديث كحدي ،بْب آية كآية
  (كنسق متحد.

حٌب ال كترسيخها بْب أبناء ىذه األمة،  ك٥بذا بادر كثّب من أىل العلم إىل بياف ىذه ا٢بقيقة
أثرت عنهم  أقواؿ عدة ُب فما يناقض بعضو بعضا،   الدين اإلسبلميٱبطر بباؿ من ال يعلم أف ُب

ال ٯبوز أف يوجد ُب الشرع خرباف متعارضاف، ليس مع ): (5)قاؿ أبو بكر ا٣ببلؿ تأكيد ىذا األمر:

                                     
 4ك 3(   سورة النجم: اآلية: 1)
  4 (   سبق ٚبرٯبو ُب الصفحة2)
 (.4/1703) ،3، طتيقير الكريم الرحمن(   السعدم، 3)
 (39/ الرسالة: 1) 4، طاألـ(   الشافعي، 4)
بفتح ا٣باء ا٤بعجمة كتشديد البلـ ألف، ىذه كا٣ببلؿ  ،يا٢بنبل الفقيو، أٞبد بن ٧بمد بن ىاركف البغدادم ا٣ببلؿىو اإلماـ  (5)

(، 14/297) 11ط ،القير(، كالذىيب، 5/239) 1للسمعاين، ط األنقابق. 311وُب سنة ت .النسبة إىل عمل ا٣بل أك بيعو
 (.3/786)، 1ط لو، تذكرة الحفاظك
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فأحد ا٤بتعارضْب باطل: إما لكذب الناقل، أك خطئو بوجو ما من النقليات،  أحدٮبا ترجيح يقدـ بو،
  .(1) (بطبلف حكمو بالنسخلأك خطأ الناظر ُب النظريات، أك 

تكلم ّٔما؛ فبل يصح دخوؿ  أف النيب  علىكل خربين ): (2)أبو بكر الباقبلينكقاؿ 
التعارض فيهما على كجو، كإف كاف ظاىرٮبا متعارضْب، ألف معُب التعارض بْب ا٣بربين كالقرآف من 
أمر كهني كغّب ذلك أف يكوف موجب أحدٮبا نافيا ٤بوجب اآلخر، كذلك يبطل التكليف إف كاف 

منزه  قا كاآلخر كذبا إف كانا خربين، كالنيب أمرا كهنيا كإباحة كحظرا، أك يوجب كوف أحدٮبا صد
  .(3) (عن ذلك أٝبع، كمعصـو منو باتفاؽ األمة

 ،تعارض  اهلل رسوؿ عن ا٢بديث نص كال القرآف نص ُب كليس)قاؿ أبو بكر ا٣بطيب: ك 
چڈڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  :تعاىل اهلل قاؿ

 جن  ُّ  : نبيو عن ٨بربا كقاؿ ،(4)
َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

 كأف ،القرآف من شيء ُب اختبلؼ ال أنو فأخرب، (5)
 كمبِب، بعض إىل بعضو مضاؼ ٝبيعو كأف ،متفق كلو أف على ذلك فدؿ ،عنده من كحي نبيو كبلـ
  .(6) (قدمناه ٩با ذلك غّب أك استثناء أك ،بعطف إما بعض على بعضو

 قولو جل شأنو:منها ُب تقرير ىذه ا٢بقيقة بعدة أدلة نقلية كعقلية، كقد استدؿ ىؤالء األفاضل 
َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّ 

فقد بْب  ،(7)

                                     
 (4/617)د ط،  شرح الكوكب المنير،الفتوحي،  (   ابن النجار1)
بفتح الباء ا٤بوحدة ككسر القاؼ بعد األلف كالبلـ ألف كالباقبلين  ا٤بتكلمْب، الباقبلين، أحد كبار ابن الطيب بن ٧بمد بكر ىو أبو  (2)

، 11، طقيرالالذىيب،  (،2/32) 1للسمعاين، ط األنقابق. 403توُب سنة . كُب آخرىا النوف، ىذه النسبة اىل باقبلء كبيعو
(17/190.) 
 .(2/558) ،1ط الكفاية،(   ا٣بطيب، 3)
 82: تاف(   سورة النساء، اآلي4)
 4ك 3(   سورة النجم: اآلية: 5)
 ،الشاطيبك  ،(150-4/149) ،16، طزاد المعاد ،ابن القيمك٫بوه قالو  (.1/535) ،2، طالفايو كالمتفاو(   ا٣بطيب، 6)

 ،1ط اإلبهاج في شرح المنهاج، ،السبكيك  ،(109ص) ،1ط، نظم الفرائدكالعبلئي،  ،(383-3/382) ،1ط، االعتصاـ
 .كثّب  كغّبىم ،(3/218)
 82سورة النساء. اآلية:  (7)
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أف ٩با يؤكد كوف القرآف من عنده تعاىل عدـ كجود التعارض كالتضاد فيو، أم لو كجد فيو  سبحانو كتعاىل
كما يقوؿ جهلة   تعارض كاحد فهو ليس من عند اهلل تعاىل، بل ىو مفتعل ك٨بتلق من ٧بمد 

يتفكركف  أفبل)قاؿ اإلماـ البغوم:  ، -تعاىل اهلل عما يقولوف علوا كبّبا - ا٤بشركْب كا٤بنافقْب ُب بواطنهم
فيو فيعرفوا بعدـ التناقض فيو كصدؽ ما ٱبرب أنو كبلـ اهلل تعاىل ألف ما ال يكوف من عند اهلل ال ٱبلو عن 

فنفى أف يقع فيو االختبلؼ البتة، كلو كاف فيو ما يقتضي ). كقاؿ اإلماـ الشاطيب: (1) (تناقض كاختبلؼ
 .  (2)(مل يصدؽ عليو ىذا الكبلـ على حاؿ قولْب ٨بتلفْب

التكليف ٗبا از و ىو قوؿ ٔببْب األدلة الشرعية  ختبلؼاالالتضاد ك واز كقوع ٔب كما أف القوؿ 
فعل أشياء ٍب ينهاىم عنها ُب الوقت نفسو، ب للشارع ا٢بكيم بكونو يأمر عباده ، ككصف(3)ال يطاؽ

َّ مخجخ مح جح مج  حج مث  ُّ  :نفسو، كىو ٧باؿ ُب حقو تعاىل، كىو القائل 
كقاؿ  ،(4)

:  ُّ حتجت هب مب خب حب  جب هئ َّ
كغّبىا من األدلة، كقد ذكر اإلماـ الشاطيب  ،(5)

  .(6) ٦بموعة منها ُب كتابو ا٤باتع ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعة

ال  حقيقة بْب النصوص الشرعيةٍب إف مقصود أىل العلم بنفي التعارض ىنا ىو نفي حصولو  
وقوع لين وز أقواؿ بعض آّ الثاين فقد كقع، كعليو ٙبملفاألكؿ ينزه عنو الشرع، كأما ُب نظر آّتهد كرأيو، 
كأما ٘بويز أف يأٌب دليبلف متعارضاف فإف أراد )قاؿ اإلماـ الشاطيب:  .ةيعاألدلة الشر التعارض بْب بعض 

الذاىبوف إىل التعارض ُب الظاىر، كُب أنظار آّتهدين، ال ُب نفس األمر، فاألمر على ما قالوه جائز، 
كإف أرادكا ٘بويز ذلك ُب نفس األمر فهذا ال ضي ذلك ٔبواز التعارض ُب أدلة الشريعة. كلكن ال يقت

 . (7) (ينتحلو من يفهم الشريعة، لوركد ما تقدـ من األدلة عليو، كال أظن أف أحدا منهم يقولو

                                     
 .(193)ص ،1، طمعالم التنزيلالبغوم،   (1)
 (.4/85) ،1، طالموافااتالشاطيب،  ( 2)
 (4/87)(  ا٤بصدر السابق 3)
 283 (   سورة البقرة: اآلية4)
  76(   سورة ا٢بج. اآلية: 5)
 (93 -4/85) صدر السابقا٤ب   (6)
 (4/87ا٤بصدر السابق )  (7)
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ىو إ٭با ك ، احقيقي ليسف اأف بينها اختبلفالكتاب كالسنة  نصوص بعض قيل ُب إذف ما
أك فيهما معنا.  ،وفهم أك ُب وعلملنقص ُب  الناظر ُب األدلة كفهمو دىنُب ظاىرم ٰبصل  تعارض

كاآلفة من التقصّب ُب معرفة ا٤بنقوؿ، كالتمييز بْب صحيحو كمعلولو، أك من )قاؿ اإلماـ ابن القيم: 
من ، كٞبل كبلمو على غّب ما عناه بو، أك منهما معان، كمن ىهنا كقع القصور ُب فهم مراده 

فصلوات اهلل كسبلمو على من )كقاؿ ُب موضع آخر:  .(1) (كباهلل التوفيق ،االختبلؼ كالفساد ما كقع
يصدؽ كبلمو بعضو بعضا، كيشهد بعضو لبعض، فاالختبلؼ كاإلشكاؿ كاالشتباه إ٭با ىو ُب 

   .(2)(األفهاـ ال فيما ٱبرج من بْب شفتيو من الكبلـ

معينة  أحاديثفقد يظن بعض آّتهدين نسيب،  ىذا التعارض الظاىرم حصولوف كما أ
كما قد يرل ىؤالء غّبىا ٨بتلفة، ،  ؤتلفة ال اختبلؼ بينها كال تعارضآخركف أهنا م ٨بتلفة، كيرل

ُب العلم كالفهم بْب العلماء لتفاكت ا٢باصل ا ىذا كلو راجع إىلك كيقوؿ األكلوف إهنا مؤتلفة، 
َّ جل مك لك خك حك جك ُّ  قاؿ تعاىل: اإلدراؾ، كىي سنة اهلل تعاىل ُب خلقو،ك 

كقاؿ عز  ،(3)
َّ جح مج حج مث هت  ُّ  عز من قائل:

(4).  

لوقوؼ كٛبحيصها، ل كسربىااألدلة  ن مل يسبق لو الفحص ُب ىذه٤ب الباغذلك ٰبصل ٍب إف 
 و التعارض كالتضاد بْب ىذه النصوص،على معانيها ا٢بقيقية الٍب من كقف عليها يزكؿ عنده كل أكج

استطاعوا أف ككذا أئمة الفقو الذين ألفوا ُب الفقو األئمة الذين قاموا بشرح كتب السنة،  لُّ إال فجي ك 
ظاىرىا ال يزاؿ غّبىم يرل أف بْب ىذه األحاديث الٍب  -كلو بوجو ضعيف -رجحوا يوفقوا أك ي

  كاهلل تعاىل أعلم. التعارض،

ليس كل العلماء ٰبصل لديهم االختبلؼ كالتعارض بْب بعض النصوص  وآخر كىو أنأمر ة ٜبٌ ك 
 كمل ٪بد عنو )اإلماـ الشافعي:  قاؿ كىم الراسخوف ُب العلم.الشرعية، بل منهم من ال يرل ذلك، 

كجها ٰبتمل بو أال يكوف ٨بتلفا، كأف يكوف داخبل ُب الوجوه الٍب  فكشفناه إال كجدنا لو شيئا ٨بتلفا
                                     

 .(150-4/149)، 16ط ،زاد المعادابن القيم، (  1)
 .(3/383) ،1، طمفتاح دار القعادة، ١بوزيةقيم ا(  ابن 2)
 85 (  سورة اإلسراء. اآلية:3)
 76(  سورة يوسف، اآلية:4)
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  .(1) (كمل ٪بد عنو حديثْب ٨بتلفْب إال ك٥بما ٨برج، أك على أحدٮبا داللة بأحد ما كصفناكقاؿ:  .كصفت

كال أعرؼ حديثْب ٱبالف أحدٮبا اآلخر، كلكل ما ركم ): إلماـ إسحاؽ بن راىويوكقاؿ ا
  .(2)(ا أىل العلم ّٔاهممن األحاديث ا٤بختلفة معاف يعل

حديثاف بإسنادين صحيحْب  ال أعرؼ أنو ركم عن النيب )اإلماـ ابن خزٲبة: كقاؿ 
  .(3)(متضاداف، فمن كاف عنده فليأت بو حٌب أكلف بينهما

دقائقو  ، الغائصْب ُب أعماقو، كا٤بطلعْب علىُب العلم تبحريناألئمة كأمثا٥بم من ا٤بفهؤالء 
كظنوف، تنشأ عند توىُّم بْب بعض النصوص الشرعية ٦برد  يعتربكف ما يعرض من االختبلؼ كدرره،

  من مل ترسخ قدمو ُب العلم، كاهلل تعاىل أعلم.

 حصولو كثّبة، فأسبابا، تعارضمللبعض ظاىر بعض النصوص الشرعية  بدا كيفأما  
 عن ا٤بباشرة للصائم أف رجبل سأؿ النيب   عن أيب ىريرةكأكتفي بذكر مثاؿ كاحد لذلك، 

فقد بْب  .(4)فإذا الذم رخص لو شيخ، كالذم هناه شابفرخص لو، كأتاه آخر فسألو فنهاه، 
سببو اختبلؼ أحواؿ األشخاص الذين سألوه،  اختبلؼ ا١بواب من النيب  أف أبو ىريرة 

من  ر أف صحابيْب كل كاحد منهما نقل قطعةدٌ فاألكؿ كاف شيخا، كالثاين كاف شابا، فلو قي 
ا٢بديثاف متعارضاف، إذ كيف يبيح لصائم ا٢بديث فقط، كدكف اإلشارة إىل صفة السائل، لبدا 

الواقعتْب، كنقلهما ُب سياؽ كاحد  القبلة، كٲبنعها على اآلخر، لكن ٤با حضر أبو ىريرة 
ّٔذا ا٤بثاؿ كغّبه يتضح كيف ، ك كبٌْب حاؿ كبل السائلْب، مل يظهر أم تعارض بْب جوابيو 

  يبدك التعارض بْب األحاديث النبوية.

                                     
 .(1/94)الرسالة: ،4، طاألـ، (  الشافعي1)
 .(23ص) ،1، طاالنتصار ألصحاب الحديث، السمعاين(  2)
 .(2/558) ،1، طالكفاية، (  ا٣بطيب3)
)كتاب  البيهقي ُب الكربلك ( 3646)رقم ( 1/552)اب العلم، باب ُب كتابة العلم، )كتُب السنن أخرجو أبو داكد (  4)

، عن أيب ىريرة بو. إسرائيل، عن أيب العنبس، عن األغر من طريق( 4/231 الصياـ، باب كراىية القبلة ٤بن حركت القبلة شهوتو،
 كركاتو كلهم ثقات.
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 ُب مصنفاتو،ماـ الشافعي منهم اإل، ىذه األسباب إىل بعض أىل العلم أشار ٝباعة منكقد 
، كعاٌما تريد (1)قد تقوؿ العرب القوؿ عاٌما تريد بو العاـك عريب اللساف كالدار،  كرسوؿ اهلل )قاؿ: 

... كيسأؿ عن الشيء فيجيب على قدر ا٤بسألة، كيؤدم عنو ا٤بخرب عنو ا٣برب متقصى  (2)بو ا٣باص
كا٣برب ٨بتصرا، فيأٌب ببعض معناه دكف بعض، كٰبٌدث عنو الرجل ا٢بديث قد أدرؾ جوابو، كمل يدرؾ 

 ا٤بسألة، فيدلو على حقيقة ا١بواب، ٗبعرفتو السبب الذم ٱبرج عليو ا١بواب.

عض السامعْب بْب اختبلؼ ا٢بالْب بص لّْ ٱبي  فبل ،ما ٱبالفو أخرلسنة كفي يءكيسن ُب الش
كيسن ُب معُب ٱبالفو ُب معُب  ،فيحفظها حافظ ،كيسن سنة ُب نص معُب .ين سن فيهماذالل

كٯبامعو ُب معُب سنة غّبىا، الختبلؼ ا٢بالْب، فيحفظ غّبه تلك السنة، فإذا أدل كلّّ ما حفظ رآه 
بعض السامعْب اختبلفا، كليس منو شيء ٨بتلف، كيسن بلفظ ٨برجو عاـ ٝبلة بتحرًن شيء أك 

. بتحليلو، كيسن ُب غّبه خبلؼ ا١بملة، فييستدىؿ على أنو يير  د ٗبا حـر ما حلل كال ٗبا أحل ما حـر
كلما نسخ من سنتو بسنتو، كلكن رٗبا   كقاؿ: كيسن السنة ٍب ينسخها بسنتو، كمل يدع أف يبْب 

حفظ أحدٮبا دكف يبعض علم الناسخ أك علم ا٤بنسوخ، ف ذىب على الذم ٠بع من رسوؿ اهلل 
تهم حٌب ال يكوف فيهم موجودا اآلخىر، كليس يذىب ذلك على عام من رسوؿ اهلل  الذم ٠بع
 .  (3) (إذا طلب

كاف الصحابة ٱبتلفوف ُب معاين السنن، ككاف كل كاحد منهم )كقاؿ اإلماـ ابن بطاؿ: 
    .(4) (يستعمل ما ٠بع على عمومو، فمن ىاىنا كقع بينهم االختبلؼ

، كقد إذا كقع التعارض، فإما أف يكوف أحد ا٢بديثْب ليس من كبلمو )كقاؿ اإلماـ ابن القيم:  
غلط فيو بعض الركاة مع كونو ثقةن ثبتان، فالثقة يغلط، أك يكوف أحد ا٢بديثْب ناسخان لآلخر، إذا كاف ٩با 

                                     
 (.2/747) 1أصوؿ الفقو البن مفلح، ط اللفظ ا٤بستغرؽ ٤با يصلح لو. معُب العاـ عند أىل األصوؿ ىو(  1)
 (.3/880) 1البن مفلح، ط الفاوأصوؿ  قصر العاـ على بعض أجزائو.، كىو التخصيصا٣باص عند أىل األصوؿ من (  2)
  (93-1/92) الرسالة:، 4ط ،األـ الشافعي،( 3)
 (.1/238) ،3، طشرح صحيح البخارم(  ابن بطاؿ، 4)
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، فبل بد من كجو من ىذه الوجوه يقبل النسخ، أك التعارض ُب فهم السامع ال ُب نفس كبلمو 
 .(1)(الثبلثة

يصعب حصر كحاصل القوؿ أف أسباب حصوؿ االختبلؼ بْب األحاديث النبوية كثّبة، 
 كٮبا:  ،أمرين ها إىلجلٌ  إرجاعٲبكن أنواعها، لكن 

ٝبع ، أك األحاديث لوقوؼ على عللبل يستطيع اف ،الناظر ُب األدلة علمر أف يقص :األكؿ
ٯبهل الناسخ واردة عند البعض بدكف ذكر السبب، أك طرؽ كألفاظ األحاديث ا٤بختصرة، أك ال

 متعارضة، كالواقع خبلفو.نصوص ال لو ىذهتبدك ، فكا٤بنسوخ

فهمو للنصوص الشرعية، فبل يستطيع الوقوؼ على  يقصرإدراكو ك يضعف  فأ الثاني:
ٕبمل  كاالختبلؼعن التوليف بْب ما ظاىره التعارض فيعجز ، معانيها ا٢بقيقة الٍب كردت من أجلها

آّمل الوارد من بياف ا٤براد العاـ على ا٣باص، أك ٞبل ا٤بطلق على ا٤بقيد، أك آّمل على ا٤بفسر، أك 
 يؤتى كما). كقد  ٣بص اإلماـ ابن القيم ىذه األسباب بقولو: ُب ا٢بديث، أك غّبىا من أنواع البياف

 األمر أف تبْب ينبغي كما كفهمت ،الركاية صحت كمٌب ،الركاية ُب غلط أك ،الفهم غلط من إال أحد
   .(2) (التوفيق كباهلل ،ا٢بق لنفس متضمنة ،صادقة كاحدة مشكاة من كلو

دفع التعارض ُب تعدد اآلراء كاألقواؿ ُب أيضا ىو السبب ُب العلم كالتفاكت التباين كىذا 
 ، كاهلل تعاىل أعلم.الواردةالشرعية أغلب النصوص كاالختبلؼ بْب 

 

  

                                     
 .(150-4/149) ،16، طزاد المعادابن القيم، (  1)
 .(1/108) ،1، طشفا  العليل، (  ابن قيم ا١بوزية2)
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  النبوية بين األحاديثرفع االختالؼ كالتعارض  مقالك: ةالثالث ادمةالم

بْب الظاىرم لدفع التعارض  بعتَّ ع ا٤بسالك الٍب تػي ا نو أتكاد تتفق كلمة أىل العلم على 
 ، كىذه ا٤بسالك ىي: ا١بمع كالنسخ كالَبجيح، ٍب كقع ا٣ببلؼ ُب كيفية ترتيبهاالنبوية األحاديث

 مذىباف:أبرزىا ، ك مذاىب على

أف ٰباكؿ أكال آّتهد مٌب الح لو تعارض ما بْب األدلة الشرعية فعليو أف  األكؿ:المذىب 
، كإف مل يثبت النسخ، نسخبال حكمر، كعلم ا٤بتقدـ من ا٤بتأخ ، عليو ذلك إف تعذرف، بينها ا١بمع

 .الصوابكجو  إف تعذر توقف حٌب يظهر لو، ك حسب الوجوه ا٤بعركفة بينها ١بأ إىل الَبجيح

 :قسمْب إىل ينقسم الباب ىذا ُب يذكر ما أف اعلم)قاؿ اإلماـ ابن الصبلح: 

 ا٤بصّب حينئذ فيتعْب تنافيهما، ينفي كجو إبداء يتعذر كال ا٢بديثْب، بْب ا١بمع ٲبكن أف :أحدٮبا
    :ضربْب على كذلك بينهما، ا١بمع ٲبكن ال ٕبيث يتضادا أف: الثاين القسم ...معا ّٔما كالقوؿ ذلك إىل

 .ا٤بنسوخ كيَبؾ بالناسخ فيعمل منسوخا؛ كاآلخر ناسخا أحدٮبا كوف يظهر أف: أحدٮبا

 الَبجيح إىل حينئذ أيهما؛ فيفزع كا٤بنسوخ أيهما الناسخ أف على داللة تقـو ال أف: كالثاين
 كجوه من كجها ٟبسْب ُب أك بصفاهتم الركاة، بكثرة كاألثبت، كالَبجيح منهما، باألرجح كيعمل

 .(1) (أعلم سبحانو كاهلل ذا، غّب موضع كلتفصيلها كأكثر، الَبجيحات

فهؤالء    ،(2) أىل العلمكثّب من كما ذكره اإلماـ ابن الصبلح ىو مذىب ٝبهور احملدثْب ك 
البحث على آّتهد جب ك  ْب عن النيب مٌب حصل تعارض بْب حديثْب ثابت أشار إىل أنوكلهم 

إلغاء منهما كلو من كجو كاحد أكىل من  العمل بكل كاحدا١بمع بينهما مهما أمكن، ألف ُب كيفية 
أما القوؿ بالنسخ أك الَبجيح  األصل ُب نصوص السنة النبوية ىو اإلعماؿ كليس اإلٮباؿ،ك أحدٮبا، 

                                     
 نى ىذا التفصيل كل من جاء بعده ٩بكقد كافق ابن الصبلح عل .(2/206) 1ط ،مادمة علـو الحديثابن الصبلح، (  1)

 شرح كتابو أك نظمو، أك اختصره، أك علق عليو، أك صنف ُب علم مصطلح ا٢بديث، كىم ٝبع كثّب. 
 .(1/363)1ط ،االعتصاـ، الشاطيب ( 2)
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قاؿ ابن عبد الرب:  .(1)النصوص الشرعية، كىو خبلؼ األصل، كاهلل تعاىل أعلم ففيو تعطيل لبعض
    . (2)(استعما٥بما أمكن ما ا٣بربين نستعمل أف كعلينا)

 النسخ، على ٰبمل مل فيو التوفيق أمكن إذا ٱبتلف ما سبيل ككذلك)قاؿ اإلماـ ا٣بطايب: ك 
    . (3)(بو العمل يبطل كمل

  .(4)(مذىبو يوافق ال ما بطاؿإ من أكىل ا١بمع مكنأ إذا خباراأل بْب كا١بمع)كقاؿ البيهقي: 

، كاف أكىل صونا الشارع على كجو يكوف أعم للفائدةكمهما أمكن ٞبل كبلـ ): (5)ا٢بازميكقاؿ 
 . (6) (كىو على خبلؼ األصل ،لكبلمو عن النقص، كألف ُب ادعاء النسخ إخراج ا٢بديث عن ا٤بعُب ا٤بفيد

 كل إعماؿ فيو ألف األصوليْب؛ باتفاؽ الَبجيح من أكىل كىو كا١بمع،): (7)كقاؿ القرطيب
    .(8)(أعلم كاهلل أحدٮبا، إسقاط كالَبجيح الدليلْب، من كاحد

 يصار ال األحاديث بْب ا١بمع أمكن إذا أنو العلماء بْب خبلؼ كال)كقاؿ اإلماـ النوكم: 
 ٞبل أمكن كمهما) :ُب موضع آخر كقاؿ. (9)(ٔبميعها كالعمل بينها ا١بمع ٯبب بل ،بعضها ترؾ إىل

 مكافإ مع النسخ إىل يصار كال ،إليو ا٤بصّب تعْب للفائدة أعم يكوف كجو على الشارع كبلـ ٞبل

                                     
 (.2/974) 1، طنهاية القوؿ(  األسنوم، 1)
 (4/165) 1، طالتمهيد، (  ابن عبد الرب2)
 .(2/390) 1، طمعالم القنن، (  ا٣بطايب3)
مٌب ما  (: يقاؿ ٔبميع ما ثبت عنو 8/290)، د ط القنن الكبرلكقاؿ ُب . (2/137)1ط ، معرفة القنن(  البيهقي، 4)

 أمكن ا١بمع بْب ٝبيعو
 (.4/1363) 1ط ،تذكرة الحفاظالذىيب، ق. 584توُب سنة  ،أبو بكر ا٢بازمي، اإلماـ، ٧بمد بن موسىىو (  5)
 (.1/125) 1، طاالعتبار في الناتسخ كالمنقوخا٢بازمي، (  6)
من تبلميذه ٧بمد بن أٞبد القرطيب صاحب ا١بامع ألحكاـ القرآف. توُب سنة ، ا٤بالكيأٞبد بن عمر، القرطيب،  ىو اإلماـ ( 7)

 (.4/1438) 1ط ،تذكرة الحفاظق. الذىيب، 656
 (.2/310)  3ط، المفهمالقرطيب، (  8)
 (3/50) 1، طشرح صحيح مقلم(  النوكم، 9)
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 كإذا): ُب موضع آخر كقاؿ .(1)(بو يعمل ٩با كونو عن ا٢بديثْب أحد خراجإ النسخ ُب فأل ؛ا١بمع
  .(2)(بعضها رد ٯبز مل األحاديث بْب ا١بمع أمكن

  . (3)(بالنسخ ا٢بكم ٯبز مل ا١بمع أمكن بل يتنافيا مل كإذا)بن تيمية: اكقاؿ شيخ اإلسبلـ  

 بينها ا١بمع إمكاف مع االحتماالت ٗبجرد الثابتة األحكاـ إبطاؿ)كقاؿ ا٢بافظ ابن رجب: 
 ٯبز كمل ذلك، كجب كلها أّ كالعمل بينها ا١بمع أمكن كإذا جائز، غّب معرضها يدعى ام كبْب

   .(4) (مطردة قاعدة كىذه معو، النسخ دعول

  (5).(الَبجيح إىل معو يصار ال أمكن مهما الدليلْب بْب كا١بمع): ابن حجر كقاؿ ا٢بافظ

يكوف كمع ىذا فالقوؿ بوجوب ٧باكلة ا١بمع أكال ليس على إطبلقو، بل ال بد لو من شركط 
 ىي:، كىذه الشركط صحيحاا١بمع ّٔا 

، فكل أف يكوف كبل ا٢بديثْب اللذين ظاىرٮبا التعارض ثابتْب عن النيب  الشرط األكؿ:
حديث مردكد عارض حديثا مقبوال ال يصح إطبلؽ اسم ٨بتلف ا٢بديث عليهما، كال النظر ُب كيفية 

االختبلؼ )دفع التعارض عنهما، إذ ال حكم للضعيف مع الصحيح مطلقا، قاؿ اإلماـ الطحاكم: 
ؼ ذلك، فبل ُب مثل ىذا إ٭با يكوف بعد تكافؤ األسانيد فيو، كثبوت الركايات لو، فأما إذا كاف ٖببل

  .(6)(يكوف كما ذكرت

فمٌب كجد فبل معُب  ،فيو بياف نسخ أحد ا٢بديثْبال يوجد نص صريح أ :ثانيالشرط ال
 أىل العلم.عامة ، بل ٯبب العمل با٢بديث الناسخ كيَبؾ ا٤بنسوخ قوال كاحدا عند للجمع

                                     
 (.1/200ا٤بصدر السابق )(  1)
 (4/59ا٤بصدر السابق )(  2)
 (.1/219) 2ط، الجواب الصحيح، ( ابن تيمية3)
 (4/154) 2ط، فتح البارمابن رجب، (  4)
 ( 4/415) 1، طفتح البارم، ابن حجر(  5)
 (.3/388) 1ط، شرح مشكل اآلثار (  الطحاكم،6)
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 .الدين بالضركرةم من لً ، كال ما عي الشرعُب ثابت ا١بمع ما ىو  ٱبالف الأ :الثالثالشرط 
 كاطرادىا ببعض، بعضها معارضة من أكىل ّٔا كالعمل األحاديث بْب كا١بمع)قاؿ ا٢بافظ ابن رجب: 

 .(1) (األكؿ السلف عليو ما ٨بالفة إىل يؤدم ال كلها ّٔا العمل كاف إذا بعضها، كاطراحها

 ُبظاىر كال تعسف  ،بالغتكلف  من غّب يقع ا١بمع على كجو صحيح أف :الرابعالشرط 
أك ُب األصوؿ، أك ُب  ،تأكيل معاين النصوص حٌب ٚبرج عن القواعد العامة ا٤بقررة سواء ُب اللغة

ا١بمع مع التعسف ال يكوف إال ٕبمل ا٢بديثْب ا٤بتعارضْب معا، أك ): (2)قاؿ طاىر ا١بزائرم ا٢بديث،
كبلمهم، فكيف ٲبكن أحدٮبا، على كجو ال يوافق منهج الفصحاء، فضبل عن منهج البلغاء ُب  

  .(3) (حينئذ نسبة ذلك إىل أفصح ا٣بلق كأبلغهم على اإلطبلؽ

ال كجوه إىل  با٤بعُب ا٣بركجفمٌب زاؿ االختبلؼ كحصل التوفيق بْب حديثْب نبويْب دكف 
على حساب ما  ًب ا١بمعا٤بطلوب، كإف عْب ، فهذا ىو ، كال تليق بكبلـ الشارعٙبتملها النصوص

 ل الَبجيح أكىل منو، كاهلل تعاىل أعلم.ذكر فليس ٔبمع، ب

آّتهد  البحث ُب طرؽ ا١بمع، ينظر تعذر ا١بمع بعد استيفاء أما إذا النقخ: المقلك الثاني:
كترؾ  اناسخاعتباره با٤بتأخر إف ثبت أف أحدٮبا متقدـ كاآلخر متأخر عمل بُب تاريخ كركد ا٢بديثْب، ف

كىذا النسخ ىو النسخ االجتهادم، الذم يلجأ إليو لرفع االختبلؼ بْب  .انسوخكونو مل تقدـا٤ب
 على ا١بمع. -كما سبق بيانو   -فهو يقدـ أصبل  الصريح،ث الٍب ظاىرىا التعارض، أما األحادي

ينضبط  ّٔا ،خلنس، فإهنم ذكركا أخرل لّٔا يصح كما اشَبط أىل العلم للجمع شركطاك 
 منها: ،القوؿ بو

                                     
 (. 5/25، )2، طفتح البارمابن رجب، (  1)
  (.3/221)، 5ط ،األعالـ ،لزركليا. ق1338توُب سنة ، األصل، الدمشقي ا٤بولد كالوفاة ا١بزائرمبن ٧بمد  طاىر ىو( 2)
 (. 1/520) ،1، طتوجيو النظر طاىر ا١بزائرم،(  3)
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 كالنسخ الَبجيح، من أكىل كا١بمع)قاؿ اإلماـ القرطيب:  أف يتعذر ا١بمع بْب ا٢بديثْب، الشرط األكؿ:
 . (2)ا٢بديثْب بْب ا١بمع تعذر عند إال إليو يصار ال النسخ إف)كقاؿ ابن القيم:  .(1)(ا١بمع إمكاف مع يصح ال

 فإذا ،كا٤بنسوخ النَّاسخ بْب ا١بمع ٲبكن مل إذا إال نىظىرا يٍثبيت ال إف النَّسخ): (3)قاؿ الباجيك 
     .(4) (فيهما النسخ دعول ٯبز مل بينهما ا١بمع أىمكن

بكوف أحدٮبا متقدما كاآلخر متأخرا ال يستلـز القوؿ  معرفة تاريخ صدكرٮبا عن النيب ٍب إف 
قاؿ ، كإ٭با ىو من أماراتو، إذ ليس ا٤براد منو أنو مٌب ثبت التاريخ حكم بالنسخ. (5)بالنسخ
كا٢بق ا٢بقيق الذم يرتضيو نقاد الفحوؿ ُب ىذا الباب أف يقاؿ: إف علم التاريخ ال ): (6)اللكنوم

 .(7)(يوجب كوف ا٤بؤخر ناسخا كاآلخر منسوخا ما مل يتعذر ا١بمع بينهما، كليس للجمع حد ينتهي بو

 .(7)(بو
إذ ال أم أف يردا لبياف األحكاـ الشرعية العملية،  أف يكوف ا٢بديثاف قابلْب للنسخ الشرط الثاني:

قاؿ  كأصوؿ العبادات، كمكاـر األخبلؽ. ،أصوؿ االعتقادال ُب يصح دخوؿ النسخ ُب األخبار احملضة، ك 
، كىذا إ٭با فيو الناسخ كا٤بنسوخ كما ُب كتاب اهلل  إف حديث رسوؿ اهلل )اإلماـ ابن عبد الرب: 

فبل ٯبوز النسخ  أك عن رسولو  يكوف ُب األكامر كالنواىي من الكتاب كالسنة، كأما ُب ا٣برب عن اهلل 
ُب األخبار البتة ٕباؿ؛ ألف ا٤بخرب عن الشيء أنو كاف أك يكوف إذا رجع عن ذلك مل ٱبل من السهو أك 

                                     
 (5/360) ،3، طالمفهم القرطيب،( 1)
  (.2/188) ،2، طإعالـ الموقعين ابن القيم،(  2)
توُب ، جة بليدة بقرب إشبيليةإىل با نسبة، األصل ، الباجيالدار القرطيب سليماف بن خلف أبو الوليد الباجي،ىو اإلماـ (  3)

 (.3/623)، 1ط ،ترتيب المدارؾالقاضي، عياض،  ق.474سنة 
 (1/25) ط ، دالمنتاى ،الباجي(  4)
 .، كما سيأٌبيةفد معرفة تاريخ كركدٮبا ىو قوؿ ا٢بنٗبجر كقاعدة تقدًن النسخ (  5)
لو  الرفع كالتكميلق. مقدمة 1134ا٢بنفي، من علماء ا٥بند، توُب  اللكنوم، أبو ا٢بسنات ٧بمد بن عبد ا٢بيىو اإلماـ (  6)

     (.34)ص، 3ط
 (. 192ص) ،3، طجوبة الفاضلةاأل اللكنوم،(  7)
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و عن ربو ُب دينو، كأما األمر كالنهي فجائز الكذب، كذلك ال يعزل إىل اهلل، كال إىل رسولو فيما ٱبرب ب
 .(1) (عليهما النسخ للتخفيف، ك٤با شاء اهلل من مصاحل عباده، كذلك من حكمتو ال إلو إال ىو

، كال ٯبوز القوؿ صدكر ا٢بديثْب عن النيب اختبلؼ كقت  أف يتحقق الشرط الثالث:
   .(2)(باالحتماؿ يثبت ال كالنسخ): ابن حجر بالنسخ ٗبجرد االحتماؿ، قاؿ ا٢بافظ

النسخ ال يتم ادعاؤه إال بعد معرفة التاريخ؛ ألف الناسخ ال يكوف إال ): صديق حسنكقاؿ 
متأخرا؛ بإٝباع ا٤بسلمْب القائلْب بثبوت أصل النسخ ُب ىذه الشريعة ا٤بطهرة، فدعول النسخ ٗبجرد 

  .  (3)(نفسو ُب علـو السنة ا٤بطهرةاالحتماؿ ٦بازفة عظيمة، كال سيما إذا كاف ا٤بدعي لذلك مل يتعب 

  .  (3)(ا٤بطهرة
ا٢بديثْب، كليس  مل يستطع آّتهد الوقوؼ على تاريخ كركدإف  الترجيح:: الثالث المقلك

إذا )قاؿ اإلماـ الشاطيب:  حينئذ ا٤بصّب إىل الَبجيح،عليو  يتعْبما يدؿ عليو، فإنو هما لفظُب 
الَبجيح، كىو إٝباع من األصوليْب أك  تعارضت األدلة كمل يظهر ُب بعضها نسخ؛ فالواجب 

       .(4)(كاإلٝباع

 و، ألنال يصح قطعيْب الَبجيح بْبإذ ، كبلٮبا ظنيْب ا٢بديثْب أك حدأف يكوف أ فيو طَب شكي
غّب قابل للزيادة  ٤بتعارضْب على اآلخر، كالدليل القطعيتقوية أحد الدليلْب اُب الَبجيح من البد 

 يصح ال خباراأل من العلم أكجب ما)قاؿ ا٣بطيب البغدادم:  .(5)فيو إذف ترجيحكالنقصاف، فبل 
 العلـو إذ ،اآلخر على أحدٮبا تقوية استحاؿ تعارضا إذا ا٤بعلومْب فأل ؛فيو كالَبجيح التقوية دخوؿ
 يوجب ال ما ماكأ ،فيها ختبلؼكاال التزايد يصح ال ،كاحدة طريقة على ا٤بعلومات بسائر تتعلق كلها
 لتعارضها ،ستعماؿاال ُب بينها ا١بمع ٲبكن مل إذا ،فيها كالَبجيح التقوية دخوؿ ، فيصحخباراأل من

                                     
  (.3/215) ،1ط ،التمهيد ابن عبد الرب،(  1)
 (.10/477)، 1ط ،الفتحابن حجر، (  2)
 (1/302)، 5طالركضة الندية،  صديق حسن خاف،  (3)
 (.1/365)، 1ط االعتصاـ الشاطيب،( 4)
 (.5/2426) ،3، طالمهذب في علم أصوؿ الفاوعبد الكرًن النملة، (  5)
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 فأ كمعلـو ،كالقطع العمل دكف الظن غلبة تقتضي ألهنا ،افيه الَبجيح دخوؿ حص كإ٭با ،الظاىر ُب
 أحد تقوية بذلك فصح ،لغلبتو ا٤بقوية كاألمور األحواؿ كثرة عند بعض على بعضو يقوم الظن

    .(1)(الوجوه من بوجو اآلخر على ا٣بربين

 تعارض ألف ؛كقوعو ٲبكن كال، الشريعة ُب يقع فبل قطعيْب بْب فأما)كقاؿ اإلماـ الشاطيب: 
    .(2)(٧باؿ القطعيْب

كمطابقا للمسالك  مستندا إىل دليل،يح على كجو سليم، جالَب  يشَبط أيضا أف ٰبصلكما 
أصل ما نبِب )قاؿ اإلماـ الشافعي:  ٦برد ظنوف، أك تقليد للغّب.على  ال أف ينبِب ،رعية ا٤بعتربةالش

٫بن كأنتم عليو أف األحاديث إذا اختلفت مل نذىب إىل كاحد منها دكف غّبه إال بسبب يدؿ على 
   .(3) (أف الذم ذىبنا إليو أقول من الذم تركناه

  .(5)الَبجيح يثبت مل دليل يكن مل فإذا ،الدليل منتهى من ينشأ ا٢بقيقي : الَبجيح(4)كقاؿ ا١بويِب

 فكل العلماء، بْب عليو متفق كىذا شرعا، ا٤بعتربة بالوجوه الَبجيح إ٭با)قاؿ اإلماـ الشاطيب: ك 
 شرع، غّب إىل كاستند الربقة خلع فقد معُب، بغّب رجح أك ٧بقق، غّب قوؿ تقليد على اعتمد من

     .(6)(بفضلو ذلك من اهلل عافانا

كترؾ ا٤برجوح، ، األخذ بوعليو ترجح لدل آّتهد أحد الدليلْب على اآلخر كجب  ٍب مٌب
فعلينا االقتداء  ،(1)إٝباع الصحابة على العمل بالَبجيح همكىو قوؿ ٝباىّب أىل العلم، بل نقل بعض

  االقتداء ّٔم، كاهلل تعاىل أعلم.

                                     
 (.2/560)، 1ط ،الكفايةا٣بطيب، (  1)
 (.2/56) ،1، طاالعتصاـ الشاطيب،( 2)
 (.127/ الرسالة: 1) ،4، طاألـ الشافعي،( 3)
، القيرق. الذىيب، 478توُب سنة إماـ ا٢برمْب، ك أبو ا٤بعايل ا١بويِب، شيخ الشافعية،  ا٤بلك بن عبد اهلل، عبدىو اإلماـ   (4)

 (.18/468) 11ط
 (..2/751) ) ،4، طالبرىاف في أصوؿ الفاو، ا١بويِب ( 5)
 (.3/139)، 1ط ،االعتصاـ الشاطيب،( 6)
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، بأحد ا٤بسالك السالفة الذكر بْب ا٢بديثْب إزالة االختبلؼ الظاىرمعن  عجز نكم
قاؿ اإلماـ  حٌب يظهر لو كجو الصواب فيهما، كاهلل تعاىل أعلم.ّٔما فعليو أف يتوقف عن العمل 

 ًبٍ يى  مل فإذا كالسنة، بالكتاب ذكرنا ٗبا األشبو مع ا٤بيل كجب األدلة استوت إف) ابن عبد الرب:
  .(2)(بيقْب إال القطع ٯبز كمل ،التوقف كجب ذلك

كذىب بعض ، (3)كالقوؿ بالتوقف ىو مذىب ٝبهور احملدثْب كالفقهاء ككثّب من األصوليْب
كحجة ىؤالء أف النصْب إىل القوؿ بتخيّب آّتهد ُب العمل بأحد ا٢بديثْب ا٤بتعارضْب،  األصوليْب

لْب، ف يعمل بكبل الدليإال أ أمامومٌب اختلفا، كمل يتمكن آّتهد من رفع االختبلؼ عنهما، فليس 
خبلء ٩بكن، كأما الثاين ففيو تعطيل، كإيتخّب فيهما، أما األكؿ فغّب  عن العمل ّٔما، أكالتوقف أك 

  .(4) للمسألة من حكم شرعي، كرٗبا مل يقبل ا٢بكم التأخّب، فلم يبق إال التخيّب

ببل  -كإف مل يسمو  -ترجيح أحد النصْب كالعمل بو ىو  ألف ٚبيّبقوؿ ضعيف،  كىذا
 جف ُّ      ، كاهلل تعاىل يقوؿ ُب ٧بكم كتابو:كٙبكم ببل دليل ال ٯبوز؛ ألنو قوؿ ببل علمكىو  مرجح،
َّ حكجك مق حق مف خف حف

أصل ما نبِب عليو أف األحاديث إذا اختلفت )قاؿ اإلماـ الشافعي:  ،(5)
  .(6)(مل نذىب إىل كاحد منهما دكف غّبه إال بسبب يدؿ أف الذم ذىبنا إليو أقول من الذم تركنا

                                                                                                                 
 (.704)، 1ط، إرشاد الفحوؿ ،شوكاينلا ( 1)
 (.2/902) ،1، طجامع بياف العلم كفضلو، ابن عبد الرب ( 2)
، 1ط ، إرشاد الفحوؿ، لشوكاينكا ،(2/362)، 1، طالمحصوؿ ،لرازمكا(، 300ص )، 1ط ،ركضة الناظرابن قدامة،  ( 3)
(703.) 
 1، طالمحصوؿ ،لرازمكا(، 300ص )، 1ط ،ركضة الناظرابن قدامة، (، ك 2/447)، 2ط ،المقتصفىالغزايل،  (4)
(2/362)  
 .36سورة اإلسراء: اآلية:  ( 5)
 (.127/ الرسالة: 1) ،4ط ،األـ الشافعي، ( 6)
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 اطراح بياف أما): كما قاؿ اإلماـ ابن قدامةالدليلْب   لكبل التخيّب ىو اطراحكقد يكوف 
 الدليلْب حكم غّب ثالث حكم كىو ا٤بطلق، التخيّب إىل فيصّب كاحملـر ا٤بوجب تعارض فإذا الدليلْب

  .(1)(٤بوجبهما كتركا ٥بما اطراحا فيكوف معا،

 االستطاعةعدـ ألف  ؛أيضا حكم شرعي فيها غّب مسلم اعتبار التوقف تركا للمسألة ببلٍب 
ٱبفى  بْب ٝبيع آّتهدين، فقد عاما ، كليسأمر نسيبكالقدرة على دفع التعارض بْب النصوص ا٤بتعارضة 

، أما أف ٱبفى كجو الدفع على ٝبيعهم فهذا ال ٲبكن أف يقع ُب نما ىو بػىْبّْه عند اآلخري همعلى بعض
 عليهم كجب ٕبيث تعارضهما على ا٤بسلموف أٝبع دليلْب البتة ٘بد ال)قاؿ اإلماـ الشاطيب:  الشريعة،
  .(2)(عندىم األدلة بْب التعارض أمكن ا٣بطأ؛ من معصومْب غّب آّتهدين أفراد كاف ٤با لكن الوقوؼ؛

على  إ٭با ٱبفى ذلكك د مسألة ُب الشريعة بدكف حكم شرعي، و وجبإذف فبل يصح القوؿ 
رجع إىل غّبه ال فهم كجو التعارض بْب النصْب، ٍب  آّتهد عنعجز مٌب ف كليس على الكل،بعض 

كاألخذ يؤٌب فضلو من يشاء،  كاهلل ، ق إىل رفع االختبلؼ بينهمافّْ من كي بد أف يقف على 
   باجتهاد غّبه كتقليده ُب العمل أكىل كأرجح من التخيّب بْب النصْب، كاهلل تعاىل أعلم.

مع توقفو عن  -ا٤بؤقت، كليس األبدم، فالناظر  يقصدكف إ٭با ف بالتوقأف القائلْبىذا مع 
 لو كجو ا٢بق، كالتأمل حٌب يتضحعليو أف يستمر ُب البحث  - ُب مرحلة ، أك تقليده لغّبهالعمل

 تعاىل سيفتح عليو، كىواهلل ال شك أف كصدؽ فيو  صلكأخكمن ١بأ إىل اهلل تعاىل كأحل ُب الدعاء، 
َّ مهجه ين ىن من خنُّ ئل جل شأنو: القا

 كاهلل تعاىل أعلم كأحكم.   ،(3)

كاهلل تعاىل  ،علممذىب ٝباىّب أىل الترتيب مسالك دفع التعارض على ٫بو ما سلف ىو ك 
 أعلم.

                                     
 (. 301) ،1ط، ركضة الناظرابن قدامة،  ( 1)
 (.4/217)، 1ط ،الموافااتالشاطيب،  ( 2)
 60سورة غافر: اآلية:  ( 3)
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فعليو أف يبحث ُب ، نصْببْب تعارض للمجتهد الح مٌب  :قاؿ أصحابو :المذىب الثاني
عليو أف إف مل يعلم التاريخ، ، ك ، كيتعْب ا٤بصّب إليوللمتقدـ م، فا٤بتأخر ناسخلً تاريخ كركدٮبا، فإف عي 

فإف استول ا٢بديثاف ُب قوة الثبوت كالداللة، كجوه الَبجيح ا٤بعركفة، استعماؿ ٰباكؿ الَبجيح بينهما ب
ا٤بسلك الثالث، كىو ٧باكلة ا١بمع بينهما، فإف مل يستطع بعده إىل كتعذر عليو الَبجيح بينهما، صار 

 بحث ُب غّبٮبا من األدلة. السقاط النصْب ك إبعد ذلك ا١بمع، فيجوز لو 

 حكم): (1)ا٢بنفي ابن أمّب حاجقاؿ ، يةفة من ا٢بنعابو ٝب أخذللمسالك الَبتيب كىذا 
 يحالَبج مكفا٢ب ا٤بتىأىخّْر يػيٍعلىم مل اكإذ ،للمتقدـ اخناس وففيك ا٤بتىأىخّْر عيًلم إف النٍَّسخي  ضالتعار 

 ىعل اٮبأىحد تػىٍرًجيح نٲبكً  مل اإذ نأىمك إف امبينه عما١ب ٍب ،نأىمك إف بطريقة اآلخىر ىعل األىحدٮب
 كمل ،ا٤بتىقدـ يػيٍعلىم مل اكإذ ،كليةالب ايهمكل اءإلغ من كىلأ ذحينئ ملةا١ب ُب اًكلىيهم اؿإعم فأل ؛اآلخىر
 .(2) (ةاألدل من ادكهنم ام إىل افا٤بتعارض تيرًؾ ،ابينهم ا١بمع كال ،احدٮبأ رجيحت ٲبكن

 كخرب ناسخا ا٤بتأخر يصلح مل لو إذ فناسخ، منهما ا٤بتأخر علم فإف): (3)كقاؿ التفتازاين
 ا٤بتقدـ بل التساكم تعارض قبيل من ليس فهو ،ا٤بشهورة السنة أك الكتاب عن ا٤بتأخر الواحد
 يَبؾ كإال فذاؾ، الزماف أك احملل أك ا٢بكم من ٨بلص باعتبار بينهما ا١بمع أمكن فإف كإال راجح،
 كإالا٤بتقدـ،  علم إف النسخ حكموك ): (5)كقاؿ ٧بب اهلل بن عبد الشكور .(4)(بالدليلْب العمل

تساقطا، فا٤بصّب ُب ا٢بادثة إىل ما  ٲبكن ملكإف  ،اإلمكاف بقدر ا١بمعكإال ف ،أمكن إف فالَبجيح
   .(6)(دكهنما مرتبا إف كجد، كإال فالعمل باألصل

                                     
، د الضو  الالمعالسخاكم، . ىػ879  سنةتوُب، أبو عبد اهلل، ا٢بنفي ا٤بعركؼ بابن أمّب حاج ٧بمد بن ٧بمد،ىو اإلماـ  ( 1)

 (.9/210)ط 
 (.مع تصرؼ يسّب.3/3) ،2، طالتارير كالتحبيرابن أمّب ا٢باج،  ( 2)
 (.6/112) ،2 ط، الدرر الكامنةابن حجر، ق. 792مات ُب سنة  ،ا٢بنفي مسعود بن عمر، التفتازاينىو اإلماـ   ( 3)
 (2/217) ،1ط، شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،  ( 4)
 1ط، إلعالـا ،عبد ا٢بي بن فخر الدينق. 1119، توُب سنة ا٢بنفي البهارم٧بب اهلل بن عبد الشكور ىو اإلماـ  ( 5)
(6/763). 
 (2/236) ،1، طمع شرحو فواتح الرحموت لعبد العالي محمد اللكنوم، مقلم الثبوتبن عبد الشكور، ا ( 6)
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ٝباىّب أىل  األكؿ الذم عليو ذىبا٤بكقالوا ب ،آخركف من أبناء مذىبهم قد خالف ىؤالءك 
 من أكىل فذلك اآلثار بْب ا١بمع أمكن كمهما): ا٢بنفي، قاؿ (1)كمنهم اإلماـ السرخسيالعلم، 
    .(2)(بعضها عن كاإلعراض ببعضها األخذ

 ٙبمل الظاىر ُب بعضا بعضها ا٤بخالف األحاديث بْب ا١بمع أمكن كإذا): (3)العيِب كقاؿ
    .(4)(بعضها إٮباؿ من أكىل اإلمكاف مع بالكل العمل ألف بينهما التوفيق كجو على

كاألكىل أف يطلب ا١بمع بْب ا٤بتعارضْب بأم ) كمن ا٤بتأخرين اإلماـ اللكنوم، حيث قاؿ:
النظر كغوص الفكر، فإف مل ٲبكن ذلك بوجو من الوجوه، أك كجد ىناؾ كجو كاف بشرط تعمق 

صرٰبا ما يدؿ على ارتفاع ا٢بكم األكؿ مطلقا صّب إىل النسخ إذا عرؼ ما يدؿ عليو، كىذا ىو 
  .(5)(الذم صرح بو أىل أصوؿ ا٢بديث

ألنو الذم عليو العمل عند أىل العلم  إف شاء اهلل تعاىل؛ ىو الراجح،األكؿ كا٤بذىب 
، كيتوافق مع األدلة الكلية من أىل ا٢بديث كالفقو كمن جاء بعدىم ،ا٤بقتدل ّٔم من السلف الصاحل

 للشريعة، كمقاصدىا العامة، كاهلل تعاىل أعلم.

  

                                     
عبد القادر بن ٧بمد القرشي، . ىػ 483سنة  توُب .ةا٢بنفيأئمة  كبارأحد   ،٧بمد بن أٞبد أبو بكر السرخسي ىو اإلماـ ( 1)

 (.2/28)، 1ط، الجواىر المضية
 (.24/33)، 1، طالمبقوطالسرخسي،  ( 2)
 ،لسخاكما. ىػ855سنة ، توُب ي، من كبار ا٢بنفية ُب عصرها٢بنف ، أبو ٧بمد بدر الدين العيِببن أٞبد ٧بمودىو اإلماـ  ( 3)

 (.10/131)د ط  ،الضو  الالمع
 .(7/208) ط ، دعمدة الاارم، العيِب ( 4)
 (.183-182) 3ط األجوبة الفاضلة،، اللكنوم ( 5)
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 :طالبمثمانية ترجمة موجزة لإلماـ ابن بطاؿ: كفيو : المبحث الثاني

 

 

 .كنشأتو العلمية ككنيتو، األكؿ: اتسمو كنقبو، المطلب 

 أشهر شيوخو.الثاني:  المطلب

 .أشهر تالمذتو  الثالث: المطلب

  .مكانتو العلمية، كثنا  العلما  عليو الرابع: طلبالم

  عايدتو.المطلب الخامس: 

   مذىبو الفاهي.المطلب القادس: 

 ة.يآثاره العلمالمطلب القابع: 

 .كفاتوالمطلب الثامن: 

 

  



41 
 

 .(1)ككنيتو، كنشأتو العلميةألكؿ: اتسمو كنقبو، ا المطلب

ٍب  القرطيب، بطاؿ، بن ا٤بلك عبد بن خلف بن علي الفقيو احملدثالعبلمة اإلماـ ىو 
البػىلىٍنسي

لم سنة كالدتو فأما  .ا٢بسن أبا يكُبك  ،(3) ا٤بشددة با١بيم للَّجَّاـا بابن أيضان  كيعرؼ ،(2)
ٍب خرج  برىة من الزمن، فيها كقضى، (4)الذم يعرؼ عنو أنو كلد بقرطبة، ك ترجم لوىا أحد ٩بن يذكر 

   .(5) عت ُب قرطبة آنذاؾإىل بلنسية بسبب فتنة كق

تيقن منو ، كالذم يأما كيفية نشأتو كمراحل طلبو للعلم، فلم تشر إليها أيضا مصادر ترٝبتوك 
، خصوصا علماء قرطبة كما يظهر من أ٠باء اؾد األندلس آنذأنو أخذ العلم عن كبار شيوخ ببل
ٝباعة مل يرحل خارج األندلس ُب طلب العلم، مثل  أنوكذلك مشاٱبو، كٲبكن أف يستنتج من ىذا  

، كغّبىم كثّب، بل أئمةمن  استقر ُب  عصره الذين مل يغادركا األندلس كابن عبد الرب، كابن حـز
، ألف قرطبة حٌب حصٌ  ستوطنوا مدينة قرطبة بعد رجوعهم من الرحلة ُب مشاٱبو ا أكثرل أغلب العلـو

   توفوا فيها، كاهلل تعاىل أعلم.  إىل أف ، كفيها نشركا علومهمطلب العلم

 : أشهر شيوخو.المطلب الثاني

قرطبة مدينة ُب كترعرع  نشأك  ،بببلد األندلس ر االزدىارو ُب عصاإلماـ ابن بطاؿ عاش  لقد
ـ و لعلا لحصٌ أف يكوف ىذا اإلماـ  كىو ما يرجح ،بتلك الببلد كمركز ا٤بعرفة ،ذاؾآن العلمحاضرة 
ر الٍب إال أف ا٤بصاد ،ُب كقتو لكوف مدينتو تعج بالعلماء كثر، كعلماء ،أجبلءعن شيوخ الشرعية 

                                     
تسير أعالـ ك(، 2/332) 1ط، الصلة في تاريخ علما  األندلسك(، 3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾمصادر ترٝبتو: (  1)

، الوافي بالوفيات(، ك5/214)، 1ط ،شذرات الذىب(، ك298ص)، 1ط ،الديباج المذىبك(، 18/47)، 11ط ،النبال 
 (، كغّبىا إال أف ىذه ا٤بصادر كلها مل تذكر من أخباره إال النزر اليسّب.12/56) 1ط
ـ، البلنسي: بفتح ا٤بوحدة(  2) معجم  ببلد األندلس.بلدة بشرؽ  ،نسبة إىل بػىلىٍنًسيىة ،آخرىا السْب ا٤بهملة ،كسكوف النوف ،كالبلَّ

 (.1/490، )2، طالبلداف
 (   ككرد ُب بعض ا٤بصادر بابن اللحاـ با٢باء ا٤بهملة، كما ُب الصلة، كاللجاـ: نسبة إىل عمل اللُّجيم. 3)
 (2/332) ،1ط ،الصلة في تاريخ علما  األندلسابن بشكواؿ، ك (، 3/654) ،1، طترتيب المدارؾ(   القاضي عياض، 4)
  (.298ص) ،1ط الديباج المذىب،ابن فرحوف، (   5)
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الذين كاف ٥بم األثر الكبّب على حياة اإلماـ  ر ىمكً ، كلعل من ذي بعضهمذكرت ترٝبتو اكتفت بإيراد 
 :      أ٠باء ىؤالء مع نبذة ٨بتصرة عن كل منهم كإليككمسّبتو العلمية، 

 ركل ق. 351 سنة كلد ،(1)القرطيب الفرضي بنأبو الوليد ا٢بافظ  ٧بمد، بن اهلل عبد -1
 ، ٍبعدة مشايخ العلم عنفأخذ ا٤بشرؽ،  إىل كباألندلس، ٍب رحل عن ٝباعة من أىل العلم بقرطبة

باألندلس،  العلماء ا٤بشهورين فصار من ؛العلم فنوف ُب كثّبان  علمان  ٝبع كقد قرطبة إىل انصرؼ
 .(2)ق  403قتل سنة  ا٢بافظ، كابن بطاؿ، كغّبىم. الرب عبد بن عمر أبو عنو حدث

ق، 340 كلد سنة، (4)أصلو من طلمنكة، ٧بمد بن أٞبدكىو  ،(3)الطلمنكيعمر  وأب - 2
شيوخ ، كلقي عدة فحج ا٤بشرؽ إىل رحل ، ٍباألندلس ببلد كسائرعلمائها،  نع ركلكسكن قرطبة، ك 

  ـو عل ُب األئمة دأح صارك  بعلمو، الناس كانتفع قرطبة، كسكن .كثّبو  بعلم بلده إىلرجع ٍب ىناؾ، 
 قصد، تعاىل اهلل ذات ُب شديدان  ،٥بم قامعان  كالبدع، األىواء أىل على ٦بردان  سيفان سينٌيا  ككاف. كثّبة

  .(5)ق428كقيل  ،ق429سنة  كاالغَباب التجوؿ طوؿ بعد فيها فتوُب ،عمره آخر ُب بلده طلمنكة

 كالتقييد كا١بمع الركاية أكثر منىػ، 348 سنة كلد ،(6)القرطيب عمر أبو عفيف بن أٞبد - 3
 ككاف عا٤بان  ،بالفقو كعِب، منها نصيبو  بأكفر ؛ فأخذاألندلسب العلم شيوخ عن كثّبةلفنوف   كالتقييد

  .(7)ىػ420 سنة توُبّٔا.  سّبتو فحمدت ،لورقة قضاء كيل لشعر.با

                                     
 ،ابن فرحوف(، ك2/332) 1ط ،الصلةبن بشكواؿ ُب ا(، ك 3/654) 1ط ،ترتيب المدارؾعده من شيوخو القاضي ُب (   1)

 (.298ص ) 1ط
 (.311ص) 1ط ،بغية الملتمس، الضيبك  (،213-1/212) 1، طالصلة ،ابن بشكواؿ(   2)
(، 18/47) 11ط ،القير(، كالذىيب ُب 3/654) 1ط ترتيب المدارؾُب  عياض عده من شيوخ ابن بطاؿ القاضي ( 3)

 (. 298) 1ط ،الديباجكابن فرحوف ُب 
 (.3/39) 2البلداف، ط معجممدينة باألندلس.  ،بفتح أكلو كثانيو، كبعد ا٤بيم نوف ساكنة، ككاؼطلمنكة (  4)
 (.152) 1ط ،بغية الملتمسالضيب، ، ك (1/52) 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   5)
(، 2/332)، 1، ط الصلة(، كابن بشكواؿ ُب 3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾُب  عياض عده من شيوخو القاضي(  6)

 (. 298)، 1ط ،الديباج المذىب(، كابن فرحوف ُب 18/47)، 11، طقيرالكالذىيب ُب 
 (.1/47)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   7)
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ىػ،  341 سنة كلد ،(1)بالقنازعي ا٤بعركؼ ،القرطيب األنصارم الرٞبن عبدا٤بطرؼ  وأب - 4
ا٢بجاز، كحصل ك فلقي أعبلـ إفريقيا كمصر  ا٤بشرؽ إىل رحلأخذ عن شيوخ العلم باألندلس، ٍب ك 

 بالفقو من أىل العلم عيدٌ ك  العلم، نشر على قبل، فأق371عاد إىل قرطبة سنة عنهم علما كثّبا، ٍب 
 األخبلؽ، حسن كرعان، دينان، ككاف ،كاآلداب اللغة،ب مع إ٤بامو، باألندلس ُب كقتو كا٢بديث كالتفسّب

   . (3)ىػ413 سنة توُب .(2)ا٤بوطأ تفسّب كمن مصنفاتو الدنيا، زاىدا ُب

األجبلء  عن العلمأخذ ىػ، 338 سنة كلد ،(4)مغيث بن اهلل عبد بن يونس الوليد وأب -  5
 ا٢بسن كأبو ،ا٤بكي جهضم بن ا٢بسن أبو ا٤بشرؽ أىل من إليو ككتب األجبلء بببلد األندلس،

 ٧بمد أبو ٝباعة، منهم عنو ركل .كغّبىم الفقيو زيد أيب بن ٧بمد أبومن إفريقيا ك  ا٢بافظ، الدارقطِب
، بن ٧بمد كأبو ،ا٢بذاء بن عمر كأبو ا٤بقرئ، طالب أيب بن مكي كابن بطاؿ  الباجي، الوليد كأبو حـز

 .كثّب كغّبىم

 كالصبلة بقرطبة ا١بماعة قضاء كيل العربية، اللغة ـو علك  كالفقو، ا٢بديثب لو إ٤باـ كافك 
 .(5)ىػ 429 سنة اهلل رٞبو مات أف إىل بأىلها كا٣بطبة

أخذ ىو ىػ، 330 سنة كلد ،(6)القرطيب ٧بمد وأب التميمي بنوش بن ربيع بن اهلل عبد - 6
ُب ا٢بجاز  كركاتو لعلما شيوخ من ٝباعة لقيك  ،فحج ا٤بشرؽ عن علماء األندلس، ٍب رحل إىل أيضا

                                     
كابن فرحوف  (،18/47) 11ط ،القير(، كالذىيب ُب 2/332)، 1، طالصلة(   عده من شيوخ ابن بطاؿ ابن بشكواؿ ُب 1)

ألٞبد في تحرير األنقاب،  ذيل اللباب إىل ضىيػٍعىة من ببلد ا٤بغرب، نسبة القنازعيك (. 298)، 1ط ،الديباج المذىبُب 
 .(1/204) 1األزىرم، ط

 .(ـ2013-ق 1434)(   طبع الكتاب مؤخرا بعنواف: تفسّب ا٤بوطأ، ٙبقيق عامر حسن صربم، طبعة دار النوادر، 2)
 .(2/267)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   3)
 (. 18/47)، 11ط ،القير(  عده من شيوخ ابن بطاؿ الذىيب ُب 4)
 (.475)، 1ط ،بغية الملتمسالضيب، ، ك (2/526)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   5)
 (.2/332)، 1، طالصلة(   عده من شيوخ ابن بطاؿ خلف بن بشكواؿ ُب 6)
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 ككاف ،علمائها من ٝباعة عنو فركل ؛األندلس إىل انصرؼعنهم، ٍب  كمصر كإفريقيا، ك٠بع ككتب
  .(1) ىػ415 سنة توُب .فاضبلن  دينان  ثبتان، ثقة كا٢بديث، العلم أىل من

 شيوخ من ا٤برية، ٠بع أىل من ،(2)دماألسٍ  رةفٍ صي  أيب بن أٞبد ا٤بهلب بنالقاسم  أبو - 7
 ذر أيب نم فسمع ا٤بشرؽ، إىل ٍب رحل معو، كتفقو ،بقرطبة األصيلي ٧بمد أيبصهره  منك  ،األندلس
 .فيو الراسخْب كا٢بديث الفقو ُب كا٤بعرفة العلم أىل من كافك  .كغّبىم القابسي ا٢بسن كأيب ا٥بركم،

كقد . (4)كشرحو، (3)كاختصره ،حياتو أياـ تفقهان، عليو قرئ ألنو باألندلس، البخارم كتاب حيي كبو
 .(5)ىػ436 ىػ، كقيل: سنة435كقيل:  ىػ،433كفاتو، فقيل:  كقد اختلف ُب سنة

ىل حل إر ك  ،ػ ى338كلد عاـ  ،(6)الوىراين د اهلل بن خالدعبد الرٞبن بن عب القاسم وأب - 8
 إفريقية كمصر كا٢بجازك  كبلخ، كنيسابور ،كا١ببل خراسافالعراؽ ك ببلدا كثّبة، ك ٍب زارحٌج ا٤بشرؽ، ف

إسحاؽ البلخي  والقطيعي، كأببكر  وكأب، األّٔرم بكر وأب منهم اإلماـ ،خ كثريمشا قيكل، غّبىاك 
ٍب  كأقاـ ُب رحلتو ٫بو عشرين عامان.كغّبىم،  ،العرب أيب كابن ،ا٢بسن بن رشيقك  ،مصاحب الفربر 

 كغّبٮبا، ا٤بوطأ، ك حدث بصحيح البخارمك  ،(7)ةمدينة ٔبَّان ، كسكنبإسناد عاؿ األندلس إىلرجع 
، ك اك ابن عبد الرب، ك  ابن بطاؿ،ك ٝباعة، منو ك٠بع   .(8)غّبىمبن حـز

                                     
 .(1/221) ا٤بصدر السابق(  1)
دم بفتح ا٥بمزة كسكوف السْب ا٤بهملة كاألىسٍ  (.298)، 1ط ،الديباج المذىبعده من شيوخ ابن بطاؿ ابن فرحوف ُب (  2)

األنقاب  .إىل أسد بن عبد العيٌزل بن قيصىيٌ  ةفيبدلوف السْب من الزام، نسب ،كبعدىا الداؿ ا٤بهملة، ىذه النسبة اىل األزد
 .(1/7) 1حملمد بن طاىر القيسراين، ط األنقاب المتفاة في الخطك (،1/213)1للسمعاين، ط

، دار التوحيد،  طبع مؤخراك ا٤بختصر النصيح ُب هتذيب الكتاب ا١بامع الصحيح. كا٠بو: (  3) بتحقيق: أٞبد بن فارس السلـو
 ـ(.2009ق ػ1430)، 1ط
  .مل يصل إلينا، إال أف تلميذه اإلماـ ابن بطاؿ استفاد منو كضمن شرحو كثّبا من النقوؿ عنوكىذا الشرح (  4)
 .(3/555) ،1، طترتيب المدارؾ، عياض القاضي (2/485)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (  5)
 (.3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾُب عياض (   عده من شيوخ ابن بطاؿ القاضي 6)
 (.1/339)، 2ط ،معجم البلدافياقوت ا٢بموم، . ا٤برية مدينة باألندلس قرب(   7)
 11ط ،قيرالكالذىيب، (، 3/477)، 1ط ،المدارؾترتيب كالقاضي عياض، (، 1/260)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   8)

 (.17/332) 11ط
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أبا نعيم ٠بع بأصبهاف  ،(1)الرازم ا٣براساينبكر  أبو٧بمد بن ا٢بسن بن عبد الرٞبن  - 9
، بن النحاسان بن ٧بمد عبد الرٞب٧بمد  أيب ّٔا من سمعف صرٍب دخل م، األصبهاين كطبقتو

كدخل بيت ا٤بقدس فسمع ّٔا من علي بن  كدخل بغداد فسمع منو فيها ا٣بطيب البغدادم،كطبقتو، 
بن اعنو  فأخذكحدث ّٔا، فأخذ عن أيب عمرك ا٤بقرئ، كغّبه، كدخل األندلس جعفر بن أيب الكراـ، 

. ، كأبو الوليد الباجي، كأبو ٧بمد ابن بطاؿك  ،عبد الرب : دخل األندلس (2)قاؿ ا٢بميدمبن حـز
ككاف شيخا، صا٢با، حليما، دينا،  .(3) ػى450ك٠بعنا منو كمات ىنالك غرقا فيما بلغِب بعد 

  .(4)متواضعا، حسن ا٣بلق

 تو:تالمذالمطلب الثالث: 

على ىؤالء األئمة األعبلـ، ال شك أف اإلماـ ابن بطاؿ الذم نشأ ُب بيئة علمية، كتتلمذ 
جليا من  كُب تكوينو العلمي، كيظهر ىذا، شخصيتو، سيكوف لذلك أثر على علمهممعْب هنل من ك 

 ،علماء األمصار ، الذم ذاع صيتو ُب اآلفاؽ، كأثُب عليوخبلؿ كتابو شرح صحيح اإلماـ البخارم
من ا٤بسائل العلمية، كالفوائد إذ يعد ىذا الشرح مصدرا مهما لكثّب طلبو الكبار قبل الصغار، ك 

شرحو  كباألخص كثر من أخذ عنو،ف، الكتابة مقصود مرغوب السماعو جعلكىذا ما  النادرة،
حدث كقاؿ: ...عنو الناس شرح صحيح البخارم ُب عدة أسفار، ركاه)قاؿ ابن بشكواؿ: للبخارم، 

تدكف، كأشّب إىل بعضهم فقط، ىم مل أم أف عددىم كثّب، إال أف أ٠باء .(5) (عنو ٝباعة من العلماء
  :عنهميسّبة مع نبذة  فقط، كمن ىؤالء

 أبو ٝباعة، منهم عن ركل ،ٝبرة أيب بن العباس أبو موسى بن ا٤بلك عبد بن أٞبد - 1
 أيب من ك٠بع، كغّبىم، حـز بن ٧بمد كأبو ،الرب عبد عمر بن كأبو ،كضاح بن أٞبد بن ىشاـ الوليد

                                     
 (.3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾ(   عده من شيوخ ابن بطاؿ القاضي ُب 1)
ق. 488. توُب سنة ا٢بميدم، األندلسي؛ الفقيو، الظاىرم، صاحب ابن حـز كتلميذه٧بمد بن فتوح احملدث ا٢بافظ، ىو (   2)

   (.19/120، )11ط ،تسير أعالـ النبال ق. الذىيب، 488
 (.56ص)، 1ط ،جذكة الماتبسالضيب، (   3)
 .(2/467)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   4)
 .(2/332ا٤بصدر السابق )(   5)
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 توُب ،العربية علم ُب ماىران  ،حافظان  ،فقيهان  ٧بدثان  ككاف .البخارم صحيح شرحو بطاؿ بنا ا٢بسن
   .(1)ىػ533 سنة ُب اهلل رٞبو

 كرحل .ىػ395 سنة كلد، السَّقَّاطابن ا٤بعركؼ ب ،القرطيب٧بمد بن خلف أبو عبد اهلل  - 2
 كركل. كغّبه عيقاؿ، بن بكر أبا كلقي البخارم، صحيح ا٥بركم ذر أيب من ك٠بع كحج ،ا٤بشرؽ إىل

 كأخذ الطلمنكي، عمر كأيب ا٤بنذر، بن كا٤بنذر السرٌب، سركر أيب بن خلف القاسم أيب عن باألندلس
 بلده، أىل إىل ٧بببان ، بو كعِب ركاه فيما ثقة ككاف البخارم، شرح ُب كتابو بطاؿ بن ا٢بسن أيب عن

  .(2)ق  485سنة كتوُب كمالو، كتبو كذىبت عمره، آخر ُب كامتحن بقرطبة، كاستقضى

كلد سنة  باهلل، ا٤بؤيد ىشاـ األمّب موىل ،(3)داكد ٪باح أبو القاسم أيب بن سليماف - 3
 كىو عنو، كأكثر ا٤بقرئ، سعيد بن عثماف عمرك أيب عن ركل .(5)كبلنسية (4)دانية سكنك   ى413
 .كغّبىم، كابن بطاؿ، الباجي الوليد كأيب الرب، عبد بن عمر أيب كعن بو، الناس أثبت

 القرآف معاين ُب عدة مصنفات كلو، كطرقها كركاياهتا تبالقراءا عا٤بان  ثقة، فاضبلن  دينان  ككاف
  . (6)ق496سنة توُب  .كغّبه

 ثنا  العلما  عليو:المطلب الرابع:   

كشف   حيث شرح صحيح البخارم، شهرة كاسعة بعد تأليفو كتاباإلماـ ابن بطاؿ لقد ناؿ 
 آرائو ُب الفقو كا٢بديث كاألصوؿل ّٓموعة من أصٌ ك ملكتو الفقهية، ٘بلت فيو ، ك ُب العلممرتبتو فيو عن 

جعلت نو، د العلمية الٍب أنتجتها قرٰبة ذىائكأكدعو ٦بموعة من الفر  ،كاألخبلؽ كتزكية النفس، كغّبىا
لفقيو كيصفونو با ،يطلبوف كتابو، كيثنوف على صاحبو أشد الثناء لعلم ُب الغرب كالشرؽ اإلسبلميْبأىل ا

                                     
 (.120)، 1ط ،الديباج المذىبابن فرحوف، (   1)
 (.2/437)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   2)
 (،3/654)، 1ط ،المدارؾترتيب (   عده من تبلمذة ابن بطاؿ القاضي ُب 3)
 (2/139) 2، طمعجم البلدافمدينة بشرؽ األندلس. ياقوت ا٢بموم، (   4)
 (1/490) 2، طمعجم البلداف ،ياقوت ا٢بموم ،باألندلس شرؽ قرطبةمدينة (   5)
 (.1/177) ا٤بصدر السابق(   6)
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صحيح بل ال يكاد ٱبلو شرح من شركح  كيقٌركنو على كثّب ٩با دٌكنو فيو من العلم،كاحملدث، كالعامل، 
 ظهار منزلتو:واؿ أىل العلم ُب بياف مكانتو، كإأق بعض إليكك البخارم، من أقوالو، كآرائو، 

 عِب. الضبط حسن ا٣بط، مليح كالفهم، كا٤بعرفة العلم أىل من كاف) ابن بشكواؿ:عنو ؿ قا
 عنو، الناس ركاه. أسفار عدة ُب البخارم صحيح كشرح. منو قيد ما كأتقن التامة، العناية با٢بديث

  .(1)(العلماء من ٝباعة عنو كحدث. بالورقة كاستقصى

كقاؿ: ألف شرحا  كاف ابن بطاؿ رٞبو اهلل نبيبل جليبل متصرفا.)كقاؿ القاضي عياض: 
  .(2)(لكتاب البخارم كبّبا، يتنافس فيو

كاف من أىل العلم كا٤بعرفة كالفهم، عِب با٢بديث عناية تامة، كأتقن ما ): (3)كقاؿ ابن فرحوف
 . (4)(فيو

  .(5)(ا٤بالكية كبار من ا٢بسن، كقاؿ: كاف أبو العبلمة)قاؿ اإلماـ الذىيب: ك 

  .(6)(اإلماـ العامل ا٢بافظ احملدث الراكية الفقيو)كقاؿ صاحب شجرة النور الزكية: 

  زاؿ أىل العلم يثنوف عليو من خبلؿ كتابو ذلك، إىل عصرنا ىذا.ما يك 

 :عايدتوالمطلب الخامس: 

 كالعصور الٍبُب عصره العلم عن العقيدة السائدة عند كثّب من أىل اإلماـ ابن بطاؿ    ٱبرجمل
 من خبلؿجليا ، كيتبْب ذلك العقيدة األشعرية ا٤ببنية على تأكيل صفات اهلل تبارؾ كتعاىل كىي ،بعده

                                     
 (2/332)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   1)
 (.3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾ القاضي عياض،(  2)
 1ط ،الدرر الكامنةابن حجر،  .ق799ىو القاضي إبراىيم بن نور الدين أبو ا٢بسن بن فرحوف الفقيو ا٤بالكي، توُب سنة (  3)
(1/48). 
 (.298)، 1ط ،الديباج المذىبابن فرحوف، (   4)
 (.18/47)، 11، طالقيرالذىيب، (   5)
 (.1/171)، 1، طشجرة النور الزكية٨بلوؼ، (   6)
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فأك٥با، كخالف  ٤بنهج األشاعرة شرحو ألحاديث الصفات الواردة ُب صحيح البخارم، حيث انتصر فيو
من غّب  ة،بذلك منهج السلف ا٤ببِب على إثبات كل الصفات الٍب أخرب ّٔا القرآف الكرًن كالسنة النبوي

َّحي جي  يه ىهمه جه ين  ُّ  ثيل لقولو تعاىل:كال ٛب ، كال ٙبريف،تشبيو
كلذلك قاؿ . (1)

 .(3)ككاف ينتحل الكبلـ على طريقة األشعرم: ُب ترٝبتو (2)صبلح الدين الصفدم

االستحياء من اهلل غّب االستحياء من ا٤بخلوقْب، كىو ذج تأكيبلتو قولو ُب صفة ا٢بياء: كمن ٭با
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ   :قولو تعاىل تعاىل الَبؾ، ككذا قاؿ أىل التفسّب ُبمن اهلل 
َّ ىتنت  مت زت

ألف ا٢بياء ىو االنقباض  ٗبعُب ال يَبؾ أف يضرب مثبل، كإ٭با قالوا ذلك، ( 4)
  .(5)بتغيّب األحواؿ، كحدكث ا٢بوادث فيمن يتغّب بو، ال ٯبوز على اهلل

 .مذىبو الفاهيالمطلب القادس: 

ه القاضي عياض ُب د ذكر فق، الكي كأحد أعبلموا٤با٤بذىب يعد اإلماـ ابن بطاؿ من أئمة 
، (7)(ا٤بالكية كبار من كاف)ا٢بافظ الذىيب: فيو قاؿ ، ك (6)العاشرة من أصحاب اإلماـ مالك الطبقة
كتاب أيب ا٢بسن ) :(8)حٌب قاؿ الكرماين ، ككتابو ىذا ٩بلوء بأقواؿ كآراء مالك كأصحابو،(7)(ا٤بالكية

من غّب  ُب فقو اإلماـ ا٢بسن علي بن خلف ا٤بالكي ا٤بغريب ا٤بشهور بابن بطاؿ، إ٭با ىو غالبا 

                                     
 11الشورل: اآلية:  سورة(  1)
 2ط طباات الشافعية الكبرلالسبكي،  ق.764توُب سنة  الواُب بالوفيات،صاحب  الصفدم، خليل بن أيبك األديب(  2)
(10/5) 
 (.21/56)د ط، ، الوافي بالوفيات، الصفدم(  3)
 ،26سورة البقرة: اآلية  (4)
 (.211-1/210) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  5)
 (.3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾالقاضي عياض، (   6)
 (.18/47)، 11، طالقير الذىيب،(  7)
 (.4/310، )2، طالدرر الكامنةق. ابن حجر، 786توُب سنة ، ٍب البغدادم ٧بمد بن يوسف، الكرماين،(   8)
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غّب إال أف اإلماـ ، منو بل كانتصر للمذىب ُب مواضع عدة ،(1)(تعرض ٤با ىو الكتاب مصنوع لو
، ٍب الفقهيةا٤بذاىب أدلة  كثّبا ما يسوؽك أحد بذلك،  -حسب علمي  -نعتو ي ، كملمتعصب

كإف كاف يكثر من إيراد أقواؿ يرجح ما ظهر لو راجحا، كإف خالف مذىبو، ا، ٍب ههكيوجيناقشها، 
 الك كأصحابو ا٤بعتربين ُب ا٤بذىب.م

مع  ىو مالكي ا٤بذىب ُب أصولو كقواعده، إال أنو ٯبتهد كيسّبإذف اإلماـ ابن بطاؿ ف 
من باب  - ُب نظره - كقواه إ٭با ىي ،فيها ٤بذىبو استدؿكا٤بسائل الٍب ، كيقدـ ما كافقوالدليل، 

ٱبالفها، كليس من باب  فق مع األدلة، كغّبهواتىو الذم يفيها ، ككوف رأم ا٤بذىب االنتصار للدليل
  التعصب للمذىب، كاهلل تعاىل أعلم.

  :مصّنفاتوالمطلب القابع: 

 أ٠باء ىذه ا٤بصنفات: مل يذكر ا٤بَبٝبوف لو سول

  .(2)لبخارماشرح صحيح   -
  .(3)االعتصاـ ُب ا٢بديث  -
   .(4)الٌزىد كالرقائقكتاب  -

 

 

 

                                     
مبالغة، ألف الرجل اىتم بعدة مسائل ُب كتابو، كشرح . كىذا الكبلـ فيو (1/159)، 1ط، الكواكب الدرارم، الكرماين(   1)

ٙبتها، كإف كانت قليلة، كاالىتماـ باستنباط   تراجم البخارم كاألحاديث الٍب كردتالغريب كبياف مدلوالت األلفاظ، كا٤بناسبة بْب
 بغّبه.باآلداب كاألخبلؽ، أك الفوائد من األحاديث سواء تعلقت بالعقيدة، أك بالفقو أك 

، كالكتاب مطبوع كمتداكؿ بتحقيق ؼ كاشتهر اإلماـ ابن بطاؿ إال بوبل كما عر من ترجم لو ذكر لو ىذا الكتاب، كل  ( 2)
 ياسر ابن إبراىيم، طبعة مكتبة الرشد

 (، كال يعلم عنو شيء.1/171)، 1ط ،شجرة النور الزكية٨بلوؼ ُب كتاب  (   ذكره  ابن3)
 ، كال يعلم عن شيء.(3/654)، 1ط ،المدارؾترتيب (   ذكره القاضي عياض ُب 4)
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 :كفاتوالمطلب الثامن: 

قرأت ٖبط أيب ا٢بسن ا٤بقرئ أنو توُب ليلة األربعاء، كصلي عليو عند )قاؿ ابن بشكواؿ: 
سنة  توُب) كقاؿ القاضي عياض:  .(1)(صبلة الظهر آخر يـو من صفر سنة تسع كأربعْب كأربع مائة

    .(2)(ببلنسيةأربع كأربعْب كأربعمائة 

                                     
 (.18/47)، 11ط، لقيراالذىيب، ، ك (2/332)، 1ط ،الصلةابن بشكواؿ، (   1)
 .(3/654)، 1ط ،ترتيب المدارؾالقاضي عياض،  (  2)
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كفيو ، ألحاديث التي عدىا اإلماـ ابن بطاؿ من نوع مختلف الحديثالدراتسة ل ققم
 فصوؿ:ة أربع

 

 

 العلم: كيتألف من خمقة مباحث: إلى آخر كتاب من كتاب بد  الوحيالفصل األكؿ: 

 

 من كتاب الوضو  إلى آخر كتاب الحيضالفصل الثاني: 

 

 كتاب الصالة  الثالث: فصلال

 

 إلى كتاب االتستقاا  من كتاب كتاب المواقيت الرابع: فصلال
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 العلم: كيتألف من خمقة مباحث: بمن كتاب بد  الوحي إلى آخر كتاالفصل األكؿ: 

 

 حكم القفر بالارآف إلى أرض العدك.مقألة : المبحث األكؿ

 

 المبحث الثاني: مقألة أم اإلتسالـ أفضل

 

  بالقيئة الثالث: مقألة الحرص على الاتل مع الهمالمبحث 

 

 المبحث الرابع: مقألة على من تاـو القاعة

 

 : مقألة تحريم النار على الموحد مع اقترافو للكبائرخامسالمبحث ال
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 حكم القفر بالارآف إلى أرض العدك.مقألة :  بحث األكؿالم

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

يدعوه إىل  ًىٍرقىلى كتب إىل  أف رسوؿ اهلل  بن عباس اعن  الحديث األكؿ:  -
عبد اهلل كرسولو  ٧بمدن م، الرحيمالرٞبن  اهلل ، كنصو: بسم(1)الكليبٌ اإلسبلـ، كبعث كتابو مع ًدٍحيىةى 

؛ اٍسًلٍم اإلسبلـ بدعاية ا٥بيدل، أما بعد؛ فإين أدعوؾ اتبىعن م، سبلـه على الرـكإىل ىرىٍقلى عظيم 
 ٰر ٰذ يي  ُّ ك ،(2)األريًسيْب إٍب عليك؛ فإفَّ تػىوىليت، فإف مرتْب أٍجرىؾ اهلل ، يؤتكتىٍسلىم
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
َّ نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب

(3).(4) 

أف يسافر بالقرآف إىل  قاؿ: هنى رسوؿ اهلل  بن عمر اعن  :مخالف لوالحديث ال  - 
  .(5)ال تسافركا بالقرآف، فإين ال آمن أف ينالو العدكأرض العدك، ٨بافة أف ينالو العدك. كُب ركاية: 

 

                                     
الطباات  .جربائيلكاف يشبو أنو   ذكر عنو النيب ك  ،كمل يشهد بدرا ،أسلم قدٲبا، بن فركة دحية بن خليفةا٠بو الكامل ىو  (1)

 (.4/189) 1، طالكبرل
ا٤بعُب: فعليك إٍب اإلريسيْب الذين ىم داخلوف ُب طاعتك ف ،كا٣بوؿ كعامة الرعايا، الضيعفاءى كاألتباعكىم  ،أريسكاحده (  2)

كلو أمرهتم  ،ألنك سبب منعهم اإلسبلـ ؛كٯبيبونك إذا دعوهتم ٍب مل تدعهم إىل اإلسبلـ، كلو دعوهتم ألجابوؾ، فعليك إٜبهم
 (.6/5)مادة س، ) 1. لساف العرب، طباإلسبلـ ألسلموا

 64سورة آؿ عمراف: اآلية: (  3)
)كتاب ا١بهاد كالسّب، ُب الصحيح (، كمسلم 7رقم) (1/6) ،6)كتاب بدء الوحي: باب ُب الصحيح أخرجو البخارم (  4)

األدب: باب: كيف  )كتابُب السنن (، كأبو داكد 1773)رقم  (1/757، )إىل ىرقل يدعوه إىل اإلسبلـ باب كتاب النيب 
، اء كيف يكتب إىل أىىل الشّْرؾ)كتاب العلم، باب ما جى ُب السنن (، كالَبمذم 5136)رقم  (1/769، )يكتب إىل الذمي

 ( من طرؽ عن ابن عباس بو.2717) رقم( 1/611)
(، 2990)رقم ( 1/403، )با٤بصاحف إىل أرض العدك)كتاب ا١بهاد كالسّب: باب السفر ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 5)

ُب (، كأبو داكد 1869) رقم (1/806، ))كتاب اإلمارة: باب النهي أف يسافر با٤بصحف إىل أرض الكفارُب الصحيح كمسلم 
ب )كتاُب السنن (، كابن ماجو 2610رقم ) (1/395، )كتاب ا١بهاد: باب ُب ا٤بصحف ييسافىر بو إىل أرض العدكٌ   )السنن 

 من طرؽ عن ابن عمر بو. (2879 ) رقم (1/488، )ا١بهاد: باب النهي أىف ييسافىر بالقرآف إىل أىرض العدك
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 :كجو االختالؼ بين الحديثينالمطلب الثاني: 

إىل ببلد من القرآف الكرًن  آيةنو رسل كتابا ضمٌ أ النيب فيو أف  حديث ابن عباس 
عن مصاحبة القرآف إىل أرض  يث ابن عمر ُب حد و هني مع ىذا، كأمكن منو الكفار، الكفر
  ٨بافة ٛبكنهم منو. العدك

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألةالمطلب الثالث: 

إىل ىرقل بكتاب فيو: بسم اهلل الرٞبن الرحيم، كآية من  قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ: كأما بعثو 
تسافركا بالقرآف إىل أرض العدك، كقاؿ العلماء: ال ٲبيكَّن ا٤بشركوف من : ال القرآف، كقد قاؿ 

من  الدراىم الٍب فيها اسم اهلل تعاىل. كإ٭با فعل ذلك، كاهلل أعلم، ألنو ُب أكؿ اإلسبلـ، كمل يكن بدٌ 
   .(2)الناس إىل دين اهلل كافة كتبليغهم توحيده كما أمره اهلل تعاىل (1)عي أف يدٍ 

 تعليق كدراتسة.: رابعالمطلب ال

 :اثنْب لرفع االختبلؼ عن ىذين ا٢بديثْب، سلك أىل العلم مسلكْب

ككذا نسبو إليو ا٢بافظ ، كبلمو يظهر من: قاؿ بو اإلماـ ابن بطاؿ كما مسلك النسخ -
  .أعلم تعاىل كاهلل، ؿ بوذم قاكلعلو الوحيد السيأٌب قولو،  الذمبن حجر أٞبد 

كأصل ىذا ا١بمع ىو البقاء على ظاىر  ،(3)أىل العلممن  ّبكثبو  قاؿ ك  :مسلك ا١بمع -
 العدك بو من استخفاؼكىي ا٣بوؼ ة، ٰبصر  العلة فيو كوفل، النهي الذم يفيده حديث ابن عمر

إال أف تزكؿ ىذه العلة، فإف بعض أىل العلم قاؿ ٔبوازه ُب ، ككقع ُب يده ومن نٛبكٌ  لو حرمتو انتهاؾك 
ا٤بصاحف، إف خرجوا ُب السرايا أك منعوا على غزاة ا٤بسلمْب أف يصطحبوا معهم  ىذه ا٢باؿ، ك٥بذا

                                     
 كذا ُب األصل، كلعلو سقطت الواك من الكلمة.(  1)
 (1/48) 3، طشرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  2)
، االتستذكار، ابن عبد الربك  (.5/229) 1ط، شرح مشكل اآلثارالطحاكم، ك  ،(11/288) 1ط، األكتسط، ابن ا٤بنذر(  3)

 ،(6/498) 1ط، شرح صحيح مقلمالنوكم، ك  ،(6/282) 2، طإكماؿ المعلم ض،القاضي عياك ، (5/22) 2ط
 (.1/54) 1، طالفتحابن حجر، ك  ،(2/531) 1ط المجموع،
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فر ف ال ييسىااء أهٝبع الفقأ)قاؿ: نقل اإلماـ ابن عبد الرب اإلٝباع عليو،  حٌب ٝباعة قليلة العدد،
جواز ذلك ُب  وا ُبفكاختل، ر الصغّب ا٤بخيوؼ عليوالعسك السَّرايا ك ك ُبالعد ضر  أىلإ آفبالقر 

 رلعىسكا بْب يػيفىرّْؽ كمل عدكال ضأىر  ىلإ آفبالقر  فيو ييسىافىر ال :مالك فقاؿ ،ّبكبوف المأر ا٤بعسكال
 رىهييك) :ةيفحن وأب كقاؿ .(2)(فميصح معو لالرج ٍغزيكي أىف غيينب ال): ٞبدأ اؿكق، (1)(ّبكالصغ ّبكبال
  .(3)(بذلك سبأ ال فإنو يمالعظ ربالعسك الإ عدكال ضر أ ىلإ آفقر بال افىرسيي  فأ

 اإلماـ مذىب كىو ،النهي ارتفع: قيل العظاـ ا١بيوش ُب العلة أمنت فإذا): (4)قاؿ ا٤بازرمك 
 للعلة ا٣بصوص على النهي كٞبلوا البخارم، أشار كإليو العلماء، من غّبه بو كقاؿ. حنيفة أيب

 متأخرم بعض كقالو إليو، يلتفت ال كالنادر نادر، الكثّبة ا١بيوش ُب لو العدك نيل كألف ا٤بذكورة،
 لتوقع حاؿ كل ُب العمـو على ا٤بنع أصحابنا بعض كرأل، ا٢بالْب بْب مالك يفرؽ كمل ،أصحابنا
  .(5)(أصحابنا كقدماء حبيب كابن سحنوف ذىب كإليو. أيديهم فتنالو كنسيانو سقوطو

 عليهم اىرينالظ سلمْبا٤ب جيش ُب خليد فبأ ةعلال ىذه أيًمنىتٍ  ففإ)كقاؿ اإلماـ النوكم: 
 ،كآخركف كالبخارم حنيفة وأىب قاؿ كبو ،الصحيح ىو اىذ ةلالع لعدـ ئذحين منو عمن كال كراىة فبل

   .(6)(مطلقا بالنهي أصحابنا من كٝباعة مالك كقاؿ

حديث ابن عباس عن أيب رد ُب االو  ال يتعارض مع فعل النيب  ُب ا٢بديث كىذا النهي
تضمن بعض اآليات من القرآف الكرًن إىل أرض العدك ت بو كتاهلل عنهما، ألف إرساؿ  ضواف ر  سفياف

 أىفيجوز قيل: إفف)قاؿ ابن عبد الرب: كما  ،رة، أك قصد دعوهتم إىل اإلسبلـ ليس ٗبمنوععند الضرك 
 كانت أىك اإلسبلـ ىلإ دعي إذا أىما قاؿ: اهلل ابكت من ةآي فيو تاباك ركافال ًإىل ا٤بسلم يىكتب أىف

                                     
 (.5/22) 2، طاالتستذكار، (  ابن عبد الرب1)
 (.11/288) 1ط، األكتسط، (  ابن ا٤بنذر2)
 (. 5/22) 2، طاالتستذكارابن عبد الرب، (  3)
الذىيب، ق. 536، توُب سنة سبة إىل مازر مدينة ٔبزيرة صقليةن ا٤بازرم،، ٧بمد بن علي، أبو عبد اهلل ا٤بالكيىو اإلماـ (  4)

 (.20/104) 11ط ،القير
 (6/282) 2، طإكماؿ المعلم، (  القاضي5)
 (.6/498) 1ط، شرح صحيح مقلم، (  النوكم6)
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 فيها الٍب باألحراز السفر إباحة فالصحيح)كقاؿ اإلماـ الطحاكم:  .(1) (بو ٍأسب فبل ذلك ىلإ ضركرة
بل حكى اإلماـ  .(2)(عليو خوفهم عند إليهم بكليتو للسفر أمثا٥با، كالكراىة ُب يكوف ما آفالقر  من

 أىثناء ُب اكشبههم يتافكاآل يىةي اآل إليهم ييٍكتىبى  أىف ٯبوز أىنو واكاتفق)النوكم اإلٝباع على جوازه، قاؿ: 
  .)(3) سفياف أىيب ٢بديث كتاب

حديث ابن عمر ٢بديث ابن نسخ القوؿ ب، كأما إف شاء اهلل ىو الراجحلعل ىذا ا٤بسلك ك 
اإلماـ  مل يوافقلذا كىو مفقود ىنا، ألنو ٰبتاج إىل إثبات التاريخ، فضعيف، عباس رضي اهلل عنهما 

كأغرب ابن )، قاؿ ا٢بافظ: ىذا ب على قولوقٌ عي تػي أحد من أىل العلم فيما ذىب إليو، بل ابن بطاؿ 
كٰبتاج إىل إثبات التاريخ  ،ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآف إىل أرض العدكأف بطاؿ فادعى 

   .(4)(بذلك

: انطلقت ُب ا٤بدة الٍب كانت بيِب كبْب بلـ قوؿ أيب سفياف قولو بأنو ُب أكؿ اإلس كيرد
رسوؿ اهلل 

كا٤بتفق  ،صلح ا٢بديبيةب مع كفار قريش، كا٤بشهورة الٍب عقدىا النيب  أم ا٥بدنة، (5)
 كىذه ا٤بدة، (6)السنة السادسة من ا٥بجرة حصل ُبالصلح  كا٤بتفق عليو بْب أىل ا٤بغازم كالسّب أف

     .أعلم ، كاهلل تعاىلاإلسبلـ عدىا من أكائلن ال ٲبك

 هنيو )ذكر بعضهم أف النهي ليس على كجو التحرًن، بل ىو على الكراىة، قاؿ ا٤بهلب: ك 
عن السفر بو إىل أرض العدك ليس على كجو التحرًن كالفرض كإ٭با ىو على معُب الندب لئلكراـ 

كهنا، ؤ كعلم أهنم يقر  ،كىو يعلم أهنم ٪بس ،قد كتب إىل قيصر بآية إىل آخرىا  للقرآف؛ ألف النيب
  .(7)(ليست مأمونة العساكر الٍب كُب ،حاؿ دكف حاؿ أف هنيو عن ذلك ُب فصحٌ 

                                     
 (. 5/23) 2، طاالتستذكارابن عبد الرب،   (1)
 (.5/234) 1ط، شرح مشكل اآلثار، الطحاكم ( 2)
  (.2/531) 1، طالمجموعالنوكم، (  3)
 (.  1/54) 1، طالفتح، (  ابن حجر4)
 جزء من حديث ابن عباس الطويل كالسابق ُب الباب. (  5)
    .(1/45) 1، طفتحالابن حجر، (  6)
 (. 5/149ا٤بصدر السابق )(  7)
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ُب حالة ا٣بوؼ  سافرة بالقرآف كلو، أك ٔبملة منوخبلصة القوؿ أف ا٤بقصود بالنهي ىو ا٤بك 
كقوعو ُب أيدم الكفار، أما عند عدـ ا٣بوؼ، أك إرساؿ باآلية، أك كتاب ٰبتوم على بعض  من

ّٔذا تتفق األحاديث كال ٚبتلف، كاهلل ك  .(1)ورس ٗبحظ، فليإىل ببلد العدك الكرًن اآليات من القرآف
  تعاىل أعلم.

  

                                     
 (.  1/421) 1ط التلخيص، (  النوكم،1)
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 اإلتسالـ َأْفَضل. مقألة َأمّ  :بحث الثانيالم

 فيو:الواردة األحاديث المطلب األكؿ: 

 اؿ: ق اإلٍسبلـ أىٍفضىل؟ قاؿ: قالوا: يا رسيوؿ اهلل، أىم عن أىيب موسى  الحديث األكؿ: -
   .(1)من سىًلمى ا٤بسلموف من لسانًو كيىده

أىم اإلٍسبلـً  النيب  أىؿأىف رجبل س بن عمرك  اهلل عن عبد: مخالف لوالحديث ال -
 .(2)ؼعرىٍفتى كمن مل تعر  ى منالسبلـ علتيٍطًعم الطعاـ، كتىقرأ  :خىٍّب؟ قاؿ

 كجو االختالؼ بين الحديثين:المطلب الثاني: 

أجاب سئل مرتْب عن أفضل اإلسبلـ، فأجاب مرة أنو إطعاـ الطعاـ، ك  ىو كوف النيب ك 
 .سؤاؿ كاحدعن  أنو من سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده، فهما جواباف ٨بتلفاف أخرل

 :عن ىذا االختالؼ اإلماـ ابن بطاؿجواب المطلب الثالث: 

، مثل ىذا السؤاؿ  سيئل: ىذا ا١بواب خرج على سؤاؿ سائل، ألنو قد رٞبو اهلل قاؿ
كتقرأ السبلـ.  ، كذلك أنو سئل: أم اإلسبلـ خّب؟ قاؿ: تطعم الطعاـ،ا ا١بوابفأجاب بغّب ىذ

 ، فجاكب كلٌ لقـو شٌب أكقات ٨بتلفة ُب فدؿ اتفاؽ السؤاؿ كاختبلؼ ا١بواب أف ذلك كلو منو 

                                     
)كتاب اإلٲباف: ُب الصحيح (، كمسلم 11)رقم ( 1/8)) كتاب اإلٲباف: باب أم اإلسبلـ أفضل، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  1)

باب ما جاء ُب أف ا٤بسلم من  اإلٲباف:)كتاب ُب السنن  كالَبمذم  (،42 )رقم ( 1/90)باب تفاضل اإلسبلـ، كأم أموره أفضل، 
 )كتاب اإلٲباف كشرائعو: باب أم اإلسبلـ أفضل،ُب السنن (، كالنسائي 2628)رقم ( 1/592)ا٤بسلموف من لسانو،  سلم

 (. 4999)رقم  (1/759)
)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 12)رقم ( 1/8)) كتاب اإلٲباف: باب إطعاـ الطعاـ من اإلسبلـ، ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 2)

، ) كتاب األدب: باب ُب إفشاء السبلـُب السنن كأبو داكد  (،41)رقم ( 1/90)اإلٲباف: باب تفاضل اإلسبلـ، كأم أموره أفضل، 
ُب (، كالنسائي 3253 )رقم  (1/549، )) كتاب األطعمة: باب إطعاـ الطعاـُب السنن (، كابن ماجو 5194)رقم  (1/771)

 (. 5000)رقم  (1/759، )كتاب اإلٲباف كشرائعو: باب أم اإلسبلـ خّب) السنن 
  



59 
 

، إلسبلـإنساف ٗبا بو ا٢باجة إىل علمو، كجعل إسبلـ من سلم ا٤بسلموف من لسانو كيده من أفضل ا
   .(2)((1)كىو خبلؼ قوؿ ا٤برجئة

  :تعليق كدراتسةالمطلب الرابع: 

أك  ،نصيحة كأ ،وعظةم أف ٱبص شخصا أك ٝباعة بوصية أك لقد كاف من عادة النيب 
بل ُب بياف ٤بسألة شرعية،  كلك حْب يسأؿ، أك يطلب منو كصية أبياف أمر مهم ُب اإلسبلـ، كذ

 :لرج فقد قاؿ لو كثّبة،الباب  ألمثلة ُب ىذا كا، يفعل ذلك دكف أف يسأؿ كاف االت  بعض ا٢ب
 سفرا يريد آخركقاؿ لو  .(3)تػىٍغضىبٍ  ال: قاؿ مرارا، فرىدَّد تػىٍغضىٍب، ال:  لو النيبّْ  فقاؿ ،أكصِب
أليب موسى  كقاؿ . (4) ؼشر  كلى  عل كالتكبّب، اهللل بتقو  كصيكأ:  فقاؿ لو ،أىكصًِب 

 .(5)إال باهلل قوةكال  حوؿال : فقلت: كما ىو؟ قاؿ ا١بنة؟ كنوزمن   كنزعلى   أديليك: أال  األشعرم

الكىرب أك ُب  تقولينػىهين عند كلمات  : أال أعلّْميكرضي اهلل عنها أل٠باء بنت عيمىيس كقاؿ 

                                     
األٲباف قوؿ كاألعماؿ شرائع كأف اإلٲباف ٦برد كأف  ىم الذين يزعموف أف اإلٲباف قوؿ ببل عمل كأف قاؿ اإلماـ أٞبد: ا٤برجئة(  1)

كاحد كأف اإلٲباف ال يزيد كال ينقص كأف اإلٲباف ليس فيو استثناء الناس ال يتفاضلوف ُب إٲباهنم كأف إٲباهنم كإٲباف ا٤ببلئكة كاألنبياء 
 (.1/66) 1أليب يعلى الفراء، ططباات الحنابلة  .كأف من آمن بلسانو كمل يعمل فهو مؤمن حقا

 (1/63) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  2)
ُب السنن ( ، كالَبمذم 6116)رقم ( 1/852))كتاب األدب، باب ا٢بذر من الغضب، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  3)

 .( من حديث أيب ىريرة 2020)رقم  (1/457) )كتاب الرب كالصلة، باب ما جاء ُب كثرة الغضب،
 )كتاب ا١بهاد، باب فضل ا٢برس كالتكبّب،ُب السنن (، كابن ماجو 8310( رقم )14/62)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد   (4)
السنن كالنسائي ُب  (،3445)رقم  (1/783) ،46)كتاب الدعوات، باب ُب السنن كالَبمذم  (،2771)رقم  (1/471)

)كتاب ا٤بناسك، ُب صحيحو (، كابن خزٲبة 10266)رقم  (9/188) الكربل )كتاب عمل اليـو كالليلة، باب ما يقوؿ للشاخص،
باب ذكر ما  ،الصبلة كتاب اإلحساف:)ُب صحيحو (، كابن حباف 2561)رقم  (2/1221) باب كصية ا٤بسافر عند الصعود،

( من طريق أسامة بن زيد، 1/635)كتاب ا٤بناسك،ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 2692 )رقم  (6/410 يقوؿ ا٤برء ألخيو عند الوداع،
  ا٢باكم على شرط مسلم، ككافقو الذىيب! وحصحعن سعيد ا٤بقربم، عن أيب ىريرة بو. كحسنو الَبمذم كاأللباين، ك 

ُب الصحيح (، كمسلم 6384)رقم  (1/886) )كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا عبل عقبة،ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 5)
)كتاب ُب السنن (، كأبو داكد 2704)رقم  (1/1113) )كتاب الذكر كالدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر،

) كتاب األدب، باب ما جاء ُب ال حوؿ كال قوة ُب السنن كابن ماجو ، (1526)رقم  (1/324) الصبلة، باب ُب االستغفار،
 من طرؽ عن أيب عثماف النهدم، بو.   (3824)رقم  (1/630) إال باهلل،
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يا غبلـ  : عباس بن اهللالبن عمو عبد  كمنها كصيتو  .(1)الكىرب اهللي اهللي ريب ال أشرًؾي بو شيئا
كإذا  اهلل٘بده ٘باىك، إذا سألت فاسأؿ  اهللٰبفظك، احفظ  اهللكلمات: احفظ إين أعلمك  

كمنها  كثّب ٩با يصعب عده كحصره ُب ىذا ا٤بقاـ،  ّبىاكغ .(2) استعنت فاستعن باهلل.. ا٢بديث
ينوع ُب األجوبة  أف األمر إذف ليس بغريب على كبلمو  ، فهذاالسابقة ُب البابحاديث األ

حسب األنفع ك  مصلحة من يسألو، يفعل ذلك ألجلكاف  ألنو  كا٤بواعظ كالنصائح؛ ،كالوصايا
فيأمر كل كاحد ، التوجيوك البياف منو تقتضي عبلجا للقضايا كاألمور الٍب يراىا ك ، محوا٥بألمراعاة ك لو، 

  ، كاهلل تعاىل أعلم.كمعا١با ألمره ،الو٢ب ناسبام جوابو ٱبرج أىم، كبذلك ك ٗبا ىو أكىل لو 

 وضوح سببل ىذه األحاديثبْب على مسلك ا١بمع  اتفقت كلمة أىل العلمك٥بذا 
قاؿ ، بل توافقت معاين ا١بمع عندىم مع اختبلؼ يسّب ُب بعض التوضيحات، بينها االختبلؼ

كل كاحد من السائلْب ٗبا رآه أنفع لو، كأخص بو، كقد يكوف ظهر من  أجاب )القاضي عياض: 
أحدٮبا كرب كإمساؾ كانقباض عن الناس، فأجابو ٗبا ُب ا٢بديث األكؿ من إطعاـ الطعاـ كإفشاء السبلـ، 

ٚبوؼ عليهما ذلك، أك  كظهر من اآلخر قلة مراعاة ليده كلسانو فأجابو با١بواب اآلخر، أك يكوف 
 .(3) (ُب كقت سؤاؿ كل كاحد منهما للعامة أمس ٗبا جاكب بو كانت ا٢باجةي 

كاف ٯبيب كل سائل على حسب ما يفهم منو، كٗبا ىو األىم   إنو )كقاؿ اإلماـ القرطيب: 
فهم عن ىذا السائل إ٭با سأؿ عن أحق ا٤بسلمْب باسم ا٣بّبية  ُب حقو كاألنفع .... ككأنو 

                                     
)كتاب األدب، باب الدعاء عند الكرب، ُب السنن ابن ماجو (، ك 27082( رقم )45/15)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد  ( 1)
كالنسائي ُب (، 1525)رقم ( 1/324) )كتاب الصبلة، باب ُب االستغفار، ُب السنن (، كأبو داكد 3882)رقم ( 1/640)

من طرؽ عن ىبلؿ موىل عمر بن عبد العزيز، ( 10410( رقم )9/241، 197كالليلة، باب الكربل )كتاب عمل اليـو السنن 
 بن جعفر، عن أمو أ٠باء بو. عمر بن عبد العزيز، عن عبد اهلل عن 
كصححو  ،األلباين ُب الصحيحةأكردىا ، من حديث عائشة كابن عباس رضي اهلل عنهم ثقات. كلو شواىدكركاة إسناده كلهم      

 (.2755( رقم )6/592-593)
 ،59)كتاب صفة القيامة كالرقائق كالورع، باب ُب السنن كالَبمذم (، 4/487/2763)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  2)
( 4/430)ُب ا٤بسند كأبو يعلى (، 11243 ( رقم11/123)كبّب ُب ا٤بعجم الكالطرباين  (،2516)رقم  (1/566)

 ؽ عن ابن عباس بو.( من طر 3/666 كتاب معرفة الصحابة،)ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم (، 2556رقم)
 (.2516)كقاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح. كصححو ا٢باكم على شرط الشيخْب، كصححو األلباين ُب صحيح سنن الَبمذم.       

 (.1/277) 2ط ،إكماؿ المعلم عياض،القاضي ( 3)
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http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
http://muntada.islammessage.com/
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صاؿ اإلسبلـ باألفضلية؛ فأجاب كبل منهما ٗبا عن أحق خكفهم عن األكؿ أنو سأؿ كباألفضلية، 
    .(1)(كاهلل تعاىل أعلم ،يليق بسؤالو

٤با سئل عن أم اإلسبلـ كاف ا١بواب مقتصرا على اإلطعاـ ككف اليد كاللساف   كأما ٤باذا
اإلسبلمية،  ا٣بصاؿمن أعظم  عاـ ككف اليد كاللساف عن الناسإطعاـ الطأف  فا١بواب ؟أفضل

 ،الواجبات األساسية ُب الدينبعد أدائو الفرائض ك القربات الٍب يتقرب ّٔا العبد إىل خالقو، كأفضل 
كىي أساس بناء كالتقول بْب ا٤بسلمْب،  الرب على للتعاكف ا٤بوجبة األلفةي  إذ ّٔذه ا٣بصاؿ ٙبصل
تآلف من أخوة، كتراحم ك كاألخبلؽ الرفيعة ، السامية اآلداب ود فيوتس ،٦بتمع إسبلمي طاىر

أحد ا٤بقاصد الذم  كىذاكيزكؿ منو البغض كا٢بقد كا٢بسد، كغّبىا، ودة، مك تعاكف، إٱباء ك ك 
ُب على صحابتو الكراـ  ٥بذا كاف أكؿ كلمة ألقاىا النيب ك جاءت الشريعة اإلسبلمية لتحقيقو، 

 رسوؿ قدـ ا٤ب: قاؿ ، سبلـ بن اهلل عبد عنف ،الطعاـ جاء فيها إطعاـ يهاإل توجر ى ا٤بدينة عند
 املف ،إليو ألنظر الناس ُب فجئت ، اهلل رسوؿ قدـ: كقيل إليو الناس ا٪بىفل ا٤بدينة  اهلل

 :قاؿ أىف بو تىكلم شيء ؿأىك  فكاف ،كذاب وجوب يسل كجهو أىف عرفت  اهلل رسوؿ كجو استبنت
 .(2)بلـبس نةا١ب واتدخل ،نياـ كالناس لباللي واكصل ،الطعاـ واكأطعم ،ـبلالس أىٍفشيوا ،اسالن اأيه اي

ٍرةوا اتق: كقاؿ ُب القرآف الكرًن ُب غّب ما آية، منها قولو  األمر باإلطعاـكجاء  .(3)النار كلو ًبًشٌق ٛبى
َّ خس حس جس مخ جخ مح  ُّ : تعاىل

  .أم: بذلو ُب آّاعة  (1)

                                     
عمدة العيُب، ك  ،(2/93) 1، طشرح صحيح مقلمك٫بوه قالو النوكم ُب  (.223-1/222)3ط  ،المفهم القرطيب،( 1)

 (.1/139)د ط ، الاارم
ُب ا٤بسند  كأٞبد (،1501)رقم ( 2/925)كتاب الصبلة، باب فىٍضل صبلة الليل، )ُب السنن الدارمي أخرجو  (2)
(، 2485)رقم  (1/560، )42)كتاب صفة القيامة كالرقاؽ كالورع: باب ُب السنن (، كالَبمذم 23784( رقم )39/201)

، كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ (1334)رقم  (1/236، )كتاب إقامة الصلوات: باب ما جاء ُب قياـ الليل)ُب السنن كابن ماجو 
  عن عبد اهلل بن سبلـ بو. (3/15كتاب ا٥بجرة، )

، كاأللباين ُب (11/21)، ككافقو الذىيب، كابن حجر ُب الفتح على شرط الشيخْب ا٢باكم وحكصح، الَبمذم وحصحك       
  (.569( رقم )2/113الصحيحة )

)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 1413)رقم  (1/191) )كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد،ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 3)
 (1/49) )ا٤بقدمة، باب فيما أنكرت ا١بهمية،ُب السنن (، كابن ماجو 1016)رقم  (1/413) على الصدقة،الزكاة، باب ا٢بث 
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من الكفارات  جلٌ  فأ، كما طعاـأنواعها  كجلٌ  ، كىي أحد أركاف اإلسبلـ،الزكاة تفرضٍب  
  .طعاـمن اإلىي  ، كعجز عن الصـو، ككطء ُب هنار رمضافُب ا٢بج كظهار، كقتل الصيد ،قتل، كٲبْب

 آياتُب  ،من األفعاؿ الٍب جاء مدحها كالثناء على صاحبهاإليو  ْببذؿ الطعاـ للمحتاجك 
َّ خي حي  جي يه ىه مه جه  ُّ  :جل شأنو ة منها قولوعد

كجزاء فاعلها إذا ، (2)
َّ نت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّ  النية هلل تعاىل ا١بنة، قاؿ جل شأنو: أخلص

(3). 
ال يتصدؽ أحد بتمرة من كسب طيب، إال أخذىا اهلل  قاؿ: أف رسوؿ اهلل   أيب ىريرة عنك 

 .(6)حٌب تكوف لو مثل ا١ببل أك أعظم  (5)أك فىًصيلىو (4)كما يػيرىيبّْ أىحىديكم فػىليوَّه بيمينو، يػيرىبّْيها لو

 أف سعد  بن سهل عنف لسانو كيده عن الناس جزاؤه ا١بنة، أف من استطاع كفٌ كما 
  . (7)ا١بنة لو أضمن رجليو بْب كما ٢بييو بْب ما يل يضمن من: قاؿ  اهلل رسوؿ

 ،دخوؿ النار بابمن أس، كىو كعيد شديدإليو، ينتظره  الطعاـ عن احملتاجْب كبا٤بقابل فمن منع
َّ مل مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّ   قاؿ تعاىل:

جلت كقاؿ  ،(8)

                                                                                                                 
( من طريق 2415)رقم  (1/544) قيامة،)كتاب صفة القيامة كالرقاؽ كالورع، باب ُب الُب السنن كالَبمذم (، 185)رقم 

 بن حاًب بو.عن عدم  ،خيثمة
 .14سورة البلد: اآلية: (  1)
 .8سورة اإلنساف: اآلية:  ( 2)
 11سورة اإلنساف: اآلية: (  3)
المنتخب ، كال يقع عليو اسم الفىليوّْ حٌب يػيٍفتػىلىى عن أمو أم يفطم، ٍب ىو فػىليوّّ حٌب ٰبوؿ عليو ا٢بوؿ الفلو ىو كلد الفرس، (4)

 (.1/147) 1ط علي بن ا٢بسن األزدم،ل، من غريب كالـ العرب
 (.3/70) 1أليب عبيد لقاسم بن سبلـ، طغريب الحديث . الًفطىاـ وكالفصاؿ ى عن أمو، ؿو فصو ا٤بىك  (5)
ُب الصحيح (، كمسلم 1410)رقم  (1/190) )كتاب، باب الصدقة من كسب طيب،ُب الصحيح البخارم ( أخرجو 6)

  (.1014)رقم  (1/413) )كتاب الزكاة، باب قبوؿ الصدقة من الكسب الطيب،
كتاب )ُب السنن (، كالَبمذم 6474)رقم (1/897) باب حفظ اللساف،) كتاب الرقاؽ: ُب الصحيح أخرجو البخارم (  7)

 (. 2408)رقم (1/542) ت: باب ما جاء ُب حفظ اللساف،الشهادا
 44-42 : اآلية:ا٤بدَّثرسورة (  8)
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َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ  :ُب آية أخرلقدرتو 
 حص مس خس حسجس ُّ  :كقاؿ  ،(1)

َّ حط  مض خض حض جض مص خص
عن  النيب  ركاه ٩با  ىريرة أىيبديث ح كجاء ُب ،(2)

يا رب  ، قاؿ:تيٍطًعٍمًِب يا ابن آدـ استطعمتك فلم  ... :يقوؿ يـو القيامة أف اهلل  :كفيوعن ربو، 
كأنت رب العا٤بْب؟ قاؿ: أما علمت أنو استطعمك عبدم فبلف، فلم تطعمو؟ أما  ،ككيف أطعمك

، قاؿ: يا رب كيف تىٍسًقًِب علمت أنك لو أطعمتو لوجدت ذلك عندم، يا ابن آدـ استسقيتك، فلم 
 لكأسقيك، كأنت رب العا٤بْب؟ قاؿ: استسقاؾ عبدم فبلف فلم تسقو، أما إنك لو سقيتو كجدت ذ

بل ىي فا، رىبىطىٍتهُب ًىرَّة  ارالن ةامرأ دخلت: قاؿ وؿ اهلل ف رسأ،  عن أىيب ىريرةك  .(3) عندم
  .(4)تمات حٌب رضاأل خىشىاشن م لتأكا أىٍرسىلىٍته ىيا كال أىٍطعىمىٍته

 من بغّب حق ا٤بسلم اءذمن أطلق لسانو كيده على الناس، ينتظره كعيد شديد، ألف إيككذلك 
 اك ُّ  قاؿ تعاىل: ، الٍب عظمها اهلل اتلحرمل انتهاؾعند اهلل تعاىل، كىو  ةميعظالذنوب ال
َّزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك

كعن  .(5)
يا رسوؿ اهلل، إف فبلنة يذكر من كثرة صبلهتا، كصيامها، كصدقتها، غّب  :قاؿ رجلقاؿ:  أيب ىريرة 

، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، فإف فبلنة يذكر من قلة صيامها، ىي ُب النارهنا تؤذم جّباهنا بلساهنا، قاؿ: أ
كال تؤذم جّباهنا بلساهنا، قاؿ: ىي ُب ، (6)ًقطاألى  من ثٍػوىاراألى بتىصىدَّؽي كصدقتها، كصبلهتا، كإهنا 

                                     
  .3: اآلية:ا٤باعوفسورة (  1)
 18-17 : اآلية:الفجر سورة(  2)
 ((43) 2569)رقم  (1/1070، )لرب كالصلة: باب عيادة ا٤بريض) كتاب اُب الصحيح أخرجو مسلم (  3)
، بعد )كتاب بدء ا٣بلق: باب ٟبس من الفو ُب الصحيح البخارم أخرجو (  4)  (،3318) رقماسق يقتلن ُب ا٢بل كا٢بـر
كتاب )ُب السنن (، كابن ماجو 2243)رقم ( 1/950))كتاب السبلـ، باب ٙبرًن قتل ا٥برة، ُب الصحيح كمسلم  (،1/448)

 .(4256)رقم  (1/705) الزىد : باب ذكر التوبة،
 58األحزاب: اآلية: سورة  (  5)
أثوار أًقط، األثوار: ٝبع ثػىٍورو: كىي القطعة من األًقط، كاألًقط بفتح ا٥بمزة ككسر القاؼ، كقد تسكن القاؼ للتخفيف مع ( 6)

، لنهاية(، كابن األثّب، ا8/150) 1ط، اإلفصاح عن معاني الصحاححًجر. ٰبٓب بن ىيبػىيػٍرىة، فتح ا٥بمزة ككسرىا: لىبى جامد مستى 
 (. 1/68باب ا٥بمزة مع القاؼ، ) 2ط
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من ال درىم  تدركف من ا٤بفلس؟ قالوا: ا٤بفلس فيناأ :قاؿ  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرةك  .(1)ا١بنة
إف ا٤بفلس من أمٍب من يأٌب يـو القيامة بصياـ كصبلة كزكاة، كيأٌب قد شتم ىذا، قاؿ: فلو كال متاع. 

اتو، ىذا من حسناتو، كىذا من حسن عطى، فيكسفك ىذا، كضرب ىذاكقذؼ ىذا، كأكل ماؿ ىذا، 
   .(2)أخذ من خطاياىم فطرحت عليو، ٍب طرح ُب النار ،ما عليو ىفإف فنيت حسناتو قبل أف يقض

 ،٩با يكتمل ّٔا إسبلـ ا٤برءىي من صفات األخيار كعبلمات األبرار، ك إذف فهذه ا٣بصاؿ 
كإ٭با كاف ىذا خّب )قاؿ اإلماـ ابن رجب: كيزداد إٲبانو، بعد اإلتياف بأركاف اإلسبلـ ككاجباتو، 

 اإلسبلـ بعد اإلتياف بفرائض اإلسبلـ ككاجباتو، فمن أتى بفرائض اإلسبلـ ٍب ارتقى إىل درجة
اإلحساف إىل الناس كاف خّبا ٩بن مل يرتق إىل ىذه الدرجة كأفضل أيضا، كليس ا٤براد أف من اقتصر 
على ىذه الدرجة فهو خّب من غّبه مطلقا كال أف إطعاـ الطعاـ كلْب الكبلـ خّب من أركاف اإلسبلـ 

 من آمن باهلل كمبانيو ا٣بمس، فإف إطعاـ الطعاـ كالسبلـ ال يكوناف من اإلسبلـ إال بالنسبة إىل
  . (3)(كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر

)أفضل ا٤بسلمْب من ٝبع إىل أىدىاء حيقيوؽ اهلل فيما ألف اإلسبلـ، خّب  كلذلك عدىا النيب 
كل كاحد  إ٭با أجاب ك  .(4)أكجبو عليو من فرائضو أىداء حيقيوؽ ا٤بسلمْب كالكف عىن أعراضهم(

ما لكوهن -ل ا٣بصاؿاف كل من اإلطعاـ ككف األذل من أجكإف ك - خرواب اآلٗبا ليس ُب ج

                                     
(، 119)رقم  (51)ص البخارم ُب األدب ا٤بفرد ) باب ال يؤذم جاره، (،9676( رقم )15/422)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  1)

ذكر اإلخبار عما ٯبب على ا٤برء من ترؾ الوقيعة ُب ا٤بسلمْب كإف كاف ، ا٢بظر كاإلباحةاإلحساف، كتاب )ُب صحيحو كابن حباف 
كتاب ) كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ (،9713( رقم )17/129)ُب ا٤بسند  كالبزار ، (5764( رقم )13/76، تشمّبه ُب الطاعات كثّبا

 ٰبٓب، موىل جىٍعدىةى، عن أيب ىريرة بو. عن األىعمش، عن أىيبمن طرؽ  كلهم (4/280الرب كالصلة، 
(: 218-8/217صحيح اإلسناد، كمل ٱبرجاه، كقاؿ الذىيب: على شرط مسلم، كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )كقاؿ ا٢باكم:       

  ركاه أىٞبد كالبػىزَّار، كرجالو ثًقات.
يرك عنو غّب سليماف األعمش، كركل لو مسلم موىل جعدة، فلم إال أبا ٰبٓب  قلت: رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الشيخْب      

 (. 190( رقم )1/369متابعة، ككثقو ابن معْب كابن حباف كالذىيب ُب ا٤بيزاف. كصحح ا٢بديث األلباين ُب الصحيحة )
)كتاب صفة ُب السنن الَبمذم ك  ،(2581)رقم  (1/1073) ) كتاب: باب ٙبرًن الظلم،ُب الصحيح أخرجو مسلم (  2)

 (.2418)رقم  (1/544) رقاؽ كالورؽ، باب ما جاء ُب ا٢بساب كالقصاص،القيامة كال
 .(1/39)1ط ،فتح البارمابن حجر، (  3)
 (.38-1/37)1ط ،حديثأعالـ ال ا٣بطايب،( 4)
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قد يكوف أحدٮبا معركفا ٖبصلة من  -كاهلل تعاىل أعلم  - فرٗبا، كأنفع ٥بماأكىل ٱبتلفاف فيما ىو 
قاؿ ك كينقصو، أجاب كل كاحد ٗبا ٰبتاجو، ف ىذه ا٣بصاؿ، كمقصر ُب األخرل، كاآلخر عكسو،

فأرشد  ؛ُب ا١بواب األكؿ ٙبذير من خشي منو اإليذاء بيد أك لساف ا٢بافظ ابن حجر: ٲبكن أف يراد
كخص ىاتْب  ،فأرشد إىل ذلك ؛فيو النفع العاـ بالفعل كالقوؿ كُب الثاين ترغيب من رجي ،إىل الكف

   .(1)٤با كانوا فيو من ا١بهد ك٤بصلحة التأليف ،ا٣بصلتْب بالذكر ٤بسيس ا٢باجة إليهما ُب ذلك الوقت

رأكا أف ىذه  حيث -كمنهم اإلماـ بطاؿ  -العلماء  بو ما أجابىو مضموف كىذا 
  كاهلل تعاىل أعلم كأحكم. ،؛ فسلكوا مسلك ا١بمع لدفعوؼأم اختبلليس بينها متوافقة، ك النصوص 

                                     
 (.1/77) 1ط ،فتح البارمابن حجر، (  1)
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 مقألة الحرص على الاتل مع الهم بالقيئة. :بحث الثالثالم

 األحاديث الواردة في المقألة:المطلب األكؿ: 

 - ايعُب علي -: ذىبت ألنصر ىذا الرجل اؿ، ق بن قيس عن األحنفث األكؿ: الحدي
رسوؿ اهلل  ٠بعت ين، فإع: ارجاؿ، قلذا الرجى : أىنصرت: أىين تريد؟ قلاؿ، فق فلقيِب أىبو بكرة

 :ك  لقاتالما فسلماف ًبسيفيهى ا٤بًإذىا التق يقوؿ 
ى
 قاتلا الىذ، اهلل : يا رسوؿت، فقلُب النَّار ٍقتيوؿا٤ب

   .(1) ورًيصا على قتل صاحبحى  ًإنَّو كاف اؿ:؟ قوؿقتا٤ب باؿ فما

قاؿ:  ، فيما يركم عن ربو ، عن النيب عن ابن عباس : مخالفة لوديث الاحاأل -
ٕبسنة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده  إف اهلل كتب ا٢بسنات كالسيئات ٍب بْب ذلك، فمن ىمَّ : قاؿ

 ضعف إىل ّٔا فعملها كتبها اهلل لو عنده عشر حسنات إىل سبع مائة حسنة كاملة، فإف ىو ىمَّ 
ّٔا فعملها   بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل لو عنده حسنة كاملة، فإف ىو ىمَّ  أضعاؼ كثّبة، كمن ىمَّ 
    .(2) كتبها اهلل لو سيئة كاحدة

يقوؿي اهلل: إذا أراد عبدم أٍف يعملى سيّْئة،  : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ،  ىريرة أىيب عنك  -
فبل تكتيبوىا عليو حٌبَّ يعملها، فإٍف عملىها فاكتبوىا ٗبثًلها، كإٍف تركها ًمٍن أجلي فاكتبوىا لو حسنةن، 

ٍلها فاكتبوىا لو حسنةن، فإف عملىها فاكت بوىا لو بعشر أمثا٥با إىل كإذا أراد أٍف يعملى حسنةن، فلم يعمى
قاؿ اهلل: إذا ٙبدث عبدم بأف يعمل حسنة، فأنا أكتبها لو : ٤بسلم . كُب ركاية(3)سبع مئة ضعف

                                     
عاصي من أىمر ا١باىًلية كال ييكفَّر صاحبها بارتكأّا ًإال بالشٍّْرؾ  )كتاب اإلٲباف: باب ُب الصحيح أخرجو البخارم (  1)

ى
باب ا٤ب

رقم  (1/1184) )كتاب الفًب: باب إذا تواجو ا٤بسلماف بسيفيهما،ُب الصحيح (، كمسلم 31)رقم ( 1/11)، باهلل
ُب ابن ماجو ك  (،4268 )قم ر ( 1/636))كتاب الفًب كا٤ببلحم: باب ُب النهي عن الفًب، ُب السنن (، كأبو داكد 2888)

) كتاب ٙبرًن الدـ: باب ُب السنن (، كالنسائي 3965)رقم ( 1/655)) كتاب الفًب: باب إذا ا٤بسلماف بسيفيهما، السنن 
 (. 4120 )رقم ( 1/635)ٙبرًن القتل، 

ُب الصحيح (، كمسلم 6491)رقم ( 1/899))كتاب الرقاؽ: باب من ىم ٕبسنة أك سيئة، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  2)
 (.130)رقم ( 1/116)ٲباف، باب إذا ىم العبد ٕبسنة، )كتاب اإل

، (7501)رقم ( 1/1030): يريدكف أف يبدلوا كبلـ اهلل، )كتاب التوحيد، باب قوؿ اهلل تعاىلُب الصحيح البخارم أخرجو  (3)
 .(129)رقم ( 1/115)إذا ىم العبد ٕبسنة،  )كتاب اإلٲباف، بابُب الصحيح كمسلم 
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حسنة ما مل يفعل، فإذا عملها، فأنا أكتبها لو بعشر أمثا٥با، كإذا ٙبدث بأف يفعل سيئة، فأنا أغفرىا 
: قالًت ا٤ببلئكةي: ربّْ ذاؾ عبديؾ كقاؿ رسوؿ اهلل  .ما مل يفعلها، فإذا عملها، فأنا أكتبها لو ٗبثلها

قاؿ: ارقبوه، فإٍف عملىها، فاكتبوىا لو ٗبثلها، كإٍف تركها،  -كىو أبصري بو  -يريدي أٍف يعملى سيّْئة 
ا تركها من جرَّامى   .(1)فاكتبوىا لو حسنةن، إ٭بَّ

ما ٘باكز ألمٍب ع إف اهلل : قاؿ أف النيب  عن أيب ىريرة : حديث آخر ُب معناه –
  .(2)تكلمأك  ،تعمل بوحدثت بو أنفسها، ما مل أك  كسوست،

 كجو االختالؼ بين الحديثين:المطلب الثاني: 

 اديثو بقتل صاحبو، بينما ح٢برصو كٮبٌ أف ا٤بقتوؿ سيدخل النار  أيب بكرة  ديثيفيد ح
بالسيئة ٩با يعفى عنو، فكيف يوفق  أف ا٥بمٌ  اىظاىر  يفهم من ابن عباس كأيب ىريرة رضي اهلل عنهما

 يثْب إذف؟بْب ا٢بد

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ:المطلب الثالث: 

: مىن ىىمَّ بسيئة كقولو  أجاب اإلماـ ابن بطاؿ بأف ال تعارض بْب حديث أيب بكرة 
شرع ُب القتاؿ مع  الذممل يعمل السيئة ليس كمثل  حسنة، ألف الذمفلم يعملها كتبت لو 

  .(3)اإلصرار

 

                                     
 (.129)رقم  (1/115) ٲباف، باب إذا ىم العبد ٕبسنة،)كتاب اإل الصحيح(  1)
(، كمسلم 2528)رقم  (1/335) كالنسياف ُب العتاقة كالطبلؽ، )كتاب العتق، باب ا٣بطإُب الصحيح أخرجو البخارم (  2)

طبلؽ، باب ُب )كتاب الالسنن ، كأبو داكد (127) رقمب ٘باكز اهلل عن حديث النفس، )كتاب اإلٲباف، باُب الصحيح 
 من طلق ُب نفسو كمل يتكلم بو، )كتاب الطبلؽ، بابُب السنن كابن ماجو (، 2209) رقم( 1/335)الوسوسة بالطبلؽ، 

رقم  (1/282) فيمن ٰبدث نفسو بطبلؽ امرأتو، )كتاب الطبلؽ، بابُب السنن (، كالَبمذم 2040) رقم (1/352)
 .(3433)رقم ( 1/532)طبلؽ، باب من طلق ُب نفسو، )كتاب الُب السنن (، كالنسائي 1183)
 .(1/88) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  3)
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 تعليق كدراتسة:المطب الرابع: 

 معُب ا٥بمٌ  إىل أف (1) منهم كثّبفذىب   ،بسيئة كإذا ىمٌ :  م ُب معُب قولواختلف أىل العل
من غّب  د خواطر ٛبر على قلب ا٤بسلمكليس ٦برٌ  ،(2)مع القدرة عليها ا٤بعصية عمل ىو العـز علىىنا 
أك يتكلموا ما مل يعملوا  عن ذلك كلو وعفعباده بال، كقد تفضل اهلل تعاىل على ن عليها نفسويوطّْ أف 
ا، إذا أردتو بالضم، كأىيم ىيما بو ٮبٌ  مٌ يقاؿ: ٮبمت بالشيء أىي ): (3)قاؿ اإلماـ الفاكهاين ،بو

، كىذا (4)م عليو كعـز على فعلوبالشيء: أراده كصمٌ  بالكسر، كا٥بيمة كاحدة ا٥بم... فكأف معُب ىمٌ 
على القلب مثل ا٤بطر، فهذه ال يَبتب عليها حكم، كال ثواب كال عقاب، ٖببلؼ ا٣بواطر الٍب تقع 

علم ذلك، فإنو قد يحٌب كلو كانت كفرا كالعياذ باهلل تعاىل، إذ ليست من جنس مقدكر العبد، فل
 . (5) (يلتبس على بعض الناس، كىذا ما ال خبلؼ فيو بْب األمة فيما علمت

 ابن عباس كأيب بكرة رضي اهلل عنهما، يتعارض بْب حديث حو لي مٌ التفسّب للهى كبناء على ىذا 
ف أك  ،همابا١بمع بينعن ا٢بديثْب  االختبلؼ رفعقد ك : إنو كاف حريصا على قتل صاحبو، لقولو 

لم ٲبنع ا٤بقتوؿ من ، فالقتاؿ كمباشرةىو الشركع ُب الفعل،   معُب ا٢برص ُب حديث أيب بكرة
مل يعمل السيئة  مالذ)قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ:  .إال عجزه. فهذا عمل كليس ٦برد عـز قتل صاحبو

                                     
 جامع العلـو كالحكم ،كابن رجب ،(10/403) 1ط ،مجموع الفتاكل ،كابن تيمية، (1/311) 2، طالمعلم(  ا٤بازرم، 1)

، (4/1760)1ط  ،الفتح الربانيكالشوكاين ُب  (،1/311 ،2ط ،بفوائد مقلمالمعلم  )كالشافعي ،(2/320)، 7ط
 كىو ظاىر كبلـ اإلماـ ابن بطاؿ. كغّبىم،

(  قاؿ ا٣بطايب: إذا ىٌم ّٔا، فلم يعملها مع العجز عنها كعدـ القدرة عليها، كال يسمى اإلنساف تاركا للشيء الذم ال يتوىم 2)
 (.2/518) 1، طحديثأعالـ القدرتو عليو. 

