
ود: كتاب  على سنن أيب دا لقيم  ا بن    حاشية ا
اجلوزية: املؤلف  قيم  بن  بكر  بن أيب   حممد 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا بعد قول احلافظ زكي الدين وقال الترمذي حديث غريب وقال الترمذي 
  سألت حممدا عن هذا احلديث فقال حديث صحيح 

  بان بن صاحل وهو جمهول وال حيتج برواية جمهول وقد أعل ابن حزم حديث حابر بأنه عن أ
  قال ابن مفوز أبان بن صاحل مشهور ثقة صاحب حديث 

  وهو أبان بن صاحل بن عمري أبو حممد القرشي موىل هلم املكي 
  روى عنه ابن جريج وابن عجالن وابن إسحاق وعبيد اهللا بن أيب جعفر 

سن بن مسلم وعطاء وثقه حيىي بن معني وأبو حامت وأبو زرعة استشهد بروايته البخاري يف صحيحه عن جماهد واحل
  الرازيان 

والنسائي وهو والد حممد بن أبان بن صاحل بن عمري الكويف الذي روى عنه أبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحسني 
  اجلعفي وغريهم وجد أيب عبدالرمحن مشكدانه شيخ مسلم وكان حافظا 

  حممد بن إسحاق وليس هو ممن حيتج به يف األحكام وأما احلديث فإنه انفرد به 
فكيف أن يعارض حبديثه األحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة مع أن التأويل يف حديثه ممكن واملخرج منه 

  معرض 
  مت كالمه 

وه أو وهو لو صح حكاية فعل ال عموم هلا وال يعلم هل كان يف فضاء أو بنيان وهل كان لعذر من ضيق مكان وحن
اختيارا فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصرحية باملنع فإن قيل فهب أن هذا احلديث معلول فما يقولون يف 

  حديث عراك عن عائشة ذكر عند 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  قبلوا مبقعديت القبلة سلم أو قد فعلوها است

  فاجلواب أن هذا احلديث ال يصح وإمنا هو مرقوف على عائشة 
  حكاه الترمذي يف كتاب العلل عن البخاري 

  وقال بعض احلفاظ هذا حديث ال يصح وله علة ال يدركها إال املعتنون بالصناعة املعانون عليها 
  ده وذلك أن خالد بن أيب الصلت مل حيفظ متنه وال أقام إسنا

خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك املختص به الضابط حلديثه جعفر بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن 
  عروة عن عائشة أهنا كانت تنكر ذلك 

  فبني أن احلديث لعراك عن عروة ومل يرفعه وال جياوز به عائشة 
ن النيب صلى اهللا عليه و سلم وشهرهتا خبالف وجعفر بن ربيعة هو احلجة يف عراك بن مالك مع صحة األحاديث ع



  ذلك 
  وقال عبدالرمحن بن أيب حامت يف 

  كتاب املراسيل

عن األثرم قال مسعت أبا عبد اهللا وذكر حديث خالد بن أيب الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم هذا احلديث فقال مرسل 

  فقلت له 

عت عائشة فأنكره وقال عراك بن مالك من أين مسع عائشة ما له ولعائشة إمنا يرويه عن عراك بن مالك قال مس
  عروة هذا خطأ 

  قال يل من روى هذا قلت محاد بن سلمة عن خالد احلذاء 
  قال رواه غري واحد عن خالد احلذاء وليس فيه مسعت 

  وقال غري واحد أيضا عن محاد بن سلمة ليس فيه مسعت 

  مسلم يف صحيحه حديثا عن عراك عن عائشة فإن قيل قد روى 
  قيل اجلواب أن أمحد وغريه خالفه يف ذلك وبينوا أنه مل يسمع منها 

  وقال يف آخره باب التكشف عند احلاجة

  بعد قول احلافظ زكي الدين والذي قاله الترمذي هو املشهور 
 يسمع األعمش من أنس ولكن رآه وقال حنبل ذكرت أليب عبد اهللا يعين أمحد حديث األعمش عن أنس فقال مل

  زعموا أن غياثا حدث األعمش هبذا عن أنس 
  ذكره اخلالل يف العلل 

  وقال اخلالل أيضا حدثنا مهنا قال سألت أمحد مل كرهت مراسيل األعمش قال كان ال يبايل عمن حدث 
  ياث بن إبراهيم عن قلت كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإمساعيل بن مسلم قال نعم كان حيدث عن غ

  أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا أراد احلاجة أبعد سألته عن غياث بن إبراهيم فقال كان كذوبا 
وقال يف آخر باب اخلامت يكون فيه ذكر اهللا يدخل به اخلالء بعد قول احلافظ زكي الدين وإمنا يكون غريبا كما قال 

  ذا احلديث رواه مهام وهو ثقة عن ابن جريج عن الزهري عن أنس الترمذي واهللا عز و جل أعلم قلت ه
  قال الدارقطين يف 

  كتاب العلل

رواه سعيد بن عامر وهدبة بن خالد عن مهام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ن إذا دخل اخلالء موقوفا ومل وخالفهم عمرو ابن عاصم فرواه عن مهام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أنه كا



  يتابع عليه 
ورواه حيىي بن املتوكل وحيىي بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس حنو قول سعيد بن عامر ومن تابعه 

  عن مهام 
ورواه عبد اهللا بن احلرث املخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن 

عن أنس أنه رأى يف يد النيب صلى اهللا عليه و سلم خامتا من ذهب فاضطرب الناس اخلواتيم  سعد عن الزهري
  فرمى به النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال ال ألبسه أبدا وهذا هو احملفوظ والصحيح عن ابن جريج 

  انتهى كالم الدارقطين 
 بن املتوكل عن ابن جريج به مث قال هذا وحديث حيىي بن املتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث حيىي

  شاهد ضعيف 
  وإمنا ضعفه ألن حيىي هذا قال فيه اإلمام أمحد واهي احلديث وقال ابن معني ليس بشيء وضعفه اجلماعة كلهم 

  وأما حديث حيىي بن الضريس فيحىي هذا ثقة فينظر اإلسناد إليه 
  ومهام وإن 

  يح فإن حيىي بن سعيد كان ال حيدث عنه وال يرضى حفظه كان ثقة صدوقا احتج به الشيخان يف الصح
  قال أمحد ما رأيت حيىي أسوأ رأيا منه يف حجاج يعين ابن أرطاة وابن إسحاق ومهام ال يستطيع أحد أن يراجعه فيهم 

  وقال يزيد ين زريع وسئل عن مهام كتابه صاحل وحفظه ال يساوي شيئا 
  كتابه وال ينظر فيه وكان خيالف فال يرجع إىل كتاب وكان يكره ذلك وقال عفان كان مهام ال يكاد يرجع إىل 

  قال مث رجع بعد فنظر يف كتبه فقال يا عفان كنا خنطىء كثريا فنستغفر اهللا عز و جل 
وال ريب أنه ثقة صدوق ولكنه قد خولف يف هذا احلديث فلعله مما حدث به من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود 

  رقطين والنسائي والدا
وكذلك ذكر البيهقي أن املشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم أختذ خامتا من ورق مث ألقاه 
  وعلى هذا فاحلديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذي 

  هذا من وجهني أحدمها أن مهاما مل ينفرد به كما تقدم فإن قيل فغاية ما ذكر يف تعليله تفرد مهام به وجواب 
  الثاين أن مهاما ثقة وتفرد الثقة ال يوجب نكارة احلديث 

فقد تفرد عبد اهللا بن دينار حبديث النهي عن بيع الوالء وهبته وتفرد مالك حبديث دخول النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم مكة وعلى رأسه املغفر 
  با كما قال الترمذي وأما أن يكون منكرا أو شاذا فال فهذا غايته أن يكون غري

  قيل التفرد نوعان تفرد مل خيالف فيه من تفرد به كتفرد مالك وعبد اهللا بن دينار هبذين احلديثني وأشباه ذلك 
اهللا عليه وتفرد خولف فيه املتفرد كتفرد مهام هبذا املنت على هذا اإلسناد فإن الناس خالفوه فيه وقالوا إن النيب صلى 

و سلم اختذ خامتا من ورق احلديث فهذا هو املعروف عن ابن جريج عن الزهري فلو مل يرو هذا عن ابن جريج 
  وتفرد مهام حبديثه لكان نظري حديث عبد اهللا بن دينار وحنوه 

  فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إمهاله 
  ر يف حاله ومن أخرجه وأما متابعة حيىي بن املتوكل فضعيفة وحديث ابن الضريس ينظ



فإن قيل هذا احلديث كان عند الزهري على وجوه كثرية كلها قد رويت عنه يف قصة اخلامت فروى شعيب بن أيب 
محزة وعبدالرمحن بن خالد بن مسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اختذ 

هري عن أنس كان خامت النيب صلى اهللا عليه و سلم من ورق فصه خامتا من ورق ورواه يونس بن يزيد عن الز
  حبشي ورواه سليمان بن بالل وطلحة بن حيىي وحيىي بن نصر بن حاجب عن يونس عن 

الزهري وقالوا إن النيب صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا من فضة يف ميينه فيه حبشي جعله يف باطن كفه ورواه 
بلفظ آخر قريب من هذا ورواه مهام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي إبراهيم بن سعد عن الزهري 

  وصححه 
  وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث هبا يف أوقات فما املوجب لتغليط مهام وحده 

اخلامت ولبسه وليس يف  قيل هذه الروايات كلها تدل على غلط مهام فإهنا جممعة على أن احلديث إمنا هو يف اختاذ
  شيء منها نزعه إذا دخل اخلالء 

  فهذا هو الذي حكم ألجله هؤالء احلفاظ بنكارة احلديث وشذوذه 
واملصحح له ملا مل ميكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته ألجلها فلو مل يكن خمالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ولعل 

ة السند لثقة الرواة واستغربه هلذه العلة وهي اليت منعت أبا داود من الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه من جه
  تصحيح متنه فال يكون بينهما اختالف بل هو صحيح السند لكنه معلول 

  واهللا أعلم 

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم يف باب فرض الوضوء قوله مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم 
  ا احلديث على ثالثة أحكام اشتمل هذ

احلكم األول أن مفتاح الصالة الطهور واملفتاح ما يفتح به الشىيء املغلق فيكون فاحتا له ومنه مفتاح اجلنة ال إله إال 
اهللا وقوله مفتاح الصالة الطهور يفيد احلصر وأنه ال مفتاح هلا سواه من طريقني أحدمها حصر املبتدأ يف اخلرب إذا 

   كانا معرفتني
  فإن اخلرب ال بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه وال جيوز أن يكون أخص منه 

فإذا كان املبتدأ معرفا مبا يقتضي عمومه كالالم وكل وحنومها مث أخرب عنه خبرب اقتضى صحة اإلخبار أن يكون إخبارا 
  عن مجيع أفراد املبتدأ فإنه ال فرد من أفراده إال واخلرب حاصل له 

  عرف هذا لزم احلصر وأنه ال فرد من أفراد ما يفتتح به الصالة إال وهو الطهور  وإذا
  فهذا أحد الطريقني 

  والثاين أن املبتدأ مضاف إىل الصالة واإلضافة تعم 
  فكأنه قيل مجيع مفتاح الصالة هو الطهور 

  وإذا كان الطهور هو مجيع ما يفتح به مل يكن هلا مفتاح غريه 
الصحابة واألمة أن قوله تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن أنه على احلصر أي جمموع وهلذا فهم مجهور 

  أجلهن الذي ال أجل هلن سواه 
  وضع احلمل 

  وجاءت السنة مفسرة هلذا الفهم مقررة له خبالف قوله واملطلقات يتربصن فإنه فعل ال عموم له بل 



  كن الدخول فيها إال بالطهور هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصالة ال مي
وهذا أدل على االشتراط من قوله ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ من وجهني أحدمها أن نفي 

  القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه 
 وقد يكون ملقارنة حمرم مينع من القبول كاإلباق وتصديق العراف وشرب اخلمر وتطيب املرأة إذا خرجت للصالة

  وحنوه 
الثاين أن عدم االفتتاح باملفتاح يقتضي أنه مل حيصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت املقفل على من أراد 

  دخوله بغري مفتاح 
  وأما عدم القبول فمعناه عدم االعتداد هبا وأنه مل يرتب عليها أثرها املطلوب منها بل هي مردودة عليه 

يها ورضا الرب عنه هبا وإن كان ال يعاقبه عليها عقوبة تاركها مجلة بل عقوبة ترك وهذا قد حيصل لعدم ثوابه عل
  ثوابه وفوات الرضا هلا بعد دخوله فيها 

  خبالف من مل يفتحها أصال مبفتاحها فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها 
  وهذا واضح 

ر على أحدمها ألن صالته غري مفتتحة فإن قيل فهل يف احلديث حجة ملن قال إن عادم الطهورين ال يصلي حىت يقد
  مبفتاحها فال تقبل منه قيل قد استدل به من يرى ذلك وال حجة فيه 

وال بد من متهيد قاعدة يتبني هبا مقصود احلديث وهي أن ما أوجبه اهللا تعاىل ورسوله أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا 
  ال اليت يؤمر فيها به فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد حبال القدرة ألهنا احل

  وأما يف حال العجز فغري مقدور وال مأمور فال تتوقف صحة العبادة عليه 
وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة وسقوط ذلك بالعجز وكإشتراط ستر العورة 

  واستقبال القبلة عند القدرة ويسقط بالعجز 
  خبمار ولو تعذر عليها صلت بدونه وصحت صالهتا وقد قال ال يقبل اهللا صالة حائض إال 

وكذلك قوله ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه وكانت 
  صالته مقبولة 

وكذلك قوله ال جتزىء صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته 
  جزأته صالته ونظائره كثرية فيكون الطهور مفتاح الصالة هو من هذا أ

لكن هنا نظر آخر وهو أنه إذا مل ميكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط وجوبه فمن أين لكم أن الصالة تشرع 
ملا كان بدونه يف هذه احلال وهذا حرف املسألة وهال قلتم إن الصالة بدونه كالصالة مع احليض غري مشروعة 

الطهور غري مقدور للمرأة فلما صار مقدورا هلا شرعت هلا الصالة وترتبت يف ذمتها فما الفرق بني العاجز عن 
  الطهور شرعا والعاجز عنه حسا فإن كال منهما غري متمكن من الطهور 

  قيل هذا سؤال حيتاج إىل جواب 
  دات من الصالة والصوم واالعتكاف وجوابه أن يقال زمن احليض جعله الشارع منافيا لشرعية العبا

  فليس وقتا لعبادة احلائض فال يترتب عليها فيه شيء 
وأما العاجز فالوقت يف حقه قابل لترتب العبادة املقدورة يف ذمته فالوقت يف حقه غري مناف لشرعية العبادة حبسب 

ه ويسقط عنه ما يعجز عنه واحلائض قدرته خبالف احلائض فالعاجز ملحق باملريض املعذور الذي يؤمر مبا يقدر علي



  ملحقة مبن هو من غري أهل التكليف فافترقا 
ونكتة الفرق أن زمن احليض ليس بزمن تكليف بالنسبة إىل الصالة خبالف العاجز فإنه مكلف حبسب االستطاعة 

ري وضوء وقد ثبت يف صحيح مسلم أن النيب بعث أناسا لطلب قالدة أضاعتها عائشة فحضرت الصالة فصلوا بغ
  فأتوا النيب فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم 

فلم ينكر النيب عليهم ومل يأمرهم باإلعادة وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته وال فرق فإهنم صلوا بغري تيمم 
  لعدم مشروعية التيمم حينئذ 

  شروعيته فهكذا من صلى بغري تيمم لعدم ما يتيمم به فأي فرق بني عدمه يف نفسه وعدم م
فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله فإن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها ويعيد ألنه فعل ما أمر 

به فلم جيب عليه اإلعادة كمن ترك القيام واالستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص 
  والقياس 

  له مقامه كالتراب عند عدم املاء والعادم هنا صلى بغري أصل وال بدل فإن قيل القيام له بدل وهو القعود فقام بد
  قيل هذا هو مأخذ املانعني من الصالة واملوجبني لالعادة ولكنه منتقض بالعاجز عن السترة 

  فإنه يصلي من غري اعتبار بدل وكذلك العاجز عن االستقبال وكذلك العاجز عن القراءة والذكر 
  يف الشرع كالعجز عن املبدل منه سواء  وأيضا فالعجز عن البدل

  هذه قاعدة الشريعة 
وإذا كان عجزه عن املبدل ال مينعه من الصالة فكذلك عجزه عن البدل وستأيت املسألة مستوفاة يف باب التيمم إن 

  شاء اهللا 

  ويف احلديث دليل على اعتبار النية يف الطهارة بوجه بديع 
ة اليت ال تفتتح ويدخل فيها إال به وما كان مفتاحا للشىء كان قد وضع وذلك ألنه جعل الطهور مفتاح الصال

  ألجله وأعد له 
فدل على أن كونه مفتاحا للصالة هو جهة كونه طهورا فإنه إمنا شرع للصالة وجعل مفتاحا هلا ومن املعلوم أن ما 

 إليه هذا هو املعروف حسا شرع للشيء ووضع ألجله ال بد أن يكون اآليت به قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخال
كما هو ثابت شرعا ومن املعلوم أن من سقط يف ماء وهو ال يريد التطهر مل يأت مبا هو مفتاح الصالة فال تفتح له 

الصالة وصار هذا كمن حكى عن غريه أنه قال ال إله إال اهللا وهو غري قاصد لقوهلا فإهنا ال تكون مفتاحا للجنة منه 
  ألنه مل يقصدها 

ذا هذا ملا مل يقصد الطهور مل حيصل له مفتاح الصالة ونظري ذلك اإلحرام هو مفتاح عبادة احلج وال حيصل له وهك
  إال بالنية فلو اتفق جترده حلر أو غريه ومل خيطر بباله اإلحرام مل يكن حمرما باالتفاق 

  فهكذا هذا جيب أن ال يكون متطهرا 
  وهذا حبمد اهللا بني 

له وحترميها التكبري ويف هذا من حصر التحرمي يف التكبري نظري ما تقدم يف حصر مفتاح الصالة فصل احلكم الثاين قو
  يف الطهور من الوجهني وهو دليل بني أنه ال حترمي هلا إال التكبري 

  وهذا قول اجلمهور وعامة أهل العلم قدميا وحديثا وقال أبو حنيفة 
  ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم 



ر عليه هبذا احلديث مث اختلفوا فقال أمحد ومالك وأكثر السلف يتعني لفظ اهللا أكرب وحدها وقال فاحتج اجلمهو
الشافعي يتعني أحد اللفظني اهللا أكرب واهللا األكرب وقال أبو يوسف يتعني التكبري وما تصرف منه حنو اهللا الكبري وحنوه 

ري وحجة الشافعي أن املعرف يف معىن املنكر فالالم مل وحجته أنه يسمى تكبريا حقيقة فيدخل يف قوله حترميها التكب
خترجه عن موضوعه بل هي زيادة يف اللفظ غري خملة باملعىن خبالف اهللا الكبري وكربت اهللا وحنوه فإنه ليس فيه من 

  التعظيم والتفضيل واالختصاص ما يف لفظه اهللا أكرب 
إحداها قوله حترميها التكبري والالم هنا للعهد فهي كالالم والصحيح قول األكثرين وأنه يتعني اهللا أكرب خلمس حجج 

يف قوله مفتاح الصالة الطهور وليس املراد به كل طهور بل الطهور الذي واظب عليه رسول اهللا وشرعه ألمته 
  وكان فعله له تعليما وبيانا ملراد اهللا من كالمه 

نقال ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها أنه كان يقوله يف كل وهكذا التكبري هنا هو التكبري املعهود الذي نقلته األمة 
  صالة ال يقول غريه وال مرة واحدة 

فهذا هو املراد بال شك يف قوله حترميها التكبري وهذا حجة على من جوز اهللا أكرب واهللا أكرب فإنه وإن مسي تكبريا 
  لكنه ليس التكبري املعهود املراد باحلديث 

  قال للمسيء يف صالته إذا قمت إىل الصالة فكرب وال يكون ممتثال لألمر إال بالتكبري  احلجة الثانية أن النيب
  وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي مل خيل به هو وال أحد من خلفائه وال أصحابه 

ه احلجة الثالثة ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النيب قال ال يقبل اهللا صالة امرىء حىت يضع الطهور مواضع
  مث يستقبل القبلة ويقول اهللا أكرب 

  احلجة الرابعة أنه لو كانت الصالة تنعقد بغري هذا اللفظ لتركه النيب ولو يف عمره مرة واحدة لبيان اجلواز 
  فحيث مل ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حىت فارق الدنيا دل على أن الصالة ال تنعقد بغريه 

مه جلاز أن يقوم غري كلمات األذان مقامها وأن يقول املؤذن كربت اهللا أو اهللا احلجة اخلامسة أنه لو قام غريه مقا
  الكبري أو اهللا أعظم وحنوه 

بل تعني لفظة اهللا أكرب يف الصالة أعظم من تعينها يف األذان ألن كل مسلم ال بد له منها وأما األذان فقد يكون يف 
  الة آكد من األمر بالتكبري يف األذان املصر مؤذن واحد أو اثنان واألمر بالتكبري يف الص

  وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف اهللا أكرب واهللا األكرب فجواهبا 
  أهنما ليسا مبترادفني فإن األلف والالم اشتملت على زيادة يف اللفظ ونقص يف املعىن 
  يتضمنه املعرف فإذا قيل  وبيانه أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطالقه عليه ما مل

  اهللا األكرب كان معناه 
  من كل شيء 

وأما إذا قيل اهللا أكرب فإنه يتقيد معناه ويتخصص وال يستعمل هذا إال يف مفضل عليه معني كما إذا قيل من أفضل 
  أزيد أم عمرو فيقول زيد األفضل 

  هذا هو املعروف يف اللغة واالستعمال 
ن يؤتى هبا إال مع من وأما بدون من فال يؤتى باألداة فإذا حذف املفضل عليه مع األداة فإن أداة التعريف ال ميكن أ

أفاد التعمم وهذا ال يتأتى مع الالم وهذا املعىن مطلوب من القائل اهللا أكرب بدليل ما روى الترمذي من حديث عدي 
علم شيئا أكرب من اهللا وهذا مطابق لقوله بن حامت الطويل أن النيب قال له ما يضرك أيضرك أن يقال اهللا أكرب فهل ت



  تعاىل قل أي شيء أكرب شهادة وهذا يقتضي جوابا ال شيء أكرب شهادة من اهللا فاهللا أكرب شهادة من كل شيء 
  كما أن قوله لعدي هل تعلم شيئا أكرب من اهللا يقتضي جوابا ال شيء أكرب من اهللا فاهللا أكرب من كل شيء 

اللفظ املقصود منه استحضار هذا املعىن وتصوره سر عظيم يعرفه أهل احلضور املصلون  ويف افتتاح الصالة هبذا
  بقلوهبم وأبداهنم 

  فإن العبد إذا وقف بني يدي اهللا عز و جل وقد علم أن ال شيء 

 أكرب منه وحتقق قلبه ذلك وأشربه سره استحي من اهللا ومنعه وقاره وكربياؤه أن يشغل قلبه بغريه وما مل يستحضر
  هذا املعىن فهو واقف بني يديه جبسمه وقلبه يهيم يف أودية الوساوس واخلطرات وباهللا املستعان 

فلو كان اهللا أكرب من كل شيء يف قلب هذا ملا اشتغل عنه وصرف كلية قلبه إىل غريه كما أن الواقف بني يدي 
  رفه عنه صارف امللك املخلوق ملا مل يكن يف قلبه أعظم منه مل يشغل قلبه بغريه ومل يص

  فصل احلكم الثالث قوله حتليلها التسليم والكالم يف إفادته احلصر كالكالم يف اجلملتني قبله 
  والكالم يف التسليم على قسمني أحدمها أنه ال ينصرف من الصالة إال بالتسليم 

  وهذا قول مجهور العلماء 
  من حدث أو عمل مبطل وحنوه  وقال أبو حنيفة ال يتعني التسليم بل خيرج منها باملنايف هلا

واستدل له حبديث ابن مسعود الذي رواه أمحد وأبو داود يف تعليمه التشهد وبأن النيب مل يعلمه املسيء يف صالته 
ولو كان فرضا لعلمه إياه وبأنه ليس من الصالة فإنه ينافيها وخيرج به منها وهلذا لو أتى به يف أثنائها ألبطلها وإذا مل 

  م أنه شرع منافيا هلا واملنايف ال يتعني يكن منها عل
  هذا غاية ما حيتج له به 

  واجلمهور أجابوا عن هذه احلجج 
أما حديث ابن مسعود فقال الدارقطين واخلطيب والبيهقي وأكثر احلفاظ الصحيح أن قوله إذا قلت هذا فقد 

سعود وقوله أشبه بالصواب ممن قضيت صالتك من كالم ابن مسعود فصله شبابة عن زهري وجعله من كالم ابن م
  أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي اهللا عنه على حذفه 

وأما كون النيب مل يعلمه املسيء يف صالته فما أكثر ما حيتج هبذه احلجة على عدم واجبات يف الصالة وال تدل ألن 
ذا هو الظاهر فإهنم مل يكونوا يعرفون اخلروج املسيء مل يسيء يف كل جزء من الصالة فلعله مل يسيء يف السالم بل ه

  منها إال بالسالم 
وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب فكف يقدم 

  على األدلة الناقلة حلكم االستصحاب 
جون بترك أمره على عدم الوجوب وداللة األمر وأيضا فأنتم مل توجبوا يف الصالة كل ما أمر به املسيء فكيف حتت

على الوجوب أقوى من داللة تركه على نفي الوجوب فإنه قال إذا قمت إىل الصالة فكرب ومل توجبوا التكبري وقال 
  مث اركع حىت تطمئن راكعا وقلتم لو ترك الطمأنينة مل تبطل صالته وإن كان مسيئا 

افيها وخيرج منها به فجوابه أن السالم من متامها وهو هنايتها وهناية الشيء وأما قولكم إنه ليس من الصالة فإنه ين
منه ليس خارجا عن حقيقته وهلذا أضيف إليها إضافة اجلزء خبالف مفتاحها فإن إضافته إضافة مغاير خبالف حتليلها 

  فإنه يقتضي أنه ال يتحلل منها إال به 



قطع هلا قبل إمتامها وإتيان بنهايتها قبل فراغها فلذلك أبطلها فالتسليم  وأما بطالن الصالة إذا فعله يف أثنائها فألنه
آخرها وخامتها كما يف حديث أيب محيد خيتم صالته بالتسليم فنسبة التسليم إىل آخرها كنسبة تكبرية اإلحرام إىل 

  أوهلا فقول اهللا أكرب أول أجزائها وقول السالم عليكم آخر أجزائها 
جزءا منها فإنه حتليل هلا ال خيرج منها إال به وذلك ال ينفي وجوبه كتحلالت احلج فكونه حتليال مث لو سلم أنه ليس 

  ال مينع اإلجياب 
  فإن قيل وال يقتضي قيل إذا ثبت احنصار التحليل يف السالم تعني اإلتيان به وقد تقدم بيان احلصر من وجهني 

 وحتليله التسليم فمفتاحه الطهور فيدخل يف هذا الوتر فصل وقد دل هذا احلديث على أن كل ما حترميه التكبري
  بركعة خالفا لبعضهم 

  واحتج بقوله صالة الليل والنهار مثىن مثىن 
  وجوابه أن كثريا من احلفاظ طعن يف هذه الزيادة ورأوها غري حمفوظة 

  وأيضا فإن الوتر حترميه التكبري وحتليله التسليم فيجب أن يكون مفتاحه الطهور 
  ضا فاملغرب وتر ال مثىن والطهارة شرط فيها وأي

  وأيضا فالنيب مسي الوتر صالة بقوله فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت 
  وأيضا فإمجاع األمة من الصحابة ومن بعدهم على أطالق اسم الصالة على الوتر 

  فهذا القول يف غاية الفساد 
حترميها التكبري وحتليلها التسليم وهذا قول أصحاب رسول اهللا ال يعرف  ويدخل يف احلديث أيضا صالة اجلنازة ألن

  عنهم فيه خالف وهو قول األئمة األربعة ومجهور األمة خالفا لبعض التابعني 

  وقد ثبت عن النيب تسميتها صالة وكذلك عن الصحابة ومحلة الشرع كلهم يسموهنا صالة 
التكبري وحتليلها التسليم هو فصل اخلطاب يف هذه املسائل وغريها طردا وقول النيب مفتاح الصالة الطهور وحترميها 

  وعكسا فكل ما كان حترميه التكبري وحتليله التسليم فال بد من افتتاحه بالطهارة 
  فإن قيل فما تقولون يف الطواف بالبيت فإنه يفتتح بالطهارة وال حترمي فيه وال حتليل 

  و إمجاع قيل شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أ
وقد اختلف السلف واخللف يف اشتراط الطهارة للطواف على قولني أحدمها أهنا شرط كقول الشافعي ومالك 

  وإحدى الروايتني عن أمحد 
والثاين ليست بشرط نص عليه يف رواية ابنه عبد اهللا وغريه بل نصه يف رواية عبد اهللا تدل على أهنا ليست بواجبة 

  أ وهذا مذهب أيب حنيفة فإنه قال أحب إيل أن يتوض
قال شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية وهذا قول أكثر السلف قال وهو الصحيح فإنه مل ينقل أحد عن النيب أنه أمر 

املسلمني بالطهارة ال يف عمره وال يف حجته مع كثرة من حج معه واعتمر وميتنع أن يكون ذلك واجبا وال يبنيه 
   لألمة وتأخري البيان عن وقته ممتنع

  فإن قيل فقد طاف النيب متوضئا وقال خذوا عين مناسككم 
  قيل الفعل ال يدل على الوجوب 

واألخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعال على وجه االستحباب فأوجبناه مل 
  ها أحد من الفقهاء نكن قد أخذنا عنه وال تأسينا به مع أنه فعل يف حجته أشياء كثرية جدا مل يوجب



  فإن قيل فما تقولون يف حديث ابن عباس الطواف بالبيت صالة 
قيل هذا قد اختلف يف رفعه ووقفه فقال النسائي والدارقطين وغريمها الصواب أنه موقوف وعلى تقدير رفعه فاملراد 

هللا فأنت يف صالة وإن كنت يف شبيه بالصالة كما شبه انتظار الصالة بالصالة وكما قال أبو الدرداء ما دمت تذكر ا
السوق ومنه قوله إن أحدكم يف صالة ما دام يعمد إىل الصالة فالطواف وإن مسي صالة فهو صالة باالسم العام 

  ليس بصالة خاصة والوضوء إمنا يشترط للصالة اخلاصة ذات التحرمي والتحليل 
  فإن قيل فما تقولون يف سجود التالوة والشكر 

  هوران أحدمها يشترط له الطهارة قيل فيه قوالن مش
  وهذا هو املشهور عند الفقهاء وال يعرف 

  كثري منهم فيه خالفا ورمبا ظنه بعضهم إمجاعا 
والثاين ال يشترط له الطهارة وهذا قول كثري من السلف حكاه عنهم ابن بطال يف شرح البخاري وهو قول عبد اهللا 

ن ابن عمر يسجد للتالوة على غري وضوء وترمجه البخاري بن عمر ذكره البخاري عنه يف صحيحه فقال وكا
  واستدالله يدل على اختياره إياه فإنه قال باب من قال يسجد على غري وضوء هذا لفظه 

  واحتج املوجبون للوضوء له بأهنا صالة قالوا فإنه له حترمي وحتليل كما قاله بعض أصحاب أمحد والشافعي 
  يقة الصالة وفيه وجه أنه يتشهد له وهذا حق

  واملشهور من مذهب أمحد عند املتأخرين أنه يسلم له 
  وقال عطاء وابن سريين إذا رفع رأسه يسلم وبه قال إسحاق بن راهويه 

واحتج هلم بقوله حترميها التكبري وحتليلها التسليم قالوا وألنه يفعل تبعا لالمام ويعترب أن يكون القارىء يصلح إماما 
  الصالة للمستمع وهذا حقيقة 

  قال اآلخرون ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح 
  وأما استداللكم بقوله حترميها التكبري وحتليلها التسليم فهو من أقوى ما حيتج به عليكم 

قد أنكر أمحد فإن أئمة احلديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النيب وال عن أحد من أصحابه أنه سلم منه و
  السالم منه قال اخلطايب وكان أمحد ال يعرف التسليم يف هذا 

  ويذكر حنوه عن إبراهيم النخعي وكذلك املنصوص عن الشافعي أنه ال يسلم فيه 
والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا يسلم منه إمنا احتجوا بقول النيب وحتليلها التسليم وبذلك احتج هلم إسحاق 

ضعيف فإن النيب وأصحابه فعلوها ومل ينقل عنهم سالم منها وهلذا أنكره أمحد وغريه وجتويز كونه  وهذا استدالل
  سلم منه ومل ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف 

قالوا والسجود هو من جنس ذكر اهللا وقراءة القرآن والدعاء وهلذا شرع يف الصالة وخارجها فكما ال يشترط 
نت من أجزاء الصالة فكذا ال يشترط للسجود وكونه جزءا من أجزائها ال يوجب أن الوضوء هلذه األمور وإن كا

  ال يفعل إال بوضوء 
  واحتج البخاري حبديث ابن عباس أن النيب سجد بالنجم وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن واإلنس 

  ومعلوم أن الكافر ال وضوء له 
  ل أن النيب أمرهم بالطهارة وال سأهلم قالوا وأيضا فاملسلمون الذين سجدوا معه مل ينق



هل كنتم متطهرين أم ال ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد األمرين إما أن يتقدم أمره هلم بالطهارة وإما أن 
  يسأهلم بعد السجود ليبني هلم االشتراط ومل ينقل مسلم واحدا منهما 

  بعض املوجبني  فإن قيل فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك وهذا جواب
  قيل الطهارة شرعت للصالة من حني املبعث ومل يصل قط إال بطهارة أناه جربيل فعلمه الطهارة والصالة 

  ويف حديث إسالم عمر أنه مل ميكن من مس القرآن إال بعد تطهره فكيف نظن أهنم كانوا يصلون بال وضوء 
  ى وضوء قالوا وأيضا فيبعد جدا أن يكون املسلمون كلهم إذ ذاك عل

قالوا وأيضا ففي الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر قال كان رسول اهللا يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة 
  فيسجد ونسجد معه حىت ما جيد بعضنا موضعا ملكان جبهته 

ا قالوا وقد كان يقرأ القرآن عليهم يف اجملامع كلها ومن البعيد جدا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء وكانو
  يسجدون حىت ال جيد بعضهم مكانا جلبهته ومعلوم أن جمامع الناس جتمع املتوضىء وغريه 

قالوا وأيضا فقد أخرب اهللا تعاىل يف غري موضع من القرآن أن السحرة سجدوا هللا سجدة فقبلها اهللا منهم ومدحهم 
ميدحهم ويثين عليهم مبا ال جيوز  عليها ومل يكونوا متطهرين قطعا ومنازعونا يقولون مثل هذا السجود حرام فكيف

  فإن قيل شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 
  قيل قد احتج األئمة األربعة بشرع من قبلنا وذلك منصوص عنهم أنفسهم يف غري موضع 

  قالوا سلمنا لكن ما مل يرد شرعنا خبالفه 
اهلا هو القراءة ويفعل بال وضوء قال اجملوزون فأين ورد يف شرعنا خالفه قالوا وأيضا فأفضل أجزاء الصالة وأقو

  فالسجود أوىل 
قالوا وأيضا فاهللا سبحانه وتعاىل أثىن على كل من سجد عند التالوة فقال تعاىل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 

يتلى عليهم خيرون لألذقان سجدا وهذا يدل على أهنم سجدوا عقب تالوته بال فضل سواء كانوا بوضوء أو بغريه 
  أثىن عليهم مبجرد السجود عقب التالوة ومل يشترط وضوءا ألنه 

  وكذلك قوله تعاىل إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبكيا 

  قالوا وكذلك سجود الشكر مستحب عند جتدد النعم املنتظرة 
غتة وكانوا وقد تظاهرت السنة عن النيب بفعله يف مواضع متعددة وكذلك أصحابه مع ورود اخلرب السار عليهم ب

  يسجدون عقبه ومل يؤمروا بوضوء ومل خيربوا أنه ال يفعل إال بوضوء 
  ومعلوم أن هذه األمور تدهم العبد وهو على غري طهارة فلو تركها لفاتت مصلحتها 

قالوا ومن املمتنع أن يكون اهللا تعاىل قد أذن يف هذا السجود وأثىن على فاعله وأطلق ذلك وتكون الطهارة شرطا 
  وال يسنها وال يأمر هبا رسول اهللا أصحابه وال روي عنه يف ذلك حرف واحد فيه 

وقياسه على الصالة ممتنع لوجهني أحدمها أن الفارق بينه وبني الصالة أظهر وأكثر من اجلامع إذ ال قراءة فيه وال 
  ركوع ال فرضا وال سنة ثابتة بالتسليم 

  فة فيه وجيوز أن يكون القارىء خلف اإلمام فيه وال مصا
  وليس إحلاق حمل النزاع بصور االتفاق أوىل من إحلاقه بصور االفتراق 

الثاين أن هذا القياس إمنا ميتنع لو كان صحيحا إذا مل يكن الشيء املقيس قد فعل على عهد النيب مث تقع احلادثة 
ه وسجود أصحابه وإطالق فيحتاج اجملتهد أن يلحقها مبا وقع على عهده من احلوادث أو مشلها نصه وأما مع سجود



  اإلذن يف ذلك من غري تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به 
فإن قيل فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال ال يسجد الرجل إال وهو طاهر وهذا 

لالئق به خيالف ما رويتموه عن ابن عمر مع أن يف بعض الروايات وكان ابن عمر يسجد على وضوء وهذا هو ا
  ألجل رواية الليث 

  قيل أما أثر الليث فضعيف 
وأما رواية من روى كان يسجد على وضوء فغلط ألن تبويب البخاري واستدالله قوله واملشرك ليس له وضوء 

  يدل على أن الرواية بلفظ غري وعليها أكثر الرواة 
كان قد اغتر باألثر الضعيف املروي عن ولعل الناسخ استشكل ذلك فظن أن لفظه غري غلط فأسقطها والسيما إن 

الليث وهذا هو الظاهر فإن إسقاط الكلمة لالستشكال كثري جدا وأما زيادة غري يف مثل هذا املوضع فال يظن 
  زيادهتا غلطا مث تتفق عليها النسخ املختلفة أو أكثرها 

ستدرك وقال صحيح على شرط قال الشيخ مشس الدين بن القيم يف باب ما ينجس املاء ورواه احلاكم يف امل
  البخاري ومسلم وصححه الطحاوي 

  رواه الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه 
هكذا رواه إسحاق بن راهويه ومجاعة عن أيب أسامة عن الوليد ورواه احلميدي عن أيب أسامة حدثنا الوليد عن حممد 

  فر عن عبد اهللا بن عبد اهللا عن أبيه بن عباد بن جع
  فهذان وجهان 

قال الدارقطين يف هاتني الروايتني فلما اختلف على أيب أسامة اخترنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا يف ذلك فإذا 
شعيب بن أيوب قد روى عن أيب أسامة وصح أن الوليد بن كثري رواه عنهما مجيعا وكان أبو أسامة مرة حيدث به 

  ن الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري ومرة حيدث به عن الوليد عن حممد بن عباد بن جعفر ع
ورواه حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه رواه مجاعة عن ابن 

  بن عبد اهللا عن أبيه إسحاق وكذلك رواه محاد بن سلمة عن عاصم بن املنذر عن عبيد اهللا 
  وفيه تقوية حلديث ابن إسحاق 

  فهذه أربعة أوجه 

  ووجه خامس حممد بن كثري املصيصي عن زائدة عن ليث عن جماهد عن ابن عمر عن النيب 
  ووجه سادس معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن جماهد عن ابن عمر قوله 

  قال البيهقي وهو الصواب يعين حديث جماهد 
ابع بالشك يف قلتني أو ثالث ذكرها يزيد بن هارون وكامل بن طلحة وإبراهيم بن احلجاج وهدبة بن خالد ووجه س

عن محاد بن سلمة عن عاصم بن املنذر بن الزبري قال دخلت مع عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بستانا فيه مقراة ماء 
ري ميت فحدثين عن أبيه عن النيب قال إذا بلغ املاء فيه جلد بعري ميت فتوضأ منه فقلت أتتوضأ منه وفيه جلد بع ١

قدر قلتني أو ثالث مل ينجسه شيء ورواه أبو بكر النيسابوري حدثين أبو محيد املصيصي حدثنا حجاج قال ابن 
  جريج أخربين لوط عن ابن إسحاق عن جماهد أن ابن عباس قال إذا كان املاء قلتني فصاعدا مل ينجسه شيء 

  بن عياش عن أبان بن أيب حيىي عن ابن عباس كذلك موقوفا ورواه أبو بكر 



وروى أبو أمحد بن عدي من حديث القاسم العمري عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا إذا بلغ املاء 
أربعني قلة ال حيمل اخلبث تفرد به القاسم العمري هكذا وهو ضعيف وقد نسب إىل الغلط فيه وقد ضعف القاسم 

  د والبخاري وحيىي بن معني وغريهم أمح
قال البيهقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعت أبا علي احلافظ يقول حديث حممد بن املنكدر عن جابر عن النيب 

  إذا بلغ املاء أربعني قلة خطأ والصحيح عن حممد بن املنكدر عن عبد اهللا بن عمرو قوله 

  ري ومعمر عن حممد بن املنكدر عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قوله قلت كذلك رواه عبدالرزاق أخربنا الثو
وروى ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن سليمان عن عبدالرمحن بن أيب هريرة عن أبيه قال إذا كان املاء أربعني 

  قاله الدارقطين قلة مل حيمل خبثا وخالفه غري واحد فرووه عن أيب هريرة فقالوا أربعني غربا ومنهم من قال دلوا 
  واالحتجاج حبديث القلتني مبين على ثبوت عدة مقامات األول صحة سنده 

  الثاين ثبوت وصله وأن إرساله غري قادح فيه 
  الثالث ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة 

  الرابع أن االضطراب الذي وقع يف سنده ال يوهنه 
  اخلامس أن القلتني مقدرتان بقالل هجر 

  أن قالل هجر متساوية املقدار ليس فيها كبار وصغار السادس 
  السابع أن القلة مقدرة بقريتني حجازيتني وأن قرب احلجاز ال تتفاوت 

  الثامن أن املفهوم حجة 
  التاسع أنه مقدم على العموم 

  العاشر أنه مقدم على القياس اجللي 
  احلادي عشر أن املفهوم عام يف سائر صور السكوت عنه 

عشر أن ذكر العدد خرج خمرج التحديد والتقييد الثالث عشر اجلواب عن املعارض ومن جعلهما مخسمائة الثاين 
  رطل احتاج إىل مقام 

  رابع عشر وهو أنه جيعل الشيء نصفا احتياطا 
  ومقام خامس عشر أن ما وجب به االحتياط صار فرضا 

  رواته ثقات ليس فيهم جمروح والمتهم قال احملددون اجلواب عما ذكرمت أما صحة سنده فقد وجدت ألن 
  وقد مسع بعضهم من بعض 

  وهلذا صححه ابن خزمية واحلاكم والطحاوي وغريهم 
  وأما وصله فالذين وصلوه ثقاة وهم أكثر من الذين أرسلوه فهي زيادة من ثقة ومعها الترجيح 

  وأما رفعه فكذلك 
  وإمنا وقفه جماهد على ابن عمر 

  ه منه موقوفا مل مينع ذلك مساع عبيد اهللا وعبد اهللا له من ابن عمر مرفوعا فإذا كان جماهد قد مسع
  فإن قلنا الرفع زيادة وقد أتى هبا ثقة فال كالم 

  وإن قلنا هي اختالف وتعارض فعبد اهللا أوىل يف أبيه من جماهد ملالزمته له وعلمه حبديثه ومتابعة أخيه عبد اهللا له 



ا االضطراب ال يقدح فيه إذ ال مانع من مساع الوليد بن كثري له من حممد بن وأما قولكم إنه مضطرب فمثل هذ
عباد وحممد بن جعفر كما قال الدارقطين قد صح أن الوليد بن كثري رواه عنهما مجيعا فحدث به أبو أسامة عن 

احملمدان عن هذا تارة  الوليد على الوجهني وكذلك ال مانع من رواية عبيد اهللا وعبد اهللا له مجيعا عن أبيهما فرواه
  وعن هذا تارة 

وأما تقدير القلتني بقالل هجر فقد قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد ال حيضرين ذكره أن 
رسول اهللا قال إذا كان املاء قلتني مل حيمل حبثا وقال يف احلديث بقالل هجر وقال ابن جريج أخربين حممد أن حيىي 

أن حيىي بن يعمر أخربه أن رسول اهللا قال إذا كان املاء قلتني مل حيمل جنسا وال بأسا قال فقلت ليحىي  بن عقيل أخربه
  بن عقيل قالل هجر قال قالل هجر قال فأظن أن كل قلة تأخذ قربتني 

  قال ابن عدي حممد هذا هو حممد بن حيىي حيدث عن حيىي بن أيب كثري وحيىي بن عقيل 
ذكرها هلم يف حديث املعراج وقال يف سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر فدل على أهنا قالوا وإن رسول اهللا 

  معلومة عندهم 
  وقد قال حيىي بن آدم ووكيع وابن إسحاق القلة اجلرة 

  وكذلك قال جماهد القلتان اجلرتان 
معلومة املقدار ال ختتلف كما ال  وأما كوهنا متساوية املقدار فقد قال اخلطايب يف معامله قالل هجر مشهورة الصنعة

  ختتلف املكاييل والصيعان 
  وهو حجة يف اللغة 

  وأما تقديرها بقرب احلجاز فقد قال ابن جريج رأيت القلة تسع قربتني 
  وابن جريج حجازي إمنا أخرب عن قرب احلجاز ال العراق وال الشام وال غريمها 

سوبة إىل البلدان احملذوة على مثال واحد يريد أن قرب كل بلد على وأما كوهنا ال تتفاوت فقال اخلطايب القرب املن
  قدر واحد ال ختتلف 

  قال واحلد ال يقع باجملهول 
  وأما كون املفهوم حجة فله طريقان أحدمها التخصيص 

  والثاين التعليل 
كم عما عدا أما التخصيص فهو أن يقال ختصيص احلكم هبذا الوصف والعدد ال بد له من فائدة وهي نفي احل

  املنطوق 
  وأما التعليل فيختص التعليل مبفهوم الصفة وهو أن تعليق احلكم هبذا الوصف 

  املناسب يدل على أنه علة له فينتفي احلكم بانتفائها 
  فإن كان املفهوم مفهوم شرط فهو قوى ألن املشروط عدم عند عدم شرطه وإال مل يكن شرطا له 

لته خاصة فلو قدم العموم عليه بطلت داللته مجلة وإذا خص به العموم عمل وأما تقدميه على العموم فألن دال
بالعموم فيما عدا املفهوم والعمل بالدليلني أوىل من إلغاء أحدمها كيف وقد تأيد املفهوم حبديث األمر بغسل اإلناء 

  ن نوم الليل من ولوغ الكلب وإراقته وحبديث النهي عن غمس اليد يف اإلناء قبل غسلها عند القيام م
وأما تقدميه على القياس اجللي فواضح ألن القياس عموم معنوي فإذا ثبت تقدميه على العموم اللفظي فتقدميه على 

  املعنوي بطريق األوىل ويكون خروج صور املفهوم من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم 



ما عدا املنطوق بطريق سكوته عنه ومعلوم أن نسبة وأما كون املفهوم عاما فألنه إمنا دل على نفي احلكم ع
  املسكوت إىل مجيع الصور واحدة فال جيوز نفي احلكم عن بعضها دون بعض للتحكم 

  وال إثبات حكم املنطوق هلا ألبطال فائدة التخصيص فتعني بقيد عن مجيعها 
ديدا وتقييدا كاخلمسة األوسق وأما قولكم إن العدد خرج خمرج التحديد فألنه عدد صدر من الشارع فكان حت

واألربعني من الغنم واخلمس من اإلبل والثالثني من البقر وغري ذلك إذ ال بد للعدد من فائدة وال فائدة له إال 
  التحديد 

وأما اجلواب عن بعض املعارض فليس معكم إال عموم لفظي أو عموم معنوي وهو القياس وقد بينا تقدمي املفهوم 
  عليهما 

الشيء نصفا فألنه قد شك فيه فجعلناه نصفا احتياطيا والظاهر أنه ال يكون أكثر منه وحيتمل النصف فما  وأما جعل
  دون فتقديره بالنصف أوىل 

وأما كون ما أوجب به االحتياط يصري فرضا فألن هذا حقيقة االحتياط كإمساك جزء من الليل مع النهار وغسل 
  جزء من الرأس مع الوجه 

  ر هذا احلديث سندا ومتنا ووجه االحتجاج به فهذا متام تقري
قال املانعون من التحديد بالقلتني أما قولكم إنه قد صح سنده فال يفيد احلكم بصحته ألن صحه السند شرط أو 

جزء سبب للعلم بالصحة ال موجب تام فال يلزم من جمرد صحة السند صحة احلديث ما مل ينتف عنه الشذوذ 
  هذا احلديث والعلة ومل ينتفيا عن 

أما الشذوذ فإن هذا حديث فاصل بني احلالل واحلرام والطاهر والنجس وهو يف املياه كاألوسق يف الزكاة والنصب 
  يف الزكاة فكيف ال يكون مشهورا شائعا بني 

الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة األمة إليه أعظم من حاجتهم إىل نصب الزكاة فإن أكثر الناس ال جتب 
هم زكاة والوضوء باملاء الطاهر فرض على كل مسلم فيكون الواجب نقل هذا احلديث كنقل جناسة البول علي

  ووجوب غسله ونقل عدد الراكعات ونظائر ذلك 
ومن املعلوم أن هذا مل يروه غري ابن عمر وال عن ابن عمر غري عبيد اهللا وعبد اهللا فأين نافع وسامل وأيوب وسعيد بن 

ملدينة وعلماؤهم عن هذه السنة اليت خمرجها من عندهم وهم إليها أحوج اخللق لعزة املاء عندهم جبري وأين أهل ا
ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وختفى على علماء أصحابه وأهل بلدته وال يذهب إليها أحد 

  منهم وال يرووهنا ويديروهنا بينهم 
كانت هذه للسنة العظيمة املقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل املدينة ومن أنصف مل خيف عليه امتناع هذا فلو 

  أقول الناس هبا وأرواهم هلا 
فأي شذوذ أبلغ من هذا وحيث مل يقل هبذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه مل يكن فيه عنده سنة من 

  النيب فهذا وجه شذوذه 
له على ابن عمر واختلف فيه عليه واختلف فيه على عبيد اهللا أيضا  وأما عليه فمن ثالثة أوجه أحدها وقف جماهد

  رفعا ووقفا 
ورجح شيخا اإلسالم أبو احلجاج املزي وأبو العباس بن تيمية وقفه ورجح البيهقي يف سننه وقفه من طريق جماهد 

ن النيب ولكن سئل وجعله هو الصواب قال شيخنا أبو العباس وهذا كله يدل على أن ابن عمر مل يكن حيدث به ع



  عن ذلك فأجاب حبضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه 
  قلت ويدل على وقفه أيضا أن جماهدا وهو العلم املشهور الثبت إمنا رواه عنه موقوفا 

  واختلف فيه على عبيد اهللا وقفا ورفعا 
  العلة الثانية اضطراب سنده كما تقدم 

ذا كان املاء قلتني ويف بعضها إذا بلغ املاء قدر قلتني أو ثالث والذين العلة الثالثة اضطراب منه فإن يف بعض ألفاظه إ
  زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدم 

قالوا وأما تصحيح من صححه من احلفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه وممن ضعفه حافظ املغرب أبو عمر بن 
  عبدالرب وغريه 

  وهلذا أعرض عنه أصحاب الصحيح مجلة 
  قالوا وأما تقدير القلتني بقالل هجر فلم يصح عن رسول اهللا فيه شيء أصال 

وأما ما ذكره الشافعي فمنقطع وليس قوله بقالل هجر فيه من كالم النيب وال أضافة الراوي إليه وقد صرح يف 
  احلديث أن التفسري هبا من كالم حيىي بن عقيل 
صل بني احلالل واحلرام الذي حتتاج إليه مجيع األمة ال يوجد إال فكيف يكون بيان هذا احلكم العظيم واحلد الفا

  بلفظ شاذ بإسناد منقطع وذلك اللفظ ليس من كالم رسول اهللا 

قالوا وأما ذكرها يف حديث املعراج فمن العجب أن حيال هذا احلد الفاصل على متثيل النيب نبق السدرة هبا وما 
لكوهنا معلومة عندهم معروفة هلم مثل هلم هبا وهذا من عجيب محل املطلق الرابط بني احلكمني وأي مالزمة بينهما 

  على املقيد 
  والتقييد هبا يف حديث املعراج لبيان الواقع فكيف حيمل محل املطلق على املقيد 

أن والتقييد هبا يف حديث املعراج لبيان الواقع فكيف حيمل إطالق حديث القلتني عليه وكوهنا معلومة هلم ال يوجب 
  ينصرف اإلطالق إليها حيث أطلقت العلة فإهنم كانوا يعرفوهنا ويعرفون غريها 

والظاهر أن اإلطالق يف حديث القلتني إمنا ينصرف إىل قالل البلد اليت هي أعرف عندهم وهم هلا أعظم مالبسة من 
هو الظاهر وإمنا مثل النيب  غريها فاإلطالق إمنا ينصرف إليها كما ينصرف إطالق النقد إىل نقد بلد دون غريه هذا

بقالل هجر ألنه هو الواقع يف نفس األمر كما مثل بعض أشجار اجلنة بشجرة بالشام تدعي اجلوزة دون النخل 
  وغريه من أشجارهم ألنه هو الواقع ال لكون اجلوز أعرف األشجار عندهم 
   وهكذا التمثيل بقالل هجر ألنه هو الواقع ال لكوهنا أعرف القالل عندهم

  هذا حبمد اهللا واضح 
  وأما قولكم إهنا متساوية املقدار فهذا إمنا قاله اخلطايب بناه على أن ذكرمها حتديد والتحديد إمنا يقع باملقادير املتساوية 

  وهذا دور باطل وهو مل ينقله عن أهل اللغة وهو الثقة يف نقله وال أخرب به عيان 
  بار والصغار يف العرف العام أو الغالب وال تعمل بقالب واحد مث إن الواقع خبالفه فإن القالل فيها الك

  وهلذا قال أكثر السلف القلة اجلرة 
  وقال عاصم بن املنذر أحد رواة احلديث القالل اخلوايب العظام 

وأما تقديرها بقرب احلجاز فال ننازعكم فيه ولكن الواقع أنه قدر قلة من القالل بقربتني من القرب فرآها تسعهما 
فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قالل هجر تأخذ قربتني من قرب احلجاز وأن قرب احلجاز كلها على قدر واحد 



ليس فيها صغار وكبار ومن جعلها متساوية فإمنا مستنده أن قال التحديد ال يقع باجملهول فيا سبحان اهللا إمنا يتم هذا 
قدير بقالل هجر وقرب احلجاز حتديد حيىي بن عقيل وابن أن لو كان التحديد مستندا إىل صاحب الشرع فأما والت

جريج فكان ماذا وأما تقرير كون املفهوم حجة فال تنفعكم مساعدتنا عليه إذ املساعدة على مقدمة من مقدمات 
  الدليل ال تستلزم املساعدة على الدليل 

  هاء وفيها قوالن معروفان وأما تقدميكم له على العموم فممنوع وهي مسألة نزاع بني األصوليني والفق
ومنشأ النزاع تعارض خصوص املفهوم وعموم املنطوق فاخلصوص يقتضي التقدمي واملنطوق يقتضي الترجيح فإن 

  رجحتم املفهوم خبصوصه رجح منازعوكم العموم مبنطوقه 
  مث الترجيح معهم ههنا للعموم من وجوه أحدها أن حديثه أصح 

   الثاين أنه موافق للقياس الصحيح

الثالث أنه موافق لعمل أهل املدينة قدميا وحديثا فإنه ال يعرف عن أحد منهم أنه حدد املاء بقلتني وعملهم بترك 
التحديد يف املياه عمل نقلي خلفا عن سلف فجرى جمرى نقلهم الصاع واملد واألجناس وترك أخذ الزكاة من 

  يقه االجتهاد واالستدالل اخلضروات وهذا هو الصحيح احملتج به من إمجاعهم دون ما طر
  فإهنم وغريهم فيه سواء ورمبا يرجح غريهم عليهم ويرجحوا هم على غريهم 

  فتأمل هذا املوضع 
فإن قيل ما ذكرمت من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله وهو أن املفهوم هنا قد تأيد حبديث النهي عن البول يف 

كلب واألمر بغسل اليد من نوم الليل فإن هذه األحاديث تدل على أن املاء املاء الراكد واألمر بإراقة ما ولغ فيه ال
يتأثر هبذه األشياء وإن مل يتغري وال سبيل إىل تأثر كل ماء هبا بل ال بد من تقديره فتقديره بالقلتني أوىل من تقديره 

ت باطلة ال أصل هلا وهي غري بغريمها ألن التقدير باحلركة واألذرع املعينة وما ميكن نزحه وما ال ميكن تقديرا
  منضبطة يف نفسها فرب حركة حترك غديرا عظيما من املاء وأخرى حترك مقدارا يسريا منه حبسب احملرك واملتحرك 

وهذا التقدير باألذرع حتكم حمض ال بسنة وال قياس وكذا التقدير بالنزح املمكن مع عدم انضباطه فإن عشرة 
  حه غريهم فال ضابط له آالف مثال ميكنهم نزح ما ال ينز

وإذا بطلت هذه التقديرات وال بد من تقدير فالتقدير بالقلتني أوىل لثبوته إما عن النيب وإما عن الصحابة رضي اهللا 
  تعاىل عنهم 

  قيل هذا السؤال مبين على مقامات 
  أحدمها أن النهي يف هذه األحاديث مستلزم لنحاسة املاء املنهي عنه 

  نجيس ال يعم كل ماء بل خيتص ببعض املياه دون بعض والثاين أن هذا الت
  والثالث أنه إذا تعني التقدير كان تقديره بالقلتني هو املتعني 

فأما املقام األول فنقول ليس يف شيء من هذه األحاديث أن املاء ينجس مبجرد مالقاة البول والولوغ وغمس اليد 
  فيه 

ى أن املاء كله ينجس مبجرد مالقاة البول لبعضه بل قد يكون ذلك ألن أما النهي عن البول فيه فليس فيه داللة عل
  البول سبب لتنجيسه فإن األبوال مىت كثرت يف املياه الدائمة أفسدهتا ولو كانت قالال عظيمة 

يه فال جيوز أن خيص هنيه مبا دون القلتني فيجوز للناس أن يبولوا يف القلتني فصاعدا وحاشى للرسول اهللا أن يكون هن
خرج على ما دون القلتني ويكون قد جوز للناس البول يف كل ماء بلغ القلتني أو زاد عليهما وهل هذا إال إلغاز يف 



اخلطاب أن يقول ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري ومراده من هذا اللفظ العام أربعمائة رطل بالعراقي 
العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم وكذلك محله على ما ال  أو مخسمائة مع ما يتضمنه التجويز من الفساد

  ميكن نزحه أو ما ال يتحرك أحد طرفيه حبركة طرفه اآلخر وكل هذا خالف 

  مدلول احلديث وخالف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة 
  فإهنم ينهون عن البول يف هذه املياه وإن كان جمرد البول ال ينجسها سدا للذريعة 

إنه إذا مكن الناس من البول يف هذه املياه وإن كانت كبرية عظيمة مل تلبث أن تتغري وتفسد على الناس كما رأينا ف
  من تغري األهنار اجلارية بكثرة األبوال 

  وهذا كما هنى عن إفساد ظالهلم عليهم بالتخلي فيها وإفساد طرقاهتم بذلك 
كمته بنهيه ومراعاته مصاحل العباد ومحايتهم مما يفسد عليهم ما فالتعليم هبذا أقرب إىل ظاهر لفظه ومقصوده وح

  حيتاجون إليه من مواردهم وطرقاهتم وظالهلم كما هنى عن إفساد ما حيتاج إليه اجلن من طعامهم وعلف دواهبم 
يم فهذه علة معقولة تشهد هلا العقول والفطر ويدل عليها تصرف الشرع يف موارده ومصادره ويقبلها كل عقل سل

  ويشهد هلا بالصحة 
وأما تعليل ذلك مبائة ومثانية أرطال بالدمشقي أو مبا يتحرك أو ال يتحرك أو بعشرين ذراعا مكسرة أو مبا ال ميكن 
نزحه فأقوال كل منها بكل معارض وكل بكل مناقض ال يشم منها رائحة احلكمة وال يشام منها بوارق املصلحة 

  وال تعطل هبا املفسدة املخوفة 
ن الرجل إذا علم أن النهي إمنا تناول هذا املقدار من املاء مل يبق عنده وازع وال زاجر عن البول فيما هو أكثر منه فإ

  وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع باإلبطال 
  وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع باإلبطال كان هو الباطل احملال 

يف النهي وصفا يدل على أنه هو املعترب يف النهي وهو كون املاء دائما ال جيري ومل ومما يدل على هذا أن النيب ذكر 
  يقتصر على قوله الدائم حىت نبه على العلة بقوله ال جيري فتقف النجاسة فيه فال يذهب هبا 

  ومعلوم أن هذه العلة موجودة يف القلتني وفيما زاد عليهما 
ذا املعىن حيث اعتربوا القلتني حىت يف اجلاري وقالوا إن كانت اجلرية قلتني والعجب من مناقضة احملددين بالقلتني هل

فصاعدا مل يتأثر بالنجاسة وإن كانت دون القلتني تأثرت وألغوا كون املاء جاريا أو واقفا وهو الوصف الذي اعتربه 
  الشارع 

  واعتربوا يف اجلاري والواقف القلتني 
  واجلريان والشارع مل يعتربه بل اعترب الوقوف 

فإن قيل فإذا مل ختصصوا احلديث ومل تقيدوه مباء دون ماء لزمكم احملال وهو أن ينهى عن البول يف البحر ألنه دائم 
  ال جيري 

قيل ذكره املاء الدائم الذي ال جيري تنبيه على أن حكمة النهي إمنا هي ما خيشى من إفساد مياه الناس عليهم وأن 
  لدائمة اليت من شأهنا أن تفسدها األبوال النهي إمنا تعلق باملياه ا

فأما األهنار العظام والبحار فلم يدل هني النيب عليها بوجه بل ملا دل كالمه مبفهومه على جواز البول يف األهنار 
العظام كالنيل والفرات فجواز البول يف البحار أوىل وأحرى ولو قدر أن هذا ختصيص لعموم كالمه فال يستريب 



  وىل من ختصيصه بالقلتني عاقل أنه أ
  أو ما ال ميكن نزحه أو ما ال ميكن تبلغ احلركة طرفيه 

  ألن املفسدة املنهي عن البول ألجلها ال تزول يف هذه املياه خبالف ماء البحر فإنه ال مفسدة يف البول فيه 
  وصار هذا مبنزلة هنيه عن التخلي يف الظل 
ئط فإنه هنى عن التخلي يف الظل النافع وختلى مستترا بالشجرتني واحلائط وبوله يف ظل الشجرتني واستتاره جبذم احلا

  حيث مل ينتفع أحد بظلهما فلم يفسد ذلك الظل على أحد 
وهبذا الطريق يعلم أنه إذا كان قد هنى عن البول يف املاء الدائم مع أنه قد حيتاج إليه فألن ينهي عن البول يف إناء مث 

  يصبه فيه بطريق األوىل 
  ال يستريب يف هذا من علم حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من مصاحل العباد ونصائحهم و

ودع الظاهرية البحتة فإهنما تقسي القلوب وحتجبها عن رؤية حماسن الشريعة وهبجتها وما أودعته من احلكم 
  واملصاحل والعدل والرمحة 

يكته قد تقطعت يف مفاوزها أعناق املطي ال يسلكها وهذه الطريق اليت جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكىء على أر
يف العامل إال الفرد بعد الفرد وال يعرف مقدارها من أفرحت قلبه األقوال املختلفة واالحتماالت املتعددة والتقديرات 

  املستبعدة 
ا فما وافقه منها فإن علت مهته جعل مذهبه عرضة لألحاديث النبوية وخدمه هبا وجعله أصال حمكما يرد إليه متشاهبه

قبله وما خالفه تكلف له وجوها بالرد غري اجلميل فما أتعبه من شقي وما أقل فائدته ومما يفسد قول احملددين بقلتني 
  أن النيب هني عن البول يف املاء الدائم مث يغتسل البائل فيه بعد البول 

مث يغتسل فيه وأنتم جتوزون أن يغتسل يف ماء هكذا لفظ الصحيحني ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري 
  دائم قدر القلتني بعد ما بال فيه 

  وهذا خالف صريح للحديث فإن منعتم الغسل فيه نقضتم أصلكم وإن جوزمتوه خالفتم احلديث 
  فإن جوزمت البول والغسل خالفتم احلديث من الوجهني مجيعا 

 املاء اليسري ومل يتغري جوزمت له الغسل فيه ألنا مل نعلل النهي وال يقال فهذا بعينه وارد عليكم ألنه إذا بال يف
  بالتنجيس وإمنا عللناه بإفضائه إىل التنجيس كما تقدم فال يرد علينا هذا 

وأما إذا كان املاء كثريا فبال يف ناحية مث اغتسل يف ناحية أخرى مل يصل إليها البول فال يدخل يف احلديث ألنه مل 
  الذي بال فيه وإال لزم إذا بال يف ناحية من البحر أن ال يغتسل فيه أبدا وهو فاسد يغتسل يف املاء 

  وأيضا فالنيب هنى عن الغسل فيه بعد البول ملا يفضي إليه من إصابة البول له 
  قلت ونظري هذا هنيه أن يبول الرجل يف مستحمه 

يف الوسواس كما يف احلديث فإن عامة الوسواس وذلك ملا يفضي إليه من تطاير رشاش املاء الذي يصيب البول فيقع 
  منه حىت لو كان املكان مبلطا ال يستقر فيه البول بل يذهب مع املاء مل يكره ذلك عند مجهور الفقهاء 

  ونظري هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله ملا يفضي إليه من التلوث بالبول 
  املاء الدائم بالبول فال جيوز تعليل كالمه بعلة عامة  ومل يرد النيب بنهيه اإلخبار عن جناسة



  تتناول ما مل ينه عنه 
وحلوم الكالب وعذر  ١والذي يدل على ذلك أنه قيل له يف بئر بضاعة أنتوضأ منها وهي بئر يطرح فيها احليض 

  الناس فقال املاء طهور ال ينجسه شيء 
النجاسة مع كونه واقفا فإن بئر بضاعة كانت واقفة ومل يكن فهذا نص صحيح صريح على أن املاء ال ينجس مبالقاة 

  على عهده باملدينة ماء جاز أصال 
فال جيوز حترمي ما أباحه وفعله قياسا على ما هنى عنه ويعارض أحدمها باآلخر بل يستعمل هذا وهذا هذا يف موضعه 

  وهذا يف موضعه وال تضرب سنة رسول اهللا بعضها ببعض 
  اعة وحاهلا ما ذكروه له دليل على أن املاء ال يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما مل يتغري فوضوؤه من بئر بض

وهنيه عن الغسل يف املاء الدائم بعد البول فيه ملا ذكرنا من إفضائه إىل تلوثه بالبول كما ذكرنا عنه التعليل بنظريه 
  فاستعملنا السنن على وجوهها 

أنه كان أكثر من قلتني ألن النيب مل يعلل بذلك وال أشار إليه وال دل وهذا أوىل من محل حديث بئر بضاعة على 
  كالمه عليه بوجه 

  وإمنا علل بطهورية املاء وهذه علة مطردة يف كل ماء 
قل أو كثر وال يرد املتغري ألن طهور النجاسة فيه يدل على تنجسه هبا فال يدخل يف احلديث على أنه حمل وفاق فال 

  يناقض به 
  و أراد النهي عن استعمال املاء الدائم اليسري إذا وقعت فيه أي جناسة كانت أليت بلفظ يدل عليه وأيضا فل

  وهنيه عن الغسل فيه بعد البول ال يدل على مقدار وال تنجيس فال حيمل ما ال حيتمله 
  مث إن كل من قدر املاء املتنجس بقدر خالف ظاهر احلديث 

ا ال يتحرك طرفاه وأصحاب النزح خصوه مبا ال ميكن نزحه وأصحاب فأصحاب احلركة خالفوه بأن قدروه مب
  القلتني خصوه مبقدار القلتني 

وأسعد الناس باحلديث من محله على ظاهره ومل خيصه ومل يقيده بل إن كان تواتر األبوال فيه يفضي إىل إفساده منع 
  وله يف مكان واغتساله يف غريه من جوازها وإال منع من اغتساله يف موضع بوله كالبحر ومل مينع من ب

وكل من استدل بظاهر هذا احلديث على جناسة املاء الدائم لوقوع النجاسة فيه فقد ترك من ظاهر احلديث ما هو 
  أبني داللة مما قال به وقال بشيء ال يدل عليه لفظ احلديث 

رة وقال ما ال دليل عليه ولزمه ألنه إن عمم النهي يف كل ماء بطل استدالله باحلديث وإن خصه بقدر خالف ظاه
  أن جيوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا ال يقوله أحد 

  فظهر بطالن االستدالل هبذا احلديث على التنجيس مبجرد املالقاة على كل تقدير 
يكون وأما من قدره باحلركة فيدل على بطالن قوله أن احلركة خمتلفة اختالفا ال ينضبط والبول قد يكون قليال وقد 

كثريا ووصول النجاسة إىل املاء أمر حسي وليس تقديره حبركة الطهارة الصغرى أو الكربى أوىل من سائر أنواع 
  احلركات فيا هللا العجب حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول 

القطرة من النجاسة وسرياهنا مع شدة اختالفها وحنن نعلم بالضرورة أن حركة املغتسل تصل إىل موضع ال تصل إليه 
البول ونعلم أن البولة الكبرية تصل إىل مكان ال تصل إليه احلركة الضعيفة وما كان هكذا مل جيز أن جيعل حدا 

  فاصال بني احلالل واحلرام 



  والذين قدروه بالنزح أيضا قوهلم باطل فإن العسكر العظيم ميكنهم نزح ما ال ميكن اجلماعة القليلة نزحه 
فقالوا ال ميكنكم أن حتتجوا به علينا فإنه ما منكم إال من خالفه أو قيده أو خصصه  وأما حديث ولوغ الكلب

  فخالف ظاهره فإن احتج به علينا من ال يوجب التسبيع وال التراب كان احتجاجه باطال 
  فإن احلديث إن كان حجة له يف التنجيس باملالقاة فهو حجة عليه يف العدد والتراب 

  يما وافق مذهبه وال يكون حجة عليه فيما خالفه فكال فأما أن يكون حجة له ف
مث هم خيصونه باملاء الذي ال تبلغ احلركة طرفيه وأين يف احلديث ما يدل على هذا التخصيص مث يظهر تناقضهم من 
 وجه آخر وهو أنه إذا كان املاء رقيقا جدا وهو منبسط انبساطا ال تبلغه احلركة أن يكون طاهرا وال يؤثر الولوغ
  فيه وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق حبيث تبلغ احلركة طرفيه أن يكون جنسا ولو كان أضعاف أضعاف األول 

  وهذا تناقض بني ال حميد عنه 
قالوا وإن احتج به من يقول بالقلتني فإنه خيصصه مبا دون القلتني وحيمل األمر بغسله وإراقته على هذا املقدار 