 الديباج المذىبق. ابن فرحوف، 731توُب سنة ، الفاكهايناإلسكندراين، ا٤بالكي، ا٤بعركؼ بعمر بن علي، ىو اإلماـ (  3)
 (.287) 1ط
 ٰى ٰر ُّ  ( كمثلو قوؿ ا٤ببل علي القارم: ا٥بٌم ىو إرادة الشيء كنيتو على العـز عليو، كيتعدل فعلو بالباء ٫بو قولو تعاىل:4)

كا٤براد ىنا أرادىا مصمما  ،74سورة التوبة: اآلية:   َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ُّ   كقولو: ،24سورة يوسف: اآلية:  َّ  ُّ َّ  ٌٍّّ
 (.71)1ط  ،الركضة البهيةعلي القارم، عازما على فعلها.  عليها أك 

  (526-525) 1، طالمنهج المبين، (  الفاكهاين5)
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 ذلك أراد فإنو) :شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿك  .(1)(شرع ُب القتاؿ مع اإلصرار مليس كمثل الذ
 على عـز ٦برد كال ىمٌ  ٦برد كليست ،العجز صاحبو قتل من منها منعو مقدكره معها فعل جازمة إرادة
 ٯبرم با٤بمكن معها أتى الٍب ا١بازمة اإلرادة أف من قدمنا كما النار حينئذ فاستحق مستقبل فعل

د ا٢برص فقط، ىذا ا٤بقتوؿ مل يكن منو ٦برٌ )كقاؿ اإلماـ الشوكاين:  .(2) (التاـ الفاعل ٦برل صاحبها
ا لقتلو عازما  بل قد فعل ُب ا٣بارج فعبلن ىو عمل ظاىر، كىو أخذه لسيفو كمبلقاتو لصاحبو قاصدن

كىذا قد عمل، كداخل ٙبت قولو:  ما مل يعمل أك يتكلمداخل ٙبت قولو: على سفك دمو، فهو 
    .(3)(. كىذا قد أردؼ القصد بالعملبالسيئة مل تكتب عليو حٌب يعملها كمن ىمٌ 

،  ا٥بمٌ أف  ذىب آخركف إىلك  بتلك ا٣بطرات الٍب ُب ا٢بديث  بالسيئة ا٥بمَّ كا فسر ك ىو غّب العـز
يتجاكز عنها،  ىي الٍبك  ،(4)كمل يصحبها عقد كال نية كال عـز تطرأ على النفس من غّب أف تستقر،

فإنو ٧باسب  ،د النفس على ا٤بعصيةيوطتعـز ك ال اأمجلت قدرتو عنده حسنة كاملة،  اهلل يكتبها بل
جعلو مىأثوما با٢برص  إذ، ىذا ىو معُب ا٢برص الذم ذكر ُب حديث أيب بكرة قالوا: ك ك  ،(5) عليو

بكر  قتوؿ ُب النار فيو حجة للقاضي أيبفالقاتل كا٤ب)قاؿ القاضي عياض:  .(6) با٢برص على القتل
دكف عـز  بن الطيب كمن قاؿ بقولو: إف العـز على الذنب كالعقد على عملو معصية، ٖببلؼ ا٥بمٌ 

يظهر ا٢بديثاف عند ف .(7) (صاحبوألنو أراد قتل فإنو معفو عنو لقولو: قلت: فما باؿ ا٤بقتوؿ؟ قاؿ: 
   معُب اآلخر. يؤيد منهما كاحد كلمعُب   ألفىؤالء غّب ٨بتلفْب، 

                                     
 .(2/322)7ط ،جامع العلـو كالحكمك٫بوه عند اإلماـ ابن رجب ُب  .(1/88) 3ط ،شرح صحيح البخارم(  1)
 (.10/403) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية، (  2)
 .(4/1760) 1ط، الفتح الربانيالشوكاين، (  3)
  (.1/425) 3ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (  4)
كأقره عليو القاضي عياض ُب  (.1/311) 2ط ،بفوائد مقلمالمعلم . ا٤بازرم ُب أيب بكر الباقبلين(  نقل ىذا ا٤بعُب عن 5)
كقاؿ  (.2/213) 1ط ،شرح صحيح مقلمُب  كالنوكم(، 1/341) 3ط ،المفهمكالقرطيب ُب  (.1/424) 2ط ،كماؿاإل 

كا٤بتكلمْب على ما ذىب إليو  : عامة السلف كأىل العلم من الفقهاء كاحملدثْب(1/425) 2ط ،كماؿاإل ُب  القاضي عياض
 القاضي أبو بكر. 

 (.1/424) 3ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (  6)
 (.2/213)1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،  (7)
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قاؿ: إ٭با الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقو  ف النيب أ (1) األ٭بارمكاستدلوا ٕبديث أيب كبشة 
اهلل ماال كعلما، فهو يتقي فيو ربو، كيصل بو رٞبو، كيعلم هلل فيو حقا، فهذا بأفضل ا٤بنازؿ، كعبد رزقو 
اهلل علما، كمل يرزقو ماال، فهو صادؽ النية، يقوؿ: لو أف يل ماال، لعملت بعمل فبلف، فهو بنيتو، 

ماال، كمل يرزقو علما ٱببط ُب مالو بغّب علم، ال يتقي فيو ربو، كال يصل  فأجرٮبا سواء، كعبد رزقو اهلل
فيو رٞبو، كال يعلم هلل فيو حقا، فهذا بأخبث ا٤بنازؿ، كعبد مل يرزقو اهلل ماال كال علما، فهو يقوؿ: لو 

  .(2)أف يل ماال، لعملت فيو بعمل فبلف فهو بنيتو فوزرٮبا سواء

٘باكز  إف اهلل  قاؿ: أف النيب  أيب ىريرة حديث  يبينو حديث أيب كبشة قلت: 
يفيد أف السيئة  فاألخّب .(3) ألمٍب عن كل شيء حدثت بو أنفسها، ما مل تكلم بو، أك تعمل بو

ُب األكؿ أنو تكلم بذلك، فلذلك استحق ا١بزاء على ما تكلم تكلم ّٔا، ك  كعلى من عمل أتكتب 
  .(4)كد ا١بزاء، كالتحق صاحبو بالعاملبالنية قوؿ أك سعي، تأكمٌب اقَبف : ابن رجباإلماـ قاؿ بو، 

نية رغبة ك و يدلالذم ال ماؿ لو  كوفىو   هما ُب األجرئأف سبب استوا كىو كلو جو آخر
عدـ  فلم ٲبنعو إالماؿ لفعل مثل ما فعل األكؿ، أنو لو كاف عنده عاـز على  وفه ،صادقة

 قاؿ من حاؿ حكاية ُب ىو كالوزر األجر مع التساكم فهذا)قاؿ اإلماـ ابن تيمية: االستطاعة، 
 فلهذا القدرة؛ لفوات إال الفعل عنها يتخلف ال جازمة إرادة منو اهلل كعلم فيو، صادقا ذلك، ككاف

 مثل لفعلت لفبلف ما يل أف لو: قاؿ من لكل ٙبصل ا٢باؿ ىذه كليس. كالعقاب الثواب ُب استويا

                                     
يعد ًُب أىل الشاـ، كأكثر حديثو عندىم. كقد ركل عنو  قاؿ ابن عبد الرب: هر بكنيتو،تش، اعمرك بن سعدا٠بو (  1)

 (.3/1159) 1طاالتستيعاب،  الكوفيوف.
( 1/701كتاب الزىد، باب النية، ))ُب السنن كابن ماجو  ،(18024( رقم )29/552ُب ا٤بسند )ركاه أٞبد (  2)

 (2325( رقم)1/525كتاب الزىد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ))ُب السنن كالَبمذم ، (4228رقم)
 صحيح.، كقاؿ الَبمذم.: ىذا حديث بو عن أيب كبشة األ٭بارم

قولو: )ما مل تكلم بو، أك تعمل( يدؿ على أف ا٥باـ با٤بعصية إذا تكلم ٗبا ىم بو بلسانو إنو يعاقب (  قاؿ اإلماـ ابن رجب: 3)
 (.2/322) 7، طجامع العلـو كالحكمعلى ا٥بم حينئذ؛ ألنو قد عمل ٔبوارحو معصية، كىو التكلم باللساف. 

  (.2/320) ا٤بصدر السابق(  4)
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قلت:  .(1)(حاصلة القدرة كانت إذا معها الفعل كجود ٯبب جازمة إرادتو كانت إذا إال يفعل ما
 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :قولو تعاىلكىذا مثلو 
َّ ىنمن خن

عدىم عن ا١بهاد قٍ مل يػي  كبْب الذين آّاىدين بْبُب األجر تعاىل ل وٌ س حيث (2) 
إىل  كانوا يتحٌسركف كيبكوف على عدـ قدرهتم على مصاحبة النيب   ، ألهنمالضرإال ما ّٔم من 

 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  ُّ  تعاىل عنهم:أخرب الغزك كما 

َّمص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج
أخرب  كذاك  .(3)

إف با٤بدينة أقواما ما سرًب من مسّب، كال قطعتم من كاد إال كىم معكم  :فقاؿعن حا٥بم،  النيب 
   .(4)قالوا: كىم با٤بدينة يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: نعم حبسهم العذر ،فيو

 : قولوك  ،بو ؿ القلاعمأا٤بؤاخذة ب النصوص الشرعية ُبٗبا كرد من  أيضاكقد استدلوا 
َّين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مكُّ  

 : قولوبك ، (5)
َّ ىن من خن حنجن  يم ىم مم خم ُّ 

كقد تظاىرت نصوص )قاؿ النوكم: ، (6)
 مك لك خك حك جك  مق حق ُّ   :با٤بؤاخذة بعـز القلب ا٤بستقر؛ كمن ذلك قولو تعاىلالشرع 
َّ ممخم حم جم  هل مل خل حل جل

 يل ىل مل خل ُّ  كقولو تعاىل:، (7)
َّحنجن يم ىم مم خم حم جم

كاآليات ُب ىذا كثّبة، كقد تظاىرت نصوص الشرع،  .(8)

                                     
على أف  يذكر عن ا٢بارث احملاسيب أنو حكى اإلٝباع كقاؿ شيخ اإلسبلـ: (.10/410) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية، (  1)

 كأما الناكم ،فإف الناكم للفعل القادر عليو ليس ٗبنزلة الفاعل ؛فهذا اإلٝباع صحيح مع القدرة ،الفاعل لو الناكم للفعل ليس ٗبنزلة
 ا١باـز اآلٌب ٗبا ٲبكن فإنو ٗبنزلة الفاعل التاـ.

 .  95النساء: اآلية. (  سورة 2)
 92: اآلية. توبةال(  سورة 3)
 بو. عن أنس( 4423)رقم( 1/603) ،ا٢بجرباب نزكؿ النيب  )كتاب التفسّب، بابُب الصحيح أخرجو البخارم (  4)
 235البقرة: اآلية (  سورة 5)
 225اآلية البقرة: (  سورة 6)
 19النور: اآلية: (  سورة 7)
 12ا٢بجرات: اآلية (  سورة 8)
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ذلك من أعماؿ  كإٝباع العلماء على ٙبرًن ا٢بسد، كاحتقار ا٤بسلمْب، كإرادة ا٤بكركه ّٔم، كغّب
  .(1)(القلوب كعزمها

، أعماؿ القلوب، كأعماؿ ا١بوارح)ف: ألف األعماؿ نوعا كىو استدالؿ ُب غّب ٧بل النزاع؛
اعتقاد  أك غّب ذلك من الكفر كالنفاؽ، أكالشك ُب الوحدانية، أك النبوة، أك البعث، فمن األكؿ: 

سائر ا٤بعاصي ا٤بتعلقة كذا ك  فرا كمنافقا.تكذيب ذلك، فهذا كلو يعاقب عليو العبد، كيصّب بذلك كا
هذا ف .(2)(، كغّبىاكبغض ما ٰببو اهلل، كالكرب، كالعجب، كا٢بسد بالقلوب، كمحبة ما يبغضو اهلل،

ٝباع باإل ُب ٧بل النزاعفبل ٰبتج ، النهي عنوالواردة ُب  النصوص الشرعية كثرةل ؛فيو خبلؼ ال النوع
   ، كاهلل تعاىل أعلم.فيو حصل الذم

كالنوع الثاين: ما مل يكن من أعماؿ القلوب، بل كاف من أعماؿ ا١بوارح، كالزىن، كالسرقة، 
كمل يظهر  العبد على إرادة ذلك، كالعـز عليو، كشرب ا٣بمر، كالقتل، كالقذؼ، ك٫بو ذلك، إذا أصرٌ 

   كاهلل تعاىل أعلم. ،، كىو ا٤بقصود بأحاديث الباب(3)لو أثر ُب ا٣بارج أصبل

  ألمور:؛ إليو الفريق األكؿلعل األرجح ىو ما ذىب ك 

. أك تكلم ،حدثت بو أنفسها، ما مل تعمل بوأك  ما كسوست،ع:  أف قولو منها -
فمن عـز على  ُب أف اهلل تعاىل قرف كٍتب السيئة بغاية ىي العمل أك التكلم ّٔا، ظاىر كجليٌ 

ا٤بفهـو )معصية، ككٌطد نفسو عليها، ٍب تركها، فا٢بديث يصدؽ عليو. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: 
 .(4)(نن بو أـ مل يتوطٌ من لفظ ما مل يعمل يشعر بأف كل شيء ُب الصدر ال يؤاخذ بو سواء توطٌ 

: كإف ىٌم بسيئة فلم يعملها  ُب حديث ابن عباس من قولو يفهم كا٤بعُب نفسو  .(4)(نيتوطٌ 
ُب ركاية ك : كإف تركها فاكتبوىا لو حسنة. ُب حديث أيب ىريرة كذا كتبها اهلل لو حسنة، ك 

: قالًت ا٤ببلئكةي: ربّْ ذاؾ عبديؾ يريدي أٍف يعملى ، قاؿ رسوؿ اهلل ىريرة مسلم ٢بديث أىيب 

                                     
 (2/213)1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، ( 1)
 (.2/324) 7، طجامع العلـو كالحكمابن رجب، (  2)
 (.2/324) ا٤بصدر السابق(  3)
 (.11/676) 1، طفتحالابن حجر، ( 4)
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فاكتبوىا لو  قاؿ: ارقبوه، فإٍف عملىها، فاكتبوىا لو ٗبثلها، كإٍف تركها، -كىو أبصري بو  -سيّْئة 
ا تركها من جرَّامى  بالسيئة  يكتب ٤بن ىمٌ  فهذه األلفاظ كلها تدؿ على أف اهلل  .(1)حسنةن، إ٭بَّ

، كالناكم، كا٤بريد للسيئة مل )قاؿ اإلماـ الشوكاين: حسنة.  كمل يعملها كمعلـو أف القاصد، كالعاـز
عـز عليها، أك نواىا، أك يعملوىا، فهم ُب عداد من يكتب لو بتلك السيئة الٍب قصدىا، أك 

يشَبط أف يكوف تركها ك قلت: . (2)(أرادىا حسنة، ألنو مل يعملها، كألنو تركها ببل شك كال شبهة
 .(3)إ٭با تركها من جرام :ديثا٢بهلل تعاىل حٌب تكتب لو حسنة كما جاء ُب 

، تستقرعلى تلك ا٣بطرات الٍب تطرأ على القلب دكف أف بالسيئة أف ٞبل ا٥بٌم  :كمنها -
على ما ٱبطر بقلبو من أعماؿ  كاملة  اإلنساف ٕبسنة يلـز منو القوؿ ٗبثلو ُب ا٥بٌم با٢بسنة، فيجازل

، كىذا خبلؼ ظاىر حديث خرًن بن فاتك ا٣بّب من دكف أف يشعر ّٔا قلبو
 أف النيب   ،(4)

كتبت لو حسنة، من ىٌم ٕبسنة، فلم يعملها، فعلم اهلل أنو قد أشعرىا قلبو، كحرص عليها،  قاؿ: 
كمن ىٌم بسيئة مل تكتب عليو، كمن عملها كتبت لو كاحدة، كمل تضاعف عليو، كمن عمل حسنة  

أف ا٥بٌم  فيوإذ  .(5)كانت لو بعشر أمثا٥با، كمن أنفق نفقة ُب سبيل اهلل، كانت لو بسبع مئة ضعف
كىذا ا٤بعُب ىو الذم ذىب  .كاملة  ا٢بسنة البد أف يكوف معو حرص عليها حٌب تكتب لو حسنةب

ُب حاؿ ا٢بسنة  فكيف يفسر ا٥بمٌ  ،عليها كال تصميم ٗبا ليس بعـز بالسيئة ن فسر ا٥بمٌ  ٩بّبكثإليو  
فهذا صرؼ للفظ عن ظاىره بغّب دليل قوم، كاهلل  ؟، كٰبمل على خبلفو ُب حاؿ السيئةكا١بـز بالعـز

 تعاىل أعلم.

                                     
 (.129) رقمٲباف، باب إذا ىم العبد ٕبسنة، )كتاب اإل الصحيح(  1)
  (.4/1757)1ط ،الفتح الربانيالشوكاين،  (2)
 (.4/1757) ا٤بصدر السابق (3)
معرفة  شهد بدرنا ىو كأخوه، يكُب أبا ٰبٓب، نزؿ الرقة كمات ّٔا. ،األسدمهو فأخو سربة بن فاتك،  ،من بِب عمرك بن أسد (4)

 (.516)ص 1البن منده، ط الصحابة
، باب ذكر اإلخبار التاريخاإلحساف: كتاب )ُب الصحيح (، كابن حباف 2519( رقم )4/315)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد   (5)

 وصححك  (،4153( رقم )4/206الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب  (،6171( رقم )14/45بعدد الناس كأكصاؼ أعما٥بم: 
 (.2604( رقم )6/201الصحيحة ) ُب األلباين
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: ىو عمل، خالفوا والعمبل أك ال، فإف قا يعدٌ إما أف أف العـز على ا٤بعصية  كمنها  -
خالفوا أيضا كمع ىذا تكتب لو سيئة،  ،ليس بعملكالعمل، كإف قالوا  ؽ بْب ا٥بمٌ ا٢بديث الذم فرٌ 

  .فلم يعملها مل ييكتب عليو شيءه  : كمن ىىمَّ بسيّْئة،الذم فيو أنسحديث 

، كمل يقيد بشيء، فيجب جاء ُب ىذه األحاديث مطلقا بالسيئة كحاصل القوؿ أف ا٥بمٌ 
  ىمٌ  أمٌ  -بو اإلنساف  كل ما ىمٌ   ) ، فيدخل فيوإبقاؤه على عمومو ما مل يرد ما ٱبصصو أك يقيده

سواء كاف حديث نفس أك عـز أك إرادة أك نية ال يؤاخذ بو حٌب يعملو، كما يدؿ على ذلك  -كاف
على أنو إذا مل يعمل  ، فإنو يدؿٌ إطبلؽ السيئة كعدـ تقييدىا. ككما يفيده جعل العمل مقاببلن للهمٌ 

يدؿ أعظم داللة ذكر حرؼ الشرط ُب قولو: )قاؿ اإلماـ الشوكاين:  .(1)(بالسيئة، فهو من قسم ا٥بمٌ 
فإف ىذه الصيغة تفيد أنو ال مؤاخذة بالسيئة حٌب يعملها، كّٔذا يرد على من جعل  .فإف عملها

، كعقد القلب أمورنا زائدة على ٦بر  ال كجو ٥بذا التأكيل  نوأفبل ٱبفاؾ  ...د ا٥بمالقصد، كالعـز
ا٤بتعسف، كالتفرقة بْب ما يشملو ا٢بديث كيدؿ عليو، بإدخاؿ بعضو ٙبت حكم العفو كالتجاكز، 

مع كونو منو! كُب كإخراج بعضو عن ذلك ا٢بكم كجعلو ٩با مل يتناكلو التجاكز عن حديث النفس، 
ٍب  فإف التقييدين ما مل يعملها)كقاؿ:  .(2) (ليو دليل تلج إليو ضركرة، كال قاـ عملىذا التعسف ما

آّيء بالشرطية، كجعل الكتب ٥با عليو جزاء لعملها ُب غاية الوضوح. فهل أكضح من ىذا كأنطق 
من داللتو؟! فكيف يقاؿ: إف ىذا ٧بموؿ على ما مل يستقر دكف ما استقر من حديث النفس؟ كما 

فعاؿ الذم يفيد أف ىذا االستقرار قد خرج من ا٣بواطر القلبية كاألحاديث النفسية إىل حيز األ
ا١بوارحية؟ كما ا٤بوجب ٥بذا التأكيل ا٤بتعسف كالتخصيص ا٤بتعنت؟ كما ا٤بقتضي لتخصيص ىذا 
الكبلـ النبوم، كالعبارة احملمدية؟! فإف ىذا من التقوؿ على اهلل ٗبا مل يقل، كمن إثبات اإلٍب على 

  .(3)(كا٤بؤاخذة ٥بم ٗبا صرحت الشريعة ا٤بطهرة بأنو عفو العباد،

                                     
 (.4/1750) 1، طالفتح الرباني ،لشوكاينا(  1)
 .(1752-4/1751) ا٤بصدر السابق(  2)
 ُب الفتح الرباين ٗبا ال كالشوكاين ،( كقد حرر ىذه ا٤بسألة اإلماماف ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل4/1754) ا٤بصدر السابق(  3)

قاؿ: طائفة من الناس قالوا: إف اإلرادة ا١بازمة عليهما، كبْب شيخ اإلسبلـ خطأ القاضي أيب بكر الباقبلين كمن تبعو فيها، مزيد 
قد ٚبلو عن فعل أك قوؿ ٍب تنازعوا ُب العقاب عليها فكاف القاضي أبو بكر كمن تبعو كأيب حامد كأيب الفرج ابن ا١بوزم يركف 

كذكر السبب الذم أكقعو ُب ىذا ا٣بطأ،  دليل على أنو يؤاخذ إذا مل يكن ىناؾ قوؿ أك عمل. كليس معهم ،العقوبة على ذلك
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ابن ا٢بافظ ا ذىب إليو اإلماـ ابن بطاؿ، ككافقو على رأيو احملققوف من أمثاؿ كىذا عْب م
ابن رجب، كالشوكاين، كغّبىم، كلعلو األرجح إف اإلماماف ابن تيمية، ك شيخ اإلسبلـ ، ك (1)عبد الرب

 كاهلل تعاىل ا٤بوفق للصواب.شاء اهلل، 

 

                                                                                                                 
فقاؿ: كالقاضي بناىا على أصلو ُب اإلٲباف الذم اتبع فيو جهما كالصا٢بي كىو ا٤بشهور عن أيب ا٢بسن األشعرم كىو أف اإلٲباف 

إف سب اهلل كرسولو إ٭با ىو كفر ُب الظاىر كأف كلما كاف كفرا ُب ٦برد تصديق القلب كلو كذب بلسانو كسب اهلل كرسولو بلسانو ك 
 1، طمجموع الفتاكل كىذا أصل فاسد ُب الشرع كالعقل. نفس األمر فإنو ٲبتنع أف يكوف معو شيء من تصديق القلب

(10/410) 
طق بو لساف أك تعملو جارحة كما اعتقد قاؿ رٞبو اهلل: إف اهلل تبارؾ كتعاىل ٘باكز ٥بذه األمة عما حدثت بو أنفسها ما مل ين(  1)

 1ط، التمهيدالقلب من ا٤بعاصي ما خبل الكفر فليس بشيء حٌب يعمل بو كخطرات النفوس متجاكز عنها بإٝباع كا٢بمد هلل. 
(5/89.) 
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 الزماف؟المبحث الرابع: مقألة على من تاـو القاعة في آخر 

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في الباب:

 األحاديث األكلى:

من ييرًًد اهلل بو خىٍّبا يػيفىقٍّْهو ُب الدين، : يقوؿ قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن معاكية  -
ةن على أمر اهلل ال يضرىم من خالفهم، حٌب يأٌب ًطى، كلن تزاؿ ىذه األمة قائمكإ٭با أنا قاسم كاهلل يػيعٍ 

 .  (1)اهللأمر 

: ال يزاؿ طائفة من أمٍب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  حديث آخر ُب معناه: عن ثوبافى  -
 .  (2)على ا٢بقّْ مىٍنصيورًينى، ال يضرىم من خالفهم، حٌب يأٌب أمر اهلل عز كجل

قاؿ: ال تزاؿ طائفة من  حديث آخر ُب معناه: عن عمراف بن حصْب أىف رسوؿ اهلل  -
كُب ركاية عند أمر اهلل، كينزؿ عيسى ابن مرًن.   ٌب أ يأيمٍَّب على ا٢بق ظاىرين، على من ناكأىم حٌب

 .(3)ىم ا٤بسيح الدجاؿحٌب ييقاًتل آخر  أيب داكد كا٢باكم:، ك أٞبد

 
                                     

ُب الصحيح (، كمسلم 71)رقم /1))كتاب العلم: باب من يرد اهلل بو خّبا يفقو ُب الدين، ُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)
ُب (، كابن ماجو 1923)كىو إثر ا٢بديث  (1037)رقم ( 1/824): ال تزاؿ طائفة من أمٍب، )كتاب اإلمارة، باب قولو 

 من طرؽ عن معاكية  بو. (6)رقم  ،(1/14 ))ا٤بقدمة، باب اتباع سنة رسوؿ اهلل السنن 
ُب السنن (، كأبو داكد 1920 )رقم ( 1/823): ال تزاؿ طائفة، )كتاب اإلمارة، باب قولو ُب الصحيح أخرجو مسلم (  2)

ا٤بقدمة، باب اتباع سنة رسوؿ اهلل )ُب السنن كابن ماجو (، 4252)رقم ( 1/633))كتاب الفًب، باب ذكر الفًب كدالئلها، 
، (1/14)  (، من 2229)رقم ( 1/504))كتاب الفًب، باب ما جاء ُب األئمة ا٤بضلْب، ُب السنن كالَبمذم ، (10 )رقم

 .طرؽ عن ثوباف بو
( 1/377))كتاب ا١بهاد، باب ُب دكاـ ا١بهاد، ُب السنن أبو داكد (، ك 19851( رقم )33/83)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  3)

ُب (، كا٢باكم 228( رقم )18/116)الكبّبا٤بعجم كالطرباين ُب ، (3524( رقم )9/21)ُب ا٤بسند (، كالبزار 2484)رقم 
ٞباد بن سلمة، عن قتادة، عن مطرؼ بن عبد اهلل بن الشخّب، عن عن من طرؽ  (4/617)كتاب الفًب كا٤ببلحم: ا٤بستدرؾ 

  ذىيب.عمراف بو. كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط مسلم، ككافقو ال
 (.2484)قلت: رجاؿ السند كلهم ثقات، كا٢بديث صححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد     
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 :لها األحاديث المخالفة

تػىقيوـي السَّاعىة، إال على ًشرىاًر ال : قاؿ النيب  قاؿ: بن مسعود  عن عبد اهلل  -
  .(1)النَّاس

ال تػىقيوـي السَّاعىةي حىٌبَّ الى قاؿ:  ، أف رسوؿ اهلل حديث آخر ُب معناه: عن أنس  -
يػيقىاؿ ُب األرض: اهللي، اهللي كُب ركاية: ال تقـو السَّاعىة على أىحىدو يػىقيوؿ: اهللي، اهلل

(2).  

 بين ىذه األحاديث:المطلب الثاني: كجو االختالؼ 

حديثا ابن مسعود كأنس رضي اهلل عنهما يفيداف أنو ُب أكاخر أياـ الدنيا لن يبقى على كجو 
كاألخرل الٍب ُب معناه  عليهم تقـو الساعة، بينهما يفهم من حديث معاكيةك األرض إال شرار ا٣بلق 

 أف ا٤بؤمنْب سيبقى منهم بقية إىل أف تقـو الساعة.

 ذا االختالؼ:جواب اإلماـ ابن بطاؿ عن ىالمطلب الثالث: 

، يريد أف أمتو آخر األمم قاؿ رٞبو اهلل تعاىل: كقولو: كلن تزاؿ ىذه األمة قائمة على أمر اهلل،
كأف عليها تقـو الساعة، كإف ظهرت أشراطها، كضعف الدين، فبلبد أف يبقى من أمتو من يقـو بو، 

ال يضرىم من خالفهم، كفيو أف اإلسبلـ ال يذٌؿ، كإف كثر مطالبوه. فإف قيل: كالدليل على ذلك قولو: 
أنو قاؿ: ال تقـو الساعة حٌب  فقد ركل عبد الرزاؽ، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن الرسوؿ 

شرار الناس، ركاه  قاؿ: ال تقـو الساعة إال على ال يقوؿ أحد اهلل اهلل، كركل ابن مسعود أف النيب 
٢بديث معاكية. قاؿ  عن على ابن األقمر، عن أىب األحوص، عن عبد اهلل، كىذه معارضة شعبة،

الطربم: كال معارضة بينهما ٕبمد اهلل، بل ٰبقق بعضها بعضنا، كذلك أف ىذه األحاديث خرج لفظها 
، كا٤براد منها ا٣بصوص، كمعناه ال تقـو الساعة على أحدو ييوحد اهلل إال ٗبوضع كذا، فإف بو  على العمـو

طائفة على ا٢بق، كال تقـو الساعة إال على شرار الناس ٗبوضع كذا، ألف حديث معاكية ثابت، كال 

                                     
 (. 2949 )رقم ( 1/1213))كتاب الفًب كأشراط الساعة، باب قرب الساعة، ُب الصحيح مسلم جو ( أخر 1)
ُب السنن (، كالَبمذم 148 )رقم ( 1/121))كتاب اإلٲباف، باب ذىاب اإلٲباف آخر الزماف، ُب الصحيح مسلم  أخرجو(  2)
 .(2207)رقم ( 1/499)، 35كتاب الفًب، باب )
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ىي شرار الناس، فثبت أف ا٤بوصوفْب بأهنم الٍب ٯبوز أف تكوف الطائفة القائمة با٢بق الٍب توحد اهلل 
ا ُب حديث أيب أمامة شرار الناس غّب ا٤بوصوفْب بأهنم على ا٢بق مقيموف. كقد جاء ذلك بػىيػّْنن 

  . (2)، كحديث عمراف بن حصْب((1)الباىلي

 المطلب الرابع: تػػػعليػػػق كدراتسة:

، مع اختبلفهم ُب كيفيتو، كما صار ىذه األحاديثالعلماء طريق ا١بمع بْب  جلٌ  لقد سلك
على كجو التوفيق بْب ىذه األحاديث فإنو مبِب على  (3)إليو اإلماماف ابن بطاؿ كالطربم، كمن تبعهما

 الذم ذكركا أف معناه ىو قياـ الساعة أم الوقتإذ  ،حٌب يأٌب أمر اهلل تفسّبىم لقولو ُب ا٢بديث:
أم القيامة، كإ٭با فسرناٮبا بذلك ألف الظاىر  حٌب يأٌب أمر اهلل قولو)تنتهي فيو الدنيا. قاؿ الكرماين: 

 . (5)(الًقيامة أراد ّٔا يـو ال تقـو السَّاعىة قولو)، كقاؿ العيِب: (4)(ذلكٕبسب السياؽ يقتضي 

                                     
(، 1/156كالطربم ُب هتذيب اآلثار كما ُب شرح ابن بطاؿ) (،22320( رقم )36/656)ُب ا٤بسند أٞبد  أخرجو(  1)
من طريق عمرك بن عبد اهلل ( 7643( رقم )8/145الكبّب )ا٤بعجم الطرباين ُب (، ك 499( رقم )424ص)األمايلُب  احملامليك 

لفهم، قيل: أمٌب ظاىرين على ا٢بق، ال يضرىم من خا ، قاؿ: ال تزاؿ طائفة منا٢بمصي، عن أيب أمامة الباىلي، أف النيب 
 ؟ قاؿ: ببيت ا٤بقدس، أك أكناؼ بيت ا٤بقدس. فأين ىم يا رسوؿ اهلل

كعمرك بن عبد اهلل مل يرك عنو غّب ٰبٓب بن أيب عمرك السيباين كما قاؿ الذىيب، فهو ٦بهوؿ، كذكره ابن حباف ُب الثقات،      
 (.360ص(، كالتقريب )3/287ابن حجر مقبوؿ. هتذيب التهذيب )كقاؿ العجلي: تابعي ثقة، كقاؿ 

 (7460 )رقم  )كتاب التوحيد، باب قولو تعاىل: "إ٭با قولنا لشي"،عند البخارم  لكن يشهد لو حديث معاذ       
( رقم 1/19األكسط )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 6417( رقم )11/302)ُب ا٤بسند ككذا حديث أيب ىريرة: أخرجو أبو يعلى       

( من طريق إ٠باعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عامر بن عبد 1773( رقم )2/289(، كٛباـ الرازم ُب الفوائد )47)
قاؿ: ال تزاؿ عصابة من أمٍب يقاتلوف على أبواب دمشق  الواحد األحوؿ، عن أيب صاحل ا٣بوالين، عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 

 أبواب بيت ا٤بقدس كما حولو، ال يضرىم خذالف من خذ٥بم، ظاىرين على ا٢بق إىل أف تقـو الساعة.كما حولو، كعلى 
 كقاؿ الطرباين: مل يركه عن عامر األحوؿ إال الوليد بن عباد، تفرد بو إ٠باعيل بن عياش.       
 (: كفيو الوليد بن عباد كىو ٦بهوؿ. 7/400كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )      

 (156 -1/155) 3ط ،شرح صحيح البخارمبطاؿ،  ابن(  2)
 (.50 -2/49) ،1، طالكواكب الدرارم، ( الكرماين3)
 (2/48) 1ط ،الكواكب الدرارمالكرماين، (  4)
 (.7/57) ، دطعمدة الاارمالعيِب، (  5)
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، (1) حٌب تقـو الساعة كلعل الذم ٞبلهم على ىذا ا٤بعُب ىو ما كرد ُب حديث آخر بلفظ:
؛ ألف لفظ قياـ الساعة كرد ٤بعاف منها ما سبق، كمنها الوفاة كما جاء ُب حديث  كىذا ليس ببلـز

فيسألونو: مٌب الساعة؟  عائشة رضي اهلل عنها  قالت: كاف رجاؿ من األعراب جفاة، يأتوف النيب 
. فا٤براد (2)فكاف ينظر إىل أصغرىم فيقوؿ: إف يعش ىذا ال يدركو ا٥بـر حٌب تقـو عليكم ساعتكم

 .  موت ذلك القرف أك أكلئك ا٤بخاطبوفُب ىذا ا٢بديث ىو م هبساعت

، لكن ليس ا٤بقصود بو ىو انتهاء ا٢بياة (3)إىل يـو القيامة لفظ: أخرلنعم جاء ُب ركاية 
: فينزؿ عيسى ابن مرًن فيقوؿ أمّبىم: الدنيوية، إذ تتمة ا٢بديث يصرؼ ىذا ا٤بعُب عن ظاىره، ففيو

 اهلل ىذه األمةى. كنزكؿ عيسى  بعضكم على بعض أيمراء تىٍكرًمة تعاؿ صل بنا، فيقوؿ: ال ًإفَّ 
كيعيش ا٤بؤمنوف بعد نزكلو مدة يسّبة كما جاء ُب أحاديث  ساعة،الأف تقـو قبل  سيحصل حتما

، كيؤكده ما جاء ُب  ، فيكوف إذف معُب "إىل يـو القيامة" ىنا ىو إىل كقت نزكؿ عيسىأخرل
أم أف ىذه العصابة لن تبقى بعد مقتل  .(4)حديث آخر بلفظ: حٌب يقاتل آخرىم ا٤بسيح الدجاؿ

 رسوؿ اهلل  أف عبد اهلل بن عمرك  ُب حديثكما جاء الدجاؿ، فهي لن تقـو عليها الساعة،  
ض، فػىيىٍبقى فيها عجاجةمن أىل األر  (5)شىريطىتىو ة حٌب يأخيذى اهلل: ال تقـو الساعقاؿ

 وف، ال يعرف(6)

                                     
( عن جابر بن 1922)رقم  (1/823) : ال تزاؿ طائفة من أمٍب،قولو ) كتاب اإلمارة: باب ُب الصحيح أخرجو مسلم (  1)

 ٠برة.
 (1/492، ))كتاب الفًب : باب ما جاء ُب الشاـُب السنن (، كالَبمذم 15596( رقم )24/362)ُب ا٤بسند كأخرجو أٞبد       
اإلحساف: كتاب العلم، )ُب صحيحو ابن حباف (، ك 6)رقم ( 1/14))ا٤بقدمة، باب اتباع السنة، ُب السنن ( ، كابن ماجو 2192)رقم 
 ( من حديث قرة بن إياس. 61( رقم)1/261، إثبات النصرة ألصحاب ا٢بديث إىل قياـ الساعةذكر 

 حىًديث حسن صًحيح.  ذم: كقاؿ الَبم      
)كتاب ُب الصحيح ، كمسلم (6511)رقم ( 1/901) ،)كتاب الرقاؽ: باب سكرات ا٤بوتُب الصحيح م أخرجو البخار (  2)

 (2952)رقم ( 1/1214)الفًب: باب قرب الساعة، 
 ( من حديث جابر.156)رقم  (1/125) ) كتاب اإلٲباف، باب نزكؿ عيسى بن مرًن،ُب الصحيح أخرجو مسلم (  3)
 سبق ٚبرٯبو ُب أحاديث الباب من حديث عمراف بن حصْب.(  4)
مادة شرط، ) 1،طالنهاية ،شريطتو: أىل ا٣بّب كالدين، كاألشراط من األضداد يقع على األشراؼ كاألرذاؿ. ابن األثّب  (5)
1/856) 
 (2/163مادة عجج، ) 1ط ،النهاية، عجاجة،: الغوغاء كاألراذؿ كمن ال خّب فيو، كاحدىم: عجاجة. ابن األثّب  (6)
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قاؿ: يقبض الصا٢بوف، األكؿ فاألكؿ، كتبقى  . كعن مرداس األسلمي (1) راكمعركفا، كال يينكركف مين
أف  حذيفة بن اليماف  جاء ُب حديثك . (2) حفالة كحفالة التمر كالشعّب، ال يعبأ اهلل ّٔم شيئا

، حٌب ال ييٍدرىل ما صياـ، كال صبلة، (3)قاؿ: يىٍدريس اإًلسبلـ كما يىٍدريسي كىٍشيي الثوب رسوؿ اهلل 
ُب ليلة، فبل يبقى ُب األرض منو آية، كتبقى  كال نسك، كال صدقة، كلىييٍسرىل على كتاب اهلل 

طوائف من الناس الشيخ الكبّب كالعجوز، يقولوف: أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة، ال إلو إال اهلل، 
ن على القرآف ذات ليلة، كال يَبؾ آية ُب مصحف، كال كعن ابن مسعود قاؿ: ليسري (4)فنحن نقو٥با.

 .  (5)ُب قلب أحد إال رفعت

                                     
من طريق ( 4/600)كتاب الفًب كا٤ببلحم، ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم (، 6964( رقم)11/551)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  1)

 بو.ن عمرك ابا٢بسن، عن 
اؿ ا٥بيثمي ُب كقذىيب. كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط الشيخْب، إف كاف ا٢بسن ٠بعو من عبد اهلل بن عمرك، ككافقو ال      

 (.2940: ركاه أٞبد مرفوعان كموقوفان، كرجا٥بما رجاؿ الصحيح. قلت: كأصلو ُب صحيح مسلم )(8/13)٦بمع الزكائد 
 (.4156)رقم  (1/568، )باب غزكة ا٢بديبية ا٤بغازم،أخرجو البخارم )كتاب (  2)
 (.1/1343: مادة كشي، ط)الااموس المحيطكشي الثوب: نقشو.   (3)
ُب  كركاه البزار ٨بتصرنا (، 4049)رقم ( 1/669))كتاب الفًب، باب ذىاب القرآف كالعلم، ُب السنن (  أخرجو ابن ماجو 4)

كتاب ) كالبيهقي ُب شعب اإلٲباف (،4/642ُب ا٤بستدرؾ )كتاب الفًب كا٤ببلحم،  (، كا٢باكم2838( رقم)7/259)ا٤بسند 
كقاؿ ا٢باكم : كىذا حديث صحيح على شرط مسلم،  (،1870( رقم )3/399 فصل ُب إدماف تبلكة القرآف، تعظيم القرآف،

، كقول إسناده ا٢بافظ ُب الفتح (4/194) 2مصباح الزجاجة، طُب  ىيب، كصحح إسناده أيضا البوصّبمكمل ٱبرجاه، كافقو الذ
(13 /19). 
ٞباد بن من طريق ( 3386( رقم )4/2106ُب تعاىد القرآف:  )كتاب فضائل القرآف: بابُب السنن أخرجو الدارمي (  5)

 بن حبيش، عن ابن مسعود بو.سلمة، عن عاصم، عن زر 
 .صدكؽ لو أكىاـكىو  النجود، أيب بن ّٔدلةىو اك  ،عاصمركاة السند كلهم ثقا إال ك        
(، كالبيهقي ُب شعب 3384( رقم)4/2105)كتاب فضائل القرآف: باب ُب تعاىد القرآف: ُب السنن كأخرجو الدارمي       

من طريق ناجية بن عبد اهلل بن عتبة بن  (1868( رقم )3/399، كتاب تعظيم القرآف، فصل ُب إدماف تبلكة القرآف)اإلٲباف 
 مسعود عن أىبًيو، عن عبد اهلل بن مسعود، بنحوه. 

ركاتو ثقات إال ناجية، فقد كثقو العجلي، كذكره ابن حباف ُب الثقات، ككذا البخارم ُب تارٱبو، كابن أيب حاًب ُب ا١برح       
 كالتعديل، كسكتوا عنو.

(، كعبد الرزاؽ 30818 )الرقم (15/528)كتاب فضائل القرآف، باب ُب رفع القرآف: نف ُب ا٤بصكأخرجو ابن أيب شيبة      
ُب خلق أفعاؿ العباد ، كالبخارم (5980) ( رقم3/362)كتاب فضائل القرآف، باب تعاىد القرآف كنسيانو، ُب ا٤بصنف 
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ى إىل كقت قياـ الساعة، إذ ٧باؿ أف غّبىا تؤكد أف ىذه الطائفة لن تبقفهذه النصوص ك 
يسرل بكتاب اهلل تعاىل من األرض كالطائفة ا٤بنصورة ال تزاؿ ظاىرة على ا٢بق ُب بقعة منها، ك٧باؿ 
أيضا أف توجد ٝباعة مؤمنة موحدة على قيد ا٢بياة كيكوف من تقـو عليو الساعة ىم شرار ا٣بلق،  

يقوؿ: من شرار الناس من تدركهم  نيب أنو ٠بع ال عبد اهلل ابن مسعود كما ُب حديث 
فهذه األحاديث إذف تبْب أف معُب لفظي قياـ الساعة، كيـو القيامة ليس ىو . (1) الساعة كىم أحياء

                                                                                                                 
ُب ا٢باكم ( ك 8700ك 8699ك 8698( رقم )9/153الكبّب )ا٤بعجم ، كالطرباين ُب (368 ( رقم)118 – 117ص)

 شداد بن معقل، عن ابن مسعود بنحوه. ( من طرؽ عن 4/674كتاب الفًب كا٤ببلحم، )ا٤بستدرؾ 
: رجالو رجاؿ الصحيح غّب شداد بن معقل (7/450)كقاؿ ا٢باكم: صحيح اإلسناد، كمل ٱبرجاه. كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع       

 كىو ثقة. 
إال اثناف، كانفرد ابن حباف بتوثيقو، كقاؿ ابن سعد عنو: قليل ا٢بديث كما ُب هتذيب عنو  مل يركقلت: شداد تابعي،      

 .(2/156)التهذيب 
؛ فيصح ا٢بديث ٗبجموع ىذه (343)من حديث عبد اهلل بن عمرك أخرجو عثماف الدارمي ُب الرد على ا١بهمية  لو شاىدك       

  تعاىل أعلم.الطرؽ، مع شواىد أخرل لو منها حديث حذيفة قبلو، كاهلل
 ُب ا٤بسند (، كأٞبد11938( رقم)7/371 )كتاب ا١بنائز، باب من كره زيارة القبور،ُب مصنفو أخرجو ابن أيب شيبة   (1)
(، 1724( رقم )5/136)ُب ا٤بسند (، كالبزار 10413 ( رقم)10/188الكبّب )ا٤بعجم الطرباين ُب (، ك 3844( رقم)6/394)

إباحة الصبلة ُب مرابض الغنم، كُب ا٤بقربة إذا كتاب: باب ) وصحيحُب خزٲبة (، كابن 5316رقم )( 9/216) ُب ا٤بسند كأبو يعلى
)اإلحساف، كتاب التاريخ،  وصحيحُب (، كابن حباف 528( رقم )2/45)ُب ا٤بسند كالشاشي (، 789)( رقم 1/407نبشت، 

( من طرؽ عن زائدة، عن عاصم 6847( رقم )15/261، ذكر البياف بأف من أدرؾ الساعة كىو حي كاف من شرار الناسباب 
 ابن أيب النجود، عن شقيق، عن عبد اهلل بو.

عن أيب عوانة، عن  (7067)رقم ( 1/974)باب ظهور الفًب،  ،الفًب)كتاب ُب الصحيح كعلقو البخارم بصيغة ا١بـز       
 عاصم بو. 

: ركاه البزار بإسنادين، ُب (7/490)الكبّب، كإسناده حسن، كقاؿ ُب  : ركاه الطرباين ُب(2/109) كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع      
 أحدٮبا عاصم بن ّٔدلة، كىو ثقة، كفيو ضعف، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح.

( من 1781( رقم )5/185) ُب ا٤بسند البزار(، ك 4342( رقم )7/360)ُب ا٤بسند قلت: اإلسناد اآلخر أخرجو أٞبد       
 طريق قيس، أخربنا األعمش، عن إبراىيم، عن عبيدة السلماين، عن عبد اهلل بن مسعود، مع زيادة فيو. 

 كقاؿ البزار: ال نعلم ركاه عن األعمش، ّٔذا اإلسناد إال قيس.      
 كفيو قيس بن الربيع األسدم كىو ضعيف.       
ُب  البزار(، ك 20848( رقم )11/402عبد الرزاؽ، باب قياـ الساعة، كركاه معمر بن راشد ُب جامعو )ملحق ٗبصنف       

 من طريق أيب إسحاؽ، عن ا٢بارث، عن علي، بنحوه. ( 842( رقم )3/77)ا٤بسند 
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 قيامها بالفعل، كإ٭با ا٤براد بو ىو قبيل القيامة ٗبدة يسّبة، كإ٭با جاء التعبّب بذلك، ألف من بقي حٌب
كأنو بقي إىل يـو النفخ ُب الصور، كذلك أف خركج الدجاؿ ف يقاتل ا٤بسيح الدجاؿ مع عيسى 

من عبلمات الساعة الكربل الٍب ستحدث متتابعة، كلما جاءت عبلمة إال كتأٌب األخرل على 
أثرىا، كبعد انتهائها ستقـو الساعة حقا كما أخرب بذلك 

(1).  

، ٍب بعد مقتل ا٤بسيح الدجاؿ ذه الطائفةككما سبق ُب ا٢بديث فاألرض ستخلو من ى
قاؿ: إف اهلل  أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة  جاءت أحاديث أخرل ببياف كيفية كقوع ذلك، عن

ى من ا٢برير، فبل تىدىعي أحدا ُب قلبو ًمثٍػقىاؿي ذىرَّة من ًإٲباف إال قبضتو . زاد (2)يبعث رٰبا من اليمن أىٍلْبى
فػىيػيٍرفىع ًإىل السماء، فبل يػىبػٍقىى ُب األىٍرض منو آيىةابن حباف: كىييسىرىل على كتاب اهلل، 

كعن عائشة  .(3) 
ت كالعيزَّل. فقلت: يا  رضي اهلل عنها أف رسوؿ اهلل  قاؿ: ال يىٍذىىب الليل كالنهار حٌب يػيٍعبىدى البلَّ

 خي حي جي يه ىه مه جهُّ  رسوؿ اهلل إف كيٍنت ألظن حْب أىنزؿ اهلل:
ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

ا. قاؿ: إنو سيكوف من أىف ذلك تامِّ  (4)
                                                                                                                 

: فيو (7/490)كقاؿ البزار: ىذا ا٢بديث ال نعلمو يركل عن علي إال من ىذا الوجو ّٔذا اإلسناد. كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع       
 كىو ضعيف جدا ككثقو ابن معْب. ا٢بارث،

(: حسن 27 - 26، ك٥بذا قاؿ األلباين ُب ٙبذير الساجد )ص االحتجاج بوفا٢بديث ٗبجموع ىذه الطرؽ يرتقي إىل مرتبة       
 صحيح.

السلك إذا قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: كقد ثبت أف اآليات العظاـ مثل ك كما كرد ُب حديث ابن عمرك اآلٌب ُب الصفحة ا٤بوالية. ( 1)
انقطع تناثر ا٣برز بسرعة، كىو عند أٞبد، كُب مرسل أيب العالية: اآليات كلها ُب ستة أشهر. كعن أيب ىريرة: ُب ٜبانية أشهر. كقد 
أكرد مسلم عقب حديث أيب ىريرة من حديث عائشة ما يشّب إىل بياف الزماف الذم يقع فيو ذلك، كلفظو: ال يذىب الليل 

يبعث اهلل رٰبا طيبة فتوَب كل من ُب قلبو مثقاؿ حبة من خردؿ من إٲباف، فيبقى من ال خّب  بلت كالعزل، كفيوكالنهار حٌب تعبد ال
كعنده ُب حديث عبد اهلل بن عمرك رفعو: ٱبرج الدجاؿ ُب أمٍب... ا٢بديث، كفيو: فيبعث اهلل  فيو فّبجعوف إىل دين آبائهم،

سبع سنْب ٍب يرسل اهلل رٰبا باردة من قبل الشاـ فبل يبقى على كجو األرض أحد ٲبكث الناس  عيسى بن مرًن فيطلبو فيهلكو، ٍب
ُب قلبو مثقاؿ حبة من خّب أك إٲباف إال قبضتو كفيو فيبقى شرار الناس ُب خفة الطّب كأحبلـ السباع ال يعرفوف معركفا كال ينكركف 

ور فظهر بذلك أف ا٤براد بأمر اهلل ُب حديث ال تزاؿ طائفة كقوع منكرا فيتمثل ٥بم الشيطاف فيأمرىم بعبادة األكثاف ٍب ينفخ ُب الص
  (96/ 13)، 1، طالفتحاآليات العظاـ الٍب يعقبها قياـ الساعة كال يتخلف عنها إال شيئا يسّبا. 

 (. 117)رقم  (1/111، )باب ُب الريح الٍب تكوف قرب القيامة ،)كتاب اإلٲبافُب الصحيح أخرجو مسلم (  2)
كتاب التاريخ، باب ذكر اإلخبار عن كصف الريح الٍب ٘بيء تقبض أركاح الناس ُب آخر الزماف،   :اإلحسافصحيح )ال(  3)

 (.6853( رقم )15/267
  33 : اآلية:التوبة سورة(  4)
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ذلك ما شاء اهلل ٍب يػىبػٍعىث اهلل رٰبا طىيّْبىة فػىتػيويُبّْى كيٌل من كاف ُب قلبو مثقاؿ حىبَّة من خىٍردؿ من ًإٲباف 
يػٍرى فيًو فيػىٍرجعوف إىل دين آبائهم  .(1)فيبقى من ال خى

فيتسافدكف تسافد ٍب يتخلف ُب األرض شر ا٣بلق الذين ال يعرفوف معركفا كال ينكركف منكرا 
ا٢بمّب ُب الطرقات، كيرجعوف إىل عبادة األكثاف، فيشتد غضب اهلل تعاىل كيقيم الساعة عليهم، كما 

عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما، قاؿ: ال تقـو الساعة حٌب يبعث اهلل رٰبا ال تدع  كرد من حديث
ـو ٗبا كاف يعبد آباؤىم ُب ا١باىلية أحدا ُب قلبو مثقاؿ ذرة من تقى أك هنى إال قبضتو، كيلحق كل ق

كيبقى عجاج من الناس ال يأمركف ٗبعركؼ كال ينهوف عن منكر، يتناكحوف ُب الطرؽ كما تتناكح 
كجاء ُب آخر حديث  .(2) البهائم، فإذا كاف ذلك اشتد غضب اهلل على أىل األرض فأقاـ الساعة

ٙبت آباطهم، فتقبض  ا طيبة، فتأخذىم... إذ بعث اهلل رٰب): الطويل ُب قصة الدجاؿ النواس 
فيها هتارج ا٢بمر، فعليهم تقـو  (3)(ركح كل مؤمن ككل مسلم، كيبقى شرار الناس، يتهارجوف

 .(4)الساعة

اهلل سبحانو ىو تلك الريح الطيبة الٍب يرسلها  حٌب يأٌب أمر اهللكعلى ىذا يكوف معُب قولو 
تعاىل لتقبض أركاح ا٤بؤمنْب ُب ذلك الوقت، كىو ا٤بعُب عينو الذم فهمو الصحايب ا١بليل عبد اهلل ك 
: كنت عند مىٍسلىمىة بن قاؿ عبد الرٞبن بن مشاسة ا٤بهرم عنمن ىذه األحاديث،  بن عمرك ا

ًشرار ا٣بىلق، ىم  ال تقـو الساعة ًإال على ، كعنده عبد اهلل بن عمرك بن العاص، فقاؿ عبد اهلل:٨بيىلَّد
شىرّّ من أىٍىًل ا١بىاًىًليًَّة، ال يىٍدعيوفى اهلل بشيء ًإال رىدَّهي عىليًهم، فبينما ىم على ذلك أىقبل عيٍقبىة بن 
عامر، فقاؿ لو مىٍسلىمىة: يا عيٍقبىة، ا٠بع ما يقوؿ عبد اهلل، فقاؿ عيٍقبىة: ىو أىعلم، كأما أىنا فسمعت 

                                     
 (.2907)رقم ( 1/1193)) كتاب الفًب: باب: ال تقـو الساعة حٌب تعبد دكس، ُب الصحيح ركاه مسلم ( 1)
كيشهد لو حديث عائشة قلت: كقاؿ الذىيب: موقوؼ.   (4/623كتاب الفًب كا٤ببلحم، )أخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ  (2)

 .السابق
بإسكاف  -قاؿ النوكم: يتهارجوف هتارج ا٢بيمير: أم ٯبامع الرجاؿ النساء ٕبضرة الناس كما يفعل ا٢بمّب، كال يكَبثوف لذلك. كا٥بىرٍجي  (3)

 (18/70) 1ط شرح صحيح مقلمبفتح الراء، كضٌمها، ككسرىا. ػ -: ا١بماع، يقاؿ: ىىرىج زكجتو: أم جامعها، يهرجها -الراء 
)كتاب ُب السنن (، كالَبمذم 2937)رقم ( 1204/ 1)باب ذكر الدجاؿ،  ،) كتاب الفًب ُب الصحيح ركاه مسلم( 4)

( 1/674))كتاب الفًب، باب فتنة الدجاؿ، ُب السنن ، كابن ماجو (2240)رقم  (1/506، )الفًب، باب ما جاء ُب الدجاؿ
 (.4075)رقم 
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من  رين ًلعىديكّْىم، ال يىضيرُّىماىعلى أىٍمر اهلل، ق وفؿي عصىابىة من أيمًٍَّب يػيقىاتلتػىزىاال )يقوؿ:  رسوؿ اهلل 
الىفىهيم، حٌب ٰبا كريح ا٤بًٍسك ، ٍب يػىبػٍعىثي اهلل ر م السَّاعىة كىم على ذلك، فقاؿ عبد اهلل: أىجلتىٍأتًيىه خى

بَّ ل قمىسُّها مىس ا٢برير، فبل تػىتػٍريؾي نػىٍفسا ُب اس بىضىٍتو، ٍب يػىبػٍقىى ًشرار الناف إالَّ قػى ة من اإًلٲببو ًمٍثقاؿ حى
  .(1)( عليهم تػىقيـو السَّاعة

، (2)القاضي عياضٝباعة، منهم  صار إىل ٫بوه كقد تأتلف األخبار كال تتعارض، ا١بمعا ّٔذك 
كأما معُب )النوكم: قاؿ كغّبىم كثّب، ، (6)كالصنعاين ،(5)كابن حجر ،(4)كالطييب، (3)كابن ا١بوزم

ا٢بًديث فقد جاءت ُب ىذا النوع أىحاديث منها ال تقـو الساعة حٌب ال يقاؿ ُب األىٍرض اهلل اهلل. 
 تػىقيـو إال على شرار ا٣بلق. كىذه كلها كما ُب معناىا الاهلل اهلل. كمنها  د يقوؿال تػىقيـو على أىحكمنها 

، فليس امةأيمٍَّب ظاىرين على ا٢بق إىل يـو القية من فالتزاؿ طائ :أما ا٢بديث اآلخرعلى ظاىرىا، ك 
ىذه الريح اللَّيػّْنىة قرب   يزالوف على ا٢بق حٌب تػىٍقًبضىهمف معُب ىذا أىهنم ال٨بالفا ٥بذه األىحاديث أل

لساعة على أشراطها كدنوىا القيامة كعند تىظىاىير أىشراطها، فأطلق ُب ىذا ا٢بديث بقاءىم إىل قياـ ا
 .(7)(ب كاهلل أعلمر ا٤بتناىي ُب الق

فبل يرفع االختبلؼ كليا، ألف  -كمنهم اإلماـ ابن بطاؿ -كأما ما ذىب إليو اآلخركف 
رضي اهلل عنهم أٝبعْب ال ٙبتملو، كقوؿ اإلماـ  ،كعبداهلل بن عمرك ،أحديث عائشة، كأيب ىريرة

،  الطربم كا٤براد بو ا٣بصوص، أف قولو ال تقـو الساعة حٌب ال يقاؿ ُب األرض اهلل خرج على العمـو
غّب مسلم، فكلمة األرض ُب ا٢بديث عامة، فبل ٲبكن ٚبصيصها باالحتماؿ، بل بدليل صريح، كىو 

 ال يوجد. 

                                     
 (1/824) ال تزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين على ا٢بق،: كتاب اإلمارة، باب قولو )ُب الصحيح ركاه مسلم  (1)

   .(1924)الرقم
 (6/348) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (  2)
 (.4/142) 1، طكشف المشكلابن ا١بوزم، (  3)
 (.10/157) 1ط ،شرح المشكاةالطييب، (  4)
 (13/23) 1ط ،الفتحابن حجر، (  5)
 .(11/97)ك (،9/595) 1، طالتَّنويرالصنعاين، (  6)
 (2/197) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (  7)
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ذم أشار إليو الذه األحاديث ة أمر آخر كىو كيف ذىل ىؤالء األئمة عن ا١بمع بْب ىٜبك 
حٌب  ،ا٤بكثرين من ا٢بديث، كىو الراكم للحديثْب، كمن الصحابة الصحايب عبد اهلل بن عمرك 

أكثر حديثنا مِب إال ما كاف من عبد اهلل  : ما كاف أحد من أصحاب النيب قاؿ فيو أبو ىريرة 
فهمو ٥بذه األحاديث إ٭با أخذه من النيب ، كاألرجح أف (1)بن عمرك، فإنو كاف يكتب كال أكتبا
 أكىل من  -كىو صحايب -، كيؤيده حديث عائشة رضي اهلل عنها السابق، فاألخذ بقولو

 االحتماؿ ا٤بذكور، كاهلل تعاىل أعلم. 

  

                                     
لم، )كتاب العُب السنن ، كالَبمذم (113)رقم ( 1/25)علم، باب كتابة العلم، )كتاب الُب الصحيح البخارم أخرجو  (1)

 (.2668)رقم  (1/601) باب ما جاء ُب الرخصة فيو،
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 .لمعاصياقترافو لتحريم النار على الموحد مع مقألة : بحث الخامسالم

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

 األحاديث األكلى:

يا معاذ بن : رديفو على الرحل، قاؿ كمعاذ ، أف النيب   أنس بن مالك عن -1
 قاؿ: يا معاذ، قاؿ: لبيك يا رسوؿ اهلل كسعديك ثبلثا،، لبيك يا رسوؿ اهلل كسعديكجبل، قاؿ: 

قاؿ: ما من أحد يشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل، صدقا من قلبو، إال حرمو اهلل على 
كأخرب ّٔا معاذ عند موتو  .كلواالنار، قاؿ يا رسوؿ اهلل: أفبل أخرب بو الناس فيستبشركا؟ قاؿ: إذا يت

 ، كأين رسوؿي اهلل، يرجع ذلك إىلكىي تشهد أف ال إلو إال اهلل، ما من نفس ٛبوت :كُب ركاية (1).تأٜبا
  .(2) قلب موقن إال غفر اهلل ٥با

                                     
، )كتاب العلم، بُب الصحيح البخارم أخرجو (  1) ُب كمسلم ، (128)رقم (  1/27)اب من خص بالعلم قوما دكف قـو

 .(32) رقم( 1/88)خل ا١بنة قطعا، اإلٲباف، باب من لقي اهلل باإلٲباف، كىو غّب شاؾ فيو د)كتاب الصحيح 
 (.1/39مادة: أٍب، )، 1ط: النهاية ،األثّبابن ٘بنبا لئلٍب، تأٍب فبلف إذا فعل فعبل خرج بو من االٍب.  :تأٜبا      

ا٣بّبة ا٤بهرة:   ٙباؼكما ُب إ يهماكابن أيب شيبة ُب مسندكمسدد، ، (374( رقم )1/362)ُب ا٤بسند ا٢بميدم أخرجو (  2)
( رقم 36/323)ُب ا٤بسند  أٞبدك (،17ك 16( رقم )1/73كتاب اإلٲباف، باب فيمن شهد أف ال إلو إال اهلل: 

السنن (، كالنسائي ُب 3796)رقم ( 1/626))كتاب األدب، فضل ال إلو إال اهلل، ُب السنن ابن ماجو ك  (،21998)
ُب (، كالبزار 10910ك 10909) الكربل )كتاب عمل اليـو كالليلة، باب ثواب من مات يشهد أف ال إلو إال اهلل، رقم

 كتابساف:  اإلح)ُب صحيحو كابن حباف  (،2626ك 2625ك 2624ك 2623ك 2622ك 2621( رقم )7/75)ا٤بسند 
كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب (، 203( رقم )1/433بالرسالة، باب إ٭با ا١بنة ٘بب ٤بن شهد هلل بالوحدانية، كلنبيو  اإلٲباف،

من طرؽ عن ٞبيد بن ىبلؿ، ( 1/16كتاب االٲباف، )ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم ( 74ك 73ك 72ك 71( رقم )20/45-46)
  ن ٠برة، عن معاذ بو.بن الكاىل، عن عبد الرٞبن ب عن ىصاف

كحسن األلباين إسناده ُب الصحيحة  كقاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحيح كقد تداكلو الثقات، كمل ٱبرجاه ٝبيعا ّٔذا اللفظ.      
  (، كيشهد لو ما يأٌب من أحاديث الباب، فّبتقي ّٔا إىل درجة الصحة، كاهلل تعاىل أعلم. 2278( رقم )5/348)
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أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأين رسوؿ اهلل ال يلقى  قاؿ: أف رسوؿ  عن أيب ىريرة   -2
 .(1) اهلل ّٔما عبد غّب شاؾٍّ ّٔما إال دخل ا١بنة

اهلل ال يشرؾ بو شيئا  قاؿ: من لقي أف رسوؿ اهلل  ، عن جابر عن أىيب الزبّب - 3  
  .(2) دخل ا١بنة، كمن مات ييٍشرًؾي بو دخل النَّار

ار مىن قاؿ: فإف اهلل قد حرَّـى على النَّ  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عتباف بن مالك  - 4  
 .(3)كُب ركاية النسائي: فيدخل النار أك قاؿ: تطعمو النار يبتغي بذلكى كجوى اهلل. ال إلوى إالَّ اهلل

 هد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدامن شقاؿ:  أف رسوؿ  عن عبادة بن الصامت  - 5  
 مرًن كركح منو، كأف ا١بنة حق كالنار و ككلمتو ألقاىا ًإىلول كرساهلل كرسولو، كىأف عيسى عبد عبده

  .(4) من عمل ة على ما كافنحق، أدخلو اهلل ا١ب

 .(5)أف ال إلو إال اهلل دخل ا١بنة علمقاؿ: من مات كىو ي أف النيب   عن عثماف بن عفاف - 6

من  )كُب ركاية:قاؿ: ما من عبد قاؿ: ال إلو إال اهلل،  أف النيب  كعن أيب ذر   - 7
ٍب مات على ذلك إال دخل ا١بنة، قلت: كإف زىن كإف سرؽ؟  (،مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيئا

                                     
رقم ( 1/86)و غّب شاؾ فيو دخل ا١بنة قطعا، اإلٲباف، باب من لقي اهلل باإلٲباف، كى)كتاب ُب الصحيح مسلم أخرجو (  1)
(27). 
 (.93)رقم  (1/103)ال يشرؾ باهلل شيئا دخل ا١بنة، )كتاب اإلٲباف، باب من مات ُب الصحيح مسلم أخرجو (  2)
ُب الصحيح (، كمسلم 425)رقم ( 1/65)لصبلة، باب ا٤بساجد ُب البيوت، )كتاب اُب الصحيح البخارم أخرجو (  3)

٤بساجد، )كتاب اُب السنن (، كابن ماجو 33)رقم ( 1/88)وحيد دخل ا١بنة، )كتاب اإلٲباف، باب الدليل على أف من مات الت
 (.754)رقم ( 1/86)باب ا٤بساجد ُب الدكر، 

رقم ( 1/470)أىل الكتاب ال تغلو ُب دينكم،  األنبياء، باب قولو تعاىل: يا)كتاب أحاديث ُب الصحيح البخارم أخرجو (  4)
رقم ( 1/87)، كىو غّب شاؾ فيو، دخل ا١بنة، )كتاب اإلٲباف، باب من لقي اهلل باإلٲبافُب الصحيح (، كمسلم 3435)
(28.) 
  (.26)رقم ( 1/86) باإلٲباف، كىو غّب شاؾ فيو، )كتاب اإلٲباف، باب من لقي اهللُب الصحيح أخرجو مسلم (  5)
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كىو  ،قاؿ: كإف زىن كإف سرؽ. قا٥با ثبلثا، ٍب قاؿ ُب الرابعة: على رغم أنف أيب ذر. فخرج أبو ذر
  .(1) يقوؿ: كإف رغم أنف أيب ذر

: من كاف آخري كبلمًو ال إلو إال اهللي دخل قاؿ: قاؿ رسوؿ  عن معاذ بن جبل  -8
  .(2)ا١بنة

 :المخالفة لهااألحاديث 

قاؿ: إذا كاف يـو القيامة ماج الناس بعضهم ُب بعض، فيأتوف  أف النيب ، عن أنس  -
فأقوؿ: يا رب، أمٍب أمٍب، قاؿ:  آدـ، فيقولوف: اشفع لنا إىل ربك ... ا٢بديث، كفيو أف النيب 

فيقوؿ: انطلق فأخرج منها من كاف ُب قلبو مثقاؿ شعّبة من إٲباف، فأنطلق فأفعل، ٍب أعود، فأٞبده 
بتلك احملامد، ٍب أخر لو ساجدا، فيقاؿ: يا ٧بمد ارفع رأسك، كقل يسمع لك، كسل تعط، كاشفع 

أك  -منها من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة  تشفع، فأقوؿ: يا رب، أمٍب أمٍب، فيقوؿ: انطلق فأخرج
من إٲباف فأخرجو، فأنطلق، فأفعل، ٍب أعود فأٞبده بتلك احملامد، ٍب أخر لو ساجدا،  -خردلة 

 كسل تعط، كاشفع تشفع، فأقوؿ: يا رب أمٍب أمٍب، فيقوؿ: يا ٧بمد ارفع رأسك، كقل يسمع لك،

                                     
)كتاب ُب الصحيح كمسلم ، (1237)رقم ( 1/167)كتاب ا١بنائز، باب ُب ا١بنائز، )ُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)

 )كتاب الزىد، باب ُبُب السنن كابن ماجو  (،94) رقم( 1/104)ال يشرؾ باهلل شيئا دخل ا١بنة، اإلٲباف، باب من مات 
رقم ( 1/596)ب ما جاء ُب افَباؽ ىذه األمة، كتاب اإلٲباف، با  )ُب السنن كالَبمذم ، (4130)رقم  (1/687) ا٤بكثرين،

(2644). 
( 1/475)ُب التلقْب،  )كتاب ا١بنائز، بابُب السنن كأبو داكد  (،22034( رقم )36/363)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  2)

ُب كا٢باكم (، 2626( رقم )7/77)ُب ا٤بسند (، كالبزار 221( رقم )112/ 20)كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب  (، 3116)رقم 
( من طريق صاحل بن أيب عريب، عن كثّب بن مرة، عن 1/1894كتاب الدعاء، )كُب  (،1/1300)كتاب ا١بنائز، ا٤بستدرؾ 
   معاذ بو.

 .حديث صحيح اإلسناد، كمل ٱبرجاه كقاؿ ا٢باكم: ىذا      
قلت: إسناده حسن من أجل صاحل بن أيب عىريب، ركل عنو ٝباعة، كمل يوثقو غّب ابن حباف، كقاؿ فيو ا٢بافظ ابن حجر:       

 ، كاهلل تعاىل أعلم.مرتبة االحتجاجبعضها يرتقي ّٔا إىل  مقبوؿ، لكن للحديث شواىد مرٌ 
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ثقاؿ حبة خردؿ من إٲباف، فأخرجو من النار، فيقوؿ: انطلق فأخرج من كاف ُب قلبو أدىن أدىن أدىن م
  .(1)فأنطلق فأفعل

قاؿ: ٱبرج من النار من قاؿ: ال إلو إال اهلل، كُب قلبو  ، أف النيب عن أنس كُب ركاية 
كزف شعّبة من خّب، كٱبرج من النار من قاؿ: ال إلو إال اهلل، كُب قلبو كزف برة من خّب، كٱبرج من  

 . (2) النار من قاؿ ال إلو إال اهلل، كُب قلبو كزف ذرة من خّب

 ىلىل نرل ربنا يـو القيامة؟ فقاؿ: قاؿ: قاؿ أناس: يا رسوؿ اهلل،  عن أيب ىريرة  -
حٌب إذا فرغ اهلل من القضاء بْب عباده، كفيو:  ،... ا٢بديث هنا سحابكف ُب الشمس ليس دك تضارٌ 

ا٤ببلئكة أف  كأراد أف ٱبرج من النار من أراد أف ٱبرج، ٩بن كاف يشهد أف ال إلو إال اهلل، أمر
ر السجود، اهلل على النار أف تأكل من ابن آدـ أثفيعرفوهنم بعبلمة آثار السجود، كحـر  ٱبرجوىم،

  .(3)ا٢بديث...امتحشوافيخرجوهنم قد 

 :المطلب الثاني: كجو االختالؼ

 ىا يفيد أف من حقق التوحيد، فجزاؤهظاىر باقي أحاديث الباب الواردة ٗبعناه حديث معاذ، ك 
نس األخّبين أل ديثْبا٢ببينما يفهم من ا١بنة، بل جاء ُب بعض ىذه األحاديث أنو لن تطعمو النار، 

، ٍب ٩بن مل يشرؾ باهلل تعاىل طائفة من عصاة ا٤بؤمنْبكأيب ىريرة  رضي اهلل عنهما أنو سيدخل النار 

                                     
 رقم( 1/1031)القيامة مع األنبياء كغّبىم ،  يـو ، باب كبلـ الرب التوحيد )كتابُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)
(7510). 
ُب الصحيح (، كمسلم 44)رقم ( 1/13)ف، باب زيادة اإلٲباف كنقصانو، )كتاب اإلٲباُب الصحيح البخارم أخرجو (  2)

)كتاب الزىد، باب ذكر ُب السنن بن ماجو كا(، 193)رقم ( 1/144)اب أدىن أىل ا١بنة منزلة فيها، )كتاب اإلٲباف، ب
 رقم( 1/584)م، باب ما جاء أف للنار نفسْب، )كتاب صفة جهنُب السنن كالَبمذم ، (4312)رقم ( 1/715)الشفاعة، 

(2593). 
)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 806)رقم ( 1/113)د، )كتاب اآلذاف، باب فضل السجو ُب الصحيح البخارم  أخرجو(  3)

رقم  (1/717) )كتاب الزىد، باب صفة النار،ُب السنن (، كابن ماجو 182)رقم ( 1/137)ٲباف، باب معرفة طريق الرؤية، اإل
(4326.) 
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ستحقوا الشفاعة، ألف اهلل جل شأنو مل يوحدكا اهلل تعاىل ٤با الو جوف منها، إذ يشفع فيهم فيخر 
َّ مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ  يقوؿ:

(1). 

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ عن ىذا االختالؼ:المطلب الثالث: 

لثبوت  : حرمو اهلل على ا٣بلود ُب النار؛أم .حرمو اهلل على الناركمعُب قولو: رٞبو اهلل: قاؿ 
هم أنو ال تسقط عنو مظامل قولو: أخرجوا من النار من ُب قلبو مثقاؿ حبة خردؿ من إٲباف، كإلٝباع

ىذا تأكيل أىل السنة، كا٢بديث عندىم على ا٣بصوص، كىو خبلؼ مذىب ا٣بوارج الذين  العباد.
 .يقولوف بتخليد ا٤بؤمنْب بذنؤّم ُب النار

قاؿ: ال إلو إال اهلل دخل  كمن اهلل ال يشرؾ بو شيئنا دخل ا١بنة. : من لقيكأما قولو 
بن شقيق، بن ا٢بسن  مد بن علي٧ب اؿ: حدثناالطربم، ق هفركم عن السلف ُب تأكيلو ما ذكر  ا١بنة.

يقوؿ: أخربنا أبو ٞبزة، عن ا٢بسْب بن عمراف، عن الزىرم، أنو سئل عن ا٢بديث:  قاؿ: ٠بعت أيب
من قاؿ ال إلو إال اهلل دخل ا١بنة، قاؿ: حدثِب سعيد بن ا٤بسيب، كسليماف بن يسار، كعركة بن 

، ن ابن أيب خيثمة، قاؿ: حدثنا أيبيد، ع. كذكر أبو عب(2)الزبّب، أف ذلك كاف قبل نزكؿ الفرائض
ىشاـ بن عبد ا٤بلك، الزىرم، قاؿ: حدثنا جرير بن عبد ا٢بميد، عن عطاء بن السائب، قاؿ: سأؿ 

: من مات ال يشرؾ باهلل شيئنا دخل ا١بنة، كإف زىن كإف سرؽ، فقاؿ دثنا ٕبديث النيب : حفقاؿ
. كذكر الطربم، حدثنا ابن (3)قبل األمر كالنهي ف ىذاالزىرم: أين يذىب بك يا أمّب ا٤بؤمنْب؟ كا

ٞبيد، حدثنا ٞباد بن سلمة، عن ا٢بسن بن عمّبة، قاؿ: قيل للحسن: من قاؿ: ال إلو إال اهلل دخل 
. كذكر أبو عبيد، عن عطاء (4)ةا١بنة؟ فقاؿ: من قاؿ ال إلو إال اهلل فأدل حقها كفريضتها دخل ا١بن

رباح أنو قيل لو: إف ُب ا٤بسجد عمر بن ذر، كمسلم النحات، كسامل األفطس يقولوف: من  بن أيبا

                                     
 47سورة النساء: اآلية: (  1)
  .مل أقف على من أخرجو بسنده إليو(  2)
 .(2/896بطة ُب اإلبانة )، كابن (150/305الشريعة )ُب آلجرم كا ،(2/59/1237) السنةُب ٣ببلؿ ا(  ركاه 3)

كعطاء بن السائط اختلط بآخرة، كجرير بن عبد ا٢بميد ٩بن ركل عنو بعد اختبلطو، ىذا مع أنو ال يعلم لعطاء ٠باع من      
 !! الزىرم، ففي صحة ىذا األثر نظر

 .من أخرجو بسنده إليومل أقف لو على (  4)
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مل  أنو مؤمن كإٲباف الرب التقي الذم زىن، كسرؽ، كقذؼ احملصنات، كأكل الربا، كعمل با٤بعاصي
ل ، قاؿ: ال يقتل ا٤بؤمن حْب يقتيعص اهلل، فقاؿ عطاء: أبلغهم ما حدثِب بو أبو ىريرة أف النيب 

كىو مؤمن، كال يسرؽ حْب يسرؽ كىو مؤمن، كال يشرب ا٣بمر  يزين الزاين حْب يزين كىو مؤمن، كال
الدرداء:  طس كأصحابو، فقالوا: أين حديث أيب، فذكرت ذلك لسامل األف(1)حْب يشرّٔا كىو مؤمن

قاؿ  كإف زىن كإف سرؽ، فذكرت ذلك لعطاء، فقاؿ: كاف ىذا ٍب نزلت ا٢بدكد كاألحكاـ بعد، كقد
(2)أمانة لو، كال يفتك مؤمن : ال إٲباف ٤بن ال.   

 .: تعليق كدراتسةرابعالمطلب ال

كذلك لقوة ٨بتلف ا٢بديث، باب ا٤بسائل ُب معضبلت من  الوعد كالوعيد مسألةإف 
كىي بل ٙبتمل الَبجيح بينها، الثبوت، فُب الصحة ك ىي قطعية النصوص الواردة فيها، ك التعارض بْب 

، (5)، كا٤بعتزلة(4)كا٣بوارج (3)كا٤برجئة  األمة، فظهرت بعض الفرؽ االٍب اختلفت فيه قضايامن أكائل ال

                                     
(، كمسلم 2475)رقم ( 1/328)ب، باب النهىب بغّب إذف صاحبو، كالغص)كتاب ا٤بظامل ُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)

باب )كتاب السنة، ُب السنن (، كأبو داكد 57) رقم( 1/95)بياف نقصاف اإلٲباف با٤بعاصي،  )كتاب اإلٲباف، بابُب الصحيح 
( 1/649)ب النهي عن النهىب، )كتاب الفًب، باُب السنن كابن ماجو (، 4689)رقم ( 1/703)الدليل على زيادة اإلٲباف، 

 (.2625)رقم ( 1/592)جاء ال يزين الزاين كىو مؤمن،  )كتاب اإلٲباف، باب ماُب السنن كالَبمذم  (،3936)رقم 
 (.1/208) 3، طشرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (2)
 (57سبق التعريف ّٔم ُب )ص   (3)
  كٛبيزت ببدع كعقائد، كمن أبرزىا، حرب صفْب بعد على أمّب ا٤بؤمنْب علي تنسب إىل الفرقة الٍب خرجت  ا٣بوارج (4)
كيقدموف ذلك على كل طاعة، كال يصححوف  ،أصحاب الكبائرك ، رضي اهلل عنهم كطلحىة كالزبّب كعائشةعثماف كعلي  ّبكفت

 (133)ص  1للشهرستاين، ط كالنحلالملل  ا٤بناكحات إال على ذلك، كيركف ا٣بركج على اإلماـ إذا خالق السنة: حقا كاجبا.
الى  ُب ا٤بسلم العاصي، كأنو ا٤بنزلة بىْب ا٤بنزلتْب اللذين أحدثا قوؿ ،عىٍمرك بن عبيدك كىاصل بن عطا الغزاؿ ىم أتباع ا٤بعتزلة  (5)

. كمن فقيل ٥بما كالتباعهما معتزلة ؛فاعتزال عن سىارًيىة من سوارم مسجد البصرة ،فطردٮبا ا٢ٍبسن عىن ٦بىًٍلسو؛ ميؤمن كىالى كىاًفر
كال ا١بمعة إال كراء من   ،كال يركف الصبلة خلف أحد من أىل القبلة ،كا٢بوض ،كالشفاعة ،بعذاب القربعقائدىم أهنم ال يؤمنوف 

كيسموف أصحاب العدؿ  كيزعموف أف أعماؿ العباد ليست ُب اللوح احملفوظ. ،يقولوف بقوؿ القدريةك  ،كاف على أىوائهم
 (،73، )ص1للشهرستاين طكالملل كالنحل  (،15)ص 1ط، لعبد القاىر بن طاىر البغدادمالفرؽ بين الفرؽ  كالتوحيد.

 .(1/66) 1أليب يعلى الفراء، طكطباات الحنابلة 
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ُب ىذا النصوص الشرعية  كمع اتباعهم للهول ُب تفسّبىم ٤با كرد من هم،لسوء فهم (1)كا١بهمية
 الباب.

، حيث كثرت اجتهاداهتم ُب فهم ا٤بعُب السلف كا٣بلف علماءكقد شغلت باؿ كثّب من 
ا٫بصرت مسالكهم ُب دفع التضاد بينهما ُب مسلكي النسخ التوفيق بينها، ك ك ، ا٢بقيقي ٥بذه النصوص

 كا١بمع:

الٍب جاء فيها الوعد با١بنة ٤بن قاؿ: ال إلو إال اهلل، الباب كىو أف أحاديث مقلك النقخ: 
، (2)من السلفٝباعة  ذاقاؿ ّٔك  ،األحكاـ الشرعية جلٌ  ضفر إ٭با قيلت ُب بداية اإلسبلـ، كقبل 

 قاؿ: ىذا قبل أف ٙبدٌ  ال إلو إال اهلل دخل ا١بنة.)من قاؿ:  الضحاؾ بن مزاحم ٤با ذكر عنده: همنم
 كٍب نزلت بعد ذل): ًعٍتباف بعد ركايتو حديث  الزىرم، قاؿكمنهم  .(3) (ا٢بدكد، كتنزؿ الفرائض

كُب ركاية أخرل:  .(4)( يػىٍفَبي يػىٍفَبي فبلفرائض كأمور، نرل أف األمر انتهى إليها، فمن استطاع أف ال 
 ؛قاؿ الزىرم: كلكنا أدركنا الفقهاء كىم يركف أف ذلك كاف قبل أف تنزؿ موجبات الفرائض ُب القرآف

كذكر أف النجاة ّٔا فرائض ُب  ،فإف اهلل قد أكجب على أىل ىذه الكلمة الٍب ذكرىا رسوؿ اهلل 
  .(5) كتابو، ٫بن ٬بشى أف يكوف األمر صار إليها، فمن استطاع أف ال يفَب، فبل يفَب

األحاديث ىي من ركاية األنصار رضي اهلل عنهم، ىذه  قلت: كىذا القوؿ فيو بعد، ألف جلٌ 
قاؿ ، كىو ٩بن تأخر إسبلموكمنها قصة أيب ىريرة، ، عن نزكؿ أغلب الفرائض م أهنا متأخرة٩با يقوٌ 

                                     
أتباع ا١بهم بن صفواف الَبمذم، الذين يزعموف أف اإلٲباف ىو معرفة القلب، كأنو ال يتبعض، كال يتفاضل أىلو  ىم ا١بهمية (1)

كأف اللَّو  ،مل يكلم موسىكأف اللَّو  ،يزعموف أف القرآف ٨بلوؽك  فيو، كأف اإلٲباف كالكفر ال يكوف إال ُب القلب دكف ا١بوارح.
 (1/67، )1، أليب يعلى الفراء طاات الحنابلةطب .كال يتكلم كال ينطق ،ليس ٗبتكلم

 .(103-102)ص: 2ط ،الشريعة، آلجرما (2)
 (.149/303آلجرم )لالشريعة ك  ،(1241/ 59/ 2) 1ط ،للخبلؿالقنة (  3)
باب الرخصة ُب التخلف عن  ،كمسلم ُب صحيحو )كتاب ا٤بساجد (،23770( رقم )39/187)ُب ا٤بسند أٞبد ركاه ( 4)

 (.33( )263( رقم )1/287 ،ا١بماعة بعذر
نسبة ىذا القوؿ إىل سعيد بن ا٤بسيب، كسليماف بن سبق النقل عن الطربم قلت:  (2/785)،  5ط ،التوحيد ،ابن خزٲبة(  5)

صحيح الترغيب خ اإلماـ سفياف الثورم: ذكره اإلماـ ا٤بنذرم سنك٩بن نسب إليو القوؿ بال بن يسار، كعركة بن الزبّب، كعطاء.
 (.227)ص 1ط ،كلمة اإلخالص(، كاإلماـ ابن رجب: 2/219) 1، طكالترىيب
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أسلم عاـ خيرب سنة سبع باالتفاؽ، ككانت أحكاـ الشريعة مستقرة، كأكثر ىذه )اإلماـ النوكم: 
ككانت الصبلة كالصياـ كالزكاة كغّبىا من األحكاـ قد تقرر  ،الواجبات كانت فركضها مستقرة

كة تبوؾ أصاب الناس قاؿ: ٤با كاف غز  من حديث أيب ىريرة ، قلت: كركل مسلم (1)(فرضها
أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأين رسوؿ اهلل، ال يلقى اهلل : رسوؿ اهلل  ٦باعة... ا٢بديث، كفيو: فقاؿ

يتأكد أف ىذه كبذلك  .من آخر غزكاتو ، كتبوؾ (2)ما عبد غّب شاؾ، فيحجب عن ا١بنةّٔ
 كاهلل تعاىل أعلم. كليست منسوخة، ،األحاديث ٧بكمة

كىو ٩بن   –ىؤالء األئمة، إذ كيف يفوت اإلماـ الزىرم  نسبة النسخ إىل منكمع ىذا يتحقق 
أف ىذه األحاديث   –، ككذا اإلماـ الثورم، كىو أمّب ا٢بديث ُب عصره -كاف ٰبفظ شطر السنة 

ما نقل عنهم كلمة ٍب إنو مل يرد فيالنبوية، كبعد نزكؿ أكثر الفرائض،  كلها كقعت ركايتها ُب ا٤بدينة
، كقد تفطن ٥بذا اإلماـ ابن رجب، من جاء بعدىم من أىل العلمذكره فهم إ٭با ىو ك  ،قط النسخ
ف السلف كانوا يطلقوف النسخ على مثل ذلك  فإكقد يكوف مرادىم بالنسخ: البياف كاإليضاح، )فقاؿ: 

 دىم أف آيات الفرائض كا٢بدكد تبْب ّٔا توقف دخوؿ ا١بنة كالنجاة من النار علىكيكوف مرا ،كثّبا
كنصوص ا٢بدكد  ،أم مبينة مفسرة ،فصارت تلك النصوص منسوخة ،عل الفرائض كاجتناب احملاـرف

كىذا ا٤بعُب الذم أشار إليو ىذا اإلماـ ليس  .(3)(أم مفسرة ٤بعُب تلك موضحة ٥با ،كالفرائض ناسخة
بنسخ، كىو ال يبتعد عما ذىب إليو كثّب من األئمة من ا٤بعاين ُب توجيو ىذه األحاديث، كاهلل تعاىل 

 أعلم.

، إال أهنم اختلفوا ُب كيفية ا١بمع بْب (4)ا١بماىّب من أىل العلمبو كقاؿ مقلك الجمع: 
كإف  – ٤بن قاؿ ال إلو إال اهلل النصوصهم إىل أف الوعد ا٤بذكور ُب ىذه فذىب بعض ىذه النصوص،

 منهمك  .ٍب مات على ذلك نادما عليها، ،من ذنوبو من قا٥با تائبا ُب حقٌ إ٭با ىو ف –جاء مطلقا 

                                     
 (.2/66) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (  1)
 (.45)رقم ( 1/91)فيو دخل ا١بنة كحـر على النار، باب من لقي اهلل باإلٲباف كىو غّب شاؾ )كتاب اإلٲباف، صحيح ال(  2)
 (227)ص1ط ،كلمة اإلخالصابن رجب، (  3)
 (. 237) د ط ،تأكيل مختلف الحديثابن قتيبة، ( 4)
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رضي اهلل عنهما  (2) ابن مسعودك  (1)أيب ذر يديث٢باإلماـ البخارم، فقد ترجم ُب كتاب ا١بنائز 
بعد  باسكقاؿ ُب كتاب اللٌ  .ما جاء ُب ا١بنائز، كمن كاف آخر كبلمو: ال إلو إال اهللباب  بقولو:

  .(3): ىذا عند ا٤بوت، أك قبلو إذا تاب كندـ، كقاؿ: ال إلو إال اهلل، غفر لوإيراده ٢بديث أيب ذر

فيو نظر، ألف الذم عليو معتقد أىل السنة كا١بماعة  كحدهالتائب  ُب حقٌ الوعد حصر ىذا ك 
سبحانو كتعاىل فقد يغفر التوبة منها ىو ُب مشيئة اهلل،  أف مآؿ ا٤بؤمن الذم مات على معاصي دكف

حاؿ صاحب ىو كما   تعاىل،مل يتب منها، ٢بسنات قد تشفع لو عند اهللإف ن ارتكب الكبائر ك ٤ب
 من) ُب تعليقو على ا٢بديث: الكبائر تفضبل منو كرٞبة، قاؿ القرطيبفر لصاحب كقد يغ ،(4)البطاقة

ف ىذا العمـو يراد بو ا٣بصوص ٩بن يعفو اهلل إ :د أف ال إلو اهلل كحده دخل ا١بنةلقي اهلل كىو يشه
كال  ،تعاىل عنو من أىل الكبائر، ٩بن يشاء اهلل تعاىل أف يغفر لو ابتداء، من غّب توبة كانت منهم

  هئ مئ خئ ُّ   كفضلو، كما دؿ عليو قولو تعاىل:سبب يقتضي ذلك، غّب ٧بض كـر اهلل تعاىل

                                     
أتاين آت من ريب، فأخربين أك قاؿ: : ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن أيب ذر  (، كلفظو:1237رقم ( 1/167)الصحيح (  1)

 بشرين أنو: من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيئا دخل ا١بنة. قلت: كإف زىن كإف سرؽ؟ قاؿ: كإف زىن كإف سرؽ.
: من مات يشرؾ باهلل شيئا دخل النار. كقلت أنا: من مات ال يشرؾ ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عن عبد اهلل كلفظو: (  2)

 (.1238) رقم باهلل شيئا دخل ا١بنة. الصحيح
 (.5827)رقم  (1/820الصحيح )(  3)
الزىد  باب: ٩با يرجى من رٞبة اهلل يـو )كتب ُب السنن ، كابن ماجو (6994) ( رقم11/570)ُب ا٤بسند أٞبد  (  أخرجو4)

اإلٲباف  باب: ما جاء فيمن ٲبوت كىو يشهد أف ال إلو إال اهلل، )كتاب ُب السنن كالَبمذم  (،4300رقم )( 1/712)القيامة، 
ذكر البياف بأف اهلل جل كعبل بتفضلو قد )اإلحساف: كتاب ، باب ُب صحيحو كابن حباف (، 2639ك 2641رقم )( 1/595)
( رقم 1/461كإف مل يكن لو فضل حسنات يرجو ّٔا تكفّب خطاياه،  غفر ٤بن أحب من عباده ذنوبو بشهادتو لو كلرسولو ي
كلهم من طريق ( 1/9)كتاب اإلٲباف، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 4725( رقم )5/79األكسط )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 225)

 إف اهلل  :الليث بن سعد، قاؿ: حدثِب عامر بن ٰبٓب، عن أيب عبد الرٞبن ا٤بعافرم، عن ابن العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
يستخلص رجبل من أمٍب على رءكس ا٣ببلئق يـو القيامة، فينشر عليو تسعة كتسعْب سجبل، كل سجل مثل مد البصر، ٍب يقوؿ لو: 

أظلمك كتبٍب ا٢بافظوف؟ قاؿ: ال، يا رب، فيقوؿ: ألك عذر؟ فيقوؿ: ال يا رب، فيقوؿ: بلى إف لك عندنا أتنكر من ىذا شيئا؟ 
، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأف ٧بمدا عبده كرسولو، فيقوؿ: أحضر كزنك، فيقوؿ:  حسنة، فإنو ال ظلم عليك اليـو

: إنك ال تظلم، قاؿ: فتوضع السجبلت ُب كفة كالبطاقة ُب كفة، فطاشت يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت؟ فقاؿ
 السجبلت، كثقلت البطاقة، فبل يثقل مع اسم اهلل شيء.

ًإال ّٔذا اإلسناد، تػىفىرَّد بو: عامر بن ٰبٓب. كقاؿ الَبمذم: ىذا حديث  كقاؿ الطرباين: ال ييركل ىذا ا٢بديث عن رسوؿ اهلل      
 صحيح مل ٱبرج ُب الصحيحْب، كىو على شرط مسلم، ككافقو الذىيب. اكم:كقاؿ ا٢بحسن غريب. 
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َّ مبخب حب جب
ل اهلل كىذا على مذىب أىل السنة كا١بماعة خبلفا للمبتدعة ا٤بانعْب تفضٌ  .(1)

 .(2) (تعاىل بذلك، كىو مذىب مردكد باألدلة القطعية العقلية كالنقلية

د اهلل ىو: لن تطعم ٝبيعو ف النار لن تطعم من كحٌ بأا٤بقصود ٲبكن أف يكوف  :بعضهم قاؿك 
كما  ،(3)د ال تأكل النار ٝبلة أجسادىم، كأهنا تتحاشى عن مواضع سجودىمي٤با جاء أف أىل التوح

ـ اهلل على تأكل النار ابن آدـ إال أثر السجود، حرٌ ): قاؿ ف النيب أ  أيب ىريرة ديثجاء ُب ح
 عن ظاىرىا ، ألف فيو صرفا للنصوص الشرعيةفيو بعدالقوؿ كىذا  .(4)(السجودالنار أف تأكل أثر 

   .بغّب دليل، كال ضركرة، كال مسوغ شرعي مقبوؿ

إىل أف معُب الوعد با١بنة، أهنم لن ٰبجبوا عنها، كلو ارتكبوا كبائر، كأهنم  (5)كذىب بعضهم
كجهم من النار، كيكوف معُب ٙبرًن ا٤بوحد على النار ىو ٙبرًن سيدخلوهنا كيتمتعوف بنعيمها بعد خر 

م أنو ال تسقط عنو مظامل إلٝباعهكىذا التأكيل البد منو،  ،ال ٙبرًن الدخوؿ إليها أصبلا٣بلود، 
أم أهنم ال بد أف يدخلوىا أكال، ٍب  خركج ا٤بوحدين العصاة من النار، لقطعية األدلة علىالعباد، ك 

ىذا تأكيل أىل السنة، كا٢بديث عندىم على ا٣بصوص، كىو ) اإلماـ ابن بطاؿ: قاؿ ٱبرجوف منها،
اإلماـ نسب قلت:  .(6)(تخليد ا٤بؤمنْب بذنؤّم ُب النارخبلؼ مذىب ا٣بوارج الذين يقولوف ب

ابن مسعود على حديث  ُب تعليقوقاؿ  اىل التابعْب تفسّب دخوؿ ا٤بوحد النار با٣بلود فيها، الَبمذم
 النيب  أف كقاؿ ) :(7)... ا٢بديث ن كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كربقاؿ: ال يدخل ا١بنة م

                                     
 . 47 اآلية النساء: سورة(  1)
 (. 1/200) 3ط ،المفهمالقرطيب، (  2)
 (.209-1/208) 3ط ،المفهمالقرطيب،  ،(1/269)2ط ،اإلكماؿالقاضي عياض، (  3)
)كتاب اإلٲباف، ُب الصحيح (، كمسلم 806)رقم ( 1/112))كتاب اآلذاف، باب فضل السجود، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  4)

 (4326)رقم( 1/717))كتاب الزىد، باب صفة النار،  سننُب ال(، كابن ماجو 182)رقم ( 1/137)باب معرفة طريق الرؤية، 
 (.237ص)د ط  ،تأكيل مختلف الحديثابن قتيبة، ( 5)
 (.209-1/207) 3ط ،صحيح البخارمشرح ابن بطاؿ، (  6)
باب ما كأيو داكد )كتاب اللباس،  (،91)رقم ( 1/103)، باب ٙبرًن الكرب كبيانو)كتاب اإلٲباف، ُب الصحيح أخرجو مسلم (  7)

 (4173)رقم( 1/793)، الرباءة من الكرب)كتاب الزىد، باب  سننُب الكابن ماجو  (،4091( رقم )1/611، جاء ُب الكرب
 (.1999)رقم ( 1/453)باب ما جاء ُب الكرب، الرب كالصلة، سنن )كتاب ال ُب الَبمذم
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إ٭با ، كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إٲباف  ال يدخل النار من بعض أىل العلم ُب تفسّب ىذا ا٢بديث:
  قاؿ: ٱبرج من النار من كىكذا ركم عن أيب سعيد ا٣بدرم، عن النيب . معناه ال ٱبلد ُب النار

 حب جب هئ ُّ ر غّب كاحد من التابعْب ىذه اآلية: كقد فسٌ  .(1)كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من إٲباف
َّ حتجت هب مب خب

 (3)(.فقاؿ: من ٚبلد ُب النار فقد أخزيتو (2)

أف ، فهذا النص صريح ُب لن تطعمو النار: قد يعكر عليو بقولوكىذا الرأم لو كجو، إال أنو 
 كاهلل تعاىل أعلم. ا٤بعُب ىو نفي الدخوؿ إليها مطلقا،

 ،اإلماـ ٧بمد بن عبد الوىاب منهم ُب تفسّب ا٤براد ّٔذه األحاديث، التوقفالبعض  رألك 
حق ٯبب اإلٲباف بو، كلو مل يعرؼ اإلنساف معناه، كُب القرآف آيات ُب  ما قاؿ الرسوؿ  قاؿ:

كمن أحسن ما الوعد كالوعيد كذلك، كأشكل الكل على كثّب من الناس من السلف كمن بعدىم، 
؛ معناه: ال تتعرضوا ٥با بتفسّب، كبعض الناس تكلم فيها ردا لكبلـ قيل ُب ذلك: أمركىا كما جاءت

ا٣بوارج كا٤بعتزلة، الذين يكفركف بالذنوب، أك ٱبلدكف أصحأّا ُب النار، أنو ينفي اإلٲباف عن بعض 
األكؿ أصوب، كأىوف كأكسع،  الناس، لكونو ال يتمو، كقولو لؤلعرايب: صل فإنك مل تصل. كا١بواب

   .(4) كىو ا٤بوافق لقولو تعاىل: كالراسخوف ُب العلم يقولوف آمنا بو

ىذه النصوص إخبارية، كالواجب على ا٤بسلم ىو اإلٲباف ّٔا، أما معرفة ألف أيضا كىذا الرأم لو كجو 
 كاهلل تعاىل أعلم. العمل، عن ال يَبتب عليو تعطيلها فليس بواجب، كما أف ا١بهل ٗبعناىاا٢بقيقي  معناىا

                                     
ُب الصحيح (، كمسلم 22)رقم ( 1/10)، باب: تفاضل أىل اإلٲباف ُب األعماؿ، ٲباف)كتاب اإلُب الصحيح أخرجو البخارم (  1)

، (60) رقم( 1/24، ُب اإلٲباف، باب ا٤بقدمة) سننُب ال(، كابن ماجو 184)رقم ( 1/140)، إثبات الشفاعة)كتاب اإلٲباف، باب 
( رقم 1/585، باب ما جاء أف للنار نفسْب، كما ذكر من ٱبرج من النار من أىل التوحيدكالَبمذم ُب السنن )كتاب صفة جهنم، 

(2598). 
 192سورة آؿ عمراف: اآلية: (  2)
 (.1999)رقم ( 1/453)باب ما جاء ُب الكرب، الرب كالصلة، )كتاب  1ط ،قننال الَبمذم،( 3)
  (186-1/185) 6ط  ،الدرر القنية، قاسم بن ٧بمد بن الرٞبن عبد (4)
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، حقهاكأدل تلفظ بكلمة التوحيد، كذىب ٝباعة إىل أف ىذا الوعد ىو ُب حق من 
ىو اإلتياف بكل ما ىو من فرائض اإلسبلـ  من لواـز اإلقرار بالشهادتْب كتتٌماتوألف  ،(1) كفريضتها

ٱباؼ عليو، ككذلك من أتى إنو ع عن شيء من الفرائض هتاكنا، فنمع اجتناب الكبائر، فمن أقر كامت
قاؿ كىب بن منبو: أليس ال إلو إال اهلل مفتاح ا١بنة؟ قاؿ:  بالفرائض ككقع ُب الكبائر ٱباؼ عليو،

 .(2)بلى، كلكن ليس مفتاح إال كلو أسناف، فإف جئت ٗبفتاح لو أسناف فتح لك، كإال مل يفتح لك
اإلسبلـ عليها، الٍب ىي كماؿ اإلٲباف فإ٭با أراد باألسناف القواعد الٍب بِب )قاؿ ابن بطاؿ: 

كقوؿ ابن كىب صحيح، فإف األسناف إذا أكملت ُب )بن العريب: أبو بكر كقاؿ  .(3)(كدعائمو
، كإف زالت األسناف أك بعضها كاف الشك ُب حاؿ الفتح كالفاتح ا٤بفتاح فتح من غّب ريب

   .(4)(كا٤بفتوح

أتدركف : قاؿ اهلل  أف رسوؿ  ىريرةعن أيب ف ،حديث ا٤بفلسقلت: يشهد ٥بذا الرأم 
ما ا٤بفلس؟ قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: إف ا٤بفلس من أمٍب يأٌب يـو القيامة 
بصبلة، كصياـ، كزكاة، كيأٌب قد شتم ىذا، كقذؼ ىذا، كأكل ماؿ ىذا، كسفك دـ ىذا، كضرب 

 يقضى ما عليو أخذ فنيت حسناتو قبل أف ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، كىذا من حسناتو، فإف
عملوا كثّبا من الطاعات فبل شك أف أمثاؿ ىؤالء  .(5) من خطاياىم فطرحت عليو، ٍب طرح ُب النار

حسناهتم  على سيئات رجحتاكتسبوا ف، كبائرالإال أهنم مل ٯبتنبوا  -كمنها ٙبقيق التوحيد  –
إىل ا١بنة  كاحٌب إذا انتهت عقوبة تلك ا٣بطايا رد ،وا فيها بقدر خطاياىميعذب كيفطرحوا ُب النار،  

  فيها، كاهلل تعاىل أعلم. ٗبا كتب لو من ا٣بلود

 -كاهلل تعاىل أعلم  –كلعل األظهر ىذه األحاديث،  توجيوهذه أبرز مذاىب أىل العلم ُب ف
كيكوف من قا ّٔا قلبو يبقى على ظاىره، فحديث من كاف آخر كبلمو ال إلو إال اهلل مصدٌ  التفصيل:

                                     
 .كمنهم ا٢بسن البصرم كما سبق نقل قولو( 1)
  (.1237)رقم( 1/167، )ُب ا١بنائز كمن كاف آخر كبلمو ال إلو إال اهلل كتاب ا١بنائز، باب)الصحيح علقو البخارم ُب (  2)
 (.3/237) 3ط ،ابن بطاؿشرح ابن بطاؿ، (  3)
 (.10/76) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب، (  4)
ُب (، كالَبمذم 2581)رقم ( 1/1073)صلة كاآلداب، باب ٙبرًن الظلم، )كتاب الرب كالُب الصحيح أخرجو مسلم (  5)

 من حديث أيب ىريرة. (2418) رقم( 1/545)ما جاء ُب شأف ا٢بساب كالقصاص، باب  ،)كتاب صفة القيامة كالرقائقالسنن 
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ألكؿ كىلة، كلن تطعمهم النار إف  كبفضلو ختم لو ُب الدنيا ّٔذه الكلمة ٩بن سيدخلوف ا١بنة برٞبة اهلل
طا ُب الدنيا، لكونو ختم لو ، كلو كاف ٨بلٌ ُب ىذا ا٢بديث ر بو الصادؽ ا٤بصدكؽشاء اهلل كما بشٌ 

 إلو إال اهلل كمات عليها أنو ال بدٌ  ال خبلؼ بْب أئمة ا٤بسلمْب أنو من قاؿ: ال)قاؿ ا٤بهلب: .با٢بسُب
يأمر أمتو أف  ك٥بذا كاف النيب  (1)(ا٤بظامل إىل أىلها. لو من ا١بنة، كلكن بعد الفصل بْب العباد كردٌ 

قاؿ: لقّْنوا موتاكم قوؿ: ال  اهلل  أف رسوؿ احملتضر ال إلو إال اهلل، عن أيب سعيد ا٣بدرم  ايلقنو 
ىم الصا٢بوف  بكلمة التوحيد كقت االحتضار قْب إىل التلفظ الغالب أف ا٤بوفٌ  كإف كاف. (2)إلو إالَّ اهلل

فقد ال يوفق ٣بتم حياتو الدنيا ا٤بسرؼ على نفسو ُب ا٢بياة كما كرد ُب عدة قصص ُب ذلك، كأما 
  .كاهلل تعاىل أعلمبكلمة: ال إلو إال اهلل، 

ؿ ىذه قا٤بن ُب ا٢بقيقة ىو  إ٭باة ا١بن ؿو دخب من الوعدفيها  كردفما كأما باقي األحاديث، 
كىذا ىو حقيقة التوحيد ا٤بقصود من خبلص التامْب، ا ّٔا ٛباـ اليقْب، مع الصدؽ كاإلالكلمة موقن

الطاعة كاالنقياد سهل عليو ست حقق ىذه ا٤برتبة من التوحيدكلعل من ىذه النصوص، كمن مثلها، 
عملو إال ككل عمل  ، وحيد تكمل طاعة اهللٕبسب ٙبقيق الترع ا٢بكيم، إذ اا أمر بو الش٤بالتاـ 

ف ا٢بسنة إ)قاؿ شيخ االسبلـ ابن تيمية:  كعظم أجره عند اهلل تعاىل، لكماؿ إخبلصو كصدقو،
فثقلت البطاقة تعظم كيكثر ثوأّا بزيادة اإلٲباف كاإلخبلص حٌب تقابل ٝبيع الذنوب، كذكر حديث: 

                                     
 (.3/236) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ(  1)
ُب السنن (، كأبو داكد 916 )رقم( 1/378)لقْب ا٤بوتى: ال إلو إال اهلل، )كتاب ا١بنائز، باب تُب الصحيح مسلم أخرجو (  2)
تلقْب ا٤بيت: باب ما جاء ُب )كتاب ا١بنائز، ُب السنن ابن ماجو ك  (،3117)رقم ( 1/478) كتاب ا١بنائز، باب ُب التلقْب،)

اء ُب تلقْب ا٤بريض عند ا٤بوت، )كتاب ا١بنائز، باب ما جُب السنن ، كالَبمذم (1445)رقم ( 1/257)ال إلو إال اهلل، 
 (. 1826)رقم ( 1/295) تاب ا١بنائز، باب تلقْب ا٤بيت،)كُب السنن (، كالنسائي 976)رقم ( 1/233)
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 .(2) الٍب سقت الكلب فشكر اهلل ٥با ذلك فغفر ٥با كحديث: البغيٌ  .(1)كطاشت السجبلت
    .(4)((3) كحديث: الذم ٫بى غصن شوؾ عن الطريق فشكر اهلل لو ذلك فغفر لو

ترؾ ما أك ، ما هني عنويتعمد الوقوع ُب  حرزا من أف يكوف لصاحبوكما أف كماؿ التوحيد 
 ،يرجع سريعا وفإن -كالذم ال ٱبلو منو بشر  – اذنب ارتكبإف ف ،أك اإلصرار على ذلك ،ٯبب عليو

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّ  :صدر منو حاؿ غفلتو، كما قاؿ تعاىلما ٍب يستغفر اهلل تعاىل على 
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ  : كقاؿ .(5)َّنت مت زت رت
َّ يك ىك مك

 ترؾ مأمور،: إذا ناؿ منهم الشيطاف فأكقعهم ُب ذنب بفعل ٧بظور أك أم .(6)
من ذنؤّم،  بادركا إىل التوبةفاقوا من غفلتهم، ك استحضركا خالقهم، ككعيده الشديد ٤بن عصاه، فاست

كىم يعلموف ، يستمركا على ا٤بعصية، أك يصركا عليها، دكف أف كاستغفركهإىل اهلل عن قريب،  أنابواك 
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّ  :قاؿ تعاىل غفور ٤بن تاب إليو، رحيم بعباده الصا٢بْب، أنو 

َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
(7) .  

أف ال يشرؾ باهلل شيئا البتة  -فاعلم أف ىذا النفي العاـ للشرؾ )اإلماـ ابن القيم: قاؿ ذا ٥بك 
كا٤بقصود أف من مل يشرؾ باهلل شيئا يستحيل أف كقاؿ: . على معصية أبدا ال يصدر من مصرٌ  -

                                     
م: كمعلـو أف كل موحد لو مثل ىذه البطاقة، ككثّب منهم يدخل النار بذنوبو. كلكن السر الذم ثقل بطاقة ذلك الرجل، قاؿ ابن القي (1)

 (.1/271)د ط  ،مدارج القالكينالثقل كالرزانة. بت بطاقتو لغّبه من أرباب البطاقات، انفرد كطاشت ألجلو السجبلت: ٤با مل ٰبصل
ُب الصحيح مسلم ك (، 3467) رقم( 1/474)ديث األنبياء، باب حديث الغار، )كتاب أحاُب الصحيح أخرجو البخارم ( 2)

 من حديث أيب ىريرة. (2245)رقم ( 1/950)مة كإطعامها، )كتاب السبلـ، باب فضل ساقي البهائم احملَب 
ُب الصحيح (، كمسلم 652 ) رقم( 1/93)ف، باب فضل التهجّب إىل الظهر، )كتاب اآلذاُب الصحيح البخارم  ركاه( 3)

 ( من حديث أيب ىريرة.1914) رقم( 1/822)اب اإلمارة، باب بياف الشهداء، )كت
 (1/127) 1، طفتاكلالالمقتدرؾ على مجموع ابن تيمية، ( 4)
 .135سورة آؿ عمراف: اآلية: (5)
 201سورة األعراؼ: اآلية:  (6)
 ،55األنعاـ: اآلية: ( سورة 7)
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عليها، غّب تائب منها، مع كماؿ توحيده الذم ىو غاية ا يلقى اهلل بقراب األرض خطايا، مصرٌ 
 .(1) (ا٢بب كا٣بضوع، كالذؿ كا٣بوؼ كالرجاء للرب تعاىل

حقيقة التوحيد ا٪بذاب الركح إىل اهلل ٝبلة، فمن شهد أف ال )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ك 
إلو إال اهلل خالصنا من قلبو، دخل ا١بنة، ألف اإلخبلص ىو ا٪بذاب القلب إىل اهلل تعاىل بأف يتوب 

ا٢باؿ مصرنا على ذنب  فإذا قا٥با بإخبلص كيقْب تاـ، مل يكن ُب ىذه، انصوحمن الذنوب توبة 
كيقينو يوجب أف يكوف اهلل أحب إليو من كل شيء، فإذنا ال يبقى ُب قلبو كماؿ إخبلصو   أصبلن، فإف

إرادة ٤با حـر اهلل كال كراىية ٤با أمر اهلل، كىذا ىو الذم ٰبـر من النار، كإف كانت لو ذنوب قبل 
 ذلك، فإف ىذا اإلٲباف، كىذه التوبة، كىذا اإلخبلص، كىذه احملبة كىذا اليقْب، ال يَبكوف لو ذنبنا إال

 .(2) (ٲبيحى كما ٲبيحى الليل بالنهار

، كذلك بفضل اهلل أصبللن تطعمو النار إف شاء اهلل، كسيدخل ا١بنة ف من كاف حالو على ذلكف
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّ  كأخذ على نفسو بذلك، قاؿ تعاىل: كرٞبتو كما كعد بو،

َّمم ام يل ىل مل  يك ىكمك لك اك يق
  كقاؿ تعاىل: .(3) 

 خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت  ُّ 
َّمس

َّ مه جه هن من خن حن جن مم  ُّ  : كقاؿ .(4)
(5).   

، كمل يكتمل عنده الصدؽ كاإلخبلص ساعة التلفظ ّٔا، فإنو قد بكلمة التوحيد قطنكأما من 
ال ينجو من الوقوع ُب الذنوب كا٤بعاصي، إذ أكثر ما ٯبعل ا٤بسلم يقدـ على ا٤بعاصي ىو ضعف 

 ضعفاإلٲباف ُب قلبو، حيث يستهْب ٗبعصية، فيقع فيها، كيتهاكف ُب فعل طاعة فيَبكها، فبقدر 
قاؿ اإلماـ ابن القيم:  د هلل تعاىل، بقدر ما يصدر منو من ا٤بعاصي.إخبلصو كصدقو ُب ٙبقيق التوحي

على الصغّبة أف يصفو لو التوحيد، حٌب ال يشرؾ باهلل شيئا، ىذا من  ال ٲبكن مدمن الكبّبة كا٤بصرٌ )
                                     

 (.1/268) ، د طالقالكين مدارجابن القيم، ( 1)
 (.74) 2ط ،تيقير العزيز الحميدسليماف بن عبد اهلل، ( 2)
 97( سورة النحل، اآلية:  3)
 42 ( سورة األعراؼ: اآلية:4)
 43 ( سورة األعراؼ: اآلية:5)
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 اهلل تعاىل، ا على معاصي، فأمره إىللقي اهلل تعاىل مصرٌ ك  كانت لو حسنات،فإف   (1).(ؿأعظم احملا
َّ رن مم ام يل  ُّ  قاؿ تعاىل: ،يظلمو تعاىل لنكىو 

 يي ىي ني مي ُّ  : كقاؿ  ،(2)

َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ
 نن من زنرن مم ام  ُّ  قاؿ تعاىل:ك  ،(3)

َّ ري  ٰى ين ىن
إف رجحت حسناتو على سيئاتو، فهو من أىل ا١بنة إف شاء  (4)

اهلل قد يتفضل  ، ٍبحسناتو، فهو معرض للوعيدسيئاتو على  يدخل النار، كإف رجحتاهلل، كلن 
قدر على ب ، فيعذَّ يدخل النارأك  فيدخل ا١بنة ٗبا معو من التوحيد، ،يعفو عنوك  ّبٞبوفتعاىل عليو 

إف منهم من تأخذه النار  :ؿاق نيب ال أف  ٠برة بن جندبحديث كما جاء ُب آثامو،  ذنوبو ك 
إىل حجزتو، كمنهم من تأخذه إىل كعبيو، كمنهم من تأخذه النار إىل ركبتيو، كمنهم من تأخذه النار 

ن دخل كل مك  كما كعد اهلل تعاىل بذلك،  ٍب ٱبرج منها كيدخل ا١بنة فيخلد فيها .(5) النار إىل ترقوتو
لتوحيد كما و لب دخولو إليها ىو ضعف إٲبانو، كعدـ ٙبقيقدخل النار من عصاة ىذه األمة، فسب

القائلْب ال إلو إال اهلل مل ٰبقق إخبلصها فمن دخل النار من )قاؿ اإلماـ ابن تيمية: الشرع، بو أمر 
ُب ىذه ـ لو على النار؛ بل كاف ُب قلبو نوع من الشرؾ الذم أكقعو فيما أدخلو النار كالشرؾ احملرٌ 

   .(6) (األمة أخفى من دبيب النمل

 بشرط أفلكن التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخوؿ ا١بنة، كالنجاة من النار، إذف ف
يأٌب بالفرائض، كٯبتنب الكبائر، فإف مل يأت بالفرائض كمل ٯبتنب الكبائر؛ مل  يصدؽ ُب قو٥با، ٍب

   .أكال ٲبنعو التلفظ بكلمة التوحيد من دخوؿ النار

الوعد الوراد ُب ىذه األحاديث ليس على إطبلقو، بل ىو عمـو أريد بو ف ىذا كبناء على
٩بن يعفو اهلل تعاىل عنو من أىل أك  ،كامبل  ُب قولو كفعلوق التوحيد حقٌ من  ُب حقٌ  وكىا٣بصوص، 

                                     
  (.1/268) ، د طمدارج القالكينابن القيم،  (1)
  49 : اآلية:لكهف( سورة ا2)

 8ك 7 :تاف: اآليلزلزلة( سورة ا3)

 8 ( سورة األعراؼ: اآلية:4)
 ( 2845) رقم (1/1170) ىلها، باب ُب شدة حر نار جهنم،)كتاب ا١بنة كصفة نعيمها كأُب الصحيح مسلم  أخرجو (5)
 ( 10/154) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية،  (6)
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كال سبب يقتضي ذلك، غّب  ،الكبائر، ٩بن يشاء اهلل تعاىل أف يغفر لو ابتداء، من غّب توبة كانت منهم
َّمبخب حب جب  هئ مئ خئ ُّ  ٧بض كـر اهلل تعاىل كفضلو، كما دؿ عليو قولو تعاىل:

أما  ،(2)((1)
ىذه  كعد الظاىر أف، فالناربذلك استحق ف دكف أف يتوب،كمات ، ا٤بوبقاتقدـ على أٍب من قا٥با 
 بن الصامت، أف النيب  عيبىادةكيؤيده ما جاء ُب حديث ال يشملو، كاهلل تعاىل أعلم،  األحاديث

ع، فإف اهلل ييٍدًخلو من أم ا الصبلة، كآتى الزكاة، ك٠بع كأط أقاـاهلل الى ييٍشرًؾ بو شيئا ف دبمن ع قاؿ:
كآتى الزكاة ك٠بع كأقاـ الصبلة، كمن عبد اهلل ال يشرؾ بو شيئا  ،أىبواب ا١بٌنة شاء، كإف ٥با ٜبانية أبواب

  .(3) ف اهلل من أمره على ا٣بيار إف شاء رٞبو كإف شاء عذبوإف ،كعصى

أف ا٤بوحد  الذم جاء فيو حديث أيب ذر كأقول ما ٲبكن أف يشكل على ىذا الرأم ىو 
بكوف ىذا ا٢بديث ليس فيو أنو لن  وٲبكن اإلجابة عنكىذا اإلشكاؿ ا١بنة كإف زىن كإف سرؽ،  سيدخل

إما ابتداء من يدخل النار، كإ٭با فيو الوعد با١بنة فقط، كىذا صحيح فكل موحد ال بد أف يدخل ا١بنة 
ىو أف الوعد ٍب من تأمل لفظ ا٢بديث فسيجد أف معناه ، يعذب مدة ُب النارأكؿ ا٢باؿ، كإما بعد أف 

ذلك، أم من ختم لو بكلمة التوحيد، كإف زىن كإف سرؽ على اهلل ٍب مات إال با١بنة إ٭با ىو ٤بن قاؿ ال إلو 
  على السرقة كالزىن، كاهلل تعاىل أعلم. من قبل، كىذا ظاىر ال إشكاؿ فيو، كليس فيو أنو مات كىو مصرٌ 

، كابن (4)األئمة ُب الباب كابن تيميةٝباعة من ىو مضموف كبلـ الذم ذكرتو واب ا١بكىذا 
كاهلل تعاىل  ،كلعلو ّٔذا الرأم يرتفع االختبلؼ البادم على ىذه األحاديث، (6)، كابن رجب(5)القيم
 أعلم.

                                     
 . 47 اآلية النساء: سورة(  1)
 (.1/200)3ط ،المفهم ،لقرطيبا  (2)
(، كالبزار 1611( رقم )2/416كالطرباين ُب مسند الشاميْب )(، 227687( رقم )37/428)ُب ا٤بسند أٞبد  أخرجو(  3)

ق عىًقيل بن ميٍدرًؾ السُّلىًمي، عن ي( من طر 968/رقم 422(، كابن أيب عاصم ُب السنة )2704( رقم )7/149ُب ا٤بسند )
ة بن الصامت بو. كقاؿ األلباين: إسناده حسن رجالو ثقات غّب عقيل بن مدرؾ ليٍقمىاف بن عامر، عن أىيب رىاشد ا٢بٍيبػٍرىاين، عن عباد

 كقد كثقو ابن حباف كركم عنو ثقتاف آخراف.
 (.74)ط  ،تيقير العزيز الحميدكسليماف بن عبداهلل،  ،(10/154) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية، (  4)
 (.1/268)د ط  ،مدارج القالكينابن القيم، (  5)
 (.227)ص 1، طكلمة اإلخالصابن رجب، (  6)
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حيض، كفيو تستة مباحث:كتاب الآخر  وضو  إلى كتاب المن  : الفصل الثاني  

 

  .أك بوؿ:  مقألة اتستاباؿ الابلة أك اتستدبارىا بغائط المبحث األكؿ

 

 .: مقألة تطهر الرجل بفضل المرأةالمبحث الثاني

 

 .مقألة التعرم في الخلوة المبحث الثالث:

 

 مقألة ىل كاف أمهات المؤمنين يملكن أكثر من ثوب؟المبحث الرابع: 

 

 المبحث الخامس: مقألة أحكاـ المقتحاضة

 

 المبحث القادس: مقألة ناض المرأة لشعرىا حالة االغتقاؿ
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 اتستاباؿ الابلة أك اتستدبارىا بغائط أكؿ بوؿ.مقألة بحث األكؿ: مال

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

 :التي تفيد النهيديث احاأل

يقوؿ: ال  قاؿ: أنا أكؿ من ٠بع النيب  اهلل بن ا٢بارث بن جزء الزبيدم  بدع عن -1
 .(1)بذلكيبولن أحدكم مستقبل القبلة. كأنا أكؿ من حدث الناس 

إذا أتيتم الغائط فبل تستقبلوا القبلة كال   :قاؿ أف النيب  أيب أيوب األنصارم  عن -2
قاؿ أبو أيوب: فقدمنا الشاـ فوجدنا مراحيض قد  تستدبركىا ببوؿ كال غائط كلكن شرقوا أك غربوا.

 .(2)بنيت قبل القبلة فننحرؼ عنها كنستغفر اهلل قاؿ نعم

قاؿ: إذا جلس أحدكم على حاجتو فبل يستقبل  أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة  عن -3
 . (3)القبلة كال يستدبرىا

                                     
ُب (، كأٞبد 1619( رقم )2/158)كتاب الطهارة، باب ُب استقباؿ القبلة بالغائط كالبوؿ: ُب ا٤بصنف ركاه ابن أيب شيبة (  1)

)كتاب الطهارة، باب النهي عن استقباؿ القبلة بالغائط أك البوؿ، ُب السنن (، كابن ماجو 17715 ( رقم )29/253)ا٤بسند 
( رقم 4/31 كتاب الكراىة، باب استقباؿ القبلة بالفركج للغائط كالبوؿ،(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار)317)رقم ( 1/73)
( رقم 4/268االستطابة، اإلحساف: كتاب الطهارة، باب )ُب صحيحو  من طرؽ عن يزيد بن أيب حبيب، كابن حباف (6442)
( من طريق غوث بن سليماف بن زياد ا٤بصرم، عن أبيو ،كبلٮبا 4939( رقم )5/159األكسط )ا٤بعجم كالطرباين ُب  (،1419)

 عن عبد اهلل بن ا٢بارث بن جزء الزبيدم بو.
ىم، كال أعرؼ لو علة. أٞبد بن أيب بكر، كقاؿ البوصّبم،: إسناده صحيح، كقد حكم بصحتو ابن حباف كا٢باكم كأبو ذر ا٥بركم كغّب       

 (، كصححو الشيخ األلباين ُب صحيح ابن ماجو.1/46) ،2 ، طمصباح الزجاجة
(، 144) رقم( 29/ 1)بغائط أك بوؿ إال عند البناء،  )كتاب الوضوء، باب ال تستقبل القبلةُب الصحيح ركاه البخارم (  2)
ة، باب  )كتاب الطهار ُب السنن (، كأبو داكد 264)رقم ( 1/166))كتاب الطهارة، باب االستطابة، ُب الصحيح مسلم ك 

وؿ، )كتاب الطهارة، باب النهي عن استقباؿ القبلة الغائط أك البُب السنن كابن ماجو (، 9)رقم ( 1/7)كراىية استقباؿ القبلة، 
كالنسائي (، 8)رقم ( 13 (1/7))كتاب الطهارة: باب ُب النهي عن استقباؿ القبلة، ُب السنن ذم كالَبم (،318)قم (1/73)

 كاللفظ ٤بسلم(، 21)رقم ( 1/12)عن استدبار القبلة عند ا٢باجة، )كتاب الطهارة، باب النهي ُب السنن 
ة، باب كراىية )كتاب الطهار (، كأبو داكد 265)رقم  (1/166))كتاب الطهارة، باب االستطابة، ُب الصحيح ركاه مسلم ( 3)

 (.8)رقم ( 1/6)استقباؿ القبلة، 
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 ؟ كل شيء حٌب ا٣براءة مكم نبيكم قيل لو: قد علٌ كقد قاؿ:  سلماف  عن -4
أجل، لقد هنانا أف نستقبل القبلة لغائط أك بوؿ، أك أف نستنجي باليمْب، أك أف نستنجي بأقل من 

  .(2) أك بعظم (1)ثبلثة أحجار، أك أف نستنجي برجيع

أف نستقبل القبلتْب  قاؿ: هنى رسوؿ اهلل  معقل بن أيب معقل األسدم  عن  -5
 . (3)ببوؿ أك غائط

 .(4)هنى أىٍف تٍستػىٍقبلى الًقبلة بًغائط أىك بوؿ سوؿ اهلل ر  أف سىًعيدو ا٣بدرًم  عن أيب - 6

ىل أىٍىل مكة فقل: إف أىنت رىسيويل إً قاؿ لو:  أف النيب  عن سهل بن حنيف  – 7
  .(5)اتستدبركى كم السبلـ، كيأمركم ًإذا خرجتم، فبل تستقبلوا القبلة، كالييقرأ عل اهلل  رسوؿ

 

 

                                     
 (.1/226) باب العْب كا١بيم كالراء، 1للخليل بن أٞبد، طالعين  الدكاب، الرَّجيع: ركث(  1)
ة، )كتاب الطهار ُب السنن كأبو داكد (، 262) رقم (1/166)رة، باب االستطابة، )كتاب الطهاُب الصحيح ركاه مسلم (  2)

ستطابة بأقل من )كتبا الطهارة، باب النهي عن االكتفاء ُب االُب السنن (، كالنسائي 7)رقم ( 1/6)باب كراىية استقباؿ القبلة، 
 (.41)رقم ( 1/15)ثبلثة أحجار، 

، كأٞبد (1620( رقم )2/159كتاب الطهارة، باب ُب استقباؿ القبلة بالغائط أك البوؿ، )ُب ا٤بصنف ركاه ابن أيب شيبة (  3)
تقباؿ القبلة عند قضاء ا٢باجة، )كتاب الطهارة، باب كراىية اسُب السنن (، كأبو داكد 17838( رقم )29/384)ُب ا٤بسند 

 رقم( 1/74)تقباؿ القبلة الغائط أك البوؿ، )كتاب الطهارة، باب النهي عن اسُب السنن (، كابن ماجو 10)رقم  (1/7)
 كلهم من طريق أيب زيد، عن معقل بو. (319)

 (.٦1/327بهوؿ ا٢باؿ. الفتح ) -كىو كىيب بن خالد موىل بِب ثعلبة -كإسناده ضعيف لكوف أيب زيد      
)كتاب الطهارة، باب النهي عن استقباؿ ُب السنن (، كابن ماجو 11089( رقم )17/153)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  4)

إسناده ابن  ، عن أيب سعيد بو، كُب٥بيعة، عن أىيب الزبّب، عن جابر من طريق ابن( 320رقم )( 1/74)القبلة الغائط أك البوؿ، 
 .٥بيعة كىو سيء ا٢بفظ

ُب ، كأٞبد (691( رقم )1/526كتاب الطهارة، باب النهي عن استقباؿ القبلة لغائط أك بوؿ، )ُب السنن أخرجو الدارمي (  5)
بن قيس، موىل سهل بن ماًلك بن عبد القيس، عن ٧بمد من طريق عبد الكرًن، عن الوليد ( 15984( رقم )25/360)ا٤بسند 

 بن حنيف، عن سهل بو. كإسناده ضعيف لضعف عبد الكرًن.ا
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 األحاديث المفيدة للجواز:

عن كاسع بن حباف قاؿ: كنت أصلي ُب ا٤بسجد، كعبد اهلل بن عمر مسند ظهره إىل  -1
القبلة، فلما قضيت صبلٌب انصرفت إليو من شقي: فقاؿ عبد اهلل: يقوؿ ناس: إذا قعدت للحاجة 

على ظهر بيت؛ تكوف لك فبل تقعد مستقبل القبلة كال بيت ا٤بقدس، قاؿ عبد اهلل: كلقد رقيت 
قاعدا على لبنتْب مستقببل بيت ا٤بقدس ٢باجتو. كُب ركاية: قاعدا ٢باجتو  فرأيت رسوؿ اهلل 

  .(1)مستقبل الشاـ مستدبر القبلة

أف نستقبل القبلة ببوؿ، فرأيتو قبل أف  قاؿ: هنى النيب  اهلل  جابر بن عبد عن -2
 . (2) يقبض بعاـ يستقبلها

                                     
)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 145)رقم ( 1/130وضوء، باب من تربز على لبنتْب، )كتاب الُب الصحيح ركاه البخارم (  1)

 قم (1/7)رب الطهارة، باب الرخصة ُب ذلك، )كتاُب السنن (، كأبو داكد 266) رقم( 1/166)الطهارة، باب االستطابة، 
 )كتابُب السنن (، كالنسائي 11)رقم ( 1/14))كتاب الطهارة: باب الرخصة ُب استقباؿ القبلة، ُب السنن (، كالَبمذم 12)

  (.23( رقم )1/13)  ،باب الرخصة ُب ذلك الطهارة، 
ب الطهارة، باب الرخصة ُب ذلك، )كتاُب السنن ، كأبو داكد (14872رقم ) (/23/157)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  2)
 (1/75) الكنيف، كإباحة دكف الصحارل، )كتاب الطهارة، باب الرخصة ُب ذلك ُبُب السن كابن ماجو (، 13)رقم  (1/7)
حو يصحُب كابن خزٲبة (، 9)رقم ( 1/14))كتاب الطهارة: باب الرخصة ُب استقباؿ القبلة، ُب السنن كالَبمذم  (،325)قم ر 

ُب (، كابن حباف 58( رقم )1/74:  الرخصة ُب البوؿ مستقبل القبلةُب باب ذكر خرب ركم عن النيب )كتاب الطهارة، 
 :أنو ناسخ للزجر الذم تقدـ ذكرنا لو ذكر خرب أكىم من مل ٰبكم صناعة ا٢بديثاإلحساف: كتاب الطهارة، باب )صحيحو 

 ( من طريق ٧بمد بن إسحاؽ قاؿ: حدثِب أباف بن صاحل، عن ٦باىد، عن جابر بو. 1420) ( رقم4/269
 ُب التمهيد ، كقوؿ ابن عبد الرببعد تصرحو بالسماع كرجاؿ إسناده ثقات إال ٧بمد بن إسحاؽ، كىو حسن ا٢بديث      

(1/312) . ( بأنو ليس با٤بشهور ليس بصحيح، بل 1/198ككذا قوؿ ابن حـز ُب احمللى ): أباف بن صاحل الذم يركيو ضعيفه
 ابن معْب، كأبو حاًب، كأبو زرعة، كالعجليُّ، كيعقوب بني شيبة، كابني حٌباف. كقاؿ النسائي: ال بأس بو. كثقوأباف بن صاحل ثقة 

ف أباف ىذا أحد قاؿ: كىذه غفلة منهما كخطأ تواردا عليو، فلم يضعٌ ف(، 1/95ذيب )ك٥بذا تعقبهما ا٢بافظ ابن حجر ُب الته
 قبلهما، كيكفي فيو قوؿ ابن معْب كمن تقدـ معو كاهلل أعلم.  

صحيح سنن أيب داككد ك (، 1/121األلباين، كصححو البخارم كابن السكن. نيل األكطار )ك  حسنو الَبمذم كالبزاركا٢بديث     
(10). 
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ٍستػىٍقًبلى الًقبػٍلىة، ٍب جلس يبوؿ مي  رأيت ابن عمر أىناخ راحلتور قاؿ: عن مركاف األىصف -3
ي بد الرٞبن،أىبا عا. فقلت: يا إًليه يى عن  أىليس قد هنًي ذلك ُب الفضاء، عن ىذا؟ قاؿ: بلى، إ٭با هنًي

    .(1) سفإذا كاف بينك كبْب القبلة شيء يىٍستػيريؾ فبل بأ

ذكر عنده أف ناسا يكرىوف استقباؿ  عائشة رضي اهلل عنها قالت: إف النيب  عن -4
  .(2)القبلة بفركجهم، فقاؿ: قد فعلوىا استقبلوا ٗبقعدٌب القبلة

 

                                     
( رقم 39صكابن ا١باركد ُب ا٤بنتقى ) (،11)رقم ( 1/7)ب الطهارة، باب الرخصة ُب ذلك، )كتاُب السنن ركاه أبو داكد (  1)
إ٭با هنى عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا عند الغائط  )كتاب الطهارة، باب الدليل على أف النيب ُب صحيحو (، كابن خزٲبة 32)

)كتاب الطهارة، باب استقباؿ ُب السنن (، كالدارقطِب 60)رقم  (1/75 كالبوؿ ُب الصحارم، كا٤بواضع اللواٌب ال سَبة فيها،
بن ذكواف، عن ( من طرؽ عن ا٢بسن 1/242كتاب الطهارة، )ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 161( رقم )1/92القبلة ُب ا٣ببلء، 

 مركاف بو.
كقاؿ الدارقطِب: ىذا صحيح كلهم ثقات. كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط البخارم، فقد احتج با٢بسن بن ذكواف. ككافقو       

ضعفو ابن  ذا قدخرج لو ُب صحيحو متابعة، كُب موضع كاحد فقط. ٍب إف ا٢بسن ىأف البخارم إ٭با الذىيب. كىو كىم منهما أل
النسائي كأبو حاًب، كذكره ابن حباف ُب الثقات. كقاؿ ابن عدم: يركم أحاديث ال يركيها غّبه، كأرجو أنو ال بأس معْب كأٞبد ك 

(: حديث حسن. كقاؿ 1/213قاؿ ا٢بازمي ُب االعتبار )ذا ا٢بديث لو شواىد يرتقي ّٔا إىل مرتبة االحتجاج، لأف بو. إال 
(: حسن 39صناد. كقاؿ الشيخ أبو إسحاؽ ا٢بويِب ُب حاشية ا٤بنتقى )(: حسن اإلس1/100الشيخ األلباين ُب اإلركاء )

  بشواىده.
(، 1623( رقم )2/161، ؿ القبلة با٣ببلءُب استقبامن رخص كتاب الطهارة، باب )ُب مصنفو  ركاه ابن أيب شيبة(  2)

ُب ا٤بسند كأٞبد (، 1095( رقم )2/507) سندا٤بُب  سحاؽ بن راىويوإك  (،1645( رقم )3/128)ُب ا٤بسند كالطيالسي 
)كتاب الطهارة، باب الرخصة ُب ذلك ُب الكنيف، كإباحة دكف ُب السنن (، كابن ماجو 25063( رقم )41/510)

 (163( رقم )1/94الطهارة، باب استقباؿ القبلة ُب ا٣ببلء،  )كتابُب السنن (، كالدراقطِب 324) رقم( 1/53) الصحارل،
  عراؾ بن مالك، عن عائشة بو. من طريق خالد بن أيب الصلت، عن

لد بن أيب الصلت، عن عراؾ كا٢بديث فيو عدة علل: منها أف خالدا متكلم فيو، كأنو مل يسمع من عراؾ. قاؿ البخارم: خا      
(. كمنها أف عراكا ىو أيضا مل يسمع من عائشة رضي اهلل عنها، قاؿ موسى بن ىاركف: ال 1/522هتذيب التهذيب )مرسل. 
عن عائشة؟ هتذيب التهذيب  : مرسل، عراؾ بن مالك من أين ٠بعراؾ ٠باعا من عائشة، كقاؿ أٞبد ُب ىذا ا٢بديثنعلم لع

 ،(24صن عائشة قو٥با. العلل الكبّب)منها االضطراب، قاؿ اإلماـ البخارم: ىذا حديث فيو اضطراب، كالصحيح عك (، 3/89)
 (.1/582كقاؿ الذىيب: حديث منكر. ميزاف االعتداؿ )
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 :كجو االختالؼ بين الحديثينالمطلب الثاني: 

 األحاديثاألحاديث األكىل ظاىرىا ٰبـر استقباؿ القبلة أك استدبارىا بغائط أك بوؿ، بينما 
 ذلك.جواز  األخرل يفهم من ظاىرىا

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ:المطلب الثالث: 

، ا قعدت ٢باجتك فبل تستقبل القبلة: إذإف ناسنا يقولوف :قوؿ ابن عمر: أما رٞبو اهللقاؿ 
مرًن ، قاؿ: ثنا دكاد بن عبد الرٞبن، قاؿ: ثنا عمرك بن ٰبٓب  س، فركاه سعيد بن أيبكال بيت ا٤بقد

هنى أف   أف رسوؿ اهلل، ممعقل األسد بة، عن معقل بن أيبثعل ، قاؿ: ثنا أبو زيد موىل بِبا٤بازين
، كابن سّبين، يالفقهاء إال النخع كمل يقل ّٔذا ا٢بديث أحد من .تستقبل القبلتاف بغائط، أك بوؿ

أك بوؿ، الكعبة كبيت ا٤بقدس.  حده القبلتْب أك يستدبرٮبا بغائطكرىوا أف يستقبل أ، فإهنم  ك٦باىد
ال البيوت، كمل  لإ٭با أريد بو الصحار  يلى أف النهكىؤالء غاب عنهم حديث ابن عمر، كىو يدؿ ع

كركل ككيع، .. البيوت. أنو فعلو ُب م، كإ٭با رك لالصحار  أنو فعل ذلك ُب يرك أحد عن النيب 
قاؿ: قلت للشعيب: إف أبا ىريرة يقوؿ: ال اهلل بن موسى، عن عيسى بن أىب عيسى ا٢بناط، كعبيد 

يفو مستقبل كن  ُب  لتفاتة فرأيت النيبا كانت مِبتستقبلوا القبلة كال تستدبركىا. كقاؿ ابن عمر:  
ابن عمر ُب : صدؽ ابن عمر، كصدؽ أبو ىريرة، قوؿ أيب ىريرة ُب البػىرّْية، كقوؿ فقاؿ الشعيب ،القبلة
٨بصص  أيوب كدلت ىذه اآلثار على أف حديث أيب .(1) يف، كأما كنفكم ىذه فبل قبلة ٥باالكن

   .(2) ٕبديث ابن عمر ال منسوخ بو

  تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

البوؿ من ا٤بسائل ا٤بشهورة ُب باب ٨بتلف ا٢بديث  تعد مسألة استقباؿ القبلة عند الغائط أك
لوركد نصوص صحيحة ظاىرة التعارض، فبل يكاد ٱبلو منها كتاب ُب ٨بتلف ا٢بديث، كما أف 

                                     
ُب  الدارقطِب(، ك 323)رقم ( 1/74)باب الرخصة ُب ذلك ُب الكنيف،  )كتاب الطهارة،ُب السنن (  أخرجو ابن ماجو 1)

هتذيب التهذيب  (. كعيسى ا٢بناط متفق على ضعفو.171( رقم )1/97)كتاب الطهارة: باب استقباؿ القبلة ُب ا٣ببلء، السنن 
(3/364.) 
 (238-1/237) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  2)
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، كمنهم اإلماـ أك أحملوا إليهاىذه ا٤بسألة ٝباعة من أئمة ا٢بديث الذين صنفوا ُب السنة النبوية ذكركا 
، ف ُب الشركح ا٢بديثية ناقشها، ٍب إف كثّبا ٩بن أل(1)حوالبخارم كما يظهر من صنيعو ُب صحي

ُب دفع  عنده، كاإلماـ ابن بطاؿ من ىؤالء، ٍب اختلفت مسالكهمفرجح ما يراه األقول كاألرجح 
أمكن  مٌب نوأل؛ ا١بمعذ ٗبسلك األخاالختبلؼ عن ىذه األحاديث، فذىب أكثر أىل العلم إىل 

كقد  ذا تعذر ا١بمع،ٍب الَبجيح إال إ ر إىل النسخال يصاك عند ٝباىّب العلماء،  هو ا٤بقدـا١بمع ف
 ٰبتاج الناسخ ألف لآلخر؛ ناسخا ا٣بربين أحد ٯبعل أف لنا يصح كمل)أمكن ىنا. قاؿ ابن عبد الرب: 

 استعماؿ إىل كجد ما بسنة سنة أك بقرآف، قرآف نسخ إىل سبيل كال لو، معارض ال دليل أك تاريخ إىل
 بْب ا١بمع أمكن إذا أنو العلماء بْب خبلؼ كال)كقاؿ اإلماـ النوكم:  .(2)(سبيل السنتْب أك اآليتْب

 على ا١بمع أمكن كقد ٔبميعها، كالعمل بينها ا١بمع ٯبب بل بعضها، ترؾ إىل يصار ال األحاديث
    .(3) (إليو ا٤بصّب فوجب ،ذكرناه ما

أحاديث ذلك ٕبمل ك فعلو، ا ثبت من ٗب ص عمـو قولو يصٚبفهي كأما طريقة ا١بمع 
 ا٤بذاىب ىذه كأصح): بن ا٤بنذر بكر أبو قاؿ ، كأحاديث اإلباحة على ا٤بباين.النهي على الربارم

 على  النيب هني ظاىر يكوف أف كذلك الباب، ىذا ُب كا٤بنازؿ الصحارم بْب ؽفرٌ  من مذىب
 األخبار تكوف كإ٭با. النهي ٝبلة من مستثُب السنة خصتو ما فيكوف السنة، خصتو ما إال العمـو

 شيء استعماؿ ٲبكن فبل اإلباحة، ذكر فيها ما ٝبلة يقابل النهي، ذكر فيها ٝبلة جاءت إذا متضادة
 ُب رخص ٍب ٝبلة، بالثمر الثمر بيع عن  النيب هني كسبيل ىذا كسبيل ضادىا، ما بطرح إال منها
 عن هنيو ككذلك بالثمر، الثمر بيع عن  النيب هني ٝبلة من مستثُب العرية فبيع ٖبرصها، العرايا بيع
 هنى فلما .أعلم كاهلل السنن، من كثّب ُب موجود الوجو كىذا السلم، ُب كإذنو ا٤برء عند ليس ما بيع

 الكعبة، مستدبرا ا٤بقدس بيت كاستقبل عاما، هنيا كالبوؿ بالغائط القبلة استقباؿ عن  اهلل رسوؿ
  .(4)(النهي ٝبلة من ٨بصوص ا٤بنازؿ ُب ذلك إباحة كاف

                                     
  .(  سيأٌب إيراد كبلمو1)
 (.1/107)، 1ط ،التمهيد، ابن عبد الرب(  2)
 .(3/52)، 1، طشرح صحيح مقلمالنوكم، (  3)
 (.445- 1/444)، 1ط ،األكتسطذر، ابن ا٤بن  (4)
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، كعلى قائمتهم أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث (1) ا١بمع أخذ ٝبهور احملدثْب طرؽكّٔذا النوع من 
بقولو: ال تستقبل القبلة على حديث أيب أيوب األنصارم اإلماـ البخارم حيث بوب ُب صحيحو 

ككذا اإلماـ ابن ماجو القائل ُب سننو: باب الرخصة  بغائط أك بوؿ، إال عند البناء: جدار أك ٫بوه.
، كاإلماماف الَبمذم كأبو داكد اللذاف بوبا ألحاديث ذلك ُب الكنف كإباحتو دكف الصحارمُب 

ُب  عن النيب  باب ذكر خرب ركمكقاؿ اإلماـ ابن خزٲبة:  .ا١بواز بقو٥بما: باب الرخصة ُب ذلك
ٍٰبسىب من مل يػىتىبىحَّر ميفىسَّر. قد  عنو ٦بمبل غّب النيب  بعد هنيلة بقميٍستىقًبل ال ؿالرخصة ُب البو 

ال م من ال يفهم العلم ك ائل، كُب أم موضع كاف. كيتوىالعلم أف البوؿ مستقبل القبلة جائز لكل ب
يفى  ْبب ٲبيىيػّْزي 

 ديثذكر حف و عن البوؿ مستىقبل القبلةلنػىٍهي خاسُب ىذا ن نيب ال مىل أف فعلسَّر كآٍّ ا٤ب
 : بعده ٍب قاؿ ،تقدـجابر ا٤ب

ي
ُب البابْب ا٤بتقدمْب، ما رهتكفىسّْر للخربين اللذين ذ باب ذكر ا٣برب ا٤ب

 موؿ ُب الصحار ة كاٍسًتٍدبىارىا عند الغائط كالببلالق ًإ٭با هنى عن اسًتقباؿ يب كالدليل على أف الن
يتػىغىوّْط كالبع الٍبالكينيف كا٤بواض ال سَبة فيها، كأف الرُّخصة ُب ذلك ُب كا٤بواضع اللواٌب 

ائل  فيها بْب ا٤ب
بعد إيراده  قاؿ ابن حبافك  .(2)بن عمر ا٤بتقدـا حديثأكرد فيو ، فط أىك سيتػٍرىةكبْب القبلة حائ

ذكر ا٣برب الداؿ على أف الزجر عن استقباؿ القبلة كاستدبارىا بالغائط، كالبوؿ إ٭با ألحاديث النهي: 
، ٍب أكرد حديث ابن عمر بالغائط كا٤بواضع ا٤بستورة نيفكي الصحارم دكف الزيًجرى عن ذلك ُب 

  .(3)السابق

كاف )قاؿ:  اإلماـ الشافعيأئمة الفقو كا٢بديث من بعدىم، منهم  ككذا سلك مسلك ا١بمع
فكاف  ،ككثّب من مذاىبهم ال حش فيها يسَبىم ،مربا إ٭با عامة مذاىبهم ُب الصحار القـو ع

كمل يكن عليهم  ،بفرجو أك استدبره ىاستدبرىا استقبل ا٤بصل إذا استقبل القبلة أكاىب ٢باجتو الذ
فإذا كاف بْب أظهرىا   ،ككانت البيوت ٨بالفة للصحراء ،فأمركا بذلك ؛ضركرة ُب أف يشرقوا أك يغربوا

 ال ،ككانت ا٤بذاىب بْب ا٤بنازؿ متضايقة ،ال يراه إال من دخل أك أشرؼ عليو ،كاف من فيو مستَبا
من  بن عمر ما رأل من رسوؿ اهلل افلما ذكر ، ٲبكن من التحرؼ فيها ما ٲبكن ُب الصحراء

                                     
 (1/236)، 3ط ،شرح صحيح البخارم ،(  ابن بطاؿ1)
 (.75-1/74) 3ط ،صحيحال ،ابن خزٲبة  (2)
 (4/269 ،اإلحساف) 1ط، الصحيحبن حباف، ا  (3)
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كىو حينئذ مستدبر الكعبة دؿ على أنو إ٭با هنى عن استقباؿ الكعبة  ،استقبالو بيت ا٤بقدس
كمل يعلم ما  ، ك٠بع أبو أيوب األنصارم النهي من رسوؿ اهلل .كاستدبارىا ُب الصحراء دكف ا٤بنازؿ

فخاؼ ا٤بأٍب ُب أف ٯبلس على مرحاض مستقبل  ،بن عمر من استقبالو بيت ا٤بقدس ٢باجتواعلم 
  بن عمر النيباكرأل  ،كىكذا ٯبب عليو إذا مل يعرؼ غّبه ،كٙبرؼ لئبل يستقبل الكعبة ،الكعبة

كىكذا ٯبب  ،اجتوفأنكر على من هنى عن استقباؿ القبلة ٢ب ؛ُب منزلو مستقببل بيت ا٤بقدس ٢باجتو
مل يعزكه  . كلعلو ٠بعو منهم فرآه رأيا ٥بم؛ ألهنممل يرك لو عن النيب خبلفو كعليو إذا مل يعرؼ غّبه أ

استعملهما معا، كفرؽ بينهما؛ ألف ، كمن علم األمرين معا كرآه ٧بتملْب أف يستعمبل إىل النيب 
ال يوجد إال عند القليل، كقلما يعم علم  ذا يدؿ على أف خاص العلما٢باؿ تفَبؽ فيهما ٗبا قلنا؛ كى

 ٢باجتو، قاعدا  اهلل رسوؿ رأل أنو عمر ابن ركل ٤با)اإلماـ ابن عبد الرب: كقاؿ  .(1)(ا٣باص
 ذلك، ُب الركاية من مضى ما حسب على القبلة، مستقبل أك الكعبة مستدبر ا٤بقدس بيت مستقبل

 ا٢باؿ غّب كاستدبرىا بالبوؿ القبلة فيو استقبل الٍب ا٢باؿ أف علمنا ، عنو هنى ما يأٌب أف كاستحاؿ
 ُب عمر ابن حديث ألف البيوت؛ ُب كالرخصة الصحارم ُب ذلك عن النهي فأنزلنا عنها؛ هنى الٍب

 ال دليل أك ،تاريخ إىل ٰبتاج الناسخ ألف لآلخر؛ ناسخا ا٣بربين أحد ٯبعل أف لنا يصح كمل البيوت،
 السنتْب أك اآليتْب استعماؿ إىل كجد ما بسنة سنة أك بقرآف، قرآف نسخ إىل سبيل كال لو، معارض

   .(2)(سبيل

ٍسًتٍدبار ُب الصحراء كأباحهما ُب البنياف اؿ كاالٍسًتٍقبحـر اال احتج من): كقاؿ اإلماـ النوكم
ٕبًديث ك  ...  حديث جابرًذم ذىكىٍرناه كُبالكٕبديث عائشة  ا٤بذكور ُب الكتاب بن عمر إبديث 

از ُب البنياف حاديث صحيحة مصىرّْحة با١بو فهذه أى ... ناخ راحلتوأ بن عمر امركاف األصغر قاؿ رأيت 
 ْبع بجميل اءفيحمل على الصحر  كردت بالنهي ىمىريرة كغّب  يبكأ كحديث أيب أىيُّوب كسلماف

ب ل ٯبى بعضها ب رؾإىل ت ار ييصيث الاألحاد ع بْبمكن ا١بمعلماء أنو إذا أحاديث كال خبلؼ بْب الاألى 

                                     
 .(221-220اختبلؼ ا٢بديث:/ 10)، 4، طاألـ(  الشافعي، 1)
 -كاهلل أعلم  -عن ذلك ٰبتمل أف يكوف  يكذكر أف النهك٫بوه قالو اإلماـ ا٤بهلب،  (.1/107) 1ط ،التمهيد،  ابن عبد الرب (2)

إكرامنا للقبلة، كتنزيهنا ٥با، كما ركل ابن جريج عن عطاء قاؿ: يكره أف ينكشف اإلنساف مستقبل القبلة يتخلى، أك يبوؿ، أك يأتزر 
 (.1/236) 3، طشرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ إال أف يأتزر ٙبت ردائو أك قميصو.
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ًصّبا فوجب اهى ما ذكرنع علما١ب أىمكن ا كقدهيعا كالعمل ٔبمبينه عما١ب
ى
الصحراء  قيوا بْبفػىرَّ ك  ليوإ ٤ب

ىشىقَّة ُب البينحلي بأنو ُبعمن حيث ا٤ب نيافكالب
    .(1)(اءالصحر  قبلة ٖببلؼال ؾتكليفو تر ياف ُب قو ا٤ب

كىم ، عبد اهلل بن عمر ، ك (2) عبد ا٤بطلب العباس بنعليو ذا ا٤بسلك ىو الذم كى
، كأٞبد ُب إحدل الركايات (3)بن راىويو، كابن ا٤ببارؾكالشعيب، كمالك، كإسحاؽ  ،من الصحابة

   كما سبقت اإلشارة إليو. (5)، كٝبهور العلماء(4)عنو

ذىب البعض إىل نوع آخر من ا١بمع، كىو ٞبل النهي على التنزيو فيكوف مكركىا فقط ك 
كىو إحدل الركايات عن أيب حنيفة كأٞبد كنسب إىل أيب ثور كأيب أيوب، سواء ُب الفضاء أك البناء، 

كبقي كجو من التوفيق صحيح، كىو ٞبل النهي على )قاؿ:  كمنهم اإلماـ الصنعاين .(6)حنبلبن ا
ٖببلفو، كأنو  ىة ال على التحرًن، كىذا كإف كاف خبلؼ أصل النهي إال أف قرينة إرادتو فعلو الكرا

بياف للجواز، كما ُب شربو قائما بياف لكوف النهي عنو للتنزيو ... كٞبل أحاديث الباب على ىذا، 
 . (7)(كىو األقرب عندم

لكوف ألحاديث النهي، ناسخة أحاديث اإلباحة  حيث اعترب القائلوف بو :النقخ قلكم
كعركة بن كداكد  ربيعة ىذا القوؿ إىلنسب  ين.متأخر رضي اهلل عنهما  كجابر ابن عمر، يحديث
كقاؿ أٞبد بن حنبل: حديث ابن عمر )قاؿ ابن بطاؿ: إىل اإلماـ أٞبد، أيضا ، كنسب (8)الزبّب
عن استقباؿ بيت ا٤بقدس، كاستدباره بالغائط كالبوؿ، كالدليل على ىذا ما ركل مركاف  يخ للنهناس

األصفر، عن ابن عمر، أنو أناخ راحلتو مستقبل بيت ا٤بقدس، ٍب جلس يبوؿ إليها، فقلت: يا أبا 
                                     

 (3/52) 1ط ،مقلمشرح صحيح النوكم، (  1)
 .(3/52)1ط ،شرح صحيح مقلمقالو النوكم ُب (  2)
 (.1/109) 1ط ،التمهيد،  ابن عبد الربك (، 1/443)1ط ،األكتسط ،(  ابن ا٤بنذر3)
 (.1/191)1ط ،مختلف الحديث عند اإلماـ أحمدالفوزاف، ك (، 3/52) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (  4)
 (1/236) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،كابن بطاؿ (،145)ص د ط ، الحديثتأكيل مختلف ( ابن قتيبة، 5)
 (1/120) 3، طنيل األكطار ُبالشوكاين،  قالو( 6)
 (.1/179)ط ،العدة على إحكاـ األحكاـالصنعاين، ( 7)
 2ط ،كماؿالقاضي عياض، اإل ك ، (1/111) 1ط ،التمهيد، ابن عبد الربك (، 1/441) 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر، ( 8)
 (3/52) 1، طصحيح مقلم شرح ،كالنوكم(، 1/220) 8ط ،المغنيابن قدامة، (، ك 2/62)



113 
 

عن ىذا ُب الفضاء، كأما إذا كاف بينك كبْب  يعن ىذا؟ قاؿ: إ٭با هن يعبد الرٞبن، أليس قد هن
   .(1)(القبلة شيء يسَبؾ فبل بأس

 أك ٗبعرفة تارٱبو ،إالَّ بالتصريح بوإىل النسخ   ألنو ال يصار ؛مغّب ميسلَّ  ىؤالء ذىب إليوما ك 
 ناسخا ا٣بربين أحد ٯبعل أف لنا يصح كمل)قاؿ ابن عبد الرب:  ،مفقود ىنا ككبلٮبا ،تعذر ا١بمع عند

 سنة أك بقرآف، قرآف نسخ إىل سبيل كال لو، معارض ال دليل أك تاريخ إىل ٰبتاج الناسخ ألف لآلخر؛
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر تعليقا على حديث  .(2)(سبيل السنتْب أك اآليتْب استعماؿ إىل كجد ما بسنة

ا ٤بن زعمو، بل ىو ٧بموؿ على أنو رآه ُب ق أنو ليس بناسخ ٢بديث النهي خبلفكا٢ب)حديث جابر: 
بن عمر لو كانت عن غّب اكرؤية ٤ببالغتو ُب التسَب،  بناء أك ٫بوه، ألف ذلك ىو ا٤بعهود من حالو 

   .(3)(قصد كما سيأٌب فكذا ركاية جابر

فقاؿ أصحاب كالرجوع إىل الرباءة األصلية، ىذه األحاديث كلها، : طرح الثالث قلكالم
 جاءت خبار ُب ىذا البابألاأف كذلك  ا١بواز مطلقا سواء ُب ا٤بباين أك ُب الربارم.ب ىذا ا٤بسلك

 ٞبل فوجب؛ إذا تعارضًت سقطتاآلثار القاعدة أف ك مىٍنسيوًخهىا،  يػيٍعرىؼ ناسخها من ة، كمل٨بتلف
فلما تعارضت اآلثار ُب ىذا الباب مل  :قالوا)قاؿ ابن عبد الرب: . (4)األصلية ةاألشياء على اإًلباح

كاألصل أف ال حظر إال ما يرد بو ا٣برب  :قالوا ،ٯبب العمل بشيء منها لتهاترىا كالبينتْب ا٤بتعارضتْب

                                     
ُب حديث ابن  -أم أٞبد  –كذكره عنو اإلماـ ابن عبد الرب: كقاؿ  .(1/237) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 1)

عمر، إ٭با فيو نسخ استقباؿ بيت ا٤بقدس، كاستدباره بالغائط كالبوؿ، فقاؿ: ىذا الذم ال أشك فيو، كأشك ُب الكعبة. فتح الرب 
بغائط أىك بوؿ، فأما  ُب استدبار الًقبلة قاؿ أىٞبد بن حنبل: ًإ٭با الرخصة من النيب ذم: كقريب منو قوؿ الَبم(. 3/108)

(، 8ذم )ٙبت ا٢بديث رقم فبل يستقبلها، كأنو مل ير ُب الصحراء كال ُب الكنف أف يستقبل القبلة. سنن الَبم استقباؿ القبلة
كلكنو  ،عن أٞبد بن حنبل أنو قاؿ: من ذىب إىل حديث عائشة يعِب حديث خالد بن أيب الصلت فإف ٨برجو حسناألثـر  كذكر

 أما (،3/109بن عبد الرب، فتح الرب ). ذكره انفسي منو شيء أنو ال بأس بوكأما بيت ا٤بقدس فليس ُب  ،يعجبِب أف يتوقى القبلة
ذكر عنو معُب الكبلـ بصيغة أخرل، قاؿ: قاؿ أبو عبد اهلل: أحسن ما ركم ُب الرخصة حديث عائشة، كإف كاف فابن قدامة 

كلو أقواؿ أخرل ُب  (.1/221)ا٤بغِب  مرسبل، فإف ٨برجو حسن، قاؿ أٞبد: عراؾ مل يسمع من عائشة، فذلك ٠باه مرسبل.
 (، كاهلل تعاىل أعلم.192-1/191) 1ط أحمد، كتاب مختلف الحديث عند اإلماـا٤بسألة ذكرت ُب كتب أصحابو. ينظر 

 (.1/107) 1ط ،التمهيد،  ابن عبد الرب (2)
 . (327-1/326) 1ط ،فتح البارمابن حجر، ( 3)
 (1/443)، 1ط ،األكتسط ،ذرابن ا٤بن(  4)
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حكاه أبو  ،ركم ىذا ا٤بعُب عن ربيعة بن أيب عبد الرٞبن ،٩با ال معارض لو ،عن اهلل أك عن رسولو
   .(1) (كىو قوؿ عركة بن الزبّب ،كقاؿ بو قـو منهم داكد كأصحابو ،عن ربيعة ،صاحل عن الليث

، كما ذا ا٤بذىب ىو أضعفها، إذ كيف ٲبكن إسقاط أحاديث نبوية صحيحة عن النيب كى
عدـ األخذ بنصوص ب القوؿ. ٍب لعمل ّٔا، كىي أحد أصوؿ التشريعإال من أجل اجاءت السنة 

ال يلجأ إليو إال عند كالرجوع إىل الرباءة األصلية ٦بالو ضيق جدا، كذلك أنو  متعارضةتبدك شرعية 
شيء نادر ُب ٲبكن النسخ، كيستحيل الَبجيح، كىذا ا١بمع، كال  الضركرة القصول، كىو أف يتعذر

ا١بمهور، كحٌب  لتنا فإنو أمكن ا١بمع، ك٥بذا أخذ بو، كأما ُب مسأقد ال يكاد يوجد لو مثاؿ الشرع
لى القواعد بْب ىذه النصوص بناء ع النسخ، فالَبجيح أسهل منا بعدـ إمكاف ا١بمع، كعدـلو سل

  كاهلل تعاىل أعلم. الٍب أصلها أىل العلم،

ٍب نسبة ىذا القوؿ إىل ىؤالء األعبلـ قد ال يكوف صحيحا عنهم، كلو صح، فيحتمل أف 
كأهنم من التابعْب كتابع خصوصا ، الباب أحاديث كليكوف قو٥بم با١بواز لعدـ كقوفهم على  

 كاهلل تعاىل أعلم. السنة بعد، ُب زمن مل تدكف فيو عاشواالتابعْب، ك 

كقدموا ، معا الصحراء كالبنياف ُب ـ النهيو عمب أصحابو أخذ :الترجيح الرابعقلك الم
كسفياف كاألكزاعي، كأيب ثور، كىو قوؿ ًإبراىيم النخعي، أحاديث النهي على أحاديث اإلباحة، 

كابن ، (3)كابن أيب شيبةكأٞبد ُب ركاية عنو، ، (2)ك٧بمد ،يوسف أىيبصاحبيو ك  ،الثورم، كأيب حنيفة
على عمومو،  -يقصد النهي  -قاؿ: ا٢بكم  ا٤بعاصرين الشيخ األلباينكمن  ،(5)كابن القيم ،(4)حـز

                                     
 .(110-3/109) 1ط ،فتح البرا٤بغراكم، (  1)
 (4/31) 2، طشرح معاني اآلثار( الطحاكم، 2)
 (.158-2/157) 2ط ،المصنفابن أيب شيبة، ( 3)
 .(1/327) 1ط ،فتح البارمابن حجر، ( 4)
 .(2/386) 16، طزاد المعادابن القيم،  (5)
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كالفعل خاص بو 
: ك  .(1) كاستدبارىا للغائط كالبوؿ،  ةاستقباؿ القبل كال ٯبوز)قاؿ اإلماـ ابن حـز

  .(2)(ال ُب بنياف كال ُب صحراء

 حديث ىي كاقعة عْب، حكمها حكم)ابن القيم تعقيبا على حديث جابر: اإلماـ كقاؿ 
 ، كىذا ٰبتمل كجوىا ستة: نسخبةجتو ميٍستىٍدبر الكعاي حيػىٍقض رسوؿ اهلل عمر ٤با رىأىل  ابن

 ىذه د منـز بواحإىل ا١ب كال سبيل النهي ليس على التحرًن، ألف ٤بكاف أك غّبه، كأف يكوف بيانا
يث سبيل إىل ترؾ أىحاد ، فبلامنه و الثَّاينل الوجتىمً  ٰبى ث جابر الي، كىًإٍف كاف حدالوجوه على التػٍَّعًيْب

ي عن ذ٭بر: إمكقوؿ ابن ع .تىملا٤بٍستىفيضة ّٔذا احملٍ  ٰبةالصَّر  النهي الصحيحة اء، لك ُب الصحر ا هنًي
، مع في، كىو ميعىارىض بلفظ النه ةاي، كليس ٕبكأّ منو الختصاص النهي همف هم أيب أيوب للعمـو

م ما و ييقاؿ ٥بياف، فإن الفضاء كالبنْبب فىرًّْقْبا٤ب م يلـزلتَّناقيض الذا عمـو مناب الحمة قوؿ أىصسبل
البنياف  وا ميٍطلىقف جعلإفاصل، ك ىل ذكر حد إً  يل؟ كال سبمعو ُب البينياف م ٯبىيوز ذلكاجز الذا٢ب حد

وزا لذلك، لز  ه ُب ّب ظبعيد، كن كيب أو جبل قر نبيك  ل البائْبوؿ بُب الفضاء الذم ٰب مهم جوازه٦بي
س فنس ٨بيٍتىصا باف، كليبنيتلف بفضاء كال  ٱبىٍ الة، كذلك ًقٍبلًن ١بهة الر ي تكالنه فاف، كأىيضا فإيالبين
ا مياف كأىعظم، كأنلبا ؿ جدرافو ما ٙبى  لالبيت، ٗبث ْبالباًئل كب ْبأكمة حىاًئل بن جبل ك ت، فكم ميبال

  .(3) (و فتأىملو على البيت نفسالقع النهي على ا١بهة ك ئل كبينها، ك االب ْبل بائ حة فبلقبلال ةجه

 :ىوىؤالء بو احتج  ٝبلة ماك 

 أف حديث أيب أيوب قوؿ، كحديث ابن عمر فعل، كالفعل ال ٲبكن أف يعارض القوؿ،  -
 .ألف الفعل ٰبتمل ا٣بصوصية كٰبتمل النسياف، كٰبتمل عذران آخر

 أف النهي مقدـ على اإلباحة.  -

 كالقوؿ ألمتو. أف الفعل خاص بالنيب   -

                                     
 .(60ص)  2ط ،تماـ المنة األلباين، (1)
 .(1/189)ط  د، المحلى، ابن حـز (2)
 (.2/386) 16، طزاد المعادابن القيم،  (3)
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أحاديث أيب أيوب كأيب ىريرة ،  كاعترب ،ذىب إىل الَبجيح بْب ىذه األحاديثكبعضهم  -
  .(1) كمعقل رضي اهلل عنهم أٝبعْب أقول من حديثي ابن عمر كجابر

 إٝباال كتفصيبل:من شقْب ىذا كاإلجابة عن 

 ىو كإ٭باكا٣ببلؼ ليس فيها، من طرؽ الَبجيح، ىو  ما استدلوا بو أف جلٌ  فهو :ٝباالإأما 
النصوص  تقرر عند ٝباىّب العلماء أف مع ماأكىل ُب ىذه ا٤بسألة،  أيهماُب ا١بمع كالَبجيح، ك 

إذ األصل  الَبجيح إال إذا تعذر ا١بمع، ٍب عدـ النسخ،ال يصار إىل ، أنو الشرعية إذا تعارض ظاىرىا
 ا١بمع أمكن إذا أنو العلماء بْب خبلؼ كال)قاؿ اإلماـ النوكم:  ص الشرعية،ىو إعماؿ ٝبيع النصو 

 قاؿ ا٢بافظك  .(2) (ٔبميعها كالعمل بينها ا١بمع ٯبب بل بعضها، ترؾ إىل يصار ال األحاديث بْب
الدليلْب كقاؿ ُب موضع آخر: العمل ب ا١بمع أكىل من الَبجيح باتفاؽ أىل األصوؿ.): ابن حجر

 ا١بمعأمكن ، ك ُب مسألتنا كلها صحيحة ثابتة عن النيب حاديث األك  .(3) (أكىل من إلغاء أحدٮبا
لكاف أكىل  إىل الَبجيح، ٍب لو تعذر ا١بمع، لكاف ا٤بصّبنعم  ،ا٤بصّب إليو فيجببينها بغّب تكلف، 

 .كهمن طرؽ الَبجيح ما ذكر بو يؤخذ  ما

 فمن كجوه: بالتفصيل أما ا١بوابك 

أئمة  اقوؿ: كبلٮبا صحيح صححهمرضي اهلل عنهما، فأ ابن عمر كجابر يديثح مرتبة األكؿ:
إذ أخرج حديث ابن عمر ُب صحيحو، كقاؿ عن ، ، كعلى رأسهم اإلماـ البخارمكنقاده ا٢بديث

 ، بل أقلٌ عن قواعد احملدثْببعيدة باحتماالت  ىذه األحاديث فبل ٲبكن رد ،(4)صحيح حديث جابر:
ه أف يكوف معارضا ٢بديث أيب حسن، فهذا ال يكفي ُب ردٌ أنو  ٍب ىبٍ  .حديث حسن ومراتبو أن

                                     
 (2/385)ا٤بصدر السابق ( 1)
 (3/52) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (  2)
 (.9/593ك)(، 1/326) 1ط ،الفتحابن حجر، ( 3)
كاحد عن ( قاؿ البخارم: ركاه غّب 23)ص 1ط ،للَبمذم العلل الكبير(. كُب 1/98) 1، طتهذيب القنن( ابن القيم، 4)

 ٧بمد بن إسحاؽ.
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عارض حديث حسن مع تبدا ج ُب الصحيحْب، إذ لو سرنا على ىذه القاعدة أنو مٌب أيوب ا٤بخرٌ 
 .، كىو ما ال يقوؿ بو أحد من أىل ا٢بديثا٢بسن ألسقطنا ٝبلة من السنن حديث صحيح طرح

ألنو مل ٱبتص ُب باب القربات ، جدا ىو بعيد ىذا خاص بالنيب القوؿ  أف الثاني:
ٍب استقباؿ القبلة بغائط أك بوؿ،   لو ٯبوزكفكيف   ٍب  .(1) البتة كالتعظيم بالَبخص فيها ُب شيء

 ًنحر لو كاف التإذ على باقي األمة، مع قو٥بم أف التحرًن ىو من أجل تعظيم القبلة، وف ذلك رمٰب
   خشية.لو أتقاىم هلل، كأشدىم  من فعلو، ألنو  لكاف أبعد الناسكما ذكركا مطلقا   

 حف جف  ُّ  قاؿ تعاىل: ،بواألمة تأسي ىو  -كما ىو معلـو   – ُب أفعالو األصل إف ٍب 
َّ حك  جك مق حق مف خف

ستحب ٝبيع أفعالو ا٤بتعلقة بأمور الدنيا ي)كقاؿ ابن عبداف:  ،(2)
ظاف أف ذلك كاف خاصنا لو دكف  فإف ظنٌ )قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ: ك  .(3)(و ُب ٝبيع ذلكب التأسي

اهلل بو رسولو فغّب جائز أف يكوف غّب مبْب ألمتو إما بنص  خطأ، كذلك أف ما خصٌ  أمتو، فقد ظنٌ 
بو، كلو جاز أف  يالتنزيل، أك ٖبرب يقطع العذر أنو خاص لو؛ ألف اهلل قد ندب عباده إىل التأس

 بو ُب يخص ّٔا دكف أمتو ما مل يوقفهم عليو أنو خاص لو، مل ٯبز ألحد التأس أفعالو الٍب يكوف ُب
 .(4) (يأمرىم ّٔاء من أفعالو حٌب يش

قاؿ إىل دليل، كىو ما ال يوجد ىنا،  -قرر أىل العلم كما  –فالقوؿ با٣بصوصية ٰبتاج إذف 
إذ ا٣بصائص ال تثبت  ؛ال دليل عليها كدعول خصوصية ذلك بالنيب ) :حجرابن  ا٢بافظ

 لغضب على كأما دعول ا٣بصوص فلو ٠بعها النيب )ذا قاؿ القرطيب: ك٥ب .(5) (باالحتماؿ
بلة، فإنو غضب عليو. كأنكر كأنكر ذلك كما قد غضب على من ادعى ٚبصيصو ٔبواز القي  ،مدعيها

                                     
 (.270)ص ،1، طالمحاق من علم األصوؿ( أبو شامة، 1)
 21اآلية: األحزاب، ( سورة 2)
 (.493)ص ا٤بصدر السابق( 3)
 (.2/212)، 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 4)
 (.1/327)، 1ط ،فتح البارمابن حجر، ( 5)
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ككيف ٯبوز توىم ىذا؟ كقد تبْب أف ذلك  ،(1)كاهلل إين أخشاكم هلل كأعلمكم ٕبدكدهكقاؿ:  ،ذلك
عظيمها، ككيف يستهْب ٕبرمة ما حـر اهلل؟ ىذا ما تكىو أعلم ٕبرمتها كأحق ب ،إ٭با شرع إكراما للقبلة

أما )كقاؿ أيضا:  .) (2)ال يصدر توٮبو إال من جاىل ٗبا يقوؿ، أك غافل عما كاف ٰبَبمو الرسوؿ 
فعلو عليو الصبلة كالسبلـ فأقل مراتبو أف ٰبمل على ا١بواز بدليل مطلق اقتداء الصحابة بفعلو، 

َّحك  جك مق حق مف خف حف جف  ُّ  كبدليل قولو تعاىل:
رضي اهلل  لعائشة كبدليل قولو   ،(3)

حْب سألتها ا٤برأة عن قبلة الصائم: أال أخربهتا أين أفعل ذلك؟ كقالت عائشة: فعلتو أنا كرسوؿ  عنها
فاغتسلنا، يعِب: التقاء ا٣بتانْب، كقبل ذلك الصحابة، كعملوا عليو، كأما كوف ىذا الفعل ُب  اهلل 

االقتداء؛ ألف ا٢بدث كلو كذلك يفعل، كٲبنع أف يفعل ُب ا٤بؤل، كمع ذلك خلوة فبل يصلح مانعا من 
   .(4) (فقد نقل كٙبدث بو، سيما كأىل بيتو كانوا ينقلوف ما يفعلو ُب بيتو من األمور ا٤بشركعة

تكرر منو، فقد رآه ابن الفعل ألف  ؛مغّب مسلِّ حادثة عْب  فعل النيب  :القوؿ أف الثالث:
 ه حادثة عْب.ذلك ال ٲبكن عدٌ ف ؛جابر أيضا رضي اهلل عنهماعمر، ٍب رآه 

اه ٘بي تػىفىلى  من: قاؿ أف رسوؿ اهلل  كأما استدالؿ الشيخ األلباين ٕبديث حذيفة  الرابع:
ذا ا٢بديث فيو ٙبرًن البصاؽ ٘باه القبلة مطلقا، كأف ى .(5)وتػىٍفلىتو بْب عينيقيامة ك لة جاء يـو الالقب

م لو، ألف البصاؽ ٘باه القبلة ٙبرًن استقباؿ القبلة بالغائط أك البوؿ، ال يسلٌ  فيكوف من باب أكىل
اعترب التحرًن خاصا بالصبلة لوركد نصوص أخرل صرٰبة ُب  بْب أىل العلم، فكثّب منهم ٨بتلف فيو

                                     
( 1/484، )أف القبلة ُب الصـو ليست ٧برمة على من مل ٙبرؾ شهوتوباب بياف كتاب الصياـ، )سلم ُب الصحيح ( أخرجو م1)

 .عمر بن أيب سلمة( من حديث 1108) رقم
 (.1/523)، 3ط ،المفهمالقرطيب، ( 2)
 21اآلية:  األحزاب، ( سورة3)
 (.1/522( ا٤بصدر السابق )4)
، ُب باب  األطعمة، )كتابُب السنن أخرجو أبو داكد  (5) )كتاب ُب صحيحو ، كابن خزٲبة (3824)رقم ( 1/576)أكل الثـو

اإلحساف:  )ُب صحيحو ، كابن حباف (925( رقم )1/459)كتاب الصبلة، باب ذكر عبلقة الباصق ُب الصبلة تلقاء القبلة، 
كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب منع أكل )ُب السنن الكربل  (، كالبيهقي1639( رقم )4/518كتاب الصبلة، باب ا٤بساجد، 

من طريق جرير بن عبد ا٢بميد، عن أيب إسحاؽ الشيباين، عن عدم بن  (3/76أك كراثا من أف يأٌب ا٤بسجد،  ثوما أك بصبل
 ذيفة بو. ثابت، عن زر بن حبيش، عن ح

  .(1/437/222الصحيحةكصححو األلباين ُب ، : إسناده صحيحُب تعليقو على صحيح ابن خزٲبة قاؿ األعظميك 
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كإ٭با يكره البصاؽ )قاؿ ابن رجب: ٙبمل على الصبلة،  ُب التحرًنذلك، كاألحاديث الواردة مطلقة 
   .(1) (ذلكا من بصق إىل القبلة ُب غّب مسجد فبل يكره لو القبلة ُب الصبلة أك ُب ا٤بسجد، فأمٌ  إىل

من صلى فبزؽ ٘باه القبلة، جاءت و بلفظ: ه ابن أيب شيبة ُب مصنفنفسو ركا ا٢بديث ٍب ىذا
اؿ ٕب يبقى خاصا كأف النهيىل ٨بتصرة، كىذه تامة، ك ، فتكوف الركاية األ(2)بزقتو يـو القيامة ُب كجهو

قىة بوب لو بقوؿ:  ،ك٥بذا ٤با أخرج اإلماـ ابن خزٲبة ىذا ا٢بديث ُب صحيحوالصبلة،  باب ذكر ًعبلى
لع و اطٌ ذكر اللفظ األكؿ، كلعلٌ ٍب  .(3)تػىٍفلىتو بْب عينيوة ك يئو يـو القيامبلة ٦بى قة تًٍلقاء الالباصق ُب الصبل

  ، كاهلل تعاىل أعلم.سبقكاملة للحديث، فَبجم لو ٗبا على الركاية ال

ما ذ لو كاف ٧برٌ الفعل فبل ٲبكن القوؿ بالتحرًن مطلقا، إ كخبلصة القوؿ أنو ٤با ثبت عنو 
ا١بواز مع كجود كىو ، ك٥بذا ٝبع ا١بمهور بْب ىذه النصوص ٗبا سبق تقريره، ٤با أقدـ عليو 

بل كمن فهمو أيضا كىو ، الواضح ُب ذلك من حديث ابن عمر ىذا ا٤بعُب  كاكاستفاد ،ا٢بائل
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر تعليقا على حديث جابر:  ، كمن حديث جابر احملتمل لو أيضا،راكم ا٢بديث

 .(4)(٤ببالغتو ُب التسَب ىو ٧بموؿ على أنو رآه ُب بناء أك ٫بوه، ألف ذلك ىو ا٤بعهود من حالو )
ور كىو مذىب مالك كالشافعي كبالتفريق بْب البنياف كالصحراء مطلقا قاؿ ا١بمه): أيضاقاؿ ك 

 ، كاهلل تعاىل أعلم كأحكم.(5) (كإسحاؽ كىو أعدؿ األقواؿ إلعمالو ٝبيع األدلة

  

                                     
 (2/327) 2ط ،فتح البارمابن رجب، (  1)
( من طريق 7534( رقم )5/147كتاب الصبلة، باب من كره أف يبزؽ ٘باه ا٤بساجد، )ُب ا٤بصنف (  أخرجو ابن أيب شيبة 2)

 ، عن حذيفة بوزر علي بن مسهر، عن الشيباين، عن عدم بن ثابت، عن
د كلهم ثقات، من ركاة الصحيحْب، كالشيباين ىو أبو إسحاؽ سليماف بن أيب سليماف، كزر ىو ابن حبيش، فرجاؿ اإلسنا      

 ركاة مسلم فقط.من غّب زر، فإنو 
  .(925( رقم )1/459))كتاب الصبلة، باب ذكر عبلقة الباصق ُب الصبلة تلقاء القبلة، (  الصحيح 3)
 . (327-1/326) 1ط ،فتح البارمابن حجر، (  4)
 .(1/327) ا٤بصدر السابق( 5)
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 ر الرجل بفضل المرأةمقألة تطهّ : مبحث الثانيال

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

 األحاديث المبيحة لذلك:

قاؿ  .يتوضئوف ٝبيعا ُب زمن رىسيوؿ قاؿ: كاف الرجاؿ كالنساء  حديث ابن عمر  -1
٫بني كالنّْساء  نَّا نتوضَّأ: كي كُب ركاية عند أيب داكد. ٝبيعا ميسدَّد ُب ركاية أيب داكد: من اإلناًء الواحد

 .(1)اءو كاحدو نيٍديل فيو أيديىنامن إن على عىهًد رسوًؿ اهلل 

ًنيَّة -2 ُب  يىدي رسوؿ اهلل دم ك يى  ا اٍختػىلىفىترٗب: قالت رضي اهلل عنها عن أيْـّ صيبػىيَّةى ا١بهى
 .(2)دنىاء كاحن إً م الويضوء

 . (3) من إناء كاحد ضَّأتػىوى ن كرسوؿ اهلل  انقالت: كنت أ رضي اهلل عنها ن عائشةع -3

                                     
ُب السنن (، كأبو داكد 193)رقم ( 1/36))كتاب الوضوء: باب كضوء الرجل مع امرأتو ُب الصحيح أخرجو البخارم   (1)
)كتاب الطهارة: باب كضوء ُب السنن كالنسائي (، 80ك 79)رقم ( 1/17)كتاب الطهارة، باب الوضوء بًفضل كضوء ا٤برأة، )

الرجل كا٤برأة يتوضآف من إناء كاحد، باب )كتاب الطهارة: ُب السنن (، كابن ماجو 71)رقم ( 1/19)الرجاؿ كالنساء ٝبيعا، 
 (.381)رقم ( 1/84)
ُب ، كأٞبد (373( رقم )1/357)كتاب الطهارة، باب ُب الرجل كا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، ُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة   (2)

(، كأبو داكد 1054( رقم )381ص(، كالبخارم ُب األدب ا٤بفرد )باب أكل الرجل مع امرأتو، 27067( رقم )44/624)ا٤بسند 
)كتاب الطهارة: ُب السنن (، كابن ماجو 78رقم)( 1/17)، ا٢بديث باب الوضوء بفضل كضوء ا٤برأة)كتاب الطهارة: ُب السنن 

( من طريق 595( رقم )24/235)الكبّب ا٤بعجم كالطرباين ُب ، (382)رقم (  1/84)باب الرجل كا٤برأة يتوضَّآف من إًناء كاحد، 
 .بو سامل بن سىرج، عن أـ صبية

 .كرجاؿ ا٢بديث ثقات. كصححو الشيخ األلباين ُب صحيح ابن ماجو كأيب داكد      
 (،383)رقم ( 1/84)باب الرجل كا٤برأة يتوضَّآف من ًإناء كاحد، )كتاب الطهارة: باب ُب السنن أخرجو ابن ماجو ( 3)
من طرؽ  (119( رقم )1/101ذكر الدليل على أف توقيت ُب قدر ا٤باء، )كتاب الوضوء، باب ُب صحيحو ابن خزٲبة ك 

 . بو عن عائشة
 كرجالو كلهم ثقات. كصححو الشيخ األلباين ُب صحيح ابن ماجو.      
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، كاحداء ًمن ًإن اهلل  كنت أغتسل أنا كرسوؿقالت:   رضي اهلل عنها عن عائشة -4
   .(1)ُب ركاية: فيبادرين حٌب أقوؿ: دع يل، دع يل، ك ٚبتلف أيدينا فيو من ا١بنابة

  .(2)دإًناء كاح ُب النيب ك  ىي لغتست نتاك  ابن عباس أف ميمونة رضي اهلل عنهما عن   -5

  .(3)داحء ك يٍغتسلوف من إًنا كأىزكاجو اهلل  رسوؿ قاؿ: كاف جابر بن عبد اهلل  عن  -6

فيػىٍغتى  رسوؿ اهلل ك ىي  أهنا كانترضي اهلل عنها أـ سلمة  عن -7 ُب اإًلنىاء الواًحد  ًسبلى
 . (4) من ا١بنابة

                                     
ُب (، كمسلم 250)رقم ( 1/42) )كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأتو،ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 1)

) كتاب ُب السنن (، كأبو داكد 321ك 319( رقم )1/181)القدر ا٤بستحب من ا٤باء، )كتاب ا٢بيض، باب الصحيح 
رأة )كتاب الطهارة، ُب السنن كابن ماجو  ،(77)رقم ( 1/17)الوضوء ًبفضل كضوء ا٤برأة، الطهارة: باب 

ى
باب الرجل كا٤ب

ناء كاحد رقم ( 1/19)، فضل ا١بنب)كتاب الطهارة، باب ُب السنن (، كالنسائي 376)رقم ( 1/83)، يغتسبلف من ًإ
(72 .) 
ُب الصحيح مسلم (، ك 253)رقم  (1/43)لغسل، باب الغسل بالصاع ك٫بوه، )كتاب اُب الصحيح البخارم  أخرجو( 2)

 لباب الرج )كتاب الطهارة،ُب السنن (، كابن ماجو 322)رقم ( 1/182)، باب القدر ا٤بستحب من ا٤باء، )كتاب ا٢بيض
رأة يغتس

ى
)كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب كضوء الرجل كا٤برأة ُب السنن كالَبمذم  (،377)رقم ( 1/83)بلف من ًإناء كاحد، كا٤ب

كاحد، )كتاب الطهارة، باب اغتساؿ الرجل كا٤برأة من نسائو من إناء ُب السنن (، كالنسائي 62)رقم  (1/26)من إناء كاحد، 
   (.236)رقم ( 1/237)
ُب ، كابن ماجو (384( رقم )1/361)كتاب الطهارة، باب اغتساؿ الرجل كامرأتو ٗباء كاحد، ُب السنن أخرجو ابن أيب شيبة (  3)

رأة يغتسبلف من إًناء كاحد، السنن 
ى
٧بمد بن ( من طريق شىرًيك، عن عبد اهلل بن 379)رقم ( 1/84))كتاب الطهارة، باب الرجل كا٤ب

 عقيل، عن جابر بو.
كشريك ىو ابن عبد اهلل النخعي، كىو سيئ ا٢بفظ، كعبد اهلل بن ٧بمَّد بن عقيل ضعيف. كقاؿ البوصّبم ُب الزكائد       

  .حسن : إسناده(1/316)
  كقاؿ األلباين: صحيح، كلعلو بالشواىد كاهلل تعاىل أعلم.      

، باب القبلة للصائم، )كتاب )ُب الصحيح البخارم  أخرجو(  4) )كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 1929( رقم )1/256الصـو
ٍرأىة ُب السنن (، كابن ماجو 324) رقم( 1/182)، باب القدر ا٤بستحب من ا٤باء، ا٢بيض

ى
)كتاب الطهارة، باب الرجل كا٤ب

ف من ًإناء كاحد،  باب اغتساؿ الرجل كا٤برأة من نسائو من )كتاب الطهارة، ُب السنن (، كالنسائي 380)رقم ( 1/84)يػىٍغتىًسبلى
 .(237)رقم ( 1/237)إناء كاحد، 
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 كا٤برأىة من نسائو يػىٍغتىسبلف من إناء كىاًحد، ككاف  كاف النيب: قاؿ عن أنس  -8
، كيتوضَّأي ٗبمىكى  يػىٍغتىًسلي ٖبمس   .(1)كُّوؾاًكيَّ

العىًجْب ٍصعىة فيها أثر قى ُباٍغتسبل  عن ـأ ىاينء أف ميمونة رضي اهلل عنها كرسوؿ اهلل  -9
(2).  

 .(3) كاف يغتسل بفضل ميمونة أ ف رسوؿ اهلل  عن ابن عباس   -10

                                     
 (.2/488)مادة مكا،  1إلبراىيم ٢بريب، ط. غريب الحديث كيكاؿ بو ،ا٤بكوؾ: إناء طويل يشرب فيو (1)

ُب مسلم (، ك 264)رقم (1/44)نب يده ُب اإلناء، ) كتاب الغسل، باب ىل يدخل ا١بُب الصحيح البخارم أخرجو كا٢بديث 
 (. 325)رقم( 1/182)، باب القدر ا٤بستحب من ا٤باء، )كتاب ا٢بيضالصحيح 

رأة يغتسبلف )كتاب الطهارةُب السنن كابن ماجو  ،(26895( رقم )44/465)ُب ا٤بسند أٞبد  أخرجو( 2)
ى
، باب الرجل كا٤ب

الطهارة، باب ذكر االغتساؿ ُب القصعة الٍب يعجن فيها، )كتاب ُب السنن كالنسائي (، 378)رقم ( 1/84)من إًناء كاحد، 
( رقم 1/155)كتاب الوضوء، باب إباحة االغتساؿ من القصاع كا٤براكن، ُب صحيحو كابن خزٲبة  (،240)رقم ( 1/45)
ما تغلب ذكر إباحة االغتساؿ من ا٤باء الذم خالطو بعض ا٤بأكوؿ  كتاب الطهارة،  اإلحساف:)ُب صحيحو كابن حباف  (،240)

 (.1/64)كقاؿ األلباين: إسناده صحيح على شرط الشيخْب. اإلركاء (. 1245( رقم )4/52 ،على ا٤باء كثرتو
ُب ا٤بسند كأٞبد  (،1023( رقم )1/270)كتاب الطهارة، باب ا١بنب كغّب ا١بنب، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ ( 3)
(، كابن 323)رقم( 1/182)ب القدر ا٤بستحب من ا٤باء، ، با)كتاب ا٢بيضُب الصحيح (، كمسلم 3465( رقم)5/423)

ُب السنن (، كالدارقطِب 108( رقم )1/96ل كضوء ا٤برأة، باب إًباحة الوضوء من فض )كتاب الطهارة،ُب صحيحو خزٲبة 
 ( رقم11/413)ُب ا٤بسند كالبزار  (،140ك 139( رقم )1/81)كتاب الطهارة، باب استعماؿ الرجل فضل كضوء ا٤برأة، 

بن دينار قاؿ: أكرب ًعلًمي، كالذم ٱبطر على بايل، أف أبا الشٍَّعثاء، أخربين أف من طرؽ، عن ابن جريج، أخربين عمرك ( 5261)
 خربه.  كقاؿ الدارقطِب: إسناده صحيح.ابن عباس أ

: صح أف عمرك بن دينار شك       فيو كمل يقطع بًإسناده.  كقد أعل ا٢بديث بكوف عمرك بن دينار تردد فيو، قاؿ اإلماـ ابن حـز
ا٤بقدمْب ُب م، إذ كيف يضعف ا٢بديث ٗبجرد تردد اإلماـ عمرك بن دينار، كىو من التابعْب قلت: ىذا غّب مسلٌ  .(1/206)احمللى 

قاؿ فيو شعبة: ما رأيت أحدا أثبت ُب ا٢بديث من عمرك. كقاؿ: مل أرى أحد كبار حفاظ ا٢بديث كأعبلمو، حٌب الفضل كا١ببللة، ك 
كقاؿ عبد اهلل بن أيب ٪بيح: ما رأيت أحدا قط أفقو من عمرك ال عطاء كال ٦باىدا كال طاككسا. بل قاؿ أيضا:  مثل عمرك بن دينار.

مل يكن بأرضنا أعلم من عمرك بن دينار، كال ُب ٝبيع األرض. كقاؿ فيو ابن عيينة،: ثقة ثقة ثقة. كقاؿ: كحديث أ٠بعو من عمرك 
كقيل ٤بسعر: من  ا من غّبه. كقاؿ أيضا: ما كاف عندنا أحد أفقو كال أعلم كال أحفظ من عمرك بن دينار.أحب إيل من عشرين حديث

رأيت أشد تثبتا ُب ا٢بديث ٩بن رأيت؟ قاؿ: ما رأيت مثل القاسم بن عبد الرٞبن، كعمرك بن دينار. كقاؿ الزىرم: ما رأيت شيخا 
كانت مكانتو ُب (، فمن  269-3/268) (، هتذيب التهذيب5/300)بلء أنص للحديث ا١بيد من ىذا الشيخ. سّب أعبلـ النب

ذكر ال يعلل حديثو ٗبجرد قولو: أغلب علمي، ألف ىذا الكبلـ ال يعترب شكا، بل ىو ترجيح منو أنو ٠بعو من ما  ا٢بفظ كالضبط
 جابر بن زيد، فاألصل قبوؿ حديثو، كاهلل تعاىل أعلم.
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 اغتسلت من جنابة، فجاء النيب  النيب  امرأة من أزكاج أف عن ابن عباس  - 11
  .(1)شىٍيء ؿ: ًإفَّ ا٤باء ال يػينىجّْسيويتوضأ بفضلها، فقالت لو، فقا

                                                                                                                 
ُب كميمونة كانا يغتسبلف من إناء كاحد. أخرجو البخارم  أف النيب رد بو ا٢بديث بلفظ ذا السند ك أيضا بكوف ى كأعلٌ       

)كتاب ا٢بيض، باب القدر ُب الصحيح كمسلم  (،253)رقم ( 1/43)الغسل، باب الغسل بالصاع ك٫بو، ) كتاب الصحيح 
، عن عمرك، عن أيب الشعثاء، عن ابن عباس بو. ( من طريق ابن عيينة322)رقم ( 1/182)ستحب من ا٤باء ُب غسل ا١بنابة، ا٤ب

(: إف ىذا ىو احملفوظ. قلت: ا١بـز بأنو حديث كاحد، كأف لفظ ابن عيينة ىو األصح 1/397قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب الفتح )
ن عيينة عن ٩با يصعب التسليم بو، ألف كل ركاية ركاىا عن عمرك ثقة حافظ ثبت، فاألكىل ركاىا ابن جريح، كالثانية ركاىا اب

بن دينار بعدما فرغت من عطاء اابن حريج جاء عنو أنو قاؿ: جالست عمرك عمرك. فإف كاف ابن عيينة أثبت الناس ُب عمرك، ف
. فكيف يوىن إذف ثقة حافظ ٗبجرد ٨بالفتو لثقة ثبت آخر، مع أنو صرح بأنو أخربه شيخو، فاألشبو أهنما حديثاف سبع سنْب

مسلم كبل الراكيتْب ُب صحيحو. ٍب صحح ا٢بديث أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث كالعلل اإلماـ الدارقطِب   ٨بتلفاف، لذلك خرج اإلماـ
   كما سبق نقلو، كصححو ابن خزٲبة أيضا، كاهلل تعاىل أعلم كأحكم.

كمن طريقو أٞبد  -( 397ك 396( رقم )109/ 1) ،سؤر ا٢بائضالطهارة، باب  كتابُب ا٤بصنف )أخرجو عبد الرزاؽ ( 1)
ُب (، كابن ماجو 68)رقم /1))كتاب الطهارة، باب ا٤باء ال ٯبنب، ُب السنن كأبو داكد  -(2100) ( رقم4/13)ُب ا٤بسند 

)كتاب الطهارة، ُب السنن كالَبمذم (، 371ك 370)رقم( 1/82))كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل كضوء ا٤برأة، السنن 
ُب ، كابن خزٲبة (325)رقم ( 1/59)ا٤بياه، ) كتاب ُب السنن (، كالنسائي 65)رقم( 1/26)ذلك، رخصة ُب باب ما جاء ُب ال

( 2/692ذيب اآلثار )كالطربم ُب هت(، 109)رقم  (1/96كتاب الوضوء، باب إباحة الوضوء بفضل غسل ا٤برأة، )صحيحو 
اإلحساف:  )ُب صحيحو كابن حباف  ،(1/26سؤر بِب آدـ،باب )كتاب الطهارة، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار (، 28رقم )

)كتاب الطهارة، باب استعماؿ الرجل فضل ا٤برأة، ُب السنن كالدارقطِب  (،1242( رقم )4/47كتاب الطهارة، باب ا٤بياه، 
(، 11716 11715ك 11714(رقم )11/274الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب  (،141ك137( رقم )1/80-81
 ،الطهارة)كتاب ُب السنن الكربل كالبيهقي  (،1/248/567)كتاب الطهارة، ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم ، (23/425/1030)ك

كإسرائيل، كٞباد بن سلمة،  ) الثورم، شعبة، أيب األحوص، ٰبٓب بن إسحاؽ السلحيِب،من طرؽ  (1/188باب ُب فضل ا١بنب،
 عكرمة، عن ابن عباس بو.عن ٠باؾ بن حرب، عن ( بن نصراكشريك، كيزيد بن عطاء، كأسباط 

ككافقو الذىيب. ذم: حسن صحيح، كقاؿ ا٢باكم: حديث صحيح ُب الطهارة كمل ٱبرجاه، كال ٰبفظ لو علة. كقاؿ الَبم      
 كصححو ابن خزٲبة كابن حباف كاأللباين.

ا فيو اختبلؼ شديد، بعضهم ذمل ٯبئ ٕبديث ٠باؾ غّبه، كا٤بعركؼ أهنما اغتسبل ٝبيعا. كعنو قاؿ: ىاإلماـ أٞبد: كقاؿ      
 (.1/146يقولوف: إذا خلت بو فبل يتوضأ بو. اإلماـ البن دقيق العيد ) يرفعو، كبعضهم ال يرفعو، كأكثر أصحاب النيب 

، قاؿ أٞبد: مضطرب ا٢بديث. كقاؿ ابن ذلكقلت: ٠باؾ بن حرب تغّب بآخرة، فكاف يقبل التلقْب، فاختلف فيو من أجل       
ف، كقاؿ ابن ا٤بديِب كيعقوب بن شيبة: ركاية ٠باؾ عن عكرمة مضطربة، كقاؿ ابن معْب: ثقة، كقاؿ العجلي: جائز ا٤ببارؾ: ضعي

ذا حدث عنو شعبة كقاؿ الدارقطِب: ٠باؾ بن حرب إذا انفرد بأصل مل يكن حجة، ألنو يلقن فيتلقن، ا٢بديث. كقاؿ النسائي: إ
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 الصحابة:ما كرد من آثار 

وئها، ضي ، كال بفضل كى ا٤برأة شراب كاف ال يرل بأسا بفضلأنو   عن ابن عباس   -1
    .(1) : ىي ألطف بنانا كأطيب رٰباكيقوؿ

 . (2) غتسل الرجل كا٤برأة من اإلناء الواحد: ال بأس أف يقاؿ عن أيب ىريرة  -2

 .(3)تكوف حائضا أك جنبا: أنو كاف ال يرل بأسا بسؤر ا٤برأة، إال أف عن ابن عمر  -3
 

 

                                                                                                                 
. كقاؿ يعقوب بن شيبة: من ٠بع عنو قدٲبا مثل شعبة كسفياف فحديثهم عنو كالثورم كأبو األحوص، فأحاديثهم عنو مستقيمة

 (. 151صحيح مستقيم، كالذم قالو ابن ا٤ببارؾ إ٭با نرل فيمن ٠بع منو بآخرة. معجم ا٤بختلطْب )
حجر: ركاه عنو شعبة، قاؿ ا٢بافظ ابن قلت: كىذا ا٢بديث من ركاية شعبة كسفياف كأيب األحوص، فيكوف ٩با رككه عنو قدٲبا.       

ذا السبب صححو األئمة ا٤بشار إليهم سابقا، كلشواىده، ، كلعلو ٥ب(1/397)الفتح  اه. كىو ال ٰبمل عن مشاٱبو إال صحيح حديثهم
  إذ يشهد لو حديث ابن عباس السابق، كما يشهد للفظ األخّب منو حديث أيب سعيد ا٣بدرم عند أصحاب السنن، كاهلل تعاىل أعلم.

) كتاب الطهارة، باب ُب الوضوء بفضل ا٤برأة، ُب ا٤بصنف (، كابن أيب شيبة 154ص)خرجو أبو عبيد ُب الطهور أ( 1)
من طريق ابن علية، عن أيوب، عن أيب يزيد ا٤بديِب، عن ابن عباس، كراتو كلهم ثقات إال أبا يزيد، فقد  (350( رقم )1/350

 . فأقل أحوالو أنو حسن ا٢بديث.يكتب حديثوكقاؿ فيو أبو حاًب: ، ، كأخرج لو البخارم النسائيابن معْبكثقو 
 (382ك 380ك 379( رقم )1/106)كتاب الطهارة، باب سؤر ا٤برأة، ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ لو طرؽ أخرل: أخرجها ك      

كبلٮبا، عن عكرمة،   من طريق معمر قاؿ: ٠بعت قتادة، أك غّبه، كمن طريق إبراىيم بن ٧بمد، عن عباس بن عبداهلل بن معبد،
 .كمن طريق ابراىيم بن ٧بمد، عن أيوب، عن رجل، كلهم عن ابن عباس بو

 فاألثر يصح من ٦بموع ىذه الطرؽ، كاهلل تعاىل أعلم.       
من طريق حبيب بن  (348( رقم )1/349)كتاب الطهارة، باب ُب الوضوء بفضل ا٤برأة، ُب ا٤بصنف  أخرجو ابن أيب شيبة( 2)

( 1/405ابن ا٤بنذر ُب األكسط )كىذا إسناد متصل، كركاتو كلهم ثقات، كلو طريق آخر: أخرجو  شهاب، عن أبيو، عن أيب ىريرة.
 من طريق مسدد، عن ٰبٓب، عن أشعت، ٧بمد، عن أيب ىريرة. فيصح األثر ٗبجموع الطريقْب، كاهلل تعاىل أعلم.  (204رقم )

)كتاب الطهارة، باب سؤر ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ  كمن طريقو - (54/89) ركاية ٧بمد بن ا٢بسن:ُب ا٤بوطأ أخرجو مالك ( 3)
كتاب الطهارة، باب ُب الوضوء )ُب ا٤بصنف (، كابن أيب شيبة 154ص)أبو عبيد ُب الطهور ك  - (383( رقم )1/107ا٤برأة، 

 عن نافع، عن ابن عمر بو. من طريق ابن علية، عن أيوب، كبلٮبا (351ك 349( رقم )1/350بفضل ا٤برأة، 
 كىذا إسناد ُب غاية الصحة، ركاتو كلهم أئمة ُب ا٢بفظ كالضبط.    
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 .(1) قاؿ: ال بأس باغتساؿ الرجل كا٤برأة ُب إناء كاحد  وكعن -4
 

 :النهي عن ذلكأحاديث 

يد   -1 أبو كما صىًحبىو   أربىع سنْب  لقيتي رجبل صىحب النيب قاؿ: (2)ا٢ًبٍمّبمعن ٞبي
زاد . بفىضل ا٤برأة الرجل، أك يغتسل الرجل ضلل ا٤برأةي بفسأف تىغت اهلل  هنى رسوؿ ىريرة، قاؿ:

  .(3)فا ٝبيعاكليغَب  ميسدَّد:

 

                                     
(، كعبد 377( رقم )1/359)كتاب الطهارة، باب ُب الرجل كا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة أخرجو ( 1)

كابن ا٤بنذر ُب األكسط  كمن طريقو - (1035( رقم )1/269الطهارة، باب ا١بنباف يشرعاف ٝبيعا، )كتاب ُب ا٤بصنف الرزاؽ 
 من طريق ابن جريج، قاؿ: أخربين نافع أف ابن عمر بو.  كىذا إسناد صحيح أيضا. – (205( رقم )1/405)
 (.4/264) 1للسمعاين، ط األنقاب كىي من أصوؿ القبائل، نزلت أقصى اليمن، ،ٞبّبنسبة إىل قبيلة   (2)
ُب السنن كأبو داكد  (،23132( رقم )38/211)، ك(17012ك 17011( رقم )28/223)ُب ا٤بسند أٞبد أخرجو  (3)

ذكر النهي عن االغتساؿ )كتاب الطهارة، باب ُب السنن كالنسائي (، 81)رقم ( 1/17)باب النهي عن ذلك، )كتاب الطهارة، 
)كتاب ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 70( رقم )1/26)(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار 238)رقم ( 1/45)بفضل ا١بنب، 

 من طرؽ عن داكد بن عبد اهلل األكدم، عن ٞبيد بو.  (1/190، النهي عن ذلكُب ما جاء باب  ،الطهارة
ضعف داكد بن عبد اهلل؛ العتقاده أنو ىو دىاكيد بن يزًيد األكدم، عم ذ فكركاة ا٢بديث كلهم ثقات، إال أف اإلماـ ابن حـز ش      

ذا غّب منسوب كحدىا، كإال فإنو جاء ا٠بو ى خطئو ىو كقوفو على الطرؽ الٍب جاء فيها داكدابن إدريس الضعيف، كلعل سبب 
اهلل األكدم، كىثػَّقىوي ابن مًعْب كىالنَّسىائًي  دىاكيد بن عبدمبينا ُب الطرؽ األخرل للحديث، كما ىو األمر ُب مسند اإلماـ أٞبد، كىو 

ربه بصحَّة ىذا ا٢بديث كبْب لو أىمر ىذا الرجل،  كغّبىم. قاؿ اإلماـ ابن القطاف: كىقد كتب ا٢بميًدم ًإىل ابن حـز من العرىاؽ ٱبي
 .(5/226بياف الوىم كاإليهاـ ) فبل أىٍدرًم، أرجع عن قولو أـ ال؟

عليو  ي إىل تضعيفو بقولو: ىو ٗبعُب ا٤برسل، إال أنو مرسل جيد، لوال ٨بالفتيو األحاديثى الثابتةى ا٤بوصولةى قبلو، فردٌ ك٤بح اإلماـ البيهق      
(، كقاؿ ابن عبد ا٥بادم: 1/155)األئمة، منهم ابن دقيق العيد قاؿ: قولو إنو مرسل جيد غّب جيد، بل ىو مسند أك كا٤بسند. اإلماـ 

ا٢بافظ ابن حجر قاؿ: كمل أقف ٤بن أعلَّو على حجة قوية، كدعول (، ك 1/43) ققيحالصحايب ال تضر. الت كىذا ليس ٗبرسل، كجهالة
 (.1/397)البيهقي أنو ُب معُب ا٤برسل مردكدة، ألفَّ إّٔاـ الصحايب ال يضر، كقد صرح التابعي بأنو لقيو. الفتح 

(، كابن دقيق العيد ُب اإلماـ 5/226القطاف ُب البياف )، كابن ا٢بميًدمكخبلصة القوؿ أف ا٢بديث صحيح صححو       
، كاأللباين ُب صحيح أيب داكد، (13ص )ا٢بافظ ابن حجر ُب بلوغ ا٤براـ (، ك 1/43(، كابن عبد ا٥بادم ُب التحقيق )1/155)

 .كغّبىم
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  .(2) ا٤برأة هنى أف يتوضَّأ الرجل بفىضل طىهور أفَّ النيب  (1)األقرىع ن ا٢بىكىم بن عمركع -2

 

                                     
بن أيب سفياف خراساف  زياد فنز٥با فواله ؛إىل البصرة  ٍب ٙبوؿ ، حٌب قبض النيب  صحب النيب ،كيعرؼ بالغفارم (1)

 (.7/28) 1، طالطباات الكبرل ُب خبلفة معاكية بن أيب سفياف. ،حٌب مات ّٔا سنة ٟبسْب عليهاكاليا مل يزؿ ك  ،فخرج إليها
( 1/18)ذلك، النهي عن  )كتاب الطهارة، بابُب السنن (، كأبو داكد 17863( رقم )29/406)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد  (2)

ُب السنن ، كالنسائي (64)رقم ( 1/26))كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب كراىية فضل كضوء، ُب السنن الَبمذم (، ك 82)رقم 
)كتاب الطهارة، باب النهي عن ُب السنن (، كابن ماجو 343)رقم ( 1/46))كتاب ا٤بياه، باب النهي عن فضل كضوء ا٤برأة، 

(، 1260( رقم )4/71الطهارة، باب الوضوء بفضل كضوء ا٤برأة،  )اإلحساف: كتابُب صحيحو (، كابن حباف 373)ذلك، رقم 
، كالطحاكم ُب شرح معاين (142( رقم )1/82كتاب الطهارة، باب استعماؿ الرجل فضل كضوء ا٤برأة، )ُب السنن كالدارقطِب 

ُب السنن كالبيهقي (، 3155( رقم )3/211)الكبّب ا٤بعجم كالطرباين ُب (، 1/26) كتاب الطهارة، باب سؤر بِب آدـ، اآلثار 
 من طريق عاصم األحوؿ، عن أيب حاجب، عن ا٢بىكىم بو. ( 1/191، النهي عن ذلكُب ما جاء الطهارة باب )كتاب الكربل 
أٞبد (، ك 356( رقم )1/351)كتاب الطهارة، باب من كره أف يتوضأ بفضل كضوئها،  ُب ا٤بصنف كأخرجو ابن أيب شيبة      

 كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب كراىية فضل طهور ا٤برأة،)ُب السنن ذم كالَبم(، 20655( رقم )34/252)ُب ا٤بسند 
)كتاب ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 3157ك 3154 ( رقم )3/210)الكبّب  ا٤بعجم كالطرباين ُب(، 63رقم ) (1/26)

ي، عن أيب حاجب، عن رجل من أىصحاب طريق سيليماف التيممن  (192-1/191، النهي عن ذلكُب ما جاء الطهارة باب 
 من بِب غفار مرفوعا. النيب 
عاصم، كاختلف عنو،  ِب: أبو حاجب ا٠بو سوادة بننو أيعل بالوقف، قاؿ الدَّارىقيطقلت: رجاؿ اإلسناد كلهم ثقات، إال أ      

، كأقره (2/82. السنن )بن حيدير كغزكاف بن حجّب السَّدكسيُّ عنو موقوفان من قوؿ ا٢بكم غّب مرفوع إىل النيب فركاه عمراف 
 (. 1/192)البيهقي ُب الكربل 

كقاؿ اإلماـ أٞبد: يضطربوف فيو عن شعبة، كليس ىو ُب كتاب غيندىر، بعضهم يقوؿ: عن فضل سؤر ا٤برأة، كبعضهم يقوؿ:       
ما يفيد تصحيحو، فقد قاؿ:  عن تلميذه األثـر، إال أنو كرد (1/159)ء ا٤برأة، ال يتَّفقوف عليو. اإلماـ البن دقيق عن فضل كىضو 

  .(1/192)ال يتوضأ الرجل بفضل طهور ا٤برأة على حديث ا٢بكم بن عمرك. ا١بوىر النقي 
 (.42ذم )كقاؿ البخارم: ليس بصحيح. العلل الكبّب للَبم     
خرل؛ ك٥بذا أ بالشيء ٍب يركيو غّبه مرة للرافع ألنو زاد، كالراكم قد يفٍبابن الَبكماين أف كركده موقوفا ال يضر ألف ا٢بكم ذكر ك       

  (.1/158(، ك٫بوه ذكره اإلماـ ابن دقيق ُب اإلماـ )1/192ا١بوىر النقي )خرج أبو حاًب بن حباف ىذا ا٢بديث ُب صحيحو مرفوعا. أ
َبمذم ا٢بديث، كصححو ابن ماجو. كقاؿ ا٢بافظ: أما حديث ا٢بكم بن عمرك فأخرجو أصحاب السنن، كحسن اإلماـ ال      

  (.397/ 1)كحسنو الَبمذم، كصححو ابن حباف، كأغرب النوكم فقاؿ: اتفق ا٢بفاظ على تضعيفو. الفتح 
 كاهلل تعاىل أعلم. .(1/44)كقاؿ األلباين: إسناده صحيح، كأعلو بعض األئمة ٗبا ال يقدح. اإلركاء       
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ف يغتسل الرجل بفضل أ اؿ: هنى رسوؿ اهلل ق  (1)عن عبد اهلل بن سىرجس  -3
رأ
ى
 .(2)ايعكن يىٍشرىعىاف ٝب، كللالرج بفىٍضل كا٤برأةة، كضوء ا٤ب

أىحىديٮبا  ل يػىٍغتىسء كاحد، كالاكأىلو يغتسلوف من ًإن  كاف النيب  قاؿ:  عن علي - 4
 . (3) وصىاًحب بفىٍضل

 
 

                                     
 (.5/63) 1طالجرح كالتعديل،  .ا٤بزين سكن البصرة لو صحبة عبد اهلل بن سىرجس (1)
( 3/132)ُب ا٤بسند كأبو يعلى  (،374)رقم ( 1/83)باب النهي عن ذلك، )كتاب الطهارة: ُب السنن أخرجو ابن ماجو  (2)

( 4/111)، كالطرباين ُب األكسط (1/26الطهارة، باب سؤر بِب آدـ،) كتاب (، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار 1564رقم )
(، 417)رقم  (1/209)كتاب الطهارة، باب النهي عن الغسل بفضل غسل ا٤برأة، ُب السنن كالدارقطِب  (،3741) رقم

ا٤بختار، عن  من طريق عبد العزيز بن( 1/192 ،النهي عن ذلكُب ما جاء الطهارة باب كتاب )ُب السنن الكربل كالبيهقي 
 عاصم األحوؿ، عن عبد اهلل بو.

  ذا ا٢بديث كىٍىم. يقصد باألكؿ حديث ا٢بكم ا٤بتقدـ، كالثاين ىثاينالماجو: الصحيح ىو األكؿ، ك قاؿ ابن       
رد بو ميعىلَّى بن ا٤بختار، تف  بن سرًجس، ًإالَّ عبد العزيزمل يرك ىذا ا٢بديث عن عاصم األحوًؿ، عن عىبد اهللكقاؿ الطرباين:      

 بن أىسد. كركاه غّبه، عن عاصم األىحوؿ، عن سىوىادىة بن عاصم، عن ا٢بكم بن عمرك الًغفىارًم. يقصد أف غّبه ركاه موقوفا.ا
 كقاؿ الدارقطِب: خالفو شعبة، أم خالف شعبة عبد العزيز، فركاه عن عاصم موقوفا.      
)كتاب ُب السنن كالدارقطِب  ،(385( رقم )1/107سؤر ا٤برأة،  ارة، باب)كتاب الطها٤بصنف قلت: أخرجو عبد الرزاؽ       

ما الطهارة باب كتاب )ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 418)رقم  (1/209الطهارة، باب النهي عن الغسل بفضل غسل ا٤برأة، 
كمعمر كشعبة ثقتاف  موقوفا.اصم األحوؿ، عن عبد اهلل من طريق معمر كشعبة، كبلٮبا عن ع( 1/192 النهي عن ذلكُب جاء 

 أثبت من عبد العزيز بن ا٤بختار راكم ا٤برفوع، فاألرجح أف ا٢بديث موقوؼ. احافظاف، فهم
 . (42ذا الباب ىو موقوؼ، كمن رفعو فهو خطأ. العلل الكبّب للَبمذم )قاؿ البخارم: كحديث عبد اهلل بن سرجس ُب ى       
 (.1/201ذيب السنن )كصحح كقفو أيضا ابن القيم ُب هت أكىل بالصواب. كىذا موقوؼ كىوكقاؿ الدارقطِب:       

ُب كأٞبد  (،381)رقم  (1/360)كتاب الطهارة، باب ُب الرجل كا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، ُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (3)
ُب كالبزار (، 375)رقم ( 1/83)باب النهي عن ذلك، )كتاب الطهارة: ُب السنن ، كابن ماجو (572( رقم )2/14)ا٤بسند 
 كالبزار: كال يغتسل أحدٮبا بفضل اآلخر.  وكزاد ابن ماج كلهم من طريق ا٢بارث األعور، عن علي بو.( 846( رقم )3/80)ا٤بسند 
 إال من ىذا الوجو. قاؿ البزار: ال نعلمو يركل عن عليٍّ، عن النيب       
بعضهم، كخرج لو أصحاب السنن األربعة، كقاؿ الذىيب: كالظاىر أنو كاف م كذب ُب ، ككثقو ذبو غّب كاحدا٢بارث كك       

٥بجتو كحكاياتو، أما ا٢بديث النبوم فبل، كقاؿ: كا١بمهور على توىْب أمره. كقاؿ ابن حجر: ُب حديثو ضعف. ميزاف االعتداؿ 
 (.315/ 1ح الزجاجة )ضٌعف البوصّبم األثر ُب مصبا ذا قلت: ك٥ب (.86(، كتقريب التهذيب )ص1/400)
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 :آثار الصحابة

  .(1)أنو هنى أف يغتسل الرجل كا٤برأة من إناء كاحد عن أيب ىريرة  - 1

رث قاؿ: توضأت جويرية بنت ا٢بارث، كىي عمتو، قاؿ: ابن ا٢بعن كلثـو بن عامر   -2
  .(2)ذبت اإلناء كهنتِب، كأمرتِب أف أىريقو، قاؿ: فأىرقتوفأردت أف أتوضأ بفضل كضوئها، فج

، فأردت أف أتوضأ من عن أيب العالية قاؿ: كنت عند رجل من أصحاب النيب   -  3
  .(3)عنده فقاؿ: ال تتوضأ بو فإنو فضل امرأة

 ذه األحاديث:كجو االختالؼ بين ىالمطلب الثاني:  

األحاديث األكىل تفيد جواز استعماؿ الرجل فضل كضوء ا٤برأة للتطهر بو، بينما ظاىر 
 . األحاديث األخرل يفهم منها ٙبرًن ذلك

                                     
كابن  (،386)رقم  (1/361)كتاب الطهارة، باب ُب الرجل كا٤برأة يغتسبلف ٗباء كاحد، ُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (1)

 من طريق يزيد بن ىاركف، أنا سليماف، عن أيب سهلة، عن أيب ىريرة بو. (200( رقم )1/402ط )ذر ُب األكسا٤بن
 ، كىو تابعي ثقة.مواله ركل عن، كوُب، موىل عثماف بن عفافكىذا إسناد صحيح، كسليماف ىو التيمي، كأبو سهلة ىو    
كأبو عبيد ُب الطهور ، (358)رقم  (1/353)كتاب الطهارة، باب من كره أف يتوضأ  بفضل كضوئها، ُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (2)

 .هاجر أيب ا٢بسن عن كلثـو بن عامرعن م ا٤بسعودم من طريق ككيع (7/227)البخارم ُب التاريخ ، ك (150)ص
، كذكره البخارم ُب تارٱبو، كابن أيب حاًب ُب ا١برح ذكره ابني ًحبَّاف ُب التابعْب من كتاب "الثقاتك  لو صحبة.ككلثـو قيل:     

 كا٤بسعودم ثقة اختلط بآخرة إال أف ركاية ككيع عنو صحيحو، ركل لو أىبيو داكد، كالنَّسىائي، كابن مىاجىٍو.كالتعديل، كسكتا عنو، ك 
 كالباقي ثقات، لكن اختلف ُب إسناده على مهاجر. 

من طريق معمر، عن جابر بن يزيد ا١بعفي، عن  (377( رقم )1/106)كتاب الطهارة، باب سؤر ا٤برأة،ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ أخرجو     
عن ابن يزيد أك ابن زيد هنتِب أـ سلمة أك  ،عن مهاجر ،عن أيب عوانة ،مسدد عن (7/227ذم قرابة ١بويرية، عنها، كالبخارم ُب التاريخ )

 جابر بن يزيد ضعيف جدنا.ك  .بعض أزكاج النيب
يثم بن ٝبيل، عن شريك، عن مهاجر الصايغ، حدثِب ابن لعبد الرٞبن من طريق ا٥ب (151ص) أخرجو أبو عبيد ُب الطهورك    

 .ٱبطىء كثّبابو. كشريك ىو ابن عبد اهلل، كىو صدكؽ 
عن  (361( رقم )1/354، )كتاب الطهارة، باب من كره أف يتوضأ  بفضل كضوئهاُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (3)

  ككيع، عن خالد بن دينار، عن أيب العالية.
 كىذا اسناد متصل، كركاتو كلهم ثقات.    
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 جواب اإلماـ ابن بطاؿ:المطلب الثالث: 
أنو هنى أف يتوضأ الرجل  عن النيب  م: كحديث ابن عمر ىذا يعارض ما رك اهلل قاؿ رٞبو

بفضل ا٤برأة. ركاه شعبة عن عاصم األحوؿ، ٠بعت أبا حاجب ٰبدث عن ا٢بكم الغفارم، عن النيب 
. عن عبد اهلل بن سرجس، عن النيب كركاه عاصم األحوؿ ،  .مثلو. كأحاديث اإلباحة أصح

ا بنانا، كأطيب رٰبنا. كىو قوؿ عن فضل كضوء ا٤برأة، فقاؿ: ىن ألطف من كقد سئل ابن عباس 
ره زيد بن ثابت كٝبهور الصحابة كالتابعْب إال ابن عمر فإنو كره فضل كضوء ا١بنب كا٢بائض. كك

  . (1)أف يتوضأ الرجل بفضل ا٤برأة سعيد بن ا٤بسيب، كا٢بسن البصرم

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 
ا٤بسألة الٍب كقع فيها  حصرالبد من  كمناقشتها، قبل ا٢بديث عن مسالك أىل العلم،

تطهر الرجل كا٤برأة معا من إناء كاحد جائز بدليل األحاديث السابقة ُب  فٌ : إقوؿأ، فبدقة االختبلؼ
، فقهاء األمصار كأئمتهاذا قاؿ ، كّٔأك معارضة كال ٙبتمل أم تأكيلذلك، الباب، كىي صرٰبة ُب 

 .(2)كاحد لرَّجلي كا٤برأةي ًمن إناء: أىف ال بأسى أىف يىغتسلى االفقهاءعامَّة : كىو قوؿي اإلماـ الَبمذم قاؿ
 .(6)االتفاؽ عليو (5)كالنوكم ،(4)كالقرطيب ،(3)القاضي عياض بل نقل

، ألنو مل يرد ُب ىذا أم هني عنو  ؛(7)كالرجل بفضل الرجل بفضل ا٤برأةذا تطهر ا٤برأة كك 
 عن أىيب ىريرة، ال ينجس ما ينجسو، كا٤بؤمنعليو ، كاألصل ُب ا٤باء الطهارة حٌب يطرأ   أنو

                                     
 ( 295- 1/294) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (1)
 من سننو. 62قالو على أثر حديث ميمونة، كىو رقم  (2)
 (.2/166) 2، طكماؿاإل القاضي عياض،  (3)
 (584-1/583) 3ط ،المفهمالقرطيب، ( 4)
 (3/121) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،  (5)
أيضا ما كافق  -كما سبق نقلو   -ذلك فخالف االتفاؽ، إال أنو كرد عنو أنو هنى عن  قلت نسب بعضهم إىل أيب ىريرة ( 6)

كىو من  ركاة األثر كىم ُب ركاية النهي عنو، إذ كيف تغيب عنو األحاديث مع كثرهتا،هور السلف، فيحتمل أف يكوف أحد فيو ٝب
 الصحابة رضي اهلل عنهم حفظا للسنة، كاهلل تعاىل أعلم.  أكثر

(. كقاؿ 3/121) 1ط ،شرح صحيح مقلم. قاؿ اإلماـ النوكم: كأما تطهّب ا٤برأة بفضل الرجل، فجائز باإلٝباع أيضا (7)
 (.1/17) 1، طتنايحالفضل الرجل. ال نعلم أحدا كره للمرأة أف تتوضأ با٢بافظ الذىيب: 

قلت: جاء ُب بعض أحاديث الباب النهي عن تطهر ا٤برأة بفضل الرجل، كىي صحيحة، فبل أدرم كيف يصح إٝباع على        
 خبلؼ النصوص؟!
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فلما  فتفقده النيب ، فذىب فاغتسل ُب طريق من طرؽ ا٤بدينة، كىو جنب فانسلٌ  لقيو النيب 
يتىًِب كأنا جينيب فىكىرىت أىف أيجىاًلسك حٌب ، لىقً سوؿ اهللقاؿ: يا ر  ىيرىيٍػرىة،ا أين كنت يا أبجاءه قاؿ: 

 ًإفَّ  اهلل : سبحاف، فقاؿ رسوؿ اهلل أىٍغتىًسل
ي
 يػىٍنجيسؤمن الا٤ب

ىذا  أف ابن رجب اإلماـكذكر  .(1)
طهارهتا،  على  ففضبلتو الطاىرة باقيةليس بنجس، كإذا مل يكن ٪بسا دليل على أف ا١بنب  ا٢بديث

كقاؿ . (2)(بْب العلماء، كال نعلم بينهم فيو اختبلفا لعرؽ كالريق، كىذا كلو ٦بمع عليوكالدمع كا
يِّا كمىيّْتنا فأما ا٢ب ا٤بسلم هارةُب ط يمعظ أىصل ىذا ا٢بديث): ُب شرحو للحديث اإلماـ النوكم  يحى

مذىبنا م ىذا ة حكم ا٤بسلكالنجاسالطهارة  كأما الكافر فحكمو ُب...ٝباع ا٤بسلمْبر بإفطاى
اد ا٤بر ف (3) َّ يه  ىه مه ُّ  :اهلل  قوؿ كأما ،من السلف كا٣بلف ب ا١بماىّبكمذى
اس سىة ىمعضاءأف أ كليس ا٤براد ،عتقاد كاالٍسًتٍقذىارالة ا٪بى ا فإذ ،ٮباك٫بو  ة البوؿ كالغائطكنجاس ٪بًى

كاف ٧بيًٍدثنا أك جينيبا أك اء  سىو  اتطىاًىر  كدمعو ابوليعك  مسلما كاف أك كافرا فعرقو يطهارة اآلدم تثبت
  .(4)(ٝباع ا٤بسلمْبإضا أك نػيفىساء كىذا كلو بحائ

لوركد  ،بفضل طهور ا٤برأةالرجل تطهر ل العلم ىو ذا تقرر ىذا فالذم استشكلو أىكإ
ذه ى عنالظاىرم  ختبلؼاال دفعُب اختلفت مسالكهم قد ك  فيو كما سبق نقلها.متعارضة أحاديث 

 كىي: األحاديث،
ُب تعليقو على حديث عائشة قاؿ  ،ا٣بطايب منهم اإلماـ ،قاؿ بو البعض: مقلك النقخ

فيو دليل على أف فضل كضوء ا٤برأة طاىر، كأف الوضوء بو جائز، كأف النهي ُب )رضي اهلل عنها: 
، بىتف ثػى عيل حديث ا٢بىكىم بن عىٍمرك، كإييصحح ٧بمد بن ًإ٠بامل ): البغوم قاؿك   .(5)(ذلك منسوخ

                                     
ُب (، كمسلم 283)رقم ( 1/46))كتاب الغسل، باب عرؽ ا١بنب كأف ا٤بسلم ال ينجس، ُب الصحيح أخرجو البخارم   (1)

)كتاب الطهارة، ُب السنن (، كأبو داكد 371) رقم( 1/195) على أف ا٤بسلم ال ينجس،)كتاب ا٢بيض، باب الدليل الصحيح 
رقم ( 1/107)، باب مصافحة ا١بنبكتاب الطهارة، )ُب السنن (، كابن ماجو 231)رقم( 1/40)باب ُب ا١بنب يصافح، 

ُب السنن (، كالنسائي 121)رقم ( 1/39))كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب مصافحة ا١بنب، ُب السنن كالَبمذم  (،534)
 (.269رقم )( 1/50) )كتاب الطهارة، باب ٩باسة ا١بنب ك٦بالستو،

 (.1/344) 2ط ،فتح البارم ابن رجب، (2)
 28 سورة التوبة: اآلية:  (3)
 (.3/176) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،   (4)
 (1/109) 1ط ،أعالـ القننا٣بطايب،  (5)
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أحاديث بأف النهي ىو ا٤بنسوخ على كوف  (2)بن العريبأبو بكر اإلماـ استدؿ ك  .(1)(، فمنسوخبىتثػى 
٤با أراد أف يغتسل من اإلناء، قالت لو ميمونة: إين قد توضأت منو،  اإلباحة متأخرة، بدليل أنو 

  .(3) كىذا يدؿ على مقدـ النهي، فبْب أف ا٤باء ال ٯبنب، كرفع ما تقدـ
 ابن أف حديثيبجـز ، إذ ةا٤بنسوخ ىي باحةكعكس اإلماـ ابن حـز األمر كذكر أف اإل

ما ىو ف حكمهإ)قاؿ: ك ، منسوخاف ،يغتسل بفضل ميمونة فاكك  ،ءي يػينىجّْسو شاء ال٤با إف: عىبَّاس
 ضأ الرجل أىك أىف يغتسل بفضل طهور ا٤برأة، ببل شكو عن أف يت قبل هني رسوؿ اهلل  الذم كاف

 بالنهي السبلـ وعلي نطق ْبعا، حوخ قطربين منس٣با نيأىف حكم ىذ ْب منا، فنحن على يق ىذُب
  .(4)(ا ىذفيهما، ال مرية ُب اعم

كمل تعرؼ تواريخ كركد ىذه يثبت ذلك،  ألنو مل يرد دليل قوم ؛كالقوؿ بالنسخ ال يصح
، اريخ، فإنو ال يكفي للقوؿ بالنسخكحٌب لو عرؼ التالنصوص، حٌب يعرؼ ا٤بتقدـ كا٤بتأخر منها، 

سبق كما   إال بيقْبثبت فقط، كليس بقاطع، كالنسخ ال يمل كما استدؿ بو اإلماـ ابن العريب ٧بت
 ، كاهلل تعاىل أعلم.تقريره

سبلـ، إذ مل ينقل عن أحد أما ما ذىب إليو اإلماـ ابن حـز فقد شذ بو عن علماء أىل اإل
ذىب أئمة الفتول باألمصار إىل أنو ال )قالوا باإلباحة، قاؿ ابن القصار:  ٝباىّبىم، بل مثل قولو
ضوء من فضل ا٢بائض كا١بنب، مثل أف يفضل ُب إنائهما ماء بعد فراغهما من غيسلهما، بأس بالو 

فيجوز للرجل أف يتوضأ بفضل كضوء ا٤برأة كغسلها، إال أٞبد بن حنبل، فإنو قاؿ: ال ٯبوز أف يتوضأ 
كل من جاء   قولو ابن القصار على كأقرٌ  .(5) (بو ا٤برأة أك اغتسلت بو متفردة ما توضأت من فضل

بعده، كرأم اإلماـ أٞبد مبِب على فعل ٝباعة من الصحابة، كأما أحاديث اإلباحة كالنهي فهي 
   .مضطربة عنده

                                     
 (.2/28) 2، طشرح القنةالبغوم،  (1)
 11، طالقيرق. الذىيب، 543ىو اإلماـ ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر األندلسي ا٤بالكي، ا٤بعركؼ بابن العريب، توُب سنة  ( 2)
(20/197.) 
 (.1/72) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب،   (3)
(4)   ،  (.1/206)د ط  ،المحلىابن حـز
 (.1/294) 3ط ،صحيح البخارم شرح ،ابن بطاؿ  (5)
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على النهي ٞبل ٍب اختلفت طرؽ ا١بمع عندىم، فبعضهم ، ٝباعة أخذ بوك  مقلك الجمع:
البعض  ٞبل، ك (1)ُب اإلناء يبقىدكف الفضل الذم  ،ما ساؿ كفضل عن أعضائها عند التطهر بو

كراىية الوضوء بفضل األجنبية، ليذكرىا أثناء الغسل   يقصد بالنهيأك ، (2)النهي على التزيو اآلخر
كقوؿ أٞبد إف األحاديث من الطريقْب )قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  .(3)كاشتغاؿ الباؿ ّٔا، كاهلل أعلم

النهي على ما تساقط من ذر ا١بمع، كىو ٩بكن بأف ٙبمل أحاديث مضطربة إ٭با يصار إليو عند تع
  .(4)(األعضاء، كا١بواز على ما بقي من ا٤باء، أك ٰبمل النهي على التنزيو ٝبعا بْب األدلة. كاهلل أعلم

َبجيح أحاديث ا١بواز على ب أىل العلم، كذلكذىب كثّب من  كإليو مقلك الترجيح:
ذكرناىا ُب الرخصة كاألحاديث الٍب )قاؿ البيهقي:  ألف أحاديث النهي متكلم فيها، أحاديث النهي،

  .(5)(أصح، فا٤بصّب إليو أكىل
ة ُب ىذا الباب ميٍضطىرًبىة ال تقـو ّٔا حيجَّة كراىيثىار ُب الآلا) قاؿ اإلماـ ابن عبد الرب:ك 

يث جابر كحد يثحد كمثل بن عيمىر ىذااة مثل حديث احاإًلباح ىي الواردة بكاآلثىار الصّْح
كقد كردت آثار ُب ىذا الباب مرفوعة بالنهي عن أف يتوضأ ): موضع آخر كقاؿ ُب .(6)(ةعائش

الصحيح عندم ما ركم ٩با  ألف ؛كمل أر لذكر تلك اآلثار كجها ُب كتايب ىذا ...الرجل بفضل ا٤برأة 
 مثل ىذا آثار كثّبة عن النيب كُب  ...مثل حديث ىذا الباب كحديث عائشة  ،يضادىا كٱبالفها

  .(7)(كاهلل ا٤بستعاف ،فبل كجو لبلشتغاؿ ٗبا ال يصح من اآلثار كاألقواؿ ...صحاح 

                                     
 (.93-1/92) 1ط لو، معالم القننك(، 1/109) 1ط ،أعالـ القننا٣بطايب،   (1)
 1ط ،الكاشف عن حاائق القننالطييب، (، ك 14/164) 1ط ،التمهيدابن عبد الرب، (، ك 93-1/92) ا٤بصدر السابق(   2)
 (.1/27)1، طتسبل القالـالصنعاين، (، ك 1/288) 1، طشرح تسنن أبي داكد العيُب،(، ك 107/ 2)
 (.1/72) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب،   (3)
 (.1/397) 1ط ،فتح البارمابن حجر،   (4)
 (.1/278) 1ط ،معرفة القننالبيهقي،   (5)
 (1/170) 2ط ،االتستذكارابن عبد الرب،   (6)
 .(14/165) 1ط ،التمهيدابن عبد الرب،   (7)
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 كال شك ُب أف ىذه األحاديث أصح كأشهر عند): ُب أحاديث اإلباحة كقاؿ القرطيب
كأما ا٢بديث الذم جاء بالنهي، ىو )كقاؿ اإلماـ النوكم:  .(1)(احملدثْب، فيكوف العمل ّٔا أكىل

 .(2)(فأجاب العلماء عنو بأجوبة: أحدىا أنو ضعيفحديث ا٢بكم بن عمرك، 

 : أمراف ذىبوا إليوفيما  ا١بمهور اعتمد عليوما كٝبلة 

ال ، ك صحيحة بل ىي ،نهي فيها ضعف، كىذا ال ٲبكن التسليم بوكوف أحاديث ال  األكؿ:
كبينوا كجو من قاؿ بضعفها، كأجابوا عنو، فبل يبقى  ،صححها األئمة إذ ؛ٲبكن تضعيفها ٗبا ذكركا

 قوؿ من قاؿ بضعفها.
من إناء كاحد،  مع أزكاجو يب ر النالصحيحة الٍب كرد فيها تطهٌ ىو أف األحاديث : ثاينال

ف الرجل ال بد أف يستعمل فضل ا٤برأة ، ألجواز تطهر الرجل بفضل ا٤برأةأيضا ٲبكن أف يستفاد منها 
نساء إذا توضئوا من ماء الرجاؿ كال) :اإلماـ ابن القصار قاؿ، امرأتو من إناء كاحد كقت اغتسالو مع

ا٤برأة كالرجل إف )كقاؿ اإلماـ ابن عبد الرب:  .(3) (الرجل يكوف مستعمبل لفضل ا٤برأة ال ٧بالةف ،كاحد
 لـو أف كل كاحد منهما متوضئ بفضلفمع ،كالرجل إذا اغَبفا ٝبيعا من إناء كاحد ُب الوضوء

اغَبافهما من اإلناء يكوف على التعاقب؛ لغلبة صغر أكانيهم ): (5)كقاؿ اإلماـ ابن ا٤بلقن .(4)(صاحبو
ذر تساكيهما ُب االغَباؼ من غّب تعاقب، فيقتضي جواز اغتساؿ الرجل بفضل طهور أكانيهم كتع

هما ا٤برأة لتأخر اغَباؼ الرجل عن ا٤برأة ُب بعض االغَبافات، كإف كاف لفظ ا٢بديث ٧بتمل لشركع
أف يعَبض عليو بأف كىذا معُب صحيح إال  .(6)(لكن ليس فيو عمـو ،ُب االغتساؿ دفعة كاحدة

انفراد أحدىم بفضل اآلخر، أما لو شرعا عن  ينهالىو  ا٤بصرح بو ُب األحاديث الٍب جاءت بالنهي

                                     
 (584-1/583) 3ط ،المفهمالقرطيب،   (1)
 (3/121) 1ط ،صحيح مقلمشرح النوكم،   (2)
 ( بتصرؼ يسّب.1/294) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ  (3)
 .(14/164) 1ط ،التمهيدابن عبد الرب،   (4)
د  ،الضو  الالمعالسخاكم، ق. 804، أبو حفص األندلسي األصل ا٤بصرم الدار، ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن. توُب سنة ىو اإلمـا عمر بن علي  (5)

 (.1/100) د ط
 (2/30) 1ط، اإلعالـ بفوائد األحكاـ، قنابن ا٤بل  (6)
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كاهلل ، أحدٮبا بفضل اآلخر أنو ال يسمى تطهر أم ،ذ من اإلناء فهذا غّب منهي عنوُب األخ معا
    تعاىل أعلم.

اغتسل بفضل طهور بعض  وأن كبعد ىذا فاألحاديث ٨بتلفة ُب الباب، إذ صح عنو 
التطهر بفضل  نسائو، كصح عنو النهي أيضا عن ذلك، ٍب اختلف الصحابة ُب ا٤بسألة فبعضهم كره

، اهلل عنهم أٝبعْبرضي من العلم أخذ ٗبا بلغو  ، ككلّّ ال يرل فيو بأسا طهور ا٤برأة، كالبعض اآلخر
كاهلل تعاىل  -األكىلكلعل ، مع اختبلؼ الصحابة أيضا ثكّٔذا يصعب الَبجيح بْب ىذه األحادي

بإبقاء أحاديث ا١بواز على ظاىرىا، كٞبل أحاديث النهي على التنزيو، أك ىو القوؿ با١بمع،  -أعلم 
أهنم مل ل طهور ا٤برأة على ما ساؿ من األعضاء، كما ٰبمل رأم الصحابة الذين كرىوا التطهر بفض

الرأم ىو أعدؿ األقواؿ، ألف فيو موافقة أئمة الفتول ُب األمصار  ىذا كلعل .تبلغهم أحاديث ا١بواز
كأما اإلماـ ابن بطاؿ فيظهر أنو مع صحتها، األخرل ، دكف رد للنصوص الشرعية (1)ُب القوؿ با١بواز

 كأحكم. كاهلل تعاىل أعلم ماؿ إىل ترجيح أحاديث ا١بواز،

 

                                     
قاؿ ابن عبد الرب: كالذم ذىب إليو ٝبهور العلماء كٝباعة فقهاء األمصار أنو ال بأس أف يتوضأ الرجل بفضل ا٤برأة كتتوضأ   (1)

 (.14/164) 1ط ،التمهيدصحاح.  مل تنفرد، كُب مثل ىذا آثار كثّبة عن النيب  ا٤برأة بفضلو انفردت باإلناء أك
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 التعرم في الخلوة.مقألة  :الثالث المبحث

 :األحاديث الواردة في المقألةالمطلب األكؿ: 

 األحاديث المبيحة لذلك:

بنو ًإٍسرائيل يغتسلوف عيرىاة، ينظر بعضهم ًإىل  : كانتقاؿ أف النيب   رةأيب ىري عن  -
، فذىب (1)معنا ًإال أنو آدر لف يػىٍغتىسكاهلل ما ٲبنع موسى أ وا:بعض، ككاف موسى يػىٍغتىًسل كحده، فقال

، مرة يػىٍغتىسل، فوضع ثىوبو على حجر، ففر ا٢بجر بثوبو، فخرج موسى ُب ًإٍثره، يقوؿ: ثػىٍويب يا حجر
 ميوسى، كقالت: كاهلل ما ٗبوسى من بىٍأس، ثويب يا حجر، ثويب يا حجر، حٌب نظرت بنو ًإٍسرىائيل إىل

ا ضىٍرب ةستة، أك سبع ا٢بىجىركاهلل ًإنَّو لىنىدىبه ب ضىٍربا. قاؿ أىبو ىريرة: با٢بىجىر طىًفق، ك كأخذ ثىوبو
 .(2)با٢بىجىر

ذىىىب،  نا فىخىرَّ عليو جىرىاد معيٍريىان وب يغتسلا أىيُّ : بػىٍيناؿق أف النيب   ىريرة عن أىىب  -
ًتك، زَّ قاؿ: بلى كع ا تػىرىل؟عم تكأىٍغنػىيٍ  مل أكنُب ثىوبو، فناداه ربو: يا أىيوب أ ٰبىٍتىًثيأىيُّوبي  فجعل

بػىرىكىًتك كلكن ال غُب يب عن
 (3). 

 األحاديث الواردة في النهي:

: يا رسو  عن جدّْه ، عن أبيوبن معاكية عن بػىٍهز بن حىًكيم  - نا عوراتي اهلل  ؿ، قاؿ: قلتي
؟ قاؿ ،ما نأٌب منها ًينيك أك من زكجًتكإال  احفظ عورتك: كما نذري قاؿ: قلت: يا  .ما ملكت ٲبى

                                     
 (.1/45) مادة أدر،  2، طالنهايةآدر: أم انتفخت خصيتو. ابن األثّب،   (1)
ُب كمسلم (، 278)رقم ( 1/46)اغتسل عريانا كحده ُب ا٣بلوة،  )كتاب الغسل، باب منُب الصحيح أخرجو البخارم   (2)

  .(339)رقم( 1/187)از االغتساؿ عريانا ُب ا٣بلوة، )كتاب ا٢بيض، باب جو الصحيح 
ُب كالنسائي (، 279)رقم ( 1/46)اغتسل عريانا كحده ُب ا٣بلوة،  ) كتاب الغسل، باب منُب الصحيح أخرجو البخارم   (3)

 (. 409)رقم ( 1/70)ة، باب االستتار عند االغتساؿ، )كتاب الطهار السنن 
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قاؿ:  فبل يرينَّها. ف ال يرينَّها أحدإف استطعتى أ: ؟ قاؿكاف القوـي بعضيهم ُب بعض، إذا  اهلل رسوؿ
   . (1)الناس أحق أف ييٍستىحيا من اهللي ، قاؿ:  إذا كاف أحدينىا خالياقلت: يا رسوؿ اهلل

از ببل إزار، فصعدرأل رجي   أف رسوؿ  عن يػىٍعلى  – اهلل  ا٤بنرب، فحمد بلى يغتًسلي بالربى
  .(2) أحديكم فليىٍستىَبٍ  فإذا اغتسل، كالسََّب اءحىييّّ ًستّّْبه، ٰبب ا٢بي عليو، ٍب قاؿ: إف اهلل كأثُب 

 

 
                                     

كتاب ا٢بماـ، باب النهي عن التعرم،   )ُب السنن ، كأبو داكد (20034( رقم )33/235)ُب ا٤بسند خرجو أٞبد أ  (1)
(، 1920)رقم ( 1/333)باب التَّسىَبًُّ عند ا١بمىاع، ) كتاب النكاح، ُب السنن (، كابن ماجو 4017الرقم ( 1/601)

الكربل السنن (، كالنسائي ُب 2769) رقم( 1/621)جاء ُب حفظ العورة،  )كتاب األدب، باب ماُب السنن كالَبمذم 
)ٙبفة األخيار بَبتيب شرح كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار ، (8923( رقم )8/187رأة إىل عورة زكجها، ا٤ب)كتاب باب نظر 

)كتاب اللباس، ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم  (،990) ( رقم19/413) الكبّبا٤بعجم كالطرباين ُب ، (4982( رقم )7/94ا٤بشكل، 
   عن ّٔز بو. طرؽ( من 1/199ف السر أفضل، )كتاب الطهارة، باب كو  الكربل كالبيهقي ُب السنن ،(4/296

ماـ علقو اإلىذا حديث صحيح اإلسناد كمل ٱبرجاه، ككافقو الذىيب، ك كقاؿ ا٢باكم:  كقاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن.      
( كقاؿ ا٢بافظ ابن 278)رقم ( 1/45)ب الغسل، باب من اغتسل عريانا، ُب الصحيح )كتا البخارم بصيغة ا١بـز عن ّٔز

 (. كحسنو الشيخ األلباين ُب صحيح السنن.1/508حجر: فاإلسناد إىل ّٔز صحيح. الفتح )
ز بن حىكيم بن معاكية، كأبيو فهما صدكقاف.         قلت: إسناد ا٢بديث حسن من أجل ّٔى

ا٢بماـ، باب النهي عن التعرم،  )كتابُب السنن (، كأبو داكد 17968( رقم )29/484)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد   (2)
( من طريق 406)رقم ( 1/70)عند االغتساؿ،  )كتاب الطهارة، باب االستتارُب السنن ، كالنسائي (4012)رقم ( 1/600)

 زيىّب بن معاكية، عن عبد ا٤بلك بن أيب سليمافى العىٍرزىميّْ، عن عطاء، عن يعلى بو.
ُب أخرجو أٞبد  :طاء، عن صىفواف بن يعلى، عن أبيوبًد ا٤بلًك بن أيب سيليمافى، عن عكخالفو أبو بكر بن عٌياش، فركاه عن ع      

 (،4013)رقم ( 1/600)ا٢بماـ، باب النهي عن التعرم،  )كتابُب السنن (، كأبو داكد 17970( رقم )29/484)ا٤بسند 
 (.407)رقم( 1/70)ة، باب االستتار عند االغتساؿ، )كتاب الطهار ُب السنن كالنسائي 

. كقاؿ أبو حاًب ُب حديث أيب بكر: ليس بذاؾ. العلل البن أيب حاًب         (.1/211)كقاؿ أبو داكد: األكؿ أًبى
أبو بكر بن عياش شيئا، ككاف أبو بكر ُب حفظو شيء، كا٢بديث حديث الذم ركاه زىّب، فيو كقاؿ أبو زرعة: مل يصنع       

 (3/149العلل البن أيب حاًب ). كأسباط بن ٧بمد، عن عبد ا٤بلك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية عن النيب 
بن عياش دكف سندا، ألف أبا بكر  كىو عندم أصحكقاؿ األلباين ُب تعليقو على قوؿ أيب داكد: يعُب لفظا، كىو كما قاؿ،       

زىّب ُب ا٢بفظ، فمخالفتو إياه تدؿ على أنو مل ٰبفظ، كأف احملفوظ ركاية زىّب عن العرزمي، عن عطاء عن يعلى. كيؤيده أف ابن 
  (.7/368)أىب ليلى ركاه أيضا عن عطاء، عن يعلى بو ٨بتصرا. أخرجو أٞبد. ٍب أكرد للحديث شاىدين. اإلركاء 
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  كجو االختالؼ بين ىذه األحاديثالمطلب الثاني: 

كيعلى رضي اهلل  معاكية االتعرم ُب ا٣بلوة، بينما حديثيفيداف جواز  حديثا أيب ىريرة 
 .التعرم مطلقا ًنر ظاىرٮبا  ٙب عنهما

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:المطلب الثالث: 

دليل على إباحة التعرم ُب ا٣بلوة عليهما السبلـ كأيوب  سىحديث مو  ُبقاؿ رٞبو اهلل: 
 من الذين أمرنا أف هنتدم عليهما السبلـ وب كموسىللغسل كغّبه، ٕبيث يأمن أعْب الناس، ألف أي

ف اهلل ، كمل يعاتبو على غسلو عرياننا، كلو كلٌ ف اهلل عاتب أيوب على ٝبع ا١براد، أال ترل أ(1)ّٔداىم
ا من  عباده االستتار ُب ا٣بلوة كاف ُب ذلك حرج على العباد، إذ كاف ا٤بغتسل من ا١بنابة ال ٯبد بدن

إال أف االستتار ُب ا٣بلوة ، عراة كانوا أك مكتسْب ...خلقو ال يغيب عنو شيء من تعاىل كاهلل ،التعرم
إف اهلل أحق أف قاؿ:  أف النيب  غّب كاجب. كأما حديث ّٔز بن حكيمو كى من حسن األدب...

، فهو ٧بموؿ عند الفقهاء على الندب كاالستحباب للتسَب ُب ا٣بلوة ال على اإلٯباب ٤با يستحى منو
 .(3)((2)ذكرناه

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

 على جواز ثي أيب ىريرة مسلك ا١بمع، كذلك ٕبمل حدياتفقت كلمة أىل العلم على 
 استحبابرضي اهلل عنهم على  كحديثي معاكية كيعلىعند ا٢باجة كاالغتساؿ،  ُب ا٣بلوة عرمالت

بوب اإلماـ البخارم على حديثي أيب ىريرة السابقْب، كحديث ّٔز الذم فقد ، ُب ا٣بلوةالتسَب 

                                     
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: كىذا إ٭با يأٌب على رأم من يقوؿ شرع من قبلنا شرع لنا، كالذم يظهر أف كجو الداللة منو أف النيب   (1)
  .فتح البارمقص القصتْب، كمل يتعقب شيئا منهما؛ فدؿ على موافقتهما لشرعنا، كإال فلو كاف فيهما شيء غّب موافق لبينو، 
 (.1/508) 1ط
 أحاديث الباب  سبق ٚبرٯبو ُب  (2)
 (.394-393 -1/392) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،   (3)
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باب من اغتسل عريانا كحده ُب ا٣بلوة، كمن تسَب فالتسَب أفضل. كقاؿ ا٢بافظ )أكرده معلقا بقولو: 
 .(1)( ابن حجر: ٯبمع بْب ا٢بديثْب ٕبمل حديث ّٔز بن حكيم على األفضل، كإليو أشار ُب الَبٝبة

من غّب  مع استحباب التسَب مطلقا، ،من العلماء التعرم ُب ا٣بلوةٝباعة أجاز ك 
كذكر مسلم حديث )القاضي عياض: قاؿ ، حصوؿ تعارض بْب ىذه األحاديثإشارة إىل 

موسى كتطهره عريانا، فيو جواز ذلك ٕبيث يأمن أف ينظره الناس، كأف ا٤بستحب على كل 
 .(2) (حاؿ االستتار

، كًإف كاف خاليا؛ لقوؿ النيب ) كقاؿ اإلماـ ابن قدامة: : فاهلل كييٍستىحىب التسىَبُّ
  .(3)(أحق أىف ييٍستىٍحيا منو من الناس

ى ا٢بجر، كدخولو ُب كُب كضع ثوبو عل): تعليقا على ا٢بديث قاؿ اإلماـ القرطيبك 
كمنعو ابن أيب ليلى، كاحتج دليل على جواز ذلك، كىو مذىب ا١بمهور،  ا٤باء عريانا

   . (1)(: ال تدخلوا ا٤باء إال ٗبئزر، فإف للماء عامرا، كىو قولو (4)يصحمل ٕبديث 

                                     
 (.1/508) 1ط ،فتح البارمابن حجر،   (1)
 (.2/189) 2، طكماؿالقاضي عياض، اإل   (2)
 (.1/306) 8ط ،المغنيابن قدامة،   (3)
ٓب بن س خ من أىىل ا٢بجاز، يقاؿ لو:( من طريق شي10/518أخرجو ابن عدم ُب الكامل )  (4) ًعيد، عن أىيب الزبّب عن ٰبى

  ال يدخل أىحدكم ا٤باء ًإال ٗبئزر فإف للماء عامرا.جابر مرفوعا: 
 (.8/277التاريخ الكبّب )كقاؿ البخارم ُب ٰبٓب بن سعيد: منكر ا٢بديث.       
(، كابن عدم ُب 644) ( رقم2/241)ُب األكسط (، كابن ا٤بنذر 1807( رقم )3/343)ُب ا٤بسند كأخرجو أبو يعلى       

 أف يدخل ا٤باء ًإال ٗبئزر. هنى رسوؿ اهلل  من طريق ٞباد بن شيعىيب، عن أىيب الزبّب عن جابر بلفظ:( 3/323)الكامل 
 أىيب الزبّب غّب ٞباد بن شعيب. كعن ،كقاؿ ابن عدم: كىذا ا٢بديث ليس يركيو ّٔذا اللفظ: أىف يدخل ا٤باء غّب أيب الزبّب      
كقاؿ ابن  ابن معْب ُب ٞباد بن شعيب: ليس بشيء، كال يكتب حديثو، كقاؿ البخارم: فيو نظر، كقاؿ النسائي: ضعيف.كقاؿ 
 الزبّب عن جابر، كساؽ ىذا ا٢بديث. كقاؿ ا على غّب ًجهىتها، كقاؿ: كىو الذم ركل عن أيب: يقلب األىخبار كيركيهحباف

(، كآّركحْب 323-3/322يب الزبّب، عن جابر، كساؽ ا٢بديث. الكامل )الذىيب: كمن مناكّبه ما ركاه ٝباعة عنو، عن أ
 (.  1/547(، كميزاف االعتداؿ )1/306)
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 ،اؿستغكذلك كحالة اال ةة ُب ا٣بلو  موضع ا٢باجُب ف العورةشك  ٯبوز) النوكم:  قاؿ اإلماـك 
ٕبضرة الناس كأما  ،ة ا٣بلو ف ُبجائز فيو التكش فهذا كلو ،ك٫بو ذلك ،ةالبوؿ كمعاشرة الزكج كحاؿ
 ل ا٣بلوة أىفضغًتساؿ ُبؿ االاُب ح كالتَّسَب ٗبئزر ك٫بوه :اءقاؿ العلم ،كالعورة ُب كل ذلـ كشف فيحر 

 .(2)(اـحر  اجةة على قدر ا٢بك٫بوه كالزياد ة ُب الغسلمدة ا٢باج زشُّف جىائالتَّكى ك  ،من التَّكىشُّف

ُب جواز التعرم  على -كمنهم اإلماـ ابن بطاؿ  – (3)العلمكخبلصة األمر أف ٝباىّب أىل 
كّٔذا حواؿ، ُب ٝبيع األ ، مع أف األفضل ىو االستتارعند ا٢باجة حالة أمن عدـ النظر إليوا٣بلوة 

   كاهلل تعاىل أعلم.الرأم تأتلف األحاديث، كال ٚبتلف، 

 

  

                                                                                                                 
(، كابن 249( رقم )159/ 1كتاب الطهارة، باب الزجر عن دخوؿ ا٤باء بغّب مئزر، )ُب صحيحو كأخرجو ابن خزٲبة       

( من طريق 1/253كتاب الطهارة، )ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 3/508)ُب الكامل (، كابن عدم 382األعرايب ُب معجمو )
 هنى أف يدخل ا٤باء إال ٗبئزر. ا٢بسن بن بشر ا٥بمداين، حدثنا زىّب، عن أيب الزبّب عن جابر أف رسوؿ اهلل 

كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط الشيخْب! كقاؿ الذىيب: على شرط مسلم، كتعقبو األلباين بقولو: بل ىو ضعيف       
كإف أخرج لو  -اإلسناد، ألف ا٥بمداين ىذا مل ٱبرج لو مسلم، كىو ٨بتلف فيو، قاؿ ا٢بافظ: صدكؽ ٱبطئ، كأبو الزبّب 

(. قلت: ا٢بسن بن بشر قاؿ عنو أٞبد: ركل عن زىّب 1504( رقم )4/13فهو مدلس، كقد عنعنو. الضعيفة ) -مسلم 
 (.1/384مناكّب. هتذيب التهذيب )

( من طريق عبد اهلل بن عبًد العزيًز بن أيب رىكَّاد، عن إبراىيم بن طىهماف، 1/66/114) هعلي الرَّفَّاء ُب فوائدأبو أخرجو ك       
 ال تىدخلوا ا٤باءى إال ٗبًئزر، كال ا٢بماـ إال ٗبًئزر. عن أيب الزبًّب، عن جابر مرفوعا بلفظ: 

بو حاًب: أحاديثو منكرة، كقاؿ ابن عدم: لو أحاديث مل يتابع كعبد اهلل بن عبد العزيز بن أيب ركاد، ضعيف، قاؿ فيو أ      
 (. فا٢بديث ال يثبت ّٔذا اللفظ، كاهلل تعاىل أعلم. 2/407(، كميزاف االعتداؿ )6/548عليها. الكامل ُب الضعفاء )

 .(6/191) 3ط ،المفهمالقرطيب،    (1)
 (.3/146)1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،    (2)
 1ط ،فتح البارمابن حجر، ، ك (10/319)، د ط مشكاةشرح الكالطييب،  ،(1/306) 8ط ،المغنيابن قدامة، (  3)
 (.2/113) 1ط ،طرح التثريبقاؿ العراقي: كبو قاؿ األىئمة األىربعة كٝبهور العلماء من السَّلىف كا٣بىلىف. (. 1/508)
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أكثر من يملكن أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن كاف ىل  مقألة  :الرابع المبحث
 ثوب؟

 :األحاديث الواردة في المقألةالمطلب األكؿ: 

   الحديث األكؿ:

يض فيو، فإذا أصابىو شيءه ًمن الدـ قالت عن عائشة  : ما كافى إلحدانا إال ثوبه كاحده ٙبى
 .(2)بظفرىا (1) قالت: بريًقها، فمصىعىتوي 

 

 
                                     

فيكوف على ىذا معناه  ،أصلو ُب الضرب كىو الشديد منو. كا٤بصع "فقصعتو"سائر الركايات ُب قاؿ ا٣بطايب: فمصعتو، كىو  (1)
 .(1/124) 1ط ، قننأعالـ الا٤ببالغة ُب حكو. كأما القصع فهو دلكو بالظفر، كمعا١بتو بًو، كمنو قصع القملة. 