  يشعر هبذا بوجه وال يدل عليه بواحدة من الدالالت الثالث  ومعلوم أنه ليس يف اللفظ ما
وإذا كان ال بد هلم من تقييد احلديث وختصيصه وخمالفة ظاهره كان أسعد الناس به من محله على الولوغ املعتاد يف 

  اآلنية املعتادة اليت ميكن إراقتها وهو ولوغ متتابع يف آنية صغار 
عاب جنس خيالط املاء وال خيالف لونه لونه فيظهر فيه التغري فتكون أعيان يتحلل من الكلب يف كل مرة ريق ول

  النجاسة قائمة باملاء وإن مل تر فأمر بإراقته وغسل اإلناء 
  فهذا املعىن أقرب إىل احلديث وألصق به وليس يف محله عليه ما خيالف ظاهره 

فيلغ فيها الكالب فإن كان محله على هذا موافقة للظاهر  بل الظاهر أنه إمنا أراد اآلنية املعتادة اليت تتخذ لالستعمال
  فهو املقصود وإن كان خمالفة للظاهر فال ريب أنه أقل خمالفة من محله على األقوال املتقدمة 

  فيكون أوىل على التقديرين 
له فإنه ليس قالوا وأما حديث النهي عن غمس اليد يف اإلناء عند القيام من نومه فاالستدالل به أضعف من هذا ك

  يف احلديث ما يدل على جناسة املاء 
ومجهور األمة على طهارته والقول بنجاسته من أشذ الشاذ وكذا القول بصريورته مستعمال ضعيف أيضا وإن كان 
إحدى الروايتني عن أمحد واختيار القاضي وأتباعه واختيار أيب بكر وأصحاب أمحد فإنه ليس يف احلديث دليل على 

   فساد املاء
وقد بينا أن النهي عن البول فيه ال يدل على فساده مبجرد البول فكيف يغمس اليد فيه بعد القيام من النوم وقد 

  اختلف يف النهي عنه فقيل تعبدي ويرد هذا القول أنه معلل يف احلديث بقوله فإنه ال يدري أين باتت يده 

  حملل االستجمار وقيل معلل باحتمال النجاسة كثرة يف يديه أو مباشرة اليد 
  وهو ضعيف أيضا 

  ألن النهي عام للمستنجي واملستجمر والصحيح وصاحب البثرات 
  فيلزمكم أن ختصوا النهي باملستجمر وصاحب البثور وهذا مل يقله أحد 

  وقيل وهو الصحيح إنه معلل خبشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه 
تنشاق مببيت الشيطان على اخليشوم فإنه قال إذا استيقظ أحدكم من وهذه العلة نظري تعليل صاحب الشرع االس

  نومه فليستنشق مبنخريه من املاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه 



  وقال هنا فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده 
  فعلل بعدم الدراية حملل املبيت 

إذا باتت مالبسة للشيطان مل يدر صاحبها أين باتت وهذا السبب ثابت يف مبيت الشيطان على اخليشوم فإن اليد 
ويف مبيت الشيطان على اخليشوم ومالبسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام األرواح واقتران الشياطني باحملال اليت 

تالبسها فإن الشيطان خبيث يناسبه اخلبائث فإذا نام العبد مل ير يف ظاهر جسده أوسخ من خيشومه فيستوطنه يف 
ت وأما مالبسته ليده فألهنا أعم اجلوارح كسبا وتصرفا ومباشرة ملا يأمر به الشيطان من املعصية فصاحبها كثري املبي

  التصرف والعمل هبا وهلذا مسيت جارحة ألنه جيترح هبا أي يكسب 
  وهذه العلة ال يعرفها أكثر الفقهاء وهي كما ترى وضوحا وبيانا 

  وحسبك شهادة النص هلا باالعتبار 
  ملقصود أنه ال دليل لكم يف احلديث بوجه ما واهللا أعلم وا

  وقد تبني هبذا جواب املقامني الثاين والثالث 
فلنرجع إىل اجلواب عن متام الوجوه اخلمسة عشر فنقول وأما تقدميكم للمفهوم من حديث القلتني على القياس 

ياس اجللي مقدم عليه وإذا كانوا يقدمون القياس اجللي فمما خيالفكم فيه كثري من الفقهاء واألصوليني ويقولون الق
  على العموم الذي هو حجة االتفاق فألن يقدم على املفهوم املختلف يف االحتجاج به أوىل 

مث لو سلمنا تقدمي املفهوم على القياس يف صورة ما فتقدمي القياس ههنا متعني لقوته ولتأيده بالعمومات ولسالمته من 
  قدم املفهوم كما سنذكره وملوافقته ألدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتني التناقض املالزم ملن 

فاملصري إليه أوىل ولو كان وحده فكيف مبا معه من األدلة وهل يعارض مفهوم واحد هلذه األدلة من الكتاب والسنة 
ءته من العلة والشذوذ والقياس اجللي واستصحاب احلال وعمل أكثر األمة مع اضطراب أصل منطوقه وعدم برا
  قالوا وأما دعواكم أن املفهوم عام يف مجيع الصور املسكوت عنها فدعوى ال دليل عليها 

  فإن االحتجاج باملفهوم يرجع إىل حرفني التخصيص والتعليل كما نقدم 
فظ معنا يدل ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة ألهنا دعوى جمردة وال ل

  عليها 
وإذا علم ذلك فال يلزم من انتفاء حكم املنطوق انتفاؤه عن كل فرد فرد من أفراد املسكوت جلواز أن يكون فيه 

  تفصيل فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها وجيوز أن يكون 

قا وثبوته للمفهوم ثابتا جلميعها بشرط ليس يف املنطوق فتكون فائدة التخصيص به لداللته على ثبوت احلكم له مطل
  بشرط 

  فيكون املنفي عنه الثبوت املطلق ال مطلق املثبوت 
  فمن أين جاء العموم للمفهوم وهو من عوارض األلفاظ وعلى هذا عامة املفهومات 

  فقوله تعاىل ال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه ال يدل املفهوم على أن مبجرد نكاحها الزوج الثاين حتل له 
  له فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ال يدل على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقا وكذا قو

  وكذا قوله والذين يبتغون الكتاب 
  ونظائره أكثر من أن حتصى 

وكذلك إن سلكت طريقة التعليل مل يلزم العموم أيضا فإنه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلوهلا وال يلزم انتفاء احلكم 



  از ثبوته بوصف آخر مطلقا جلو
  وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتني ال ننازعكم فيه ومفهومه ال عموم له 

  فبطل االحتجاج به منطوقا ومفهوما 
وأما قولكم إن العدد خرج خمرج التحديد والتقييد كنصب الزكوات فهذا باطل من وجوه أحدها أنه لو كان هذا 

ر والنجس لوجب على النيب بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه األمة كما بني مقدارا فاصال بني احلالل واحلرام والطاه
نصب الزكوات وعدد اجللد يف احلدود ومقدار ما يستحقه الوارث فإن هذا أمر يعم اإلبتالء به كل األمة فكيف ال 

 يسع أحدا جهله يبنيه حىت يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه هبذا ويكون ذلك حدا عاما لألمة كلها ال
وال تتناقله األمة وال يكون شائعا بينهم بل حيالون فيه على مفهوم ضعيف شأنه ما ذكرناه قد خالفته العمومات 

واألدلة الكثرية وال يعرفه أهل بلدته وال أحد منهم يذهب إليه الثاين أن اهللا سبحانه وتعاىل قال وما كان اهللا ليضل 
م ما يتقون وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم فلو كان املاء الذي مل يتغري بالنجاسة قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هل

  منه ما هو حالل ومنه ما هو حرام مل يكن يف هذا احلديث بيان لألمة ما يتقون وال كان قد فصل هلم ما حرم عليهم 
قولون ال يدل على شيء فلم حيصل فإن املنطوق من حديث القلتني ال دليل فيه واملسكوت عنه كثري من أهل العلم ي

  هلم بيان وال فصل احلالل من احلرام 
واآلخرون يقولون ال بد من خمالفة املسكوت للمنطوق ومعلوم أن مطلق املخالفة ال يستلزم املخالفة املطلقة الثابتة 

لسكوت عنه فصل لكل فرد فرد من املسكوت عنه فكيف يكون هذا حدا فاصال فتبني أنه ليس يف املنطوق وال يف ا
  وال حد 

الثالث أن القائلني باملفهوم إمنا قالوا به إذا مل يكن هناك سبب اقتضى التخصيص باملنطوق فلو ظهر سبب يقتضي 
التخصيص به مل يكن املفهوم معتربا كقوله وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق وذكر هذا القيد حلاجة املخاطبني إليه إذ 

  ال الختصاص احلكم به  هو احلامل هلم على قتلهم
  ونظريه ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ونظائره كثرية 

  وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر العلتني وقع يف اجلواب حلاجة السائل إىل ذلك وال ميكن اجلزم 

  بدفع هذا االحتمال 
  نعم لو أن النيب قال هذا اللفظ ابتداء من غري سؤال الندفع هذا االحتمال 

أن حاجة األمة حضرها وبدوها على اختالف أصنافها إىل معرفة الفرق بني الطاهر والنجس ضرورية فكيف  الرابع
حيالون يف ذلك على ماال سبيل ألكثرهم إىل معرفته فإن الناس ال يكتالون املاء وال يكادون يعرفون مقدار القلتني ال 

فما يدريه أنه قلتان وهل تكليف ذلك إال من باب علم طوهلما وال عرضهما وال عمقهما فإذا وقعت يف املاء جناسة 
الغيب وتكليف ما ال يطاق فإن قيل يستظهر حىت يغلب على ظنه أنه قلتان قيل ليس هذا شأن احلدود الشرعية فإهنا 

  مضبوطة ال يزاد عليها وال ينقص منها كعدد اجللدات ونصب الزكوات وعدد الركعات وسائر احلدود الشرعية 
ن خواص العلماء إىل اليوم مل يستقر هلم قدم على قول واحد يف القلتني فمن قائل ألف رطل بالعراقي ومن اخلامس أ

  قائل ستمائة رطل ومن قائل مخسمائة ومن قائل أربعمائة 
وأعجب من هذا جعل هذا املقدار حتديدا فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتني واضطربت أقواهلم يف ذلك 

  ظن بسائر األمة ومعلوم أن احلدود الشرعية ال يكون هذا شأهنا فما ال
  السادس أن احملددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا 



منها أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس وإذا بال فيه مل ينجسه ومنها أن الشعرة من امليتة إذا كانت 
ء ولو وقع رطل بول يف قلتني مل ينجسه ومعلوم أن تأثر املاء هبذه جنسة فوقعت يف قلتني إال رطال مثال أن ينجس املا

  النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة فمحال أن جييء شرع بتنجس األول وطهارة الثاين 
وكذلك ميتة كاملة تقع يف قلتني ال تنجسها وشعرة منها تقع يف قلتني إال نصف رطل أو رطال فتنجسها إىل غري 

دل بطالهنا على بطالن ملزوماهتا وأما جعلكم الشيء نصفا ففي غاية الضعف فإنه شك من ذلك من اللوازم اليت ي
  ابن جريج 

فياسبحان اهللا يكون شكله حدا الزما لألمه فاصال بني احلالل واحلرام والنيب قد بني ألمته الدين وتركهم على احملجة 
إىل معرفة إال شك حادث بعد عصر الصحابة جيعل  البيضاء ليلها كنهارها فيمتنع أن يقدر ألمته حدا ال سبيل هلم

  نصفا احتياطيا وهذا بني ملن أنصف 
والشك اجلاري الواقع من األمة يف طهورهم وصالهتم قد بني هلم حكمه ليندفع عنهم باليقني فكيف جيعل شكهم 

األعمال اليت يترك  حدا فاصال فارقا بني احلالل واحلرام مث جعلكم هذا احتياطا باطل ألن االحتياط يكون يف
التكلف منها عمال آلخر احتياطا وأما األحكام الشرعية واإلخبار عن اهللا ورسوله فطريق االحتياط فيها أن ال خيرب 

  عنه إال مبا أخرب به وال يثبت إال ما أثبته 
  مث إن االحتياط هو يف ترك هذا االحتياط فإن الرجل حتضره الصالة وعنده قلة 

  شعرة ميتة فتركه الوضوء منه مناف لالحتياط  ماء قد وقعت فيها
فهال أخذمت هبذا األصل هنا وقلتم ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي جنسناه وما شككنا فيه رددناه إىل أصل الطهارة 

  ألن هذا ملا كان طاهرا قطعا وقد شككنا هل حكم رسول اهللا بتنجيسه أم ال فاألصل الطهارة 
  ن شك يف جناسة املاء أن يعدل إىل التيمم بل توجبون عليه الوضوء وأيضا فأنتم ال تبيحون مل

فكيف حترمون عليه الوضوء هنا بالشك وأيضا فإنكم إذا جنستموه بالشك جنستم ما يصيبه من الثياب واألبدان 
  واآلنية وحرمتم شربه والطبخ به وأرقتم األطعمة املتخذة منه 

  جرد الشك وهذا مناف ألصول الشريعة ويف هذا حترمي ألنواع عظيمة من احلالل مب
  واهللا أعلم 

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم وقال الترمذي يف 
  كتاب العلل 

سألت أبا عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري عن هذا احلديث يعين حديث أيب حاجب عن احلكم بن عمرو فقال 
  يح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ ليس بصحيح قال وحديث عبد اهللا بن سرجس يف هذا الباب الصح

  مت كالمه 
  وقال أبو عبيد يف 

  كتاب الطهور

حدثنا علي بن معبد عن عبيد اهللا بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد اهللا بن سرجس أنه قال أترون 
ال بأس بأن  هذا الشيخ يعين نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى اهللا عليه و سلم وأكل معه قال عاصم فسمعته يقول



  يغتسل الرجل واملرأة من اجلنابة من اإلناء الواحد فإن خلت به فال تقربه 
فهذا هو الذي رجحه البخاري ولعل بعض الرواة ظن أن قوله فسمعته يقول من كالم عبد اهللا بن سرجس فوهم 

  فيه وإمنا هو من قول عاصم بن سليمان حيكيه عن عبد اهللا 
  وقد اختلف الصحابة يف ذلك 

  فقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن املسعودي عن مهاجر أيب احلسن 

قال حدثين كلثوم بن عامر بن احلرث قال توضأت جويرية بنت احلارث وهي عمته قال فأردت أن أتوضأ بفضل 
  وضوئها فجذبت اإلناء وهنتين وأمرتين أن أهريقه قال فأهرقته 

ائغ عن ابن لعبدالرمحن بن عوف أنه دخل على أم سلمة وقال حدثنا اهليثم بن مجيل عن شريك عن مهاجر الص
  ففعلت به مثل ذلك 

  فهؤالء ثالثة عبد اهللا بن سرجس وجويرية وأم سلمة 
وخالفهم يف ذلك ابن عباس وابن عمر قال أبو عبيد حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيب زيد املديين عن 

  لطف بنانا وأطيب رحيا حدثنا ابن عباس أنه سئل عن سؤر املرأة فقال هي أ

  إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يرى بأسا بسؤر املرأة إال أن تكون حائضا أو جنبا 
  واختلف الفقهاء أيضا يف ذلك على قولني 

هو املشهور من  أحدمها املنع من الوضوء باملاء الذي ختلو به قال أمحد وقد كرهه غري واحد من الصحابة وهذا
  الروايتني عن أمحد وهو قول احلسن 

  والقول الثاين جيوز الوضوء به 
وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا مبا رواه مسلم صحيحه عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 

اهللا عليه و سلم استحمت  يغتسل بفضل ميمونة ويف السنن األربع عن ابن عباس أيضا أن امرأة من نساء النيب صلى
  من جنابة فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ من فضلها 

  فقالت إين اغتسلت منه 
  فقال إن املاء ال ينجسه شيء ويف رواية ال جينب 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم ويف الباب حديث أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن الوضوء 
ل له الوهلان فاتقوا وسواس املاء رواه الترمذي وقال غريب ليس إسناده بالقوي عند أهل احلديث ال نعلم شيطانا يقا

أحدا أسنده غري خارجة يعين ابن مصعب قال وقد روى هذا احلديث من غري وجه عن احلسن قوله وال يصح يف 
عند أصحابنا وضعفه ابن املبارك قال هذا الباب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيء وخارجة ضعيف ليس بالقوي 

  ويف الباب عن عبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن مغفل 
  هذا آخر كالمه 

والذي صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تسمية شيطان الصالة الذي يوسوس للمصلي فيها خنرب رواه مسلم 
  يف صحيحه من حديث عمارة ابن أيب العاص الثقفي 



ن بن القيم حديث زر عن علي هذا فيه املنهال بن عمرو كان ابن حزم يقول ال يقبل يف باقة قال الشيخ مشس الدي
  بقل 

  ومن روايته حديث الرباء الطويل يف عذاب القرب 
  واملنهال قد وثقه حيىي بن معني وغريه 

  والذي غر ابن حزم شيئان أحدمها قول عبد اهللا بن أمحد عن أبيه 
  تركه شعبة على عمد 

  أنه مسع من داره صوت  والثاين

  طنبور 
وقد صرح شعبة هبذه العلة فقال العقيلي عن وهيب قال مسعت شعبة يقول أتيت املنهال بن عمرو فسمعت عنده 

  صوت طنبور فرجعت ومل أسأله قيل فهال سألته فعسى كان ال يعلم به وليس يف شيء من هذا ما يقدح فيه 
  لة وقال ابن القطان وال أعلم هلذا احلديث ع

قال الشيخ مشس الدين بن القيم هذا من األحاديث املشكلة جدا وقد اختلف مسالك الناس يف دفع إشكاله فطائفة 
  ضعفته منهم البخاري والشافعي قال والذي خالفه أكثر وأثبت منه 

  وأما احلديث اآلخر يعين هذا فليس مما يبت أهل العلم باحلديث لو انفرد 
  لبخاري روى يف صحيحه حديث ابن ويف هذا املسلك نظر فإن ا

عباس رضي اهللا عنهما كما سيأيت وقال يف آخره مث أخذ غرفة من ماء فرش هبا على رجله اليمىن حىت غسلها مث 
  أخذ غرفة أخرى فغسل هبا يعين رجله اليسرى مث قال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

  إلسالم مث نسخ بأحاديث الغسل املسلك الثاين أن هذا كان يف أول ا
وكان ابن عباس أوال يذهب إليه بدليل ما روى الدارقطين حدثنا إبراهيم بن محاد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا 

سفيان بن عيينة حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل أن علي بن احلسني أرسله إىل الربيع بنت معوذ يسأهلا عن وضوء 
  سلم فذكر احلديث وقالت مث غسل رجليه قالت وقد أتاين ابن عم لك تعين ابن النيب صلى اهللا عليه و 

  عباس فأخربته فقال ما أجد يف الكتاب إال غسلني ومسحني 
مث رجع ابن عباس عن هذا ملا بلغه غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم رجليه وأوجب الغسل فلعل حديث علي 

   وحديث ابن عباس كانا يف أول األمر مث نسخ
والذي يدل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل كما روى هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن 

  يسار قال قال لنا ابن عباس أحتبون أن أحدثكم كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

ل ذلك ومسح بأسفل الكعبني فذكر احلديث قال مث اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مث
وقال عبدالعزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم فذكره قال مث خذ حفنة من ماء فرش قدميه وهو منتعل املسلك الثالث أن الرواية عن علي وابن عباس خمتلفة 



كما رواه البخاري يف الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن عباس فذكر  فروى عنهما هذا وروى عنهما الغسل
  احلديث وقال يف آخره أخذ 

غرفة من ماء فرش هبا على رجله اليمىن حىت غسلها مث أخذ غرفة أخرى فغسل هبا رجله يعين اليسرى فهذا صريح 
  يف الغسل 

جالن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن وقال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن ع
  ابن عباس به وقال مث غرف غرفة مث غسل رجله اليمىن مث غرف غرفة فغسل رجله اليسرى 

وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه أال أريكم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره وقال فيه وغسل 
  رجليه مرة مرة 

حفنة فغسل هبا رجله اليمىن وأخذ حفنة فغسل رجله اليسرى قالوا والذي روى  وقال حممد بن جعفر عن زيد وأخذ
  أنه رش عليهما يف النعل هو هشام بن سعد وليس باحلافظ فرواية اجلماعة أوىل من روايته 

على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا رويا ما يوافق اجلماعة فرويا عن زيد عن عطاء بن يسار قال قال يل ابن عباس 
  ال أريك وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ مرة مرة مث غسل رجليه وعليه نعله أ

  وأما حديث علي رضي اهللا عنه فقال البيهقي روينا من أوجه كثرية عن علي أنه غسل رجليه يف الوضوء 
مرات على قدمه  مث ساق منها حديث عبد خري عنه أنه دعا بوضوء فذكر احلديث وفيه مث صب بيده اليمىن ثالث

  اليمىن مث غسلها بيده اليسرى مث قال هذا طهور نيب صلى اهللا عليه و سلم 

ومنها حديث زر بن حبيش عنه أنه سئل عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وفيه وغسل 
  رجليه ثالثا ثالثا 

ه إىل الكعبني مث قال أحببت أن أريكم كيف ومنها حديث أيب حية عنه رأيت عليا توضأ احلديث وفيه وغسل قدمي
  كان طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قالوا وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس وكان مع أحدمها رواية اجلماعة فهي أوىل 
شعبة املسلك الرابع أن أحاديث الرش واملسح إمنا هي وضوء جتديد للطاهر ال طهارة رفع حدث بدليل ما رواه 

حدثنا عبدامللك بن ميسرة قال مسعت النزال بن سربة حيدث عن علي أنه صلى الظهر مث قعد يف حوائج الناس يف 
رحبة الكوفة حىت حضرت صالة العصر مث أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح هبا وجهه ويديه ورأسه 

الشرب قائما وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ورجليه مث قام فشرب فضله وهو قائم مث قال إن أناسا يكرهون
  صنع كما صنعت 

  وقال هذا وضوء من مل حيدث 
  رواه البخاري مبعناه قال البيهقي يف هذا احلديث الثابت داللة على أن احلديث الذي روى عن 

إال أن بعض الرواة  النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املسح على الرجلني إن صح فإمنا عىن به وهو طاهر غري حمدث
كأنه اختصر احلديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من مل حيدث وقال أمحد حدثنا ابن األشجعي عن أبيه عن سفيان عن 
السدى عن عبد خري عن علي إنه دعا بكوز من ماء مث قال مث توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه مث قال هكذا 

  حيدث ويف رواية للطاهر ما مل حيدث  فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل



قال ويف هذا داللة على أن ما روي عن علي يف املسح على النعلني إمنا هو يف وضوء متطوع به ال يف وضوء واجب 
عليه من حدث يوجب الوضوء أو أراد غسل الرجلني يف النعلني أو أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه كما رواه 

  اجلوربني وأراد به جوربني منعلني عنه بعض الرواة مقيدا ب
  قلت هذا هو املسلك اخلامس أن مسحه رجليه ورشه عليهما ألهنما كانتا مستورتني باجلوربني يف النعلني 

والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  يه سلم توضأ مرة مرة ومسح على نعل

  لكن تفرد به رواد بن اجلراح عن الثوري والثقات رووه عن الثوري بدون هذه الزيادة 
وقد رواه الطرباين من حديث زيد بن احلباب عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسح 

يس بن أيب أويس الثقفي قال على النعلني وروى أبو داود من حديث هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخربين أو
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه فقوله مسح على نطيه كقوله مسح على 

  خفيه 
  والنعل ال تكون ساترة حملل املسح إال إذا كان عليها جورب فلعله مسح على نعل اجلورب فقال مسح على نعليه 

ثة أحوال حال تكون يف اخلف فيجزي مسح ساترها وحال تكون حافية فيجب املسلك السادس أن الرجل هلا ثال
غسلها فهاتان مرتبتان ومها كشفها وسترها ففي حال كشفها هلا أعلى مراتب الطهارة وهي الغسل التام ويف حال 

توسطة بني كتفها استتارها هلا أدناها وهي املسح على احلائل وهلا حالة ثالثة وهي حاملا تكون يف النعل وهي حالة م
  وبني سترها باخلف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش فإنه بني الغسل واملسح 

  وحيث أطلق لفظ املسح عليها يف هذه احلال فاملراد به الرش ألنه جاء مفسرا يف الرواية األخرى 
  وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم قائل معني 

معينا وباجلملة فهو خري من مسلك الشيعة يف هذا احلديث وهو املسلك السابع  ولكن حيكى عن طائفة ال أعلم منهم
أنه دليل على أن فرض الرجلني املسح وحكي عن داود اجلواري وابن عباس وحكي عن ابن جرير أنه خمري بني 

ه كله األمرين فأما حكايته عن ابن عباس فقد تقدمت وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بني وهذه كتبه وتفسري
يكذب هذا النقل عليه وإمنا دخلت الشبهة ألن ابن جرير القائل هبذه املقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه يف إمسه 

  واسم أبيه وقد رأيت له مؤلفات يف أصول مذهب الشيعة وفروعهم 
  فهذه سبعة مسالك للناس يف هذا احلديث 

م مثل عثمان بن عفان وأيب هريرة وعبد اهللا بن زيد بن وباجلملة فالذين رووا وضوء النيب صلى اهللا عليه و سل
عاصم وجابر بن عبد اهللا واملغرية بن شعبة والربيع بنت معوذ واملقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أيب سفيان وجد 

طلحة بن مصرف وأنس بن مالك وأيب أمامة الباهلي وغريهم رضي اهللا عنهم مل يذكر أحد منهم ما ذكر يف حديث 
  وابن عباس مع االختالف املذكور عليهما علي 

  واهللا أعلم 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم وقال عثمان ين سعيد الدارمي مسعت علي بن املديين يقول قلت لسفيان إن ليثا 
روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ فأنكر سفيان ذلك وعجب 



  طلحة لقي النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يكون جد 
  قال علي سألت عبدالرمحن بن مهدي عن اسم جد طلحة فقال عمرو بن 

  كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة 
وقال عباس الدوري قلت ليحي بن معني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأى جده النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  آه فقال حيىي احملدثون يقولون قد ر
  وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة 

 ١قال الشيخ مشس الدين بن القيم قال أبو حممد بن حزم ال يصح حديث أنس هذا ألنه من طريق الوليد بن زوران 
وهو جمهول وكذلك أعله ابن القطان بأن الوليد هذا جمهول احلال ويف هذا التعليل نظر فإن الوليد هذا روى عنه 

  وحجاج بن منهال وأبو املليح احلسن بن عمر الرقي وغريهم ومل يعلم فيه جرح  ٢جعفر بن برقان 
وقد روى هذا احلديث حممد بن حيىي الذهلي يف كتاب علل حديث الزهري فقال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن خالد 

رسول اهللا  الصفار من أصله وكان صدوقا حدثنا حممد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أن
  صلى اهللا عليه و سلم توضأ فأدخل أصابعه حتت حليته فخللها بأصابعه مث قال هكذا أمرين ريب عزوجل 

  وهذا إسناد صحيح 
ويف الباب حديث عثمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيلل حليته رواه الترمذي وابن ماجه وقال 

بد اهللا احلاكم وقال أمحد هو أحسن شيء يف الباب وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزمية وأبو ع
  الترمذي قال حممد بن إمساعيل البخاري أصح شيء يف هذا الباب حديث 

عامر بن شقيق عن أيب وائل عن عثمان يريد هذا احلديث وقد أعله ابن حزم فقال هو من طريق إسرائيل وليس 
  بالقوي عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوة النقل 

  وقال يف موضع آخر عامر بن شقيق ضعيف 
  وهذا تعليل باطل فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أيب إسحاق احتج به الشيخان وبقية الستة ووثقه األئمة الكبار 

  وقال فيه أبو حامت ثقة متقن من أتقن أصحاب أيب إسحاق ووثقه ابن معني وأمحد وكان يتعجب من حفظه 
  قول أمحد يف رواية ابنه صاحل إسرائيل عن أيب إسحاق فيه لني مسع منه بآخرة والذي غر أبا حممد بن حزم 

وهذا احلديث ليس من روايته عن أيب إسحاق فال حيتاج إىل جواب وأما عامر بن شقيق فقال النسائي ليس به بأس 
  وروي عن ابن أيب معني تضعيفه روى له أهل السنن األربعة 

عبيد يعين يف كتاب الطهور عن حجاج عن شعبة عن عمرو بن أيب وهب ويف الباب حديث عائشة رواه أبو 
اخلزاعي عن موسى بن مروان البجلي عن طلحة بن عبد اهللا بن كريز عنها قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم إذا توضأ خلل حليته 
عيينة عن عبدالكرمي عن حسان ويف الباب حديث عمار بن ياسر رواه الطرباين عن الدبري عن عبدالرزاق عن ابن 

  بن بالل أن عمار بن ياسر توضأ فخلل حليته فقيل له ما هذا قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم خيلل حليته 
  وقد أعله ابن حزم بعلتني إحدامها أنه قال حسان بن بالل جمهول 

  والثانية قال ال نعرف له لقاء لعمار بن ياسر 



  سانا روى عنه أبو قالبة فأما العلة األوىل فإن ح
وجعفر بن أيب وحشية وقتادة وحيىي بن أيب كثري ومطر الوراق وابن أيب املخارق وغريهم وروى له الترمذي 

  والنسائي وابن ماجه 
  قال علي بن املديين كان ثقة 
  ومل حيفظ فيه تضعيف ألحد 

  وأما العلة الثانية فباطلة أيضا 
حسان أحدمها عن ابن أيب عمر عن سفيان عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن فإن الترمذي رواه من طريقني إىل 

  حسان عن عمار 
والثاين عن ابن أيب عمر عن سفيان بن عيينة عن عبدالكرمي بن أيب املخارق عن حسان قال رأيت عمارا توضأ فخلل 

احلديث املؤثرة هي ما قاله اإلمام أمحد حليته وفيه ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيلل حليته وعلة هذا 
  يف رواية ابن منصور عنه قال قال ابن عيينة مل يسمع عبدالكرمي من حسان بن بالل حديث التخليل 

  قال الترمذي مسعت إسحاق بن منصور يقول مسعت أمحد بن حنبل فذكره 
   ختليل اللحية توضأ حديث وذكر احلافظ ابن عساكر عن البخاري مثل ذلك وقال اإلمام أمحد ال يثبت يف

ويف الباب حديث ابن أيب أوىف رواه أبو عبيد عن مروان بن معاوية عن أيب الورقاء عنه أنه قال رأيت رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم خيلل حليته 

 وفيه حديث أيب أيوب رواه أبو عبيد عن حممد بن ربيعة عن واصل بن السائب الرقاشي عن أيب سورة عنه قال
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فخلل حليته 

قلت وتصحيح ابن القطان حلديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر فإن الذهلي أعله فقال يف الزهريات وحدثنا يزيد 
بن عبد ربه حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره قال الذهلي هذا هو احملفوظ قال 

  القطان وهذا ال يضره فإنه ليس من مل حيفظ حجة على من حفظ  ابن
والصفار قد عني شيخ الزبيدي فيه وبني أنه الزهري حىت لو قلنا إن حممد بن حرب حدث به تارة فقال فيه عن 
الزبيدي بلغين عن أنس مل يضره ذلك فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري فيحدث به عنه 

  ن الصفار هكذا فأخذه ع
وهذه التجويزات ال يلتفت إليها أئمة احلديث وأطباء علله ويعلمون أن احلديث معلول بإرسال الزبيدي له وهلم 

  ذوق ال حيول بينه وبينهم فيه التجويزات واإلحتماالت 
نس قال وهلذا احلديث طريق أخرى رواه الطرباين يف املعجم الكبري من حديث أيب حفص العبدي عن ثابت عن أ

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فذكره كما تقدم 
  وأبو حفص وثقه أمحد وقال ال أعلم إال خريا ووثقه ابن معني وقال عبدالصمد بن عبدالوارث ثقة وفوق الثقة 

  فهذه ثالث طرق حسنة 
  وذكر احلاكم املستدرك حديث عثمان يف ذلك مث قال وله شاهد صحيح من حديث أنس 

رواه ابن ماجه يف سننه من حديث حيىي بن كثري أيب النضر صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال كان و
  النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا توضأ خلل حليته وفرج أصابعه مرتني 

  قال الدارقطين أبو النضر هذا متروك 



  وقال النسائي يزيد الرقاشي متروك 
ن سعد عن حممد ابن زياد عن أنس مرفوعا مث قال ابن عدي وهاشم هذا مقدار ورواه ابن عدي من حديث هاشم ب

  ما يرويه ال يتابع عليه 
  ورواه البيهقي يف السنن من حديث إبراهيم الصائغ عن أيب خالد عن أنس مرفوعا وأبو خالد هذا جمهول 

  فهذه ثالث طرق ضيقة والثالثة األوىل أقوى منها 
عليل أمحد والبخاري له من طريق عبدالكرمي وأما طريق ابن عيينة عن ابن أيب عروبة وأما حديث عمار فقد تقدم ت

  عن قتادة عن حسان فقال ابن أيب حامت يف كتاب العلل سألت أيب عن حديث رواه 

ابن عيينة عن سعيد بن أيب عروبة فذكره فقال أيب مل حيدث هبذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أيب عروبة قلت هو 
  ال لو كان صحيحا لكان يف مصنفات ابن أيب عروبة ومل يصرح فيه ابن عيينة بالتحديث وهذا مما يوهنه صحيح ق

  يريد بذلك أنه لعله دلسه 
  قلت وقد سئل اإلمام أمحد عن هذا احلديث فقال إما أن يكون احلميدي اختلط وإما أن يكون من حدث عنه خلط 

  ة ولكن متابعة ابن أيب عمر له ترفع هذه العد
  واهللا أعلم 

وقد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان وعلي وأنس وابن عباس وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمار بن 
ياسر وأيب أيوب وابن أيب أوىف وأيب أمامة وجابر بن عبد اهللا وجرير بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنهم ولكن قال 

  لى اهللا عليه و سلم يف التحليل شيء عبد اهللا بن أمحد قال أيب ليس يصح عن النيب ص
  وقال اخلالل يف كتاب العلل أخربنا أبو داود قال قلت ألمحد 

  ختليل اللحية قال قد روى فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث وأحسن شيء فيها حديث شقيق عن عثمان 
اهللا عليه و سلم يف ختليل  وقال عبدالرمحن بن أيب حامت يف كتاب العلل مسعت أيب يقول ال يثبت عن النيب صلى

  اللحية حديث 
  قلت وحديث ابن عباس من رواية نافع موىل يوسف السلمي قال العقيلي 

  ال يتابع عليه منكر احلديث 
  وقال أبو حامت متروك احلديث وحديث ابن عمر رواه الدراقطين 

  وقال الصواب أنه موقوف على ابن عمر 
  ابن عمر غري مرفوع  وكذلك قال عبداحلق الصحيح أنه من فعل

وله علة أخرى ذكرها ابن أيب حامت عن أبيه وهي أن الوليد بن مسلم حدث به األوزاعي مرسال وعبداحلميد رفعه 
  عنه 

  والصواب رواية ابن املغرية عنه موقوفا 
  وذكرها اخلالل يف كتاب العلل عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر موقوفا 

  ه قال قال أمحد ليس يف التخليل أصح من هذا يعين املوقوف مث حكى عن جعفر بن حممد أن
  وأما حديث أيب أيوب فذكره الترمذي يف كتاب العلل وقال سألت حممدا عنه فقال ال شيء 

  فقلت أبو سورة ما امسه فقال ما أدرى ما يصنع به عنده مناكري وال يعرف له مساع من أيب أيوب 
  ن أيب أوىف من رواية فائد أيب الورقاء وهو متروك باتفاقهم ورواه ابن ماجه يف سننه من حديث اب



  وحديث أيب أمامة رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه من حديث أيب غالب عن أيب أمامة 
  وأبو غالب ضعفه النسائي ووثقة الدارقطين 

  وقال ابن معني صاحل احلديث 
  وصحح له الترمذي 

  وحديث جابر ضعيف جدا 

عدي من حديث ياسني بن معاذ الزيات عن ربعي بن حراش عن جرير مرفوعا وياسني وحديث جرير ذكره ابن 
  متروك عند النسائي واجلماعة 

  وحديث عائشة رواه أمحد يف مسنده 
  وحديث أم سلمة ذكره الترمذي يف كتابه معلقا فقال ويف الباب عن أم سلمة 

  وذكر مجاعة من الصحابة 

ابن املدر وميسح على العمامة لثبوت ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم قال
  وعن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

وقال اجلوزجاين روى املسح على العمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سلمان الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس 
  اشد أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بن مالك واملغرية بن شعبه وأبو موسى وفعله اخلليفة الر

  وقال عمر بن 

  اخلطاب من مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهللا 
قال واملسح على العمامة سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم 

  يف األمصار 
  وسليمان بن داود اهلامشي مذهبا هلم  وحكاه عن ابن أيب شيبة وأيب خيثمة زهري بن حرب

  ورواه أيضا عمرو بن أمية الضمري وبالل 
  فأما حديث سلمان رأيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ ومسح على اخلفني واخلمار 

اجلديل قال احلافظ ابن القيم رمحه اهللا وقد أعل أبو حممد بن حزم حديث خزمية هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد اهللا 
  صاحب راية الكافر املختار ال يعتمد على روايته 

وهذا تعليل يف غاية الفساد فإن أبا عبد اهللا اجلديل قد وثقه األئمة أمحد وحيىي وصحح الترمذي حديثه وال يعلم أحد 
  من أئمة احلديث طعن فيه 

خلروج ألخذه بثأر احلسني بن علي رضي وأما كونه صاحب راية املختار فإن املختار ابن أيب عبيد الثقفي إمنا أظهر ا
اهللا عنهما واالنتصار له من قتلته وقد طعن أبو حممد بن حزم يف أيب الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية 
املختار أيضا مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة ولكن مل يكونوا يعلمون ما يف نفس املختار وما يسره فرد رواية 

  الثقة بذلك باطل الصاحب والتابع 
  وأيضا فقد روى ابن ماجه هذا احلديث عن علي بن 



  حممد عن وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزمية 
  فهذا عمرو بن ميمون قد تابع أبا عبد اهللا اجلديل وكالمها ثقة صدوق 

  ديل عن خزمية وقد قيل إن عمرو بن ميمون رواه أيضا عن أيب عبد اهللا اجل
  فإن صح ذلك مل يضره شيئا فلعله مسعه من أيب عبد اهللا فرواه عنه مث مسعه من خزمية فرواه عنه 

قال الشيخ احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد اختلف فيه على حيىي بن أيوب اختالفا كثريا وعبدالرمحن 
  وحممد بن يزيد وأيوب بن قطن جمهولون كلهم 

احلاكم يف املستدرك من طريق حيىي بن عثمان بن صاحل وحيىي بن معني كالمها عن عمرو بن الربيع بن وقد أخرجه 
  طارق أخربنا حممد بن أيوب عن عبدالرمحن بن رزين عن حممد بن 

  يزيد بن أيب زياد قال حيىي شيخ من أهل مصر عن عبادة بن نسى احلديث 
  م إىل جرح قال احلاكم هذا إسناد مصري مل ينسب واحد منه

  وهذا مذهب مالك ومل خيرجاه 
  والعجب من احلاكم كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحني ورواته ال يعرفون جبرح وال بتعديل واهللا أعلم 

قال الشيخ احلافظ مشس الدين بن القيم وقال النسائي ما نعلم أن أحدا تابع هزيال على هذه الرواية والصحيح عن 
  ى اهللا عليه و سلم مسح على اخلفني املغرية أن النيب صل

وقال البيهقي قال أبو حممد يعين حيىي بن منصور رأيت مسلم بن احلجاج ضعف هذا اخلرب وقال أبو قيس األدوي 
  وهزيل بن شرحبيل ال حيتمالن هذا مع خمالفتهما 

  لقرآن مبثل أيب قيس وهزيل مجلة الذين رووا هذا اخلرب عن املغرية فقالوا مسح على اخلفني وقال ال يترك ظاهر ا
قال فذكرت هذه احلكاية عن مسلم أليب العباس الدغويل فسمعته يقول مسعت علي بن خملد بن سنان يقول مسعت 

أبا قدامة السرخسي يقول قال عبدالرمحن بن مهدي قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثين حبديث أيب قيس عن 
  أو واه أو كلمة حنوها  هزيل ما قبلته منه فقال سفيان احلديث ضعيف

وقال عبد اهللا بن أمحد حدثت أيب هبذا احلديث فقال أيب ليس يروي هذا إال من حديث أيب قيس قال أيب أيب 
  عبدالرمحن بن مهدي أن حيدث به يقول هو منكر 

وأهل الكوفة وأهل وقال ابن الرباء قال علي بن املديين حديث املغرية بن شعبة يف املسح رواه عن املغرية أهل املدينة 
  البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن املغرية إال أنه قال ومسح على اجلوربني وخالف الناس 

  وقال الفضل بن عتبان سألت حيىي بن معني عن هذا احلديث فقال الناس كلهم يروونه على اخلفني غري أيب قيس 
يب صلى اهللا عليه و سلم علي وعمار وأيب قال ابن املنذر روى املسح على اجلوربني عن تسعة من أصحاب الن

مسعود األنصاري وأنس وابن عمر والرباء وبالل وعبد اهللا بن أيب أوىف وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامه 
  وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس 

  فهؤالء ثالثة عشر صحابيا 
   والعمدة يف اجلواز على هؤالء رضي اهللا عنهم ال على حديث أيب قيس

مع أن املنازعني يف املسح متناقضون فإهنم لو كان هذا احلديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 



  وال يلتفتون إىل ما ذكروه ههنا من تفرد أيب قيس 
  فإذا كان احلديث خمالفا هلم أعلوه بتفرد راويه ومل يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو 

هتم واإلنصاف أن تكتال ملنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك فإن يف كل شيء وفاء وتطفيفا موجود يف تصرفا
  وحنن ال نرضي هذه الطريقة وال نعتمد على حديث أيب قيس 

  وقد نص أمحد على جواز املسح على اجلوربني وعلل رواية أيب قيس 
ريح القياس فإنه ال يظهر بني اجلوربني واخلفني وهذا من إنصافه وعدله رمحه اهللا وإمنا عمدته هؤالء الصحابة وص

  فرق مؤثر يصح أن حيال احلكم عليه 

  واملسح عليهما قول أكثر أهل العلم 
منهم من مسينا من الصحابة وأمحد وإسحاق بن راهويه وعبد اهللا بن املبارك وسفيان الثوري وعطاء بن أيب رباح 

  واحلسن البصري وسعيد بن املسيب وأبو يوسف 
   نعرف يف الصحابة خمالفا ملن مسينا وال

وأما حديث أيب موسى الذي أشار إليه أبو داود فرواه البيهقي من حديث عيسى بن يونس عن أيب سنان عيسى بن 
سنان عن الضحاك بن عبدالرمحن عن أيب موسى قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح على اجلوربني 

  والنعلني 
  علتان ذكرمها البيهقي وهذا احلديث له 

  إحدامها أن الضحاك بن عبدالرمحن مل يثبت مساعه من أيب موسى 
  والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف 

قال البيهقي وتأول األستاذ أبو الوليد حديث املسح على اجلوربني والنعلني على أنه مسح على جوربني منعلني ال أنه 
  جورب على االنفراد ونعل على اإلنفراد 

والظاهر أنه مسح على اجلوربني  ١لت هذا مبين على أنه يستحب مسح أعلى اخلف وأسفله والبيان يف ذلك ق
  امللبوس عليهما نعالن منفصالن 

  هذا املفهوم منه فإنه فصل بينهما وجعلهما سنتني 
  ولو كانا جوربني منعلني لقال مسح على اجلوربني املنعلني 

  ورب ال يسمى وأيضا فإن اجللد الذي يف أسفل اجل

  نعال يف لغة العرب وال أطلق عليه أحد هذا اإلسم 
وأيضا فاملنقول عن عمر بن اخلطاب يف ذلك أنه مسح على سيور النعل اليت على ظاهر القدم مع اجلورب فأما 

  أسفله وعقبه فال 
  وفيه وجه آخر أنه ميسح على اجلورب وأسفل النعل وعقبة 

  والوجهان وألصحاب أمحد 
فإن جتليد أسافل اجلوربني ال خيرجهما عن كوهنما جوربني وال يؤثر اشتراط ذلك يف املسح وأي فرق بني أن وأيضا 

يكونا جملدين أو غري جملدين وقول مسلم رمحه اهللا ال يترك ظاهر القرآن مبثل أيب قيس وهزيل جوابه من وجهني 



نفي املسح على اخلفني وما كان اجلواب عن مورد أحدمها أن ظاهر القرآن ال ينفي املسح على اجلوربني إال كما ي
  اإلمجاع فهو اجلواب يف مسألة النزاع 

الثاين أن الذين مسعوا القرآن من النيب صلى اهللا عليه و سلم وعرفوا تأويله مسحوا على اجلوربني وهم أعلم األمة 
  بظاهر القرآن ومراد اهللا منه 

  واهللا أعلم 

قال إبراهيم حديث املغرية هذا قد ذكر له أربع علل إحدامها أن ثور بن يزيد مل قال الشيخ مشس الدين بن القيم 
  يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال حدثت عن رجاء 

قال عبد اهللا بن أمحد يف كتاب العلل حدثنا أيب قال وقال عبدالرمحن بن مهدي عن عبد اهللا بن املبارك عن ثور بن 
كاتب املغرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسح أعلى اخلفني يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوية عن 

  وأسفلهما 
العلة الثانية أنه مرسل قال الترمذي سألت أبا زرعة وحممدا عن هذا احلديث فقاال ليس بصحيح ألن ابن املبارك 

  روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ليد بن مسلم مل يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل قال فيه عن ثور والوليد مدلس فال حيتج العلة الثالثة أن الو

  بعنعنته ما مل يصرح بالسماع 

  العلة الرابعة أن كاتب املغرية مل يسم فيه فهو جمهول 
  ذكر أبو حممد بن حزم هذه العلة 

  ويف هذه العلل نظر 
ا مل يسمعه من رجاء وأنه مرسل فقد قال الدارقطين يف سننه حدثنا عبد اهللا بن أما العلتان األوىل والثانية ومها أن ثور

حممد بن عبدالعزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال حدثنا رجاء بن حيوة عن 
  كاتب املغرية بن شعبة عن املغرية فذكره 

  تفى اإلرسال عنه فقد صرح يف هذه الرواية بالتحديث وباالتصال فان
وأما العلة الثالثة وهي تدليس الوليد وأنه مل يصرح بسماعه فقد رواه أبو داود عن حممود بن خالد الدمشقي حدثنا 

  الوليد حدثنا ثور بن يزيد 
  فقد أمن تدليس الوليد يف هذا 

  ء بن حيوة عن وأما العلة الرابعة وهي جهالة كاتب املغرية فقد رواه ابن ماجه يف سننه وقال عن رجا

  وراد كاتب املغرية عن املغرية 
  وقال شيخنا أبو احلجاج املزي رواه إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبدامللك بن عمري عن وراد عن املغرية 

  مت كالمه 
  وأيضا فاملعروف بكتابة بكاتب املغرية هو مواله وراد 

لرواية لشهرته وعدم التباسه بغريه ومن له خربه باحلديث وقد خرج له يف الصحيحني وإمنا ترك ذكر إمسه يف هذه ا
  ورواته ال يتمارى يف أنه وراد كاتبه 



وبعد فهذا حديث قد ضعفه األئمة الكبار البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي ومن املتأخرين أبو 
  حممد بن حزم 

  وهو الصواب ألن األحاديث الصحيحة كلها ختالفه 

لل وإن كان بعضها غري مؤثر فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة احلديث وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده وهذه الع
ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو اإلمام الثبت عبد اهللا بن املبارك فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت 

 بن املبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عن كاتب املغرية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وإذا اختلف عبد اهللا
  عبد اهللا 

وقد قال بعض احلفاظ أخطأ الوليد بن مسلم يف هذا احلديث يف موضعني أحدمها أن رجاء مل يسمعه من كاتب 
  املغرية وإمنا قال حدثت عنه 

  والثاين أن ثورا مل يسمعه من رجاء 
  وخطأ ثالث أن الصواب إرساله 

  له يف احلديث وبينوه ورواه الوليد معنعنا من غري تبيني واهللا أعلم فميز احلفاظ ذلك ك

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هكذا علل أبو حممد املنذري وابن حزم هذا احلديث برواية بقية له 
  وزاد ابن حزم تعليال آخر وهو أن راويه جمهول ال يدرى من هو 

وىل فإن بقية ثقة يف نفسه صدوق حافظ وإمنا نقم عليه التدليس مع كثرة روايته واجلواب عن هاتني العلتني أما األ
  عن الضعفاء واجملهولني وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة 

  وقد صرح يف هذا احلديث بسماعه له 
ض قال أمحد يف مسنده حدثنا إبراهيم بن أيب العباس حدثنا بقية حدثين حيىي بن سعيد عن خالد بن معدان عن بع

  أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث 
  وقال فأمره أن يعيد الوضوء 

  قال األثرم قلت ألمحد بن حنبل هذا إسناد جيد قال جيد 

وأما العلة الثانية فباطلة أيضا على أصل ابن حزم وأصل سائر أهل احلديث فإن عندهم جهالة الصحايب ال تقدح يف 
وأما أصل ابن حزم فإنه قال يف كتابه يف أثناء مسألة كل نساء النيب صلى اهللا عليه و احلديث لثبوت عدالتهم مجيعا 

  سلم ثقات فواضل عند اهللا عز و جل مقدسات بيقني 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث بسرة قال الدارقطين قد صح مساع عروة 
  صحابيات الفضليات من بسرة هذا احلديث وبسرة هذه من ال

  قال مالك أتدرون من بسرة بنت صفوان هي جدة عبدامللك بن مروان أم أمه فاعرفوها 
  وقال مصعب الزبريي هي بنت صفوان بن نوفل من املبايعات وورقة بن نوفل عمها 

  وقد ظلم من تكلم يف بسرة وتعدى 
  يتوضأ وضوءه للصالة ويف املوطأ يف حديثها من رواية ابن بكري إذا مس أحدكم ذكره فل

وفيه حديث أيب هريرة يرفعه إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ رواه الشافعي عن 



سلمان بن عمرو وحممد بن عبد اهللا عن يزيد بن عبد اهللا اهلامشي عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال ابن 
  ا الباب السكن هذا احلديث من أجود ما روى يف هذ

  قال ابن عبدالرب كان حديث أيب هريرة ال يعرف إال بيزيد بن عبدامللك النوفلي عن سعيد عن أيب هريرة 
ويزيد ضعيف حىت رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أيب نعيم ويزيد بن عبدامللك مجيعا عن سعيد 

  عن أيب 

ما قال ابن السكن إال أن أمحد بن حنبل كان ال يرضي نافع  هريرة قال فصح احلديث بنقل العدل عن العدل على
  بن أيب نعيم وخالفه ابن معني فقال هو ثقة 

قال احلازمي وقد روى عن نافع بن عمر اجلمحي عن سعيد كما رواه يزيد وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن 
  له أصال من رواية أيب هريرة 

يه عن جده يرفعه أميا رجل مس فرجه فليتوضأ وأميا امرأة مست فرجها ويف الباب حديث عمرو بن شعيب عن أب
  فلتتوضأ 

قال احلازمي هذا إسناد صحيح ألن إسحاق بن راهويه رواه يف مسنده حدثنا بقية بن الوليد حدثين الزبيدي حدثين 
  عمرو فذكره 

  بعده من أصحاب الصحيح وبقية ثقة يف نفسه وإذا روى عن املعروفني فمحتج به وقد احتج به مسلم ومن 
  والزبيدي حممد بن الوليد إمام حمتج به 

وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة احلديث قال وإذا روى عن غري أبيه مل خيتلف أحد يف االحتجاج به وأما رواياته 
  عن أبيه عن جده فاألكثرون على أهنا متصلة ليس فيها إرسال وال انقطاع 

له عن البخاري أنه قال حديث عبد اهللا بن عمرو يف هذا الباب يف باب مس الذكر  وذكر الترمذي يف كتاب العلل
  هو عندي صحيح 

  قال احلازمي وقد روى هذا احلديث من غري وجه عن عمرو بن شعيب فال يظن أنه من مفاريد بقية 

  وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغريه عليه من وجوه أحدها ضعفه 
اختلف عنه فروى عنه هل هو إال بضعة منك وروى أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه والثاين أن طلقا قد 

  مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ رواه الطرباين وقال مل يروه عن أيوب بن عتبة إال محاد بن حممد 
هذا بعده ومها عندي صحيحان يشبه أن يكون مسع احلديث األول من النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل هذا مث مسع 

  فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين وغريهم فسمع الناسخ واملنسوخ 
الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أيب هريرة ومن معه مقدما عليه ألن طلقا قدم املدينة وهم يبنون 

ذلك بست سنني وإمنا يؤخذ باألحدث املسجد فذكر احلديث وفيه قصة مس الذكر وأبو هريرة أسلم عام خيرب بعد 
  فاألحدث من أمره صلى اهللا عليه و سلم 

  الرابع أن حديث طلق مبقي على األصل وحديث بسرة ناقل والناقل مقدم ألن أحكام الشارع ناقله عما كانوا عليه 
  أيوب وزيد بن خالد اخلامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة وأيب هريرة وأيب 

السادس أنه قد ثبت الفرق بني الذكر وسائر اجلسد يف النظر واحلس فثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه 
هنى أن ميس الرجل ذكره بيمينه فدل أن الذكر ال يشبه سائر اجلسد وهلذا صان اليمني عن مسه فدل على أنه ليس 



  ن كما قال املانعون إنه مبنزلة اإلهبام واليد والرجل مل ينه عن مسه باليمني مبنزلة األنف والفخذ والرجل فلو كا
  واهللا أعلم 

السابع أنه لو قدر تعارض احلديثان من كل وجه لكان الترجيح حلديث النقض لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن 
و وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة اخلطاب وابنه وأبو أيوب األنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد اهللا بن عمر

  بنت صفوان رضي اهللا عنهم وعن سعد بن أيب وقاص روايتان وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما روايتان 

  قال احلافظ بن القيم رمحه اهللا وقد أعل ابن املديين حديث جابر بن مسرة يف الوضوء من حلوم اإلبل 
  ول يريد جعفر بن أيب ثور راويه عن جابر قال حممد بن أمحد بن الرباء قال علي جعفر جمه

  وهذا تعليل ضعيف 
  قال البخاري يف التاريخ جعفر بن أيب ثور جده جابر بن مسرة 

  قال سفيان وزكريا وزائدة عن مساك عن جعفر بن أيب ثور عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اللحوم 
  خالد وطلحة ومسلمة وهو أبو ثور قال البخاري وقال أهل النسب ولد جابر بن مسرة 

  قال وقال شعبة عن مساك عن أيب ثور بن عكرمة بن جابر بن مسرة عن جابر 
  قال الترمذي يف العلل حديث سفيان الثوري أصح من حديث شعبة وشعبة 

  أخطأ فيه فقال عن أيب ثور وإمنا هو جعفر بن أيب ثور 
ن ولد جابر بن مسرة روى عن مساك بن حرب وعثمان بن عبد قال البيهقي وجعفر بن أيب ثور رجل مشهور وهو م

  اهللا بن موهب وأشعث بن أيب الشعثاء 
قال ابن خزمية وهؤالء الثالثة من أجلة رواة احلديث قال البهيقي ومن روى عنه مثل هؤالء خرج عن جمهوال وهلذا 

  أودعه مسلم كتابه الصحيح 
  قال البيهقي وأخربنا أبو بكر 

احلافظ حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا األصفهاين قال قال حممد بن إسحاق بن خزمية مل نر خالفا بني علماء أمحد بن علي 
احلديث أن هذا اخلرب صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه قال البيهقي وروينا عن علي بن أيب طالب وابن عباس 

  ترك الوضوء مما مست النار رضي اهللا عنهم الوضوء مما خرج وليس مما دخل وإمنا قاال ذلك يف 
مث ذكر عن ابن مسعود أنه أتى بقصعة من الكبد والسنام من حلم اجلزور فأكل ومل يتوضأ قال وهذا منقطع 

  وموقوف 
  وروى عن أيب عبيدة قال كان عبد اهللا بن مسعود يأكل من ألوان الطعام وال يتوضأ منه 

   صلى اهللا عليه و سلم قال البيهقي ومبثل هذا ال يترك ما ثبت عن رسول اهللا
  هذا كالمه يف السنن الكبري 

  وهو كما ترى صريح يف اختياره القول بأحاديث النقض 
  واختاره ابن خزمية 

ومن العجب معارضة هذه األحاديث حبديث جابر كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك 
فإن حديث جابر هذا إمنا يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس الوضوء مما مست النار وال تعارض بينهما أصال 



جهة من جهات نقض الوضوء ومن نازعكم يف هذا نعم هذا يصلح أن حيتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست 
النار على صعوبة تقرير داللته وأما من جيعل كون اللحم حلم إبل هو املوجب للوضوء سواء مسته النار أم مل متسه 

يوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده فكيف حيتج عليه هبذا احلديث وحىت لو كان حلم اإلبل فردا من أفراده ف
فإمنا داللته بطريق العموم فكيف يقدم على اخلاص هذا مع أن العموم مل يستفد ضمنا من كالم صاحب الشرع وإمنا 

  هو من قول الراوي 
ا ال خاصا وال عاما وإمنا حكى أمرين مها فعالن أحدمها متقدم وهو فعل وأيضا فأبني من هذا كله أنه مل حيك لفظ

الوضوء واآلخر متأخر وهو تركه من ممسوس النار فهاتان واقعتان توضأ يف إحدامها وترك يف األخرى من شيء معني 
  مسته النار مل حيك لفظا عاما وال خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح 

  ء مثبتا من رواية جابر نفسه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دعى إىل طعام فأكل وأيضا فإن احلديث قد جا

مث حضرت الظهر فقام وتوضأ وصلى مث أكل فحضرت العصر فقام فصلى ومل يتوضأ فكان آخر األمرين من رسول 
  اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار 

اقتصر على موضع احلجة فحذف القصة وبعضهم ذكرها وجابر روى احلديث  فاحلديث له قصة فبعض الرواة
  بقصته 

  واهللا أعلم 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم وقد رواه أبو عوانة االسفرائيين يف صحيحه من حديث سليمان بن حسان عن ابن 
  حسان عن حممد بن سريين عن عبيدة السلماين عن علي 

  وفيه يغسل أنثييه وذكره 

الشيخ مشس الدين بن القيم قال أبو حممد بن حزم نظرنا يف حديث حزام بن حكيم عن عمه فوجدناه ال يصح  قال
  يعين حديث عبد اهللا بن سعد حكيم ضعيف وهو الذي روى غسل األنثيني من املذي 

  مت كالمه 
  فق على حديثهما عن وهذا احلديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عبد اهللا بن وهب ومها من املت

  معاوية بن صاحل 
   ١وهو ممن روى له مسلم عن العالء بن احلارث روى له مسلم أيضا وحزام بن حكيم وثقه غري واحد 

  وعمه هو عبد اهللا بن سعد األنصاري صاحب احلديث صحايب 
  مجعه غريه وقوله وهو الذي روى حديث غسل األنثيني من املذي فاحلديث حديث واحد فرقه بعض الرواة و

  وقد روى األمر بغسل األنثيني من املذي أبو عوانة يف صحيحه من حديث حممد بن سريين عن عبيدة السلماين عن 

علي احلديث وفيه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وأما حديث معاذ فأعله ابن حزم 
  وقد ضعفه أبو داود كما تقدم ببقية بن الوليد وبسعيد األغطش قال وهو جمهول 

ورواه الطرباين من طريق إمساعيل بن عياش حدثين سعيد بن عبد اهللا اخلزاعي عن عبدالرمحن بن عائذ األزدي عن 



  معاذ 
  وهو منقطع 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم قال أبو حممد بن حزم نظرنا يف حديث أيب إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم به 
  احلجة 

   قال وقد قال قوم إن زهري بن معاوية روى عن أيب إسحاق هذا اخلرب فقال فيه وإن نام جنبا توضأ وضوء مث

  الرجل للصالة قال فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه 
  ومدعي هذا اخلطأ واالختصار يف هذا احلديث هو املخطىء بل نقول إن رواية زهري عن أيب إسحاق صحيحة 

  وري ومن تابعه عن أيب إسحاق صحيحة ورواية الث
  ومل تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذا 

  قال ابن معوذ وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد باخلطأ البني 
زمان أيب أما حديث أيب إسحاق من رواية الثوري وغريه فأمجع من تقدم من احملدثني ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ 

إسحاق إىل اليوم وعلى ذلك تلقوه منه ومحلوه عنه وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم يف كتاب التمييز له مما 
  محل من احلديث على اخلطأ 

وذلك أن عبدالرمحن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو إسحاق من أحدمها فكيف باجتماعهما على خمالفته 
األسود بن يزيد عن عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام  رويا احلديث بعينه عن

توضأ وضوءه للصالة فحكم األئمة برواية هذين الفقيهني اجلليلني عن األسود على رواية أيب إسحاق عن األسود 
ن عبدالرمحن وعبد اهللا بن أيب قيس عن عائشة إنه كان ينام وال ميس ماء مث عضدوا ذلك برواية عروة وأيب سلمة ب
  عن عائشة وبفتوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عمر بذلك حني استفتاه 

وبعض املتأخرين من الفقهاء الذين ال يعتربون األسانيد وال ينظرون الطرق جيمعون بينهما بالتأويل فيقولون ال ميس 
  ماء للغسل 

  وال يصح هذا 
  على ما أعلمتك وفقهاء احملدثني وحفاظهم 

وأما احلديث الذي نسبه إىل رواية زهري عن أيب إسحاق فقال فيه وإن نام جنبا توضأ وحكى أن قوما ادعوا فيه 
اخلطأ واالختصار مث صححه هو فإمنا عىن بذلك أمحد بن حممد األزدي فهو الذي رواه هبذا اللفظ وهو الذي ادعى 

  فيه االختصار 
  لة وروايته خطأ ودعواه سهو وغف

  ورواية زهري عن أيب إسحاق كرواية الثوري وغريه عن أيب إسحاق يف هذا املعىن وحديث زهري أمت سياقه 
  وقد روى مسلم احلديث بكماله يف 

  كتاب الصالة وقال فيه وإن مل يكن جنبا توضأ للصالة وأسقط منه وهم أيب إسحاق 
فقال وإن نام جنبا توضأ للصالة فعمد ابن حزم إىل هذا وهو قوله مث ينام قبل أن ميس ماء فأخطأ فيه بعض النقلة 

اخلطأ احلادث على زهري فصححه وقد كان صحح خطأ أيب إسحاق القدمي فصحح خطأين متضادين ومجع بني 



  غلطني متنافرين مت كالمه 
س فرواها من قال البيهقي واحلفاظ طعنوا يف هذه اللفظة وتومهوها مأخوذة عن غري األسود وأن أبا إسحاق رمبا دل

تدليساته بدليل رواية إبراهيم عن األسود وعبدالرمحن بن األسود عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة مث ينام رواه مسلم قال وحديث أيب إسحاق صحيح من جهة 

  سود واملدلس إذا بني مساعه وكان ثقة فال وجه لرده الرواية فإن أبا إسحاق بني فيه مساعه من األ
  مت كالمه 

والصواب ما قاله أئمة احلديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي وغريهم من أن هذه اللفظة وهم 
  وغلط 

  واهللا أعلم 

  قال الشيخ بن القيم رمحه اهللا وقال الدارقطين أفلت بن خليفة صاحل 
 سننه من حديث أيب اخلطاب اهلجري عن حمدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم وقد روى ابن ماجه يف

  سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نادى بأعلى صوته 

  أال إن هذا املسجد ال حيل جلنب وال حلائض 
  قال أبو حممد بن حزم حمدوج ساقط وأبو اخلطاب جمهول 

فاف عن ابن أيب عتبة عن إمساعيل عن جسرة عن أم سلمة عن النيب مث رواه من طريق عبدالوهاب بن عطاء اخل
صلى اهللا عليه و سلم هذا املسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء إال حممدا وأزواجه وعليا 

وفاطمة قال ابن حزم عبدالوهاب بن عطاء منكر احلديث وإمساعيل جمهول وليس األمر كما قال أبو حممد فقد قال 
  ابن معني يف رواية الدوري إنه ثقة وقال يف رواية الدارمي وابن أيب خيثمة ليس به بأس 

  وقال يف رواية الغاليب يكتب حديثه 
  وقال أمحد كان حيىي بن سعيد حسن الرأي فيه وكان يعرفه معرفة قدمية 
  وقال صاحل بن حممد أنكروا على اخلفاف حديثا رواه لثور بن يزيد على 

ريب عن ابن عباس يف فضل العباس وما أنكروا عليه غريه فكان حيىي يقول هذا موضوع مكحول عن ك
  وعبدالوهاب مل يقل فيه حدثنا ثور ولعله دلس فيه وهو ثقة 

وأما إمساعيل فإن كان إمساعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه ذكر يف ترمجة ابن أيب عتبة أنه روى عن إمساعيل هذا 
  إمساعيل غريه فهو ثقة وروى له مسلم يف الصحيح  ومل يذكر يف شيوخه

  وبعد فهذا االستثاء باطل موضوع من زيادة بعض غالة الشيعة ومل خيرجه ابن ماجه يف احلديث 

وقال الشيخ مشس الدين بن القيم حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على املرأة أن تنقض شعرها لغسل اجلنابة 
  إال ما حيكى عن عبد اهللا بن عمرو وإبراهيم النخعي أهنما قاال تنقضه وال يعلم هلما موافق وهذا اتفاق من أهل العلم 

وقد أنكرت عائشة على عبد اهللا قوله وقالت يا عجبا البن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن 
  و سلم من إناء واحد  وال يأمرهن أن حيلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه



  ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات رواه مسلم 
  وأما نقضه يف غسل احليض فاملنصوص عن أمحد أهنا تنقضه فيه 

  قال مهنا سألت أمحد عن املرأة تنقض شعرها من احليض قال نعم 
نيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال قلت له كيف تنقضه من احليض وال تنقضه من اجلنابة فقال حدثت أمساء عن ال

  تنقضه 
  فاختلف أصحابه يف نصه هذا 

فحملته طائفة منهم على االستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول 
  احلسن وطاوس 

عن غسل احمليض فقال وهو الصحيح ملا احتج به أمحد من حديث عائشة أن أمساء سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فنحسن الطهور مث تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حىت تبلغ شؤون 

  رأسها احلديث رواه مسلم 
وهذا دليل على أنه ال يكتفي فيه مبجرد إفاضة املاء كغسل اجلنابة والسيما فإن يف احلديث نفسه وسألته عن غسل 

ماء فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور مث تصب على رأسها فتدلكه حىت تبلغ شؤون  اجلنابة فقال تأخذ
  رأسها 

  مث تفيض عليها املاء ففرق بني غسل احليض وغسل اجلنابة يف هذا احلديث 
  وجعل غسل احليض آكد 

  وهلذا أمر فيه بالسدر املتضمن لنقضه 
  ويف وجوب السدر قوالن مها وجهان ألصحاب أمحد 

   حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا إذا كانت ويف

حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي وللبخاري انقضى رأسك وامتشطي وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن 
عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا وكانت حائضا انقضى شعرك واغتسلي واألصل نقض 
الشعر لتيقن وصول املاء إىل ما حتته إال أنه عفى عنه يف غسل اجلنابة لتكرره ووقوع املشقة الشديدة يف نقضه 

خبالف غسل احليض فإنه يف الشهر أو األشهر مرة وهلذا أمر فيه بثالثة أشياء مل يأمر هبا يف غسل اجلنابة أخذ السدر 
  والفرصة املمسكة ونقض الشعر 

سدر واملسك مستحبا أن يكون النقض كذلك فإن األمر به ال معارض له فبأي شيء يدفع وال يلزم من كون ال
وجوبه فإن قيل يدفع وجوبه مبا رواه مسلم يف صحيحه من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول اهللا إين امرأة أشد 

 تفيضني عليك املاء ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة واجلنابة قال ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث
فتطهرين ويف الصحيح عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إناء واحد وما أزيد 
على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات ويف حديث أيب داود أن امرأة جاءت إىل أم سلمة فسألت هلا النيب صلى 

زي قرونك عند كل حفنة وحديث عائشة وإنكارها على عبد اهللا بن اهللا عليه و سلم عن الغسل وقال فيه واغم
  عمرو أمر النساء بنقضهن رؤوسهن دليل على أنه ليس بواجب 

  قيل ال حجة يف شيء من 



  هذا 
أما حديث سلمة فالصحيح فيه االقتصار على ذكر اجلنابة دون احليض وليست لفظة احليضة فيه حمفوظة فإن هذا 

  بن أيب شيبة  احلديث رواه أبو بكر
وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أيب عمر كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أيب سعيد 

  عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين امرأة أشد ضفر رأسي 
  فأنقضه لغسل اجلنابة فقال ال ذكره مسلم عنهم 

ك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى وراه عبد بن محيد عن عبدالرزاق وكذل
عن الثوري عن أيوب وقال أفأنقضه للحيضة واجلنابة قال مسلم وحدثنيه أمحد الدارمي أخربنا زكريا بن عدي 

ناد وقال أفأحله وأغسله من اجلنابة ومل أخربنا يزيد يعين ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب هبذا اإلس
  يذكر احليضة 

  فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على اجلنابة 
واختلف فيه عن الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبدالرزاق عنه أفأنقضه للحيضة 

ن الثوري مل خيتلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح فكيف وقد واجلنابة ورواية اجلماعة أوىل بالصواب فلو أ
  روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية اجلماعة ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست حمفوظة يف احلديث 
 وأما حديث عائشة أهنا كانت تفرغ على رأسها ثالث إفراغات فإمنا ذلك يف غسل اجلنابة كما يدل عليه سياق

حديثها فإهنا وصفت غسلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمنا كانت تغتسل معه من اجلنابة اليت يشتركان 
  فيها ال من احليض فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن يغتسل معها من احليض 

  وهذا بني 
  يف غسل اجلنابة وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه واغمزي قرونك فإمنا هو 

  وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به يف احلديث 
  فإن 

قيل فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل إمنا أمرها باالمتشاط ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل 
  ثها فذاك غسل اإلحرام ال غسل احليض واملقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ وهلذا تؤمر به احلائض حال حد

  ولو سلمنا أنه أمر احلائض بالنقض وجب محله على االستحباب مجعا بني احلديثني 

وهو أوىل من إلغاء أحدمها واملصري إىل الترجيح فاجلواب ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد فإنه قال خذي ماءك 
رأسها ال أمر مبجرد النقض وسدرك وهذا صريح يف الغسل وقوله انقضي رأسك وامتشطي أمر هلا يف غسلها بنقض 

  واالمتشاط 
وأما قولكم إنه كان يف غسل االحرام فصحيح وقد بينا أن غسل احليض آكد األغسال وأمر فيه النيب صلى اهللا 
عليه و سلم مبا مل يأمر به يف سواه من زيادة التطهر واملبالغة فيه فأمرها بنقضه وهو غري رافع حلدث احليض تنبيه 

  ذا كان رافعا حلدثه بطريق األوىل على وجوب نقضه إ
وأما قولكم إنه حيمل على االستحباب مجعا بني احلديثني فهذا إمنا يكون عند ثبوت تلك الزيادة اليت تنفي النقض 

  للحيض وقد تبني أهنا غري ثابتة وأهنا ليست حمفوظة 



ديث إمساعيل بن عياش عن ضمضم قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا احلديث رواه أبو داود من ح
  بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبري بن نفري عن ثوبان 

وهذا إسناد شامي وأكثر أمية احلديث يقول حديث إمساعيل بن عياش عن الشاميني صحيح ونص عليه أمحد بن 
  حنبل رضي اهللا عنه 

الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث وقد  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قول أيب داود هكذا الرواية
حكم أبو عبد اهللا احلاكم بصحته وأخرجه يف مستدركه وصححه ابن القطان أيضا فإن عبداحلميد بن زيد بن 

اخلطاب أخرجا له يف الصحيحني ووثقه النسائي وأما مقسم فاحتج به البخاري يف صحيحه وقال فيه أبو حامت صاحل 
  احلديث ال بأس به 

  حممد بن حزم فإنه أعل احلديث مبقسم وضعفه وهو تعليل فاسد وإمنا علته املؤثرة وقفه  وأما أبو
وقد رواه الطرباين من طريق الثوري عن عبدالكرمي وعلي بن بذمية وخصيف عن مقسم عن ابن عباس فهؤالء أربعة 

  عن مقسم 
  وعبدالكرمي قال شيخنا أبو احلجاج املزي هو ابن مالك اجلزري 

شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي يأيت أهله حائضا وقد رواه 
  يتصدق بنصف دينار رواه النسائي 

  وأعله أبو حممد بن حزم بشريك وخصيف 
  قال كالمها ضعيف فسقط االحتجاج به 

وقال أيضا قلت ليحىي بن معني  وشريك هذا هو القاضي قال زيد بن اهليثم مسعت حيىي بن معني يقول شريك ثقة
  روى حيىي بن سعيد القطان عن شريك قال مل يكن شريك عند حيىي بشيء وهو ثقة 

  وقال العجلي ثقة حسن احلديث واحتج به أهل السنن األربعة واستشهد به البخاري وروى له مسلم يف املتابعات 
  وأما خصيف فقال ابن معني وابن سعد 

  ثقة 
روى له أهل السنن األربعة ويف رواية عن ابن معني ليس به بأس وعن أمحد قال ليس بالقوي يف  وقال النسائي صاحل

احلديث وعن علي بن املديين مسعت حيىي يقول كنا جنتنب خصيفا وروى عبدامللك بن حبيب أخربنا أصبغ بن الفرج 
ا هبا حائض فأتى رسول اهللا صلى عن السبيعي عن زيد بن عبداحلميد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب وطىء جارية فإذ

اهللا عليه و سلم فأخربه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تصدق بنصف دينار وأعل ابن حزم هذا احلديث 
بعبدامللك بن جبيب وبالسبيعي وذكر أنه ال يدري من هو وهذا تعليل باطل فإن عبدامللك أحد األئمة األعالم ومل 

  ن حزم فيه وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أي إسحاق السبيعي يلتفت الناس إىل قول اب
  وقد روى إسحاق بن راهويه هذا احلديث يف مسنده عن يونس بن أيب إسحاق عن زيد بن عبداحلميد 

وعيسى هذا احتج به األئمة الستة ومل يذكر بضعف وروى ابن حزم من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم 
عن علي بن بذمية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال عن ابن جابر 

  أصاب حائضا بعتق نسمة وأعله مبوسى بن أيوب وقال هو ضعيف 
  وموسى بن أيوب هذا النصييب األنطاكي روى عنه أبو زرعة وأبو حامت الرازيان وأمحد بن صاحل العجلي وقال ثقة 

  الرازي صدوق روى له أبو داود والنسائي  وقال أبو حامت



قال الشيخ مشس الدين بن القيم حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب موىل عروة عن 
  ندبة موالة ميمونة عن ميمونة 

النون  قال أبو حممد بن حزم ندبة جمهولة ال تعرف أبو داود يروي هذا احلديث من طريق الليث فقال ندبة بفتح
والدال ومعمر يرويه يقول ندبة بضم النون وإسكان الدال ويونس يقول تدبة بالتاء املضمومة والدال املفتوحة 

  والباء املشددة كلهم يرويه عن الزهري كذلك فسقط خرب ميمونة 
  مت كالمه 

قال مسعت ميمونة  وهلذا احلديث طريق آخر رواه ابن وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن كريب موىل ابن عباس
أم املؤمنني قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضطجع معي وأنا حائض وبيين وبينه ثوب رواه مسلم يف 

  الصحيح عن ابن السرح وهارون األيلي وحممد بن عيسى ثالثتهم عن ابن وهب به 
ه والثانية أن حيىي بن معني قال فيه خمرمة وأعل أبو حممد بن حزم هذا أيضا بعلتني إحدامها أن خمرمة مل يسمع من أبي

  ضعيف ليس حديثه بشيء 
فأما تعليله حديث ندبة بكوهنا جمهولة فإهنا مدنية روت عن موالهتا ميمونة وروى عنها حبيب ومل يعلم أحد جرحها 

وكانت لروايته والراوي إذا كانت هذه حاله إمنا خيشى من تفرده مبا ال يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس 
شواهد ومتابعات فإن أئمة احلديث يقبلون حديث مثل هذا وال يردونه وال يعللونه باجلهالة فإذا صاروا إىل معارضة 

  ما رواه مبا هو أثبت منه وأشهر عللوه مبثل هذه اجلهالة وبالتفرد 
ذوق والوزن املستقيم فيجب ومن تأمل كالم األئمة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم وهو مبحض العلم وال

  التنبيه هلذه النكتة فكثريا ما متر بك يف األحاديث ويقع الغلط بسببها 
وأما خمرمة بن بكري فقد قال أمحد وابن معني إنه مل يسمع من أبيه شيئا إمنا يروى عن كتاب أبيه ولكن قال أمحد هو 

ذي يقول مالك حدثين الثقة من هو قال خمرمة بن ثقة وقال أبو حامت الرازي سألت إمساعيل بن أيب أويس هذا ال
  بكري بن األشج 

وقال إمساعيل بن أيب أويس يف ظهر كتاب مالك سألت خمرمة بن بكري ما حيدث به عن أبيه مسعه من أبيه فحلف يل 
 وقال ورب هذا البيت يعين املسجد مسعت من أيب وقال مالك كان رجال صاحلا وقال النسائي ليس به بأس وقال

  أمحد بن صاحل كان من ثقات املسلمني 

قال الشيخ احلافظ مشس الدين بن القيم قال أبو حممد بن حزم أما هذا اخلرب فإنه من طريق أيب اليمان كثري بن 
  اليمان الرحال وليس باملشهور عن أم ذرة وهي جمهولة فسقط 

ع ام ذرة روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وما ذكره ضعيف فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري يف تارخيه فقال مس
  وعبدالعزيز الدراوردي 

  وذكره ابن حبان يف الثقات وقال يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أيب عمرو 
وكذا أم ذرة فهي مدنية روت عن موالهتا عائشة وعن أم سلمة وروى عنها حممد بن املنكدر وعائشة بنت سعد ابن 

  اليمان  أيب وقاص وأبو اليمان كثري بن
  فاحلديث غري ساقط 



قال احلافظ ابن القيم رمحه اهللا حديث عروة عن فاطمة هذا قال ابن القطان منقطع ألنه انفرد به حممد ابن عمرو عن 
الزهري عن عروة ورواه عن حممد بن عمرو حممد بن أيب عدي مرتني إحدامها من كتابه هكذا والثانية زاد فيه 

ا متصل ولكن ملا حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصال فزاد عائشة أورث عائشة بني عروة وفاطمة وهذ
  ذلك نظرا فيه 

  وقد جاء يف سنن أيب داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة ال من فاطمة 

وروى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا عن املنذر بن املغرية عن عروة أن 
ثته أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن املغرية جمهول قاله أبو حامت الرازي واحلديث عند غري فاطمة حد

  أيب داود معنعن مل يقل فيه إن فاطمة حدثته 
قال وكذلك حديث سهيل بن أيب صاحل عن الزهري عن عروة حدثتين فاطمة أهنا أمرت أمساء أو أمساء حدثتين أهنا 

  تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو مشكوك فيه يف مساعه من فاطمة  أمرهتا فاطمة أن
  قال ويف منت احلديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء حفظه فيه وظهر أثر تغريه عليه 

وذلك ألنه أحال فيه على األيام قال فأمرها أن تقعد األيام اليت كانت تقعدقال واملعروف يف قصة فاطمة اإلحالة 
  لدم وعلى القروء مت كالمه على ا

  وهذا كله عنت ومناكدة من ابن القطان 
  أما قوله إنه منقطع فليس كذلك فإن حممد بن أيب عدي مكانه من احلفظ واإلتقان معروف ال جيهل 

وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهما ومسع منهما بال 
ت عمه وعائشة خالته فاالنقطاع الذي رمي به احلديث مقطوع دابره وقد صرح بأن فاطمة حدثته ريب ففاطمة بن

  به 
وقوله إن املغرية جهله أبو حامت ال يضره ذلك فإن أبا حامت الرازي جيهل رجاال وهم ثقات معروفون وهو متشدد يف 

  الرجال 
  وقد وثق املغرية مجاعة وأثنوا عليه وعرفوه 

ند غري أيب داود معنعن فإن ذلك ال يضره والسيما على أصله يف زيادة الثقة فقد صرح سهيل عن وقوله احلديث ع
  الزهري عن عروة قال حدثتين فاطمة ومحله على سهيل 

  وأن هذا مما ساء 

  حفظه فيه دعوى باطلة وقد صحح مسلم وغريه حديث سهيل 
وء والدم كالم يف غاية الفساد فإن املعروف الذي يف وقوله إنه أحال فيه على األيام واملعروف اإلحالة على القر

  الصحيح إحالتها على األيام اليت كانت حيتسبها حيضها ويف القروء بعينها فأحدمها يصدق اآلخر 
وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه ومل يروه أصحاب الصحيح وإمنا رواه أبو داود والنسائي وسأل عنه ابن 

  ضعفه وقال هذا منكر وصححه احلاكم أيب حامت أباه ف

قال ابن القيم رمحه اهللا هذا احلديث مداره على ابن عقيل وهو عبد اهللا بن حممد بن عقيل ثقة صدوق مل يتكلم فيه 
  جبرح أصال 



وكان اإلمام أمحد وعبد اهللا بن الزبري احلميدي وإسحاق ابن راهويه حيتجون حبديثه والترمذي يصحح له وإمنا خيشى 
حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم أما إذا مل خيالف الثقات ومل ينفرد مبا ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري  من

  يف هذا احلديث هو حديث حسن وقال اإلمام أمحد هو حديث صحيح 
د أنه قال قال وأما ابن خزمية فإنه أعله بأن قال ال يصح ألن ابن جريج مل يسمعه من ابن عقيل مث ذكر عن اإلمام أمح

  ابن جريج حدثت عن ابن عقيل ومل يسمعه قال أمحد وقد رواه ابن 

  جريج عن النعمان بن راشد قال أمحد 
  والنعمان يعرف فيه الضعف 

  وقال ابن منده 
  ال يصح هذا احلديث من وجه من الوجوه ألنه من رواية عبد اهللا بن حممد بن عقيل 

  وقد أمجعوا على ترك حديثه 
  عن هذه العلل واجلواب 

  أما قوله أن ابن جريج مل يسمعه من ابن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد فجوابه أن النعمان بن راشد ثقة 
أخرج له مسلم يف صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واستشهد به البخاري وقال يف حديثه وهم 

  كثري وهو صدوق 
  ي يف الضعفاء فسمعت أيب يقول حيول امسه منه وقال ابن أيب حامت أدخله البخار

فقد عادت علة هذا احلديث إىل النعمان بن راشد وحممد بن ابن عقيل وابن عقيل قد تقدم عن الترمذي أن 
  احلميدي وإسحاق واإلمام أمحد كانوا حيتجون حبديثه ودعوى ابن منده اإلمجاع على ترك حديثه غلط ظاهر منه 

لى هذا احلديث بعون اهللا فنقول قال الدارقطين يف العلل اختلف عن عبد اهللا بن حممد بن وحنن نستويف الكالم ع
عقيل يف هذا احلديث فرواه أبو أيوب األفريقي عن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر قال 

  ووهم فيه وخالفه عبيد اهللا بن عمر وابن جريج وعمرو بن 

وإبراهيم ابن أيب حيىي فرووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن حممد بن طلحة عن عمران بن ثابت وزهري بن حممد 
  طلحة عن أمه محنة بنت جحش 

ورواه ابن ماجه يف سننه عن حممد بن حيىي عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن حممد بن 
  طلحة عن عمه عمر ابن طلحة عن أمه محنة بنت جحش 

بن ماجه يف سننه عن حممد بن حيىي عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن حممد بن ورواه ا
  طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة 

وكذلك رواه الترمذي يف جامعه وقال إن ابن جريج قال عمر بن طلحة قال ورواه عبيد اهللا بن عمر الرقي وشريك 
  وذكر أهنما قاال عمران بن طلحة 

رواه الترمذي من طريق زهري بن حممد عن ابن عقيل فقال عمران بن طلحة وقد تقدم يف كالم الدارقطين أن ابن و
جريج قال فيه عمران بن طلحة وهو الصواب فوقع الغلط من عمران بن طلحة إىل عمر بن طلحة وتعلق أبو حممد 

  بن حزم يف رده بأن قال رواته 
عن عمرو بن ثابت وهو ضعيف قال وعمر بن طلحة غري خملوق ال يعرف  شريك وزهري بن حممد وكالمها ضعيف



  لطلحة ابن امسه عمر 
  قال واحلارث بن أيب أسامة قد ترك حديثه فسقط اخلرب مجلة 

  وهذا تعلق باطل أما 

  شريك فقد تقدم ذكره وتوثيق األئمة له 
  فيه أربع روايات إحداها أنه ثقة وأما زهري بن حممد فاحتج به الشيخان وباقي الستة وعن اإلمام أمحد 

  والثانية مستقيم احلديث 
  والثالثة مقارب احلديث 

  والرابعة ليس به بأس 
  وعن حيىي بن معني فيه ثالث روايات 

  إحداها صاحل البأس به 
  والثانية ثقة 

  والثالثة ضعيف 
صدوق صاحل احلديث وقال  وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق وقال أبو حامت حمله الصدق وقال يعقوب بن شيبة

البخاري مارواه عنه أهل الشام فإنه منكر وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا احلديث قد رواه أبو داود 
  والترمذي من حديث أيب عامر العقدي عبدامللك بن عمرو عنه وهو بصري فيكون على قول البخاري صحيحا 

قيل فقد تقدم من رواه عن ابن عقيل وأهنم مجاعة فال يضر متابعة عمرو وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن ع
  بن ثابت هلم 

  وأما قوله عمر بن طلحة غري خملوق فقد ذكرنا أن هذا وهم ممن مساه عمر وإمنا هو عمران بن طلحة 
ومل يلتفت إىل ذلك  وقوله احلارث ابن أيب أسامة قد ترك حديثه فإمنا اعتمد يف ذلك على كالم أيب الفتح األزدي فيه

وقد قال إبراهيم احلريب هو ثقة وقال الربقاين أمرين الدارقطين أن أخرج عنه يف الصحيح وصحح له احلاكم وهو 
  أحد األئمة احلفاظ 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم وقد رد مجاعة من احلفاظ هذا وقالوا زينب بنت جحش زوجة النيب صلى اهللا عليه 
  حاضة وإمنا املعروف أن أختيها أم حبيبة ومحنة مها اللتان استحيضتا و سلم مل تكن مست

وقال أبو القاسم السهيلي قال شيخنا عبد اهللا حممد بن جناح أم حبيبة كان امسها زينب فهما زينبان غلبت على 
  إحدامها الكنية وعلى األخرى االسم 

ن عوف واستشكل ذلك بأهنا مل تكن حتت ووقع يف املوطإ أن زينب بنت جحش اليت كانت حتت عبدالرمحن ب
  عبدالرمحن وإمنا كانت عنده أختها أم حبيبة وعلى ما قال السهيلي عن ابن جناح يرتفع اإلشكال 

قال احلافظ مشس الدين ابن القيم وقد أعل ابن القطان هذا احلديث بأنه مرسل قال ألن زينب ربيبة النيب صلى اهللا 
ات وإن كانت ولدت بأرض احلبشة فهي تروي عن عائشة وأمها أم سلمة وحديث ال عليه و سلم معدودة يف التابعي

حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد إال على زوج ترويه عن أمها وعن أم حبيبة وعن زينب أزواج النيب صلى 



بينه أحدا مل تذكر مساعا منه اهللا عليه و سلم وكل ما جاء عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مما مل تذكر بينها و
  مثل حديثها هذا أو حديثها أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الدباء واحلنتم وحديثها يف تغيري امسها 

  وهذا تعليل فاسد فإهنا معروفة الرواية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن أمها وأم حبيبة وزينب 
ث من روايتها عن أم سلمة واهللا أعلم وقد حفظت عن النيب صلى اهللا وقد أخرج النسائي وابن ماجة هذا احلدي

  عليه و سلم ودخلت عليه وهو يغتسل فنضح يف وجهها فلم يزل ماء الشباب يف وجهها حىت كربت 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم وقد روى عنها أي عن مسة أبو سهل كثري بن زياد واحلكم بن عنيبة وحممد بن 
  رزمي وزيد بن علي بن احلسني عبد اهللا الع

  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وصححه الدارقطين 
ويف مسند البزار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد 

قطان يف باب أحاديث ذكر أن املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليتق اهللا وليمسه بشرته فإن ذلك خري وذكره ابن ال
  أسانيدها صحاح 

قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا قال أبو علي بن السكن مل يسند الزبري بن خريق غري حديثني أحدمها هذا 
واآلخر عن أيب أمامة الباهلي وقال يل أبو بكر بن أيب داود حديث الزبري بن خريق أصح من حديث األوزاعي وهذا 

  ا روى يف املسح على اجلبرية أمثل م
وحديث األوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أيب داود حديث ابن أيب العشرين عنه عن عطاء بن أيب رباح قال 

مسعت ابن عباس خيرب أن رجال أصابه جرح يف رأسه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث أصابه اإلحتالم 
  ات فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال فأمر باالغتسال فاغتسل فكز فم

قتلوه قتلهم اهللا أومل يكن شفاء العي السؤال قال عطاء وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو غسل 
  جسده وترك رأسه حيث أصابه اجلرح رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عنه 

  رباح يعين حديث األوزاعي هذا  قال البيهقي وأصح ما يف هذا حديث عطاء بن أيب
  وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه 

  فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسمح على اجلبائر فهو من رواية عمر بن خالد 
  وهو متروك 

رماه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني بالكذب وذكر ابن عدي عن وكيع قال كان عمرو بن خالد يف جوارنا يضع 
 فطن له حتول إىل واسط وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله وعمر هذا احلديث فال

  متروك منسوب إىل الوضع 
  وروى بإسناد آخر ال يثبت 

  قال البيهقي وصح عن ابن عمر املسح على العصابة موقوفا عليه وهو قول مجاعة من التابعني 
٢   



  اود يف رواية ابن داسة شداد موىل عياض مل يدرك بالال قال ابن القيم رمحه اهللا قال أبو د
  وهذا من روايته عنه 

قال ابن القيم رمحه اهللا وأخرجه ابن خزمية يف صحيحه ولفظه ال يقبل اهللا صالة امرأة قد حاضت إال خبمار ورجال 
  إسناده حمتج هبم يف الصحيحني إال صفية بنت احلارث وقد ذكرها ابن حبان يف الثقات 

ل احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه من حديث علي بن شيبان قا
وكان أحد الوفد الذين وفدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من بين حنيفة قال صليت خلف رسول اهللا صلى 

ته نظر إىل رجل خلف الصف وحده فقال النيب اهللا عليه و سلم فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صال
  صلى اهللا عليه و سلم هكذا صليت قال نعم قال فأعد صالتك فإنه ال صالة لفرد خلف الصف وحده 

  هذا لفظ ابن حبان 
ولفظ أمحد عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى رجال يصلي خلف الصف فوقف حىت انصرف الرجل 

  فإنه ال صالة لفرد خلف الصف  فقال له استقبل صالتك
  وحديث وابصة أخرجه أيضا ابن حبان يف صحيحه واإلمام أمحد 

  ويف لفظ ألمحد فيه سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل صلى خلف الصف وحده فقال يعيد الصالة 
حملدثني يدخل بني هالل وقد أعل الشافعي حديث وابصة فقال قد مسعت من أهل العلم باحلديث من يذكر أن بعض ا

  بن يساف ووابصة رجال 
  ومنهم من يرويه عن هالل عن وابصة مسعه منه 

  ومسعت بعض أهل العلم منهم كان يوهنه مبا وصفت 
  وأعله غريه بأن هالل بن يساف تفرد به عن وابصة 

ة وعن زياد بن أيب اجلعد والعلتان مجيعا ضعيفتان فأما األوىل فإن هالل بن يساف رواه عن عمرو بن راشد عن وابص
  عن وابصة 

  ذكر ذلك ابن حبان يف صحيحه 
  وقال مسع هذا اخلرب هالل بن يساف من عمرو بن راشد 

  ومسعه من زياد بن أيب اجلعد كالمها عن وابصة 
  قال مها طريقان مجيعا حمفوظان فإدخال زياد وعمرو بن راشد بني هالل ووابصة ال يوهن احلديث شيئا 

  الثانية فباطلة  وأما العلة
وقد أشار ابن حبان إىل بطالهنا فقال ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هالل بن يساف تفرد هبذا اخلرب مث ساق 

  من حديث عبيد بن أيب اجلعد عن أبيه زياد بن أيب اجلعد عن وابصة فذكره 
  فاحلديث حمفوظ 

  وألن معه القياس وقول العامة  قال الشافعي ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أوىل أن يؤخذ به
يريد حديث أيب بكرة ملا ركع وحده دون الصف ومشى حىت دخل يف الصف قال فإن قال قائل وما القياس وقول 

  العامة قيل أرأيت صالة الرجل منفردا 



نفرد أجتزىء عنه فإن قال نعم قلت وصالة اإلمام أمام الصف وهو يف صالة مجاعة فإن قال نعم قيل فهل يعدو امل
خلف الصف أن يكون كاإلمام املنفرد أمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا فإن قيل فهكذا سنة موقف 

  اإلمام واملنفرد 
  قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس يف االنفراد شيء يفسد الصالة 

  فإن قال باحلديث فيه قيل فاحلديث ما ذكرنا 
  فإن قيل فاذكر احلديث 

  نا مالك مث ذكر حديث أنس يف صالة املرأة وحدها خلف الصف قيل أخرب
  وليس يف شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان 

أما حديث أيب بكرة فإمنا فيه أنه ركع دون الصف مث مشى حىت دخل يف الصف واالعتبار إمنا هو بإدراك الركوع 
   الركوع يف الصف مع اإلمام يف الصف وليس يف حديثه أنه مل جيامعه يف

  فال حجة فيه مرجوحة 
  وأما موقف اإلمام واملرأة فالسنة تقدم هذا وتأخر املرأة والسنة للمأموم الوقوف يف الصف إما استحبابا وإما وجوبا 

فكيف يقاس أحدمها على اآلخر ولو خالفت املرأة موقفها بطلت صالهتا يف أحد القولني وكره هلا ذلك من غري 
  قول اآلخر بطالن يف ال

  ولو وقف الرجال فذا كما تقف املرأة بطلت صالته يف قول وكرهت يف آخر 
  فأين أحدمها من اآلخر 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث ضباعة قال ابن القطان فيه ثالثة جماهيل الوليد بن كامل عن 
  املهلب بن حجر عن ضباعة بنت املقداد عن أبيها 

  ليس إسناده قوي  قال عبداحلق
ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل حدثنا املهلب بن حجر البهراين عن ضبيعة بنت املقدام بن معد 
يكرب عن أبيها قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى أحدكم إىل عمود أو سارية أو شيء فال جيعله 

  هذا أمر وحديث أيب داود فعل نصب عينيه وليجعله على حاجبه األيسر ف
  فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى فعلى بن 

  عياش رواه فعال وبقية رواه قوال 
  وابن أيب حامت ذكر املهلب بن حجر أنه يروي عن ضباعة بنت املقدام بن معد يكرب 

  وهذا غري ما يف اإلسنادين فإن فيهما ضباعة بنت املقداد أو ضبعة بنت املقدام 
  اهللا أعلم و

قال ابن القيم رمحه اهللا قلت رجال إسناده رجال مسلم واالختالف الذي أشار إليه أبو داود هو أنه يروي مرفوعا 
  وموقوفا ومسندا ومتصال 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ابن حبان وغريه التحرمي املذكور يف احلديث إمنا هو إذا صلى الرجل 
  إىل سترة 



  ما إذا مل يصل إىل سترة فال حيرم املرور بني يديه فأ
واحتج أبو حامت يعين ابن حبان على ذلك مبا رواه يف صحيحه عن املطلب بن أيب وداعة قال رأيت النيب صلى اهللا 
عليه و سلم حني فرغ من طوافه أتى حاشية املطاف فصلى ركعتني وليس بينه وبني الطوافني أحد قال أبو حامت بن 

  يف هذا اخلرب دليل على إباحة مرور املرء بني يدي املصلي إذا صلى إىل غري سترة  حبان
  وفيه دليل واضح على أن 

التغليظ الذي روى يف املار بني يدي املصلي إمنا أريد بذلك إذا كان املصلي يصلي إىل سترة دون الذي يصلي إىل 
  غري سترة يستتر هبا 

أن هذه الصالة مل تكن بني الطوافني وبني النيب صلى اهللا عليه و سلم سترة مث قال أبو حامت بن حبان ذكر البيان ب
ساق من حديث املطلب قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي حذو الركن األسود والرجال والنساء ميرون 

  بني يديه ما بينهم وبينه سترة 

علته شك الراوي يف رفعه فإنه قال عن ابن عباس قال  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال ابن القطان
أحسبه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا رأي ال خرب ومل جيزم ابن عباس برفعه يف األصل وأثبته ابن أيب 

  مسينة أحد الثقات 
  وقد جاء هذا اخلرب موقوفا على ابن عباس بإسناد جيد بذكر أربعة فقط 

بن املثىن حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة قال قلت جلابر بن زيد ما يقطع الصالة  قال البزار حدثنا حممد
  قال قال ابن عباس الكلب األسود واملرأة واحلائض 

قلت قد كان يذكر الرابع قال ما هو قلت احلمار قال رويدك احلمار قلت كان يذكر رابعا قال ما هو قال العلج 
  الكافر 

  ال مير بني يديك كافر وال مسلم فافعل مت كالمه قال إن استطعت أن 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث ابن غزوان هذا قال عبد احلق إسناده ضعيف قال ابن القطان 
  سعيد جمهول 

  فأما أبوه غزوان فإنه ال يعرف مذكورا وأما ابنه فقد ذكر وترجم يف مظان ذكره مبا يذكر به اجملهولون 
  عبد احلق أن غزوان هذا صحايب وليس كذلك فإنه نقص يف إسناده  وظن

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فيه وضع اليمىن على اليسرى يف القيام 
ويف الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمىن على ذراعه اليسرى 

  ال أعلمه إال ينمي ذلك يف الصالة قال أبو حازم 
  رواه مالك يف موطئه عن أيب حازم بن دينار عنه وبوب عليه فقال وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة 
وقال يف الباب عن عبدالكرمي بن أيب املخارق أنه قال من كالم النبوة إذا مل تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين 

ع اليمىن على اليسرى وتعجيل الفطر واالستيناء يعين املتأين بالسحور قال أبو إحدامها على األخرى يف الصالة تض
  عمر تضع اليمىن على اليسرى من كالم مالك 

  وهذه الترمجة والدليل والتفسري صريح يف أن مذهبه 



  وضع اليمىن على اليسرى 
أنه مسع عطاء بن أيب رباح  وقد روى أبو حامت ابن حبان يف صحيحه من حديث ابن وهب أخربنا عمرو بن احلارث

حيدث عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إنا معشر األنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل 
  فطرنا وأن منسك بأمياننا على مشائلنا يف صالتنا 

  علة له  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث أيب محيد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ال
  وقد أعله قوم مبا برأه اهللا وأئمة احلديث منه 

  وحنن نذكر ما عللوه به مث نبني فساد تعليلهم وبطالنه بعون اهللا 

قال ابن القطان يف كتابه الوهم واإليهام هذا احلديث من رواية عبداحلميد بن جعفر عن حممد بن عمرو وهو 
  بن معني صدوق وثقه حيىي بن سعيد وأمحد بن حنبل وحيىي 

  وأخرج له مسلم 
  وضعفه حيىي بن سعيد يف رواية عنه 

  وكان الثوري جيد عليه من أجل القدر 
  فيجب التثبت فيما روى من قوله فيهم أبو قتادة فإن أبا قتادة تويف يف زمن علي وصلى عليه علي 

  وهو ممن قاتل معه وسن حممد ابن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك 
  قتادة غري ذلك أنه تويف سنة أربع ومخسني وليس بصحيح بل الصحيح ما ذكرناه  قال وقيل يف وفاة أيب

  وقيل يف سنة أربعني ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي 
قال الطحاوي والذي زاده حممد بن عمرو غري معروف وال متصل ألن يف حديثه أنه حضر أبا محيد وأبا قتادة ووفاة 

  نه قتل مع علي وصلى عليه علي أيب قتادة قبل ذلك بدهر طويل أل
  فأين سن حممد بن عمرو من هذا قال الطحاوي وعبد احلميد بن جعفر ضعيف 

  قال ابن القطان ويزيد هذا املعىن تأكيدا أن 

عطاف بن خالد روى هذا احلديث فقال حدثنا حممد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل أنه وجد عشرة من أصحاب 
جلوسا فذكر حنو حديث أيب عاصم وعطاف بن خالد مدين ليس بدون عبداحلميد بن  النيب صلى اهللا عليه و سلم

جعفر وإن كان البخاري حكى أن مالكا مل حيمده قال وذلك ال يضره ألن ذلك غري مفسر من مالك بأمر جيب 
  ألجله ترك روايته 

آخر ال يراه صوابا وهو أن قال  قال وقد اعترض الطرباين على مالك يف ذلك مبا ذكرناه من عدم تفسري اجلرح بأمر
وحىت لو كان مالك قد فسر مل جيب أن يترك بتجرحيه رواية عطاف حىت يكون معه جمرح آخر قال ابن القطان وإمثا 

  مل يره صوابا لوجهني 
  أحدمها أن هذا املذهب ليس بصحيح بل إذا جرح واحد مبا هو جرحه قبل 

  وال حيتاج يف النقل إىل تعدد الرواة فإنه نقل منه حلال سيئة تسقط هبا العدالة 
والوجه الثاين أن ابن مهدي أيضا مل يرض عطافا لكن مل يفسر مباذا مل يرضه فلو قبلنا قوله فيه قلدناه يف رأي ال يف 

  رواية 



  وغري مالك وابن مهدي يوثقه 
  قال أبو طالب عن أمحد 

  هو من أهل املدينة ثقة صحيح احلديث 
  روى حنو مائة حديث 

  قال ابن معني صاحل احلديث ليس به بأس و
  وقد قال ابن معني صاحل احلديث ليس به بأس 

  وقد قال ابن معني من قلت ليس به بأس فهو عندي ثقة 
  وقال أبو زرعة ليس به بأس 

  وقال أبو حامت ليس بذاك 
مرو وبني أولئك الصحابة قال ابن القطان ولعله أحسن حاال من عبداحلميد بن جعفر وهو قد بني أن بني حممد بن ع

  رجال 
قال ولو كان هذا عندنا حمتاجا إليه يف هذا احلديث للقضاء بانقطاعه لكتبته يف املدرك الذي قد فرغت منه ولكنه 

  غري حمتاج إليه للمقرر من تاريخ وفاة أيب قتادة وتقاصر سن حممد بن عمرو عن إدراك حياته رجال 
  د صح فإمنا جاءت رواية عطاف عاضدة ملا ق

  وفرغ منه 
  قال وقد رواه عيسى بن عبداهللا بن مالك عن حممد بن عمر فقال فيه عن عياش أبو عباس بن سهل الساعدي 

أنه كان يف جملس فيه أبو قتادة وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو محيد ومل يذكر فيه من الفرق بني اجللوسني ما ذكره 
  عبداحلميد بن جعفر 

  ذكره أبو داود 
  البخاري يف صحيحه  وقد رواه

حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث مسع يزيد بن أيب حبيب ويزيد بن حممد مسعا حممد بن عمرو بن حلحلة مسع حممد 
بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا يف نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر يف صالة النيب صلى اهللا 

  ا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه و سلم فقال أبو محيد الساعدي أن
  رأيته إذا كرب فذكر احلديث 

  وهذا ال ذكر فيه أليب قتادة ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أيب محيد وإن كان ذلك ظاهره 
  هذا آخر كالمه 

  وهو مع طوله مداره على ثالثة فصول 
د بن عمرو بن عطاء و الثالث انقطاع احلديث بني حممد أحدها تضعيف عبداحلميد بن جعفر و الثاين تضعيف حمم

  بن عمرو وبني الصحابة الذين رواه عنهم 
  واجلواب عن هذه الفصول 

  أما األول فعبداحلميد بن جعفر قد وثقه حيىي بن معني يف مجيع الروايات عنه 
رح والتعديل تضعيفه مبا يوجب ووثقه اإلمام أمحد أيضا واحتج به مسلم يف صحيحه ومل حيفظ عن أحد من أئمة اجل

  سقوط روايته 



فتضعيفه بذلك مردود على قائلة وحىت لو ثبت عن أحد منهم إطالق الضعف عليه مل يقدح ذلك يف روايته ما مل 
يبني سبب ضعفه وحينئذ ينظر فيه هل هو قادح أم ال وهذا إمنا حيتاج إليه عند االختالف يف توثيق الرجل وتضعيفه 

أئمة احلديث على تضعيف رجل مل حيتج إىل ذكر سبب ضعفه هذا أوىل ما يقال يف مسألة التضعيف  وأما إذا اتفق
املطلق وأما الفصل الثاين وهو تضعيف حممد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد فإنه من كبار التابعني املشهورين 

ىي بن معني وغريهم واتفق صاحبا بالصدق واألمانة والثقة وقد وثقه أئمة احلديث كأمحد وحيىي بن سعيد وحي
  الصحيح على االحتجاج به وتضعيف حيىي بن سعيد له إن 

صح عنه فهو رواية املشهور عنه خالفها وحىت لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ومل يبني سببه مل يلتفت إليه من مع 
حيحة من أيدينا فقل رجل من توثيق غريه من األئمة له ولو كان رجل ضعفه رجل سقط لذهب عامة األحاديث الص

الثقات إال وقد تكلم فيه آخر وأما قوله كان سفيان حيمل عليه فإمنا كان ذلك من جهة رأيه ال من جهة روايته وقد 
رمى مجاعة من األئمة احملتج بروايتهم بالقدر كابن أيب عروبة وابن أيب ذئب وغريمها وباألرجاء كطلق ابن حبيب 

يذكر نظائره وأئمة احلديث ال يردون حديث الثقة مبثل ذلك وأما الفصل الثالث وهو وغريه وهذا أشهر من أن 
انقطاع احلديث فغري صحيح وهو مبين على ثالث مقدمات إحداها أن وفاة أيب قتادة كانت يف خالفة علي والثانية 

ما رجل فأما املقام األول وهو أن حممد بن عمر مل يدرك خالفة علي والثالثة أنه مل يثبت مساعه من أيب محيد بن بينه
وفاة أيب قتادة فقال البيهقي أن مع أهل التواريخ على أن أبا قتادة احلارث بن ربعي بقي إىل سنة أربع ومخسني وقيل 
بعدها مث روي من طريق يعقوب بن سفيان قال قال ابن بكري قال الليث مات أبو قتادة احلارث بن ربعي بن النعمان 

ع و مخسني قال وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ عن أيب حامد املقري عنه األنصاري سنة أرب
وكذلك ذكره أبو عبداهللا بن منده احلافظ يف كتابه معرفة الصحابة وكذلك ذكره الواقدي عن حيىي بن عبد اهللا بن 

سنة قال والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن أيب قتادة أن أبا قتادة مات باملدينة سنة مخس ومخسني وهو ابن سبعني 
عبد الرمحن وعبد اهللا بن أيب قتادة وعمرو بن سليم الزرقي وعبد اهللا بن رباح األنصاري رووا عن أيب قتادة وإمنا 

محلوا العلم بعد أيام علي فلم يثبت هلم عن أحد ممن تويف يف أيام علي مساعة وروينا عن معمر عن عبد اهللا بن حممد 
عقيل أن معاوية بن أيب سفيان ملا قدم املدينة تلقته األنصار وختلف أبو قتادة مث دخل عليه بعد وجرى بينهما ما  بن

جرى ومعلوم أن معاوية إمنا قدمها حاجا قدمته األوىل يف خالفته سنة أربع وأربعني ويف تاريخ البخاري بإسناده عن 
مالك أن مروان بن احلكم أرسل إىل أيب قتادة وهو على املدينة أن  عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن

اغد معي حىت تريين مواقف النيب صىل اهللا عليه وسلم وأصحابه فانطلق مع مروان حىت قضى حاجته ومروان إمنا 
بن العاص  ويل املدينة يف أيام معاوية مث نزع عنها سنة مثان وأربعني واستعمل عليها سعيد بن العاص مث نزع سعيد

سنة أربع ومخسني وأمر عليها مروان قال النسائي يف سننه حدثنا حممد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج 
قال مسعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على سبع جنائز مجيعا فجعل الرجال يلون اإلمام والنساء يلني القبلة 

علي امرأة عمرة بن اخلطاب وابن هلا يقال له زيد وضعا مجيعا فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة 
واإلمام يومئذ سعيد بن العاص ويف الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغالم مما يلي اإلمام 

  فقال رجل 

السنة فتأمل سند هذا فأنكرت ذلك فنظرت إىل ابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب قتادة فقلت ما هذا قالوا هي 
  احلديث وصحته وشهادة نافع بشهود أيب قتادة هذه اجلنازة واألمري يومئذ سعيد بن العاص 



  وإمنا كانت إمرته يف خالفة معاوية سنة إثنان وأربعني إىل سنة أربع ومخسني كما قدمناه 
  وهذا مما ال يشك فيه عوام أهل النقل وخاصتهم 

موسى بن عبداهللا بن يزيد أن عليا صلى على أيب قتادة فكرب عليه سبعا وكان بدريا  فإن قيل فما تصنعون مبا رواه
ومبا رواه الشعيب قال صلى على أيب قتادة وكرب عليه ستا قلنا ال جتوز معارضة األحاديث الصحيحة املعلومة الصحة 

  وقالوا هي غلط بروايات التاريخ املنقطعة املغلوطة وقد خطأ األئمة رواية موسى هذه ومن تابعة 
  قاله البيهقي وغريه 

ويدل على أهنا غلط وجوه أحدها ما ذكرناه من األحاديث الصحيحة املصرحة بتأخري وفاته وبقاء مدته بعد موت 
  علي 

  الثاين أنه قال كان بدريا وأبو قتادة ال يعرف أنه شهد بدرا 
وغريهم أسامي من شهد بدرا من الصحابة  وقد ذكر عروة بن الزبري والزهري وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق

وليس يف شيء منها ذكر أيب قتادة فكيف جيوز رد الروايات الصحيحة اليت ال مطعن فيها مبثل هذه الرواية الشاذة 
  اليت قد علم خطؤها يقينا إما يف قوله وصلى عليه علي وإما يف قوله وكان بدريا 

ولعل بعض الرواة غلط من تسمية قتادة بن النعمان أو غريه إىل أيب قتادة وأما رواية الشعيب فمنقطعة أيضا غري ثابتة 
  فإن قتادة بن النعمان بدري وهو قدمي املوت 

  وأما املقام الثاين وهو أن حممد بن عمرو مل يدرك خالفة علي فقد تبني أن أبا قتادة تأخر عن خالفة علي 
  اعه من أيب محيد بل بينهما رجل فباطل أيضا وأما املقام الثالث وهو أن حممد بن عمرو مل يثبت مس

قال الترمذي يف جامعه حدثنا حممد بن بشار واحلسن بن علي اخلالل وسلمة بن شبيب وغري واحد قالوا حدثنا أبو 
عاصم حدثنا عبداحلميد بن جعفر حدثنا حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من 

 عليه و سلم منهم أبو قتادة بن ريعى فذكره وقال سعيد بن منصور يف سننه حدثنا هشيم أصحاب النيب صلى اهللا
حدثنا عبداحلميد بن جعفر عن حممد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا محيد الساعدي مع عشرة وهط من 

كبري حممد بن عمرو بن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أال أحدثكم فذكره وقال البخاري يف التاريخ ال
عطاء بن عياش بن علقمة العامري القرشي املدين مسع أبا محيد الساعدي وأبا قتادة وابن عباس روى عنه عبداحلميد 

بن جعفر وموسى بن عقبة وحممد بن عمرو بن حلحلة والزهري وأبو محيد تويف قبل الستني يف خالفة معاوية وأبو 
  ا فكيف نكر لقاء حممد هلما ومساعه منهما قتادة تويف بعد اخلمسني كما ذكرن

مث ولو سلمنا أن أبا قتادة تويف يف خالفة علي فمن أين ميتنع أن يكون حممد بن عمرو يف ذلك الوقت رجال ولو 
امتنع أن يكون رجال لتقاصر سنة عن ذلك مل ميتنع أن يكون صبيا مميزا وقد شاهد هذه القصة يف صغره مث أداها 

  ال يقدح يف روايته وحتمله اتفاقا وهو أسوة أمثالة يف ذلك  بعد بلوغه وذلك
  فرد األحاديث الصحيحة مبثل هذه اخلياالت الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة العلم واهللا املوفق 

وأما إدخال من أدخل بني حممد بن عمرو بن عطاء وبني أيب محيد الساعدي رجال فإن ذلك ال يضر احلديث شيئا 
ذلك رجالن عطاف بن خالد وعيسى بن عبداهللا فأما عطاف فلم يرضى أصحاب الصحيح إخراج  فإن الذي فعل

حديثه وال هو ممن يعارض به الثقات األثبات قال مالك ليس هو من مجال احملامل وقد تابع عبداحلميد بن جعفر على 
ال يقاوم عطاف بن خالد هبذين روايته حممد بن عمرو بن حلحلة كالمها قال عن حممد بن عمرو بن عطاء عن محيد و

  حىت تقدم روايته على روايتهما 



وقوله مل يصرح حممد بن عمرو بن حلحلة يف حديثه بسماع ابن عطاء من أيب محيد فكالم بارد فإنه قد قال مسع 
حممد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا يف نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكروا صالة النيب صلى 

اهللا عليه و سلم فقال أبو محيد وقد قال رأيت أبا محيد ومرة مسعت أبا محيد فما هذا التكلف البارد والتعنت الباطل 
يف انقطاع ما وصله اهللا وأما حديث عيسى بن عبداهللا فقال البيهقي اختلف يف امسه فقيل عيسى بن عبداهللا وقيل 

ف عليه يف ذلك فروى عن احلسن بن احلر عن عيسى بن عيسى بن عبدالرمحن وقيل عبداهللا بن عيسى مث اختل
عبداهللا عن حممد بن عمرو عن عياش أو عباس بن سهل عن أيب محيد وروى عن عتبة بن أيب احلكيم عن عبداهللا بن 

  عيسى عن العباس بن سهل عن أيب محيد ليس فيه حممد بن عطاء 
عن أيب محيد وبني فيه عبداهللا بن املبارك عن فليح  وروينا حديث أيب محيد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل

  مساع عيسى من عباس مع مساع فليح من عباس فذكر حممد بن عمرو بينهما وهم 
  آخر كالمه 

وهذا واهللا أعلم من ختليط عيسى أو من دونه فإن حديث عباس هذا ال ذكر فيه حملمد بن عمرو وال رواه حممد بن 
  عمرو عنه 

  وحنن نذكر حديثه 
قال الترمذي حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع 
أبو محيد وأبو أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة فذكروا صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى 

ليهما ووتر يديه فنحامها عن جنبيه وقال حسن صحيح اهللا عليه و سلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض ع
وقال أبو داود حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبدامللك بن عمرو أخربنا فليح حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو 

  محيد وأبو أسيد فذكره أطول من حديث الترمذي 
  ن سهل قال ورواه قال أبو داود ورواه عتبة بن أيب حكيم عن عبداهللا بن عيسى عن العباس ب

ابن املبارك أخربنا فليح قال مسعت عباس بن سهل حيدث فلم أحفظه فحدثنيه عيسى بن عبداهللا أنه مسعه من عباس 
  بن سهل قال حضرت أبا محيد 

  فهذا هواحملفوظ من رواية عباس ال ذكر فيه حملمد بن عمرو بوجه 
حدثنا عيسى بن عبداهللا بن مالك عن حممد بن عمرو  ورواه أبو داود من حديث أيب خيثمة حدثنا احلسن بن احلر

بن عطاء أحد بين مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان يف جملس فيه أبوه ويف اجمللس أبو هريرة 
  وأبو محيد وأبو أسيد هبذا اخلرب يزيد وينقص 

أعلم من ختليط عيسى أو من دونه ألن فهذا الذي غر من قال إن حممد بن عمرو مل يسمعه من أيب محيد وهذا واهللا 
حممدا قد صرح بأن أبا محيد حدثه به ومسعه منه ورواه حني حدثه به فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهل وإمنا 

وقع هذا ملا رواه حممد بن عمرو عن أيب محيد ورواه العباس بن سهل عن أيب محيد خلط بعض الرواة وقال عن حممد 
  بن عمرو عن العباس 

  وكان ينبغي أن يقول وعن العباس بالواو 
  ويدل على هذا أن عيسى بن عبداهللا قد مسعه من عباس كما يف رواية ابن املبارك 

فكيف يشافهه به عباس بن سهل مث يرويه عن حممد بن عمرو عنه فهذا كله بني أن حممد بن عمرو وعباس بن سهل 
  اشتركا يف روايته عن أيب محيد 



  اهللا وظهر أن هذه العلة اليت رمى هبا مما تدل على قوته وحفظه فصح احلديث حبمد 
وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية حممد بن عمرو وهكذا احلق يصدق بعضه بعضا وقد رواه 

  الشافعي من حديث إسحاق بن عبداهللا عن عباس بن سهل عن أيب محيد ومن معه من الصحابة 
اس عن أيب محيد وهذا ال ذكر فيه حملمد بن عمرو وهو إسناد متصل تقوم به احلجة ورواه فليح بن سليمان عن عب

  فال ينبغي اإلعراض عن هذا واالشتغال حبديث عبداحلميد بن جعفر والتعلق عليه بالباطل 
لوهم مث لو نزلنا عن هذا كله وضربنا عنه صفحا إىل التسليم أن حممد بن عمرو مل يدرك أبا قتادة فغايته أن يكون ا

قد وقع يف تسمية أيب قتادة وحده دون غريه ممن معه وهذا ال جيوز مبجرده تركه حديثه والقدح فيه عند أحد من 
األئمة ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر يسقط حديثه لذهبت األحاديث ورواهتا من أيدي 

  الناس 
يكون ذكر باقي الصحابة غلطا ويقدح يف قوله مسعت أبا محيد فهبه غلط يف تسميته أبا قتادة أفيلزم من ذلك أن 

ورأيت أبا محيد أو أن أبا محيد قال وأيضا فإن هذه اللفظة مل يتفق عليها الرواة وهي قوله فيهم أبو قتادة فإن حممد 
ومل  بن عمرو بن حلحلة رواه عن حممد بن عمرو بن عطاء ومل يذكر فيهم أبا قتادة ومن طريقه رواه البخاري

يذكرها وأما عبداحلميد بن جعفر فرواه عنه هشام ومل يذكرها ورواه عنه أبو عاصم الضحاك بن خملد وحيىي بن 
  سعيد فذكراها عنه وأظن عبداحلميد بن جعفر تفرد هبا 

 ومما يبني أهنا ليست بوهم أن حممد بن مسلمة قد كان يف أولئك الرهط ووفاته سنة ثالث وأربعني فإذا مل تتقاصر
سن حممد بن عمرو عن لقائه فكيف تتقاصر عن لقاء أيب قتادة ووفاته إما بعد اخلمسني عند األكثرين أو قبيل 

  األربعني عند بعضهم واهللا املوفق للصواب 

  وقال ابن القيم رمحه اهللا وهذا احلديث على شرط مسلم رواه مجاعة عن الزهري عن أيب بكر 

ه اهللا وقال سفيان بن عبدامللك مسعت ابن املبارك يقول مل يثبت حديث بن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمح
مسعود أنه رفع يديه يف أول تكبرية وقال ابن أيب حامت يف كتاب العلل سألت أيب عن هذا احلديث فقال هذا خطأ 

سلم افتتح فرفع يقال وهم فيه الثوري وروى هذا احلديث مجاعة عن عاصم فقالوا كلهم إن النيب صلى اهللا عليه و 
  يديه مث ركع فطبق ومل يقل أحد ما روى الثوري 

وقال احلاكم خرب ابن مسعود خمتصر وعاصم بن كليب مل خيرج حديثه يف الصحيح وليس كما قال فقد احتج به 
مسلم إال أنه ليس يف احلفظ كابن شهاب وأمثاله وأما إنكار مساع عبدالرمحن من علقمة فليس بشيء فقد مسع منه 

  هو ثقة وأدخل على عائشة وهو صيب و
  ولكن معارضة سامل عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبدالرمحن بن األسود ال تقبل 

وقال األثرم قال أبو عبداهللا كان وكيع يقول يف احلديث يعين ورمبا طرح يعين ذكر نفس احلديث مث قال أمحد عن 
مل يعد فقال يل أبو عبدالرمحن الوكيعي كان وكيع يقول عاصم بن كليب مسعته منه يعين من وكيع غري مرة فيه مث 

فيه يعين مث مل يعد وتبسم أمحد وقال أبو حامت البسيت يف كتاب الصالة له هذا احلديث له علة توهنه ألن وكيعا 
اختصره من حديث طويل ولفظة مث مل يعد إمنا كان وكيع يقوهلا يف آخر اخلرب من قبله وقبلها يعين فرمبا أسقطت 

  يعين وحكى البخاري تضعيفه عن حيىي بن آدم وأمحد بن حنبل وتابعهما عليه وضعفه الدارمي والدارقطين والبيهقي 
  وهذا احلديث روى بأربعة ألفاظ 



أحدها قوله فرفع يديه يف أول مرة مث مل يعد والثانية فلم يرفع يديه إال مرة والثالثة فرفع يديه يف أول مرة مل يذكر 
عة فرفع يديه مرة واحدة واإلدراج ممكن يف قوله مث مل يعد وأما باقيها فإما أن يكون قد روي باملعىن سواها والراب

  وإما أن يكون صحيحا 

  قال ابن القيم رمحه اهللا وقال عثمان الدارمي سألت أمحد بن حنبل عن هذا احلديث فقال ال يصح هذا احلديث 
  يقول هذا حديث واه  وقال حيىي بن حممد الذهلي مسعت أمحد بن حنبل

قال ابن القيم رمحه اهللا ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن يزيد ولفظه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا 
  افتتح الصالة رفع يديه قال ابن عيينة مث قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمته حيدث هبذا 

  وزاد فيه مث ال يعود فظنت أهنم قد لقنوه 
  هب سفيان إىل تغليط يزيد وقال اإلمام أمحد هذا حديث واه قال الشافعي ذ

وقال ابن عبدالرب تفرد به يزيد بن أيب زياد ورواه شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبداهللا مل يذكر أحد 
  منهم مث ال يعود 

  وقال حيىي بن معني يزيد بن أيب زياد ضعيف احلديث وقال ابن عدي ليس بذاك 
  ميدي الكبري قلنا للمحتج هبذا إمنا رواه يزيد ويزيد يزيد وقال احل

  وقال أمحد يف رواية عنه ال يصح عنه هذا احلديث 
وقال الدارمي ومما حيقق قول سفيان أهنم لقنوة هذه الكلمة أن الثوري وزهري بن معاوية وهشيما وغريهم من أهل 

  املعلم مل جييئوا هبا إمنا جاء هبا من مسع منه بأخرة 
قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أيب زياد عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن الرباء بن 

  عازب قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه إذا افتتح الصالة مث ال يعود وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفيان فلما قدمت الكوفة مسعته يقول ي

  وظننت أهنم لقنوه 
فهذه ثالثة أوجه عن يزيد فلو قدر أنه من احلفاظ األثبات وقد اختلف حديثه لوجب تركه والرجوع إىل األحاديث 

  الثابتة اليت مل ختتلف مثل حديث الزهري عن سامل عن أبيه وحنوها 
  رب املختلف يف غاية البطالن فمعارضتها مبثل هذا احلديث الواهي املضط
  قال احلاكم وإبراهيم بن بشار ثقة مأمون 

  وقال ابن معني ليس بشيء 
  وقال أمحد يأيت عن سفيان بالطامات حىت كأنه ليس سفيان 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واختلف يف وقت هذا الدعاء الذي يف آخر الصالة ففي سنن أيب داود 
ا قال وإذا سلم قال ويف صحيح مسلم روايتان إحدامها مث يكون من آخر ما يقول بني التشهد كما ذكره هن

  والتسليم اللهم اغفر يل إىل آخره والرواية الثانية قال وإذا سلم قال اللهم اغفر يل كما ذكره أبو داود 
و سلم بالليل وظاهر هذا أن ويف هذا احلديث شيء آخر وهو أن مسلما أدخله يف باب صالة النيب صلى اهللا عليه 

هذا االفتتاح كان يف قيام الليل وقال الترمذي وابن حبان يف صحيحه يف هذا احلديث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 



و سلم إذ قام إىل الصالة املكتوبة كرب مث قال احلديث وروى النسائي من حديث حممد بن املنكدر عن جابر قال 
  سلم إذا استفتح الصالة كرب مث قال إن صاليت ونسكي وحمياي  كان النيب صلى اهللا عليه و

  وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني وذكر دعاء بعده 
  قال النسائي هذا حديث محصي رجع إىل املدينة مث إىل مكة 

س أحد الثقات وإمنا علته أنه من رواية قطن قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا قال ابن القطان محيد بن قي
بن نسري عن جعفر بن سليمان عن محيد وقطن وإن كان روى عنه مسلم فكان أبو زرعة حيمل عليه ويقول روى 

عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه وجعفر أيضا خمتلف فيه فليس ينبغي أن حيمل على 
   شيء جاء به عنه من خيتلف فيه محيد وهو ثقة بال خالف يف

٣   

قال احلافظ مشس الدين ابن القيم وأعل هذا احلديث بأن ابن إسحاق رواه عن مكحول وهو مدلس مل يصرح 
  بسماعه من مكحول 

  وإمنا عنعنه واملدلس إذا عنعن مل حيتج حبديثه وكذلك رواه أبو داود 
  سحاق قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن سعد عن حممد بن إ

  فذكر مساعه فيه من مكحول فصار احلديث بذلك موصوال صحيحا 
وقد رواه البخاري يف كتاب القراءة خلف اإلمام وقال هو صحيح ووثق إبن إسحاق وأثىن عليه واحتج حبديثه فيه 

  مث رواه من غري حديث ابن إسحاق أيضا وقال هو صحيح 

ل البيهقي هذا احلديث بابن أكيمة وقال تفرد به وهو جمهول ومل قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أع
  يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه حيدث سعيد بن املسيب 

  واختلفوا يف امسه 
  فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري 

  والبخاري وأبو داود وقوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله حممد بن حيىي الذهلي صاحب الزهريات 
  واستدلوا على ذلك برواية األوزاعي حني ميزه من احلديث وجعله من قول الزهري 

  قال وكيف يكون ذلك من قول أيب هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف اإلمام 
  فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غريه هذا التعليل ضعيف فإن ابن أكيمة من التابعني وقد حدث هبذا 

ومل ينكره عليه أعلم الناس بأيب هريرة وهو سعيد بن املسيب وال يعلم أحد قدح فيه وال جرحه مبا يوجب احلديث 
  ترك حديثه ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا 

  كما قال الترمذي 
  وقوله فانتهى الناس وإن كان الزهري قاله 

رين بل كالمها صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر فقد رواه معمر عن الزهري قول أيب هريرة وأي نتاف بني األم
  وقاله الزهري كما قاله هؤالء وقاله معمر أيضا كما قال أبو داود 



  فلو كان قول الزهري له علة يف قول أيب هريرة لكان قول معمر له علة يف قول الزهري وأن جنعل ذلك كالم معمر 
اءة خلف اإلمام فاحملفوظ عن أيب هريرة أنه قال اقرأ هبا يف وقوله كيف يصح ذلك عن أيب هريرة وهو يأمر بالقر

  نفسك وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ هبا حال اجلهر 
ولعله قال له يقرأ هبا يف السر والسكتات ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه فيه غريه من الصحابة واألخذ بروايته 

زيد بن وافد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن حممود أنه  أوىل وقد روى الدارقطين والبيهقي من حديث
مسع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم جيهر بالقراءة فقلت رأيتك صنعت يف صالتك شيئا قال وما ذاك 

عض قلت مسعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم جيهر بالقراءة قال نعم صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ب
الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال هل منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة قلنا 

نعم يارسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقول مايل أنازع القرآن ال يقرأن أحد منكم شيئا من 
  الدراقطين إسناده حسن ورجاله ثقات  القرآن إذا جهرت بالقراءة إال بأم القرآن قال

قال البيهقي وزيد بن وافد ثقة ومكحول مسع هذا احلديث من حممود بن الربيع ومن ابنه نافع بن حممود ونافع بن 
  حممود وأبوه حممود بن الربيع مسعا من 

  عبادة بن الصامت 
أيب عائشة عن رجل من أصحاب النيب  وروى البيهقي من طريق سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن حممد بن

صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلكم تقرأون واإلمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فال 
  تفعلوا إال أن يقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب رواه مجاعة عن سفيان 
هم ثقة فترك ذكر أمسائهم يف اإلسناد ال يضر إذا قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كل

مل يعارضه ما هو أصح منه ولكن هلذا احلديثة علة وهي أن أيوب خالف فيه خالدا ورواه عن أيب قالبة عن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم مرسال وهو كذلك يف تاريخ البخاري عن مؤمل عن إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب قالبة 

  صلى اهللا عليه و سلم عن النيب 
وأما حديث جابر يرفعه من كان له إمام قراءة اإلمام له فقراءة فله علتان إحدامها أن شعبة والثوري وابن عيينة وأبا 
عوانة ومجاعة من احلفاظ رووه عن موسى بن أيب عائشة عن عبد اهللا بن شداد مرسال والعلة الثانية أنه ال يصح رفعه 

ال احلاكم مسعت سلمة بن حممد يقول سألت أبا موسى الرازي احلافظ عن احلديث املروي عن وإمنا املعروف وقفه ق
النيب صلى اهللا عليه و سلم من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة فقال مل يصح فيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال احلاكم أعجبين هذا ملا مسعته فإن  شيء إمنا اعتمد مشاخينا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود والصحابة
أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي حتت أدمي السماء وقد رفعه جابر اجلعفي وليث بن أيب سلم عن أيب 

  الزبري عن جابر وتابعهما من هو أضعف منهما أو مثلهما 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وصحح الدارقطين هذا احلديث 

  ل احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد صححه ابن خزمية وأبو حامت وابن حبان واحلاكم قا
  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قاله اجلماعة ومسلم أخرج له من روايته عن أخيه عقمة عن أبيه وائل 



ث عبد اهللا بن سعيد املقربي عن أبيه عن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال الترمذي وقد روى من حدي
  أيب هريرة 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم كان يضع يديه قبل ركبتيه 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم قال ابن املنذر وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتني منسوخ وقال 

  لمة بن كهيل حدثنا أيب عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن هذا القائل وحدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي بن س

  سعد عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتني فأمرنا بالركبتني قبل اليدين مت كالمه 
وهذا احلديث هو يف الصحيحني عن مصعب بن سعد قال صليت إىل جنب أيب فجعلت يدي بني ركبيت فنهاين عن 

نا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب فهذا هو املعروف ذلك فعدت فقال ال تصنع هذا فإنا ك
عن سعد أن املنسوخ هو قصة التطبيق ووضع األيدي على الركب ولعل بعض الرواة غلط فيه من موضع اليدين 

  على الركبتني إىل وضع اليدين قبل الركبتني 
ن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن اخلطاب وبه قال قال ابن املنذر وقد اختلف أهل العلم يف هذا الباب فم

  النخعي ومسلم بن يسار والثور والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة 
  وقالت طائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك 

  وقال األوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وروى عن ابن عمر فيه حديث 
  ديث سعد ففي إسناده مقال أما ح

  ولو كان حمفوظا لدل على النسخ غري أن احملفوظ عن مصعب عن أبيه حديث بنسخ التطبيق 
وقد روى الدارقطين من حديث حفص بن غياث عن عاصم األحول عن أنس قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إبراهيم بن موسى عن حممد بن فضيل عن عبد و سلم احنط بالتكبري فسبقت ركبتاه يديه وروى البيهقي من حديث 
اهللا بن سعيد عن جده عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 
وال يربك بروك اجلمل قال البيهقي وكذلك رواه أبو بكر بن أيب شيبة عن حممد بن فضيل إال أن عبد اهللا بن سعيد 

  يف قلت قال أمحد والبخاري متروك املقربي ضع
  وهذا احلديث الذي أشار إليه الترمذي هو خالف حديث األعرج عنه 

وقد روى ابن خزمية يف صحيحه من حديث حيىي بن سلمة بن كهل عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا 
على حيىي بن سلمة بن كهيل وقد قال نضع اليدين قبل الركبتني فأمرنا بالركبتني قبل اليدين وهذا احلديث مداره 

النسائي ليس بثقة وقال البخاري يف أحاديثه مناكري قال البيهقي احملفوظ عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق 
  وإسناد هذه الرواية ضعيف وكذلك قال احلازمي وغريه 

وحديث أيب هريرة قد اختلف فيه  والراجح البداءة بالركبتني لوجوه أحدها أن حديث وائل بن حجر مل خيتلف عليه
  كما ذكرنا 

  الثاين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن التشبه باجلمل يف بروكه واجلمل إذا برك إمنا يبدأ بيديه قبل ركبتيه 
وهذا موافق لنهيه صلى اهللا عليه و سلم عن التشبه باحليوانات يف الصالة فنهى عن التشبه بالغراب يف النقر 

  ت كالتفات ثعلب والتفا
  وافتراش كافتراش السبع 



  وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع األيدي يف السالم كأذناب اخليل وبروك كربوك البعري 
  الثالث حديث أنس من رواية حفص بن غياث عن عاصم األحول عنه ومل خيتلف 

وأما املوقوف فقال البيهقي الرابع أنه ثابت عن عمر بن اخلطاب وأما حديث عبد اهللا ابنه فاملرفوع منه ضعيف 
املشهور عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فلريفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فهذا هو 

  الصحيح عنه 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 

  فصل يف سياق صالة رسول اهللا

ظن أن التخفيف الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتادة  صلى اهللا عليه و سلم وبيان اتفاق األحاديث فيها وغلط من
سراق الصالة والنقارون هلا ففي الصحيحني عن الرباء بن عازب قال رمقت الصالة مع حممد صلى اهللا عليه و سلم 

فوجدت قيامه فركعته فاعتدالة بعد ركوعه فسجدته فجلسته بني السجدتني فسجدته فجلسته ما بني التسليم 
  ريبا من السواء لفظ مسلم واالنصراف ق

ويف صحيح مسلم أيضا عن شعبة عن احلكم قال غلب على الكوفة رجل قد مساه زمن ابن األشعث فأمر أبا عبيدة 
بن عبد اهللا أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قلم قدر ما أقول اللهم ربنا لك احلمد ملء 

شيء بعد أهل الثناء واجملد ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال  السموات وملء األرض وملء ما شئت من
ينفع ذا اجلد منك اجلد قال احلكم فذكرت ذلك لعبدالرمحن بن أيب ليلى فقال مسعت الرباء بن عازب يقول كانت 

قريبا من  صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بني السجدتني
  السواء 

  وروى البخاري هذا احلديث وقال فيه ما خال القيام والقعود قريبا من السواء 
  وال شك أن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان يف الطول على بقية األركان 

  وملا كان صلى اهللا عليه و سلم يوجز القيام ويستويف بقية األركان 

  صارت صالته قريبا من السواء 
  احدة من الروايتني تصدق األخرى فكل و

والرباء تارة قرب ومل حيدد فلم يذكر القيام والقعود وتارة استثىن وحدد فاحتاج إىل ذكر القيام والقعود وقد غلط 
بعضهم حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنه استثىن القيام من الركوع والقعود بني السجدتني فإنه كان 

  با من بقية األركان خيفضهما فلم يكونا قري
  فإهنما ركنان قصريان 

  وهذا من سوء الفهم فإن سياق احلديث يبطله فإنه قد ذكر هذين الركنني بأعياهنما فكيف يذكرمها مع بقية األركان 
وخيرب عنهما بأهنما مساويان هلا مث يستثنيهما منها وهل هذا إال مبنزلة قول القائل قام زيد وعمرو وبكر وخالد إال 

دا وعمرا وقد ثبت تطويل هذين الركنني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف عدة أحاديث صحيحة صرحية أحدها زي
هذا وقد استدل الرباء بن عازب على إصابة أيب عبيدة يف تطويله ركن االعتدال من الركوع بقوله كانت صالة 



  بني السجدتني قريبا من السواء  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وركوعه وإذا رفع رأسه وسجوده وما
ولو كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيفف هذين الركنني ألنكر الرباء صالة أيب عبيدة ومل يرو عن رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم ما يتضمن تصويبه 
أوجز  ومنها ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث محاد بن سلمة أخربنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد

صالة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متام كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متقاربة وكانت 
  صالة أيب بكر متقاربة فلما كان عمر مد يف صالة الفجر 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده قام حىت نقول قد أوهم مث يسجد ويقعد بني
  السجدتني حىت نقول قد أوهم 

  رواه مسلم هبذا اللفظ 
ورواه أبو داود من حديث محاد بن سلمة أخربنا ثابت ومحيد عن أنس قال ما صليت خلف رجل أوجز صالة من 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف متام وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قال مسع اهللا ملن محده قام حىت 

قد أوهم مث يكرب مث يسجد وكان يقعد بني السجدتني حىت نقول قد أوهم فجمع أنس رضي اهللا عنه يف هذا  نقول
احلديث الصحيح بني اإلخبار عن إجياز رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإمتامها وأن من إمتامها إطالة االعتدالني 

  جدا كما أخرب به 
أمت فيشبه واهللا أعلم أن يكون اإلجياز عاد إىل القيام واإلمتام إىل الركوع وقد أخرب أنه ما رأى أوجز صالة منها وال 

والسجود وركين األعتدال فهذا تصري الصالة تامة موجزة فيصدق قوله ما رأيت أوجز منها وال أمت ويطابق هذا 
ركوع والسجود حديث الرباء املتقدم وأحاديث أنس كلها تدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطيل ال

  واالعتدالني زيادة على ما يفعله أكثر األئمة ويعنادونه 
  وروايات الصحيحني تدل على ذلك 

ففي الصحيحني عن محاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إين ال آلو أن أصلي بكم كما كان رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم يصلي بنا 

ونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حىت يقول القائل قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنع
  قد نسي وإذا رفع رأسه يف السجدة مكث حىت يقول القائل قد نسي 

  ويف لفظ وإذا رفع رأسه بني السجدتني 
  ويف رواية 

  للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان يصلي 
  وإذا رفع رأسه من الركوع قام حىت نقول قد نسي وهذا يبني أن إطالة ركين االعتدالني مما ضيع من عهد ثابت 

وهلذا قال فكان أنس يصنع شيئا ال أراكم تفعلونه وهذا واهللا أعلم مما أنكره أنس مما أحدث الناس يف الصالة حيث 
   عليه و سلم قال ما أعلم شيئا مما كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا

قيل وال الصالة قال أو ليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم فقول ثابت أهنم مل يكونوا يفعلون كفعل أنس وقول أنس 
إنكم قد أحدثتم فيها يبني ذلك أن تقصري هذين الركنني هو مما أحدث فيها ومما يدل على أن السنة إطالتهما أن 

يل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران وركع حنوا من قيامه ورفع حنوا من النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بالل
  ركوعه وسجد حنوا من قيامه وجلس حنوا من سجوده متفق عليه 



ويف صحيح مسلم عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك 
  هما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد احلمد ملء السموات وملء األرض وما بين

  ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت 
  وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك 
الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا احلمد ملء السموات وملء ما شئت من شيء بعد أهل 

  أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ويف صحيح مسلم حنوه من حديث عبد اهللا بن أيب أويف 
وزاد بعد قوله وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرين بالثلج والربد واملاء البارد اللهم طهرين من الذنوب 

خلطايا كما ينقى الثوب االبيض من الوسخ فهذه االذكار والدعوات وحنوها واهللا أعلم من اليت كان يقوهلا يف وا
حديث أنس أنه كان ميكث بعد الركوع حىت يقولوا قد أوهم ألنه ليس حمل سكوت فجاء الذكر مفسرا يف هذه 

ن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد االحاديث وروى النسائي وأبو داود عن سعيد بن جبري قال مسعت أنس ب
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذا الفىت يعين عمر بن عبدالعزيز 

  قال فحزرنا يف ركوعه عشر تسبيحات ويف سجوده عشر تسبيحات وإسناده ثقات 
ي وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إين ال ويف صحيح مسلم عن أيب قزعة قال أتيت أبا سعيد اخلدر

أسألك عما يسألك هؤالء عنه أسألك عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال مالك يف ذلك من خري 
فأعادها عليه فقال كانت صالة الظهر تقام فينطلق أحدنا إىل البقيع فيقضي حاجته مث يأيت أهله فيتوضأ مث يرجع إىل 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الركعة األوىل ويف رواية مما يطوهلا ويف هذا ما يدل على أن أبا سعيد املسجد 
  رأي أن صالة الناس يف زمانه أنقص مما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعلها 

  وهلذا قال للسائل مالك يف ذلك من خري 
يقرأ يف الفجر بالستني إىل املائة ومن املتيقن أنه صلى اهللا عليه و سلم ويف الصحيحني أنه صلى اهللا عليه و سلم كان 

  مل تكن 

  قراءته يف الصالة هذا 
  بل ترتيال بتدبري وتأن 

وروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف املغرب بسورة األعراف فرقها يف 
ى اهللا عليه و سلم قرأ يف املغرب بطويل الطوليني يريد األعراف كما جاء ركعتني وأصله يف الصحيح أن النيب صل

  مفسرا يف رواية النسائي 
  ويف الصحيحني عن جبري بن مطعم أنه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور 

عرفا فقالت يا بين لقد ويف الصحيحني عن ابن عباس عن أم الفضل بنت احلارث أهنا مسعته وهو يقرأ واملرسالت 
  ذكرتين بقراءتك هذه السورة إهنا آلخر ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هبا يف املغرب 

  وهذا يدل على أن هذا الفعل غري منسوخ ألنه كان يف آخر حياته صلى اهللا عليه و سلم 
عليه و سلم مشقة السجود عليهم فقال  وقد روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال شكا أصحاب النيب صلى اهللا

  استعينوا بالركب قال ابن عجالن هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طاله السجود وأعيا 
وهذا يدل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطيل السجود حبيث حيتاج الصحابة إىل االعتماد على ركبهم 



  وهذا ال يكون مع قصر السجود 
أنه صلى اهللا عليه و سلم قال إين ألقوم يف الصالة وأنا أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز  ويف الصحيحني

فيها خمافة أن أشق على أمه وأما ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يفا فاملراد به واهللا أعلم أن صالته كانت بعد الفجر كان يقرأ يف الفجر بقاف والقرآن اجمليد وكانت صالته بعد ختف