( حدثنا أبو 312)رقم ( 1/49)تصلي ا٤برأة ُب ثوب حاضت فيو،  )كتاب ا٢بيض، باب ىلُب الصحيح أخرجو البخارم ( 2)
 نعيم، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن نافع، عن ابن أيب ٪بيح، عن ٦باىد، قاؿ: قالت عائشة بو. 

، (358)رقم ( 1/63)سل ثؤّا الذم تلبسو ُب حيضها، )كتاب الطهارة، باب ا٤برأة تغُب السنن كأخرجو أبوداكد       
من طريق ٧بمد بن كثّب،  (1/14نجاسات با٤باء دكف سائر ا٤بائعات،كتاب الطهارة، باب إزالة ال)  الكربلالسنن كالبيهقي ُب 

اى - ابنى ميسًلميعِب- نافع، قاؿ: ٠بعت ا٢بسن أخربنا إبراىيم بن  د، عن عائشة بو.يىذكيري عن ٦بي
بدؿ ابن أيب ٪بيح، كُب متنو حيث  –كىو ابن مسلم  -قاؿ ا٢بافظ ابن رجب: فخالف ُب إسناده: حيث جعل: ا٢بسن      

بالقاؼ. ككذا خرجو اإل٠باعيلي من حديث أيب حذيفة، عن إبراىيم، إال أنَّوي قاؿ: قصعتو بظفرىا. ككأنو يشّب إىل  قاؿ: قصعتو
كىذا التلميح من ابن رجب لتوىْب ركاية البخارم فيو  (.1/458) 2ط ،فتح البارمأف ىذه الركاية أصح من ركاية البخارم. 

ؿ: طعن بعضهم ُب ىذا ا٢بديث من جهة دعول االنقطاع، كمن جهة دعول االضطراب. نظر ٤با فصلو ا٢بافظ ابن حجر قا
فأما االنقطاع فقاؿ أبو حاًب: مل يسمع ٦باىد من عائشة، كىذا مردكد، فقد كقع التصريح بسماعو منها عند البخارم ُب غّب 

فلركاية أيب داكد لو عن ٧بمد بن كثّب، عن  ىذا اإلسناد، كأثبتو علي بن ا٤بديِب، فهو مقدـ على من نفاه. كأما االضطراب،
إبراىيم بن نافع، عن ا٢بسن بن مسلم، بدؿ ابن أيب ٪بيح، كىذا االختبلؼ ال يوجب االضطراب، ألنو ٧بموؿ على أف إبراىيم 

كقد  بن نافع ٠بعو من شيخْب، كلو مل يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخارم فيو أحفظ من ٧بمد بن كثّب شيخ أيب داكد فيو،ا
تابع أبا نعيم خبلد بن ٰبٓب كأبو حذيفة كالنعماف بن عبد السبلـ فرجحت ركايتو. كالركاية ا٤برجوحة ال تؤثر ُب الركاية الراجحة، 

كتاب (. كصحح ا٢بديث من الوجهْب اإلماـ البيهقي ُب السنن الكربل )544-1/543) 2ط ،فتح البارمكاهلل أعلم. 
 (.2/405ـ، الصبلة، باب ما ٯبب غسلو من الد
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 : مخالف لوالحديث ال

يل  بينا أنا مع النيب: قالت عن أـي سلمة  ، ، ًحٍضتي (1)ةميٍضطىًجعىة ُب ٟبًى ، فىاٍنسىلىٍلتي
 . (2) اين، فىاٍضطىجىٍعتي معو ُب ا٣بىًميلىةاؿ: أىنيًفٍست؟ فقلت: نعم، فدعاب ًحيضىًٍب، فقفىأىخىٍذتي ثي

 كجو االختالؼ.المطلب الثاني: 

ن كاحدة منهن كمل تأيمهات ا٤بؤمنْب رضي اهلل عنهن  يفيد أف عائشة رضي اهلل عنها حديث
حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها ضها كطهرىا معا، بينما حي حاؿ وتلبسكاحد، فلك أكثر من ثوب ٛب

 ب.٥بن أكثر من ثو  رضي اهلل عنهن نيدؿ على أهنظاىره 

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ:المطلب الثالث: 

قاؿ ابن بطاؿ: إف قيل: ىذا ا٢بديث يعارض قوؿ عائشة: ما كاف إلحدانا إال ثوب كاحد 
بينهما ٕبمد اهلل، كٲبكن أف يكوف حديث عائشة ُب بدء اإلسبلـ،  ٙبيض فيو. قيل: ال تعارض

فإهنما كانوا حينئذ ُب شدة كًقلَّة، قبل أف يفتح اهلل عليهم الفتوح، كيغنم الغنائم، فلما فتح اهلل عليهم 
ا للحيض سول ثياب لباسهن، فأخربت أـ سلمة عن ذلك اتسعت أحوا٥بم، اٚبذ النساء ثيابك 

  . (3) كا٣بملة: ثوب ٨بمل من الصوؼالوقت. كا٣بميلة 

 

 

 

                                     
 (.1/534مادة ٟبل، )) 1ط ،النهايةابن األثّب،  كل ثوب لو ٟبىٍل من أم شيء كاف. ا٣بىميلة ىي  (1)
(، 323)رقم ( 1/51)ذ ثياب ا٢بيض سول ثياب الطهر، )كتباب ا٢بيض، باب من اٚبُب الصحيح البخارم  أخرجو( 2)

ُب السنن (، كالنسائي 296)رقم ( 1/175)ا٢بائض ُب ٢باؼ كاحد، )كتاب الطهارة، باب االضطجاع من ُب الصحيح كمسلم 
  (.283)رقم  (1/52، )اب الطهارة، باب مضاجعة ا٢بائض)كت

 (.1/449) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (3)
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 تعليق كدراتسة: المطلب الرابع: 

هم جلٌ إف اجتمع رأم أىل العلم على مسلك ا١بمع لرفع االختبلؼ عن ىذه األحاديث، ٍب 
قاؿ العيِب: ال ييقاؿ: إف لكوف ما ذىب إليو ىو األظهر،  ،(1)اإلماـ ابن بطاؿ ُب طريقة ا١بمع أقرٌ 

على تعدد الثوب  اب حيضٍب، كىو يدؿف فيو: فأخذت ثيٕبديث أـ سلمة ألى ىذا ا٢بديث معارض 
ة كقلة، ك٤با فتح اهلل الفتيوح، شد مكاف كوف عدـ التػَّعىدُّد فيو ُب بىٍدء اإلسبلـ، فًإهنم كانوا حينئذ ُبإل

ذت النساء ثيابا للحيض سول ثياب لبساىن، فىأخربت أـ سىلمىة عنو  . (2) كاتسعت أىحوا٥بم اٚبَّ

قد كاف يكوف عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  لخر ركاية أُب ما جاء  كيقوم ىذا ا١بمع
    .(4)هابها ا١بنابة، ٍب ترل فيو قطرة من دىـ، فىتقصىعيو ًبريق، فيو ٙبيض، كفيو تصي(3)إلحدانا الدرع

 ها عننم، ُب بداية اإلسبلـ اؿ الصحابة رضي اهلل عنهم٢بصف جاء ُب بعض األحاديث ك ك 
اهلل، إنو ليس يل إال ثوبه كاحده،  رسوؿ، فقالت: يا أف خولةى بنتى يىسىار أتت النيبَّ   أيب ىريرة

ـي؟ ا أحيضي فيو، فكيف أصنىعي، قاؿ: كأن ريج الدَّ إذا طىهيرًت فاغًسليًو ٍب صىلّْي فيو، فقالت: فإف مل ٱبى
أنو أٌب يوما بطعامو، فقاؿ:  كعن عبد الرٞبن بن عوؼ  .(5) قاؿ: يكفيًك ا٤باءي كال يىضيرًُّؾ أىثػىريه

                                     
د ، عمدة الاارمالعيِب، (، ك 1/543) 1ط ،فتح البارمكابن حجر، (، 501-2/500)ط ،الكواكب الدرارمالكرماين،  (1)

 (.3/280) ط
 (.3/280) ، د طعمدة الاارمالعيِب،  (2)
 .(1/565مادة درع، )) 1، طالنهايةابن األثّب،  الدرع: ىو قميص ا٤برأة.( 3)
ُب السنن (، كالدارمي 1229) ( رقم1/320ركاه عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )كتاب الطهارة، باب دـ ا٢بيضة تصيب الثوب،  (4)

)كتاب الطهارة، باب ا٤برأة تغسل ُب السنن (، كأبو داكد 1048))كتاب الطهارة، باب ا٤برأة ا٢بائض تصلي ُب ثؤّا إذا طهرت، رقم 
 ( من طريق سفياف، عن ابن أيب ٪بيح، عن عطاء، عن عائشة بو.364)رقم ( 1/63)ثؤّا الذم تلبسو ُب حيضها، 

  لباين ُب صحيح سنن أيب داكد.كرجاؿ اإلسناد كلهم ثقات، كصححو األ      
ا٤برأة تغسل ثؤّا الذم )كتاب الطهارة، باب ُب السنن كأبو داكد  (،8939( رقم )14/504)ُب ا٤بسند أٞبد  أخرجو (5)

كتاب الصبلة، باب ذكر البياف أف الدـ إذا )ُب السنن الكربل البيهقي من طريق قػيتىيبة بن سعيد، ك  (365)رقم ( 1/63)تلبسو، 
من طريق عبد اهلل بن كىب كعثماف بن صاحل، ثبلثتهم، عن ابن ٥بىيعة، عن ( 2/408بقي أثره ُب الثوب بعد الغسل مل يضر، 

 يزيد بن أيب حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أيب ىريرة بو.



143 
 

 ا يكفن فيو إال بردة، كقتل ٞبزة، أك رجل آخرمصعب بن عمّب ككاف خّبا مِب، فلم يوجد لو م قتل
لت لنا طيباتنا ُب ، لقد خشيت أف يكوف قد عجٌ (1)ن فيو إال بردةخّب مِب، فلم يوجد لو ما يكفٌ 

نريد كجو اهلل، فوقع  قاؿ: ىاجرنا مع النيب  عن خباب ك . (2)حياتنا الدنيا ٍب جعل يبكي
أجرنا على اهلل، فمنا من مضى مل يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمّب، قتل يـو أحد، 

 ، فكنا إذا غطينا ّٔا رأسو بدت رجبله كإذا غطينا رجليو بدا رأسو، فأمرنا رسوؿ اهلل (3)كترؾ ٭برة
 .(5)((4) رجليو، شيئا من إذخر، كمنا من أينعت لو ٜبرتو، فهو يهدّٔاأف نغطي رأسو، ك٪بعل على 

: أكىلكيلّْكم كاحد، فقاؿ النيب  ثىوبُب  عن الصَّبلة سيًئل اهلل  رسوؿ أف عن أيب ىريرة ك 
وب الواحد، كما ٥با إال الث ،: لقد كانت ا٤برأة العواـ الباىلي، عىن عطاء، قاؿعن أيبك  (6)ثوباف؟!

  .(7)ٙبيض، كفيو تصلي فيو

- كمعهم رسوؿ اهلل  -الصحابة رضي اهلل عنهم كثّبا من أف   ُبفهذه النصوص صرٰبة 
كانوا ُب ضيق من العيش، كقلة اليد، كباألخص  إذ، ف إال ثوبا كاحداو ال ٲبلككانوا ُب بداية اإلسبلـ 

فآكاىم ُب مكة، م ا٥بو مٲبلكوف من أما  مكراءى كا إىل اهلل كرسولو تاركْبىاجر الذين ا٤بهاجرين منهم 
ا يسَب ٗبٗبا يسد رمقهم، ك  نهممٗبعيشتهم، فقنع كثّب لوا كتكفٌ األنصار رضي اهلل عن ا١بميع، 

                                                                                                                 
عنو ابن كىب كقتيبة، كركايتهم عنو صحيحة. كصححو الشيخ األلباين قلت: ُب إسناده ابن ٥بيعة، كفيو ضعف إال أنو ركاه       

اهلل بن كىب، كحديثو عنو صحيح كما  كقاؿ: كىو إف كاف فيو ابن ٥بيعة فإنو قد راكه عنو ٝباعة منهم عبد (1/190)ُب اإلركاء 
 .قاؿ غّب كاحد من ا٢بفاظ

 .(2/247، ب د رمادة ) 4طللجوىرم  الصحاح  كا١بمع بػيرىده. ،عرابساء أسود مربع فيو صور، تلبسو األالربدة ك(  1)
ن بعد (، كىذا الكبلـ قالو عبد الرٞب1274)رقم ائز، باب الكفن من ٝبيع ا٤باؿ، )كتاب ا١بنُب الصحيح أخرجو البخارم  (2)

 أف كسع اهلل عليهم ُب ا٤بعيشة.
 (2/796مادة ٭بر، ) 1ط ،النهايةابن األثّب،  النمرة ىو الكساء ا٤بلوف كا٤بخطط.(  3)
 .(2/896مادة ىدب، ). ا٤بصدر السابق، يهدّٔا أم ٯبنيها كيقطفها(  4)
 . (3897)رقم  ،(1/528 ))كتاب مناقب األنصار، باب ىجرة النيب ُب الصحيح أخرجو البخارم (  5)
ُب (، كمسلم 358)رقم ( 1/57)ة ُب الثوب الواحد ملتحفا بو، )كتاب الصبلة، باب الصبلُب الصحيح أخرجو البخارم   (6)

)كتاب الصبلة، باب ٝباع ُب السنن (، كأبو داكد 515)رقم ( 1/239)صبلة، باب الصبلة ُب ثوب كاحد، )كتاب الالصحيح 
( 1/127)صبلة ُب الثوب الواحد، )كتاب القبلة، باب الُب السنن ، كالنسائي (625( رقم )1/103)أثواب ما يصلى فيو، 

 (.763)رقم 
 (17461) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب (7)
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الغنائم،  محٌب فتح اهلل عليهم الفتوح، كجاءهتلدعوة إىل اهلل كا١بهاد ُب سبيلو، انشغلوا باك عوراهتم، 
 كاهلل تعاىل أعلم. ،كا٤بلبس ا٤بأكل اهلل تعاىل عليهم ُب ، ككسعكارتقت معيشتهم ،أحوا٥بمفتحسنت 

ثوب  :أف يكوف مراد عائشة بقو٥با كىوآخر، احتماال  ابن حجرك ابن رجب  افا٢بافظكذكر 
 ،كليس ُب سياقها ما ينفي أف يكوف ٥با غّبه ُب زمن الطهر): ابن حجر قاؿ ،٨بتص با٢بيض كاحد

  أعلم. ، كاهلل تعاىل(1)(فيوافق حديث أـ سلمة

                                     
 (. 1/506) 2، طفتحال ،ابن رجبك (، 1/543) 1ط ،فتحال ،ابن حجر (1)
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 أحكاـ المقتحاضة. مقألة: الخامس المبحث

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

ٙبت كانت ، ك رسوؿ اهلل  (1)خًب -أـ حبيبة بنت جحش  أف رضي اهلل عنهاعن عائشة  - 1
ًإف ىذه : فقاؿ عن ذلك،  رسوؿ فاستفتت  استحيضت سبع سنْب، -عبد الرٞبن بن عوؼ 

قالت عائشة: فكانت أـ حبيبة تغتسل لكل  .كلكن ىذا عرؽ، فاغتسلي كصليليست با٢بيضة 
ر ابن يذك كقاؿ اللٍَّيث: مل .(2)يفػىتػىٍعليو ٞبرة الدـ ا٤باء ٍب تصل صبلة كتصلي، ككانت ٘بلس ُب ا٤بًرٍكىن،

ًبيبىةى أىف تغتسل عند كل صبلة، كلكنو شىٍيء فعلتو ىي ًشهىاب، أىف رسوؿ اهلل  قاؿ ك  . (3)أىمر أـ حى
   .(4)أمرىا أف تغتسل ابن عيينة ُب حديثو: كمل يقل إف النيب 

                                     
، كاألبواف أيضا خىتىنا ذلك  (1) اتىنةن، كىو الرجل ا٤بتزكج ُب القـو ي: الصهر، كا٣بىًٍب أيضا، كخاتػىٍنتي فبلنا ٨بي الزكج. كالرجل ا٣بىًبى

، كمن كاف قبلو من رجل كامرأة، كلهم أختافه ألىل ا٤برأة. ي: زكج فتاة القـو تػىنىةه: كا٣بىًبى  1، طلخليل بن أٞبدل العين خىًبىه، كا٤برأة خى
 (.4/238)مادة خ ت ف، 

)كتاب ا٢بيض، ُب الصحيح (، كمسلم 327)رقمتاب ا٢بيض، باب عرؽ االستحاضة، )كُب الصحيح  أخرجو البخارم( 2)
إذا أقبلت ا٢بيضة تدع  )كتاب الطهارة، باب من قاؿ:ُب السنن كأبو داكد ، (334)رقمبلهتا، باب ا٤بستحاضة كغسلها كص

 ،(626) رقم( 1/121)باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة،  )كتاب الطهارة،ُب السنن (، كابن ماجو 285)رقم ( 1/48)الصبلة، 
النسائي (، ك 129)رقم ( 1/42)تحاضة أهنا تغتسل عند كل صبلة، ، باب ما جاء ُب ا٤بس) كتاب الطهارةُب السنن كالَبمذم 
)ابن ( من طرؽ 210ك 206ك 205ك 203)رقم ( 41-1/40)ة، باب ذكر االغتساؿ من ا٢بيض، )كتاب الطهار ُب السنن 

 عن الزىرم، عن عركة، عن عائشة بو.  ٝبيعهم براىيم بن سعد، كابن عيينة(إذئب، كالليث، كعمرك بن ا٢بارث، ك أيب 
: زاد ابن عيينة ُب حديث الزىرم، عن عمرة، عن عائشة أف أـ حبيبة كانت (281بعد ا٢بديث رقم ) قاؿ أبو داكد تنبيو:      

ظ كقاؿ: كىذا كىم من ابن عيينة، ليس ىذا ُب حديث ا٢بفا ؟ فأمرىا أف تدع الصبلة أياـ أقرائها.تستحاض، فسألت النيب 
   عن الزىرم، إال ما ذكر سهيل بن أيب صاحل، كقد ركل ا٢بميدم ىذا ا٢بديث عن ابن عيينة مل يذكر فيو: تدع الصبلة أياـ أقرائها.

  334( صحيح مسلم بعد ا٢بديث رقم 3)
 . 289( ذكره أبو داكد بعد ا٢بديث 4)
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أمكثي قدر ما كانت ٙببسك حيضتك، ٍب : قاؿ ٥با أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية أخرل
 . (1)اغتسلي كصلي

ة،فدع ةا٢بيض تفًإذا أقبلقاؿ ٥با:  كُب ركاية أخرل أف النيب  كًإذا أدبرت  ي الصَّبلى
قاؿ ٥با: إهنا ليست با٢بيضة، كلكنها ركضة من  أف النيب  أخرل كُب ركاية .(2)يفاغتسلي كصل

الرحم، فلتنظر قدر قرئها الٍب كانت ٙبيض ٥با، فلتَبؾ الصبلة، ٍب تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند 
 . (3) كل صبلة

                                     
ُب السنن ، كأبو داكد ((65ػ)334)رقمباب ا٤بستحاضة كغسلها كصبلهتا، )كتاب ا٢بيض، ُب الصحيح ( أخرجو مسلم 1)

من )كتاب الطهارة، باب ذكر االغتساؿ ُب السنن (، كالنسائي 279)رقم ( 1/47)لطهارة، باب ُب ا٤برأة تستحاض، )كتاب ا
 ( من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراؾ، عن عركة بو. 207)رقم ( 1/41) ا٢بيض،

 ارة، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة،) كتاب الطهُب السنن (، كابن ماجو 24538( رقم )41/84)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 2)
كالطحاكم ، (204ك 202 ) رقم( 1/40)اب الطهارة، باب ذكر االغتساؿ، )كتُب السنن كالنسائي  (،626)رقم ( 1/121)

األكزاعي، كالنعماف بن ا٤بنذر، ) من طريق  (598( رقم )1/128ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة، 
كإسناد ا٢بديث ركاتو كلهم ثقات،  عن الزٍُّىرًم، عن عركة بن الزُّبػىٍّب، كعمرة بنت عبد الرٞبن عن عائشة بو. (كحفص بن غيبلف
 كصححو األلباين.

( 1/41))كتاب الطهارة، باب ذكر اإلقراء، ُب السنن النسائي (، ك 24972( رقم )41/440)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 3)
( من طريق يزيد بن 940( رقم )1/270)كتاب ا٢بيض، باب ُب ا٤بستحاضة، ُب ا٤بستخرج (، كأبو عوانة 356ك 209)رقم 

  عبد اهلل بن ا٥باد، عن أيب بكر بن ٧بمد، عن عمرة، عن عائشة بو.
عن عمرة، كعركة.  -كما سبق ٚبرٯبو من طريقو–ه الزىرم ا ركايتو، فقد رك قلت: ركاة ا٢بديث ثقات، إال أف ابن ا٥باد خولف ُب      

مع تصريح الزىرم ُب ىذا  .فلتغتسل عند كل صبلة كلتصلدكف قولو: كركاه أيوب عن ىشاـ عن عركة. كركاه عراؾ عن عركة. كلهم 
 مل يأمر بالغسل عند كل صبلة، كإ٭با فعلتو أـ حبيبة من نفسها. فاألشبو أف ىذه ا١بملة شاذة، كاهلل تعاىل أعلم. ا٢بديث أف النيب 

كقاؿ  (.1/350كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٤بستحاضة، قاؿ البيهقي: قاؿ بعض مشاٱبنا: خرب ابن ا٥باد غّب ٧بفوظ. السنن الكربل )
 (1/530) 2، طفتحالعمرة، كركاية الزىرم أصح. ابن رجب: كىو ٨بالف لركاية الزىرم، عن 

كما أخرجو الطربم   -منكرة، ألف الذم ثبت عن عائشة رضي اهلل عنها  فلتنظر قدر قىرئها الٍب كانت ٙبيض ٥با،: قولو تنبيو:      
يذكر القرء ٗبعُب ا٢بيض ٤با خالفتو، ك٥بذا  أف معُب القرء عندىا ىو الطهر، كلو ٠بعت النيب  -عنها بإسناد صحيح ُب تفسّبه 

أخطأ، ألف عائشة تقوؿ: األقراء: األطهار ال ا٢بيض. شرح العلل أٞبد: كل من ركل ىذا عن عائشة قاؿ اإلماماف الشافعي ك 
 كاهلل تعاىل أعلم. كصحح الشيخ األلباين إسناد ا٢بديث،البن رجب. ( كبلٮبا 1/530)كشرح صحيح البخارم (، 2/889)
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ىا فأمر  اهلل  ُب عىهد رسوؿ استيحيضىت حبيبة بنت جىحش كُب ركاية أخرل: أف أـ
 .  (1) صبلة، كساؽ ا٢بديث لكيل سلبالغي 

 جىاءت فاطمة بنت أىيب حبيش ًإىل رسوؿ اهلل عن عائشة رضي اهلل عنها قالت:   – 2
ًعٍرؽ كليس  أىفىأدع الصبلة؟ قاؿ: ال، ًإ٭با ذلك ،فقالت: يا رسوؿ اهلل ًإين امرأة أستحاض فبل أىٍطهير

   .(2)يصىلٍدبػىرىت فاٍغًسلي عىنك الدـ ك ا أى ، كإذةأقبلت ا٢بيضة فدعي الصَّبلًإذا ، فبا٢بيضة

                                     
( رقم 43/140)ُب ا٤بسند أٞبد (، ك 802)رقم لطهارة، باب ُب غسل ا٤بستحاضة، )كتاب اُب السنن الدارمي أخرجو  (1)
(، 292) رقم( 1/51)أف ا٤بستحاضة تغتسل لكل صبلة،  )كتاب الطهارة، باب من ركلُب السنن كأبو داكد (، 26005)

عن الزُّىرمّْ, ( من طريق ابن إسحاؽ، 598( رقم )1/128ا٤بستحاضة، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الطهارة، باب 
 عن عيركة، عن عائشة بو. إال أف ُب ركاية أٞبد: زينب بنت جحش بدؿ أـ حبيبة. 

قلت: ُب إسناده عنعنة ٧بمد بن إسحاؽ، كىو مدلس، ٍب إنو خالف األثبات من أصحاب الزىرم الذين رككا ا٢بديث بدكف       
٥با بالغسل، فا٢بديث شاذ، ىذا مع االختبلؼ عليو فيو،  ة، بل سبق نقل قوؿ الليث كابن عيينة ُب نفيهم أمر النيب ىذه الزياد

حدثنا ٧بمد بن سلىمة ا٢براين، عن ابن ًإسحاؽ، عن الزىرم، عن عيٍركة، ( 27445( رقم ) 45/434)ُب ا٤بسند إذ أخرجو أٞبد 
حديث أـ حبيبة كليس لعائشة. فهذا يدؿ على أف ابن إسحاؽ مل يضبط ا٢بديث، أك عن أـي حبيبة بنت جىٍحش... فجعلو من 

كقد قاؿ البيهقي: كركاية ٧بمد بن إسحاؽ، عن الزىرم . أنو دلسو على ضعيف، كىو من يتحمل ىذه األخطاء. كاهلل تعاىل أعلم
اؾ بن مالك، عن عركة، عن عائشة. السنن غلط ٤بخالفتها سائر الركايات، عن الزىرم، ك٨بالفتها الركاية الصحيحة، عن عر 

 كمع ىذا صححو األلباين ُب صحيح سنن أيب دكاد، كاهلل تعاىل أعلم. .(1/350)الكربل 
قاؿ أبو داكد: كركاه أبو الوليد الطيالسي، كمل أ٠بىٍعو منو، عن سيليماف بن كثّب، عن الزىرم، عن عيركة، عن عائشة:  تنبيو:       

كساؽى ا٢بديث. كقاؿ أبو داكد: كركاه عبدي الصَّمىد، عن  اغتىًسلي لكل صبلة: جحش، فقاؿ ٥با النيب استيحيضت زينب بنت 
 كقاؿ: كىذا كىىم من عبد الصَّمىد، كالقوؿ قوؿ أيب الوليد. تػىوىضَّئي لكيلّْ صبلة.سيليماف بن كثّب، قاؿ: 

كتعقبو البيهقي بقولو: كركاية أيب الوليد أيضان غّب ٧بفوظة، فقد ركاه مسلم بن إبراىيم، عن سليماف بن كثّب، كما ركاه سائر        
الناس عن الزُّىرٌم. ٍبَّ أخرجو من طريق مسلم بن إبراىيم، عن سليماف بن كثّب، عن الزُّىرٌم، عن عركة، عن عائشة، كليس فيو 

. كقاؿ ابن رجب: كابن (1/350)كقاؿ: كىذا أكىل ٤بوافقتو سائر الركايات عن الزُّىرٌم. السنن الكربل  ل صبلة.أمرىا بالغسل لك
اف بن كثّب ُب ركايتهما عن الزىرم اضطراب كثّب، فبل ٰبكم بركايتهما عنو مع ٨بالفة حفاظ أصحابو. شرح ميإسحاؽ كسل

 (.1/327)صحيح البخارم 
كتاب ا٢بيض، )ُب الصحيح مسلم (، ك 228) رقم( 1/39)ـ، )كتاب الوضوء، باب غسل الديح ُب الصحأخرجو البخارم ( 2)

ارة، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة، )كتاب الطهُب السنن كابن ماجو ، (333)رقم ( 1/185)باب ا٤بستحاضة كغسلها كصبلهتا، 
ُب كالنسائي (، 125) رقم( 1/40)اب الطهارة، باب ُب ا٤بستحاضة، ) كتُب السنن كالَبمذم  (،626ك 621) رقم( 1/120)

من طرؽ عن ًىشىاـ بن عركة، عن ( 219ك  212ك 202) رقم( 1/40) رة، باب ذكر االغتساؿ من ا٢بيض،)كتاب الطهاالسنن 
  أبيو عن عائشة بو.
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 معاكية ُب حديثو: توضئي لكل صبلة حٌب ٯبيء ذلك الوقت.قاؿ: قاؿ أيب، كُب سنن الَبمذم: قاؿ أبو : جاء عند البخارم: تنبيو      
 أـ ال؟ ةاختلف ُب ىذه ا١بملة ىل ىي مرفوعف      
كقاؿ ابن رجب: كالصواب: أف (، 1/344قاؿ البيهقي: كالصحيح أف ىذه الكلمة من قوؿ عركة بن الزبّب. السنن الكربل )      

كفيو نظر ألنو لو كاف كبلمو لقاؿ: ٍب افظ ابن حجر ىذا الرأم بقولو: . كتعقب ا٢ب(1/448)ىذا من قوؿ عركة، فتح البارم 
  تتوضأ بصيغة اإلخبار، فلما أتى بو بصيغة األمر شاكلو األمر الذم ُب ا٤برفوع كىو قولو فاغسلي.

من أخرج ا٢بديث من طريق أيب معاكية، يفرد ىذه ا١بملة عن  قلت: لعل من جعلها من قوؿ عركة ىو األرجح، ألف كلٌ       
أدبرت فاغسلي ذا قاؿ ابن رجب: ككذلك ركاه يعقوب الدكرقي، عىن أيب معاكية، كُب حديثو: فإلفظ ا٢بديث، كيذكرىا ُب آخره، 

 الدـ، ٍبيَّ اغتسلي. قاؿى ىشاـ: قاؿى أيب: ٍبيَّ توضئي لكل صبلة حٌب ٯبيء ذىًلكى الوقت.
 أيب: كتوضئي لكل صبلة حٌبَّ ٯبيء ذىًلكى الوقت . ، كقاؿ ُب حديثو: قاؿى ىشاـ: قاؿكخرجو إسحاؽ بن راىويو، عن أيب معاكية      

 (1/449)يونس، عىن ىشاـ، كقاؿ ُب آخر ا٢بديث: كقاؿ ىشاـ: تتوضأ لكل صبلة. الفتح  ككذلك ركل ا٢بديث عيسى بن     
 ة األظهر منو ىو إما الشك ُب رفعها، أك التنبيو على أهنا ليست مسندة، كاهلل تعاىل أعلم.كىذا التصرؼ من ىؤالء األئم     
ٍب لو كانت مرفوعة ٤با فات ركايتها عن ىشاـ بن عركة من ىم أعلم ٕبديثو، كىم ٝباعة كلهم رككا ا٢بديث بدكهنا، مع أف      

 مسلما كالنسائي أخرجوا ا٢بديث من طريق أيب معاكية بدكف ىذه ا١بملة، كاهلل تعاىل أعلم.
ىشاـ، عن من طريق ٰبٓب، عن  (25622( رقم )42/403)سند ُب ا٤بٍب كقفت على طريق آخر للحديث أخرجو اإلماـ أٞبد       

الصبلة؟ قاؿ: ليس ذلك  دىعفقالت: ًإينّْ أيٍستىحىاض فبل أىٍطهير، أىفىأى   حيبػىٍيش جاءت ًإىل النيب يبأبيو، عن عائشة، أف فاطمة بنت أ
شاـ أىغيٍسله كصلي. قاؿ ٰبٓب: قلت ٥بـ، با٢بيض، ًإ٭با ذلك ًعٍرؽ، فإذا أىٍقبلت ا٢بىٍيضىة، فدعي الصبلة، فإذا أىٍدبػىرىت فاغسلي عنك الد

مدرج ُب آخر ا٢بديث، عم.اه، فبينت ىذه الركاية أف األمر بالوضوء ليس مرفوعا، بل ىو تػىٍغتىًسل كتىوضَّأ  عند كل صبلة؟ قاؿ: نكاحد، 
كعركة ىو أيضا أخذه عن خالتو عائشة إذ ركت عنها أـ كلثـو ىشاـ ىنا، كىو أخذه من أبيو كما ُب الركايات األخرل،  كىو من قوؿ

 .(299)ٍب توضأ إىل أياـ أقرائها. سنن أيب دكاد  –تعِب مرة كاحدة  –قو٥با ُب ا٤بستحاضة: تغتسل 
يعقوب بن إبراىيم ( من طريق 22/104)ن أيب معاكية نفسو: أخرجو ابن عبد الرب ُب التمهيد ٍب كقفت على طريق آخر ع      

الدكرقي قاؿ: حدثنا أبو معاكية قاؿ: حدثنا ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب 
 الصبلة؟ قاؿ: ال إ٭با ذلك عرؽ، كليس با٢بيضة، فإذا أقبلت  فقالت: يا رسوؿ اهلل إين امرأة أستحاض فبل أطهر أفأدع

حيضتك فدعي الصبلة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدـ ٍب اغتسلي. قاؿ ىشاـ: أم ٍب توضئي لكل صبلة حٌب ٯبيء ذلك 
 الوقت.
لة بصيغة دت ىذه الركاية إدراج ىذه ا١بملة، كما أكضحت أيضا أمرا آخر، كىو أف سبب كركد ىذه ا١بمفأكٌ       

لدـ ٍب اغتسلي. الذم جاء بصيغة األمر، فأتى بكبلمو ا: فإذا أدبرت فاغسلي عنك األمر، ىو أف عركة فسر قولو 
أيضا بنفس الصيغة ليتناسق الكبلـ، كبذلك تكوف ىذه الركاية جوابا على ما استدؿ بو ا٢بافظ ابن حجر ُب قولو 

 الذم سبق نقلو، كاهلل تعاىل أعلم.
" قوؿ بعضهم بأف ٞباد بن زيد تابع أبا معاكية فغّب صحيح، ألف الذم جاء عند النسائي من ركاية ٞباد بن زيد كأما       

فقط كليس فيو لكل صبلة، فهذا مل يثبت عن ابن زيد، كمن قاؿ بأف مراده ىنا ىو التوضؤ لكل صبلة، يلزمو القوؿ  كتوضئي"
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  .(1) كُب ركاية أخرل: فإذا ذىب قدرىا، فاغسلي عنك الدـ، كصلي

 . (2) كُب ركاية أخرل: دعي الصبلة قدر األياـ الٍب كنت ٙبيضْب فيها، ٍب اغتسلي كصلي

ذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدـ كتوضئي، فإ٭با ذلك عرؽ كليست كُب ركاية أخرل: كإ
  .(3)با٢بيضة، قيل لو: فالغسل؟ قاؿ: ذلك ال يشك فيو أحد

أٞبد زيادة: كإف عند ) ك .، كصىلّْيٍب اغتىًسلي، ٍب تػىوىضَّئي لكيل صبلةقاؿ: كُب ركاية أخرل 
   (4) (قطر على ا٢بصّب.

                                                                                                                 
قالوا: مل يأمر النيب  بل أكثر العلماء ،ا مل يقل بو أحدأف ا٤بقصود بو لكل صبلة، كىذ "ٍب اغتسلي"أيضا ُب الركاية األكىل الٍب فيها 

 .ا٤بستحاضة أـ حبيبة بالغسل، كإ٭با ىو شيء فعلتو ىي، كاهلل تعاىل أعلم 
)كتاب ُب السنن (، كالنسائي 306) رقم( 1/49))كتاب ا٢بيض، باب االستحاضة، ُب الصحيح أخرجو البخارم  (1)

 ( من طريق مالك، عن ىشاـ بن عركة بو.218)رقم ( 1/43)لفرؽ بْب دـ ا٢بيض كاالستحاضة، الطهارة، باب ا
( من طريق أيب 325) رقم( 1/52)ض، إذا حاضت ُب شهر ثبلث مرات، )كتاب ا٢بيُب الصحيح أخرجو البخارم  (2)

 أسامة، عن ىشاـ بو.
( من طريق ٞباد 217)رقم ( 1/42)لقرؽ بْب دـ ا٢بيض كاالستحاضة، ا )كتاب الطهارة، بابُب السنن النسائي  أخرجو (3)
بن زيد، عن ىشاـ بن عركة بو. كقاؿ النسائي: ال أعلم أحدا ذكر ُب ىذا ا٢بديث: كتوضئي غّب ٞباد بن زيد، كقد ركل غّب ا

زيد زيادة حرؼ، تركنا ذكره،  كقاؿ مسلم ٤با أخرج حديث الباب: كُب حديث ٞباد بنكاحد عن ىشاـ، كمل يذكر فيو: كتوضئي. 
قاؿ البيهقي: ركاه مسلم ُب الصحيح عن خلف بن ىشاـ دكف قولو: توضئي، ككأنو ضعفو ٤بخالفتو سائر الركاة عن ىشاـ.  

 (.344-1/343)السنن الكربل 
تغتسل من طهر  :) كتاب الطهارة، باب من قاؿُب السنن بو داكد أك  (،24145( رقم )40/173)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد  (4)

(، 624)رقم ( 1/121)ارة، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة، )كتاب الطهُب السنن ابن ماجو (، ك 298)رقم ( 1/52)إىل طهر، 
)كتاب ُب السنن (، كالدارقطِب 613( رقم )1/132)كتاب الطهارة، باب االستحاضة، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار 

بن أيب ككيع، عن األعمش، عن حىبيب  ( من طريق821( رقم )1/394طهرت من ا٢بيض، الطهارة، باب ما يلـز ا٤برأة إذا 
 ، عن عائشة بو.ثابت، عن عيركة

قلت: حبيب مدلس كقد عنعن، كنقل الَبمذم عن البخارم أف حبيب مل يسمع من عركة بن الزبّب شيئا، كنقل البيهقي عن       
عركة بن الزبّب شيئا. بل قاؿ أبو حاًب: أىل ا٢بديث اتفقوا على ذلك، يعِب على  سفياف الثورم كعلي بن ا٤بديِب أنو مل يسمع من

 (.1/348) هتذيب التهذيب(، ك 1/345عدـ ٠باعو منو، قاؿ: كاتفاقهم على شيء يكوف حجة. السنن الكربل )
٠باء من ركاه عن األعمش فالسند ّٔذا منقطع، إضافة إىل االختبلؼ على األعمش، عن حبيب، ذكر الدارقطِب ُب سننو أ      

 ( 1/392مرفوعا، كقاؿ: ككقفو حفص بن غياث كأبو أسامة، كأسباط بن ٧بمد، كىم أثبات كأخرجها كلها بسنده عنهم.)
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السنن ُب كالبيهقي  (،1/394السنن )ُب ركل الدراقطِب  ك٥بذه العلل ضعف ا٢بديث ّٔذا السند غّب كاحد من األئمة،      

هما إىل عباس الدكرم قاؿ: قلت ليحٓب بن معْب: حبيب ثبت؟ قاؿ: نعم إ٭با ركل حديثْب قاؿ: أظن بسندي (1/345الكربل )
 . ٰبٓب يريد منكرين حديث: تصلي ا٢بائض كإف قطر الدـ على ا٢بصّب، كحديث القبلة

يث داكد: حديث األعمش عن حبيب ضعيف. كقاؿ: كدؿ على ضعف حديث األعمش عن حبيب ىذا ا٢بد كقاؿ أبو      
غياث أف يكوف حديث حبيب مرفوعا، كأكقفو أيضا أسباط عن  ن غياث، عن األعمش، كأنكر حفص بنأكقفو حفص ب

ل صبلة، كدؿ على ضىعًف ءي عند كفيو الوضو  عمش مرفوعا أكلو، كأنكر أف يكوفداكد عن األ وبأكركاه األعمش، عن عائشة. 
قالو بعد . ئشة قالت: فكانت تىغتىسل لكيل صبلة، ُب حديث ا٤بستحاضةحديًث حبيب ىذا أفَّ ركايةى الزىرٌم عن عيركة عن عا

 300ا٢بديث 
 (.8/141كقاؿ الدارقطِب: كمل ٰبدث ّٔذا ا٢بديث عن حبيب غّب األعمش، كال يصح. العلل )      
الوضوء عند كل ذكر األمر للمستحاضة بتجديد اإلحساف: كتاب الطهارة، باب )ُب صحيحو ابن حباف قلت: كركاه       
من طريق أيب ٞبزة ٧بمد السكرم، كأيب عوانة، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار ( 1355ك 1354( رقم )4/188، صبلة

من طريق  (16/95)( من طريق أيب حنيفة، كابن عبد الرب ُب التمهيد 615( رقم )1/133كتاب الطهارة، باب االستحاضة، )
 عن ًىشىاـ بن عركة، عن أبيو بو.  ٰبٓب بن ىشاـ، أربعتهم 

 ( ٧بمد بن عجبلف، كٰبٓب بن سليم الطائفي، عن ىشاـ.8/140كزاد الدارقطِب ُب العلل )      
(، كالطحاكم ُب شرح معاين 806( رقم )1/602)كتاب الطهارة، باب ُب غسل ا٤بستحاضة، ُب السنن كركاه الدارمي      

من طريق ٞباد بن سلمة، عن ىشاـ، عن أبيو، عن عائشة ( 620( رقم )1/134ضة، )كتاب الطهارة، باب االستحااآلثار 
 بلفظ: فاغسلي عنك الدـ كتوضئي كصلي.

 (.1/344)قاؿ البيهقي: كالصحيح أف ىذه الكلمة من قوؿ عركة بن الزبّب. السنن الكربل       
كسفياف إذا حدث من كتابو، كالباقي بْب الصدكؽ كالثقة، قلت: فهؤالء ٝباعة فيهم أبو عوانة كىو ثقة ثبت ُب مرتبة شعبة       

 فاألظهر أف ا٢بديث صحيح من ىذه الطريق، كاهلل تعاىل أعلم.
حديث عركة، عن عائشة؛ أف فاطمة بنت أيب حبيش  أف (8/138)كقد يعكر عليو قوؿ اإلماـ الدارقطِب ُب العلل       

 ...: إ٭با ذلك عرؽ كليس با٢بيضة، فإذا أقبلت ا٢بيضةاؿ رىسوؿ اهلل استحيضت، فقالت: إين ال أطهر أفأدع الصبلة؟ فق
بن عركة، كأبو الزناد، كالزىرم، كحبيب بن أيب ثابت، كمكحوؿ، كا٤بنذر بن ا٤بغّبة، عن عركة، كاختلفوا عليو ا٢بديث. يركيو ىشاـ 

 ُب إسناده كمتنو.
فركاه مالك بن أنس، كسفياف الثورم، كشعبة بن ا٢بجاج، كأيوب  متنو؛اختلف عليو ُب إسناده، كُب كأما ىشاـ بن عركة، ف      

السختياين، كزىّب بن معاكية، كزائدة بن قدامة، كمعمر، كابن جريج، كإبراىيم بن طهماف، كٞباد بن زيد، كزفر بن ا٥بذيل، كسعيد 
سلمة، كعمرك بن ا٢بارث، كسعيد بن عبد بن ٰبٓب اللخمي، كا٤بفضل بن فضالة، كالليث بن سعد، كسفياف بن عيينة، كٞباد بن 

الرٞبن ا١بمحي، كعثماف بن سعيد الكاتب، ككىيب، كابن ا٤ببارؾ، كٰبٓب القطاف، كمسلمة بن قعنب، كعلي بن مسهر، كعباد بن 
ر، كداكد العطار، كمالك عباد، كعبد العزيز الدراكردم، كىعىبد العىزًيًز بن أىيب حىاـز كىخالد بن ا٢بارث، كأبو أسامة، كأبو معاكية، كجري

بن يونس، كأبو بدر، كابن ىشاـ بن عركة، كعلي بن غراب، كابن كناسة، كجعفر ا بن سعّب، كككيع، كعبدة بن سليماف، كعيسىا
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فشكت إليو الدـ،  رسوؿ اهلل  أتت  كعن فىاطمة بنت أىيب حيبػىٍيش رضي اهلل عنها أهنا -3
: إ٭با ذلك عرؽ، فانظرم إذا أتى قرؤؾ فبل تصلي، فإذا مر القرء فتطهرم، ٍب صلي ما بْب فقاؿ 
يضة فدعي الصبلة، كإذا أدبرت كُب ركاية أخرل: إ٭با ذلك عرؽ، فإذا أقبلت ا٢ب .(1)إىل القرءالقرء 

 . (2) سلي عنك الدـ، ٍب صليفاغ

                                                                                                                 
بن عوف، ك٧باضر، كعباد بن صهيب، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة، كاتفقوا ُب متنو أيضا على قولو: كإذا أدبرت ا

 اهلدـ كصلي إال أف مالكا قاؿ: فإذا ادعت قدرىا.فاغسلي عنك ا
كلهم يركم ا٢بديث عن ىشاـ بن عركة، كمل يذكر أحد منهم الوضوء -كفيهم أئمة ا٢بديث كنقاده  -فهؤالء ٝباعة كثر       

 لكل صبلة، كىو ما يطرح الشك ُب صحة الركاية األكىل عن ىشاـ بن عركة. كاهلل تعاىل أعلم.
حاضة، )كتاب الطهارة، باب ما جاء ُب ا٤بستُب السنن أبو داكد (، ك 27360( رقم )45/351) ا٤بسند ُبأخرجو أٞبد  (1)
ُب (، كالنسائي 620)رقم ( 120)ارة، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة، )كتاب الطهُب السنن كابن ماجو (، 280) رقم( 1/47)

طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن بكّب بن ( من 211) رقم( 1/41)تاب الطهارة، باب ذكر األقراء، )كالسنن 
 ، أف فاطمة حدثتو بو.عبد اهلل، عن ا٤بنذر بن ا٤بغّبة، عن عركة

ذا الدليل على أف األقراء حيض، كقاؿ: كقد ركل ىذا ا٢بديث ىشاـ بن عركة، عن عركة، كمل يذكر فيو ما قاؿ النسائي: ى      
 ذكره ا٤بنذر.

(، لكن  للحديث شواىد 4/155)ده ا٤بنذر بن ا٤بغّبة، قاؿ فيو أبو حاًب: ٦بهوؿ، كليس ٗبشهور. التهذيب قلت: ُب إسنا      
 ستأٌب.

( من طريق األكزاعي،  201)رقم  (1/40)ة، باب ذكر االغتساؿ من ا٢بيض، )كتاب الطهار ُب السنن أخرجو النسائي  (2)
  قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن سعيد، قاؿ: حدثِب ىشاـ بن عركة، عن عركة، عن فاطمة بو.

كالصحيح عن ىشاـ بن عركة، عن  -يعِب األكزاعي-( كقاؿ: ككىم فيو 9/378)كذكر الدارقطِب ىذا ا٢بديث ُب العلل       
 .بو أبيو، عن عائشة، أف فاطمة بنت أيب حبيش

ُب (، كا٢باكم 204)رقم  (1/40)، غتساؿ من ا٢بيضكتاب الطهارة، باب ذكر اال)ُب السنن ركاه النسائي قلت: ك       
م، عن عركة، كعمرة عن الزىر األكزاعي، كالنعماف بن ا٤بنذر، كحفص بن غيبلف، من طريق ( 1/268كتاب الطهارة، )ا٤بستدرؾ 

حبيش. ا٢بديث. كقاؿ فيو ا٢باكم: صحيح على شرط الشيخْب، ن، عن عائشة قالت: استحيضت أـ حبيبة بنت بنت عبد الرٞب
 كمل ٱبرجاه. اه

القائل بأف كد رٞبو اهلل، فرد بو كما يفهم من كبلـ أيب دامل ين األكزاعيلفظ ترؾ الصبلة كرد ُب حديث أـ سلمة، كغّبه، فك       
أىحد من أصحاب الزُّىرم غّب األكزاعي، كركاه عن الزُّىرم كقاؿ: كمل يذكر ىذا الكبلـ  األكزاعي زادىا ُب ىذا ا٢بديث عن الزُّىرم.

عمرك بن ا٢بارث كالليث كيونس كابن أيب ذئب كمىعمىر كإبراىيم بن سعد، كسيليماف بن كثّب كابن إسحاؽ كسفياف بن عييينة، مل 
 كاهلل تعاىل أعلم. يذكركا ىذا الكبلـ.
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فأمسكي عن الصبلة، فإذا كاف  كُب ركاية أخرل: إذا كاف دـ ا٢بيض، فإنو دـ أسود يعرؼ،
  .(1)اآلخر فتوضئي، فإ٭با ىو عرؽ

حىيضىة كثّبة  جىحش قالت: كنتي أيستىحاض طلحة، عن أيمّْو ٞبىٍنىة بنت عن عمراف بن - 4
جىحش، فقلت: يا  ه، فوجىدتيو ُب بيًت أيخٍب زينب بنتكأيخربي  أستىفتيو سوؿ اهلل ر  شديدة، فأتيت
؟ قاؿ: تِب الصبلة كالصـو، فما ترل فيها، قد مىنػىعى أيستىحاضي حىيضىة كثّبة شديدةامرأة  رسوؿى اهلل، إين

ذم ثقالت: ىو أكثىر م. ، فإنو ييذًىب الدـ(2)ك الكيرسيفأنعىتي ل فقالت:  وبا.ن ذلك، قاؿ: فاٚبًَّ
ا أثيجُّ ثىٌجاري مىو أكثػى  فػىعىلًت أجزىأى عنًك ، أيهما سآميريًؾ بأمرىين:  اهلل قاؿ رسوؿ، (3) ن ذلك، إ٭بَّ

ا ىذه رىٍكضةه  قاؿ ٥با: .فأنت أعلىم عليهما كإف قىوًيت، من اآلخىر  ،يطافالش من رىكىضات( 4)إ٭بَّ

                                     
النسائي (، ك 286)رقم ( 1/49)إذا أقبلت ا٢بيضة تدع الصبلة،  من قاؿ)كتاب الطهارة، باب ُب السنن أخرجو أبو داكد   (1)

كتاب (، كالدارقطِب ُب سننو )216ك 215)رقم  (1/42)لفرؽ بْب دـ ا٢بيض كاالستحاضة، )كتاب الطهارة، باب اُب السنن  
( رقم 4/180ضة، كتاب الطهارة، باب ا٢بيض كاالستحااإلحساف:  )ُب صحيحو ( كابن حباف 789( رقم )1/383ا٢بيض، 

( من طريق ابن أيب عدم، عن ٧بمد بن عمرك، عن ابن شهاب، عن 1/268)كتاب الطهارة، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1348)
 عركة بو. 

 كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط مسلم، كمل ٱبرجاه، ككافقو الذىيب.      
قاؿ النسائي: قد ركل قلت: فيو علتاف: األكىل: ٨بالفة ٧بمد بن عمرك ٤بن ركاه عن الزىرم، كىم ٝباعة، كفيهم أئمة كبار.      

ىذا ا٢بديث غّب كاحد، كمل يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أيب عدم، كقاؿ الدارقطِب: تفرد ّٔذا ا٢بديث ٧بمد بن عمرك عن 
، عن عركة، عن عائشة: إف فاطمة موضع آخر: كقاؿ مرة أم ٧بمد بن عمرك: عن الزىرم (. كقاؿ ُب9/142الزىرم. العلل )

 (.8/103رؼ. العلل )عكىو قولو: إف دـ ا٢بيض دـ أسود يت أيب حبيش. كأتى فيو بلفظ أغرب بو، نب
رة أخرل يقوؿ: عن عركة، العلة الثانية: اضطرابو ُب ا٢بديث فمرة يركيو عن عركة عن عائشة أف فاطمة بنت أيب حبيش. كم      

 (.1/438)بن رجب عن فاطمة. كرجح بعضهم الثانية لكوهنا حدث ّٔا من كتابو، كاألخرل من حفظو. فتح البارم ال
: مل يتابع ٧بمَّد بن عمرك على (1/259)فاألشبو أف ا٢بديث غّب ٧بفوظ، كقد قاؿ أبو حاًب فيما نقلو عنو ابنو ُب العلل       

 منكر. كقاؿ عبد اهلل بن أٞبد: ٠بعت أيب يقوؿ: كاف ابن أيب عدم حدثنا بو عن عائشة، ٍب تركو. ىذه الركاية، كىو
  (.2/533)مادة، كرسف،  1، طالنهايةابن األثّب،  الكرسف ىو القطن. ( 2)
 (.1/205مادة، ثج،  ا٤بصدر السابق ) .الثَّجُّ: سيبلف الدـ، كماء ثجاج: سياؿ  (3)
أراد اإلضرار ّٔا كاألذل، كا٤بعُب: أف  كما تركض الدابة كتصاب بالرجل،  بالرجل، كاإلصابة ّٔا، صل الركض: الضربأ ( 4)

الشيطاف قد كجد بذلك طريقان إىل التلبيس عليها ُب أمر دينها، كطهرىا كصبلهتا حٌبَّ أنساىا ذلك عادهتا، كصار ُب التقدير كأنو 
 (.1/686مادة ركض، ا٤بصدر السابق ) .ركضةه من ركضاتو



153 
 

يَّ  هيرًت ًك قد طى  إذا رأيًت أنلي، حٌبُب علم اهلل، ٍب اغتس أياـ ستة أياـ أك سبعة (1)ضيفتىحى
زًئيًك، ذلك ٯبي  ها، كصومي، فإفكعشرين ليلة كأيام ين ليلة أك أربعاكعشر  ي ثبلثاكاستىنقىأًت فصل

ضن الن  لي كل شهرككذلك فافع قىوًيًت ، كإف حىيًضهن كطيهرًىن رف، ميقاتككما يىطهي  ساءكما ٰبًى
 صر، كتيؤخّْرينالعهر ك بلتْب: الظمعْب بْب الصك٘ب لْبصر، فتغتسعلي الكتػيعىج هرعلى أف تيؤخرم الظ

فافعىلي،  مع الفىجر لْب، فافعلي، كتغتسالصبلتىْب عْب بْب تغتسلْب ك٘بملْب العشاء، ٍبا٤بغرب كتػيعىجّْ 
  .(2) إيل عجىبي األمرىينكىذا أ:  اهلل ًدرًت على ذلك. قاؿ رسوؿكصومي إف قى 

                                     
 (.1/460مادة، حيض، ا٤بصدر السابق )تنتظر انقطاعو.  هاأياـ حيض تقعدإذا معناه: ت ا٤برأة ٙبيض  (1)
ُب ا٤بصنف (، كابني أيب شيبة 1174( رقم )1/306)كتاب ا٢بيض، باب ا٤بستحاضة، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ   (2)

(، كأبو 27474( رقم )45/467)ُب ا٤بسند كأٞبد  (،1373( رقم )2/101)كتاب الطهارة، باب االستحاضة كيف تصنع، 
)كتاب ُب السنن  (، كابن ماجو287)رقم إذا أقبلت ا٢بيضة تدع الصبلة،  )كتاب الطهارة، باب من قاؿ:ُب السنن داكد 
ستحاضة، ارة، باب ما جاء ُب ا٤ب)كتاب الطهُب السنن كالَبمذم  (،627ك 622) رقمارة، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضة، الطه
)كتاب ا٢بيض، باب ما يلـز ُب السنن كالدارقطِب ، (553ك 552ك 24/217/551)كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب (، 128)رقم 

كتاب ) كالبيهقي ُب السنن الكربل(، 1/266كتاب الطهارة، )ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم  (،834( رقم )1/398ا٤برأة من الصبلة، 
من طرؽ عن عبد اهلل بن ٧بمد بن عقيل، عن  (339-1/338،كاعتكافها ُب حاؿ استحاضتها ا٤بستحاضة صبلةا٢بيض، باب 

  ابراىيم بن ٧بمد بن طلحة، عن عمو عمراف بو.
كالصحيح عمراف بن طلحة، كجاء عنده أيضا: عن أـ جاء ُب ركاية ابن جريج: عمر بن طلحة بدؿ عمراف، قاؿ الَبمذم:       

    نة بنت جحش.حبيبة بنت جحش، كالصواب ٞب
قلت: تفرَّد بو عبد اهلل بن ٧بمد بن عقيل، كقد اختلف فيو، فضعفو ابن ا٤بديِب، كابن عيينة، كٰبٓب بن سعيد، كابن معْب،       

كالنسائي، كابن خزٲبة، كأبو حاًب، كأبو زرعة، كابن سعد، كأٞبد ُب ركاية عنو، كنقل الَبمذم عن البخارم أف أٞبد كإسحاؽ 
(. ٍب إنو كرد ُب 2/425)ٰبتجوف بو. كقاؿ الَبمذم: صدكؽ. كقاؿ البخارم: مقارب ا٢بديث. هتذيب التهذيب كا٢بميدم 

قاؿ  صل ا٣ببلؼ ُب حديثو فبعضهم قواه.ا٢بديث بعض األلفاظ مل يركىا غّبه مع كثرة األحاديث الواردة ُب ا٤بستحاضة، ك٥بذا ح
ا ا٢بديث، فقاؿ: ىو حديث حسن. كاحتج بو إسحاؽ كأبو عبيد، كسألت ٧بمدا عن ىذ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحيح.

 (.1/443)كأخذا بو. فتح البارم 
كأما اإلماـ أٞبد فاختلفت أقوالو فيو: فنقل عنو الَبمذم قولو: ىو حديث حسن صحيح، كقاؿ أبو داكد: ٠بعت أٞبد       

 .يقوؿ: حديث ابن عقيل ُب نفسي منو شيء
مرة: ليس عندم بذلك، كحديث فاطمة أصح منو كأقول إسنادان. كقاؿ مرة:  قولو: ليس بشيء. كقاؿنو ابن رجب كنقل ع     

ُب نفسي منو شيء. كنقل حرب عن أٞبد أنو قاؿ: نذىب إليو، ما أحسنو من حديث. كقاؿ ابن رجب: كلكن ذكر أبو بكر 
 (1/443)البارم ا٣ببلؿ أف أٞبد رجع إىل القوؿ ٕبديث ٞبنة كاألخذ بو، كاهلل أعلم. فتح 

 : حسن (1/188)كقاؿ األلباين ُب اإلركاء      



154 
 

فأيًمرىت  ضىت امرأة على عهد رسوؿ اهلل قالت: استيحي عن عائشة رضي اهلل عنها - 5
ل كتغتسشاء، غرب كتػيعىجّْل العر ا٤بكتىغتىًسل ٥بما غيسبل، كأف تػيؤىخّْ هر، أف تيعجّْل العصر كتػيؤىخّْر الظ

عن  ؟ فقاؿ: ال أيحدثيكفقلتي لعبد الرٞبن: عن النيبّْ  .غيسبل لصبلة الصبح ل٥بما غيسبل، كتغتس
  .(1)بشيء النيبّْ 

                                                                                                                 
  (1/261)بينما ٝباعة أخرل ضعفتو، فذكر ابن أيب حاًب عن أبيو أنو كىنو كمل يقو إسناده. العلل      
اطمة كقاؿ ا٢باكم: قد اتفق الشيخاف على إخراج حديث االستحاضة من حديث الزىرم كىشاـ بن عركة، عن عائشة أف ف     

عقيل بن  جحش، كركاية عبد اهلل بن ٧بمد بن، كليس فيو ىذه األلفاظ الٍب ُب حديث ٞبنة بنت بنت أيب حبيش سألت النيب 
 أيب طالب، كىو من أشراؼ قريش، كأكثرىم ركاية، غّب أهنما مل ٰبتجا بو.

 (.1/406)د ا٥بادم بن عب، كليس بالقوم. تنقيح التحقيق الكقاؿ الدارقطِب: تفرد بو ابن عقيل      
 (1/152كقاؿ ا٣بطايب: كقد ترؾ بعض العلماء القوؿ ّٔذا ا٢بديث، ألف ابن عقيل راكيو ليس بذاؾ. معامل السنن)       
 (1/375كقاؿ البيهقي: تفرد بو عبد اهلل بن ٧بمد بن عقيل، كىو ٨بتلف ُب االحتجاج بو. معرفة السنن كاآلثار )      
ال يصح عندىم من كجو من الوجوه، ألنو من ركاية عبد اهلل بن ٧بمد بن عقيل، كقد أٝبعوا على ترؾ حديثو. كقاؿ ابن منده:       

 (.2/446(. قاؿ ابن حجر: مراد ابن منده بذلك من خرج إٝباع الصحيح. التلخيص ا٢ببّب )3/310)بن دقيق العيد ال اإلماـ
 (: كأما حديث ابن عىقيل، عن إبراىيم بن ٧بمد بن طلحة ُب قصة ٞبىٍنة، فليس ٯبوز 2/352)كقاؿ ابن ا٤بنذر ُب األكسط  

االحتجاج بو من كجوه: كاف مالك بن أنس ال يركم عن ابن عقيل، قاؿ الدافع ٥بذين ا٣بربين: كُب مًب ا٢بديث كبلـ مستنكر، 
قالوا: كليس ٱبلو اليـو السابع من أف تكوف هلل ستَّان أك سبعان، ٙبيَّضي ُب علم اجعل االختيار إليها، فقاؿ ٥با:  زعمت أف النيب 

حائضا أك طاىرا، فإف كانت حائضان فيو كاختارت أف تكوف طاىران، فقد ألزمت نفسىها الصبلة ُب يـو ىي فيو حائض، كصلَّت 
 عليها ُب الصبلة كصامت، كىي حائض، كإف كانت طاىران، اختارت أف تكوف حائضان، فقد أسقطت عن نفسها فرض اهلل

، كىي ُب حكم الطَّاىر، كىذا غّب جائز، كغّب جائز أف ٚبّبَّ مرة بْب أف تيلـز  ، كحرَّمت نفسها على زكجها ُب ذلك اليـو كالصـو
 نفسها الفرض ُب حاؿ، كتسقط الفرض عن نفسها إف شاءت ُب تلك ا٢باؿ.

( 41/371)ُب ا٤بسند أٞبد (، ك 804( رقم )1/600ستحاضة، )كتاب الطهارة، باب ُب غسل ا٤بُب السنن أخرجو الدارمي  (1)
رقم ( 1/51))كتاب الطهارة، باب من قاؿ: ٘بمع بْب الصبلتْب كتغتسل ٥بما غسبل، ُب السنن (، كأبو داكد 25391رقم)

الطحاكم ُب شرح معاين (، ك 213رقم ( 1/42) )كتاب الطهارة، باب ذكر اغتساؿ ا٤بستحاضة،ُب السنن (، كالنسائي 294)
كتاب ا٢بيض، باب غسل )ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 608( رقم )1/131)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة: األثار 

 من طريق شيعبة، عن عبد الرٞبن بن القاسم، عن أبيو، عن عائشة بو. ( 1/352ا٤بستحاضة، 
ن بن القاسم، عن أبيو، عن اسم، فركاه الثورم، عن عبد الرٞبن بن القرٞبإال أنو اختلف فيو على عبد الإسناد ا٢بديث صحيح،       

 (606( رقم )1/130)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة: زينب بنت جحش: أخرجو الطحاكم ُب شرح معاين األثار 
الطهارة: باب:  )كتابُب ا٤بصنف كركاه ابن عيينة عن عبد الرٞبن بن القاسم، عن أبيو مرسبل: أخرجو عبد الرزاؽ       

(، 607( رقم )1/131)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة: ثار الطحاكم ُب شرح معاين اآل(، ك 1176( رقم )1/308
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: يا رسوؿعيمىيس رض عن أ٠باء بنت - 6 اهلل، إفَّ فاطمةى بنتى أيب  ي اهلل عنها قالت: قلتي
الشَّيطاف،  اهلل، ىذا من سيبحافى : فلم تيصىلَّ، فقاؿ رسوؿي اهلل  ،حيبىيشو استيحيضىت منذي كذا ككذا

للمغرب ل ، كتغتسصر غيسبل كاحدالعكا فوؽ ا٤باء فلتىغتىًسٍل للظُّهر صيٍفرىة تًمرٍكن، فإذا رىأُب  سلتجل
  .(1) فيما بْب ذلك ضأغيسبل، كتو  ، كتغتسل للفجركالعشاء غسبل كاحدا

ستحاضة: تىدىعي الصبلة أياـ ُب ا بن ثابت، عن أبيو عن جىدّْه، عن النيٌب  عن عدم - 7
ي
٤ب

 صلي.كتي  كتصـوقاؿ أبو داكد: زاد عثماف:  (2).صبلة لوضوءي عند كلي، كاأقراًئها، ٍب تغتسل كتصل

                                                                                                                 
علقا عن ابن عيينة بعد م(. كذكره أبو داكد 1/353 كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٤بستحاضة،)ُب السنن الكربل كالبيهقي 
 .295ا٢بديث 

)كتاب الطهارة، باب ُب غسل ا٤بستحاضة، ُب السنن ن عبد الرٞبن: أخرجو الدارمي كتابعو ٧بمَّد بن إسحاؽ ع      
رقم  )كتاب الطهارة، باب من قاؿ: ٘بمع بْب الصبلتْب كتغتسل ٥بما غسبل،ُب السنن كأبو داكد (، 810( رقم )1/603
(295). 

 (294كيشهد لو حديث ٞبنة السابق، كأ٠باء بنت عميس التايل، كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد )      
(، 296)رقم ( 1/52)ْب الصبلتْب كتغتسل ٥بما غسبل، )كتاب الطهارة، باب من قاؿ ٘بمع بُب السنن أخرجو أبو داكد  ( 1)

(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار ) كتاب الطهارة، باب 840ك 839( رقم )1/400كالدارقطِب ُب السنن )كتاب ا٢بيض، 
أيب صاحل، عن  عن سيهيل بن من طرؽ( 1/268كتاب الطهارة، )ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 609( رقم )1/131ا٤بستحاضة: 

  الزُّىرٌم، عن عيركة بن الزُّبّب، عن أ٠باء  بو.
 رجاه ّٔذا اللفظ.كقاؿ ا٢باكم: حديث صحيح على شرط مسلم كمل ٱب      
٨بتلف فيو، قاؿ فيو ابن حجر: صدكؽ تغّب حفظو بآخرة، مع ٨بالفتو لباقي الركاة عن الزىرم قلت: سهيل بن أيب صاحل       

 فاطمة بالغسل، كاهلل تعاىل أعلم.  ٥بذا ا٢بديث، بل نيقل عن الزىرم أنو مل يأمر النيب 
)كتاب ُب السننأبو داكد (، ك 820( رقم )1/608باب ُب غسل ا٤بستحاضة، )كتاب الطهارة، ُب السنن أخرجو الدارمي  ( 2)

) كتاب الطهارة، ُب السنن (، كابن ماجو 297)رقم  (1/52)ْب الصبلتْب كتغتسل ٥بما غسبل، الطهارة، باب من قاؿ ٘بمع ب
أف ا٤بستحاضة تتوضأ  جاء )كتاب الطهارة، باب ماُب السنن (، كالَبمذم 625)رقم ( 1/121) ا٤بستحاضة، باب ما جاء ُب

من  (617( رقم )1/133)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة، كالطحاكم ُب شرح ا٤بعاين (، 126)رقم ( 1/41)لكل صبلة، 
 عن شىريك، عن أيب اليػىٍقظاف، عن عدم بو.طرؽ 
رَّدى بو شىرًيك، عن ىذا حديث قد تػىفى : حديث عدم بن ثابت ضعيف. كقاؿ الَبمذم: 300قاؿ أبو داكد عقب ا٢بديث       

أىيب اليػىٍقظاف، كسألتي ٧بمدا عن ىذا ا٢بديث، فقلت: عدم بن ثابت، عن أبيو، عن جٌده، جد عدم، ما ا٠بو؟ فلم يػىٍعرؼ ٧بمد 
  ا٠بو، كىذىكىٍرت حملمد قوؿ ٰبىٍٓبى بن مًعْب أىف ا٠بو دينار، فلم يػىٍعبأ بو.
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، فاستفتت الدـ على رسوؿ اهلل  كانت هتراؽامرأة   أفعن أـ سلمة رضي اهلل عنها  - 8
يض من ـاكاألياللَّيايل  د؟ فقاؿ: لًتىنظر عد٥با أـ سلمة رسوؿ اهلل  أف  قبل الشىهر الٍب كانت ٙبى

 ، ٍب؛ فلتغتسل، فإذا خىلَّفىت ذلكا، فلتَبؾ الصَّبلة قىٍدر ذلك من الشَّهريصيبها الذم أصأّ
   .(2)بثوب، ٍبَّ لتيصىلّْي (1)لًتىستىثًفرٍ 

                                                                                                                 
لباين كصححو األ(. 326ىو ضعيف ا٢بديث. التقريب )عثماف بن عمّب، ك قلت: مدار ا٢بديث على أيب اليقظاف، كا٠بو       

  ( كلعلو بالشواىد.1/225اإلركاء )ُب 
فرجها ٖبرقة عريضة بعد أف ٙبتشي قطنا كتوثق طرفيها ُب شيء تشده ُب كسطها، فتمنع بذلك سيل االستثفار ىو أف تشد  ( 1)

 (.212-1/211)مادة، ثفر،  2، طالنهايةابن األثّب، . الدـ
)كتاب ُب ا٤بصنف كعبد الرزاؽ ، (158( رقم )1/107)كتاب الصبلة، باب ا٤بستحاضة، أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ  ( 2)

كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف   )ُب ا٤بصنف كابن أيب شيبة (، 1182( رقم )1/309الطهارة، باب ا٤بستحاضة، 
لطهارة، باب ُب )كتاب اُب السنن كأبو داكد  (،26510( رقم )44/320)ُب ا٤بسند كأٞبد  (،1355( رقم )1/96تصنع،

اضة الٍب قد عدت أياـ )كتاب ا٢بيض، باب ما جاء ُب ا٤بستحُب السنن ماجو كابن (، 274)رقم ( 1/46)ا٤برأة تستحاض، 
(، 208)رقم ( 1/41) ة، باب ذكر االغتساؿ من ا٢بيض،)كتاب الطهار ُب السنن كالنسائي  (،623)رقم ( 1/120)أقرائها، 

كعيبػىٍيد اهلل بن عمر، كبلٮبا عن نافع، عن سليماف من طريق مالك،  (917ك 578( رقم )23/271)كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب 
  بن يسار، عن أـ سلمة بو.ا

كتاب )ُب السنن الدارقطِب (، ك 278)رقم ( 1/47)لطهارة، باب ُب ا٤برأة تستحاض، )كتاب اُب السنن كركاه أبو داكد       
 ( من طريق )سفياف، كعبيد اهلل( كبلٮبا عن أيوب، عن سليماف بو.  793( رقم )1/384ا٢بيض، 

)كتاب ُب السنن كأبو داكد (، 807( رقم )1/602)كتاب الطهارة، باب ُب غسل ا٤بستحاضة،ُب السنن كركاه الدارمي       
( من طريق الليث، عن نافع، عن سليماف بن يسار أف رجبل 276ك 275)رقم ( 1/46) لطهارة، باب ُب ا٤برأة تستحاض،ا

 أخربه، عن أـ سلمة بو.
ُب ا٤بسند كأٞبد  (،1357( رقم )1/98كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تصنع،  )ُب السنن ابن أيب شيبة كركاه        

( من طريق 796ك795ك 794( رقم )1/385كتاب ا٢بيض، )ُب السنن (، كالدارقطِب 26740 ( رقم44/312)
أىف فاطمة اٍستيًحيضىت... الوارث، كإ٠باعيل، كلهم عن أيوب عن سليماف عن أـ سلمة  عبدك ىيب، كٞباد بن زيد، ك 

 ا٢بديث. 
يظهر من خبلؿ ىذه الطرؽ أف اإلسناد فيو انقطاع بْب سليماف كأـ سلمة، إذ تبْب أف بينهما رجل مبهم، قاؿ البيهقي ُب ف     

ابن الَبكماين ُب ا١بوىر النقي بأف صاحب الكماؿ أثبت ٠باعو  وكتعقب، سليماف مل يسمع من أـ سلمة (:1/333)الكربل 
  منها، فيحتمل أف سليماف ٠بعو من رجل عن أـ سلمة ٍبَّ ٠بعو من أـ سلمة مباشرة.

قلت: أما ٠باعو من أـ سلمة فأثبتو لو ا٤بزم أيضا ُب هتذيب الكماؿ، لكن يبقى ىل ٠بع منها ىذا ا٢بديث أـ ال؟ كقد جـز       
بعدـ ٠باعو، قاؿ: كحديث سليماف، عن أـ سلمة، مل يسمعو من أـ سلمة، بينهما  (1/160)السنن الكربل ُب اإلماـ النسائي 

 رجل. 
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إهنا مستحاضة فقاؿ:  عن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها قالت: قلت للنيب  –9
ل ر كتغتسل كتصلي، كىتؤىخر ا٤بغرب كتعجهر كىتػيعىجّْل العصًلس أىياـ أىٍقرائها، ٍب تغتسل كتػيؤىخر الظ٘بىٍ 
   .(1) رشاء كتغتسل كتصلّْيهما ٝبيعا، كتغتسل للفجالع

عن ا٤برأة  أف فاطمة بنت قيس سألت رسوؿ اهلل  عن جابر بن عبد اهلل  – 10
 .(2)كتصليٍب تغتسل ُب كل يـو عند كل طهر،  ا٤بستحاضة كيف تصنع؟ قاؿ: تعد أياـ أقرائها،

ثػىٍتِببن أيب ميلىي عن عبد اهلل -  11 : قالتخالٍب فاطمة بنت أيب حبيش  كة، قاؿ: حدَّ
ؤمفقلت ٥ب، شةائأىتػىٍيتي ع

ي
 وف منكاإًلسبلـ، كأف أ ظ ُبيت أف ال يكوف يل حقد خش ،ًنْبا: يا أـ ا٤ب

 ي حٌبصبلة، قالت: اٍجًلس ار، أىمكث ما شىاء اهلل من يـو أيٍستىحاض، فبل أيصلي هلل الن لىأ
 رسوؿ اهلل، ىذه فاطمة بنت أىيب حبيش ٚبشى أىف الا قالت: ي فلما جاء النيب  ، ٯبيء النيب

كيث ما شاءف من أتكو ف يكوف ٥با حىٌظ ُب اإلسبلـ، كأ  فبل، اضتيٍستىح يـو اهلل من ىل النار، ٛبى
ها، أىقػٍرىائ ر عدد أياـبنت أيب حيبػىٍيش، فلتمسك كل شه ميرًم فاطمة :ؿافيو صبلة، فق ي هلل لتص

                                                                                                                 
 كغّبٮبا، فّبتقي ّٔا إىل مرتبة القبوؿ كاالحتجاج، كاهلل تعاىل أعلم.  افعائشة ا٤بتقدم ايثإال أنو يشهد لو حدقلت:       

(، كالطحاكم ُب 361)رقم ( 1/49)ب ٝبع ا٤بستحاضة بْب الصبلتْب، )كتاب الطهارة، باُب السنن أخرجو النسائي  ( 1)
عبد اهلل بن ا٤ببارؾ، عن سيفياف  من طريق( 606( رقم )1/130شرح ا٤بعاين )كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تتطهر، 

الثورم، عن عبد الرٞبن بن القاسم، عن القاسم، عن زينب بو. كإسناده منقطع. قاؿ الطحاكم: زينب مل يدركها القاسم، كمل يولد 
كقاؿ (، 1/135) كفاة بعده. شرح معاين اآلثار ، كىي أكىل أزكاج النيب ُب زمنها، ألهنا توفيت ُب عهد عمر بن ا٣بطاب 

 األلباين: صحيح. كلعلو بالشواىد.
ا يلـز ا٤برأة من )كتاب ا٢بيض، باب مُب السنن كالدارقطِب  ،(235( رقم )1/165أخرجو الطرباين ُب ا٤بعجم الصغّب ) ( 2)

من  (1/355كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٤بستحاضة،)ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 848( رقم )1/407ت،الصبلة إذا طهر 
 طريق ابن جريج، عن أيب الزبّب، عن جابر بو.

(: ليس 1/260العلل )ُب  قلت: ُب إسناده عنعنتا ابن جريج، كأيب الزبّب، ككبلٮبا مدلس، كقاؿ أبو حاًب عن ىذا ا٢بديث      
 (1/260بشيء. العلل )
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ا ذلك رىٍكضة من ٭بإر عند كل صبلة، كتصلي، فتطه ٍستىٍثًفر، كىتػىنىظَّف، ٍبشي، كتٙبىٍتى ، ك ٍب تغتسل
  .(1) ا، أك داء عرض ٥بععرؽ انقط الشيطاف، أك

 : عن الصحابة اآلثار الواردة

ٍب  –تعِب مرة كاحدة  –عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت ُب ا٤بستحاضة: تغتسل  - 1
 .(3)كعنها رضي اهلل عنها: توضئي لكل صبلة .(2) توضأ إىل أياـ أقرائها

الظهر إىل الظهر كل يـو مرة  قاال: تغتسل منرضي اهلل عنهما كابن عمر  أنسعن  - 2
 .(4)عند صبلة الظهر

عن ٦باىد، قيل البن عباس: إف أرضنا أرض باردة، قاؿ: تيؤخّْر الظهر كتيعجّْل العصر  - 3
كتغتسل ٥بما غسبلن كاحدان، كتؤخر ا٤بغرب كتيعجّْل العشاء كتغتسل ٥بما غسبلن، كتغتسل للفجر 

 .(1)غسبلن 

                                     
ا يلـز ا٤برأة من الصبلة ا٢بيض، باب م)كتاب ُب السنن كالدارقطِب (، 27631( رقم )45/602)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 1)

من طرؽ  (1/355 كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٤بستحاضة،)ُب السنن الكربل كالبيهقي (، 841( رقم )1/402ت، إذا طهر 
 عن عثماف بن سعد، عن عبد اهلل بن أيب مليكة بو.

، ( 1/270كتاب الطهارة، )ُب ا٤بستدرؾ ، كا٢باكم (842( رقم )1/403)كتاب ا٢بيض، ُب السنن كأخرجو الدارقطِب       
( من طريق أيب عاصم النبيل، عن عثماف بن سعد، 1/354 كتاب ا٢بيض، باب غسل ا٤بستحاضة،)كالبيهقي ُب السنن الكربل 

حديث صحيح، كمل : كقاؿ ا٢باكم عن ابن أيب ميلىٍيكة، بلفظ: ٍب لتغتسل ُب كل يـو غسبل كاحدا، ٍب الطهور عند كل صبلة.
  اه ّٔذا اللفظ. كتعقبو الذىيب بقولو: كبل، فإف صورتو مرسل.ٱبرج

قلت: مدار ا٢بديث على عثماف بن سعد، كىو ضعيف، مع االختبلؼ عليو، ٍب ٨بالفتو ٤با ركل الثقات ُب قصة فاطمة       
 بنت أيب حبيش، كاهلل تعاىل أعلم.

) كتاب ُب السنن (، كأبو داكد 1170( رقم )1/304ا٤بستحاضة، ) كتاب الطهارة، باب ُب ا٤بصنف  ( أخرجو عبد الرزاؽ2)
  (، كقاؿ األلباين صحيح.299)رقم ( 1/52) الطهارة، باب من قاؿ: تغتسل من طهر إىل طهر،

(، كقاؿ األلباين 298)رقم ( 1/52)من قاؿ: تغتسل من طهر إىل طهر، ) كتاب الطهارة، باب ُب السنن ( أخرجو أبو داكد 3)
  صحيح.

 . (1167( رقم )1/304) كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة، ُب ا٤بصنف ( أخرجو عبد الرزاؽ 4)
 .سقط إسناده ُب ا٤بصنف      
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مرأة بكتاب فقرأتو فإذا كنت عند ابن عباس، فجاءت اعن سعيد بن جبّب قاؿ:  ك    - 4
ما أىًجدي ٥با إال ما  ة. فقاؿ ابن عباس:: تػىٍغتىسل لكل صبلامرأة مستحاضة، كإف عليا قاؿ فيو: إين

عىًلي. زاد عبد الرزاؽ: غّب أهنا ٘بمع بْب الظهر كالعصر بغسل كاحد، كا٤بغرب كالعشاء بغسل  قاؿ
اًىده، عن ابن عبَّاس: ٤بَّا اشتىدَّ عليها (2) كاحد، كتغتسل للفجر الغيسل أىمىرىىا . قاؿ أبو داكد: ركاه ٦بي

مىع بْب    الصَّبلتىْب. أف ٘بى

، كاٚبذت صوفة قاؿ: ا٤بستحاضة إ عن علي  - 5 ذا انقضى حيضها، اغتسلت كل يـو
  .(3) فيها ٠بن أك زيت

 اموىل ٥ب ا أكما ٥بالزبّب غبل إىل ابن ةة ميٍستحاضأرسلت امرأ: عن سعيد بن جبّب، قاؿ  - 6
ةأىين  مىا كًإين أىٍنشيدؾ اهلل ًإال - تْبسن حىًسٍبتي أنو قاؿ: منذ -: ذا ككذا قاؿك  ذمن صلأي  مل  ميٍبتىبلى

                                                                                                                 
عن جرير، عن عبد  (1364( رقم )2/99)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تصنع، ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة ( أخرجو 1)

( رقم 1/132، للصبلة ا٤بعاين )كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تتطهرُب شرح  كالطحاكمالعزيز بن رفيع، عن عطاء، 
 .عن ابن عباس حجاج، عن ٞباد، عن قيس بن سعد، عن ٦باىد، كبلٮبا قي( من طر 612)
كا٢بجاج ىو ابن منهاؿ، كٞباد ىو ابن سلمة، فكبل اإلسنادين صحيح، كاهلل  .296كعلقو أبو داكد عن ٦باىد بعد ا٢بديث  

 أعلم.تعاىل 
عن معمر، عن أيوب، كُب  (1173 ( رقم )1/305)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة،ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  (2)

ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة ، ك عن الثورم، عن أشعث بن أيب الشعثاء (1178( رقم )1/308)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة، 
أخرجو ك عن ككيع قاؿ: حدثنا األعمش، عن ا٤بنهاؿ،  (1370( رقم )2/100)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تصنع، 

عبد الوارث،  قي( من طر 611( رقم )1/132، للصبلة ا٤بعاين )كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تتطهرُب شرح  الطحاكم
 .عن سعيد بن جبّبكلهم  قاؿ: ثنا ٧بمد بن حجادة، عن إ٠باعيل بن رجاء،

عن ٧بمد  (1368( رقم )2/100)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تصنع، ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة ٨بتصرا أخرجو ك    
 بن يزيد، عن أيب العبلء، عن قتادة. ا

 سانيد متصلة، كركاهتا كلهم ثقات، إال األخّب ففيو قتادة كىو مدلس، كقد عنعن.أ ىذهك   
(، كقاؿ األلباين 302)رقم  (1/53)من قاؿ: تغتسل من طهر إىل طهر، ) كتاب الطهارة، باب ُب السنن ( أخرجو أبو داكد 3)

  ضعيف.
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ال أىجد ٥با : ن الزبّبفقاؿ اب، ةصبل ل كل ُبغتسأ  قاؿ: ككتبت إًليو، أين أيٍفًتيت أف ديِبُب ٍنتى يلبػىيػَّ 
 .(1) ذلكإال

الظهر، كتعجل من العصر، كتؤخر  من عن ا٢بكم، عن علي، ُب ا٤بستحاضة: تػيؤىخّْر - 7
ذلك البن الزبّب، كابن عباس،  فذكرتا٤بغرب، كتعجل العشاء، قاؿ: كأىظنو قاؿ: كتػىٍغتىًسلي للفجر، 

   . (2) ما قاؿ عليالإ افقاال: ما ٪بد ٥ب

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

 بدا عليها االختبلؼ من كجهْب:الٍب سبقت ُب الباب ذه األحاديث ى

بعض ىذه األحاديث كذلك أف ىو مٌب تكوف ا٤بستحاضة ُب حكم ا٢بيض؟  :األكؿ  -
ل إحالتها على دـ ا٢بيض ا٤بعركؼ، كالبعض جاء فيو إحالتها على العادة، ٩با جعظاىرىا يفهم منو 

 ، كاهلل تعاىل أعلم.كاألحكاـ الٍب تدؿ عليها أىل العلم ٱبتلفوف على معانيها

ا٤بستحاضة بعد إدبار ا٢بيض؟ إذ بعض ىذه األحاديث كرد يلـز  الذم ىو ما :الثاني -
فيها أمرىا بالغسل لكل صبلة، كالبعض فيها أمرىا بالوضوء لكل صبلة، كاألخرل ليس فيها األمر ال 

 بالغسل كال بالوضوء.

   :عن االختالؼ األكؿ اإلماـ ابن بطاؿجواب المطلب الثالث: 

ة حال ا٢بديثْب، كإف كاف ٨بتلفنا فهو ُب امرأة كاحدة ُبكالدليل على أف لفظ قاؿ رٞبو اهلل: 
 إف ٤با ٛبادل الدـ ّٔا كجاز أياـ حيضتها ا٤بعركفة، فقاؿ ٥با:  كاحدة، أف فاطمة ىذه سألت النيب

كميزت ا، فإذا أقبلت ا٢بيضة كدـ العرؽ ال يوجب حكم ،و دـ عرؽدمك ليس دـ حيض، كإ٭با ى
                                     

أخربنا ابن جريج قاؿ: أخربين  (1179( رقم )1/308)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  (1)
، كاهلل لكن يشهد ٥بذا األثر الذم بعدهكأبو الزبّب مدلس، كمل يصرح بالتحديث،  بو. أبو الزبّب، أف سعيد بن جبّب، أخربه قاؿ

 .تعاىل أعلم
عن حفص بن (1371( رقم )2/100)كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة كيف تصنع، ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة ( أخرجو 2)

 .ف، لكن يشهد ٥بذا األثر الذم قبلو، كاهلل تعاىل أعلم، كىو ضعيابن أيب سليم ىو الليث  .عن ا٢بكم بو عن ليث، غياث،
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إذا يضة، ككذلك قولو: الصبلة، ألنو ال يقوؿ ٥با ذلك إال كىى عارفة با٢ب دمها بلونو كرائحتو فدعي
و سؤاالن ، ال يقولو إال للمميزة لدـ االستحاضة من دـ ا٢بيضة، ٍب ٤با ٛبادل ّٔا الدـ، سألتأدبرت

مالك عن ىشاـ،  ركاية ن ُب جوأّا اآلخر، ُبمقدار جلوسها، إذ مل يك ثانينا، ليزيدىا شفاء ُب
أمرىا، إذ قد  ر الدـ خاصة، فأرادت االستثبات ُب٘بلسها، كإ٭با كاف فيو اعتبا مقدار األياـ الٍب

فأخربىا  ،كنت ٙبيضْب فيها  دعي الصبلة قدر األياـ الٍب ذلك الدـ ّٔا، فقاؿ ٥با: ٲبكن أف يطوؿ
كقد كاف أمرىا مرة أخرل أف تعمل على إقباؿ دـ ا٢بيض كإدباره، فوجب اعتبار  األياـ،ٗبقدار مدة 

هما يبْب معُب صاحبو إذ كاف كل كاحد من تغّب الدـ، كاعتبار قدر األياـ، كاستعماؿ ا٢بديثْب ٝبيعنا
نيب ك٩با يدؿ على صحة ما قلنا، أف ا٢بديثْب كإف اختلف لفظ ا١بواب فيهما عن الكال ٱبالفو... 

 ُب امرأة كاحدة كقصة كاحدة أف حديث سليماف بن يسار، عن أـ سلمة، أف امرأة كانت هتراؽ ،
. إ٭با كاف ُب قصة فاطمة بنت أىب حبيش، كأهنا كانت اهلل الدماء فاستفتت ٥با أـ سلمة رسوؿ 

ا بنفسها، كتبعث غّبىا على السؤاؿ رغبة ُب االستثبات، كتزيد   ،اليقْب ُب أمرىاتسأؿ عن حا٥با أبدن
كيدؿ على ذلك ما ركاه ا٢بميدم عن سفياف بن عيينة، قاؿ: حدثنا أبو أيوب السختياين، عن 
سليماف بن يسار، أنو ٠بعو ٰبدث عن أـ سلمة أهنا قالت: كانت فاطمة بنت أىب حبيش 

 كأمرىا أف تدع الصبلة قدر إنو ليس با٢بيضة، كلكنو عرؽ، ، فقاؿ:تستحاض، فسألت النيب 
أقرائها، أك قدر حيضتها، ٍب تغتسل. كىذا يدؿ أف قدر الدـ أك قدر أياـ الدـ كاحد ُب ا٤بعُب، ألف 

 . (1) القيرء اسم للدـ كاسم للوقت، كأف أـ سلمة فهمت ذلك ُب جواب كاحد، ُب مسألة كاحدة

  المطلب الرابع: دراتسة كتعليق:

إال أنو غّب كىو دـ غّب فاسد،  ،منهاا٢بيض دـ غّب دـ استمر سيبلف ا٤بستحاضة ىي من 
ٖببلؼ دـ ا٢بيض الذم يرخيو عرؽ ُب الرحم،  قطاعكسببو ان ،عارض مرضرج لٱبنو ألطبيعي، 

: إف ذلك بْب الدمْب قاؿ  كقد فرؽ الرحم بعد البلوغ ُب أكقات معتادة، فإنو دـ جبلة كطبيعة،
منها أف ا٤برأة ٰبـر عليها ، عدة اق عليو الشرع أحكامٕبيضة. كدـ ا٢بيض دـ فاسد علٌ عرؽ، كليس 

أشكل ، استحيضت بعض النساء ُب عهد النيب  ٤باك الصياـ كالصبلة حٌب تطهر، كتغتسل، 
كالٍب  الباب،ُب ا٤بخرجة السابقة حاديث األفأجأّن ٗبا تضمنتو  عليهن حكم ذلك؛ فسألنو 

                                     
 (1/428) 3، طشرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (1)



162 
 

بنت أيب حبيش، كأـ حبيبة مبناىا على حديثي عائشة رضي اهلل عنها ُب قصٍب فاطمة يتبْب أف 
شواىد ٥بذه  فركع أككالباقي إما ٞبنة رضي اهلل عنهما، ، كحديثي أـ سلمة، ك رضي اهلل عنهما

األجوبة الواردة ُب ىذه بتلك  فاختلف أىل العلم ُب فهم مراده  ضعيف.األحاديث األصوؿ، أك 
االختبلؼ لدفع  ْبلكمسكسلكوا ، متعارضةكالٍب يستشعر من ظاىرىا أهنا األصوؿ، األحاديث 

 عنها: 

وا ُب نوع األحاديث الٍب ترجح على غّبىا، ف، لكن اختل: الَبجيح، كقاؿ بو ٝباعةاألكؿ -
طائفة إىل تقدًن حديث ىشاـ بن عركة، عن عائشة، كتضعيف خرب أـ سلمة، كخرب ٞبنة  تفذىب

كىو ظاىر كبلـ النسائي، قاؿ:  .(1)للعلل الٍب سبقت اإلشارة إليها ُب التخريجبنت جحش، 
    .(2)(كحديث مالك، عن ىشاـ، عن أبيو، عن عائشة أصح ما يأٌب ُب ا٤بستحاضة)

كأـ سلمة رضي اهلل عائشة،  كذىب اإلماماف ابن ا٤بنذر كابن عبد الرب إىل األخذ ٕبديثي
. ٍب (3)(كحديث ابن شهاب ُب ىذا الباب مضطرب)عنهما، كتضعيف الباقي. قاؿ ابن عبد الرب: 

ف أىل ضعٌ  –كاهلل أعلم  –ك٥بذا االختبلؼ كمثلو على عركة )ذكر االختبلؼ على عركة، فقاؿ: 
فهذه  االستحاضة، حديث ىشاـ بن عركة، كسليماف بن يسار من أحاديث العلم با٢بديث ما عدا

بن ٧بمد بن كأما حديث ابن عقيل، عن إبراىيم )كقاؿ ابن ا٤بنذر:  .(4)(األحاديث ا٤برفوعة ُب الباب
كقد ترؾ بعض العلماء )كقاؿ ا٣بطايب:  .(5)(طلحة ُب قصة ٞبنة فليس ٯبوز االحتجاج بو من كجوه

أخذ ك   .(6)(ألف ابن عقيل راكيو ليس بذلك –يقصد حديث ٞبنة بنت جحش  –القوؿ ّٔذا ا٣برب 

                                     
 (2/351)1ط ،األكتسط ،بن ا٤بنذرا (1)
 (.1/160) 1ط ،القنن الكبرلالنسائي،  (2)
 (3/481)، 1ط ،فتح البرابن عبد الرب، ( 3)
 (3/482) ا٤بصدر السابق( 4)
 (.2/352)، 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر،  (5)
 (.1/152)، 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (6)
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ىشاـ بن عركة، : كحديث ، قاؿ(1)رضي اهلل عنهما ٕبديثي عائشة كٞبنة بنت جحش البيهقي اإلماـ
   . (2)عن أبيو عن عائشة أصح من ىذا: يقصد حديث أـ سلمة

قاؿ بو آخركف منهم اإلماـ أٞبد كإسحاؽ بن راىويو، كأبو ك الثاني مقلك الجمع:  -
 قوؿ - كجو منها لكل الٍب األحاديث من أم – كمنو) أٞبد: اإلماـ قاؿ .غّبىمك  ،(3)الشوكاينك  ،عبيد
 إ٭با :فقاؿ الصبلة؟ فأدعأى  أطهر، فبل ستحاضأي  ينإ فقالت: سىأىلتو إذ حيبػىٍيش أيب بنت لفاطمة  النيب
 كصلي. الدـ عىنك غسلياف أىدبرت كًإذا الصبلة، فدعي يضةا٢ب أىقبلت فىًإذا با٢بيضة، كليس عرؽ ذلك
 يثج دمي ًإف قالت: ًإذ ٢بمنة قاؿك  حيضتك. ٙببسك كانت ما قدر اجلسي معلومة: أىيَّاـ ٥با للٍب كقاؿ
 لكل حكمف ،ةمفاط تصف مامل ادمه من كصفت األهن ؛سبعا أك ًستا اهلل علم ُب ٙبيضي ٥با: فقاؿ

 يٍعطى ،ببعض بعضها حاديثاأل تضرب كال ،٥با قاؿ ام ك٥بذه ،٥با قاؿ ما فلهذه ،ًٕبكم منهما كاحدة
  .(4)(كىجهو حىًديث كل

 انقطع إذا أنو التمييز مع كظنت ٛبييز ٥با ا٤برأة ىذه تكوف أف ٲبكن كقد) :(5)القصار ابن قاؿك 
 يتقض بعد تغّب إذا أنو فأعلمها الصبلة، ترؾ ُب كاحد حكمها أف كتغّب ،أيامها بعد ا٢بيض دـ عنها

 تَبؾ أهنا األياـ تلك ُب تعرفو مالذ الدـ رأت إذا كأهنا كتصلى، تغتسل أهنا ٙبيضها كانت الٍب أيامها
 يفدع ا٢بيضة، أقبلت إذا عركة: بن ىشاـ عن مالك، حديث ُب قولو يكوف أف كٰبتمل قاؿ:ك  الصبلة.

                                     
 (340-1/339)د ط،  ،القنن الكبرلالبيهقي،  (1)
 (1/334) ا٤بصدر السابق (2)
 (. 1/380)، 3ط ، نيل األكطارالشوكاين، ( 3)
كأيب عبيد ُب ىذا الباب  كقاؿ ابن عبد الرب: قوؿ إسحاؽ بن راىويو (.198)ص:  1ركاية ابنو صاحل، طب مقائلال ،أٞبد (4)

٫بو قوؿ أٞبد بن حنبل ُب استعماؿ الثبلثة أحاديث حديث فاطمة بنت أيب حبيش ُب ٛبييز إقباؿ حيضتها كإدبارىا كحديث أـ 
سلمة ُب عدد الليايل كاألياـ ا٤بعركفة ٥با إذا كانت ال ٛبيز انفصاؿ دمها كحديث ٞبنة بنت جحش فيمن ال تعرؼ أيامها كال ٛبيز 

 (.16/61)التمهيد   ا.دمه
ق. الذىيب،  398ىو اإلماـ علي بن عمر البغدادم، أبو ا٢بسن ا٤بشهور بابن القصار، فقيو ا٤بالكية ُب عصره، توُب سنة  (5)

 (.16/580) 11، طالقير
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 ُب ا٢بديثاف فيكوف ٥با، ٛبييز ال امرأة ُب ،كالليايل األياـ عدد لتنظر كقولو: ٛبييز، ٥با امرأة ُب الصبلة،
   .(1) (األحواؿ ٨بتلفٍب امرأتْب

  ألمور: كذلك ،بالَبجيح القوؿ من كىلاأل ىو سلكا٤ب ىذا كلعل

 اهلل رضي كٞبنة سلمة أـ حديثا كاف فكإ صحيحة، ٦بموعها ُب األحاديث ىذه أف :أكال

 سبق كما للحديثْب الكبار األئمة لتصحيح القبوؿ مرتبة ُب أهنما فاألقرب يهما،ف اختلف قد عنهما
 التخريج. ُب عنهم نقلو

 ٩بكن. ىنا كا١بمع تقريره، سبق كما أمكن، مٌب ا١بمع تقدًن ىو األصل أف :ثانيا

 من كاحد غّب ذكر كما إذ ا٤بستحاضات، كاقع مع متوافق األحاديث ىذه تضمنتو ما أف ثالثا:
   :(2)الثبلثة األحواؿ ىذه عن ٚبرج ال الغالب ُب ا٤بستحاضة أف العلم أىل

 عادة ٥با كانت كسواء االستحاضة، كدـ ا٢بيض دـ بْب ٛبيز أف تستطيع ٩بن تكوف أف كؿ:األ
  ال. أك

 ا٢بيض دـ بْب ٛبيز أف تستطيع كال ،تعرفها الشهر من معلومة عادة ٥با ٩بن تكوف أف الثاين:
 كغّبه.

 اأهن أك ،عادهتا نسيت تكوف أف كذلك ،ٛبييز كال ،عادة ٥با ليس ٩بن تكوف أف الثالث:
 .كاحد كلو دمها لوف ٍب مبتدأة، كىي استحيضت

 أيب بنت فاطمة قصٍب ُب عائشة حديثاف ،كلها ا٢باالت ٥بذه جوابا جاءت الباب كأحاديث
 حق ُب كردت كلها حبيش أيب بنت فاطمة حديث ككذا أٝبعْب، عنهن اهلل رضي حبيبة كأـ حبيش

 ألف كإدباره، إقبالو على عملال إىل اأرشدهتف االستحاضة، دـ من ا٢بيض دـ ٥با باف الٍب ستحاضةا٤ب

                                     
 (1/426) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (1)
شرح  ،لنوكما(، ك 1/170) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب، (، ك 154-1/147) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (2)

 (.1/441) 2ط ،فتح البارم ،(، كابن رجب3/136) 1ط ،صحيح مقلم
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 أيب بنت كلفاطمة ي.فاٍغتىسل أىٍدبػىرىت ذاكإ ة،الصبل فىدىعي ا٢بىٍيضة بػىلىتأىقػٍ  افإذ :حبيبة ألـ  قولو

ة، فىدعي ا٢بيضة أقبلت ًإذاف بيش:ح  اعتبار ُب صريح لي.كص الدـ عىنك فىاٍغًسًلي بػىرىتأىدٍ  كىًإذىا الصَّبلى
 لدـ ا٤بخالف ،ا٤بعتادة ا٢بيضة دىـ با٢بيضة ىنا ييريد)  :ا٢بديث ٥بذا شرحو ُب عياض القاضي قاؿ الدـ.

 جريو مدة ككانت ،حيضة حسبتو ا٤بستحاضة ذلك رأت ذافإ كالثج، كالرائحة اللوف ُب االستحاضةً 
ـي  ٥با كبافى  التمييز أىل من كانت إذا ىذا فعلى الطاىر، ٕبكم ارتفاعو كعند ا٢بائض ٕبكم  من ضا٢بي د

   .(1)(الفتول أىل كعامةي  ،مالك ذىب ىذا كإىل ض،ا٢بي دـ ترل حٌب أبدا يتصل هنافإ االستحاضة

 تراه ٍب ،حيضها إقباؿ فذلك ،ثخينا أسود زمانا فَباه دمها ٛبيز الٍب ا٤برأة حكم) ا٣بطايب: قاؿك 
 إقبا٥با تعرؼ كىي إالٌ  القوؿ ىذا  اهلل رسوؿ ٥با يقوؿ كال ،ا٢بيضة إدبار حْب فذلك مشرقا رقيقا

   .(2) (األمرين بْب ّٔا تفصل بعبلمة كإدبارىا

 ٥با بد ال كوهنا ضركرة ٩بيزة بأهنا يشعر كاإلدبار باإلقباؿ ا٢بكم تعلق كظاىر) :اينالفاكه كقاؿ
 بصفة ىو ما إدبار كإدبارىا مثبل، األسود الدـ بدء فإقبا٥با كإدبارىا، ا٢بيضة إقباؿ ّٔا تعرؼ عبلمة من

 كإدبارىا العادة، أياـ أكؿ ُب الدـ كجود اإلقباؿ عبلمة كتكوف معتادة، تكوف أف كٰبتمل ا٢بيض،
  .(3)(العادة أياـ انقضاء

 عن أجابت أٝبعْب عنهن اهلل رضهم عائشة ٢بديثي األخرل الركايات ككذا سلمة أـ كحديث
 دـ ا٥ب يتميز مل استحيضت ٤با أهنا إال إدباره، ككقت حيضها إقباؿ كقت تعرؼ الٍب ا٤بعتادة ا٤برأة حاؿ

 حيضها، أياـ ا٢بيض ٲبنعها الٍب العبادات كباقي الصبلة ترؾ إىل فأرشدهتا االستحاضة، دـ عن ا٢بيض
 كنت الٍب األياـ قدر الصبلة دعي : قولو ألف ؛لطاىرا حكم ُب كصارت تطهرت مضت افإذ

يض كانت الٍب كاأليَّاـ اللَّيايل عدد لًتىنظر خرل:أ ركاية كُب كصلي. اغتسلي ٍب فيها، ٙبيضْب  من ٙبى
 دكف العادة إىل ردىا ُب جليٌ  هر.الش من ذلك قىٍدر الصبلة فلتَبؾ ا،أصأّ الذم ييصيبىها أف قبل شىهرال

 معلومة أياـ الشهر من ٥با يكوف ا٤برأة حكم ىذا) سلمة: أـ حديث على تعليقا ا٣بطايب قاؿ  التمييز.

                                     
 (.175-2/174) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض،  (1)
 (1/150) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (2)
 (.2/623) 1ط ،األفهاـ رياض الفاكهاين، (3)
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 أمرىا السيبلف. ّٔا كيستمر الدماء فتهريق تستحاض ٍب العلة، حدكث قبل الصحة أياـ ُب ٙبيضها
 فإذا أصأّا، ما يصيبها أف قبل ٙبيضهن كانت الٍب األياـ قدر الشهر من الصبلة تدع أف  اهلل رسوؿ

 رجب: ابن قاؿك  .(1)(الطواىر حكم حكمها كصار ،كاحدة مرة اغتسلت األياـ تلك عدد استوفت
 منو فتجلس ا٢بيض، أكثر على ٛبييزىا دـ يزيد لكن ٩بيزة، كانت أهنا على ا٤بالكية بعض ٥باتأكٌ  كقد)

 ٚبالف بعيدةه، تأكيبلت ىذه ككل كانقضاؤىا. دمها ذىاب بقدرىا: ا٤براد بعضهم: كقاؿ العادة. قدر
   .(2)(اللفظ ظاىر

 عادة ٥با ليس الٍب ا٤بستحاضة حاؿ عن أجاب عنها اهلل رضي جحش بنت ٞبنة كحديث
 غالب مدة الصبلة ترؾ إىل فأرشدىا ،االستحاضة كدـ ا٢بيض دـ بْب ٛبيز أف تستطيع كال معلومة،

ضنى  كما شهر كل فافعىلي ككذلك : ٥با قاؿ حيث النساء، حيض  ميقاتى  يىطهيرفى، ككما النّْساءي  ٰبًى
  ا٢بديث. أكؿ ُب ءجا كما أياـ، سبعة أك أياـ ستة ىي ا٤بدة كىذه كطيهرًىن. حىيًضهن

 جعل حيث اهلل، علم ُب أياـ ةسبع أك أياـ ةتس فتىحىيَّضي : النيب قوؿ بعضهم استشكل كقد

 فصلت طاىرا، تكوف أف اختارت كىي حائضا، السابع اليـو ُب تكوف فقد ،ا٢بيض مدة ُب االختيار ٥با
 يـو ىي كاختارتو طهر يـو السابع يـو يكوف أك شرعا، ٯبوز ال كذلك حائض، كىي كصامت فيو

 فأجاب .(3)يصح ال منكر ّٔذا فا٢بديث أيضا، ٯبوز ال كىو فيو، كالصـو الصبلة عتفضيٌ  حيض،
 مل) قاؿ: الطحاكم، اإلماـ منهم ،ذلكب  مراده نوابيك  اإلشكاؿ، ىذا عن العلم أىل من ٝباعة
 أمرىا لكنوك  سبعا، أك ستا تتحيض أف إًليها يوف ا٣بيار رد ٩با وب أمرىا أنو توىم ٗبا  اهلل رسوؿ يأمرىا

 عليو دخل من أىمر كما لذلك، منها بالتحرم حائض فيو أهنا ظنها أكرب ما  اهلل علم ُب تتحيض أف
 فمثل ،عليو فيعمل قلبو ُب ذلك غلبأ يتحرل أىف أربعا أـ منها صلى اثبلثأ يدر فلم صبلتو ُب شك
 ذىب قد أىنو أىعلمتو كقد ًإال  منو ذلك يكوف كال فيو، بو أمرىا ٗبا حيضها ُب رأةا٤ب ىذه أىمره ذلك

                                     
 .(1/147) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (1)
 (.1/438) 2ط ،فتح البارمابن رجب،  (2)
 (.1/343) 1ط ،تحفة األخيار بترتيب مشكل اآلثارالطحاكم، ، ك (2/352) 1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذر (3)
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 صبلتو ُب ا٤بصلي أمر كما بتحريها فأمرىا شهر، كل من ىي ياـأ أم ًٙبيضهن الٍب أىيامها علم عنها
 .(1) (يوف ٙبريو إليو يؤديو ما على لبالعم منها صلى كم شكو عند

 لكن كالسبعة الستة بْب التخيّب كجو غّب على  منو ذلك يكوف أف كيشبو) ا٣بطايب: قاؿك 
 مثلها عادة كانت فإف بيتها، أىل نساء من سنها مثل كُب مثلها ىي من ٕباؿ حا٥با اعتبار معُب على
   .(2)(فسبعا سبعا كإف ستا، قعدت ستا تقعد أف منهن

 أك ستة أياـ تقدـ فيما ٥با ثبت قد ا٤برأة تلك تكوف أف ٰبتمل قد أنو كذلك آخر: كجو كفيو
 تتيقنو ما على أمرىا كتبِب ك٘بتهد تتحرل أف فأمرىا كانت، أيتهما تدرم فبل نسيتها قد أهنا إالٌ  سبعة،

 أمرؾ من اهلل علم فيما أم اهلل، علم ُب السبلـ عليو بقولو استدؿ ىذا إىل ذىب كمن العددين. أحد من
   .(3)سبعة أك ستة من

 ُب استويا ٤با العدداف بل الراكم، لشك كال للتخيّب، ليس) :أياـ سبعة أك قولو ُب (4)الطييب كقاؿ
 ٥با ا٤بشاركة السن ُب ٥با ا٤بماثلة النساء كعادات منهما، األكفق إىل الشارع ردىا العادات غالب ماأهن
 للناس بينو الذم علمو ُب أك اهلل، أعلمك فيما أك اهلل علم كُب ا٤بسكن، أك القرابة بسبب ا٤بزاج ُب

 أك الست كىو النساء، عادة غالب إىل  اهلل رسوؿ فردىا مبتدأة، كانت أهنا كالظاىر ٥بم. كشرعو
   .(5)(السبع

 أعلم. تعاىل كاهلل بعضها، طرح غّب من بالكل كيعمل ؼ،ختبلاال يرتفعك  األحاديث تتفق كّٔذا
 قصر أنو إال -ا١بمع مسلك سلك اأيض ىو كاف كإف - ا٤بسألة ىذه ُب بطاؿ ابن اإلماـ جواب أما
 ا٤بخرجة الركايات كباقي ،عنها اهلل رضي جحش بنت ٞبنة حديث إىل ةر اشاإل دكف بعضها، بْب معا١ب
  أعلم. تعاىل كاهلل ،عنده مقبوؿ غّب ككأنو الباب، ُب

                                     
 (.1/343) ا٤بصدر السابق (1)
 (1/147) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (2)
  (. 2/352)1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذر (3)
 (69-2/68) 2، طالدرر الكامنةق. ابن حجر، 743توُب سنة ىو اإلماـ ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بعركؼ بالطييب،  (4)
  (2/167) 1ط ،الكاشف عن حاائق القنن الطييب، (5)
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 األحاديث ىذه اعترب أنو كذلك ،قبل تقريره سبق عما ٨بتلفة ألحاديثا بْب ٝبعو طريقة إف ٍب
 أف كذلك كاحدا، معُب تفيد فهي ،٨بتلفة حاالت ُب كليس للمستحاضة، كاحدة حالة ُب كردت إ٭با

 األياـ، قدر كاعتبار الدـ، تغّب اعتبار فوجب) اهلل: رٞبو قاؿ ،كاحد عنده الدـ أياـ قدرك  الدـ قدر معُب
 منو ا١بواب كىذا (ٱبالفو. كال صاحبو معُب يبْب منهما كاحد كل كاف إذ ٝبيعنا ا٢بديثْب كاستعماؿ

 ٙبيضهنَّ  كانت الٍب كالليايل األياـ دعد لتنظير : قولو عليو يعكر لكن ٧بتمل، الركايات بعض على
 بل إليو، ذىب ما ٰبتمل ال اللفظ فهذا .ذلك قدر الصبلة فتَبؾ اأصأّ ما يصيبها أف قبل الشهر من
  أعلم. تعاىل كاهلل التمييز، عدـ عند إال يكوف ال كىذا ،الدـ اعتبار عدـ ُب صريح ىو

 ُب مالك اإلماـ مذىب عليو ما على مبِب اإلماـ من األحاديث ىذه بْب معا١ب ىذا لعلك 
 مل أك االستحاضة دـ من ا٢بيض دـ ميزت سواءن  األياـ مقدار مع الدـ مراعاة يشَبط الذم ا٤بستحاضة،

 بعده، أك ا٢بيض، أكثر مدة تقضي أف قبل كاف سواء كإدباره الدـ ؿإقبا على عملت ميزتو فإف ٛبيزه،
ا يتصل ذلك كبعد الكثرة، إىل تقصد هأكثر  تقضي أف قبل فهي ٛبيزه مل فإف  شك ال دمنا ترل حٌب أبدن
  .(1) كإدباره إقبالو على فتعمل فيو،

 أف لو - أعلم كاهلل - ذلك كجو قيل: األياـ؟ قدر يعترب كيف :قيل كإف) : اهلل رٞبو ولقو  كيؤيده
 ٥با: نقوؿ فإنا عنها، ينقطع كمل الدـ عليها فأطبق أياـ، ٜبانية ىبلؿ كل رأس عن ٙبيض كانت امرأة
 بتلك احتسبت أربعة أك أياـ بثبلثة ا٥ببلؿ رأس قبل ا٤بنكر الدـ رأت فإف تنكرينو، دمنا ترم حٌب يصل

 بعد دـال تغّب إف أيضنا تفعل كىكذا تعتاده، كانت ما على أياـ ٜبانية ٛباـ الصبلة عن كجلست األياـ،
ا تربتع كإ٭با عرؽ، دـ دمها ألف الصبلة، تَبؾ مل ٕبالو الدـ يبق فإف بأياـ، ا٥ببلؿ رأس  مع الدـ تغّب أبدن

 على ا٤بميزة غّب ا٤بعتادة عند األياـ قدر دكف كحده الدـ يعترب كونو ُب ظاىر فكبلمو (2)(.األياـ مقدار
 أعلم. تعاىل كاهلل مذىبو، عليو ما

 

 
                                     

  (.1/427) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (1)
  (.1/428) ا٤بصدر السابق (2)
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 جواب ابن بطاؿ عن االختالؼ الثاني:: القادس المطلب

فإف العلماء ٦بمعوف على أف  ،عنك الدـ كصلى فاغسلي: كأما قولو : اإلماـ رٞبو اهلل قاؿ
ا ىذا ا٢بديث أف ا٤بستحاضة ال يلزمها الوضوء عند  تغتسل عند إدبار ا٢بيضة، كدؿ أيضا٤بستحاضة 

ه، كلو لزمها غّبه ألمرىا بو، مل يأمرىا بغّب الغسل، ألف رسوؿ اهلل  كل صبلة، كال يلزمها غّب ذلك
ؿ من رأل عليها أف ٘بمع بْب صبلٌب لكل صبلة، كلقو  ذلك رد على من رأل عليها الغسل كُب

مل يأمرىا د، كتغتسل للصبح، ألف رسوؿ اهلل الليل بغسل كاح النهار بغسل كاحد، كبْب صبلٌب
كمل يأمرىا بالوضوء  ..ىذا الباب. حديث ىشاـ بن عركة، كىو أصح ما ُب بشيء من ذلك كلو ُب

كدـ العركؽ ال يوجب  .دـ عرؽ، كليس با٢بيضة إ٭با ذلك :بقولو  لكل صبلة، كقد علل ذلك
ا ٪بدىا مل يوجب طهارة، ألنٌ  ا للصبلة كالفصاد. ك٤با كاف دـ االستحاضة ال يفسد الصبلة،كضوء
غّب  فوجب أف تكوف ُب ، كإف قطر الدـ على ا٢بصّب، كال ١برح تتوضأ، كحرمة الصبلة أككد،يتصل

 . (1) الصبلة كذلك

كاف   متسل من الدـ الذكقولو: فكانت تغتسل لكل صبلة، يريد تغكقاؿ ُب موضع آخر: 
 .  (2)ال ترل الغسل لكل صبلة للمستحاضةألف ا٤بشهور من قوؿ عائشة أهنا  يصيب الفرج؛

 تعليق كدراتسة:: القابع المطلب

ال ٲبنعها الدـ ا٣بارج من رٞبها من صبلة كال  اطاىر تصّب ا٤بستحاضة حالة إدبار حيضها 
بإٝباع من العلماء كاتفاؽ من اآلثار ا٤برفوعة إذا كاف معلوما أنو دـ العرؽ ال دـ  غّبه، كال صـو

كأما الصبلة كالصياـ كاالعتكاؼ كقراءة القرآف كمس ا٤بصحف كٞبلو )قاؿ اإلماـ النوكم:  .(3)ا٢بيض
كسجود التبلكة كسجود الشكر ككجوب العبادات عليها، فهي ُب كل ذلك كالطاىرة، كىذا ٦بمع 

كل صبلة، كبعضها   الغسل عندب أمرىاا بعضهجاء ُب الباب السابقة ُب حاديث األإال أف  .(4)(عليو

                                     
 (. 435-1/434) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (1)
 (. 1/459) ا٤بصدر السابق (2)
 (16/61) 1ط ،التمهيد ،ابن عبد الرب (3)
 (.3/134) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،   (4)
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أشعر ذلك  ، فالغسلاألمر بمل يرد ال األمر بالوضوء كال الوضوء عند كل صبلة، كبعضها فيو أمرىا ب
، ُب فهم ا٤براد من ىذه النصوص أىل العلم ا٣ببلؼ بْب من أجل ذلكحصل ك كلو أهنا متعارضة، 

  :عنها االختبلؼذلك كسلكوا ٨بتلف ا٤بسالك لدفع 

إال أهنم اختلفوا ُب نوع األحاديث الناسخة لغّبىا،  (1)بو ٝباعةكقاؿ مقلك النقخ:  -
ُب جاء ، كالذم عائشة ُب قصة أـ حبيبة رضي اهلل عنهماالطحاكم أشار إىل أف حديث فاإلماـ 
حديث ابن أىيب داكد عن الوىٍىيب ، أما الناسخ فخو نسىو ا٤بمر بالغسل عند كل صبلة طرقو األبعض 

 ،ْب السابقْبا٢بكم ُب ا٤بستحاضةعائشة رضي اهلل عنها  نسخ قوؿٍب  .(2)ُب أىمر سهلة بنت سهيل
تعلم لو مل ألنو ، أفتت بو بعد رسوؿ اهلًل على ىذا بكوف عائشة رضي اهلل عنها رٞبو اهلل كاستدؿ 

 كفيما ذىب إليو اإلماـ نظر من كجوه: ىذا ا٢بكم ناسخ ٤با أفتت بو.  أف

 .: حديث الوىيب ال يصلح أف يكوف ناسخا؛ ألنو ضعيفأكال

 ألحكاـ ُب حق ا٤بستحاضة غّب سديد؛عائشة ناسخ ٤با تقدمو من ا قوؿبأف  ا١بـز ثانيا:
 ٍب. كفاطمة رضي اهلل عنهن أٝبعْبلركتو كما ركت قصة أـ حبيبة  ألنو لو ثبت النسخ عنو 

، الحتماؿ أف يكوف ٝبهور األصوليْب منعوا نسخ ا٤برفوع بقوؿ الصحايب حٌب لو قاؿ: ىذا منسوخ
 مل يصرح الصحايببالنسخ ك  . فكيف يقاؿ(3)إال أف يبْب دليلو ُب النسخ، فينظر عن اجتهاد، قالو
ذا ٱبتار قوؿ عائشة رضي اهلل عنها فلما ،اختلفت فتاكيهم ُب ا٤بستحاضة أف الصحابة مع ىذا بو.

                                     
 .(137-1/134)، 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم،  (1)
ُب السنن  أبو داكد(، ك 812ك 803( رقم )1/599)كتاب الطهارة، باب ُب غسل ا٤بستحاضة، ُب السنن أخرجو الدارمي  (2)

)كتاب الطهارة: شرح معاين اآلثار الطحاكم ُب (، ك 295( رقم )1/51) )كتاب الطهارة، باب من قاؿ ٘بمع بْب الصبلتْب،
 ن بن القاسم، عن أبيو، عن عائشة بوعن ٧بمد بن إسحاؽ، عن عبد الرٞب ( من طرؽ610( رقم )1/131باب ا٤بستحاضة: 

فأمرىا أف تغتسل عند كل صبلة، فلما جهدىا ذلك، أمرىا أف ٘بمع بْب  تت النيب أف سهلة بنت سهيل استحيضت، فأ
 الظهر كالعصر بغسل، كا٤بغرب كالعشاء بغسل، كتغتسل للصبح.

ابن إسحاؽ كىو مدلس، مع ٨بالفتو لركاية الثورم عن ابن القاسم، ككذا ركاية شعبة عن ابن القاسم، كقاؿ  كفيو عنعنة      
، فالظاىر أف ا٢بديث ضعيف كاهلل تعاىل أعلم، كضعفو (2/469)ا٢بافظ ُب التلخيص ا٢ببّب: كقد قيل: إف ابن إسحاؽ كىم فيو.

 .(295الشيخ األلباين ُب ضعيف أيب داكد )
 .(229-3/228)، 2ط ،البحر المحيط ،لزركشيا  (3)
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كىذا ال تقـو بو حجة ُب ): بقولو الطحاكم القاضي عياض عقبتك٥بذا  ناسخا، كيَبؾ الباقي؟
      .(1)(النسخ، كاهلل تعاىل أعلم

سهيل، ك ، جحش عن زينب بنت أبيو،عن  عبد الرٞبن بن القاًسم يحديثإف : كقاؿ آخركف
كىالعصر ًبغسل  هرًفيهما األمر ٔبمع الظم جاء الذ بنت عيمىٍيس أ٠باءعركة، عن  ، عنعن الزىرم

بدليل ما  ة لغّبىا.الناسخ ىي كاحد، كٝبع ا٤بغرب كالعشاء بغسل كاحد، كإفراد الصبًح بغسل كاحد.
كرد ُب حديث ابن اسحاؽ، عن ابن القاسم، كىو قولو: فلما أجهدىا ذلك أمرىا أف ٘بمع الظهر 

. ىذا ؿ باآلثار األكىلو ألنو إ٭با أمر بو بعد ذلك، فصار القوؿ بو أكىل من الق ا٢بديث....  كالعصر
ىذا القوؿ نظر أيضا ألف ا٢بديث ُب ك  .(2) لي كابن عباس رضي اهلل عنهمع مع ركاية ذلك أيضا عن

قاؿ ٥بذا ك ثبات التاريخ، كىو متعذر ىنا، إعيف، ٍب ا٢بكم بالنسخ ٰبتاج إىل ضبو الذم استدلوا 
    . كاهلل تعاىل أعلم. (3)(إف النسخ ٰبتاج إىل معرفة ا٤بتىأىخّْر)الصنعاين ُب تعقبو من قاؿ بالنسخ: 

كُب ىذا ): قاؿ ا٢بافظ ابن عبد الرب منهم ،(4)كقاؿ بو أيضا ٝباعةمقلك الترجيح:   -
دليل على أف ا٤بستحاضة ال  -يقصد حديث عائشة ُب قصة فاطمة رضي اهلل عنهما  –ا٢بديث 

مل يأمرىا بغّبه، كفيو رد لقوؿ من رأل عليها الغسل لكل يلزمها غّب ذلك الغسل؛ ألف رسوؿ اهلل 
بغسل صبلة، كرد لقوؿ من رأل عليها ا١بمع بْب الظهر كالعصر بغسل كاحد، كا٤بغرب كالعشاء 

مل يأمرىا بشيء من ذلك ُب ىذا ا٢بديث، كىو أصح كاحد، كتغتسل للصبح؛ ألف رسوؿ اهلل 
ا٢بديث أيضا رد على من أكجب الوضوء على ا٤بستحاضة  كُب ىذا..حديث ركم ُب ىذا الباب.
قاؿ ٥با إذا ذىبت ا٢بيضة فاغتسلي كصلي كمل يقل توضئي لكل  لكل صبلة ألف رسوؿ اهلل 

كُب ا١بمع بْب الصبلتْب  ،أما األحاديث ا٤برفوعة ُب إٯباب الغسل لكل صبلة)كقاؿ:  .(5) (صبلة

                                     
 (.2/182) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض،   (1)
 (.131-1/130) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم،    (2)
 (1/182) ،تسبل القالـالصنعاين،   (3)
القرطيب، (، ك 2/176) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 22/104(، ك)16/99) 1ط ،التمهيدابن عبد الرب،   (4)

 (.1/592) 3ط ،المفهم
 (،22/104) 1، طالتمهيدابن عبد الرب، ( 5)
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. (1)(فكلها مضطربة ال ٘بب ٗبثلها حجة ،كالوضوء لكل صبلة على ا٤بستحاضة ،بغسل كاحد
كالقوؿ بالَبجيح غّب مسلم، ألنو قد صحت بعض األحاديث كما يتبْب من ٚبرٯبها، ٍب ال يلجأ إىل 

  كاهلل تعاىل أعلم. بعد تعذر ا١بمع، كا١بمع ٩بكن ىنا،الَبجيح إال 

كقاؿ بو ٝباعة أيضا، منهم اإلماـ الشافعي الذم مل يوجب على مقلك الجمع:  -
كليس عليها إال الغسل الذم حكمو الطهر )قاؿ الشافعي: ا٤بستحاضة إال الغسل األكؿ من ا٢بيض، 

حبيبة إ٭با فيو األمر باالغتساؿ من ا٢بيض، كذلك أف حديث عائشة ُب قصة أـ  .(2)(من ا٢بيض
كأما ، (3)أـ حبيبة ىو غسل تطوع كليس بفرض ر باالغتساؿ لكل صبلة، كما فعلتوكليس فيو األم

فإنو على االستحباب؛ كذلك أنو أعلمها أنو رضي اهلل عنها  الغسل الذم أمر بو ُب حديث ٞبنة
ٍب أكجب عليها  .(4)ؿ عند الطهر فهو ٯبزيهاأحب األمرين إليو ٥با، أم إف اكتفت بالغسل األك 

كعليها الوضوء لكل صبلة قياسا على السنة ُب الوضوء ٗبا خرج من )قاؿ الشافعي: الوضوء قياسا، 
     .(5)(دبر، أىك فرج ٩با لو أثر، أك ال أثر لو

بْب ىذه األحاديث ٕبمل أحاديث الوضوء كالغسل  اإلماـ أٞبد كإسحاؽ بن راىويو ٝبعك 
كقاؿ أٞبد، كإسحاؽ، ُب ا٤بستحاضة: ًإف اغتسلت لكل ): قاؿ اإلماـ الَبمذمعلى االستحباب، 

  .(6)(اصبلة ىو أحوط ٥با، كًإف توضأت لكل صبلة أجزأىا، كىإف ٝبعت بْب الصبلتْب بغسل أجزأى

١بميع  إعماالألف فيو كلعل مسلك ا١بمع ىو األكىل ُب ىذه ا٤بسألة كاهلل تعاىل أعلم، 
فيها األمر بالغسل على  ذكرفتحمل األحاديث الٍب ، ُب الباب األحاديث الثابتة عن النيب 

و من ا٤بستحاضات، نمن سأل ٝبيع ألمر بو لكل صبلة كاف الغسل كاجبا  لوإذ االستحباب، 
دؿ ذلك على عدـ كجوبو،  يأمرٮبا بومل فاطمة بيت حبيش كأـ حبيبة رضي اهلل عنهما، فلما  نكمنه

                                     
 (16/99)ا٤بصدر السابق  (1)
 (.2/136) 4ط ،األـالشافعي،  (2)
 (.139- 2/138)ا٤بصدر السابق  (3)
 (.2/137)ا٤بصدر السابق  (4)
 (. 1/182) 1ط تسبل القالـ(. ك٫بوه قالو ا٤بنذرم. 2/136)ا٤بصدر السابق  (5)
 126ديث ا٢بقالو عقب  (6)
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ٍب لو كاف الغسل كاجبا لكل صبلة لعلمتو عائشة ترؾ البياف كقت ا٢باجة،  ال ٯبوز ُب حقو ألنو 
كيقوم كىي الراكية للحديثْب.  -بأمور ا٤بستحاضة من الرجاؿ أكىل  كالنساء ىن –رضي اهلل عنها 

كإف قويت على أف تؤخرم الظهر... ُب حديث ٞبنة رضي اهلل عنها:  عدـ الوجوب قولو 
فهذا اللفظ ظاىر ُب أف األمر باالغتساؿ لكل صبلة  ا٢بديث كُب آخره: كىذا أعجب األمرين إيل.

أما باقي األحاديث األخرل فهي ضعيفة ال تقـو ّٔا ا٢بجة ُب كجوب الغسل لكل مستحب، 
ال يقاؿ: إهنا تنتهض لبلستدالؿ ٗبجموعها، ألنا نقوؿ: ىذا مسلم لو مل )ؿ الشوكاين: قاصبلة، 

يوجد ما يعارضها، كأما إذا كانت معارضة ٗبا ىو ثابت ُب الصحيح فبل، كحديث عائشة، فإف فيو: 
  .(1)(أمر فاطمة بنت أيب حبيش باالغتساؿ عند ذىاب ا٢بيضة فقط أف النيب 

ما عليو ٝباىّب أىل العلم من عدـ كجوب االغتساؿ إال من  كىذا ا١بمع يتوافق مع
كإٯباب الغسل عليها إٯباب فرض، كالفرائض ال تثبت إال بيقْب، كال )قاؿ ابن بطاؿ:  .(2)ا٢بيض

   .(3)(نة ثابتة، كال من إٝباع، كإ٭با اإلٝباع ُب إٯباب الغسل من ا٢بيضيقْب ىنا من بيٌ 

دـ ك  ،حديث فيو فهو على االستحباب، ألنو مل يصحٌ  لكل صبلة الوضوءمر باأل كذلكك 
ك٤با كاف دـ االستحاضة ال يفسد ) عرؽ ىو غّب دـ ا٢بيض، فبل يوجب كضوءنا للصبلة كالفصاد،

، كإف قطر الدـ على ا٢بصّب، كال ١برح تتوضأ، كحرمة يمل يوجب طهارة، ألنَّا ٪بدىا تصلالصبلة، 
، فإ٭با بناه كمن قاؿ بوجوبو من أىل العلم .(4)(بلة كذلكالصبلة أككد، فوجب أف تكوف ُب غّب الص

كمنهم عائشة فعي، أك أخذا بفتاكل بعض الصحابة، بناه على القياس كما سبق ُب رأم اإلماـ الشا
 .أعلم أما جواب اإلماـ ابن بطاؿ فيظهر عليو مسلك الَبجيح، كاهلل تعاىل رضي اهلل عنها.

                                     
 (.1/342) 3ط ،نيل األكطارالشوكاين،  (1)
 .(16/91)د ط  ،التمهيد، ابن عبد الربك  (،1/342) ا٤بصدر السابق (2)
 (.458-1/459) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (3)
كدـ : (16/91)د ط  ،التمهيدُب  الرب(. كقاؿ ابن عبد 435-1/434) 3ط ،شرح صحيح البخارمقالو ابن بطاؿ ُب   (4)

كدـ االستحاضة ال يوجب كضوءا؛ ألنو كدـ ا١برح السائل، ككيف ٯبب من أجلو كضوء، كىو ال ينقطع كمن كانت ىذه حالو 
 من سلس البوؿ كا٤بذم، كاالستحاضة ال يرفع بوضوئو حدثا؛ ألنو ال يتمو إال كقد حصل ذلك ا٢بدث ُب األغلب.
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 لشعرىا حالة االغتقاؿ.: مقألة ناض المرأة القادس المبحث

 األكؿ: األحاديث الواردة في الباب: طلبالم

 األحاديث التي توجب ناض الشعر عند االغتقاؿ:

إذا اغتسلت ا٤برأة من حيضها نقضت شعرىا، : قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس   - 1
تغسل با٣بطمي ، كإذا اغتسلت من ا١بنابة مل تنقض رأسها، كمل (2)كاألشناف (1)ميطٍ كغسلت با٣بً 

 .(3)كُب ركاية الطرباين: كإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها ا٤باء كعىصىرىتو كاألشناف.