ختفيفا يعين أنه كان يطيل قراءة الفجر وخيفف قراءة بقية الصلوات لوجهني أحدمها أن مسلما روى يف صحيحه عن 
مساك بن حرب قال سألت جابر بن مسرة عن صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال كان خيفف الصالة وال يصلي 

الء قال وأنبأين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الفجر بقاف والقرآن اجمليد وحنوها فجمع صالة هؤ
  بني وصف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ يف الفجر بقاف 

  سلم اليت ما زال يصليها  الثاين أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و
ومل يذكر أحد أنه نقص يف آخر أمره من الصالة وقد أخربت أم الفضل عن قراءته يف املغرب باملرسالت يف آخر 

  اآلمر وأمجع الفقهاء أن السنة يف صالة الفجر أن يقرأ بطوال املفصل 
حذفهم بل يتم الصالة والثاين أنه مل وأما قوله وال يصلي صالة هؤالء فيحتمل أمرين أحدمها أنه مل يكن حيذف ك

  يكن يطيل القراءة إطالتهم 
ويف مسند أمحد وسنن النسائي عن عبد اهللا بن عمر قال إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليأمرنا بالتخفيف 

مر أصحابه أن وإن كان ليؤمنا بالصافات وهذا يدل على أن الذي أمر به هو الذي فعله فإنه صلى اهللا عليه و سلم أ
يصلوا مثل صالته وهلذا صلى على املنرب وقال إمنا فعلت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت وقال مالك بن احلويرث 

  وصاحبه صلوا كما 

رأيتموين أصلي وذلك أنه ما من فعل يف الغالب إال ويسمي خفيفا بالنسبة إىل ما هو أطول منه وطويال بالنسبة إىل 
ميكن حتديد التخفيف املأمور به يف الصالة باللغة وال بالعرف ألنه ليس له عادة يف العرف ما هو أخف منه فال 

اديرها إىل كالقبض واحلزر واالحياء واالصطياد حىت يرجع فيه إليه بل هو من العبادات اليت يرجع يف صفاهتا ومق
الشارع كما يرجع إليه يف أصلها ولو جاز الرجوع فيه إىل العرف الختلفت الصالة الشرعية اختالفا متباينا ال 

ينضبط ولكان لكل أهل عصر ومصر بل ألهل الدرب والسكة ولكك حمل لكل طائفة غرض وعرف وإرادة يف 
وجعل السنة تابعة ألهواء الناس فال يرجع يف  مقدار الصالة خيالف عرف غريهم وهذا يفضي إىل تغيري الشريعة

التخفيف املأمور به إال إىل فعله صلى اهللا عليه و سلم فإنه كان يصلي وراء الضعيف والكبري وذو احلاجة وقد أمرنا 
بالتخفيف ألجلهم فالذي كان يفعله هو التخفيف إذ من احملال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة مث يفعل خالفه مع وجود 

  العلة إال أن يكون منسوخا  تلك
ويف صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن طول صالة الرجل وقصر خطبته 

  مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة وإن من البيان سحرا 
كون عاما يف مجيع الصلوات وإما أن فجعل طول الصالة عالمة على فقه الرجل وأمر بإطالتها وهذا األمر إما أن ي

يكون املراد به صالة اجلمعة فإن كان عاما فظاهر وإن كان خاصا باجلمعة مع كون اجلمع فيها يكون عظيما وفيه 
الضعيف والكبري وذو احلاجة وتفعل يف شدة احلر ويتقدمها خطبتان ومع هذا فقد أمر بإطالتها فما الظن بالفجر 

الربد والراحة مع قلة اجلمع وقد روى النسائي يف سننه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ وحنوها اليت تفعل وقت 
يف الفجر بالروم ويف سنن أيب داود عن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا دحضت الشمس 



لصبح فإنه كان يطيلها صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إال ا
وقد روى اإلمام أمحد والنسائي بإسناد على شرط مسلم عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة قال ما صليت وراء 
أحد أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فالن قال سليمان كان يطيل الركعتني األوليني من الظهر 

غرب بقصار املفصل ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل ويقرأ يف الصبح وخيفف األخريني وخيفف العصر ويقرأ يف امل
بطوال املفصل ويف الصحيحني عن أيب برزة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي الصبح فينصرف 
الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ يف الركعتني أو إحدامها ما بني الستني إىل املائة لفظ البخاري وهذا يدل على 

  أمرين شدة التغليس هبا وإطالتها 
فإن قيل ما ذكرمتوه من األحاديث معارض مبا يدل على نقضه وإن السنة هي التخفيف فروى أبو داود يف سننه من 

حديث ابن وهب أخربين سعيد بن عبدالرمحن بن أيب العمياء أن سهل بن أيب أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه علي 
  من عمر بن عبدالعزيز وهو أمري أنس بن مالك باملدينة يف ز

املدينة فإذا هو يصلي صالة خفيفة كأهنا صالة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرمحك اهللا أرأيت هذه الصالة 
املكتوبة أم شيء تنفله قال إهنا للمكتوبة وإهنا لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول ال تشددوا على 

  م فإن قوما شددوا على أنفسكم فشدد عليهم فتلك بقاياهم يف الصوامع والديار أنفسكم فيشدد عليك
  رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وسهل بن أيب أمامة وثقه حيىي بن معني وغريه 

وروى له مسلم ويف الصحيحني عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوجز الصالة ويكلمها ويف 
ا عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صالة وال أمت من صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم زاد الصحيحني أيض

البخاري وإن كان ليسمع بكاء الصيب فيخفف خمافة أن تفنت أمه ويف سنن أيب داود عن رجل من جهينة أنه مسع 
أدري أنسي رسول اهللا صلى اهللا عليه  النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الصبح إذا زلزت يف الركعتني كلتيهما فال

و سلم أم عمدا فعل ذلك ويف صحيح مسلم عن جابر بن مسرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الظهر 
  بالليل إذا يغشى ويف العصر حنو ذلك 

الكافرون و قل هو ويف سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب قل ياأيها 
  اهللا أحد 

ويف سنن ابن ماجه عن عمرو بن حريث قال كأين أمسع صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف صالة 
  الغداة فال أقسم باخلنس اجلوار الكنس 

ء ذات ويف سنن أيب داود عن جابر بن مسرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر والعصر بالسما
  الربوج والسماء والطارق وشبههما 

ويف صحيح مسلم عنه أيضا قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر بالليل إذا يغشى ويف العصر حنو 
  ذلك ويف الصبح أطول من ذلك 

ويف بعض السنن  ويف الصحيحني عن الرباء أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قرأ يف العشاء بالتني والزيتون يف السفر
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قرأ يف الصبح باملعوذتني ويف الصحيحني عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قال ملعاذ أفتان أنت يامعاذ هال صليت بسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى 
ه و سلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا علي

الضعفيف والسقيم والكبري وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء ورواه ابن ماجه من حديث عثمان بن أيب 



  العاص 
ويف صحيح مسلم عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسمع بكاء الصيب مع أمه وهو يف الصالة 

  ورة اخلفيفة أو بالسورة القصرية فيقرأ بالس
  فاجلواب أنه ال تعارض حبمد اهللا بني هذه األحاديث بل هي أحاديث يصدق بعضها بعضا 

وأن ما وصفه أنس من ختفيف النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته هو مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم وهو 
قد أوهم ووصف صالة عمر بن عبدالعزيز بأهنا تشبه صالة الذي وصف تطويله ركين االعتدال حىت كانوا يقولون 

النيب صلى اهللا عليه و سلم مع أهنم قدروها بعشر تسبيحات والتخفيف الذي أشار إليه أنس هو ختفيف القيام مع 
تطويل الركوع والسجود كما جاء مصرحا به فيما رواه النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم 

  لنا على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال ياجارية هلمي لنا وضوءا قال دخ
ما صليت وراء إمام أشبه بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من إمامكم هذا قال زيد وكان عمر بن عبدالعزيز 

قه ابن معني يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد املخزومي وث
  وقال أمحد ثقة صحيح احلديث 

وقد جاء هذا صرحيا يف حديث عمران بن حصني ملا صلى خلف علي بالبصرة قال لقد ذكرين هذا صالة رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وكانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معتدلة كان خيفف القيام والقعود ويطيل 

م قول أنس كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متقاربة وحديث الرباء بن الركوع والسجود وقد تقد
  عازب أن قيامه صلى اهللا عليه و سلم وركوه وسجوده كان قريبا من السواء 

  فهذه األحاديث كلها تدل على معىن واحد وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود وخيفف القيام 
مراء الذين أنكر الصحابة صالهتم من إطالة القيام على ما كان النيب صلى اهللا وهذا خبالف ما كان يفعله بعض األ

  عليه و سلم يفعله غالبا وختفيف الركوع والسجود واالعتدالني 
وهلذا انكر ثابت عليهم ختفيف االعتدالني وقال كان أنس يصنع شيئا ال أراكم تصنعونه وحديث ابن أيب العمياء إمنا 

ت خفيفة وأنس فقد وصف خفة صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم وأهنا أشبه شيء بصالة فيه أن صالة أنس كان
عمر بن عبدالعزيز مع تطويل الركوع والسجود واالعتدالني وأحاديثه التتناقض والتخفيف أمر نسيب إضايف فعشر 

األحاديث الصحيحة تسبيحات وعشرون آية أخف من مائة تسبيحة ومائيت آية فأي معارضة يف هذا ملا تقدم من 
  الصرحية 

وأما ختفيف النيب صلى اهللا عليه و سلم عند بكاء الصيب فال يعارض ما ثبت عنه من صفة صالته بل قد قال يف 
  احلديث نفسه إين أدخل يف الصالة وأنا أريد أن أطليها فأمسع بكاء الصيب فأجتوز 

اخلوف وكل ما ثبت عنه من التخفيف فهو  فهذا ختفيف لعارض وهو من السنة كما خيفف صالة السفر وصالة
لعارض كما ثبت عنه أنه قرأ يف السفر يف العشاء بالتني والزيتون وكذلك قراءته يف الصبح باملعوذتني فإنه كان يف 

السفر ولذلك رفع اهللا تعاىل اجلناح عن األمة يف قصر الصالة يف السفر واخلوف والقصر قصران قصر األركان 
اجتمع السفر واخلوف اجتمع القصران وإن انفرد السفر وحده شرع قصر العدد وإن انفرد وقصر العدد فإن 

  اخلوف وحده شرع قصر األركان 
وهبذا يعلم سر تقييد القصر املطلق يف القرآن باخلوف والسفر فإن القصر املطلق الذي يتناول القصرين إمنا يشرع 



  عند اخلوف والسفر 
  قصر إما يف العدد وإما فإن انفرد أحدمها بقي مطلق ال

يف القدر ولو قدر أنه صلى اهللا عليه و سلم خفف الصالة ال لعذر كان يف ذلك بيان اجلواز وإن االقتصار على ذلك 
  للعذر وحنوه يكفي يف أداء الواجب 

وهلذا  فأما أن يكون هو السنة وغريه مكروه مع أنه فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف أغلب أوقاته فحاشى وكال
رواته عنه أكثر من رواة التخفيف والذين رووا التخفيف رووه أيضا فال تضرب سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم بعضها ببعض بل يستعمل كل منها يف موضعه 
وختفيفه إما لبيان اجلواز وتطويله لبيان األفضل وقد يكون ختفيفه لبيان األفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف 

التخفيف يف موضعه أفضل والتطويل يف موضعه أفضل ففي احلالتني ما خرج عن األفضل وهذا الالئق حباله فيكون 
صلى اهللا عليه و سلم وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته وهو الالئق مبن اقتدى به وأئتم به صلى اهللا عليه و 

  سلم 
علمهم بالقصة وسياقها فإن معاذا صلى مع النيب  وأما حديث معاذ فهو الذي فنت النقارين وسراق الصالة لعدم

  صلى اهللا عليه و سلم عشاء اآلخرة مث ذهب إىل بين عمرو بن عوف بقباء فقرأ هبم سورة البقرة 
هكذا جاء يف الصحيحني من حديث جابر أنه استفتح هبم بسورة البقرة فانفرد بعض القوم وصلى وحده فقيل نافق 

وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتاه فأخربه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فالن فقال واهللا ما نافقت 
  حينئذ أفتان أنت يامعاذ هال صليت بسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى 

  وهكذا نقول إنه يستحب إن يصلي العشاء هبذه السور وأمثاهلا 
الة ومن املعلوم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يؤخر العشاء اآلخرة فأي متعلق يف هذا للنقارين وسراق الص

وبعد ما بني بين عمرو بن عوف وبني السمجد مث طول سورة البقرة فهذا الذي أنكره النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وهو موضع اإلنكار وعليه حيمل احلديث اآلخر ياأيها الناس 

 يكونوا ينفرون من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال ممن يصلي بقدر إن منكم منفرين ومعلوم أن الناس مل
  صالته وإمنا ينفرون ممن يزيد يف الطول على صالته فهذا الذي ينفر 

وأما إن قدر نفور كثري ممن ال يأتون الصالة إال وهم كساىل وكثري من الباطولية الذين يعتادون النقر كصالة 
 الصالة ذوق وال هلم فيها راحة بل يصليها أحدهم استراحة منها ال هبا فهؤالء ال عربة املنافقني وليس هلم يف

بنفورهم فإن أحدهم يقف بني يدي املخلوق معظم اليوم ويسعى يف خدمته أعظم السعي فال يشكو طول ذلك وال 
نسبة إىل وقوفه يف خدمة يتربم به فإذا وقف بني يدي ربه يف خدمته جزءا يسريا من الزمان وهو أقل القليل بال

املخلوق استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكا منه وكأنه واقف على اجلمر يتلوى ويتقلى ومن كانت هذه كراهته 
  خلدمة ربه والوقوف بني يديه فاهللا تعاىل أكره هلذه اخلدمة منه واهللا املستعان 

دي وأبوه وعمه مامنهم من يعرف وقد ذكره ابن قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا قال ابن القطان السع
  السكن يف كتاب الصحابة يف الباب الذي ذكر فيه رجاال ال يعرفون 



قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان فأما سفيان فقال ورفع هبا 
  صوته وأما شعبة فقال خفض هبا صوته ذكره الترمذي 

  بخاري حديث سفيان أصح وأخطأ شعبة يف قوله خفض هبا صوته قال ال
  ويف هذا احلديث أمور أربعة أحدها اختالف شعبة وسفيان يف رفع وخفض 

الثاين اختالفهما يف حجر فشعبة يقول حجر أبو العنبس والثوري يقول حجر بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة 
  قول الثوري 

  الثالث أنه ال يعرف حال حجر 
  الرابع أن الثوري وشعبة اختلفا 

فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل بن حجر وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل 
والدارقطين ذكر رواية الثوري وصححها ومل يره منقطعا بزيادة شعبة علقمة بن وائل يف الوسط وفيه نظر وهلذه 

  العلة مل يصححه الترمذي 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وروى احلاكم حديث أيب هريرة يف املستدرك بلفظ آخر من حديث 
الزهري عن أيب سلمة وسعيد عن أيب هريرة قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فرغ من أم القرآن رفع 

  صوته وقال آمني 
  قال احلاكم هذا حديث حسن صحيح 

مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا حديث اجلمعة على من مسع النداء قال عبد احلق الصحيح أنه موقوف قال احلافظ 
وفيه أبو سلمة بن نبيه قال ابن القطان ال يعرف بغري هذا وهو جمهول وفيه أيضا الطائي جمهول عند ابن أيب حامت 

ول احلال وفية أيضا قبيصة قال النسائي كثري ووثقة الدارقطين وفيه أيضا عبد اهللا بن هارون قال ابن القطان جمه
   ٤اخلطأ وأطلق وقيل كثري اخلطأ على الثوري وقيل هو إال يف الثوري 

  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا أبو واقد الليثي امسه احلارث بن عوف على املهشور 
  واحلديث غري متصل يف ظاهره ألن عبيد اهللا ال مساع له من عمر 

د ذكره مسلم بغري هذا فبني فيه االتصال فإنه أخرجه من رواية فليح بن سلمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد اهللا وق
عن أيب واقد الليثي قال سألين عمر وسؤال عمر عن هذا ومثله ال خيفى عليه لعله ليخربه هل حفظه أم ال أو يكون 

  دخل عليه الشك أو نازعه غريه فأحب االستشهاد أو نسيه 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحديث أيب بكرة هذا رواه الدارقطين عنه فقال فيه إن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم صلى بالقوم صالة املغرب ثالث ركعات مث انصرف وجاء اآلخرون فصلى هبم ثالث ركعات وكان له 

ندي أن احلديثني غري متصلني فإن أبا بكرة مل يصل معه صالة ست ركعات وللقوم ثالث ركعات قال ابن القطان وع
اخلوف ألنه بال ريب أسلم يف حصار الطائف فتدىل ببكرة من احلصن فسمي أبا بكرة وهذا كان بعد فراغه صلى 

  اهللا عليه و سلم من هوازن مث مل يلق صلى اهللا عليه و سلم كيدا إىل أن قبضه اهللا 



لكن مثل هذا ليس بعلة وال انقطاع عند مجيع أئمة احلديث والفقه فإن أبا بكرة وإن مل  وهذا الذي قاله ال ريب فيه
يشهد القصة فإنه مسعها من صحايب غريه وقد اتفقت األمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة مع أن 

  وأهل احلديث والفقهاء عامتها مرسلة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل ينازع يف ذلك اثنان من السلف 
  فالتعليل على هذا باطل واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقيس هذا هو قيس بن عمرو ويقال قيس بن فهد وجعلهما ابن السكن 
  اثنني ابن فهد وابن عمرو 

  وسعد بن سعيد راوية عن حممد بن إبراهيم فيه اختالف 

قيم رمحه اهللا وقد روى أبو حامت يف صحيحه من حديث جعفر بن غياث عن محيد قال احلافظ مشس الدين بن ال
  الطويل عن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى متربعا 

  وهذا يدل على أن أفضل هيئات املصلى جالسا التربيع واهللا أعلم 

  مضطرب احلديث  قال ابن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد أبو قدامة
  وقال حيىي بن معني ضعيف وقال النسائي 

  صدوق عنده مناكري 
  وقال البسيت كان شيخا صاحلا ممن كثر ومهه 

وعلله ابن القطان مبطر الوراق وقال كان يشبه يف سوء احلفظ حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى وقد عيب على 
  مسلم إخراج حديثه وضعف عبداحلق هذا احلديث 

حلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحديث أيب الدرداء الذي أخرجه أبو داود هو من رواية أيب إدريس قال ا
  السكوين عن جبري بن نفري 

قال البزار هو حديث حسن اإلسناد وقال غريه أبو إدريس ليس باخلوالين فحاله جمهول ولعل البزاز حسنه قبوال منه 
  لرواية املسانيد 

بن القيم رمحه اهللا وقال البخاري يف التاريخ الكبري ومل يرو عن ابن أيب احلر إال هذا احلديث الواحد قال مشس الدين ا
  وحديث آخر ومل يتابع وقد روى أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم بعضهم عن بعض فلم حيلف بعضهم بعضا 

ان فريق يف لفظه وفريق يف تضعيفه فأما قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد غلط يف هذا احلديث فريق
الفريق األول فقالوا اللفظ به أرمت بفتح الراء وتشديد امليم وفتحها وفتح التاء قالوا وأصله أرممت أي صرت 

رميما فنقلوا حركة امليم إىل الراء قبلها مث أدغموا إحدى امليمني يف األخرى وأبقوا تاء اخلطاب على حاهلا فصار 
ط إمنا جيوز إدغام مثل هذا إذا مل يكن آخر الفعل ملتزم السكون التصال ضمري املتكلم واملخاطب أرمت وهذا غل

ونون النسوة به كقولك أرم وأرما وأرموا وأما إذا اتصل به ضمري يوجب سكونه مل جيز اإلدغام إلفضائه إىل التقاء 
  سكونه الساكنني على غري أحدمها أو إىل حتريك آخره وقد اتصل به ما يوجب 

وهلذا ال نقول أمدت وأمدت وأمدن يف أمددت وأمددت وأمددن ملا ذكر وهؤالء ملا رأوا الفعل يدغم إذا مل يكن 



  آخره ساكنا حنو أرم ظنوا أنه كذلك يف أرممت وغفلوا عن الفرق 
يف قوله والصواب فيه أرمت بوزن ضربت فحذفوا إحدى امليمني ختفيفا وهي لغة فصيحة مشهورة جاء هبا القرآن 

  تعاىل ظلت عليه عاكفا وقوله فظلتم تفكهون وأصله ظللت عليه وظللتم تفكهون ونظائره كثرية 
وأما الفريق الثاين الذين ضعفوه فقالوا هذا احلديث معروف حبسني بن علي احلعفي حدث به عن عبدالرمحن بن يزيد 

اهر هذا اإلسناد مل يرتب يف صحته لثقة رواته بن جابر عن أيب األشعث الصنعاين عن أوس بن أوس قالوا ومن نظر ظ
وشهرهتم وقبول األئمة أحاديثهم واحتجاجهم هبا وحدث هبذا احلديث عن حسني اجلعفي مجاعة من النبالء قالوا 

وعلته أن حسني بن علي اجلعفي مل يسمع من عبدالرمحن بن يزيد بن جابر وإمنا مسع من عبدالرمحن بن يزيد بن متيم 
بن يزيد بن متيم ال حيتج به فلما حدث به حسني اجلعفي غلط يف اسم اجلد فقال ابن جابر وقد بني  وعبدالرمحن

  ذلك احلفاظ ونبهوا عليه 

قال البخاري يف التاريخ الكبري عبدالرمحن بن يزيد بن متيم السلمي الشامي عن مكحول مسع منه الوليد بن مسلم 
كوفة أبو أسامة وحسني فقالوا عبدالرمحن بن يزيد بن جابر وابن متيم عنده مناكري ويقال هو الذي روى عنه أهل ال

أصح وقال عبدالرمحن بن أيب حامت سألت أيب عبدالرمحن بن يزيد بن متيم فقال عنده مناكري يقال هو الذي روى عنه 
  ف احلديث أبو أسامة وحسني اجلعفي وقاال هو ابن يزيد بن جابر وغلطا يف نسبه ويزيد بن متيم أصح وهو ضعي

وقال أبو بكر اخلطيب روى الكوفيون أحاديث عبدالرمحن بن يزيد بن متيم عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر وومهوا 
  يف ذلك واحلمل عليهم يف تلك األحاديث 

وقال موسى بن هارون احلافظ روى أبو أسامة عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر وكان ذلك ومها منه هو مل يلق 
بن يزيد بن جابر وإمنا لقي عبدالرمحن بن يزيد بن متيم فظن أنه ابن جابر وابن جابر ثقة وابن متيم ضعيف عبدالرمحن 

  قالوا وقد أشار غري واحد من احلفاظ إىل ما ذكره هؤالء األئمة 

عي وبه قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وأخرجه الدارقطين مث ذكر عبارة املنذري بنصها إىل قول الشاف
  نأخذ 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ابن حزم حديث علي هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيب 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة واحلرث األعور قرن فيه أبو إسحاق بني عاصم واحلرث واحلرث كذاب وكثري من 

مل يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدمها يف الشيوخ جيوز عليه مثل هذا وهو أن احلارث أسنده وعاصم 
  اآلخر وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أيب إسحاق عن عاصم من علي موقوفا عليه 

  وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إمنا وقفه على علي فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبني ذلك أخذنا به 
هذا يف كتابه احمللي فقال يف آخر املسألة مث استدركنا هذه حكاية عبداحلق االشبيلي عن ابن حزم وقد رجع عن 

فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح ال جيوز خالفه وأن االعتالل فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط 
إسناد احلديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي ال جيوز وما علينا يف مشاركة احلرث لعاصم وال إلرسال من 

  لشك زهري فيه وجرير ثقة  أرسله وال
  فاألخذ مبا أسند الزم مت كالمه 

وقال غريه هذا التعليل ال يقدح يف احلديث فإن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أيب 



إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ومل يذكر احلول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة وقد روى حديث ليس 
  ال زكاة حىت حيول عليه احلول من حديث عائشة بإسناد صحيح يف م

قال حممد بن عبيد اهللا بن املنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن حممد عن عمرة عن عائشة قالت 
ان عن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول رواه أبو احلسني بن بشر

  عثمان بن السماك عن ابن املنادي 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا إمنا أسقط الصدقة من اخليل والرقيق إذا كانت للركوب واخلدمة فأما ما 
  كان منها للتجارة ففيه الزكاة يف قيمتها 

العلماء على أن الغلول يف الصدقة قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قوله فإنا آخذوها وشطر ماله أكثر 
  والغنيمة ال يوجب غرامة يف املال وقالوا كان هذا يف أول اإلسالم مث نسخ 

واستدل الشافعي على نسخه حبديث الرباء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  أنه أضعف الغرم بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط 

  م يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك وقال بعهض
وقال بعضهم إن احلق يستويف منه غري متروك عليه وإن تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حىت مل يبق 

له إال عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة األلف وهو شطر ماله الباقي أو نصفه وهو بعيد ألنه مل يقل إنا 
  ا شطر ماله آخذو

وقال إبراهيم احلريب إمنا هو وشطر ماله أي جعل ماله شطرين ويتخري عليه املصدق فيأخذ الصدقة من خري النصفني 
  عقوبة ملنعه الزكاة 
  فأما ماال يلزمه فال 

  قال اخلطايب وال أعرف هذا الوجه 
  هذا آخر كالمه 

ويه على ما فضل عنهم وقال الشافعي يف القدمي من وقال بظاهر احلديث األوزاعي واإلمام أمحد وإسحاق بن راه
منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل هبذا احلديث وقال يف اجلديد ال يؤخذ منه إال 

  الزكاة ال غري 
  وجعل هذا احلديث منسوخا وقال كان ذلك حني كانت العقوبات يف املال مث نسخت 

  هذا آخر كالمه 
  ل إن هبز بن حكيم ثقة احتاج إىل االعتذار عن هذا احلديث مبا تقدم ومن قا

  فأما من قال ال حيتج حبديثه فال حيتاج إىل شيء من ذلك 
وقد قال الشافعي يف هبز ليس حبجة فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن احلديث أو أجاب عنه على 

  تقدير الصحة 
  ز بن حكيم هو شيخ يكتب حديثه وال حيتج به وقال أبو حامت الرازي يف هب

وقال البسيت كان خيطىء كثريا فأما اإلمام أمحد وإسحاق فهما حيتجان به ويرويان عنه وتركه مجاعة من أئمتنا ولوال 



  حديثه إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ألدخلناه يف الثقات وهو ممن استخري اهللا فيه 
  حلديث مانعة فجعل روايته هلذا ا

  من إدخاله يف الثقات مت كالمه 
  وقد قال علي بن املديين حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح 

وقال اإلمام أمحد هبز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وليس ملن رد هذا احلدث حجة ودعوى نسخه دعوى 
لية عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم باطلة إذ هي دعوى ما ال دليل عليه ويف ثبوت شرعية العقوبات املا

مل يثبت نسخها حبجة وعمل هبا اخللفاء بعده وأما معارضته حبديث الرباء يف قصة ناقته ففي غاية الضعف فإن العقوبة 
إمنا تسوغ إذا كان املعاقب متعديا مبنع واجب أو ارتكاب حمظور وأما ما تولد من غري جنايته وقصده فال يسوغ 

عقوبته عليه وقول من محل ذلك على سبيل الوعيد دون احلقيقة يف غاية الفساد ينزه عن مثله كالم النيب صلى أحد 
اهللا عليه و سلم وقول من محله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكالم 

  ولقوله فأنا آخذوها وشطر ماله 
غل يف غاية الفساد وال يعرفه أحد من أهل احلديث بل هو من التصحيف وقول ابن وقول احلريب إنه وشطر بوزن ش

حبان لوال حديثه هذا ألدخلناه يف الثقات كالم ساقط جدا فإنه إذا مل يكن لضعفه سبب إال روايته هذا احلديث 
  مل خيالف فيه الثقات وهذا احلديث إمنا رد لضعفه كان هذا دورا باطال وليس يف روايته هلذا ما يوجب ضعفه فإنه 

وهذا نظري رد من رد حديث عبدامللك بن أيب سليمان حبديث جابر يف شفعه اجلوار وضعفه بكونه روى هذا 
  احلديث 

  وهذا غري موجب للضعف حبال 
  واهللا أعلم 

تكلم فيه قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف الرواة مخسة كل منهم امسه ثابت بن قيس النعرف فيهم من 
  غريه 
٥   

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال الترمذي سألت أبا عبد اهللا البخاري عن حديث احلسن وخطبنا ابن 
عباس فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرض صدقة الفطر فقال روى غري يزيد بن هارون عن محيد عن 

  احلسن خطب 

ال الترمذي وإمنا قال البخاري هذا ألن ابن عباس كان بالبصرة يف أيام علي ابن عباس فكأنه رأى هذا أصح ق
  واحلسن البصري يف أيام عثمان وعلي رضي اهللا عنهما كان باملدينة 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا لفظ مسلم وأيب داود فهي علي ومثلها معها وفيه قوالن أحدمها أنه كان 
  والثاين أنه حتملها عنه يؤديها عنه  تسلف منه صدقة عامني

ولفظ البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها وفيه قوالن أحدمها أنه جعله مصرفا هلا وهذا قبل حترميها 
  على بين هاشم والثاين أنه أسقطها عنه عامني ملصلحة كما فعل عمر عام الرمادة 

خاري وفيه قوالن أحدمها أنه أنظره هبا ذلك العام إىل القابل ولفظ ابن إسحاق هي عليه ومثلها ومعها حكاه الب



  فيأخذها ومثلها والثاين أن هذا مدح للعباس وأنه مسح مبا طلب منه ال ميتنع من إخراج ما عليه بل خيرجه ومثله معه 
ه تعاىل وإن وقال موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها ذكره ابن حبان وفيه قوالن أحدمها أن له مبعىن عليه كقول

أسأمت فلها والثاين إطالقها له وإخراج النيب صلى اهللا عليه و سلم عنه من عنده برا به وهلذا قال أما شعرت أن عم 
  الرجل صنو أبيه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واختلف العلماء فيما أمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم من ذلك بعد 
مر ندب وإرشاد فقيل هو ندب من النيب صلى اهللا عليه و سلم لكل من أعطى عطية كانت من إمجاعهم على أنه أ

سلطان أو عامي صاحلا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن جتوز عطيته حكى ذلك غري واحد وقيل ذلك من النيب 
عضهم كرهها وقال صلى اهللا عليه و سلم ندب إىل قبول عطية من غري السلطان فأما السلطان فبعضهم منعها وب

آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غريه ورجح بعضهم األول فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل خيص 
  وجها من الوجوه إىل هنا مت كالمه 

  وسياق احلديث إمنا يدل على عطية العامل على الصدقة فإنه جيوز له أخذ عمالته ومتوهلا 

يه خرج جواب النيب صلى اهللا عليه و سلم وليس املراد به العموم يف كل عطية وإن كان غنيا واحلديث لذلك وعل
  من كل معط واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وتفسري من فسر اليد العليا باآلخذة باطل قطعا من وجوه 

  أحدها أن تفسري النيب صلى اهللا عليه و سلم باملنفقة يدل على بطالنه 
ين أنه صلى اهللا عليه و سلم أخرب أهنا خري من اليد السفلى ومعلوم بالضرورة أن العطاء خري وأفضل من األخذ الثا

  فكيف تكون يد اآلخذ أفضل من يد املعطي 
  الثالث أن يد املعطي أعلى من يد السائل حسا ومعىن وهذا معلوم بالضرورة 

اإلحسان واجملد واألخذ صفة نقص مصدره عن الفقر واحلاجة الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغىن والكرم و
  فكيف تفضل يد املعطى هذا عكس الفطرة واحلس والشريعة واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة 
الشك يف رواية حديث أيب بن كعب أيضا هل ووقع يف حديث أيب بن كعب املتقدم أهنا تعرف ثالثة أعوام ووقع 

  ذلك يف سنة أو يف ثالث سنني ويف األخرى عامني أو ثالثة فلم جيزم واجلازم مقدم 
  وقد رجع أيب بن كعب آخرا إىل عام واحد وترك ما شك فيه 

  احدا وحكى مسلم يف صحيحه عن شعبة أنه قال مسعته يعين سلمة بن كهيل بعد عشر سنني يقول عرفها عاما و
  وقيل هي قضيتان فأوىل ألعرايب أفتاه مبا جيوز له 

  بعد عام 
  والثانية أليب بن كعب أفتاه بالكف عنها والتربص حبكم الورع ثالثة أعوام وهو من فقهاء الصحابة وفضالئهم 

  وقد يكون ذلك حلاجة األول إليها وضرورته واستغناء أيب فإن كان من مياسري الصحابة 



  أئمة الفتوى بظاهره وأن اللقطة تعرف ثالثة أعوام إال رواية جاءت عن عمر بن اخلطاب  ومل يقل أحد من
  وحيتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا وقد روى عن عمر أن اللقطة تعرف سنة مثل قول اجلماعة 

  وحكى يف احلاوي عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمها أن يعرفها ثالثة أحوال 

الدين بن القيم رمحه اهللا وقال بعضهم الفرق بني لقطة مكة وغريها أن الناس يتفرقون من مكة فال قال احلافظ مشس 
ميكن تعريف اللقطة يف العام فال حيل ألحد أن يلتقط لقطتها إال مبادرا إىل تعريفها قبل تفرق الناس خبالف غريها من 

  البالد 
  واهللا أعلم 

 وقال ابن القطان علته الشك يف اتصاله فإن حممد بن علي بن عبد اهللا بن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا
  عباس يرويه عن ابن عباس وحممد بن علي إمنا هو معروف يف الرواية عن أبيه عن جده ابن عباس 

ويف صحيح مسلم حدثنا حبيب بن أيب ثابت عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس 
أنه رقد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلديث وحديثه عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أكل كتفا أو حلما مث 

صلى ومل ميس ماء ذكره البزار وقال وال أعلم روى عن جده إال هذا احلديث يعين وقت ألهل السرق اخل وأخاف 
  ال ابن أيب حامت أنه روى عن جده وقال مسلم يف كتاب التمييز أن يكون منقطعا ومل يذكر البخاري و
  مل يعلم له مساع من جده وال أنه لقيه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث حديث أم سلمة قال غري واحد من احلفاظ إسناده ليس 
نة أو قال أو وجبت بالشك بدل قوله غفر بالقوي وقد سئل عبد اهللا بن عبدالرمحن بن حينس هل قال ووجبت له اجل

  له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هذا هو الصواب بأو 
  ويف كثري من النسخ ووجبت بالواو وهو غلط واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى النسائي من حديث إسرائيل عن عمار عن عبدالرمحن بن 
قالت ذبح عنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حججنا بقرة بقرة وعن الزهري عن القاسم عن أبيه عن عائشة 

عمرة عن عائشة قالت ما ذبح عن آل حممد يف الوداع إال بقرة وبه عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حنر عن آل حممد يف حجة 

  هللا عليه و سلم البقر يوم النحر الوداع بقرة واحدة وسيأيت قول عائشة ذبح رسول اهللا صلى ا
وال ريب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج بنسائه كلهن وهن يومئذ تسع وكلهن كن متمتعات حىت عائشة 
فإهنا قرنت فإن كان اهلدي متعددا فال إشكال وإن كان بقرة واحدة بينهن وهن تسع فهذا حجة إلسحاق ومن قال 

  ة وهو إحدى الروايتني عن أمحد بقوله إن البدنة جتزىء عن عشر
وقد ذهب ابن حزم إىل أن هذا االشتراك يف البقرة إمنا كان بني مثان نسوة قال ألن عائشة ملا قرنت مل يكن عليها 

  هدي 
واحتج مبا يف صحيح مسلم عنها من قوهلا فلما كانت ليلة احلصبة وقد قضى اهللا حجنا أرسل معي عبدالرمحن بن أيب 



خرج يب إىل التنعيم فأهللت بعمرة فقضى اهللا حجنا وعمرتنا ومل يكن يف ذلك هدي وال صدقة وال بكر فأردفين و
صوم وجعل هذا أصال يف إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي ومل يكن يف ذلك هدي مدرجة يف 

  احلديث من كالم هشام بن عروة بينه مسلم يف الصحيح 
يع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكر احلديث ويف آخره قال عروة يف قال أنبأنا أبو كريب أنبأنا وك

ذلك أنه قضى اهللا حجها وعمرهتا قال هشام ومل يكن يف ذلك هدي وال صيام وال صدقة فجعل وكيع هذا اللفظ 
  من قول هشام وابن منري وعبدة مل يقوال قالت عائشة بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغريه 

  حلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هو اجلهم بن اجلارود قال ا
وقد ذكر هذا احلديث البخاري يف تارخيه الكبري وعلله هبذه العلة وأعله ابن القطان بأن جهم بن اجلارود ال يعرف 

  حاله وال يعرف له راو إال أبو عبدالرحيم خالد بن أيب يزيد 
  قال وبذلك ذكره البخاري وأبو حامت 

احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وفيه أي يف احلديث دليل على أن يوم النحر أفضل األيام وذهبت مجاعة قال 
من العلماء إىل أن يوم اجلمعة أفضل األيام واحتجوا بقوله صلى اهللا عليه و سلم خري يوم طلعت فيه الشمس يوم 

  اجلعمة وهو حديث صحيح رواه ابن حبان وغريه 
أن يوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام فيوم النحر مفضل على األيام كلها وفصل النزاع 

  اليت فيها اجلمعة وغريها ومي اجلمعة مفضل على أيام األسبوع 
  فإن اجتمعا يف يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم هلذا احلديث 

  واهللا أعلم 

الدين بن القيم رمحه اهللا واألحاديث الصحيحة صرحية بأهنا أهلت أوال بعمرة مث أمرها رسول اهللا  قال احلافظ مشس
  صلى اهللا عليه و سلم ملا حاضت أن هتل باحلج فصارت قارنة 

وهلذا قال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم يكفيك طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة حلجك وعمرتك متفق عليه 
 رد قول من قال إهنا رفضت إحرام العمرة رأسا وانتقلت إىل اإلفراد وإمنا أمرت برفض أعمال وهو صريح يف

  العمرة من الطواف والسعي حىت تطهر ال برفض إحرمها 
وأما قوله ومل يكن يف شيء من ذلك هدي فهو مدرج من كالم هشام كما بينه وكيع وغريه عنه حيث فصل كالم 

ن منري وعبدة فأدرجاه يف حديثهما ومل مييزاه والذي ميزه معه زيادة علم ومل يعارض عائشة من كالم هشام وأما اب
  غريه فابن منري وعبدة مل يقوال قالت عائشة ومل يكن يف شيء من ذلك هدى بل أدرجاه وميزه غريمها 

به عن وأما قول من قال إهنا أحرمت حبج مث نوت فسخه بعمرة مث رجعت إىل حج مفرد فهو خالف ما أخربت 
نفسها وخالف ما دل عليه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم هلا يسعك طوافك حلجك وعمرتك والنيب صلى اهللا 

  عليه و سلم إمنا أمرها أن هتل باحلج ملا حاضت 

  كما أخربت بذلك عن نفسها وأمرها أن تدع العمرة وهتل باحلج 
  ة فإنه إمنا أمرهم بذلك على املروة وهذا كان بسرف قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إىل العمر

وقوله إهنا أشارت بقوهلا فكنت فيمن أهل بعمرة إىل الوقت الذي نوت فيه الفسخ يف غاية الفساد فإن صريح 



احلديث يشهد ببطالنه فإهنا قالت فكنت فيمن أهل بعمرة فلما كان يف بعض الطريق حضت فهذا صريح يف أهنا 
  حاضت بعد إهالهلا بعمرة 

تأمل أحاديثها علم أهنا أحرمت أوال بعمرة مث أدخلت عليها احلج فصارت قارنة مث اعتمرت من التنعيم عمرة ومن 
  مستقلة تطييبا لقلبها 

  وقد غلط يف قصة عائشة من قال إهنا كانت مفردة فإن عمرهتا من التنعيم هي عمرة اإلسالم الواجبة 
  ىل أفراد وكانت عمرة التنعيم قضاء لتلك العمرة وغلط من قال إهنا كانت متمتعة مث فسخت املتعة إ

  وغلط من قال إهنا كانت قارنة ومل يكن عليها صدقة وال صوم وأن ذلك إمنا جيب على املتمتع 
  ومن تأمل أحاديثها علم ذلك وتبني له أن الصواب ما ذكرناه 

  واهللا أعلم 

زم على أن احملرم ال حيرم عليه االمتشاط ومل يأت قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد احتج به ابن ح
  بتحرميه نص ومحله األكثرون على امتشاط رفيق ال يقطع الشعر ومن قال كان بعد مجرة العقبة فسياق احلديث يبطل 

 قوله ومن قال هو التمشط باألصابع فقد أبعد يف التأويل ومن قال إهنا أمرت بترك العمرة رأسا فقوله باطل ملا تقدم
فإهنا لو تركتها رأسا لكان قضاؤها واجبا والنيب صلى اهللا عليه و سلم قد أخربها أنه ال عمرة عليها وأن طوافها 

يكفي عنهما وقوله أهلي باحلج صريح يف أن إحرامها األول كان بعمرة كما أخربت به عن نفسها وهو يبطل قول 
  من قال كانت مفردة فأمرت باستدامة اإلفراد 

دليل على تعدد السعي على املتمتع فإن قوهلا مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم تريد  ويف احلديث
به الطواف بني الصفا واملروة وهلذا نفته عن القارنني ولو كان املراد به الطواف بالبيت لكان اجلميع فيه سواء فإن 

  طواف اإلفاضة ال يفترق فيه القارن واملتمتع 
ابر يف ذلك ففي صحيح مسلم عنه أنه قال مل يطف النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أصحابه بني الصفا وقد خالفها ج

واملروة إال طوافا واحدا طوافه األول وأخذ اإلمام أمحد حبديث جابر هذا يف رواية ابنه عبد اهللا واملشهور عنه أنه 
ذين أهلوا بالعمرة بالبيت إىل آخره قد قيل إهنا البد من طوافني على حديث عائشة ولكن هذه اللفظة وهي فطاف ال

  مدرجة يف احلديث من كالم عروة 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والصواب أن ما أحرم به صلى اهللا عليه و سلم كان أفضل وهو القرآن 
املفضول تأليفا هلم وتطييبا  ولكن أخرب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ألحرم بعمرة وكان حينئذ موافقا هلم يف

لقلوهبم كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال احلجر فيها وإلصاق باهبا باألرض تأليفا لقلوب الصحابة 
  احلديثي العهد باإلسالم خشية أن تنفر قلوهبم 

ألصحابه بقوله لو استقبلت وعلى هذا فيكون اهللا تعاىل قد مجع له األمرين النسك األفضل الذي أحرم به وموافقته 
  فهذا بفعله وهذا بنيته وقوله وهذا األليق حباله صلوات اهللا وسالمه عليه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وعند النسائي عن سراقة متتع رسول اهللا ومتتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم 
جهم إليها مل تكن خمتصة هبم وأهنا مشروعة لألمة إىل لألبد قال بل لألبد وهو صريح يف أن العمرة اليت فسخوا ح

  يوم القيامة 



وقول من قال إن املراد به السؤال عن املتعة يف أشهر احلج ال عن عمرة الفسخ باطل من وجوه أحدها أنه مل يقع 
ليها وهلذا أشار السؤال عن ذلك وال يف اللفظ ما يدل عليه وإمنا سأله عن تلك العمرة املعينة اليت أمروا بالفسخ إ

  إليها بعينها فقال متعتنا هذه ومل يقل العمرة يف أشهر احلج 
الثاين أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك فالنيب أطلق اجلواب بأن تلك العمرة مشروعة إىل األبد ومعلوم أهنا مشتملة 

  على وصفني كوهنا عمرة فسخ احلج إليها وكوهنا يف أشهر احلج 
  األمرين وهو كوهنا يف أشهر احلج لبينه للسائل ال سيما إذا كان الفسخ حراما باطال  فلو كان املراد أحد

  فكيف يطلق اجلواب عما جيوز ويشرع 
وما ال حيل وال يصح إطالقا واحدا هذا مما ينزه عنه آحاد أمته فضال عنه ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على 

  من حرامه وال يطلق اجلواز واملشروعية عليه إطالقا واحدا جائز وحمرم وجب عليه أن يبني للسائل جائزه 
الثالث أن النيب قد اعتمر قبل ذلك ثالث عمر كلهن يف أشهر احلج وقد علم ذلك اخلاص والعام أفما كان يف ذلك 

 ما يدل على جواز العمرة يف أشهر احلج الرابع أن النيب قال هلم عند إحرامهم من شاء أن يهل بعمرة فليهل ويف
  هذا أعظم البيان جلواز العمرة يف أشهر احلج 

اخلامس أنه خص بذلك الفسخ من مل يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن ال 
يفسخ فلو كان املراد ما ذكروه لعم اجلميع بالفسخ ومل يكن للهدي أثر أصال فإن سبب الفسخ عندهم اإلعالم 

  ا اإلعالم ال تأثري للهدي يف املنع منه اجملرد باجلواز وهذ
السادس أن طرق اإلعالم جبواز االعتمار يف أشهر احلج أظهر وأبني قوال وفعال من الفسخ فكيف يعدل عن اإلعالم 

بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدهلا إىل الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من اإلعالم واخلروج من نسك إىل 
عة ذلك عليهم جملرد اإلعالم املمكن احلصول بأقرب الطرق وقد بني ذلك غاية البيان بقوله نسك وتعويضهم بس

  وفعله فلم حيلهم باإلعالم على الفسخ 
  السابع أنه لو فرض أن الفسخ لإلعالم املذكور لكان ذلك دليال على داوم مشروعيته إىل يوم 

أبدا كالوقوف بعرفة لقريش وغريهم والدفع من مزدلفة  القيامة فإن ما شرع يف املناسك ملخالفة املشركني مشروع
  قبل طلوع الشمس 

الثامن أن هذا الفسخ وقع يف آخر حياة النيب ومل جيىء عنه كلمة قط تدل على نسخه وإبطاله ومل جتمع األمة بعده 
وهو قول على ذلك بل منهم من يوجبه كقول حرب األمة وعاملها عبد اهللا بن عباس ومن وافقه وقول إسحاق 

الظاهرية وغريهم ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول اهللا كقول إمام أهل السنة أمحد بن حنبل وقد قال له سلمة 
  بن شبيب ياأبا عبد اهللا كل شيء منك حسن إال خصلة واحدة تقول بفسخ احلج إىل العمرة فقال ياسلمة 

محق عندي يف ذلك بضعة عشر حديثا صحيحه كان يبلغين عنك أنك أمحق وكنت أدافع عنك واآلن علمت أنك أ
عن رسول اهللا أدعها لقولك وهو قول احلسن وعطاء وجماهد وعبيد اهللا بن احلسن وكثري من أهل احلديث أو 

  أكثرهم 
التاسع أن هذا موافق حلج خري األمة وأفضلها مع خري اخللق وأفضلهم فإنه أمرهم بالفسخ إىل املتعة وهو ال خيتار هلم 

فضل فكيف يكون ما اختاره هلم هو املفضول املنقوص بل الباطل الذي ال يسوغ ألحد أن يقتدي هبم فيه إال األ
العاشر أن الصحابة رضي اهللا عنهم إذا مل يكتفوا بعمل العمرة معه ثالثة أعوام يف أشهر احلج وبقوله هلم عند 



فهم أحرى أن يكتفوا باألمر بالفسخ يف  اإلحرام من شاء أن يهل بعمرة فليهل على جواز العمرة يف أشهر احلج
  العلم جبواز العمرة يف أشهر احلج فإنه إذا مل حيصل هلم العلم باجلواز بقوله وفعله فكيف حيصل بأمره هلم بالنسخ 

احلادي عشر أن ابن عباس الذي روى أهنم كانوا يرون العمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور وأن النيب أمرهم ملا 
فسخ هو كان يرى وجوب الفسخ وال بد بل كان يقول كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما مل قدموا بال

يكن معه هدي وابن عباس أعلم بذلك فلو كان النيب إمنا أمرهم بالفسخ لإلعالم جبواز العمرة مل خيف ذلك على ابن 
  عباس ومل يقل إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج ال هدي معه فقد حل 

الثاين عشر أنه ال يظن بالصحابة الذين هم أصح الناس أذهانا وأفهاما وأطوعهم هللا ولرسوله أهنم مل يفهموا جواز 
  العمرة يف أشهر احلج وقد عملوها مع رسول اهللا ثالثة أعوام وأذن هلم فيها مث فهموا ذلك من األمر بالفسخ 

تمتع أفضل فأمرهم بالفسخ إىل أفضل األنساك أو يكون الثالث عشر أن النيب إما أن يكون أمرهم بالفسخ ألن ال
أمرهم به ليكون نسكهم خمالفا للمشركني يف التمتع يف أشهر احلج وعلى التقديرين فهو مشروع غري منسوخ إىل 

  األبد 

ك أما األول الظاهر وأما الثاين فألن الشريعة قد استقرت وال سيما يف املناسك على قصد خمالفة املشركني فالنس
  املشتمل على خمالفتهم أفضل بال ريب وهذا واضح 

الرابع عشر أن السائل للنيب عمرتنا هذه لعامنا أم لألبد مل يرد به أهنا هل جتزىء عن تلك السنة فقط أو عن العمر 
كله فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن احلج الذي هو فرض اإلسالم ومن املعلوم أن العمرة إن كانت واجبة مل جتب 

يف العمر إال مرة واحدة وألنه لو أراد ذلك مل يقل له النيب بل ألبد األبد فإن أبد األبد إمنا يكون يف حق األمة قوما 
يعرفون إىل يوم القيامة وإن األبد ال يكون يف حق طائفة معينة بل هو جلميع األمة وألنه قال يف رواية النسائي ألنا 

  وا خاصة أم لألبد فدل على أهنم إمنا سأل
هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه فأجاهبم بأن فعلها كذلك سائغ أبد األبد ويف رواية للبخاري أن سراقة بن 

  مالك لقي النيب فقال ألكم هذه خاصة يارسول اهللا قال بل لألبد 
السنن  اخلامس عشر أن النيب أخربهم يف تلك احلجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل إال من كان معه اهلدي ففي

من حديث الربيع بن سربة عن أبيه قال خرجنا مع رسول اهللا حىت إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك املدجلي 
  يارسول اهللا اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا اليوم فقال 

حل  إن اهللا عزوجل قد أدخل عليكم يف حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبني الصفا واملروة فقد
  إال من كان معه هدي وسيأيت احلديث 

فهذا نص انفساخه شاء أم أىب كما قال ابن عباس وإسحاق ومن وافقهما وقوله اقض لنا قضاء قوم كأمنا ولدوا 
  اليوم يريد قضاء الزما ال يتغري وال يتبدل بل نتمسك به من يومنا هذا إىل آخر العمر 

رة اليت فسخوا إليها احلج ومتتعوا هبا ابتداء فقال دخلت العمرة يف السادس عشر أن النيب ملا سئل عن تلك العم
احلج إىل يوم القيامة كان هذا تصرحيا منه بأن هذا احلكم ثابت أبدا ال ينسخ إىل يوم القيامة ومن جعله منسوخا 

  فهذا النص يرد قوله 
خ سبب احلديث فهي مرادة منه نصا وما ومحله على العمرة املبتدأة اليت مل يفسخ احلج إليها باطل فإن عمدة الفس

عداها ظاهرا وإخراج حمل السبب وختصيصه من اللفظ العام ال جيوز فالتخصيص وإن تطرق إىل العموم فال يتطرق 
  إىل حمل السبب 



  وهذا باطل 
 السابع عشر أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من املعلوم عند الصحابة ضرورة كما كان من املعلوم

عندهم نسخ الكالم يف الصالة ونسخ القبلة ونسخ حترمي الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام بل كان مبنزلة 
الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس فإن هذا من أمور املناسك الظاهرة املشترك فيها أهل اإلسالم 

  فكان نسخه ال خيفى على أحد 
  وه عن فتياه هبا يقول سنة نبيكم وإن رغمتم فال يراجعونه فكيف تكون منسوخة عندهم وقد كان ابن عباس إذا سأل

  وابن عباس خيرب أهنا سنة نبيهم ويفيت هبا اخلاص والعام وهم يقرونه على ذلك هذا من أبطل الباطل 
وأمساء بنت الثامن عشر أن الفسخ قد رواه عن النيب أربعة عشر من الصحابة وهم عائشة وحفصة وعلي وفاطمة 

أيب بكر وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو موسى والرباء وابن عباس وسراقة وسربة ورواه عن عائشة األسود بن يزيد 
  والقاسم وعروة وعمرة وذكوان موالها 

  ورواه عن جابر عطاء وجماهد وحممد بن علي وأبو الزبري 
  ورواه عن أمساء صفية وجماهد 
  ورواه عن أيب سعيد أبو نضرة 

  واه عن الرباء أبو إسحاق ور
  ورواه عن ابن عمر سامل ابنه وبكر بن عبد اهللا 

ورواه عن أنس أبو قالبة ورواه عن أيب موسى طارق بن شهاب ورواه عن ابن عباس طاووس وعطاء وابن سريين 
  وجابر بن زيد وجماهد وكريب وأبو العالية ومسلم القرشي وأبو حسان األعرج ورواه عن سربة ابنه 

  ار نقل كافة عن كافة يوجب العلم ومثل هذا ال جيوز دعوى نسخه إال مبا يترجح عليه أو يقاومه فص
فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث ال تقاومه وال تدانيه وال تقاربه وإمنا هي بني جمهول رواهتا أو ضعفاء ال تقوم 

  هبم حجة 
يها وهو قول أيب ذر كانت املتعة لنا خاصة وما وما صح فيها فهو رأي صاحب قاله بظنه واجتهاده وهو أصح ما ف

  عداه فليس بشيء وقد كفانا رواته مؤنته 
فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه األحاديث املتواترة به ممتنعا فكيف وإمنا هو 

  وغريمها  قوله ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس وأيب موسى األشعري
  التاسع عشر أن الفسخ موافق للنصوص والقياس 

  أما موافقته للنصوص فال ريب فيه كما تقدم 
وأما موافقته للقياس فإن احملرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز باالتفاق فلو أحرم بالعمرة مث أدخل عليها احلج 

ه على أصله فإن القارن يطوف طوافني ويسعى سعيني فإذا جاز اتفاقا وعكسه ال جيوز عند األكثرين وأبو حنيفة جيوز
أدخل العمرة على احلج جاز عنده اللتزامه طوافا ثانيا وسعيا وإذا كان كذلك فاحملرم باحلج مل يلتزم إال احلج إذا 

صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك بل استحب له ألنه 
  أفضل وأكثر مما التزمه أوال 

وإمنا يتوهم اإلشكال من يتوهم أنه فنسخ حج إىل عمرة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ احلج إىل عمرة مفردة 
مل جيز عند أحد وإمنا جيوز الفسخ ملن نيته أن حيج بعد متعته من عامه واملتمتع من حني حيرم بالعمرة دخل يف احلج 



لعمرة يف احلج فهذه املتعة اليت فسخ إليها هي جزء من احلج ليست عمرة مفردة وهي من كما قال النيب دخلت ا
احلج مبنزلة الوضوء من غسل اجلنابة فهي عبادة واحدة قد ختللها الرخصة باإلحالل وهذا ال مينع أن تكون واحدة 

  كطواف االفاضة فإنه من 

  جلمار أيام مىن من متام احلج وهو يفعل بعد التحلل التام متام احلج وال يفعل إال بعد التحلل األول وكذلك رمي ا
وقول النيب من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق يتناول من حج حجة متتع فيها بالعمرة وإن حتلل من إحرامه ومل 

تكن حجته مكية اذال ينقلهم الرؤوف الرحيم هبم من الفاضل الراجح إىل املفضول الناقص بل إمنا نقلهم من 
  ملفضول إىل الفاضل الكامل ال جيوز غري هذا البتة ا

العشرون أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان كربى وصغرى فالسنة تقدمي الصغرى على الكربى منهما وهلذا كان 
النيب يبدأ يف غسل اجلنابة الوضوء أوال مث يتبعه الغسل وقال يف غسل ابنته ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها 

  احلج إىل العمرة يتضمن موافقة هذه السنة  فنسخ
فقد تبني أنه موافق للنصوص والقياس وحلج خيار األمة مع نبيها ولو مل ميكن فيه نص لكان القياس يدل على جوازه 

  من الوجوه اليت ذكرنا وغريها ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت 
  ويف هذا كفاية واحلمد هللا 

  م رمحه اهللا وفيه اكتفاء املتمتع بسعي واحد كما تقدم قال احلافظ مشس الدين بن القي
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقوله دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ال ريب يف أنه من كالم 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل 

  ا هبا وهذا ال يشك فيه من له أدىن خربة باحلديث يقل أحد أنه من قول ابن عباس وكذلك قوله هذه عمرة متتعن
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والتعليل الذي تقدم أليب داود يف قوله هذا حديث منكر إمنا هو حلديث 
عنه أبو عطاء هذا عن ابن عباس يرفعه إذا أهل الرجل باحلج فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بال ريب رواه 

الشعثاء وعطاء وأنس بن سليم وغريهم من كالمه فانقلب على الناسخ فنقله إىل حديث جماهد عن ابن عباس وهو 
  إىل جانبه وهو حديث صحيح ال مطعن فيه وال علة وال يعلل أبو داود مثله وال 

يف السنن فنقله كما وجده  من هو دون أيب داود وقد اتفق األئمة األثبات على رفعه واملنذري رمحه اهللا رأى ذلك
  واألمر كما ذكرنا 

  واهللا أعلم 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا احلديث باطل وال حيتاج تعليله إىل عدم مساع ابن املسيب من عمر 

  فإن ابن املسيب إذا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهو حجة 
يد بن املسيب عن عمر فمن يقبل وقال أبو حممد بن حزم هذا حديث يف غاية الوهي قال اإلمام أمحد إذا مل يقبل سع

والسقوط ألنه مرسل عمن مل يسم وفيه أيضا ثالثة جمهولون أبو عيسى اخلراساين وعبد اهللا بن القاسم وأبوه ففيه 
   مخسة عيوب وهو ساقط ال حيتج به من له أدىن علم وقال عبداحلق هذا منقطع ضعيف اإلسناد



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال عبداحلق مل يسمع أبو شيخ من معاوية هذا احلديث وإمنا مسع منه 
النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي عن القران فسمعه من أيب حسان عن معاوية بن مرة يقول عن أخيه محان 

ن أيب شيخ رجالن قتادة ومطرف ال جيعالن بني أيب شيخ ومرة يقول مجان وهم جمهولون وقال ابن القطان يرويه ع
  وبني معاوية أحدا ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر مساعه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة 

  قال النسائي ورواه عن أيب شيخ حيىي بن أيب كثري فأدخل بينه وبني معاوية رجال اختلفوا يف ضبطه 
  ل محان وهو أخو أيب شيخ فقيل أبو محاز وقي

  وقال الدارقطين القول قول من مل يدخل بني أيب شيخ ومعاوية فيه أحدا يعىن قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان 

وقال غريه أبو شيخ هذا مل نعلم عدالته وحفظه ولو كان حافظا لكان حديثه هذا معلوم البطالن إذ هو خالف 
و سلم من فعله وقوله فإنه أحرم قارنا رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه املتواتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وخري أصحابه بني القران واإلفراد والتمتع وأمجعت األمة على جوازه 
ولو فرض صحة هذا عن معاوية فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عنه فلعله 

  ن متعة النساء مبتعة احلج كما اشتبه على غريه وهم أو اشتبه عليه هنيه ع
والقران داخل عندهم يف اسم املتعة وكما اشتبه عليه تقصريه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بعض عمره 

بأن ذلك يف حجته وكما اشتبه على ابن عباس نكاح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مليمونة فظن أنه نكحها حمرما 
  أرسل أبا رافع إليها ونكحها وهو حالل فاشتبه األمر على ابن عباس  وكان قد

  وهذا كثري 
  ووقع يف بعض نسخ سنن أيب داود هنى أن يفرق بني احلج والعمرة بالفاء والقاف 

قال ابن حزم هكذا رواييت عن عبد اهللا بن ربيع وهكذا يف كتابه وهو واهللا أعلم وهم واحملفوظ يقرن يف هذا 
  احلديث 

   كالمه مت
وقد رواه النسائي يف سننه قال حدثنا أبو داود أخربنا يزيد بن هارون أخربنا شريك بن أيب فروة عن احلسن قال 

خطب معاوية الناس فقال إين حمدثكم حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصدقوين مسعت رسول اهللا 
مقطعا قالوا مسعنا قال ومسعته يقول من ركب جلود النمور مل  صلى اهللا عليه و سلم يقول ال تلبسوا الذهب إال

  تصحبه املالئكة قالوا مسعنا قال ومسعته ينهي عن املتعة قالوا مل نسمع 
  فقال بلى وإال فصمتا فهذا أصح من حديث أيب شيخ 

متعة فرواه باملعىن فأخطأ  وإمنا فيه النهي عن املتعة وهي واهللا أعلم متعة النساء فظن من ظن أهنا متعة احلج والقران
  خطأ فاحشا 

وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم وإخباره أن العمرة دخلت يف احلج إىل يوم القيامة وأمجعت األمة عليه 

  واهللا أعلم 

ومن تأمل األحاديث الواردة يف هذا الباب حق التأمل جزم جزما ال ريب  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا
  فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أحرم يف حجته قارنا وال حتتمل األحاديث غري ذلك بوجه من الوجوه أصال 



  قال اإلمام أمحد ال أشك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان قارنا 
  مت كالمه 

لك مخسة عشر من أصحابه وهم عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعائشة أم املؤمنني وعبد اهللا وقد روى عنه ذ
بن عمر وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس وعمران بن حصني والرباء بن عازب وحفصة أم املؤمنني وأنس بن 

  مالك 

  لتصريح وأبو قتادة وابن أيب أوىف فهؤالء صحت عنهم الرواية بغاية البيان وا
ورواه اهلرماس بن زياد وسراقة بن مالك وأبو طلحة وأم سلمة لكن روت أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم أمر أهله بالقران 
  وهؤالء منهم من أخرب عن لفظه يف إهالله بنسكه أنه قال لبيك حجا وعمرة كأنس 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يليب هبما مجيعا وهو يف وهو متفق على صحته وكعلي بن أيب طالب فإنه قال مسعت رس
الصحيحني والنسائي وسنن أيب داود ولفظ أصحاب الصحيح أن عليا أهل حبج وعمرة وقال ما كنت ألدع سنة 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لقول أحد 
ا مجيعا وأخرب أهنا سنة النيب صلى اهللا فقد أخرب علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لىب هبما مجيعا وأهل هو هبم

  عليه و سلم ووافقه عثمان على ذلك 
ومنهم من أخرب عن خربه صلى اهللا عليه و سلم عن نفسه بأنه كان قارنا وهم الرباء بن عازب فإنه روى عن رسول 

  ل السنن اهللا صلى اهللا عليه و سلم لفظه أنه قال لعلي إين سقت اهلدي وقرنت وهو حديث صحيح رواه أه
  ومنهم من أخرب عنه صلى اهللا عليه و سلم باللفظ الذي أمره به ربه وهو أن يقول عمرة يف حجة كعمر بن اخلطاب 

  ومحل ذلك على أنه أمر بتعليمه كالم يف غاية البطالن 
  ومن تأمل سياق احلديث ولفظه ومقصوده علم بطالن هذا التأويل الفاسد 

  عمرة وحجة وأنه فصل بينهما بالواو وقوهلم إن الرواية الصحيحة قل 
فهو صريح يف نفس القران فإنه مجع بينهما يف إحرامه وامتثل صلى اهللا عليه و سلم أمر ربه وهو أحق من امتثله 

  فقال لبيك عمرة وحجا بالواو 
تقليد يوقع يف  وقوهلم حيتمل أن يريد به أنه حيرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إىل منزله فعياذا باهللا من

مثل هذه اخلياالت الباطلة فمن املعلوم بالضرورة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعتمر بعد حجته قط هذا ما ال 
يشك فيه من له أدىن إملام بالعلم وهو صلى اهللا عليه و سلم أحق اخللق بامتثال أمر ربه فلو كان أمر أن يعتمر بعد 

ة إىل ذلك وال ريب أنه صلى اهللا عليه و سلم اعتمر مع حجته فكانت عمرته مع احلج احلج كان أوىل اخللق باملبادر
  ال بعده قطعا 

  ونصرة األقوام إذا أفضت بالرجل إىل هذا احلد ظهر قبحها وفسادها 
  وقوهلم حممول على حتصيلمها معا 

به عن نفسه وتبعه أصحابه من  قلنا أجل وقد حصلهما صلى اهللا عليه و سلم مجيعا بالقران على الوجه الذي أخرب
إهالله ومنهم من أخرب عن فعله وهو عمران بن حصني يف الصحيحني عنه قال مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بني حجة وعمرة وتأويل هذا بأنه أمر أو إذن يف غاية الفساد وهلذا قال متتع ومتتعنا معه فأخرب عن فعله وفعلهم 
  لغة الصحابة كما سيأيت ومسي القران متتعا وهو 



ومنهم من أخرب عن إهالله هبما أحدمها بعد اآلخر وهم عبد اهللا بن عمر وعائشة ففي الصحيحني عنهما وبدأ رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج وعن عائشة مثله 
ر الرابعة مع حجته ومن املعلوم ضرورة أنه ويف الصحيحني عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم اعتمر أربع عم

  مل يعتمر بعد احلج فكانت عمرته مع حجته قطعا 
  ويف الصحيحني مثله عن أنس 

  واتفق ستة عشرة 

نفسا من الثقات عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل هبما مجيعا وهم احلسن البصري وأبو قالبة ومحيد بن 
ويل وقتادة وحيىي بن سعيد األنصاري وثابت البناين وبكر بن عبد اهللا املزين هالل ومحيد بن عبدالرمحن الط

وعبدالعزيز بن صهيب وسليمان التيمي وحيىي بن أيب إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب ابن سليم وأبو أمساء وأبو 
  قدامة وأبو قزعة الباهلي 

 عليه و سلم بني احلج والعمرة ألنه علم أنه وروى البزار من حديث ابن أيب أوىف قال إمنا مجع رسول اهللا صلى اهللا
  ال حيج بعد عامه ذلك 

وروى أبو القاسم البغوي من حديث سفيان بن عيينة عن ابن أيب خالد أنه مسع عبد اهللا بن أيب قتادة يقول إمنا مجع 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بن احلج والعمرة ألنه علم أنه ال حيج بعدها 

  أمحد يف مسنده من حديث اهلرماس بن زياد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل باحلج والعمرة وروى اإلمام 
وروى ابن أيب شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عمران قال دخلت على أم 

  ياآل حممد بعمرة وحج  سلمة أم املؤمنني فقالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أهلوا
  ومل يكن صلى اهللا عليه و سلم خيتار آلله إال أفضل األنساك وهو الذي اختاره لعلي وأخرب عن نفسه أنه فعله 

فهذه األحاديث صحيحة صرحية ال حتتمل مطعنا يف مسندها وال تأويال خيالف مدلوهلا وكلها دالة على أنه صلى اهللا 
  عليه و سلم كان قارنا 

  عليهم مدار اإلفراد أربعة عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس وكلهم قد روى القران والذين 
أما ابن عمر وعائشة ففي الصحيحني عن ابن عمر أنه قال بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأهل بالعمرة مث 

م يف متتعه باحلج إىل أهل باحلج ويف الصحيحني عن عروة أن عائشة أخربته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
العمرة ومتتع الناس معه مبثل هذا وروى عبدالرزاق حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن ابن عمر قرن بني احلج 
والعمرة فطاف بالبيت هلما وبني الصفا واملروة طوافا واحدا وقال هكذا صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  افع عن ابن عمر ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث عن ن
  وقالت عائشة اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا سوى اليت قرن حبجة الوداع 

  ذكره أبو داود وسيأيت 
وروى الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج ثالث حجج قبل أن 

  يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة احلديث 
يف صحيح مسلم عن ابن عباس أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم بعمرة وأهل أصحابه حبج فلم حيل النيب صلى اهللا و

عليه و سلم وال من ساق اهلدي من أصحابه وحل بقيتهم وسيأيت يف كتاب السنن عن عكرمة عنه قال اعتمر رسول 
ني تواطؤوا على عمرة قابل والثالثة من اجلعرانة اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربع عمر عمرة احلديبية والثانية ح



والرابعة اليت قرن مع حجته وهذا العمرة اليت قرهنا مع حجته هي اليت قال فيها أهل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  بعمرة ردا على من قال أهل حبج مفرد 
  ومل يقل أحد من هؤالء وال من غريهم 

قال إين أفردت احلج كما قال قرنت وال قال مسعته يقول لبيك حجا كما قط عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه 
  قال لبيك حجا وعمرة وال هو أخرب عن نفسه بذلك وال أحد من الصحابة أخرب عن لفظ إهالله به 

  فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح ال معارض له 
وا القران والتمتع وهم ال يتناقضون يف رواياهتم بل رواياهتم يصدق بعضها والذين رووا اإلفراد قد تبني أهنم رو

بعضا وإمنا وقع اإلشكال حيث مل تقع اإلحاطة مبعرفة مراد الصحابة ولغتهم فإهنم كانوا يسمون القران متتعا كما يف 
بيك هبما وقال مل أكن الصحيحني من حديث ابن عمر وقد تقدم وحديث علي أن عثمان ملا هنى عن املتعة قال علي ل

  ألدع سنة رسول اهللا لقول أحد 
  ومن قال أفرد احلج مل يقل أفرد إهالل احلج وإمنا من مراده أنه اقتصر على أعمال احلج ودخلت عمرته يف حجه 

  فلم يفرد كل واحد من النسكني بعمل وهلذا أخرب أيضا أنه قرن فعلم أن مراده باإلفراد ما ذكرنا 
اد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن يف قوله تعاىل فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما ومن قال متتع أر

استيسر من اهلدي والقارن داخل يف هذا النص فتمتع صلى اهللا عليه و سلم بترفهه بسقوط أحد السفرين وقرن 
  جبمعه يف إهالله بني النسكني وأفرد فلم يطف طوافني ومل يسع سعيني 

  ومن تأمل األحاديث الصحيحة يف هذا الباب حزم هبذا وهذا فصل النزاع واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا بعد قول املنذري وقد قالت حفصة ما بال الناس حلوا اخل واحتج هبذا من 
  ضي أيب يعلى وغريه قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متتع يف حجة الوداع متتعا حل فيه كالقا

وهذا غلط منهم فإن املعلوم من شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه مل حيل بعمرة يف حجته وقد تواتر عنه 
صلى اهللا عليه و سلم ذلك وقال لوال أن معي اهلدي ألحللت وهذا ال يستريب فيه من له علم باحلديث فهذا مل يقع 

عمره ويتعني أن يكون يف عمرة اجلعرانة واهللا أعلم ألن معاوية إمنا أسلم يوم  يف حجته بال ريب وإمنا وقع يف بعض
الفتح مع أبيه فلم يقصر عنه يف عمرة احلديبية وال عمرة القضية والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن حمرما يف الفتح 

هذا إن كان احملفوظ أنه هو الذي ومل حيل من إحرامه يف حجة الوداع بعمرة فتعني أن يكون ذلك يف عمرة اجلعرانة 
قصر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن كان احملفوظ هو الرواية األخرى وهو قوله رأيته يقصر عنه على 

  املروة فيجوز أن يكون يف عمرة القضية أو اجلعرانة حسب وال جيوز يف غريمها ملا تقدم 
  واهللا أعلم 