موافْب ٥ببلؿ ذم ا٢بجة،  عائشة رضي اهلل عنها، قالت: خرجنا مع رسوؿ اهلل عن  – 2
: من أحب أف يهل بعمرة فليهل، فقاؿ رسوؿ  ((4)فلما كاف بذم ا٢بيلىيػٍفىةكُب ركاية أيب داكد: )

عن ٞبَّاد بًن )كُب ركاية أيب داكد: كمن أحب أف يهل ٕبجة فليهل، كلوال أين أىديت ألىللت بعمرة، 
فمنهم من أىل بعمرة، كمنهم من أىل ٕبجة، ككنت  (سلمة: كأما أنا فأيًىل با٢بج، فإف مىًعيى ا٥بىٍدم
، ركاية عند البخارم: فلما جئنا سرؼ، طمثت()كُب  ٩بن أىل بعمرة، فحضت قبل أف أدخل مكة،

 ،، فشكوت ذلك إىل رسوؿ اهلل )كُب ركاية: مل أحل من عمرٌب(فأدركِب يـو عرفة كأنا حائض 
كأنا أبكي، فقاؿ: ما يػيٍبًكيًك؟ قلت: كىددتي أين مل  رسوؿ اهلل  فدخل علي)كُب ركاية البخارم:
لعلك نفست؟ قلت: نعم، قاؿ: فإف ذلك شيء كتبو  كُب ركاية أخرل: قاؿ:)، (أكيٍن خرجتي العاـ

                                     
 1ط. تهذيب اللغة لألزىرم، كل شيء غسلت بو رأسا أك ثوبا أك غّبهكالًغٍسل   ل.سٍ منو غً ا٣بطمي نبات يتخذ  (1)
 (.8/68( ك)7/116)
رض الرملية يستعمل ىو أك رماده ُب غسل الثياب شجر ينبت ُب األ ب. كىومعرٌ ، كُب لغة بكسرىا، أشناف: بضم ا٥بمزة (2)

 (.20)ص 1، طسعدم أبو حبيبلالااموس الفاهي لغة كاصطالحا  كيقاؿ لو بالعربية: ا٢برض. يدم.كاأل
كالبيهقي ُب الكربل )كتاب دم، سلمة بن صيبػىٍيح اليحم( من طريق 755( رقم )1/260)الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب أخرجو ( 3)

  من طريق مسلم بن صبيح، عن ٞباد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بو. (1/182الطهارة، باب ترؾ ا٤برأة نقض قركهنا، 
ركاه الطرباين ُب الكبّب، كفيو سلمة بن صيبػىٍيح اليٍحمىدم، كمل أجد من ذكره. (: 381-1/380)كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع        

 يعرؼ. تفرد بو مسلم بن صبيح عن ٞباد. كضعفو األلباين ٥بذه العلة ُب ُب ًإسناده من ال(: 1/48)كقاؿ ابن حجر ُب الدراية 
 (937( رقم )2/342)الضعيفة 

  (.2/295) 2، طمعجم البلدافأمياؿ، كىو ميقات أىل ا٤بدينة،  تبعد عن ا٤بدينة ُب طريق مكة بستة أك سبعة قرية (4)
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كُب )، فقاؿ: دعي عمرتك، كانقضي رأسك كامتشطي، كأىلي با٢بج، ففعلت، (اهلل على بنات آدـ
 فلما كانت ليلة(، بالبيت حٌب تطهرم فافعلي ما يفعل ا٢باج غّب أف ال تطوُب ركاية أخرل:

، أرسل معي عبد الرٞبن إىل التنعيم. فأردفها، فأىلت (كُب ركاية أيب داكد: ليلةي الصدر) (1)ا٢بصبة
بعمرة مكاف عمرهتا، فقضى اهلل حجها كعمرهتا، كمل يكن ُب شيء من ذلك ىدم، كال صدقة، كال 

. كُب ركاية أخرل ٤بسلم قالت: فلما كاف يـو النحر طهرت، فأمرين رسوؿ اهلل     .(2)فأىفىٍضت صـو

 األحاديث المخالفة لها:

 !ضىفرى رأسي أشدٌ  إين امرأةعن أيْـّ سلمة رضي اهلل عنها قالت: قلت يا رسوؿ اهلل،  - 1
ثىيات إ٭ب ،ال قاؿ:؟ ١بنابةا فأىنقيضيو لغسل  ثثىبل)كُب ركاية: ا يىكفيًك أف ٙبىٍثي على رأسك ثبلثى حى

                                     
ا٢بصبة بفتح ا٢باء كإسكاف الصاد ا٤بهملتْب، كا٢بصباء ٗبمدكد ا٢بصا، كٮبا األبطح، كالبطحاء، كاحملصب، كخيف بِب كنانة ( 1)

يراد ّٔا موضع كاحد، كىو بْب مكة كمُب، كليلة ا٢بصباء ىي الٍب بعد أياـ التشريق، ٠بيت بذلك ألهنم نفركا من مُب فنزلوا ُب 
 ،الكواكب الدرارم ،لكرماين(، كا502)ص 1ط ٧بمد بن فتوح ا٢بىًميدم، ب ما في الصحيحينتفقير غرياحملصب كباتوا بو. 

 (. 2/507) 1ط
(، 319ك 317)رقم ( 1/50)ا٤برأة شعرىا عند غسل احمليض،  )كتاب ا٢بيض، باب نقضُب الصحيح أخرجو البخارم ( 2)
ا٢بج، باب  كتاب)ُب الصحيح (، كمسلم 1786)رقم ( 1/238)ب االعتمار بعد ا٢بج بغّب ىدم، )كتاب، باُب ك ، (305)

( 1/273)ب ا٤بناسك، باب ُب إفراد ا٢بج، )كتاُب السنن كأبو داكد  ،((115) 1211)رقم ( 1/496)بياف كجوه اإلحراـ، 
ُب السنن (، كالنسائي 3000) رقم( 1/508)ناسك، باب العمرة من التنعيم، )كتاب ا٤بُب السنن (، كابن ماجو 1778)رقم 
من طريق ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن ( 2991) رقم( 1/462)ب ما يفعل من أىل بعمرة كأىدل، اب مناسك ا٢بج، با)كت

 175عائشة بو.
من طريق ( 641)رقم ( 1/124)ب ما جاء ُب ا٢بائض كيف تغتسل، )كتاب الطهارة، باُب السنن تنبيو: أخرج ابن ماجو       

 بيو، عن عائشة رضي اهلل عنها أىف النيب يع، عن ىشاـ بن عركة، عن أكً ك  حدثنابن ٧بمد قاال: أيب بكر بن أيب شىيبة، كعلي 
 لي. قاؿ علي ُب حديثو: انٍػقيًضي رأسك. ، ككانت حائضا: انقضي شعرؾ كاغتسقاؿ ٥با
 الذم خرجو البخارم.قاؿ ابن رجب: كىذا يوىم أنَّوي قاؿ ٥با ذلك ُب غسلها ًمن ا٢بيض، كىذا ٨بتصر من حديث عائشة      
كقد ذيكر ىذا ا٢بديث ا٤بختصر لئلماـ أٞبد، عن ككيع، فأنكره. قيل لو: كأنو اختصره ًمن حديث ا٢بج؟ قاؿ: كٰبل لىوي أف      

 ٱبتصر؟ ! نقلو عىنو ا٤بركذم. كنقل عنو إسحاؽ بن ىانئ، أنَّوي قاؿ: ىذا باطل.
ا االختصار الذم ٱبل با٤بعُب، ال أصل اختصار ا٢بديث. قاؿ: كابن أيب شيبة ٭با أنكر أٞبد مثل ىذقاؿ أبو بكر ا٣ببلؿ: إ      

 ُب مصنفاتو ٱبتصر مثل ىذا االختصار ا٤بخل با٤بعُب. ىذا معُب ما قالو ا٣ببلؿ.
٣بوارزمي ُب  كقد تبْب بركاية ابن ماجو أف الطنافسي ركاه عن ككيع، كما ركاه ابن أيب شيبة عنو، كركاه أيضا إبراىيم بن مسلم ا      

 (.477-1/476)كتاب الطهور لو عن ككيع أيضا، فلعل ككيعا اختصره. كاهلل أعلم. شرح صحيح البخارم البن رجب 



176 
 

للحيضة كُب ركاية أخرل عند مسلم: فأنقضو  .(1)تيفيضْب عليك ا٤باء، فتطىهيرين ، ٍب(اتحفن
 (2)؟كا١بنابة

ا اغتسلن، أف ذساء إنائشة أف عبد اهلل بن عمرك يأمر البلغ ععن عيبىيد بن عيمىّب، قاؿ:  - 2
كنت لقد   !أفبل يأمرىن أىف ٰبلقن رؤكسهن !ا، فقالت: يا عجبا البن عمرك ىذريؤكسىهين يػىنػٍقيٍضن
كُب ) أىزًيد على أىٍف أيٍفرًغى على رأسي ثبلث إفراغات.المن إناء كاحد، ك  نا كرسوؿ اهلل أأغتسل 

 (3)(أسي بيدم ثبلث مرات، كما أنقض يل شعرا.ركاية النسائي: فأفيض على ر 

                                     
ُب السنن  أبو داكد، ك (330( رقم )1/183) اب حكم ضفائر ا٤بغتسلة،)كتاب الطهارة، بُب الصحيح مسلم أخرجو ( 1)
)كتاب الطهارة، باب ُب السنن كابني ماجو  (،251) رقم( 1/43)الغسل؟  رأة ىل تنقض شعرىا عندباب ا٤بكتاب الطهارة، )

تنقض ا٤برأة شعرىا  )كتاب الطهارة، باب ىلُب السنن كالَبمذم  (،603) رقم( 1/117)جاء ُب غسل النساء من ا١بنابة، ما 
أسها عند اغتسا٥با من نقض ضفر ر )كتاب الطهارة، باب ذكر ترؾ ا٤برأة ُب السنن (، كالنسائي 105) رقم( 1/36)عند الغسل، 

أيوبى بًن موسى، عن سعيد بن أيب سعيد، عن عبد اهلل بن رافع  سفياف بن عيينة، عن من طريق( 241) رقم( 1/46)ا١بنابة، 
  موىل أيْـّ سلمة عن أيْـّ سلمة بو.

( من طريق عبد الرزاؽ، عن 330) رقم( 1/183)هارة، باب حكم ضفائر ا٤بغتسلة، )كتاب الطُب الصحيح مسلم   (2)
 بو. وسىم أيوب بن عنالثورم 

كلفظة للحيضة انفرد بركايتها عبد الرزاؽ، عن الثورم، قاؿ ابن رجب: ككأهنا غّب ٧بفوظة، فقد ركاه غّب كاحد، عن الثورم،       
 .(1/481)فلم يذكرىا. فتح البارم 

كقاؿ ابن القيم: ليست لفظة ا٢بيضة فيو ٗبحفوظة، ٍب ساؽ طرؽ ا٢بديث الٍب ليس فيها للحيضة، فقاؿ: فقد اتفق ابن       
عيينة كرىٍكح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على ا١بنابة، كاختلف فيو عن الثورم فقاؿ يزيد بن ىاركف عنو كما قاؿ ابن عيينة كرىٍكح، 

للحيضة كا١بنابة. كركاية ا١بماعة أىكىل بالصواب فلو أىف الثورم مل ٱبتلف عليو لَبجحت ركاية ابن كقاؿ عبد الرزاؽ عنو أىفأنقضو 
عيينة كرىٍكح فكيف كقد ركل عنو يزيد بن ىاركف مثل ركاية ا١بماعة، كمن أىعطى النظر حقو علم أف ىذه اللفظة ليست ٧بفوظة ُب 

  (.293-1/292)ا٢بديث. هتذيب السنن 
اية ك زيادة شاذة؛ لتفرد عبد الزراؽ ّٔا عن سفياف الثورم دكف يزيد بن ىاركف، كر  –أم ا٢بيضة  –لباين: أرل أهنا كقاؿ األ      

/ القسم األكؿ: 1)ىذا أرجح؛ ٤بوافقتها للفظ ابن عيينة كركح بن القاسم، كالسختياين. كاهلل تعاىل أعلم. السلسلة الصحيحة 
368.)  

)كتاب الطهارة، ُب السنن (، كابن ماجو 331) رقم٢بيض، باب حكم ضفائر ا٤بغتسلة، ا )كتابُب الصحيح مسلم أخرجو ( 3)
٤برأة نقض )كتاب الطهارة، باب ترؾ اُب السنن كالنسائي (، 604) رقم( 1/117)جاء ُب غسل النساء من ا١بنابة، باب ما 

 من طريق أيب الزبّب، عن عبيد بو. (416) رقم( 1/71)رأسها عند االغتساؿ، 
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م استىفتىوا النيب  عن ثوباف  - 3 ا الرجلي فليىنشير ، عن الغسل من ا١بنابة، فقاؿ: أمٌ أهنَّ
ا٤برأةي فبل عليها أف ال تىنقيضىو، لًتىغًرٍؼ على رأًسها ثبلث  ارأسىو فليىغًسلو حٌب يبلغ أيصوؿ الشَّعر، كأمٌ 

غىرىفات بكىفَّيها
(1).   

ض كال ا١بنب أف ال تنقض : ال يضر ا٤برأة ا٢بائقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن جابر  - 4
  .(2)شعرىا إذا بلغ ا٤باء شؤكف الرأس

                                     
كالطرباين ُب  (،255) رقم( 1/44) رأة ىل تنقض شعرىا عند الغسل؟باب ا٤ب) كتاب الطهارة، ُب السنن  أخرجو أبو داكد( 1) 

( من طريق ٧بمد بن عوؼ قاؿ: قرأت ُب أصل إ٠باعيل بن عياش. قاؿ ابن عوؼ: 1686( رقم )2/451مسند الشاميْب )
زرعة، عن شريح بن عبيد، قاؿ: أفتاين جبّب بن نفّب عن الغسل أف ثوباف كحدثنا ٧بمد بن إ٠باعيل عن أبيو، حدثِب ضمضم بن 

  حدثهم بو.
 كقاؿ ا٤بنذرم: ُب إسناده ٧بمد بن إ٠باعيل بن عياش كأبوه؛ كفيهما مقاؿ.      
 قلت: تكلم ُب ىذا ا٢بديث من كجوه: األكؿ: أف ُب إسناده إ٠باعيل بن عياش الشامي، كابنو ٧بمد.      
أما إ٠باعيل فقد تكلم أىل ا٢بديث فيما ركاه عن غّب أىل بلده، ٖببلؼ ركايتو عن الشاميْب فهي صحيحة، كىذا ا٢بديث       

منها. ك٥بذا تعقب اإلماـ ابن القيم اإلماـ ا٤بنذرم بقولو: كىذا إسناد شامي؛ كأكثر أئمة ا٢بديث يقوؿ: حديث إ٠باعيل بن عياش 
 (.1/296)و أٞبد بن حنبل. هتذيب السنن عن الشاميْب صحيح؛ كنص علي

أما ابنو ٧بمد فقاؿ عنو أبو داكد: مل يكن بذاؾ، قد رأيتو كدخلت ٞبص غّب مرة كىو حي؛ كسألت عمرك بن عثماف عنو فذمو. كقاؿ       
:  (3/212)كقاؿ عنو أبو حاًب ُب العلل  (،3/514)أبو حاًب: مل يسمع من أبيو شيئان، ٞبلوه على أف ٰبدّْث فحدث. هتذيب التهذيب 

 (404ص)كاف ال يدرم أمر ا٢بديث. كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر: إ٭با عابوا عليو أنو حدث عن أبيو بغّب ٠باع. التقريب 
 كأجازه ،الثاين: االنقطاع. قاؿ العظيم اآلبادم: ابن عوؼ ركل ىذا ا٢بديث أكال عن صحيفة ًإ٠باعيل بن عياش بغّب ٠باع       

تصل اإلسناد؛ ألف ابن عوؼ عن أبيو ًإ٠باعيل، كعلى كل حاؿ فا٢بديث ليس ٗب ،منو، ٍب ركاه عن ابنو ٧بمد بن إ٠باعيل بن عياش
 (.1/203)بن إ٠باعيل كبلٮبا مل يسمع من إ٠باعيل بن عياش. عوف ا٤بعبود ك٧بمد 
رؾ العمل بالوجادة! كليس عليو العمل؛ كما علومنا كما ركايتنا كتعقبو األلباين بقولو: كىذا منو بناءن على القوؿ ا٤برجوح ُب ت       

كقاؿ: كىذا إسناد صحيح... كإ٭با  م كابني القيم كالشوكاين؛ فتنبو.إال من طريق الوجادة! كلذلك مل يعلَّ ا٢بديثى ّٔا: ا٤بنذر 
صحيحة من ثقة ُب أصل ثقة؛ اعتمدنا ُب تصحيحو على قوؿ ٧بمد بن عوؼ: قرأت ُب أصل إ٠باعيل بن عياش. كىذه كجادة 

 (250/ 2/7) األـ كىي حجة على ا٤بعتمد؛ انظر مقدمة ابن الصبلح. صحيح سنن أيب داكد
بكر  أيب( من طريق 922( رقم )1/265)كتاب ا٢بيض، باب بياف صفة اغتساؿ ا٢بائض، ُب ا٤بستخرج أخرجو أبو عوانة ( 2)

 ا٢بنفي، قاؿ: ثنا سفياف الثورم، عن أيب الزبّب، عن جابر بو. 
 (.440ص(، كالتقريب )110كُب سنده عنعنة أيب الزبّب، كىو مشهور بالتدليس. كاهلل تعاىل أعلم. جامع التحصيل )ص      

 (1/481و أصح. فتح البارم )كقاؿ ابن رجب: تفرد بو ا٢بنفي، كرفعو منكر، كقد ركم عن أيب الزبّب، عن جابر موقوفا، كى
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين الحديثين

حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها يفيد أنو ليس على ا٤برأة نقض شعرىا من الغسل، بينما 
 االغتساؿ، كاهلل تعاىل أعلم. حْبحديث عائشة رضي اهلل عنها ظاىره أمر ا٤برأة بنقض شعرىا 

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة

العمل عند الفقهاء على حديث أـ  كحديث عائشة أصح إسنادنا غّب أفقاؿ رٞبو اهلل: 
سلمة، كقد قاؿ ٞباد قوالن ٝبع فيو بْب ا٢بديثْب، فقاؿ: إف كانت ترل أف ا٤باء أصاب أصوؿ شعرىا 

  .(1) ت ترل أف ا٤باء مل يصب، فلتنقضوأجزأ عنها، كإف كان

  : تعليق كدراتسة:رابعالمطلب ال

غسل من شعر رأسها عند الف ا٤برأة ال ٯبب عليها نقض يقولوف: إٝباىّب العلماء 
قاؿ اإلماـ الَبمذم عقب ىذا ٢بديث أـ سلمة رضي اهلل عنها، كىو صريح ُب الباب،  ،(2)ا١بنابة

كالعمل على ىذا عند أىل العلم، أف ا٤برأةى إذا اغتسلت من ا١بنابة، فلم تنقض شعرىا )ا٢بديث: 
زئها بعد أف تيفيض ا٤باء على رأسها. الذم  إبراىيم النخعي ىذا إال كمل ٱبالف ُب (أف ذلك ٯبي

، ككذا عبد اهلل بن عمرك الذم أنكرت عليو عائشة (3)كجب عليها أف تنقضو على كل حاؿأ
هما رضي اهلل كلعلٌ . قلت: (4)(كال يعلم ٥بما موافق)قاؿ اإلماـ ابن القيم:  رضي اهلل عنها قولو،

سبيل على كاف أك أف أمر عبد اهلل بن عمرك  عنهما مل يبلغهما حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها، 
ا٢بديث تصريح بأنو كاف ُب ألنو ليس  ،(5)كما قاؿ اإلماـ النوكم  ال اإلٯباب االستحباب

                                     
 (.1/442) 3ط  ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ( 1)
 8ط ،المغنيكابن قدامة، (، 1/132) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب، (، ك 2/257) 1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذر (2)
الكواكب  ،لكرماينا(، ك 1/287) 1ط ،تهذيب القننابن القيم، (، ك 2/97) 1ط ،شرح المشكاة ،لطييبا(، ك 1/298)

 (2/508) 1ط الدرارم،
 (105رقم بعد ا٢بديث  ) 1ط، القنن، الَبمذم (3)
 .(1/288) 1ط ،تهذيب القنن ابن القيم، (4)
 .(3/129) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكما (5)



179 
 

٥با بنقض شعر  إال أف حديث عائشة رضي اهلل عنها الذم جاء فيو أمر النيب  ،(1)يوجبو
معارض ٢بديث أـ ظاىره كأف ، أشكل معناه عند ٝباعة من أىل العلم، إذ  كىي حائض رأسها
    :لذلك ، فعملوا على دفع ىذا التعارض البادم على ا٢بديثْب، كسلكوا مسلكْبسلمة

فرجحوا حديث أـ سلمة على حديث عائشة رضي اهلل كقاؿ بو ٝباعة،  :مقلك الترجيح
ليس ) :عائشة رضي اهلل عنهاعركة، عن حديث عنو قولو ُب  عنهما، كمنهم اإلماـ مالك الذم نقل

 ، كتبعو على ىذا الرأم اإلماـ ابن بطاؿ كما سبق نقل قولو،(2)(عندنا قدٲبا كال حديثا عليو العمل
 .(3) (جنابةحيض أك غسل رأسها ُب  نقض ا٤برأة شعركال ت): يقوؿ ك٥بذا نقل عن اإلماـ مالك أنو

توىيم عركة ُب ركايتو عن عائشة رضي اهلل عنها قو٥با: انقضي رأسك  حاكؿمن منهم بل 
ألسود بن يزيد، حديث عائشة رضي اهلل عنها ركاه عنها القاسم بن ٧بمد، كا فلكو ، (4)كامتشطي

فظ ٗبجرد انفراده ٔبملة مل احإماـ  إذ كيف يوىمبعيد،  كىذا ،(5)ما ذكره عركة كعمرة، كمل يقولوا
 من كىشاـ بن عركة عنو ا٢بديث، كٮبا، ىذا مع ركاية الزىرم (6)علم الناس ٕبديثهاىو أك يركىا غّبه، 

ٍب  .أئمة ا٢بفظ، كمن أعرؼ الناس ٕبديث عركة، فكيف يفوهتما غلط عركة لو حصل لو من
ا٢بديث أخرجو البخارم ُب صحيحو، كىو أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث كالعلل، كمن عادتو أف يَبؾ 

كمل يتكلم عليو أحد من  كغّبه،مسلم أيضا ، كأخرجو ألدىن كبلـ فيو ُب صحيحو، ٚبريج حديث
كاهلل تعاىل  !غّب ا٤بتخصص ُب ا٢بديث كبلـيقبل  ك  يَبؾ رأم ىؤالء أئمة ا٢بديث كنقاده، فكيف

  أعلم.

، بْب ا٢بديثْبا١بمع  طريقةُب  وااختلف مإال أهن كقاؿ بو ٝباعة أيضا :مقلك الجمع
منهم طاككس، كا٢بسن  الوجوب،على بنقض الشعر لعائشة رضي اهلل عنها األمر  فبعضهم ٞبل

                                     
 (.1/550)1ط ،فتح البارم، ابن حجر (1)
 (.4/230) 3ط ،البخارمشرح صحيح  ،ابن بطاؿك (، 8/290)، 1ط ،فتح البر ا٤بغراكم،  (2)
 (1/51) 1ط ،اختصار المدكنة كالمختلطة، ابن أيب زيد (3)
(، 8/289) ،1ط ،فتح البر ا٤بغراكم،اهلل بن أيب صفرة.  كىذا الرأم منسوب إىل إ٠باعيل بن إسحاؽ القاضي، كأيب عبد( 4)
 (  4/231) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿك 
 (.8/283)، 1ط ،فتح البر ا٤بغراكم، (5)
 (.3/540) 1ط ،فتح البارم، ابن حجر (6)
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بينهما بذلك، فيقاؿ ٯبب النقض ُب  ٯبمع)قاؿ الشيخ األلباين:  ،(1)كاإلماـ أٞبد، كككيعالبصرم، 
، فقد جاء ما (2)كىذا ا١بمع أكىل ،أٞبد كغّبه من السلف ا٢بيض دكف ا١بنابة. كّٔذا قاؿ اإلماـ

ا٢بديث، عن أـ سلمة قالت: قلت: يا رسوؿ اهلل إين امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضو يشهد ٥بذا 
ف ٙبثي على رأسك ثبلث حثيات ٍب تفيضْب عليك أسل ا١بنابة؟ قاؿ: ال إ٭با يكفيك لغ

 . (3)(فتطهرين

 بليتحقق كصوؿ ا٤باء إىل ما ٯب راألصل كجوب نقض الشعأف كىذا الرأم مبِب على 
تضى ى ميقٍ يض ٖببلفو، فبقي علا١بنابة؛ ألنو يكثر فيشق ذلك فيو، كا٢ب لُب غسغسلو، فػىعيًفيى عنو 

 ،حراـإلُب غسل ابالنقض كاالمتشاط  كقد استدؿ بعضهم بأنو ٤با أمر  ،(4)صل ُب الوجوبألا
أم ُب  – كأمر فيو) قاؿ اإلماـ ابن القيم: .(5)من باب أكىل غسل ا٢بيضفرضو ُب يكوف فى  كىو سنة

فأمرىا بنقضو كىو  ،كا٤ببالغة فيور ٗبا مل يأمر بو ُب سواه من زيادة التطه النيب  - غسل اإلحراـ
  .(6)(يق األكىلثو بطر دوب نقضو إذا كاف رافعا ٢بغّب رافع ٢بدث ا٢بيض تنبيو على كج

غيسل ا٢بيض،  مل يكن ُب  ةعائش حديثألف األمر بالنقض ُب كالقوؿ بالوجوب فيو نظر، 
دىًعي عيٍمرىتك،  فقاؿ:  إىل النيب أنا حىاًئض، فشكوت ذلك، ك ًِب يـو عرفةأىدرىك :و٥با ُب ا٢بديثقل
، كيقويو ما كرد كىي ال تزاؿ حائضا ،أنو أمرىا بنقض الشعرظاىر فهذا  .يتشطامنٍػقيضي رأسك، ك اك 

إذ لو   ،٥با: فافعلي ما يفعل ا٢باج غّب أف ال تطوُب بالبيت حٌب تطهرم ُب ركاية أخرل قولو 
كيبْب ىذا جليا قو٥با ُب ركاية أخرل: فلما كاف يـو  كانت طاىرا ٤با منعها من الطواؼ بالبيت،

                                     
 (.2/257) 1ط ،األكتسط ،(، كابن ا٤بنذر1/479) 1ط ،فتح البارمابن حجر، (، ك 1/299) 8، طالمغنيابن قدامة،  (1)
لعائشة  قاؿ اإلماـ األلباين ُب حاشية ىذه الكلمة: ٍب ٭بي إيل أف بعضهم قاؿ ما معناه: ال كجو ٥بذا ا١بمع ىنا، ألف أمره  (2)

 ر من ا٢بيض، ألهنا مل تكن قد طهرت منو بعد، كإال ٤با أمرىا باإلمساؾ عن عمرهتا. باالغتساؿ مل يكن للتطهٌ 
 (.368-1/367)د ط  ،الصحيحة، األلباين (3)
 ،تهذيب القننابن القيم، (، ك 1/132)، 1ط ،األحوذم ةعارضابن العريب، (، ك 1/300)، 8، طالمغنيابن قدامة،  (4)

 (.1/290) 1ط
 (.2/511)، 1، طالكواكب الدرارم ،لكرماينا (5)
 (.295-1/294)، 1ط ،تهذيب القننابن القيم،  (6)
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كىو مستحب عند  - لئلحراـ با٢بج إ٭با ىو شعرىا نقضك  بالغسل ىاأمر فيكوف  ،(1)النحر طهرت
بذم ا٢بليفة  كلدت ٧بمد بن أيب بكر٤با  رضي اهلل عنها أ٠باء بنت عميس هكأمر  - (2)العلماء أكثر

عائشة رضي اهلل     ٍب إنو أمرالنقض، بأ٠باء  كمل يرد ُب ا٢بديث أنو أمر  .(3)أف تغتسل كهتل
 .كاهلل تعاىل أعلمكىذا كلو يقوم القوؿ باالستحباب، باالمتشاط أيضا، كمل يقل أحد بوجوبو، عنها 

، ٝبعنا بْب الركايتْب كذىب ا١بمهور إىل ٞبل حديث عائشة رضي اهلل عنها على االستحباب
، كإال فبل  (5)قاؿ ٞباد بن أيب سليماف .(4)أك ٯبمع بالتفصيل بْب من ال يصل ا٤باء إليو بالنقض فيلـز

إف كانت ترل أف ا٤باء أصاب أصوؿ شعرىا، فقد أجزأىا عنها، )ُب ا١بمع بْب ا٢بديثْب:  (5)سليماف
ا كمذىب ا١بمهور نمذىب)لنوكم: قاؿ اإلماـ اك  .(6)(عنها، كإف كانت ترل أف ا٤باء مل يصبو فلتنقضو

ضفائر ا٤بغتسلة إذا كصل ا٤باء إىل ٝبيع شعرىا ظاىره كباطنو من غّب نقض مل ٯبب نقضها، كإف أف 
مل يصل إال بنقضها كجب نقضها، كحديث أـ سلمة ٧بموؿ على أنو كاف يصل ا٤باء إىل ٝبيع 

  . (7) (شعرىا من غّب نقض، ألف إيصاؿ ا٤باء كاجب

                                     
 عبد العزيز بن أىيب ( من طريق120)1211) رقم( 1/496)كتاب، باب بياف كجوه اإلحراـ،   )ُب الصحيح أخرجو مسلم ( 1)

 عن عائشة رضي اهلل عنها بو. ،م، عن أبيوسلمة ا٤باجشوف، عن عبد الرٞبن بن القاس
: كىو ٦بمع على األمر بو، لكن مذىبنا كمذىب مالك كأيب حنيفة كا١بمهور أنو مستحب، كقاؿ ا٢بسن قاؿ اإلماـ النوكم( 2)

 (.5/62)، 1ط ،شرح صحيح مقلمكأىل الظاىر: ىو كاجب. 
 (1209) رقم (1/496)ء، كاستحباب اغتسا٥با لئلحراـ، )كتاب ا٢بج، باب إحراـ النفساُب الصحيح أخرجو مسلم ( 3)
 .امرضي اهلل عنه جابرك عائشة  يمن حديث (1210)ك
 1، طفتح البارمابن حجر، (، ك 3/129) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكما(، ك 1/300)، 8، طالمغنيابن قدامة،  (4)
قلت: كظاىر كبلـ اإلماـ البخارم يفهم منو االستحباب،  (.163-1/162) 1ط ،تسبل القالـالصنعاين، ك  (،1/550)

حيث بوب على حديث عائشة بقولو: امتشاط ا٤برأة عند غسلها من احمليض، كعقد بابا آخر للحديث بعنواف: نقض ا٤برأة شعرىا 
 احمليض، كاهلل تعاىل أعلم.من عند الغسل 

 ،القيرالذىيب، ق. 120كشيخ أيب حنيفة، توُب سنة  فقيو العراؽ،أبو إ٠باعيل الكوُب، ىو اإلماـ ٞباد بن أيب سليماف، ( 5)
 (.5/231) 11ط
 (.1/442) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ(، ك 2/257) 1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذر (6)
 (.550/ 1) 1ط ،فتح البارمك٫بوه قالو ا٢بافظ ابن حجر ُب  (.3/129) 1ط ،شرح صحيح مقلم، النوكم (7)
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ا١بمع بْب النصوص الشرعية مٌب ف األصل ىو منها أألمور: ، ا١بمهور ىو األرجحرأم كلعل 
  ببعض النصوص.كىو أكىل من ترؾ العمل عليها أدىن تعارض،  بدا

ىو حديث عائشة بو أف القوؿ بالوجوب ليس عليو دليل صريح، كأقول ما استدؿ كمنها 
 ىذا مع أنو  للحج، كليس من احمليض، رضي اهلل عنها، كقد سبق بياف أف اغتسا٥با كاف لئلحراـ

سدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ٍب تصب تأخيذ ًإحداكن ماءىا ك فقاؿ: سئل عن غسل احمليض، 
ؤكف رأسها، ٍب تصب عليها ا٤باء، ٍب تأخذ فرصة حٌب تبلغ شدىٍلكا شديدا  على رأسها فػىتىٍدليكو

تأخّب البياف عن كقت  كلو كاف النقض كاجبا لذكره؛ إذ ال ٯبوز ُب حقو  .(1) ٩بيىسَّكة فػىتىطىهَّري ّٔا
، وبالتفصيل بْب من ال يصل ا٤باء إليو بالنقض فليزمإال القوؿ  فلم يبق . كاهلل تعاىل أعلم،(2) ا٢باجة

 :(3)بن العريبأبو بكر قاؿ القاضي االستحباب، أك أف األمر على كمن يصل بغّب نقض فبل يلزمو، 
مع أهنن كن يفعلن ذلك   ، كال نساء الصحابة يفرقوف بْب الغسلْب،ال سيما كمل يكن أزكاج النيب )

كاهلل تعاىل  .(4)(و كال يفرقن بْب الغسلْب، لكن الذم يعرب عنو ُب الشريعة إصابة البشرة با٤باءكلٌ 
      .أعلم

بعضهم القوؿ بالتعارض بْب حديث عائشة كحديث أـ سلمة رضي اهلل عنهما  ضٌعف تنبيو:
فليس إال غسل تنظيف ال بأف حديث عائشة رضي اهلل عنها كرد ُب ا٢بج كىي ال تزاؿ حائضا، 

٤با أمرىا رضي اهلل عنها بذلك،  ٯباب عنو بأنو ك  ،(5)حديث أـ سلمة أصبل بل يعارض، فحيض
  أمر كقد دكر بْب اإلٯباب كالندب،البا تغ فقد أشعر بأنو كرد لغاية شرعية، كمعلـو أف أكامره 

                                     
ُب (، كأبو داكد (61) (332)رقم ( 1/186)٢بيض، باب حكم ضفائر ا٤بغتسلة، )كتاب اُب الصحيح مسلم أخرجو ( 1)

)كتاب ُب السنن كابن ماجو (، 316ك 315ك 314)رقم ( 1/55)طهارة، باب االغتساؿ من ا٢بيض، )كتاب الالسنن 
بة، عن إًبراىيم بن ا٤بهاجر، عن صفية، من طريق شع( 642) رقم( 1/124)ب ما جاء ُب ا٢بائض كيف تغتسل، الطهارة، با

 . عن عائشة بو
  (.1/300) 8ط ،المغنيابن قدامة، ( 2)
 11ط ،القير ق. الذىيب،543ىو اإلماـ ٧بمد بن عبد اهلل أبو بكر األندلسي ا٤بالكي ، ا٤بعركؼ بابن العريب، توُب سنة  ( 3)
(20/197.) 
  (.1/132) 1ط ،عارضة األحوذمابن العريب، ( 4)
 (.163-1/162) 1ط ،تسبل القالـ، الصنعاين (5)
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لما كرد حديث أـ سلمة ُب كيفية ف ،كهتلٌ  لبذم ا٢بليفة كىي نفساء أف تغتسأ٠باء بنت عميس 
 . بذلك اجتهد أىل العلم ُب بياف مراده  ،غسل ا١بنابة

بل كرد ما  ،ٍب إف أىل العلم مل يفهموا التعارض من حديث عائشة رضي اهلل عنها كحده
شعبة، عن إبراىيم  :حديث يقويو ُب حديث آخر فيو التفريق بْب غسل ا٢بيض كغسل ا١بنابة كىو

عن  كىو ابن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أف أ٠باء بنت شكل سألت النيب 
تأخذ إحداكن ماءىا كسدرهتا فتطهر، فتحسن الطهور، ٍب تصب على : فقاؿالغسل من احمليض؟ 

كف رأسها، ٍب تصب عليها ا٤باء، ٍب تأخذ فرصة ؤ ء، فتدلكو دلكا شديدا حٌب تبلغ شرأسها ا٤با
٩بسكة تطهر ّٔا. فقالت أ٠باء: ككيف تطهر ّٔا؟ فقاؿ: سبحاف اهلل تطهرين ّٔا. فقالت عائشة: 

الدـ، كسألتو عن الغسل من ا١بنابة؟ فقاؿ: تأخذين ماء فتطهر،  ي ّٔا أثرتتبع)كأهنا ٚبفي ذلك( 
كف رأسها، ٍب تفيض فتحسن الطهور، أك تبلغ الطهور، ٍب تصب على رأسها، فتدلكو حٌب يبلغ شؤ 

قالت عائشة: نعم النساء نساء األنصار مل يكن ٲبنعهن ا٢بياء أف يسألن عن الدين عليها ا٤باء. ف
 . (1)كيتفقهن فيو

عن غيٍسًل احمًليض؟ فقاؿ:  كُب ركاية عن عائشة أف أ٠باء رضي اهلل عنهما سألت النيب 
تأخيذ ًإحداكن ماءىا كىسدرهتا، فتطهر فتحسن الطهور، ٍب تصب على رأسها فػىتىٍدليكو دىٍلكا شديدا 

بْب  ففرؽ  .(2)حٌب تبلغ شيؤكف رأسها، ٍب تصب عليها ا٤باء، ٍب تأخذ فرصة ٩بيىسَّكة فػىتىطىهَّري ّٔا
مة السلف النقض ُب غسل بعض أئبناء على ىذه الركاية أكجب ك غسل ا١بنابة كغسل ا٢بيض. 

قاؿ مهنا: سألت أٞبد عن ا٤برأة تنقض شعرىا من ا٢بيض؟ قاؿ:  .(3)ه ُب ا١بنابةا٢بيض، كمل يوجبو 

                                     
دـ، )كتاب ا٢بيض، باب استحباب استعماؿ ا٤بغتسلة من ا٢بيض فرصة من مسك ُب موضع الُب الصحيح ركاه مسلم ( 1)
 . (332)رقم ( 1/186)
ُب (، كأبو داكد (61) 332) رقم (1/184)٢بيض، باب حكم ضفائر ا٤بغتسلة، )كتاب اُب الصحيح مسلم أخرجو ( 2)

)كتاب ُب السنن كابن ماجو (، 316ك 315ك 314)رقم ( 1/55) لطهارة، باب االغتساؿ من ا٢بيض،)كتاب االسنن 
من طريق شعبة، عن إًبراىيم بن ا٤بهاجر، عن صفية، ( 642)رقم ( 1/124)ب ما جاء ُب ا٢بائض كيف تغتسل، الطهارة، با

 . عن عائشة بو
 (.163-1/162) 1ط ،القالـتسبل ، الصنعاين (3)



184 
 

: أ٠باء عن النيب نعم، قلت لو كيف تنقضو من ا٢بيض كال تنقضو من ا١بنابة، فقاؿ: حديث 
 . (1)قاؿ: تنقضو

                                     
 (.1/480) 1ط ،فتح البارم ،بن رجباك  (،1/288) 1ط ،تهذيب القنن ،ابن القيم (1)
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 في الثوب الواحد المبحث األكؿ: مقألة الصالة

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في المقألة.

  :ديث التي تجيز الصالة في الثوب الواحداحاأل

ُب بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمرم،  خرجت مع النيب  قاؿ: عن جابر  -
 (1)ما السرل فوجدتو يصلي، كعلي ثوب كاحد، فاشتملت بو كصليت إىل جانبو، فلما انصرؼ قاؿ:

يا جابر؟ فأخربتو ٕباجٍب، فلما فرغت قاؿ: ما ىذا االشتماؿ الذم رأيت، قلت: كاف ثوب يعِب 
ا  : إذضاؽ قاؿ: فإف كاف كاسعا فالتحف بو، كإف كاف ضيقا فاتزر بو.)كُب ركاية أيب داكد: قاؿ 

  . (3)((2)على ًحٍقًوؾ يو، كإذا كاف ضىيّْقا فاشديٍدهطىرىفى  كاف كاسعا فخاًلف بْب

: إذا كاف ألحدكم : أك قاؿ: قاؿ عمر سوؿي اهلل قاؿ: قاؿ ر   عن ابن عمر -
 .(4)اليهود  يشتمل اشتماؿر، كالزً فإف مل يكن إال ثوبه كاحده فليىتٌ فلييصىلّْ فيهما،  ثىوباف

                                     
 (.1/775مادة، سرل، ) 2، طالنهايةابن األثّب، أراد ما أكجب ٦بيئك ُب ىذا الوقت. السرل السّب بالليل. (  1)
: مىعًقدي اإلزار(  2)  .(1/408) ا٤بصدر السابق. كا٢ًبٍقوي
ُب الصحيح (، كمسلم 361)رقم ( 1/57))كتاب الصبلة، باب إذا كاف الثوب ضيقا، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  3)

(، كُب )كتاب الزىد كالرقائق، باب 766)رقم ( 1/332))كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، باب الدعاء ُب صبلة الليل، 
)كتاب الصبلة، باب إذا كاف ثوبه ضيق، السنن ُب (، كأبو داكد 3010)رقم ( 1/1233)حديث جابر الطويل، 

 (.  634)رقم ( 1/104)
ُب (، كأٞبد 1390( رقم )1/358كتاب الصبلة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، )ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ (  4)

( 1/488الواحد، (، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار)كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الثوب 6356( رقم )10/424)ا٤بسند 
(، 635)رقم من قاؿ يتزر بو إذا كاف ضيقا،  )كتاب الصبلة، بابُب السنن ( من طريق ابن جريج، كأبو داكد 2173رقم )

ُب السنن كالبيهقي  (،2174( رقم )1/488ة ُب الثوب الواحد، )كتاب الصبلة، باب الصبل كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار
، كالطحاكم ُب شرح توبة العنربم( من طريق 2/236يستحب للرجل أف يصلي فيو من الثياب،  كتاب الصبلة، باب ما)الكربل 

، كالطرباين ُب 2175( رقم )1/488)كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الثوب الواحد،  معاين اآلثار ( من طريق جرير بن حاـز
( من طريق فضيل بن 5903( رقم )12/211)ُب ا٤بسند كالبزار  ( من طريق عمر بن نافع،7062( رقم )7/127)األكسط 

  ٟبستهم عن نافع، عن ابن عمر بو. سليماف، عن موسى بن عقبة،
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 ة لو:األحاديث المخالف

على  وب الواحًد ليس: ال ييصىل أحديكم ُب الثٌ قاؿ اهلل  رسوؿي أف  عن أيب ىريرة  -
: إذا قاؿ: قاؿ رسوؿي اهلل  عن أيب ىريرة حديث آخر  .(1)كقاؿ مرة: عاتقو .مىنًكبىيو منو شيء

 .(2)على عاتًقىيو ف بطىرىفىيوصلَّى أحديكم ُب ثوب فلييخالً 

                                                                                                                 
)كتاب الصبلة، باب الزجر عن الصبلة ُب الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق ا٤بصلي ُب صحيحو كأخرجو ابن خزٲبة        

كتاب الصبلة، باب ما يستحب للرجل أف يصلي فيو من )ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 766( رقم )1/397منو شيء، 
)كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب  من طريق سعيد بن أيب عركبة، عن أيوب، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار(  2/236الثياب، 

تاب ك)ُب السنن الكربل  (، كالبيهقي9368( رقم )9/144(، كالطرباين ُب األكسط )2178( رقم )1/489الثوب الواحد، 
( من طريق )حفص بن ميسرة، أنس بن عياض( 236 – 235/ 2الصبلة، باب ما يستحب للرجل أف يصلي فيو من الثياب، 

( من طريق علي بن ثابت، ثبلثتهم عن نافع، عن ابن 6008( رقم )6/132األكسط )ا٤بعجم عن موسى بن عقبة، كالطرباين ُب 
 عمر مرفوعان من غّب شك. 

(، 3215( رقم )3/106 )كتاب الصبلة، باب من كاف يقوؿ: إذا كاف ثوبا كاحد، فليتزر بو،ُب ا٤بصنف كأخرجو ابن أيب شيبة       
( من طريق الزُّىرٌم، عن سامل، 2179( رقم )1/489كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار)كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الثوب الواحد، 

 جبلن يصلي ملتحفان فقاؿ: ال تشبهوا باليهود، من مل ٯبد منكم إال ثوبان كاحدان فليتزر بو.عن ابن عمر: أف عمر رأل ر 
، فصار إ٭با ركل ذلك عن ابن عمر، عن عمر، ال عن النيب  -كىو أثبت من نافع كأحفظ-قاؿ الطحاكم: فهذا سامل       

 .، ال عن النيب ىذا ا٢بديث عن عمر 
غّب مسلم، إذ مل ينقل عن أحد من أئمة ا٢بديث أف سا٤با أثبت من نافع ُب ابن عمر، بل سئل قلت: ما ذكره الطحاكم       

اإلماـ أٞبد: إذا اختلف سامل كنافع ُب ابن عمر، من أحب إليك؟ قاؿ: ما أتقدـ عليهما. كسئل ابن معْب: نافع عن ابن عمر 
 ثبلثة أحاديث، كسامل أجل من نافع، كأحاديث نافع أحب إليك أك سامل؟ فلم يفضل. كقاؿ النسائي: اختلف سامل كنافع ُب

  .(3/211بالصواب. هتذيب التهذيب )الثبلثة أكىل 
 .، أك إىل عمر.كاحملفوظ قوؿ أيوب: إف نافعا، قاؿ: ٠بعت ابن عمر يرفعو إىل النيب  (:7/17ُب العلل ) الدارقطِب كقاؿ      

 كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب داكد.
(، 359)رقم ( 1/57)ثوب الواحد فليجعل على عاتقيو، )كتاب الصبلة، باب إذا صلى ُب الُب الصحيح أخرجو البخارم ( 1)

ُب السنن أبو داكد ك (، 516) رقم( 1/273)الصبلة ُب ثوب كاحد كصفة لبسو، )كتاب الصبلة، باب ُب الصحيح كمسلم 
 (.626) رقم( 1/90)يو، )كتاب الصبلة، باب ٝباع أثواب ما يصلي ف

(، 360)رقم ( 1/57)ثوب الواحد فليجعل على عاتقيو، )كتاب الصبلة، باب إذا صلى ُب الُب الصحيح البخارم أخرجو ( 2)
 (.627)رقم ( 1/103)اب ٝباع أثواب ما ييصلَّى فيو، )كتاب الصبلة، بُب السنن كأبو داكد 
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بو،  ال ييتوشَّح أف ييصلَّى ُب ٢ًباؼ قاؿ: هنى رسوؿي اهلل  بن ا٢بصيب عن بيريدة  -
   .(1)كليس عليك رداء سىراكيلي ُب أف تيصلّْ  كاآلخر

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

حديثا أيب ىريرة الثوب الواحد متزرنا بو، بينما  الصبلة ُبظاىره يفيد جواز  حديث جابر 
  .ليس على عاتقو شيء: لقولو بريدة ظاىرٮبا النهي عن ذلك ك 

 ىذا االختالؼ:إلماـ ابن بطاؿ عن جواب االمطلب الثالث: 

قاؿ الطحاكم: ك٧بمل النهي  ه،فأقرٌ  واب اإلماـ الطحاكم ُب ا٤بسألةج اإلماـ ابن بطاؿ أكرد
 الصبلة فيو كما ال بأس بالصبلة ُبغّبه، كأما من مل ٯبد غّبه فبل بأس بُب ذلك عندنا للواجد ل

 اآلثار كال تتضاد.  فعلى ىذا تتفق معاين ،الثوب الضيق متزرنا بو

الذين كانوا  فقاؿ: ،(2)اإلماـ ابن بطاؿ لصحة قوؿ الطحاكم ٕبديث سهل بن سعد شهداستك 
الصبلة،  لبسوىا ُبإذ لو كاف ٥بم غّبىا ل ؛هم مل يكن ٥بم غّبىا، كاهلل أعلميعقدكف أزرىم على أعناق

                                     
ُب مسنده  كالركياين(، 636) رقم( 1/104)باب من قاؿ يتزر بو إذا ضيقا،  )كتاب الصبلة،ُب السنن أخرجو أبو داكد  ( 1)
( رقم 1/495ُب الثوب الواحد،  كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الصبلة، باب الصبلة (،26( رقم )1/72)
 (، كالبيهقي1/368)كتاب الصبلة، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1939( رقم )2/265األكسط )ا٤بعجم كالطرباين ُب (، 2216)

( من طريق عبد اهلل بن كىب، عن زيد بن ا٢بباب، 236/ 2)كتاب الصبلة، باب ما يستحب للرجل أف يصلي فيو من الثياب، 
نيب، عن عبد اهلل بن بيريدة عن أبيو بو.

ي
 عن أيب ٛبيلة ٰبيي بن كاضح، حدَّثنا أبو ا٤ب

 ال ّٔذا اإلسناد، تفرد بو ابن كىب.كقاؿ الطرباين: ال يركل ىذا ا٢بديث عن بريدة إ      
اكم، بن مصعب، كأبو داكد، كابن عدم، كا٢ب بن معْب كأبو حاًب الرازم، كعباسكأبو ا٤بنيب ا٤بركزم ٨بتلف فيو، فوثقو ا      

(. 3/17)كالعقيلي، كالبيهقي، كأبو أٞبد ا٢باكم، كأما النسائي فقد كثقو مرة كضعفو أخرل. هتذيب التهذيب كضعفو البخارم، 
 (.313) كقد ٝبع بْب ىذه األقواؿ ا٢بافظ ابن حجر فقاؿ: صدكؽ ٱبطئ. التقريب

(، كقاؿ 838( رقم )2/492(، كاأللباين ُب الصحيحة )116/ 4كحسن ىذا اإلسناد البوصّبم ُب مصباح الزجاجة )      
اهلل  عبد أبو ا٤بنيب ا٤بركزم فإنو عبيد اهلل بن ا٢باكم: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخْب كمل ٱبرجاه، كاحتجا بأيب ٛبيلة، كأما

 العتكي من ثقات ا٤براكزة، ك٩بن ٯبمع حديثو ُب ا٣براسانيْب. كقاؿ الذىيب: على شرطهما.
ُب (، كمسلم 362)رقم ( 1/57)اب إذا كاف الثوب الواحد ضيقا، )كتاب الصبلة، بُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 2)

)كتاب الصبلة، ُب السنن (، كأبو داكد 441)رقم ( 1/218)النساء ا٤بصليات كراء الرجاؿ،  مر)كتاب الصبلة، باب أالصحيح 
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 الرجاؿ جلوسنا، كٚبتلف أحكامهم ُب احتيج أف ينهى النساء عن رفع رؤكسهن حٌب يستوم اكم
أال  ،(2)، كلقولو: فإذا رفع فارفعوا(1)وفبل ٚبتلفوا عليلصبلة، كذلك ٨بالف لقوؿ الرسوؿ ُب اإلماـ: ا

بقومو، كتنكشف عورتو، مل تكن لو غّب تلك ا١ببة القصّبة،  يترل أف عمرك بن سلمة حْب كاف يصل
   .(4)((3)ّٔا يالصبلة، قاؿ: فما فرحت بشيء فرح لما اشَبيت لو جبة سابغة تسَبه ُبف

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

على جواز  فدؿٌ ، (5)ُب غّب ما حديث أنو صلى ُب ثوب كاحد لقد ثبت عن النيب 
أكىلكيلّْكم  ن الصبلة ُب الثوب الواحد، فقاؿ:ع  كسئلالصبلة ُب الثوب الواحد، 

                                                                                                                 
القبلة، باب الصبلة ُب اإلزار، )كتاب ُب السنن  النسائيك (، 630)رقم ( 1/103)، باب الرجل يعقد الثوب ُب قفاه ٍب يصلي

لصبياف، فقيل للنساء: ال عاقدين أزرىم كهيئة ا ( عن سهل قاؿ: كاف رجاؿ يصلوف مع رسوؿ اهلل 766)رقم ( 1/127)
 كسكن حٌب يستوم الرجاؿ جلوسا.ؤ ترفعن ر 

ُب (، كمسلم 722) رقم( 1/102، )إقامة الصف من ٛباـ الصبلة)كتاب األذاف، باب: ُب الصحيح البخارم أخرجو  ( 1)
 .ديث أيب ىريرة من ح (414) رقم( 1/210، )ئتماـ ا٤بأمـو باإلماـاباب )كتاب الصبلة، الصحيح 

ُب الصحيح كمسلم  (،688) رقم( 1/98، )باب: إ٭با جعل اإلماـ ليؤًب بو)كتاب األذاف، ُب الصحيح البخارم  أخرجو ( 2)
باب اإلماـ يصلي )كتاب الصبلة، ُب السنن (، كأبو داكد 412) رقم( 1/209، )باب ائتماـ ا٤بأمـو باإلماـ)كتاب الصبلة، 

باب ما جاء ُب إ٭با جعل اإلماـ كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، )ُب السنن كابن ماجو (، 605) رقم( 1/100، )من قعود
 .من حديث عائشة رضي اهلل عنها (1237) رقم( 1/220، )ليؤًب بو

الصبلة، باب من  )كتابُب السنن كأبو داكد (، 4302) رقم، 54ا٤بغازم، باب:كتاب )ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 3)
 .(585) رقم( 1/97باإلمامة، )أحق 

 (.24-2/23) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ( 4)
الفا بْب طىرىفي ُب يصل قاؿ: رأيتي رسوؿ اهلل  منها حديث عمر بن أيب سلمة  ( 5)  يو على مىنًكبىيو.ثوب كاحد ميلتىًحفان ٨بي

ُب (، كمسلم 354) رقم( 1/57)ة ُب الثوب الواحد ملتحفا بو، )كتاب الصبلة، باب الصبلُب  الصحيح أخرجو البخارم 
)كتاب ُب السنن (، كأبو داكد 517) رقم( 1/240)الصبلة ُب ثوب كاحد كصفة لبسو، )كتاب الصبلة، باب الصحيح 

، فيها )كتاب إقامة الصلوات كالسنةُب السنن (، كابن ماجو 628)رقم ( 1/103)، باب ٝباع أثواب ما يصلي فيو، الصبلة
، باب )كتاب مواقيت الصبلة عن رسوؿ اهلل ُب السنن (، كالَبمذم 1049) رقم( 1/188)باب الصبلة ُب الثوب الواحد، 

، باب الصبلة ُب الثوب الواحد، )كتاب القبلةُب السنن (، كالنسائي 339) رقم( 1/94)اء ُب الصبلة ُب الثوب الواحد، ما ج
بالصبلة ُب الثوب الواحد، متوشحا بو ُب  (. بل قاؿ اإلماـ الطحاكم: تواترت اآلثار عن رسوؿ اهلل 764) رقم( 1/127)

 (.1/494حاؿ كجود غّبه. شرح معاين اآلثار )
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يقدر عليهما عن  يقدر عليهما كل كاحد، فلو كجبا لعجز من ال عُب أف الثوبْب الا٤بك  (1)ثوباف؟!
َّ حتجت هب مب خب حب  جب هئ ُّ  الصبلة، كُب ذلك حرج، كقد قاؿ اهلل تعاىل:

(2))(3)، 
س ك كركم عن جابر كابن عمر كابن عباس كمعاكية كسلمة بن األكوع كأيب أمامة كأيب ىريرة كطاك 

 ،ك٦باىد كإبراىيم كٝباعة من التابعْب أهنم أجازكا الصبلة ُب القميص الواحد إذا كاف ال يصف
   .(4)كىو قوؿ عامة فقهاء األمصار ُب ٝبيع األقطار

إال أف ، الواحد ٍب إنو كردت األحاديث السابقة ُب الباب لبياف كيفية الصبلة ُب الثوب
سلك ا١بمع منها، كسلكوا م ، فاجتهد أىل العلم ُب فهم مراده االختبلؼظاىرىا يبدك عليو 

النهي الوارد ُب حديث أيب ٞبل فذىب أكثرىم إىل ع، ا١بم ُب كيفية اختلفواٍب ، نهالدفع التعارض ع
قاؿ ) ماـ النوكم:، قاؿ اإلمع الكراىة فأجازكا الصبلة بثوب كاحد متزرا بوعلى التنزيو،  ىريرة 

مالك كأبو حنيفة كالشافعي رٞبهم اهلل تعاىل كا١بمهور: ىذا النهي للتنزيو ال للتحرًن، فلو صلى ُب 
و ليس على عاتقو منو شيء صحت صبلتو، مع الكراىة سواء قدر على شيء ثوب كاحد ساتر لعورت
  .(5) (ٯبعلو على عاتقو أـ ال

من لو  ىو ُب حقٌ  القوؿ بأف النهي الوارد ُب حديث أيب ىريرة  كذىب ٝباعة إىل
كأما من مل ٯبد غّبه فبل بأس بالصبلة أك ٲبلك ثوبا كاسعا ٲبكن أف يشتملو، ، أكثر من ثوب

                                     
(، 358) رقم( 1/57))كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الثوب الواحد ملتحفا بو، ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 1)

ُب (، كأبو داكد 515) قم( ر 1/239)ب الصبلة، باب الصبلة ُب ثوب كاحد كصفة لبسو، )كتاُب الصحيح كمسلم 
)كتاب، باب ُب السنن (، كابن ماجو 625) رقم( 1/103))كتاب الصبلة، باب ٝباع أثواب ما ييصلَّى فيو، السنن 

)كتاب القبلة، باب الصبلة ُب الثوب الواحد،  ُب السنن (، كالنسائي 1047) رقم( 1/188)الصبلة ُب الثوب الواحد، 
  (.763) رقم( 1/127)
  76ا٢بج: اآلية:سورة  ( 2)
 (3/322) 1ط ،شرح صحيح مقلمقالو اإلماـ النوكم ُب  ( 3)
  (3/577اإلماـ ابن عبد الرب ُب التمهيد )فتح الرب: ذكره( 4)
شرح  ،الطييبك (، 2/386) 1ط ،إحكاـ األحكاـابن دقيق العيد، (، ك 3/323)1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،  ( 5)

 (.316-2/315) 1ط ،المشكاة
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 ،(3)كابن ا٤بنذر ،(2)منهم ابن خزٲبة ،(1)كما ال بأس بالصبلة ُب الثوب الضيق متزرنا بوفيو  
كركل عكرمة عن أيب ىريرة قاؿ: قاؿ )قاؿ اإلماـ ابن عبد الرب:  ،(5)كابن بطاؿ ،(4)كالطحاكم

: إذا صلى أحدكم ُب ثوب فليخالف بطرفيو على عاتقيو. من حديث ٰبٓب قاؿ رسوؿ اهلل 
عن عكرمة. قاؿ أبو عمر: فهذه سنة الصبلة ُب الثوب الواحد إذا كاف كاسعا بن أيب كثّب 

   .(6)(كإف كاف ضيقا فحديث جابر كحديث ابن عمر

مل يسَب بظاىر حديث أيب ىريرة، فقالوا: ال تصح صبلتو إذا  أصحابوكأخذ اإلماـ أٞبد ك 
  . (8)أنو تصح صبلتو كلكن يأٍب بَبكو أخرل ركايةو كعن، (7)ذلكعلى  توقدر عاتقيو مع 

على صبلة النافلة، كحديث أيب ىريرة بأنو ٧بموؿ   حديث جابرعن  أجاب أصحابوك 
أنو ٯبزئو أف يأتزر  ، فقد ركل عنو حنبلركاية عن اإلماـ أٞبدل معُب كىو٧بموؿ على صبلة الفرض، 

بالثوب الواحد، ليس على عاتقو منو شيء، ُب التطوع، ألف النافلة مبناىا على التخفيف، كلذلك 
  .(9)يسامح فيو بَبؾ القياـ، كاالستقباؿ ُب حاؿ سّبه

                                     
أف تصرؼ اإلماـ البخارم ُب صحيحو يفهم منو أنو يفصل بْب ما إذا   (1/622) 1ط ،الفتحذكر ا٢بافظ ابن حجر ُب  ( 1)

 كاف الثوب كاسعا فيجب، كبْب ما إذا كاف ضيقا فبل ٯبب كضع شيء منو على العاتق. 
  .(398-1/397) 3ط ،صحيحال ،خزٲبةابن  (2)
 (. 36-35/ 5) 1، طاألكتسطابن ا٤بنذر، ( 3)
 .(1/495) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم،  ( 4)
 (.24-23ك 2/19) 3ط ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ ( 5)
 (.3/575 :فتح الرب التمهيد )( 6)
(. قاؿ اإلماـ ابن تيمية: 153-2/152) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 2/37) 1، طالفركعابن مفلح، ( 7)

اآلية:  سورة األعراؼ، ،َّ خم حم جم يل ىل مل  ُّ كا٤بذىب أنو ال تصح الصبلة مع ٘بريد ا٤بنكبْب لقولو سبحانو: 
 1، طشرح العمدة. و يفهم من ذلك أف ال يكوف عرياناكما يسَب ا٤بنكبْب داخل ُب مسمى الزينة شرعا كعرفا، فإن .29

(2/319.) 

اإلعالـ ابن ا٤بلقن، (، ك 316-2/315) 1ط ،شرح المشكاة، الطييبك (، 3/323) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،  ( 8)
 (.3/400) 1ط ،اإلعالـ بفوائد األحكاـ

 (2/37) 1ط ،الفركع ،ابن مفلحك (، 2/156) 2ط ،فتحال ،ابن رجبك (، 2/292) 8ط ،المغنيابن قدامة،  ( 9)
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على حالة العجز عن سَب   حديث جابر أبو بكر األثـرإسحاؽ بن راىويو ك  ٞبلك 
قاؿ ابن رجب:  .(1)للقادر على سَبٮبا  الوارد ُب حديث أيب ىريرة إعرائهماا٤بنكبْب، كالنهي عن 

أنو يفرؽ ُب سَب ا٤بنكبْب بْب القادر كالعاجز، فيجب مع  راىويو كقوؿ األثـر كإسحاؽ بن)رجب: 
كاهلل  أشبو األقاكيل ُب ا٤بسألة، كعليو يدؿ تبويب البخارم. ، كىوالقدرة كيسقط عند العجز

    .(2)(أعلم

١بميع النصوص إف شاء اهلل؛ ألنو مسلك يعمل فيو ٔبميع الراجح  القوؿ با١بمع ىونعم 
ابن الطحاكم، كأقره عليو اإلماـ  ىو ما فصلولكن األكىل ُب طريقة ا١بمع  النبوية الواردة ُب ا٤بسألة،

 حج مث هت ُّ  توافق مع يسر الشريعة ك٠باحتها، كما قاؿ جل شأنو:لكونو ا٤ببطاؿ كغّبه، 
َّ مخ  جخ مح جح مج

 هب مب خب حب جب هئ  ُّ  كقاؿ عز من قائل: ،(3) 

َّحتجت
َّمث زث رث يت  ىت نت مت ُّ ، كقاؿ جلت قدرتو: (4)

الذم ال ٲبلك إال ف ،(5)
  ُّ  كاهلل تعاىل يقوؿ:، يغطي جسمو، كيف يطالب بتغطية ا٤بنكبْب فٍ ال يتسع أًل  إال ثوبا كاحدا ضيقا

َّ مخجخ مح جح مج  حج مث
(6) . 

ككيف ٰبكم بالكراىة  كىو ال ٯبد غّبه،إف صبلتك ّٔذا الثوب مكركىة،  :كيف يقاؿ لوك 
على أف من صلى  نقل اإلٝباعمع ىذا ك  من مل ٯبد غّب ثوب ضيق. صلى  إليوعلى ما أرشد 

 :أكلكلم ثوباف؟ : ُب شرحو ٢بديث أيب ىريرةقاؿ ا٢بافظ ابن عبد الرب  .٘بزئوساترا عورتو فصبلتو 
كىذا ا٢بديث حجة إلجازة الصبلة ُب ثوب كاحد، ككل ثوب سَب العورة كالفخذين من الرجل )

                                     
 ( 2/156) 2، طفتحال ،ابن رجب ( 1)
( فرأل أف تصرؼ اإلماـ 1/622)1، طالفتحُب كأما ا٢بافظ ابن حجر . (158-2/157) 2، طفتحال ،ابن رجب ( 2)

اإلماـ البخارم ُب صحيحو يفهم منو أنو يفصل بْب ما إذا كاف الثوب كاسعا فيجب، كبْب ما إذا كاف ضيقا فبل ٯبب كضع 
٢بديث جابر بقولو: باب إذا كاف الثوب ضيقا،  شيء منو على العاتق. قلت: كلعل ىذا أقرب من رأم ابن رجب؛ لَبٝبتو

 كاهلل تعاىل أعلم.
 185سورة البقرة: اآلية:  ( 3)
  76ا٢بج: اآلية:سورة  ( 4)
 6سورة ا٤بائدة، اآلية:  ( 5)
 283سورة البقرة، اآلية:  ( 6)
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ظاىر ا٢بديث، ألنو يقع عليو اسم ثوب. كقد أٝبعوا أنو من صلى مستور على جازت الصبلة فيو 
كُب ىذا ا٢بديث دليل على أف الواجب )ُب شرحو ٢بديث جابر: قاؿ ك . (1)(العورة، فبل إعادة عليو

  .(2)(ُب الصبلة العورة فقط سَبه

 ساتر للعورةكاحد  ثوبٯبد ثوبا أصبل، فالصبلة بمل ا ٤بن الصبلة عاري (3)ٍب إذا أجاز ا١بمهور
  مع كشف ا٤بنكبْب من باب األكىل با١بواز، بل كمن غّب كراىة.

،   إذ، لباس اإلحراـسألة ٗب ةهيشبٍب ىذه ا٤بسألة ىي  كرد النهي عن لبس السراكيل للمحـر
ابن عمر رضي اهلل عنهما: أف رجبل قاؿ: يا رسوؿ اهلل، ما يلبس احملـر من  كما جاء ُب حديث

ال يلبس احملـر القميص، كال السراكيل، كال الربنس، كال ا٣بفْب، إال أف ال  :فقاؿ النيب  الثياب؟
أٝبع العلماء على أنو ال ٯبوز للمحـر لبس شيء ف .(4)ٯبد النعلْب، فليلبس ما ىو أسفل من الكعبْب

ٱبطب،  أنو ٠بع رسوؿ اهلل  عن ابن عباس جاء ك  .(5) شيء من ىذه ا٤بذكورات ُب ا٢بديث
كىو يقوؿ: من مل ٯبد إزارا ككجد سراكيل فليلبسها، كمن مل ٯبد نعلْب، ككجد خفْب فليلبسهما، 

 . (6)قلت: مل يقل ليقطعهما، قاؿ: ال

                                     
  (.6/364) 1ط ، التمهيد،الرب ابن عبد ( 1)
  (.24/272)ا٤بصدر السابق   (2)
(، 4/204)1ط ،المجموع، لنوكمكا(، 1/361) 1، طمناىج التحصيل، لرجراجيكا(، 2/204) 4ط ،األـ ،لشافعيا (3)
  ( 157-2/156)2ط ،فتح البارم، ابن رجبك 
ُب الصحيح (، كمسلم 5794) رقم( 1/815))كتاب ا٢بج، باب لبس القميص، ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 4)

 ، )كتاب ا٤بناسك، باب ما يىلبىسي ُب السنن (، كأبو داكد 1177)رقم ( 1/479))كتاب ا٢بج، باب ما يباح للمحـر
 رقم (1/497) )كتاب ا٤بناسك، باب ما يلبس احملـر من الثياب،ُب السنن كابن ماجو  (،1823) رقم( 1/280)احملرًـ، 

 (.2674) رقم( 1/418))كتاب مناسك ا٢بج، باب النهي عن لبس الربانس ُب اإلحراـ، ُب السنن كالنسائي ، (2931)
 (.5/12) 1ط ،شرح صحيح مقلم للنوكمالنوكم، ك  ،(15/104) 1ط ، التمهيد،الرب ابن عبد ( 5)
(، 1843)رقم( 1/246) ٯبد اإلزار فليلبس السراكيل، )كتاب جزاء الصيد، باب إذا ملُب الصحيح البخارم خرجو أ ( 6)

، )كُب الصحيح كمسلم  ناسك، باب )كتاب ا٤بُب السنن (، كأبو داكد 1178) رقم( 1/479)تاب ا٢بج، باب ما يباح للمحـر
ـر إذا مل ٯبد إزارا )كتاب ا٤بناسك، باب السراكيل كا٣بفْب للمحُب السنن (، كابن ماجو 1829) رقم( 1/281)ما يىلبىسي احملرًـ، 

السراكيل كا٣بفْب للمحـر إذا مل )كتاب ا٢بج، باب ما جاء ُب لبس ُب السنن (، كالَبمذم 2931) رقم( 1/497)أك نعلْب، 
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كأجازكا لبس السراكيل  (1)عنهماكجابر رضي اهلل  ابن عباس يٝبهور أىل العلم ٕبديث أخذف
   ٯبد اإلزار كالنعلْب.كا٣بفْب للمحـر الذم مل

٘بوز الصبلة كذلك ، فمن غّب كراىة لما جاز لبس السركاؿ ٤بن مل ٯبد اإلزار حالة اإلحراـف
   كاهلل تعاىل أعلم. ،ال يكفيو لسَب عاتقيو ٤بن ليس لو إال ثوب كاحد ضيق من غّب كراىة باالتزار

يستطيع أف يتوشح  ٤بن ٲبلك ثوبا كاسعا مكشوؼ ا٤بنكبْبالقوؿ بكراىة الصبلة  يصحٌ نعم 
يتحلى بأحسن ما أف عليو  ،يقف بْب يدم خالقو من أفإذ األصل  عنده أكثر من ثوب،، أك بو

جلت  ألنو تعاىل أمره بذلك، فقاؿ، كسواكوأف يتجمل ُب صبلتو ما استطاع بثيابو كطيبو ك ، عنده
   َّ مم خم حم جم يل ىل مل ُّ   :قدرتو

ابن عمر قاؿ كما   أحق من يتزين لو،ألنو ك  .(3)((2)
 بلى :قلت ؟أمل أكسك ثوبْب :رآين ابن عمر أصلي ُب ثوب كاحد فقاؿ نافع: ٤بواله، قاؿ، 

فاهلل أحق من  ، فقاؿ:ال :قلت ؟كنت ذاىبا ُب ىذا الثوبأ ،لو أرسلتك إىل فبلف كأرأيت :فقاؿ
من صلى مكشوؼ ا٤بنكبْب، كىو قادر على سَبٮبا فقد أساء األدب ف .(4)تزين لو أك من تزينت لو

 كال شك أف ُب ىذا ٦بافاة لؤلدب)قاؿ السندم: مع خالقو، ألنو ىو من أنعم عليو بتلك ا٤ببلبس، 
صغّب فكيف ٗبن يقف أماـ  ال تليق ٗبن يقف بْب حاكم -يقصد من صلى مكشوؼ العاتق  –

  .(5)(أحكم ا٢باكمْب

                                                                                                                 
ُب اإلحراـ  )كتاب مناسك ا٢بج، باب الرخصة ُب لبس ا٣بفْبُب السنن كالنسائي  (،834)رقم ( 1/204)كالنعلْب،  ٯبد اإلزار

 .  (، كُب الباب عن جابر أخرجو أٞبد، كمسلم2679)رقم ( 1/418)٤بن ال ٯبد نعلْب، 
كالغالب أنو مل يبلغو ا٢بديثاف، ألنو ٤با سئل قاؿ: مل أ٠بع ّٔذا، كال أرل أف يلبس احملـر  إال ما ركم عن مالك ُب معنو ذلك، ( 1)

 ...؟هنى عن لبس السراكيبلت سراكيل، ألف رسوؿ اهلل 
 .31اآلية:  سورة األعراؼ، ( 2)
كإف كانت اآلية نزلت ُب القـو الذين كانوا يطوفوف بالبيت عراة، فالعربة بعمـو اللفظ ال ٖبصوص السبب. قاؿ اإلماـ ابن  ( 3)

 (.2/320) 1ط ،شرح العمدةتيمية: كما يسَب ا٤بنكبْب داخل ُب مسمى الزينة شرعا كعرفا. 
(، كابن ا٤بنذر 1391( رقم )1/358)ل من الثياب، أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب ما يكفي الرج ( 4)

  (2363( رقم )5/33)ُب األكسط )كتاب الصبلة، باب الرخصة ُب الصبلة ُب ثوب كاحد، 
 .(1/63) 1ط، ترتيب مقند الشافعي، السندم ( 5)
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على من لو أكثر من ثوب، ٰبمل   النهي الوارد ُب حديث أيب ىريرةخبلصة القوؿ أف ك 
قاؿ كما -أك ٲبلك ثوبا كاسعا ٲبكن أف يشتملو، كأما من مل ٯبد إال ثوبا ضيقا فيجوز لو االتزار بو 

ٯبمع بْب األحاديث كما ذكره الطحاكم كغّبه، كاختاره من دكف كراىة، كّٔذا ) –اإلماـ الشوكاين 
، كىو ا٢بق الذم يتعْب ا٤بصّب إليو، فالقوؿ بوجوب طرح الثوب على العاتق (1)ابن ا٤بنذر كابن حـز

كا٤بخالفة من غّب فرؽ بْب الثوب الواسع كالضيق ترؾ للعمل ّٔذا ا٢بديث، كتعسّب مناؼ للشريعة 
 .(2)(السمحة

  

                                     
(1 )  ،  (2/391)د ط  ،المحلىابن حـز
 (.1/536) 4ط ،نيل األكطار الشوكاين،( 2)
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 : مقألة الصالة داخل الكعبةالمبحث الثاني

 األحاديث الواردة في المقألة:المطلب األكؿ: 

 :المثبتة للصالة داخل الكعبةاألحاديث 

يـو الفتح، فنزؿ بفناء الكعبة،  قاؿ: قدـ رسوؿ اهلل  اهلل بن عمر عن عبًد  -
كببلؿ،  كأرسل إىل عثماف بن طلحة، فجاء با٤بفتح، ففتح الباب، قاؿ: ٍب دخل النيب 

كأسامة بن زيد، كعثماف بن طلحة، كأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيو مليا، ٍب فتح الباب، فقاؿ 
خارجا كببلؿ على إثره، فقلت لببلؿ: ىل  عبد اهلل: فبادرت الناس فتلقيت رسوؿ اهلل 

؟ قاؿ: نعم، قلت: أين؟ قاؿ: بْب العمودين تلقاء كجهو، )كُب ركاية صلى فيو رسوؿ اهلل 
ة كراءه، ككاف البيت يومئذ على قا ؿ: جعل عمودان عن يسارًه كعمودىٍين عن ٲبينو كثبلثةى أعًمدى

ة ٍب خرج، فصلى ُب كجو  كزاد البخارم: (1)ٍب قاؿ: كنسيت أف أسألو: كم صلى؟ ،ًستىة أٍعًمدى
   .(2)تْبالكعبة ركع

                                     
نعم، ركعتْب بْب الساريتْب، كقد ىكذا كرد ُب ركاية نافع كغّبه عن ابن عمر، كجاء ُب ركاية ٦باىد عنو: أف ببلال قاؿ:  (1)

أجاب أىل العلم عن ىذا االختبلؼ بْب ىذه الركايات عن ابن عمر بعدة أجوبة، كأقواىا ىو جواب ا٢بافظ ابن حجر حيث 
ىذه الركاية ركعتْب على القدر ا٤بتحقق لو، كذلك أف ببلال أثبت لو أنو صلى، كمل ينقل  قاؿ: ٰبتمل أف ابن عمر اعتمد ُب قولو ُب

تنفل ُب النهار بأقل من ركعتْب، فكانت الركعتاف متحققا كقوعهما ٤با عرؼ باالستقراء من عادتو، فعلى ىذا فقولو:  أف النيب 
ىذا كيستفاد منو ٝبع آخر بْب ا٢بديثْب، كىو ما أخرجو عمر ركعتْب من كبلـ ابن عمر ال من كبلـ ببلؿ. كقد كجدت ما يؤيد 

بن شبو ُب كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أيب ركاد عن نافع عن ابن عمر ُب ىذا ا٢بديث: فاستقبلِب ببلؿ فقلت: ما صنع 
أف أسألو: كم صلى؟   ىهنا؟ فأشار بيده؛ أم: صلى ركعتْب، بالسبابة كالوسطى. فعلى ىذا فيحمل قولو: نسيت رسوؿ اهلل 

على أنو مل يسألو لفظا، كمل ٯببو لفظا، كإ٭با استفاد منو صبلة الركعتْب بإشارتو ال بنطقو. كأما قولو ُب الركاية األخرل كنسيت أف 
  (1/659ركعتْب أك ال. فتح البارم ) أسألو كم صلى فيحمل على أف مراده أنو مل يتحقق ىل زاد على

 (،397)  رقم( 1/61)، َّحض جض مص خص حص ُّ )كتاب الصبلة، باب قوؿ اهلل تعاىل: ُب الصحيح أخرجو البخارم  (2)
)كتاب ُب السنن (، كأبو داكد 1329) رقم( 1/544))كتاب ا٢بج، باب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج كغّبه، ُب الصحيح كمسلم 

رقم ( 1/518))كتاب ا٤بناسك، باب دخوؿ الكعبة، ن ُب السنكابن ماجو  (،2023)رقم ( 1/308)ا٤بناسك، باب الصبلة ُب الكعبة، 
 .(2905)رقم ( 450-1/449))كتاب مناسك ا٢بج، باب دخوؿ الكعبة، ُب السنن (، كالنسائي 3063)
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ن فلقينا عبد اهلل ب، قاؿ: كنت مع أيب عن العبلء بن عبد الرٞبنحديث آخر ُب معناه:  -
: حْب دخل البيت؟ فقاؿ ابن عمر  كأنا أ٠بع: أين صلى رسوؿ اهلل  فسألو أيب عمر 

، ِب رسوؿ اهلل سألتهما: أين صلى؟ يع افلما خرج بْب أسامة بن زيد كببلؿ، دخل النيب 
  .(1)فقاال: على جهتو

فدخلت البيت، فلما كنت خرجت حاجِّا عن أيب الشعثاء قاؿ: حديث آخر ُب معناه:  -
عند الساريتْب مضيتي حٌب لزًقتي با٢بائط، قاؿ: كجاء ابن عمر حٌب قاـ إىل جنيب فصلى أربعنا، 

من البيت؟ قاؿ: فقاؿ: ىا ىنا أخربين  ين صلى رسوؿ اهلل عليو السبلـقاؿ: فلما صٌلى قلت لو: أ
 أليـو نفسي أين مكثت أسامة بن زيد أنو صلى. قاؿ: فقلت: كم صلى؟ قاؿ: على ىذا أجدين

ا قاؿ: فجئت حٌب معو عيمرنا ٍب مل أسألو كم صلى. قاؿ: فلما كاف العاـ ا٤بقبل قاؿ: خرجتي حاجِّ 
ٌب أخرجِب منو ٍب قاؿ: فجاء ابن الزبّب حٌب قاـ إىل جنيب، فلم يزؿ ييزاٞبِب ح قمتي ُب مقامو،

   .(2)ايو أربعصلى ف

 فصلى ركعتْب ،دخل البيت أف النيب  عن عثماف بن طلحة حديث آخر ُب معناه:  -
   .(3)كجاىك حْب تدخل بْب الساريتْب

                                     
( حدثنا 2248( رقم )1/505) كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة،  أخرجو الطحاكم ُب شرح معاين اآلثار( 1)

ابن أيب مرًن، قاؿ: أخربين ٧بمد بن جعفر، عن العبلء بو. كركاة السند كلهم ثقات، كاهلل حسْب بن نصر، قاؿ: حدثنا 
 تعاىل أعلم.

ُب (، كالبزار 9071( رقم )5/82)كتاب ا٢بج، باب دخوؿ البيت كالصبلة فيو، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  (2)
( من 1029( رقم )1/343الكبّب )جم ا٤بع(، كالطرباين ُب 7/16/2563)ُب ( ك 1347( رقم )4/192)ا٤بسند 

(، كالطحاكم 2562( رقم )7/16(، كالبزار ُب مسنده )21780( رقم )36/114)ُب ا٤بسند طريق إسرائيل، كأٞبد 
ُب صحيحو (، كابن حباف 2249( رقم )1/505) كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة،  ُب شرح معاين اآلثار

( 1/164الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 3205( رقم )7/480كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، )اإلحساف:  
من طريق عمارة بن عمّب، كبلٮبا عن أيب الشعثاء، بو.  (1314رقم ) (4/102(، كالضياء ُب ا٤بختارة )396رقم )

 كإسناد ا٢بديث صحيح.
(، كابن أيب 15387( رقم )24/107)ُب ا٤بسند كأٞبد  ،(1462( رقم )2/705)ُب ا٤بسند أخرجو الطيالسي  (3)

) كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب  (، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار612( رقم )1/437عاصم ُب اآلحاد كا٤بثاين )
كتاب )الكربل كالبيهقي ُب السنن  (،8398( رقم )9/63الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 2258( رقم )1/507الكعبة، 
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 قاؿ: ٤با افتتح رسوؿ اهلل  عن عبد الرٞبن بن صفواف حديث آخر ُب معناه:  -
، فانطلقت، مكة، قلت: أللبسن ثيايب، ككاف دارم على الطريق، فؤلنظرف ما يصنع رسوؿ اهلل 

قد خرج من الكعبة، كأصحابو قد استلموا البيت من الباب إىل ا٢بطيم، كقد  فوافقت رسوؿ اهلل 
 ، كسطهم فقلت لعمر: ككيف صنع رسوؿ اهلل كضعوا خدكدىم على البيت، كرسوؿ اهلل 

   .(1)دخل الكعبة؟ قاؿ: صلى ركعتْبحْب 

حْب  أنو سئل: أين صلى رسوؿ اهلل   عن أنس بن مالكحديث آخر ُب معناه:  -
  .(2)لبيت؟ قاؿ: بْب العموديندخل ا

                                                                                                                 
( من طرؽ عن ٞباد بن سلمة، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عثماف  329-2/328الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، 

 (: ركاه أٞبد كالطرباين ُب الكبّب، كرجاؿ أٞبد رجاؿ الصحيح. 3/477بو. كقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )
(: ىو مرسل، كقاؿ البيهقي: فيو 6/212التاريخ الكبّب ) نقطاع بْب عركة كعثماف، قاؿ البخارم ُبباال أعلٌ قلت:       

 (.1/659إرساؿ بْب عركة كعثماف. لكن تشهد لو أحاديث الباب، كلعلو ٥بذا قواه ا٢بافظ ُب الفتح )
)كتاب ، باب الصبلة ُب الكعبة، ُب السنن (، كأبو داكد 15553( رقم )24/320) ُب ا٤بسندأخرجو أٞبد  ( 1)
( رقم 1/191)ُب ا٤بسند (، كأبو يعلى 781( رقم )2/83(، كابن أيب عاصم ُب اآلحاد )2026)رقم ( 1/308)
(، كابن خزٲبة ُب صحيحو )كتاب ا٤بناسك، 1163( رقم )2/44)كشف األستار، ُب ا٤بسند (، كالبزار 216)

) كتاب  ثار(، كالطحاكم ُب شرح معاين اآل3017) رقم (2/1412 باب التزاـ البيت عند ا٣بركج من الكعبة،
كتاب الصبلة، ) ُب السنن الكربل (، كالبيهقي2253ك 2252( رقم )1/506الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، 

 ن بو.عن عبد الرٞب ( من طرؽ عن يزيد بن أيب زياد، عن ٦باىد،2/328باب الصبلة ُب الكعبة، 
الصحيح، كصححو األلباين ُب صحيح سنن أيب (: ركاه البزار، كرجالو رجاؿ 3/478كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )      
 داككد.
(، لكن تشهد لو أحاديث الباب، كعزاه ا٢بافظ ابن حجر ُب 531قلت: كيزيد بن أيب زياد ضعيف. التقريب )ص:      

 ( إىل الطرباين، كقاؿ: إسناده صحيح. كصححو ابن خزٲبة كاأللباين، كاهلل تعاىل أعلم. 660-1/659الفتح )
( حدثنا جعفر بن أٞبد  326( رقم )1/219الصغّب )ُب (، ك 3373( رقم )3/350األكسط )ا٤بعجم الطرباين ُب أخرجو  ( 2)

 الشامي، حدثنا جعفر بن ٧بمد بن ا٢بسن األسدم، حدثنا عيسى بن راشد، عن عبد اهلل بن شربمة، عن أنس بو.
(: كفيو عيسى بن راشد الثقفي، 3/478يثمي ُب آّمع )د بو جعفر. كقاؿ ا٥بكقاؿ: مل يركه عن ابن شربمة إال عيسى تفرٌ       

 (. 3/313كفيو كبلـ. قلت: قاؿ عنو الذىيب: ٦بهوؿ كخربه منكر. ميزاف االعتداؿ )
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عن عبد الرٞبن بن الزجاج، قاؿ: قلت لشيبة بن عثماف: يا أبا حديث آخر ُب معناه:  -
دخل الكعبة، فلم يصل فيها، فقاؿ: كذبوا، لقد صلى  عثماف، إهنم يزعموف أف رسوؿ اهلل 

 . (1)ّٔما بطنو كظهرهركعتْب بْب العمودين، ٍب ألصق 

ىل أـ عثماف بن طلحة أف إ قاؿ: ٤با كاف يـو الفتح بعث رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  -
 ،ٗبفتاح الكعبة فقالت: ال كالبلت كالعزل ال أبعث بو إليك. فقاؿ قائل: ابعث إليها قسرا ابعثي إيل
فابعثِب إليها حٌب آتيك بو. قاؿ: فذىب  ؛عهد بكفر ا عثماف: يا رسوؿ اهلل إهنا حديثةفقاؿ ابنه

قاؿ: فأخرجتو  كإنو إف مل تعطيِب ا٤بفتاح قتلت. ،إليها. فقاؿ: يا أمتاه إنو قد جاء أمر غّب الذم كاف
 فقاـ النيب  ،فابتدر ا٤بفتاح من يده ،عثر من رسوؿ اهلل  فجاء بو يسعى فلما دنا فدفعتو إليو،

ففتحو، ٍب قاـ عند أركاف البيت كأرجائو  :ىل الباب أحسبو قاؿفحنا عليو بثوبو فأخذه، ٍب جاء إ
 .(2)يدعو، ٍب صلى ركعتْب بْب األسطوانتْب

: ابن جريج، عن عطاء، أنو رأل ابن عمر يصلي فيو قاؿ عطاء: كأنا أصلي فيو قاؿعن  -
صلى ُب البيت، قلت لعطاء: أين بلغك أف  ا٢بجبة: أف النيب  كأخربين عمرك بن دينار، عن بعض

صلى من البيت؟ فخط يل كما حفظت؟ قاؿ: ككاف ُب البيت ست أسطوانات قاؿ:  النيب 
قلت: أكنت مصليا فيو مستقببل كل قبلة؟  .فبلغِب أنو صلى بْب األسطوانتْب، حيث جعل ا٢بلقة

 .(3)قاؿ: نعم قاؿ عبد الرزاؽ: كأنا أصلي فيو

 

                                     
( حدثنا ٧بمد بن النضر األزدم، ثنا ٧بمد بن سعيد األصبهاين، 7190) ( رقم7/297الكبّب )ا٤بعجم أخرجو الطرباين ُب  ( 1)

أخرجو (: 1/660كقاؿ ا٢بافظ ُب الفتح ) سليماف، عن عبد اهلل بن مسلم بن ىرمز، عن عبد الرٞبن بو.ثنا عبد الرحيم بن 
 الطرباين بإسناد جيد. 

 (.265(، كالتقريب )2/432التهذيب )متفق على ضعفو، هتذيب ن مسلم قلت: كعبد اهلل ب      
( حدثنا إبراىيم بن راشد، قاؿ: حدثنا زيد بن عوؼ، قاؿ: حدثنا ٞباد 8034( رقم )14/314)ُب ا٤بسند أخرجو البزار  ( 2)
(: ركاه البزار كفيو زيد بن 3/478بن سلمة عن ٧بمد بن عمرك، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة بو. كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )ا

 (.2/99قلت: ىو مَبكؾ ا٢بديث، قالو الذىيب ُب ميزاف االعتداؿ ). عوؼ، كىو ضعيف
 ( أخربنا ابن جريج بو.9062( رقم )5/79)كتاب، باب دخوؿ البيت كالصبلة فيو، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  ( 3)



200 
 

 :للصالة داخل الكعبة المنفيةديث احاأل

٤با قدـ مكة، أىب أف يدخل البيت كفيو اآل٥بة، فأمر  أف رسوؿ اهلل  عن ابن عباس  -
قاتلهم  :رسوؿ اهلل  ، فقاؿ(1)ّٔا فأخرجت، فأخرج صورة إبراىيم كإ٠باعيل ُب أيديهما األزالـ

)كُب ركاية: دخل الكعبة، كفيها فدخل البيت،  ّٔا قط. (2)قسماستمل يما أهنقد علموا هلل كا أما اهللي،
فلما خرج ركاية: كُب ) ، كمل يصل ُب البيت.فكرب ُب نواحيوست سوار، فقاـ إىل كل سارية، فدعا( 

  .(3) (ركع ركعتْب ُب قبل الكعبة، كقاؿ: ىذه القبلة

عن ابن جريج، قاؿ: قلت لعطاء: أ٠بعت ابن عباس يقوؿ: إ٭با حديث آخر ُب معناه:  -
أمرًب بالطواؼ، كمل تؤمركا بدخولو؟ قاؿ: مل يكن ينهى عن دخولو، كلكِب ٠بعتو يقوؿ: أخربين أسامة 

٤با دخل البيت، دعا ُب نواحيو كلها، كمل يصل فيو حٌب خرج، فلما خرج ركع  بن زيد، أف النيب ا
ىذه القبلة، قلت لو: ما نواحيها؟ أُب زكاياىا؟ قاؿ: بل ُب كل قبلة من  :، كقاؿُب قػيبيل البيت ركعتْب

 .(4)البيت

 

 

                                     
ىي قداح كانت لقريش ُب ا١باىلية، مكتوب على بعضها األمر، كعلى بعضها النهي: افعل كال تفعل، قد ك األزالـ ٝبع زمل،  ( 1)

فقاؿ لو: أخرج يل ز٤با،  فة البيت، فإذا أراد رجل سفرا أك نكاحا أتى السادز٤بت كسويت ككضعت ُب الكعبة يقـو ٥با سدن
، كإف خرج قدح النهي قعد عما أراده. ، 1ط لؤلزىرم، تهذيب اللغة فيخرجو كينظر إليو، فإف خرج قدح األمر مضى على ما عـز

 (4/238) 3، طالبن بطاؿشرح صحيح البخارم ك (،13/143)باب الزام كالبلـ، 
طلب القسم الذم قسم لو كقدر؛ ٩با مل يقسم كمل يقدر. كىو استفعاؿ منو، ككانوا إذا أراد أحدىم سفرا أك  كاالستقساـ: ( 2)

 (.4/63)مادة قسا،  1البن األثّب، ط النهاية، تزكٯبا، أك ٫بو ذلك من ا٤بهاـ ضرب باألزالـ
رقم ( 1/62)، َّحض جض مص خص حص ُّ )كتاب الصبلة، باب قوؿ اهلل تعاىل: ُب الصحيح أخرجو البخارم   (3)
)كتاب ا٢بج، باب استحباب ُب الصحيح (، كمسلم 1601))كتاب ا٢بج، باب من كرب ُب نواحي الكعبة، رقم ُب (، ك 398)

رقم ( 1/308))كتاب ا٤بناسك، باب الصبلة ُب الكعبة، ُب السنن (، كأبو داكد 1331)رقم ( 1/546)دخوؿ الكعبة للحاج، 
 (.874)رقم ( 1/211))كتاب ا٢بج، باب ما جاء ُب الصبلة ُب الكعبة، ُب السنن (، كالَبمذم 2027)
 (.1330) رقم( 1/545)اب استحباب دخوؿ الكعبة للحاج، )كتاب ا٢بج، بُب الصحيح أخرجو مسلم  ( 4)
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

ُب الكعبة، بينما  يثبت صبلة رسوؿ اهلل رضي اهلل عنهما عن ببلؿ  ،حديث ابن عمر
 فتعارضا. ،مارضي اهلل عنهابن عباس، عن أسامة  ينفيها حديث

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ: كأما اختبلؼ اآلثار أنو صلى ُب البيت كأنو مل يصل، فاآلثار أنو صلى 
أكثر، كلو تساكت ُب الكثرة لكاف األخذ با٤بثبت أكىل من الناُب على ما يقولو العلماء ُب 

ُب البيت غّب ببلؿ ٝباعة منهم: أسامة بن زيد، كعمر ابن صلى  الشهادات. فقد ركل أنو 
ذكرىا الطحاكم كلها ُب  ا٣بطاب، كجابر، كشيبة بن عثماف، كعثماف بن طلحة، من طرؽو حساف

 . (1)اآلثار شرح معاين

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

    :كٮبا ا٫بصرت مسالك أىل العلم ُب دفع االختبلؼ عن أحاديث ىذه ا٤بسألة ُب مسلكْب
كقاؿ بو ٝباعة، لكن اختلفت طرؽ ا١بمع عندىم، فحمل بعضهم الصبلة ا٤بثبتة  :مقلك الجمع

على   على الصبلة اللغوية، كالصبلة ا٤بنفية ُب حديث ابن عباس  ُب حديث ابن عمر
ف األصل ىو ٞبل معاين األلفاظ كالكلمات على ظاىرىا ا٤بعلـو أل ، كىو كجو ضعيف،(2)الشرعية

اعلم أف التحقيق ٞبل ). قاؿ اإلماـ الشنقيطي: ىذا الظاىر، كال قرينة ىناعن حٌب تأٌب قرينة تصرؼ 
، (3)(اللفظ على ا٢بقيقة الشرعية، ٍب العرفية، ٍب اللغوية، ٍب آّاز عند القائل بو، إف دلت عليو قرينة

أف  حديث ابن عمربعض طرؽ ُب  نسيت أف أسألو كم صلى، كجاء: قوؿ ابن عمرف أىذا مع 
 كن ٞبلكال ٲبالصبلة الشرعية ا٤بعهودة،  معُب غّب ال ٰبتملنعم، ركعتْب بْب الساريتْب، : قاؿ ببلال
  .، كاهلل تعاىل أعلمإطبلقا الدعاء ظ على معُبالفاأل ىذه

                                     
 (.2/57) 3ط ،البخارمشرح صحيح ابن بطاؿ،  ( 1)
 .(2/303) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب ( 2)
 (175)ص: 1ط ،مذكرة في أصوؿ الفاوالشنقيطي،  ( 3)
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، (1)أم أف دخوؿ البيت حصل مرتْب، كقتْب ٨بتلفْبكٝبع بعضهم بينها ٕبمل ا٢بديثْب على 
كعليو يدؿ حديث  ،حيث دخل الكعبة فصلى فيها كٮبا عاـ الفتح ،كعْب ابن حباف ىذين الزمانْب

كىو ، (2)كعليو يدؿ حديث ابن عباس فيها، دخل كمل يصلحيث  كعاـ حجة الوداع ،ابن عمر
 :وهكجمن  أيضا ضعيف

ُب الكعبة ُب كقت دكف كقت، بل كاف  صبلة النيب  مل ينف  أف ابن عباس أحدىما:
 ينكر ذلك ٝبلة، ككاف يكره الصبلة ُب الكعبة، كيقوؿ: ال يستدبر من البيت شيء.

نو دخل كمل : إمل يدخل الكعبة ُب حجة الوداع بالكلية حٌب يقاؿ أف النيب  كالثاني:
ركل األزرقي عن سفياف كإ٭با دخلها يـو الفتح،  .(3)نو دخل كدعا كمل يصلباس قاؿ: إيصل، كابن ع

إ٭با دخل الكعبة مرة كاحدة عاـ الفتح،  قاؿ: ٠بعت غّب كاحد من أىل العلم يذكركف أف النيب 
 .(5)(كىذا ال خبلؼ فيو)قاؿ اإلماـ النوكم: ، (4)ٍب حج فلم يدخلها

كأهنا  ،كاحدةالدخوؿ إىل الكعبة قصة يدؿ على أف  نفسها حاديثأف سياؽ األ الثالث:
يـو الفتح... كفيو:  قدـ رسوؿ اهلل  :حديث ابن عمر  ففي ،كحده حصلت زمن فتح مكة

  اهلل أف رسوؿ كُب حديث ابن عباس  ؟ قاؿ: نعم. فقلت لببلؿ: ىل صلى فيو رسوؿ اهلل

                                     
 كما سبق نقلو عن ا٤بهلب كابن حباف.  ( 1)
 (.7/482: اإلحساف) 1، طصحيحال ،ابن حباف ( 2)
 (.2/304) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب ( 3)
 1ط ،فتحالابن حجر، (، ك 176-6/175) 1، طاإلعالـ ،ابن ا٤بلقنك (، 1/216) 1ط ،أخبار مكةاألزرقي، ( 4)
(3/598.) 
الكبّب ا٤بعجم (. قلت: كرد فيو حديث ضعيف: أخرجو الطرباين ُب 5/219) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،  ( 5)
مل يدخل البيت ُب ا٢بج، كدخل عاـ  من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أف النيب ( 11808)رقم ( 11/303)

كقاؿ ا٥بيثمي فيو جابر  الفتح، فلما نزؿ صلى أربع ركعات، أك قاؿ: ركعتْب بْب ا٢بجر كالباب مستقبل البيت فقاؿ: ىذه القبلة.
 (.3/475) 1ط ،مجمع الزكائدا٥بيثمي، ا١بعفي، كىو ضعيف، كقد كثق. 
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فكرب دخل البيت، كفيو: ف ...(1)، فأمر ّٔا فأخرجت٤با قدـ مكة، أىب أف يدخل البيت كفيو اآل٥بة
   .ُب نواحيو، كمل يصل ُب البيت

ركاية ببلؿ، كركاية ابن عباس صحيحتاف، )قاؿ:  آخر، بوجو (2)كٝبع بينهما السهيلي
دخلها يـو النحر، فلم يصل، كدخلها من الغد، فصلى، كذلك ُب حجة الوداع،  ككجههما أنو 

، كىو الدارقطِب ُب سننوكىو حديث مركم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، بإسناد حسن، أخرجو 
   .(3)(من فرائده

البيت، ٍب خرج، كببلؿ خلفو،  : دخل النيب ىو الذم أشار إليوحديث ابن عمر  كلفظ
لببلؿ: ىل صلى؟ قاؿ: ال، فلما كاف من الغد دخل، فسألت ببلال،  -القائل ابن عمر  –فقلت 
من  ىو مركمك  .(4)ى؟ قاؿ: نعم، صلى ركعتْب، استقبل ا١بزعة كجعل السارية الثانية عن ٲبينوىل صل

أحد مل يذكر كٰبٓب  ،عن ابن عمرطريق ابن أيب ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن ٰبٓب بن جعدة، 
كقد  ،(5)ىو ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ليلىابن أيب ليلى ك  ترجم لو أنو ركل عن ابن عمر،٩بن 
ك٣بص ا٢بافظ ما قيل فيو، فقاؿ: صدكؽ سيء ا٢بفظ  ،(6)و غّب كاحد من نقاد ا٢بديثفضع

                                     
 كىذا حصل زمن الفتح.  ( 1)
، د تذكرة الحفاظالذىيب،  ق.581الرٞبن بن عبد اهلل أبو القاسم األندلسي ا٤بعركؼ بالسهيلي، توُب سنة  ىو اإلماـ عبد ( 2)

 (.4/96ط )
 (4/172) 1ط ،الركض األنف السهيلي، ( 3)
كمن طريقو  - (1747رقم ) (2/393ُب الكعبة،  كتاب العيدين، باب صبلة النيب )ُب السنن ِب أخرجو الدارقط ( 4)

من طريق عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد العزيز، ثنا  –( 2/329كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، )ُب السنن الكربل  البيهقي
 كىب بن بقية، ثنا خالد، عن ابن أيب ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن ٰبٓب بن جعدة بو.

 (.3/357كما جاء مصرحا بو ُب العلل للدارقطِب )   ( 5)
   .(3/627) 1ط ،هذيبتهذيب التابن حجر، ( 6)
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ُب ىذا ا٢بديث، إذ ركاه عنو عمار بن رزيق، كليس فيو أنو دخل  ع أنو اختلف عليومىذا ، (1)جدا
  .(2)مرتْب الكعبة

البيت، فصلى بْب الساريتْب ركعتْب،  قاؿ: دخل رسوؿ اهلل  أنو  عن ابن عباس كركم
أخرل، فقاـ يدعو، ٍب ، ٍب دخل مرة جر ركعتْب، ٍب قاؿ: ىذه القبلةٍب خرج، فصلى بْب الباب كا٢ب

، بن قيس حديث ضعيف ألف مداره على أيب مرًن عبد الغفار بن القاسمىو ك  .(3)يصل خرج كمل
  .(4)ٕبديثو ا٢بجةتقـو كىو مَبكؾ ا٢بديث ال 

 من طرؽكابن عمر رضي اهلل عنهما  عن ابن عباس ثبت٨بالفة ٤با إف ىاتْب الركايتْب ٍب 
، بل سياقها عن ابن عمر كابن عباس كغّبىم ٩بن ليس فيها أنو دخل مرتْبك ، (5)أصح، كىي عدة

ك٥بذا قاؿ  شاذة، كاهلل تعاىل أعلم.ّٔذا ركل ا٢بديث يدؿ على أنو مل يدخل إال مرة كاحدة، فهي 
دخل البيت مرتْب، فصلى مرة،  كىاتاف الركايتاف إف صحتا، ففيهما داللة على أنو )البيهقي: 

 .(6)(كترؾ مرة، إال أف ُب ثبوت ا٢بديثْب نظر

                                     
   .(427) 1ط ،تاريب التهذيبابن حجر، ( 1)
عمار بن رزيق، عن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى، ( من طريق 1058( رقم )1/349الكبّب )ا٤بعجم ( أخرجو الطرباين ُب 2)

الكعبة فانطلقت سريعا، فلقيت دخل  عن عكرمة بن خالد، عن ٰبٓب بن جعدة، عن عبد اهلل بن عمر، قاؿ: بلغِب أف النيب 
 ُب البيت؟ قاؿ: نعم صلى ركعتْب بْب األسطوانتْب، كجعل األسطوانة اليمُب عن ٲبينو. أصلى رسوؿ اهلل  ببلال، فقلت:

كمن  –( 1749( رقم )2/394ُب الكعبة،  ، باب صبلة النيب العيدين صبلة)كتاب ُب السنن الدارقطِب  وأخرج ( 3)
( 12/20الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب  -( 2/329كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، )ُب السنن الكربل طريقو البيهقي 

 ( من طريق عبد الغفار بن القاسم، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن جبّب بو. 12347رقم )
يث، كقاؿ ابن حباف: ككاف ٩بَّن يركم ا٢بد ء. كقاؿ النسائي: مىتػٍريكؾليس بشيكقاؿ ابن معْب: رماه علي بن ا٤بديِب بالوضع،  ( 4)

ٍحتجاج بو تىركو أٞبد بن حنبل وز االكر كمع ذلك يقلب األىٍخبار ال ٯب يسثالب ُب عيٍثمىاف بن عىفَّاف كشرب ا٣بمر حٌبيركم ا٤ب
ابن ك (، 3/366) 1ط تاريخ )ركاية الدكرم(،ال ،معْب ابنك (، 1/70) 1، طالضعفا  كالمترككوف ،لنسائيا كٰبٓب بن مًعْب.

 (.312/ 10)د ط  ،القنن الكبرل ،لبيهقيكا(، 2/126) 1، طالمجركحين ،حباف
  ( كقد سبق ٚبريج بعضها ُب الباب.5)
 (.2/329) د ط ،القنن الكبرل ،لبيهقيا ( 6)
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دخل البيت مرتْب، فا٤برة   كٝبع بينها ا٤بهلب بطريقة أخرل، قاؿ: كٰبتمل أف يكوف
كا١بواب عنو بنحو . (1)الواحدة صلى فيو، كا٤برة األخرل دعا كمل يصل، فلم تتضاد األخبار ُب ذلك

  .ما سبق

  يث ابن عباسعلى صبلة النافلة، كحد  كٝبع بعضهم بينها ٕبمل حديث ابن عمر
كٲبكن أف ٯبمع بْب حديث أسامة كببلؿ على مقتضى مذىب ) قاؿ القرطيب:على صبلة الفريضة. 

إف قوؿ ببلؿ أنو صلى فيها، يعِب بو التطوع، كقوؿ أسامة: إنو مل يصل فيها. يعِب  :فيقاؿ ،(2)مالك
 أيضا، كاهلل أعلم. بػىٌْبه  وكضعف .(3)(بو الفرض

كذلك . (5)، بل نقل إٝباع أىل ا٢بديث عليو(4)كعليو أكثر أىل العلم مقلك الترجيح:
قاؿ ابن مثبت فمعو زيادة علم، فوجب ترجيحو،  ؿألف األكٌ  ؛على ركاية أسامة ركاية ببلؿبتقدًن 
حكم أىل العلم لببلؿ على أسامة؛ ألنو شاىد، كأسامة ناؼو غّبي شاىد، ككذلك الفضل ) ا٤بنذر:

، كالشاىد أكىل من الناُبأي ء فعبل حفظو، كالناُب غّب حافظ لشي لشاىد ٰبكيف ا؛ ألضنا ناؼو
 .(6)(يؤديو

أنو صلى ُب الكعبة أكىل  ركاية ابن عمر عن ببلؿ عن النيب ) ا٢بافظ ابن عبد الرب:قاؿ ك 
كليس قوؿ من  ،ألهنا زيادة مقبولة ؛مل يصل فيهامن ركاية ابن عباس عن أسامة أف رسوؿ اهلل 

فأثبت قـو  ،كىذا أصل من أصوؿ الفقو ُب الشهادة إذا تعارضت ُب ٫بو ىذا ،مل يفعل بشهادة :قاؿ
ىذا إذا استويا ُب  ،ألف الناُب ليس بشاىد ؛كاف القوؿ قوؿ ا٤بثبت دكف الناُب  ،شيئا كنفاه آخركف

                                     
 (.2/57) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  ( 1)
 شرح صحيح البخارم ،ألنو حكي عن مالك أنو ٯبيز صبلة التطوع ُب الكعبة، كال ٯبيز صبلة الفرض فيها. ابن بطاؿ ( 2)

 (.3/431) 3ط ،المفهمالقرطيب، ك (، 2/57) 3ط
 (. 3/431) 3ط ،المفهمالقرطيب،  ( 3)
شرح صحيح  ،النوكمك (، 1/162) 1ط ،أعالـ القننا٣بطايب، (، ك 4/281) 3ط شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (4)

طرح  ،لعراقيكا(، 2/263)1ط ،شرح المشكاة ،لطييبكا(، 3/431) 3ط ،المفهمالقرطيب، (، ك 5/217) 1ط ،مقلم
 (.598-3/597) 1، طفتحال، ابن حجرك (، 2/303) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 5/135) 1، طالتثريب

 (.5/217) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،النوكمك (، 4/281) 3ط شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (5)
 .(4/281) 3ط شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (6)
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ألف الزيادة كشهادة  ؛كالقوؿ ُب قبوؿ زيادة الزائد ُب أخبار على ٫بو ىذا ،العدالة كاإلتقاف
 . (1)(مستأنفة

غّبىم، ابن عبد الرب، ك كل من ابن ا٤بنذر، ك كلعل ا٤بسلك الثاين ىو الراجح، ٤با سبق أف قرره  
قد صلى ُب البيت، كىذا من ا١بنس الذم  قاؿ اإلماـ ابن خزٲبة: باب ذكر البياف أف النيب ك 

اعو أعلمت ُب غّب موضع من كتبنا أف ا٣برب الذم ٯبب قبولو ىو خرب من ٱبرب برؤية الشيء ك٠ب
 ككونو، ال من ينفي الشيء كيدفعو، كالفضل بن عباس ُب قولو: كمل يصل، ناؼ لصبلة النيب 

، صلى فيها مثبت فعبل، ٨برب برؤية فعل من النيب  فيها، ال مثبت خربا، كمن أخرب أف النيب 
صلى فيها، دكف من نفى أف  من أعلم أنو رأل النيب  فالواجب من طريق العلم كالوقف قبوؿ خرب

صلى فيها، كىذه مسألة طويلة قد بينتها ُب غّب موضع من كتبنا أف أىل العلم مل  يكوف النيب 
 .(2)(ٱبتلفوا ُب ٝبلة ىذا القوؿ

تو، ضركرة ٚبطئة أسامة ُب قولو، أك تضعيف ركايف األخذ بركاية ببلؿ ال يقتضي فإ كمع ىذا
  :ْبكجهمن ىذا الصبلة عمبل بظنو، كٲبكن أف يعتذر لو عن سبب نفيو رؤية إ٭با نفى  ألنو 

يدعو،  أحدىا: أهنم ٤با دخلوا الكعبة أغلقوا الباب، كاشتغلوا بالدعاء، فرأل أسامة النيب 
ُب ناحية أخرل، كببلؿ قريب منو،  ٍب اشتغل أسامة بالدعاء ُب ناحية من نواحي البيت، كالنيب 

ببلؿ لقربو، كمل يره أسامة لبعده كاشتغالو، ككانت صبلة خفيفة، فلم يرىا  فرآه ٍب صلى النيب 
أسامة إلغبلؽ الباب مع بعده كاشتغالو بالدعاء، كألف بإغبلؽ الباب تكوف الظلمة مع احتماؿ أف 

 .(3)كاهلل أعلم ،ٰبجبو عنو بعض األعمدة فنفاىا عمبل بظنو، كأما ببلؿ فحققها فأخرب ّٔا

                                     
 .(15/316)د ط ،التمهيد ابن عبد الرب،( 1)
 (.2/1408) 3ط ،صحيحال ،ابن خزٲبة ( 2)
ابن (، ك 178-6/177) 1ط ،اإلعالـ بفوائد األحكاـابن ا٤بلقن، (، ك 5/218) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكما( 3)

 (.3/598) 1ط ،فتحالحجر، 
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قاؿ ابن بعد دخولو ٢باجة فلم يشهد صبلتو.  ٰبتمل أف يكوف أسامة غاب عنوالثاين: أنو 
 ، ب على أف أسامة كاف يغيب عن النيبىذا البا كقد ركينا حديثنا ىو كالدليل ُب): (1)ا٤بنذر

 قاؿ: حدثِب ييز، حدثنا عاصم بن علبن عبد العز  يغيبتو. حدثنا عل فيحتمل أف يكوف صلى ُب
ابن عباس، عن أسامة بن زيد قاؿ: رأل ذئب، عن عبد الرٞبن بن مهراف، عن عمّب موىل  ابن أيب
اهلل قومنا الدلو كيضرب بو الصور، كقاؿ: قاتل  ٗباء ُب ونت آتيالكعبة، قاؿ: فك صورنا ُب النيب 

 .(3)(استصحب النفي لسرعة رجعتو فأخرب عنو)قاؿ القرطيب: ك . (2)(يصوركف ما ال ٱبلقوف

، كلعلو إ٭با نفاىا (4)قد كرد عنو من طريق أخرل إثباتو الصبلة ُب الكعبة ىذا مع أنو 
، كأما إثباتو ٥با فاعتمادا على من حدثو بذلك، الذكر ةالسالفلؤلسباب يصلي  النيب لكونو مل ير 

 .   ، كاهلل تعاىل أعلمالبيت النيب  وا معإما ببلؿ أك عثماف كىم من دخل

                                     
 (.4/281) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ (1)
( عن شىبابة بن 162( رقم )125-1/124(، كابن أيب شيبة ُب ا٤بسند )657( رقم )2/17)ُب ا٤بسند كأخرجو الطيالسي ( 2)

، كا٤بطالب (5()5409( رقم )6/92للبوصّبم: كما ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة   -ُب ا٤بسند سىوَّار ا٤بدائِب، كإسحاؽ بن راىويو 
( رقم 6/92كما ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة للبوصّبم:   -ُب ا٤بسند ، كأبو يعلى -( 4225( رقم )17/245العالية البن حجر )

( رقم 4/94( عن عثماف بن عمر، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الكراىة، باب الصور تكوف ُب الثياب، 6)5409)
( رقم 4/125)كالضياء ُب ا٤بختارة  ،(407( رقم )1/166الكبّب )ا٤بعجم ( من طريق علي بن ا١بعد، كالطرباين ُب 6781)
من طريق ابن كىب، ستتهم  (5903( رقم )8/330هقي ُب شعب اإلٲباف )خالد بن يزيد العيمىرم، كالبيطريق من ( 1337)

 عن ابن أيب ذئب، عن عبد الرٞبن بن مهراف، عن عمّب موىل ابن عباس، عن أسامة بن زيد بنحوه. 
كل عنو سعيد بن قلت: عبد الرٞبن بن مهراف ا٤بدين موىل بِب ىاشم يركم عن أيب ىريرة كيركم عن عبد الرٞبن بن سعد. ر       

 (،5/412كا٢بارث بن عبد الرٞبن، كٰبٓب بن سليم بن رباح. الطبقات الكربل البن سعد )كابن أيب ذئب،  ،أيب سعيد ا٤بقربم
 ا١برح كالتعديلابن أيب حاًب ُب (، ك 2994( رقم )8/279(، ك)1115( رقم )5/352) التاريخ الكبّبأكرده البخارم ُب ك 
اين عن الدارقطِب: يعترب بو )سؤاالتو: الَبٝبة (، كقاؿ الربق5/93الثقات )ُب ابن حباف كذكره فيو شيئا،  اكمل يذكر  (5/347)

 وؤالء ا١بماعة عنو قد يرفع من حال(، كقاؿ ابن حجر ُب التقريب: ٦بهوؿ: أم ا٢باؿ، لكن كونو من طبقة التابعْب، كركاية ى290
كصحح األلباين ا٢بديث ُب  ،(3/598ا٢بافظ إسناده ُب الفتح ) إىل مرتبة االحتجاج بو، كاهلل تعاىل أعلم، كلعلو ٥بذا جود

(: كقد ركل ىذه القصة غّب كاحد من 6/92كقاؿ البوصّبم ُب اإلٙباؼ ) ،(996( رقم )696-2/695الصحيحة )
  الصحابة بألفاظ متقاربة.

 .(3/431) 3، طالمفهم القرطيب،( 3)
من طريق أشعث بن  (9071( رقم )5/82ا٢بج، باب دخوؿ البيت كالصبلة فيو:  )كتابُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  ( 4)

 (، كالطحاكم3205( رقم )7/479كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، اإلحساف:  )ُب صحيحو أيب الشعثاء، كابن حباف 
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يعتذر للفضل بن عباس، كىو أيضا نفى  ذر ألسامة ٗبا سبق فبمعتي اي يقاؿ: إف قد ٲبكن أف ك 
  :من كجهْبيكوف ا١بواب ف ؟ُب الكعبة صبلتو 

ىشيم، عن ابن  ، فقد كرد من طريقالبيت دخولو مع النيب  الفضل اختلف ُب األكؿ:
البيت كمعو الفضل بن عباس،  دخل رسوؿ اهلل : عن ابن عمر، قاؿ عن نافع، ،(1)عوف كغّبه

من طريق خالد بن ا٢بارث، عن ككرد  .(2)... ا٢بديثزيد، كعثماف بن طلحة، كببلؿ بنكأسامة 
  .(3)فيو الفضل . كمل يذكرعن نافع، عن ابن عمرعبد اهلل بن عوف، 

كركاه يزيد بن زريع، كأشهل بن حاًب، ك٧بمد بن أيب عدم، كالنضر بن مشيل، عن ابن عوف، 
 .(4)ابن عمر، كليس فيو الفضل أيضاعن 

أيوب، كجويرية، كمالك، كيونس، كفليح، كسفياف، ٝباعة:  قيمن طر ككرد ا٢بديث أيضا 
، عن ابن عمر، كال ذكر كلهم عن نافع    كٞباد بن سلمة، ،، كحساف بن عطيةبن عمر كعبيد اهلل

                                                                                                                 
ارة بن عمّب، كبلٮبا عن ( من طريق عم2249( رقم )1/505)كتاب الصبلة، باب الصبلة ُب الكعبة، ُب شرح معاين اآلثار

أين صلى : بن عمر داخل البيت حٌب إذا كاف بْب الساريتْب صلى أربعا فقمت إىل جنبو فلما صلى قلتاأيب الشعثاء قاؿ: رأيت 
 صلى.  قاؿ: ىا ىنا أخربين أسامة بن زيد أنو رأل رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 

ُب الكعبة فمرة أدل ا٣برب عن  قاؿ ابن حباف: ٠بع ىذا ا٣برب ابن عمر عن ببلؿ كأسامة بن زيد ألهنما كانا مع ا٤بصطفى       
 ببلؿ كمرة أخرل عن أسامة بن زيد فالطريقاف ٝبيعا ٧بفوظاف.

 ارم.(: كىذا سند صحيح، قلت: كرجاؿ ابن حباف من ركاة البخ2/325قاؿ الزيلعي ُب نصب الراية )      
( ىكذا: قاؿ ىشيم، كأخربنا ابن عوف كغّبىم: كلعلو أعرض عن ذكر أ٠باء من 4464( رقم )8/36د أٞبد )نسجاء ُب م ( 1)

 .حدثو غّب ابن عوف لكبلـ
مناسك ا٢بج، باب دخوؿ الكعبة،  )كتابُب السنن (، كالنسائي 4464( رقم )8/36)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد  ( 2)
 .(2906)رقم ( 1/450)

 ( من طريق مسلم بن خالد، عن إ٠باعيل بن أمية، عن نافع بو.1054( رقم )1/348الكبّب )ا٤بعجم كركاه الطرباين ُب       
ُب ((، كالنسائي 392) 1329)رقم ( 1/544)٢بج، باب استحباب دخوؿ الكعبة، )كتاب اُب السنن أخرجو مسلم  ( 3)

 (.2905)رقم  (1/449)مناسك ا٢بج، باب دخوؿ الكعبة،  )كتابالسنن 
 (.3/354) 3ط ،العلل ،لدارقطِبا ( 4)
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عن ابن  ،غّب طريق نافع ق أخرليثبت ىذا ا٢بديث من طر كما   .(1)ىذه الركايات كلها للفضل ُب
  .ر فيها الفضل، كمل ييذكى (2)عمر

، (3)كعبد اهلل بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر ،من طريق عبد اهلل بن عمر العمرمكركم 
من طريق شريك، عن خصيف، عن ٦باىد،  الطرباين اهكرك  .(4)ضعيفكبلٮبا  العمرم كابن نافعك 

ٍب ركاه ُب موضع آخر كبالسند نفسو كليس فيو ذكر للفضل  ،(5)كفيو ذكر للفضل، عن ابن عمر
 .(7)ضعيف -ابن عبد اهلل النخعي كىو   - امع أف شريك، (6)كشريك

دخوؿ الفضل البيت،   كحاصل البحث أنو مل يثبت من كجو صحيح عن ابن عمر
شهاب، عن سامل فعند مسلم من طريق يونس، عن ابن ، ُب ركاية ا١بـز بعدـ دخولو جاءبل 

                                     
( 1/555)ُب ا٤بسند (، كا٢بميدم 1186( رقم )1/533كتاب ا٢بج، باب الصبلة ُب البيت، )ُب ا٤بوطأ أخرجو مالك  ( 1)

ُب الصحيح (، كالبخارم 1908( رقم )2/1187)كتاب ا٢بج، باب الصبلة ُب الكعبة، ُب السنن ، كالدارمي (709رقم )
( 505ك 504)رقم ( 1/75)بْب السوارم،  ، كباب الصبلة468رقم ( 1/71)للكعبة، )كتاب الصبلة، باب األبواب كالغلق 

( 1/59)كتاب ا٤بغازم، باب حجة الوداع، )ُب ( ك 2988)رقم ( 1/542)كالسّب، باب الرد على ا٢بمار،  )كتاب ا١بهادُب ك 
( 389( ك)388) 1329)رقم ( 1/544)٢بج، باب استحباب دخوؿ الكعبة، )كتاب اُب الصحيح (، كمسلم 4400) رقم
(، كابن 2025ك 2023)رقم ( 1/308)٤بناسك، باب الصبلة ُب الكعبة، )كتاب اُب السنن (( كأبو داكد 391( ك)390ك)

سك ا٢بج، منا )كتابُب السنن (، كالنسائي 3063) رقم( 1/518)تاب ا٤بناسك، باب دخوؿ الكعبة، )كُب السنن ماجو 
 من طرؽ، عن نافع، عن ابن عمر. (2908ك 2907ك 2906ك 2905)رقم ( 1/449)باب دخوؿ الكعبة، 

٢بج، )كتاب اُب الصحيح (، كمسلم 397) رقم( 1/62))كتاب ا٢بج، باب إغبلؽ البيت، ُب الصحيح م أخرجو البخار  ( 2)
)كتاب ا٤بساجد، باب الصبلة ُب ُب السنن ((، كالنسائي 393) 1329)رقم ( 1/545)باب استحباب دخوؿ الكعبة، 

( 1/344الكبّب )ا٤بعجم ( من طريق ابن شهاب الزىرم، عن سامل، عن أبيو. كركاه الطرباين ُب 692)رقم ( 1/116)الكعبة، 
 ( من طريق ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عمر بو.  1035رقم )

 .(1960( رقم )3/380)ُب ا٤بسند أخرجو الطيالسي  (3)
  (.268ك 256) 1، طالتاريبابن حجر،  (4)
(: إسناده حسن. قلت: 3/475كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )(، 13510( رقم )12/410الكبّب )ا٤بعجم أخرجو الطرباين ُب ( 5)

(، فمثل 207ك 133)ص:  1ط ،التاريبابن حجر،  كثّبا، كخصيف ىو صدكؽ سيء ا٢بفظ.  شريك كىو صدكؽ ٱبطئ فيو
 اإلسناد ال ٰبسن، ىذا مع ٨بالفة ىؤالء ٤بن سبق ذكرىم من أئمة ا٢بفظ، كاهلل تعاىل أعلم.ىذا 

  .(1031( رقم )1/343الكبّب )ا٤بعجم أخرجو الطرباين ُب ( 6)
  (.207) 1ط ،التاريبابن حجر،   (7)
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دخل الكعبة، ىو كأسامة بن زيد، كببلؿ  اهلل، عن أبيو قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل  بن عبدا
 .(1)ٍب أغلقت عليهم بن طلحة، كمل يدخلها معهم أحد، كعثماف

البيت،  أنو دخل مع النيب : أخربه أف الفضل بن عباس  عن ابن عباس  صح نعم
 .(2)دخلو، كلكنو ٤با خرج فنزؿ ركع ركعتْب عند باب البيتمل يصل ُب البيت حْب  كأف النيب 

كاهلل أعلم  ،البيت معو  ولو دخب التصريح ، كليس فيها (3)عنو من طرؽ أخرلثبت ا٢بديث لكن 

                                     
 ((.394) 1329)رقم ( 1/545)٢بج، باب استحباب دخوؿ الكعبة، )كتاب اُب الصحيح أخرجو مسلم ( 1)
كمن طريقو  -( 9057( رقم )5/78، باب دخوؿ البيت كالصبلة فيو، ا٤بناسك )كتابُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ  ( 2)

حدثنا ابن جريج، أخربين  –( 743( رقم )18/289) ُب ا٤بعجم الكبّب (، كالطرباين1819( رقم )3/325)ُب ا٤بسند أٞبد 
 ا٢بديث صحيح.عمرك بن دينار، عن ابن عباس بو. كإسناد 

( عن ابن إسحاؽ، حدثِب عبد اهلل بن أيب ٪بيح، عن عطاء بن أيب رباح، 1801( رقم )3/316)ُب ا٤بسند كأخرجو أٞبد       
 كعن ٦باىد بن جرب، عن عبد اهلل بن عباس، حدثِب أخي الفضل بن عباس ككاف معو حْب دخلها... ا٢بديث.

( من طريق ٧بمد بن عبد اهلل بن عبيد بن عمّب، عن عمرك بن 745( رقم )18/290الكبّب )ا٤بعجم كأخرجو الطرباين ُب       
 الكعبة... ا٢بديث.  دينار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس: أنو دخل مع النيب 

( رقم 2/1408)كتاب الصبلة، باب استحباب السجود بْب العمودين عند دخوؿ الكعبة، ُب صحيحو أخرجو ابن خزٲبة  ( 3)
كلقد : ( من طريق ٧بمد كىو ابن إسحاؽ، ثنا عبيد اهلل بن أيب ٪بيح، عن ٦باىد، كعطاء، أف ابن عباس، كاف يقوؿ3007رقم )

 كركاة ا٢بديث كلهم ثقات.. حْب دخلها خر بْب العمودين ساجدا، ٍب قعد فدعا كمل يصل حدثِب أخي، أف رسوؿ اهلل 
( من طريق أيب عاصم 2240( رقم )1503ة، باب الصبلة ُب الكعبة، كأخرجو الطحاكم ُب شرح ا٤بعاين )كتاب الصبل      

دخل البيت،  أف النيب أف الفضل بن عباس أخربه  النبيل: حدثنا ابن جريج، قاؿ: أخربين عمرك بن دينار، عن ابن عباس 
 كمل يصل...

( من طريق ٧بمد بن إسحاؽ، حدثنا عبد اهلل بن أيب ٪بيح، عن 679( رقم )18/270الكبّب )ا٤بعجم كأخرجو الطرباين ُب       
٦باىد، كعطاء، عن ابن عباس قاؿ: ما أحب أف أصلي ُب الكعبة، من صلى فيها فقد ترؾ شيئا خلفو، كلكن حدثِب أخي، أف 

 حْب دخلها خر بْب العمودين ساجدا، ٍب قعد قاعدا، كمل يصل. رسوؿ اهلل 
( 18/290الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 1830( رقم )3/331(، ك)1795( رقم )3/313)٤بسند ُب اكأخرجو أٞبد       
قاـ ُب  ( من طرؽ عن ٞباد بن سلمة، عن عمرك بن دينار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، أف رسوؿ اهلل 744رقم )

 الكعبة فسبح ككرب، كدعا اهلل عز كجل كاستغفر، كمل يركع كمل يسجد. 
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 .(1)(مل يثبت أف الفضل كاف معهم إال ُب ركاية شاذة): ابن حجر قاؿ ا٢بافظ كقد بالصواب.
 .(2) أخرب ٗبا تلقاه من أسامة رضي اهلل عنهما الفضليكوف فيحتمل أف 

عنو بعد  الكعبة، فيحتمل أف يغيب على فرض صحة دخولو مع النيب الوجو الثاني: 
: حدثِب أٞبد ما يؤيد ىذا، قاؿ األزرقي ، كقد ذكردخولو ىو أيضا ٢باجة، فلم يشهد صبلتو 

بن ميسرة، عن عبد آّيد بن عبد العزيز، عن أبيو، قاؿ: بلغِب أف الفضل بن العباس، رضواف اهلل ا
 يومئذ فقاؿ: مل أره صلى فيها، فقاؿ أيب: كذلك فيما بلغِب أف النيب  عليهما دخل مع النيب 

اء بذنوب من فجاء كقد صلى كمل يره، قاؿ عبد آّيد: قاؿ أيب: كذلك أنو بعثو فج ،استعانو ٢باجة
كاهلل تعاىل أعلم  ،(3)ماء زمـز ليطمس بو الصور الٍب ُب الكعبة فصلى خبلفو فلذلك مل يره صلى

 ٕبقيقة األمر.

 .  ترجيح ركاية ببلؿكخبلصة الكبلـ أف اإلماـ ابن بطاؿ كافق ٝبهور أىل العلم ُب

                                     
 (.3/597) 1ط ،الفتحابن حجر،  ( 1)
 (.3/597ا٤بصدر السابق )(  2)
 (.1/214) 1ط ،أخبار مكةاألزرقي،   (3)
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 في كم صلى؟المصلي شك المبحث الثالث: مقألة 

 الواردة في المقألة: المطلب األكؿ: األحاديث

 :الحديث األكؿ

فلما سلم قيل لو: يا رسوؿ اهلل،  ،قاؿ: صلى النيب  بن مسعود  عن عبد اهلل -
، قالوا: صليت كذا ككذا، فثُب رجليو، كاستقبل القبلة، دث ُب الصبلة شيء؟ قاؿ: كما ذاؾأح

إنو لو حدث ُب الصبلة شيء لنبأتكم بو، م، فلما أقبل علينا بوجهو، قاؿ: كسجد سجدتْب، ٍب سل
كلكن إ٭با أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوف، فإذا نسيت فذكركين، كإذا شك أحدكم ُب صبلتو، 

تحر الذم يرل أنو ي)كُب ركاية: فل )كُب ركاية: فليتحر أقرب ذلك للصواب(، ،الصواب فليتحرٌ 
 .(1)عليو، ٍب ليسلم، ٍب يسجد سجدتْب فليتمصواب( 

الظهر ٟبسا، فقالوا: أزيد ُب الصبلة؟ قاؿ: كما ذاؾ، قالوا:  صلى النيب كُب ركاية: 
  .(2)صليت ٟبسا، فثُب رجليو كسجد سجدتْب

ىاتاف السجدتاف ٤بن ال يدرم: زاد ُب صبلتو أـ  كُب ركاية: فسجد ّٔم سجدتْب، ٍب قاؿ:
  .(3)ب، فيتم ما بقي، ٍب يسجد سجدتْبنقص، فيتحرل الصوا

 

                                     
ُب (، كمسلم 401)رقم ( 1/63)اب التوجو ٫بو القبلة حيث كاف، )كتاب الصبلة، بُب الصحيح أخرجو البخارم   (1)

تاب )كُب السنن (، كأبو داكد 572) رقم( 1/256)السجود، باب السهو ُب الصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضعالصحيح 
)كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، ُب السنن (، كابن ماجو 1020ك 1019) رقم( 1/161)الصبلة، باب إذا صلى ٟبسا، 

اء ُب )كتاب الصبلة، باب ما جُب السنن (، كالَبمذم 1212ك 1211رقم  (1/215)ما جاء فيمن شك ُب صبلتو،  باب
 (.1240) رقم( 1/202)سائي )كتاب السهو، باب التحرم، (، كالن392)رقم ( 1/106)سجدٌب السهو بعد السبلـ، 

)كتاب ُب السنن (، كابن ماجو 404) رقم( 1/63)الصبلة، باب ما جاء ُب القبلة، )كتاب ُب الصحيح البخارم أخرجو   (2)
 .(1205) رقم( 1/214)سا، من صلى الظهر ٟب إقامة الصبلة كالسنة فيها، باب

 (. 6671) رقم( 1/920)باب إذا حنث ناسيا ُب األٲباف، )كتاب األٲباف كالنذكر، ُب الصحيح أخرجو البخارم   (3)
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 : الحديث المخالف لو

م ُب صبلتو فػىٍلييلق إذا شكَّ أحىديك :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٣بيدرم  -
ـى سجدى سجدتْب، فإف كانت صبلتيو تام ، كليىٍبً على اليقْب، فإذا استٍيقن التما ة كانت الركعة الشَّكَّ

ككانت السجدتاف ميرغمٍب صبلتو كانت الركعة ٛباما لكإف كانت ناقصة   كالسجدتاف، نافلة
كُب ركاية: فإف كاف صلى ٟبسا شفعن لو صبلتو، كإف كاف صلى إٛباـ أربع كانتا ترغيما  .(1)الشيطاف
كُب ركاية: إذا شك أحدكم ُب الصبلة، فلم يدر ثبلثا صلى أـ أربعا، فليقم فليصل  .(2)للشيطاف

   .(3)ركعة

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث

ُب صبلتو فلو أف يتحرل ما يَبجح عنده أنو  شكفيو أف من  حديث ابن مسعود 
و أف أف الساىي علي بينما يفيد حديث أيب سعيد ا٣بدرم فيبِب عليو كيتم صبلتو، الصواب، 

 .األقل، فيكمل صبلتويطرح الشك، كيبِب على 

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ عن ىذا االختالؼ:

عرض بعض األجوبة، كإف كاف اكتفى ب، كإ٭با اإلماـ ابن بطاؿ برأيو ُب ىذه ا٤بسألة ؿدٍ  يي مل
 .(4)، كاهلل تعاىل أعلمبينهما تباين

 

                                     
(، كأبو داكد 571) رقم( 1/256)الصبلة، باب السهو ُب الصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضعُب الصحيح مسلم أخرجو   (1)

ُب (، كابن ماجو 1024) رقم( 1/161)كالثبلث، من قاؿ: ييلقي الشك،  باب إذا شكَّ ُب الثنتْب)كتاب الصبلة، ُب السنن 
ُب السنن (، كالنسائي 1210) رقم( 1/210)باب ما جاء فيمن شك ُب صبلتو،  )كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها،السنن 

 (.1240)رقم ( 1/202)اـ ا٤بصلي على ما ذكر إذا شك، )كتاب السهو، باب إٛب
  ((. 88) 571)رقم  (1/256)الصبلة، باب السهو ُب الصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضعُب الصحيح مسلم جو أخر   (2)
 (.11794( رقم )18/319)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد   (3)
  (.2/61)3، طشرح الصحيحابن بطاؿ،   (4)
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 : تعليق كدراتسة:رابعالمطلب ال

لقد اتفقت كلمة أىل العلم على األخذ ٗبسلك ا١بمع لدفع التعارض كاالختبلؼ عن ىذين 
 إىل القوؿ بأف حديث ابن مسعود  (1)طائفة تبينهما، فذىب ا٢بديثْب، ٍب اختلفوا ُب كيفية ا١بمع

طرح الشك معُب التحرم ا٤بذكور ُب حديث ابن مسعود ىو ف، يفسره حديث أيب سعيد ا٣بدرم 
ىو طلب أحرل األمرين،  ألف حقيقة التحرم:) ُب حديث أيب سعيد؛ الواردالبناء على اليقْب ك 

على اليقْب، ٤با فيو من األخذ باالحتياط ُب إكماؿ الصبلة.  كأكالٮبا بالصواب، كأحراٮبا ىو البناء
 َّ جن يم  ىم مم خم  ُّ :تحرم ٗبعُب اليقْب، كما قاؿ اهللكقد يكوف ال

(2))(3).  

عندنا ىو القصد إىل الصواب كطلبو حٌب  مكا٢بجة ٥بذا القوؿ أف التحر )قاؿ ابن القصار: 
، (4)أحدكم بصبلتو طلوع الشمس كال غركّٔاقاؿ: ال يتحر  يكوف البناء على اليقْب، أال تراه 

رجوع إىل اليقْب؛ أال ترل أنو لو شك ىل صلى أـ ال رجع إىل يقينو  م: ال يقصد ذلك، كالتحر مأ
، كرجع إىل يقينو ممل ٯبزئو التحر  يأٲبا صبلة ى مصبلة من يـو كليلة ال يدر  كصلى، كلو شك ُب

 ء من صبلتو كعليو أف يأٌبيكل ش  كذلك ُبفصلى ٟبس صلوات، فكاف النظر على ىذا أف يكوف  
  . (5)(سعيد تفسّبنا ٢بديث ابن مسعود صبلتو بيقْب، فكاف حديث أيب مبو ليؤد

                                     
 1ط ،معالم القننا٣بطايب، (، ك 5/536كىو مذىب مالك كالشافعي كداكد الظاىرم كركاية عن أٞبد. فتح الرب )  (1)
(، كاإلماـ 2/180) 3ط ،المفهم(. كنسبو إىل ا١بمهور اإلماـ القرطيب ُب 2/407) 8ط ،المغنيابن قدامة، (، ك 1/336)

 (2/508) 2ط ،كماؿاإل  (، كالقاضي عياض ُب3/379) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم ُب 
 .14سورة  ا١بن: اآلية:  (2)
(. قاؿ اإلمـا الشافعي: التحرم ىو القصد، 284-3/283) 2ط ،شرح القنة ،لبغومكا(، 1/337) 1ط ،عالم القننم ،٣بطايبا  (3)

 (.3/103) 1، طالكواكب الدرارمالكرماين، كمعناه فليقصد الصواب فيعمل بو، كقصد الصواب ىو األخذ باليقْب كالبناء على األقل. 
كمسلم  (،585) رقم( 1/85، )باب ال تتحرل الصبلة قبل غركب الشمس)كتاب ا٤بواقيت، ُب الصحيح البخارم أخرجو   (4)

 ُب السنن كالنسائي (، 828) رقم( 1/313، )باب األكقات الٍب هني عن الصبلة فيهاكتاب صبلة ا٤بسافرين، )ُب الصحيح 
 .بو( من حديث ابن عمر 563رقم ( 1/95، )باب النهي عن الصبلة عند طلوع الشمسكتاب ا٤بواقيت، )
 (2/61) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ  (5)
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ُب صبلتو، كمل يب على اليقْب، انصرؼ منها كىو شاؾ، كإف ٙبرل. قاؿ ا٢بافظ  فمن سها
 .(1)(يقينو كإف ٙبرل ن الشك تصحبو إذا مل يب علىكقد أحاط العلم أف شعبة م)ابن عبد الرب: 

 كلو يسمى شكا سواء ا٤بستوم  كذلك ألف الشك ُب اللغة ىو الَبدد بْب كجود الشيء كعدمو،
 .ككبل ا٢بديثْب كرد فيو لفظ الشك، فيحمل على ىذا ا٤بعُب .(2)كالراجح كا٤برجوح

، كا٤بنفرد يبِب على اليقْب، أم أف حديث (3)كجاء ُب ركاية عن اإلماـ أٞبد أف اإلماـ يتحرل
 ،من ينبهولو اإلماـ )البناء على اليقْب ٰبمل على ا٤بنفرد، كحديث التحرم ٰبمل على اإلماـ، لكوف 

كيذكره إذا أخطأ الصواب، فليعمل باألظهر عنده، فإف أصاب أقره ا٤بأموموف، فيتأكد عنده صواب 
فيجعل لو الصواب على كلتا ا٢بالتْب، كليس كذلك نفسو، كإف أخطأ سبحوا بو، فرجع إليهم، 

 .(4) (لى اليقْب، ليحصل لو إٛباـ صبلتوا٤بنفرد، إذ ليس لو من يذكره، فيبِب ع

، (6)ىو غّب البناء على اليقْبىو غلبة الظن، ك إىل أف معُب التحرم  (5)كذىبت طائفة أخرل
ألف التحرم أف يتحرل أصوب كبْب البناء على اليقْب كالتحرم فرؽ؛ )قاؿ اإلماـ أٞبد: ، (6)اليقْب

                                     
 .(5/37) 1ط، التمهيد، ابن عبد الرب  (1)
 (.3/380) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكما  (2)
(.: كىي 1/292)ط ،زاد المعادُب  كقاؿ ابن القيم ا٤بشهورة عن أٞبد.(: ىي 2/408) 8ط ،المغنيُب ابن قدامة قاؿ   (3)

 طريقة أكثر أصحابو ُب ٙبصيل ظاىر مذىبو. 
 .(2/409) 8ط ،المغنيابن قدامة،  (4)
 1ط ،شرح معاني اآلثار(، 2/113) 3ط ،صحيح ،ابن خزٲبةب ا٢بنفية، كالثورم كاألكزاعي، كركاية عن أٞبد. ىكىو مذ  (5)

 ،معالم القننا٣بطايب، (، ك 3/475) 1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذرك  ،(5/37) 1ط، التمهيد، ابن عبد الربك (، 1/558) 1ط
(. كقاؿ 407-2/406) 8ط ،المغني ابن قدامة،(، ك 2/61) 3ط ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿك (، 1/336) 1ط

اإلماـ ابن تيمية: كىو قوؿ كثّب من السلف كا٣بلف، كيركل عن علي كابن مسعود كغّبٮبا، كىو مذىب أيب حنيفة كأصحابو فيما 
 (. 23/9) 1ط ،الفتاكلمجموع تكرر السهو. 

رم ُب الصبلة كالبناء على اليقْب كاحد، قاؿ ابن حباف: قد يتوىم من مل ٰبكم صناعة األخبار، كال تفقو من صحيح اآلثار، أف التح  (6)
كاحد، كليس كذلك، ألف التحرم ىو أف يشك ا٤برء ُب صبلتو، فبل يدرم ما صلى، فإذا كاف كذلك عليو أف يتحرل الصواب، كليب على 

كالثبلث، أك  األغلب عنده، كيسجد سجدٌب السهو بعد السبلـ على خرب ابن مسعود، كالبناء على اليقْب: ىو أف يشك ا٤برء ُب الثنتْب
الثبلث كاألربع، فإذا كاف كذلك عليو أف يبِب على اليقْب كىو األقل، كليتم صبلتو، ٍب يسجد سجدٌب السهو قبل السبلـ على خرب عبد 

 (.388-6/387اإلحساف ) ،1ط، صحيحال الرٞبن بن عوؼ، كأيب سعيد ا٣بدرم، سنتاف غّب متضادتْب.
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 ْبديثا٢ب كاحد من كلك  .(1)(ذلك كأكثره عنده، كالبناء على اليقْب يلغي الشك كلو كيبِب على يقينو
ُب الرابعة من ا٤بصلي شك فلو ، فيجب أف يستعمل كل ُب موضعوجاء ٤بعُب ٨بتلف عن اآلخر، 

سجد ك  ،فإف كاف أكرب رأيو أنو مل يصلها أضاؼ إليها أخرل ، ٍب ٙبرل،الظهر ىل صبلىا أـ ال
كسجد سجدٌب السهو بعد  ،مل يضف إليها ركعة كإف كاف أكرب رأيو أنو أٛبها ،سجدتْب بعد السبلـ

 ،ما استيقنبُب على  يدر كم صلى ، كململ يكن لو ٙبرٌ  فكإ .بن مسعوداعلى ما ُب حديث  السبلـ
  .(2)على ما ُب حديث أيب سعيد سجد سجدٌب السهو قبل السبلـيك كىو الثبلث، كيتم صبلتو، 

غّب األخرل، فيحمل ٲبكن أف ٰبمل كل كاحد من ا٢بديثْب على حالة )قاؿ اإلماـ القرطيب: 
فيمن ظن، كال  -حديث ابن مسعود  يريد – فيمن شك، كٰبمل ىذا ا٢بديث حديث أيب سعيد

 يم  ىم مم خم  ُّ  قاؿ تعاىل: كماىو القصد،   تعارض بينهما، كالتحرم كإف كاف
 َّ جن

 .(4)(يقصد ا٤بظنوف، كاهلل تعاىل أعلم، فكما يقصد ا٤بتيقن (3)

ٱبتلف  حديث ابن مسعود  ظاىر، ألف كلعل الرأم األخّب ىو األرجح إف شاء اهلل تعاىل
 :من كجوه ظاىر حديث أيب سعيدعن 

ُب أنو يتحرل ما يرل أنو الصواب سواء كاف  صريح حديث ابن مسعود ظ : أف لفمنها
 كلو كاف مأمورا مطلقا بطرح ا٤بشكوؾ فيو مل يكن ىناؾ ٙبر للصواب.  ،ىو الزائد أك الناقص

بالسجدتْب بعد السبلـ. كُب حديث أيب سعيد  كمنها: أنو أمر ُب حديث ابن مسعود 
 .أمر بالسجدتْب قبل السبلـ 

كعنو أخذ ذلك أىل الكوفة قرنا  ،راكم ا٢بديث كبذلك فسرهىو  أف ابن مسعود  :كمنها
 بعد قرف كإبراىيم كأتباعو. كعنو أخذ ذلك أبو حنيفة كأصحابو. 

                                     
 ..(5/37) 1ط، التمهيد، ابن عبد الرب (1)
 1ط ،معالم القننا٣بطايب، (، ك 392-6/391 ،اإلحساف) صحيحال ،ابن حبافك (، 3/475) 1ط ،األكتسط ،ابن ا٤بنذر (2)
(1/336.) 
 .14سورة  ا١بن: اآلية:  (3)
 (.2/186) 3ط ،المفهم القرطيب، (4)
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أك  ،رح الشك مطلقا كال يتحرلاألقواؿ ا٤بمكنة ُب ىذا الباب: إما أف يقاؿ: يطأف )منها: ك 
كإما أف يستعمل ىذا ُب  ،ٰبمل التحرم على طرح الشك فهذا ٨بالفة صرٰبة ٢بديث ابن مسعود

كمعلـو أف كبل ا٢بديثْب خطاب للمصلْب مل ٱباطب بأحدٮبا  ،حق اإلماـ كىذا ُب حق ا٤بنفرد
فجعل ىذا ىو مراد  ،األئمة كباآلخر ا٤بنفردين كال ُب لفظ كاحد من ا٢بديثْب ما يدؿ على ذلك

الرسوؿ من غّب أف يكوف ُب كبلمو ما يدؿ عليو نسبة لو إىل التدليس كالتلبيس كىو منزه عن 
 .(1)(ذلك

: أف الصبلة ُب ذمتو سعيدا٤بوجب لتأكيل ىذا ا٢بديث كرده إىل حديث أيب )فإف قيل: 
ظن بدليل: أف صحة الصبلة بيقْب، كال تربأ ذمتو إال بيقْب. قلنا: ال نسلم، بل تربأ ذمتو بغلبة ال

تتوقف على شركط مظنونة باتفاؽ، كطهارة النجاسة، كطهارة ا٢بدث باختبلؼ، كا٤بوقوؼ على 
  .(2)(ا٤بظنوف مظنوف، فبل يلـز اليقْب، كإف كاف األكىل ىو اليقْب، كاهلل تعاىل أعلم

عنده مل يكن  ذلك األغلب كإف بُب على أكثر رأيو متحرينا ُب): الطربم قاؿ ٧بمد بن جريرك 
فعلو؛ ألف كل مصلو إ٭با كلف أف يعمل ٗبا عنده من علمو، ال على إحاطة العلم بيقينو  ٨بطئنا ُب

سبيل ألحد إىل يقْب العلم  ذلك، فلو كلف اليقْب من العلم دكف الظاىر مل يكن ألحد صبلة إذ ال
الثياب الطاىرة كالتطهر با٤بياه الطاىرة، كال خبلؼ بْب  كذلك أف اهلل أمر عباده بالصبلة ُب، بذلك

ء من ذلك إحاطة العلم بيقينو، فكذلك عدد الصبلة إ٭با  يش سلف األمة كخلفها أهنم مل يكلفوا ُب
ىو عنده أجزأه، كإف أخذ  مه، فإف بُب على العلم الظاىر الذىو عند مذلك العلم الذ كلف ُب

أفضل لو إذا كاف لو سبيل إىل الوصوؿ إىل يقْب ذلك، كإف مل يكن  باالحتياط فبُب على اليقْب، فهو
ٝبيع أحكاـ الدين، كمن أىب  لو سبيل إليو عمل على األغلب من ظاىر علمو، ككذلك القوؿ ُب

موضع ال يعلمو طاىرنا كال ٪بسنا إال علمنا ظاىرنا، كعن من توضأ  ُب يشيئنا من ذلك سيئل عن ا٤بصل
لك، فإف زعم أف عليو اإلعادة خرج من قوؿ ٝبيع األئمة، كإف قاؿ: صبلتو كذ ٗباء ال يعلمو إال

                                     
 ( بتصرؼ.12- 23/10) 1ط ،مجموع الفتاكلقالو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب   (1)
 (.2/186) 3ط ،المفهمقالو القرطيب ُب  (2)
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 على األغلب من علمو؟ فلن يقوؿ ُب صبلتو بإٛبامها، الباين ماضية سئل أيفرؽ بينو كبْب الشاؾ ُب
   .(1)(اآلخر مثلو ء من ذلك قوالن إال ألـز ُبيش

كل صبلة جزما يقينيا ال ٰبتمل الشك بعد   أكثر ا٣بلق ال ٯبزموف) ماـ ابن تيمية:كقاؿ اإل
 إذا شك أحدكم :كقولو  ،كىذا ليس بشك ،كلكن يعتقدكف عدد الصبلة اعتقادا راجحا ،صبلىا

فهذا إذا ٙبرل كارتأل كتأمل فقد يظهر لو  ،إ٭با ىو حاؿ من ليس لو اعتقاد راجح كظن غالب
فإنو كاف شاكا قبل  ،ابن مسعود كىو ا٤بذكور ُب حديث ،فبل يبق شاكا ،رجحاف أحد األمرين

كما إذا شك ُب القبلة فتحرل حٌب   ،كبعد التحرم ما بقي شاكا مثل سائر مواضع التحرم ،التحرم
 كالناسي إذا ذكر كغّب ذلك. ،ترجح عنده أحد ا١بهات؛ فإنو مل يبق شاكا. ككذلك العامل آّتهد

ال يكوف بأ الشك ُب حقوخطاب ٤بن استمر  إذا شك أحدكم كقولو ُب حديث أيب سعيد:
فلم يَبجح  ،رجح أحد األمرين، أك ٙبرل كارتألإذ ليس عنده أمارة كداللة ت قادرا على التحرم؛

فقد يستدؿ على ذلك ٗبوافقة  ،كمن قاؿ: ليس ىنا داللة تبْب أحد األمرين غلط ،عنده شيء
فيحصل لو بذلك  ،كقد يستدؿ ٗبخرب ٱبربه كإف مل يكن معو ُب الصبلة ،ا٤بأمومْب إذا كاف إماما

فيعلم أنو صلى  ،فيذكر أنو قرأ بسورتْب ُب ركعتْب ،اعتقاد راجح. كقد يتذكر ما قرأ بو ُب الصبلة
كأنو صلى ثبلثا  ،فيعلم أنو صلى ثنتْب ال كاحدة ،كقد يذكر أنو تشهد التشهد األكؿ ،ركعتْب ال ركعة

كقد  ،فيعلم أنو صلى أربعا ال ثبلثا ؛كقد يذكر أنو قرأ الفاٙبة كحدىا ُب ركعة ٍب ُب ركعة ،ال اثنتْب
كقد يذكر  ،فيعلم أنو صلى أربعا ال ثبلثا كاثنتْب ال كاحدة ؛يذكر أنو صلى بعد التشهد األكؿ ركعتْب

  كالشك بعده ُب ركعة فيعلم أنو صلى ثبلثا ال اثنتْب. ،أنو تشهد التشهد األكؿ

 ،كإما من سعاؿ ك٫بوه ،منها: أنو قد يعرض لو ُب بعض الركعات: إما من دعاء كخشوعك 
 ؛كيعلم أنو قد صلى قبلها كاحدة أك اثنتْب أك ثبلثا ،كإما من غّب ذلك ما يعرؼ بو تلك الركعة

كىذا باب ال ينضبط فإف الناس دائما يشكوف ُب أمور: ىل كانت أـ مل تكن؟ ٍب  ،فيزكؿ الشك

                                     
 (2/62) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ  (1)
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فإذا ٙبرل الذم ىو أقرب للصواب أزاؿ  ،الشك فيزكؿ ،يستدلوف بأمور على أهنا كانتيتذكركف ك 
 .(1)(الشك. كال فرؽ ُب ىذا بْب أف يكوف إماما أك منفردا

أف ا٤بسألة ٨بتلف فيها، ٍب  أشار إىل إ٭باكأما اإلماـ ابن بطاؿ فلم ييبػًٍن عن رأيو ُب ا٤بسألة، ك 
لو كإليراده أكثر من  عرض الرأيْب السابقْب، كقد ٲبكن أف يقاؿ عنو أنو ٲبيل إىل الرأم الثاين لتأخّبه

 أعلم. تعاىل كاهللحجة لو عكس الرأم األكؿ 

                                     
 (.12- 23/10) 1ط ،مجموع الفتاكل ابن تيمية، (1)
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 مقألة أمر النجار لصناعة المنبر.المبحث الرابع: 

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في الباب:

 الحديث األكؿ: 

) كُب ركاية: أف نفرا جاؤكا سئل عن ا٤بنرب من أم عود ىو؟  أنو عن سهل بن سعد  -
قاؿ: أما كاهلل إين ألعرؼ من أم عود ىو، إىل سهل بن سعد قد ٛباركا ُب ا٤بنرب من أم عود ىو؟( 

سل النيب أر  .أكؿ يـو جلس عليو كأعرؼ من عملو، كأم يـو صنع، كأم يـو كضع، كرأيت النيب 
 وادا أجلس عليها إذا  مرم غبلمك النجار أف يعمل يل أع امرأة ٥با غبلـ ٪بار فقاؿ ٥با: إىل
. فأمرتو فذىب إىل الغابة فقطع طرفاء، فعمل ا٤بنرب ثبلث درجات، فأرسلت بو إىل مت الناسكلٌ 

فكرب ىو عليو، ٍب ركع، ٍب  ،، فوضع ُب موضعو ىذا الذم تركف، فجلس عليو أكؿ يـو كضعالنيب 
 عاد حٌب فرغ، فلما كسجد الناس معو، ٍب )ُب ركاية: ُب أصل ا٤بنرب(، فسجد (1)نزؿ القهقرل

 ىذا لتأٛبوا يب، كلتعلموا صبلٌب.يا أيها الناس إ٭با فعلت  انصرؼ )ُب راكية أقبل على الناس( قاؿ:
    .(2)ف منو الذم كافكالسهل ىل كاف من شأف ا١بذع ما يقوؿ الناس؟ قاؿ: قد   فقيل

 : مخالف لوالحديث ال

يا رسوؿ اهلل أال : أف امرأة من األنصار قالت لرسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهلل عن  -
قاؿ: فعملت لو ا٤بنرب، فلما كاف  ،إف شئت قاؿ: ،عليو، فإف يل غبلما ٪بارا أجعل لك شيئا تقعد

على ا٤بنرب الذم صنع، فصاحت النخلة الٍب كاف ٱبطب عندىا، حٌب   يـو ا١بمعة قعد النيب 

                                     
 رقم( 1/69)صناع ُب أعواد ا٤بنرب كا٤بسجد، )كتاب الصبلة، باب االستعانة بالنجار كالُب الصحيح أخرجو البخارم   (1)
 رقم( 1/249)الصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب جواز ا٣بطوة كا٣بطوتْب ُبُب الصحيح (، كمسلم 448)
)كتاب إقامة ُب السنن كابن ماجو  (،1080) رقم( 1/170)تاب الصبلة، باب اٚباذ ا٤بنرب، )كُب السنن (، كأبو داكد 544)

ساجد، باب )كتاب ا٤بُب السنن  (، كالنسائي1416) رقم( 1/252)باب ما جاء ُب بدء شأف ا٤بنرب، الصلوات كالسنة فيها، 
 (.739) رقم( 1/123)الصبلة على ا٤بنرب، 

 (.140ص ) 1ط ،٧بمد بن فتوح ا٢بميدم ،تفقير غريب ما في الصحيحين. الرجوع على العقبْب ًإىلى خلفالقهقرل:  (2)
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يب الذم يسكت، حٌب أخذىا، فضمها إليو، فجعلت تئن أنْب الص كادت تنشق، فنزؿ النيب 
 .(1)حٌب استقرت، قاؿ: بكت على ما كانت تسمع من الذكر

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين الحديثين:

ىو من طلب من ا٤برأة أف يصنع لو غبلمها النجار ا٤بنرب،  فيو أف النيب  سهل  حديث
 ، فاختلفا.أف ا٤برأة ىي من طلبت ذلك من النيب  بينما يفيد حديث جابر 

 المطلب الثالث: جواب ابن بطاؿ في المقألة:

قاؿ رٞبو اهلل: ٰبتمل أف تكوف ا٤برأة بدأت النيب با٤بسألة كتربعت لو بعمل ا٤بنرب، فلما أباح 
٥با ذلك كقبل رغبتها، أمكن أف يبطئ الغبلـ بعملو، فتعلقت نفس الرسوؿ بو فاستنجزىا إٛبامو 

طيب نفس ا٤برأة ٗبا بذلتو من صنعة غبلمها، كقد ٲبكن أف يكوف  كإكماؿ عدهتا، إذ علم 
 . (2)، إىل ا٤برأة ليعرفها بصفة ما يصنع الغبلـ ُب األعواد كأف يكوف ذلك منربناإرسالو 

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع:    

ف ديثْب صحيحاد ٨برجها، فبل ٲبكن القوؿ بالنسخ، ككبل ا٢بٗبا أف القصة كاحدة، كإف تعدٌ 
 ىو الذمعنهما، ك االختبلؼ القوؿ بالَبجيح، فلم يبق إال ا١بمع لدفع  ، فبل يصحنيب عن ال
ٍب إف جلهم تبع اإلماـ ابن بطاؿ فيما  .حاكؿ التوفيق بْب ا٢بديثْبباف لو التعارض ك  من كلٌ  وسلك

قاؿ اإلماـ النوكم:  ، كاهلل تعاىل أعلم.و٥بمو ُب ا٤بسألة كما يتبْب ذلك جليا من خبلؿ نقأجاب ب
كىذه الركاية ُب ظاىرىا ٨بالفة لركاية سهيل كا١بمع بينهما أف ا٤برأة عرضت ىذا أكال على رسوؿ اهلل )
  ٍب بعث إليها النيب (3)(يطلب تنجيز ذلك . 

                                     
 رقم( 1/277)صناع ُب أعواد ا٤بنرب كا٤بسجد، كال)كتاب الصبلة، باب االستعانة بالنجار ُب الصحيح البخارم أخرجو   (1)
 (1417) رقم( 1/252)باب ما جاء ُب بدء شأف ا٤بنرب، )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، ُب السنن (، كابن ماجو 2095)
 (2/100) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،   (2)
 .(3/354) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم،   (3)
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كٲبكن إرسالو إليها ليعرفها بصفة ما يصنعو الغبلـ من قاؿ ابن بطاؿ: )كقاؿ ابن حجر: 
قد أخرجو ا٤بصنف ُب عبلمات النبوة من ىذا الوجو  افظ:أم ا٢ب قلت .األعواد كأف يكوف ذلك منربا

أك ٰبتمل أنو ٤با فوض إليها  ،فلعل التعريف كقع بصفة للمنرب ٨بصوصة .أال أجعل لك منربا :بلفظ
 .كال أنو جهل الصفة ،إف شئت كاف ذلك سبب البطء ال أف الغبلـ كاف شرع كأبطأ :األمر بقولو ٥با

 . (1)(كىذا أكجو األكجو ُب نظرم

ٰبتمل أف تكوف ا٤برأة بدأت با٤بسألة، فلما أبطأ الغبلـ بعملو استنجزىا إٛبامو، )كقاؿ العيِب: 
إذ علم طيب نفس ا٤برأة ٗبا بذلتو من صنعة غبلمها، كٲبكن أف يكوف إرسالو إىل ا٤برأة ليعرفها صنعة 

  .(2)(ما يصنع الغبلـ من األعواد

 

 

  

                                     
 .(1/716) 1، طفتحالابن حجر،   (1)
 (.4/415) 1ط ، لو،شرح تسنن أبي داكد(، ك4/210)د ط ،عمدة الاارمالعيِب، ( 2)
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 في المقجدمس: مقألة إنشاد الشعر المبحث الخا

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في المقألة:

 :تي تجيز إنشاد الشعر في المقجدديث الاحاأل

ُب ا٤بسجد، فلحظ إليو، الشعر مر عمر ٕبساف كىو ينشد  ، قاؿ:بن ا٤بسيب عن سعيد -
، ٍب التفت إىل أيب ىريرة فقاؿ: أنشدؾ اهلل أ٠بعت فيو من ىو خّب منكك فقاؿ: قد كنت أنشد 

 .(1)يقوؿ: أجب عِب، اللهم أيده بركح القدس؟ قاؿ: اللهم نعم رسوؿ اهلل 

يضع ٢بساف بن ثابت منربا ُب  قالت: كاف رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنها عن عائشة -
 ، كيقوؿوؿ اهلل : ينافح عن رست، أك قالا٤بسجد يقـو عليو قائما يفاخر عن رسوؿ اهلل 

ن رسوؿ اهلل ع(2)ينافحيفاخر أك د حساف بركح القدس ما إف اهلل يؤي: رسوؿ اهلل 
(3). 

                                     
)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 453) رقم( 1/56)الصبلة، باب الشعر ُب ا٤بسجد،  )كتابُب الصحيح البخارم ( أخرجو 1)

ب األدب، )كتاُب السنن كأبو داكد ، (151) (2485) رقم ،(1/1040 )فضائل الصحابة، باب فضائل حساف بن ثابت 
ة ُب إنشاد )كتاب ا٤بساجد، باب الرخصُب السنن (، كالنسائي 5014ك 5013)رقم ( 1/751)باب ما جاء ُب الشعر، 

  (.716) رقم( 1/120)األشعار ُب ا٤بسجد، 
ابن األثّب، ا٤بدافعة كا٤بضاربة، كمنافحة ا٤بشركْب ىو ىجاؤىم ك٦باكبتهم على أشعارىم.  :كا٤بنافحةينافح، أم: يدافع،   (2)

 (.1/771مادة نفح، )  2ط، النهاية
ب األدب، باب ما جاء ُب )كتاُب السنن أبو داكد ك  (،24438ك 24437( رقم )40/795) ُب ا٤بسند أٞبد( أخرجو 3)

رقم ( 1/636)شعر، )كتاب األدب، باب ما جاء ُب إنشاد الُب السنن كالَبمذم  (،5015) رقم (1/751)الشعر، 
( 598-3/597)كتاب معرفة الصحابة، ُب ا٤بستدرؾ ، كا٢باكم (3580( رقم )4/37الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب (، 2846)

  بن عركة، كبلٮبا عن عركة، عن عائشة بو.ن بن أيب الزناد، عن أبيو كىشاـ من طريق عبد الرٞب
كحسنو ا٢بافظ ابن حجر ُب  كقاؿ ا٢باكم صحيح اإلسناد، ككافقو الذىيب، قاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح غريب.ك       

 (.1657( رقم )4/214(، كاأللباين ُب الصحيحة )1/299نتائج األفكار )
من ا٢بفاظ ا٤بكثرين، كال سيما عن كابن أيب الزناد ٨بتلف فيو، لكن قاؿ عنو ا٢بافظ الذىيب: قد مشاه ٝباعة كعدلوه، ككاف       

(، كقاؿ 2/507أبيو كىشاـ بن عركة... كركل أرباب السنن األربعة لو، كىو إف شاء اهلل حسن ا٢باؿ ُب الركاية. ميزاف االعتداؿ )
عركة. أثبت الناس ُب ىشاـ بن (. كقاؿ فيو ابن معْب: 282فيو ا٢بافظ ابن حجر: صدكؽ تغّب حفظو ٤با قدـ بغداد. التقريب )

 (.505-2/504التهذيب )
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 : مخالفة لهاديث الاحاأل

هنى عن الشراء كالبيع ُب ا٤بسجد، كأف تنشد   أف رسوؿ اهلل عن عبد اهلل بن عمرك  -
 .(1)يـو ا١بمعةفيو ضالة، كأف ينشد فيو شعر، كهنى عن التحلق قبل الصبلة 

هنى أف يستقاد با٤بسجد   أف النيب ـ حكيم بن حزاعن حديث آخر ُب معناه:  -
  .(2)كأف تنشد األشعار كأف تقاـ فيو ا٢بدكد

                                                                                                                 
 من طريقو، عن ىشـا بن عركة بو. (927( رقم )2/629، فقد تابعو ىشيم: أخرجو الطربم ُب هتذيب اآلثار )ا٢بديثٍب ىو مل ينفرد ب     

ثنا  الدُّمىيك( حدثنا ٧بمد بن ىشاـ بن 3581( رقم )4/38الكبّب )ا٤بعجم الوزاف: أخرجو الطرباين ُب  ؿكتابعو أيضا ىبل      
كضع ٢بساف منربا ينشد  إبراىيم بن زياد سببلف حدثنا إ٠باعيل بن ٦بالد، عن ىبلؿ الوزاف، عن عركة، عن عائشة أف النيب 

  عليو ىجاء ا٤بشركْب. كركاتو كلهم ثقات. 
التحلق يـو ا١بمعة قبل الصبلة، )كتاب الصبلة، باب ُب السنن كأبو داكد  (،6676( رقم )11/258)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 1)
( 1/145))كتاب ا٤بساجد كا١بماعة، باب النهي عن إنشاد الضواؿ ُب ا٤بسجد، ُب السنن ابن ماجو ك  (،1079) رقم( 1/170)

 رقم( 1/90)ما جاء ُب كراىية البيع كالشراء كإنشاد الضالة كالشعر ُب ا٤بسجد،  )كتاب، بابُب السنن (، كالَبمذم 766) رقم
(، كُب الكربل 715)رقم ( 1/120))كتاب ا٤بساجد، باب النهي عن تناشد األشعار ُب ا٤بسد، ُب السنن النسائي ك (، 322)

)كتاب الصبلة، باب الزجر  ُب صحيحو كابن خزٲبة(، 9930( رقم )9/75) )كتاب، باب النهي عن تناشد األشعار ُب ا٤بسجد
( رقم 5/113كابن ا٤بنذر ُب األكسط )، (1306( رقم )1/642خاص:عن إنشاد الشعر ُب ا٤بساجد بلفظ عاـ مراده علمي 

من طرؽ عن  (7174( رقم )4/187كالطحاكم ُب شرح ا٤بعاين )كتاب الزيادات، باب إنشاد الشعر ُب ا٤بساجد:  (،2499)
 ٧بمد بن عجبلف، عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده بو.

( حدثنا علي بن إسحاؽ، أخربنا 6991( رقم )11/589)ُب ا٤بسند كتابع ابن عجبلف أسامة بن زيد: أخرجو أٞبد       
عبد اهلل يعِب ابن ا٤ببارؾ، حدثِب أسامة بن زيد، حدثِب عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن عبد اهلل بن عمرك، قاؿ: هنى رسوؿ 

 .(38) التاريبقاؿ فيو ا٢بافظ ابن حجر: صدكؽ يهم.  عن البيع كاالشَباء ُب ا٤بسجد. كأسامة ىذا اهلل 
كحسنو النوكم ُب  كقاؿ الَبمذم: ُب الباب عن بريدة، كجابر، كأنس، حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص حديث حسن.      

(. 1079)كاأللباين ُب صحيح سنن أيب داكد  (،297/ 1ُب نتائج األفكار )(، كا٢بافظ ابن حجر 2/287خبلصة األحكاـ )
 (: إسناده صحيح.6676: 560/ 10كقاؿ أٞبد شاكر ُب تعليقو على ا٤بسند )

 باب ُب إقامة ا٢بد ُب ا٤بسجد، )كتاب ا٢بدكد،ُب السنن (، كأبو داكد 15580( رقم )24/346)ُب ا٤بسند أٞبد ( أخرجو 2)
كالدارقطُب ُب السنن )كتاب ا٢بدكد كالديات،  (،3130( رقم )3/204الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب  (،4490) رقم (1/672)
كتاب األشربة ) ُب السنن الكربل (، كالبيهقي4/532كتاب ا٢بدكد، )ُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم  (،3102ك 3101( رقم )4/65

ن كثيمة طرؽ عن ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٤بهاجر الشيعىيثيّْ، عن زفر ب ( من8/328كا٢بد فيها، باب ال تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بساجد، 
 عن حكيم بن حزاـ بو.
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هنى أف تقاـ ا٢بدكد ُب  رسوؿ اهلل أف  عن جبّب بن مطعم حديث آخر ُب معناه:  -
   .(1)ا٤بساجد، أك ينشد فيو األشعار، أك يسل فيها السبلح 

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين الحديثين:

بن ايفيد جواز إنشاد الشعر ُب ا٤بسجد، بينما ظاىر حديث  حديث حساف بن ثابت 
 ٙبرٲبو، فاختلفا، كاهلل تعاىل أعلم. عمرك 

                                                                                                                 
(، لكن مل 156) التاريب(، كزفر بن كثيمة قاؿ فيو: مقبوؿ. 424قاؿ فيو ا٢بافظ ابن حجر: صدكؽ. التقريب ) الشُّعىٍيًثيك       

 يلق حكيم، فاإلسناد منقطع، كاهلل تعاىل أعلم. 
 (،29241( رقم )14/494ا٢بدكد ُب ا٤بساجد،  )كتاب ا٢بدكد، باب من كره إقامةُب ا٤بصنف كأخرجو ابن أيب شيبة       

(، 3103( رقم )4/65(، كالدارقطِب ُب السنن )كتاب ا٢بدكد كالديات، 15579( رقم )24/346) ُب ا٤بسند أٞبدك 
من طريق ككيع، عن ٧بمد بن عبد اهلل  (12/11كابن حـز ُب احمللى ) (،3131( رقم )3/204الكبّب ) ا٤بعجم  كالطرباين ُب

 ، عن العباس بن عبد الرٞبن ا٤بدين، عن حكيم بن حزاـ بنحوه.الشُّعىٍيًثي
 (.12/11(، كاحمللى )1/715كالعباس ا٤بدين ٦بهوؿ. تعجيل ا٤بنفعة )      
 (،1/66) كابن حجر ُب بلوغ ا٤براـ (،3/344كا٢بديث سكت عنو ا٢باكم، كضعفو ابن القطاف ُب بياف الوىم كاإليهاـ )      

(: ال بأس بإسناده. كللحديث شواىد منها السابق، كالبلحق يرتقي ّٔا إىل مرتبة 6/2817ُب التلخيص ا٢ببّب )لكن قاؿ 
 كاهلل تعاىل أعلم. ،(7/361)االحتجاج، كلذلك حسنو األلباين ُب اإلركاء 

من طريق ٧بمد بن ( 1007( رقم )2/44 إسحاؽ بن راىويو ُب مسنده كما ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة للبوصّبم:( أخرجو 1)
  كابن إسحاؽ مدلس كقد عنعن. إسحاؽ، عن أبيو، عن جبّب بو.

( حدثنا ٧بمد بن إسحاؽ بن يزيد قاؿ: ثنا ٧بمد بن عبيد قاؿ: ثنا 1268( رقم )2/116كركاه الفاكهي ُب أخبار مكة )      
هنى أف تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بساجد،  :، أف رسوؿ اهلل ٧بمد بن إسحاؽ قاؿ: ٠بعت أصحابنا ٰبدثوف، عن جبّب بن مطعم 

  كىذا إسناد منقطع. كأف تتناشد فيها األشعار، كأف يسل فيها السبلح.
كما ُب إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة )كتاب ا٤بساجد، باب النهي عن البصاؽ ُب ا٤بساجد:   -كركاه ا٢بارث بن ٧بمد ُب مسنده       

ُب ا٤بسند البزار ك  - (360( رقم )3/524، باب صوف ا٤بساجد: (، كا٤بطالب العالية )كتاب الصبلة2007( رقم )2/45
، عن أيب  (2/139/1590الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 8/373/3453) من طريق ٧بمد بن عمر، ثنا إسحاؽ بن حاـز

ار: ىذا أحسن كقاؿ البز  : ال تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بساجد.األسود، عن نافع بن جبّب بن مطعم، عن أبيو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
  مَبكؾ. -كىو الواقدم  -إسناد يركل ُب ذلك، كال نعلمو بإسناد متصل من كجو صحيح. اه قلت: ٧بمد بن عمر 

( أخربين من 1709( رقم )1/436)كتاب الصبلة، باب ىل تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بسجد: ُب ا٤بصنف كأخرجو عبد الرزاؽ       
أف تنشد األشعار، كأف يتناس ا١براحات، كأف  ٠بع عمرك بن دينار ٰبدث، عن نافع بن جبّب بن مطعم قاؿ: هنى رسوؿ اهلل 

 كفيو علتاف: االنقطاع، كاإلرساؿ ألف نافع تابعي.تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بسجد. 
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 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ عن ىذا االختالؼ:

فكأف الشعر  جوابو ُب ا٤بسألة، قاؿ األخّب:اإلماـ ابن بطاؿ اإلماـ الطحاكم على  أقرٌ  
يغلب  مكالزكر، كٯبوز أف يكوف الشعر الذفيو ا٣بنا  ما٤بسجد: الشعر الذ عن إنشاده ُب يهن مالذ

: ألف قولو  ا٤بسجد متشاغبلن بو، كما تأكؿ أبو عبيد ُب على ا٤بسجد حٌب يكوف كل من ُب
 .(2)يغلب على صاحبو م، أنو الذ(1)ن أف ٲبتلئ شعرناٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحنا حٌب يىرًيىوي، خّب لو م

 دراتسة كتعليق: المطلب الرابع

 دفع االختبلؼ عن ىذه األحاديث:ل العلم مسالك أىل اختلفت

كالصحيح ُب ا١بواب أف أحاديث ): ، قاؿبو اإلماـ ابن رجبأخذ ن ك٩ب: مقلك الترجيح
كنقل حنبل، عن أٞبد،  أسانيدىا كصحتها.الرخصة صحيحة كثّبة، فبل تقاـك أحاديث الكراىة ُب 

خاصة ال ينشد فيو الشعر، كال ٲبر فيو بقطع اللحم، ٯبتنب ذلك كلو، كرامة  قاؿ: مسجد النيب 
   .)(3)لرسوؿ اهلل 

كفيما ذىب إليو نظر ألف أحاديث النهي ىي أيضا صا٢بة لبلحتجاج، كإف كانت دكف 
عند ٝباىّب أىل العلم أف الَبجيح ال يلجأ إليو إال بعد أف  أحاديث ا١بواز ُب ا٤برتبة، لكن الذم تقرر

 يتعذر ا١بمع، كأما كقد أمكن ىنا فالقوؿ بو أكىل؛ ألف فيو إعماال ١بميع النصوص النبوية.

                                     
)كتاب األدب، باب ما يكره أف يكوف الغالب على اإلنساف الشعر، حٌب يصده عن ذكر اهلل ُب الصحيح البخارم أخرجو ( 1)

ُب السنن (، كأبو داكد 2257) رقم( 1/954))كتاب الشعر، ُب الصحيح (، كمسلم 6155) رقم( 1/856)كالعلم كالقرآف، 
)كتاب األدب، باب ما كره من الشعر،  ُب السنن(، كابن ماجو 5009) قم( ر 1/750))كتاب األدب، باب ما جاء ُب الشعر، 

)كتاب األدب، باب ما جاء ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قيحا خّب لو من أف ٲبتلئ ُب السنن (، كالَبمذم 3759) رقم( 1/621)
كُب الباب عن سعد بن أيب كقاص، كأيب ، عن أيب صاحل عن أيب ىريرة بو. ( من طرؽ عن األعمش2851) رقم( 1/637)شعرا، 

  ٝبعْب.أك، كسلماف، كجابر رضي اهلل عنهم اهلل، كعوؼ بن مال مر، كابنو عبدسعيد، كع
 (.2/103) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 2)
 (514-2/513) 2ط ،فتح البارمابن رجب، ( 3)
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حيث اعترب أحاديث ا١بواز منسوخة  ،(1)عبد اهلل البوين كقاؿ بو أبو: مقلك النقخ
، كىو أضعف من الوجو األكؿ، ألف القوؿ بالنسخ ٰبتاج إىل معرفة تاريخ كركد (2)بأحاديث النهي

ٍب لو عرؼ التاريخ فإف النسخ ال كىو ما ال سبيل إىل معرفتو عن أحاديث الباب، ىذه األحاديث، 
كقد تقرر أف ا١بمع بْب )يلتجأ إليو إال عند استحالة ا١بمع بْب األحاديث. قاؿ اإلماـ الشوكاين: 

 .(3)(كقد أمكن ىنا ببل تعسف كما عرفت ،يث ما أمكن ىو الواجباألحاد

، فذىب ابن ا٤بنذر لكن اختلفت طرؽ ا١بمع عندىم (4)كقاؿ بو ا١بمهور مقلك الجمع:
كما  عبد اهلل بن عمرك ديث على الشعر ا٢بسن، كحكما ُب معناه  أيب ىريرة  إىل ٞبل حديث

على الشعر القبيح، قاؿ: إذ من الشعر حسن كقبيح، فأباح منو ا٢بسن كهنى عن القبيح  ُب معناه
منو؛ ألف حساف إ٭با كاف يهجو ا٤بشركْب ُب ا٤بسجد، فدعا أف يؤيد بركح القدس ماداـ ٦بيبا عن 

النيب 
(5). 

 أحاديث ا١بوازك  ،النهي على أشعار ا١باىلية كا٤ببطلْبأحاديث ٞبل  إىلبعضهم ذىب ك 
ك٫بن ال نرل بإنشاد مثل ما كاف يقوؿ حساف ُب الذب )قاؿ البيهقي:  .(6)على ما سلم من ذلك

 -يقصد حديث ابن عمرك  –عن اإلسبلـ كأىلو بأسا ال ُب ا٤بسجد، كال ُب غّبه، كا٢بديث األكؿ 
 . (7)(كرد ُب تناشد أشعار ا١باىلية، كغّبىا ٩با ال يليق با٤بسجد، كباهلل التوفيق

عن ٠باؾ بن حرب، قاؿ: قلت ١بابر بن ٠برة: ف ،حديث جابر بن ٠برة كيرده  قلت:
؟ قاؿ: نعم كثّبا، كاف ال يقـو من مصبله الذم يصلي فيو الصبح، أك أكنت ٘بالس رسوؿ اهلل 

                                     
ىو اإلماـ مركاف بن علي أبو عبد ا٤بلك القرطيب األصل، كالبوين الدار، كبونة بلدة ُب شرؽ ا١بزائر، تسمى اليـو ٗبدينة عنابة، ( 1)

 (.2/616) 1، طالصلةق. ابن بشكواؿ،  440توُب سنة 
 (.1/655) 3ط ،نيلالالشوكاين، (، ك 1/722) 1ط ،فتحالابن حجر، ( 2)
 (.1/655) 3ط ،نيلالالشوكاين،  (3)
 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 5/115) 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر، (، ك 1/642) 3ط ،صحيحال ،ابن خزٲبة (4)
 .(3/160)د ط  ،المحلى ،ابن حـزك (، 2/513)
 (.5/115) 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر، (  5)
 .(4/218)، د ط عمدةالالعيِب، (، ك 1/722) 1ط ،الفتح ،ابن حجرك (، 2/513) 2ط ،فتح البارم ،(  ابن رجب6)
 .(2/628)د ط  ،القنن الكبرلالبيهقي، ( 7)
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الغداة، حٌب تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قاـ، ككانوا يتحدثوف فيأخذكف ُب أمر ا١باىلية، 
ىلية فكاف أصحابو يتناشدكف الشعر، كيتذاكركف أشياء من أمر ا١باُب ركاية: ك  .فيضحكوف كيتبسم

  .(1)كىو ساكت، فرٗبا يتبسم معهم

ا: أف ٰبمل النهي على كقاؿ العراقي: ٯبمع بينهما كبْب أحاديث النهي بوجهْب: أحدٮب
 مل الرخصة على بياف ا١بواز.التنزيو، كٙب

الشعر ا٢بسن ا٤بأذكف فيو، كهجاء حساف مل أحاديث الرخصة على ٙبكالثاين: أف 
 .(2)ي على التفاخر، كا٥بجاء ك٫بو ذلك، كغّب ذلك، كٰبمل النهْب، كمدحو للمشرك

ُب غّب  كقاؿ العبلمة أٞبد شاكر تعليقا على قوؿ اإلماـ الَبمذم: )كقد ركم عن النيب 
: كال يناُب حديث عمرك بن شعيب ألف النهي إ٭با ىو حديث رخصة ُب إنشاد الشعر ُب ا٤بسجد.(

عن تناشد األشعار فهذا غّب إنشاد بعض القصائد، كإ٭با التناشد ا٤بفاخرة بالشعر، كاإلكثار منو حٌب 
 .(3)(يغلب على غّبه، كحٌب ٱبشى منو كثرة اللغط كالشغب، ٩با يناُب حرمة ا٤بساجد

، ألف األصل ىو إعماؿ ٝبيع ما ثبت عن النيب  ؛ل الراجح ىو ما ذىب إليو ا١بمهوركلع
أك غّبه ىجو كسب خُب أك ف ا٤بنهي عنو من الشعر ُب ا٤بسجد ىو ما فيو أ هوفكأما كيفية ا١بمع 

 يشتمل علىشعر كل ٯبوز إنشاد  مقابل ذلك ك ٫بو ذلك،  كأأك مدح بغّب حق  ٤بسلم،من األذل 
أك فيو رد على الكفار لدين كإقامة الشرع، مدح ل كأ، أك مدح هلل تعاىل أك لنبيو حكمة،  كأكعظ 

 كأ ،العلم، كاالستشهاد بو ُب تفسّب القرآف، أك ا٢بديث، أك تعلم اللغة العربية ما ىو من بابأك 
كاألكىل التفصيل كىو أف ينظر إىل الشعر، )ك٫بو ىذا ما قرره اإلماـ القرطيب حيث قاؿ:  ٫بو ذلك،

أك الذب عنهما، كما كاف شعر  أك على رسوؿ اهلل  فإف كاف ٩با يقتضي الثناء على اهلل 

                                     
ُب (، كأبو داكد 670) رقم( 1/292))كتاب ا٤بساجد، باب فضل ا١بلوس ُب مصبله بعد الصبح،  ُب الصحيح مسلمأخرجو (  1)

)كتاب األدب، باب ما جاء ُب إنشاد ُب السنن (، كالَبمذم 1294) رقم( 1/201))كتاب الصبلة، باب صبلة الضحى، السنن 
 (.1358) رقم( 1/222))كتاب السهو، باب اإلماـ ُب مصبله بعد التسليم، ُب السنن  ( كالنسائي2850)رقم ( 1/637)الشعر، 

    (1/145)د ط  ،قوت المغتدم، السيوطي( 2)
 (. 2/684) 1ط  ،الثمر المقتطابستحسن اإلمـا األلباين ىذا ا١بواب ُب ا(، ك 2/144)د ط  ،مع تعليق الشيخ شاكر تسنن الترمذم( 3)
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حساف، أك يتضمن ا٢بض على ا٣بّب فهو حسن ُب ا٤بساجد كغّبىا. كما مل يكن كذلك مل ٯبز؛ 
بالباطل، كلو سلم من ذلك فأقل ما ألف الشعر ُب الغالب ال ٱبلو عن الفواحش كالكذب كالتزين 

 جه  هن من خن حن جن مم  ُّ  تعاىل: فيو اللغو كا٥بذر، كا٤بساجد منزىة عن ذلك لقولو
َّمه

 كقد ٯبوز إنشاده ُب ا٤بسجد كقوؿ القائل: ،(1)

 رعيناه كإف كانوا غضابا            إذا سقط السماء بأرض قـو                 

 .(2) (كال ثناء ٯبوز ألنو خاؿ عن الفواحش كالكذبفهذا النوع كإف مل يكن فيو ٞبد 

 ا٢بافظ قاؿ كما  ،٤ببالغة ُب إنشاده ُب كل األكقاتبشرط عدـ اإلكثار منو كا كىذا كلو جائز
إ٭با ينشد الشعر ُب ا٤بسجد غبان من غّب مداكمة. قاؿ: ككذلك كاف حساف )ابن عبد الرب: 

ألف األصل ُب كجود من يصلي، أك يقرأ القرآف،  ساعةو األصوات  ترفع فيكذا أالك  .(3)(ينشد
 جن مم  ُّ  :قاؿ تعاىلكما  الصلوات، كاألذكار كقراءة القرآفقامة إل مساجد اهلل أهنا خصصت

َّ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن
عن أيب سعيد ك  ،(4)

ُب ا٤بسجد، فسمعهم ٯبهركف بالقراءة، فكشف السَب  قاؿ: اعتكف رسوؿ اهلل  ا٣بدرم 
ُب القراءة أك  أال إف كلكم مناج ربو، فبل يؤذين بعضكم بعضا، كال يرفع بعضكم على بعضفقاؿ: 
فإذا هنى عن رفع الصوت بكبلـ اهلل ُب ا٤بسجد، فرفعو بغّبه من باب األكىل  .(5) ُب الصبلةقاؿ: 

 بالنهي.

                                     
 36النور: اآلية: ( سورة 1)
 .(6/418) 2ط ،المفهمالقرطيب، ( 2)
 (.2/513) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب (3)
 36النور: اآلية: ( سورة 4)
( 18/393)ُب ا٤بسند (، كأٞبد 4216رقم ) (2/496كتاب الصبلة، باب قراءة الليل، ) صنفا٤بأخرجو عبد الرزاؽ ُب ( 5)

 (،1332) رقم( 1/207)الصوت بالقراءة ُب صبلة الليل، الصبلة، باب رفع )كتاب ُب ا٤بسند كأبو داكد (، 11896رقم )
، كابن (8038رقم ) (7/288كتاب ا٤بناقب، باب ذكر قوؿ النيب ال ٯبهر بعضكم على بعض، الكربل )السنن كالنسائي ُب 

)كتاب الصبلة، باب الزجر عن ا١بهر بالقراءة ُب الصبلة إذا تأذل با١بهر بعض ا٤بصلْب غّب ا١باىر ّٔا،  ُب صحيحو خزٲبة
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تكوف كلها يصح أف ال ٱبرج عنو، إذ  عن األئمة  فما سبق نقلو من األقواؿكإذا تقرر ىذا 
أٝبلو ا فصل البعض م التعبّب حيث ُبإ٭با حصل االختبلؼ ك ليس بينها تباعد، ألة، ك جوابا ُب ا٤بس

أما اإلماـ ابن بطاؿ فوافق ا١بمهور على اختيار ا١بمع لرفع االختبلؼ،  اآلخر، كاهلل تعاىل أعلم.
  ككذا ُب كيفية ا١بمع، كاهلل تعاىل أعلم.

  

                                                                                                                 
كتاب الصبلة، الكربل )السنن (، كالبيهقي ُب 1/446كتاب صبلة التطوع، )ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1162( رقم )1/575

  (.1332ُب سنن أيب داكد ) ٢باكم، ككافقو الذىيب، كاأللباينححو ا(. كص3/11باب من مل يرفع صوتو بالقراءة شديدا، 
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 األخرل حالة االتستلاا  على الظهر.كضع إحدل الرجلين على  : مقألةقادسالمبحث ال

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في المقألة:

 الحديث األكؿ: 

مستلقيا ُب ا٤بسجد كاضعا إحدل  رسوؿ اهلل  رألأنو   عبد اهلل بن زيد ا٤بازينعن  -
      .(1)رجليو على األخرل

عمر كعثماف يفعبلف قاؿ: كاف عن الزىرم، عن سعيد بن ا٤بسيب  كزاد البخارم كأبو داكد
 ذلك.

 الحديث الثاني: 

هنى عن اشتماؿ الصماء، كاالحتباء ُب ثوب كاحد، كأف  أف رسوؿ اهلل  عن جابر  - 
قلت كُب ركاية ابن جريج قاؿ:  .(2)يرفع الرجل إحدل رجليو على األخرل كىو مستلق على ظهره

 .(3)على الركبة مستلقيا؟ قاؿ: نعمأليب الزبّب: أكضعو رجلو 

 

                                     
ُب (، كمسلم 475) رقم( 1/72)ستلقاء ُب ا٤بسجد كمد الرجل، )كتاب الصبلة، باب االُب الصحيح أخرجو البخارم ( 1)

(، كأبو 2100) رقم( 1/899)ككضع إحدل الرجلْب على األخرل، )كتاب اللباس كالزينة، باب ُب إباحة االستلقاء الصحيح 
ُب السنن (، كالنسائي 4866) رقم( 1/430)جل يضع إحدل رجليو على األخرل، )كتاب األدب، باب ُب الر ُب السنن داكد 

  (.821) رقم (1/136) اجد، باب االستلقاء ُب ا٤بسجد،)كتاب ا٤بس
ككضع إحدل الرجلْب على األخرل، )كتاب اللباس كالزينة، باب ُب منع االستلقاء على الظهر ُب الصحيح أخرجو مسلم  (2)
( 1/430)جل يضع إحدل رجليو على األخرل، )كتاب األدب، باب ُب الر ُب السنن (، كأبو داكد 2099) رقم (1/898)

 رقم( 1/621)ألخرل مستلقيا، على ا )كتاب األدب، باب ما جاء ُب كضع إحدل الرجلْبُب السنن (، كالَبمذم 4865) رقم
 (. 5342) رقم( 1/803)لنهي عن االحتباء ُب ثوب كاحد، )كتاب اللباس، باب اُب السنن  (، كالنسائي2766)
( من طريق ابن جريج، عن أيب الزبّب، عن جابر بو. كركاة اإلسناد كلهم 14178( رقم )22/84)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 3)

 صرح بسماعو عن جابر ُب أحد طرؽ ا٢بديث.ثقات، كأبو الزبّب 
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين الحديثين:

ا٢بديث الثاين فيو النهي عن رفع إحدل الرجلْب على األخرل حالة االستلقاء على الظهر، 
 كاهلل تعاىل أعلم.  ،لذلك ا٤بنهي عنو، فاختلفا بينما يفيد ا٢بديث األكؿ فعل النيب 

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

أف البخارم أدخل حديث عبد اهلل بن  -كاهلل أعلم  -: نرل رٞبو اهلل قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ
ثماف كانا يفعبلف ذلك، زيد معارضنا ٢بديث جابر، كلذلك أردفو ٗبا ركاه ابن ا٤بسيب أف عمر، كع

إنكار ذلك، فكأنو ذىب إىل أف حديث جابر منسوخ ّٔذا  الناس بأمر عظيم ُبقاؿ الزىرم: كجاء 
ا٢بديث، كاستدؿ على نسخو بعمل ا٣بليفتْب بعده؛ إذ ال ٯبوز أف ٱبفى عليهما الناسخ من ا٤بنسوخ 

 .(1)من سنتو عليو السبلـ

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

كما جاء ُب إف من ٧باسن ما جاءت بو شريعتنا األمر بسَب العورة، كٙبرًن كشفها للغّب،  
: احفظ ، قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل عوراتنا ما نأٌب منها كما نذر؟ قاؿمعاكية بن حيدةحديث 

عورتك إال من زكجتك أك ما ملكت ٲبينك، فقاؿ: الرجل يكوف مع الرجل؟ قاؿ: إف استطعت أف 
كاحتياطا  .(2)أحد فافعل، قلت: كالرجل يكوف خاليا، قاؿ: فاهلل أحق أف يستحيا منوال يراىا 
كجب على ا٤بسلم أف يلتـز ّٔا  سينٍَّت عدة آداب كترغيبا ُب سَبىا، كترىيبا من كشفها،٢بفظها، 

ؤدم إىل كشف عورتو، كمنها النهي عن رفع إحدل هني عن عدة أفعاؿ كحاالت قد تكيتحلى ّٔا، ك 
استشكل  ذلككىو يفعل  ٤با شوىد النيب الرجلْب على األخرل، كىو مستلق على ظهره، لكن 

                                     
 (.2/122) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 1)
ا٢بماـ، باب ما جاء ُب التعرم، )كتاب ُب السنن  كأبو داكد (،20034( رقم )33/235)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد ( 2)
(، 1920) رقم( 1/333)لنكاح، باب التسَب عند ا١بماع، )كتاب اُب السنن (، كابن ماجو  4017) رقم( 1/601)

)كتاب ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 2769) رقم( 1/621)دب، باب ما جاء ُب حفظ العورة، )كتاب األُب السنن كالَبمذم 
 ( من طريق ّٔز بن حكيم، عن أبيو، عن جده بو. 4/296اللباس: 

  . كقاؿ األلباين: حسن.، ككافقو الذىيبكصححو ا٢باكمكقاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن،       
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كدفع  ،فحاكلوا التوفيق بْب ىذه األحاديثعن شيء ٍب يأتيو؟  ؛ إذ كيف ينهىأىل العلم ذلك منو
 :اثنْب ْبلكأجوبتهم ُب مس ا٫بصرتك  ،االختبلؼ عنها

 الطحاكم،كقاؿ بو ٝباعة منهم ، أم نسخ أحاديث النهي بفعل النيب  مقلك النقخ:
، كمن تبعهم، كاستدلوا بفعل ا٣بلفاء الراشدين أيب بكر كعمر كعثماف ابن بطاؿ، كابن عبد الربك 

قاؿ اإلماـ الطحاكم: احتمل أف  .من بعد النيب  رضي اهلل عنهم أٝبعْبكٝباعة من الصحابة 
يكوف أحد األمرين قد نسخ اآلخر، فلما كجدنا أبا بكر كعمر كعثماف رضي اهلل عنهم، كىم ا٣بلفاء 

كعلمهم بأمره، قد فعلوا ذلك بعده ٕبضرة أصحابو  الراشدكف ا٤بهديوف، على قرّٔم من رسوؿ اهلل 
ُب الكراىة، فلم ينكر ذلك أحد  ٝبيعا، كفيهم الذم حدث با٢بديث األكؿ عن رسوؿ اهلل 

منهم، ٍب فعلو عبد اهلل بن مسعود كابن عمر كأسامة بن زيد كأنس بن مالك رضي اهلل عنهم، فلم 
ينكر عليهم منكر. ثبت بذلك أف ىذا ىو ما عليو أىل العلم من ىذين ا٣بربين ا٤برفوعْب، كبطل 

 . (1)بذلك ما خالفو ٤با ذكرنا كبينا

أف السبب ا٤بوجب إلدخاؿ مالك ىذا  -كاهلل أعلم  -كقاؿ اإلماـ ابن عبد الرب: فإنِب أظن 
ُب موطئو ما بأيدم العلماء من النهي عن مثل  -عبد اهلل بن زيد ا٤بازين حديث يقصد  –ا٢بديث 

ىذا ا٤بعُب...ككأنو ذىب إىل أف هنيو عن ذلك منسوخ بفعلو. كاستدؿ على نسخو بعمل ا٣بليفتْب 
بعده، كٮبا ال ٯبوز أف ٱبفى عليهما ذلك النسخ ُب ذلك كغّبه من ا٤بنسوخ ُب سائر سننو 

(2). 

ألف أخذ ا٣بلفاء الراشدين ٗبا ٧بل اتفاؽ بْب أىل العلم؛  تٍب ىي ليس كىذه القاعدة فيها نظر؛
أف يفسر دائما بكوف ا٢بديث اآلخر منسوخ، إذ ٰبتمل أهنم  صحجاء ُب أحد ا٢بديثْب ا٤بتعارضْب ال ي

اسخ، كاهلل تعاىل ن، ال أنو أك غّبىا ،أخذكا بذلك ا٢بديث لكونو ُب نظرىم يفيد ا١بواز، أك اإلباحة
ك٥بذا تعقب اإلماـ الزرقاين رأم اإلماـ ابن عبد الرب قائبل: كال يتعْب ما قاؿ، بل ٯبوز أنو إشارة إىل أعلم. 
 .(3)مطلقا مل يفعلو ا٣بليفتافر العورة، كإنو لو كاف للتحرًن يو للتنزيو أك حيث خشي ظهو أف هن

                                     
 (.4/89) 2ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، ( 1)
 (2/362) 1لو، ط  االتستذكار(، ك9/203)د ط  ،التمهيدابن عبد الرب، ( 2)
 (.1/597) 1ط ،شرح الموطأالزرقاين، ( 3)
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م، فحمل ، ٍب اختلفت طرؽ ا١بمع عندى(1)ر أىل العلمكقاؿ بو ٝبهو  :مقلك الجمع
كفيو نظر أيضا إذ ا٣بصائص ال تثبت ، (2)األمةباقي النهي على ك  على ا٣بصوصية، بعضهم فعلو 

 ،أف ٝباعة من الصحابة ىذا مع بل البد من دليل يثبتها، كىو ما ال يوجد ىنا،، (3)باالحتماؿ
 أفالسيما ك  ،خاصا بو ٤با فعلوه ، فلو كاف(4)ُب ا٤بسجد فعلو مكفيهم ا٣بلفاء الراشدكف ثبت عنه

ٱبتص ٔبواز ذلك ُب ا٤بسجد، كهنى عنو  أف يكوف النيب ٲبكن )قاؿ الباجي: تكرر منهم، الفعل 
غّبه؛ ألف هنيو ال يتناكلو، كإ٭با يتوجو إىل غّبه إال أف فعل عمر كعثماف ذلك ُب ا٤بسجد، كتكرر 

  .)(5)ذلك منهما مع عدـ ا٣ببلؼ عليهما فيو دليل على جوازه لغّب النيب 

شى أف تبدك فيو العورة، كحديث أحاديث النهي على ا٢بالة الٍب ٱبي  (6)العلماءمن  ّبكث  ٞبلك 
يشبو أف يكوف إ٭با هنى عن ذلك )قاؿ اإلماـ ا٣بطايب:  .(7)ذلكفيها يؤمن  على ا٢بالة الٍبا١بواز 

من أجل انكشاؼ العورة إذ كاف لباسهم األزر دكف السراكيبلت. كالغالب أف أزرىم غّب سابغة، 
زار مل يسلم أف ينكشف شيء من فخذه، كا٤بستلقي إذا رفع إحدل رجليو على األخرل مع ضيق اإل

                                     
(، 2/378) 1ط ،شرح القنةالبغوم، (، ك 2/224)د ط  ،القنن الكبرل ،لبيهقيكا(، 4/120) 1ط ،معالم القننا٣بطايب، ( 1)
(، 6/620) 2، طإكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 1/307) د ط ،المنتاى كالباجي،(، 3/133) 2ط ،المعلما٤باازرم، ك 
(، 2/574) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 7/206) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكماك (، 5/417) 3ط ،المفهمالقرطيب، ك 
ا٤بناكم، (، ك 1/558) 1ط ،التنويرالصنعاين، ك (، 1/597) 1ط ،شرح الموطأكالزرقاين، (، 1/741) 1ط ،البارم فتحابن حجر، ك 

 .(8/51) 1ط ،تحفة األحوذمكفورم، ر ا٤ببا(، ك 1/356) 3ط ،فيض الادير
  .(1/307) د ط ،المنتاى الباجي، (2)
 (.1/741) 1ط ،فتحالابن حجر، ( 3)
-13/119)كتاب األدب، باب ُب الرجل ٯبلس كٯبعل إحدل رجليو على األخرل،  1ط ،مصنفال ،ابن أيب شيبة (4)

 (.89-4/88)كتاب الكراىة، باب كضع إحدل الرجلْب على األخرل:  1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، (، ك 121
 (.1/307) د ط ،المنتاى الباجي، (5)
 (.1/558) 1ط ،التنويرالصنعاين، (، ك 3/133) 2ط ،المعلما٤بازرم، (، ك 12/361 ،اإلحساف) 1ط ،صحيحال ،ابن حباف (6)
 1ط ،شرح القنةالبغوم، (، ك 2/224)د ط  ،القنن الكبرل ،لبيهقيكا(، 4/120) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (7)
 2، طإكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 1/307) د ط ،المنتاى الباجي،ك (، 3/133) 2ط ،المعلما٤باازرم، ك (، 2/378)
 ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 7/207) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكماك (، 5/417) 3ط ،المفهمالقرطيب، (، ك 6/620)

 ،فيض الاديرا٤بناكم، (، ك 1/558) 1ط ،التنويرالصنعاين، ك  ك(، 1/741) 1ط ،فتح البارمابن حجر، (، ك 2/574) 2ط
 .(8/51) 1ط ،تحفة األحوذما٤بباركفورم، (، ك 1/356) 3ط
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كاف اإلزار سابغان أك كاف البسو عن التكشف متوقيان، فبل بأس بو، كىو كجو  كالفخذ عورة، فأما إذا
 . (1)كاهلل أعلم ،ا١بمع بْب ا٣بربين

أف ينصب الرجل ركبتو، فيعرض عليها  -كاهلل أعلم -موضع النهي): كقاؿ اإلماـ البغوم
رجلو األخرل كال إزار عليو، أك إزاره ضيق، ينكشف معو بعض عورتو، فإف كاف اإلزار سابغا ٕبيث 

 .(2)(ال تبدك منو عورتو فبل بأس

كاألكىل ا١بمع بْب ا٢بديثْب، فيحمل النهي على ما إذا مل يكن على عورتو )كقاؿ القرطيب: 
٥با على أنو كاف مستور العورة، كال شك أهنا استلقاء اسَباحة  ل النيب شيء يسَبىا. كٰبمل فع

  . (3)(إذا كاف مستور العورة

كجو ا١بمع بينهما أف كضع إحدل الرجلْب على األخرل يكوف على ): (4)كفورمر كقاؿ ا٤ببا
العورة ّٔذه نوعْب: أف تكوف رجبله ٩بدكدتْب إحداٮبا فوؽ األخرل، كال بأس ّٔذا؛ فإنو ال ينكشف من 

ا٥بيئة. كأف يكوف ناصبا ساؽ إحدل الرجلْب كيضع الرجل األخرل على الركبة ا٤بنصوبة، كعلى ىذا فإف 
 . (5)(مل يكن انكشاؼ العورة بأف يكوف عليو سراكيل أك يكوف إزاره أك ذيلو طويلْب جاز، كإال فبل

دفع أم اختبلؼ حصل ىو ا٤بسلك الثاين؛ ألنو األصل ُب  –كاهلل تعاىل أعلم  –كالراجح 
كأف ا١بمهور،  إليو بْب النصوص الشرعية، إال أف يتعذر ا١بمع، أما كيفية ا١بمع فالصواب ما ذىب

يقيده؟ أطلق النهي كمل فإف قيل: ملى  ليس على إطبلقو، كإ٭با ينطبق على حالة انكشاؼ العورة،النهي 
أكثرىم ال ٯبد ، إذ (6)ا٤بئازرئذ يومرضي اهلل عنهم الصحابة لباس غالب أف السبب ىو أف أجيب: 

ستوم الرجاؿ أال يرفعن رؤسهن ُب الصبلة حٌب ي النساء يأمر ك٥بذا كاف  ما يتسركؿ بو،
                                     

 .(4/120) 1ط ،معالم القننا٣بطايب،  (1)
 (.2/378) 1ط ،شرح القنةالبغوم،  (2)
 (.5/417) 3ط ،المفهمالقرطيب،  (3)
، من كبار ٧بدثي شبة القارة با٥بند نسبة إىل قرية مباركفور من مضافات أعظم كده ىو اإلماـ ٧بمد عبدالرٞبن ا٤بباركفورم،( 4)

 (.1/615)1ط ،تحفة األحوذمق. مقدمة كتاب 1353توُب سنة ا٥بندية، 
 (.8/51) 1ط ،تحفة األحوذما٤بباركفورم، ( 5)
 (.1/558) 1ط ،التنويرالصنعاين، ( 6)
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ع إحدل الرجلْب على العورة حالة رفانكشاؼ كاالئتزار مظنة ، حٌب ال يرين عورة الرجاؿ ،(1)جلوسا
 األخرل. 

 .ٯبوز فيها ذلك، كىو حيث يأمن انكشاؼ العورةشد أمتو إىل ا٢بالة الٍب ّبى لً فى  ما فعلو كأ
كأف  ،فعلو لبياف ا١بواز، كأنكم إذا أردًب االستلقاء فليكن ىكذا كٰبتمل أنو )قاؿ اإلماـ النوكم: 

 ،بل ا٤براد بو من ينكشف شيء من عورتو ،النهي الذم هنيتكم عن االستلقاء ليس ىو على اإلطبلؽ
 . (2)(أك يقارب انكشافها كاهلل أعلم

  كاإلماـ ابن بطاؿ ُب ىذه ا٤بسألة خالف ا١بمهور فيما ذىب إليو، كقولو مرجوح، كاهلل تعاىل أعلم.

                                     
ُب الصحيح (، كمسلم 362) رقم( 1/57)صبلة، باب إذا كاف الثوب ضيقا، )كتاب الُب الصحيح أخرجو البخارم ( 1)

كاف رجاؿ يصلوف  ( عن سهل بن سعد، قاؿ:441) رقم( 1/218)النساء ا٤بصليات كراء الرجاؿ،  )كتاب الصبلة، باب أمر
 ال ترفعن رؤكسكن حٌب يستوم الرجاؿ جلوسا. عاقدم أزرىم على أعناقهم، كهيئة الصبياف، كيقاؿ للنساء: مع النيب 

 (.7/207) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، ( 2)
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 .تشبيك األصابع في المقجد : مقألةالمبحث القابع

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في الباب:

 :تشبيك األصابع في المقجد جوازأحاديث 

ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا، إف قاؿ:  أف النيب  عن أيب موسى  -
 .(1)ك أصابعوكشبٌ 

إحدل صبلٌب العشي، فصلى بنا ركعتْب،  قاؿ: صلى بنا رسوؿ اهلل  أيب ىريرة عن  -
م، فقاـ إىل خشبة معركضة ُب ا٤بسجد، فاتكأ عليها كأنو غضباف، ككضع يده اليمُب على ٍب سلٌ 

األٲبن على ظهر كفو اليسرل، كخرجت السرعاف من اليسرل، كشبك بْب أصابعو، ككضع خده 
أبواب ا٤بسجد، فقالوا: قصرت الصبلة؟ كُب القـو أبو بكر كعمر، فهابا أف يكلماه، كُب القـو رجل 
ُب يديو طوؿ، يقاؿ لو: ذك اليدين، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، أنسيت أـ قصرت الصبلة؟ قاؿ: مل أنس كمل 

فقالوا: نعم، فتقدـ فصلى ما ترؾ، ٍب سلم، ٍب كرب كسجد مثل  تقصر، فقاؿ: أكما يقوؿ ذك اليدين.
سجوده أك أطوؿ، ٍب رفع رأسو ككرب، ٍب كرب كسجد مثل سجوده أك أطوؿ، ٍب رفع رأسو ككرب، فرٗبا 

 . (2)سألوه: ٍب سلم؟ فيقوؿ: نبئت أف عمراف بن حصْب، قاؿ: ٍب سلم

 :أحاديث النهي عن التشبيك

، قاؿ: فدخل عن موىل أليب سعيد ا٣بدرم، أنو كاف مع أيب سعيد كىو مع رسوؿ اهلل  -
، فرأل رجبل جالسا كسط ا٤بسجد، مشبكا بْب أصابعو، ٰبدث نفسو، فأكمأ إليو النيب  النيب 

                                     
ُب (، كمسلم 481) رقم( 1/60)شبيك األصابع ُب ا٤بسجد كغّبه، )كتاب الصبلة، باب تُب الصحيح البخارم أخرجو ( 1)

ُب السنن كالَبمذم  (،2585) رقم( 1/1073)٤بؤمنْب كتعاطفهم كتعاضدىم، )كتاب الرب كالصلة، باب تراحم االصحيح 
كتاب الزكاة: )ُب السنن (، كالنسائي 1928) رقم( 1/440)اء ُب شفقة ا٤بسلم على ا٤بسلم، كتاب الرب كالصلة، باب ما ج)

 (.2560) رقم( 1/399)ر ا٣بازف إذا تصدؽ بإذف مواله، باب أج
 (.482) رقم (1/60) غّبه، )كتاب الصبلة، باب تشبيك األصابع ُب ا٤بسجد ك ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 2)
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إذا صلى أحدكم، فبل يشبكن بْب أصابعو، فإف قاؿ: فالتفت إىل أيب سعيد فقاؿ: يفطن،  فلم
 .(1)الشيطاف، فإف أحدكم ال يزاؿ ُب صبلة، ما داـ ُب ا٤بسجد حٌب ٱبرج منوالتشبيك من 

أدركو كىو يريد ا٤بسجد، قاؿ: فوجدين كأنا  ٜبامة ا٢بناط أف كعب بن عجرة  عن أيب -
إذا توضأ أحدكم فأحسن كضوءه، ٍب قاؿ:  هاين عن ذلك كقاؿ: إف رسوؿ اهلل مشبك بيدم، فن

 .(2)يشبكن يديو، فإنو ُب صبلةخرج عامدا إىل ا٤بسجد فبل 

                                     
(، 4859( رقم )3/538ا٤بسجد، )كتاب الصبلة، باب من كره أف يشبك األصابع ُب الصبلة ُب ُب ا٤بصنف أخرجو ابن أيب شيبة  (1)

 ( من طريق عبيد اهلل بن عبد الرٞبن بن موىب، عن عمو، عن موىل أليب سعيد بو.11512( رقم )18/77)ُب ا٤بسند كأٞبد 
 (: ركاه أٞبد، كإسناده حسن! 2/105ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد ) قاؿك       
لرٞبن بن موىب ٨بتلف فيو، لذا قاؿ فيو ا٢بافظ ابن حجر: ليس قلت: بل ىو ضعيف اإلسناد، ألف عبيد اهلل بن عبد ا      

( كعمو: ىو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن موىب، قاؿ فيو ابن حجر: مقبوؿ، كقاؿ 313(، كالتقريب )3/18بالقوم, التهذيب )
ات. هتذيب التهذيب أٞبد: ال يعرؼ، كقاؿ الشافعي: ال نعرفو، كقاؿ ابن القطاف: ٦بهوؿ ا٢باؿ، كذكره ابن حباف ُب الثق

(. لكن يشهد لو حديثا أيب ىريرة، 1/745ُب الفتح ) (. ك٥بذا ضعف ا٢بافظ ابن حجر ا٢بديث313(، كالتقريب )3/16)
 ككعب بن عجرة رضي اهلل عنهما.

كعبد بن  (،1444( رقم )2/882)كتاب الصبلة، باب النهي عن االشتباؾ إذا خرج إىل ا٤بسجد،  ُب السنن أخرجو الدارمي (2)
)كتاب الصبلة، ُب السنن كأبو داكد  (،18103( رقم )30/28)ُب ا٤بسند كأٞبد  (،369( رقم )1/299ٞبيد ُب ا٤بنتخب )

باب النهي عن التشبيك بْب ، )كتاب الصبلة ُب صحيحو كابن خزٲبة(، 562) رقم( 1/94)باب ا٥بدم ُب ا٤بشي إىل الصبلة، 
باب اإلمامة ، كتاب الصبلة )اإلحساف:ُب صحيحو كابن حباف (، 441( رقم )1/256 ،األصابع عند ا٣بركج إىل الصبلة

كالبيهقي ُب  (،332( رقم )19/151الكبّب ) ا٤بعجم كالطرباين ُب(، 2036( رقم )5/383 ،فصل ُب فضل ا١بماعة-كا١بماعة
من طريق داكد بن قيس، عن سعد بن ( 3/230الكربل )كتاب ا١بمعة، باب ال يشبك بْب أصابعو إذا خرج إىل الصبلة، السنن 

 إسحاؽ قاؿ: حدثِب أبو ٜبامة ا٢بناط بو. 
خربه منكر ال يعرؼ، ك كأبو ٜبامة ا٢بناط بفتح ا٢باء ا٤بهملة، كالنوف ا٤بشددة، قاؿ فيو الدارقطِب: ال يعرؼ، مَبكؾ. كقاؿ الذىيب:       

 (.553كالتقريب ) (،4/501التهذيب ) هتذيبك  (،5/228) كقاؿ ابن حجر: ٦بهوؿ ا٢باؿ. ا٤بيزاف عن كعب بن عجرة.
( من طريق 18114( رقم )30/41)ُب ا٤بسند لكن اختلف عليو: فقد أخرجو أٞبد  ككرد ا٢بديث من طريق ابن عجبلف،      

 رقمة، لتشبيك بْب األصابع ُب الصبل)كتاب الصبلة: باب ما جاء ُب كراىية اُب السنن كالَبمذم  عبد ا٤بلك بن جريج،
من هنيو  (، كالطحاكم شرح مشكل اآلثار )ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة، باب بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل 387)

ُب ا٤بعجم ( من طريق ٧بمد بن إسحاؽ، كالطرباين 1008( رقم )2/352 ،مريد الصبلة عن تشبيك أصابعو ُب طريقو إليها
 عن رجل، عن كعب. عن سعيد ا٤بقربم، ينة، ثبلثتهم عن ٧بمد بن عجبلف،( من طريق ابن عي335( رقم )19/153)الكبّب 

 بأف الرجل ا٤ببهم ىنا ىو أبو ٜبامة ا٢بناط. (4/501) كجـز ا٢بافظ ابن حجر ُب التهذيب
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باب  ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، كعبد الرزاؽ ( من طريق قراف بن ٛباـ األسدم،18115( رقم )30/42)ُب ا٤بسند كركاه أٞبد       

ُب كالدارمي  -(334( رقم )19/152الكبّب )ا٤بعجم كمن طريقو الطرباين ُب  –(3334( رقم )2/273 ،التشبيك بْب األصابع
شرح مشكل اآلثار ُب كالطحاكم  (،1445( رقم )2/882)كتاب الصبلة، باب النهي عن االشتباؾ إذا خرج إىل ا٤بسجد، السنن 

من هنيو مريد الصبلة عن تشبيك أصابعو ُب طريقو إليها:  اف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل )ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة، باب بي
)كتاب الصبلة، باب النهي عن التشبيك بْب األصابع عند ُب صحيحو كابن خزٲبة  من طريق سفياف الثورم، (1007( رقم )2/352

طريق  من (334( رقم )19/153)ُب ا٤بعجم الكبّب األٞبر، كالطرباين  ( من طريق أيب خالد444( رقم )1/256ا٣بركج إىل الصبلة: 
 عن كعب بو. خالد بن ا٢بارث، ٟبستهم عن ابن عجبلف، عن سعيد ا٤بقربم،

رأل رجبل قد شبك أصابعو ُب الصبلة، ففرج  كشذ عن ىؤالء ا١بماعة أبو بكر بن عياش فركاه بلفظ: أف رسوؿ اهلل      
( من طريقو ، عن ابن 967) رقملصبلة، باب ما يكره ُب الصبلة، )كتاب اُب السنن أخرجو ابن ماجو  .رسوؿ اهلل بْب أصابعو

 عجبلف، عن ا٤بقربم، عن كعب بو.
، عن سعيد، عن كعب، ( عن ابن عجبلف18130( رقم )30/54)ُب ا٤بسند كركاه شريك بن عبد اهلل النخعي عند أٞبد       

ا٤بسجد كقد شبكت بْب أصابعي، فقاؿ يل: يا كعب، إذا كنت ُب ا٤بسجد فبل تشبك بْب  رسوؿ اهلل  يبلفظ: دخل عل
 أصابعك، فأنت ُب صبلة ما انتظرت الصبلة. كشريك سيئ ا٢بفظ.

كقاؿ ابن خزٲبة: كقد كىم ابن عجبلف ُب اإلسناد، كخلط فيو، فمرة يقوؿ: عن أيب ىريرة، كمرة يرسلو كما ُب مصنف عبد       
 (، كمرة يقوؿ: عن سعيد، عن كعب.3333) ( رقم2/272، )تاب الصبلة، باب التشبيك بْب األصابعالرزاؽ )ك

فقد أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب التشبيك بْب  كسعيد ا٤بقربم ىو أيضا اختلف عليو:قلت:       
كأٞبد  عن أيب معشر، -( 337( رقم )19/153) الكبّبا٤بعجم كمن طريقو الطرباين ُب  -( 3331( رقم )2/271، )األصابع

)كتاب ُب صحيحو حجاج بن ٧بمد ا٤بصيصي أخربنا ابن أيب ذئب، كابن خزٲبة  ( من طريق18112( رقم )30/39)ُب ا٤بسند 
ابن أيب ذئب، كالطحاكم  ( من طريق ابن أيب فديك، نا443( رقم )1/257، )الصبلة، باب النهي عن التشبيك بْب األصابع

من هنيو مريد الصبلة عن تشبيك  شرح مشكل اآلثار )ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة، باب بياف مشكل ما ركم عن رسوؿ اهلل 
(عن ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بركزم، حدثنا ابن أيب ذئب، كبلٮبا عن سعيد ا٤بقربم، 1006( رقم )2/350) ،أصابعو ُب طريقو إليها

قاؿ: ال يتطهر رجل ُب بيتو، ٍب ٱبرج ال يريد إال  سامل، عن أبيو، عن جده، عن كعب بن عجرة، أف النيب  عن رجل من بِب
الصبلة، إال كاف ُب صبلة، حٌب يقضي صبلتو، كال ٱبالف أحدكم بْب أصابع يديو ُب الصبلة.) كُب ركاية عبد الرزاؽ: فبل يشبك 

 بْب أصابعو ُب الصبلة.(
الكربل )كتاب ا١بمعة، باب ال السنن كمن طريقو البيهقي ُب  - (1159( رقم )2/390)ُب ا٤بسند  كأخرجو الطيالسي     

حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعيد ا٤بقربم، عن موىل لبِب سامل، عن أبيو، عن  -( 3/230يشبك بْب أصابعو إذا خرج إىل الصبلة، 
 الصبلة، فهو ُب صبلة، فبل يشبكن أحدكم بْب أصابعو قاؿ: إذا توضأ أحدكم، ٍب خرج إىل كعب بن عجرة أف رسوؿ اهلل 

  بعدما يتوضأ أك بعدما يدخل ُب الصبلة.
كقاؿ ابن خزٲبة: كابن أيب ذئب قد بْب أف ا٤بقربم سعيد بن أيب سعيد إ٭با ركاه عن رجل من بِب سامل، كىو عندم سعد بن       

 عن جده، عن كعب.إسحاؽ، إال أنو غلط على سعد بن إسحاؽ، فقاؿ: عن أبيو، 
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: إذا توضأ أحدكم ُب بيتو، ٍب أتى ا٤بسجد،  قاؿ: قاؿ أبو القاسم  عن أيب ىريرة  
 . (1)كاف ُب صبلة حٌب يرجع، فبل يقل ىكذا، كشبك بْب أصابعو

 

                                                                                                                 
كقاؿ البيهقي: كقاؿ شبابة: عن ابن أيب ذئب، عن ا٤بقربم، عن رجل من بِب سليم أنو أخربه، عن أبيو، عن كعب، عن النيب       
 ،قاؿ: كال ٱبالف أحدكم أصابع يديو ُب الصبلة. كقيل: عنو، عن رجل من بِب سامل. كىذا ا٢بديث ٨بتلف فيو على سعيد .

قاؿ لكعب،  النيب  كقيل: عنو، عن كعب، كقيل: عنو، عن رجل، عن كعب، كقيل: عنو، عن أيب ىريرة أففقيل عنو ىكذا، 
 كقيل: عن ابن عجبلف، عن أبيو، عن أيب ىريرة، كالصواب: عن ابن عجبلف، عن سعيد ا٤بقربم على الوجوه الثبلثة.

  ُب إسناده اختبلؼ ضعفو بعضهم بسببو. (:1/745) فا٢بديث من ىذه الطرؽ فيو اضطراب، ٥بذا قاؿ ا٢بافظ ُب الفتح      
أخرجو الطحاكم شرح مشكل اآلثار )ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة، باب بياف مشكل ما ركم  كللحديث طريق أخرل؛ إذ      

و ُب صحيحكابن حباف  (،1010( رقم )2/354 ،من هنيو مريد الصبلة عن تشبيك أصابعو ُب طريقو إليها عن رسوؿ اهلل 
( من طريق 2150( رقم )5/524 ،)اإلحساف: كتاب، باب ذكر األمر بالسكينة ٤بن أتى ا٤بسجد للصبلة كقضاء ما فاتو منها

الكربل )كتاب ا١بمعة، باب ال يشبك بْب أصابعو إذا خرج إىل الصبلة، السنن كالبيهقي ُب  سليماف بن عبيد اهلل الرقي،
كبلٮبا عن عبيد اهلل بن عمرك، عن زيد بن أيب أنيسة، عن ، عمرك بن قسيطمن طريق ا٢بسن بن علي، ثنا  ( 3/230-231

  ا٢بكم، عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى، عن كعب بن عجرة. بو.
 كقاؿ الطحاكم: ال نعلم ُب ىذا الباب عن كعب أحسن من ىذا ا٢بديث.      
فظو، كمل أجد لو فيما ركاه من ذلك بعد متابعا كاهلل ح ىذا الرقي كقاؿ البيهقي: ىذا إسناد صحيح إف كاف ا٢بسن بن علي      
قلت: ا٢بسن بن علي قاؿ عنو ابن حباف: يركم عن الثقات ما ليس من حديث األثبات على  .( 3/231الكربل )السنن  أعلم.

بن عبيد اهلل ٨بتلف  كسليماف (.1/290آّركحْب ) كال الركاية عنو إال على سبيل القدح فيو. ،قلة الركاية ال ٯبوز االحتجاج بو
فيو: ٠بع منو أبو حاًب، كقاؿ: صدكؽ، ما رأيت إال خّبا، كقاؿ النسائي: ليس بالقوم، كقاؿ ابن معْب: ليس بشيء. كقاؿ ابن 

 (.193(، كتقريب التقريب )2/103حجر: صدكؽ ليس بالقوم. هتذيب التهذيب )
 ( 1/237ك٥بذا قاؿ األلباين:  صحيح لغّبه. صحيح الَبغيب ) ،فهذا ضعف ُب اإلسناد، إال أنو يسّب ينجرب بالشواىد الواردة ُب الباب      

كابن  (،1446( رقم )2/882ذا خرج إىل ا٤بسجد، )كتاب الصبلة، باب النهي عن االشتباؾ إُب السنن أخرجو الدارمي  (1)
 (،439( رقم )1/256ة، باب النهي عن التشبيك بْب األصابع عند ا٣بركج إىل الصبلة، خزٲبة ُب صحيحو )كتاب الصبل

 ٠باعيل بن أمية، عن سعيد ا٤بقربم، عن أيب ىريرة بو.  إ( من طرؽ عن 1/311 ،)كتاب الصبلةُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم 
 (: كىو كما قاال.2/102الذىيب، كقاؿ األلباين ُب اإلركاء ) كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط الشيخْب، ككافقو      
( رقم 1/256كركاه ابن خزٲبة ُب صحيحو )كتاب الصبلة، باب النهي عن التشبيك بْب األصابع عند ا٣بركج إىل الصبلة،       

جد للصبلة كقضاء ما )اإلحساف: كتاب، باب ذكر األمر بالسكينة ٤بن أتى ا٤بسُب صحيحو كمن طريقو ابن حباف  –( 440)
من طريق ٰبٓب بن سعيد، عن ابن  (1/311 ،)كتاب الصبلةُب ا٤بستدرؾ كا٢باكم  -( 2149( رقم )5/524) فاتو منها

قاؿ . إذا توضأت ٍب دخلت ا٤بسجد فبل تشبكن بْب أصابعك قاؿ لكعب بن عجرة: عجبلف، عن أيب ىريرة، أف رسوؿ اهلل 
  .بق أف ابن عجبلف اضطرب فيواألعظمي: إسناده حسن. قلت: لكن س
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

ظاىرىا النهي عن تشبيك األصابع،  رضي اهلل عنهمأحاديث أيب سعيد ككعب كأيب ىريرة 
، فاختلفا، كاهلل اآلخر رضي اهلل عنهماأيب موسى كأيب ىريرة  لذلك كما ُب حديثي مع فعل النيب 

 تعاىل أعلم.

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

ا٤بسجد، كَب الصبلة، فركيت آثار  اختلف العلماء ُب تشبيك األصابع ُب: رٞبو اهلل قاؿ
ا٤بسجد من مراسيل ابن ا٤بسيب، كمنها  أنو هنى عن تشبيك األصابع ُب ة عن الرسوؿ مرسل
ىب، شيبة، عن ككيع، عن عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن مو  ند من طرؽ غّب ثابتة. ركل ابن أيبمس

، فدخل الرسوؿ اهلل سعيد كىو مع رسوؿ  ف مع أيبأنو كا سعيد عن عمو، عن موىل أليب
الرسوؿ فلم  ا٤بسجد فرأل رجبل جالسا كسط الناس قد شبك بْب أصابعو ٰبدث نفسو، فأكمأ إليو

من إذا صلى أحدكم فبل يشبكن بْب أصابعو، فإف التشبيك يفطن، فالتفت إىل أيب سعيد فقاؿ: 
كىذه اآلثار معارضة الشيطاف، كإف أحدكم ال يزاؿ ُب صبلة ما داـ ُب ا٤بسجد حٌب ٱبرج منو. 

  .(1)مساكيةالصحة كال  كىي غّب مقاكمة ٥بما ُب ،٢بديثي ىذا الباب

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

غّب ما مرة، لكن ٤با  من األفعاؿ االختيارية، كقد فعلو النيب  التشبيك بْب األصابع ىو
كىو من األفعاؿ العادية  –أىل العلم، إذ كيف يفعل  واستشكل النهي عن ىذا الفعل  صدر منو

  سلك أىل العلم مسلكْب: دفع التعارض عن ىذه األحاديث النبويةلفعبل ٍب ينهى عنو، ك  –

كذلك بَبجيح األحاديث الٍب تفيد جواز تشبيك األصابع على مقلك الترجيح:  -
، (2)كابن ا١بوزمأحاديث النهي عنو، كقاؿ بو ٝباعة، منهم اإلماـ ابن بطاؿ كما سبق النقل عنو، 

                                     
 (.2/125) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 1)
 (.5/453) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجو ،مغلطام (2)
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كقالوا بأف أحاديث ا١بواز أصح كأقول؛  ،(3)، كأبو الطيب اآلبادم(2)، كالعيِب(1)حجر كا٢بافظ ابن
كما  فلن تقاكمها أحاديث النهي كال تساكيها. كفيو نظر، ألف النهي عن التشبيك ثبت عن النيب 

يظهر من ٚبريج أحاديث الباب، فلن يلجأ إىل الَبجيح إال بعد أف يتعذر ا١بمع، أما كقد أمكن 
 ا١بمع فهو أكىل، كاهلل تعاىل أعلم.

، فبعضهم ٞبل كقاؿ بو ٝباعة أيضا، لكن اختلفت طرؽ ا١بمع عندىممع: مقلك الج - 
كقد ثبت ُب خرب ذم اليدين أنو عليو السبلـ شبك ) :٦بد الدين ابن تيمية ، قاؿالنهي على الكراىة

 بأنو . كقد يعَبض عليو(4)(نادرافعلو  أصابعو ُب ا٤بسجد، كيفيد عدـ التحرًن، كال ٲبنع الكراىة لكونو
 .(5)ما كاف مكركىا يبعد أف يفعل 

ؤلمة، كا١بواز ٩با اختص كذىب بعضهم إىل أنو ٲبكن ا١بمع بينها بأف النهي عن التشبيك ل
 .كىو ضعيف ألف ا٣بصائص ال تثبت إال بدليل، كىو ما ال يوجد ىنا، كاهلل تعاىل أعلم .(6) بو

االحتباء بالتشبيك لؤلصابع؛ ألنو ٯبلب النـو حالة ا٣بطايب النهي على  قصر اإلماـك 
كىذا ُب غاية كتعقبو اإلماـ ابن رجب قائبل:  .(7)فمباح كاف على غّب ذلكالناقض للوضوء، كما  

النهي عن التشبيك للعامد إىل ا٤بسجد، كا٤براد بو ا٤باشي إليو،  البعد؛ ألف حديث كعب فيو
 .(8)كا٤باشي ال ٰبتيب

                                     
 (.1/745) 1، طفتحالابن حجر، ( 1)
 (.4/261)د ط ،عمدة الاارمالعيِب، ( 2)
 (.1/398) 2ط ،عوف المعبودالطيب آبادم،  ( 3)
 (.1/417) 1ط ،المنتاى ،٦بد الدين ابن تيمية (4)
 .(2/221) 3، طاألكطار نيلالشوكاين، ( 5)
 ..(2/221)ا٤بصدر السابق ( 6)
 (.1/179) 1ط ،أعالـ القننا٣بطايب، ( 7)
 (. قلت: كاألحاديث ا٤بخرجة ُب الباب صرٰبة فيما أشار إليو اإلماـ ابن رجب، كاهلل تعاىل أعلم.2/588) 2ط ،فتح البارمابن رجب، ( 8)

 أعلم.
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كالذم ُب ا٢بديث إ٭با ىو  ا٤بنهي عنو فعلو على كجو الولع كالعبث،): (1)بن ا٤بنّباكقاؿ 
كاهلل  ك٫بو ذلك من ا٤بقاصد الصحيحة، ٤بقصود التمثيل، كتصوير ا٤بعُب ُب النفس بصورة ا٢بس،

بن عمر كما قاؿ ٖببلؼ اىو ُب حديث أيب موسى ك )قاؿ ابن حجر تعليقا على قولو: ك . (2)(أعلم
  . (3)(حديث أيب ىريرة

أبو بكر قاؿ  ، أك ما كاف ُب حكمها.النهي ٨بصوص ٕباؿ الصبلة إىل أفٝباعة ىب كذ
كٲبكن ا١بمع بينهما، بأنو إ٭با يكره التشبيك ٤بن كاف ُب صبلة، أك حكمو حكم من  ) :اإل٠باعيلي

بلة كاف ُب صبلة، كمن ٲبشي إىل ا٤بسجد أك ٯبلس فيو النتظار الصبلة، فأما من قاـ من الص
كقاـ إىل ا٣بشبة ا٤بعَبضة، فإنو صار منصرفا  ،٤با سلم من ركعتْب  كما فعل النيب  كانصرؼ منها،

 .(4)(حينئذ من الصبلة ال منتظرا ٥با، فبل يضره التشبيك

التحقيق أنو ليس بْب حديث النهي عن التشبيك ُب الصبلة كبْب تشبيكو )كقاؿ مغلطام: 
  بْب أصابعو معارضة؛ ألف النهي إ٭با كرد فعلو ُب الصبلة أك ُب ا٤بضي إليها، كفعلو  ليس ُب

اإلماـ  كعلق عليو .(5)(الصبلة كال ُب ا٤بضي إليها فبل معارضة، إذنا كبقي كل حديث على حالو
 . (6)(كىذا ىو ا٢بق): ائبلقالصنعاين 

األصل  يقاؿ: إف أفة ا١بمع فاألكىل كالذم يظهر أف مسلك ا١بمع أقول كأرجح، أما طريق
، ألف ىذه ا٢بالة مل على حاؿ الصبلة، كما كاف ُب حكمهاكأف النهي ٰب، ُب التشبيك ىو ا١بواز

تشبيك اليد ىو إدخاؿ )قاؿ ا٣بطايب:  .أعلم ىي الٍب اقتصر عليها ُب أحاديث النهي، كاهلل تعاىل
كبعضهم ليفرقع أصابعو عندما  ،ّٔا. كقد يفعلو بعض الناس عبثا اؾستماألصابع بعضها ُب بعض كاال

                                     
، د ط الوافي بالوفياتق. الصفدم، 683توُب سنة ابن ا٤بنّب، اإلسكندرم ا٤بعركؼ بأٞبد بن ٧بمد بن منصور، ىو اإلماـ  (1)
(8/84.) 
 (.2/221) 3، طالنيلك٫بوه ذكره الشوكاين ُب  (.1/90ط )د ، المتوارم علي تراجم أبواب البخارمابن ا٤بنّب، ( 2)
 (1/745) 1، طفتحالابن حجر، ( 3)
 (.2/587) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب (4)
 (.2/9) 1ط ،التنويرالصنعاين، (، ك 5/453) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجومغلطام، ( 5)
 ا٤بصدر السابق.( 6)
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كرٗبا  ،يريد بو االسَباحة ،كاحتىب بيديو ،قعد اإلنساف فشبك بْب أصابعو اٯبد من التمدد فيها، كرٗب
ال  :فقيل ٤بن تطهر كخرج متوجها إىل الصبلة ،فيكوف ذلك سببا النتقاض طهره ،استجلب بو النـو

ألف ٝبيع ما ذكرناه من ىذه الوجوه على اختبلفها ال يبلئم شيء منها  ؛ك بْب أصابعكبتش
  .(1)(كال يشاكل حاؿ ا٤بصلي ،الصبلة

ٝباعة ٩بن تقدـ قو٥بم، كأما اإلماـ ابن التوضيح من اإلماـ ا٣بطايب ىو ٫بوه الذم قرره كىذا 
تعاىل أعلم.بطاؿ فإنو أخذ بالَبجيح، كفيو نظر لصحة األحاديث ا٤بخالفة لو، كاهلل 

                                     
 (.1/238) 1ط ،معالم القننا٣بطايب، ( 1)
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 من كتاب مواقيت الصالة إلى كتاب االتستقاا :الفصل الرابع: 

 مباحث:  تسبعةكفيو 

 المبحث األكؿ: مقألة مواقيت الصلوات الخمس

 المبحث الثاني: مقألة التغليس بصالة الفجر كاإلتسفار بها

 المبحث الثالث: مقألة الصالة في أكقات النهي.

 المصلي إلى الصالة في الجماعة.المبحث الرابع: مقألة متى ياـو 

 المبحث الخامس: مقألة بكم تفضل صالة الجماعة صالة الفذ.

 المبحث القادس: مقألة من ىو أحق باإلمامة في تسلطانو.

 كيفية التي يخطب عليها النبي  في الجمعة.الالمبحث القابع: مقألة 
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 : مقألة مواقيت الصلواتالمبحث األكؿ

 األحاديث الواردة في الباب.المطلب األكؿ: 

 الحديث األكؿ:

ر الصبلة يوما فدخل عليو عركة بن الزبّب، عن ابن شهاب أف عمر بن عبد العزيز أخٌ  -
فدخل عليو أبو مسعود األنصارم،  -كىو بالعراؽ  -ر الصبلة يوما عبة أخٌ فأخربه أف ا٤بغّبة بن ش

، ٍب صلى، نزؿ فصلى، فصلى رسوؿ اهلل  فقاؿ: ما ىذا يا مغّبة أليس قد علمت أف جربيل 
، ٍب صلى، ، ٍب صلى، فصلى رسوؿ اهلل ، ٍب صلى، فصلى رسوؿ اهلل فصلى رسوؿ اهلل 
جربيل ىو أقاـ  أفٌ  ، فقاؿ عمر لعركة: اعلم ما ٙبدث، أكى ، ٍب قاؿ: ّٔذا أمرتفصلى رسوؿ اهلل 

عند )ك  يب مسعود ٰبدث، عن أبيو.بشّب بن أكقت الصبلة؟ قاؿ عركة: كذلك كاف  لرسوؿ اهلل 
 .(1) بلة بعبلمة حٌب فارؽ الدنيا(فمازاؿ عمر، يتعلم كقت الصأٞبد زيادة: 

 األحاديث المخالفة لو:

جاءكم يعلمكم دينكم،  ىذا جربيل : رسوؿ اهلل  قاؿ: قاؿ عن أيب ىريرة 
فصلى الصبح حْب طلع الفجر، كصلى الظهر حْب زاغت الشمس، ٍب صلى العصر حْب رأل الظل 

ٍب صلى العشاء حْب ذىب شفق مثلو، ٍب صلى ا٤بغرب حْب غربت الشمس كحل فطر الصائم، 
ثلو، ٍب ٍب جاءه الغد فصلى بو الصبح حْب أسفر قليبل، ٍب صلى بو الظهر حْب كاف الظل م ،الليل

 صلى العصر حْب كاف الظل مثليو، ٍب صلى ا٤بغرب بوقت كاحد حْب غربت الشمس كحل فطر

                                     
ُب (، كمسلم 521) رقم( 1/78))كتاب مواقيت الصبلة، باب مواقيت الصبلة كفضلها، ُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)

)كتاب الصبلة، باب ُب السنن (، كأبو داكد 610) رقم( 1/270))كتاب ا٤بساجد، باب أكقات الصلوات ا٣بمس، الصحيح 
(، كالنسائي 668) رقم( 1/129))كتاب الصبلة، أبواب مواقيت الصبلة، ُب السنن (، كابن ماجو 394) رقم( 1/68)ا٤بواقيت، 
  ( من طرؽ )مالك، كالليث( عن ابن شهاب بو.494) رقم( 1/84)، 1)كتاب ا٤بواقيت، بابُب السنن 
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الصبلة ما بْب صبلتك أمس لى العشاء حْب ذىب ساعة من الليل، ٍب قاؿ: الصائم، ٍب ص
 .(1)كصبلتك اليـو

يعلمو مواقيت الصبلة، فتقدـ جربيل  أتى النيب   أف جربيل عن جابر بن عبد اهلل  -
، فصلى الظهر حْب زالت الشمس، كأتاه حْب كاف الظل خلفو، كالناس خلف رسوؿ اهلل  كرسوؿ اهلل 

فصلى  خلفو، كالناس خلف رسوؿ اهلل  مثل شخصو فصنع كما صنع، فتقدـ جربيل كرسوؿ اهلل 
فصلى  خلفو، كالناس خلف رسوؿ اهلل   العصر، ٍب أتاه حْب كجبت الشمس فتقدـ جربيل كرسوؿ اهلل

فصلى  خلفو، كالناس خلف رسوؿ اهلل  فتقدـ جربيل كرسوؿ اهلل  (2)ا٤بغرب، ٍب أتاه حْب غاب الشفق 
فصلى  خلفو، كالناس خلف رسوؿ اهلل  العشاء، ٍب أتاه حْب انشق الفجر فتقدـ جربيل كرسوؿ اهلل 

ظل الرجل مثل شخصو فصنع مثل ما صنع باألمس فصلى الظهر، ٍب أتاه  الغداة، ٍب أتاه اليـو الثاين حْب كاف
حْب كاف ظل الرجل مثل شخصيو فصنع كما صنع باألمس فصلى العصر، ٍب أتاه حْب كجبت الشمس 

قمنا، فأتاه فصنع كما صنع باألمس فصلى  فصنع كما صنع باألمس فصلى ا٤بغرب، فنمنا ٍب قمنا، ٍب ٭بنا ٍب

                                     
(، كالطحاكم ُب شرح ا٤بعاين 502) رقم( 1/86)ا٤بواقيت، باب آخر كقت الظهر،  )كتابُب السنن النسائي أخرجو (  1)

إمامة جربيل: )كتاب الصبلة، باب ُب السنن (، كالدارقطِب 870( رقم )1/190)كتاب الصبلة، باب مواقيت الصبلة، 
)كتاب ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 1/293)كتاب الصبلة، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1027ك 1026( رقم )1/491

 ( من طريق ٧بمد بن عمرك، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة بو.1/369الصبلة، باب كقت ا٤بغرب،
( تصحيح ابن 2/480جر ُب التلخيص ا٢ببّب )كقاؿ ا٢باكم: صحيح على شرط مسلم، ككافقو الذىيب، كزاد ابن ح      

 السكن. 
(: حسن، كقاؿ ابن حجر: ركاه النسائي بإسناد حسن؛ فيو ٧بمد بن عمرك بن 66-65ص كقاؿ الَبمذم ُب العلل الكبّب )      

  (.434)صدكؽ لو أكىاـ التقريب  ألف ابن عمرك(. كالقوؿ ما قالو الَبمذم كابن حجر؛ 2/480علقمة. التلخيص ا٢ببّب )
من طريق عمر بن عبد الرٞبن بن أسيد، عن ٧بمد بن عباد ا٤بؤذف أنو  (1/294)كتاب الصبلة،  ُب ا٤بستدرؾكركاه ا٢باكم       

(، كابن أيب 6/174الرٞبن ذكره البخارم ُب التاريخ الكبّب )عبد كفيو نظر، عمر بن  ٠بع أبا ىريرة بو. كقاؿ: صحيح اإلسناد،
كسكتا عنو، كمل يوردا لو ٩بن ركل عنو إال اثناف، كمل يوثقو أحد، فهو ّٔذا ٦بهوؿ ا٢باؿ. لكن  ،(6/152كالتعديل )ُب ا١برح حاًب 

 ، كاهلل تعاىل أعلم.قبوؿ٢بديث فّبتقي ّٔا إىل مرتبة الأحاديث الباب تشهد ٥بذا ا
 (.1/26)باب شفق:  1إلبراىيم ا٢بريب، ط غريب الحديث ،الشفق: ا٢بمرة بعد ا٤بغرب(  2)
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حْب امتد الفجر كأصبح كالنجـو بادية مشتبكة فصنع كما صنع باألمس فصلى الغداة، ٍب قاؿ:  العشاء، ٍب أتاه
 .(1)ما بْب ىاتْب الصبلتْب كقت

: أمِب جربيل عند البيت مرتْب، فصلى يب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عباس  -
-يب  ىيب العصر حْب كاف ظلو مثلو، كصل الظهر حْب زالت الشمس ككانت قدر الشراؾ، كصلى

كصلى يب الفجر حْب حـر  ،كصلى يب العشاء حْب غاب الشفق ،حْب أفطر الصائم -ا٤بغرب يعِب
الطعاـ كالشراب على الصائم، فلما كاف الغد صلى يب الظهر حْب كاف ظلو مثلو، كصلى يب العصر 

كصلى يب العشاء إىل ثلث الليل، كصلى حْب كاف ظلو مثليو، كصلى يب ا٤بغرب حْب أفطر الصائم، 
يب الفجر فأسفر، ٍب التفت إيل فقاؿ: يا ٧بمد، ىذا كقت األنبياء، من قبلك، كالوقت ما بْب ىذين 

  .(2)الوقتْب

                                     
كالداراقطِب ُب السنن )كتاب الصبلة، باب إمامة جربيل،  (،14538( رقم )22/408)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  1)
كا٢باكم  (،1472( رقم )4/335)اإلحساف: كتاب، باب مواقيت الصبلة، ُب صحيحو (، كابن حباف 1009( رقم )1/481

( من طريق 1/368الكربل )كتاب الصبلة، باب كقت ا٤بغرب، السنن (، كالبيهقي ُب 1/296)كتاب الصبلة، ُب ا٤بستدرؾ 
 ابن ا٤ببارؾ، أخربنا حسْب بن علي بن حسْب، أخربين كىب بن كيساف، حدثنا جابر.

(، 150) رقم ،(1/48 ))كتاب مواقيت الصبلة، باب ما جاء ُب مواقيت الصبلة عن النيب ُب السنن كركاه الَبمذم       
(، كالداراقطِب ُب السنن )كتاب الصبلة، باب 513) رقم( 1/87))كتاب ا٤بواقيت، باب آخر كقت العصر،  ُب السنن النسائيك 

الكربل السنن (، كالبيهقي ُب 1/297)كتاب الصبلة، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1011ك 1010( رقم )1/483إمامة جربيل، 
 عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر بو. من طريق برد،  (1/369)كتاب الصبلة، باب كقت ا٤بغرب،

: أصح شيء ُب ا٤بواقيت حديث جابر. -يقصد البخارم  –كقاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحيح غريب، كقاؿ ٧بمد       
: كىو  (.1/271اإلركاء )ُب  مشهور من حديث عبد اهلل بن ا٤ببارؾ، ككافقو الذىيب، كقاؿ األلباين حكقاؿ ا٢باكم: حديث صحي

 .كما قاال
ُب ا٤بصنف (، كابن أيب شيبة 2028( رقم )1/531)كتاب الصبلة، باب ا٤بواقيت، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ (  2)

 3081( رقم )5/202)ُب ا٤بسند (، كأٞبد 3239( رقم )3/114)كتاب الصبلة، باب ُب ٝبيع مواقيت الصبلة، 
)كتاب مواقيت ُب السنن (، كالَبمذم 393) رقم( 1/67))كتاب الصبلة، باب ا٤بواقيت، ُب السنن (، كأبو داكد 3082ك

)كتاب الصبلة، باب ُب صحيحو (، كابن خزٲبة 149) رقم ،(1/47 )الصبلة، باب ما جاء ُب مواقيت الصبلة عن النيب 
(، كالطحاكم ُب شرح ا٤بعاين )كتاب الصبلة، باب مواقيت الصبلة، 325( رقم )1/199ذكر مواقيت الصلوات ا٣بمس،

 1015ك 1014( رقم )1/485(، كالداراقطِب ُب السنن )كتاب الصبلة، باب إمامة جربيل، 868( رقم )1/189
)كتاب الصبلة، باب ٝباع ا٤بواقيت، ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 1/293)كتاب الصبلة، ُب ا٤بستدرؾ (، كا٢باكم 1016ك
 نافع بن جبّب بن مطعم، عن ابن عباس بو. من طرؽ عن عبد الرٞبن بن ا٢بارث، عن حكيم بن حكيم، عن (1/364
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أمِب جربيل ُب الصبلة، فصلى  :رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  عن أيب سعيد ا٣بدرم  -
الظهر حْب زالت الشمس، كصلى العصر حْب كاف الفيء قامة، كصلى ا٤بغرب حْب غابت 

كصلى العشاء حْب غاب الشفق، كصلى الفجر حْب طلع الفجر، ٍب جاءه الغد، فصلى  الشمس،
، كصلى الظهر كُبء كل شيء مثلو، كصلى العصر كالظل قامتاف، كصلى ا٤بغرب حْب غابت الشمس

العشاء إىل ثلث الليل األكؿ، كصلى الصبح حْب كادت الشمس تطلع، ٍب قاؿ: الصبلة فيما بْب 
 .(1)ىذين الوقتْب

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

كقت كل  ، كبٌْب فيو للنيب اكاحد ايوممل ينزؿ إال  ا٢بديث األكؿ يفيد أف جربيل 
ُب يومْب كُب  لنيب صلى بانزؿ ك  األخرل جاء فيها أنو عليو السبلـبينما األحاديث  ،الصبلة

 كقتْب ٨بتلفْب.

 

 

                                                                                                                 
( من طريق العمرم، عن عمر بن نافع بن 1/531/2029)كتاب الصبلة، باب ا٤بواقيت، ُب ا٤بصنف كركاه عبد الرزاؽ       

 جبّب ، عن أبيو، عن ابن عباس بو.
(، 8/78رب ُب التمهيد )الذىيب، كصححو ابن عبد ال كقاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح، كقاؿ ا٢باكم صحيح، ككافقو      

  (.1/268كاأللباين ُب اإلركاء ) ،(28-4/27كالنوكم ُب آّموع ) (،1/205بن العريب ُب العارضة )كأبو بكر 
( حدثنا إسحاؽ بن عيسى، كالطحاكم ُب شرح ا٤بعاين )كتاب 11249( رقم )17/350)ُب ا٤بسند  أخرجو أٞبد(  1)

الكبّب ا٤بعجم ( من طريق عبد اهلل بن يوسف، كالطرباين ُب 869( رقم )1/190مواقيت الصبلة،  الصبلة، باب
حدثنا عبد اهلل بن ٥بيعة بن عقبة، حدثنا بكّب بن عبد اهلل بن  ( من طريق عبد اهلل بن عبد ا٢بكم، ثبلثتهم قاؿ:6/37/5443)

  د بو.األشج، عن عبد ا٤بلك بن سعيد بن سويد الساعدم، عن أيب سعي
  (: ركاه أٞبد كالطرباين ُب الكبّب، كفيو ابن ٥بيعة، كفيو ضعف.2/24كقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )      
قبل قلت: عبد اهلل بن ٥بيعة تكلم فيو الختبلطو بعد احَباؽ كتبو، لكن إسحاؽ بن عيسى من الذين ٠بعوا من ابن ٥بيعة       

كلقيتو أنا سنة أربع  ،احَبقت كتب بن ٥بيعة سنة تسع كستْب :سحاؽ بن عيسى قاؿأٞبد بن حنبل، حدثنا إ ذلك، فقد ركل
  (.6/407. الكامل البن عدم )كستْب
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 :: جواب اإلماـ ابن بطاؿالمطلب الثالث

عن النيب  يعارض ما ركم -يقصد حديث أيب مسعود  –ا ا٢بديث كىذاهلل: قاؿ رٞبو 
 عركة على عمر بصبلة  يومْب؛ ألف ٧باال أف ٰبتج كقتْب ُب من إمامة جربيل لو لكل صبلة ُب

آخر كقتها مرة ثانية،  الصبلة ُبكقت كاحد، كىو يعلم أف جربيل قد صلى بو تلك  جربيل بالنيب ُب
إذ كاف من حق عمر أف  ؛رىا إليو عمر بن عبد العزيز لو صح حديث الوقتْبكىو الوقت الذل أخٌ 

ـٌ  يل للنيبالصبلة إىل كقت إقامة جرب يقوؿ لعركة: ال معُب إلنكارؾ على تأخّب  بو فيو،  ، كأ
يل ا٤بغّبة يدؿ أف صبلة جرب  مسعود على جاج أيبفاحتجاج عركة على عمر بن عبد العزيز، كاحت

  ٤با صح االحتجاج لعركة كال أليبيومْب يـو كاحد، كلو صلى بو ُب بالرسوؿ كانت ُب كقت كاحد ُب
 ،ما بْب ىذين كقتسألو عن كقت الصبح:  م، للذف قيل: فقد قاؿ مسعود ّٔذا ا٢بديث. فإ

قاؿ:  (1)يصيلفأحالو على كقت ٘بوز فيو الصبلة، فصح حديث الوقتْب. فا١بواب: أف أبا ٧بمد األ
، فنقوؿ: إف جربيل ال ٯبوز لنا أف نقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل إال فيما صح طريقو، كثبتت عدالة ناقليو

 حتو كال نقوؿ: إف جربيل صلى بو ُبمسعود لص أكؿ الوقت ٕبديث بشّب بن أيب صلى بالرسوؿ ُب
 . أقل، فليتبوأ مقعده من النار ما مل يمن تقوؿ عل: آخر الوقت إال بسند صحيح لقولو 

على طريق  ن كقتما بْب ىذيسألو عن صبلة الصبح:  مقاؿ غّبه: كإ٭با قاؿ الرسوؿ للذ
، أف أك كاف لو عذر، إذ خشى منو  يآخر الوقت ٤بن نس أف الصبلة ٘بوز ُب التعليم لؤلعرايب

أكؿ الوقت كآخره كأعلمو  قد صلى بو ُبآخر الوقت ال ٘بزئ، كلو كاف جربيل  يظن أف الصبلة ُب
 أكؿ الوقت، كمرة ُب مرة ُب ىأكؿ الوقت، كلصل الصبلة ُب ٤با التـز  الفضل سواء، أهنما ُب

ؿ الوقت دىره كلو، أنو الوقت أك  ُب آخره، كأعلم بو الناس أهنم ٨بّبكف بْب ذلك، فدؿ لزكمو الصبلة
، على طريق التعليم ألىل العذر كأشباىهم، كدؿ ما بْب ىذين كقتو: أقامو لو جربيل كأف قول مالذ

                                     
نسبة إىل بلدة على شاطئ ا٤بغرب األقصى، شيخ ا٤بالكية كعامل األندلس  ىو اإلماـ عبد اهلل بن إبراىيم ا٤بشهور باألصيلي(  1)

 (.16/560) 11، طالقيرق. الذىيب، 392ُب عصره، كلو ركاية لصحيح البخارم اشتهر ّٔا، توُب سنة 
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ك٤با فاتو من كقتها الصبلة كما فاتتو،  يقت، كقد قاؿ ٰبٓب: إف الرجل ليصلأف الوقت الفاضل أكؿ الو 
 .(1) كا٢بمد هلل ،أعظم من أىلو كمالو، فصح ما قلناه

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

يث غّب اإلماـ ابن بطاؿ، ىذا مع ٨بتلف ا٢بد نوع من أحاديث الباب أقف على من عدٌ  مل
ُب  مرتْب النيب قد صلى ب  أف جربيلمسلك الَبجيح بتضعيف األحاديث الٍب ٚبرب ب سلوكو
 :ْبهمن كج كذلك ،كىو ما ال يسلم لو فيما ذىب إليو ،يومْب

 أف الذم أداه إىل القوؿ بالتعارض ىو ظنو أف عركة استدؿ ٕبديث أيب مسعود األكؿ: 
نكار على عمر تأخّبه صبلة العصر، كاألمر ليس كذلك، بل احتجاج عركة ٕبديث أيب مسعود لئل
  لينكر عليو ٨بالفة ما كاظب عليو  اعائشة رضي اهلل عنهألصلو، كإ٭با ىو ٛبهيد ٢بديث ليس

ىل عندم أف حجة عركة عليو إ٭با كاألكٍ )قاؿ اإلماـ القرطيب:  .، كىو الصبلة ُب أكؿ الوقتالنيب 
كاف يصلي العصر كالشمس طالعة ُب حجرهتا قبل أف  ىي فيما ركاه عن عائشة من أف النيب 
ا ثبت أصلها بإيقاؼ جربيل للنيب كمعلما بأف األكقات إ٭ب تظهر. كذكر لو حديث جربيل موطئا لو

 (2)(كاهلل أعلم و،عليها كتعيينها ل. 

فيها ك  ،الزىرم عن ابن شهابنفسو كرد من طرؽ أخرل  ىذا مع أف حديث أيب مسعود 
: فرأيت  قاؿ أبو مسعود وكلفظمنها طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب،  كقتْب،الصبلة ُب  ذكر

الظهر حْب تزكؿ الشمس، كرٗبا أخرىا حْب يشتد ا٢بر، كرأيتو يصلي العصر يصلي  رسوؿ اهلل 
كالشمس مرتفعة بيضاء قبل أف تدخلها الصفرة، فينصرؼ الرجل من الصبلة فيأٌب ذا ا٢بليفة قبل 

رىا غركب الشمس، كيصلي ا٤بغرب حْب تسقط الشمس، كيصلي العشاء حْب يسود األفق، كرٗبا أخ

                                     
 (2/149/150) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  1)
 (2/232) 3ط ،المفهمالقرطيب، ( 2)
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حٌب ٯبتمع الناس، كصلى الصبح مرة بغلس، ٍب صلى مرة أخرل فأسفر ّٔا، ٍب كانت صبلتو بعد 
 . (1)ذلك التغليس حٌب مات، مل يعد إىل أف يسفر

ر الصبلة فدخل أف ا٤بغّبة بن شعبة أخٌ  ، كلفظو:ركاية ابن أيب ذئب عن ابن شهاب كمنها
 فصلى كصلى كصلى كصلى كصلى أمل تعلم أف جربيل نزؿ على ٧بمد  :عليو أبو مسعود فقاؿ

 .(2) ىكذا أمرت :ٍب قاؿ ، صلى ٍب صلى ٍب صلى ٍب صلىٍب صلى ٍب

بن  قاؿ ابن عبد الرب تعليقا على حديث أيب مسعود: إال أف ُب ركاية ابن أيب ذئب كأسامة
بو مرتْب ُب يومْب على ٫بو ما زيد الليثي عن ابن شهاب ُب ىذا ا٢بديث ما يدؿ على أنو صلى 

  .(3)ذكر غّب ابن شهاب ُب حديث إمامة جربيل

فقاؿ لو:  عن كقت الصبلة، أف رجبل سأؿ النيب كلفظو: ،  بريدةكيشهد لو حديث 
فلما زالت الشمس أمر ببلال فأذف، ٍب أمره، فأقاـ الظهر، ٍب  -يعِب اليومْب  -معنا ىذين  صلٌ 

أمره، فأقاـ العصر كالشمس مرتفعة بيضاء نقية، ٍب أمره فأقاـ ا٤بغرب حْب غابت الشمس، ٍب أمره 
لثاين أمره فأقاـ العشاء حْب غاب الشفق، ٍب أمره فأقاـ الفجر حْب طلع الفجر، فلما أف كاف اليـو ا

                                     
)كتاب الصبلة، ُب صحيحو ( كابن خزٲبة 394) رقم( 1/68))كتاب الصبلة، باب ا٤بواقيت، ُب السنن أخرجها أبو داكد (  1)

(، 716( رقم )17/259(، كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب )352( رقم )1/212)باب استحباب التغليس لصبلة الفجر، 
من طريق  (986( رقم )1/469يات ُب ذلك، كالدارقطِب ُب السنن )كتاب الصبلة، باب ذكر بياف ا٤بواقيت كاختبلؼ الركا

 أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بو.
كقاؿ أبو داكد: ركل ىذا ا٢بديث عن الزىرم معمر كمالك كابن عيينة كشعيب بن أيب ٞبزة كالليث بن سعد كغّبىم، مل       

 يذكركا الوقت الذم صلى فيو كمل يفسركه.
 كقاؿ ابن سيد الناس: إسناده حسن.كقاؿ ا٣بطايب: ىو صحيح اإلسناد،       
ُب  الباغىٍندم كقاؿ ابن حجر: كقد كجدت ما يعضد ركاية أسامة، كيزيد عليها أف البياف من فعل جربيل، كذلك فيما ركاه      

يب مسند عمر بن عبد العزيز كالبيهقي ُب السنن الكربل من طريق ٰبٓب بن سعيد األنصارم عن أيب بكر بن حـز أنو بلغو عن أ
مسعود فذكره منقطعا، لكن ركاه الطرباين من كجو آخر عن أيب بكر عن عركة، فرجع ا٢بديث إىل عركة، ككضح أف لو أصبل كأف 

بن عبد الرب، كليس ُب ركاية مالك كمن تابعو ما ينفي الزيادة ا٤بذكورة، فبل اجـز  كبذلك ،كمن تابعو اختصارا ،ية مالكُب ركا
 (2/7الفتح ) توصف كا٢بالة ىذه بالشذكذ.

 (.8/17أخرجو ابن أيب ذئب ُب موطئو كما ركاه عنو ابن عبد الرب ُب التمهيد ) (2)
 (.8/17) 1، طالتمهيدابن عبد الرب،  (3)
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 أخرىا فوؽ الذم كاف، فأبرد بالظهر، فأبرد ّٔا، فأنعم أف يربد ّٔا، كصلى العصر كالشمس مرتفعة
 كصلى ا٤بغرب قبل أف يغيب الشفق، كصلى العشاء بعدما ذىب ثلث الليل، كصلى الفجر فأسفر

كقت صبلتكم بْب ّٔا، ٍب قاؿ: أين السائل عن كقت الصبلة؟ فقاؿ الرجل: أنا، يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 
 .(1)ما رأيتم

عليو شيئا، حٌب أمر ببلال، فأقاـ  فلم يردٌ  أف سائبل سأؿ النيب   أيب موسى كحديث
صاحبو أك أف الرجل ال يعرؼ من  والفجر حْب انشق الفجر، فصلى حْب كاف الرجل ال يعرؼ كج

إىل جنبو، ٍب أمر ببلال فأقاـ الظهر حْب زالت الشمس، حٌب قاؿ القائل: انتصف النهار، كىو 
أعلم، ٍب أمر ببلال فأقاـ العصر كالشمس بيضاء مرتفعة، كأمر ببلال فأقاـ ا٤بغرب حْب غابت 

ن الغد صلى الفجر كانصرؼ، الشمس، كأمر ببلال فأقاـ العشاء حْب غاب الشفق، فلما كاف م
ر كقد اصفرت فقلنا: أطلعت الشمس؟ فأقاـ الظهر ُب كقت العصر الذم كاف قبلو، كصلى العص

، كصلى ا٤بغرب قبل أف يغيب الشفق، كصلى العشاء إىل ثلث الليل، ٍب أك قاؿ: أمسى -الشمس 
 .(2) قاؿ: أين السائل عن كقت الصبلة؟ الوقت فيما بْب ىذين

كاألحاديث الٍب كرد فيها الصبلة ُب أيب مسعود ديث حتعارض بْب  أنو مل ٰبصلتبْب ّٔذا ف
  يومْب كُب كقتْب ٨بتلفْب، كاهلل تعاىل أعلم.