ه اهللا بعد قول املنذري ويف لفظ مسلم لىب باحلج وحده اخل الذين قالوا قرن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمح
النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجته اختلفت طرقهم يف كيفية قرانه فطائفة قالت أحرم بالعمرة أوال مث أدخل عليها 

   احلج وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم وهي طريقة أيب حامت بن حبان يف صحيحه
قال هذه األخبار اليت ذكرنا يف إفراد النيب صلى اهللا عليه و سلم مما تنازع األئمة فيها من زمان إىل زماننا هذا وشنع 

هبا املعطلة وأهل البدع على أئمتنا وقالوا رويتم ثالثة أحاديث متضادة يف فعل واحد ورجل واحد وحاله واحدة 



عقل يدفع ما قلتم إذ حمال أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم يف وزعمتم أهنا ثالثتها صحاح من جهة النقل وال
حجة الوداع كان مفردا قارنا متمتعا إىل أن قال ولو توجه قائل هذا يف اخللوة إىل الباري وسأله التوفيق إلصابة 

قهار أن أخبار احلق واهلداية لطلب الرشد يف اجلمع بني األخبار ونفي التضاد عن اآلثار لعلم بتوفيق الواحد ال
  املصطفى ال تتضاد وال هتاتر وال يكذب بعضها بعضا إذا صحت من جهة النقل 

قال والفصل بني اجلمع يف هذه األخبار أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل بالعمرة حيث أحرم كذلك قاله مالك 
ر أصحابه مبا ذكرنا يف خرب عن الزهري عن عروة عن عائشة فخرج وهو مهل بالعمرة وحدها حىت إذا بلغ سرف أم

أفلح بن محيد يعين بالفسخ إىل العمرة فمنهم من أفرد ومنهم من أقام على عمرته وأما من ساق اهلدي منهم فأدخل 
  احلج على عمرته ومل حيل فأهل صلى اهللا عليه و سلم هبما معا حينئذ إىل أن دخل مكة 

  وكذلك أصحابه الذين ساقوا اهلدي 
ران النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا كان ذلك حيث رأوه يهل هبما بعد إدخاله احلج على العمرة فكل خرب روي يف ق

إىل أن دخل مكة فطاف وسعى وأمر ثانيا من مل يكن ساق اهلدي وكان قد أهل بعمرة أن يتمتع وحيل وكان يتلهف 
ن ساق اهلدي مل حيلوا حيث رأوه على ما فاته من اإلهالل حيث كان ساق اهلدي حىت إن بعض الصحابة ممن مل يك

صلى اهللا عليه و سلم مل حيل حىت كان من أمره ما وصفنا من دخوله صلى اهللا عليه و سلم على عائشة وهو مغضب 
فلما كان يوم التروية وأحرم املتمتعون خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مىن وهو يهل باحلج مفردا إذ 

   أول األمر قد انقضت عند دخوله مكة بطوافه بالبيت العمرة اليت قد أهل هبا يف

  وسعيه بني الصفا واملروة 
فحكى ابن عمر وعائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفرد احلج أرادا خروجه إىل مىن من مكة من غري أن يكون 

حت واالنقياد لقبوهلا واهتام بني هذه األخبار تضاد أو هتاتر وفقنا اهللا ملا حيبه من اخلضوع عند ورود السنن إذا ص
األنفس وإلزاق اخلطأ هبا إذا مل يوفق إلدراك حقيقة الصواب دون القدح يف السنن والتعريج على اآلراء املنكوسة 

  واملقاييس املعكوسة إنه خري مسؤول مت كالمه 
ئصه وأهنم جيمعون وطائفة قالت كان مفردا أوال مث أدخل العمرة على احلج فصار قارنا فظنوا أن ذلك من خصا

  بذلك بني األحاديث 
وهذا مع أن األكثر ال جيوزونه فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه خبالف األول فإنه قد قاله طائفة وفيه أحاديث 

  صحاح 
  وطائفة قلت قرن ابتداء من حني أحرم وهو أصح األقوال حلديث عمر وأنس وغريمها وقد تقدما 

  ة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من التنعيم والذين قالوا أفرد طائفتان طائف
وهذا غلط بال ريب مل ينقل قط بإسناد صحيح وال ضعيف وال قاله أحد من الصحابة وهو خالف املتواتر املعلوم من 

  فعله صلى اهللا عليه و سلم 
  وطائفة قالت أفرد إفرادا اقتصر فيه على احلج ومل يعتمر 

ئمة احلديث على صحتها صرحية يف أنه اعتمر عقبه فهو باطل قطعا وإن كان إفرادا واألحاديث الثابتة اليت اتفق أ
  جمردا عن العمرة فاألحاديث الصحيحة تدل على خالفه 

  والذين قالوا متتع 



  طائفتان طائفة قالت متتع متتعا حل منه 
  وهذا باطل قطعا كما تقدم 

  وطائفة قالت متتع متتعا مل حيل منه ألجل اهلدي 
وإن كان أقل خطأ من الذي قبله فاألحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن إال أن يريدوا بالتمتع القران فهذا وهذا 
  حق 

  وطائفة قالت أحرم إحراما مطلقا مث عينة باإلفراد وهذا أيضا يكفي يف رده األحاديث الثابتة الصرحية 
  وطائفة قالت قرن وطاف طوافني وسعى سعيني 

  يت ال مطعن فيها تبطل ذلك واهللا أعلم واألحاديث الثابتة ال

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تأيت من مبعىن الباء كقوله حيفظونه من أمر اهللا أي بأمره تريد ومل حتل 
  أنت بعمرة 

  وقالت طائفة معناه مل حتل من العمرة اليت أمرت الناس هبا 
  يد اهللا بن عمر مل يذكرها يف حديثه حكامها ابن حزم وقالت طائفة هذه اللفظة غري حمفوظة فإن عب

  وقالت طائفة هي مروية باملعىن واحلديث ومل حتل أنت من حجك فأبدل لفظ احلج بالعمرة 
  وقالت طائفة احلديث إمنا فيه إقراره هلا على أنه يف عمرة وليس فيه أهنا عمرة مفردة ال حجة معها 

  يف حج وعمرة ومن كان يف حج وعمرة فهو يف عمرة قطعا  وقد أخرب عن نفسه بأنه قرن فهو إذن
  وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها مقارب 

فقول من قال املراد به من حجتك بعيد جدا إذ ال يعرب بالعمرة عن احلج وليس هذا عرف الشرع وال يطلق ذلك 
  إال إطالقا مقيدا فيقال هي احلج األصغر 
 عليه و سلم كان فسخ العمرة كما أمر أصحابه ومل حيل كما أحلوا فبعيد جدا وقول من قال إهنا ظنت أنه صلى اهللا

فإن هذا الظن إمنا كان يظهر بإحالله فبه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة وهي تراه مل حيل وأما قول من 
  ا عمرة خمتصة به هو فيها قال معناه مل حتل بعمرة ومن مبعىن الباء فتعسف ظاهر وإضافة العمرة إليه تدل على أهن

وأما قول من قال معناه مل حتلل من العمرة اليت أمرت الناس هبا ففاسد فإنه كيف حيل من عمرة غريه وحفصة أجل 
من أن تسأل هذا السؤال وأما قول من قال إن هذه اللفظة ومل يذكرها عبيد اهللا فخطأ من وجهني أحدمها أن مالكا 

  قد ذكرها ومالك مالك 
ين أن عبيد اهللا نفسه قد ذكرها أيضا ذكره مسلم يف الصحيح عن حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا فذكر احلديث والثا

  وفيه ومل حتل من عمرتك 
  وقول من قال مروية باملعىن بعيد أيضا 

  حجة فالوجه األخري أقرهبا إىل الصواب وهو أنه ليس فيه إال اإلخبار عن كونه يف عمرة وهذا ال ينفي أن يكون يف 
وأجود منه أن يقال املراد بالعمرة املتعة وقد تقدم أن التمتع يراد به القران والعمرة تطلق على التمتع فيكون املراد مل 

  حتل من قرانك ومسته عمرة كما يسمى متتعا وهذه لغة الصحابة كما تقدم واهللا أعلم 
أمرين أحدمها فعل الصحابة هلا وهو بال ريب قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا احلديث قد تضمن 



  بأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذه الرواية 
  والثاين اختصاصهم هبا دون غريهم وهذا رأي فروايته حجة ورأيه غري حجة وقد خالفه 

  فيه عبد اهللا بن عباس وأبو موسى األشعري 
م حتما وأما غريهم فيستحب له ذلك هذا إن كان وقد محله طائفة على أن الذي اختص به هو وجوب الفسخ عليه

  مراده متعة الفسخ وإن كان املراد مطلق املتعة فهو خالف اإلمجاع والسنة املتواترة 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد قال عبد اهللا بن أمحد سألت أيب عن حديث بالل بن احلرث املزين يف 
  أقول به وليس إسناده باملعروف ومل يروه إال الدراوردي وحده  فسخ احلج فقال ال

  وقال عبداحلق الصحيح يف هذا قول أيب ذر غري املرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وقال ابن القطان فيه احلرث بن بالل عن أبيه بالل بن احلرث واحلرث بن بالل ال يعرف حاله 

محه اهللا قول اإلمام أمحد قال البيهقي قال مسلم مسعت أمحد بن حنبل يقول قال احلافظ مشس الدين بن القيم ر
فذكره ويف سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحني عن عائشة قالت يارسول اهللا هل على النساء جهاد قال 

  جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة 
  سئل عن العمرة أواجبة هي قال ال وأن واحتج من نفى الوجوب حبديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  تعتمر خري لك رواه الترمذي من حديث احلجاج بن أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر وقال 
  حسن صحيح 

  قال البيهقي كذا رواه احلجاج مرفوعا واحملفوظ إمنا هو عن جابر موقوف عليه غري مرفوع 
ج بن أرطاة وقد ضعف ولو كان ثقة فهو مدلس كبري وقد وقد نوقش الترمذي يف تصحيحه فإن من رواية احلجا

  قال عن حممد بن املنكدر مل يذكر مساعا وال ريب أن هذا قادح يف صحة احلديث 
وقد قال الشافعي ليس يف العمرة شيء ثابت بأهنا تطوع وقد روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسناد ضعيف ال 

قي وروى ابن هليعة عن عطاء عن جابر مرفوعا احلج والعمرة فريضتان واجبتان تقوم مبثله حجة مت كالمه قال البيه
  قال البيهقي وهذا أيضا ضعيف ال يصح 

  فقد سقط االحتجاج برواية جابر من الطريقني 
  ويف سنن ابن ماجه من حديث عمر بن قيس 

  أخربين طلحة بن حيىي عن حممد بن إسحق عن طلحة بن عبيد اهللا 
هللا صلى اهللا عليه و سلم يقول احلج جهاد والعمرة تطوع رواه عن هشام عمار بن عن احلسن بن أنه مسع رسول ا

  حيىي اخلشين 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف معىن التلبية مثانية أقوال أحدمها إجابة لك بعد إجابة وهلذا املعىن 
  كررت التلبية إيذانا بتكرير اإلجابة 



ياد من قوهلم لببت الرجل إذا قبضت على تالبيبه ومنه لببته بردائه واملعىن انقدت لك وسعت نفسي الثاين أنه انق
  لك خاضعة ذليلة كما يفعل مبن لبب بردائه وقبض على تالبيبه الثالث أنه من لب باملكان إذا قام به ولزمه 

  واملعىن أنا مقيم على طاعتك مالزم هلا 
  اختاره صاحب الصحاح 

  ه من قوهلم داري تلب دارك أي تواجهها وتقابلها أي مواجهتك مبا حتب متوجه إليك الرابع أن
  حكاه يف الصحاح عن اخلليل 

  اخلامس معناه حبا لك بعد حب من قوهلم 
  امرأة لبة إذا كانت حمبة لولدها 

  السادس أنه مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه ومنه لب الطعام ولب الرجل عقله وقلبه 
  لصت يل وقليب لك وجعلت لك ليب وخالصيت ومعناه أخ

  السابع أنه من قوهلم فالن رخي اللبب ويف لب رخي أي يف حال واسعة منشرح الصدر 
ومعناه أن منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها متوجه إليك بلبب رخي يوجد احملب إىل حمبوبه ال 

  بكره وال تكلف 
  قتراب أي اقترابا إليك بعد اقتراب كما يتقرب احملب من حمبوبه الثامن أنه من اإللباب وهو اال

  و سعديك من املساعدة وهي املطاوعة 
  ومعناه مساعدة يف طاعتك وما حتب بعد مساعدة 

  قال احلريب ومل يسمع سعديك مفردا 
  و الرغباء إليك يقال بفتح الراء مع املد وبضمها مع القصر 

   ومعناها الطلب واملسألة والرغبة
  واختلف النحاة يف الياء يف لبيك 

  فقال سيبويه هي ياء التثنية 
  وهو من امللتزم نصبه على املصدر كقوهلم محدا وشكرا وكرامة ومسرة 

  والتزموا تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته 
  والتزموا إضافته إىل ضمري املخاطب ملا خصوه بإجابة الداعي 

ائب نادرا كقول الشاعر دعوت ملا نابين مسورا فليب فليب يدي مصور والتثنية فيه وقد جاء إضافته إىل ضمري للغ
  كالتثنية يف قوله تعاىل مث ارجع البصر كرتني وليس املراد مما يشفع الواحد فقط 

  وكذلك سعديك ودواليك 
  وقال يونس هو مفرد والباء فيه مثل عليك وإليك ولديك 

إىل خيتلفان حبسب اإلضافة فإن جرا مضمرا كانا بالياء وإن جرا ظاهرا ومن حجة سيبويه على يونس أن على و 
  كانا باأللف 

  فلو كان لبيك كذلك ملا كان بالياء يف مجيع أحواله سواء أضيف إىل ظاهر أو مضمر كما قال فليب يدي مسور 
لمة فجمعوا بني اللفظني وقالت طائفة من النحاة أصل الكلمة لبا لبا أي إجابة بعد إجابة فثقل عليهم تكرار الك



  ليكون أخف عليهم فجاءت التثنية وحذف التنوين ألجل اإلضافة 
  وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة 

إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك وال يصح يف لغة وال عقل إجابة من ال يتكلم وال 
  يدعو من أجابه 

أهنا تتضمن احملبة كما تقدم وال يقال لبيك إال ملن حتبه وتعظمه وهلذا قيل يف معناها أنا مواجه لك مبا حتب الثانية 
  وأهنا من قوهلم امرأة لبة أي حمبة لولدها 

  الثالثة أهنا تتضمن التزام دوام العبودية وهلذا قيل هي من اإلقامة أي أنا مقيم على طاعتك 
  والذل أي خضوعا بعد خضوع من قوهلم الرابعة أهنا تتضمن اخلضوع 

  أنا ملب بني يديك أي خاضع ذليل 
  اخلامسة أهنا تتضمن اإلخالص وهلذا قيل 

  إهنا من اللب وهو اخلالص 
  السادسة أهنا تتضمن اإلقرار بسمع الرب تعاىل إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك ملن ال يسمع دعاءه 

  ذا قيل السابعة أهنا تتضمن التقرب من اهللا وهل
  إهنا من اإللباب وهو التقرب 

الثامنة أهنا جعلت يف اإلحرام شعارا النتقال من حال إىل حال ومن منسك إىل منسك كما جعل التكبري يف الصالة 
سبعا لالنتقال من ركن إىل ركن وهلذا كانت السنة أن يليب حىت يشرع يف الطواف فيقطع التلبية مث إذا سار لىب 

  قطعها مث يليب حىت يقف مبزدلفة فيقطعها مث يليب حىت يرمي مجرة العقبة حىت يقف بعرفة في
فيقطعها فالتلبية شعار احلج والتنقل يف أعمال املناسك فاحلاج كلما انتقل من ركن إىل ركن قال لبيك اللهم لبيك 

ون سالم املصلي قاطعا كما أن املصلي يقول يف انتقاله من ركن إىل ركن اهللا أكرب فإذا حل من نسكه قطعها كما يك
  لتكبريه 

  التاسعة أهنا شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح احلج ومقصده بل روح العبادات كلها واملقصود منها 
  وهلذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة اليت يدخل فيها هبا 

ة اإلخالص والشهادة هللا بأنه ال العاشرة أهنا متضمنة ملفتاح اجلنة وباب اإلسالم الذي يدخل منه إليه وهو كلم
  شريك له 

احلادية عشرة أهنا مشتملة على احلمد هللا الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إىل اهللا واول من يدعي إىل اجلنة 
  أهله وهو فاحتة الصالة وخامتتها 

ة لالستغراق أي النعم كلها لك الثانية عشرة أهنا مشتملة على االعتراف هللا بالنعمة كلها وهلذا عرفها بالالم املفيد
  وانت موليها واملنعم هبا 

  الثالثة عشرة أهنا مشتملة على االعتراف بأن امللك كله هللا وحده فال ملك على احلقيقة لغريه 
  الرابعة عشرة أن هذا املعىن مؤكد الثبوت بإن املقتضية حتقيق اخلرب وتثبيته وأنه مما ال يدخله ريب وال شك 

يف إن وجهان فتحها وكسرها فمن فتحها تضمنت معىن التعليل أي لبيك احلمد والنعمة لك ومن  اخلامسة عشرة
كسرها كانت مجلة مستقلة مستأنفة تتضمن ابتداء الثناء على اهللا والثناء إذا كثرت مجله وتعددت كان أحسن من 



لبيك ألن احلمد لك والفرق بني أن تكون  قلتها وأما إذا فتحت فإهنا تقدر بالم التعليل احملذوفة معها قياسا واملعىن
مجل الثناء علة لغريها وبني أن تكون مستقلة مرادة لنفسها وهلذا قال ثعلب من قال إن بالكسر فقد عم ومن قال أن 

  بالفتح فقد خص 
هو الرب ونظري هذين الوجهني والتعليلني والترجيح سواء قوله تعاىل حكاية عن املؤمنني إنا كنا من قبل ندعوه إنه 

  الرحيم كسر إن وفتحها 
فمن فتح كان املعىن ندعوه ألنه هو الرب الرحيم ومن كسر كان الكالم مجلتني إحدمها قوله ندعوه مث استأنف فقال 

  إنه هو الرب الرحيم قال أبو عبيد والكسر أحسن ورجحه مبا ذكرناه 
مد هللا عزوجل وهذا نوع آخر من الثناء عليه السادسة عشرة أهنا متضمنة لإلخبار عن اجتماع امللك والنعمة واحل

غري الثناء مبفردات تلك األوصاف العلية فله سبحانه من أوصافه العلي نوعا ثناء نوع متعلق بكل صفة على 
  انفرادها ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال واهللا سبحانه 

املعىن أن اقتران أحدمها باآلخر من أعظم الكمال وامللك وحده كمال يفرق يف صفاته بني امللك واحلمد وسوغ هذا 
واحلمد كمال واقتران أحدمها باآلخر كمال فإذا اجتمع امللك املتضمن للقدرة مع النعمة املتضمنة لغاية النفع 

مة والكمال واإلحسان والرمحة مع احلمد املتضمن لعامة اجلالل واإلكرام الداعي إىل حمبته كان يف ذلك من العظ
واجلالل ما هو أوىل به وهو أهله وكان يف ذكر احلمد له ومعرفته به من اجنذاب قلبه إىل اهللا وإقباله عليه والتوجه 

  بدواعي احملبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 
  كمال من غناه وكرمه ومن اقتران أحدمها باآلخر ونظري هذا اقتران الغىن بالكرم كقوله فإن ريب غين كرمي فله 

  ونظريه اقتران العزة بالرمحة وإن ربك هلو العزيز الرحيم 
  ونظريه اقتران العفو بالقدرة وكان اهللا عفوا قديرا 

  ونظريه اقتران العلم باحللم واهللا عليم حليم 
  ونظريه اقتران الرمحة بالقدرة واهللا قدير واهللا غفور رحيم 

  يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات ويفتح له باب حمبة اهللا ومعرفته واهللا املستعان وعليه التكالن وهذا 
السابعة عشرة أن النيب قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد 

الكلمات بعينها وتضمنت معانيها وقوله وهو على كل  وهو على كل شيء قدير وقد اشتملت بالتلبية على هذه
  شيء قدير لك أن تدخلها حتت قولك يف التلبية ال شريك لك 

ولك أن تدخلها حتت قولك إن احلمد والنعمة لك ولك أن تدخلها حتت إثبات امللك له تعاىل إذ لو كان بعض 
الشريك عاما ومل يكن إثبات امللك واحلمد له عاما املوجودات خارجا عن قدرته وملكه واقعا خبلق غريه مل يكن نفي 

  وهذا من أعظم احملال وامللك كله له واحلمد كله له وليس له شريك بوجه من الوجوه 
الثامنة عشر أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل يف صفات اهللا وتوحيده فإهنا مبطلة لقول املشركني على 

  اختالف طوائفهم ومقاالهتم 
قول الفالسفة وإخواهنم من اجلهمية املعطلني لصفات الكمال اليت هي متعلق احلمد فهو سبحانه حممود لذاته ول

  ولصفاته وألفعاله فمن 



جحد صفاته وأفعاله فقد جحد محده ومبطلة لقول جموس األمة لقدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال 
  بتوا له عليها قدرة وال جعلوه خالقا هلا عبادة من املالئكة واجلن واإلنس فلم يث

فعلى قوهلم ال تكون داخلة حتت ملكه إذ من ال قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخال حتت ملكه فلم 
جيعلوا امللك كله هللا ومل جيعلوه على كل شيء قدير وأما الفالسفة فعندهم ال قدرة له على شيء البتة فمن علم معىن 

  ت وشهدها وأيقن هبا باين مجيع الطوائف املعطلة هذه الكلما
التاسعة عشرة يف عطف امللك على احلمد والنعمة بعد كمال اخلرب وهو قوله إن احلمد والنعمة وامللك ومل يقل إن 
احلمد والنعمة لك وامللك لطيفة بديعة وهي أن الكالم يصري بذلك مجلتني مستقلتني فإنه لو قال إن احلمد والنعمة 

مللك لك كان عطف امللك على ما قبله عطف مفرد فلما متت اجلملة األوىل بقوله لك مث عطف امللك كان تقديره وا
  وامللك لك 

  فيكون مساويا لقوله له امللك وله احلمد ومل يقل امللك واحلمد وفائدته تكرار احلمد يف الثناء 
كان فيه إشعار باقتراهنما وتالزمهما وعدم مفارقة العشرون ملا عطف النعمة على احلمد ومل يفصل بينهما باخلري 

  أحدمها لآلخر فاإلنعام واحلمد قرينان 
احلادية والعشرون يف إعادة الشهادة له بأنه ال شريك له لطيفة وهي أنه أخرب ال شريك له عقب إجابته بقوله لبيك 

  مث أعادها عقب قوله إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك 
ن أنه ال شريك له يف احلمد والنعمة امللك واألول يتضمن أنه ال شريك لك يف إجابة هذه الدعوة وهذا وذلك يتضم

  نظري قوله تعاىل شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم 

دته وشهادة مالئكته وأويل العلم وهذا هو املشهود به مث فأخرب بأنه ال إله إال هو يف أول اآلية وذلك داخل حتت شها
  أخرب عن قيامه بالقسط وهو العدل فأعاد الشهادة بأنه ال إله إال هو مع قيامه بالقسط 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة احلكم األول أنه صلى اهللا عليه و 
  احملرم وهو غري حمصور فأجاب مبا ال يلبس حلصره سلم سئل عما يلبس 

  فعلم أن غريه على اإلباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله من جبة أو دلق أو دراعة أو عرقشني وحنوه 
  ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبع والطاقية والقلنسوة والكلتة 

  والبدن مجيعا كالغفارة وحنوها وحنوها ونبه بالربنس على احمليط بالرأس 
  ونبه بالسراويل على املفصل على األسافل كالتبان وحنوه 

  ونبه باخلفني على ما يف معنامها من اجلرموق واجلورب والزربول ذي الساق وحنوه 
رس احلكم الثاين أنه منعه من الثوب املصبوغ بالورس أو الزعفران وليس هذا لكونه طيبا فإن الطيب يف غري الو

  والزعفران أشد وألنه خصه بالثوب دون البدن 
  وإمنا هذا من أوصاف الثوب الذي حيرم فيه أن ال يكون مصبوغا بورس وال زعفران 

  وقد هنى أن يتزعفر الرجل وهذا منهي عنه خارج اإلحرام ويف اإلحرام أشد 
  يع حمظورات اإلحرام والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يتعرض هنا إال ألوصاف امللبوس ال لبيان مج

احلكم الثالث أنه صلى اهللا عليه و سلم رخص يف لبس اخلفني عند عدم النعلني ومل يذكر فدية ورخص يف حديث 



  كعب بن عجرة يف حلق رأسه مع الفدية وكالمها حمظور بدون العذر 
  والفرق بينهما أن أذى الرأس ضرورة خاصة ال تعم فهي رفاهية للحاجة 

ني عند عدم النعلني فبدل يقوم مقام املبدل واملبدل وهو النعل ال فدية فيه فال فدية يف بدله وأما حلق وأما لبس اخلف
  الرأس فليس ببدل وإمنا هو ترفه للحاجة فجرب بالدم 

احلكم الرابع أنه أمر البس اخلفني بقطعهما أسفل من كعبيه يف حديث ابن عمر ألنه إذا قطعهما أسفل من الكعبني 
  يهني بالنعل صارا شب

فاختلف الفقهاء يف هذا القطع هل هو واجب أم ال على قولني أحدمها أنه واجب وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة 
ومالك والثوري وإسحاق وابن املنذر وإحدى الروايتني عن أمحد ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقطعهما 

  وتعجب اخلطايب من أمحد فقال العجب 

  هذا فإنه ال يكاد خيالف سنة تبلغه وقلت سنة مل تبلغه  من أمحد يف
  وعلى هذه الرواية إذا مل يقطعهما تلزمه الفدية 

والثاين أن القطع ليس بواجب وهو أصح الروايتني عن أمحد ويروى عن علي بن أيب طالب وهو قول أصحاب ابن 
  عباس وعطاء وعكرمة 

اس قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب بعرفات من مل جيد وهذه الرواية أصح ملا يف الصحيحني عن ابن عب
  إزارا فليلبس سراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني 

فأطلق اإلذن يف لبس اخلفني ومل يشترط القطع وهذا كان بعرفات واحلاضرون معه إذ ذاك أكثرهم مل يشهدوا خطبته 
  وادي من ال حيصيهم إال اهللا تعاىل وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع باملدينة فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والب

ويف صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مل جيد نعلني فليلبس خفني ومن مل جيد 
مجع كان له أن  إزارا فليلبس سراويل فهذا كالم مبتدأ من النيب صلى اهللا عليه و سلم بني فيه يف عرفات يف أعظم

من مل جيد اإلزار فليلبس السروايل ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني ومل يأمر بقطع وال فتق وأكثر احلاضرين 
  بعرفات مل يسمعوا خطبته باملدينة وال مسعوه يأمر بقطع اخلفني وتأخري البيان عن وقته ممتنع 

الذي شرع باملدينة هو لبس اخلف املقطوع مث شرع بعرفات فدل هذا على أن هذا اجلواز مل يكن شرع باملدينة وأن 
  لبس اخلف من غري قطع 

فإن قيل فحديث بن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق واحلكم والسبب واحد ويف مثل هذا يتعني محل املطلق 
  على املقيد وقد أمر يف حديث ابن عمر بالقطع 

  ر وليقطعهما قد قيل إنه مدرج من كالم نافع فاجلواب من وجهني أحدمها أن قوله يف حديث ابن عم
قال صاحب املغين كذلك روي يف أمايل أيب القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعا قال بعد روايته للحديث 

وليقطع اخلفني أسفل من الكعبني واإلدراج فيه حمتمل ألن اجلملة الثانية يستقل الكالم األول بدوهنا فاإلدراج فيه 
  جاء مصرحا به أن نافعا قاله زال اإلشكال ممكن فإذا 

ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفيت بقطعهما للنساء فأخربته صفية بنت أيب عبيد عن عائشة أن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم رخص للمحرم أن يلبس اخلفني وال يقطعهما قالت صفية فلما أخربته هبذا رجع 

قطع كان باملدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب على املنرب فناداه رجل فقال ما اجلواب الثاين أن األمر بال
  يلبس احملرم من الثياب فأجابه بذلك وفيه األمر بالقطع وحديث ابن عباس وجابر بعده 



حبديث ابن وعمرو بن دينار روى احلديثني معا مث قال انظروا أيهما كان قبل وهذا يدل على أهنم علموا نسخ األمر 
  عباس 

وقال الدارقطين قال أبو بكر النيسابوري حديث ابن عمر قبل ألنه قال نادى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وهو يف املسجد فذكره وابن عباس يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب بعرفات 

ن زيد وابن جريج وهشيم كلهم عن عمرو بن دينار فإن قيل حديث ابن عباس رواه أيوب والثوري وابن عيينة واب
  عن جابر بن زيد عن ابن عباس ومل يقل أحد منهم بعرفات غري شعبة ورواية اجلماعة أوىل من رواية الواحد 

قيل هذا عبث فإن هذه اللفظة متفق عليها يف الصحيحني وناهيك برواية شعبة هلا وشعبة حفظها وغريه مل ينفها بل 
لة أخرى يف احلديث مستقلة وليست تتضمن خمالفة لآلخرين ومثل هذا يقبل وال يرد وهلذا رواه هي يف حكم مج

  الشيخان 
وقد قال علي رضي اهللا عنه قطع اخلفني فساد يلبسهما كما مها وهذا مقتضى القياس فإن النيب صلى اهللا عليه و 

والنعل ومل يأمر بفتق السراويل ال يف  سلم سوى بني السراويل وبني اخلف يف لبس كل منهما عند عدم اإلزار
  حديث ابن عمر وال يف حديث ابن عباس وال غريمها 

وهلذا كان مذهب األكثرين أنه يلبس السراويل بال فتق عند عدم اإلزار فكذلك اخلف يلبس وال يقطع وال فرق 
الوا هذا خالف النص ألن النيب بينهما وأبو حنيفة طرد القياس وقال يفتق السراويل حىت يصري كاإلزار واجلمهور ق

صلى اهللا عليه و سلم قال السراويل ملن مل جيد اإلزار وإذا فتق مل يبق سراويل ومن اشترط قطع اخلف خالف القياس 
  مع خمالفته النص املطلق باجلواز 

  قدم تقديره وال يسلم من خمالفة النص والقياس إال من جوز لبسهما بال قطع أما القياس فظاهر وأما النص فما ت
  والعجب أن من يوجب القطع يوجب ماال فائدة فيه فإهنم ال جيوزون لبس املقطوع كاملداس واجلمجم وحنومها 

  بل عندهم املقطوع كالصحيح يف عدم جواز لبسه 
فأي معىن للقطع واملقطوع عندكم كالصحيح وأما أبو حنيفة فيجوز لبس املقطوع وليس عنده كالصحيح وكذلك 

  جلمجم وحنومها املداس وا
قال شيخنا وأفىت به جدي أبو الربكات يف آخر عمره ملا حج قال شيخنا وهو الصحيح ألن املقطوع لبسه أصل ال 

  بدل 
قال شيخنا فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن املقطوع لبسه أصل ال بدل فجوز لبسه مطلقا وهذا فهم صحيح 

ة فهموا منه الرخصة يف لبس السراويل عنه عدم اإلزار واخلف عند عدم وقوله يف هذا أصح من قول الثالثة والثالث
  النعل وهذا فهم صحيح وقوهلم يف 

هذا أصح من قوله وأمحد فهم من النص املتأخر لبس اخلف صحيحا بال قطع عند عدم النعل وأن ذلك ناسخ لألمر 
  بالقطع وهذا فهم صحيح وقوله يف ذلك أصح األقوال 

  املقطوع أصال مل يكن عدم النعل شرطا فيه والنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا جعله عند عدم النعل فإن قيل فلو كان 
قيل بل احلديث دليل على أنه ليس كاخلف إذ لو كان كاخلف ملا أمر بقطعه فدل على أن بقطعه خيرج من شبه 

  اخلف ويلتحق بالنعل 
رته وماليته وهذا ال يصار إليه إال عند عدم النعل وأما مع وأما جعله عدم النعل شرطا فألجل أن القطع إفساد لصو

وجود النعل فال يفسد اخلف ويعدم ماليته فإذا تبني هذا تبني أن املقطوع ملحق بالنعل ال باخلف كما قال أبو حنيفة 



  وأن على قول املوجبني للقطع ال فائدة فيه فإهنم ال جيوزون لبس املقطوع وهو عندهم كاخلف 
فغاية ما يدل عليه احلديث جواز االنتقال إىل اخلف والسراويل عند عدم النعل واإلزار وهذا يفيد اجلواز فإن قيل 

وأما سقوط الفدية فال فهال قلتم كما قال أبو حنيفة جيوز له ذلك مع الفدية فاستفاد اجلواز من هذ احلديث 
الفدية فكان أسعد بالنصوص ومبوافقتها  واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجرة حيث جوز له فعل احملظور مع

  منكم مع موافقته البن عمر يف ذلك 
قيل بل إجياب الفدية ضعيف يف النص والقياس فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر البدل يف حديث ابن عمر وابن 

وقته ممتنع فسكوته عن  عباس وجابر وعائشة ومل يأمر يف شيء منها بالفدية مع احلاجة إىل بياهنا وتأخري البيان عن
إجياهبا مع شدة احلاجة إىل بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب كما أنه جوز لبس السراويل بال فتق ولو 

  كان الفتق واجبا لبينه 
  وأما القياس فضعيف جدا 

ند العجز عن اإلعتاق فإن قيل هذا من باب األبدال اليت جتوز عند عدم مبدالهتا كالتراب عند عدم املاء وكالصيام ع
واإلطعام وكالعدة باألشهر عند تعذر األقراء ونظائره وليس هذا من باب احملظور املستباح بالفدية والفرق بينهما أن 
الناس مشتركون يف احلاجة إىل لبس ما يسترون به عوراهتم ويقون به أرجلهم األرض واحلر والشوك وحنوه فاحلاجة 

يه العموم مل حيظر عليهم ومل يكن عليهم فيه فائدة خبالف ما حيتاج إليه ملرض أو برد فإن إىل ذلك عامة وملا احتاج إل
ذلك حاجة لعارض وهلذا رخص النيب صلى اهللا عليه و سلم للنساء يف اللباس مطلقا بال فدية وهنى عن النقاب 

يها يف ستر بدهنا فدية وكذلك حاجة والقفازين فإن املرأة ملا كانت كلها عورة وهي حمتاجة إىل ستر بدهنا مل يكن عل
الرجال إىل السراويالت واخلفاف هي عامة إذا مل جيدوا اإلزار والنعال وابن عمر ملا مل يبلغه حديث الرخصة مطلقا 
أخذ حبديث القطع وكان يأمر النساء بقطع اخلفاف حىت أخربته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة أن النيب صلى اهللا 

  للنساء يف ذلك فرجع عن قوله  عليه و سلم أرخص

ومما يبني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أرخص يف اخلفني بال قطع بعد أن منع منهما أن يف حديث ابن عمر املنع من 
لبس السراويل مطلقا ومل يبني فيه حالة من حالة ويف حديث ابن عباس وجابر املتأخرين ترخيصه يف لبس السراويل 

على أن رخصة البدل مل تكن شرعت يف لبس السراويل وأهنا إمنا شرعت وقت خطبته هبا وهي  عند عدم االزار فدل
  متأخرة فكان األخذ باملتأخر أوىل ألنه إمنا يؤخذ باآلخر فاآلخر من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قبل فمدار املسألة على ثالث نكت إحداها أن رخصة البدلية إمنا شرعت بعرفات ومل تشرع 
  والثانية أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع 

  والثالثة أن اخلف املقطوع كالنعل أصل ال أنه بدل 
  واهللا أعلم 

  وأما هنيه صلى اهللا عليه و سلم يف حديث ابن عمر املرأة أن تنتقب 
ا وضع وفصل على قدر وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه املرأة كبدن الرجل ال كرأسه فيحرم عليها فيه م
  الوجه كالنقاب والربقع وال حيرم عليها سترة باملقنعة واجللباب وحنومها وهذا أصح القولني 

فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم سوى بني وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب ومعلوم أنه ال حيرم عليها ستر 
على قدرمها ومها القفازان فهكذا الوجه إمنا حيرم ستره بالنقاب وحنوه  يديها وأهنما كبدن احملرم حيرم سترمها باملفصل

وليس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حرف واحد يف وجوب كشف املرأة وجهها عند اإلحرام إال النهي عن 



  النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إىل الوجه كنسبة القفازين إىل اليد سواء 
  د اهللا وهذا واضح حبم

وقد ثبت عن أمساء أهنا كانت تغطي وجهها وهي حمرمة وقالت عائشة كانت الركبان ميرون بنا وحنن حمرمات مع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباهبا على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو 

  داود 
  وغريه ضعيف ال أصل له دليل وال مذهبا  واشتراط اجملافاة عن الوجه كما ذكره القاضي

قال صاحب املغين ومل أر هذا الشرط يعين اجملافاة عن أمحد وال هو يف اخلرب مع أن الظاهر خالفه فإن الثوب املسدل 
ال يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطا لبني وإمنا منعت املرأة من الربقع والنقاب وحنومها مما يعد لستر 

جه قال أمحد هلا أن تسدل على وجهها من فوق وليس هلا أن ترفع الثوب من أسفل كأنه يقول إن النقاب من الو
  أسفل على وجهها 

  مت كالمه 
فإن قيل فما تصنعون باحلديث املروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إحرام الرجل يف رأسه وإحرام املرأة 

  الرجل وهذا يدل على وجوب كشفه يف وجهها فجعل وجه املرأة كرأس 

قيل هذا احلديث ال أصل له ومل يروه أحد من أصحاب الكتب املعتمد عليها وال يعرف له إسناد وال تقوم به حجة 
وال يترك له احلديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدهنا وأنه حيرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والربقع 

  دين وحنوه ال مطلق الستر كالي
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حترمي لبس القفازين قول عبد اهللا بن عمر وعطاء وطاووس وجماهد 
وإبراهيم النخعي ومالك واإلمام أمحد والشافعي يف أحد قوليه وإسحق بن راهويه وتذكر الرخصة عن علي وعائشة 

  فة والشافعي يف القول اآلخر وسعد بن أيب وقاص وبه قال الثوري وأبو حني
وهنى املرأة عن لبسهما ثابت يف الصحيح كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم وكالمها يف حديث واحد عن 

  راو واحد وكنهيه املرأة عن النقاب وهو يف احلديث نفسه 
  من خالفها حجة عليها وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوىل باالتباع وهي حجه على من خالفها وليس قول 

فأما تعليل حديث ابن عمر يف القفازين بأنه من قوله فإنه تعليل باطل وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن واملسانيد 
عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث هنيه عن لبس القمص والعمائم والسراويالت وانتقاب املرأة 

حد من أئمة احلديث أن هذا كله حديث واحد من أصح األحاديث عن رسول اهللا ولبسها القفازين وال ريب عند أ
  صلى اهللا عليه و سلم مرفوعا إليه ليس من كالم ابن عمر 

وموضع الشبهة يف تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه فرواه الليث بن سعد عنه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه 
ن قال أبو داود ورواه حامت بن إمساعيل وحيىي بن أيوب عن موسى بن عقبة عن و سلم فذكر فيه وال تلبس القفازي

نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد اهللا بن 
املرأة وال تلبس  عمر ومالك وأيوب موقوفا وكذلك هو يف املوطأ عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول ال تنتقب

القفازين ولكن قد رفعه الليث بن سعد وموسى بن عقبة يف األكثر عنه وإبراهيم بن سعد أيضا رفعه عن نافع ذكره 
  أبو داود ورواه حممد بن إسحاق عن نافع مرفوعا كما تقدم 



  فأما حديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري يف صحيحه والترمذي 
  وقال حديث صحيح 

  ائي يف سننه ورواه النس
  ومل يروا وقف من وقفه علة 

وأما حديث موسى بن عقبة فرواه النسائي يف سننه عن سويد بن نصر أخربنا عبد اهللا بن املبارك عن موسى بن عقبة 
  فذكر احلديث 

  وقال يف آخره وال تنتقب املرأة احلرام 
  وال تلبس القفازين مرفوعا 

يل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق يف النقاب والقفازين وقال قال البخاري تابعه موسى بن عقبة وإمساع
  عبيد اهللا وكان يقول ال تنتقب احملرمة وال تلبس القفازين وقال مالك عن 

  نافع عن ابن عمر ال تنتقب املرأة وتابعه ليث بن أيب سليم 
  فالبخاري رمحه اهللا ذكر تعليله 

  عن عبد اهللا بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن ابن عمر فذكره  ومل يرها علة مؤثرة فأخرجه يف صحيحه

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وعن سعيد بن املسيب قال وهم ابن عباس يف تزويج ميمونة وهو حمرم 
و سلم  وقد روى مالك يف املوطأ عن ربيعة بن أيب عبدالرمحن عن سليمان بن يسار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

بعث أبا رافع مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة بنت احلارث ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة قبل 
أن خيرج وهذا وإن كان ظاهره اإلرسال فهو متصل ألن سليمان بن يسار رواه عن أيب رافع أن رسول اهللا صلى اهللا 

هو حالل وكنت الرسول بينهما وسليمان بن يسار موىل ميمونة عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حالل وبىن هبا و
  وهذا صريح يف تزوجها بالوكالة قبل اإلحرام 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى مسلم يف صحيحه من حديث عبدالرمحن بن عثمان التيمي قال كنا 
م صيد وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع مع طلحة بن عبيد اهللا يف طريق مكة وحنن حمرمون فأهدوا لنا حل

  فلم 

يأكل فلما استيقظ قال للذين أكلوا أصبتم وقال الذين مل يأكلوا أخطأمت فإنا قد أكلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم وحنن حرم 

مة الضمري وروى مالك عن حيىي بن سعيد أخربين حممد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن سل
عن البهزي يزيد بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج يريد مكة وهو حمرم حىت إذا كانوا بالروحاء 
إذا محار وحشي عقري فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأيت صاحبه فجاء 

لم فقال يارسول اهللا شأنكم هبذا احلمار فأمر رسول اهللا صلى البهزي وهو صاحبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
اهللا عليه و سلم أبا بكر فقسمه بني الرفاق مث مضى حىت إذا كان باألثاية بني الرويثة والعرج إذا ظيب حاقف يف ظل 

اوزوه ويف وفيه سهم فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر رجال يقف عنده ال يريبه أحد من الناس حىت ج
الصحيحني عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم محارا وحشيا وهو باألبواء أو بودان 



  فرده عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال إنا مل نرده عليك إال أنا حرم 
  ورواه مسلم عن سفيان وقال حلم محار وحش 

حلديث أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلم محار وحش ورمبا قال قال احلميدي كان سفيان يقول يف ا
  سفيان يقطر دما وكان فيما خال رمبا قال محار وحش مث صار إىل حلم حىت مات 

ويف رواية ملسلم شق محار وحش فرده ويف رواية له عجز محار فرده ويف رواية له رجل محار قال الشافعي فإن كان 
صلى اهللا عليه و سلم احلمار حيا فليس حملرم ذبح محار وحش وإن كان أهدى له حلما فقد الصعب أهدى للنيب 

حيتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه يف حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدي إىل النيب صلى 
  اهللا عليه و سلم محارا أثبت من حديث أنه أهدي له من حلم محار مت كالمه 

قي وروى حيىي بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب بن جثامة أهدى للنيب قال البيه
صلى اهللا عليه و سلم عجز محار وهو باجلحفة فأكل منه وأكل القوم قال وهذا إسناد صحيح فإن كان حمفوظا 

  فكأنه رد احلي وقبل اللحم مت كالمه 
املسألة وأشكلت عليهم األحاديث فيها فكان عطاء وجماهد وسعيد بن جبري وقد اختلف الناس قدميا وحديثا يف هذه 

يرون للمحرم أكل ما صاده احلالل من الصيد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول عمر بن اخلطاب وعثمان بن 
  عفان والزبري بن العوام وأيب هريرة ذكر ذلك ابن عبدالرب عنهم 

  ديث طلحة بن عبيد اهللا وحديث البهزي وحجتهم حديث أيب قتادة املتقدم وح
  وقالت طائفة حلم الصيد حرام على احملرم بكل حال وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر 

  قال ابن عباس وحرم عليكم صيد الرب هي مبهمة 
  وروى عن طاووس وجابر بن زيد وسفيان الثوري املنع منه 
ة وحديث علي يف أول الباب واحتجوا بظاهر اآلية وحجة هذا املذهب حديث ابن عباس عن الصعب بن جثام

  وقالوا حترمي الصيد يعم اصطياده وأكله 

وقالت طائفة ما صاده احلالل للمحرم ومن أجله فال جيوز له أكله فأما ما مل يصده من أجله بل صاده لنفسه أو 
هبم وقول إسحاق وأيب ثور قال حلالل مل حيرم على احملرم أكله وهذا قول مالك والشافعي وأمحد بن حنبل وأصحا

  ابن عبدالرب وهو الصحيح عن عثمان يف هذا الباب 
قال وحجة من ذهب هذا املذهب أنه عليه تصح األحاديث يف هذا الباب وإذا محلت على ذلك مل تتضاد ومل ختتلف 

  ل ومل تتدافع وعلى هذا جيب أن حتمل السنن وال يعارض بعضها ببعض ما وجد إىل استعماهلا سبي
  مت كالمه 

  وآثار الصحابة كلها يف هذا الباب إمنا تدل على هذا التفصيل 
فروى البيهقي من حديث عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج يف يوم صائف وهو حمرم 

لست كهيئتكم  وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان مث أيت بلحم صيد فقال ألصحابه كلوا قالوا أال تأكل أنت قال إين
  إمنا صيد من أجلي 

وحديث أيب قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد اهللا قضايا أعيان ال عموم هلا وهي تدل على جواز أكل احملرم من صيد 
  احلالل وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه منه وحديث جابر صريح يف التفريق 

يد ألجله فهذا فعله وقوله يف حديث جابر يدل على فحيت أكل علم أنه مل يصد ألجله وحيث امتنع علم أنه ص



  األمرين فال تعارض بني أحاديثه صلى اهللا عليه و سلم حبال 
وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظن أنه صيد ألجله وإباحة النيب صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه محار البهزي 

حد املوت وأما الظيب فكان ساملا ومل يسقط إىل األرض ومنعهم من التعرض للظيب احلاقف ألن احلمار كان عقريا يف 
  فلم يتعرض له ألنه حيوان حي 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وإن صح حديث احلجاج بن عمرو فقد محله بعض أهل العلم أنه حيل بعد 
  بتا عنه أنه قال ال حصر إال حصر عدو فواته مبا حيل به من يفوته احلج بغري مرض فقد روينا عن ابن عباس ثا

  مت كالمه 

وقال غريه معىن حديث احلجاج بن عمرو أن حتلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك يف عقد اإلحرام على 
  معىن حديث ضباعة 

  قالوا ولو كان الكسر مبيحا للحل مل يكن لالشتراط معىن 

فإنه ال حيل مبجرد الكسر والعرج فال بد من تأويله فيحمله على ما قالوا وأيضا فال يقول أحد بظاهر هذا احلديث 
  ذكرناه 

  قالوا وأيضا فإنه ال يستفيد باحلل زوال عقده وال االنتقال من حاله خبالف احملصر بالعدو 
  وقوله وعليه احلج من قابل هذا إذا مل يكن حج الفرض فأما إن كان متطوعا فال شيء عليه غري هدي اإلحصار 

البيهقي وحديث احلجاج بن عمرو قد اختلف يف إسناده والثابت عن ابن عباس خالفه وأنه ال حصر إال حصر  قال
  العدو مت كالمه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إىل البيت 
جواز التحلل فروي عن ابن عباس وابن عمر ومروان بن احلكم مبرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم احملصر يف 

  أنه ال حيلله إال الطواف بالبيت وهو قوله مالك والشافعي وإسحاق وأمحد يف املشهور من مذهبه 
  وروى عن ابن مسعود أنه كاحملصر بالعدو 

  رواية األخرى عنه وهو قول عطاء والثوري وأيب حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأيب ثور وأمحد يف ال
  ومن حجة هؤالء حديث احلجاج وأيب هريرة وابن عباس 

  قالوا وهو حديث حسن حيتج مبثله 

قالوا وأيضا ظاهر القرآن بل صرحيه يدل على أن احلصر يكره باملرض فإن لفظ اإلحصار إمنا هو للمرض يقال 
عدو ملحق به فكيف يثبت احلكم يف أحصره املرض وحصر العدو فيكون لفظ اآلية صرحيا يف املريض وحصر ال

الفرع دون األصل قال اخلليل وغريه حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر هو عن بلوغ املناسك مبرض أو 
  حنوه 

قالوا وعلى هذا خرج قول ابن عباس ال حصر إال حصر العدو ومل يقل ال إحصار إال إحصار العدو فليس بني رأيه 
  ارضهما فاألخذ بروايته دون رأيه ألن روايته حجة ورأيه ليس حبجة وروايته تعارض ولو قدر تع

قالوا وقولكم لو كان حيل باحلصر مل يكن لالشتراط معىن جوابه من وجهني أحدمها أنكم ال تقولون باالشتراط وال 



  يفيد الشرط عندكم شيئا 
  أنه يستفيد بالشرط فائدتني  فال حيل عندكم بشرط وال بدونه فاحلديثان معا حجة عليكم وأما حنن فعندنا

إحدامها جواز اإلحالل والثانية سقوط الدم فإذا مل يكن شرط استفاد بالعذر اإلحالل وحده وثبت وجوب الدم 
  عليه فتأثري االشتراط يف سقوط الدم 

تأثري للكسر وأما قولكم إن معناه أنه حيل بعد فواته مبا حيل به من يفوته احلج لغري مرض ففي غاية الضعف فإنه ال 
  وال للعرج يف ذلك فإن املفوت حيل صحيحا كان أو مريضا 

  وأيضا فإن هذا يتضمن تعليق احلكم بوصف مل يعتربه النص وإلغاء الوصف الذي اعتربه وهذا غري جائز 
مؤثرا  وأما قولكم إنه حيمل على احلل بالشرط فالشرط إما أن يكون له تأثري يف احلل عندكم أو ال تأثري له فإن كان

يف احلل مل يكن الكسر والعرج هو السبب الذي علق احلكم به وهو خالف النص وإن مل يكن له تأثري يف احلل بطل 
  محل احلديث عليه 

  قالوا وأما قولكم إنه ال يقول أحد بظاهره فإن ظاهره إنه مبجرد الكسر والعرج حيل 
ممنوعا منه وهذا كقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا أقبل الليل فجوابه أن املعىن فقد صار ممن جيوز له احلل بعد أن كان 

من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم وليس املراد به أنه أفطر حكما وإن مل يباشر املفطرات بدليل إذنه 
عد حىت ألصحابه يف الوصال إىل السحر ولو أفطروا حكما الستحال منهم الوصال ولقوله تعاىل فال حتل له من ب

تنكح زوجا غريه فإذا نكحت زوجا آخر حلت ال مبجرد نكاح الثاين بل ال بد من مفارقته وانقضاء العدة وعقد 
  األول عليها 

قالوا وأما قولكم إنه ال يستفيد باإلحالل االنتقال من حاله اليت هو عليها وال التخلص من أذاه خبالف من حصره 
  ستفيد حبله أكثر مما يستفيد احملصر بالعدو العدو فكالم ال معىن حتته فإنه قد ي

فإنه إذا بقي ممنوعا من اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه تضرر بذلك أعظم الضرر يف احلر والربد ومعلوم 
أنه قد يستفيد حبله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه كما يستفيد احملصر بالعدو حبله فال فرق بينهما فلو مل يأت 

احملصر مبرض لكان القياس على احملصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه  نص حبل
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن حبان يف صحيحه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم قال مسح احلجر والركن اليماين حيط اخلطايا حطا 

وروى النسائي من حديث حنظلة بن أيب سفيان قال رأيت طاووسا مير بالركن فإن وجد عليه زحاما مر ومل يزاحم 
وإن رآه خاليا قبله ثالثا مث قال رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك مث قال ابن عباس رأيت عمر بن اخلطاب فعل مثل 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبلك ما قبلتك مث ذلك مث قال عمر إنك حجر ال تنفع وال تضر ولوال أين رأيت رس
قال عمر رضي اهللا عنه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل مثل ذلك وترجم عليه النسائي كم يقبل احلجر 

  ويف النسائي عن عمر أنه قبل احلجر األسود والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم بك حفيا 
  عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال احلجر األسود من اجلنة ويف النسائي 

ويف صحيح أيب حامت عن نافع بن شيبة احلجيب قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اهللا طمس نورمها ألضاءا ما سلم يقول وهو مسند ظهره إىل الكعبة الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة ولوال أن 



  بني املشرق واملغرب 
ويف صحيحه أيضا عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن هلذا احلجر لسانا وشفتني يشهدان 

  ملن استلمه يوم القيامة حبق 
مة له عينان يبصر هبما ويف صحيحه أيضا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبعثن اهللا هذا الركن يوم القيا

ولسان ينطق به يشهد ملن استلمه باحلق وأخرج النسائي عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يطوف 
بالبيت على راحلته فإذا انتهى إىل الركن أشار إليه ويف الصحيح عن ابن عمر أنه سئل عن استالم احلجر فقال 

  لمه ويقبله رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يست
  رواه البخاري وهذا حيتمل اجلمع بينهما وحيتمل أنه رآه يفعل هذا تارة 

  وهذا تارة 

وقد ثبت تقبيل اليد بعد استالمه ففي الصحيحني أيضا عن نافع قال رأيت ابن عمر استلم احلجر بيده مث قبد يده 
  وقال ما تركته منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعله 

ثالثة أنواع صحت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تقبيله وهو أعالها واستالمه وتقبيل يده واإلشارة إليه  فهذه
باحملجن وتقبيله ملا رواه مسلم عن أيب الطفيل قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطوف بالبيت ويستلم 

  احلجر مبحجن معه ويقبل احملجن 
ده عن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له ياعمر إنك رجل قوي ال تزاحم وقد روى اإلمام أمحد يف مسن

  على احلجر إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب 
وأما الركن اليماين فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه استلمه من رواية ابن عمر وابن عباس وحديث ابن 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميس من األركان إال اليمانيني وحديث ابن عباس يف عمر يف الصحيحني مل يكن ر
الترمذي وقد روى البخاري يف تارخيه عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا استلم الركن 

 ويضع خده عليه وهذا اليماين قبله ويف صحيح احلاكم عنه كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقبل الركن اليماين
املراد به األسود فإنه يسمى ميانيا مع الركن اآلخر يقال هلما اليمانيني بدليل حديث عمر يف تقبيله احلجر األسود 

  خاصة وقوله لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك فلو قبل اآلخر لقبله عمر 
  ء وهل هو حمفوظ أم ال ويف النفس من حديث ابن عباس هذا شي

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن حبان يف صحيحه عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا ال يضع قدما وال يرفع أخرى إال حط اهللا عنه هبا خطيئة وكتب له 

  هبا حسنة ورفع له هبا درجة 
  النسائي عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من طاف بالبيت أسبوعا فهو كعدل رقبة  وأخرج

وهذه األحاديث عامة يف كل األوقات مل يأت ما خيصها وخيرجها عن عمومها وقد روى الترمذي يف اجلامع من 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم من طاف بالبيت حديث عبد اهللا بن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول 

  مخسني مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
  قال ويف الباب عن أنس وابن عمر وحديث ابن عباس غريب 



وسألت حممدا عن هذا احلديث فقال إمنا يروى هذا عن ابن عباس قوله قال أيوب السختياين وكانوا يقولون عبد 
  أبيه  اهللا بن سعيد بن جبري أفضل من

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف العلماء يف طواف القارن واملتمتع على ثالثة مذاهب أحدها أن 
على كل منهما طوافني وسعيني روي ذلك عن علي وابن مسعود وهو قول سفيان الثوري وأيب حنيفة وأهل الكوفة 

  واألوزاعي وإحدى الروايات عن اإلمام أمحد 
ن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا وهو ظاهر حديث الثاين أ

  جابر هذا 
  الثالث أن على املتمتع طوافني وسعيني وعلى القارن سعي واحد وهذا هو املعروف عن عطاء وطاووس واحلسن 

  وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أمحد 
  ائشة وقد تقدم وذكرنا ما قيل فيه وحجتهم حديث ع

وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه طاف طوافني وسعى سعيني من رواية علي وابن مسعود وعبد اهللا بن 
عمر وعمران بن حصني وال يثبت شيء منها والذين قالوا ال بد للمتمتع من سعيني تأولوا حديث جابر بتأويالت 

  مستكرهة جدا 

طوافا واحدا أي طوافني على صفة واحدة فالواحدة راجعة إىل صفة الطواف ال إىل نفسه وهذا يف فقال بعضهم 
  غاية البعد وسيأيت الكالم يشهد ببطالنه 

  وقال البيهقي أراد به أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم الذين كانوا قارنني خاصة 
وا من إحرامهم إال من ساق اهلدي فاكتفى هو وأصحابه فإنه صلى اهللا عليه و سلم كان مفردا وأمر أصحابه أن حيل

القارنون بطواف واحد وهذا بعيد جدا فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إال من ساق اهلدي من 
سائرهم وهم آحاد يسرية مل يبلغوا العشرة وال اخلمسة بل احلديث ظاهر جدا يف اكتفائهم كلهم بطواف واحد بني 

روة ومل يأت هلذا احلديث معارض إال حديث عائشة وقد ذكر بعض احلفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة الصفا وامل
  ال من قوهلا 

  وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء املتمتع بسعي واحد 
روى اإلمام أمحد يف مناسك ابنه عبد اهللا عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول 

رن واملفرد واملتمتع جيزيه طواف البيت وسعي بني الصفا واملروة ولكن يف صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن القا
عباس أنه سئل عن متعة احلج فقال أهل املهاجرون واألنصار وأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع 

جعلوا إهاللكم باحلج عمرة إال من قلد اهلدي طفنا وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا
بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد اهلدي فإنه ال حيل له حىت يبلغ اهلدي حمله مث أمرنا 

لينا اهلدي عشية التروية أن هنل باحلج فإذا فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقد مت حجنا وع
  كما قال اهللا تعاىل فما استيسر من اهلدى 

فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة أيام إذا رجعتم إىل أمصاركم الشاة جتزىء فجمعوا نسكني يف عام بني 
ي احلج والعمرة فإن اهللا أنزله يف كتابه وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأباحه للناس غري أهل مكة وذكر باق

  احلديث 



فهذا صريح يف أن املتمتع يسعى سعيني وهذا مثل حديث عائشة سواء بل هو أصرح منه يف تعدد السعي على 
املتمتع فإن صح عن ابن عباس ما رواه الوليد عن األوزاعي عن عطاء فلعل عنه يف املسألة روايتني كما عن اإلمام 

  أمحد فيها روايتان 
 املتمتع كم يسعى بني الصفا واملروة قال إن طاف طوافني فهو أجود وإن طاف ويف مسائل عبد اهللا قال قلت أليب

طوافا واحدا فال بأس قال وإن طاف طوافا واحدا فهو أعجب إيل واحتج حبديث جابر وأمحد فهم من حديث 
رجعوا من مىن  عائشة قوهلا فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافا آخر بعد أن

حبجهم أن هذا طواف القدوم واستحب يف رواية املروذي وغريه للقادم من عرفة إذا كان متمتعا أن يطوف طواف 
  القدوم 

ورد عليه بعض أصحابه ذلك وفهم من حديث عائشة أن املراد به طواف الفرض وهذا سهو منه فإن طواف الفرض 
نفته عن القارن وليس املراد حبديث عائشة إال الطواف بني الصفا مشترك بني اجلميع وعائشة أثبتت للمتمتع ما 

  واملروة واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف الصحيحني عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعائشة ملا 
ين أجد يف نفسي أين مل أطف طفت بالكعبة وبالصفا واملروة حللت من حجك وعمرتك مجيعا قالت يارسول اهللا إ

  بالبيت حني حججت قال فاذهب هبا ياعبدالرمحن فأعمرها من التنعيم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يلزق وجهه وصدره بامللتزم 

ضا عن ابن عباس أنه كان يلزم ما بني الركن والباب وكان يقول ما بني الركن والباب يدعي امللتزم ويف البيهقي أي
  ال يلزم ما بينهما أحد يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه 

وأما احلطيم فقيل فيه أقوال أحدها أنه ما بني الركن والباب وهو امللتزم وقيل هو جدار احلجر ألن البيت رفع وترك 
جلدار حمطوما والصحيح أن احلطيم احلجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري يف صحيحه واحتج عليه حبديث هذا ا

  اإلسراء قال بينا أنا نائم يف احلطيم ورمبا قال يف احلجر قال وهو حطيم مبعىن حمطوم كقتيل مبعىن مقتول 

 أنه يصليهما بإقامة واحدة هلما كما جاء قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وذهب سفيان الثوري ومجاعة إىل
  يف بعض روايات حديث ابن عمر 

قال ابن عبد الرب وهو حمفوظ من روايات الثقات أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى املغرب والعشاء جبمع بإقامة 
  واحدة 

  فة بإقامة واحدة قلت وقد ثبت ذلك عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى الصالتني باملزدل

  وقال مالك صليهما بأذانني وإقامتني وهو مذهب ابن مسعود 
  ويف صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى صالتني كل واحدة وحدها بأذان وإقامة 

  قال ابن املنذر وروى هذا عمر رضي اهللا عنه 



عليه و سلم بوجه من الوجوه ولكنه روى عن  قال ابن عبد الرب وال أعلم يف ذلك حديثا مرفوعا إىل النيب صلى اهللا
  عمر بن اخلطاب أنه صالمها باملزدلفة كذلك 

ومذهب إسحاق وسامل والقاسم أنه يصليهما بإقامتني فقط وحجتهم حديث ابن عمر املتقدم هو رواية عن أمحد 
  ما بأذان واحد وإقامتني ومذهب أمحد والشافعي يف األصح عنه وأيب ثور وعبدامللك املاجشون والطحاوي أنه يصليه

  وحجتهم حديث جابر الطويل 

  وقد تكلف قوم اجلمع بني هذه األحاديث بضروب من التكلف 
  وعن ابن عمر يف ذلك ثالث روايات 

إحداهن أنه مجع بينهما بإقامتني فقط والثانية أنه مجع بينهما بإقامة واحدة هلما وقد ذكر أبو داود الروايتني والثالثة 
ا بال أذان وال إقامة ذكر ذلك البغوي حدثنا احلجاج بن املنهال حدثنا محاد بن سلمة عن أنس بن سريين أنه صالمه

قال وقفت مع ابن عمر بعرفة وكان يكثر أن يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على 
  مجع فعرض راحلته مث قال الصالة كل شيء قدير فلما أفضنا من عرفة دخل الشعب فتوضأ مث جاء إىل 

  فصلى املغرب ومل يؤذن ومل يقم مث سلم مث قال الصالة مث صلى العشاء ومل يؤذن ومل يقم 
والصحيح يف ذلك كله األخذ حبديث جابر وهو اجلمع بينهما بأذان وإقامتني لوجيهن اثنني أحدمها أن األحاديث 

ة االضطراب كما تقدم فروي عن ابن عمر من فعله اجلمع بينهما سواء مضطربة خمتلفة فهذا حديث ابن عمر يف غاي
بال أذان وال إقامة وروي عنه اجلمع بينهما بإقامة واحدة وروي عنه اجلمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة وروي 

  عنه مسندا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمع 

ا بإقامتني وعنه أيضا مرفوعا اجلمع بينهما بأذان واحد وإقامة بينهما بإقامة واحدة وروي عنه مرفوعا اجلمع بينهم
واحدة هلما وعنه مرفوعا اجلمع بينهما دون ذكر أذان وال إقامة وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط األخذ هبا 

  الختالفها واضطراهبا 
  وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله 

ن شهادة على نفي األذان واإلقامة الثابتني ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكو
  شهد على أمر ثابت عاينه ومسعه 

وأما حديث أسامة فليس فيه اإلتيان بعدد اإلقامة هلما وسكت عن األذان وليس سكوته عنه مقدما على حديث من 
  ته لتضمنه زيادة على خفيت على النايف أثبته مساعا صرحيا بل لو نفاه مجلة لقدم عليه حديث من أثب

الوجه الثاين أنه قد صح من حديث جابر يف مجعه صلى اهللا عليه و سلم بعرفة أنه مجع بينهما بأذان وإقامتني ومل يأت 
يف حديث ثابت قط خالفه واجلمع بني الصالتني مبزدلفة كاجلمع بينهما بعرفة ال يفترقان إال يف التقدمي والتأخري فلو 

  ضنا تدافع أحاديث اجلمع مبزدلفة مجلة ألخذنا حكم اجلمع من مجع عرفة فر

قال احلافظ مشس الدين بن القيم قال ابن عبد الرب كان اإلمام أمحد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه قال ابن 
رأيت النيب  عبدالرب وأمجع املسلمون على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رماها ضحى ذلك اليوم وقال جابر

صلى اهللا عليه و سلم يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس أخرجه مسلم وقال 
  أبو داود اختلفوا يف رميها قبل طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس 



  جيزه وعليه اإلعادة 
بعد طلوع الشمس فمن رماها قبل طلوع قال ابن عبد الرب وحجته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رماها 

  الشمس كان خمالفا للسنة ولزمه إعادهتا 
  قال زعم ابن املنذر أنه ال يعلم خالفا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه جيزئه 

  قال ولو علمت أن يف ذلك خالفا ألوجبت على فاعل ذلك اإلعادة 
  رميها إال بعد طلوع الشمس وهو قول جماهد وإبراهيم النخعي قال ومل يعلم قول الثوري يعين أنه ال جيوز 

فمقتضى مذهب ابن املنذر أنه جيب اإلعادة على من رماها قبل طلوع الشمس وحديث ابن عباس صريح يف توقيتها 
بطلوع الشمس وفعله صلى اهللا عليه و سلم متفق عليه بني األمة فهذا فعله وهذا قوله وحديث أم سلمة قد أنكره 

  إلمام أمحد وضعفه ا

  وقال مالك مل يبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرخص ألحد يف الرمي قبل طلوع الفجر 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واحلديث الذي أشار إليه هو مايف الصحيحني عن عبد اهللا موىل أمساء أهنا 

ساعة مث قالت يابين هل غاب القمر قلت نعم قالت فارحتلوا  نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلي فصلت
فارحتلنا فمضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت هلا ياهنتاه ما أرانا إال قد غلسنا قالت 

  يابين إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذن للظعن ويف لفظ ملسلم لظعنه 
ميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر يف الليلة العاشرة إىل قبيل الفجر وقد ذهبت وليس يف هذا دليل على جواز ر

أمساء بعد غيابه من مزدلفة إىل مىن فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده فهي واقعة عني ومع هذا فهي رخصة للظعن 
ة واختيار ابن املنذر وهو وإن دلت على تقدم الرمي فإمنا تدل على الرمي بعد طلوع الفجر وهذا قول أمحد يف رواي

  مذهب مالك وأيب حنيفة وأصحاهبما 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والقرآن قد صرح بأن األذان يوم احلج األكرب وال خالف أن النداء 
  بذلك إمنا وقع يوم النحر مبىن فهذا دليل قاطع على أن يوم احلج األكرب يوم النحر 

  ابنه عبد اهللا والشافعي إىل أنه يوم عرفة وذهب عمر بن اخلطاب و
  وقيل أيام احلج كلها فعرب عن األيام باليوم كما قالوا يوم اجلمل ويوم صفني قاله الثوري 

  والصواب القول األول 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال علي بن املديين عروة بن مضرس مل يرو عنه غري الشعيب 

س الدين بن القيم رمحه اهللا بعد قول املنذري وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل مبكة فريده سفر النيب قال احلافظ مش
  صلى اهللا عليه و سلم بزوجاته انتهى 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل مبكة فريده أن هذا غري معروف بل 
أهل وال مال وقد ذكر مالك يف املوطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر رمبا مل املعروف أنه مل يكن له هبا 
  حيطط راحلته حىت يرجع 

  ويردده ما تقدم أن عثمان من املهاجرين األولني وليس هلم أن يقيموا مبكة بعد اهلجرة 
  وقال ابن عبد الرب وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ باإلباحة يف ذلك 



ريه اعتقد عثمان وعائشة يف قصر النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان رخصة أخذ باأليسر رفقا بأمته فأخذا وقال غ
  بالعزمية وتركا الرخصة 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه رمى اجلمرة بسبع 
  بن عباس وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عمر حصيات من رواية عبد اهللا 

  وشك الشاك ال يؤثر يف جزم اجلازم 

واختلف الناس يف ذلك فالذي ذهب إليه اجلمهور وجوب استيفاء السبع يف كل رمي وحكى الطربي عن بعضهم 
ي باحلصى يف ذلك أنه لو ترك رمي مجيعهن بعد أن يكرب عند كل مجرة سبع تكبريات أجزأه ذلك قال وإمنا جعل الرم

  سببا حلفظ التكبريات السبع 
  وقال عطاء إن رمى خبمس أجزأه وقال جماهد إن رمى بست فال شيء عليه وبه قال إسحاق 

وقال اإلمام أمحد إن نقص حصاة أو حصاتني فال بأس وقال مرة إن رمى بست ناسيا فال شيء عليه وال ينبغي أن 
  يتعمدة فإن تعمده تصدق بشيء 

  يقول ما أبايل رميت بست أو بسبع وقال مرة ال جيزيه أقل من سبع  وكان عمر
وروى النسائي والبيهقي يف سننه واألثرم وغريهم عن ابن أيب جنيح سئل طاووس عن رجل ترك حصاة قال يطعم 
 لقمة فقال أبو عبدالرمحن مل تسمع قول سعد قال سعد بن مالك رجعنا يف حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا مل يتكلم املنذري عل هذا احلديث وهو وهم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قعدة مث اعتمر من العام القادم و سلم مل يعتمر يف شوال قط فإنه ال ريب أنه اعتمر عمرة احلديبية وكانت يف ذي ال

عمرة القضية وكانت يف ذي القعدة مث غزا غزاة الفتح ودخل مكة غري حمرم مث خرج إىل هوازن وحرب ثقيف مث 
رجع إىل مكة فاعتمر من اجلعرانة وكانت يف ذي القعدة مث اعتمر مع حجته عمرة قرهنا هبا وكان ابتداؤها يف ذي 

  هذا يف أن عمرة صلى اهللا عليه و سلم كلها كانت يف ذي القعدة القعدة وسيأيت حديث أنس بعد 
وقد روى مالك يف املوطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يعتمر إال ثالثا إحداهن 

  يف شوال واثنتني يف ذي القعدة 
  وهذا مرسل عند مجيع رواة املوطأ 
  ا عن عائشة وليس رواته مسندا ممن يذكر مع مالك يف صحة النقل قال ابن عبد الرب وقد روى مسند

وقال ابن شهاب اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث عمر اعتمر عام احلديبية فصده الذين كفروا يف ذي 
ة يف ذي القعدة سنة ست واعتمر من العام املقبل يف ذي القعدة سنة سبع آمنا هو وأصحابه مث اعتمر العمرة الثالث

  القعدة سنة مثان حني أقبل من الطائف من اجلعرانة 
وروى معمر عن الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اعتمر أربعا فذكر مثل هذا وكذلك يف حديث عبد 
اهللا بن عمرو وغريه وكذلك ذكر موسى بن عقبة وزاد ومنهن واحدة مع حجته وكذلك قال جابر اعتمر رسول 



   عليه و سلم ثالث عمر اهللا صلى اهللا
  كلهن يف ذي القعدة إحداهن زمن احلديبية واألخرى يف 