 أنو؛ ك ٕبديث أيب مسعود عركة احتجاج ديث باألحاىذه على ضعف  استداللو الثاني:
ٍب لرد ، على عمر٤با أنكر  ُب آخر الوقتالثاين ُب اليـو   بالنيب صلى  جربيلأف صح لو 

تأخّب الصبلة إىل  يقوؿ لعركة: ال معُب إلنكارؾ علي ؛ إذ كاف من حق عمر أفعليو عمر إنكاره
بن عبد العزيز كىذا بناه على أف عمر و فيو، ، كأمٌ ُب اليـو الثاين للنيب  كقت إقامة جربيل 

لعركة:  وقول بل، كفضلو ال ٲبكن أف ٯبهل مثل ىذه األحاديث لو صحت، كفيو نظر أيضا ٤بكانتو

                                     
ُب السنن كالَبمذم  (،613) رقم( 1/272)اجد، باب أكقات الصلوات ا٣بمس، )كتاب ا٤بسُب الصحيح أخرجو مسلم (  1)

 )كتابُب السنن (، كابن ماجو 152) رقم ،(1/48 ))كتاب مواقيت الصبلة، باب ما جاء ُب مواقيت الصبلة عن النيب 
 (. 667) رقمالصبلة، أبواب مواقيت الصبلة، 

ُب السنن (، كأبو داكد 614) رقم (1/272)اجد، باب أكقات الصلوات ا٣بمس، )كتاب ا٤بسُب الصحيح أخرجو مسلم (  2)
   (.395) رقم( 1/68) الصبلة، باب ا٤بواقيت،)كتاب 
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على أف عمر كاف صريح دليل  كقت الصبلة؟  جربيل ىو أقاـ لرسوؿ اهلل إفٌ  أكى  ،اعلم ما تقوؿ
خرب من  -أم عند عمر  –مل يكن عنده ) قاؿ اإلماـ القرطيب:قبل أف ٰبدثو بو عركة،  لكذٯبهل 

 . (1)(مل يبلغو، أك بلغو فنسيو، ككل ذلك جائز عليوحديث إمامة جربيل، إما ألنو 

يظن أف توقيت الصلوات ُب ىذه األكقات ا٣بمس كاف  كمل يكن )كقاؿ ابن رجب: 
سن ذلك ألمتو، كرٗبا مل يكن بلغىوي  ف النيب ، بل كاف يظن أمع جربيل  بوحي من اهلل 
ف تادىا الناس، حيث مل يكن ُب القرآمن التوقيت، فكاف ٯبرم على العادة الٍب اع ما سنو النيب 

ُب ذلك بتعليم جربيل إياه، فلما بلغو ذلك  تصريح ٗبواقيت ا٣بمس، كمل يبلغو ما سنو النيب 
ف ُب أياـ خبلفتو يوصي عمالو بذلك، ككاف اجتهد حينئذ على احملافظة على مواقيت الصبلة، ككا

يعتب على ا٢بجاج كغّبه من كالة السوء تأخّبىم الصبلة عن مواقيتها. كُب ركاية معمر، عن الزىرم 
٥بذا ا٢بديث، قاؿ: فما زاؿ عمر يعلم كقت الصبلة بعبلمة حٌب فارؽ الدنيا. كُب ركاية حبيب بن 

حث عمر عن ذلك حٌب كجد ثبتو، فما زاؿ عمر عنده أيب مرزكؽ، عن عركة ٥بذا ا٢بديث، قاؿ: فب
  . (2)(عبلمات الساعات ينظر فيها حٌب قيبض رٞبو اهلل

ال يلـز من كونو مل يكن عنده علم منها أف ال يكوف عنده علم )كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر: 
يل بتفاصيل األكقات ا٤بذكورة من جهة العمل ا٤بستمر، لكن مل يكن يعرؼ أف أصلو بتبيْب جرب 

بالفعل، فلهذا استثبت فيو، ككأنو كاف يرل أف ال مفاضلة بْب أجزاء الوقت الواحد، ككذا ٰبمل عمل 
 . (3)(ا٤بغّبة كغّبه من الصحابة

أف  وزذه األحاديث، ال ٯبّٔأم إماـ ُب الفضل كالعلم  أكعمر بن عبد العزيز  عدـ علمف
أك فقداف شركط الصحة  ققيتوقف على ٙبالضعف  كأكإ٭با ا٢بكم بالصحة ، دليبل على ضعفو يتخذ

، كحكم بصحتها  النيب ثابتة عنشركط الصحة، فهي فيها توفرت  كأحاديث الباب ،ُب ا٢بديث

                                     
 (.2/232) 3ط ،المفهمالقرطيب، (  1)
 (.20-3/19) 2ط ،فتح البارمابن رجب، (  2)
 .(2/6) 1، طفتحالابن حجر، (  3)
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ىو ُب طرؽ  مل يثبت أف ٧بدثا تكلم فيها كلها، كإ٭با الكبلـ ا٤بنقوؿ عن بعضهم أكثر احملدثْب، بل
  مع صحة متوهنا، كاهلل تعاىل أعلم.بعضها، 

حديث أك أحاديث، كإف كانت مشهورة عند  فوتوأف ي ليس بعيب ُب حق عمرٍب ىذا 
 كما كقع لعمر كأيب بكر  ،٦بموعة من األحاديث كاألحكاـ رضي اهلل عنهم الصحابة فاتغّبه، كقد 

كليس بنكّب أف )قاؿ اإلماـ ابن عبد الرب:  .لرسوؿ اهلل كىم من أقرب الناس  رضي اهلل عنهما،
كقد خفي  ،ٗبواقيت الصبلة يكوف عمر بن عبد العزيز خفي عليو حديث نزكؿ جربيل على النيب 

كأخبار اآلحاد عند العلماء من علم ا٣باصة ال ينكر على أحد  ،ذلك عن ا٤بغّبة بن شعبة كلو صحبة
م كٝبعهم إال كقد فاتو كما أعلم أحدا من أئمة األمصار مع ٕبثه .كاإلحاطة ّٔا ٩بتنعة ،جهل بعضها

كحسبك بعمر بن ا٣بطاب فقد فاتو من ىذا الضرب  ،شيء من السنن ا٤بركية من طريق اآلحاد
كليس ذلك بضار لو  ،كمن ركاية غّبه أيضا ،أحاديث فيها سنن ذكات عدد من ركاية مالك ُب ا٤بوطأ

إذ ذاؾ  ؛من إحصاء السننككذلك سائر األئمة ال يقدح ُب أمانتهم ما فاهتم  ،كال ناقص من منزلتو
  .(1)يسّب ُب جنب كثّب

بالقوؿ بالتعارض، ككذا بتضعيف أحاديث إمامة انفرد اإلماـ ابن بطاؿ  كخبلصة القوؿ أف
  ، كاهلل تعاىل أعلم.ُب يومْب كُب كقتْب للنيب   جربيل

 

 

  

                                     
 .(69-8/68) 1ط ،التمهيدابن عبد الرب، (  1)
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 التغليس كاإلتسفار بصالة الفجر:: مقألة المبحث الثاني

 األحاديث الواردة في الباب:المطلب األكؿ: 

  ديث التغليس:ح

صبلة الفجر  قالت: كن نساء ا٤بؤمنات يشهدف مع رسوؿ اهلل  عن عائشة رضي اهلل عنها
كُب ، )(2)، ٍب ينقلب إىل بيوهتن حْب يقضْب الصبلة، ال يعرفهن أحد من الغلس(1)متلفعات ٗبركطهن

 .(3)ركاية البخارم: ال يعرؼ بعضهن بعضا(

   اإلتسفار:ديث ح

بالفجر )كُب ركاية: أصبحوا  (4): أسفركاقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن رافع بن خديج
 .(5)بالصبح(، فإنو أعظم لؤلجر

                                     
ط، كىو كساء من رٍ مً  كاحدهكا٤بركط: ، كتلفع الرجل الشيب: إذا مشلو. التلفع: االشتماؿ، يقاؿ: تلفع بثوبو، إذا اضطبع بو.(  1)

 .(2/202) . شرح ابن بطاؿرقاؽصوؼ 
 (1/204) 1ط ،معالم القننالغلس: ىو اختبلط ضياء الصبح بظلمة الليل. قالو ا٣بطايب ُب (  2)
ُب الصحيح (، كمسلم 578) رقم( 1/84)مواقيت الصبلة، باب كقت الفجر، )كتاب ُب الصحيح أخرجو البخارم (  3)

ُب السنن كأبو داكد  (،645) رقم( 1/281)التبكّب بالصبح ُب أكؿ كقتها،  )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب استحباب
ب الصبلة، باب كقت صبلة الفجر، )كتاُب السنن كابن ماجو  (،423) رقم( 1/72))كتاب الصبلة، باب كقت الصبح، 

، (153) رقم( 1/48)ُب التغليس بالفجر،  )كتاب مواقيت الصبلة، باب ما جاءُب السنن (، كالَبمذم 669) رقم( 1/129)
  (.545) رقم( 1/93)ب ا٤بواقيت، التغليس ُب ا٢بضر، )كتاُب السنن كالنسائي 

 (12/278باب السْب كالراء: ) 1ط تهذيب اللغة لألزىرم، .أسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة ال يشك فيو(  4)
ُب السنن (، كالدارمي 2159( رقم )1/568)كتاب الصبلة، باب كقت صبلة الصبح: ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ أخرجو (  5)

ُب أبو داكد ك  (،15819( رقم )25/132)ُب ا٤بسند كأٞبد  (،1254( رقم )2/778)كتاب الصبلة، باب اإلسفار بالفجر: 
ب الصبلة، باب كقت صبلة )كتاُب السنن كابن ماجو  (،424) رقم (1/72))كتاب الصبلة، باب كقت الصبح، السنن 

كالطحاكم ُب ، (548) رقم (1/93))كتاب ا٤بواقيت، باب اإلسفار، ُب السنن كالنسائي  (،672) قم (1/129)الفجر، 
ُب صحيحو كابن حباف  (،1034( رقم )1/230شرح معاين اآلثار )كتاب الصبلة، باب الوقت الذم يصلى فيو الفجر: 

)اإلحساف: كتاب الصبلة، باب ذكر لفظة تعلق ّٔا من جهل صناعة ا٢بديث كزعم أف اإلسفار بالفجر أفضل من التغليس، 
( رقم 2/778)كتاب الصبلة، باب اإلسفار بالفجر: ُب السنن كالدارمي  ( من طريق ابن عجبلف،1489( رقم )4/356
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

س بصبلة الصبح، بينما حديث كاف يغلٌ  يفيد حديث عائشة رضي اهلل عنها أف النيب 
بالصبلة ُب   إذ كيف يأمر ؛فاختلفا بحاألمر باإلسفار بصبلة الصظاىره فيو  رافع بن خديج 

 ، كاهلل تعاىل أعلم.يصليها ُب غّبه كقت لكونو أفضل، ٍب

 المطلب الثالث: جواب ابن بطاؿ عن المقألة:

من  : أسفركا بالفجرث عائشة كبْب قولو ٯبمع بْب حدي مكالذقاؿ رٞبو اهلل تعاىل: 
، ىو أف يتضح الفجر، فبل يشك أراد  مقاؿ: اإلسفار الذ التأكيل ما قالو أٞبد بن حنبل، فإنو

  نو قد طلع.أ

اللغة: الكشف، يقاؿ: أسفرت ا٤برأة عن كجهها إذا كشفتو، فكأنو  قاؿ غّبه: كاإلسفار ُب
و حرصا على طلوع ال تغلسوا بالصبلة كأنتم تشكوف ُبتبينوه، ك  : أسفركا بالفجر، أماؿ ق

على ىذا التأكيل ال تتضاد طلب الفضل بالتغليس، فإف صبلتكم بعد تيقن طلوعو أعظم لؤلجر، ك 
  اآلثار.

                                                                                                                 
كالطحاكم ُب  (،154) رقم( 1/48)ار بالفجر، ما جاء ُب اإلسف، باب مواقيت الصبلة)كتاب ُب السنن (، كالَبمذم 1253)

ُب صحيحو كابن حباف ، (1036( رقم )1/230، شرح معاين اآلثار )كتاب الصبلة، باب الوقت الذم يصلى فيو الفجر
ليس، )اإلحساف: كتاب الصبلة، باب ذكر لفظة تعلق ّٔا من جهل صناعة ا٢بديث كزعم أف اإلسفار بالفجر أفضل من التغ

من طريق ٧بمد بن  (1/457)كتاب الصبلة، باب اإلسفار بالفجر، كربلالالسنن (، كالبيهقي ُب 1490( رقم )4/356
 بن خديج بو.اإسحاؽ، كبلٮبا عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن ٧بمود بن لبيد، عن رافع 

: ليس ُب كقاؿ الَبمذم: كُب الباب عن أيب برزة، كجابر، كببلؿ. حديث رافع بن خدي       ج حديث حسن صحيح. كقاؿ األثـر
(، كقاؿ العقيلي: يركل عن رافع بإسناد جيد. الضعفاء 3/229أحاديث ىذا الباب أثبت منو. فتح البارم البن رجب )

(، كابن القطاف 22/60(. كصحح ا٢بديث ٝباعة غّب ىؤالء: منهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ٦بموع الفتاكل )1/113)
(، كابن 3/229(، كابن رجب ُب فتح البارم )1/304كالزيلعي ُب نصب الراية ) (،5/335بياف الوىم كاإليهاـ )الفاسي ُب 

 .(258( رقم )1/281(، كاأللباين ُب اإلركاء )2/69حجر ُب الفتح )
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ؿ األعما : أملرسوؿ ك٩با يشهد لصحة ىذا التأكيل حديث ابن مسعود أنو سأؿ ا
٧بجوج ، كمن جعل اإلسفار تأخّب الصبلة عن أكؿ كقتها، فهو (1)أفضل، قاؿ: الصبلة ألكؿ كقتها

  .(2)التضاد عنها أكىل، كا٢بمد هلل يا٢بديث، كٞبل اآلثار على ما ينف ّٔذا

 تعليق كدراتسة:المطلب الرابع: 

كقت الظهر إذا زالت الشمس ككاف ظل الرجل كطولو، ما أنو قاؿ:  لقد صح عن النيب 
الشفق، مل ٰبضر العصر، ككقت العصر ما مل تصفر الشمس، ككقت صبلة ا٤بغرب ما مل يغرب 

ككقت صبلة العشاء إىل نصف الليل األكسط، ككقت صبلة الصبح من طلوع الفجر، ما مل تطلع 
ُب ىذا  فبْب  .(3)الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصبلة، فإهنا تطلع بْب قرين شيطاف

كفيو كُب غّبه من النصوص ، ا٢بديث األكقات الٍب ٯبوز للمسلم أف يؤدم فيها الصلوات ا٣بمس
ىذا لصبلة من فرائضها، كأنو ال ٘بزئ قبل كقتها، ك اأف كقت  على دليل الواردة ُب مواقيت الصبلة

أيضا كأٝبعوا  د ذلك،األكقات فقد ضيعها إف تعمٌ  همن أخرجها عن ىذف، (4)عليو إٝباع ا٤بسلمْب
الفجر أف أكؿ كقت الصبح طلوع الفجر كانصداعو، كىو البياض ا٤بعَبض ُب أفق السماء، كىو على 

كعليو كما جاء صرٰبا ُب ىذا ا٢بديث،   طلوع الشمسفآخر كقتها  أماك  ،(5)الثاين الذم ينتشر كيطّب
اختلفوا ُب األفضل ُب كقت صبلة الصبح؛ ٍب  .(6)من السلف كا٣بلف ٝباىّب الفقهاء كأىل اآلثار

كابن عمر، س بالفجر: أبو بكر، كعمر، لٌ غى فممن كاف يػي التغليس؟ ىل اإلسفار ّٔا أفضل أـ 
                                     

 ،(527( رقم ) 1/79، باب فضل الصبلة لوقتهاكتاب مواقيت الصبلة، البخارم )ك  (،7/5/3890أخرجو أٞبد )(  1)
كتاب مواقيت كالَبمذم ) ،(85( رقم )1/10، باب بياف كوف اإلٲباف باهلل تعاىل أفضل األعماؿكتاب اإلٲباف، كمسلم )

فضل الصبلة باب )كتاب ا٤بواقيت،  كالنسائي ُب آّتىب، (173( رقم )1/52الصبلة، باب ما جاء ُب الوقت من الفضل، 
 "الصبلة على كقتها".لفظ لكن ب (610رقم ) (1/102، ٤بواقيتها

 (.202-2/201) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  2)
ُب (، كأبو داكد 612رقم )بلة، باب أكقات الصلوات ا٣بمس، )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصُب الصحيح مسلم أخرجو (  3)

ا٤بواقيت، باب آخر كقت ا٤بغرب، )كتاب ُب السنن (، كالنسائي 396) رقم( 1/69)الصبلة، باب ا٤بواقيت، )كتاب السنن 
 .( من حديث عبد اهلل بن عمرك 522) رقم( 1/89)
 (.2/45)، 8ط ،المغنيابن قدامة، ك  ،(4/52) ،1ط، فتح البر، ا٤بغراكم(  4)
 (.2/200)، 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿك  (،4/86) ، 1ط، فتح البر ا٤بغراكم،(  5)
 (.2/227)، 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك  ،(4/86) 1ط، فتح البر ا٤بغراكم،(  6)
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، كأكثر أصحابو كىو قوؿ مالككأنس، كأبو ىريرة، كمعاكية، كعثماف، كأبو موسى، كابن الزبّب، 
، كأبو ثور، كداكد، كإسحاؽ، كأٞبد، كأكثر أصحابو، كأكثر أصحابو كالليث، كاألكزاعي، كالشافعي

 كأبو عبد العزيز، بن كأبو الدرداء، كعمركأصحابو،  ك٩بن كاف يسفر بالصبح: ابن مسعود .كابن حـز
 اإذ ظاىرىا أهنالباب، ُب  الٍب سبق ٚبرٯبهاحاديث ألختبلؼ اكذلك ال ،(1)حنيفة كأصحابو، كالثورم

لدفع ىذا االختبلؼ البادم األقول عنده  الذم يراه كلا٤بس اءالعلمكل فريق من سلك  ف متعارضة،
 :ىيكىذه ا٤بسالك  ،عليها

التغليس على حديث اإلسفار، كقاؿ بو كذلك بَبجيح حديث مقلك الترجيح:  -
 :اهلل تعاىل ولو قل، من حديث اإلسفار ٗبعُب كتاب اهلل كىلاإلماـ الشافعي؛ ألنو األمنهم  ،(2)ٝباعة

َّجم يل ىل مل خلُّ  
، كالوسطى ىي الصبح عنده، فمؤدّْم الصبلة ُب (3)

ا٢بديث من حديث رافع بن أكؿ كقتها أكىل باحملافظة عليها من مؤخّْرىا، ٍب ىو أثبت عند أىل 
 .(4)خديج

ذىب العراقيوف أبو حنيفة كأصحابو كالثورم كا٢بسن بن )اإلماـ ابن عبد الرب، قاؿ: كمنهم 
كاحتجوا  ،ُب الشتاء كالصيف حي كغّبىم إىل أف اإلسفار ّٔا أفضل من التغليس ُب األزمنة كلها

ديث رافع يدكر على عاصم بن كح ،ُب ذلك كما كاف مثلو عن النيب  ،ٕبديث رافع بن خديج
    .(5)(ركاه عنو ٧بمد بن إسحاؽ كابن عجبلف كغّبٮبا .كليس بالقوم ،عمر بن قتادة

التغليس أفضل من )إذ سئل عن أيهما أفضل فقاؿ:  ؛ركاية عن اإلماـ أٞبدالَبجيح ك 
  .(6)(كىو أكثر عندم كأقول ،اإلسفار

                                     
شرح صحيح  ،ابن بطاؿك  (،4/86) 1ط، فتح البر ا٤بغراكم،ك  (،11/163 :اختالؼ الحديث) 4ط ،األـالشافعي، (  1)

 (.2/227) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 60-22/59) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية، (، ك 2/200) ،البخارم
 (.2/230) 2ط ،البارمفتح  ،ابن رجب(  2)
 238سورة البقرة: اآلية: (  3)
  (.11/163 :اختالؼ الحديث) 4ط ،األـالشافعي، (  4)
 (4/338)د ط  ،التمهيدابن عبد الرب، (  5)
  .(1/377) 1ط ،مختلف الحديث عند اإلماـ أحمدعبد اهلل الفوزاف،  (6)
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صححو ٝبع من األئمة كما سبق النقل عنهم، كعاصم بن  حديث اإلسفار صحيح، قلت:
كثقو النسائي كابن معْب، كأبو زرعة ر عليو ا٢بديث من رجاؿ الصحيحْب، ك عمر بن قتادة الذم يد

ىذا  .(3): كال أعرؼ أحدا ضعفو، كال ذكره ُب ٝبلة الضعفاء(2)الفاسي ، كقاؿ ابن القطاف(1)كغّبىم
فهو أكىل إذف  ،كقد أمكن ا١بمع ُب ىذه ا٤بسألة، ال يصار إليو إال إذا تعذر ا١بمع الَبجيحمع أف 

 من القوؿ بالَبجيح، كاهلل تعاىل أعلم.

من زعم أف حديث اإلسفار  ، فمنهم(4)إال أهنم فرقتاف ،قاؿ بو البعضمقلك النقخ:  -
ن بد، عن الزىرم، عن عركة، عن بشّب ديث أسامة بن زيكاستدلوا ٕب، (5)منسوخ ٕبديث التغليس

فذكر حديث ا٤بواقيت بطولو، كقاؿ ُب آخره: كصلى الصبح مرة   أيب مسعود، عن أبيو، عن النيب
بغلس، ٍب صلى مرة أخرل فأسفر ّٔا، ٍب كانت صبلتو بعد ذلك التغليس حٌب مات، مل يعد إىل أف 

  .(6)ريسف

التغليس، عائشة ُب ناسخ ٢بديث ىو الحديث اإلسفار  إىل أفالطحاكم  اإلماـ كذىب 
 أف ٱبرجوا منها ُب لكن ليس ذلك على أف يدخلوا فيها ُب آخر كقت اإلسفار، كلكن على معُب

ٝباعة من  فيما حكاه الغالب على صبلتو  التغليس ىوكفيو نظر، ألف  .(7)كقت اإلسفار
كمنهم أبو بكر كعمر  –كفعلو ٝباعة من الصحابة ، بل (8) رضي اهلل عنهم من فعلو الصحابة

مع أف ا١بـز بالنسخ ٰبتاج إىل إثبات التاريخ،  ؟بنسخو فكيف يقاؿ ،(9)من بعده -رضي اهلل عنهم 
                                     

 (2/258) 1ط ،تهذيب التهذيبابن حجر، (  1)
 11، طقيرالالذىيب، ق. 628ىو اإلماـ ا٢بافظ علي بن ٧بمد أبو ا٢بسن الفاسي، ا٤بشهور بابن القطاف، توُب سنة (  2)
(22/306.)  
 (.5/355) 1ط ،بياف الوىم كاإليهاـابن القطاف، (  3)
 (. 2/234) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب(  4)
 (.235-2/234) 2ط ،البارم فتح ،ابن رجب (، ك395-1/394) 1، طاالعتبار ،٢بازميا(  5)
 (247سبق ٚبرٯبو ُب الصفحة )(  6)
 (237/ 1) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، (  7)
  سيأٌب ٚبريج ركاياهتم(  8)
 1ط ،مصنفال ،ابن أيب شيبةك  (،572 -1/569كتاب الصبلة، باب كقت الصبح، ) 2، طمصنفال، ( عبد الرزاؽ9)
 (234- 232/ 1) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، ك ، (126-3/124بالفجر:  كتاب الصبلة، باب من كاف يغلس)
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 –كأبعد من زعم أنو ناسخ )ك٥بذا قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: كىو ما ال سبيل إليو ُب ىذه ا٤بسألة. 
  .(1)(للصبلة ُب الغلس -يقصد حديث رافع 

جماعة من أىل ف ، لكن اختلفت طرؽ ا١بمع عندىم،(2)كثراألكعليو مقلك الجمع:  - 
باإلصباح أم أف ا٤براد ، كاتضاحو على ٙبقق طلوع الفجر معُب حديث رافع ٞبلوا العلم 

:  ،(3)كاإلسفار أف يصليها بعد الفجر الثاين قلت ألٞبد بن حنبل: ما معُب قولو )قاؿ أبو بكر األثـر
كاف أبو نعيم يقوؿ ُب حديث رافع بن   :قلت :باف الفجر فقد أسفر أسفركا بالفجر؟ فقاؿ: إذا

نعم كلو سواء إ٭با ىو إذا تبْب  :بالفجر فكلما أسفرًب ّٔا فهو أعظم لؤلجر فقاؿ خديج أسفركا
بأف العرب تقوؿ:  اإلسفار ا٤بأمور بو بتبْب الفجر كاستدؿ بعض من فسر .(4)(الفجر فقد أسفر

قاؿ  .(5)أسفرت ا٤برأة عن كجهها إذا كشفتو كأبانت عنو فدؿ على أف اإلسفار ىو التبيْب كالظهور
فإ٭با  ،يقاؿ ُب ا٤برأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن كجهها قد أسفرت عن كجهها) :األثـر أبو بكر

 قاؿ اإلماـك  .(6)(بل رٞبو اهللكىكذا بلغِب عن أيب عبد اهلل يعِب أٞبد بن حن .ىو أف ينكشف الفجر
كاإلسفار ُب اللغة ىو االنكشاؼ، يقاؿ أسفرت ا٤برأة عن كجهها إذا  ): أبو بكر بن العريب اإلماـ

كأنتم تشكوف ُب طلوعو حرصا  ،سوا بالصبلةلّْ غى كشفتو، فكأنو قاؿ: أسفركا بالفجر، أم بينوه كال تػي 
على ىذا التأكيل و أعظم لؤلجر، ك على طلب األجر لفضل التغليس، فإف صبلتكم بعد تيقن طلوع

                                     
 (.2/70) 1ط ،فتحال ،ابن حجر(  1)
، (، ك 1/205) 1ط ،معالم القننا٣بطايب، ك ، (11/165 :اختالؼ الحديث) 4ط ،األـالشافعي،  ( 2) د  ،المحلىابن حـز

 1ط ،فتحال، ابن حجر(، ك  2/227) 2ط ،البارمفتح  ،ابن رجبك (، 1/234) 1ط ،التبصرة ،اللخميك (، 2/221)د ط 
(2/70.) 
ا٣بطايب، ك  (،4/356)اإلحساف:  1ط ،صحيحال ،ابن حباف، ك (11/165 :اختالؼ الحديث) 4ط ،األـالشافعي، (  3)

، (، ك 1/205) 1ط ،معالم القنن القاضي عياض، (، ك 1/234) 1ط ،التبصرة ،اللخميك (، 2/221)د ط  ،المحلىابن حـز
ابن (، ك  2/232) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك  ،(2/222) 1ط ،شرح العمدة ،ابن تيميةك  (،2/611) 2ط ،كماؿاإل 

  (.2/70) 1ط ،فتحال، حجر
مواقيت  )كتاب 1ط ،القنن .ك٫بوه نقلو اإلماـ الَبمذم عن اإلماـ الشافعي (،4/339)د ط  ،التمهيدابن عبد الرب، (  4)

 (،154اإلسفار بالفجر، الرقم:  الصبلة، باب ما جاء ُب
 (. 2/233) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب(  5)
  .(4/340)د ط  ،التمهيدابن عبد الرب، (  6)
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بعض ؿ أف احتمأف سبب كركد ىذا ا٢بديث ىو ا اإلماـ الشافعي ذكرك  .(1)(ال تتضاد اآلثار
بْب الفجر األكؿ كالفجر الثاين  ٤با أمركا بتعجيل الصلوات جعلوا يصلوهنا ما الصحابة رضي اهلل عنهم
فإف  ؛كأصبحوا إذا كنتم تريدكف بو األجر ،فقيل ٥بم صلوىا بعد الفجر الثاين ،طلبا لؤلجر ُب تعجيلها

 .(2)ذلك أعظم ألجوركم

نو ال يعرؼ ُب اللغة أسفرت ا٤برأة عن اإلماـ ابن رجب بأ وقد تعقبأما االستدالؿ األكؿ ف
كأسفر؛ قاؿ اإلسفار فإ٭با يقاؿ ُب الفجر كالصبح، يقاؿ: سفر،  كجهها، إ٭با يقاؿ: سفرت، كأما

َّمغ جغ مع ُّ  تعاىل:
، كمعناه أضاء كأنار، كيقاؿ: أسفر كجهو من السركر، إذا أنار، كما كاف (3)

َّ هي مي خي ُّ  سر استنار كجهو كأنو فلقة قمر. كمنو قولو تعاىل: إذ النيب 
(4)

فليس  
 .(5)معُب قولو: أسفركا بالفجر إال أنّبكا بو

فإف قيل: قولو: أسفركا ) :(6)قاؿ اإلماـ ا١بصاصه ٝباعة، فردٌ اإلماـ الشافعي  كأما ما احتملو
قيل لو: فهذا يوجب أف يكوف  أسفركا بالفجر، كأصبحوا ّٔا معناه: صلوىا بعد طلوع الفجر.

اإلسفار ىو التغليس، كذلك قلب اللغة كعكس ما يقتضيو لفظ ا٣برب، فإذا ال معُب لقو٥بم ُب كصف 
اليـو األكؿ، كأسفر ُب اليـو الثاين. كعلى أنو تأكيل ٰبيل ُب اليومْب أنو غلس ّٔا ُب  صبلة النيب 

معُب ا٣برب كيبطلو؛ ألنو يصّب ٗبنزلة من قاؿ: صلوا الفرض بعد دخوؿ الوقت، فإنو أعظم ألجوركم 
 .) (7)من أف تصلوىا قبل الوقت، كىذا كبلـ ساقط ال ٯبوز مثلو على النيب 

                                     
 (.378-1/377) 1، طالمقالكابن العريب، (  1)
فتح  ،ابن رجبك (، 1/205) 1ط ،معالم القننا٣بطايب، ك ، (11/165 :اختالؼ الحديث) 4ط ،األـالشافعي، (  2)

 .( 2/232) 2ط ،البارم
 .34سورة ا٤بدثر: اآلية: (  3)
 .39ك، 38: تافسورة عبس: اآلي(  4)
 .(233 /2) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب(  5)
، الجواىر المضيةق. القرشي، 370توُب سنة ىو اإلماـ أٞبد بن علي أبو بكر الرازم ا٤بشهور با١بصاص، الفقيو ا٢بنفي،  ( 6)

  (.4/577) 1، ط المضية
  (.1/526) 1ط ،شرح مختصر الطحاكما١بصاص، (  7)
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٧بموؿ على ٙبقق طلوع الفجر عند خفائو ُب مبدأ كأجاب بعضهم: بأف ذلك )كقاؿ الفاكهاين: 
كُب ىذا ا١بواب نظر، من حيث إف أفعل الٍب للمفاضلة تقتضي ا٤بشاركة كالتفضيل، فيلـز منو: ..طلوعو.

يكوف للمصلي حينئذ أجر عظيم، ال أعظم، كليس األمر كذلك؛  أنو إذا صلى قبل اإلسفار بالفجر أف
ٯبوز لو أف يصلي حينئذ، كمن صلى ُب كقت ٙبـر عليو فيو الصبلة، كيف ألنو إذا مل يتبْب لو الفجر، ال 

كما قالوا ُب قولو   ،ىنا، ٗبعُب عظيم "أعظم"ن كونو عظيما؟! إال أف يقاؿ: إف يكوف لو أجر، فضبلن ع
َّ مئزئ رئ ّٰ  ُّ  تعاىل:

إنو ٗبعُب: ىْب، كأشباه ذلك، فيكوف ا٤بعُب: أسفركا بالفجر، فإنو عظيم  (1)
 .(2)(أجركم، كذلك بسبب التثبت كالتبْب لطلوع الفجر على طريق التحقيق، كاهلل أعلم

لبياف مواقيت  أحاديث إمامة جربيل للنيب  أيضا ىذا ا٤بعُب لئلسفار يعكر عليوك قلت: 
أسفر  ُب اليـو األكؿ بعد ما تبْب طلوع الفجر، كُب اليـو الثاينصلى  جاء فيها أنو  الصبلة، إذ

ُب اليـو األكؿ قبل أف يتبْب الفجر كيتضح  صلى بالنيب  كال يصح أف يقاؿ: إف جربيل  ،ّٔا
  ليصلي ُب اليـو الثاين بعد ما اتضح.

فهذا اللفظ ال ٰبتمل  .(3)(نوركا بالصبح قدر ما يبصر القـو مواقع نبلو)كيرده أيضا حديث: 
ما ىو أكضح ابن حباف  أخرل عند ا٢بافظ ركايةٰبتمل ا٤بعُب الذم فٌسركا بو اإلسفار، بل جاء ُب 

                                     
: اآلية: (  1)  27سورة الرـك
 (.653-2/652) 1ط ،رياض األفهاـالفاكهاين، (  2)
( عن الفضل بن دكْب، نا إبراىيم بن إ٠باعيل ا٤بدين، قاؿ: ٠بعت ىرير 83( رقم )1/78(  أخرجو ابن أيب شيبة ُب ا٤بسند )3)
 ٠بعت جدم رافع بن خديج بو.بن رافع بن خديج، قاؿ: بن عبد الرٞبن ا

كسأؿ ابن أيب حاًب أباه عن ىذا ا٢بديث، كذكره بسنده كمتنو، فأجابو بقولو: حدثنا ىاركف بن معركؼ، كغّبه، عن أيب       
(. كقاؿ ُب موضع آخر من العلل 385( رقم )1/391إ٠باعيل إبراىيم بن سليماف ا٤بؤدب، عن ىرير، كىو أشبو. العلل )

(: قاؿ أيب: ركل أبو بكر بن أيب شيبة ىذا ا٢بديث عن أيب نعيم، عن إًبراىيم بن ًإ٠باعيل بن ٦بيىمّْع، عن 400( رقم )1/397)
. قاؿ أيب: ك٠بعنا من أيب نعيم، كتاب إبراىيم بن إ٠باعيل، الكتاب كلو، فلم يكن ٥بذا ىرير بن عبد الرٞبن، عن جده، عن النيب 
، عن أيب إ٠باعيل ا٤بؤدب. قلت أليب: ا٣بطأ من أيب نعيم، أك من أيب بكر بن أيب شيبة؟ ا٢بديث فيو ذكر، كقد حدثنا غّب كاحد

قاؿ: أرل قد تابع أبا بكر رجل آخر، إما ٧بمد بن ٰبٓب، أك غّبه، فعلى ىذا يدؿ أف ا٣بطأ من أيب نعيم. يعِب أف أبا نعيم أراد أبا 
 .إىل إبراىيم بن إ٠باعيل بن ٦بمع براىيم بن سليمافإإ٠باعيل ا٤بؤدب، كغلط ُب نسبتو، كنسب 

( من طريق أيب إ٠باعيل 4414( رقم )4/277الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 1/301قلت: كأخرجو البخارم ُب التاريخ )      
 ا٤بؤدب، ثنا ىرير بن عبد الرٞبن بن رافع بن خديج األنصارم بو. 
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أصبحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كاف أعظم )كلفظو:  ،ا٤بعُب ُب رد ذلكأصرح ك 
 .(1)(ألجوركم

ألف الصبح ال يتبْب فيها جيدا كٝبع بعضهم بينها ٕبمل األمر باإلسفار على الليايل ا٤بقمرة؛ 
كٞبلو البعض على الليايل القصّبة إلدراؾ النػُّوَّاـ  ،(2)فأمرىم بزيادة التبيْب استظهارا باليقْب ُب الصبلة

إىل اليمن فقاؿ: يا معاذ إذا كنت  ، كلفظو: بعثِب رسوؿ اهلل ديث معاذ كاستدلوا ٕب، الصبلة
قدر ما يطيق الناس كال ٛبلهم، كإذا كاف ُب الصيف فأسفر ُب الشتاء فغلس بالفجر كأطل القراءة 

مل أر من ). قاؿ اإلماـ ابن ا٤بلقن: (3)الناس يناموف فأمهلهم حٌب يدركوابالفجر، فإف الليل قصّب، ك 

                                                                                                                 
هتذيب التهذيب  كثقو الدارقطِب كابن معْب كغّبىم، ،عيل ا٤بؤدب ثقة؛ ألف أبا إ٠باحسنكإذا ثبت ىذا فإسناد ا٢بديث       

كثقو ابن معْب، كذكره ابن حباف ُب الثقات، كقاؿ ابن حجر  ،كىيرىٍير بالتصغّب بن عبد الرٞبن (.30كالتقريب )(، 1/67-68)
 (.502)، كالتقريب (4/265التهذيب )مقبوؿ.  كهتذيب 

بن حدثنا أبو إبراىيم، عن ىرير ( 1003( رقم )2/266)ُب ا٤بسند كتابع أبا إ٠باعيل ا٤بؤدب أبو إبراىيم: أخرجو أبو داكد الطيالسي       
  لببلؿ: أسفر بصبلة الصبح حٌب يرل القـو مواقع نبلهم. بن خديج، عن رافع بن خديج، قاؿ: قاؿ النيب عبد الرٞبن بن رافع 

(: أبو إبراىيم، شيخ أيب داكد ُب ىذا ا٢بديث، الظاىر أنو ٧بمد بن أيب ٞبيد، كىو 3/170قاؿ ٧بقق ا٤بطالب العالية )      
 ضعيف منكر ا٢بديث، فإنو من شيوخ أيب داكد، كمن طبقة تبلميذ ىرير بن عبد الرٞبن، ككاف مدنينا.اه

 (.285-1/284كصحح ا٢بديث الشيخ األلباين ُب اإلركاء )      
ذكر لفظة تعلق ّٔا من جهل صناعة ا٢بديث، كزعم أف اإلسفار بالفجر كتاب الصبلة، باب : اإلحساف) 1، طالصحيح(  1)

ادة، ن قت( من طريق ٰبٓب بن سعيد القطاف، عن ابن عجبلف، عن عاصم بن عمر ب1489( رقم )4/355أفضل من التغليس: 
  (: حسن صحيح.1/179كقاؿ األلباين ُب صحيح موارد الظمآف ) بن خديج.عن ٧بمود بن لبيد، عن رافع 

 1، طرياض األفهاـالفاكهاين، (، ك 4/65) 1ط ،المجموع ،لنوكمكا(، 1/205) 1ط ،معالم القننا٣بطايب، (  2)
(2/652-653.) 
رقم  (2/199كمن طريقو البغوم ُب شرح السنة ) –( 168)رقم 451ص) الشيخ ُب أخبلؽ النيب (  أخرجو أبو 3)
 من طريق يوسف بن أسباط، عن ا٤بنهاؿ بن ا١براح، عن عبادة بن نسي، عن عبد - (8/249، كأبو نعيم ُب ا٢بلية )(356)

 الرٞبن بن غنم، عن معاذ بو.
راح، كىو ا١براح بن ا٤بنهاؿ، انقلب على يوسف قاؿ الشيخ األلباين: كىذا سند ضعيف جدا بل موضوع، آفتو ا٤بنهاؿ بن ا١ب      

بن أسباط، ككذلك قلبو ٧بمد بن إسحاؽ كما ذكر ا٢بافظ ُب اللساف  كىو متفق على تضعيفو، كقاؿ البخارم كمسلم: منكر ا
قي ث كيشرب ا٣بمر. كذكره الرب كاف يكذب ُب ا٢بدي(: 1/213ا٢بديث. كقاؿ النسائي كالدارقطِب:  مَبكؾ، كقاؿ ابن حباف )

من التغليس بصبلة الفجر  باب من اهتم بالكذب. ك٩با يؤكد كذبو ُب ىذا ا٢بديث أنو خبلؼ ما جرل عليو رسوؿ اهلل ُب 
 (.2/371/955دكف تفريق بْب الشتاء كالصيف، كما تدؿ على ذلك األحاديث الصحيحة. األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة )
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قاؿ ّٔذا التفصيل، كلو قيل بو مل يبعد، كبو ٯبمع بْب األحاديث، فالتغليس ٰبمل على الشتاء، 
، ال يصح االستدالؿ بوا٢بديث لكن  .(1)(كاهلل أعلم بذلك ى الصيفر ٰبمل علكحديث اإًلسفا

  .ألنو ضعيف جدا أك موضوع

كٝبع بعضهم بْب ىذه األحاديث بأف ا٤بقصود منها أف يدخل ُب الصبلة مغىلّْسا، كيطيل 
اهلل قاؿ اإلماـ الطحاكم بعد ركايتو آلثار عن عمر كأيب بكر رضي  .(2)القراءة فينصرؼ عنها ميٍسفرا

فلما كاف ما ركينا عن )فيها إطالة القراءة ُب صبلة الصبح حٌب كادت الشمس أف تطلع:  اعنهم
ىو اإلسفار الذم يكوف االنصراؼ من الصبلة فيو، مع ما ركينا عنو من  أصحاب رسوؿ اهلل 

التغليس ال ثبت أف اإلسفار بصبلة الصبح ال ينبغي ألحد تركو، كأف  إطالة القراءة ُب تلك الصبلة،
 .(3)(يفعل إال كمعو اإلسفار، فيكوف ىذا ُب أكؿ الصبلة، كىذا ُب آخرىا

 ١بميع األحاديث فيو إعماال ىو القوؿ با١بمع؛ ألف -إف شاء اهلل تعاىل  –كلعل الراجح 
؛ إذ كيف يرجح بينها كىي كلها صحيحة، مع إمكاف ا١بمع بينها، كاهلل تعاىل الواردة ُب ا٤بسألة

التغليس بصبلة الفجر، ىو   األحاديث أف الغالب من صبلتوأعلم. ٍب إف الذم يدؿ عليو ٦بموع 
: ، ككذا جاء ُب حديث جابر السابق كما يظهر ذلك جليا من قوؿ عائشة رضي اهلل عنها

قاؿ: كنت أتسحر  كعن سهل بن سعد  .(4)يصليها بغلس كاف النيب كالصبح كانوا، أك قاؿ:  
يب أف أدرؾ صبلة الفجر مع رسوؿ اهلل  ُب أىلي، ٍب يكوف سرعة

أف  عن أنس جاء ك  .(5)

                                     
 (.2/239) 1ط ،اإلعالـ بفوائد األحكاـابن ا٤بقلن، (  1)
: كقد ركم األخّبقاؿ ك  (.2/234) 2ط ،فتح البارم، ابن رجبك (، 234-2/233) 1ط ،معانيالشرح الطحاكم، (  2)

 .ُب خبلفو الكبّب، كرجحو الطحاكم ىذا ا٤بعُب عن عطاء، كقالو أيضا من أصحابنا: أبو حفص الربمكي كالقاضي أبو يعلي
 (.237-2/236) 1ط ،معانيالشرح الطحاكم، (  3)
)كتاب ُب الصحيح (، كمسلم 560)رقم ( 1/82)ُب الصحيح، )كتاب مواقيت الصبلة، باب كقت ا٤بغرب، أخرجو البخارم (  4)

ُب السنن (، كأبو داكد 646) رقم( 1/282)ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب استحباب التبكّب  بالصبح ُب أكؿ كقتها ىو التغليس، 
، أكؿ كقت الصبح)كتاب ا٤بواقيت، باب ُب السنن (، كالنسائي 397رقم ) ،(1/69 )قت صبلة النيب كتاب الصبلة، باب ُب ك )
 .( 543) رقم( 1/93)
، باب تعجيل السحور، )ُب الصحيح أخرجو البخارم (  5)  (. 1920) رقم( 1/255)كتاب الصـو
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صليت  قاؿ: كعن مغيث بن ٠بي .(1)صبلة الغداة بغلس... غزا خيرب فصلينا عندىا رسوؿ اهلل 
مع عبد اهلل بن الزبّب الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر، فقلت: ما ىذه الصبلة؟ قاؿ: 

كصح  .(2) كأيب بكر كعمر، فلما طعن عمر أسفر ّٔا عثماف ىذه صبلتنا كانت مع رسوؿ اهلل 
  .(3) أيضا أنو كاف يغلس بصبلة الفجر  عن عثماف

الصبح كالنجـو  كصلٌ إىل أيب موسى األشعرم ُب مواقيت الصبلة: كفيو:  ككتب عمر 
كسئل أبو ىريرة عن مواقيت الصبلة فأجاب:  .(4)بادية مشتبكة، كاقرأ بسورتْب طويلتْب من ا٤بفصل

                                     
ُب الصحيح )كتاب (، كمسلم 371) رقم( 1/59) الصبلة، باب ما يذكر ُب الفخذ، )كتابُب الصحيح أخرجو البخارم (  1)

 .(1365رقم )( 1/558)ا٢بج، باب فضل ا٤بدينة، 
( 10/119)ُب ا٤بسند (، كأبو يعلى 671) رقم( 1/129))كتاب الصبلة باب كقت صبلة الفجر، ُب السنن أخرجو ماجو (  2)

السبب الذم من أجلو أسفر بصبلة الغداة ُب أكؿ ذكر باب ) اإلحساف:  كتاب الصبلة، ُب صحيحو (، كابن حباف 5747رقم )
)كتاب الصبلة، باب الوقت الذم يصلي  (، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار1496( رقم )4/363 ىذه األمة أكؿ ما أسفر ّٔا:

)كتاب الصبلة، باب تعجيل صبلة ُب السنن الكربل (، كالبيهقي 1021( رقم )1/227فيو الفجر أم كقت ىو؟ 
 ( من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا األكزاعي، حدثنا هنيك بن يرًن األكزاعي حدثنا مغيث بن ٠بي بو.1/456الصبح:

كصححو األلباين ُب  : إسناده صحيح،(3/244ُب شرح سنن ابن ماجو ) مغلطام(، ك 1/86) كقاؿ البوصّبم ُب الزكائد      
  (.1/279اإلركاء )

  بتدليس التسوية قد صرح بالسماع ُب ٝبيع طبقات اإلسناد.قلت: كالوليد بن مسلم ا٤بتهم       
( من طريق عفاف: 3257( رقم )1/125شيبة ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب من كاف يغلس بالفجر:  أخرجو ابن أيب(  3)

يعرؼ بعضنا  حدثنا ٞباد بن سلمة أخربين عبداهلل بن إياس ا٢بنفي، عن أبيو قاؿ: كنا نصلي مع عثماف الفجر، فننصرؼ كما
 كجوه بعض.

 ( كمل يذكر فيهما جرحا كال تعديبل.2/82)ُب ( ك 1/280)ُب ا١برح كالتعديل حاًب  د اهلل ىذا كأبوه ترٝبهما ابن أيبكعب       
( من طريق ككيع، عن 3257( رقم )1/125كأخرجو من كجو آخر )كتاب الصبلة، باب من كاف يغلس بالفجر:        

 قاؿ: خدمت الركب ُب زماف عثماف فكاف الناس يغلسوف بالفجر .سلماف  أيبمسعر، عن 
 التقريب: مقبوؿ.  ك  قاؿ فيو الدارقطِب: ٦بهوؿ. كُبكركاتو كلهم ثقات إال أبا سلماف، كا٠بو يزيد بن عبد ا٤بل       
فا١بمع بينو كبْب إسفاره أف ٰبمل فإذا ثبت ذلك عن عثماف الطريق األكىل. كقاؿ:  مذه الطريق تقو قاؿ الشيخ األلباين: فه       

 (1/279اإلركاء )، كاهلل أعلم. يعرفو من سنتو  مت لو األمور رجع إىل التغليس الذاإلسفار على أكؿ خبلفتو، فلما استقر 
كتاب )ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ من طريقو ك  – (1/37/7أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ )كتاب الصبلة، باب كقوت الصبلة: (  4)

 عن عمو أيب سهيل بن مالك، عن أبيو، أف عمر بو.  - (2036( رقم )1/536باب ا٤بواقيت، الصبلة، 
 كركاة السند كلهم ثقات.      
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ٝباىّب العمل عند ىو الذم عليو التغليس بصبلة الفجر ف .(1)الصبح بغبش، يعِب بغلس كصلٌ كفيو 
ىل ىو التغليس بصبلة الفجر، باف ّٔذا أف األكٍ ف الصحابة كالتابعْب كاألئمة آّتهدين،العلماء، من 

قاؿ مل يستمر عليو أصحابو من بعده، ك٥بذا ٍب ، ف الغالب من صبلتو اكا  فضل ٤ب و يكن فيفلو مل
ك٧باؿ أف  ،كأيب بكر كعمر كعثماف أهنم كانوا يغلسوف صح عن رسوؿ اهلل ) :ا٢بافظ ابن عبد الرب

  .(2)(يَبكوا األفضل كيأتوا الدكف كىم النهاية ُب إتياف الفضائل

 : يكلف أمتو كأصحابو ا٤بشقة ُب  كمن الباطل أف يكوف رسوؿ اهلل )كقاؿ اإلماـ ابن حـز
: عمبل فيو مشقة ككلفة كحطيطة -ترؾ النـو ألذ ما يكوف، كخركج الرجاؿ كالنساء إىل صبلة الصبح 

لنصيحة، كعْب كٲبنعهم الفضل كاألجر مع الراحة؛ حاشا هلل تعاىل من ىذا؛ فهذا ضد امن األجر؛ 
  .(3)(الغش كا٢برج كالظلم

كمعلـو أنو كاف ٰبب ما ىو أرفق بأمتو، كأف إيقاع ىذه الصبلة أكؿ الوقت ): (4)كقاؿ اللخمي
  .(5)(يتكلف ذلك ّٔمأثقل عليهم؛ ألف الوقت يدخل عليهم كىم نياـ، فلوال عظم األجر ُب ذلك مل 

بن خديج فأقرب طرؽ ا١بمع إىل الصواب بْب ىذه األحاديث كحديث رافع ىذا كإذا ثبت 
  ا٤براد يكوف ف ،فيها الدخوؿكقت ىو أف ٰبمل معُب األخّب على كقت ا٣بركج من الصبلة، ال

ُب اإلسفار، منها ج ا٤بسلم ُب صبلة الفجر بغلس كٱبر  ل٦بتمعة ىو أف يدخاألحاديث  من ىذه
، (6)اإلماـ الطحاكم ٝباعة من احملققْب، منهمىذا ا٤بعُب رجح  كقدكذلك بإطالة القراءة، 

                                     
اهلل بن رافع موىل أـ  ( عن يزيد بن زياد، عن عبد1/38/9أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ )كتاب الصبلة، باب كقوت الصبلة: (  1)

 .بو ىريرة: أنا أخربؾ... ا٢بديث. كركاة السند كلهم ثقاتكقت الصبلة، فقاؿ أ أنو سأؿ أبا ىريرة عن سلمة زكج النيب 
 (.4/340)د ط  ،التمهيد ابن عبد الرب،( 2)
(3 )،  (.2/221)د ط  ،المحلى ابن حـز
ترتيب ق. 478ىو اإلماـ علي بن ٧بمد أبو ا٢بسن القّبكاين ا٤بعركؼ باللخمي نسبة إىل قبيلة من أصل اليمن، توُب سنة (  4)

 (.8/109ا٤بدارؾ )
 (.1/234) 1ط ،التبصرةاللخمي، (  5)
أًب البياف ٗبا كبينو  ىذاشرح (. كذكر الشيخ األلباين أف اإلماـ الطحاكم ىو من 1/236) 1ط ،شرح المعانيالطحاكم، (  6)

 .(1/287) 1ط ،إركا  الغليل ٗبا أظهر أنو مل يسبق إليو.
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 ،إ٭با ا٤براد بو اإلسفار دكاما ال ابتداء) :قاؿ حيث ابن القيماإلماـ كنصره ، (2)، كالطييب(1)كالبيضاكم
ككيف  ،ال مناقض لو ،لفعلو فقولو موافق، فيدخل فيها مغلسا كٱبرج منها مسفرا كما كاف يفعلو 

 .(5)، كاأللباين(4)كفورمر كمن ا٤بتأخرين ا٤ببا .(3)(لى فعل ما األجر األعظم ُب خبلفويظن بو ا٤بواظبة ع

 .(5)كاأللباين
كال ٗبا حكت عائشة رضي اهلل عنها أف النساء ينصرفن من الصبلة  كال يعَبض على ىذا

ألنو كرد عن أيب برزة  ؛ينصرؼ من الصبلة ُب غلس أنو ظاىره يدؿ الذم ، ك يعرفن من الغلس
كاف ينفتل من صبلة الغداة حْب يعرؼ الرجل جليسو، كيقرأ بالستْب إىل   أف النيب  أيضا األسلمي

الظهر إذا زالت الشمس، كالعصر بْب  ييصل قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  عن أنس جاء ك  .(6)ا٤بائة
صبلتكم ىاتْب، كا٤بغرب إذا غربت الشمس، كالعشاء إذا غاب الشفق، كالصبح إذا طلع الفجر إىل 

  أف النيب  ، فيجاب عن ذلك ما شاىد من فعلوصحايب حكى  إذ كل. (7)أف ينفسح البصر
، كلعل السبب أنو من فعلو نهاكاف ينصرؼ أحيانا من الفجر بغلس على ما رأت عائشة رضي اهلل ع

كأحيانا أخرل ينصرؼ مع بداية اإلسفار على . (8)مل يطل القراءة فيها، كما قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ
كقد كرد عن بعض الصحابة ، مع ترتيلها الٍب كانت من عادتوالقراءة  تولإلطا، قوؿ أيب برزة 

، كما ركم عن الصديق ٤با قرأ بالبقرة، بإسفاروا منها خرجأطالوا القراءة حٌب  رضي اهلل عنهم أهنم 

                                     
 (.1/241) 1ط ،تحفة األبرارالبيضاكم،  ( 1)
 (.211-2/210) 1ط ،شرح المشكاة ،الطييب (2)
 (.3/294) 1ط ،إعالـ الموقعينابن القيم، ( 3)
 (.1/505) 1ط ،تحفة األحوذما٤بباركفورم،   (4)
 (287-1/286) 1ط ،إركا  الغليلاأللباين،  ( 5)
)كتاب ا٤بواقيت،  ُب السنن (، كالنسائي 547) رقم( 1/80))كتاب، باب كقت العصر، ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 6)

 (.525) رقم( 1/90)كراىية النـو بعد صبلة ا٤بغرب، 
ا٤بواقيت، باب آخر كقت الصبح، )كتاب ُب السنن (، كالنسائي 12311( رقم )19/322)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد  (7)
من طريق ( 1544( رقم )1/209) لصبحالكربل )كتاب مواقيت الصبلة، باب آخر كقت االسنن ( كُب 552) قم( ر 1/94)

  (1/280كصححو الشيخ األلباين ُب اإلركاء )صدقة موىل أنس، عن أنس بو.  شعبة عن أيب
 (.2/201) 3، طصحيح البخارم شرح ،ابن بطاؿ (8)
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كركم عن عثماف أنو تبعو على كعن عمر أيضا. كقد ركم أف عمر ىو الذم مد القراءة ُب الفجر، 
 .امتثاؿ ٤با رأكا من فعلو الظاىر منو أنو كفعلهم ىذا  .(1)ذلك

عائشة؛ ألف ٍب إف قولو: حْب يعرؼ الرجل جليسو أم: الذم ٔبنبو، فبل ٱبالف حديث 
الفرؽ بينهما ظاىر، كىو أف حديث أيب برزة متعلق ٗبعرفة من ىو مسفر جالس إىل جنب ا٤بصلي، 

 .(2)فهو ٩بكن، كحديث عائشة متعلق ٗبن ىو متلفف مع أنو على بعد فهو بعيد

ُب ىذه  إذ فيو إعماؿ ١بميع ما صح عنو ، ّٔذا ا٤بعُب تتفق ىذه اآلثار كال ٚبتلف وكلعل
باإلسفار فيو رد القوؿ بالتغليس كحده فيو تعطيل ألحاديث اإلسفار، كالقوؿ بينما ا٤بسألة، 

  .ألحاديث التغليس

يدؿ عليو ٦بموع ألفاظ ا٢بديث  مُب الذا٤بع): بلئاق كقد ٝبع ىذه ا٤بعاين الشيخ األلباين
هو أفضل كأعظم لؤلجر. كما ىو إطالة القراءة ُب الصبلة حٌب ٱبرج منها ُب اإلسفار، كمهما أسفر ف

صريح بعض األلفاظ ا٤بتقدمة، فليس معُب اإلسفار إذف ىو الدخوؿ ُب الصبلة ُب كقت اإلسفار  
كما  كما ىو ا٤بشهور عن ا٢بنفية، ألف ىذا السنة الصحيحة العملية الٍب جرل عليها رسوؿ اهلل 

قبلو، كال ىو التحقق من دخوؿ الوقت كما ىو ظاىر كبلـ أكلئك األئمة،  متقدـ ُب ا٢بديث الذ
فإف التحقق فرض البد منو، كا٢بديث ال يدؿ إال على شيء ىو أفضل من غّبه ال على ما البد منو  

بعض ألفاظ  ا٤بعُب خبلؼ قولو ُب زد على ذلك أف ىذا، لؤلجركما ىو صريح قولو: فإنو أعظم 
 .(3)(ّٔا فهو أعظم لؤلجر ا٢بديث: فكلما أصبحتم

 كحاصل القوؿ أف اإلماـ ابن بطاؿ كافق ٝبهور أىل العلم ُب اعتبار ا١بمع ىو أكىل ا٤بسالك
 لنفي التضاد كاالختبلؼ عن أحاديث الباب، كاهلل تعاىل أعلم.

  

                                     
 (.2/234) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب(  1)
 (.3/450) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، ( 2)
 (.1/286) 1ط ،الغليلإركا  األلباين،  (3)
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 .الصالة في األكقات المنهي عنها: مقألة المبحث الثالث

 المقألة:المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في 

 أحاديث النهي عن الصالة بعد العصر:

عن صبلتْب: بعد الفجر حٌب تطلع الشمس،  قاؿ: هنى رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  -
  .(1)كبعد العصر حٌب تغرب الشمس

يقوؿ: ال صبلة بعد الصبح حٌب  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٣بدرم  -
   .(2) تغيب الشمسترتفع الشمس، كال صبلة بعد العصر حٌب

كأرضاىم  -قاؿ: شهد عندم رجاؿ مرضيوف فيهم عمر بن ا٣بطاب  عن ابن عباس  -
قاؿ: ال صبلة بعد صبلة الصبح حٌب تطلع الشمس، كال صبلة بعد  أف نيب اهلل  -عندم عمر 

 .(3)صبلة العصر حٌب تغرب الشمس

                                     
(، 584) رقم( 1/85)ة بعد الفجر حٌب ترتفع الشمس، )كتاب مواقيت الصبلة، باب الصبلُب الصحيح البخارم أخرجو (  1)

ُب كابن ماجو (، 825) رقم( 1/347)كقات الٍب هني عن الصبلة فيها، )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب األُب الصحيح كمسلم 
كالنسائي ، (1248) رقم( 1/322)العصر، )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، باب النهي عن الصبلة بعد الفجر كبعد السنن 

 . (561) رقم (1/95)اب النهي عن الصبلة بعد الصبح، )كتاب ا٤بواقيت، بُب السنن 
 (،586) رقم (1/85)كب الشمس، يتحرل الصبلة قبل غر  ) كتاب مواقيت الصبلة، باب الُب الصحيح البخارم أخرجو (  2)

ُب كابن ماجو  (،827) رقم (1/347)بلة فيها، )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب األكقات الٍب هني عن الصُب الصحيح كمسلم 
كالنسائي  (،1249) رقم( 1/322)الصبلة بعد الفجر كبعد العصر،  )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، باب النهي عنالسنن 

 (.566) رقم( 1/96)اب النهي عن الصبلة بعد العصر، )كتاب ا٤بواقيت، بُب السنن 
 (،581) رقم (1/84)ة بعد الفجر حٌب ترتفع الشمس، )كتاب مواقيت الصبلة، باب الصبلُب الصحيح البخارم أخرجو (  3)

ُب أبو داكد ك  (،826) قمر  (1/347)قات الٍب هني عن الصبلة فيها، )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب األك ُب الصحيح كمسلم 
)كتاب ُب السنن كابن ماجو  (،1276) رقم( 1/199)فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة،  )كتاب الصبلة باب من رخصالسنن 

ُب السنن كالَبمذم  ،(1250) قمر  (1/322)الصبلة بعد الفجر كبعد العصر، إقامة الصلوات كالسنة فيها، باب النهي عن 
ُب كالنسائي  (،183) رقم( 1/55)الصبلة بعد العصر كبعد الفجر،  ، باب كراىية)كتاب مواقيت الصبلة عن رسوؿ اهلل 

 (562) رقم (1/95)اب النهي عن الصبلة بعد الصبح، )كتاب ا٤بواقيت، بالسنن 
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  .(1)هنى عن الصبلة بعد العصر، إال كالشمس مرتفعة أف النيب  عن علي -

 األحاديث المخالفة لها:

، قالت: كالذم ذىب بو، ما تركهما حٌب لقي اهلل، كما لقي اهلل رضي اهلل عنها عائشةعن  -
ككاف  -تعِب الركعتْب بعد العصر  -دا ككاف يصلي كثّبا من صبلتو قاعتعاىل حٌب ثقل عن الصبلة، 

على أمتو، ككاف ٰبب ما ٱبفف يصليهما، كال يصليهما ُب ا٤بسجد، ٨بافة أف يثقل  النيب 
 .(2)عنهم

 .(3)السجدتْب بعد العصر عندم قط ما ترؾ النيب كعنها قالت:  -

يدعهما سرا كال عبلنية: ركعتاف قبل صبلة  مل يكن رسوؿ اهلل  ركعتافقالت:  هاعنك  -
 .(4)الصبح، كركعتاف بعد العصر

 .(5)يأتيِب ُب يـو بعد العصر، إال صلى ركعتْب ما كاف النيب قالت:  كعنها -

                                                                                                                 
جندب، كقاؿ اإلماـ الَبمذم: كُب الباب عن علي، كابن مسعود، كأيب سعيد، كعقبة بن عامر، كأيب ىريرة، كابن عمر، ك٠برة بن       

، كسلمة بن األكوع، كزيد بن ثابت، كعائشة، ككعب بن مرة، بن عفراء، كالصنإبي، كمل يسمع من النيب كعبد اهلل بن عمرك، كمعاذ 
  صحيح. سة، كيعلى بن أمية، كمعاكية، حديث ابن عباس، عن عمر حديث حسنكأيب أمامة، كعمرك بن عب

(، 1274) رقم( 1/199)فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة،  )كتاب الصبلة باب من رخصُب السنن أخرجو أبو داكد (  1)
 األلباين: صحيحكقاؿ 

  (590) رقم( 1/85))كتاب مواقيت الصبلة كفضلها، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ك٫بوىا، ُب الصحيح أخرجو البخارم  ( 2)
 (1/85)بعد العصر من الفوائت ك٫بوىا،  )كتاب مواقيت الصبلة كفضلها، باب ما يصلىُب الصحيح البخارم أخرجو (  3)

 رقمبعد العصر، )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب معرفة الركعتْب اللتْب كاف يصليهما النيب ُب الصحيح كمسلم  (،591) رقم
(، 1279) رقم (1/199) رتفعة، )كتاب الصبلة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مُب السنن أبو داكد ك (، 835)

 (. 574) رقم( 1/97)ب الرخصة ُب الصبلة بعد العصر، )كتاب ا٤بواقيت، باُب السنن كالنسائي 
 (1/85)بعد العصر من الفوائت ك٫بوىا،  )كتاب مواقيت الصبلة كفضلها، باب ما يصلىُب الصحيح أخرجو البخارم (  4)

  .(592) رقم
 رقم( 1/86))كتاب مواقيت الصبلة كفضلها، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ك٫بوىا، ُب الصحيح أخرجو البخارم (  5)
  (.1274) رقم( 1/199))كتاب الصبلة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ُب السنن كأبو داكد  (،593)
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

كاظب بل ، ا٤بنهي عنو بعد ىذا الوقت عن الصبلة بعد العصر، ٍب صبلىا  هنى النيب 
 حٌب أتاه اليقْب.  عليها

 :ىذا االختالؼ عنلثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ المطلب ا

يقصد أحاديث عائشة رضي اهلل عنها  –قاؿ رٞبو اهلل: فإف قاؿ قائل: إف أحاديث ىذا الباب 
 ، عن الصبلة بعد الصبح حٌب تطلع الشمس، كبعد العصر حٌب تغرب الشمس،معارضة لنهيو -

قاؿ الطربم: ال تعارض بينهما ٕبمد اهلل، ك٥با معاين صحيحة، فكيف السبيل إىل ا١بمع بينهما؟ 
كذلك أف للنهي كجوىا: منها الكراىة، كمنها العـز كالتحرًن، كال سبيل ألمتو إىل علم مراده منها إال 

، ك٤با مل يذكر ُب ظاىر هنيو عن الصبلة بعد العصر كبعد الصبح داللة لسامعو على معُب ببيانو 
صبلىا بعد العصر تبيينا منو ألمتو أف هنيو  نو، فكانت صبلتو الٍبغّب جائز ترؾ بيامراده منو، كاف 

على كجو الكراىة، ال على كجو التحرًن، كتحرٲبو عند بركز حاجب الشمس للطلوع، كعند مغيب 
حاجبها للغركب، كإعبلـ منو ٥بم أف من صلى بعد العصر كبعد الصبح غّب حرج ما مل يوافق كقت 

غركب. كذلك نظّب هنيو إياىم عن ا٤بزعفر بالزعفراف كاستعمالو، كعن لبس ا٤بعصفر الطلوع كال
هنيو عن ذلك على كجو الكراىية ال على كجو التحرًن؛ ألنو  ف، كلبسو إياىا إعبلـ منو ٥بم أفكاألرجوا

أف لو كاف على كجو التحرًن كاف أبعدىم من فعلو؛ ألنو أتقاىم هلل، كأشدىم لو خشية. فإف ظن ظاف 
ذلك كاف خاصا لو دكف أمتو، فقد ظن خطأ، كذلك أف ما خص اهلل بو رسولو فغّب جائز أف يكوف 

ألف اهلل قد ندب عباده إىل غّب مبْب ألمتو إما بنص التنزيل، أك ٖبرب يقطع العذر أنو خاص لو؛ 
خاص لو، مل خص ّٔا دكف أمتو ما مل يوقفهم عليو أنو  التأسي بو، كلو جاز أف يكوف ُب أفعالو الٍب

ف ذلك كذلك باف صحة القوؿ ٤بن ء من أفعالو حٌب يأمرىم ّٔا، كإذا كاألحد التأسي بو ُب شي ٯبز
الظهر، ٍب ذكرٮبا بعدما صلى العصر،  ٍب ذكرٮبا بعد صبلة الصبح، أك نسي ركعٍبالفجر،  نسي ركعٍب

بعد ن طاؼ بالبيت أف لو أف يصليهما ما مل يبد حاجب الشمس للطلوع أك يتدىل للغركب، كأف ٤ب
الطواؼ ما مل يوافق الطلوع كالغركب، ككذلك صبلة ا١بنازة، كصبلة الكسوؼ،  الصبح أف يركع ركعٍب

كأف ٯبتنب فيما مل ٱبف فوتو من ذلك تأخّبه إىل غركّٔا أك طلوعها، كبذلك جاء ا٣برب عن الرسوؿ 
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 لعت الشمس، كمل ينكر على من الفجر، إذ ناـ عنهما، فقضاٮبا بعد ما ط أنو فعل ذلك ُب ركعٍب
 .(1)فعلهما بعد طلوعها

 : تعليق كدراتسة:رابعالمطلب ال

إف النهي عن الصبلة بعد العصر حٌب تغرب الشمس، كبعد الصبح حٌب تطلع الشمس ٩با 
تواتر عنو 

 كرد عن النيب  النهي، لكنالفرائض كالسنن داخلة ُب أف  فهم منوي كظاىرىا، (2)
 :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ: أيب قتادة  حديث، منها: أحاديث أخرل ٚبصص عمـو ىذا النهي

ليس ُب النـو تفريط، إ٭با التفريط ُب اليقظة، فإذا نسي أحدكم صبلة أك ناـ عنها، فليصلها إذا 
قاؿ: من أدرؾ من الصبح ركعة  أف رسوؿ اهلل  أيب ىريرة كحديث  .(3)ذكرىا، كلوقتها من الغد

قبل أف تطلع الشمس، فقد أدرؾ الصبح، كمن أدرؾ ركعة من العصر قبل أف تغرب الشمس، فقد 
 كقات،األُب ٝبيع ٯبوز قضاؤىا ، بل النهيشملها ال يالفرائض الفائتة أف ت فأفاد .(4)أدرؾ العصر

كأما الفرائض فبل خبلؼ ُب قضاء )قاؿ القاضي عياض:  ،(5)ٝباىّب أىل العلمالرأم ىذا على ك 
فرض يومو كمنسيتو ُب ىذين الوقتْب؛ ما مل تطلع الشمس أك تغرب، فإذا طلعت أك غربت فبل 

صبلة  يحنيفة أنو ال يقض عن أيب ء ركمكغركّٔا، إال شيخبلؼ ُب قضاء فرض يومو مع طلوعها 

                                     
 (.212-2/211) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  1)
 (1/396) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، (  2)
(، كأبو 681) رقم( 1/296)بلة، باب قضاء الصبلة الفائتة، )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصُب الصحيح مسلم أخرجو (  3)

)كتاب الصبلة، ُب السنن (، كابن ماجو 437) رقم( 1/73)باب من ناـ عن صبلة أك نسيها،  )كتاب الصبلة،ُب السنن داكد 
اب ما جاء ُب النـو عن )كتاب الصبلة، بُب السنن (، كالَبمذم 698) رقم( 1/133)اب من ناـ عن الصبلة أك نسيها، ب

 ( 615) رقم( 1/103)اقيت، باب فيمن ناـ عن الصبلة، كتاب ا٤بو )ي ُب السنن كالنسائ(، 177) رقم( 1/53)الصبلة، 
كقاؿ الَبمذم: كُب الباب عن ابن مسعود، كأيب مرًن، كعمراف بن حصْب، كجبّب بن مطعم، كأيب جحيفة، كأيب سعيد،       

 كعمرك بن أمية الضمرم، كحديث أيب قتادة حديث حسن صحيح.
ُب كمسلم ، (579) رقم( 1/84)ة، باب من أدرؾ من الفجر ركعة، )كتاب مواقيت الصبلُب الصحيح أخرجو البخارم (  4)

 (608) رقم( 1/270)، باب من أدرؾ ركعة من الصبلة، )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلةالصحيح 
 (.5/169) 1ط ،المجموعالنوكم، (، ك 2/515) 8ط ،المغني ،ابن قدامة(  5)
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كعة فسدت عليو، كال يقولو ُب الغركب، ١بواز صبح يومو مع طلوعها، كأهنا إف طلعت كقد عقد ر 
 . (1)(الصبلة بعد الغركب، كاألحاديث الصحيحة ترد قولو

تصلى الفرائض ُب أم األكقات ا٣بمسة لنائم، كناس، كمؤخر عمدا )قاؿ اإلماـ الصنعاين: ك 
. (2)(حقوكإف كاف آٜبا بالتأخّب؛ كالصبلة أداء ُب الكل، ما مل ٱبرج كقت العامد فهي قضاء ُب 

ففي أم كقت ذكرىا أك استيقظ من نومو أتى ّٔا، ككذا من أدرؾ ركعة فوقتها حْب يذكرىا )كقاؿ: 
قبل غركب الشمس كقبل طلوعها، ال ٰبـر عليو: بل ٯبب عليو أداؤىا ُب ذلك الوقت، فيخص 

  .(3)(النهي بالنوافل دكف الفرائض

ثبلث  كلفظو:  ُب حديث عقبة بن عامراستثنوا األكقات الواردة فقد  قلت: كأما ا٢بنفية
حْب تطلع الشمس بازغة فيهن، أك أف نقرب فيهن موتانا:  ينهانا أف نصلي ساعات كاف رسوؿ اهلل 

 ،(4)حٌب ترتفع، كحْب يقـو قائم الظهّبة حٌب ٛبيل الشمس، كحْب تضيف الشمس للغركب حٌب تغرب
إال أف  .(5)لنهي، كىو متناكؿ للفرائض كغّبىالعمـو ااألكقات الثبلثة ىذه : ال تقضى الفوائت ُب واقالف

ه حديث من أدرؾ ركعة قبل أف تطلع الشمس فقد أدرؾ، فهو صريح كجلي ُب أف ما فات من قو٥بم يردٌ 
 . الوارد ُب حديث عقبة الفرائض ٯبوز قضاؤه ُب ىذه األكقات، فيخصص النهي

نوافل ذات  الفرائض، كىي نوعاف:صلوات غّب تقرر ىذا فالنهي إذف ينصرؼ إىل الكإذا 
٤با كردت تلك األحاديث عن  لكن ،مطلق ال سبب لوتطوع ك بب، كتحية ا٤بسجد، كما يشأّها، س

                                     
 (.3/203) 2ط ،إكماؿ المعلم، القاضي عياض  (1)
 (.207-1/204) 1ط ،تسبل القالـالصنعاين، (  2)
 ا٤بصدر السابق.(  3)
(، كأبو 831) رقم( 1/348))كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب األكقات الٍب هني عن الصبلة فيها، ُب الصحيح أخرجو مسلم (  4)

ُب السنن (، كابن ماجو 3192) رقم( 1/488)باب الدفن عند طلوع الشمس كعند غركّٔا،  )كتاب ا١بنائز،ُب السنن داكد 
ُب السنن (، كالَبمذم 1519) رقم( 1/268))كتاب ا١بنائز، باب ما جاء ُب األكقات الٍب ال يصلى فيها على ا٤بيت كال يدفن، 

(، كالنسائي 1030) رقم( 1/244)شمس كعند غركّٔا، )كتاب ا١بنائز، باب ما جاء ُب كراىية الصبلة على ا١بنازة عند طلوع ال
 .(560) رقم( 1/95))كتاب ا٤بواقيت، باب الساعات الٍب هني عن الصبلة فيها، ُب السنن 

ابن ك (، 1/322) 2ط ،شرح الهداية مع نصب الراية ،٤برغياينكا(، 1/527) 1ط ،شرح مختصر الطحاكما١بصاص، (  5)
 .(2/515) 8ط ،المغني ،ابن قدامةك 
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أشكل على أىل العلم معناىا؛ إذ ظاىرىا  –ها ُب الباب ٯبٚبر  سبق كالٍب –عائشة رضي اهلل عنها 
كبياف  ،توجهيهافاجتهدكا ُب ُب ىذه األكقات، عن التطوع من النهي   يعارض ما تواتر عنو

، ك٥بم ، كرفع ىذا االختبلؼ عنها حٌب تتوافق مع أحاديث النهيا٢بقيقي الذم سيقت ألجلو معناىا
 ُب ذلك مسالك:

؛ إذ ذكر عنو  و، فيما نقل(1)داكد الظاىرماإلماـ قاؿ بو مقلك النقخ:  عنو اإلماـ ابن حـز
أنو أباح التطوع مطلقا بْب العصر كا٤بغرب؛ لكوف أحاديث النهي عن الصبلة ُب ىذا الوقت 

أف أحاديث النهي ىي الناسخة  ااألمر فزعم( 4)ابن بطةك  (3)اف الطحاكمكعكس اإلمام .(2)منسوخة
و، كال يكوف عن شيء مل النهي إ٭با يكوف عن شيء تقدـ فعل فأب لقولو ابن بطة  استدؿك للرخصة؛ 
داـك على تلك  فالثاين يرده قوؿ عائشة رضي اهلل عنها أنو  .نظرفيو كبل القولْب ك  ،(5)يفعل بعد

ألـ سلمة رضي اهلل عنها على النهي ٤با استفسرتو على   هقبض، كاألكؿ يرده إقرار  أف الركعتْب إىل
، مكيف ٱبفى النسخ على الصحابة رضي اهلل عنه٥با. ٍب   لو نسخ النهي لذكره  إذتلك الركعتْب، 

ر  افلم ينقل أحد منهم النسخ، ىذا مع إقر ، معها ن اختلفوا ُب توجيو ىذه األحاديث كالتعاملالذي
ركا بو عمر كَّ ثبت النسخ لذى لو ف ؛(6)يتطوع بعد العصر كاف  رة منعلى ضربو بالدّْ  عمر  كثّب منهم
، فهذا ىؤالء، ٍب كيف ٱبفى على التابعْب، ٍب من بعدىم، كال يعلمو إال بو مل يكن يعلمعمر إف 

                                     
، 11الذىيب، السّب،طق. 270، توُب سنة أبو سليماف البغدادم، رئيس أىل الظاىرىو اإلماـ داكد بن علي بن خلف،  ( 1)
(13/97.) 
(2 )،  (2/48)د ط  ،المحلى ابن حـز
 (1/572: ، باب مواقيت الصبلة)ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة 1ط ،شرح مشكل اآلثارالطحاكم،  ( 3)
، 11الذىيب، السّب، طق. 387توُب سنة ابن بطة، ب ا٤بعركؼا٢بنبلي ،  يالفقيو العراقعبيد اهلل بن ٧بمد احملدث،  ىو ( 4)
(16/529) 
لصبلة، باب مواقيت كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار )ٙبفة األخيار: كتاب ا ،(3/307) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب(  5)

 (1/571الصبلة: 
(، كعبد الرزاؽ 1/303/590الصبلة، باب النهي عن الصبلة بعد الصبح كبعد العصر،  مالك ُب ا٤بوطأ )كتابأخرجو (  6)

 ( من طريق السائب بن يزيد.3964( رقم )2/429ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب الساعة الٍب تكره فيها الصبلة، 
( 3965ك 3963( رقم )2/429 )كتاب الصبلة، باب الساعة الٍب تكره فيها الصبلة،ُب ا٤بصنف عبد الرزاؽ كأخرجو       

 .أيب سعيد ا٣بدرم كزر بن حبيشمن طريق 
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كأٝبع )قاؿ اإلماـ ابن عبد الرب:  اإلٝباع على كراىة التطوع ُب ىذه األكقات. ٝباعةبعيد، بل نقل 
عن الصبلة عند طلوع الشمس، كعند غركّٔا، صحيح غّب منسوخ، إال أهنم  العلماء، أف هنيو 

العلماء ا٤بتقدمْب منهم، ال أعلم خبلفا بْب ): ُب موضع آخرقاؿ . ك (1)(اختلفوا ُب تأكيلو كمعناه
كا٤بتأخرين أف صبلة التطوع كالنوافل كلها غّب جائز شيء منها أف يصلى عند طلوع الشمس كال عند 

أٝبعت األمة على كراىة صبلة ال سبب ٥با ُب ىذه األكقات، كاتفقوا ) :كقاؿ النوكم .(2)(غركّٔا
ك٥بذا قاؿ اإلماـ ابن  .(4)كابن ا٤بلقن، الفاكهاين وقال٫بوه ك  .(3)(على جواز الفرائض ا٤بؤداة فيها

كاهلل تعاىل  .(5)(كأكثر العلماء على أنو ليس ُب ذلك ناسخ كال منسوخ، كىو الصحيح)رجب: 
  أعلم.

لى ما كرد عن عائشة عالنهي باعتبارىا قوال كذلك بَبجيح أحاديث  الترجيح:مقلك  -
الصحيح أف النهي قوؿ كصبلتو فعل، كالقوؿ )رضي اهلل عنها باعتباره فعبل، قاؿ اإلماـ الكرماين: 

كرجح غّبه النهي بالطعن ُب ركاية عائشة رضي اهلل  .(6)(قدـ القوؿ كيعمل بوتعارضا يكالفعل إذا 
أما حديث عائشة رضي اهلل عنها فمختلف ُب متنو، كذلك أنو قد ركم على )قاؿ ا١بصاص:  ،اعنه

٩با ك . (7)(يبيح النفل ا٤ببتدأ بعد العصرما قاؿ، كىذا اللفظ منكر عند ٝبيع األمة؛ ألف أحدا ال 
العصر، ٍب دخل بيٍب، فصلى  أـ سلمة رضي اهلل عنها قالت: صلى رسوؿ اهلل حديث استدؿ بو 

                                     
  (.  4/17)د ط  ،التمهيد ابن عبد الرب،(  1)
  (14/130) ا٤بصدر السابق( 2)
 (. 4/137) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكما(  3)
(. قاؿ ابن عبد الرب: 2/310) 1ط ،اإلعالـ بفوائد األحكاـابن ا٤بلقن، (، ك 2/707) 1ط ،رياض األفهاـالفاكهاين، ( 4)

قاؿ الليث حججت سنة ثبلث عشرة كمائة كعلى ا٤بوسم سليماف بن ىشاـ كٗبكة عطاء بن أيب رباح كابن شهاب كابن أيب مليكة 
كعكرمة بن خالد كعمرك بن شعيب كقتادة كأيوب بن موسى كإ٠بعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعوف 

ُب الكسوؼ فقاؿ النهي قد جاء عن  صر ُب ا٤بسجد فقلت أليوب بن موسى ما ٥بم ال يصلوف كقد صلى النيب اهلل بعد الع
ذكره ا٢بلواين عن ابن أيب مرًن كأيب صاحل كاتب الليث ٝبيعا عن الليث.  .الصبلة بعد العصر فلذلك ال يصلوف كالنهي يقطع األمر

 (.313-3/312)د ط  ،التمهيد
 (.3/307) 2ط ،البارم فتح ،ابن رجب(  5)
 (. 3/285) 1، طالكواكب الدرارمالكرماين، (  6)
 (540-1/539) 1ط ،شرح مختصر الطحاكما١بصاص، (  7)
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 قدـ علي ماؿ، فشغلِب عن: ركعتْب، فقلت: يا رسوؿ اهلل! صليت صبلة مل تكن تصليها؟ قاؿ
إذا فاتتا؟ قاؿ:  . قلت: يا رسوؿ اهلل! أفنقضيهماركعهما بعد الظهر، فصليتهما اآلفركعتْب كنت أ

الصبلة حٌب عائشة رضي اهلل عنها قالت: إذا أردًب الطواؼ بعد العصر كالفجر، فأخركا كأثر  .(1)ال
 .(2)تغيب الشمس أك تطلع

اإلماـ ابن رجب؛ إذ قاؿ بعد ٚبرٯبو لطرؽ  ، ككذا(3)اإلماـ الطحاكم الَبجيحىذا  ح إىل٤بأك 
فقد تبْب ّٔذا كلو أف حديث عائشة كثّب االختبلؼ كاالضطراب، ): حديث عائشة رضي اهلل عنها

كمع اضطرابو كاختبلفو فتقدـ األحاديث  كقد رده بذلك ٝباعة، منهم: الَبمذم كاألثـر كغّبٮبا.
 .(4) (الصحيحة الصرٰبة الٍب ال اختبلؼ فيها كال اضطراب ُب النهي عن الصبلة بعد العصر عليو

 نظر من كجوه، منها: القوؿ بالَبجيح  كُب

أف القوؿ بتقدًن القوؿ على الفعل إ٭با يصح إذا تعذر ا١بمع، أما كقد أمكن ُب ىذه  -
  .أكىل، ألف ا١بمع مقدـ على الَبجيح باالتفاؽ كما تقدـ تقريرها٤بسألة فهو 

                                     
كمن طريقو ابن  – (7028( رقم )12/457)ُب ا٤بسند كأبو يعلى  (،26678( رقم )44/276)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  1)

: ذكر البياف بأف من فاتتو ركعتا الظهر إىل أف يصلي العصر ليس عليو إعادهتماكتاب الصبلة، حباف ُب صحيحو )اإلحساف:   
( من 1793( رقم )1/398كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الصبلة، باب الركعتْب بعد العصر،  - (2653( رقم )6/378

 بو.  طريق يزيد، قاؿ: أخربنا ٞباد بن سلمة، عن األزرؽ بن قيس، عن ذكواف، عن أـ سلمة
( 23/248الكبّب )ا٤بعجم ( من طريق ىدبة بن خالد،  كالطرباين ُب 3084( رقم )5/425كأخرجو ابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا٤بثاين )      
( رقم 1/393من طريق حجاج بن منهاؿ، كالطحاكم ُب شرح معاين اآلثار )كتاب الصبلة، باب الركعتْب بعد العصر،  (501رقم )

كتاب الصبلة، باب ذكر البياف أف ىذا النهي ٨بصوص ببعض الصلوات )الكربل ( من طريق أيب الوليد الطيالسي، كالبيهقي ُب السنن 1763)
( من طريق عبد ا٤بلك بن إبراىيم ا١بدم، أربعتهم عن ٞباد بن سلمة، عن األزرؽ بن قيس، عن ذكواف موىل عائشة، عن 2/457 دكف بعض،

 دكف زيادة: أفنقضيهما؟ قاؿ: ال.  إال أف أبا الوليد زاد ُب اإلسناد: عائشة.  أـ سلمة، بو. لكن
ٍب إف ىذا  عن ٞباد بن سلمة. -كىم ٝباعة من الثقات  –فتبْب أف ىذه زيادة تفرد ّٔا يزيد بن ىاركف من بْب الركاة       

 عنها ىذه الزيادة، فهي إذف شاذة. من طرؽ أخرل، كمل يذكر أحد ٩بن ركلرضي اهلل عنها ا٢بديث صح عن أـ سلمة 
 (540-1/539) 1ط ،شرح مختصر الطحاكما١بصاص، (  2)
 (.1/394) 1، طشرح معاني اآلثارالطحاكم، (  3)
 (3/302) 2ط ،فتح البارمابن رجب، (  4)
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ة، أمر أف الطعن ُب حديث عائشة الصحيح بركايات ىي أقل منو صحة بل ىي ضعيف -
  غريب من اإلماـ ا١بصاص.

 فعبل حكت اال يصح، ألهن ضطرابالاأف ا٢بكم على حديث عائشة رضي اهلل عنها ب  -
إنساف أف من أم  كىم على ركايتها، إذ يستبعد أمعنها يبعد ما فهذا ، مرات عدة تكرر منو 

الناقلة الوحيدة لصبلتو  –رضي اهلل عنها  -ٍب ليست  .تكررت مشاىدتو فعلاإلخبار عن يهم ُب 
 كقد ركل غّب كاحد عن النيب )قاؿ اإلماـ الَبمذم:  غّبىا، بعد العصر، بل نقلو  أنو صلى

 فقد حدث أنو رأل النيب  ، كمن ىؤالء أبو موسى األشعرمقلت: . (1)(بعد العصر ركعتْب
 ،رضي اهلل عنهما ٛبيم الدارم، كزيد بن خالد ا١بهِب كيشهد لو ركايتا .(2)يصلي ركعتْب بعد العصر

ى السجدتْب أما حديث ٛبيم؛ فّبكيو ىشاـ بن عركة عن أبيو قاؿ: خرج عمر على الناس يضرّٔم عل
، فقاؿ: ال أدعهما، صليتها مع من ىو خّب منك؛ رسوؿ اهلل الدارمتميم بعد العصر، حٌب مر بػ

 ً(3)! فقاؿ عمر: إف الناس لو كانوا كهيئتك مل أباؿ. 

                                     
 (184) ٙبت ا٢بديث:  1ط ،قننال ،الَبمذم(  1)
عبد الصمد قاؿ: حدثنا أبو دارس صاحب ا١بور  قاؿ:  ( حدثنا19732( رقم )32/507)ُب ا٤بسند (  أخرجو أٞبد 2)

 حدثنا أبو بردة بن أيب موسى، عن أيب موسى بو.
 ( عن مكي، عن أيب دارس، عن أيب بكر بن أيب موسى، عن أبيو بو.1111( رقم )1/352كأخرجو البخارم ُب التاريخ الكبّب )      
كركل عنو عبد الصمد بن  عن أيب بكر كأيب بردة ابِب أيب موسى، لرك  أيب حاًب:قاؿ فيو ابن أبو دراس ىو إ٠باعيل بن دارس ، ك       

عبد الوارث كغّبه، كقاؿ فيو أبو حاًب: شيخ ليس ٗبعركؼ، كقاؿ ابن معْب: إ٭با يركم حديثا كاحدا، ليس بو بأس. ا١برح كالتعديل 
 . (6/32) كذكره ابن حباف ُب الثقات(، 5/239(، كنقل الذىيب عن ابن معْب ُب ركاية أخرل تضعيفو. ا٤بيزاف )9/425)

( من طريق إبراىيم بن ا٤بستمر العركقي، عن ٰبٓب بن عاصم صاحب 7134( رقم )7/153األكسط )ا٤بعجم كأخرجو الطرباين ُب       
زيادة: ككاف أبو أيب عاصم، عن ٧بمد بن ٞبراف بن عبد اهلل، عن شعيب بن سامل، عن جعفر بن أيب موسى، عن أيب موسى، بو، كعنده 
 موسى يصليهما. قاؿ الطرباين: ال يركل ىذا ا٢بديث عن جعفر بن أيب موسى إال ّٔذا اإلسناد، تفرد بو إبراىيم بن ا٤بستمر.

  رجالو رجاؿ الصحيح غّب أيب دارس قاؿ فيو ابن معْب: ال بأس بو.  (:2/223)مع آّا٥بيثمي ُب  قاؿك       
 حدثنا ٞباد بن أسامة، قاؿ: أخربنا ىشاـ، بو. (16943( رقم )28/141)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  3)

( من طريق الليث 8684( رقم )8/296(، كُب األكسط )1281( رقم )2/58الكبّب )ا٤بعجم كأخرجو مطوال الطرباين ُب       
بن نوفل يتيم عركة، عن عركة، أنو قاؿ: أخربين ٛبيم الدارم، أك أخربت أف ٛبيما بن سعد، عن أيب األسود ٧بمد بن عبد الرٞبن ا

 الدارم... ا٢بديث. 
 كقاؿ الطرباين ُب األكسط: ال يركل ىذا ا٢بديث عن ٛبيم الدارم إال ّٔذا اإلسناد، تفرد بو الليث.       
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لو: السائب موىل كيو أبو سعد األعمى عن رجل يقاؿ كأما حديث زيد بن خالد ا١بهِب؛ فّب 
فضربو  ركعتْب، فمشى إليوركع بعد العصر  -كىو خليفة -أنو رآه عمر بن ا٣بطاب  الفارسيْب عنو:

فو اهلل! ال أدعهما أبدان  بالدرة، كىو يصلي كما ىو، فلما انصرؼ قاؿ زيد: اضرب يا أمّب ا٤بؤمنْب!
يا زيد! لوال أين أخشى أف  عمر، كقاؿ: يصليهما، قاؿ: فجلس إليو اهلل بعد إذ رأيت رسوؿ 

 .(1)ماأضرب فيه يتخذىا الناس سيلَّمان إىل الصبلة حٌب الليل؛ مل

لت استدالؿ اإلماـ ابن رجب على اضطراب عائشة رضي اهلل عنها، بأهنا ٤با سئ كمنها أف -
ربعان، ٍب ٱبرج فيصلي بالناس، ٍب يدخل ألت: كاف يصلي ُب بيٍب قبل الظهر قا؟  النيب تطوع عن 

العشاء، فيصلي ركعتْب، ككاف يصلي بالناس ا٤بغرب، ٍب يدخل فيصلي ركعتْب، كيصلي بالناس 
تسع ركعات فيهن الوتر، ككاف إذا طلع الفجر صلى  ل فيصلي ركعتْب، ككاف يصلي بالليكيدخل بيٍب

فهذا يدؿ على أنو مل يكن يصلي بعد العصر شيئان ُب بيتها؛ ألنو لو كاف ذلك )قاؿ:  .(2)ركعتْب

                                                                                                                 
هلل بن ركاه الطرباين، كرجالو رجاؿ الصحيح... كفيو عبد ا (: كعركة مل يسمع من عمر، كقد2/390كقاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )      

 بن شعيب: ثقة مأموف، كضعفو أٞبد كغّبه.صاحل، قاؿ فيو عبد ا٤بلك 
(: ىو كمن فوقو ثقات رجاؿ الشيخْب، فهو إسناد صحيح إف سلم من االنقطاع، 7/1428الصحيحة )ُب كقاؿ األلباين       

 . كبو أعلو ا٥بيثمي.-لليثكىو كاتب ا -كمن ضعف ُب ابن صاحل 
حدثنا سعيد بن سليماف، عن  -( 214( رقم )1/318)كما ُب بغية الباحث –ُب ا٤بسند كأخرجو ا٢بارث بن أسامة       

ٛبيما الدارم يصلي بعد العصر فضربو بالدرة فقاؿ ٛبيم: يا عمر مل تضربِب ُب صبلة صليتها مع  بياف، عن كبرة قاؿ: رأل عمر 
  .قاؿ عمر: يا ٛبيم ليس كل الناس يعلم ما تعلم رسوؿ اهلل 

 .ككبرة مل يلق عمر      
 – (3972رقم ) (432 -2/431أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب الساعة الٍب يكره فيها الصبلة، (  1)

من  -(5167ك 5166رقم ) (5/228) كالطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب، (17036( رقم )28/265)ُب ا٤بسند أٞبد  وكمن طريق
 طريق أيب سعد األعمى، عن رجل يقاؿ لو: السائب موىل الفارسيْب، عن زيد بن خالد ا١بهِب بو. 

( بعدما عزاه ألٞبد كالطرباين: كإسناده حسن. كتعقبو األلباين ُب الصحيحة 2/390كقاؿ ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزكائد )      
د كال ابن حباف، كلذلك قاؿ ا٢بافظ ُب التقريب: ٦بهوؿ. فلعل ا٥بيثمي يعِب أنو (: أبو سعد األعمى مل يوثقو أح7/1429)

 حسن لغّبه بالنظر إىل ما تقدـ. كاهلل أعلم.
ُب الصحيح (، كمسلم 1182) رقم( 1/159الركعتْب قبل الظهر، ))كتاب التهجد، باب ُب الصحيح البخارم أخرجو  ( 2)

)كتاب الصبلة، باب ُب السنن كأبو داكد ، (730) رقم( 1/314اب جواز النافلة قائما كقاعدا، ))كتاب صبلة ا٤بسافرين، ب
باب  )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها،ُب السنن كابن ماجو ، (1251) رقم( 1/195يع أبواب التطوع كركعات السنة، )تفر 
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ألهنا رضي اهلل عنها   لو؛م سلٌ ال ي (1) (.لذكرتو كما ذكرت صبلتو ُب بيتها بعد الظهر كا٤بغرب كالعشاء
ٰبتمل أف كبْب ىذه الصبلة، الٍب  (2)كألمتو شرعت لو  ؽ بْب السنن الركاتب الٍبكانت تفرٌ 

كال يصليهما ُب ا٤بسجد ٨بافة أف يثقل على أمتو، ككاف : ، إذ جاء عنها من خصائصوتكوف 
إ٭با قضاٮبا ُب البداية  ثت بكل حديث على حدة، كذلك أف النيب فحدٌ  .(3)ٰبب ما ٱبفف عنهم

من الركعتْب بعد الظهر أم الٍب حكت عائشة أهنا من الركاتب، ٍب ثبَّتهما بعد ذلك، كىذا ليس فيو 
   أم تعارض أك اضطراب من عائشة رضي اهلل عنها.

لها بصبلة النيب هإحالة عائشة رضي اهلل عنها ا٢بديث على أـ سلمة ليس ١بكمنها أف  -
  بعد العصر، بل ١بهلها لسبب قضاء النيب  تْب الركعتْب، إذ قضاٮبا ُب بيت أـ سلمة، ا٥ب

كالسبب حصل ُب يـو أـ سلمة، فهي إذف أعلم من عائشة بالقصة، فلذلك أحالت عليها، كاهلل 
 .تعاىل أعلم

 أف ٣بوفها مناتْب الركعتْب، بعدـ علمها ّٔعنها عائشة رضي اهلل جواب كٲبكن أف يكوف  
على ما فهمتو من ا٣بليفة، كىذا بناء  رسلواألف ىؤالء القـو الذين سألوىا أ، بعد العصر سنة اتتخذ

ككاف ال يصليهما ُب ا٤بسجد ٨بافة أف ، إذ جاء ُب ركاية ٥با: كأحوالو رضي اهلل عنها من فعلو 
   .(4)يثقل على أمتو

                                                                                                                 
باب ما جاء ُب  )كتاب مواقيت الصبلة،ُب السنن مذم َب كال (،1164) رقم( 1/207، )ما جاء ُب الركعتْب بعد ا٤بغرب

  ( 436) رقم( 1/118، )الركعتْب بعد العشاء
 .(3/302) 2ط ،فتح البارمابن رجب، (  1)
، كالَبمذم ُب السنن (728( رقم )1/313أخرج مسلم ُب الصحيح )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب فضل السنن راتبة، )(  2)

ُب السنن (، كالنسائي 415( رقم )1/113)، فيمن صلى ُب يـو كليلة ثنٍب عشرة ركعة من السنةباب ما جاء )كتاب الصبلة، 
( 1798) رقم( 1/291، )باب ثواب من صلى ُب اليـو كالليلة ثنٍب عشرة ركعة سول ا٤بكتوبة)كتاب قياـ الليل كتطوع النهار، 

ما من عبد مسلم يصلي هلل كل يـو ثنٍب عشرة ركعة  ، يقوؿ:، أهنا قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل عن أـ حبيبة، زكج النيب 
 كُب الباب عن أيب ىريرة كعائشة، كابن عمر كغّبىم. .تطوعا، غّب فريضة، إال بُب اهلل لو بيتا ُب ا١بنة، أك إال بِب لو بيت ُب ا١بنة

 تقدـ ٚبرٯبو ُب أحاديث الباب.(  3)
 تقدـ ٚبرجو ُب أحاديث الباب.(  4)
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تقول على ا٣بدش ُب صحتو،  الحديث عائشة رضي اهلل عنها مثل ىذه االعَباضات على ف
، كيكفيو صحة ٚبريج اإلماـ البخارم لو، ٍب مل يتكلم عليو ثابت عن رسوؿ اهلل  فهو حديث

قد )قاؿ اإلماـ ابن ا٤بنذر: أحد من أئمة النقد كالعلل فيما استدركوه على اإلماـ البخارم. ك٥بذا 
و مقاال أنو كاف يصلي بعد العصر بإسناد ثابت ال أعلم ألحد من أىل العلم في ركينا عن رسوؿ 

على كقت طلوع  على أف النهي إ٭با كقع ُب ذلك كقاؿ: فدلت األخبار الثابتة عن النيب  ركعتْب.
فمما دؿ على ذلك حديث علي بن أيب طالب كابن عمر كعائشة رضي اهلل  ،الشمس ككقت غركّٔا

 .(1)(كىي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد ال مطعن ألحد من أىل العلم فيها ،عنهم

إال أهنم اختلفوا ُب كيفية ا١بمع بْب ىذه ، ٝباىّب أىل العلمكعليو مقلك الجمع:  -
فمنعوا التطوع مطلقا  من خصائصو، كفعل النيب  ،فبعضهم ٞبل أحاديث النهي على األمة، األحاديث

 .(4)كطائفة من ا٢بنابلة ،(3)أكثر ا٢بنفيةك  (2)كأصحابو ىو مذىب مالكك سواء كاف ذا سبب أك ال، 

ٕبديث أـ سلمة رضي اهلل عنها السابق كالذم كرد فيو: قلت: يا  (5)كقد استدؿ ا٢بنفية 
قاؿ اإلماـ الطحاكم: دؿ ذلك على أف حكم غّبه فيهما  أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قاؿ: ال.رسوؿ اهلل 

. (6)إذا فاتتاه خبلؼ حكمو، فليس ألحد أف يصليهما بعد العصر، كال أف يتطوع بعد العصر أصبل
قاؿ: رأيت عبد اهلل بن الزبّب يصلي ركعتْب  كمن األدلة الٍب استدؿ ّٔا حديث أيب سعيد ا٣بدرم 

أنو كاف يصلي ركعتْب بعد  ربتِب عائشة عن رسوؿ اهلل بعد العصر، فقلت: ما ىذ؟ قاؿ: أخ
: فأشهد لسمعت رسوؿ اهلل ة، فسألتها، فقالت: صدؽ، فقلتالعصر ُب بيٍب، قاؿ: فأتيت عائش

                                     
 . (91ك 3/88) 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر، (  1)
 (.387-1/386) 1ط ،التبصرة، خميللا(، 2/210) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،(  ابن بطاؿ2)
بدائع (، كالكاساين، 1/197) 2، طتحفة الفاها السمرقندم، ك (، 1/398) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، (  3)

 (.1/296) 2، طالصنائع
 (.3/304) 2ط ،فتح البارم، ابن رجبك (، 2/529) 8ط ،المغنيابن قدامة، ( 4)
 .(1/196) 2، طتحفة الفاها السمرقندم، ك (، 1/398) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم، (  5)
 .(1/398) 1ط ،شرح معاني اآلثارالطحاكم،  (6)
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  ،يقوؿ: ال صبلة بعد العصر حٌب تغرب الشمس، كال صبلة بعد الفجر حٌب تطلع الشمس
 . (1)يفعل ما أمر، ك٫بن نفعل ما أمرنا فرسوؿ اهلل 

كىو قوؿ أكثر ُب النوافل الٍب ال سبب ٥با،  للنيب كحصر البعض اآلخر ا٣بصوصية 
من فعلو ٥بما على  كما ركم عن النيب )قاؿ اإلماـ القرطيب:  ،(3)كٝباعة من العلماء ،(2)الشافعية

سلمة، فقد ذكرت أـ سلمة القضية، ٛبمتها عائشة رضي اهلل عنها بقو٥با: ٍب أثبتها،  ما ُب حديث أـ
ككاف إذا صلى صبلة أثبتها، كقد ركل أبو داكد، عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: إف رسوؿ اهلل 

  كىذا نص جلي ُب (4)كاف يواصل، كينهى عن الوصاؿ، كيصلي بعد العصر، كينهى عنها .
 .(5)(ذلك، فبل ينبغي ألحد أف يصلي ُب ىذه األكقات ا٤بنهي عنها نفبل مبتدأب خصوصيتو 

ك٤با فاتتو الركعتاف بعد الظهر، قضاٮبا بعد العصر، كداـك عليهما، )قاؿ اإلماـ ابن القيم: ك 
كاف إذا عمل عمبل أثبتو، كقضاء السنن الركاتب ُب أكقات النهي عاـ لو كألمتو، كأما  ألنو 

 .(6)(الركعتْب ُب كقت النهي، فمختص بوا٤بداكمة على تلك 

ما ترؾ السجدتْب بعد العصر عندم ): رضي اهلل عنها عائشة ركاية ُب كقاؿ اإلماـ الصنعاين
صبلٮبا قضاء لنافلة الظهر  . فقد أجيب عنو: بأنو قط كُب لفظ: مل يكن يدعهما سرا كال عبلنية

٤با فاتتو، ٍب استمر عليهما؛ ألنو كاف إذا عمل عمبل أثبتو، فدؿ على جواز قضاء الفائتة ُب كقت 

                                     
عن معمر، عن أيب ( 3962( رقم )2/429 ،الساعة الٍب يكره فيها الصبلة ( أخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو )كتاب، باب1)

 ىاركف العبدم، عن أيب سعيد ا٣بدرم بو.
 كأبو ىاركف، ضعيف ا٢بديث.       

 .(403-1/402) 1ط ،فتح العزيزالرافعي، ( 2)
 (.533ك2/529) 8ط ،المغنيابن قدامة، ك  (،4/312) 1ط ،كشف المشكلابن ا١بوزم، ( 3)
(، 1280) رقم( 1/199))كتاب الصبلة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، ُب السنن أخرجو أبو داكد (  4)

ابن إسحاؽ، عن ٧بمد بن عمرك بن عطاء، عن ذكواف موىل   ( من طريق3899( رقم )4/174األكسط ) ا٤بعجم كالطرباين ُب
 عائشة بو.

 كفيو عنعنة ٧بمد بن إسحاؽ كىو مدلس.      
 (.2/466)، 3ط ،المفهمالقرطيب، (  5)
 (.1/308)، 16ط ،زاد المعادابن القيم، (  6)



283 
 

الكراىة، كبأنو من خصائصو جواز النفل ُب ذلك الوقت، كما دؿ لو حديث أيب داكد عن عائشة: 
 . (1)(ككاف يواصل كينهى عن الوصاؿ أنو كاف يصلي بعد العصر كينهى عنها،

ُب أفعالو كلها إف كانت  ي بو كالقوؿ با٣بصوصية ٰبتاج إىل دليل، إذ األصل ىو التأسٌ 
قاؿ كىذه األحاديث ا٤بستدؿ ّٔا غّب صحيحة، ك٥بذا ، حٌب يرد دليل يثبت ا٣بصوصية، تعىبُّدية

ي، ألنو لو كاف على كجو التحرًن  التأسٌ اإلماـ الطربم: كا٣بصوصية ٙبتاج إىل دليل، إذ األصل ىو 
كاف أبعدىم من فعلو؛ ألنو أتقاىم هلل، كأشدىم لو خشية. فإف ظن ظاف أف ذلك كاف خاصا لو 
دكف أمتو، فقد ظن خطأ، كذلك أف ما خص اهلل بو رسولو فغّب جائز أف يكوف غّب مبْب ألمتو إما 

ي بو، كلو جاز أف هلل قد ندب عباده إىل التأسٌ بنص التنزيل، أك ٖبرب يقطع العذر أنو خاص لو؛ ألف ا
ي بو ُب يكوف ُب أفعالو الٍب خص ّٔا دكف أمتو ما مل يوقفهم عليو أنو خاص لو، مل ٯبز ألحد التأسٌ 

 .(2)(شيء من أفعالو حٌب يأمرىم ّٔا

بل ىنا  ،كعدـ التخصيص حٌب يقـو دليل بو األصل االقتداء بو )قاؿ اإلماـ النوكم: ك 
 ،بْب أهنا سنة الظهر، كمل يقل ىذا الفعل ٨بتص يب داللة ظاىرة على عدـ التخصيص، كىي أنو 

 .(3)(كسكوتو ظاىر ُب جواز االقتداء

أف هنيو كصبلتو بعد العصر إ٭با فعلها لبياف كٞبل بعضهم أحاديث النهي على الكراىة، 
، كأقره اإلماـ ابن بطاؿ كما الطربم و اإلماـقالعلى كجو الكراىة، ال على كجو التحرًن، األكؿ ىو 

 .سبق النقل عنهم

فأجاز الصبلة بعد العصر كبعد  ،بعضهم ٞبل أحاديث النهي على كقت الطلوع كالغركبك 
سئلت عن  إذ ثبت عنها أهنا ؛الفجر، إال كقت الطلوع كالغركب، منهم عائشة رضي اهلل عنها

عن الصبلة إذا طلعت الشمس، كإذا  ؛ إ٭با هنى رسوؿ اهلل الصبلة بعد العصر، فقالت: صلّْ 

                                     
 (207-1/204)، 1ط ،تسبل القالـالصنعاين، (  1)
 (.212-2/211) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿ(  2)
 (.4/146) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، ( 3)
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 .(2)أف يتحرل طلوع الشمس كغركّٔا قالت: كىم عمر، إ٭با هنى رسوؿ اهلل . ك (1)غربت الشمس
ينهى عن الصبلة إال عند طلوع الشمس، فإهنا تطلع بْب قرين  قاؿ: مل يكن ،ببلؿ  كمنهم

على أف النهي إ٭با كقع  دلت األخبار الثابتة عن النيب )قاؿ: . كمنهم اإلماـ ابن ا٤بنذر (3)الشيطاف
فمما دؿ على ذلك حديث علي بن أيب طالب  ،ُب ذلك على كقت طلوع الشمس ككقت غركّٔا

كابن عمر كعائشة رضي اهلل عنهم كىي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد ال مطعن ألحد من أىل العلم 
صلى بعد العصر صبلة كاف يصليها بعد الظهر،  : قد ثبت أف نيب اهلل . ٍب خرج ىذه كقاؿفيها

كىي صبلة تطوع، فإذا جاز أف يتطوع بعد العصر بركعتْب جاز أف يتطوع ا٤برء ما شاء  ،شغل عنها
 .(4)(عن التطوع فيها من التطوع إذا اتقى األكقات الٍب هنى رسوؿ اهلل 

أحاديث  ااعترب حيث  األلباينابن حـز ك  افماماإلكقريب من ا٤بسلك السابق ما ذىب اليو 
هنى عن الصبلة بعد العصر إال  النيب أف ، كلفظو: حديث علي  النهي مطلقة يقيدىا

الصبلة بعد  افأجاز  .(5). )كُب ركاية: إال أف تكوف الشمس بيضاء نقية مرتفعة(مرتفعةكالشمس 
 .(1)العصر ما مل تصفر الشمس

                                     
كتاب الصبلة، باب ذكر خرب فيو  اإلحساف:  )ُب صحيحو (، كابن حباف 25126( رقم )42/60)ُب ا٤بسند أخرجو أٞبد (  1)

( من طريق ٧بمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ا٤بقداـ بن شريح، عن 1568( رقم )4/436كالدليل على صحة ما ذىبنا إليو: 
 أبيو، عن عائشة بو. كإسناده صحيح.

. (833) رقم( 1/349)، ال تتحركا بصبلتكم طلوع الشمس )كتاب صبلة ا٤بسافرين، باب ُب الصحيح أخرجو مسلم(  2)
 كمعُب قو٥با: كىم عمر  أم: فيما ركل من النهي عن الصبلة بعد الفجر كبعد العصر.قاؿ ابن رجب: 

( رقم 5/123)كتاب الصبلة، باب من كاف ينهى عن الصبلة عند طلوع الشمس، ُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة أخرجو (  3)
( من طرؽ، عن 1070( رقم )1/352)ُب ا٤بعجم الكبّب  (، كالطرباين23887( رقم )39/321)ا٤بسند  ُب (، كأٞبد7436)

 قيس بن مسلم، عن طارؽ بن شهاب، عن ببلؿ بو. كركاتو كلهم ثقات.
 .(91- 3/88) 1ط ،األكتسط ابن ا٤بنذر،( 4)
ُب السنن  (، كأبو داكد 1073( رقم )2/322)ُب ا٤بسند  (، كأٞبد110( رقم )1/104)ُب ا٤بسند خرجو الطيالسي أ(  5)

)كتاب ا٤بواقيت، ُب السنن  (، كالنسائي1274) رقم( 1/199))كتاب الصبلة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، 
ض كابن خزٲبة ُب صحيحو )كتاب الصبلة، باب ذكر ا٣برب ا٤بفسر لبع (،573) رقم( 1/97)باب الرخصة ُب الصبلة بعد العصر، 

إ٭با هنى عن الصبلة بعد العصر حٌب تغرب الشمس إذا كانت الشمس غّب  اللفظة آّملة الٍب ذكرهتا، كالدليل على أف النيب 
كابن حباف ُب صحيحو  (،1080( رقم )3/88(، كابن ا٤بنذر ُب األكسط )1284( رقم )1/634مرتفعة، فدانت للغركب، 

(، كالبيهقي ُب 1545( رقم )4/412ٍب من أجلها هني عن الصبلة ُب ىذين الوقتْب: )اإلحساف: كتاب الصبلة، باب ذكر العلة ال
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بن الزبّب،  عبداهللك  طالب، العصر كالشمس مرتفعة: علي بن أيبك٩بن رخص ُب الصبلة بعد 
كٛبيم الدارم، كأبو أيوب، كأبو موسى، كزيد بن خالد ا١بهِب، كالنعماف بن بشّب، كعائشة، كأـ 
سلمة، كببلؿ، كأبو الدرداء رضي اهلل عنهم أٝبعْب كمن التابعْب: األسود بن يزيد، كمسركؽ، 

د الرٞبن بن األسود، كعبداهلل بن أيب ا٥بذيل، كعبد الرٞبن بن كشريح، كعمرك بن ميموف، كعب
ك٩با استدؿ بو من ذىب  .(2)عطاء، كابن جريجك ، سك كعبيدة، كاألحنف بن قيس، كطاك البيلماين، 
  حديث علي السابق. إىل ذلك

إذ ٤با استفسرت النيب  ؛رضي اهلل عنها حديث أـ سلمة لكن يعكر عليوكىذا القوؿ لو كجو، 
  عن الصبلة ُب ىذا الوقت، أجأّا بأف ىاتْب الركعتْب  ونهيمذكرة إياه بعن صبلتو بعد العصر

قو٥با، كتأكيد  ألـ سلمة رضي اهلل عنها على إ٭با ٮبا قضاء للنافلة بعد الظهر، فهذا إقرار منو 
 أنو أكنسخ،  ، أكلو كاف ىناؾ ٚبصيص ٥بذا النهي ٗبا جاء ُب حديث علي فالستمرار النهي، 

٥با؛ ألنو ال ٯبوز ُب حقو تأخّب البياف  ك٘بهلو أـ سلمة رضي اهلل عنها لبينو ، من خصائصو 
 عن كقت ا٢باجة، كاهلل تعاىل أعلم.

آخر، كذكر أنو مل ٯبد أحدان سبق إليو، قاؿ: ٲبكن أف تكوف  مسلكاكسلك اإلماـ ابن رجب 
الصحابة النهي عن الصبلة بعد العصر حٌب تغرب  عائشة  رضي اهلل عنها  ٤با بلغها عن عمر كغّبه من

الشمس، ظنت أهنم ينهوف عن الصبلة ٗبجرد دخوؿ كقت العصر، كما قاؿ ذلك كثّب من العلماء أك 
 أكثرىم ُب النهي عن الصبلة بعد الفجر، أف النهي يدخل بطلوع الفجر كما سبق ذكره.

                                                                                                                 
( رقم 2/381( كالضياء ُب ا٤بختارة )2/458الكربل )كتاب الصبلة، باب ذكر البياف أف ىذا النهي ٨بصوص ببعض، السنن 

 ( من طرؽ عن ىبلؿ بن يساؼ، عن كىب بن األجدع، عن علي بو.763)
كالعراقي ُب طرح  ،(2/381) كالضياء ُب ا٤بختارة (،2/71كابن حـز ُب احمللى ) (،٤3/88بنذر ُب األكسط )كصححو ابن ا      

كاأللباين ُب ، (2/42/610) كالشيخ شاكر ُب التعليق على ا٤بسند (،2/80كابن حجر ُب الفتح )، (2/187التثريب )
 (،1/378/200الصحيحة )

(1 ) ،  (.389-1/388)د ط  ،الصحيحةاأللباين، (، ك 2/71)د ط  ،المحلىابن حـز
ابن عبد الرب، (، ك 2/207) 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿك (، 96-95، 3/93) 1ط ،األكتسطابن ا٤بنذر، (  2)

  .(3/278) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 4/201) 1، طالتمهيد
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العصر ركعتْب ُب بيتها، ككاف  أنو يصلي قبل صبلة ككانت عائشة عندىا علم من النيب 
صلى ُب بيتها مرة ركعتْب بعد العصر، فكانت ترد بذلك كلو  عندىا ركاية عن أـ سلمة أف النيب 

فإذا كقع التحقيق معها ُب الصبلة بعد صبلة العصر كما أرسل الصبلة بعد العصر. قوؿ من هنى عن 
بعد صبلة  أـ سلمة؛ ألف صبلة النيب  إليها معاكية يسأ٥با عن ذلك تقوؿ: ال أدرم، كٙبيل على

ُب بيتها؛ كذلك بعد  أخربهتا بو أـ سلمة، كإ٭با رأت عائشة صبلة النيب  العصر مل تره عائشة، إ٭با
تركم حديث أـ سلمة كترسلو،  -حيانان أ -كقبل صبلة العصر، مع أهنا كانت دخوؿ كقت العصر 

 .(1)كال تسمي من حدثها بو

ما فهمو من لكن  الباب،ُب ىذا  ةفختلا٤باألحاديث كىذا كجو حسن ٯبمع بْب عامة 
عقب صبلتو  كيف كاف يصنع رسوؿ اهلل شرٰبا سأ٥با  أف يرد عليو رضي اهلل عنها عائشة  حديث

ٍب يصلي بعدىا ركعتْب، ٍب كاف يصلي  (2)الظهر كعقب صبلتو العصر؟ قالت: كاف يصلي ا٥بجّب
يضرب رجبل رآه يصلي بعد العصر  ، فقلت ٥با: فأنا رأيت عمر بعدىا ركعتْبالعصر، ٍب يصلي 

ا، كلكن قومك أىل اليمن صبلٮب ركعتْب، فقالت: لقد صبلٮبا عمر، كلقد علم أف رسوؿ اهلل 
وا بعدىا إىل كإذا صلوا العصر صل ،ككانوا إذا صلوا الظهر صلوا بعدىا إىل العصر (3)قـو طغاـ

  .(4) ا٤بغرب، فقد أحسن

                                     
  (3/309)ا٤بصدر السابق (  1)
 أم: الظهر( 2)
 (.2/114 مادة طغم،) 2ط ،النهايةابن األثّب، الطغاـ كالطغامة: من ال عقل لو كال معرفة.   (3)
 -( 2325( رقم )3/164كمن طريقو: السَّرَّاج ُب مسنده ) -( 1573( رقم )3/894)ه أخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب مسند( 4)

كالطحاكم ُب شرح مشكل اآلثار )ٙبفة األخيار: كتاب الصبلة، باب أخربنا عبيد اهلل )زاد السراج: ابن موسى، كالنضر بن مشيل(، 
  كلهم عن إسرائيل عن ا٤بقداـ بن شريح عن أبيو قاؿ: سألت عائشة بو. (569( رقم )1/571مواقيت الصبلة: 

ن شريح عن الشيخْب؛ غّب ا٤بقداـ ب صحيح عزيز، رجالو كلهم ثقات رجاؿقاؿ الشيخ األلباين ُب إسناد إسحاؽ: كىذا إسناد 
 .(7/1426)ك( 6/1013أبيو، كٮبا ثقتاف من رجاؿ مسلم. الصحيحة )
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كيرده أيضا حديث عن أيب سلمة، أنو سأؿ عائشة عن السجدتْب اللتْب كاف رسوؿ اهلل  -
 ؟ فقالت: كاف يصليهما قبل العصر، ٍب إنو شغل عنهما، أك نسيهما يصليهما بعد العصر

  .(1)فصبلٮبا بعد العصر، ٍب أثبتهما، ككاف إذا صلى صبلة أثبتها

ككذلك فتواىا ، (2)عنها إذ كانت تصلي بعد العصر كيرده أيضا فعل عائشة رضي اهلل -
  .، كال أفتت بو غّبىافلو مل تره يصليهما بعد صبلة العصر ما صلتهما بعدهبذلك؛ 

رضواف  بْب الصحابة (3)كما يرده أيضا أنو يبعد أف ينتشر النهي عن الصبلة بعد العصر - 
أف النهي إ٭با ىو عن الركعتْب  عائشة رضي اهلل عنها تظنك  كضرب عمر بالدرة من صبلىا، ،اهلل عليهم

كالٍب ال يفهم منها إال  -، ٍب تركم أحاديث الباب بتلك الصيغة بعد دخوؿ كقت العصر كقبل صبلهتا
 قوؿ من هنى عن الصبلة بعد العصر، كاهلل تعاىل أعلم. ردل -النهي عن الصبلة بعد العصر

يث؛ إذ ال ٦باؿ للَبجيح بينها مع صحتها كلها عن كلعل الراجح ىو ا١بمع بْب ىذه األحاد
عن النهي الذم يظهر يل بعد ىذا العرض لؤلقواؿ كاآلراء أف  ٍب، كلعدـ ثبوت النسخ فيها، رسوؿ اهلل 

 ، منها:كذلك ّٓموعة من األدلةال يشمل السنن الركاتب كذكات األسباب،  الصبلة بعد العصر كالصبح

 ُب حديث أـ سلمة رضي اهلل عنها.مر كما   لركعٍب الظهر بعد العصر النيب  قضاء  -

قاؿ: يا بِب عبد مناؼ ال ٛبنعوا أحدا  أف رسوؿ اهلل  حديث جبّب بن مطعم  -
فركعٍب الطواؼ من ذكات األسباب، . (4)طاؼ ّٔذا البيت كصلى أية ساعة شاء من ليل أك هنار

 . (1)ُب أم كقت فعلهاجواز كىذا ا٢بديث صريح ُب 

                                     
، بعد العصر باب معرفة الركعتْب اللتْب كاف يصليهما النيب مسلم ُب الصحيح )كتاب صبلة ا٤بسافرين كقصرىا، أخرجو ( 1)
 (.578( رقم )1/97، )بعد العصرالرخصة ُب الصبلة ، باب ا٤بواقيتائي ُب السنن )كتاب س، كالن(835( رقم )1/349)
 (.4/201) 1، طفتح البرا٤بغراكم، ( 2)
 مع أف لفظ "بعد العصر"  عند إطبلقو ال يفهم منو  إال بعد صبلة العصر، كاهلل تعاىل أعلم.( 3)
واؼ بعد العصر، ) كتاب ا٢بج، باب الطُب السنن (، كأبو داكد 16736( رقم )27/297)ُب ا٤بسند ركاه أٞبد (  4)
خصة ُب الصبلة ٗبكة ُب كل كقت، ) كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب الر ُب السنن (، كابن ماجو 1894) رقم( 1/289)
بعد العصر كبعد الصبح ٤بن طاؼ، )كتاب ا٢بج، باب ما جاء ُب الصبلة ُب السنن (، كالَبمذم 1254) رقم( 1/223)
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صبلة الفجر ُب مسجد ا٣بيف،  شهدت مع رسوؿ اهلل يزيد بن األسود قاؿ: حديث  -
فأٌب ّٔما ترعد  .القـو مل يصليا معو قاؿ: علي ّٔما ُب آخرفلما قضى صبلتو إذا ىو برجلْب 

فبل نا ُب رحالنا. قاؿ: قاال: يا رسوؿ اهلل إنا قد صليمعنا؟  ما منعكما أف تصليافرائصهما فقاؿ: 
فاألمر ُب  .(2)فصليا معهم، فإهنا لكما نافلة تفعبل، إذا صليتما ُب رحالكما، ٍب أتيتما مسجد ٝباعة

 ىذا ا٢بديث مطلق، كمل يقيد بصبلة بعينها.

صليت يا فبلف؟ قاؿ: أٱبطب الناس فقاؿ:  جاء رجل كالنيب قاؿ:   جابر حديث -
 ،أمر بالتحية ُب ىذا ا٤بوضع إذا كاف النيب ) ابن تيمية:شيخ اإلسبلـ قاؿ  .(3)قاؿ: قم فاركع ،ال

كىو كقت هني عن الصبلة كغّبىا ٩با يشغل عن االستماع؛ فأكقات النهي الباقية أكىل با١بواز. يبْب 
 ذلك أنو ُب ىذه ا٢باؿ ال يصلى على جنازة؛ كال يطاؼ بالبيت كال يصلي ركعتا الطواؼ كاإلماـ

سجد فإذا أمر ىنا بتحية ا٤ب ،أككد كأضيق منو بعد الفجر كالعصر ى أف النهي ىناٱبطب. فدؿ عل

                                                                                                                 
 قم( ر 1/99)ا ٗبكة، باب إباحة الصبلة ُب الساعات كله)كتاب ا٤بواقيت: ُب السنن كالنسائي  (،868) رقم( 1/210)
فظة عاـ مرادىا خاص: )اإلحساف: كتاب، باب ذكر ا٣برب الداؿ على أف ىذا الزجر أطلق بلُب صحيحو اف بن حب(، كا585)
 .(1/618)كتاب ا٤بناسك:  ُب ا٤بستدرؾ ا٢باكمك  ،(1552( رقم )4/421

 ككافقو الذىيب. اكم،ا٢ب كقاؿ الَبمذم حديث صحيح، كصححو      
 ف البيت ما زاؿ الناس يطوفوف بو كيصلوف عنده من حْب بناه إبراىيم ا٣بليل، ككاف النيب قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: إ(  1)

كأصحابو قبل ا٥بجرة يطوفوف بو كيصلوف عنده ككذلك ٤با فتحت مكة كثر طواؼ ا٤بسلمْب بو كصبلهتم عنده. كلو كانت ركعتا 
ينهى عن ذلك هنيا عاما ٢باجة ا٤بسلمْب إىل ذلك، كلكاف ذلك ينقل كمل  الطواؼ منهيا عنها ُب األكقات ا٣بمسة لكاف النيب 

 (.23/109) 1، طمجموع الفتاكلمع أف الطواؼ طرُب النهار أكثر كأسهل.  هنى عن ذلك ينقل مسلم أف النيب 
)كتاب الصبلة، باب فيمن صلى ُب منزلو ٍب أدرؾ ا١بماعة ُب السنن (، كأبو داكد 17474( رقم )29/18)ُب ا٤بسند ركاه أٞبد (  2)

)كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب الرجل يصلي كحده ٍب يدرؾ ا١بماعة، ُب السنن (، كالَبمذم 575) رقم( 1/95)يصلي معهم، 
 (،858) رقم( 1/142)إعادة الفجر مع ا١بماعة ٤بن صلى كحده، باب  )كتاب ا٤بواقيت،ُب السنن كالنسائي  (219) رقم( 1/64)

 ُب صحيحو كابن حباف، (1638) ( رقم2/789ٝباعة بعد صبلة الصبح:  )كتاب الصبلة، باب الصبلةُب صحيحو كابن خزٲبة 
 (1/360كتاب الصبلة، ا٢باكم )ك  ،(2395( رقم )6/155)اإلحساف: كتاب باب إعادة الصبلة: 

 ككافقو الذىيب. ا٢باكم، كصححو، كقاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح 
( 1/127)ىو ٱبطب، أمره أف يصلي ركعتْب، )كتاب ا١بمعة، باب إذا رأل اإلماـ رجبل جاء ك ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 3)

 (.875) رقم( 1/361)معة، باب التحية كاإلماـ ٱبطب، )كتاب ا١بُب الصحيح (، كمسلم 930) رقم
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أليس ُب أمرىم ّٔا ُب ىذا الوقت تنبيها على غّبه من كقاؿ:  .فاألمر ّٔا ىناؾ أكىل كأحرل
 (1)(األكقات؟

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء   :قاؿ: قاؿ يل رسوؿ اهلل   أيب ذر حديث -
ٲبيتوف الصبلة عن كقتها؟ قاؿ: قلت: فما تأمرين؟ قاؿ: صل  -أك  -يؤخركف الصبلة عن كقتها؟ 

: ىذه ابن تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ.(2)الصبلة لوقتها، فإف أدركتها معهم، فصل، فإهنا لك نافلة
ٖببلؼ الفجر  كاف األمراء يؤخركهنما،  ا اللتاففإهنما ٮب ،النصوص تتناكؿ صبلة الظهر كالعصر قطعا
كلكن كانوا يؤخركف  ،ككذلك ا٤بغرب مل يكونوا يؤخركهنا ،فإهنم مل يكونوا يصلوهنا بعد طلوع الشمس

ٍب يصليها معهم بعد أف  ،العصر أحيانا إىل شركع الغركب. كحينئذ فقد أمره أف يصلي الصبلة لوقتها
كألهنم قد يؤخركف العصر إىل  ،ألنو قد صلى العصر ؛هنيكىو ُب كقت  ،صبلىا كٯبعلها نافلة

 .(3)(فهذا صريح باإلعادة ُب كقت النهي ،االصفرار

فمجموع ىذه النصوص تقوم القوؿ بعدـ دخوؿ الصلوات ذكات األسباب ُب النهي عن 
كينحصر التعارض بْب ، صر النهي على صبلة التطوع ا٤بطلققٍ الصبلة بعد العصر كبعد الصبح، فيػي 

فمشكل، كإف كاف  أما كجو ا١بمع بْب ىذه األحاديثك  ،٥با ي عن ىذه الصبلة، كفعل النيب النه
كاف يتطوع بعد العصر   كيقويو أف النيب  أقرّٔا إىل الصواب ىو ما ذىب إليو ابن حـز كاأللباين،
ـ سلمة أل إقرار النيب  عليو رعكٌ ي لكن ،اقبل أف ترتفع الشمس على ما ركتو عائشة رضي اهلل عنه

عن الصبلة ُب ىذه األكقات مطلق؛ فلو كاف مقصورا على كقت  النهيكوف رضي اهلل عنها على  
ترؾ  ٥با؛ إذ ال ٯبوز ُب حقو  ، لبينو النيب االصفرار إىل الغركب كما جاء ُب حديث علي 

أـ  ةقصجاء بعد  يكوف حديث علي ، إال أف م، ككذلك قوؿ ابن بطاؿ كالطرب البياف عند ا٢باجة
الغاية من النهي عن الصبلة بعد العصر ىو من باب سد  كوفت، ك مع النيب  سلمة رضي اهلل عنها

                                     
 (115- 23/114) 1ط ،مجموع الفتاكلابن تيمية، ( 1)
 ،(648) قم( ر 1/283)ّب الصبلة عن كقتها، )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب كراىية تأخُب الصحيح مسلم ركاه (  2)

 (.859) رقم( 1/142) ة بعد ذىاب كقتها مع ا١بماعة،)كتاب ا٤بواقيت، باب إعادة الصبلُب السنن كالنسائي 
 .(23/112) 1ط ،مجموع الفتاكل، ابن تيمية( 3)
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الوقت ُب حديث علي ىذا   بْبف ذريعة ايقاعها ُب الوقت الذم يسجد فيو الكفار للشمس،
   أعلم. كاهلل تعاىل ،كا٤بنافقْب ؛ لئبل يقَبف فعلهم مع فعل الكفارالذم ال ٯبوز فيو التطوع مطلقا
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 إلى الصالة في الجماعة. يمتى ياـو المصل مقألة :رابعالالمبحث 

 الواردة في المقألة: ثالمطلب األكؿ: األحادي

  الحديث األكؿ: 

 .(1)إذا أقيمت الصبلة فبل تقوموا حٌب تركين قاؿ: عن النيب ،  أيب قتادةعن 

 : مخالف لوالحديث ال 

قبل أف ٱبرج )كُب ركاية: ، قاؿ: أقيمت الصبلة كعدلت الصفوؼ قياما، عن أيب ىريرة 
: ، فلما قاـ ُب مصبله، ذكر أنو جنب، فقاؿ لنافخرج إلينا رسوؿ اهلل  ،إلينا رسوؿ اهلل 

 .(2)مكانكم ٍب رجع فاغتسل، ٍب خرج إلينا كرأسو يقطر، فكرب فصلينا معو

 األحاديث:المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه 

، مع  قياـ الصحابة رضي اهلل عنهم للصبلة قبل ٦بيء اإلماـ كما ُب حديث أيب ىريرة 
 ، كاهلل تعاىل أعلم.عن ذلك كما يفهم من ظاىر حديث أيب قتادة  هنيو 

 

                                     
(، 637) رقم( 1/91)إذا رأكا اإلماـ عند اإلقامة،  الناس يقـو )كتاب اآلذاف، باب مٌبُب الصحيح البخارم أخرجو ( 1)

ُب (، كأبو داكد 604) رقم (1/269)مٌب يقـو الناس للصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، بابُب الصحيح كمسلم 
)كتاب ُب السنن (، كالَبمذم 539) رقم( 1/90)كمل يأت اإلماـ ينتظركنو قعودا، )كتاب الصبلة، باب ُب الصبلة تقاـ السنن 

)كتاب ُب السنن كالنسائي  (،592) رقم( 1/151)ـ كىم قياـ عند افتتاح الصبلة، ا١بمعة، باب كراىية أف ينتظر الناس اإلما
 (.687) رقم( 1/115)إقامة ا٤بؤذف عند خركج اإلماـ، األذاف، باب 

ُب الصحيح كمسلم  (،275) رقم( 1/45))كتاب الغسل، باب إذا ذكر ُب ا٤بسجد أنو جنب، ُب الصحيح أخرجو البخارم ( 2)
)كتاب الطهارة، ُب السنن كأبو داكد  (،605) رقم( 1/269))كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب مٌب يقـو الناس للصبلة، 

باب ما )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، ن ُب السن(، كابن ماجو 235) رقم( 1/40)باب ُب ا١بنب يصلي بالقـو كىو ناس، 
)كتاب اإلمامة، باب اإلماـ يذكر بعد قيامو ُب مصبله ُب السنن كالنسائي (، 1220) رقم( 1/216)جاء ُب البناء على الصبلة، 

 (.792) رقم( 1/116)أنو على غّب طهارة، 
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 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

يعارض  - يقصد حديث أيب ىريرة  – قاؿ رٞبو اهلل: فإف قاؿ قائل: فإف ىذا ا٢بديث
قيل: ٰبتمل أف يكوف  ركين،، قاؿ: إذا أقيمت الصبلة، فبل تقوموا حٌب تقتادة، أنو  حديث أيب

 . (1)حديث أيب قتادة على غّب اإلٯباب كا٢بتم، بل على كجو الرفق ّٔم لئبل ينتظركه قياما

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

 كٮبا: العلم لرفع االختبلؼ عن ىذه األحاديث،ىل كقفت على مسلكْب أل

ناسخ ٢بديث  ، كزعم أف حديث أيب قتادة (2)بعض ا٢بنابلةبو : كقاؿ مقلك النقخ
، كفيو نظر، ألف ادعاء النسخ يلجأ إليو بعد تعذر ا١بمع، أما كقد أمكن ا١بمع ُب ىذه أيب ىريرة 

 ا٤بسألة، فبل يصح القوؿ بالنسخ، كاهلل تعاىل أعلم.

هو ا١بمع، ف كجو أماك  -كاإلماـ ابن بطاؿ منهم  – (3)مهورا١ب أخذ بوك  :الجمع مقلك
ّٔم، كرٞبة إ٭با هناىم رأفة ك  التحرًن، على التنزيو، كليس على النهي ُب حديث أيب قتادة ٞبل 

اإلماـ قاؿ  انتظاره قياما، يهمعل فيشقٌ  ؛ن اإلسراع للخركجم نعوعارض ٲب لئبل يطرأ عليو كذلك 
: فيأخذ الناس مصافهم قبل خركجو. لعلو كاف مرة أك مرتْب النوكم: كقولو ُب ركاية أيب ىريرة 

                                     
 (، 2/266) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (   1)
 (.3/588) 2ط ،فتح البارم ،جب(  ابن ر 2)
كابن بطاؿ، (، 2/20د ط ) ،القنن الكبرل ،لبيهقيا(، 2/227) 1ط ،تحفة األخيار بترتيب مشكل اآلثار، لطحاكما(  3)

 ،شرح صحيح مقلم ،لنوكمكا(، 2/557) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 2/266) 3ط ،شرح صحيح البخارم
شرح  ،لعيِبكا(، 2/153) 1ط ،فتح البارم ،ابن حجرك (، 3/342) 1ط ،الدرارمالكواكب الكرماين، ك  ،(3/413) 1ط

(، 3/241) 1ط ،تحفة األحوذما٤بباركفورم، (، ك 2/491) 3، طنيل األكطارالشوكاين، ك  (،9-3/8) 1ط ،تسنن أبي داكد
 ( 385-1/384) 1، طعوف المعبودالطيب آبادم، ك 
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: فبل تقوموا حٌب تركين. كاف بعد ذلك. قاؿ العلماء: ك٫بوٮبا لبياف ا١بواز أك لعذر، كلعل قولو 
  .(1)عارض فيتأخر بسببوكالنهي عن القياـ قبل أف يركه لئبل يطوؿ عليهم القياـ؛ كألنو قد يعرض لو 

ىو  أيب قتادة  كذكر اإلماـ ابن رجب كجها آخر للجمع، كىو أف معُب الرؤية ُب حديث
 من بيتو، فّباه من كاف عند باب ا٤بسجد، كليس ا٤براد: يراه كل من كاف ُب ا٤بسجد. خركجو 

: ال كىذا كقولو )كقاؿ: . (2)إليكم حٌب تركين قد خرجت :بلفظٗبا جاء ُب ركاية أخرل  ستدؿكا
 ، كمعلـو أنو لو رآه كاحد أك اثناف الكتفي برؤيتهما، كصاـ الناس كلهم.(3)تصوموا حٌب تركا ا٥ببلؿ

ىل ا٤بسجد من ف يطلع على أأعلى قيامهم قبل  أيب ىريرة حديث ٰبمل كبناء على ىذا 
 ا٤بسجد، ٤با علموا خركجو من بيتو كٙبققوه.