صلح قريش واألخرى يف رجعته من الطائف ومن حنني من اجلعرانة وهذا ال يناقض ما روى الثوري عن جعفر عن 
ر معها عمرة أبيه عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حج ثالث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاج

فإن جابرا أراد عمرته املفردة اليت أنشأ هلا سفرا ألجل العمرة وال يناقض هذا أيضا حديث ابن عمر أنه صلى اهللا 
عليه و سلم اعتمر عمرتني كما سيأيت بعد هذا فإن كان هذا حمفوظا عن عائشة أنه اعتمر يف شوال فلعله عرض هلا 

تمر يف رجب وإن مل يكن حمفوظا عن عائشة كان الوهم من عروة أو من يف ذلك ما عرض البن عمر من قوله إنه اع
  هشام واهللا أعلم بل أن حيمل على أنه ابتدأ إحرامها يف شوال وفعلها يف ذي القعدة 

  فتتفق األحاديث كلها 
  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ابن حزم صدقت عائشة وصدق ابن عمر 
  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يعتمر منذ هاجر إىل املدينة عمرة كاملة مفردة ألن رس

  إال اثنتني كما قال ابن عمر ومها عمرة القضاء 
  وعمرة اجلعرانة عام حنني 

وعدت عائشة وأنس إىل هاتني لعمرتني عمرة احلديبية اليت صد عنها والعمرة اليت قرهنا حبجته فتألفت أقواهلم وانتفى 
  تعارض عنها ال

مث قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا بعد قول املنذري وذكر بعضهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج معتمرا 
يف رمضان إىل أن قال املنذري وكان ابتداء خرجوهم هلا يف رمضان وهذا ال يصح ألنه صلى اهللا عليه و سلم خيرج 

  يعتمر منها  يف رمضان إىل مكة إال يف غزاة الفتح ومل

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هكذا قال ابن عمر وقال جابر يف حديثه الطويل مث أفاض إىل البيت 
  فصلى مبكة الظهر 

رواه مسلم وقالت عائشة أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن 
  فمكث هبا احلديث وسيأيت 

  تلف الناس يف ذلك فرجحت طائفة منهم ابن حزم وغريه حديث جابر وأنه صلى الظهر مبكة فاخ
  قالوا وقد وافقته عائشة واختصاصها به وقرهبا منه واختصاص جابر وحرصه على االقتداء به أمر ال يرتاب فيه 

ة هو وعلي وانتظر حىت قالوا وألنه صلى اهللا عليه و سلم رمى اجلمرة وحلق رأسه وخطب الناس وحنر مائة بدن
  سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكال من حلمها 

قال ابن حزم وكانت حجته يف آذار وال يتسع النهار لفعل هذا مجيعه مع اإلفاضة إىل البيت والطواف وصالة 
  الركعتني مث يرجع إىل مىن ووقت الظهر باق 

يرجح أنه إمنا صلى الظهر مبىن لوجوه أحدها أنه لو صلى  وقالت طائفة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه الذي
  الظهر مبكة ألناب عنه يف إمامة الناس مبىن إماما يصلي هبم الظهر ومل ينقل ذلك أحد 



وحمتال أن يصلي باملسلمني الظهر مبىن نائب له وال ينقله أحد فقد نقل الناس نيابة عبدالرمحن بن عوف ملا صلى هبم 
نيابة الصديق ملا خرج صلى اهللا عليه و سلم يصلح بني بين عمرو بن عوف ونيابته يف مرضه وال الفجر يف السفر و

حيتاج إىل ذكر من صلى هبم مبكة ألن إمامهم الراتب الذي كان مستمرا على الصالة قبل ذلك وبعده هو الذي 
  كان يصلي هبم 

ليهم اإلمتام ومل يقل هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم الثاين أنه لو صلى هبم مبكة لكان أهل مكة مقيمني فكان يتعني ع
  أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر كما قاله يف غزاة الفتح 

الثالث أنه ميكن اشتباه الظهر املقصورة بركعيت الطواف وال سيما والناس يصلوهنما معه ويقتدون به فيهما فظنهما 
  الرائي الظهر 

ميكن اشتباهها بغريها أصال ال سيما وهو صلى اهللا عليه و سلم كان إمام وأما صالته مبىن والناس خلفه فهذه ال 
  احلج الذي ال يصلي هلم سواه فكيف يدعهم بال إمام يصلون أفرادا وال يقيم هلم من يصلي هبم هذا يف غاية البعد 

إىل البيت بعد ما وأما حديث عائشة فقد فهم منه مجاعة منهم احملب الطربي وغريه أنه صلى الظهر مبىن مث أفاض 
  صلى الظهر ألهنا قالت أفاض من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن 

  قالوا ولعله صلى الظهر بأصحابه مث جاء إىل مكة فصلى الظهر مبن مل يصل كما قال جابر 

ة يسلكها مث رجع إىل مىن فرأى قوما مل يصلوا فصلى هبم ثالثة كما قال ابن عمر وهذه حرفشة يف العلم وطريق
القاصرون فيه وأما فحول أهل العلم فيقطعون ببطالن ذلك وحييلون االختالف على الوهم والنسيان الذي هو 

عرض البشر ومن له إملام بالسنة ومعرفة حبجته صلى اهللا عليه و سلم يقطع بأنه مل يصل الظهر يف ذلك اليوم ثالث 
  مرات بثالث مجاعات بل وال مرتني 

  عادته املستمرة قبل ذلك اليوم وبعده صلى اهللا عليه و سلم  وإمنا صالها على
  وفهم منه آخرون منهم ابن حزم وغريه أنه أفاض حني صالها مبكة 

ويف نسخة من نسخ السنن أفاض حىت صلى الظهر مث رجع وهذه الرواية ظاهرة يف أنه صالها مبكة كما قال جابر 
  ورواية حني حمتملة لألمرين واهللا أعلم 

احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث يرويه ابن إسحاق عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة عن أبيه قال 
وعن أمه زينب بنت أيب سلمة حيدثانه عن أم سلمة وقال أبو عبيدة وحدثتين أم قيس بنت حمصن وكانت جارة هلم 

صا عشية يوم النحر مث رجعوا إيل عشاء وقمصهم قالت خرج من عندي عكاشة بن حمصن يف نفر من بين أسد متقم
على أيديهم حيملوهنا فقلت أي عكاشة مالكم خرجتم متقمصني مث رجعتم وقمصكم على أيديكم حتملوهنا فقال 

أخربتنا أم قيس كان هذا يوما رخص فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لنا إذا حنن رمينا اجلمرة حللنا من كل ما 
ال ما كان من النساء حىت نطوف بالبيت فإذا أمسينا ومل نطف جعلنا قمصنا على أيدينا وهذا يدل على أحرمنا منه إ

  أن احلديث حمفوظ فإن أبا عبيدة رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس 

  وقد استشكله الناس قال البيهقي وهذا حكم ال أعلم أحدا من الفقهاء يقول به 
  مت كالمه 

عقبة عن أيب الزبري عن عائشة وابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخر طواف يوم  وقد روى أبو داود عن



  النحر إىل الليل 
  وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وأخرجه البخاري تعليقا 
ة ألن رسول اهللا صلى وكأن رواية أيب داود له عقب حديث أم سلمة استدالل منه على أنه أوىل من حديث أم سلم

  اهللا عليه و سلم حل قبل طوافه بالبيت مث أخره إىل الليل 
لكن هذا احلديث وهم فإن املعلوم من فعله صلى اهللا عليه و سلم أنه إمنا طاف طواف اإلفاضة هنارا بعد الزوال كما 

قد تقدم قول عائشة أفاض رسول قاله جابر وعبد اهللا بن عمر وعائشة وهذا أمر ال يرتاب فيه أهل العلم واحلديث و
اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني صلى الظهر من رواية أيب سلمة والقاسم عنها قال البيهقي وحديث أيب سلمة عن 

  عائشة أصح 
  وقال البخاري يف مساع أيب الزبري من عائشة نظر وقد مسع من ابن عباس 

مل قوهلا أخر طواف يوم النحر إىل الليل على أنه أذن يف قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وميكن أن حي
  ذلك فنسب إليه وله نظائر 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف حديث اكتبوا أليب شاه فيه أن مكة فتحت عنوة 
  وفيه حترمي قطع شجر احلرم وحترمي التعرض لصيده بالتنفري فما فوقه 

  إال لتعريفها أبدا واحلفظ على صاحبها  وفيه أن لقطتها ال جيوز أخذها
  وفيه جواز قطع اإلذخر خاصة رطبه ويابسه 

وفيه أن الالجىء إىل احلرم ال يتعرض له ما دام فيه ويؤيده قوله يف الصحيحني يف هذا احلديث فال حيل ألحد أن 
  يسفك هبا دما 

  به وال نيته من أول الكالم  وفيه جواز تأخري االستثناء عن املستثىن منه وأنه ال يشترط اتصاله
  وفيه اإلذن يف كتابة السنن وأن النهي عن ذلك املنسوخ 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ابن القطان وعندي أنه ضعيف ألنه من رواية يوسف بن ماهك عن 
  أمه مسيكة وهي جمهولة ال نعرف روى عنها غري ابنها 

حلديث فإن يوسف بن ماهك من التابعني وقد مسع أم هاىنء وابن عمر وابن عباس وعبد اهللا بن والصواب حتسني ا
عمرو وقد روى عن أمه ومل يعلم فيها جرح ومثل هذا احلديث حسن عند أهل العلم باحلديث وأمه تابعية قد مسعت 

  عائشة 
٦   

وقال حيتمل أن يكون املراد به احلث على كثرة  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أبعد بعض املتكلفني
  زيارة قربه صلى اهللا عليه و سلم وأن ال يهمل حىت ال يزار إال يف بعض األوقات 

كالعبد الذي ال يأيت يف العام إال مرتني قال ويؤيد هذا التأويل ما جاء يف احلديث نفسه ال جتعلوا بيوتكم قبورا أي ال 
  ىت جتعلوها كالقبور اليت ال يصلى فيها تتركوا الصالة يف بيوتكم ح



قال بعضهم وزيارة قربه صلوات اهللا وسالمه عليه غنية عن هذا التكلف البارد والتأويل الفاسد الذي يعلم فساده 
من تأمل سياق احلديث وداللة اللفظ على معناه وقوله يف آخره وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم وهل 

ن داللة من يريد الترغيب يف اإلكثار من الشيء ومالزمته بقوله ال جتعله عيدا وقوله وال تتخذوا يف األلغاز أبعد م
بيوتكم قبورا هنى هلم أن جيعلوه مبنزلة القبور اليت ال يصلى فيها وكذلك هنيه هلم أن يتخذوا قربه عيدا هني هلم أن 

  جيعلوه جممعا 
الة بل يزار قربه صلوات اهللا وسالمه عليه كما كان يزوره الصحابة كاألعياد اليت يقصد الناس االجتماع إليها للص

  رضوان اهللا عليهم على الوجه الذي يرضيه وحيبه صلوات اهللا وسالمه عليه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد قال بقول عائشة يف رضاع الكبري الليث بن سعد وعطاء وأهل 
  الظاهر 

يث إما على اخلصوص وإما على النسخ واستدلوا على النسخ بأن قصة سامل كانت يف أول واألكثرون محلوا احلد
  اهلجرة ألهنا هاجرت عقب نزول اآلية واآلية نزلت يف أوائل اهلجرة 

  وأما أحاديث احلكم بأن التحرمي خيتص بالصغر 
  ىل فرواها من تأخر إسالمهم من الصحابة حنو أيب هريرة وابن عباس وغريهم فتكون أو

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف االستدالل هبذا نظر فإن هذا حكم من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  مؤيد مؤكد بالقسم ولكن حلف املسور بن خمرمة أنه ال يوصل إليه أبدا ظاهر فيه ثقته باهللا يف إبراره 

ية من اهلجرة وكان له يوم موت النيب صلى اهللا عليه و وفيه رد على من يقول إن املسور ولد مبكة يف السنة الثان
  سلم مثان سنني هذا قول أكثرهم 

  وقوله وأنا يومئذ حمتلم هذا الكلمة ثابتة يف الصحيحني 
وفيه حترمي أذى النيب صلى اهللا عليه و سلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح فإذا تأذى به رسول اهللا صلى 

  جيز فعله لقوله تعاىل وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا  اهللا عليه و سلم مل
  وفيه غرية الرجل وغضبه البنته وحرمته 

وفيه بقاء عار اآلباء يف األعقاب لقوله بنت عدو اهللا فدل على أن هلذا الوصف تأثريا يف املنع وإال مل يذكره مع 
  ىل وكان أبومها صاحلا كوهنا مسلمة وعليه بقاء أثر صالح اآلباء يف األعقاب لقوله تعا

  وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة وأهنا سيدة نساء هذه األمة لكوهنا بضعة من النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته جبميل أوصافه وحماسن أفعاله 
  وفيه أن أذى أهل بيته صلى اهللا عليه و سلم وإرابتهم أذى له 

  ا يقول رابين فالن إذا رأيت منه ما يريبك وتكرههه وأرابين أيضا قال الفراء مها مبعىن واحد وقوله يريبين ما أراهب
  وفرق آخرون بينهما بأن رابين حتققت منه الريبة 

  وأرابين إذا ظننت ذلك به كأنه أوقعك فيها 
رسول اهللا صلى اهللا  والصهر الذي ذكره النيب صلى اهللا عليه و سلم هو أبو العاص بن الربيع وزوجته زينب بنت

  عليه و سلم 



  وبنت أيب جهل هذه املخطوبة قال عبدالغين بن سعيد وغريه امسها العوراء 
  وهذه العبارة ذكر بعضها املنذري مبعناها 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأما ابن عباس فإنه سلك هذا املسلك يف إباحتها عند احلاجة والضرورة 
  طلقا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع وكان حيمل التحرمي على من مل حيتج إليها ومل يبحها م

قال اخلطايب حدثنا ابن السماك حدثنا احلسن بن سالم حدثنا الفضل بن دكني حدثنا عبدالسالم عن احلجاج عن أيب 
رت بفتياك الركبان خالد عن املنهال عن ابن جبري قال قلت البن عباس هل تدري ما صنعت ومبا أفتيت قد سا

  وقالت فيه الشعراء 
قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ ملا طال حمبسه ياصاح هل يف فتيا ابن عباس هل لك يف رخصة األطراف 

آنسة تكون مثواك حىت رجعة الناس فقال ابن عباس إنا هللا وإنا إليه راجعون واهللا ما هبذا أفتيت وال هذا أردت وال 
  ما أحل اهللا امليتة والدم وحلم اخلنزير وما حتل إال للمضطر وما هي إال كامليتة والدم وحلم اخلنزير  أحللت إال مثل

وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة مسعت حممد بن كعب القرظي حيدث عن ابن 
بسلعته البلد ليس له من حيفظ عليه شيئه  عباس قال كانت املتعة يف أول اإلسالم متعة النساء فكان الرجل يقدم

ويضم إليه متاعه فيتزوج املرأة إىل قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ فما استمتعتم به منهن إىل أجل 
مسمى فآتوهن أجورهن حىت نزلت حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله حمصنني غري مسافحني فتركت املتعة وكان 

  إذا شاء أمسك ويتوارثان وليس هلما من األمر شيء اإلحصان إذا شاء طلق و
  فهاتان الروايتان املقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية املطلقة املقيدة واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن حبان يف صحيحه من حديث عبدالرزاق عن معمر عن 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال شغار يف اإلسالم ومن حديث محاد بن سلمة عن محيد ثابت عن أنس قال قال رسو

  عن احلسن عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال جلب وال جنب وال شغار 
  ومن انتهب هنبة فليس منا 

واه الترمذي من حديث جمالد عن الشعيب قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحديث جابر الذي أشار إليه ر
عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن احمللل واحمللل له قال هكذا روى أشعث بن عبدالرمحن عن جمالد 
عن عامر عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم ألن جمالد بن سعيد قد ضعفه 

  بعض أهل 

هم أمحد بن حنبل وروى عبد اهللا بن منري هذا احلديث عن جمالد عن عامر عن جابر عن علي وهذا وهم العلم من
وهم فيه ابن منري واحلديث األول أصح قال وقد روى احلديث عن علي من غري وجه قال يف الباب عن أيب هريرة 

صحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وعقبة بن عامر وابن عباس قال والعمل على هذا احلديث عند أهل العلم من أ
منهم عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمر وغريهم وهو قول الفقهاء من التابعني وبه يقول سفيان 

الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق قال ومسعت اجلارود يذكر عن وكيع أنه قال هبذا وقال ينبغي أن 
صحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل املرأة ليحلها مث بدا له أن ميسكها يرمى هبذا الباب من قول أ

  فال حيل له أن ميسكها حىت يتزوجها بنكاح جديد 



  مت كالمه 
وقال إبراهيم النخعي ال حيلها لزوجها األول إال بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثالثة الزوج األول أو الثاين أو 

  فالنكاح باطل وال حتل لألول  املرأة أن حتلل

وحديث أيب هريرة الذي أشار إليه الترمذي يف كتاب العلل سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال هو 
حديث حسن وعبد اهللا بن جعفر املخزمي صدوق ثقة وعثمان بن حممد األخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان مل 

  يسمع من سعيد املقربي 

دين بن القيم رمحه اهللا وذكر الطربي أن بعضهم قال هنيه أن خيطب الرجل على خطبة أخيه قال احلافظ مشس ال
  منسوخ خبطبته صلى اهللا عليه و سلم ألسامة فاطمة بنت قيس 

  قال الشيخ ابن قيم اجلوزية يعين بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم 
  قال وهذا 

ستشرية للنيب صلى اهللا عليه و سلم فأشار عليها مبا هو غلط فإن فاطمة مل تركن إىل واحد منهما وإمنا جاءت م
األصلح هلا واألرضى هللا ولرسوله ومل خيطبها لنفسه ومورد النهي إمنا هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه فأما 
حلمد إشارته على املرأة إذا استشارته بالكفء الصاحل فأين ذلك من اخلطبة على خطبة أخيه فقد تبني غلط القائل وا

  هللا 
وأيضا فإن هذا من األحكام املمتنع نسخها فإن صاحب الشرع علله باألخوة وهي علة مطلوبة البقاء والدوام ال 

  يلحقها نسخ وال إبطال 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال الشافعي ينظر إىل وجهها وكفيها وهي متغطية وال ينظر إىل ما وراء 
  ذلك 

  ر إىل سائر جسدها وقال داود ينظ
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وعن أمحد ثالث روايات إحداهن ينظر إىل وجهها ويديها والثانية ينظر ما 

يظهر غالبا كالرقبة والساقني وحنومها والثالثة ينظر إليها كلها عورة وغريها فإنه نص على أنه جيوز أن ينظر إليها 
مسلم ليس بصريح يف نظر اخلاطب وقد رواه النسائي خطب رجل امرأة من األنصار  متجردة واللفظ الذي ذكره

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هل نظرت إليها قال ال فأمره أن ينظر إليها رواه من طريق يزيد بن 
  كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة 

  قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد 
  خطب رجل امرأة 

  وقال سفيان عن يزيد عن أيب حازم عن أيب هريرة 
أن رجال أراد أن يتزوج امرأة وهذا مفسر حلديث مسلم أنه أخربه أنه تزوج امرأة وقد روي من حديث بكر بن 

عبد اهللا املزين عن املغرية بن شعبة قال خطبت امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه 
  أنظرت إليها قلت  و سلم

  ال قال فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال الترمذي وذكر سليمان بن موسى راويه عن الزهري عن عروة عن 
  عائشة سليمان بن 

  موسى ثقة عند أهل احلديث 
يه من أجل أحاديث انفرد هبا وذكره دحيم فقال يف مل يتكلم فيه أحد من املتقدمني إال البخاري وحده فإنه تكلم ف

  حديثه بعض اضطراب وقال مل يكن يف أصحاب مكحول أثبت منه وقال النسائي 
  يف حديثه شيء وقال البزار سليمان بن موسى أجل من ابن جريج وقال الزهري 

من وجوب قبول خرب سليمان بن موسى أحفظ من مكحول وقال البيهقي مع ما يف مذهب أهل العلم باحلديث 
  الصادق وإن نسيه من أخربه عنه 

قال الترمذي ورواه احلجاج بن أرطاة وجعفر بن أيب ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ته فأنكره فضعفوا هذا احلديث من أجل هذا وذكر عن حيىي بن معني أنه قال مل قال ابن جريج مث لقيت الزهري فسأل
يذكر هذا احلرف عن ابن جريج إال إمساعيل بن إبراهيم قال حيىي بن معني ومساع إمساعيل بن إبراهيم من ابن جريج 

  ليس بذاك 
ن جريج وضعف حيىي رواية إمساعيل إمنا صحح كتبه على كتب عبداجمليد بن عبدالعزيز بن أيب رواد فيما مسع من اب

  بن إبراهيم عن ابن جريج 
  قال الترمذي 

والعمل على حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم يف هذا الباب ال نكاح إال بويل عند أهل العلم من اصحاب النيب 
  ريهم صلى اهللا عليه و سلم منهم عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس وأبو هريرة وغ

وهكذا روي عن فقهاء التابعني أهنم قالوا ال نكاح إال بويل منهم سعيد بن املسيب واحلسن البصري وشريح 
  وإبراهيم النخعي 

  وعمر بن عبدالعزيز وغريهم 
  وهبذا يقول سفيان الثوري واألوزاعي وعبد اهللا بن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق 

ه اهللا قال الترمذي وحديث أيب موسى حديث فيه اختالف رواه إسرائيل قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمح
وشريك بن عبد اهللا وأبو عوانة وزهري بن معاوية وقيس بن الربيع عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن 

عن أيب النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أسباط بن حممد وزيد بن حبان عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق 
بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى أبو عبيدة احلداد عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بردة 

عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنوه ومل يذكر فيه عن أيب إسحاق وقد روى عن يونس بن أيب 
شعبة والثوري عن أيب إسحاق عن أيب موسى عن النيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وروى 

صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن 
أيب موسى وال يصح ورواية هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه 

كاح إال بويل عندي أصح ألن مساعهم من أيب إسحاق يف أوقات خمتلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ و سلم ال ن



وأثبت من مجيع هؤالء الذين رووا عن أيب إسحاق هذا احلديث فإن رواية هؤالء عندي أشبه وأصح ألن شعبة 
نا حممود بن غيالن حدثنا أبو والثوري مسعا هذا احلديث من أيب إسحاق يف جملس واحد ومما يدل على ذلك ما حدث

  داود حدثنا شعبة قال مسعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق 

أمسعت أبا بردة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نكاح إال بويل فقال نعمفدل هذا احلديث على أن 
ت حممد بن املثىن يقول مسعت مساع شعبة والثوري هذا احلديث يف وقت واحد وإسرائيل هو ثبت يف أيب إسحاق مسع

عبدالرمحن بن مهدي يقول ما فاتين الذي فاتين من حديث الثوري عن أيب إسحاق إال ملا اتكلت به على إسرائيل 
  ألنه كان يأيت به أمت 

  هذا آخر كالم الترمذي 
  وقال علي بن املديين 

  حديث إسرائيل صحيح يف ال نكاح إال بويل 
  وسئل عنه البخاري فقال 

  زيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة فإن كان شعبة والثوري أرساله فإن ذلك ال يضر احلديث ال
وقال قبيصة بن عقبة جاءين علي بن املديين فسألين عن هذا احلديث فحدثته به عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب 

  بردة عن أيب موسى مل يذكر فيه أبا إسحاق فقال استرحنا من خالف أيب إسحاق 
قلت وكذلك رواه احلسن بن حممد بن الصباح عن أسباط بن حممد عن يونس عن أيب بردة عن أيب موسى ذكره 

  احلاكم يف املستدرك فهذا وجه 
الثاين رواية عيسى ابنه وحجاج بن حممد املصيصي واحلسن بن قتيبة وغريهم عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم مرسال 
  ث رواية شعبة والثوري عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال الثال

  هذه رواية أكثر األثبات عنهما 
الرابع رواية يزيد بن زريع عن شعبة ورواية مؤمل بن إمساعيل وبشر بن منصور عن الثوري كليهما عن أيب إسحاق 

  عن أيب بردة عن أبيه موصوال 
   فهذه أربعة أوجه

والترجيح حلديث إسرائيل يف وصله من وجهوه عديدة أحدها تصحيح من تقدم من األئمة له وحكمهم لروايته 
  بالصحة كالبخاري وعلي بن املديين والترمذي وبعدهم احلاكم وابن حبان وابن خزمية 

عبة والثوري أجل منه الثاين ترجيح إسرائيل يف حفظه وإتقانه حلديث أيب إسحاق وهذا شهادة األئمة له وإن كان ش
  لكنه حلديث أيب إسحاق أتقن وبه أعرف 

  الثالث متابعة من وافق إسرائيل على وصله كشريك ويونس بن أيب إسحاق 
قال عثمان الدارمي سألت حيىي بن معني شريك أحب إليك يف أيب إسحاق أو إسرائيل فقال شريك أحب إيل وهو 

  ق أحب إليك أو إسرائيل فقال كل ثقة أقدم وإسرائيل صدوق قلت يونس بن أيب إسحا
الرابع ما ذكره الترمذي وهو أن مساع الذين وصلوه عن أيب إسحاق كان يف أوقات خمتلفة وشعبة والثوري مسعاه 

  منه يف جملس واحد 



ي اخلامس أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله والزيادة إذا كان هذا حاهلا فهي مقبولة كما أشار إليه البخار
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا هو املعروف املعلوم عند أهل العلم أن الذي زوج أم حبيبة للنيب 
صلى اهللا عليه و سلم هو النجاشي يف أرض احلبشة وأمهرها من عنده وزوجها األول اليت كانت معه يف احلبشة هو 

جحش زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تنصر بأرض احلبشة  عبيد اهللا بن جحش بن رئاب أخو زينب بنت
  ومات هبا نصرانيا فتزوج امرأته رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف امسها قوالن أحدمها رملة وهو األشهر والثاين 

  هند وتزويج النجاشي هلا حقيقة فإنه كان مسلما وهو أمري البلد وسلطانه 

  على أنه ساق املهر من عنده وقد تأوله بعض املتكلفني 
فأضيف التزويج إليه وتأوله بعضهم على أنه كان هو اخلاطب والذي ويل العقد عثمان بن عفان وقيل عمرو بن أمية 

  الضمري 
والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك بعث به النجاشي يزوجه إياها 

  يها خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها وقيل الذي ويل العقد عل
وقد روى مسلم يف الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال كان املسلمون ال ينظرون إىل أيب 

سفيان وال يقاعدونه فقال للنيب صلى اهللا عليه و سلم يانيب اهللا ثالث أعطيتهن قال نعم قال عندي أحسن العرب 
  يب سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك وأمجلها أم حبيبة بنت أ

قال نعم قال وتأمرين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني قال نعم وقد رد هذا احلديث مجاعة من احلفاظ 
وعدوه من األغالط يف كتاب مسلم قال ابن حزم هذا حديث موضوع ال شك يف وضعه واآلفة فيه من عكرمة بن 

مار فإنه مل خيتلف يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر وقال أبو الفرج بن ع
اجلوزي يف كتاب الكشف له هذا احلديث وهم من بعض الرواة ال شك فيه وال تردد وقد اهتموا به عكرمة بن 

يست بصحاح وكذلك قال أمحد بن حنبل هي عمار راويه وقد ضعف أحاديثه حيىي بن سعيد األنصاري وقال ل
  أحاديث ضعاف وكذلك مل خيرج عنه البخاري إمنا أخرج عنه مسلم لقول حيىي بن معني ثقة 

قال وإمنا قلنا إن هذا وهم ألن أهل التاريخ أمجعوا على أن أم حبيبة كانت حتت عبيد اهللا بن جحش وولدت له 
  تنصر وثبتت أم حبيبة على وهاجر هبا ومها مسلمان إىل أرض احلبشة مث 

دينها فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل النجاشي خيطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم أربعة آالف درهم وذلك سنة سبع من اهلجرة وجاء أبو سفيان يف زمن اهلدنة فدخل عليها فنحت 

و سلم حىت ال جيلس عليه وال خالف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما يف فتح مكة سنة بساط رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  مثان وال يعرف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أبا سفيان 

وقد تكلف أقوام تأويالت فاسدة لتصحيح احلديث كقول بعضهم إنه سأله جتديد النكاح عليها وقول بعضهم إنه 
وتزوجيه غري تام فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يزوجه إياها نكاحا تاما فسلم له ظن أن النكاح بغري إذنه 

النيب صلى اهللا عليه و سلم حاله وطيب قلبه بإجابته وقول بعضهم إنه ظن أن التخيري كان طالقا فسأل رجعتها 
سلم هلا وأراد بلفظ التزويج استدامة وابتداء النكاح عليها وقول بعضهم إنه استشعر كراهة النيب صلى اهللا عليه و 

نكاحها ال ابتداءه وقول بعضهم حيتمل أن يكون وقع طالق فسأل جتديد النكاح وقول بعضهم حيتمل أن يكون أبو 



سفيان قال ذلك قبل إسالمه كاملشترط له يف إسالمه ويكون التقدير ثالث إن أسلمت تعطينيهن وعلى هذا اعتمد 
  للمسائل الواردة عليه وطول يف تقريره  احملب الطربي يف جواباته

وقال بعضهم إمنا سأله أن يزوجه ابنته األخرى وهي أختها وخفي عليه حترمي اجلمع بني األختني لقرب عهده 
باإلسالم فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة حىت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذلك وغلط الراوي يف 

  امسها 
 غاية الفساد والبطالن وأئمة احلديث والعلم ال يرضون بأمثاهلا وال يصححون أغالط الرواة مبثل وهذه التأويالت يف

  هذه اخلياالت الفاسدة والتأويالت الباردة اليت يكفي يف العلم بفسادها تصورها وتأمل احلديث 
ث يرده فإنه قال أم حبيبة وهذا التأويل األخري وإن كان يف الظاهر أقل فسادا فهو أكذهبا وأبطلها وصريح احلدي

أزوجكها قال نعم فلو كان املسؤول تزويج أختها ملا أنعم له بذلك صلى اهللا عليه و سلم فاحلديث غلط ال ينبغي 
  التردد فيه واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد استشكل بعض املفسرين معىن وراثتهم النساء املنهي عنها حىت قال 
  عىن ال حيل لكم أن ترثوا نكاحهن لترثوا أمواهلن كرها امل

  قال ويف املراد مبرياثهن وجهان 

  أحدمها ما يصل إىل األزواج من أمواهلن باملوت دون احلياة على ما يقتضيه الظاهر من لفظ املرياث 
قال تعاىل الذين يرثون الثاين الوصول إىل أمواهلن يف احلياة وبعدها وقد يسمى ما وصل يف احلياة مرياثا كما 

  الفردوس 
وهذا تكلف وخروج عن مقتضى اآلية بل الذي منعوا منه أن جيعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إىل الوارث 

كسائر حقوقه وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم فأبطل اهللا ذلك وحكم بأن الزوجية ال 
ل إذا مات الزوج كانت املرأة أحق بنفسها ومل يرث بضعها أحد وليس البضع كاملال تنتقل باملرياث إىل الوارث ب

  فينتقل باملرياث 
  وقوله فوعظ اهللا ذلك فيه وجهان أحدمها أي يقدر فيه حرف جر أي يف ذلك 

  والثاين أي يضمن وعظ معىن منع وحذر وحنوه 
  وال أرب له فيها طمعا أن متوت فريث ماهلا وفيه نظر واستنبط بعضهم من اآلية أنه ال حيلل للرجل أن ميسك امرأته 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجيمع أهل األصول هذا حديث 
يف أكثر صحيح ألن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما باهلا تقبل يف موضع بل 
املواضع اليت توافق مذهب املقلد وترد يف موضع خيالف مذهبه وقد قبلوا زيادة الثقة يف أكثر من مائتني من 

األحاديث رفعا ووصال وزيادة لفظ وحنوه وهذا لو انفرد به جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن 
  حبان ذكره ابن ماجه يف سننه 
يرويه شعيب بن إسحاق عن األوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجال زوج ابنته وهي  وأما حديث جابر فهو حديث

بكر من غري أمرها فأتت النيب صلى اهللا عليه و سلم ففرق بينهما رواه النسائي ورواه أيضا من حديث أيب حفص 



وهي بكر وساق التنيسي مسعت األوزاعي قال حدثين إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أيب رباح قال زوج رجل ابنته 
  احلديث وهذا اإلرسال ال يدل على أن املوصول خطأ مبجرده 

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إىل أنه أخطأ فيه على أيوب فرواه النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب 
رهة فرد عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت إن أيب زوجين وهي كا

النيب صلى اهللا عليه و سلم نكاحها ورجاله حمتج هبم يف الصحيح وقد تقدم قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
  تنكح البكر إال بإذهنا وهذا هني صريح يف املنع فحمله على االستحباب بعيد جدا 
 األمر على إحدى الطريقتني أو ويف حديث ابن عباس والبكر يستأمرها أبوها رواه مسلم وسيأيت فهذا خرب يف معىن

  خرب حمض ويكون خربا عن حكم الشرع ال خربا عن الواقع وهي طريقة احملققني 

فقد توافق أمره صلى اهللا عليه و سلم وخربه وهنيه على أن البكر ال تزوج إال بإذهنا ومثل هذا يقرب من القاطع 
ث عكرمة عن ابن عباس قال أنكح رجل من بين ويبعد كل البعد محله على االستحباب وروى النسائي من حدي

املنذر ابنته وهي كارهة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فرد نكاحها وروى أيضا من حديث عبد اهللا بن بريدة عن 
عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أيب زوجين ابن أخيه لريفع يب خسيسته وأنا كارهة قالت أجلسي حىت يأيت 

 عليه و سلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخربته فأرسل إىل أبيها فدعاه فجعل األمر إليها النيب صلى اهللا
فقالت يارسول اهللا قد اخترت ما صنع أيب ولكين أردت أن أعلم أن للنساء من األمر شيء وروى أيضا عن حيىي بن 

  ارهة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فرد نكاحها أيب كثري عن أيب سلمة قال أنكح رجل من بين املنذر ابنته وهي ك
وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خالف مقتضاها ألن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسأل عن 
ذلك وال استفصل ولو كان احلكم خيتلف بذلك الستفصل وسأل عنه والشافعي ينزل هذا منزلة العموم وحيتج به 

  كثريا 
أبو حممد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن عمر أن رجال روج ابنته بكرا فأتت النيب صلى اهللا عليه  وذكر

و سلم فرد نكاحها وذكر الدارقطين هذا احلديث يف سننه ويف كتاب العلل وأعله برواية من روى أن عمها زوجها 
مظعون وعمها قدمة فكرهته ففرق رسول اهللا بعد وفاة أبيها وزوجها من عبيد اهللا بن عمر وهي بنت عثمان بن 

  صلى اهللا عليه و سلم بينهما فتزوجها املغرية بن شعبة 
  قال وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد اختلف يف خنساء هذه هل كانت بكرا أو ثيبا فقال مالك هي ثيب 
بخاري يف صحيحه من حديث مالك عن عبدالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبدالرمحن وجممع ابين وكذلك ذكره ال

  يزيد بن جرير عن خنساء 

وخالف مالكا سفيان الثوري فرواه عن عبدالرمحن بن القاسم عن عبد اهللا بن يزيد عن خنساء قالت أنكحين أيب 
سلم فقال ال تنكحها وهي كارهة رواه النسائي من  وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و

  حديث ابن املبارك عن سفيان 
  قال عبداحلق روى أهنا كانت بكرا ووقع ذلك يف كتاب أيب داود والنسائي والصحيح أهنا كانت ثيبا 



يل وال يصح قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وادعى بعضهم أن هذا احلديث منسوخ بقوله ال نكاح إال بو
ذلك فإن املوهوبة كانت حتل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالوالية وأما دعوى 

اخلصوص يف احلديث فإهنا من وجه دون وجه فاملخصوص به صلى اهللا عليه و سلم هو نكاحه باهلبة لقوله تعاىل 
  لصة لك من دون املؤمنني وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إىل قوله خا

وأما تزويج املرأة على تعليم القرآن فكثري من أهل العلم جييزه كالشافعي وأمحد وأصحاهبما وكثري مينعه كأيب حنيفة 
ومالك وفيه جواز نكاح املعدم الذي ال مال له وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما خبمسة دراهم كقول 

ول أيب حنيفة أو بأربعني درمها كقول النخعي أو خبمسني كقول سعيد بن جبري أو ثالثة ابن شربمة أو بعشرة كق
دراهم أو ربع دينار كقول مالك وليس لشيء من هذه األقوال حجة جيب املصري إليها وليس بعضها بأوىل من بعض 

لفته للنص فاسد إذ ليس وغاية ما ذكره املقدرون قياس استباحة البضع على قطع يد السارق وهذا القياس مع خما
بني البابني علة مشتركة توجب إحلاق أحدمها باآلخر وأين قطع يد السارق من باب الصداق وهذا هو الوصف 

الطردي احملض الذي ال أثر له يف تعليق األحكام به وفيه جواز عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل وفيه جواز 
ي يف صحيحه كذلك وذكر احلديث وفيه جواز سكوت العامل ومن سئل كون الويل هو اخلاطب وترجم عليه البخار

شيئا مل يرد قضاءه وال اجلواب عنه وذلك ألني يف صرف السائل وأمجل من جهة الرد وهو من مكارم األخالق وفيه 
  دليل على جواز أن تكون منافع احلر صداقا وفيه نظر واهللا أعلم 

   وفيه أن الصواب يف قول واحد وال يكون القوالن املتضادان صوابا معا قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا
  وهو منصوص األئمة األربعة والسلف 

  وأكثر اخللف 
  وفيه أن اهللا تعاىل هو املوفق للصواب امللهم له بتوفيقه وإعانته وأن اخلطأ من النفس 

  والشيطان وال يضاف إىل اهللا وال إىل رسوله 
ة اجملوسية إذا إضافته إىل النفس والشيطان إضافة إىل حمله ومصدره وهو النفس وشبهها وهو وال حجة فيه للقدري

الشيطان وتلبيسه احلق بالباطل بل فيه رد على القدرية اجلربية الذين يربئون النفس والشيطان من األفعال البتة وال 
  يرون للمكلف فعال اختياريا يكون صوابا أو خطأ 

بن مسعود وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعني ومن بعدهم هو إثبات القدر والذي دل عليه قول ا
  الذي هو نظام التوحيد 

  إثبات فعل العبد األختياري 
  الذي هو نظام األمر والنهي 

  وهو متعلق املدح والذم والثواب والعقاب واهللا أعلم 
سائي يف سننه من حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى الن

  جبري عن ابن عباس 
أن رجال كلم النيب صلى اهللا عليه و سلم يف شيء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن احلمد هللا حنمده ونستعينه من 

هد أن حممدا عبده يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأش



ورسوله أما بعد واألحاديث كلها متفقة على أن نسعينه ونستغفره ونعوذ به بالنون والشهادتان باإلفراد وأشهد أن 
  ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

  أفرد الشهادة هبا  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملا كانت كلمة الشهادة ال يتحملها أحد عن أحد وال تقبل النيابة حبال
وملا كانت االستعانة واالستعاذة واالستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغريه ويستعني اهللا له ويستعيذ باهللا له أتى 

  فيها بلفظ اجلمع وهلذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا 
ع أن احلمد ال يتحمله أحد قال ذلك يف حديث ابن مسعود وليس فيه حنمده ويف حديث ابن عباس حنمده بالنون م

  عن أحد وال يقبل النيابة فإن كانت هذه اللفظة حمفوظة فيه إىل إلفاظ احلمد واالستعانة على نسق واحد 
وفيه معىن آخر وهو أن االستعانة واالستعاذة واالستغفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه وإلخوانه 

ن شهادته هللا بالواحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خرب يطابق عقد القلب وتصديقه املؤمنني وأما الشهادة فهي إخبار ع
  وهذا إمنا خيرب به اإلنسان عن نفسه لعلمه حباله خبالف إخباره عن غريه فإنه إمنا خيرب عن قوله ونطقه ال عن عقد قلبه 

  واهللا أعلم 

ه من حديث عدي بن حامت قال تشهد رجالن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى النسائي وغري
عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أحدمها من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقال رسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم بئس اخلطيب أنت فإن صح حديث عمران بن داور فلعله رواه بعضهم باملعىن فظن أن اللفظني سواء 
  س اخلطيب أنت وليس عمران بذلك احلافظ ومل يبلغه حديث بئ

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى النسائي من حديث هشام بن عروة عن بيه عنها أن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم تزوجها لسبع سنني ودخل عليها لتسع سنني مث روى من حديث األعمش عن إبراهيم عن 

  لى اهللا عليه و سلم تزوجها األسود عنها أن رسول اهللا ص
وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت مثان عشرة مث روى من حديث مطرف بن طريف عن أيب إسحاق عن أيب 

عبيدة قال قالت عائشة تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتسع سنني وصحبته تسعا وليس شيء من هذا 
وقد استكملت ست سنني ودخلت يف السابعة وبناؤه هبا كان  مبختلف فإن عقده صلى اهللا عليه و سلم عليها كان

  لتسع سنني من مولدها فعرب عن العقد بالتزويج وكان لست سنني وعرب عن البناء هبا بالتزويج وكان لتسع 
  فالروايتان حق 

مز مث خفف فقيل قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا على قول اخلطايب يف معىن رفأ فعلى األول أصله رفأ باهل
  رفأ وعلى الثاين أصله الواو فهو من املعتل 

  قال اجلوهري رفوت الرجل سكنته من الرعب مث ذكر بيت أيب خراش اهلذيل واملرافاة االتفاق 
قال وملا أن رأيت أبا رومي يرافيين ويكره أن يالما والرفا االلتحام واالتفاق ويقال رفيته ترفية إذا قلت للمتزوج 

  والبنني قال ابن السكيت  بالرفاء
  وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا سكنته 

  مت كالمه 
  مث ذكر املنذري حديث عقيل 



قال ابن القيم رمحه اهللا بعده وقد رواه النسائي يف سننه عن احلسن قال تزوج عقيل بن أيب طالب امرأة من بين خيثم 
  فقيل له بالرفاء والبنني 

  قال قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ف
  بارك اهللا فيكم وبارك لكم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث قد اضطرب يف سنده وحكمه واسم الصحايب راويه 
ضلة بالنون والضاد فقيل بصرة بالباء املوحدة والصاد املهملة وقيل نضرة بالنون املفتوحة والضاد املعجمة وقيل ن

املعجمة والالم وقيل بسرة بالباء املوحدة والسني املهملة وقيل نضرة بن أكثم اخلزاعي وقيل األنصاري وذكر 
  بعضهم أنه بصرة بن أيب بصرة الغفاري ووهم قائله 

ملسيب وقيل بصرة هذا جمهول وله علة عجيبة وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ا
  عن رجل من األنصار 

وابن جريج مل يسمعه من صفوان إمنا رواه عن إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي األسلمي عن صفوان وإبراهيم هذا 
  متروك احلديث تركه أمحد بن 

 حنبل وحيىي بن معني وابن املبارك وأبو حامت وأبو زرعة الرازيان وغريهم وسئل عنه مالك بن أنس أكان ثقة فقال ال
  وال يف دينه 

وله علة أخرى وهي أن املعروف أنه إمنا يروي مرسال عن سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كذا 
  رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء اخلراساين 

  كلهم عن سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ذكر عبداحلق هذين التعليلني مث قال واإلرسال هو الصحيح 

اشتمل على أربعة أحكام أحدها وجوب الصداق عليه مبا استحل من فرجها وهو ظاهر ألن الوطء فيه غايته وقد 
  أن يكون وطء شبهة إن مل يصح النكاح 

  الثاين بطالن نكاح احلامل من الزنا 
  وقد اختلف يف نكاح الزانية 

فمىت تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء  فمذهب اإلمام أمحد بن حنبل أنه ال جيوز تزوجها حىت تتوب وتنقضي عدهتا
  عدهتا كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما وهل عدهتا ثالث حيض أو حيضة على روايتني عنه 

  ومذهب الثالثة أنه جيوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا ال مينع عندهم صحة العقد كما مل يوجب طريانه فسخه 
عه مالك احتراما ملاء الزوج وصيانة الختالط النسب الصريح بولد الزنا مث اختلف هؤالء يف نكاحها يف عدهتا فمن

  وذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أنه جيوز العقد عليها من غري انقضاء عدة مث اختلفا فقال الشافعي 
عنه ال جيوز العقد عليها وإن كانت حامال ألنه ال حرمة هلذا احلمل وقال أبو يوسف وأبو حنيفة يف إحدى الروايتني 

جيوز العقد عليها حىت تضع احلمل لئال يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غريه وهنى النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
توطأ املسبية احلامل حىت تضع مع أن محلها مملوك له فاحلامل من الزنا أوىل أن ال توطأ حىت تضع وألن ماء الزاين 

يسوغ له أن خيلطه مباء الفجور وألن النيب صلى اهللا عليه و سلم هم وإن مل يكن له حرمة فماء الزوج حمترم فكيف 
  بلعن الذي يريد أن يطأ أمته احلامل من غريه 



  وكانت مسبية مع انقطاع الولد عن أبيه وكونه مملوكا له 
  وقال أبو حنيفة يف الرواية األخرى يصح العقد عليها ولكن ال توطأ حىت تضع 

ذا مذهب مالك وأمحد يف إحدى الروايتني وحجتهم قول عمر رضي اهللا عنه والرجم الثالث وجوب احلد باحلبل وه
حق على من زىن من الرجال والنساء إذا كان حمصنا إذا قامت البينة أو كان محل أو اعتراف متفق عليه وألن وجود 

  مثله إىل داللة البينة وأكثر احلمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من داللة البينة وما يتطرق إىل داللة احلمل يتطرق 
  وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره جبلدها مبجرد احلمل من غري اعتبار بينة وال إقرار 

  ونظري هذا 
  حد الصحابة يف اخلمر بالرائحة والقيء 

احلكم الرابع إرفاق ولد الزنا وهو موضع اإلشكال يف احلديث وبعض الرواة مل يذكره يف حديثه كذلك رواه سعيد 
غريه وإمنا قالوا ففرق بينهما وجعل هلا الصداق وجلدها مائة وعلى هذا فال إشكال يف احلديث وإن ثبتت هذه و

اللفظة فقد قيل إن هذا لعله كان يف أول اإلسالم حني كان الرق يثبت على احلر املدين مث نسخ وقيل إن هذا جماز 
  واملراد به استخدامه 

ه اهللا وقد أخرج الترمذي من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمح
  قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال ويف الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك وعائشة وابن 
  ق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر عباس وعبد اهللا بن أيب أوىف وطل

  فهذه أحد عشر حديثا 
فحديث ابن أيب أويف رواه أمحد يف مسنده قال ملا قدم معاذ من الشام سجد للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ما هذا 
يامعاذ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون ألساقفتهم وبطارقتهم فوددت يف نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تفعلوا فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغري اهللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها والذي 
نفس حممد بيده ال تؤدي املرأة حق رهبا حىت تؤدي حق زوجها ولو سأهلا نفسها وهي على قتب مل متنعه ورواه ابن 

  ماجه 
  وروى 

عه ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر النسائي من حديث حفص بن أخي عن أنس رف
  ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورواه أمحد 

  وفيه زيادة والذي نفسي بيده 
  لو كان من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تنجبس بالقيح والصديد 

  مث استقبلته تلحسه ما أدت حقه 
عتبة عن عائشة قالت سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الناس أعظم حقا وروى النسائي أيضا من حديث أيب 

  على املرأة قال 
  زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه 

وروى النسائي وابن حبان من حديث عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر اهللا إىل امرأة ال 



 تستغين عنه وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النيب صلى اهللا عليه و تشكر لزوجها وهي ال
  سلم قال أميا امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت اجلنة قال الترمذي حسن غريب 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فأبت أن 
  ء فبات غضبانا عليها لعنتها املالئكة حىت تصبح جتي

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف قوله صلى اهللا عليه و سلم كيف يورثه وهو ال حيل له قوالن أحدمها 
  أن ذلك احلمل قد يكون من زوجها املشرك فال حيل له استلحاقه وتوريثه 

ر محال وتعلق منه فيظنه عبده وهو ولده فيستخدمه استخدام العبد وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان يف الظاه
  وينفيه عنه 

  وهذان الوجهان ذكر معنامها املنذري 
  قال ابن القيم وهذا القول ضعيف فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجع بني إنكار األمرين 

استعباده مجع بني املتناقضني وكذا إذا استخدامه واستلحاقه وقد جاء كيف يستعبده ويورثه ومعلوم أن استلحاقه و
  تفشى الذي هو محل يف الظاهر وعلقت منه ال يتصور فيه االستلحاق واالستعباد 

  فالصواب القول الثاين وهو أنه إذا وطئها حامال صار يف احلمل جزء منه 
ال املوروث عنه فيورثه أي فإن الوطء يزيد يف ختليقه وهو قد علم أنه عبد له فهو باق على أن يستعبده وجيعله كامل

  جيعله ماال موروثا عنه 
  وقد صار فيه جزء من األب 

  قال اإلمام أمحد الوطء يزيد يف مسعه وبصره 
وقد صرح النيب صلى اهللا عليه و سلم هبذا املعىن يف قوله ال حيل لرجل أن يسقي ماءه زرع غريه ومعلوم أن املاء 

لزرع منه وقد شبه وطء احلامل بساقي الزرع املاء وقد جعل اهللا تبارك الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون ا
  وتعاىل حمل الوطء حرثا وشبه النيب صلى اهللا عليه و سلم احلمل بالزرع ووطء احلامل بسقي الزرع 

قوى وهذا دليل ظاهر جدا على أنه ال جيوز نكاح الزانية حىت تعلم براءة رمحها إما بثالث حيض أو حبيضة واحليضة أ
  ألن املاء الذي من الزنا واحلمل وإن يكن له حرمة فلماء الزوج حرمة وهو 

  ال حيل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه 
  وقد صار فيه جزء منه كما ال حيل لواطىء املسبية احلامل ذلك وال فرق بينهما 

وأحبلها مث ملكها حامال أنه إن وطئها صارت أم فلهذا قال اإلمام أمحد يف إحدى الروايات عنه إنه إذا تزوج األمة 
  ولد له تعتق مبوته ألن الولد قد يلحق من مائه األول والثاين واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا الذي أخرجه أبو داود يف هذا الباب وقد بقي يف الباب أحاديث 
  أخرجها النسائي وحنن نذكرها 

ة بن ثابت أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء األول عن خزمي
  يف أدبارهن 

الثاين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال سأله عن الرجل يأيت امرأة يف 



عن عمرو ووقفه سفيان عن محيد األعرج عن عمرو وتابعه  دبرها قال تلك اللوطية الصغرى رفعه مهام عن قتادة
  مطر الوراق عن عمرو بن شعيب موقوفا 

الثالث عن كريب عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينظر اهللا إىل رجل أتى رجال أو امرأة يف 
  دبرها 

عن كريب عن ابن عباس ورواه وكيع عن هذا حديث اختلف فيه فرواه الضحاك ابن عثمان عن خمرمة بن سليمان 
  الضحاك موقوفا ورواه أبو خالد عنه مرفوعا وصحح البسيت رفعه وأبو خالد هو األمحر 

  الرابع عن ابن اهلاد عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تأتوا النساء يف أدبارهن 

  اخلامس حديث أيب هريرة وقد تقدم 
  لى اهللا عليه و سلم ال ينظر اهللا إىل رجل أتى امرأة يف دبرها وله عن النيب ص

السادس عن علي بن طلق قال جاء إعرايب فقال يارسول اهللا إنا نكون يف البادية فيكون من أحدنا الروحية فقال إن 
  اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن 
ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا هلكت قال السابع عن ابن عباس قال جاء عمر بن اخلطاب إ

  وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا 
فأوحى اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه اآلية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم يقول أقبل 

  وأدبر واتق الدبر واحليضة 
   احلاكم وتفسري الصحايب يف حكم املرفوع قال أبو عبد اهللا

  الثامن عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من أتى حائضا 
  أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه و سلم 

  حرثكم مث ذكر أبو داود تفسري ابن عباس لقول اهللا تعاىل فأتوا 
  مث قال الشيخ مشس الدين وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر 

  وإمنا ومهوا عليه مل يهم هو 
فروى النسائي عن أيب النصر أنه قال لنافع قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفىت بأن يؤتى النساء 

  يف أدبارهن 
ان األمر إن ابن عمر عرض املصحف يوما وأنا عنده حىت بلغ قال نافع لقد كذبوا علي ولكن سأخربك كيف ك

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم قال يانافع هل تعلم ما أمر هذه اآلية إنا كنا معشر قريش جنيب النساء 
منه فلما دخلنا املدينة ونكحنا نساء األنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظ

  وكانت نساء األنصار إمنا يؤتني على جنوهبن فأنزل اهللا عزوجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  فهذا هو الثابت عن ابن عمر ومل يفهم عنه من نقل عنه غري ذلك 

  ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبدالرمحن بن القاسم قال قلت ملالك إن عندنا 

  ث عن احلرث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت البن عمر مبصر الليث بن سعد حيد
إنا نشتري اجلواري فنحمض هلن قال وما التحميض قال نأتيهن يف أدبارهن قال أف أو يعمل هذا مسلم فقال يل 

مالك فأشهد على ربيعة أنه حيدثين عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال ال بأس به فقد صح عن ابن عمر 



فسر اآلية باإلتيان يف الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر  أنه
حمل للوطء ال طريق إىل وطء الفرج فكذهبم نافع وكذلك مسألة اجلواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص 

قد صرح يف الرواية األخرى باإلنكار على من وطئهن يف يف اإلمحاض هلن فإمنا مراده إتياهنن من طريق الدبر فإنه 
  الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبني تصادق الروايات وتوافقها عنه 

فإن قيل فما تصنعون مبا رواه النسائي من حديث سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا بن عمر أن رجال 
لى اهللا عليه و سلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل اهللا عزوجل أتى امرأته يف دبرها يف عهد رسول اهللا ص

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أين شئتم قيل هذا غلط بال شك غلط فيه سليمان بن بالل أو ابن أيب أويس راويه 
ا ملا عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة يف وإمنا هو أتى امرأة من دبرها ولعل هذه هي قصة عمر بن اخلطاب بعينه

حول رحله ووجد من ذلك وجدا شديدا فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هلكت وقد تقدمت أو يكون 
بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء يف الدبر فرواه باملعىن الذي ظنه مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان يف 

  هذا فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسال 
ا ويزيده وضوحا أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حني أفتاه النيب صلى اهللا عليه و سلم والذي يبني هذ

جبواز الوطء يف قبلها من دبرها حىت يبني له صلى اهللا عليه و سلم ذلك بيانا شافيا قال الشافعي أخربين عمي قال 
عن عمرو بن فالن بن أحيحة قال الشافعي  أخربين عبد اهللا بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن اجلالح أو

أنا شككت عن خزمية بن ثابت أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن إتيان النساء يف أدبارهن أو إتيان 
الرجل امرأته يف دبرها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم حالل فلما وىل الرجال دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف 

تني أو يف أي اخلرزتني أو يف أي اخلصفتني أمن دبرها يف قبلها فنعم أم من دبرها يف دبرها فال إن قلت يف أي اخلرب
  اهللا ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن 

قال الشافعي عمي ثقة وعبد اهللا بن علي ثقة وقد أخربين حممد وهو عمه حممد بن علي عن األنصاري احملدث به أنه 
  ريا وخزمية من ال يشك عامل يف ثقته واألنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة أثىن عليه خ

  فوقع االشتباه يف كون الدبر طريقا إىل موضع الوطء أو هو مأتى 
  واشتبه على من اشتبه عليه معىن من مبعىن يف فوقع الوهم 

عت حممد بن عبد اهللا بن عبداحلكم يقول فإن قيل فما تقولون فيما رواه البيهقي عن احلاكم حدثنا األصم قال مس
مسعت الشافعي يقول ليس فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التحرمي والتحليل حديث ثابت والقياس أنه 

حالل وقد غلط سفيان يف حديث ابن اهلاد يريد حديثه عن عمارة بن خزمية عن أبيه يرفعه إن اهللا ال يستحي من 
اء يف أدبارهن ويريد بغلطه أن ابن اهلاد قال فيه مرة عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن حصني عن هرمي احلق ال تأتوا النس

  بن عبد اهللا الواقفي عن خزمية مث اختلف فيه عن عبيد اهللا 
فقيل عنه عن عبدامللك بن عمرو بن قيس اخلطمي عن هرمي عن خزمية وقيل عن عبد اهللا بن هرمي فمداره على 

  اهللا عن خزمية وليس لعمارة بن خزمية فيه أصل إال من حديث ابن عيينة هرمي بن عبد 
  وأهل العلم باحلديث يرونه خطأ 

  هذا كالم البيهقي 
قيل هذه احلكاية خمتصرة من مناظرة حكاها الشافعي جرت بينه وبني حممد بن احلسن يكون منه حترمي إتيان غريه 

ان يف القبل حمرم بداللة الكتاب مث السنة فذكر حديث عمه مث قال ولست فاإلتيان يف الدبر حىت يبلغ منه مبلغ اإلتي



  أرخص به أهني عنه 
فلعل الشافعي رمحه اهللا توقف فيه أوال مث ملا تبني له التحرمي وثبوت احلديث فيه رجع إليه وهو أوىل جباللته ومنصبه 

دينة جدال مث يقول والقياس حله ويقول ليس فيه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطالهنا يذب هبا عن أهل امل
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التحرمي والتحليل حديث ثابت على طريق اجلدل بل إن كان ابن عبداحلكم 

  حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد رجع عنه ملا تبني له صريح التحرمي 
  واهللا أعلم 

لذب عن أهل املدينة على طريق اجلدل فأما هو فقد نص يف كتاب عشرة ويف سياقها داللة على أنه إمنا قصد ا
  النساء على حترميه 

  هذا جواب البيهقي 
  والشافعي رمحه اهللا قد صرح يف كتبه املصرية بالتحرمي واحتج حبديث خزمية ووثق رواته كما ذكرنا 

وبني أن موضع احلرث هو موضع الولد وقال يف اجلديد قال اهللا تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
وأن اهللا تعاىل أباح االتيان فيه إال يف وقت احليض وأىن شئتم مبعىن من أين شئتم قال وإباحة اإلتيان يف موضع احلرث 

  يشبه أن 
  يكون غرسا للزرع  - ١

نا والنيب صلى اهللا قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تقدم يف الصحيحني حديث عائشة كنت أغتسل أ
  عليه و سلم من إناء واحد كالنا جنب وكان يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض 

  قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن يف قوله تعاىل فاعتزلوا النساء يف احمليض يعين يف موضع احليض 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم على اعتزال ما وكانت اآلية حمتملة ملا قال وحمتملة اعتزال مجيع أبداهنن فدلت سنة رسو
  حتت اإلزار منها وإباحة ما فوقه 

  وحديث أنس هذا ظاهر يف أن التحرمي إمنا وقع على موضع احليض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه 
  وأحاديث اإلزار ال تناقضه 

  ألن ذلك أبلغ يف اجتناب األذى وهو أوىل 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم عما حيل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق وأما حديث معاذ قال سألت رسو
  اإلزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد األغطش ومها ضعيفان 

قال عبداحلق رواه أبو داود مث قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول 
لم ما حيل يل من امرأيت وهي حائض فقال لك ما فوق اإلزار قال ويروي عن عمر بن اهللا صلى اهللا عليه و س

  اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكره أبو بكر بن أيب شيبة وليس بقوي 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث قد رواه عفان ومجاعة عن شعبة موقوفا وكذلك رواه 

  مهدي عنه موقوفا مث قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه عبدالرمحن بن 
  فذكر ما تقدم 

وقال النسائي بعد ما رواه شعبة موقوفا قال شعبة أنا حفظي مرفوع وقال فالن وفالن إنه كان ال يرفعه فقال بعض 



أين عمرت القوم ياأبا بسطام حدثنا حبفظك ودعنا من فالن فقال واهللا ما أحب أين حدثت هبذا أو سكت عن هذا و
  يف الدنيا عمر نوح يف قومه 

وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس أن رجال أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أصاب 
  امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة وله علتان أشار إليهما النسائي 

علي بن يذمية عن ابن جبري عن ابن عباس  إحدامها أن هذا احلديث يرويه الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن
واختلف على الوليد فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك وخالفه حممود بن خالد فرواه عن الوليد عن عبدالرمحن بن 

  يزيد السلمي قال النسائي هو عبدالرمحن بن يزيد بن متيم ضعيف 
  العلة الثانية الوقف على ابن عباس ذكره النسائي 

  حديث الكفارة يف إتيان احلائض ال يروى بإسناد حيتج به وال يصح يف إتيان احلائض إال التحرمي وقال عبداحلق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فاليهود ظنت أن العزل مبنزلة الوأد يف إعدام ما انعقد بسبب خلقه 
  فكذهبم يف ذلك 

  وأخرب أنه لو أراد اهللا خلقه ما صرفه أحد 
  ته وأدا خفيا فألن الرجل إمنا يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على أن ال يكون وأما تسمي

  فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك جمرى من أعدم الولد بوأده لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعال وقصدا 
  وهذا وأد خفي له إمنا أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا 

  مان التيمي عن أيب عمرو الشيباين عن ابن مسعود يف العزل قال هو الوأد اخلفي وقد روى الشافعي تعليقا عن سلي
وقد اختلف السلف واخللف يف العزل فقال الشافعي وغريه يروي عن عدد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  أهنم رخصوا يف ذلك ومل يروا به بأسا 
بن أيب وقاص وأيب أيوب األنصاري وزيد بن ثابت وابن قال البيهقي وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد 

  عباس وغريهم 
  وذكر غريه أنه روى عن علي وخباب بن األرت وجابر بن عبد اهللا واملعروف عن علي وابن مسعود كراهته 

قال البيهقي ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعني عن سعيد بن املسيب وطاوس وبه قال مالك 
  وأبو حنيفة وأصحابه  والشافعي

وألزمهم الشافعي املنع منه فروى عن علي وعبد اهللا بن مسعود املنع منه مث قال وليسوا يأخذون هبذا وال يرون 
  بالعزل بأسا ذكر ذلك فيما خالف فيه العراقيون عليا وعبد اهللا 

ن كانت حرة مل يعزل عنها إال وأما قول اإلمام أمحد فيه فأكثر نصوصه أن له أن يعزل عن سريته وأما زوجته فإ
  بإذهنا وإن كانت أمة مل يعزل إال بإذن سيدها 

ورويت كراهة العزل عن عمر بن اخلطاب ورويت عن أيب بكر الصديق وعن علي وابن مسعود يف املشهور عنهما 
  وعن ابن عمر 

  وقالت طائفة من أصحاب أمحد وغريهم حيرم كل عزل وقال بعض أصحابه يباح مطلقا 
روى مسلم يف صحيحه عن سعد بن أيب وقاص أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أعزل  وقد



عن امرأيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أوالدها فقال 
  والروم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس 

  ويف الصحيحني من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن 
ويف صحيح مسلم عنه يف هذا احلديث كنا نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبلغ ذلك النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم فلم ينهنا 
العزل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل  ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد قال ذكر

  تكون له املرأة 

ترضع فيصيب منها ويكره أن حتمل منه قال فال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم فإمنا هو القدر قال ابن عون فحدثت به 
  احلسن فقال واهللا لكان هذا زجر 

   عليكم أقرب إىل النهي ويف لفظ يف الصحيحني قال حممد بن سريين قوله ال
  ووجه ذلك واهللا أعلم أنه إمنا نفي احلرج عن عدم الفعل 

فقال ال عليكم أن ال تفعلوا يعين يف أن ال تفعلوا وهي يدل مبفهومه على ثبوت احلرج يف الفعل فإنه لو أراد نفي 
  احلرج عن الفعل لقال ال عليكم أن تفعلوا 

  فهم احلسن وابن سريين من احلديث الزجر واحلكم بزيادة ال خالف األصل فلهذا 
  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وفيه دليل على جواز استرقاق العرب ووطء سباياهم وكن كتابيات 
  وقد تقدم حديث أيب سعيد 

  يف سبايا أوطاس وإباحة وطئهن وهن من العرب 
  وحديثه اآلخر ال توطأ حامل حىت تضع 

كثر سبايا الصحابة يف عصر النيب صلى اهللا عليه و سلم من العرب وكانوا يطأوهن بإذن النيب صلى اهللا عليه وكان أ
  و سلم ومل يشترط يف الوطء غري استربائهن مل يشترط إسالمهن وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز 

  العرب وقد دفع أبو بكر إىل سلمة بن األكوع امرأة من السيب نفله إياها من 
  وأخذ عمرو بن أمية من سيب بين حنيفة 

  وأخذ الصحابة من سيب اجملوس ومل ينقل أهنم اجتنبوهن 
قال ابن عبدالرب إباحة وطئهن منسوخ بقوله وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وهذا يف غاية الضعف ألنه يف النكاح 

  م ال وسأل حممد بن احلكم أمحد عن ذلك فقال ال أدري أكانوا أسلموا أ

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قوله يف احلديث وليصفق النساء دليل على أن قوله يف حديث سهل بن 
  سعد املتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن وإباحة هلن يف التصفيق يف الصالة عند نائبة تنوب ال أنه عيب وذم 

  قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أمحد 
  وذهب مالك إىل أن املرأة ال تصفق وأهنا تسبح 

  واحتج له الباجي وغريه بقوله صلى اهللا عليه و سلم من نابه شيء يف صالته فليسبح قالوا وهذا عام يف الرجال 
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  والنساء قالوا وقوله التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب هلن كما يقال كفران العشري من فعل النساء 
ساء وإمنا ساقه يف معرض وهذا باطل من ثالثة أوجه أحدها أن يف نفس احلديث تقسيم التنبيه بني الرجال والن

التقسيم وبيان اختصاص كل نوع مبا يصلح له فاملرأة ملا كان صوهتا عورة منعت من التسبيح وجعل هلا التصفيق 
  والرجل ملا خالفها يف ذلك شرع له التسبيح 

والتصفيق  الثاين أن يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التسبيح للرجال
  للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح يف أن حكم كل نوع ما خصه به 

  وخرجه مسلم هبذا اللفظ وقال يف آخره يف الصالة 

  الثالث أنه أمر به يف قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم والعيب مل يأذن فيه 
  واهللا أعلم 

لقيم رمحه اهللا وقد روى الدارقطين من حديث معاذ بن جبل عن النيب صلى اهللا عليه و قال احلافظ مشس الدين بن ا
  سلم ما أحل اهللا شيئا أبغض إليه من الطالق وفيه محيد بن مالك وهو ضعيف 

ويف مسند البزار من حديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تطلق النساء إال من ريبة إن اهللا ال 
  لذواقني وال الذواقات حيب ا

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرج مسلم يف صحيحه حديث أيب الزبري هذا حبروفه إال أنه مل يقل 
  ومل يرها شيئا بل قال فردها وقال إذا طهرت إىل آخره 

  وقد دل حديث ابن عمر هذا على أمور منها حترمي الطالق يف احليض 
  قال بوقوعه قالوا ألن الرجعة إمنا تكون بعد الطالق ونازعهم يف ذلك آخرون  ومنها أنه حجة ملن

وقالوا ال معىن لوقوع الطالق واألمر باملراجعة فإنه لو مل يعد الطالق مل يكن ألمره بالرجعة معىن بل أمره بارجتاعها 
  وهو ردها إىل حاهلا األوىل قبل تطليقها دليل على أن الطالق مل يقع 

  د صرح هبذا يف حديث أيب الزبري املذكور آنفا قالوا وق

قالوا وأبو الزبري ثقة يف نفسه صدوق حافظ إمنا تكلم يف بعض ما رواه عن جابر معنعنا مل يصرح بسماعه منه وقد 
  صرح يف هذا احلديث بسماعه من ابن عمر فال وجه لرده 

جز واستحمق وقوله فحسبت من طالقها ألنه قالوا وال يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه أرأيت إن ع
  ليس يف ذلك لفظ مرفوع إىل النيب 

  وقوله ومل يرها شيئا مرفوع صريح يف عدم الوقوع 
  قالوا وهذا مقتضى قواعد الشريعة 

فإن الطالق ملا كان منقسما إىل حالل وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غري معتد به كالنكاح وسائر 



اليت تنقسم إىل حالل وحرام وال يرد على ذلك الظهار فإنه ال يكون قط إال حراما ألنه منكر من القول  العقود
  وزور فلو قيل ال يصح مل يكن للظهار حكم أصال 

قالوا وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحرمي فكذلك يقتضي الفساد وليس معنا ما يستدل به على فساد 
  عنه العقد إال النهي 

قالوا وألن هذا طالق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد يف اتباعه فكما أفاد منعه وحجره عدم جواز 
  اإليقاع أفاد عدم نفوذه وإال مل يكن للحجر فائدة وإمنا فائدة احلجر عدم صحة ما حجر على املكلف فيه 

القا معينا فطلق غري ما أذن له فيه مل ينفذ لعدم قالوا وألن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته ط
  إذنه 

واهللا سبحانه إمنا أذن للعبد يف الطالق املباح ومل يأذن له يف احملرم فكيف تصصحون ما مل يأذن به وتوقعونه وجتعلونه 
  من صحيح أحكام الشرع 

بعده تكثريا من الطالق البغيض إىل اهللا قالوا وألنه لو كان الطالق نافذا يف احليض لكان األمر باملراجعة والتطليق 
  وتقليال ملا بقي من عدده الذي يتمكن من املراجعة معه 

  ومعلوم أنه ال مصلحة يف ذلك 
قالوا وإن مفسدة الطالق الواقع يف احليض لو كان واقعا ال يرتفع بالرجعة والطالق بعدها بل إمنا يرتفع بالرجعة 

  ع خرقه املستمرة اليت تلم شعث النكاح وترق
  فأما رجعة يعقبها طالق فال تزيل مفسدة الطالق األول لو كان واقعا 

قالوا وأيضا فما حرمه اهللا سبحانه من العقود فهو مطلوب اإلعدام بكل طريق حىت جيعل وجوده كعدمه يف حكم 
  الشرع وهلذا كان ممنوعا من فعله باطال يف حكم الشرع والباطل شرعا كاملعدوم 

هو مقصود الشارع مما حرمه وهنى عنه فاحلكم ببطالن ما حرمه ومنع منه أدىن إىل حتصيل هذا  ومعلوم أن هذا
  املطلوب وأقرب خبالف ما إذا صحح فإنه يثبت له حكم الوجود 

  قالوا وألنه إذا صحح استوى هو واحلالل يف احلكم الشرعي وهو الصحة 
  احلالل املأذون فيه ال يساوي احملرم املمنوع منه البتة وإمنا يفترقان يف موجب ذلك من اإلمث والذم ومعلوم أن 

قالوا وأيضا فإمنا حرم لئال ينفذ وال يصح فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم الصحيح كان ذلك عائدا على مقتضى 
  النهي باالبطال 

لشرع وحرمه ال قالوا وأيضا فالشارع إمنا حرمه وهنى عنه ألجل املفسدة اليت تنشأ من وقوعه فإن ما هنى عنه ا
  يكون قط إال مشتمال عن مفسدة خالصة أو راجحة فنهى عنه قصدا إلعدام تلك املفسدة 

  فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك حتصيال للمفسدة اليت قصد الشارع إعدامها وإثباتا هلا 

  قالوا وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره وحيصل منه مقصوده 
يف العقود اليت أذن فيها الشارع وجعلها أسبابا لترتب آثارها عليها فما مل يأذن فيه ومل يشرعه كيف وهذا إمنا يكون 

  يكون سببا لترتب آثاره عليه وجيعل كاملشروع املأذون فيه 
قالوا وأيضا فالشارع إمنا جعل للمكلف مباشرة األسباب فقط وأما أحكامها املترتبة عليها فليست إىل املكلف وإمنا 

ي إىل الشارع فهو قد نصب األسباب جعلها مقتضيات ألحكامها وجعل السبب مقدورا للعبد فإذا باشره رتب ه



  عليه الشارع أحكامه 
فإذا كان السبب حمرما كان ممنوعا منه ومل ينصبه الشارع مقتضيا آلثار السبب املأذون فيه واحلكم ليس إىل املكلف 

ال نصبه الشارع لترتب اآلثار عليه فترتيبها عليه إمنا هو بالقياس على السبب حىت يكون إيقاعه إليه غري مأذون فيه و
املباح املأذون فيه وهو قياس يف غاية الفساد إذ هو قياس أحد النقيضني على اآلخر يف التسوية بينهما يف احلكم وال 

  خيفى فساده 
ه وهذا الترتب نعمة من الشارع أنعم هبا قالوا وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره املقصود للمكلف علي

على العبد وجعل له طريقا إىل حصوهلا مبباشرة األسباب اليت أذن له فيها فإذا كان السبب حمرما منهيا عنه كانت 
مباشرته معصية فكيف تكون املعصية سببا لترتب النعمة اليت قصد املكلف حصوهلا قالوا وقد علل من أوقع الطالق 

إجياب الرجعة هبذه العلة بعينها وقالوا أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده فانه ارتكب أمرا  وأوجب الرجعة
  حمرما يقصد به اخلالص من الزوجة فعومل بنقيض قصده فأمر برجعتها 

ا حرم قالوا فما جعلتموه أنتم علة إلجياب الرجعة فهو بعينه علة لعدم وقوع الطالق الذي قصده املكلف بارتكابه م
  اهللا عليه 

وال ريب أن دفع وقوع الطالق أسهل من دفعه بالرجعة فإذا اقتضت هذه العلة دفع أثر الطالق بالرجعة فألن 
  تقتضي دفع وقوعه أوىل وأحرى 

  قالوا وأيضا فلله تعاىل يف الطالق املباح حكمان أحدمها إباحته واإلذن فيه والثاين جعله سببا للتخلص من الزوجة 
  يكن الطالق مأذونا فيه انتفى احلكم األول وهو اإلباحة فما  فإذا مل

  املوجب لبقاء احلكم الثاين وقد ارتفع سببه 
ومعلوم أن بقاء احلكم بدون سببه ممتنع وال تصح دعوى أن الطالق احملرم سبب ملا تقدم قالوا وأيضا فليس يف لفظ 

نعه فما أطلقه وأباحه فباشره املكلف حكم بصحته الشارع يصح كذا وال يصح وإمنا يستفاد ذلك من إطالقه وم
  مبعى أنه وافق أمر الشارع 

  فصح وما مل يأذن فيه ومل يطلقه فباشره املكلف حكم بعدم صحته مبعىن أنه خالف أمر الشارع وحكمه 
  وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إال موافقة األمر واإلذن وعدم موافقتهما 

حة مع خمالفة أمر الشارع وإباحته مل يبق طريق إىل معرفة الصحيح من الفاسد إذ مل يأت من فإن حكمتم بالص
الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غري اإلباحة والتحرمي فإذا جوزمت ثبوت الصحة مع التحرمي فبأي شيء 

  تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطالنه 
يس عليه أمرنا فهو رد ويف لفظ من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد والرد قالوا وأيضا فإن النيب قال كل عمل ل

فعل مبعىن املفعول أي فهو مردود وعرب عن املفعول باملصدر مبالغة حىت كأنه نفس الرد وهذا تصريح بإبطال كل 
بل كونه ردا أبلغ عمل على خالف أمره ورده وعدم اعتباره يف حكمه املقبول ومعلوم أن املردود هو الباطل بعينه 

من كونه باطال إذ الباطل قد يقال ملا ال تقع فيه أو ملا منفعته قليلة جدا وقد يقال ملا ينتفع به مث يبطل نفعه وأما 
  املردود فهو الذي مل جيعله شيئا ومل يترتب عليه مقصوده أصال 

فلو صح ولزم لكان مقبوال منه وهو قالوا فاملطلق يف احليض قد طلق طالقا ليس عليه أمر الشارع فيكون مردودا 
  خالف النص 

قالوا وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطالق قدرا معلوما يف زمن خمصوص ومل ميلكه أن يتعدى القدر الذي حد 



له وال الزمن الذي عني له فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغوا باطال فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان 
اطال فكيف يكون عدوانه يف الوقت صحيحا معتربا الزما وعدوانه أنه يف العدد لغوا باطال قالوا وهذا يكون لغوا ب

  كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا يف وقت معني فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطال 
  و يف وقت اإلحرام فإنه يكون لغوا باطال وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثال أ

  فقد مشل البطالن نوعي التعدي عددا أو وقتا 
قالوا وأيضا فالصحة إما أن تفسر مبوافقة أمر الشارع وإما أن تفسر بترتب أثر الفعل عليه فإن فسرت باألول مل 

  يكن تصحيح هذا الطالق ممكنا وإن فسرت بالثاين وجب أيضا أن ال يكون العقد 

حملرم صحيحا ألن ترتب الثمرة على العقد إمنا هو جبعل الشارع العقد كذلك ومعلوم أنه مل يعترب العقد احملرم ومل ا
  جيعله مثمرا ملقصوده كما مر تقديره 

قالوا وأيضا فوصف العقد احملرم بالصحة مع كونه منشئا للمفسدة ومشتمال على الوصف املقتصي لتحرميه وفساده 
   فإن الصحة إمنا تنشأ عن املصلحة والعقد احملرم ال مصلحة فيه مجع بني النقيضني

  بل هو منشأ ملفسدة خالصة أو راجحة 
  فكيف تنشأ الصحة من شيء هو منشأ املفسدة 

قالوا وأيضا فوصف العقد احملرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع أو من قياسه أو من توارد عرفه يف حمال 
  اع األمة حكمه بالصحة أو من إمج

وال ميكن إثبات شيء من ذلك يف حمل النزاع بل نصوص الشرع تقتضي رده وبطالنه كما تقدم وكذلك قياس 
الشريعة كما ذكرناه وكذلك استقراء موارد عرف الشرع يف جمال احلكم بالصحة إمنا يقتضي البطالن يف العقد 

احلمد على صحة شيء حرمه اهللا ورسوله ال يف هذه احملرم ال الصحة وكذلك اإلمجاع فإن األمة مل جتمع قط وهللا 
  املسئلة وال يف غريها فاحلكم بالصحة فيها إىل أي دليل يستند 

  قالوا وأما قول النيب مره فلرياجعها فهذا حجة لنا على عدم الوقوع ألنه ملا طلقها 
هذا الطالق الذي أوقعه ليس  والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن خيرجها عنه أمره بأن يراجعها وميسكها فإن

  مبعترب شرعا وال خترج املرأة عن الزوجية بسببه فهو كقوله لبشري بن سعد يف قصة حنله ابنه النعمان غالما رده 
وال يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغالم وأن الرد إمنا يكون بعد امللك فكذلك امره برد املرأة ورجعتها 

 يكون إال بعد نفوذ الطالق بل ملا ظن ابن عمر جواز هذا الطالق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه رد ال يدل على أنه ال
إليه النيب امرأته وأمره أن يردها ورد الشيء إىل ملك من أخرجه ال يستلزم خروجه عن ملكه شرعا كما ترد العني 

لك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل رد املغصوبة إىل مالكها ويقال للغاصب ردها إليه وال يدل ذلك على زوال م
  على فالن ضألته وملا باع على أحد الغالمني األخوين قال له النيب رده رده وهذا أمر بالرد حقيقة 

  قالوا فقد وفينا اللفظ حقيقته اليت وضع هلا 
 متعلق فيه فإن أبا قالوا وأيضا فقد صرح ابن عمر أن النيب ردها عليه ومل يرها شيئا وتعلقكم على أيب الزبري مما ال

الزبري إمنا خياف من تدليسه وقد صرح هذا بالسماع كما تقدم فدل على أن األمر مبراجعتها ال يستلزم نفوذ 
  الطالق 

  قالوا والذي يدل عليه أن ابن عمر قال يف الرجل 



اخلشين قال حدثنا  يطلق امرأته وهي حائض ال يعتد بذلك ذكره اإلشبيلي يف األحكام من طريق حممد بن عبدالسالم
حممد بن بشار حدثنا عبدالوهاب بن عبداجمليد الثقفي حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال يف 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر ال يعتد بذلك وذكره ابن حزم يف كتاب احمللي باسناده من طريق 

  اخلشين 
  وهذا إسناد صحيح 

الدارقطين يف سننه باسناد شيعي عن أيب الزبري قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثالثا وهي قالوا وقد روى 
حائض فقال يل أتعرف عبد اهللا بن عمر قلت نعم قال طلقت امرأيت ثالثا على عهد النيب فردها رسول اهللا إىل السنة 

  قال الدارقطين كلهم شيعة ومل يزد على هذا 
قطعا وال حتتج به وإمنا ذكرناه للتعريف حباله ولو كان إسناده ثقات لكان غلطا فإن ولكن هذا احلديث باطل 

املعروف من رواية األثبات عن ابن عمر أنه إمنا طلق تطليقة واحدة كما رواه مسلم يف الصحيح من حديث يونس 
م يف الصحيح من رواية بن جبري ولكن لو حاكمنا منازعينا إىل ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة فك

الشيعة الغالة والقدرية واخلوارج واملرجئة وغريهم مل يتمكنوا من الطعن يف هذا احلديث بأن رواته شيعة إذ جمرد 
  كوهنم شيعة ال يوجب رد حديثهم 

وبعد ففي معارضته حبديث يونس بن جبري أنه طلقها تطليقة كالم ليس هذا موضعه فان من جعل الثالث واحدة 
  هي ثالث يف اللفظ وهي واحدة يف احلكم على ما يف حديث أيب الصهباء عن ابن عباس قال 

  واهللا أعلم 
قالوا وأما قولكم إن نافعا أثبت يف ابن عمر وأوىل به من أيب الزبري وأخص فروايته أوىل أن نأخذ هبا فهذا إمنا حيتاج 

ري صرحية يف أهنا مل حتسب عليه وأما نافع فرواياته ليس إليه عند التعارض فكيف وال تعارض بينهما فإن رواية أيب الزب
فيها شيء صريح قط أن النيب حسبها عليه بل مرة قال فمه أي فما يكون وهذا ليس بإخبار عن النيب أنه حسبها 

ومرة قال أرأيت إن عجز واستحمق وهذا رأي حمض ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق أي ركب أمحوقة 
من مل يؤذن له يف الطالق فيه ومعلوم أنه لو كان عند ابن عمر أنه حسبها عليه مل حيتج أن يقول وجهالة فطلق يف ز

للسائل أرأيت إن عجز واستحمق فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطالق فإن من عجز واستحمق يرد إىل العلم 
 االعتداد بتلك الطلقة مث حيتج والسنة اليت سنها رسول اهللا فكيف يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول اهللا يف

بقوله أرأيت إن عجز واستحمق وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال السائل أرأيت إن كان كذا وكذا 
قال اجعل أرأيت باليمن ومرة قال حتسب من طالقها وهذا قول نافع ليس قول ابن عمر كذلك جاء مصرحا به يف 

اهللا لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتد هبا ويف بعض ألفاظه فحسبت  هذا احلديث يف الصحيحني قال عبد
تطليقة ويف لفظ للبخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عمر فحسبت علي بتطليقة ولكن هذه اللفظة انفرد هبا سعيد 

سبت علي بن جبري عنه وخالف نافع وأنس بن سريين ويونس بن جبري وسائر الرواة عن ابن عمر فلم يذكروا فح
  وانفراد ابن جبري هبا كانفراد أيب الزبري 

بقوله ومل يرها شيئا فإن تساقطت الروايتان مل يكن يف سائر األلفاظ دليل على الوقوع وإن رجح إحدامها على 
األخرى فرواية أيب الزبري صرحية يف الرفع ورواية سعيد بن جبري غري صرحية يف الرفع فإنه مل يذكر فاعل احلساب 

ل أباه رضي اهللا عنه حسبها عليه بعد موت النيب يف الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطالق الثالث وحسبه عليهم فلع
اجتهادا منه ومصلحة رآها لألمة لئال يتتابعوا يف الطالق احملرم فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا عنه وقد 



فظ واحد فلما رأى عمر الناس قد أكثروا منه رأى إلزامهم به كان يف زمن النيب ال حيتسب عليهم به ثالثا يف ل
  واالحتساب عليهم به 

قالوا وهبذا تأتلف األحاديث الواردة يف هذا الباب ويتبني وجهها ويزول عنها التناقض واالضطراب ويستغىن عن 
  تكلف التأويالت املستكرهة هلا ويتبني موافقتها لقواعد الشرع وأصوله 

ظن بعمر رضي اهللا عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطالق الثالث احتسب على ابنه بتطليقته اليت قالوا وهذا ال
  طلقها يف احليض وكون النيب مل يرها شيئا مثل كون الطالق الثالث على عهده كان واحدة 
ورفقا باألمة لعلة  وإلزام عمر الناس بذلك كالزامه له هبذا وأداه اجتهاده رضي اهللا عنه إىل أن ذلك كان ختفيفا

إيقاعهم الطالق وعدم تتابعهم فيه فلما أكثروا منه وتتابعوا فيه ألزمهم مبا التزموه وهذا كما أداه اجتهاده يف اجللد 
يف اخلمر مثانني وحلق الرأس فيه والنفي والنيب إمنا جلد فيه أربعني ومل حيلق فيه رأسا ومل يغرب فلما رأى الناس قد 

  انوا باألربعني ضاعفها عليهم وحلق ونفى أكثروا منه واسته
  وهلذا نظائر كثرية ستذكر يف موضع آخر إن شاء اهللا 

قالوا وتوهم من توهم أنا خالفنا اإلمجاع يف هذه املسئلة غلط فإن اخلالف فيها أشهر من أن جيحد وأظهر من أن 
  يستر 

اهللا به ورسوله من رد ما تنازع فيه العلماء إىل اهللا  وإذا كانت املسئلة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر
ورسوله وحتكيم اهللا ورسوله دون حتكيم أحد من اخللق قال تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن 

  كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
  فهذه بعض كلمات املانعني من الوقوع 

  الكالم يف املسئلة الحتملت سفرا كبريا فلنقتصر على فوائد احلديث  ولو استوفينا
  قال املوقعون 

وفيه دليل على أن الرجعة يستقل هبا الزوج دون الويل ورضا املرأة ألنه جعل ذلك إليه دون غريه وداللة القرآن 
  على هذا أظهر من هذه الداللة 

  اج أحق بالرجعة من املرأة والويل قال تعاىل وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك فجعل األزو
واختلفوا يف قوله مره فلرياجعها هل األمر بالرجعة على الوجوب أو االستحباب فقال الشافعي وأبو حنيفة 

  واألوزاعي وابن أيب ليلى وسفيان الثوري وأمحد يف إحدى الروايتني بل أشهرمها عنه األمر بالرجعة استحباب 
إذا مل يكن واجبا فاستدامته كذلك وقال مالك يف األشهر عنه وداود وأمحد يف  قال بعضهم ألن ابتداء النكاح

الرواية األخرى الرجعة واجبة األمر هبا وألن الطالق ملا كان حمرما يف هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه 
ههنا واجبة ألجل الوقت فإنه ال  واجبا وهبذا يبطل قوهلم إذا مل جيب ابتداء النكاح مل جتب استدامته فإن االستدامة

  جيوز فيه الطالق 
قالوا وألن الرجعة إمساك بدليل قوله الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فاالمساك مراجعتها يف 

  العدة والتسريح تركها حىت 

  تنقضي عدهتا 
  قها فتكون واجبة وإذا كانت الرجعة إمساكا فال ريب يف وجوب إمساكها يف زمن احليض وحترمي طال

  مث اختلف املوجبون للرجعة يف علة ذلك فقالت طائفة 



إمنا أمره برجعتها ليقع الطالق الذي أراده يف زمن اإلباحة وهو الطهر الذي مل ميسها فيه فلو مل يرجتعها لكان الطالق 
فأمر برجعتها ليطلقها  الذي ترتبت عليه األحكام هو الطالق احملرم والشارع ال يرتب األحكام على طالق حمرم

  طالقا مباحا يترتب عليه أحكام الطالق 
وقالت طائفة بل أمره برجعتها عقوبة له على طالقها يف زمن احليض فعاقبه بنقيض قصده وأمره بارجتاعها عكس 

  مقصوده 
يزول املعىن وقالت طائفة بل العلة يف ذلك أن حترمي الطالق يف زمن احليض معلل بتطويل العدة فأمره برجعتها ل

  الذي حرم الطالق يف احليض ألجله 
  وقال بعض املوجبني إن أىب رجعتها أجرب عليها 

فإن امتنع ضرب وحبس فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه فتكون امرأته يتوارثان ويلزمه مجيع 
  حقوقها حىت يفارقها فراقا ثانيا قاله أصبغ وغريه من املالكية 

  فوا مث اختل
  فقال مالك جيرب على الرجعة إن طهرت ما دامت يف العدة ألنه وقت للرجعة 

وقال أشهب إذا طهرت مث حاضت مث طهرت مل جتب رجعتها يف هذه احلال وإن كانت يف العدة ألنه ال جيب عليه 
الوقت حلرم الطالق  إمساكها يف هذه احلال جلواز طالقها فيه فال جيب عليه رجعتها فيه إذ لو وجبت الرجعة يف هذا

  فيه 
وقوله حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء امسك بعد ذلك وإن شاء طلق قال البيهقي أكثر الروايات عن ابن 
عمر أن النيب أمره أن يراجعها حىت تطهر مث إن شاء طلق وإن شاء أمسك فإن كانت الرواية عن سامل ونافع وابن 

هر مث حتيض مث تطهر حمفوظة فقد قال الشافعي حيتمل أن يكون إمنا أراد بذلك دينار يف امره بأن يراجعها حىت تط
االسترباء أن يستربئها بعد احليضة اليت طلقها فيها بطهر تام مث حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدهتا أباحلمل 

  هي أم باحليض أو ليكون تطليقها بعد علمه باحلمل وهو 

  ك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطالق غري حامل أن تكف عنه حامال غري جاهل ما صنع أو يرغب فيمس
  آخر كالمه 

وأكثر الروايات يف حديث ابن عمر مصرحة بأنه إمنا أذن يف طالقها بعد أن تطهر من تلك احليضة مث حتيض مث تطهر 
  هكذا أخرجاه يف الصحيحني من رواية نافع عنه ومن رواية ابنه سامل عنه 

ق عليه مث ميسكها حىت تطهر مث حتيض عنده حيضة أخرى مث ميهلها حىت تطهر من حيضها ويف لفظ ويف لفظ متف
آخر متفق عليه مره فلرياجعها حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها اليت طلقها فيها ففى تعدد احليض والطهر 

ن دينار وغريهم والذين زادوا قد حفظوا ثالثة ألفاظ حمفوظة متفق عليها من رواية ابنه سامل ومواله نافع وعبد اهللا ب
  ما مل حيفظه هؤالء 

ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت يف ابن عمر وأخص به فرواياهتم أوىل ألن نافعا مواله أعلم الناس حبديثه 
ونس بن وسامل ابنه كذلك وعبد اهللا بن دينار من أثبت الناس فيه وأرواهم عنه فكيف يقدم اختصار أيب الزبري وي

جبري على هؤالء ومن العجب تعليل حديث أيب الزبري يف ردها عليه من غري احتساب بالطلقة مبخالفة غريه له مث 
تقدم روايته اليت سكت فيها عن تعدد احليض والطهر على رواية نافع وابن دينار وسامل فالصواب الذي ال يشك فيه 

  ب الصحيحني أن هذه الرواية ثابتة حمفوظة ولذلك أخرجها أصحا



واختلف يف جواز طالقها يف الطهر املتعقب للحيضة اليت طلق فيها على قولني مها روايتان عن أمحد ومالك أشهرمها 
  عند أصحاب مالك املنع حىت حتيض حيضة مستقبلة سوى تلك احليضة مث تطهر كما أمر به النيب 

  الشافعي وأيب حنيفة وأمحد يف الرواية األخرى  والثاين جيوز طالقها يف الطهر املتعقب لتلك احليضة وهو قول
ووجهه أن التحرمي إمنا كان ألجل احليض فإذا طهرت زال موجب التحرمي فجاز طالقها يف هذا الطهر كما جيوز يف 
الطهر الذي بعده وكما جيوز أيضا طالقها فيه لو مل يتقدم طالق يف احليض وألن يف بعض طرق حديث ابن عمر يف 

ليطلقها طاهرا أو حامال ويف لفظ مث ليطلقها طاهرا من غري مجاع يف قبل عدهتا ويف لفظ فإذا طهرت الصحيح مث 
فليطلقها لطهرها قال فراجعها مث طلقها لطهرها ويف حديث أيب الزبري وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وكل 

  هذه األلفاظ يف الصحيح 
  أمره بإمساكها حىت حتيض مث تطهر مث حتيض مث تطهر وأما أصحاب القول الثاين فاحتجوا مبا تقدم من 

  وقد تقدم 
  قالوا وحكمة ذلك من وجوه 

  أحدها أنه لو طلقها عقب تلك احليضة كان قد راجعها ليطلقها 
وهذا عكس مقصود الرجعة فإن اهللا سبحانه إمنا شرع الرجعة إلمساك املرأة وإيوائها ومل شعث النكاح وقطع سبب 

اه إمساكا فأمره الشارع أن ميسكها يف ذلك الطهر وأن ال يطلق فيه حىت حتيض حيضة أخرى مث الفرقة وهلذا مس
  تطهر لتكون الرجعة لالمساك ال للطالق 

قالوا وقد أكد الشارع هذا املعىن حىت إنه أمر يف بعض طرق هذا احلديث بأن ميسكها يف الطهر املتعقب لتلك 
طلقها قبل أن ميسها فإنه قال مره فلرياجعها فإذا طهرت مسها حىت إذا احليضة فإذا حاضت بعده وطهرت فإن شاء 

طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ذكره ابن عبدالرب وقال الرجعة ال تكاد تعلم صحتها إال بالوطء 
  ألنه املبتغى من النكاح وال حيصل الوطء إال يف الطهر فإذا وطئها حرم طالقها فيه حىت حتيض 

  ر فاعتربنا مظنه الوطء وحمله ومل جيعله حمال للطالق مث تطه
الثاين أن الطالق حرم يف احليض لتطويل العدة عليها فلو طلقها عقب الرجعة من غري وطء مل تكن قد استفادت 

بالرجعة فائدة فإن تلك احليضة اليت طلقت فيها مل تكن حتتسب عليها من العدة وإمنا تستقبل العدة من الطهر الذي 
ليها أو من احليضة األخرى على االختالف يف األقراء فإذا طلقها عقب تلك احليضة كانت يف معىن ممن طلقت مث ي

راجعها ومل ميسها حىت طلقها فإهنا تبىن على عدهتا يف أحد القولني ألهنا مل تنقطع بوطء فاملعىن املقصود إعدامه من 
احليضة فأراد رسول اهللا قطع حكم الطالق مجلة بالوطء فاعترب تطويل العدة موجود بعينه هنا مل يزل بطالقها عقب 

  الطهر الذي هو موضع الوطء فإذا وطىء حرم طالقها حىت حتيض مث تطهر 
ومنها أهنا رمبا كانت حامال وهو ال يشعر فإن احلامل قد ترى الدم بال ريب وهل حكمه حكم احليض أو دم فساد 

ئها بعد تلك احليضة بطهر تام مث حبيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل أو على اخلالف فيه فأراد الشارع أن يسترب
حائل فإنه رمبا ميسكها إذا علم أهنا حامل منه ورمبا تكف هي عن الرغبة يف الطالق إذا علمت أهنا حامل ورمبا يزول 

صلحتهما وحسما الشر املوجب للطالق بظهور احلمل فأراد الشارع حتيق علمها بذلك نظرا للزوجني ومراعاة مل
  لباب الندم وهذا من أحسن حماسن الشريعة 

  وقيل احلكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخري الطالق جزاء له على ما فعله من إيقاعه على الوجه احملرم 
  ورد بأن ابن عمر مل يكن يعلم التحرمي 



عاملا بالتحرمي يفيد نفي اإلمث ال  وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغريه من األمة وكونه رضي اهللا عنه مل يكن
  عدم ترتب هذه املصلحة على الطالق احملرم يف نفسه 

وقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك احليضة هو من حرمي تلك احليضة فهما كالقرء الواحد فلو شرع الطالق فيه 
  لصار كموقع طلقتني يف قرء واحد وليس هذا بطالق السنة 

الطالق يف الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه نفسه إىل وطئها وذهاب ما يف نفسه من وقيل حكمته أنه هنى عن 
الكراهة هلا فيكون ذلك حرصا على ارتفاع الطالق البغيض إىل اهللا احملبوب إىل الشيطان وحضا على بقاء النكاح 

  ودوام املودة والرمحة واهللا أعلم 
ذا طهرت فليطلقها إن شاء هل املراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل وقوله مث ليطلقها طاهرا ويف اللفظ اآلخر فإ

  أو ما يقوم مقامه من التيمم على قولني مها روايتان عن أمحد أحدامها أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي 
ن أكثره مل والثانية أنه االغتسال وقال أبو حنيفة إن طهرت ألكثر احليض حل طالقها بانقطاع الدم وإن طهرت لدو

حيل طالقها حىت تصري يف حكم الطاهرات بأحد ثالثة أشياء إما أن تغتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن 
  خيرج عنها وقت صالة ألنه مىت وجد أحد هذه األشياء حكمنا بانقطاع حيضها 
ه كصحة الغسل والصوم ووجوب وسر املسألة أن األحكام املترتبة على احليض نوعان منها ما يزول بنفس انقطاع

  الصالة يف ذمتها 
ومنها ما ال يزول إال بالغسل كحل الوطء وصحة الصالة وجواز الليث يف املسجد وصحة الطواف وقراءة القرآن 

على أحد األقوال فهل يقال الطالق من النوع األول أو من الثاين وملن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول احلائض إذا 
صارت كاجلنب حيرم عليها ما حيرم عليه ويصح منها ما يصح منه ومعلوم أن املرأة اجلنب ال حيرم  انقطع دمها

  طالقها 
وملن رجح الثاين أن جييب عن هذا بأهنا لو كانت كاجلنب حلل وطؤها وحيتج مبا رواه النسائي يف سننه من حديث 

نه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخرب املعتمر بن سليمان قال مسعت عبيد اهللا عن نافع عن عبد اهللا أ
النيب بذلك فقال النيب مر عبد اهللا فلرياجعها فإذا اغتسلت من حيضتها األخرى فال ميسها حيت يطلقها فإن شاء أن 

  ميسكها فليمسكها فإهنا العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء 
  طهرت فيجب محله عليه وهذا على شرط الصحيحني وهو مفسر لقوله فإذا 

ومتام هذه املسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم ال تنقطع إال بالغسل وفيه خالف بني 
  السلف واخللف يأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 

هو طالق بدعة وهذا وقوله مث ليطلقها طاهرا قبل أن ميس دليل على أن طالقها يف الطهر الذي مس فيه ممنوع منه و
  متفق عليه فلو طلق فيه 

قالوا مل جيب عليه رجعتها قال ابن عبدالرب أمجعوا على أن الرجعة ال جتب يف هذه الصورة وليس هذا اإلمجاع ثابتا 
وإن كان قد حكاه صاحب املغين أيضا فإن أحد الوجهني يف مذهب أمحد وجوب الرجعة يف هذا الطالق حكاه يف 

  لقياس ألنه طالق حمرم فتجب الرجعة فيه كما جتب يف الطالق يف زمن احليض الرعاية وهو ا
وملن فرق بينهما أن يقول زمن الطهر وقت للوطء وللطالق وزمن احليض ليس وقتا لواحد منهما فظهر الفرق 

فإن زمن  بينهما فال يلزم من األمر بالرجعة يف غري زمن الطالق األمر هبا يف زمنه ولكن هذا الفرق ضعيف جدا



الطهر مىت اتصل به املسيس صار كزمن احليض يف حترمي الطالق سواء وال فرق بينهما بل الفرق املؤثر عند الناس 
أن املعىن الذي وجبت ألجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف يف صورة الطالق يف الطهر الذي مسها فيه فإهنا إمنا 

  فإهنا ال حتتسب ببقية احليضة قرءا اتفاقا  حرم طالقها يف زمن احليض لتطويل العدة عليها
فتحتاج إىل استئناف ثالثة قروء كوامل وأما الطهر فإهنا تعتد مبا بقي منه قرءا ولو كان حلظة فال حاجة هبا إىل أن 
يراجعها فإن من قال األقراء األطهار كانت أول عدهتا عنده عقب طالقها ومن قال هي احليض استأنف هبا بعد 

  و لو راجعها مث أراد أن يطلقها مل يطلقها إال يف طهر فال فائدة يف الرجعة الطهر وه
  هذا هو الفرق املؤثر بني الصورتني 

  وبعد ففيه إشكال ال ينتبه له إال من به خربة مبأخذ الشرع وأسراره ومجعه وفرقه 
هبا اهللا أن تطلق النساء وهذا ظاهر  وذلك أن النيب أمره أن يطلقها إذا شاء قبل أن ميسها وقال فتلك العدة اليت أمر

يف أن العدة إمنا يكون استقباهلا من طهر مل ميسها فيه إن دل على أهنا باالطهار وأما طهر قد أصاهبا فيه فلم جيعله 
النيب من العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء فكما ال تكون عدهتا متصلة باحليضة اليت طلق فيها ينبغي أن ال تكون 

  متصلة بالطهر الذي مسها فيه 
ألن النيب سوى بينهما يف املنع من الطالق فيهما وأخرب أن العدة اليت أمر هبا اهللا أن يطلق هلا النساء هي من وقت 

الطهر الذي مل ميسها فيه فمن أين لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء وهذا 
بيد وهو يف الظهور واحلجة كما ترى وقال اإلمام أمحد والشافعي ومالك وأصحاهبم لو بقي من الطهر مذهب أيب ع

  حلظة حسبت هلا قرءا وإن كان قد جامع فيه إذا قلنا األقراء األطهار 
الطهر قال املنتصرون هلذا القول إمنا حرم الطالق يف زمن احليض دفعا لضرر تطويل العدة عليها فلو مل حتتسب ببقية 

  قرءا كان الطالق يف زمن الطهر أضر هبا وأطول عليها 
وهذا ضعيف جدا فإهنا إذ اطلقت فيه قبل املسيس احتسب به وأما إذا طلقت بعد املسيس كان حكمها حكم 

  املطلقة يف زمن احليض فكما ال حتتسب ببقية احليضة ال حتتسب ببقية هذا الطهر املمسوسة فيه 

يف الطهر ألجل التطويل املوجود يف احليض بل إمنا حرم لكوهنا مرتابة فلعلها قد محلت من  قالوا ومل حيرم الطالق
  ذلك الوطء فيشتد ندمه إذا حتقق احلمل ويكثر الضرر 

فإذا أراد أن يطلقها طلقها طاهرا من غري مجاع ألهنما قد تيقنا عدم الريبة وأما إذا ظهر احلمل فقد دخل على بصرية 
  ا حامال وأقدم على فراقه

  قالوا فهذا الفرق بني الطالق يف احليض والطهر اجملامع فيه 
قالوا وسر ذلك أن املرأة إن كانت حامال من هذا الوطء فعدهتا بوضع احلمل وإن مل تكن قد محلت منه فهو قرء 

  صحيح فال ضرر عليها يف طالقها فيه 
ة املطلقة من طهر مل ميسها فيه ليكون املطلق على وملن نصر قول أيب عبيد أن يقول الشارع إمنا جعل استقبال عد

  بصرية من أمره واملطلقة على بصرية من عدهتا أهنا باإلقراء 
فأما إذا مسها يف الطهر مث طلقها مل يدر أحامال أم حائال ومل تدر املرأة أعدهتا باحلمل أم باألقراء فكان الضرر عليهما 

وهي حائض فال حتتسب ببقية ذلك الطهر قرءا كما مل حيتسب الشارع يف هذا الطالق أشد من الضرر يف طلالقها 
  به يف جواز إيقاع الطالق فيه 

  وهذا التفريع كله على أقوال األئمة واجلمهور 



  وأما من مل يوقع الطالق البدعي فال حيتاج إىل شيء من هذا 
عبدالرب ال خالف بني العلماء أن احلامل وقوله ليطلقها طاهرا أو حامال دليل على أن احلامل طالقها سين قال ابن 

طالقها للسنة قال اإلمام أمحد أذهب إىل حديث سامل عن أبيه مث ليطلقها طاهرا أو حامال وعن أمحد رواية أخرى أن 
طالق احلامل ليس بسين وال بدعي وإمنا يثبت هلا ذلك عن جهة العدد المن جهة الوقت ولفظه احلمل يف حديث 

  ا مسلم وحده يف بعض طرق احلديث ابن عمر انفرد هب
  ومل يذكرها البخاري 

  فلذلك مل يكن طالقها سنيا وال بدعيا ألن الشارع مل مينع منه 
فإن قيل إذا مل يكن سنيا كان طالقها بدعيا ألن النيب إمنا أباح طالقها يف طهر مل ميسها فيه فإذا مسها يف الطهر 

ق فكيف يبيحه جتدد ظهور احلمل فإذا مل يثبتوا هذه اللفظة مل يكن طالق ومحلت واستمر محلها استمر املنع من الطال
  احلامل جائزا 

فاجلواب أن املعىن الذي ألجله حرم الطالق بعد املسيس معدوم عند ظهور احلمل ألن املطلق عند ظهور احلمل قد 
تباه األمر عليها خبالف طالقها دخل على بصرية فال خياف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست املرأة مرتابة لعدم اش

  مع الشك يف محلها 
  واهللا أعلم 

وقوله طاهرا أو حامال احتج به من قال احلامل ال حتيض ألنه حرم الطالق يف زمن احليض وأباحه يف وقت الطهر 
  واحلمل فلو كانت احلامل حتيض مل يبح طالقها حامال إذا رأت الدم وهو خالف احلديث 

ر أن جييبوا عن ذلك بأن حيض احلامل مل يكن له تأثري يف العدة حبال ال يف تطويلها وال وألصحاب القول اآلخ
ختفيفها إذا عدهتا بوضع احلمل أباح الشارع طالقها حامال مطلقا وغري احلامل مل يبح طالقها إال إذا مل تكن حائضا 

هلا حالتان أحدمها أن تكون حائال فال تطلق  ألن احليض يؤثر يف العدة ألن عدهتا باألقراء فاحلديث دل على أن املرأة
  إال يف طهر مل ميسها فيه 

  والثانية أن تكون حامال فيجوز طالقها 
والفرق بني احلامل وغريها يف الطالق إمنا هو بسبب احلمل وعدمه ال بسبب حيض وال طهر وهلذا جيوز طالق 

  احلامل بعد املسيس دون احلائل وهذا جواب سديد واهللا أعلم 
  وقد أفردت ملسألة احلامل هل حتيض أم ال مصنفا مفردا 

وقد احتج باحلديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على األقراء فيطلق لكل قرء طلقة وهذا قول أيب حنيفة 
  وسائر الكوفيني وعن أمحد رواية كقوهلم 

يفصل بينه وبني الطالق طهر كامل  قالوا وذلك ألن النيب إمنا أمره بإمساكها يف الطهر املتعقب للحيض ألنه مل
  والسنة أن يفصل بني الطلقة والطلقة قرء كامل فإذا طهرت مث حاضت مث طهرت 

  طلقها طلقة بائنة حلصول الفصل بني الطلقتني بطهر كامل 
  قالوا فلهذا املعىن اعترب الشارع الفصل بني الطالق األول والثاين 

ستقبل الطهر فيطلق لكل قرء وروى النسائي يف سننه عن ابن مسعود قالوا ويف بعض حديث ابن عمر السنة أن ي
قال طالق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر يف غري مجاع فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت 

  وطهرت طلقها أخرى مث تعتد بعد ذلك حبيضة 



فرق الطلقات الثالث على األقراء وال يف وهذا االستدالل ضعيف فإن النيب مل يأمره بإمساكها يف الطهر الثاين لي
  احلديث ما يدل على ذلك وإمنا أمره بطالقها طاهرا قبل أن ميسها وقد ذكرنا حكمة إمساكها يف الطهر األول 

وأما قوله والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء فهو حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه على عطاء اخلراساين 
لفظة دون سائر الرواة قال البيهقي وأما احلديث الذي رواه عطاء اخلراساين عن ابن عمر يف هذه فإنه انفرد هبذه ال

القصة أن النيب قال السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء فإنه أتى يف هذا احلديث بزيادات مل يتابع عليها وهو 
  ضعيف يف احلديث ال يقبل منه ما ينفرد به 

أنه موقوف عليه فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا واختلف  وأما حديث ابن مسعود فمع
على أيب إسحاق فيه فقال األعمش عنه كما تقدم وقال سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عنه طالق 

  السنة أن يطلقها طاهرا من غري مجاع ولعل هذا حديثان 

  إبراهيم فقال يل مثل ذلك والذي يدل عليه أن األعمش قال سألت 
  وباجلملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود وقد خالفه علي وغريه 

  وقد روي عن ابن مسعود روايتان إحدامها التفريق والثانية إفراد الطلقة وتركها حىت تنقضي عدهتا 
  ذكره ابن عبدالرب عنه قال طالق السنة أن يطلقها وهي طاهر مث يدعها حىت تنقضي عدهتا أو يراجعها إن شاء 

وألن هذا أردأ طالق ألنه طالق من غري حاجة إليه وتعريض لتحرمي املرأة عليه إال بعد زوج وإصابة والشارع ال 
  غرض له يف ذلك وال مصلحة للمطلق فكان بدعيا 

  واهللا أعلم 
  ألطهار وقوله فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء احتج به من يرى األقراء هي ا

  قالوا والالم مبعىن الوقت كقوله تعاىل أقم الصالة لدلوك الشمس وقول العرب كتب لثالث مضني ولثالث بقني 
  ويف احلديث فليصلها حني ذكرها ومن الغد للوقت قالوا فهذه الالم الوقتية مبعىن فيه 

املذكورة يف قوله أن تطلق هلا النساء وأجاب اآلخرون عن هذا بأن الالم يف قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن هي الالم 
  وال يصح أن تكون وقتية وال ذكر أحد من أهل العربية أن الالم تأيت مبعىن يف أصال 

وال يصح أن تكون هنا مبعىن يف ولو صح يف غري هذا املوضع ألن الطالق ال يكون يف نفس العدة وال تكون عدة 
  لالختصاص  الطالق ظرفا له قط وإمنا الالم هنا على باهبا

واملعىن طلقوهن مستقبالت عدهتن ويفسر هذا قراءة النيب يف حديث ابن عمر فطلقوهن يف قبل عدهتن أي يف الوقت 
  الذي تستقبل فيه العدة 

وعلى هذا فإذا طلقها يف طهرها استقبلت العدة من احليضة اليت تليه فقد طلقها يف قبل عدهتا خبالف ما إذا طلقها 
عتد بتلك احليضة وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها مث تشرع يف العدة فال يكون طالقها حائضا فإهنا ال ت

حائضا طالقا يف قبل عدهتا وقد أفردت هلذه املسألة مصنفا مستقال ذكرت فيه مذاهب الناس ومآخذهم وترجيح 
  القول الراجح واجلواب عما احتج به أصحاب القول اآلخر 

  دليل على أن األمر باألمر بالشيء أمر به  وقوله مره فلرياجعها
وقد اختلف الناس يف ذلك وفصل النزاع أن املأمور األول إن كان مبلغا حمضا كأمر النيب آحاد الصحابة أن يأمر 

الغائب عنه يأمره فهذا أمر به من جهة الشارع قطعا وال يقبل ذلك نزاعا أصال ومنه قوله مرها فلتصرب ولتحتسب 
بصالة كذا يف حني كذا ونظائره فهذا الثاين مأمور به من جهة الرسول فإذا عصاه املبلغ إليه فقد  وقوله مروهم



عصى أمر الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه واملأمور األول مبلغ حمض وإن كان األمر متوجها إىل املأمور األول 
  قوله مروهم بالصالة لسبع توجه التكليف والثاين غري مكلف مل يكن أمرا للثاين من جهة الشارع ك

  فهذا األمر خطاب لألولياء بأمر الصبيان بالصالة فهذا فصل اخلطاب يف هذا الباب 
  واهللا أعلم بالصواب 

  فهذه كانت نبهنا هبا على بعض فوائد حديث ابن عمر فال تستطلها فإهنا مشتملة على فوائد 

ل ذي حق حقه من غري ميل مع ذي مذهبه وال خدمة مجة وقواعد مهمة ومباحث ملن قصده الظفر باحلق وإعطاء ك
إلمامة وأصحابه حبديث رسول اهللا بل تابع للدليل حريص على املظفر بالسنة والسبيل يدور مع احلق أين توجهت 

ركائبه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه وال يعرف قدر هذا السري إال من علت مهته وتطلعت نوازع قلبه 
الرتضاع من ثدي الرسالة والورود من عني حوض النبوة واخلالص من شباك األقوال واستشرفت نفسه إىل ا

املتعارضة واآلراء املتناقضة إىل فضاء العلم املوروث عمن ال ينطق عن اهلوى وال يتجاوز نطقه البيان والرشاد 
ي إال أوقات حمدودة وأنفاس واهلدى وبيداء اليقني اليت من حلها حشد يف زمرة العلماء وعد من ورثة األنبياء وما ه

  على العبد معدودة فلينفقها فيما شاء 
  أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك يف اهلوى من تصطفي 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وليس يف املسألة إمجاع فإن إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد القول هبذا 
  غري واحد يقول به أبو سلمة وجابر وسعيد بن املسيب هذا آخر كالمه احلديث قال وال أرى شيئا يدفعه و

وقال مرة حديث عثمان وزيد يف حترميها عليه جيد وحديث ابن عباس يرويه عمر بن معتب وال أعرفه مث ذكر كالم 
  ابن املبارك 

  قال أمحد أما أبو حسن فهو عندي معروف ولكن ال أعرف عمر بن معتب 
 رواية ابن منصور يف عبد حتته مملوكة وطلقها تطليقتني مث عتقا يتزوجها وتكون على واحدة وقال اإلمام أمحد يف

  على حديث عمر بن معتب 
وقال يف رواية أيب طالب يف هذه املسألة يتزوجها وال يبايل عتقا أو بعد العدة وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد اهللا 

  وأيب سلمة وقتادة 
  إن صح احلديث فالعمل عليه وإن مل يصح فالعمل على حديث عثمان وزيد قال أبو بكر عبدالعزيز 

وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه هو ما رواه األثرم يف سننه عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة 
  طلق امرأته حرة بتطليقتني فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك فقاال حرمت عليك 

بن القيم رمحه اهللا وللحديث بعد علة عجيبة ذكرها البخاري يف تارخيه الكبري قال مظاهر بن  قال احلافظ مشس الدين
أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه طالق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان قال أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن مظاهر 

حدثنا ابن وهب قال حدثين  مث لقيت مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا وقال حيىي بن سليمان
أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه رسول األمري فقال إن األمري يقول لك كم عدة األمة 

قال عدة األمة حيضتان وطالق احلر األمة ثالث وطالق العبد احلرة تطليقتان وعدة احلرة ثالث حيض مث قال 
أسأل القاسم بن حممد وسامل بن عبد اهللا قال فأقسم عليك إال رجعت إيل فأخربتين  للرسول أين تذهب قال أمرين أن



ما يقوالن فذهب ورجع إىل أيب فأخربه أهنما قاال كما قال وقاال له إن هذا ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا 
  ولكن عمل به املسلمون 

خالف هذا وذكر عن القاسم أنه قيل له بلغك يف هذا  وذكر الدارقطين حديث مظاهر مث قال والصحيح عن القاسم
  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال 

  وذكره الدارقطين أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا وقال تفرد به عمر بن شبيب والصحيح أنه من قول ابن عمر 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال شيخنا واإلغالق انسداد 

  لم والقصد عليهباب الع

يدخل فيه طالق املعتوه واجملنون والسكران واملكره والغضبان الذي ال يعقل ما يقول ألن كال من هؤالء قد أغلق 
  عليه باب العلم والقصد والطالق إمنا يقع من قاصد له عامل به 

  واهللا أعلم 

كره الزما قال ألنه أكثر ما فيه أنه مل قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد احتج به من يرى طالق امل
يقصده والقصد ال يعترب يف الصريح بدليل وقوعه من اهلازل والالعب وهذا قياس فاسد فإن املكره غري قاصد للقول 

  وال ملوجبه وإمنا محل عليه وأكره على التكلم به ومل يكره على القصد 
موجبه وهذا ليس إليه بل إىل الشارع فهو أراد اللفظ الذي إليه وأما اهلازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غري 

  وأراد أن ال يكون موجبه وليس إليه فإن من باشر سبب حلكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن مل يرده 
  وأما املكره فإنه مل يرد ال هذا وال هذا فقياسه على اهلازل غري صحيح 

  اهللا مل يذكر أبو داود يف النسخ غري هذين قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه 
وفيه أحاديث أصح وأصرح منها منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته مث 

ارجتعها قبل أن تنقضي عدهتا كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إىل امرأة له فطلقها مث أمهلها حىت إذا 
  دهتا ارجتعها مث طلقها وقال واهللا ال آويك إيل شارفت انقضاء ع

  وال حتلني أبدا فأنزل اهللا عز 

وجل الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطالق جديدا من يومئذ من كان منهم 
  طلق أو مل يطلق ورواه الترمذي متصال عن عائشة مث قال واملرسل أصح 

رأة رفاعة وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهو وفيه حديث عائشة يف ام
  يف الصحيحني وهو صريح يف حترميها عليه بعد الطلقة الثالثة 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واحلديث الذي رجحه أبو داود هو حديث نافع بن عجري أن ركانة بن 
البتة فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال واهللا ما أردت إال واحدة فقال النيب عبيد طلق امرأته سهمة 

صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما أردت إال واحدة فقال ركانة واهللا ما أردت إال واحدة فردها إليه رسول اهللا صلى 



ن عثمان رضي اهللا عنه قال أبو داود وهذا اهللا عليه و سلم فطلقها الثانية يف زمن عمر رضي اهللا عنه والثالثة يف زم
  أصح من حديث ابن جريج يعين احلديث الذي قبل هذا 

  مت كالمه 
وهذا هو احلديث الذي ضعفه اإلمام أمحد والناس فإنه من رواية عبد اهللا بن علي بن السائب عن نافع بن عجري عن 

بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعفاء والزبري  ركانة ومن رواية الزبري بن سعيد عن عبد اهللا بن علي بن يزيد
  أضعفهم وضعف البخاري أيضا هذا احلديث قال علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه مل يصح حديثه 

وأما قول أيب داود إنه أصح من حديث ابن جريج فألن ابن جريج رواه عن بعض بين رافع موىل النيب صلى اهللا 
س وأليب رافع بنون ليس فيهم من حيتج به إال عبيد اهللا بن رافع وال نعلم هل عليه و سلم عن عكرمة عن ابن عبا

هو هذا أو غريه وهلذا واهللا أعلم رجح أبو داود حديث نافع بن عجري عليه ولكن قد رواه اإلمام أمحد يف مسنده 
  من حديث ابن اسحق حدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس 

  بن عجري ومن حديث ابن جريج وهذا أصح من حديث نافع 
وقد صحح اإلمام أمحد هذا السند يف قصة رد زينب ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على أيب العاص بن الربيع 

وقال الصحيح حديث ابن عباس أن رسول صلى اهللا عليه و سلم ردها على أيب العاص بالنكاح األول وهو هبذا 
  حاق عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس اإلسناد بعينه من رواية ابن إس

  وهكذا ذكر الثوري والدارقطين أن رواية ابن إسحاق هي الصواب 
وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ردها 

  معه  عليه بنكاح جديد وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجري ومن
  وباجلملة فأبو داود مل يتعرض حلديث حممد بن إسحاق وال ذكره 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال البيهقي هذا احلديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه 
ايات عنه مث قال فهذه مسلم وتركه البخاري وأظنه إمنا تركه ملخالفته سائر الروايات عن ابن عباس وساق الرو

رواية سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح وجماهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن احلارث وحممد بن إياس بن 
البكري ورويناه عن معاوية بن أيب عياش األنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثالث وأمضاهن قال ابن املنذر 

  عن النيب صلى اهللا عليه و سلم شيئا مث يفيت خبالفه  فغري جائز أن نظن بابن عباس أنه حيفظ
وقال الشافعي فإن كان يعين قول ابن عباس إن الثالث كانت حتتسب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يعين أنه بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فالذي يشبه واهللا أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء 
  فنسخ 

  قال البيهقي 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل يريد البيهقي احلديث ذكره أبو داود يف باب نسخ 

  املراجعة وقد تقدم 



  وقال أبو العباس بن سريج ميكن أن يكون ذلك إمنا جاء يف نوع خاص من الطالق الثالث وهو أن يفرق بني اللفظ 
ق أنت طالق وكان يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وعهد أيب بكر والناس على كأن يقول أنت طالق أنت طال

  صدقهم وسالمتهم مل يكن ظهر فيهم احلب واخلداع فكانوا يصدقون أهنم ارادوا به التوكيد وال يريدون الثالث 
  تكرار فألزمهم الثالث وملا رأى عمر رضي اهللا عنه يف زمانه أمورا ظهرت وأحواال تغريت منع من محل اللفظ على ال

وقال بعضهم إن ذلك إمنا جاء يف غري املدخول هبا وذهب إىل هذا مجاعة من أصحاب ابن عباس ورووا أن الثالث 
ال تقع على غري املدخول هبا ألهنا بالواحدة تبني فإذا قال أنت طالق بانت وقوله ثالثا وقع بعد البينونة وال يعتد به 

  يه وهذا مذهب إسحاق ابن راهو
وقال بعضهم قد ثبت عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن املغرية طلقها ثالثا فأباهنا النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل 

جيعل هلا نفقة وال سكىن ويف حديث ابن عمر أنه قال يارسول اهللا أرأيت لو طلقتها ثالثا قال إذن عصيت ربك 
  وبانت منك امرأتك رواه الدارقطين 

هللا عنه أنه قال مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال طلق امرأته البتة فغضب وقال يتخذون آيات وعن علي رضي ا
  اهللا هزوا أو دين اهللا هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه ثالثا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه رواه الدارقطين أيضا 

  مل هبا األئمة فاألخذ هبا أوىل قالوا وهذه األحاديث أكثر وأشهر من حديث أيب الصهباء وقد ع
وقال بعضهم املراد أنه كان املعتاد يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم تطليقة واحدة وقد اعتاد الناس اآلن 

  التطليقات الثالث واملعىن كان الطالق املوقع اآلن ثالثا موقعا يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر واحدة 
يف هذا احلديث أن ذلك كان بلغ النيب صلى اهللا عليه و سلم فيقر عليه واحلجة إمنا هي يف إقراره وقال بعضهم ليس 

بعد بلوغه وملا بلغه طالق ركانة امرأته البتة استحلفه ما أردت هبا إال واحدة ولو كان الثالث واحدة مل يكن 
  الستحالفه معىن وأهنا واحدة سواء أراد هبا الثالث أو الواحدة 

  بعضهم اإلمجاع منعقد على خالف هذا احلديث واإلمجاع معصوم من الغلط واخلطأ دون خرب الواحد  وقال
  وقال بعضهم إمنا هذا يف طالق السنة 

فإهنا كانت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يراد هبا الواحدة كما أراد هبا ركانة مث تتايع الناس فيها 
  مر إياها فأرادوا هبا الثالث فألزمهم ع

  فهذه عشرة مسالك للناس يف رد هذا احلديث 
وقال أبو بكر بن العريب املعافري يف كتابه الناسخ واملنسوخ غائلة قال تعاىل الطالق مرتان زل قوم يف آخر الزمان 

  فقالوا إن الطالق الثالث كلمة ال يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه 

الرمحن بن عوف وابن مسعود وابن عباس وعزوه إىل احلجاج بن إىل السلف األول فحكوه عن علي والزبري وعبد
  أرطاة الضعيف املنزلة املغموز املرتبة ورووا يف ذلك حديثا ليس له أصل وغوى قوم من أهل املسائل 

فتتبعوا األهواء املبتدعة فيه وقالوا إن قوله أنت طالق ثالثا كذب ألنه مل يطلق ثالثا كما لو قال طلقت ثالثا ومل 
  طلق إال واحدة وكما لو قال أحلف ثالثا كانت ميينا واحدة ي

منبهة لقد طوفت يف اآلفاق ولقيت من علماء اإلسالم وأرباب املذاهب كل صادق فما مسعت هلذه املقالة خبرب وال 
  أحسست هلا بأثر إال الشيعة الذين يرون نكاح املتعة جائزا وال يرون الطالق واقعا 



رة اهلامشي يامن يرى املتعة يف دينه حال وإن كانت بال مهر وال يرى تسعني تطليقة تبني منه ولذلك قال فيهم ابن سك
ربة اخلدر من ههنا طابت مواليدكم فاغتنموها يابين القطر وقد اتفق علماء اإلسالم وأرباب احلل والعقد يف 

  األحكام على أن الطالق الثالث يف كلمة 

يف قول اآلخرين الزم وأين هؤالء البؤساء من عامل الدين وعلم اإلسالم حممد وإن كان حراما يف قول بعضهم وبدعة 
بن إمساعيل البخاري وقد قال يف صحيحه باب جواز الثالث لقوله تعاىل الطالق مرتان وذكر حديث اللعان فطلقها 

سلم وال يقر على الباطل  ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يغري عليه النيب صلى اهللا عليه و
وألنه مجع ما فسح له يف تفريقه فألزمته الشريعة حكمه وما نسبوه إىل الصحابة كذب حبث ال أصل له يف كتاب وال 

  رواية له عن أحد 
  وقد أدخل مالك يف موطئه عن علي أن احلرام ثالث الزمة يف كلمة فهذا يف معناها 

  أرطاة فغري مقبول يف امللة وال عند أحد من األئمة فكيف إذا صرح هبا وأما حديث احلجاج بن 
  فإن قيل ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وذكر حديث أيب الصهباء هذا 

قلنا هذا ال متعلق فيه من مخسة أوجه األول أنه حديث خمتلف يف صحته فكيف يقدم على إمجاع األمة ومل يعرف هلا 
بة التابعني وقد سبق العصران الكرميان واالتفاق على لزوم الثالث يف هذه املسألة خالف إال عن قوم احنطوا عن رت

فإن رووا ذلك عن أحد منهم فال تقبلوا منهم إال ما يقبلون منكم نقل العدل عن العدل وال جتد هذه املسألة 
  منسوبة إىل أحد من السلف أبدا 

  يق طاوس الثاين ان هذا احلديث مل يرو إال عن ابن عباس ومل يرو عنه إال من طر
فكيف يقبل ما مل يروه من الصحابة إال واحد وما مل يروه عن ذلك الصحايب إال واحد وكيف خفي على مجيع 

الصحابة وسكتوا عنه إال ابن عباس وكيف خفي على أصحاب ابن عباس إال طاوس الثالث حيتمل أن يراد به قبل 
  الدخول 

  وكذلك تأوله النسائي فقال 

  رقة قبل الدخولباب طالق الثالث املتف

  بالزوجة 
  وذكر هذا احلديث بنصه 

  الرابع أنه يعارضه حديث حممود بن لبيد قال أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجل طلق امرأته 

ثالث تطليقات مجيعا فقام غضبان مث قال أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم حىت قام رجل فقال يارسول اهللا أال 
  لنسائي أقتله رواه ا

فلم يرد النيب صلى اهللا عليه و سلم بل أمضاه وكما يف حديث عومير العجالين يف اللعان حيث أمضى طالقه الثالث 
  ومل يرده 

اخلامس وهو قوي يف النظر والتأويل أنه قال كان الطالق الثالث على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واحدة 
إذا وقعت أن جتعل واحدة وأن يريد به كانت عبارة الثالث على عهده أن حيتمل أن يريد به كان حكم الثالث 

تذكر واحدة فلما تتابع الناس يف الطالق وذكروا الثالث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر كما أمضاه رسول اهللا 



  صلى اهللا عليه و سلم على عومير حني طلق ثالثا 
  فال يبقى يف املسألة إشكال 
  ا احلديث فهذا أقصى ما يرد به هذ

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هكذا وقع يف السنن أليب داود ومل يفسر قول احلسن يف حديثه 
ورواه الترمذي مفسرا عن محاد بن زيد قال قلت أليوب هل علمت أحدا قال أمرك بيدك ثالثا إال احلسن قال ال 

بين مسرة عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و مث قال اللهم غفرا إال ما حدثين قتادة عن كثري موىل 
  سلم قال ثالث مث ذكر الترمذي عن البخاري أمنا هو موقوف 

  قال أبو حممد بن حزم وكثري موىل بين سلمة جمهول وعن احلسن يف أمرك بيدك قال ثالث 

يزيد بن ركانة القرشي عن أبيه مل يصح  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف تاريخ البخاري علي بن
  حديثه هذا لفظه 

  وقال 

  عبداحلق االشبيلي يف سنده كلهم ضعيف والزبري أضعفهم 
  وذكر الترمذي يف كتاب العلل عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثالثا وتارة قيل فيه واحدة 

ى أيب داود يف تصحيحه مث قال الشيخ وفيما قاله مث ذكر الشيخ ابن القيم كالم احلافظ املنذري واعتراضه عل
املنذري نظر فإن أبا داود مل حيكم بصحته وإمنا قال بعد روايته هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثالثا 

ألهنم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم وهذا ال يدل على أن احلديث عنده صحيح فإن حديث ابن جريج 
عيف أيضا فهو أصح الضعيفني عنده وكثريا ما يطلق أهل احلديث هذه العبارة على أرجح احلديثني ضعيف وهذا ض

  الضعيفني 
  وهو كثري يف كالم املتقدمني 

ولو مل يكن اصطالحا هلم مل تدل اللغة على إطالق الصحة عليه فإنك تقول ألحد املريضني هذا أصح من هذا وال 
  يدل على أنه صحيح مطلقا 

  علم واهللا أ

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وفيه دليل على أن من قال المرأته إهنا أخيت أو أمي على سبيل الكرامة 
  والتوقري ال يكون مظاهرا 

وعلى هذا فإذا قال لعبده هو حر يعين أنه ليس بفاجر مل يعتق وهذا هو الصواب الذي ال ينبغي أن يفىت خبالفه فإن 
ه عبدك فاجر زان فقال ما هو إال حر قطع سامعه أنه إمنا أراد الصفة ال العني وكذلك إذا قيل له السيد إذا قيل ل

  جاريتك تبغي فقال إمنا هي حرة 
  ومسي قول إبراهيم هذا كذبا ألهنا تورية 

تحقيق وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة لكون املتكلم إمنا أراد باللفظ املعىن الذي قصده فكيف يكون كذبا وال
يف ذلك أهنا كذب بالنسبة إىل إفهام املخاطب ال بالنسبة إىل غاية املتكلم فإن الكالم له نسبتان نسبة إىل املتكلم 



ونسبة إىل املخاطب فلما أراد املوري أن يفهم املخاطب خالف ما قصده بلفظه أطلق الكذب عليه هبذا االعتبار وإن 
  كان املتكلم صادقا باعتبار قصده ومراده 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قد ورد يف هذه الكفارة أنه أمره بإطعام وسق والوسق ستون صاعا وهو 
أكثر ما قيل فيه وذهب إليه سفيان الثوري وأصحاب الرأي مع قوهلم إن الصاع مثانية أرطال بالعراقي وورد فيها 

  ي دفعه إليها والعرق الذي أعانته به أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعرق الذ
  واختلف يف مقدار ذلك العرق فقيل ستون صاعا وهو وهم وقيل ثالثون هو الذي رجحه أبو 

داود على حديث حيىي بن آدم وقيل مخسة عشر فيكون العرقان ثالثني صاعا لكل مسكني نصف صاع وإىل هذا 
  ذهب اإلمام أمحد ومالك 
لذي أمره أن يتصدق به كان قريبا من مخسة عشر صاعا وإىل هذا ذهب الشافعي وعطاء ويف رواية أخرى أن التمر ا

واألوزاعي وروى عن أيب هريرة فيكون لكل مسكني مد وهو مقدار ال شيء بالنسبة إىل ما يوجبه أهل الرأي فإهنم 
  يوجبون صاعا وهو مثانية أرطال فيوجبون زيادة على ما توجبه هؤالء ست مرات 

فعي ذلك من حديث اجملامع يف رمضان فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بعرق فيه مخسة عشر صاعا وأخذ الشا
  فقال خذه وتصدق به وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

مث اختلفوا يف الرب هل هو على النصف من ذلك أم هو وغريه سواء فقال الشافعي مد من اجلميع وقال مالك مدان 
بو حنيفة الرب على النصف من غريه على أصلهما فعند أمحد مد من بر أو نصف صاع من من اجلميع وقال أمحد وأ

  غريه وعند أيب حنيفة مدان من بر أو نصف صاع من غريه على اختالفهما يف الصاع 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصوال مطوال عن الربيع 
ذ أن ثابت بن قيس ابن مشاس ضرب امرأته فكسر يدها وهي مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب وأتى أخوها بنت معو

يشتكيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل ثابت فقال له خذ الذي هلا 
  أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها  عليك وخل سبيلها قال نعم فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

قال الترمذي يف جامعه الصحيح يف حديث الربيع أهنا أمرت أن تعتد وهذا مرفوع وقد صرح يف الرواية األخرى أن 
الذي أمرها بذلك هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث ذكر الترمذي حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 

هد النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم أن تعتد حبيضة وقال اختلعت من زوجها على ع
  هذا حديث حسن غريب 

واملعروف عن إسحاق أن عدهتا حيضة وهي إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد نقلها عنه أبو القاسم وهو قول عثمان 
  عدهتا عدة املطلقة ذكره مالك يف املوطأ عن نافع عنه  بن عفان وعبد اهللا بن عباس وعن ابن عمر روايتان أحدمها أن

  والثانية حيضة نقلها ابن املنذر عنه وهي رواية القعنيب عنه 
  قال أبو داود عن القعنيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة املختلعة حيضة اختار ابن املنذر أن عدهتا حيضة 

كام أحدها أن التربص فيه ثالثة قروء الثاين أنه مرتان الثالث أن الزوج وقد ذكر اهللا تعاىل يف آية الطالق ثالثة أح
  أحق برد امرأته يف املرتني 



فاخللع ليس بداخل يف احلكم الثالث اتفاقا وقد دلت السنة أنه ليس داخال يف احلكم األول وذلك يدل على عدم 
  دخوله يف حكم العدد فيكون فسخا 
  ك وهذا من أحسن ما حيتج به على ذل

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هكذا الرواية وأمرها أن تعتد وزاد الدارقطين عدة احلرة ولعله مدرج من 
  تفسري بعض الرواة 

وقد روى ابن ماجه يف سننه أخربنا علي بن حممد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن 
ثالث حيض وهذا مع أنه إسناد الصحيحني فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة عائشة قالت أمرت بريرة أن يعتد ب

  إال ابن ماجه ويبعد أن تكون الثالث حيض حمفوظة 
فإن مذهب عائشة أن األقراء األطهار وقد أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املختلعة أن تستربىء حبيضة كما تقدم 

يف حق املطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها مىت شاء مث  فهذه أوىل وألن األقراء الثالث إمنا جعلت
  أجرى الطالق كله جمرى واحدا 

  وطرد هذا أن املزىن هبا تستربأ حبيضة وقد نص عليه أمحد 
  وباجلملة فاألمر بالتربص ثالثة قروء إمنا هو للمطلقة واملعتقة إذا فسخت فهي باملختلعة 

املقصود براءة رمحها فاالستدالل على تعدد األقراء يف حقها باآلية غري صحيح ألهنا ليست  واألمة املستربأة أشبه إذ
  مطلقة ولو كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة 

وأما األحاديث يف هذه اللفظة ففي صحتها نظر وحديث الدارقطين املعروف أن احلسن رواه مرسال أن النيب صلى 
  أن تعتد عدة احلرة ورواه البيهقي يف سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس اهللا عليه و سلم أمر بريرة 

وفيه وجه رابع وهو أنه جعل عدهتا عدة املطلقة رواه البيهقي من حديث أيب معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
  عائشة 

  ورواه أبو يعلى املوصلي عن حممد بن بكار عن أيب معشر 
   فهذه أربعة أوجه أحدها أن تعتد

  الثاين عدة احلرة 
  الثالث عدة املطلقة 
  الرابع بثالث حيض 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واستدل به من يقول إن التخيري إمنا يكون للمتعة حتت عبد ولو كان هلا 
  خيار إذ كانت حتت حر مل يكن لتقدمي عتق الزوج عليها معىن وال فائدة 

  وفيه نظر 

  لدين بن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد حديث ابن عباس يف هذا أصح قيل له قال احلافظ مشس ا
  أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل 

وقال ابن عبدالرب فصة أيب العاص مع امرأته ال ختلو من أن تكون قبل نزول حترمي املسلمات على الكفار فتكون 
  مال واستمر محلها حىت أسلم زوجها أو منسوخة مبا جاء بعدها أو تكون حا



مريضة مل حتض ثالث حيضات حىت أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد مث ذكر حديث عمرو بن شعيب مت 
  كالمه 

وللناس يف حديث ابن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خالفه قال الترمذي مسعت عبد بن محيد 
  حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب يقول مسعت يزيد بن هرون يقول 

وقال ابن عبدالرب مل خيتلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إال شيء روي عن النخعي شذ فيه عن مجاعة 
  العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أهنا ترد إىل زوجها وإن طالت املدة 

  ب الثاين معارضته حبديث عمرو بن شعي
  الثالث تضعيف داود بن احلصني عن عكرمة 

  الرابع محله على ردها بنكاح مثل األول مل حيدث فيه شيئا 
  اخلامس محله على تطاول زمن العدة 

  السادس القول مبوجبه ويروى عن علي بن أيب طالب وإبراهيم النخعي وغريمها 

نزلت بعد احلديبية فلم يكن نكاح الكافر املسلمة قبل  السابع أن حترمي نكاح الكفار إمنا كان يف سورة املمتحنة وهي
ذلك حراما وهلذا يف قصة املمتحنة ملا نزلت وال متسكوا بعصم الكوافر عمد عمر إىل امرأتني له فطلقهما ذكره 

  البخاري 
  فدل على أن التحرمي كان من يومئذ 

ما أخذت سرية زيد بن حارثة ما معه فأتى املدينة وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إمنا أسلم يف زمن اهلدنة بعد 
فأجارته زينب فأنفذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جوارها ودخل عليها فقال أي بنية أكرمي مثواه وال خيلص 
إليك فإنك ال حتلني له وكان هذا بعد نزول آية التحرمي يف املمتحنة مث إن أبا العاص رجع إىل مكة فأدى ما كان 

من بضائع أهل مكة مث أسلم وخرج إىل املدينة فلم يطل الزمان بني إسالمه ونزول آية التحرمي فردها عليه عنده 
  بالنكاح األول 

الثامن أن حديث ابن عباس يف قصته منسوخ وسلك ذلك الطحاوي وادعى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ردها 
ري أنه أخذ أسريا يوم بدر فأتى به النيب صلى اهللا عليه و إليه بعد رجوعه من بدر حني أسر وروي يف ذلك عن الزه

  سلم فرد عليه ابنته مث إن اهللا سبحانه حرم نكاح الكفار يف قضية املمتحنة 
التاسع ما حكاه عن بعض أصحاهبم يف اجلمع بني احلديثني بأن عبد اهللا بن عمرو علم حترمي نكاح الكافر فلم يكن 

ل ردها عليه بنكاح جديد ومل يعلم ابن عباس بالتحرمي فقال ردها بالنكاح األول ذلك عنده إال بنكاح جديد فقا
  ألنه مل يكن عنده بينهما فسخ نكاح 

  فهذه جمامع طرق الناس يف هذا احلديث 
أفسدها هذان اآلخران فإهنما غلط حمض والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يردها على أيب العاص يوم بدر قط وإمنا 

  قصة بدر احلديث يف 
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أطلقه 

وشرط عليه أن يرد عليه ابنته ألهنا كانت مبكة فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إىل أبيها ففعل مث أسلم 
بعد ذلك بزمان يف اهلدنة هذا هو املعروف الذي ال يشك فيه من له علم باملغازي والسري وما ذكروه عن الزهري 



  ادة فمنقطع ال يثبت وقت
وأما املسلك التاسع فمعاذ اهللا أن يظن بالصحابة أهنم يروون أخبارا عن الشيء الواقع واألمر خبالفه بظنهم 

واعتقادهم وهذا ال يدخله إال الصدق والكذب فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا يقول ردها بنكاح جديد فهل 
  غري أن يشهد القصة أو تروى له وكذا من قال ردها بالنكاح األول  يسوغ أن خيرب بذلك بناء على اعتقاده من

وكيف يظن بعبد اهللا بن عمرو أنه يروى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عقد نكاح مل يثبته ومل يشهده وال حكي له 
شتبه على وكيف يظن بابن عباس أن يقول ردها بالنكاح األول ومل حيدث شيئا وهو ال حييط علما بذلك مث كيف ي

مثله نزول آية املمتحنة وما تضمنته من التحرمي قبل رد زينب على ايب العاص ولو قدر اشتباهه عليه يف زمن النيب 
صلى اهللا عليه و سلم حلداثة سنه افترى دام هذا االشتباه عليه واستمر حىت يرويه كبريا وهو شيخ اإلسالم ومثل 

  احلذاق  هذه الطرق ال يسلكها األئمة وال يرضى هبا
  وأما تضعيف حديث داود بن احلصني عن عكرمة فمما ال يلتفت إليه 

فإن هذه الترمجة صحيحة عند أمية احلديث ال مطعن فيها وقد صحح اإلمام أمحد والبخاري والناس حديث ابن 
  عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب 

  البعد واللفظ ينبو عنه وأما محله على أنه ردها بنكاح جديد مثل األول ففي غاية 
  وأما رده بكونه خالف اإلمجاع ففاسد إذ ليس يف املسألة إمجاع واخلالف فيها أشهر واحلجة تفصل بني الناس 

وليس القول يف احلديث إال أحد قولني إما قول إبراهيم النخعي وإما قول من يقول إن التحرمي مل يكن ثابتا إىل حني 
  مستمرة قبل ذلك  نزول املمتحنة فكانت الزوجية

  فهذه املسلكان أجود ما سلك يف احلديث 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد اختصر كالم البخاري وحنن نذكره لكمال الفائدة قال البخاري 
زهري حديث غيالن بن سلمة يعين من حديث عبد اهللا بن عمر غري حمفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغريه عن ال

عن حممد بن سويد الثقفي أن غيالن أسلم قال البخاري وأما حديث الزهري عن سامل عن أبيه أن رجال من ثقيف 
  طلق نساءه فقال عمر رضي اهللا عنه لتراجعن نساءك أو ألرمجن قربك كما رجم قرب أيب رغال 

  وقال ابن عبدالرب األحاديث يف حترمي ما زاد على األربع كلها معلولة 
ابن القطان هذا حديث خمتلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقوالن عنه بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقال

و سلم قال لرجل من ثقيف ويونس يف روايته عنه يقول عن الزهري عن عثمان بن حممد بن أيب سويد أن رسول اهللا 
  نس وروى الليث عن يونس صلى اهللا عليه و سلم قال لغيالن حني أسلم ذكره ابن وهب عن يو