ث جابر بن ٠برة، قاؿ: كاف ببلؿ يؤذف إذا دحضت، فإف قيل: فقد خرج مسلم من حدي
 فلو اكتفي برؤية كاحد للنيب  .(4)قاـ الصبلة حْب يراهأ، فإذا خرج فبل يقيم حٌب ٱبرج النيب 

قد  الكتفي برؤية ببلؿ لو، كاكتفي بإقامة ببلؿ ُب قياـ الناس، فإنو كاف ال يقيم حٌب يرل النيب 
 خرج.

ُب غّبىا من الصلوات، فقد كاف  صبلة الظهر با٤بدينة خاصة، كأماقيل: ىذا إ٭با كرد ُب 
إىل بيتو، فيؤذنو بالصبلة، فكاف يفعل ذلك ُب صبلة الفجر، كما ُب  ببلؿ ٯبيء إىل النيب 

                                     
 ،ابن حجرك (، 2/557) 2ط ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 2/266) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، (  1)

  .(2/153) 1ط ،فتح البارم
ُب (، كأبو داكد 604) رقم (1/268)لصبلة، مٌب يقـو الناس ل أخرجو مسلم )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب(  2)

 .ة معمر كشيبافمن ركاي (540) رقم( 1/70)مل يأت اإلماـ ينتظركنو قعودا، )كتاب الصبلة، باب ُب الصبلة تقاـ ك السنن 
، )ُب الصحيح أخرجو البخارم (  3)  رقم/1) ،: إذا رأيتم ا٥ببلؿ فصوموا، كإذا رأيتموه فأفطركاباب قوؿ النيب كتاب الصـو
 رقم( 1/440) كالفطر لرؤية ا٥ببلؿ،باب كجوب صـو رمضاف لرؤية ا٥ببلؿ، كتاب الصياـ، )ُب الصحيح ، كمسلم (1906)
ُب  ابن ماجو(، ك 2320) رقم( 1/354، ))كتاب الصياـ، باب الشهر يكوف تسعا كعشرينُب السنن أبو داكد ك  ،(1080)

ُب السنن )كتاب كالنسائي (، 1654( رقم )1/290السنن )كتاب الصياـ، باب ما جاء ُب: صوموا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو، )
  .( من حديث ابن عمر2120) رقم( 1/338، )شعباف ثبلثْب إذا كاف غيمإكماؿ باب 

 .(606) رقم (1/269)مٌب يقـو الناس للصبلة،  )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، بابالصحيح (  4)
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حيانان يفعلو ُب السفر ُب غّب الفجر، كما ركل أبو جحيفة، أنو أحديث عائشة كابن عباس، ككاف 
 .(1)بصبلة الظهر رأل ببلال أذف النيب 

يتو، من ب بالصبلة رجع، فأقاـ قبل خركج النيب  ذف النيب أف ببلالن كاف إذا أفالظاىر: 
ىذه  لو، فوقع النهي ُب قياـ الناس إىل الصبلة قبل خركجو ُب مثل ونكاكتفى بتأىبو للخركج بإيذا

 .(2)(علمأكاهلل  ا٢بالة،

ا١بمع ٩بكن، كما بينو ا١بمهور، أما كجو ا١بمع كالراجح ىو ا١بمع بْب ىذه األحاديث، ألف 
  كاهلل تعاىل أعلم. ،فكل ما ذكره ىؤالء ٧بتمل

                                     
ا٢بسْب بن إسحاؽ التسَبم، ثنا ٧بمد بن كىب بن أيب كرٲبة ا٢براين، ( حدثنا 22/117/300أخرجو الطرباين ُب الكبّب )(  1)

 .ثنا ٧بمد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، عن زيد بن أيب أنيسة، عن ابن أيب جحيفة، عن أبيو
  . كابن أيب جحيفة ا٠بو عوف.خاؿ ٧بٌمد بن سلمةىو  خالد بن يزيد،ىو  أبو عبد الٌرحيم كرجاؿ السند كلهم ثقات، ك 

 (.587-3/585) 2ط ،فتح البارمابن رجب، (  2)
 



295 
 

 : مقألة بكم تفضل صالة الجماعة صالة الفذ؟خامسال المبحث

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في الباب:

  الحديث األكؿ:

قاؿ: صبلة ا١بماعة تفضل صبلة الفذ بسبع  أف رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر 
  .(1)كعشرين درجة

 األحاديث المخالفة لو:

يقوؿ: صبلة ا١بماعة تفضل صبلة الفذ  أنو ٠بع رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٣بدرم  -
  .(2)ٖبمس كعشرين درجة

: صبلة الرجل ُب ا١بماعة تضعف على ؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، قا ىريرة عن أيب -
بيتو، كُب سوقو، ٟبسا كعشرين ضعفا، كذلك أنو: إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ٍب خرج  صبلتو ُب

 ّٔا خطيئة، إىل ا٤بسجد، ال ٱبرجو إال الصبلة، مل ٱبط خطوة، إال رفعت لو ّٔا درجة، كحط عنو

                                     
ُب الصحيح (، كمسلم 645) رقم( 1/92)األذاف، باب فضل صبلة ا١بماعة، )كتاب ُب الصحيح البخارم (  أخرجو 1)

)كتاب ا٤بساجد ُب السنن كابن ماجو  (،650) رقم( 1/284)الصبلة، باب فضل صبلة ا١بماعة، )كتاب ا٤بساجد كمواضع 
ة، باب ما جاء ُب فضل )كتاب الصبلُب السنن (، كالَبمذم 789) رقم( 1/149)ماعة، باب فضل الصبلة ُب ٝباعة، كا١ب

 (.837) رقم( 1/139))كتاب اإلمامة، فضل ا١بماعة، ُب السنن كالنسائي  (،215) رقم( 1/63)ا١بماعة، 
كمعاذ بن جبل، كأيب سعيد، كأيب ىريرة، كأنس بن  كقاؿ الَبمذم: كُب الباب عن عبد اهلل بن مسعود، كأيب بن كعب،      

 كعشرين، إال ابن عمر فإنو قاؿ: بسبع كعشرين اإ٭با  قالوا: ٟبس مالك... كعامة من ركل عن النيب 
)كتاب الصبلة، باب ُب السنن (، كأبو داكد 646) رقم (1/92))كتاب األذاف، باب فضل صبلة ا١بماعة، ُب الصحيح البخارم أخرجو (  2)

)كتاب ا٤بساجد كا١بماعة، باب فضل الصبلة ُب ٝباعة، ُب السنن (، كابن ماجو 560) رقم( 1/93)ما جاء ُب فضل ا٤بشي إىل الصبلة، 
 .(788) رقم (1/149)
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فإذا صلى، مل تزؿ ا٤ببلئكة تصلي عليو، ما داـ ُب مصبله: اللهم صل عليو، اللهم ارٞبو، كال يزاؿ 
 .(1)ة ما انتظر الصبلةدكم ُب صبلأح

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين ىذه األحاديث:

درجة، كُب كعشرين أف صبلة ا١بماعة تفضل صبلة الفذ بسبعة  ُب حديث ابن عمر 
حديثي أيب ىريرة كأيب سعيد رضي اهلل عنهما تفضلها ٖبمس كعشرين فقط، فاختلفا، كاهلل تعاىل 

 أعلم.

 جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة: المطلب الثالث:

اآلثار، فمرة قاؿ:  فإف قاؿ قائل: فما معُب اختبلؼ الدرجات كاألجزاء ُبقاؿ رٞبو اهلل: 
، كإ٭با م. فا١بواب: أف الفضائل ال تدرؾ بالرأٖبمسة كعشرين جزءا كمرة قاؿ: ،بسبع كعشرين درجة

أف يكوف  و بعضا، كذلك أنو ٰبتملتدرؾ بالتوقيف، كىذا االختبلؼ لو معُب صحيح يؤيد بعض
 مسة كعشرين جزءا، ٍب زاد تعاىل ُب، أف فضل صبلة ا١بماعة على صبلة الفذ ٖبأعلمو اهلل 

. فقد شريعتو  فضل ا١بماعة على صبلة الفذ، فكملو سبعا كعشرين، كمثل ىذا ا٤بعُب كثّب ُب
ن صلى عليو حديث آخر: م ، كُبيو مائة من ا٤بؤمنْب، شفعوا فيوصلى علأنو من  أخرب 

ما من مسلم يشهد لو أربعة ٖبّب إال أدخلو اهلل ا١بنة، فقيل: كثبلثة؟ قاؿ: حديث آخر:  أربعوف. كُب
علم ، كيعلم ٗبا مل ييفيو الوح كىذا كلو إ٭با كاف ينزؿ على النيب. بلثة، قيل: كاثناف؟ قاؿ: كاثنافكث

َّ مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّ قبل ذلك، كما قاؿ لو تعاىل: 
، ٍب أعلمو بعد ذلك أنو غفر لو (2)

ما تقدـ من ذنبو كما تأخر، فكاف ٱبرب أمتو على حسب ما يوحى إليو، كمل ينطق عن ا٥بول، 
 فكذلك تضعيف ثواب صبلة ا١بماعة، كاهلل أعلم. 

                                     
)كتاب ا٤بساجد ُب الصحيح (، كمسلم 647) رقم( 1/92))كتاب األذاف، باب فضل صبلة ا١بماعة، ُب الصحيح البخارم  أخرجو(  1)

)كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب فضل ا٤بشي إىل ُب السنن (، كأبو داكد 649) رقم( 1/284)كمواضع الصبلة، باب فضل صبلة ا١بماعة، 
(، 787) رقم( 1/149))كتاب ا٤بساجد كا١بماعة، باب فضل الصبلة ُب ٝباعة، ُب السنن (، كابن ماجو 559) رقم (1/93)الصبلة، 

)كتاب اإلمامة، فضل ُب السنن (، كالنسائي 216) رقم( 1/63))كتاب الصبلة، باب ما جاء ُب فضل ا١بماعة، السنن ُب كالَبمذم 
 (.838) رقم( 1/139)ا١بماعة، 

 9(  سورة األحقاؼ: اآلية: 2)
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كفيو كجو آخر ٰبتمل أف يكوف السبع كالعشركف الدرجة للعشاء كالصبح، كيكوف لسائر 
الفجر كالعصر ٮبا  كٲبكن أف يكوف اجتماع ا٤ببلئكة ُب . كقاؿ:درجةالصلوات ٟبس كعشركف 

ال ٘بتمع ا٤ببلئكة فيها، كاهلل  ت الٍبسائر الصلوا دتاف على ا٣بمسة كالعشرين جزءا ُبالدرجتاف الزائ
تفضل صبلة ا١بماعة صبلة أحدكم ىريرة: ٠بعت الرسوؿ يقوؿ:  ؿ أيبأعلم، كإ٭با قلت ىذا من قو 

الفجر، فذكر اجتماع صبلة  ع مبلئكة الليل كمبلئكة النهار ُبكعشرين جزءا، ك٘بتمكحده ٖبمسة 
الفجر بواك فاصلة، كاستأنف الكبلـ، كقطعو من ا١بملة ا٤بتقدمة، فدؿ ذلك على أف  ا٤ببلئكة ُب

اجتماع ا٤ببلئكة يوجب فضبل كدرجة زائدة على ا٣بمسة كعشرين، فصارتا درجتْب للفجر كالعصر، 
 .(1)ٮبا من الصلواتليستا لغّب 

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

ب رغَّ  كلذاأككد العبادات، ك الطاعات،  كأجلٌ  أعظم شعائر اإلسبلـ، منىي صبلة ا١بماعة 
كفضلها على صبلة الفذ بفضائل  كأجر كثّب؛ جزيلثواب كخصها ب عليها، كحضٌ  فيها الشرع

، كمنافع جليلة مصاحل إقامتها كا٢بفاظ عليها٤با يتحقق من كجاء ذلك ُب غّب ما حديث؛ عظيمة، 
ك٩با تفضل بو صبلة ا١بماعة صبلة الفرد أف الصبلة الواحدة ُب ا١بماعة تعادؿ ٟبسا أك  .متعددة

 :مرفوعا ُب ركاية سلماف األغر، عن أيب ىريرة، مصرحا بو جاءكما  ،سبعا كعشرين صبلة للفذ
صبلة مع اإلماـ  :ن أيب ىريرةع أخرل ُب ركايةك  .تعدؿ ٟبسا كعشرين من صبلة الفذصبلة ا١بماعة 

إال أف التفاكت ُب العدد بْب حديث ابن عمر  .(2)ن ٟبس كعشرين صبلة يصليها كحدهأفضل م
كثّب تصدل  يبدك ظاىرىا أهنا متعارضة، فإذ  مشكل، ىريرة كأيب سعيد رضي اهلل عنهمكحديثي أيب 

لكْب سم سلكوا من أجل ذلكك ، حاديثىذه األ كدفعو عناالختبلؼ ىذا توجيو لمن أىل العلم 
 اثنْب:

                                     
 (.279ك 2/276) 3ط ،شرح صحيح البخارم ابن بطاؿ،( 1)
( 247) 649) قم (1/284)رالصبلة، باب فضل صبلة ا١بماعة، )كتاب ا٤بساجد كمواضع ُب الصحيح أخرجو مسلم (  2)

 ((.248ك)



298 
 

أرجح لكثرة ركاهتا،  كالعشرين ركاية ا٣بمس حيث اعترب كقاؿ بو بعضهم مقلك الترجيح:
؛ ألف فيها زيادة من كالعشرين الَبمذم كما يشّب إليو كبلمو ا٤بتقدـ، كقيل: ركاية السبع أ٤بحكإليو 

فيها  ، كمل يطعن األحاديث صحيحة كثابتة عن النيب. كفيو نظر، ألف كل ىذه (1)عدؿ حافظ
ىذه األحاديث صحاح حساف، خرجهما ): ابن العريب  قاؿ اإلماـ كنقاده،ا٢بديث أحد من أئمة 

ٍب الذم سبق تقريره أنو إذا أمكن ا١بمع فهو ا٤بقدـ، كىو ٩بكن  .(2)(مة، كأٝبعت عليها األمةئاأل
 ىنا فهو األكىل، ك٥بذا سلكو األكثر.

أقواؿ   ا١بمع عندىم إىل كجوهاختلفت ، لكن (3)كأخذ بو ٝباىّب أىل العلم مقلك الجمع:
  :كثّبة

أف ذكر القليل ال ينفي الكثّب، كمفهـو العدد غّب مراد، فركاية ا٣بمس داخلة ٙبت منها:   -
العرب قد تذكر العدد للشيء ذم األجزاء كالشعب من غّب )ابن خزٲبة:  ا٢بافظ قاؿ. (4)ركاية السبع

بقولو: ٟبسا كعشرين أهنا ال تفضل بأكثر من  أف تريد نفيا ٤با زاد على ذلك العدد، كمل يرد النيب 
كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  .(6)(كمفهـو العدد باطل عند ٝبهور األصوليْبقاؿ النوكم: ك . (5)ىذا العدد

                                     
 .(1/459) 1ط ،شرح الموطأ ،لزرقاينكا(، 2/170) 1ط ،فتحالابن حجر، ( 1)
 (.3/14) 1ط ،المقالكابن العريب، (  2)
د ط   ،اإلفصاح عن معاني الصحاح ،ابن ىبّبةك  (،279ك 2/276) 3ط ،شرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ (3)
 ،إكماؿ المعلمالقاضي عياض، (، ك 1/436) 2ط ،المعلما٤بازرم، (، ك 3/14) 1ط ،المقالكابن العريب، ك  (،4/129)

 ،لنوكمكا(، 1/423) 1ط ،شرح مقند الشافعي ،لرافعيكا(، 2/274) 3ط ،المفهمالقرطيب، (، ك 618-2/617) 2ط
 ،الكواكب الدرارمالكرماين، ك  (،4/165) 1ط ،النفح الشذمابن سيد الناس، ك (، 3/455) 1ط ،شرح صحيح مقلم

 ، فتحال ،ابن حجرك (، 4/30) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك  (،2/206) 1ط ،طرح التثريبالعراقي، ك  (،3/189) 1ط
، الربٍماكمك  (،3/831) 1ط ،مرقاة المفاتح ،لقارمكا، (260-4/259)د ط  ،عمدة الاارمالعيِب، (، ك 2/170) 1ط

 (.3/261) 1ط، الالمع الصبيح
اإلعالـ بفوائد ابن ا٤بلقن، (، ك 3/455) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكم، كا(3/17) 1ط ،المقالكابن العريب، (  4)

 .(2/410) 3ط ،نيل األكطاركالشوكاين، (، 1/423) 1ط ،شرح المشكاةالطيب، (، ك 2/350) 1ط ،األحكاـ
 (.1/713) 3ط ،صحيحال ،(  ابن خزٲبة5)
 .(3/455) 1ط ،صحيح مقلمشرح  ،لنوكما(  6)
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لكن قد قاؿ بو ٝباعة من أصحاب الشافعي كحكي عن  ،مفهـو العددىذا قوؿ من ال يعترب )
  .(1)(نصو

 ا،ّٔ  أخرب، فالبارم سبحانو كتب فيها أكالن أهنا أفضل ٖبمسة كعشرين أنو لعل منها:  -
كاستدؿ لو اإلماـ ابن  .(2)لصبلة كغّبها بزيادة الفضل، فالزائد متأخر عنجلت قدرتو ٍب أعلمو اهلل 
كقد ضيعّْف ىذا القوؿ من جهة أف الفضائل ال تنسخ، كبتعذر معرفة  النقل عنو. بطاؿ ٗبا سبق

ذا فرعنا على ا٤بنع تعْب تقدـ ا٣بمس على السبع من جهة )إ ، لكن قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:(3)التاريخ
الزائد عرفنا من تفاكت الفضل أف ): (5)ربشٍبتو قاؿ الك  .(4)(أف الفضل من اهلل يقبل الزيادة ال النقص
يزيد عباده من فضلو، كال ينقصهم من ا٤بوعود شيئان، فإنو  الزائد متأخر عن الناقص؛ ألف اهلل تعاىل

 أمتو، فبشرىم بو،  ىٲبن عليو كعل أف اهلل تبارؾ كتعاىل لبشر ا٤بؤمنْب أكالن ٗبقدار فضلو، ٍب رأ
   .(6) (ا١بماعة ىكحثهم عل

الفضل الذم بْب صبلة ا٤بنفرد كالصبلة ُب أف ا٢بديث ا٣بمس كالعشرين، ذكر فيو منها: ك  -
كحديث السبعة كالعشرين ذكر فيو صبلتو منفردا كصبلتو ُب ، ا١بماعة، كالفضل ٟبس كعشركف

كىذا بعيد، فإف حديث )قاؿ ابن رجب:  .(7)ا١بماعة كالفضل بينهما، فصار آّموع سبعا كعشرين
كقد خرجو ذكر ُب حديث أيب سعيد.  ابن عمر ذكر فيو قدر التفاضل بْب الصبلتْب أيضا، كما

قاؿ: صبلة الرجل ُب  مسلم من ركاية عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النيب 

                                     
 (.1/459) 1ط ،شرح الموطأ ،لزرقاينكا(، 2/168) 1ط ، فتحال ،ابن حجر (1)
 3ط ،شرح صحيح البخارم ،ابن بطاؿك (، 147-2/146) 1ط ،تحفة األخيار بترتيب مشكل اآلثار، الطحاكم( 2)
 .(1/423) 1ط ،شرح المشكاةالطييب، (، ك 1/436) 2ط ،المعلم ا٤بازرم،(، ك 279ك 2/276)
 1، طفتحالابن حجر، (، ك 2/719) 1ط ،رياض األفهاـالفاكهاين، (، ك 5/49) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجو ،غلطامم (3)
 (.1/459) 1ط ،شرح الموطأ ،لزرقاينكا(، 2/168)
 (.2/168) 1، طفتحالابن حجر،  (4)
طباات السبكي،  .ق660السنة، مات ُب حدكد شرح مصابيح لو  .من أىل شّباز ،التوربشٍب ىو فضل اللَّو بن ا٢بسن  (5)

 (.8/349)د ط  ،الشافعية الكبرل
 (.1/423) 2ط، القنةشرح مصابيح  في الميقر ،التوربشٍب(  6)
 (.23/222) 1ط ،مجموع الفتاكل ،ابن تيمية (7)
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كأما حديث أيب ىريرة ففيو تضعف صبلة  ا١بماعة تزيد على صبلتو كحده سبعا كعشرين درجة.
: قدر التفاضل -أيضا  -بو  ا١بماعة على الصبلة ُب البيت كالسوؽ ٟبسة كعشرين ضعفا، كا٤براد

 .(1)(بينهما

فيكوف لبعضهم ٟبس  ،راجع إىل أحواؿ ا٤بصلي كحاؿ ا١بماعةأف االختبلؼ كمنها:   -
 ،ىيآهتا كخشوعهاك  أّادإٓبسب كماؿ الصبلة كرعاية  ، كذلككعشركف كلبعضهم سبع كعشركف

فإذا ): ماـ ا٤بازرم، قاؿ اإل(2) ك٫بو ذلك ،فضيلة ا٤بسجد أك ،حاؿ اإًلماـك  ،كفضلهم ،ككثرة ٝباعتها
كانت ٝباعة متوافرة ككاف ا٤بصلي، على غاية من التحفظ كإكماؿ الطهارة كاف ىو ا٤بوعود بسبع 

    .(3)(كاهلل أعلم ،٢باؿ كاف ىو ا٤بوعود ٖبمس كعشرينكعشرين، كإذا كاف على دكف تلك ا

النهار  مبلئكةأف السبع ٨بتصة بالفجر كالعشاء، كقيل: بالفجر كالعصر الجتماع كمنها:  -
يؤيٌده حديث أيب ىريرة : تفضل صبلة )قاؿ مغلطام:  .(4)، كا٣بمس ٗبا عدا ذلككالليل فيهما

النهار ُب صبلة  ك٘بتمع مبلئكة الليل كمبلئكة ،صبلة أحدكم كحده ٖبمسة كعشرين جزءا ا١بماعة
 . (5)(كقطعو من ا١بملة ا٤بتقٌدمة، الكبلـ استأنفك  ة،واك فاصلبالفجر، فذكر اجتماع ا٤ببلئكة 

فكأف ا٣بمسة كالعشرين جزءا إذا جيزٌئت درجات   ،الدرجة أصغر من ا١بزءأف : منها -
كىذا  ،إف الدرجة غّب ا١بزء :كقد قيل)، قاؿ اإلماـ النوكم: كىو ضعيف. (6)كانت سبعا كعشرين

                                     
 (.4/30) 2ط ،فتح البارمابن رجب، ( 1)
(، 2/274) 3ط ،المفهمالقرطيب، (. ك 2/539)دط  ،المشكلكشف ابن ا١بوزم، (، ك 1/436) 2ط ،المعلما٤بازرم، ( 2)
 ،شرح المشكاةالطييب، (، ك 3/455) 1ط ،شرح صحيح مقلم ،لنوكمكا(، 1/423) 1ط ،شرح مقند الشافعي ،لرافعيكا
 .(2/206) 1ط ،طرح التثريبالعراقي، ك  (،1/423) 1ط
 (.5/49) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجو ،غلطامكم(، 1/436) 2ط ،المعلما٤بازرم، (  3)
 1ط ،طرح التثريبالعراقي، (، ك 2/274) 3ط ،المفهمالقرطيب، (، ك 618-2/617) 2ط ،كماؿاإل القاضي عياض،  (4)
 .(2/168) 1ط ، فتحال ،ابن حجرك  ،(2/206)
 (.260-4/259)د ط  ،عمدة الاارمالعيِب، (، ك 5/49) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجو ،غلطامم (5)
 3ط ،المفهمالقرطيب، (، ك 618-2/617) 2ط ،كماؿاإل القاضي عياض، (، ك 1/436) 2ط ،المعلما٤بازرم، (  6)
 .(2/206) 1ط ،طرح التثريبالعراقي، (، ك 2/274)
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فاختلف القدر مع  .غفلة من قائلو فإف ُب الصحيحْب سبعا كعشرين درجة كٟبسا كعشرين درجة
  .(1)(اٙباد لفظ الدرجة كاهلل أعلم

 .(2)كىو مبِب على التغاير ،ُب اآلخرةا١بزء ُب الدنيا كالدرجة أف : منهاك  -

  .(3)الفرؽ بإدراؾ كلها أك بعضها أفكمنها:   -

ىذا الوجو )قاؿ ابن حجر: ، (4)أف السبع ٨بتصة با١بهرية، كا٣بمس بالسريةكمنها:   -
كقد استدؿ لقولو بأف الصبلة ا١بهرية تزيد على السرية باإلنصات عند قراءة  ،(5)(عندم أكجهها

 اإلماـ كاالستماع ٥با كالتأمْب عند تأمينو ليوافق تأمْب ا٤ببلئكة.

صبلة ا١بماعة ُب ىذه فضل ك ، ىا فيو تكلفكأكثر ، ٩با مل أذكر ا١بمعكغّبىا من كجوه 
كيبقى ، فبل ٲبكن ٚبصيص بعضها بشيء إال بدليل، ف معْبوصكمل يتقيد ب، عاماجاء  األحاديث

  كاهلل تعاىل أعلم.األقرب إىل الصواب ىو الوجو األكؿ كالثاين، 

 

  

                                     
 (3/455) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (  1)
شرح  ،لزرقاينكا(، 2/352) 1ط ،اإلعالـ بفوائد األحكاـابن ا٤بلقن، ، ك (5/49) 1ط ،شرح تسنن ابن ماجو ،(  مغلطام2)

 (.1/459) 1ط  ،الموطأ
 (.1/459) 1ط  ،شرح الموطأ ،لزرقاينا(  3)
 .(1/459) 1ط  ،شرح الموطأ ،لزرقاينكا ،(2/170) 1، طفتحال ،ابن حجرك (، 2/274) 3ط ،المفهمالقرطيب،  (4)
 .(2/170) 1، طفتحال ،ابن حجرك (، 2/274) 3ط ،المفهمالقرطيب، (  5)
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 .مقألة من ىو أحق باإلمامة في تسلطانو :القادسالمبحث 

  المطلب األكؿ األحاديث:

، فأذنت لو فقاؿ: أين ٙبب أف أصلي ، قاؿ: استأذف النيب عن عتباف بن مالك   -
 .(1)من بيتك؟ فأشرت لو إىل ا٤بكاف الذم أحب، فقاـ كصففنا خلفو، ٍب سلم كسلمنا

 الحديث المخالف لو:

يأتينا إىل مصبلنا ىذا، فأقيمت الصبلة،  ويرثحكاف مالك بن  عطية قاؿ: عن أيب  -
فقلنا لو: تقدـ فصلو، فقاؿ لنا: قدموا رجبل منكم يصلي بكم، كسأحدثكم مل ال أصلي بكم: 

 .(2)فبل يؤمهم، كليؤمهم رجل منهم ومامن زار قيقوؿ:   ٠بعت رسوؿ اهلل

                                     
ُب الصحيح (، كمسلم 686) رقم( 1/97)، باب إذا زار اإلماـ قوما فأمهم)كتاب األذاف، ُب الصحيح ( أخرج البخارم 1)

)كتاب ا٤بساجد كا١بماعة، ُب السنن ، كابن ماجو (33) رقم( 1/88)، باب الرخصة ُب التخلف عن ا١بماعة بعذر )كتاب،
 رقم( 1/131) اإلمامة، باب إمامة األعمى،)كتاب ُب السنن كالنسائي  (،754) رقم( 1/144)باب ا٤بساجد ُب الدكر، 

(788.) 
ُب (، كأٞبد 6175( رقم )4/321من قاؿ: إذا زار القـو فبل يؤمهم: )كتاب الصبلة، باب ُب ا٤بصنف ( أخرج ابن أيب شيبة 2)

كابن أيب (، 596) رقم( 1/99)باب إمامة الزائر،  )كتاب الصبلة،ُب السنن كأبو داكد ، (20532( رقم )34/59)ا٤بسند 
اء فيمن زار قوما فبل يصل )كتاب الصبلة، باب ما جُب السنن (، كالَبمذم 924( رقم )2/181عاصم ُب اآلحاد كا٤بثاين )

ُب كابن خزٲبة  (،787) رقم( 1/130)اب اإلمامة، باب إمامة الزائر، كت)ُب السنن كالنسائي  (،356) رقم( 1/97)ّٔم، 
( رقم 19/280الكبّب )ا٤بعجم كالطرباين ُب ، (1520( رقم )1/736 ن إمامة الزائر:)كتاب الصبلة، باب ا٤بنهي عصحيحو 

من طرؽ، عن أباف بن يزيد،  (3/126)كتاب الصبلة، باب اإلماـ الراتب أكىل من الزائر:  الكربلالسنن (، كالبيهقي ُب 632)
   عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن رجل منهم يكُب أبا عطية بو.

 كقاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحيح. كصححو دكف قصة مالك الشيخ األلباين.      
دكف  (9/60قلت: كُب إسناده أبو عطية موىل بِب عقيل، كىو ٦بهوؿ مل يرك عنو إال بديل. أكرده اإلماـ البخارم ُب تارٱبو )      

(: ال يعرؼ كال يسمى، كقاؿ ابن ا٤بديِب: ال يعرفونو، 9/414فيو جرحا أك تعديبل. كقاؿ أبو حاًب ُب ا١برح كالتعديل ) أف يذكر
(: ال يعرؼ كخربه منكر، كقاؿ 2/798) (، كقاؿ الذىيب ُب ا٤بغِب4/558كقاؿ أبو ا٢بسن القطاف ٦بهوؿ. هتذيب التهذيب )

  (: مقبوؿ.580ا٢بافظ ابن حجر ُب التقريب )
( أف عبد اهلل أتى أبا 8493( رقم )9/89الكبّب )ا٤بعجم اين ُب كللحديث شواىد منها: حديث ابن مسعود: أخرجو الطرب       

موسى فتحدث عنده، فحضرت الصبلة، فلما أقيمت فتأخر أبو موسى، فقاؿ لو عبد اهلل: لقد علمت أف من السنة أف يتقدـ 
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 المطلب الثاني: كجو االختالؼ

 النيب  ٍب أـٌ ىو النهي عن إمامة الرجل ُب بيتو،  ظاىر حديث مالك بن حويرث 
 ، كاهلل تعاىل أعلم.ا٢بديثاف اختلفُب بيتو، ف عتباف بن مالك 

 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

، ركاه يؤمهم فبل من زار قوما: أنو قاؿ ٤با ركل عن النيب ىذا الباب ردٌ قاؿ اإلماـ رٞبو اهلل: 
عطية، عن رجل منهم قاؿ: كاف مالك بن  العطار، عن بديل بن ميسرة، عن أيبككيع عن أباف 

مصبلنا ىذا، فحضرت الصبلة، فقلنا لو: تقدـ، فقاؿ: ال، ليتقدـ بعضكم، حٌب  ا٢بويرث يأتينا ُب
 كىذا .أحدثكم مل ال أتقدـ، ٠بعت رسوؿ اهلل يقوؿ: من زار قوما فبل يؤمهم، كليؤمهم رجل منهم

بيت عتباف ٨بالف لو،  ُب عن ٦بهوؿ، كصبلتو  إسناد ليس بقائم؛ ألف أبا عطية ٦بهوؿ يركيو
، لو صح، أف يكوف : من زار قوما فبل يؤمهمكٲبكن ا١بمع بْب ا٢بديثْب، كذلك أنو ٰبمل قولو 

لدار أف إعبلما منو أف صاحب الدار أكىل باإلمامة فيو من الداخلْب عليو، إال أف يشاء صاحب ا

                                                                                                                 
بن حجر ُب التلخيص كقاؿ ا٢بافظ ا (: ركاه الطرباين، كرجالو رجاؿ الصحيح،2/167صاحب البيت. قاؿ ا٥بيثمي ُب آّمع )

  (: رجالو ثقات.2/937ا٢ببّب )
، باب: ُب صاحب الدابة أحق بصدرىاكتاب االستئذاف، )ُب السنن كحديث عبد اهلل بن حنظلة: أخرجو الدارمي       

( رقم 8/308)ُب ا٤بسند  كالبزار ،(2246رقم ) (4/243، كابن أيب عاصم ُب اآلحاد كا٤بثاين )(2708رقم ) (3/1744
من طريق إسحاؽ بن  (3/125الكربل )السنن (، كالبيهقي ُب 913( رقم )1/280األكسط )ا٤بعجم كالطرباين ُب  (،3380)

ٰبٓب بن طلحة، عن ا٤بسيب بن رافع، كمعبد بن خالد، عن عبد اهلل بن يزيد، عن عبد اهلل بن حنظلة، قاؿ: كنا ُب منزؿ قيس بن 
، فقلنا لو: تقدـ، فقاؿ: ما كنت ألفعل، فقاؿ عبد اهلل بن حنظلة: قاؿ رسوؿ اهلل  سعد ابن عبادة، كمعنا ناس من أصحاب النيب

.(: فيو إسحاؽ بن ٰبٓب ضعفو 2/167كقاؿ ا٥بيثمي ) : الرجل أحق بصدر فراشو، كأحق بصدر دابتو، كأحق أف يـؤ ُب بيتو
 (: ضعيف.43)ص  بن حجر ُب التقريبكقاؿ ا٢بافظ ا ،ككثقو يعقوب بن شيبة كابن حباف ،أٞبد كابن معْب كالبخارم

(، كابن 3822( رقم )2/392كتاب الصبلة، باب الرجل يؤتى ُب ربعو، )ُب ا٤بصنف كأثر موىل بِب أسيد: أخرجو عبد الرزاؽ       
رقم  (4/175، كابن ا٤بنذر ُب األكسط )(6160رقم ) (4/318)كتاب الصبلة، باب إمامة العبد: ُب ا٤بصنف أيب شيبة 

( عن أيب 3/171الكربل )كتاب الصبلة،  باب إمامة القـو ال سلطاف فيهم كىم ُب بيت أحدىم، السنن ، كالبيهقي ُب (1935)
أبا ذر، كابن مسعود، كحذيفة، فحضرت  نضرة، عن أيب سعد، موىل بِب أسيد قاؿ: تزكجت كأنا ٩بلوؾ، فدعوت أصحاب النيب 

  .ذر أك غّبه: ليس ذلك لك، فقدموين كأنا ٩بلوؾ فأ٩بتهمالصبلة، فتقدـ حذيفة ليصلي بنا، فقاؿ لو أبو 
 كلعلو ٥بذه الشواىد صححو اإلماماف الَبمذم، كابن خزٲبة، كاهلل تعاىل أعلم      
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 بيتو للنيب لك، بدليل تقدًن عتباف بن مالك ُبيقدـ غّبه ٩بن ىو أفضل منو، فإنو يستحب لو ذ
(1)، كٞبل ا٢بديثْب على فائدتْب أكىل من تضادٮبا. 

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

بْب ١بمع مسلك ا٩بن كقفت على أقوا٥بم سلكوا  من أشار إىل حصوؿ ىذا التعارض جلٌ 
النيب  أفٌ بْب ا٢بديثْب ب واٝبع فجماعة، كإف كاف بينهم تفاكت يسّب ُب كيفية ا١بمع، األحاديثىذه 
 افعتب زار   بن حويرثاحديث أف ب، ك من األخّب فو بإذٍ  ببيتو وأمٌ ك   ٧بموؿ على من عدا

٩بلوؾ ال يتقدـ عليو مالك الدار،  فإذا حضر اإلماـ األعظم أك من ٯبرم ٦براه ٗبكافو  ،اإلماـ األعظم
جمع بْب ا٢بقْب حق اإلماـ ُب التقدـ كحق ا٤بالك ُب منع لكلكن ينبغي للمالك أف يأذف لو ل

 .(2)التصرؼ بغّب إذنو

كاف يصلي بالقـو إذا زارىم من  أف النيب  طريقا آخر للجمع، كىو كذكر أبو بكر األثـر
النهي عن إمامة الزائر ، فحيث ما كاف، كليس ىذا لغّبه غّب استئذاف؛ ألنو كاف إماـ الناس كلهم
 .(3)ٰبمل ُب حق أمتو على إمامتهم بغّب إذهنم

ب بو كاإلماـ البخارم ٲبكن اعتباره ٩بن راـ ا١بمع بْب ىذه األحاديث من خبلؿ ما بوٌ 
كبلمو خفي كجو ا١بمع ُب   ، كإف(باب إذا زار اإلماـ قوما فأمهم)حيث قاؿ: ، ٢بديث عتباف 

ر ّٔذه أشا فبعضهم فهم منو أنو، ُب مراده من ىذا التبويب الصحيح ك٥بذا اختلف شراح، رٞبو اهلل
ف كذكر آخركف أ .(4)٧بموؿ على من عدا اإلماـ األعظم بن ا٢بويرث االَبٝبة إىل أف حديث 

                                     
 (.308-2/307) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 1)
 1ط ،فتحالابن حجر، ك (، 4/137) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجبك (، 50-49) 1ط ،الناتسخ كالمنقوخ ،ألثـرا (2)
 .(10/244) 1ط ،التنويرالصنعاين، (، ك 6/183) 3ط ،فيض الاديرا٤بناكم، (، ك 2/219)
 (.4/137) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب( 3)
 (.2/219) 1، طفتحال ،ابن حجر (4)



305 
 

اإلماـ ابن بطاؿ ففهم منو  كخالفهم، (1)بإذنو أنو ٯبوز للزائر أف يـؤ ُب منزؿ من زاره ومقصوده ى
 .(2)(فبل يؤمهم أنو قاؿ: من زار قوما عن النيب مىذا الباب رد ٤با رك )الَبجيح، قاؿ ُب شرحو: 

أف من تأمل ىذه األحاديث قد ال يظهر لو تعارض  –كاهلل تعاىل أعلم  –كالذم يظهر 
حديث مالك بن حويرث  ألف الرجل ُب بيتو ىو األحق باإلمامة ُب الصبلة، كما يدؿ عليو؛ بينها
 كجاء مثلو ُب حديث أيب مسعود ، ٌُب سلطانو، كال يقعد ُب  الرجلى  الرجلي  نٌ ، كلفظو: ال يؤم

ىزيكر أحق باإلمامة من الزائر، كإف كاف األخّب (3)بيتو على تكرمتو إال بإذنو
. فا٢بديث صريح بأف ا٤ب

ا١بماعة شرعت )ا٢بكمة ُب ذلك ما أشار إليو اإلماـ التوربشٍب، قاؿ: من  أقرأ أك أعلم منو. كلعلٌ 
ـٌ الرجل ُب  سلطانو أفضى ذلك إىل توىْب الجتماع ا٤بؤمنْب على الطاعة، كتألفهم كتوادىم، فإذا أ

التباغض كالتقاطع،  ذا أمو ُب أىلو كقومو أدل ذلك إىلأمر السلطنة، كخلع ربقة الطاعة، ككذا إ
 .(4)(لذم شرع لرفعو االجتماعكظهور ا٣ببلؼ ا

. قاؿ اإلماـ ابن بطاؿ: يرث على العمل ٗبعُب حديث مالك بن حو كقد حصل االتفاؽ 
موسى األشعرم،  عن أيب مالدار أكىل باإلمامة منو، كقد رك كال خبلؼ بْب العلماء ُب أف صاحب )

أنو أـ ابن مسعود كحذيفة ُب داره، كفعلو ابن عمر ٗبوىل، فصلى خلف ا٤بوايل. كقاؿ عطاء: صاحب 
 .(5)(الدار يـؤ من جاءه، كىو قوؿ مالك، كالشافعي، كمل أجد فيو خبلفا

                                     
 (.5/213)د ط  ،عمدة الاارمالعيِب، (، ك 2/219) 1، طفتحال ،ابن حجر(، ك 4/135) 2ط ،فتح البارم ،ابن رجب (1)
 (.308-2/307) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ، ( 2)
ُب داكد  ، أبو(673) رقم( 1/292)، باب من أحق باإلمامةالصبلة،  ا٤بساجد كمواضع )كتابُب الصحيح أخرجو مسلم ( 3)

( 1/67))كتاب، باب من أحق باإلمامة، ُب السنن (، كالَبمذم 584) رقم( 1/97))كتاب، باب من أحق باإلمامة؟ السنن 
)كتاب، باب ُب السنن (، كالنسائي 980) رقم( 1/178)باب من أحق باإلمامة،  ،)كتابُب السنن كابن ماجو (، 235) رقم

 (780) رقم( 1/129)من أحق باإلمامة، 
 (.3/58) 1ط ،شرح المشكاة ،لطييبا (4)
 (.3/42) 8ط ،المغني(. ك٫بوه قالو اإلماـ ابن قدامة ُب 2/308) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،  (5)
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٢بديث أيب مسعود  (1)صاحب البيت لغّبه بالتقدـ جاز ذلك عند أكثر أىل العلم فى فإذا أذً 
 (2)(أكثر أىل العلم على أنو ال بأس بإمامة الزائر بإذف رب ا٤بنزؿ)بن تيمية: ، قاؿ أبو الربكات. 

ُب سلطانو معناه ما ذكره أصحابنا كغّبىم أف  كال يؤمن الرجلي الرجلى  قولو )كقاؿ النوكم: 
صاحب البيت كآّلس كإماـ ا٤بسجد أحق من غّبه كإف كاف ذلك الغّب أفقو كأقرأ كأكرع كأفضل 

كإف كاف ذلك الذم يقدمو  ،فإف شاء تقدـ كإف شاء قدـ من يريده ،كصاحب ا٤بكاف أحق ،منو
 .(3)(يتصرؼ فيو كيف شاءألنو سلطانو ف ؛مفضوال بالنسبة إىل باقي ا٢باضرين

 ىو من طلب النيب  أم تعارض بْب أحاديث الباب، ألف عتباف بل يبقى ف كعلى ىذا
ال يدخل ٙبت معُب  ٍب إنو  ، فهذا إذف منو،ككاف يلتمس بذلك بركة النيب  ،لكي يصلي لو

ال ٰبق ألحد أف يتقدـ عليو ُب الصبلة ُب أم موضع   مطلقا، ألف النيب  بن حويرث احديث 
كاف، كنبينا ىو سيد ا٤برسلْب كإماـ ا٤بتقْب، فكيف تسمح نفس ا٤بسلم أف يـؤ أفضل ا٣بلق، كىو 

ـٌ األنبياء عليهم السبلـ ليلة اإلسراء،   كاهلل تعاىل أعلم.من أ

ف حديث ابن حويرث كّٔذا ال يصح القوؿ بالَبجيح الذم أ٤بح إليو اإلماـ ابن بطاؿ، أل
 صحيح كما سبق تقريره، كاهلل تعاىل أعلم.

فهمو لتبويب اإلماـ البخارم على حديث  على االقوؿ بالَبجيح مبنيكقد يكوف سبب 
عتباف، حيث قاؿ: باب إذا زار اإلماـ قوما فأمهم. فظن أف اإلماـ البخارم أشار إىل ىذا التعارض، 

 لرد حديث ابن حويرث كتضعيفو، كاهلل تعاىل أعلم. لفظذا الكأنو إ٭با بوب ٢بديث عتباف ّٔ

  

                                     
 2ط فتح البارم ،ابن رجبك (، 3/477) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، (، ك 3/43) 8ط ،المغنيابن قدامة، ( 1)
 (.2/453) 3ط ،نيل األكطارالشوكاين، (، ك 4/137)
 (.1/505) 1ط ،المنتاى في األحكاـ الشرعية٦بد الدين ابن تيمية، ( 2)
 (.3/477) 1ط ،شرح صحيح مقلمالنوكم، ( 3)
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 في الجمعة الكيفية التي يخطب عليها النبي  : مقألةقابعالالمبحث 

 المطلب األكؿ: األحاديث الواردة في الباب:

 الحديث األكؿ: 

قاؿ: كاهلل إين أنو سئل عن ا٤بنرب من أم عود ىو ف،  سهل بن سعد الساعدمعن 
 ، أرسل رسوؿ اهلل ألعرؼ ٩با ىو، كلقد رأيتو أكؿ يـو كضع، كأكؿ يـو جلس عليو رسوؿ اهلل 

مرم غبلمك النجار، أف يعمل يل أعوادا، أجلس  -امرأة من األنصار قد ٠باىا سهل  -إىل فبلنة 
 .(1)...عليهن إذا كلمت الناس

 : الحديث المخالف لو

، فلما كضع لو ا٤بنرب ٠بعنا كاف جذع يقـو إليو النيب  ، قاؿ: جابر بن عبد اهلل عن
 .(2)، فوضع يده عليوللجذع مثل أصوات العشار حٌب نزؿ النيب 

 المطلب الثاني: كجو االختالؼ بين الحديثين:

طب ، بينما الثاين فيو أنو ٱبالساجٱبطب على ا٤بنرب كاف   ظاىر ا٢بديث األكؿ أف النيب 
 فاختلفا، كاهلل تعاىل أعلم.، قائما عليو

 
                                     

 رقم( 1/69)صناع ُب أعواد ا٤بنرب كا٤بسجد، )كتاب الصبلة، باب االستعانة بالنجار كالُب الصحيح البخارم أخرجو   (1)
 رقم( 1/544)ز ا٣بطوة كا٣بطوتْب ُب الصبلة، )كتاب ا٤بساجد كمواضع الصبلة، باب جواُب الصحيح (، كمسلم 448)
)كتاب إقامة ُب السنن كابن ماجو  (،1080) رقم( 1/170)تاب الصبلة، باب اٚباذ ا٤بنرب، )كُب السنن (، كأبو داكد 544)

)كتاب ا٤بساجد، باب ُب السنن  (، كالنسائي1416) رقم( 1/525)باب ما جاء ُب بدء شأف ا٤بنرب، الصلوات كالسنة فيها، 
 (.739) رقم( 1/123)لصبلة على ا٤بنرب، ا
ُب السنن (، كابن ماجو 918) رقم( 1/126)١بمعة، باب ا٣بطبة على ا٤بنرب، )كتاب اُب الصحيح أخرجو البخارم   (2)

)كتاب ُب السنن (، كالنسائي 1417) رقم( 1/252)باب ما جاء ُب بدء شأف ا٤بنرب، )كتاب إقامة الصلوات كالسنة فيها، 
 (.1396) رقم( 1/228)ة، باب مقاـ اإلماـ ُب ا٣بطبة، ا١بمع
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 المطلب الثالث: جواب اإلماـ ابن بطاؿ في المقألة:

 ُب الظاىر؛ ألنو قاؿ  كحديث جابر يعارض حديث سهل ُبقاؿ رٞبو اهلل تعاىل:  
أنو  ، فدؿ ىذا وادا أجلس عليهن إذا كلمت الناسأع غبلمك النجار يعمل يل محديث سهل: مر 

دؿ ىذا أنو كاف ، ف كاف جذع يقـو إليو النيبحديثو:   ُبكاف ٱبطب جالسا، كقاؿ جابر 
أنو خطب للجمعة   التعارض أنو مل ٰبفظ عنو ي كينفٯبمع بْب ا٢بديثْب مٱبطب قائما، كالذ

َّ زترت يب ُّ قوؿ اهلل تعاىل:  ال قائما، كقد قاؿ بعض العلماء ُبقط إ
، قاؿ: قائما ٱبطب، (1)

غّب ا١بمعة لوعظ أك تعليم جلس  حديث سهل إذا خطب الناس ُب فيمكن أف يكوف جلوسو ُب
ا١بمعة قاـ، كيؤيد ىذا حديث ابن عمر، كقد ترجم لو باب ا٣بطبة  على ا٤بنرب، كإذا خطب ُب

 .(2)قائما

 المطلب الرابع: تعليق كدراتسة:

 دفرٌ ، فالغالب أف اإلماـ ابن بطاؿ تمن نوع ا٤بختلف بحديثي البا عدٌ مل أقف على من 
مل ٰبفظ عنو أنو خطب  النيب  الذم تقرر عند ٝباىّب أىل العلم أف أف ىو السبب بذلك، كلعلٌ 
، أف رسوؿ اهلل  جابر بن ٠برة فعنتأكيد ذلك، الواردة ُب حاديث كثرة األل إال قائما، للجمعة قطٌ 

  أنو كاف ٱبطب جالسا فقد   نبأؾكاف ٱبطب قائما، ٍب ٯبلس، ٍب يقـو فيخطب قائما؛ فمن
   كاف رسوؿ اهللقاؿ:    ابن عمرعن ك  .(3)كذب، فقد كاهلل صليت معو أكثر من ألفي صبلة

. قاؿ: كما يفعلوف اليـو ، أنو سئل: ابن مسعودعن ك  .(4)ٱبطب يـو ا١بمعة قائما، ٍب ٯبلس، ٍب يقـو

                                     
 11سورة ا١بمعة: اآلية:  (1)
 (.2/507) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،   (2)
ُب السنن (، كأبو داكد 862) )كتاب ا١بمعة، باب ذكر ا٣بطبتْب قبل الصبلة كما فيهما من ا١بلسة، رقمُب الصحيح أخرجو مسلم   (3)

)كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، باب ما جاء ُب ا٣بطبة يـو ُب السنن كابن ماجو  (،1093) )كتاب الصبلة، باب ا٣بطبة قائما، رقم
 (.1417) )كتاب ا١بمعة، باب السكوت ُب القعدة بْب ا٣بطبتْب، رقمُب السنن (، كالنسائي 1105) ا١بمعة، رقم

)كتاب ا١بمعة، ُب الصحيح مسلم (، ك 920) قم( ر 1/126))كتاب ا١بمعة، باب ا٣بطبة قائما، ُب الصحيح أخرجو البخارم   (4)
باب ا١بلوس إذا  )كتاب الصبلة، ُب السنن (، كأبو داكد 861) رقم (1/358)، باب ذكر ا٣بطبتْب قبل الصبلة كما فيهما من ا١بلسة

)كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، باب ما جاء ُب ا٣بطبة يـو ا١بمعة، ُب السنن (، كابن ماجو 1092) رقم( 1/171)صعد ا٤بنرب، 
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َّ زترت يب ُّ ٱبطب قائما أك قاعدا؟ قاؿ: أما تقرأ:  أكاف النيب 
كقد أخذ ّٔذه السنة  .(2)؟(1)

ا ٱبطبوف يـو كأبا بكر كعمر كعثماف كانو  أف رسوؿ اهلل عن قتادة، ا٣بلفاء الراشدكف من بعده، 
، ٍب فعل ذلك عثماف حٌب شق عليو القياـ فكاف ٱبطب قائما، ٍب ٯبلس، ٍب يقـو أيضا ا١بمعة قياما

كىو الذم جرل  .(3)فيخطب اآلخرة قائمافيخطب، فلما كاف معاكية خطب األكىل جالسا، ٍب يقـو 
 ،كأٝبعوا أف ا٣بطبة ال تكوف إال قائما ٤بن قدر على القياـ)، قاؿ ابن عبد الرب: (4)عليو عمل السلف

كقد كاف عثماف رٗبا اسَباح ُب ا٣بطبة ٍب يقـو ، مل يتكلم حٌب يعود قائما ةفإف أعيا كجلس للراح
ياما ىو األبٍلغ ُب . كاإللقاء ق(5)(معاكية ال ٱبتلفوف ُب ذلككأكؿ من خطب جالسا ، فيتكلم قائما

 تابعة ا٣بطيب، كاإلنصات إىل كبلمو.اإل٠باع، كاألمكن للحاضرين ٤ب

                                                                                                                 
ُب (، كالنسائي 506) رقم( 1/133))كتاب ا١بمعة، باب ُب ا١بلوس بْب ا٣بطبتْب، ُب السنن (، كالَبمذم 1103) رقم( 1/198)

 (.  1416) رقم( 1/232))كتاب ا١بمعة، باب الفصل بْب ا٣بطبتْب با١بلوس، السنن 
 11ورة ا١بمعة: اآلية:س  (1)
 رقم( 1/199)ما جاء ُب ا٣بطبة يـو ا١بمعة،  )كتاب إقامة الصبلة كالسنة فيها، بابُب السنن أخرجو ابن ماجو   (2)
( من طريق  10003( رقم )10/76الكبّب )ا٤بعجم (، كالطرباين ُب 5034( رقم )8/477)ُب ا٤بسند (، كأبو يعلى 1108)

اهلل بو. كركاتو كلهم ثقات، كصححو  حدثنا ابن أيب غنية، عن األعمش، عن إبراىيم، عن علقمة عن عبدأيب بكر بن أيب شيبة، 
 األلباين.

 (5258( رقم )3/187)كناب الصبلة،  باب ا٣بطبة قائما، ُب ا٤بصنف أخرجو عبد الرزاؽ   (3)
شرح صحيح  ،بن القصار عنو. ابن بطاؿإال ما حكي عن أيب حنيفة أنو قاؿ: إف شاء خطب قائما أك جالسا، ذكره ا  (4)

 (. 509-2/508) 3ط ،البخارم
فكاف يسَبيح لكربه كللمرض، عن ابن جريج قاؿ: قلت  (. قلت: أما عثماف 2/61) 1ط ،االتستذكارابن عبد الرب، (  5)

 ، لعطاء: من أكؿ من جعل ُب ا٣بطبة جلوسا؟ قاؿ: عثماف ُب آخر زمانو حْب كرب كأخذتو رعدة، فكاف ٯبلس ىنيهة ٍب يقـو
ذا قاـ على قلت: ككاف ٱبطب إذا جلس؟ قاؿ: ال أدرم. كعن ابن جريج قاؿ: أخربين أبو قزعة قاؿ: أخذ عثماف ارتعاش فكاف إ

( رقم 187-3/188ا٤بنرب اسَباح ساعة، ٍب قاـ فخطب. أخرجهما عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف )كتاب الصبلة، باب ا٣بطبة قائما : 
 . (5266ك  5262)

عن الشعيب، قاؿ: إ٭با خطب معاكية قاعدا، حيث كثر شحم بطنو ك٢بمو. ة فالسبب ىو أيضا للمرض كالكرب: كأما معاكي      
(. كعن جعفر بن ٧بمد، عن أبيو 5193( رقم )4/78، )كتاب الصبلة، باب من كاف ٱبطب قائماُب ا٤بصنف ابن أيب شيبة 

أجلس إحدل ا٣بطبتْب  قاؿ: فلما كاف معاكية استأذف الناس ُب ا١بلوس ُب إحدل ا٣بطبتْب، كقاؿ: إين قد كربت، كقد أردت
 (. 5264( رقم )3/188 ،)كتاب الصبلة، باب ا٣بطبة قائماُب ا٤بصنف فجلس ُب ا٣بطبة األكىل. عبد الرزاؽ 
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على ا١بلوس  منو وافأكثر أىل العلم مل يفهم (إذا كلمت الناس أجلس عليهن): قولو أما 
 بل فسركه، كىو ال ٱبطب إال قائماك ذل إذ كيف يكوف مراده ، (1)إلقاء ا٣بطبة كقتا٤بنرب 

أكؿ ما  ا١بلوسك ، (2)هم أمور دينهم، كما أشار إليو اإلماـ ابن بطاؿلوعظ الناس أك تعليم لوسبا١ب
قاؿ:   ينتظر انتهاء ا٤بؤذف من األذاف كما جاء ُب بعض طرؽ حديث ابن عمر  ا٤بنرب  يصعد

، ٱبطب خطبتْب: كاف ٯبلس إذا صعد ا٤بنرب  كاف النيب  حٌب يفرغ، أراه قاؿ: ا٤بؤذف، ٍب يقـو
  .(3)فيخطب، ٍب ٯبلس، فبل يتكلم، ٍب يقـو فيخطب

ؿ: إف األذاف يـو ا١بمعة كاف أكلو حْب ٯبلس اإلماـ، يـو ا، ق السائب بن يزيدكعن 
، كأيب بكر، كعمر رضي اهلل عنهما، فلما كاف ُب خبلفة ا١بمعة على ا٤بنرب ُب عهد رسوؿ اهلل 

، ككثركا، أمر عثماف يـو ا١بمعة باألذاف الثالث، فأذف بو على الزكراء، فثبت عثماف بن عفاف 
 . (4)األمر على ذلك

أىل العلم من علماء األمصار ما يفعلو األئمة،  ٦بملكالذم عليو ): بن ا٤بنذر قاؿ أبو بكرك 
إليو، كيؤذف ا٤بؤذف كاإلماـ جالس، فإذا فرغ ا٤بؤذف من  ىاـ على ا٤بنرب أكؿ ما يرقوس اإلمكىو جل

األذاف قاـ اإلماـ فخطب خطبة، ٍب جلس كىو ُب حاؿ جلوسو غّب خاطب كال يتكلم، ٍب يقـو 
 . (5)(فيخطب ا٣بطبة الثانية، ٍب ينزؿ عند فراغو

إ٭با ، كقد يكوف اإلماـ ابن بطاؿ تعارضليس بينهما أم ُب أصلهما كّٔذا يتبْب أف ا٢بديثْب 
فيظن حصوؿ مل ينظر ُب أقواؿ أىل العلم، عنده بالسنن، ك  ملحٌب ال يأٌب من ال ع ذلك، نبو على

  كبياف معُب ا٢بديثْب، كاهلل تعاىل أعلم. دفعوفبادر إىل ىذا االختبلؼ، 
                                     

(، لكن ليس من باب ا١بمع بْب ىذه 6/219نعم استدؿ بو بعض ا٢بنفية على جواز خطبة ا١بمعة قاعدا. عمدة القارم )  (1)
 اـ أيب حنيفة الذم أجاز ا٣بطبة جالسا. األحاديث، كإ٭با االحتجاج بو لئلم

 (.2/507) 3ط ،شرح صحيح البخارمابن بطاؿ،   (2)
 (.1092) رقم/1)ة، باب ا١بلوس إذا صعد ا٤بنرب، )كتاب الصبلُب السنن أخرجو أبو داكد   (3)
ُب السنن (، كأبو داكد 916) رقم( 1/125) )كتاب ا١بمعة، باب ا١بلوس على ا٤بنرب عند التأذين،ُب الصحيح أخرجو البخارم   (4)

 )كتاب ا١بمعة، باب جاء ُب أذاف ا١بمعة،ُب السنن (، كالَبمذم 1087) رقم( 1/171) )كتاب الصبلة، باب النداء يـو ا١بمعة،
  (.1392)رقم( 1/228))كتاب ا١بمعة، باب األذاف للجمعة، ُب السنن (، كالنسائي 516) رقم ( 1/135)
 (. 4/66) 1ط ،األكتسط ابن ا٤بنذر، (5)
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 خاتمة البحث كنتائجو

قبل النظر ُب األدلة، يبدك كإ٭با  ،ُب الواقع التعارض بْب األحاديث ليس ٕبقيقي فإ -
ٝبع طرؽ األحاديث كركاياتو، كباقي النصوص الشرعية الٍب ٥با عبلقة كإعماؿ الذىن فيها، كأما بعد 

التعارض ذلك  سرعاف ما يتبدد فإنوتطبيق القواعد الٍب قررىا أىل العلم، إمعاف النظر فيها، ك ّٔا، ٍب 
كبذلك تصح مقولة اإلماـ ابن خزٲبة، ككل من أقره من غّب ٨بتلفة، مؤتلفة فتظهر ، يزكؿ، ك عنها

 دليبلف متخالفاف ال ٲبكن ا١بمع بينهما أك دفع التعارض فيهما. أنو ال يوجد ُب نفس األمر ؛العلماء

ىو ٝبع الركايات كالنصوص الٍب ع االختبلؼ بْب النصوص الشرعية، من أىم طرؽ دف -
 .تتحدث عن ىذه ا٤بسألة

استفاد اإلماـ ابن بطاؿ ٩بن سبق من أىل العلم ُب االىتماـ ٗبختلف ا٢بديث خصوصا  -
  .اإلمامْب الطربم كالطحاكم إذ ٥بما عناية كبّبة ّٔذا النوع من األحاديث

ٛبكن اإلماـ ابن بطاؿ من علم ٨بتلف ا٢بديث، إذ استطاع أف ٯبيب عن كل األحاديث الٍب  -
 وبتو ٨بالفة ٤با ىو صواب.تعرض ٥با، كإف كاف ُب بعض أج

االىتماـ الشديد لئلماـ ابن بطاؿ ٗبختلف ا٢بديث، حيث يعترب االختبلؼ ٗبجرد أف يلمح  -
 .ذلك كلو من طرؼ خفي، مقابل عدـ اعتداد األكثر باعتباره من ٨بتلف ا٢بديث

الٍب صوص الشرعية النمع إف منهج احملدثْب ُب ٨بتلف ا٢بديث ىو أعدؿ ا٤بناىج للتعامل  -
دفع االختبلؼ عن األحاديث، ابن بطاؿ ُب اإلماـ  التـز بوالذم نهج ا٤بىو ك  .ظاىرىا التعارض

 ، النسخ قرائن تدؿ على البحث عن، كإف تعذر ا١بمع، اجتهد ُب مٌب أمكن حيث كاف يقدـ ا١بمع
كاستعماؿ ): ولقو ، كقد صرح بذلك ُب غّب ما موضع من كتابو، منهاالَبجيح، فإف مل ٯبد يعمل ب
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كاستعماؿ ا٢بديثْب لفائدتْب أكىل من ): ُب موضع آخر . كقاؿ(1)(األخبار أكىل من ادعاء النسخ فيها
 .(2)(إسقاط أحدٮبا، ىذه طريقة العلماء َب التأليف بْب اآلثار

٤بنهج احملدثْب ُب قواعد ٨بتلف ا٢بديث جعلهم ٱبالفوف ا١بمهور ُب كثّب من  يةف٨بالفة ا٢بن -
 لفقهية.ا٤بسائل ا

 توصيات:

ألف ّٔذا  ؛حاديث الٍب ظاىرىا التعارض كالتضاداحملدثْب ُب دفع االختبلؼ عن األ اتباع منهج -
 ا٤بنهج ٲبكن إزالة أك تقليل ا٣ببلؼ ُب كثّب من ا٤بسائل الفقهية.

ككتب الشركح ا٢بديثية، ا٢بديث، ك ، كذلك بتتبع كتب ٝبع موسوعة ُب علم ٨بتلف ا٢بديث -
ترتيبها ضمن ٍب ، كاستخراج ا٤بسائل الٍب أشّب إليها أهنا من ٨بتلف ا٢بديثالفقو كالعقيدة، كغّبىا، 

 ليو الباحثوف كطبلب العلم.مصنف جامع يرجع إ

 أكال كآخرا على ما منٌ فيو كختاما ىذا ما استطعت إ٪بازه، فأٞبد اهلل تعاىل ٞبدا كثّبا مباركا  
أسألو ك  ىذا البحث ا٤بتواضع، كماؿصى، كمنها توفيقو إيام على إبو علي من نعمو الٍب ال ٙب

كل من قرأه كيرزقِب أجر ذلك، إنو   بو  كٯبعلو خالصا لوجهو، كأف ينفعتعاىل أف يتقبلو مِبسبحانو ك 
، كمن على نبينا كحبيبنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو أٝبعْبكسلم ، كصلى اهلل عليو كالقادرذلك كيل 

  .يـو الدينتبعهم بإحساف إيل 

 

                                     
 (3/226، )3طشرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ،  (1)
 (6/561، )3طشرح صحيح البخارم، ابن بطاؿ،  (2)
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  188............................................................إذا صلَّى أحديكم ُب ثوب .

  240...........................................إذا صلى أحدكم، فبل يشبكن بْب أصابعو ...
  143......................................................ا طىهيرًت فاغًسليًو ٍب صىلّْي فيو ..إذ

 152.................................................إذا كاف دـ ا٢بيض، فإنو دـ أسود .....
  187...................................................إذا كاف ألحدكم ثىوباًف فلييصىلّْ فيهما 

  90......................................إذا كاف يـو القيامة ماج الناس بعضهم ُب بعض ...
  221..............................................إىل امرأة ٥با غبلـ ٪بار .... أرسل النيب 

   ..............................................155استيحيضىت امرأة على عهد رسوؿ اهلل 
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  257....................................................................... أسفركا بالفجر
  53.....................................................اٍسًلٍم تىٍسلىم، يؤتك اهلل أٍجرىؾ مرتْب ..

 89........................................أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأين رسوؿ اهلل ال يلقى اهلل 
 264أصبحوا بالصبح ..................................................................... 

 280............. اضرب يا أمّب ا٤بؤمنْب ..................................................
 311..................................................ٱبطب قائما أك قاعدا؟  أكاف النيب 

 4........................................... كتب، فوالذم نفسي بيده، ما خرج مِب إال حقا 
  229...........................................؟ قاؿ: نعم كثّبا .أكنت ٘بالس رسوؿ اهلل 

  221.............................أال أجعل لك شيئا تقعد عليو، فإف يل غبلما ٪بارا ..........
  60.....................................................أال أديليكى على كنز من كنوز ا١بنة؟ ..

 60.......................................................أال أعلّْميك كلمات تقولينهن عند .
  3.....................................................أال إين أكتيتي الكتابى كمثلىو معو ......

 221أما كاهلل إين ألعرؼ ...................................................................
 179...................................................فليىنشير رأسو فليىغسلو ..... أٌما الرجلي 

  146.................................................أمكثي قدر ما كانت ٙببسك حيضتك.
  249.......................................................أمِب جربيل عند البيت مرتْب ...

  250...........................................................أمِب جربيل ُب الصبلة .....
 106أنا أكؿ من ٠بع .................................................................... 

  312.....................................إف األذاف يـو ا١بمعة كاف أكلو حْب ٯبلس اإلماـ ...
 ............................................................125أف امرأة من أزكاج النيب 

 ...........................................316أف الشمس انكسفت على عهد رسوؿ اهلل 
  323...............................................إف الشمس كالقمر آيتاف من آيات اهلل ...

   ...............................212أف الفضل بن العباس رضواف اهلل عليهما دخل مع النيب 
  68................................................................٘باكز ألمٍب . إف اهلل 
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 137................................................................حيي ستّب  إف اهلل 
  67...........................................إف اهلل كتب ا٢بسنات كالسيئات ٍب بْب ذلك ...

ى من ا٢برير   84................................................ إف اهلل يبعث رٰبا من اليمن أىٍلْبى
  125............................................................... إفَّ ا٤باء الى يػينىجّْسو شيء

 239..............................................إف ا٤بؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا
  198................................................ دخل البيت، فصلى ركعتْب أف النيب 

 324صلى ُب كسوؼ ...................................................  أف رسوؿ اهلل 
  109.........................ذكر عنده أف ناسا يكرىوف استقباؿ القبلة .......... إف النيب 
  201......................................... ٤با دخل البيت، دعا ُب نواحيو كلها أف النيب 
 225...................................................هنى أف يستقاد با٤بسجد  أف النيب 
  272.................................... هنى عن الصبلة بعد العصر إال كالشمس أف النيب 
  127......................................هنى أف يتوضَّأ الرجل بفىضل طىهور ا٤برأة. أفَّ النيب

 146...................................................أف أـ حبيبة بنت جىحش استيحيضىت 
 125.......................................... اغتسلت من جنابة أف امرأة من أزكاج النيب 

  73...................................................... إف با٤بدينة أقواما ما سرًب من مسّب
  248........................................... يعلمو مواقيت الصبلة أف جربيل أتى النيب 

از ببل إزىار أف رسوؿى    137.......................................... رأل رجيبلى يغتًسلي بالربى
  266............................غزا خيرب فصلينا عندىا صبلة الغداة بغلس... أف رسوؿ اهلل 
  310.................................................... كاف ٱبطب قائما  أف رسوؿ اهلل 
 124.............................................كاف يغتسل بفضل ميمونة.  أف رسوؿ اهلل 

 283كاف يواصل .......................................................   أف رسوؿ اهلل  
  54...................................... كتب إىل ىرقل يدعوه إىل اإلسبلـ  أف رسوؿ اهلل 
 201......................................................... ٤با قدـ مكة أف رسوؿ اهلل 
  226........................................ هنى أف تقاـ ا٢بدكد ُب ا٤بساجد أف رسوؿ اهلل 
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  225....................................... هنى عن الشراء كالبيع ُب ا٤بسجد أف رسوؿ اهلل 
 254................................ يئا، حٌب أمر ببلالفلم يرٌد عليو ش أف سائبل سأؿ النيب 

 316 أف الشمس انكسفت ................................................................
  102 .................................................... إف منهم من تأخذه النار إىل كعبيو

   124 ...............................اٍغتسبل ُب قىٍصعىة  أف ميمونة رضي اهلل عنها كرسوؿ اهلل 
 146 ..............................................................ًإف ىذه ليست با٢بيضة.

 81.......... إف يعش ىذا ...............................................................
    107 ............................................................. أىنت رىسيويل ًإىل أىٍىل مكة

  ...............................................315ا٬بسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل 
   .......................................56انطلقت ُب ا٤بدة الٍب كانت بيِب كبْب رسوؿ اهلل 

    153...................................................أنعىتي لك الكيرسيف فإنو ييذًىب الدـ.
  ..............................................318انكسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل
  ...............................................316انكسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل 

  71............................................ إ٭با الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقو اهلل ماال كعلما
 152............................................................... إ٭با ذلك عرؽ، فانظرم

  129............................................ذلك.أنو دخل على أـ سلمة ففعلت بو مثل 
  211........................................................... البيت أنو دخل مع النيب 

 126........................................................أنو كاف ال يرل بأسا بسؤر ا٤برأة.

  126..........................................أنو كاف ال يرل بأسا بفضل شراب ا٤برأة .......
  129........................................أنو هنى أف يغتسل الرجل كا٤برأة من إناء كاحد....

 147...................................................................إهنا ليست با٢بيضة.
  59أكصيك أف ال تكوف لعانا................................................................
  59أكًصيك بتقول اهلل، كىالتَّكًبّب على كل شىرؼ ..............................................

  144..............................................اف؟ ........................أكلكيلّْكم ثوب
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  304....................................................أين ٙبب أف أصلي من بيتك؟ .....
 199.............................................حْب دخل البيت؟  أين صلى رسوؿ اهلل 

 131.................................................................أين كنت يا أبا ىيرىيٍػرىة 
 100..................................................البغٌي الٍب سقت الكلب فشكر اهلل ٥با 

يى عن ذلك ُب الفضاء.....................     109..................................بلى، إ٭با هنًي
يلة ًحٍضت ......................................... بينا أىنا مع النيب    142ميضطىًجعة ُب ٟبًى

  136............ىب ...........................بينا أىيُّوب يغتسل عريانا فىخىر عليو جىراد من ذى 
  ...........................................318بينما أنا أرمي بأسهمي ُب حياة رسوؿ اهلل 
  319...............ا .............................بينما أنا كغبلـ من األنصار نرمي غرضْب لن

  184..............................تأخيذ ًإحداكن ماءىا كسدرهتا ...........................
  96السجود ......................................................تأكل النار ابن آدـ إال أثر 

  158..................................................٘بلس أىياـ أىٍقرائها، ٍب تػىٍغتىًسل .........
  156............................................................تدع الصبلة أياـ أقراًئها ....

  58........................................................تطعم الطعاـ، كتقرأ السبلـ ......
  158............................................................. تعد أياـ أقرائها، ٍب تغتسل

   159.............................................بلة.......................تغتسل لكل ص
 159.......................................تغتسل من الظهر إىل الظهر كل يـو مرة .........
 159........................................تيؤخّْر الظهر كتيعجّْل العصر كتغتسل ٥بما ........
  129.........................................توضأت جويرية بنت ا٢بارث، كىي عمتو ......

 159.............................................................توضئي لكل صبلة ......
  275.........................................ينهانا ....... ثبلث ساعات كاف رسوؿ اهلل 
  198.........................................................خرجت حاجِّا فدخلت البيت 

 176.............................موافْب ٥ببلؿ ذم ا٢بجة ........... خرجنا مع رسوؿ اهلل 
  ................................................314خسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل 
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 204............................................ ، كببلؿ خلفوالبيت، ٍب خرج دخل النيب 
  198................................................ بْب أسامة بن زيد كببلؿ دخل النيب 

  209........................................ البيت كمعو الفضل بن عباس دخل رسوؿ اهلل 
 205.........................................البيت، فصلى بْب الساريتْب  دخل رسوؿ اهلل 

  65......................................................... مرأة النار ُب ىرة ربطتهادخلت ا
  150.............................................. دعي الصبلة قدر األياـ الٍب كنت ٙبيضْب

  233................................................. مستلقيا ُب ا٤بسجد رسوؿ اهلل  رأل
   .................................................................211رأيت رسوؿ اهلل 

  6................................................................ رب مبلغ أكعى من سامع
  122......................................... ُب الويضوء رٗبا اٍختػىلىفىت يىدم كيىدي رسوؿ اهلل 

  272.................................................. يدعهما ركعتاف مل يكن رسوؿ اهلل 
  156......................................................... بحافى اهلل، ىذا ًمنى الشَّيطافسي 

   ...........................................................289شهدت مع رسوؿ اهلل 
  253...................................................................... صٌل معنا ىذين

   ...........................................................284صل إ٭با هنى رسوؿ اهلل 
 297................................................صبلة ا١بماعة تفضل صبلة الفذ ٖبمس 
  297.................................................صبلة ا١بماعة تفضل صبلة الفذ بسبع 

  297.......................................................صبلة الرجل ُب ا١بماعة تضعف 
  299................................................................ صبلة مع اإلماـ أفضل

  213...................................................... ، فلما سلم قيل لوصلى النيب 
 239........................................... إحدل صبلٌب العشي صلى بنا رسوؿ اهلل 

  317.............................................. حْب كسفت الشمس صلى رسوؿ اهلل 
  267.............................................. ع عبد اهلل بن الزبّب الصبح بغلسصليت م

 259الصبلة لوقتها ....................................................................... 
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  147......................................................ة.فًإذا أقبلت ا٢بيضة فدعي الصبل
 150.................................................. إذا ذىب قدرىا، فاغسلي عنك الدـف

  190...................................................................... فإذا رفع فارفعوا
  89....................................................... فإف اهلل قد حرَّـى على النَّار مىن قاؿ

  100.....................................................فثقلت البطاقة كطاشت السجبلت.
  323.............................................................فصلوا حٌب يفرج اهلل عنكم

  74..........................................................قالت ا٤ببلئكة: ربّْ ذاؾ عبديؾ 
  144................................................... قتل مصعب ابن عمّب ككاف خّبا مِب

 143................................................. اف يكوف إلحدانا الدرع فيو ٙبيضقد ك
 197.......................................................... يـو الفتح قدـ رسوؿ اهلل 

  277..................................................... ركعتْبقدـ علي ماؿ، فشغلِب عن 
 288...........................................................................  قم فاركع

 122....................................................كاف الرجاؿ كالنساء يتوضئوف ٝبيعا 
 124 ...............................................كا٤برأىة من نسائو يػىٍغتىسبلف  كاف النيب 
  129......................................................كأىلو يغتسلوف من  كاف النيب 
 312ٱبطب ................................................................. كاف النيب 

  295.......................................................... كاف ببلؿ يؤذف إذا دحضت
   ..........................................................309كاف جذع يقـو إليو النيب 

  310............................................ ٱبطب يـو ا١بمعة قائما  كاف رسوؿ اهلل 
  123................................................كأىزكاجو يٍغتسلوف من كاف رسوؿ اهلل 
 269يصلي الظهر ....................................................... كاف رسوؿ اهلل 
  224.......................................... يضع ٢بساف بن ثابت منربا كاف رسوؿ اهلل 

 287كاف يصلي ا٥بجّب ...................................................................
  280 .......................................................قبل الظهر   ُب بيٍبكاف يصلي 
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 288..................................................كاف يصليهما قبل العصر ..........
 124كاف يغتسل بفضل ميمونة.............................................................

 136....................................................... نت بنو ًإٍسرائيل يغتسلوف عيرىاةكا
  123....................................................ُب ًإناء  كانت تغتسل ىي كالنيب 

 123...........................................اء يػىٍغتسبلف ُب اإًلن كانت ىي كرسوؿ اهلل 
  200................................................. كذبوا، لقد صلى ركعتْب بْب العمودين

  315........................................ُب يـو  على عهد رسوؿ اهلل كسفت الشمس 
  321.......................................، فجعل كسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل 

  322................................................ للناس كسفت الشمس فصلى علي 
  ...........................................257كن نساء ا٤بؤمنات يشهدف مع رسوؿ اهلل 

  266.................................................................كنت أتسحر ُب أىلي
  122.......................................... ًمن ًإناء كاحد كنت أغتسل أنا كرسوؿ اهلل 

  122........................................... نتػىوىضَّأ من إناء كاحد كنت أنا كرسوؿ اهلل 
 122كنا نتوضأ .......................................................................... 

 290.......... كيف أنت إذا كانت عليك ................................................
 93ال إٲباف ٤بن ال ...................................................................... 

  126........................................................ال بأس أف يغتسل الرجل كا٤برأة 
  126..........................................................ال بأس باغتساؿ الرجل كا٤برأة 
   130...........................................................ال تتوضأ بو فإنو فضل امرأة.

 139ال تدخلوا ا٤باء إال ................................................................... 
 78ٍب ................................................................ ال تزاؿ طائفة من أم

 80ال تزاؿ عصابة من أمٍب ............................................................... 
  295............................................................. ال تصوموا حٌب تركا ا٥ببلؿ

 59.................................................................. دَّدى مرارا، فػىرى غضبال ت
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  79...................................................... ـو الساعة ًإال على ًشرار ا٣بىلقال تق
 82.................................................... ال تقـو الساعة حٌب يأخيذى اهلل شىريطىتىو

  85.......................................................ال تقـو الساعة حٌب يبعث اهلل رٰبا 
  79..................................................... اسالن ارقـو الساعة، إال على ًشر ال تى 

  271............................................................ صبلة الصبحال صبلة بعد 
 283ال صبلة بعد العصر ................................................................. 

  106 .......................................................ال يبولن أحدكم مستقبل القبلة.
   64 ................................................. يتصدؽ أحد بتمرة من كسب طيب ال

 85ال يذىب الليل كالنهار ............................................................... 
  188......................................................  ييصىل أحديكم ُب الٌثوب الواحدال

  6  ................................................. ال يصلْب أحد العصر إال ُب بِب قريظة
 179........................................................ال يضر ا٤برأة ا٢بائض كال ا١بنب 

 92................... ال يقتل ا٤بؤمن ....................................................
  194................................................... لبس احملـر القميص، كال السراكيلال ي
  307....................................................... يؤٌمٌن الرجلي الرجلى ُب سلطانو ال

 148..................................... ال إ٭با ذلك عرؽ ...............................
ا يىكفيًك أف ٙبىٍثي على رأسك   177...................................................ال، إ٭بَّ

يض   156.............................................. لًتىنظر عدد اللَّيايل كاأليَّاـً الٍب كانت ٙبى
  144............................................... ٥با إال الثوب الواحد٤برأة، كما لقد كانت ا

 99. ....................................................... ا موتاكم قوؿ: ال إلو إالَّ اهلللقّْنو 
  199 .......................................................... مكة ٤با افتتح رسوؿ اهلل 

 200......................................إىل أـ عثماف  ٤با كاف يـو الفتح بعث رسوؿ اهلل 
 ٤ ............................................314با كسفت الشمس على عهد رسوؿ اهلل 

 285............................................................. مل يكن ينهى عن الصبلة 



330 
 

  274.................................................................. ليس ُب النـو تفريط
  82........................................................... ليسرين على القرآف ذات ليلة

 186...................................................................يا جابر؟  ما السرل
  272................................................. السجدتْب بعد العصر ما ترؾ النيب 

  87.  ..............................................أكثر  ما كاف أحد من أصحاب النيب 
   272 .............................................. يأتيِب ُب يـو بعد العصر ما كاف النيب 

يض فيوما كافى إل   141............................................... حدانا إال ثوبه كاحده ٙبى
  90.......................................................... ما من عبد قاؿ: ال إلو إال اهلل

   ..........................................245ما ىذا يا مغّبة أليس قد علمت أف جربيل 
  224............................................ ٕبساف كىو ينشد الشعر ُب ا٤بسجد مر عمر

  158......................................... ميرًم فاطمة بنت أيب حيبػىٍيش، فلتمسك كل شىٍهر
  293.............................................................. مكانكم ٍب رجع فاغتسل
  274............................................................. من أدرؾ من الصبح ركعة

 120.................................................... من تفل ا٘باه القبلة .............
 304......................................................من زار قوما فبل يؤمهم، كليؤمهم 

     58 .....................................................من سىًلمى ا٤بسلموف من لسانًو كيىده.
 83...................................................................... من شرار الناس 

  89..............................................إال اهلل كأف ٧بمدا عبده  من شهد أف ال إلو
 121من صلى فبزؽ ...................................................................... 

  103.............................................. أقاـ الصبلةييٍشرًؾي بو شيئا ف بد اهلل المن ع
   90 .............................................من كاف آخري كبلمًو ال إلو إال اهللي دخل ا١بنة

   89................................................. يئا دخل ا١بنةمن لقي اهلل ال يشرؾ بو ش
 194.................................................. من مل ٯبد إزارا ككجد سراكيل فليلبسها
  89 ....................................................من مات كىو يعلم أف ال إلو إال اهلل 
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 95............................................................................ من يشرؾ 
   78 ...................................................... من ييرًًد اهلل بو خّبا يػيفىقٍّْهو ُب الدين

  64 .............................................................من يضمن يل ما بْب ٢بييو 
 264نوركا بالصبح ........................................................................ 

  108 ............................................أف نستقبل القبلة ببوؿ، فرأيتو. هنى النيب 
 107....................................................ك بوؿ.هنى أىف تٍستػىٍقبل القبلة بغائط أ

 127...............................................أف تىغتسل ا٤برأةي بفضل  هنى رسوؿ اهلل 
  107.............................................أف نستقبل القبلتْب ببوؿ  هنى رسوؿ اهلل 
  53.....................................................سافر بالقرآف أف ي هنى رسوؿ اهلل 
  188..................................................أف ييصلَّى ُب ٢ًباؼ  هنى رسوؿي اهلل 
  128.............................................. أف يغتسل الرجل بفضل هنى رسوؿ اهلل 
  271........................................................ عن صبلتْب هنى رسوؿ اهلل 

 232.............................................................. هنى عن اشتماؿ الصماء
  144...................................................... نريد كجو اهلل ىاجرنا مع النيب 
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 فهرس المصادر كالمراجع -م 
 

 .ـ(2004ق /1425، )الكويت، د ف، 2، طالشريعة٧بمد بن ا٢بسْب،  ،آلجرما
مؤسسة ، )بّبكت: 1، طعادؿ مرشد، كآخركف -شعيب األرنؤكط ، ٙبقيق المقندأٞبد بن حنبل، 

، ٙبقيق طارؽ بن عوض اهلل، مقائل اإلماـ أحمد ركاية ابنو صالح(. كـ2001/ىػ1421، الرسالة
 .ـ(1999/ق 1420دار الوطن،  :)السعودية، 1ط
ٙبقيق إبراىيم إ٠باعيل، عزت ا٤برسي، و، منقوخك الحديث ناتسخ ، أبو بكر أٞبد بن ٧بمد ،ألثـرا

 ـ(.1999ق/1419، )القاىرة: دار ا٢برمْب، 1ط
بن اق أٞبد يقٙب ،شرح مقند الشافعيفي الشافي  ،أبو السعادات ا٤ببارؾ بن ٧بمد ،ابن األثّب

النهاية (. كـ2005/ىػ 1426: مكتبة الرشد، الرياض، )1، طأيب ٛبيم يىاسر بن إبراىيم ،سليماف
 ـ(. 2006/ق 1427دار ا٤بعرفة،  :)بّبكت 2، ٙبقيق خليل مأموف شيحا، طفي غريب الحديث

، )مصر: 1، ٙبقيق علي عمر، طكما جا  فيها من اآلثار أخبار مكةاألزرقي، ٧بمد بن عبد اهلل، 
   ـ(.2004ق/1424مكتبة الثقافة الدينية، 

مكتبة  :) السعودية ،1، ٙبقيق عبد الغفور بن عبد ا٢بق البلوشي، طالمقند اسحاؽ بن راىويو،
  .(ـ1991/ق 1412اإلٲباف، 

دار  :)بّبكت 1، ٙبقيق شعباف بن ٧بمد إ٠باعيل، طنهاية القوؿن بن ا٢بسن، الرٞب األسنوم، عبد
 ،  ـ(.1999ق ػ  1420ابن حـز

، )الرياض: دار الراية، 3ط في التعليق على فاو القنة، تماـ المنة٧بمد بن ناصر الدين،  األلباين،
اإلسبلمي،  ، )بّبكت: ا٤بكتب2طفي تخريج أحاديث منار القبيل،  اإلركا ق(. 1409
ـ(. 2002ق/1422)الرياض: دار الصميعي،  1ط ،صحيح موارد الظمآف (.1985ق/1405
 .ـ(2000ق/1420، )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ، 2، طاألحاديث الضعيفة كالموضوعةتسلقلة 

الثمر ـ(. 1995ق/1415د ط، )الرياض: مكتبة ا٤بعارؼ،  تسلقلة األحاديث الصحيحة،
 ق(.1422، )الكويت: مؤسسة غراس، 1، طكتابالمقتطاب في فاو القنة كال
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: دار الكتب العلمية، ، )بّبكت2ط، التارير كالتحبيرا٢بنفي،  ابن أمّب ا٢باج، ٧بمد بن ٧بمد
 (.ـ1983/ىػ 1403

دار الكتاب  :)القاىرةط، ، د شرح الموطإ المنتاىالباجي، أبو الوليد سليماف بن خلف، 
 .  ت( اإلسبلمي، د

، 1ط، اعتُب بو عبد السبلـ بن ٧بمد علوشالصحيح، البخارم، أبو عبداهلل ٧بمد بن إ٠باعيل، 
، 1ٙبقيق األلباين، ط، األدب المفرد ـ(.2004ق/1425)الرياض: مكتبة الرشد ناشركف، 

دط، )بّبكت: دار الكتب العلمية، التاريخ الكبير،  ـ(.1999ق/1419)السعودية، دار الصديق، 
 دت(.
 ، 1، طق عبد الرحيم ٧بمديقٙب، تسؤاالت البرقاني للدارقطني ركاية الكرجي ،ين أٞبد بن ٧بمدالربقا

 (ىػ1404 ، الىور،كتب خانو ٝبيلي: باكستاف)
ٙبقيق ١بنة ، الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ،الربٍماكم، أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد الدائم

 .    (ـ2012 /ىػ1433، )سوريا، دار النوادر، 1، طبإشراؼ نور الدين طالب
ٙبقيق ٧بفوظ الرٞبن، د ط، )السعودية: مكتبة العلـو ، المقند  ، أبو بكر أٞبد بن عمر،البزار

 (. 2003ق/1424كا٢بكم، 
، ٙبقيق صبلح الدين ا٥بوارم، الصلة في تاريخ علما  األندلسابن بشكواؿ، خلف بن عبدا٤بلك، 

 ـ(2003 ق/1423كتبة العصرية، ا٤ب :)بّبكت ،1ط
 :)السعودية ،3، ٙبقيق ياسر بن إبراىيم، طشرح صحيح البخارمابن بطاؿ، علي بن خلف، 

 ـ(.2014/ق 1435مكتبة الرشد، 
 2الشاكيش، ط ٧بمد زىّب-، ٙبقيق شعيب األرنؤكطشرح القنة البغوم، ا٢بسْب بن مسعود،

، 1، ٙبقيق عبد الرزاؽ ا٤بهدم، طمعالم التنزيلك  .(ـ1983/ىػ1403ا٤بكتب اإلسبلمي،  :بّبكت)
 ،1، ٙبقيق عبداهلل بن أٞبد الزيد ، طكمعالم التنزيل .(ىػ 1420دار إحياء الَباث العريب،  :بّبكت)

 .ـ(2005ق ػ1326ٝبعية إحياء الثرات،  :) الكويت
 1414دار الكتب العلمية،  :،) بّبكت2، طتحفة الفاها أبو بكر السمرقندم، ٧بمد بن أٞبد، 

  .ـ(1994/ىػ
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، ٙبقيق دار ا٤بشكاة الخيرة المهرة بزكائد المقاند العشرة تحاؼإالبوصّبم، أٞبد بن أيب بكر، 
في زكائد  مصباح الزجاجةك ـ(. 1999ق/1420، )الرياض: دار الوطن،1للبحث العلمي، ط

 (ىػ1403، دار العربية :بّبكت) 2، ٙبقيق ٧بمد ا٤بنتقى، طتسنن ابن ماجو
دار النوادر،  ، )الكويت:2، طعبد العزيز الصغّب، ٙبقيق تفقير الموطأ البوين، مركاف بن علي،

 .(ـ2012-ق 1433
ق ١بنة بإشراؼ نور يقٙب، تحفة األبرار شرح مصابيح القنة ،القاضي عبد اهلل بن عمر البيضاكم،

 (.ـ2012/ىػ  1433، )سوربا: دار النوادر، 1، طالدين طالب
مصورة دار الفاركؽ ا٢بديثية، د مصر،  ) طد ، القنن الكبرل ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب، البيهقي

ق 1422) بّبكت، دار الكتب العلمية، د ط سيد كسركم حسن،  ، ٙبقيقمعرفة القننك  .ت(
، مكتبة الرشد :الرياض، )1، طحققو عبد العلي عبد ا٢بميد حامد ،شعب اإليمافك  (،ـ2001ػ

 (.ـ2003/ىػ 1423
)الرياض: مكتبة  1، اعتُب بو مشهور حسن سلماف، طالقنن ، أبو عيسى ٧بمد بن عيسى،الَبمذم

، )عماف: الدار 1، ٙبقيق ٧بمود خليل، صبحي السامرائي، طالعلل الكبيرا٤بعارؼ، د ت(. 
 ـ(.2007ق/1428العثمانية، 

دار  :، )بّبكت1يا عمّبات، ط، ٙبقيق زكر شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، مسعود بن عمر، 
 .ـ(1996/ق1416الكتب العلمية، 

، )الرياض: مكتبة الرشد، 3ط، ٙبقيق ٞبدم السلفي، الفوائدأبو القاسم،  ،الرازمبن ٧بمد ٛباـ 
  ـ(.1997ق/1417

، عبد ا٢بميد ىنداكم قيقٙب، الميقر في شرح مصابيح القنة ،فضل اللَّو بن ا٢بسنالتوربشٍب، 
 ـ(.2008 /ىػ 1429، مكتبة نزار مصطفى الباز، )السعودية: 2ط

سائد  ،ق عصمت اهلليق، ٙبشرح مختصر الطحاكما١بصاص، أٞبد بن علي أبو بكر الرازم، 
 (.ـ 2010/ىػ1431، كدار السراج ،دار البشائر اإلسبلمية، )بّبكت: 1، طبكداش

، ٙبقيق عبد العزيز بن لمن بدؿ دين المقيح الجواب الصحيحابن تيمية، أٞبد بن عبد ا٢بليم، 
مجموعة ك  ـ(.1999 /ق1319دار العاصمة، : ، )السعودية2ط، إبراىيم، ٞبداف بن ٧بمد
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،  :)السعودية 2، اعتُب ّٔا أنور الباز ،كعامر ا١بزار طالفتاكل دار الوفاء، دار ابن حـز
 ،1سامل، ط بن ، ٙبقيق ٧بمد أٝبل اإلصبلحي، زاىرشرح العمدةك  ـ(.1998/ق1419

ٝبع كترتيب  ،المقتدرؾ على مجموع فتاكل شيخ اإلتسالـك  ق(.1436عامل الفوائد،  :)السعودية
 .(ىػ.1418 )السعودية: د ف، ،٧1بمد بن عبد الرٞبن بن قاسم، ط

ٙبقيق ٧بمد صبحي حبلؽ، ، المنتاى في األحكاـ الشرعيةابن تيمية، عبد السبلـ بن عبد اهلل، 
، ، )بّبكت: دار 1ط  .ـ(2003ق/1424ابن حـز

، ٙبقيق علي حسْب كشف المشكل من حديث الصحيحينابن ا١بوزم، عبد الرٞبن بن علي، 
 ـ(.1997/ىػ1418دار الوطن،  :) الرياض ،1البواب، ط

)  ،4عبد العظيم ٧بمود الديب، ط ، ٙبقيقالبرىاف في أصوؿ الفاوا١بويِب، عبدا٤بلك بن عبد اهلل، 
  ق(.1418دار الوفاء،  :مصر

، )بّبكت، دار ابن 1ط، ٧بمد بن صاحل الدباسي ٙبقيق، العللابن أيب حاًب، عبد الرٞبن بن ٧بمد، 
 ، ، )بّبكت، 2ٙبقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط، الجرح كالتعديل  ـ(.2003ق/1424حـز

 ق(.2010دار الكتب العلمية،  
، 1، ٙبقيق أٞبد طنطاكم، طي الناتسخ كالمنقوخاالعتبار ف ،أبو بكر ٧بمد بن موسى ،ا٢بازمي
،  :)بّبكت ، عجالة المبتدم كفضالة المنتهي في النقبك  ـ(.2001ق/1422دار ابن حـز

 (.ـ1973/ىػ 1393ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية،: القاىرة، )2، طعبد اهلل كنوف قيقٙب
، 1ٙبقيق مقبل بن ىادم، طالمقتدرؾ على الصحيحين،  ،أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل ،ا٢باكم

، ٙبقيق أٞبد بن فارس معرفة علـو الحديثك  ـ(. 1997ق/1417)القاىرة: دار ا٢برمْب، 
، ط ،  :)بّبكت 1السلـو  .ـ(2003/ق1424دار ابن حـز

، ترتيب علي بن بلباف، ٙبقيق شعيب األرنؤكط، اإلحقاف في تاريب صحيح ابن حباف حباف ابن
ٞبدم السلفي،  ٙبقيق ،المجركحينك . ـ( 1988 /ىػ 1408مؤسسة الرسالة،  :)بّبكت ،1ط
، 1ٙبقيق عبد الرٞبن ا٤بعلمي، ط، الثااتك .ـ(2000/ق1420الصميعي،  دار :)السعودية 1ط

 ـ(.1973ق/1393)حيدر آباد، دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، 
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٧بمد عبد  قيقٙب ،اف المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعي ،أبو الفضل أٞبد بن عليابن حجر، 
نتائج  (،ـ1972ىػ/ 1392، دائرة ا٤بعارؼ العثمانية: صيدر اباد/ ا٥بند، )2، طا٤بعيد ضاف

، )بّبكت، دار ابن  2ٙبقيق ٞبدم عبد آّيد السلفي، ط في تخريج أحاديث األذكار، األفكار
، 1الثاين بن عمر، طٙبقيق، ٧بمد ، التلخيص الحبير ابن حجرـ(. 2008ق/1429كثّب، 

: عبد ٙبقيق ،الدراية في تخريج أحاديث الهداية .ـ(2007ق/1428)الرياض: أضواء السلف، 
، بزكائد رجاؿ األئمة األربعة تعجيل المنفعة، د ت(. دار ا٤بعرفة :بّبكت، د ط، )اهلل ىاشم اليماين

 ـ(.1996ق/1416 ، )بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية،1ٙبقيق، إكراـ اهلل إمداد ا٢بق، ط
، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، 1، ٙبقيق إبراىيم الزيبق عادؿ مرشد، طتهذيب التهذيبك 

، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، 1، ٙبقيق عادؿ مرشد، طالتهذيب تاريب ـ(. 1996ق/1416
دار الكتب العلمية،  :، ) بّبكت1، طشرح صحيح البخارم فتح البارمك  ـ(.1996ق/1416
، ) 4، ٙبقيق علي بن حسن ا٢بليب، طشرح نخبة الفكر نزىة النظرك  .ـ(1989 /ق1410
 ٙبقيق، ناصربزكائد الثمانية،  المطالب العالية. كـ(1998/ق1419دار ابن ا١بوزم،  :السعودية

من أدلة األحكاـ، بلوغ المراـ ـ(. ك2010ق/1431، )الرياض: دار العاصمة، 2بن ٧بمد، ط
 ـ(.1998ق/1419الرياض: دار الضياء، ، )2ٙبقيق ٠بّب بن أمْب الزىّبم، ط

، علي بن أٞبد  :)مصر، 1، ٙبقيق ٧بمود حامد عثماف، طاإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ابن حـز
ٙبقيق عبد الغفار سليماف، د ط، )بّبكت: باآلثار،  المحلىك  .ـ(1998/ق1419دار ا٢بديث، 

 ـ(.1988ق/1408دار الكتب العلمية، 
، )دمشق: دار ا٤بأموف 2ٙبقيق حسْب سليم أسد، طالمقند،  بن الزبّب،، أبو بكر عبد اهلل ا٢بميدم
 ـ(. 2002ق/1423للَباث، 

، ضبطو صبلح الدين في ذكر كالة األندلس جذكة الماتبس، األندلسي ٧بمد بن فتوح  ا٢بميدم،
 ـ(.  2004ق/1425، )بّبكت: ا٤بكتبة العصرية، 1ا٥بواكم، ط

، ٙبقيق ٧بمد علي شاىْب، باب التأكيل في معاني التنزيلل ،ا٣بازف، عبلء الدين علي بن ٧بمد
 .ىػ( 1415 ،دار الكتب العلمية :بّبكت)، 1ط
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، )بّبكت: ا٤بكتب 3، ٙبقيق ٧بمد مصطفى األعظمي، طالصحيح ، ٧بمد بن إسحاؽ،ابن خزٲبة
، ٙبقيق عبد العزيز كإثبات صفات الرب عز كجل التوحيدـ(. 2003ق/1424اإلسبلمي، 
 ـ(.1994ق/1414، )الرياض، مكتبة الرشد، 5الشهواف، ط

، 1، اعتُب بو ٧بمد علي ٠بك، طفي شرح صحيح البخارم أعالـ القنن ،ٞبد بن ٧بمدا٣بطايب، 
، ٙبقيق سعد بن ٪بدت عمر، معالم القننك  ـ(.1428ق/2007)بّبكت: دار الكتب العلمية، 

 .ـ( 2012/ق1433مؤسسة الرسالة ناشركف،  :)بّبكت ،1شعباف العودة، ط
 ،2، ٙبقيق عادؿ بن يوسف العزازم، طالفايو كالمتفاوأٞبد بن ثابت، أبو بكر ا٣بطيب، 
، ٙبقيق إبراىيم بن في معرفة أصوؿ علم الركاية الكفاية .ق (1421دار ابن ا١بوزم،  :)السعودية

 .ـ(2003/ق 1423دار ا٥بدل،  :)مصر 1مصطفى الدمياطي، ط
، إحساف عباس قيقٙب، كفيات األعياف كأنبا  أبنا  الزماف ،٧بمد أبو العباس أٞبد بنابن خلكاف، 

 (.2013ق/1434، دار صادر: بّبكت، )6ط 
)الرياض: مكتبة  1، ٙبقيق: مشهور حسن سلماف، طالقنن، سليماف بن األشعث، أبو داكد

  ا٤بعارؼ، د ت(
ٙبقيق سعد بن في معرفة أحاديث األحكاـ،  اإلماـأبو الفتح ٧بمد بن علي،  ،ابن دقيق العيد

، إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ق(.1420، )الرياض: دار احملقق، 1عبداهلل آؿ ا٢بميد، ط
 ـ(.1999ق/1419، )بّبكت: دار الكتب العلمية، 1ٙبقيق عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، ط

، 1، ٙبقيق حسن عبد ا٤بنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، طالقنن ، علي بن عمر،الدارقطِب
، 1ط، ٧بمد بن صاحل الدباسي ٙبقيق ،العللك ـ(. 2004ق/1424)بّبكت، مؤسسة الرسالة، 

 ـ(.2001ق/1432)بّبكت، مؤسسة الرياف ناشركف، 
دار  ، )الرياض:1، ٙبقيق حسْب سليم أسد، طالقننأبو ٧بمد عبد اهلل بن عبد الرٞبن، ، الدارمي

 ،  ـ(.2000ق/1421ا٤بغِب، بّبكت: دار ابن حـز
، )د ـ، دف، 6، طق عبد الرٞبن بن ٧بمد بن قاسميق، ٙبعلماء ٪بد األعبلـٝبع ، الدرر القنية

 (.ـ1996ىػ/1417
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، 1ٙبقيق ٧بمد رضواف، طميزاف االعتداؿ في ناد الرجاؿ،  ،أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد الذىيب،
عبد الرٞبن ا٤بعلمي، د ط،    ٙبقيق، تذكرة الحفاظ ـ(.2009ق/1430العا٤بية، )بّبكت، الرسالة 

إدارة  ،قطر، د ط، )نور الدين عَب ٙبقيقفي الضعفا ،  المغني  )القاىرة، مكتبة ابن  تيمية، د ت(.
 ـ(.2001ق/1422، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، 11دف(. سّب أعبلـ النببلء، ط ، إحياء الَباث

دار الوطن، : )الرياض ،1مصطفى أبو الغيط، ط ، ٙبقيقيق في أحاديث التعليقتنايح التحاك 
 .ـ( 2000 /ىػ 1421

، )بّبكت، 1ٙبقيق شعيب األرنؤكط، طفي علم أصوؿ الفاو،  المحصوؿ٧بمد بن عمر،  ،لرازما
  ـ(.2008ق/1429الرسالة ناشركف، 

عادؿ أٞبد عبد  ،علي ٧بمد عوض ، ٙبقيقفتح العزيز شرح الوجيزالرافعي، عبد الكرًن بن ٧بمد، 
  ـ(1997/ىػ  1417دار الكتب العلمية،  :)بّبكت 1ا٤بوجود، ط

، ٙبقيق طارؽ عوض اهلل، شرح صحيح البخارم فتح البارمابن رجب، عبد الرٞبن بن رجب، 
ٙبقيق شعيب األرنؤكط، ، جامع العلـو كالحكمك  .ق(1422دار ابن ا١بوزم،  :، ) السعودية2ط

كلمة اإلخالص كتحايق . ـ(1997ق/1417، )بّبكت: مؤسسة الرسالة، 7س، طإبراىيم باج
 ـ(.1998ق/1418، )الرياض: دار ا٤بؤيد، 1ٙبقيق ٧بمد العمرم أبو عبد اهلل، ط، معناىا

، ٙبقيق أٞبد الدمياطي، مناىج التحصيل في شرح المدكنةأبو ا٢بسن علي بن  سعيد،  ،لرجراجيا
، 1ط   ـ(.  2007ق/1428، )بّبكت: دار ابن حـز
كؼ ؤ ٙبقيق طو عبد الر ، شرح الزرقاني على موطأ اإلماـ مالك ،٧بمد بن عبد الباقي ،لزرقاينا

 (.ـ2003/ىػ 1424، مكتبة الثقافة الدينية: القاىرة، )1، طسعد
دار الكتب العلمية،  :)بّبكت 2تامر، ط ٧بمد ، ٙبقيقالبحر المحيطالزركشي، ٧بمد بن ّٔادر، 

 .ق(1428/ـ2007
 (.ـ2002، دار العلم للمبليْب، )بّبكت، 15طاألعالـ،  ،خّب الدين بن ٧بمود الدمشقيالزركلي، 

، 2، ٙبقيق أٞبد مشس الدين، طتخريج أحاديث الهداية نصب الراية ، عبد اهلل بن يوسف،الزيلعي
  ـ(.2002ق/1422)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
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، طرح التثريب في شرح التاريبزين الدين عبد الرحيم بن ا٢بسْب، كابنو أٞبد بن عبد الرحيم، 
  ـ(،2015ق/1436، )مصر: مؤسسة شركؽ، كدار البدر، 1ط، ٙبقيق نشأت كماؿ

 ،٧بمود الطناحي قيقٙب طباات الشافعية الكبرل، ،تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين، السبكي
 (ىػ1413، ىجر للطباعة كالنشر، )مصر: دار 2، طد الفتاح ا٢بلوعب

دار الكتب العلمية  :) بّبكت ،1ط اإلبهاج شرح المنهاج،السبكي، علي بن عبد الكاُب، 
 ـ (.1984/ق1404

دار : بّبكتد ط، )، ألىل الارف التاتسعالضو  الالمع  ،أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرحمالسخاكم، 
 ت(.، د مكتبة ا٢بياة

إدارة العلـو  :باكستاف، د ط، )ق إرشاد ا٢بقيقٙب ،مقندال ،أبو العباس ٧بمد بن إسحاؽ ،السَّرَّاج
 (.ـ2002/ىػ  1423األثرية، 

دار الفكر،  :، )بّبكت1: ٙبقيق خليل ٧بي الدين، طالمبقوطالسرخسي، ٧بمد بن أيب سهل، 
 ـ(.2000 /ق1421
ٙبقيق ٞبزة النشرٌب، عبد ا٢بفيظ فرغلي، د ط، )د ـ، ، الطباات الكبرل٧بمد بن سعد،  ،ابن سعد

  دف، د ت(.
 3، ٙبقيق سعد بن فواز الصميل، طتيقير الكريم الرحمنالسعدم، عبد الرٞبن بن ناصر، 

 ق(.1433دار ابن ا١بوزم،  :)السعودية
مكتبة الرشد ، )الرياض: 2، ٙبقيق ياسر إبراىيم ٧بمد، طتيقير العزيز الحميد، سليماف بن عبد اهلل

 ـ(.2014ق/1435ناشركف، 
٧بمد بن حسْب  ، ٙبقيقاالنتصار ألصحاب الحديثأبو ا٤بظفر منصور بن ٧بمد، ، السمعاين

 (.ـ1996/ىػ1417مكتبة أضواء ا٤بنار،  :)السعودية 1ا١بيزاين، ط
، 1، طعزت العطارك يوسف علي الزكاكم، ، ٙبقيق ترتيب مقند الشافعي، ٧بمد عابد ،السندم

 (ـ1951/ىػ  1370دار الكتب العلمية،  :كتبّب )
، )بّبكت، دار الكتب العلمية، 1، طالركض األنفالسهيلي، أبو القاسم عبد الرٞبن بن عبد اهلل، 

 دت(
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أٞبد  ٙبقيق، في شرح جامع الترمذم النفح الشذم ،أبو الفتح ٧بمد بن ٧بمدابن سيد الناس، 
 (ىػ 1409، العاصمةدار : السعودية، )1، طمعبد عبد الكرًن

 :مكة ا٤بكرمة) ناصر بن ٧بمد الغرييب ٙبقيق ،قوت المغتدمعبد الرٞبن بن أيب بكر،  ،السيوطي
   (ىػ 1424 النشر جامعة أـ القرل،

، )ا٤بدينة النبوية، مكتبة 1، ٧بفوظ الرٞبن زين اهلل، طالمقند، أبو سعيد ا٥بيثم بن كليب، الشاشي
   ق(.1410العلـو كا٢بكم، 

 ،1، شرح كتعليق: عبد اهلل دراز، ك٧بمد عبد اهلل دراز، طالموافااتإبراىيم بن موسى، الشاطيب، 
 1ٙبقيق مشهور حسن سلماف، ط، االعتصاـك  .ـ(1991/ق1411دار الكتب العلمية،  :)بّبكت
  .ـ ( 2000/ق1421مكتبة التوحيد،  :) ا٤بنامة

،  :) بّبكت ،4فوزم، ط، ٙبقيق: رفعت األـ، ٧بمد بن إدريسالشافعي،  دار ابن حـز
 .ـ(2008/ق1429دار اآلثار،  :)مصر 1، ٙبقيق أٞبد شاكر، طالرتسالةك  .ـ(2011/ق1432

)  ،1، ٙبقيق ٧بمود صاحل جابر، طالمحاق من علم األصوؿن بن إ٠باعيل، بد الرٞببو شامة، عأ
 .ـ(2011/ق1432نشر ا١بامعة اإلسبلمية،  :ا٤بدينة النبوية

دار  :)مصر 3، ٙبقيق: أنور الباز، طشرح منتاى األخبار نيل األكطار٧بمد بن علي،  ،لشوكاينا
ٙبقيق مصطفى إلى تحايق الحق من علم األصوؿ،  إرشاد الفحوؿ. ك(ـ2005/ق1426الوفاء، 

 كالبدر الطالع .ـ(2009ق/1430، )دمشق: دار الكلم الطيب، 1ا٣بن، ٧بيي الدين مستو، ط
، )بّبكت، دار ابن كثّب، 1ٗبحاسن من بعد القراف السابع، ٙبقيق ٧بمد حسن حبلؽ، ط

، حققو كرتبو ٧بمد صبحي بن الفتح الرباني من فتاكل اإلماـ الشوكانيك ـ(.2006ق/1427
 :دمشق، بّبكت) ،1، طفتح الاديرك  .(، د تمكتبة ا١بيل ا١بديد،  اليمن)د ط حسن حبلؽ، 

، ٙبقيق ٧بمد صحيب كبل الغماـ على شفا  األكاـ .ىػ( 1414كلم الطيب، دار ابن كثّب، دار ال
 ـ(.2010/ق1431مكتبة ابن تيمية،  :) القاىرة 2حبلؽ، ط

، )السعودية: دار 1، ٙبقيق ٧بمد عوامة، طالمصنف ، أبو بكر عبد اهلل بن ٧بمد،بن أيب شيبةا
، )الرياض: دار الوطن، 1، طٙبقيق عادؿ بن يوسف العزازمالمقند، ـ(. 2006ق/1427القبلة،

 ـ(. 1997ق/1418
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، 1، طصاحل بن ٧بمد الونياف قيقٙب ،أخالؽ النبي  ،عبد اهلل بن ٧بمد، األصبهاين الشيخأبو 
 ـ(1998، دار ا٤بسلم للنشر كالتوزيع)الرياض: 

 ق(.1433 )الرياض: دار عامل الفوائد، ، 3، طمذكرة في أصوؿ الفاوالشنقيطي، ٧بمد األمْب، 
د ط، ، ٙبقيق أٞبد األرناؤكط، كتركي مصطفى، الوافي بالوفياتالصفدم، خليل بن أيبك، 

علي أبو  قيقٙب ،أعياف العصر كأعواف النصرك  (.ـ2000/ىػ1420دار إحياء الَباث،  :بّبكت)
 (.ـ1998 -ىػ  1418دار الفكر ا٤بعاصر،  :بّبكت، )1طزيد، نبيل أبو عشمة، 

 :)القاىرة 1، ٙبقيق نشأت ا٤بصرم، طمادمة علـو الحديثن، الرٞبابن الصبلح، عثماف بن عبد 
  .ـ(2008/ق1429دار ابن تيمية، 

، 1ٙبقيق ٧بمد عبدالقادر عطا، طشرح بلوغ المراـ،  تسبل القالـ٧بمد بن إ٠باعيل، الصنعاين، 
 :)الرياض ،1، ٙبقق ٧بمد إسحاؽ، طالتَّنوير شرح الجامع الصغيرك .ـ(1988ق/1408)

ٙبقيق عادؿ أٞبد عبد ، العدة على إحكاـ األحكاـك  .(ـ2011/ىػ1432ار السبلـ، مكتبة د
 ـ(.1999ق/1419، )بّبكت: دار الكتب العلمية، 1ا٤بوجود، ط

، )بّبكت: 1، طفي تاريخ رجاؿ أىل األندلس بغية الملتمس أٞبد بن ٰبٓب، جعفر والضيب أب
 ـ(.2005ق/1426ا٤بكتبة العصرية، 

ٙبقيق عبد ا٤بلك بن عبد اهلل بن  ،األحاديث المختارة ،٧بمد بن عبد الواحد ا٤بقدسي ،الضياء
 (.ـ2000/ىػ 1420ر، دار خضر للطباعة كالنش :بّبكت، )3، طدىيش

دار البشائر اإلسبلمية،  :) بّبكت ،1عبد الفتاح أبو غدة، ط ، ٙبقيقتوجيو النظرطاىر ا١بزائرم، 
 ـ(. 1995/ق1416
، )د ـ، د ف، 2ٙبقيق ٞبدم السلفي، ط، الكبيرالمعجم أبو القاسم، سليماف بن أٞبد،  ،الطرباين
، )القاىرة: دار 1، ٙبقيق طارؽ عوض اهلل، عبد احملسن بن إبراىيم، طالمعجم األكتسطدت(. 

، )األردف: الدار 2ٙبقيق ٧بمد شكور ٧بمود، طالمعجم الصغير، ـ(. 1995ق/1415ا٢برمْب، 
مؤسسة  :بّبكت، )1، طٞبدم السلفيٙبقيق، ، مقند الشاميينك ـ(.2010ق/1431العثمانية، 

 ـ(.1984ق/1405، الرسالة
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 ،2، ٙبقيق إبراىيم مشس الدين، طشرح معاني اآلثارالطحاكم، أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة، 
، ٙبقيق شعيب األرنؤكط، شرح مشكل اآلثار. كـ(2006/ق1427دار الكتب العلمية،  :)بّبكت

تحفة االختيار بترتيب شرح مشكل ك ـ(.1494ق/ 1415مؤسسة الرسالة،  :، ) بّبكت1ط
 ـ(.1999/ق1420دار بلنسية،  :، )السعودية1، ٙبقيق كترتيب، خالد ٧بمود الرباط، طاآلثار

، مصر، )1، طق ٧بمد بن عبد احملسن الَبكييقٙب، المقند ،أبو داكد سليماف بن داكد ،الطيالسي
 (.ـ1999 /ىػ 1419، دار ىجر

٧بمد علي  ، ٙبقيقشرح المشكاة المقمى الكاشف عن حاائق القننالطييب، ا٢بسْب بن ٧بمد، 
 ـ(.2001/ق 1422دار الكتب العلمية،  :)بّبكت ،٠1بك، ط

 ،دار ابن حـز :بّبكت) 1، طاإلعالـ بمن في تاريخ الهند من األعالـ ،عبد ا٢بي بن فخر الدين
 (.ـ1999/ىػ 1420

، 1باسم فيصل أٞبد ا١بوابرة، ط ، ٙبقيقاآلحاد كالمثانيأٞبد بن عمرك، أبو بكر ن أيب عاصم، با
، 5، طٚبريج ٧بمد ناصر الدين األلباين ،كتاب القنةك .(ـ1991ق/1411دار الراية،  :الرياض)

 ـ(.2005ق/1426، ا٤بكتب اإلسبلمي)بّبكت: 
)بّبكت: ا٤بكتب ، 2ٙبقيق حبيب الرٞبن األعظمي، طالمصنف،  بن ٮباـ أبو بكر، عبد الرزاؽ
 ـ(.1983ق/1403اإلسبلمي، 

 ق(.1428الرياض: دار ا٤بنهاج،  ، )1ط، مختلف الحديث عند اإلماـ أحمد عبد اهلل بن فوزاف،
، )السعودية: دار بلنسية، 2، ٙبقيق مصطفى العدكم، طالمقندعبد بن ٞبيد، 

 ـ(.2002ق/1423
قيق مصطفى بن أٞبد، ٧بمد عبد الكبّب، ، ٙبالتمهيديوسف بن عبد اهلل، أبو عمر ابن عبد الرب، 

، جامع بياف العلم كفضلوك  .(ىػ 1387كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  :)ا٤بغرب ،1ط
، االتستذكارك  (.ـ1994/ىػ1414دار ابن ا١بوزم،  :السعودية ) ،1ٙبقيق أيب األشباؿ الزىّبم، ط

دار الكتب العلمية،  :) بّبكت ،2ٙبقيق سامل ٧بمد عطا، ٧بمد علي معوض، ط
  ـ(.2006/ق1427
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ٙبقيق سامي بن ٧بمد، عبد العزيز ناصر، ق في أحاديث التعليق، ايحالت، تنقيح ابن عبد ا٥بادم
 ـ(.2007ق/1428الرياض: أضواء السلف، ) ،1ط

، )ا٤بدينة النبوية، مكتبة 2ٙبقيق صاحل بن ٧بمد الفهد، ط، الطهور ، القاسم بن سبلـ،أبو عبيد
  ـ(.1994ق/1414كا٢بكم، العلـو 

، ق بدر بن عبد اهلل البدريقٙب، الرد على الجهمية ،أبو سعيد عثماف بن سعيد ،عثماف الدارمي
 (.ـ1995/ىػ 1416، دار ابن األثّب: الكويت، )2ط

، )ا٤بدينة النبوية، 1، ٙبقيق عبد العليم عبد العظيم، طثااتال ، أبو ا٢بسن أٞبد بن عبد اهلل،العجلي
  ـ(.1985ق/1405الدار، مكتبة 

، 1، ٙبقيق مازف السرساكم، طفي الضعفا الكامل  ، أبو أٞبد عبد اهلل بن عدم،ابن عدم
 ـ(.2013ق/1434)الرياض، مكتبة الرشد، 

، )بّبكت: دار 1، طبشرح صحيح الترمذم عارضة األحوذمابن العريب، ٧بمد بن عبداهلل، 
، ٙبقيق ٧بمد بن موطأ اإلماـ مالك شرحالمقالك ك  ـ(.1997ق/1418الكتب العلمية، 

 ـ(.2007ق/1428، )بّبكت، دار الغرب اإلسبلمي، 1ا٢بسْب، عائشة بنت ا٢بسْب، ط
قيق عبد السبلـ عبد ، ٙبفي تفقير الكتاب العزيز المحرر الوجيزبن عطية، عبد ا٢بق بن غالب، ا

 (.ىػ 1422، دار الكتب العلمية :بّبكت) ،1الشاُب ٧بمد، ط
، اعتُب بو كعلق عليو شرح تسنن أبي داكد عوف المعبوددم، أبو الطيب مشس ا٢بق، العظيم آبا

 .ق(2009، )الرياض، مكتبة ا٤بعارؼ، 1مشهور حسن سلماف، ط
، )الرياض، دار 1ٙبقيق ٞبدم السلفي، طالكبير، الضعفا  أبو جعفر ٧بمد بن عمرك،  العقيلي

 ـ(.2000ق/1420الصميعي، 
دار ابن  :) السعودية، 1ٙبقيق بدر بن عبداهلل البدر، ط، نظم الفرائد خليل بن كيكلدم، العبلئي،
  ـ (1995/ق1416ا١بوزم، 

: بّبكتف )1ط، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح سلطاف ٧بمد، علي بنا٤ببل  ،علي القارم
ٙبقيق ٧بمد نزار ٛبيم، كىيثم نزار ، شرح شرح نخبة الفكرك   (.ـ2002  /ىػ1422، دار الفكر
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، ٙبقيق الركضة البهية في شرح األحاديث الادتسيةك . (، د تدار األرقم :بّبكت)د ط ، ٛبيم، 
 .(2003ق/1424، )بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، 1نذير ٧بمد، ط

ٙبقيق عبد القادر األرنؤكط، شذرات الذىب في أخبار من ذىب، ابن العماد، عبد ا٢بي بن أٞبد، 
 ـ(.1988ق/1408دار ابن كثّب،  ، )بّبكت:٧1بمود األرنؤكط، ط

دار إحياء  :)بّبكتد ط ، عمدة الاارم شرح صحيح البخارمالعيُب، ٧بمود بن أٞبد بن موسى، 
مكتبة  :الرياض) ،1، ٙبقيق خالد بن إبراىيم، طشرح تسنن أبي داكدك (.، د تالَباث العريب

 ـ(1999ق/1420، الرشد
ٙبقيق ٧بمد سليماف األشقر، ن علم األصوؿ، م المقتصفىأبو حامد ٧بمد بن ٧بمد،  الغزايل،

  ق(.1433ـ/2012، )دمشق: الرسالة العا٤بية، 2ط
دار عامل الكتب،  :بّبكت، )1ط، الهداية في تخريج أحاديث البداية ،أٞبد بن الصديق ،الغمارم
 (.ـ1987 /ىػ 1407

، 1العمرم، طٙبقيق شريفة ، شرح عمدة األحكاـرياض األفهاـ عمر بن علي، الفاكهاين، 
 ، ، ٙبقيق شوكت بن المنهج المبين في شرح األربعين ـ(.2009ق/1430)بّبكت: دار ابن حـز

 .ـ(2007/ق1428دار الصميعي،  :)السعودية ،1رفقي، ط
عبد ا٤بلك عبد اهلل  قيقٙب، أخبار مكة في قديم الدىر كحديثو ،٧بمد بن إسحاؽ ،الفاكهي
 ق(.1414، دار خضر: بّبكت، )2، طدىيش

 :)بّبكت ،1، ٙبقيق مأموف بن ٧بيي الدين، طالديباج المذىبابن فرحوف، إبراىيم بن نور الدين، 
  ـ(.1996 ق/ 1417دار الكتب العلمية، 

، )بّبكت، مؤسسة الرسالة، 7طالااموس المحيط، ، الفّبكز آبادم، ٧بمد بن يعقوب
 ـ(.2003ق/1424

، 1ق عبد العليم خاف طيق، ٙبالشافعية ، طبااتأبو بكر بن أٞبد الدمشقي، بن قاضي شهبةا
 (. ىػ 1407، عامل الكتب :بّبكت)
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دار  :)مصر 2، ٙبقيق ٰبٓب إ٠باعيل، طبفوائد مقلم إكماؿ المعلمالقاضي عياض بن موسى، 
مكتبة الثقافة  :)القاىرة ،1، ٙبقيق علي عمر، طترتيب المدارؾك  .ـ(2004/ق 1425الوفاء، 

 ـ(،2009-ق 1430الدينية، دار األماف با٤بغرب، 
دار  :)مصر، ٙبقيق سعيد بن ٧بمد السنارم، تأكيل مختلف الحديثعبد اهلل بن مسلم، ابن قتيبة، 
مؤسسة رسالة ناشركف،  :) بّبكت 1، طتأكيل مشكل الارآف .(ـ2006 /ق1427ا٢بديث، 

 ـ (.2011/ق1432
ٙبقيق، عبد اهلل عبد احملسن الَبكي، شرح مختصر الخرقي،  المغني، بن أٞبد، عبد اهلل ابن قدامة

، تعليق ركضة الناظرك  ـ(.2013ق/1434، )الرياض: عامل الكتب، 8عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، ط
 ـ (. 2006 /ق1427ا٤بكتبة العصرية،  :) بّبكت ،٧1بمد بن رياض األٞبد، ط

، 2، طالجواىر المضية في طباات الحنفية المضيةالجواىر  ،عبد القادر بن ٧بمدالقرشي، 
 ـ(.1988ق/1413)بّبكت: الرسالة، 

، ٙبقيق ٧بي الدين مستو، لما أشكل من تلخيص كتاب مقلم المفهمالقرطيب، أٞبد بن عمر، 
 .ـ(2005/ق1426دار ابن كثّب،  :، )دمشق3يوسف علي بديوم، أٞبد ٧بمد السيد، ط

)السعودية: دار  1ٙبقيق ا٢بسْب أيت سعيد، ط، الوىم كاإليهاـ بياف ابن القطاف، علي بن ٧بمد،
 ـ(.1997ق/1418طيبة، 

شعيب األرنؤكط، عبد القادر األرنؤكط،  ، ٙبقيقفي ىدم خير العباد زاد المعادابن القيم ا١بوزية، 
، ٙبقيق عمر بن سليماف شفا  العليلك  .ـ(1988/ق1408مؤسسة الرسالة،  :) بّبكت ،16ط

علي  ، ٙبقيقمفتاح دار القعادةك  .ـ(1999/ق1420مكتبة العبيػكاف،  :) الرياض 1طا٢بفياف، 
، ٙبقيق إعالـ الموقعينك  .ـ(2004/ ق1425دار ابن القيم،  :) الرياض 1حسن عبد ا٢بميد، ط
، ٙبقيق أبي داكد تهذيب تسننك  ق(. 1433دار ابن ا١بوزم، : )السعودية ،2مشهور بن حسن، ط

، مدارج القالكينك  .(ـ2007/ق1428مكتبة ا٤بعارؼ،  :الرياض( ،1إ٠باعيل بن غازم، ط
  ـ(.2003ق/1424ٙبقيق عماد عامر، د ط، )القاىرة: دار ا٢بديث، 

دار  :، )بّبكت2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، أبو بكر بن مسعود ا٢بنفي، 
 ـ(1986/ىػ1406الكتب العلمية )
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عامل  :)السعودية ،1، ٙبقيق مصطفى السيد، ك٧بمد السيد، طالتفقيرابن كثّب، إ٠باعيل بن كثّب، 
 . ـ(2004/ق1325الكتب، 

، اعتُب بو ٧بمد عثماف، الكواكب الدرارم في شرح صحيح البخارمالكرماين، ٧بمد بن يوسف، 
 . (ـ2010دار الكتب العلمية،  :)بّبكت ،1ط

 .البخارمفيض البارم على صحيح  ،مد أنور شاه، ٧بالكشمّبم
كزارة ، قطر، )1، طأٞبد عبد الكرًن ٪بيب  ٙبقيق ،التبصرة، علي بن محمد ا٢بسن بوأ ،اللخمي

  (.ـ2011/ىػ 1432، األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية
مكتبة  :)بّبكت، 3، ٙبقيق عبد الفتاح أبو غدة، طاألجوبة الفاضلةاللكنوم، ٧بمد بن عبد ا٢بي، 

 الرفع كالتكميلـ(. 1993ق/ 1414ا٤بطبوعات اإلسبلمية، 
)الرياض: مكتبة  1، ٙبقيق: مشهور حسن سلماف، طالقنن ، أبو عبد اهلل، ٧بمد بن يزيدابن ماجو

 ا٤بعارؼ، د ت(
الدار التونسية  :) تونس ،2، ٙبقيق ٧بمد الشاذيل، طبفوائد مقلمالمعلم ٧بمد بن علي، ا٤بازرم، 
 (ـ 1988للنشر، 

، )بّبكت، دار الغرب، 1ٙبقيق بشار عواد، طالموطأ ركاية يحيى، ، مالك بن أنس
، 4، طٙبقيق عبد الوىاب عبد اللطيف ،ركاية محمد بن الحقن الموطأ.  ـ(1996ق/1416

 (.ـ1994ىػ / 1414، آّلس األعلى للشئوف اإلسبلمية)القاىرة، 
 :ا٥بند، )3ط، شكاة المصابيحمرعاة المفاتيح شرح م ،أبو ا٢بسن عبيد اهلل بن ٧بمد ،ا٤بباركفورم

 (.  ـ1984 /ىػ 1404، ا١بامعة السلفية بنارس
اعتُب بو علي ٧بمد شرح جامع الترمذم،  تحفة األحوذمكفورم، ٧بمد بن عبد الرٞبن، ر ا٤ببا

  ـ(.1998ق/1419، )بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، 1معوض، ط
ا٤بكتبة اإلسبلمية،  :األردف) ،1إبراىيم القيسي، ط، ٙبقيق األمالياحملاملي، ا٢بسْب بن إ٠باعيل، 

 .(ق1412دار ابن القيم،  :السعودية
مقلم الثبوت، مع شرحو فواتح الرحموت لعبد العالي محمد ٧بب اهلل بن عبد الشكور، 

 ـ( 2002/ق1423دار الكتب العلمية،  :)بّبكت، 1، ضبط عبد اهلل ٧بمود، طاللكنوم
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 . ـ(2005ق/1425، )الرياض: أضواء السلف، 1ط، طينمعجم المختل٧بمد بن طلعت، 
 3، طق مهدم حسن الكيبلين القادرميق، ٙبالحجة على أىل المدينة، ٧بمد بن ا٢بسن الشيباين

 ق(.1403، عامل الكتب: بّبكت)
لبناف، دار الكتب ) ،1، تعليق عبد آّيد خيايل، طشجرة النور الزكية٧بمد بن ٧بمد ٨بلوؼ، 

 (.ـ 2003ق/1424العلمية، 
ٙبقيق أٞبد مشس ، مع نصب الراية بداية المبتدم الهداية شرح ، علي بن أيب بكر،٤برغياينا

 ـ(.2002ق/1422، )بّبكت، دار الكتب العلمية، 2الدين، ط
، )بّبكت: دار قرطبة، 2اعتُب بو نظر ٧بمد الفاريايب، طالصحيح، مسلم بن ا٢بجاج، 

 ـ(. 2009ق/1430
 :)بّبكت 1، ٙبقيق عبد اهلل الَبكي، طالفركع مع تصحيحو للمرداكمابن مفلح، ٧بمد بن مفلح، 

 ـ(. 2003/ق1424مؤسسة الرسالة، 
مركز البحث العلمي  :)مكة 1، ٙبقق أٞبد ٧بمد نور سيف، طتاريخ )ركاية الدكرم(ال ،ابن معْب

 .ـ(1979/ق1399كإحياء الَباث اإلسبلمي، 
، )مصر: مكتبة ابن عباس، 1ٙبقيق أٞبد بن إبراىيم، ط شرح تسنن ابن ماجو،بن قليج،  مغلطام
 ـ(.2007ق/1427

، 1، ٙبقيق عبد العزيز بن أٞبد ا٤بشيق، طاإلعالـ بفوائد األحكاـبن ا٤بلقن، عمر بن علي، ا
 ـ(1997/ق1417دار العاصمة،  :)الرياض

صغّب أٞبد بن  ، ٙبقيقاالختالؼفي القنن كاإلجماع ك  األكتسط٧بمد بن إبراىيم، ابن ا٤بنذر، 
 .(ـ1985/ىػ 1405 دار طيبة، :)الرياض ،٧1بمد حنيف، ط

، 3ضبطو أٞبد عبد السبلـ، طشرح الجامع الصغير،  فيض الاديرا٤بناكم، ٧بمد عبد الرؤكؼ، 
  ـ(.1427ق/2006)بّبكت: دار الكتب العلمية، 
 ، ـ 2002)، 1كعبد ا٤بنعم خليل، ط ، ٙبقيق عامر أٞبد،لقاف العربابن منظور، ٧بمد بن مكـر

 .ق(1424/
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، ٙبقيق صبلح الدين المتوارم علي تراجم أبواب البخارمابن ا٤بنّب، أٞبد بن ٧بمد بن منصور، 
  .(ـ1987ق/1407 مكتبة ا٤بعبل، :) الكويت 1مقبوؿ أٞبد، ط

مكتبة العبيكاف،  :)السعوديةط ، شرح الكوكب المنيرابن النجار، ٧بمد بن أٞبد الفتوحي، 
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