  عن ابن شهاب بلغين عن عثمان بن أيب سويد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم احلديث 
وروى شعيب بن أيب محزة وغري واحد عن الزهري حديث عن حممد بن سويد الثقفي أن غيالن أسلم ذكره 

  ذكره اإلمام أمحد بن حنبل وغريه  البخاري والناس وقال معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه أن غيالن أسلم
  فهذه مخس وجوه 

  آخر كالمه 
وقد رواه الدارقطين من حديث سيف بن عبد اهللا اجلرمي أخربنا سرار بن جمشر عن أيوب عن نافع وسامل عن ابن 



ان عمر أن غيالن بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ميسك منهن أربعا فلما ك
  زمن عمر طلقهن فقال له عمر راجعهن وإال ورثتهن مالك وأمرت بقربك يرجم 

ولكن سيف وسرار ليسا مبعروفني حبمل احلديث وحفظه وقال الدارقطين يف كتاب العلل وقد ذكره هذا احلديث 
  تفرد به سيف بن عبد اهللا اجلرمي عن سرار وسرار ثقة من أهل البصرة 

  انع من احلكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة ومعلوم أن تفرد سيف هبذا م
  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث يرويه أبو وهب اجليشاين عن الضحاك بن فريوز عن أبيه 
  قال البخاري يف إسناد هذا احلديث نظر 

  ما وفيه حيىي بن أيوب ضعيف ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك جمهول حاهل
وقوله طلق ايتهما شئت دليل على أنه طلق واحدة مل يكن اختيارا هلا كما قال أصحابنا وأصحاب الشافعي قالوا 

ألن الطالق إمنا يكون الزوجة ال لألجنبية فإذا طلقها كان دليال على استبقاء نكاحها وهذا ضعيف جدا فإن طالقه 
  ع لنكاحها فكيف يكون هلا إمنا هو رغبة عنها وقط

اختيارا هلا وهو لو قال طلقت هذه وأمسكت هذه أو اخترت هذه جعلتم اليت اختار إمساكها مفارقة واليت اختار 
  طالقها خمتارة وهذا معلوم أنه ضد مقصوده 

ن واملفارقة وأقصى ما يف الباب أنه استعمل لفظ الطالق يف مفارقتها النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له فارق سائره
  أيضا من سرائح الطالق عندكم فإذا قال فارقت هذه كان اختيارا هلا وهذا أحد الوجهني هلم 

  وإمنا يكون مفارقا هلا إذا قال فسخت نكاح هؤالء أو اخترت هؤالء وحنوه وصاحب الشرع قد أمره بالفراق 
  وإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقا ال اختيارا 

  م إن الطالق ال يكون يف زوجة وأما قوهل
قلنا هذا ينتقض بالفسخ وإنكم قد قلتم لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا للباقيات ومعلوم أن الفسخ ال يكون 

  إال يف زوجة فما هو جوابكم يف الفسخ هو اجلواب يف الطالق 
قال أرسلت هذه وسيبتها وحنوه وأيضا فالطالق جعل عبارة عن الفسخ وإخراجا للمطلقة واستبقاء لألخرى فكأنه 

  وأمسكت هذه 
وأيضا فإن النكاح مل تزل أحكامه كلها باإلسالم وهلذا قلتم إن عدة املفارقات من حني االختيار ال من حني اإلسالم 

  على الصحيح وعللتم ذلك بأهنن إمنا منه باالختيار ال باإلسالم فالطالق أثر يف قطع أحكام النكاح وإزالتها 
ن العربة بالقصد والنية وهو مل يرد قط بقوله طلقت هذه اختيارها بل هذا قلب للحقائق وأيضا فإن لفظ وأيضا فإ

الطالق مل يوضع لالختيار لغة وال شرعا وال عرفا وال هو اصطالح خاص له يريده بكالمه فحمله على االختيار 
  ممتنع 

كام وقعت يف أول زمن الشريعة إىل أن قال مث ذكر قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال بعضهم هذه أح
االستلحاق قال الشيخ مشس الدين وليس كما قال فإن هذا القضاء إمنا وقع باملدينة املنورة بعد قيام اإلسالم 

  ومصريها دار هجرة 



وقت اإلصابة  وقد جعله النيب صلى اهللا عليه و سلم على صور الصورة األوىل أن يكون الولد من أمته اليت يف ملكه
  فإذا استلحقه حلق به من 

حني استلحقه وما قسم من مرياثه قبل استلحاقه مل ينقض ويورث من املستلحق وما كان بعد استلحاقه من مرياث مل 
يقسم ورث منه نصيبه فإنه إمنا تثبت بنوته من حني استلحقه فال تنعطف على ما تقدم من قسمة املواريث وإن أنكره 

اه أباه على كونه يدعي له ويقال إنه منه ال أنه أبوه يف حكم الشرع إذ لو كان حكما مل يقبل إنكاره مل يلحق به ومس
  له وحلق به 

الصورة الثانية أن يكون الولد من أمة مل تكن يف ملكه وقت اإلصابة فهذا ولد زنا ال يلحق به وال يرثه بل نسبه 
  منقطع منه 

لولد غري الحق به وال يرث منه وإن كان هذا الزاين الذي يدعي الولد له وكذلك إذا كان من حزة قد زىن هبا فا
يعين أنه منه قد ادعاه مل تفد دعواه شيئا بل الولد ولد زنا وهو ألهل أمه إن كانت أمة فمملوكة ملالكها وإن كانت 

  حرة فنسبه إىل أمه وأهلها دون هذا الزاين الذي هو منه 
د أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثة األب ههنا هو الزاين الذي منه الولد ومساه أبا وقوله يف أول احلديث استلحق بع

  تسمية مقيدة بكون الولد منه وهلذا قال الذي يدعي له يعين يقال إنه منه 

  ويدعي له يف اجلاهلية أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاين فاحلكم ما ذكر 
بد بن زمعة يف ابن أمة زمعة فإن ورثة عتبة وهو سعد ادعي الولد أنه ونظري هذا القضاء قصة سعد بن أيب وقاص وع

  من أخيه وادعى عبد أنه أخوه ولد على فراش أبيه فأحلقه النيب صلى اهللا عليه و سلم مبالك األمة دون عتبة 
د هذا إن شاء وهو تفسري قوله وإن كان من أمة مل ميلكها أو من حرة عاهر هبا فإنه ال يلحق به وال يرث وسيأيت بع

  اهللا تعاىل 
وقد يتمسك به من يقول األمة ال تكون فراشا وإمنا يلحق الولد للسيد بالدعوى ال بالفراش كقول أيب حنيفة لقوله 

من كان من أمة ميلكها يوم أصاهبا فقد حلق مبن استلحقه فإمنا جعله الحقا به باالستلحاق ال باإلصابة ولكن قصة 
وأصرح يف كون األمة تصري فراشا كما تكون احلرة يلحق الولد بسيدها حبكم الفراش عبد بن زمعة أصح من هذا 

  كما يلحق باحلرة كما سيأيت 
وليس يف حديث عمرو بن شعيب أنه ال يلحق ولده من أمته إال باالستلحاق وإمنا فيه أنه عند تنازع سيدها والزاين 

  مما ال نزاع فيه فاحلديثان متفقان يف ولدها يلحق بسيدها الذي استلحقه دون الزاين وهذا 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال أبو حممد بن حزم هذا احلديث إسناده صحيح كلهم ثقات قال فإن 
  قيل 

إنه خرب قد اضطرب فيه فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعيب عن جمهول ورواه أبو إسحق الشيباين عن 
ضر موت عن زيد بن أرقم قلنا قد وصله سفيان وليس هو بدون شعبة عن صاحل بن حي وهو ثقة عن رجل من ح

  عبدخري وهو ثقة عن زيد بن أرقم 
  هذا آخر كالمه 



وهذا احلديث قد اشتمل على أمرين أحدمها إحلاق املتنازع فيه بالقرعة وهو مذهب إسحاق بن راهويه قال هو 
  فعي يقول به يف القدمي السنة يف دعوى الولد وكان الشا

  وذهب أمحد ومالك إىل تقدمي حديث القافة عليه فقيل ألمحد يف حديث زيد هذا فقال حديث القافة أحب إيل 
  ومل يقل أبو حنيفة بواحد من احلديثني ال بالقرعة وال بالقافة 

   يعرف له وجه األمر الثاين جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة وهذا مما أشكل على الناس ومل
  وسألت عنه شيخنا فقال له وجه ومل يزد 

ولكن قد رواه احلميدي يف مسنده بلفظه آخر يدفع اإلشكال مجلة قال وأغرمه ثلثي قيمة اجلارية لصاحبيه وهذا ألن 
فلعل هذا  الولد ملا حلق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدمها على الشريكني باالستيالد

هو احملفوظ وذكر ثلثي دية الولد وهم أو يكون عرب عن قيمة اجلارية بالدية ألهنا هي اليت يودي هبا فال يكون بينهما 
  تناقض 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أشكل هذا احلديث على كثري من الناس من حيث إن النيب صلى اهللا 
سودة باالحتجاب منه وقد أحلقه بزمعه فهو أخوها وهلذا قال الولد للفراش قالوا فكيف يكون عليه و سلم أمر 

أخاها يف احلكم وتؤمر باالحتجاب منه فقال بعضهم هذا على سبيل الورع ألجل الشبه الذي رآه بعينه وقال 
عة لكونه رأى شبهه بعتبة فيكون بعضهم إمنا جعله عبدا لزمعة قال والرواية هو لك عبد فإمنا جعله عبدا لعبد بن زم

منه غري الحق بواحد منهما فيكون عبدا لعبد بن زمعة إذ هو ولد زنا من جارية زمعة وهذا تصحيف منه وغلط يف 
  الرواية واملعىن فإن الرواية الصحيحة هو لك ياعبد بن زمعة ولو صحت 

ف أعرض عن هذا وال يتصور أن جيعله عبدا رواية هو لك عبد فإمنا هي على إسقاط حرف النداء كقوله تعاىل يوس
  له وقد أخربه أنه ولد على فراش أبيه وحيكم النيب صلى اهللا عليه و سلم بأن الولد للفراش 

  وهذه الزيادة اليت ذكرها أبو داود وهي قوله هو أخوك ياعبد ترفع اإلشكال ورجال إسنادها ثقات 
  أخا له ولو مل تأت فاحلديث إمنا يدل على إحلاقه بعبد 

وأما أمره سودة وهي أخته باالحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب فيكون أخاها يف 
التحرمي واملرياث وغريه وال يكون أخاها يف احملرمية واخللوة والنظر إليها ملعارضة الشبه للفراش فأعطى الفراش 

  ثبوت احملرمية لسودة حكمه من ثبوت احلرمة وغريها وأعطى الشبه حكمه من عدم 
  وهذا باب من دقيق العلم وسره ال يلحظه إال األئمة املطلعون على أغواره املعنيون بالنظر يف 

مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إىل الولد من الرضاعة كيف هو ابن يف 
هذا ينفع يف مسألة البنت املخلوقة من ماء الزاين فإهنا بنته يف التحرمي ال يف املرياث وال يف النفقة وال يف الوالية و

  حترمي النكاح عليه عند اجلمهور وليست بنته يف املرياث وال يف النفقة وال يف احملرمية 
  وباجلملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة األوصاف اليت تترتب عليها األحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليه 

  أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها  ومن تأمل الشريعة
ونظري هذا ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت حكم السرقة يف ضمان املال على 



  الصحيح ومل يثبت حكمها يف وجوب القطع اتفاقا فهذا سارق من وجه دون وجه ونظائره كثرية 
  اية اليت جاءت يف هذا احلديث واحتجيب منه ياسودة فإنه ليس لك بأخ فإن قيل فكيف تصنعون يف الرو

قيل هذه الزيادة ال نعلم ثبوهتا وال صحتها وال يعارض هبا ما قد علمت صحته ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه 
  أنه ليس هلا بأخ يف اخللوة والنظر وتكون مفسرة لقوله واحتجيب منه واهللا أعلم 

  قع فيه االختصام هو عبدالرمحن بن زمعة مذكور يف كتاب الصحابة وهذا الولد الذي و
وهو حجة على من يقول إن األمة ال تكون فراشا وحيمل قوله الولد للفراش على احلرة فإن سبب احلديث يف األمة 

  فال يتطرق إليه ختصيص ألن حمل السبب فيه كالنص وما عداه يف حكم الظاهر 
  واهللا أعلم 

الدين بن القيم رمحه اهللا قال أبو داود يف املسائل مسعت أمحد بن حنبل وذكر له قول عمر ال ندع  قال احلافظ مشس
كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فلم يصحح هذا عن عمر وقال الدارقطين هذا الكالم ال يثبت عن عمر يعين قوله 

ف الناس يف املبتوتة هل هلا نفقة أو سكىن على سنة نبينا مث ذكر أحاديث الباب مث قال بعد انتهاء آخر الباب اختل
  ثالثة مذاهب وعلى ثالث روايات عن أمحد أحدها أنه ال سكىن هلا وال نفقة وهو ظاهر مذهبه 

وهذا قول علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عباس وجابر وعطاء وطاوس واحلسن وعكرمة وميمون بن مهران 
قهاء احلديث وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأكثر ف

  عليه 
  والثاين ويروى عن عمر وعبد اهللا بن مسعود أن هلا السكىن والنفقة 

  وهو قول أكثر أهل 

العراق وقول ابن شربمة وابن أيب ليلى وسفيان الثوري واحلسن بن أيب صاحل وأيب حنيفة وأصحابه وعثمان البيت 
  والعنربي 

وحكاه أبو يعلى القاضي يف مفراداته رواية عن أمحد وهي غريبة جدا والثالث أن هلا السكىن دون النفقة وهذا قول 
  مالك والشافعي وفقهاء املدينة السبعة وهو مذهب عائشة أم املؤمنني 

  قاربه وأسعد الناس هبذا اخلرب من قال به وأنه ال نفقة هلا وال سكىن وليس مع رده حجة تقاومه وال ت
قال ابن عبدالرب أما من طريق احلجة وما يلزم منها فقول أمحد بن حنبل ومن تابعه أصح وأرجح ألنه ثبت عن النيب 

صلى اهللا عليه و سلم نصا صرحيا فأي شيء يعارض هذا إال مثله عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي هو املبني عن 
  لم بتأويل قول اهللا تعاىل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم اهللا مراده وال شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أع

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما واحلجة معهم ولو مل خيالفهم أحد منهم ملا قبل 
قول املخالف لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجة على عمر 

  وعلى غريه 
  ومل يصح عن عمر أنه قال ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أمحد أنكره وقال أما هذا فال 

ولكن قال ال نقبل يف ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده اإلمجاع على قبول املرأة يف الرواية فأي حجة يف شيء خيالفه 
بة وقال إمساعيل بن إسحاق حنن نعلم أن عمر ال يقول ال ندع كتاب اإلمجاع وترده السنة وخيالفه فيه علماء الصحا



ربنا إال ملا هو موجود يف كتاب اهللا تعاىل والذي يف الكتاب أن هلا النفقة إذا كانت حامال لقوله تعاىل وإن كن 
ن الشتراطه أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن وأما غري ذوات احلمل فال يدل إال على أهنن ال نفقة هل

  احلمل يف األمر باإلنفاق 
  آخر كالمه 

والذي ردوا خرب فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن فإن اهللا تعاىل قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقال 
ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن وهذا لو كان كما ظنوه لكان يف السكىن خاصة وأما إجياب النفقة هلا فليس يف 

 ما يدل على أنه ال نفقة هلن كما قال القاضي إمساعيل ألن اهللا سبحانه وتعاىل شرط يف وجوب اإلنفاق أن القرآن إال
يكن من أوالت احلمل وهو يدل على أهنا إذا كانت حامال فال نفقة هلا كيف وإن القرآن ال يدل على وجوب 

  السكىن للمبتوتة بوجه ما فإن السياق كله إمنا هو يف الرجعية 
ذلك يف قوله ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا وقوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن  يبني

  مبعروف وهذا يف البائن 

مستحيل مث قال أسكنوهن والاليت قال فيهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف قال فيهن 
  هر جدا أسكنوهن و ال خترجوهن من بيوهتن وهذا ظا

وشبهة من ظن أن اآلية يف البائن قوله تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن قالوا ومعلوم أن 
الرجعية هلا النفقة حامال كانت أو حائال وهذا ال حجة فيه فإنه إذا أوجب نفقتها حامال مل يدل ذلك على أنه ال نفقة 

باحلمل التنبيه على اختالف جهة االنفاق بسبب احلمل قبل الوضع وبعده فقبل  هلا إذا كانت حائال بل فائدة التقييد
الوضع هلا النفقة حىت تضعه فإذا وضعته صارت النفقة حبكم اإلجارة ورضاعة الولد وهذه قد يقوم غريها مقامها فيه 

م غريها مقامها فيه بل هي فال تستحقها لقوله تعاىل فإن تعاسرمت فسترضع له أخرى وأما النفقة حال احلمل فال يقو
  مستمرة حىت تضعه 

  فجهة اإلنفاق خمتلفة 
  وأما احلائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات فإهنا زوجة ما دامت يف العدة فال حاجة إىل بيان وجوب نفقتها 

أسرار القرآن  وأما احلامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده ذكر سبحانه اجلهتني والسببني وهذا من
  ومعانيه اليت خيتص اهللا بفهمها من يشاء 

وأيضا فلو كان قوله تعاىل وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن يف البوائن لكان دليال ظاهرا على 
آية أن احلائل البائن ال نفقة هلا ال شتراط احلمل يف وجوب اإلتفاق واحلكم املعلق بالشرط يعدم عند عدمه وأما 

السكىن فال يقول أحد إهنا خمتصة بالبائن ألن السياق خيالفه ويبني أن الرجعية مرادة منها فإما أن يقال هي خمتصة 
بالرجعية كما يدل عليه سياق الكالم وتتحد الضمائر وال ختتلف مفسراهتا بل يكون مفسر قوله فأمسكوهن هو 

  ن مفسر قوله أسكنوهن وعلى هذا فال حجة يف سكىن البائ
وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فال يكون حديث فاطمة منافيا للقرآن بل غايته أن يكون خمصصا 
لعمومه وختصيص القرآن بالسنة جائز واقع هذا لو كان قوله أسكنوهن عاما فكيف وال يصح فيه العموم ملا ذكرناه 

ىن وقوله يف اللفظ اآلخر إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كان وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال نفقة لك وال سك
  لزوجها عليها الرجعة رواه اإلمام أمحد والنسائي وإسناده صحيح 

  ويف لفظ ألمحد إمنا النفقة والسكىن للمرأة على زوجها ما 



وا به حديث فاطمة فإن كانت عليها الرجعة فإذا مل يكن له عليها رجعة فال نفقة وال سكىن وهذا يبطل كل ما تأول
هذا فتوى عامة وقضاء عام يف حق كل مطلقة فلو مل يكن لشأن فاطمة ذكر يف املبني لكان هذا اللفظ العام مستقال 

  باحلكم ال معارض له بوجه من الوجوه 
  القرآن فقد تبني أن القرآن ال يدل على خالف هذا احلديث بل إمنا يدل على موافقته كما قالت فاطمة بيىن وبينكم 

وملا ذكر ألمحد قول عمر ال ندع كتاب ربنا لقول امرأة تبسم أمحد وقال أي شيء يف القرآن خالف هذا وأما قوله 
  يف احلديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن كان مسلم رواها فقد طعن فيها األئمة كاإلمام أمحد وغريه 

له قول عمر ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة  قال أبو داود يف كتاب املسائل مسعت أمحد بن حنبل وذكر
  قلت أيصح هذا عن عمر قال ال 

  وروى هذه احلكاية البيهقي يف السنن واآلثار عن احلاكم عن ابن بطة عن أيب حامد األشعري عن أيب داود 
د الزبريي وأثبت منه وقد وقال الدارقطين هذا اللفظ ال يثبت يعين قوله وسنة نبينا وحيىي بن آدم أحفظ من أيب أمح

تابعه قبيصة ابن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول حيىي بن آدم سواء واحلسن بن عمارة متروك وأشعت بن 
سوار ضعيف ورواه األعمش عن إبراهيم دون قوله وسنة نبينا واألعمش أثبت من أشعت وأحفظ وقال البيهقي 

  هذه اللفظة أخرجها مسلم يف صحيحه 
غريه من احلفاظ إىل أن قوله وسنة نبينا غسر حمفوظة يف هذا احلديث فقد رواه حيىي بن آدم وغريه عن عمار وذهب 

بن رزيق يف السكىن دون هذه اللفظة وكذلك رواه األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر دون قوله وسنة نبينا 
عن األسود عن عمر واحلسن بن عمارة عن  وإمنا ذكره أبو أمحد عن عمار وأشعث عن احلكم ومحاد عن إبراهيم

  سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي عن عمر مث ذكر كالم الدارقطين أهنا ال تثبت 
  فقد تبني أنه ليس يف السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس يف الكتاب ما يعارضه 

  ية وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غري متهمة يف الروا
وما يرويه بعض األصوليني ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ال ندري أصدقت أم كذبت غلط ليس يف 

  احلديث وإمنا الذي يف احلديث حفظت أم نسيت هذا لفظ مسلم 
قال هشيم عن إمساعيل بن أيب خالد أنه ذكر عند الشعيب قول عمر هذا حفظت أم نسيت فقال الشعيب امرأة من 

  ذات عقل ورأي تنسى قضاء به عليها قال وكان الشعيب يأخذ بقوهلا  قريش

وقال ميمون بن مهران لسعيد بن املسيب تلك امرأة فتنت الناس لئن كانت إمنا أخذت مبا أفتاها رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم ما فتنت الناس وإن لنا يف رسول اهللا أسوة حسنة 

يقول به أحد وقد أخذ الناس برواية من هو دون فاطمة وخبرب الفريعة وهي امرأة مث رد خربها بأهنا امرأة مما ال 
وحبديث النساء كأزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهن من الصحابيات بل قد احتج العلماء حبديث فاطمة 

  هذا بعينه يف أحكام كثرية 
طبة على خطبة الغري إذا مل جتبه املرأة ومل يسكن إليها منها نظر املرأة إىل الرجل ووضعها ثياهبا يف اخللوة وجواز اخل

  جواز نكاح القرشية لغري القرشي ونصيحة الرجل ملن استشاره يف أمر يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس بغيبة 
  ومنها التعريض خبطبة املعتدة البائن بقوله ال تفوتيين بنفسك 

  ومنها األرسال بالطالق يف الغيبة 
  اج األكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة اليت ليست حبامل ومنها احتج



فما بال حديثها حمتجا به يف هذه األحكام دون سقوط السكىن فإن حفظته فهو حجة يف اجلميع وإن مل يكن حمفوظا 
  مل جيز أن حيتج به يف شيء 

  واهللا أعلم 
ديث فاطمة بنت قيس وقال ال ندع كتاب ربنا وقال الشافعي يف القدمي فإن قال قائل فإن عمر بن اخلطاب اهتم ح

لقول امرأة قلنا ال نعرف أن عمر اهتمها وما كان يف حديثها ما تتهم له ما حدثت إال مبا جيب وهي امرأة من 
املهاجرين هلا شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إمنا يرد منه أنه أمرها باخلروج من بيت زوجها فلم 

بذلك وإمنا أمرت به ألهنا استطالت على أمحائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم فكأهنم  تذكر هي مل أمرت
أحبوا هلا ذكر السبب الذي له أخرجت لئال يذهب ذاهب إىل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى أن تعتد املبتوتة 

  حيث شاءت يف غري بيت زوجها 
  ة بعينه وبه أجابت مروان ملا احتج عليها باحلديث كما تقدم وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائش

  ولكن هذا التأويل مما ال يصح دفع احلديث به من وجوه 
أحدها أنه ليس مبذكور يف القصة وال علق عليه احلكم قط ال باللفظ وال باملفهوم وإن كان واقعا فتعليق احلكم به 

و سلم وال يف لفظه قط ما يدل على إسقاط السكىن به وترك لتعليق  تعليق على وصف مل يعتربه النيب صلى اهللا عليه
  احلكم بالوصف الذي اعتربه وعلق به احلكم وهو عدم ثبوت الرجعة 

  الثاين أنكم ال تقولون به فإن املرأة ولو استطالت ولو عصت مبا عسى أن تعصى به ال يسقط 

  من حقها يف مال زوجها وتسكن ناحية حقها من السكىن كما لو كانت حامال بل كان يستكري هلا 
وقد أعاذ اهللا فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إىل هذا احلد كيف والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل يعنفها بذلك 

وال هناها عنه وال قال هلا إمنا أخرجت من بيتك بظلمك ألمحائك بل قال هلا إمنا السكىن والنفقة للمرأة إذا كان 
رجعة وهذا هو الوجه الثالث وهو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكره هلا السبب الذي من أجله لزوجها عليها 

سقط حقها من السكىن وهو سقوط حق الزوج من الرجعة وجعل هذا قضاء عاما هلا ولغريها فكيف يعدل عن هذا 
 مسنده هذا احلديث وقال الوصف إىل وصف لو كان واقعا مل يكن له تأثري يف احلكم أصال وقد روى احلميدي يف

فيه ياابنة قيس إمنا لك السكىن والنفقة ما كان لزوجك عليك الرجعة ورواه األثرم فأين التعليل بسالطة اللسان مع 
هذا البيان مث لو كان ذلك صحيحا ملا احتاج عمر يف رده إىل قوله ال ندع كتاب ربنا لقول امرأة بل كان يقول مل 

ذاؤها وسلطها ومل يعللها بانفراد املرأة به وقد كان عمر رضي اهللا عنه يقف أحيانا يف انفراد خيرجها من السكىن إال ب
  بعض الصحابة كما طلب من أيب موسى شاهدا على روايته وغريه 

  وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها وردت على من رد عليها وانتصرت لروايتها ومذهبها 
  رضي اهللا عنهم أمجعني 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم يف املتالعنني أن ال يبت هلا عليه وال قوت ولو مل يكن يف املسألة نص لكان وقد قضى ا
القياس يقتضي سقوط النفقة والسكىن ألهنا إمنا جتب يف مقابلة التمكني من االستمتاع والبائن قد فقد يف حقها ذلك 

فال سبيل فال سبيل له إىل االستماع هبا إال مبا يصل به إىل  وهلذا وجبت للرجعية لتمكنه من االستمتاع هبا وأما البائن
  األجنبية وحبسها لعدته ال يوجب نفقة كما لو وطئها بشبهة وكاملالعنة واملتوىف عنها زوجها 

  واهللا أعلم 



 قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف السلف يف وجوب اعتداد املتوىف عنها يف منزهلا فأوجبه عمر
  وعثمان وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وبه يقول الثوري واألوزاعي وإسحاق واألئمة األربعة 

  قال ابن عبدالرب وهو قول مجاعة فقهاء األمصار باحلجاز والشام والعراق ومصر 
  وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة تعتد حيث شاءت وقال به جابر بن زيد واحلسن وعطاء 

  لف املوجبون ملالزمة املنزل فيما إذا جاءها خرب وفاته يف غري منزهلا مث اخت
  فقال األكثرون 

  تعتد يف منزهلا 
  وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن املسيب ال تربح من مكاهنا الذي أتاها فيه نعي زوجها 

  وحديث الفريعة حجة ظاهرة ال معارض هلا 
فإهنا سنة االعتداد يف منزل الزوج فاملنسوخ حكم آخر غري االعتداد وأما قوله تعاىل فإن خرجن فال جناح عليكم 

يف املنزل وهو استحقاقها للسكىن يف بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى اهللا هبا األزواج تقدم به على 
فيه الزوج هلا أو  الورثة مث نسخ ذلك باملرياث ومل يبق هلا استحقاق يف السكىن املذكورة فإن كان املنزل الذي تويف

بذل الورثة هلا السكىن لزمها االعتداد فيه وهذا ليس مبنسوخ فالواجب عليها فعل السكىن ال حتصيل املسكن فالذي 
نسخ إمنا هو اختصاصها بسكىن السنة دون الورثة والذي أمرت به أن متكث يف بيتها حىت تنقض عدهتا وال تنايف 

  بني احلكمني 
  واهللا أعلم 
ظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ اآلية يف البقرة هبذه اآلية اليت يف قال احلاف

  الطالق وهي قوله وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن وهذا على عرف السلف يف النسخ فإهنم 

العمل هبا وهو أن قوله تعاىل أجلهن يسمون التخصيص والتقييد نسخا ويف القرآن ما يدل على تقدمي آية الطالق يف 
مضاف ومضاف إليه وهو يفيد العموم أي هذا جمموع أجلهن ال أجل هلن غريه وأما قوله يتربصن بأنفسهن فهو فعل 

مطلق ال عموم له فإذا عمل به يف غري احلامل كان تقييدا ملطلقة بآية الطالق فاحلديث مطابق للمفهوم من داللة 
  القرآن 

  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو 
وقال الدارقطين قبيصة مل يسمع من عمرو والصواب ال تلبسوا علينا موقوف يعين مل يذكر فيه سنة نبينا وقال اإلمام 

  أمحد هذا حديث منكر 
  آخر كالمه 

ة عن قبيصة عن عمرو قوله عدة أم الولد عدة احلرة وهذا الذي وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيو
  أشار إليه الدارقطين أنه الصواب 

  وقال ابن املنذر ضعف أمحد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 
  وقال حممد بن موسى سألت أبا عبد اهللا عن حديث عمرو بن العاص فقال ال يصح 



ديث عمرو بن العاص هذا مث قال أين سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال امليموين رأيت أبا عبد اهللا يعجب من ح
  يف هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إمنا هي عدة احلرة من النكاح وإمنا هذه أمة خرجت من الرق إىل احلرية 

  وقد روى مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال يف أم الولد يتوىف عنها سيدها وتعتد حبيضة 
ف الفقهاء يف عدهتا فالصحيح أنه حيضة وهو املشهور عن أمحد وقول ابن عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب واختل

  مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغريهم 
  وعن أمحد رواية أخرى تعتد أربعة أشهر وعشرا وهو قول سعيد بن املسيب وابن سريين وسعيد بن جبري 

  دالعزيز والزهري واألوزاعي وإسحاق وجماهد وخالس بن عمرو وعمر بن عب
وعن أمحد رواية ثالثة تعتد شهرين ومخسة أيام حكاها أبو اخلطاب وهي رواية منكرة عنه قال أبو حممد القدسي وال 

  أظنها صحيحة عنه وروى ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة 
ول عطاء وإبراهيم النخعي وقال أبو حنيفة وأصحابه عدهتا ثالث حيض ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وهو ق

  والثوري 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف السلف يف هذه اآلية على أربعة أقوال أحدها أهنا ليست مبنسوخة 
  قاله ابن عباس 

  الثاين أهنا منسوخة كما قاله سلمة واجلمهور 
  وله للمرضع واحلامل والثالث أهنا خمصوصة خص منها القادر الذي ال عذر له وبقيت متنا

  الرابع أن بعضها منسوخ وبعضها حمكم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف معناه أقوال 

  أحدها ال جيتمع نقصهما معا يف سنة واحدة وهذا منصوص اإلمام أمحد 
  والثاين أن هذا خرج على الغالب والغالب أهنما ال جيتمعان يف النقص وإن وقع نادرا 

  لثالث أن املراد هبذا تلك السنة وحدها ذكره مجاعة وا
  الرابع أهنما ال ينقصان يف األجر والثواب وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو كامل يف األجر 

  اخلامس أن املراد هبذا تفضيل العمل يف عشر ذي احلجة وأنه ال ينقص أجره وثوابه عن ثواب شهر رمضان 
ي احلجة والعشر األخري من رمضان أيهما أفضل قال شيخنا وفصل اخلطاب أن وقد اختلف يف أيام العشر من ذ

ليايل العشر األخري من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة فإن فيها ليلة القدر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أيام العشر اآلخر من  و سلم جيتهد يف تلك الليايل ما ال جيتهد يف غريها من الليايل وأيام عشر ذي احلجة أفضل من

  رمضان حلديث ابن عباس وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم أعظم األيام عند اهللا يوم النحروما جاء يف يوم عرفة 
السادس أن الناس كان يكثر اختالفهم يف هذين الشهرين ألجل صومهم وحجهم فأعلمهم صلى اهللا عليه و سلم 

دهتا على التمام والكمال وملا كان هذان الشهران مها أفضل شهور أن الشهرين وإن نقصت أعدادمها فحكم عبا
العام وكان العمل فيهما أحب إىل اهللا من سائر الشهور رغب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العمل وأخرب أنه ال 

  ينقص ثوابه وإن نقص الشهران 
  واهللا أعلم 



حديث عبد اهللا بن أيب بكرة عن أبيه يرفعه كل شهر حرام  قالوا ويشهد هلذا التفسري ما رواه الطرباين يف معجمه من
  ال ينقص ثالثني يوما وثالثني ليلة ورجال إسناده ثقات 

  وهذا ال ميكن محله إال على الثواب أي للعامل فيها ثواب ثالثني يوما وليلة وإن نقص عدده 
  واهللا أعلم 

داود فقال حيىي بن معني حممد بن املنكدر مل يسمع من أيب قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأما حديث أيب 
  هريرة 

  قال الترمذي وفسر بعض أهل العلم هذا احلديث فقال إمنا معىن هذا الصوم والفطر مع اجلماعة وعظم الناس 
م يروا وقال اخلطايب يف معىن احلديث إن اخلطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله االجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فل

اهلالل إال بعد الثالثني فلم يفطروا حىت استوفوا العدد مث ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم 
  وفطرهم ماض ال شيء عليهم من وزر أو عنت وكذلك يف احلج إذا أخطأوا يوم عرفة ليس عليهم إعادة 

  يصام يوم يصوم الناس وقال غريه يف اإلشارة إىل أن يوم الشك ال يصام احتياطا وإمنا 
وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب املنازل جاز له أن يصوم ويفطر دون من 

  يعلم 
  وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى اهلالل ومل حيكم القاضي بشهادته أنه ال يكون هذا له صوما كما مل يكن للناس 

  هذا آخر كالمه 
  املنفرد بالرؤية ال يلزمه حكمها ال يف الصوم وال يف الفطر وال يف التعريف  وفيه دليل على أن

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث وصله صحيح فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين 
ديث عن حذيفة أرسلوه والذي أرسله هو احلجاج بن أرطاة عن منصور وقول النسائي ال أعلم أحدا قال يف هذا احل

  غري 

جرير إمنا عىن تسمية الصحايب وإال فقد رواه الثوري وغريه عن ربعي عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم وهذا موصول وال يضره عدم تسمية الصحايب وال يعلل بذلك 

إن حال بينكم وبينه سحاب احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ولفظ النسائي فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ف
فكملوا العدة وال تستقبلوا الشهر استقباال ويف لفظ للنسائي أيضا فأكملوا العدة عدة شعبان رواه من حديث أيب 

  يونس عن مساك عن عكرمة عنه قال الدارقطين ومل يقل يف حديث ابن عباس فأكملوا عدة شعبان غري آدم 
مسعت أبا البختري الطائي يقول أهل هالل رمضان وحنن بذات الشقوق قال حدثنا شعبة حدثين عمرو بن مرة قال 

  فشككنا يف اهلالل فبعثنا رجال إىل ابن عباس فسأله فقال ابن عباس 

  إن اهللا أمده لرؤيته 
فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني قال الدارقطين صحيح عن شعبة ورواه حصني وأبو خالد الداالين عن 

  مل يقل فيه عدة شعبان غري آدم وهو ثقة عمرو بن مرة و
قال الشيخ مشس الدين حديث أيب هريرة هذا قد روي يف الصحيح بثالثة ألفاظ أحدها هذا اللفظ الثاين صوموا 

لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ويف رواية فعدوا ثالثني اللفظ الثالث فإن غم عليكم فأكملوا 



  ني عدة شعبان ثالث
وهذا اللفظ األخري للبخاري وحده وقد علل بعلتني أحدامها أنه من رواية حممد بن زياد عنه وقد خالفه فيه سعيد بن 

  امليسب فقال فيه 
  فصوموا ثالثني 

قالوا وروايته أوىل إلمامته واشتهار عدالته وثقته والختصاصه بأيب هريرة وصهره منه وملوافقة روايته لرأي أيب هريرة 
به فإن مذهب أيب هريرة وعمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأمساء ومذه

  صيام يوم الغيم 
قالوا فكيف يكون عند أيب هريرة قول النيب صلى اهللا عليه و سلم فأكملوا عدة شعبان مث خيالفه العلة الثانية ما ذكر 

ن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي اإلمساعيلي قال وقد روينا هذا احلديث ع
والنضر بن مشيل ويزيد بن هارون وأيب داود كلهم عن شعبة مل يذكر أحد منهم فأكملوا عدة شعبان ثالثني فيجوز 

رواه  أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسري للخرب وإال فليس النفراد البخاري عنه هبذا من بني من
  عنه وجه 

  هذا آخر كالمه 
  وقد رواه الدارقطين فقال فيه فعدوا ثالثني يعين عدوا شعبان ثالثني مث قال أخرجه البخاري عن 

آدم فقال فيه فعدوا شعبان ثالثني ومل يقل يعين وهذا يدل على أن قوله يعين من بعض الرواة والظاهر أنه آدم وأنه 
ذلك وتفرد آدم أيضا فيه بقوله فأكملو عدة شعبان ثالثني وسائر الرواة إمنا قوله وقد تقدم حديث ابن عباس يف 

قالوا فأكملوا العدة كما رواه محاد بن سلمة عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس وسفيان عن عمرو عن حممد بن 
عكرمة  حنني عن ابن عباس وحامت بن أيب صغرية عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس وأبو األحوص عن مساك عن

عن ابن عباس وحصني عن عمرو بن مرة عن أيب البختري وأبو خالد الداالين عن عمرو عن أيب البختري كلهم قال 
يف حديثه فأكملوا العدة ومنهم من قال فأكملوا ثالثني وقال آدم من بينهم عدة شعبان فهذه الزيادة من آدم يف 

  على خالفه فيه  حديث ابن عباس كهي يف حديث أيب هريرة وسائر الرواة
  قال بعض احلفاظ وهذا يدل على أن هذا تفسري منه يف احلديثني 

ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس وأيب هريرة وابن عمر وعائشة وحذيفة ورافع بن خديج وطلق بن علي 
  ا وسعد بن أيب وقاص وعمار بن ياسر فهذه عشرة أحاديث فأما حديث ابن عباس وأيب هريرة فقد ذكرنامه

  وأما حديث ابن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت 
وأما حديث رافع بن خديج فرواه الدارقطين من حديث الزهري عن حنظلة بن علي األسلمي عن رافع بن خديج 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحصوا عدة شعبان لرمضان وال تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه 
  فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما مث أفطروا  فصوموا وإذا رأيتموه

فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إهبامه يف الثالثة وفيه الواقدي وهو وإن كان ضعيفا فليس العمدة على جمرد 
  حديثه 

ه قال قال وأما حديث طلق فرواه الدارقطين أيضا من حديث أيب يونس عن حممد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبي
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل اهللا األهلة مواقيت للناس فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم 

  عليكم فأمتوا العدة ثالثني قال حممد بن جابر مسعت هذا منه وحديثني آخرين 



  وحممد بن جابر وإن كان ليس بالقوي فالعمدة على ما تقدم 
  فرواه النسائي عن حممد بن سعد عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشهر هكذا وأما حديث سعد 

  وهكذا وهكذا يعين تسعة وعشرين ويف رواية مث قبض يف الثالثة اإلهبام يف اليسرى 
  وأما حديث عمار بن ياسر فسيأيت بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل 

قد أشكل هذا على الناس فحمله طائفة على االحتياط لدخول رمضان قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا و
قالوا وسرر الشهر وسراره بكسر السني وفتحها ثالث لغات وهو آخره وقت استسرار هالله فأمره إذا أفطر أن 

  يصوم يوما أو يومني عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا 
ره أوله وسراره أيضا فأخربه أنه مل يصم من أوله فأمره بقضاء وقالت طائفة منهم األوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز سر

  ما أفطر منه 
  ذكره أبو داود عن األوزاعي وسعيد 

  وأنكر مجاعة هذا التفسري فرأوه غلطا قالوا فإن سرار الشهر آخره مسي بذلك الستسرار القمر فيه 
  ا أراد أيام البيض وقالت طائفة سرره هنا وسطه وسر كل شيء جوفه وقال البيهقي فعلى هذ

  هذا آخر كالمه 
  ورجح هذا بأن يف بعض الروايات فيه أصمت من سره هذا الشهر وسرته وسطه كسرة اآلدمي 

  وقالت طائفة هذا على سبيل استفهام اإلنكار واملقصود منه الزجر 
عن فعل مرادها  قال ابن حبان يف صحيحه وقوله صلى اهللا عليه و سلم أصمت من سرر هذا الشهر لفظة استخبار

اإلعالم بنفي جواز استعمال ذلك الفعل منه كاملنكر عليه لو فعله وهذا كقوله لعائشة أتسترين اجلدار وأراد به 
  اإلنكار عليها بلفظ االستخبار 

وأمره صلى اهللا عليه و سلم بصوم يومني من شوال أراد به انتهاء السرار وذلك أن الشهر إذا كان تسعا وعشرين 
لقمر يوما واحدا وإذا كان الشهر ثالثني يستسر القمر يومني والوقت الذي خاطب فيه النيب صلى اهللا عليه يستسر ا

  و سلم هذا اخلطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثالثني فمن أجله أمر بصوم يومني من شوال 
  آخر كالمه 

  ذر فأمره بالوفاء وقالت طائفة لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بن
  وقالت طائفة لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهر فترك آخر شعبان لظنه أن صومه 

يكون استقباال لرمضان فيكون منهيا عنه فاستحب له النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقضيه ورجح هذا بقوله إال 
  ة له صوم كان يصومه أحدكم فليصمه والنهي عن التقدم ملن ال عاد

  فيتفق احلديثان 
  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وذكر مجاعة أنه موقوف ونظري هذا قول أيب هريرة من مل جيب الدعوة فقد 
عصى اهللا ورسوله واحلكم على احلديث بأنه مرفوع مبجرد هذا اللفظ ال يصح وإمنا هو لفظ الصحايب قطعا ولعله 

صلى اهللا عليه و سلم ال تقدموا رمضان بيوم وال يومني أن صيام يوم الشك تقدم فهو معصية  فهم من قول النيب



كما فهم أبو هريرة من قوله صلى اهللا عليه و سلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه أن ترك اإلجابة معصية هللا ورسوله 
  منا يقول ذلك استنادا منه إىل دليل فهم وال جيوز أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما مل يقله والصحايب إ

منه أن خمالفة مقتضاه معصية ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له حممل غري ما ظنه فقد كان الصحابة خيالف بعضهم 
  بعضا يف كثري من وجوه داللة النصوص 

أنه مل يتابع العالء عليه أحد  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا الذين ردوا هذا احلديث هلم مأخذان أحدمها
  بل انفرد به عن الناس وكيف ال يكون هذا معروفا عند 

أصحاب أيب هريرة مع أنه أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل واملأخذ الثاين أهنم ظنوه معارضا حلديث عائشة وأم 
أن يكون ألحدكم صوم فليصمه سلمة يف صيام النيب صلى اهللا عليه و سلم شعبان كله أو قليال منه وقوله إال 

  وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان 
  قالوا وهذه األحاديث أصح منه 

  ورمبا ظن بعضهم أن هذا احلديث مل يسمعه العالء من أبيه 
وأما املصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح يف صحته وهو حديث على شرط مسلم فإن مسلما 

يث عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة وتفرده به تفرد ثقة حبديث مستقل وله عدة نظائر أخرج يف صحيحه عدة أحاد
  يف الصحيح 

  قالوا والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه أو زيادة لفظة مل يذكروها 
م قد تفرد الثقات بسنن عن النيب صلى اهللا عليه و وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به مل يكن تفرده علة فك

  سلم عملت هبا األمة 

قالوا وأما ظن معارضته باألحاديث الدالة على صيام شعبان فال معارضة بينهما وإن تلك األحاديث تدل على صوم 
صوم بعد النصف نصفه مع ما قبله وعلى الصوم املعتاد يف النصف الثاين وحديث العالء يدل على املنع من تعمد ال

  ال لعادة وال مضافا إىل ما قبله ويشهد له حديث التقدم 
  وأما كون العالء مل يسمعه من أبيه فهذا مل نعلم أن أحدا علل به احلديث فإن العالء قد ثبت مساعه من أبيه 

  ويف صحيح مسلم عن العالء عن أبيه بالعنعنة غري حديث 
   ١وقد قال 

هو يطوف فقلت له برب هذا البيت حدثك أبوك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا لقيت العالء بن عبدالرمحن و
عليه و سلم أنه قال إذا انتصف شعبان فال تصوموا فقال ورب هذا البيت مسعت أيب حيدث عن أيب هريرة عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

 سننه من حديث حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البيهقي يف
عثمان عن أمه فاطمة بنت حسني أن رجال شهد عند علي على رؤية هالل شهر رمضان فصام وأحسبه قال وأمر 

  الناس أن يصوموا وقال ألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان 
بن عمر األيلي عن مسعر بن كدام وأيب عوانة عن عبدامللك بن ويف سنن الدارقطين من حديث أيب إمساعيل حفص 



ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قاال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على 
  رؤية هالل شهر رمضان وقاال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال جييز شهادة اإلفطار إال برجلني 

  عيل هذا ضعيف جدا وأبو حامت يرميه بالكذب وأبو إمسا

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك يف اتصاله قال ألن أبا داود 
  قال أنبأنا عبد 

حلذيفة األعلى بن محاد أظنه عن محاد عن حممد بن عمرو عن أيب هريرة فذكره وقد روى النسائي عن زر قال قلنا 
  أي ساعة تسحرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هو النهار إال أن الشمس مل تطلع 

  وقد اختلف يف هذه املسألة 
فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه مسع األعمش يقول لوال الشهرة لصليت الغداة مث تسحرت مث ذكر إسحاق 

  وهؤالء مل يروا فرقا بني األكل وبني الصالة املكتوبة  عن أيب بكر الصديق وعلي وحذيفة حنو هذا مث قال
  هذا آخر كالم إسحاق 

  وقد حكي ذلك عن ابن مسعود أيضا 
وذهب اجلمهور إىل امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول األئمة األربعة وعامة فقهاء األمصار وروى معناه عن 

  عمر وابن عباس 
ه و سلم فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم ومل يكن يؤذن إال بعد واحتج األولون بقول النيب صلى اهللا علي

  طلوع الفجر كذا يف البخاري ويف بعض الروايات وكان رجال أعمى ال يؤذن حىت يقال له أصبحت أصبحت 
  قالوا وإن النهار إمنا هو من طلوع الشمس 

األبيض من اخليط األسود من الفجر ويقول النيب واحتج اجلمهور بقوله تعاىل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط 
صلى اهللا عليه و سلم كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم وبقوله الفجر فجران فأما األول فإنه ال حيرم الطعام 

  وال حيل الصالة وأما الثاين فإنه حيرم الطعام وحيل الصالة رواه البيهقي يف سننه 
  وعلته الوقف وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة ذكره النسائي قالوا وأما حديث حذيفة فمعلول 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واختلف الناس هل جيب القضاء يف هذه الصورة فقال األكثرون جيب 
وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إىل أنه ال قضاء عليهم وحكمهم حكم من أكل ناسيا وحكي ذلك عن 

هد واختلف فيه على عمر فروى زيد بن وهب قال كنت جالسا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و احلسن وجما
سلم يف رمضان يف زمن عمر فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا وحنن نرى أنه من الليل مث انكشف 

ر فقال واهللا ال نقضيه وما السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فسمع بذلك عم
  جتانفا إلمث رواه البيهقي وغريه 

  وقد روى مالك يف املوطأ عن زيد بن 

أسلم أن عمر بن اخلطاب أفطر ذات يوم يف رمضان يف يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه 
نا قال مالك يريد بقوله اخلطب رجل فقال له ياأمري املؤمنني قد طلعت الشمس فقال عمر اخلطب يسري وقد اجتهد

  يسري القضاء فيما نرى 



  واهللا أعلم 
  وكذلك قال الشافعي وهذا ال يناقض األثر املتقدم 

  وقوله وقد اجتهدنا مؤذن بعدم القضاء 
  وقوله اخلطب يسري إمنا هو هتوين ملا فعلوه وتيسري ألمره 

يصم يوما مكانه وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية ولكن قد رواه األثرم والبيهقي عن عمر وفيه من كان أفطر فل
زيد بن وهب وجعلها خطأ وقال تظاهرت الروايات بالقضاء قال وكان يعقوب بن سفيان الفارسي حيمل على زيد 

  بن وهب هبذه الرواية املخالفة للروايات املتقدمة قال وزيد ثقة إال أن اخلطأ عليه غري مأمون 
رواية مل تتظاهر عن عمر بالقضاء وإمنا جاءت من رواية علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه وفيما قاله نظر فإن ال

  صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها من كان أفطر فليصم يوما مكانه 
وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب وجعلها خطأ وقال تظاهرت الروايات بالقضاء قال وكان 

فارسي حيمل على زيد بن وهب هبذه الرواية املخالفة للروايات املتقدمة قال وزيد ثقة إال أن يعقوب بن سفيان ال
اخلطأ عليه غري مأمون وفيما قاله نظر فإن الرواية مل تتظاهر عن عمر بالقضاء وإمنا جاءت من رواية علي بن حنظلة 

يصم يوما مكانه ومل أر األمر بالقضاء عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها من كان أفطر فل
صرحيا إال يف هذه الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء وال لعدمه فتعارضت رواية حنظلة ورواية زيد 

بن وهب وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بني حنظلة وبينه من الفضل وقد روى البيهقي بإسناد فيها نظر عن 
به بالقضاء يف قصة جرت هلم مثل هذه فلو قدر تعارض اآلثار عن عمر لكان القياس يقتضي صهيب أنه أمر أصحا

سقوط القضاء وألن اجلهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ولو أكل ناسيا لصومه مل جيب عليه قضاؤه والشريعة مل 
عله وقد استويا يف أكثر األحكام تفرق بني اجلاهل والناسي فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ يف ف

ويف رفع اآلثام فما املوجب للفرق بينهما يف يف هذا املوضع وقد جعل أصحاب الشافعي وغريهم اجلاهل املخطىء 
أوىل بالعذر من الناسي يف مواضع متعددة وقد يقال إنه يف صورة الصوم أعذر منه فإنه مأمور بتعجيل الفطر 

  ما استحبابا فقد بادر إىل أداء 

أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه وفساد صوم الناسي أوىل منه ألن فعله غري مأذون له فيه بل غايته 
أنه عفو فهو دون املخطىء اجلاهل يف العذر وباجلملة فلم يفرق بينهما يف احلج وال يف مفسدات الصالة كحمل 

غري مكلف واجلاهل مكلف إن أريد به التكليف بالقضاء النجاسة وغري ذلك وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي 
فغري صحيح ألن هذا هو املتنازع فيه وإن أريد أن فعل ناسي ال ينتهض سببا لإلمث وال يتناوله اخلطاب الشرعي 
فكذلك فعل املخطىء وإن أريد أن املخطىء ذاكر لصومه مقدم على قطعه ففعله داخل حتت التكليف خلالف 

أيضا ألنه يعتقد خروج زمن الصوم وأنه مأمور بالفطر فهو مقدم على فعل ما يعقده جائزا وخطؤه  الناسي فال يصح
يف بقاء اليوم كنسيان اآلكل يف اليوم فالفعالن سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدمها دون اآلخر وأجود ما فرق به 

حىت يتيقن الغروب خبالف الناسي فإنه ال بني املسألتني أن املخطىء كان متمكنا من إمتام صومه بأن يؤخر الفطر 
يضاف إليه الفعل ومل يكن ميكنه االحتراز وهذا وإن كان فرقا يف الظاهر فهو غري مؤثر يف وجوب القضاء كما مل 

يؤثر يف اإلمث اتفاقا ولو كان منسوبا إىل تفريط للحقه اإلمث فلما اتفقوا على أن اإلمث موضوع عنه دل على أن فعله 
ب فيه إىل تفريط ال سيما وهو مأمور باملبادرة إىل الفطر والسبب الذي دعاه إىل الفطر غري منسوب إليه غري منسو

يف الصورتني وهو النسيان يف مسألة الناسي وظهور الظلمة وخفاء النهار يف صورة املخطىء فهذا أطعمه اهللا وسقاه 



صهيب هي طعمة اهللا ولكن هذا أوىل فإهنا طعمة اهللا إذنا بالنسيان وهذا أطعممه اهللا وسقاه بإخفاء النهار وهلذا قال 
  وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج فهذا مقتضى الدليل 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن ماجه من حديث عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
قال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره وقال زياد بن حدير ما قال من خري خصال الصائم السواك قال البخاري و

  رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر رضي اهللا عنه أراه قال بعود قد ذوي رواه البيهقي 
ولو احتج عليه بعموم قوله صلى اهللا عليه و سلم ألمرهتم بالسواك عند كل صالة لكانت حجة وبقوله صلى اهللا 

  ك مطهرة للفم مرضاة للرب وسائر األحاديث املرغبة يف السواك من غري تفصيل عليه و سلم السوا
  ومل جييء يف منع الصائم منه حديث صحيح 

قال البيهقي وقد روى عن علي بإسناد ضعيف إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم 
القيامة وروى عمرو بن قيس عن عطاء عن أيب هريرة قال لك  تيبس شفتاه بالعشي إال كانتا نورا بني عينيه يوم

السواك إىل العصر فإذا صليت العصر فألقه فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول خللوف الصائم أطيب 
  عند اهللا من ريح املسك وهذا لو صح عن أيب 

ه أيضا فإهنم يكرهونه من بعد الزوال وأكثر أهل هريرة فالثابت عن عمر وابن عمر خيالفه والذين يكرهونه خيالفون
  العلم ال يكرهونه 

  واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ولفظ النسائي فيه عن شداد بن أوس قال كنت أمشي مع النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم عام فتح مكة لثمان عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان 

ل أفطر احلاجم واحملجوم قال وروى ابن ماجه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فمر برجل حيتجم فقا
قال أفطر احلاج واحملجوم ورواه أمحد يف مسنده وروى أمحد أيضا عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أفطر 

  احلاجم واحملجوم وروى أمحد أيضا عن أسامة بن زيد عن 

و سلم أفطر احلاجم واحملجوم وروى احلسن عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفطر النيب صلى اهللا عليه 
احلاجم واحملجوم رواه النسائي وعن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فطر احلاجم واحملجوم رواه 

ى اهللا عليه و سلم وأنا أحتجم النسائي وأعله بالوقف وعن معقل بن سنان األشجعي أنه قال مر على رسول اهللا صل
  يف مثان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر احلاجم واحملجوم رواه أمحد والنسائي عن احلسن بن معقل 

ورواه النسائي أيضا عن احلسن عن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أفطر احلاجم واحملجوم رواه 
  ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم رواه النسائي النسائي وعن عطاء عن ابن عباس ق

  قال املنذري قال أمحد أحاديث أفطر احلاجم واحملجوم وال نكاح إال بويل يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها 
سن ذكره قال ابن القيم وقال أبو زرعة حديث عطاء عن أيب هريرة مرفوعا أفطر احلاجم واحملجوم حديث ح

  الترمذي عنه 
وقال علي بن املديين أيضا يف رواية عنه ال أعلم يف أفطر احلاجم حديثا أصح من حديث رافع بن خديج وقال يف 

  حديث شداد ال أرى احلديثني إال صحيحني وقد ميكن أن يكون أبو أمساء مسعه منهما 



م من حديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول وقال عثمان بن سعيد الدارمي صح عندي حديث أفطر احلاجم واحملجو
  به ومسعت أمحد بن حنبل يقول به وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد 

  وقال إبراهيم احلريب يف حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به احلجة قال وهذا احلديث صحيح بأسانيد وبه نقول 
  ه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم رواه النسائي وعن قتادة عن شهر عن بالل قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي

وقال الترمذي يف كتاب العلل سألت البخاري فقال ليس يف هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس 
فقلت وما فيه من االضطراب فقال كالمها عندي صحيح ألن حيىي بن سعيد روى عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن 

  اد احلديثني مجيعا ثوبان وعن أيب األشعث عن شد
  فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى الدارقطين يف سننه عن أنس قال أول ما كرهت احلجامة للصائم 
 أن جعفر بن أيب طالب احتجم وهو صائم فمر به النيب فقال أفطر هذان مث رخص النيب بعد يف احلجامة للصائم

  وكان أنس حيتجم وهو صائم قال الدارقطين كلهم ثقات وال أعلم له علة 

  وعن ابن سعيد اخلدري قال رخص رسول اهللا يف القبلة للصائم ورخص يف احلجامة رواه النسائي 
فذهب إىل هذه األحاديث مجاعة من العلماء ويروى ذلك عن سعيد بن أيب وقاص وابن مسعود وابن عباس وعبد 

ر واحلسني بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وهو مذهب عروة اهللا بن عم
  بن الزبري وسعيد بن جبري وغريمها وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة 

  وذهب إىل أحاديث الفطر هبا مجاعة منهم علي بن أيب طالب وأبو موسى األشعري 
  عن غري واحد من أصحاب النيب قالوا أفطر احلاجم واحملجوم ذكره النسائي وروى املعتمر عن أبيه عن احلسن 

  وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صاحل أفطر احلاجم واحملجوم ذكره النسائي 
  وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال لو أحتجم ما بالبيت 

  ذكره عبدالرزاق والنسائي أيضا 

  ة عنها أفطر احلاجم واحملجوم ذكره النسائي وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عرو
  وقال البيهقي رويت الرخصة عنها 

وذهب إىل الفطر من التابعني عطاء بن أيب رباح واحلسن وابن سريين وذهب إىل ذلك عبدالرمحن بن مهدي 
  واألوزاعي واإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن املنذر وحممد بن إسحاق بن خزمية 

  املرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة أحدمها القدح فيها تعليلها وأجاب 
  الثاين دعوى النسخ فيها 

  الثالث أن الفطر فيها مل يكن ألجل احلجامة بل ألجل الغيبة وذكر احلاجم واحملجوم للتعريف ال للتعليل 
   يفطر الرابع تأويلها على معىن أنه قد تعرض ألن يفطر ملا يلحقه من الضعف يف أفطر مبعىن

اخلامس أنه على حقيقته وأهنما قد أفطرا حقيقة ومرور النيب هبما كان مساء يف وقت الفطر فأخرب أهنما قد افطرا 
  ودخال يف وقت الفطر يعين فليصنعا ما أحبا 

  السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهما ال انه خرب عن حكم شرعي بفطرمها 



مهما كما جاء مخس يفطرون الصائم الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السابع ان إفطارمها مبعىن إبطال ثواب صو
  السوء واليمني الكاذبة وكما جاء احلدث حدثان حدث اللسان وهو أشدمها 

الثامن أنه لو قدر تعارض األخبار مجلة لكان األخذ بأحاديث الرخصة أوىل لتأيدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة 
  أن يكون مبا يدخل اجلوف ال باخلارج منه كالفصاد والتشريط وحنوه  هلا إذا الفطر إمنا قياسه

  قال املفطرون ليس يف هذه األجوبة شيء يصح 
  أما جواب املعللني فباطل وإن األئمة العارفني هبذا الشأن قد تظاهرت أقواهلم بتصحيح بعضها كما تقدم 

للشواهد واملتابعات وليس العمدة عليه وممن  والباقي إما حسن يصلح لالحتجاج به وحده وإما ضعيف فهو يصلح
صحح ذلك أمحد وإسحاق وعلي بن املديين وإبراهيم احلريب وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وابن املنذر وكل 

  من له علم باحلديث يشهد بأن هذا األصل حمفوظ عن النيب لتعدد طرقه وثقة رواته واشتهارهم بالعدالة 
ب إىل أحاديث اجلهر بالبسملة وهي دون هذه األحاديث يف الشهرة والصحة ويترك هذه قالوا والعجب ممن يذه

األحاديث وكذلك أحاديث الفطر بالقيء مع ضعفها وقلتها وأين تقع من أحاديث الفطر باحلجامة وكذلك أحاديث 
الوضوء بنبيذ التمر اإلمتام يف السفر وأحاديث أقل احليض وأكثره وأحاديث تقدير املهر بعشرة دراهم وأحاديث 

  وأحاديث الشهادة يف النكاح وأحاديث التيمم 

ضربتان وأحاديث املنع من فسخ احلج إىل التمتع وأحاديث حترمي القراءة على اجلنب واحلائض وأحاديث تقدير املاء 
  الذي حيمل النجاسة بالقلتني 

  ن أحاديث نقض الوضوء مبس الذكر قالوا وأحاديث الفطر باحلجامة أقوى وأشهر وأعرف من هذا بل ليست دو
وأما قول بعض أهل احلديث اليصح يف الفطر باحلجامة حديث فمجازفة باطلة أنكرها أئمة احلديث كاإلمام أمحد ملا 

  حكى له قول ابن معني أنكره عليه 
  مث يف هذه احلكاية عنه 

  ن بذلك إىل قوله أنه ال يصح يف مس الذكر حديث وال يف النكاح بال ويل ومل يلتفت القائلو
وأما تطرق التعليل إليها فمن نظر يف عللها واختالف طرقها أفاده ذلك علما ال يشك فيه بأن احلديث حمفوظ وعلى 

  قول مجهور الفقهاء واألصوليني ال يلتفت إىل شيء من تلك العلل واهنا ما بني تعليل بوقف بعض الرواة 
  ن وهم ثقات والزيادة من الثقة مقبولة وقد رفعها آخرون أو إرساهلا وقد وصلها آخرو

  قالوا فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة ال يلتفت إىل شيء منها 
  وقد ذكرت عللها واألجوبة عنه يف مصنف مفرد يف املسألة 

  قالوا وأما دعوى النسخ فال سبيل إىل صحتها 
  وحنن نذكر ما احتجوا به على النسخ 

  مث نبني ما فيه 
  عن ابن عباس أن النيب احتجم وهو صائم حمرم قال الشافعي  قالوا قد صح

  ومساع ابن عباس من النيب عام الفتح ومل يكن يومئذ حمرما ومل يصحبه حمرما قبل حجة اإلسالم 
فذكر ابن عباس حجامة النيب عام حجة اإلسالم سنة عشر وحديث أفطر احلاجم واحملجوم سنة مثان فإن كانا ثابتني 

  اس ناسخ فحديث ابن عب
  قالوا ويدل على النسخ حديث أنس يف قصة جعفر وقد تقدم 



  قالوا ويدل عليه حديث أيب سعيد يف الرخصة فيها والرخصة ال تكون إال بعد تقدم املنع 
قال املفطرون الثابت أن النيب احتجم وهو حمرم وأما قوله وهو صائم فإن اإلمام أمحد قال ال تصح هذه اللفطة وبني 

  ووافقه غريه على ذلك وقالوا الصواب احتجم وهو حمرم وممن ذكر ذلك عنه احلالل يف كتاب العلل  أهنا وهم
  وقد روى هذا احلديث على أربعة أوجه أحدها احتجم وهو حمرم فقط 

  وهذا يف الصحيحني 

  الثاين احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم 
  انفرد به البخاري 

  الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه الثالث احتجم وهو حمرم صائم ذكره 
  الرابع احتجم وهو صائم فقط 

  ذكره أبو داود 
وأما حديث احتجم وهو صائم فهو خمتصر من حديث ابن عباس يف البخاري احتجم رسول اهللا وهو حمرم واحتجم 

  وهو صائم 
  وأما حديث احتجم وهو حمرم صائم فهذا هو الذي متسك به من ادعى النسخ 

  احتجم وهو صائم فال يدل على النسخ وأما لفظ 
  وال تصح املعارضة به لوجوه أحدها أنه ال يعلم تارخيه ودعوى النسخ ال تثبت مبجرد االحتمال 

  الثاين أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا 
  ولعله كان صوم نفل خرج منه 

اخلروج من صوم الفرض بعذر  الثالث حىت لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن احلجامة إمنا تكون للعذر وجيوز
  املرض 

  والواقعة حكاية فعل ال عموم هلا 
  وال يقال قوله وهو صائم مجلة حال مقارنة للعامل فيها 

فدل على مقارنة الصوم للحجامة ألن الراوي مل يذكر أن النيب قال إين باق على صومي وإمنا رآه حيتجم وهو صائم 
ة النيب وال مبا فعل بعد احلجامة مع أن قوله وهو صائم حال من الشروع يف فأخربه مبا شاهده ورآه وال علم له بني

احلجامة وابتدائها فكان ابتداؤها مع الصوم وكأنه قال احتجم يف اليوم الذي كان صائما فيه وال يدل ذلك على 
  استمرار الصوم أصال 

ني وقعت على امرأيت وأنا صائم وهلذا نظائر منها حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم وقوله يف الصحيح
  والفقهاء وغريهم يقولون وإن جامع وهو حمرم وإن جامع وهو صائم 

  وال يكون ذلك فاسدا من الكالم فال تعطل نصوص الفطر باحلجامة هبذا اللفظ احملتمل 
أيضا على أن  وأما قوله احتجم وهو حمرم صائم فلو ثبت هذه اللفظة مل يكن فيها حجة ملا ذكرناه وال دليل فيها

ذلك كان بعد قوله أفطر احلاجم واحملجوم فإن هذا القول منه كان يف رمضان سنة مثان من اهلجرة عام الفتح 
كماجاء يف حديث شداد والنيب أحرم بعمرة احلديبية سنة ست وأحرم من العام القابل بعمرة القضية وكال العمرتني 

مث حج حجة الوداع فاحتجامه وهو صائم حمرم مل يبني يف أي  قبل ذلك مث دخل مكة عام الفتح ومل يكن حمرما
إحراماته كان وإمنا متكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع يف حجة الوداع أو يف عمرة اجلعرانة حىت يتأخر ذلك 



  عن عام الفتح قال فيه أفطر احلاجم واحملجوم وال سبيل إىل بيان ذلك 
  النيب بعد الفتح فال نثري ظنا فضال عن النسخ  وأما رواية ابن عباس له وهو ممن صحب

به فإن ابن عباس مل يقل شهدت رسول اهللا وال رأيته فعل ذلك وإمنا روى ذلك رواية مطلقة ومن املعلوم أن أكثر 
روايات ابن عباس إمنا أخذها من الصحابة والذي فيه مساعه من النيب ال يبلغ عشرين قصة كما قاله غري واحد من 

فمن أين لكم أن ابن عباس مل يرو هذا عن صحايب آخر كأكثر رواياته وقد روى ابن عباس أحاديث كثرية احلفاظ 
مقطوع بأنه مل يسمعها من النيب وال شهدها وحنن نقول إهنا حجة لكن ال نثبت بذلك تأخرها ونسخها لغريها ما مل 

  يعلم التاريخ 
  ارض املفسر والثاين العلم بتأخر أحدمها وباجلملة فدعوى النسخ إمنا تثبت بشرطني أحدمها تع

وقد تبني أنه ال سبيل إىل واحد منهما يف مسألتنا بل من املقطوع به أن هذه القصة مل تكن يف رمضان فإن مل حيرم يف 
رمضان فإن عمره كلها كانت يف ذي القعدة وفتح مكة كان يف رمضان ومل يكن حمرما فغايتها يف صوم تطوع يف 

ن آخر األمرين من رسول اهللا الفطر يف السفر وملا خرج من املدينة عام الفتح صام حىت بلغ الكديد السفر وقد كا
مث أفطر والناس ينظرون إليه مث مل حيفظ عنه أنه صام بعد هذا يف سفر قط وملا شك الصحابة يف صيامه يوم عرفة 

حتجام وهو صائم حمرم إما غلط كما قال أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه فلعموا أنه مل يكن صائما فقصة اال
  اإلمام أمحد وغريه وإما قبل الفتح قطعا وعلى التقديرين فال يعارض هبا قوله عام الفتح أفطر احلاجم واحملجوم 

  وعلى هذا فحديث ابن عباس إما يدل على أن احلجامة ال تفطر أو ال يدل 
  فإن مل يدل مل يصلح للنسخ 
رنا من حديث شداد فإنه مؤرخ بعام الفتح فهو متأخر عن إحرام النيب صائما وتقريره ما وإن دل فهو منسوخ مبا ذك

  تقدم 
  وهذا القلب يف دعوى كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به 

  وعياذا باهللا من شر مقلد عصيب يرى العلم جهال واإلنصاف ظلما وترجيح الراجح على املرجوح عدوانا 
  الك فيها إال من صدقت يف العلم نيته وعلت مهته وهذا املضايق ال يصيب الس

  وأما من أخلد إىل أرض التقليد واستوعر طريق الترجيح فيقال له ما هذا عشك فادرجي 
قالوا وأما حديث أنس يف قصة جعفر فجوابنا عنه من وجوه أحدها أنه من رواية خالد بن خملد عن ابن املثىن قال 

  اكري اإلمام أمحد خالد بن خملد له من
قالوا ومما يدل على أن هذا احلديث من مناكريه أنه مل يروه أحد من أهل الكتب املعتمدة ال أصحاب الصحيح وال 
أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده وكونه يف الظاهر على شرط البخاري وال احتج به الشافعي مع حاجته إىل 

كان هذا صحيحا لكان أظهر داللة وأبني يف  إثبات النسخ حىت سلك ذلك املسلك يف حديث ابن عباس فلو
  حصول النسخ 

قالوا وأيضا فجعفر إمنا قدم من احلبشة عام خيرب أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ومل 
 يشهد الفتح فصام مع النيب رمضانا واحدا سنة سبع وقول النيب أفطر احلاجم واحملجوم بعد ذلك يف الفتح سنة مثان

فإن كان حديث أنس حمفوظا فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح وإمنا فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر 
وعلى هذا فقد وقع الشك يف الترخيص وقوله يف الفتح أفطر احلاجم واحملجوم أيهما هو املتأخر ولو كان حديث 



  يف التاريخ ال يثبت النسخ أنس قد ذكر فيه الترخيص بعد الفتح لكان حجة ومع وقوع الشك 
قالوا وأيضا فالذي يبني أن هذا ال يصح عن أنس ما رواه البخاري يف صحيحه عن ثابت قال سئل أنس أكنتم 
تكرهون اجلحامة للصائم قال ال إال من أجل الضعف ويف رواية على عهد النيب فهذا يدل على أن أنسا مل تكن 

نه رخص فيها بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف ولو علم أن النيب عنده رواية عن النيب أنه فطر هبا وال أ
  رخص فيها بعد الفطر هبا مل حيتج أن جييب هبذا من رأيه ومل يكره شيئا رخص فيه رسول اهللا 

  وأيضا فمن املعلوم أن أهل البصرة أشد الناس يف التفطري هبا 
شهر رمضان يغلقون حوانيت احلجامني وقد تقدم مذهب  وذكر اإلمام أمحد وغريه أن أهل البصرة كانوا إذا دخل

احلسن وابن سريين إمامي البصرة أهنما كانا يفطران باحلجامة مع أن فتاوى أنس نصب أعينهم وأنس آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة فيكف يكون عند أنس أن النيب رخص يف احلجامة للصائم بعد هنيه عنهما والبصريون يأخذون 

  على خالف ذلك عنه وهم 
وعلى القول بالفطر هبا ال سيما وحديث أنس فيه أن ثابتا مسعه منه وثابت من أكرب مشايخ أهل البصرة ومن أخص 

أصحاب احلسن فكيف تشتهر بني أهل البصرة السنة املنسوخة وال يعلمون الناسخة وال يعملون هبا وال تعرف 
  ل بينهم وال يتناقلوهنا بل هم على خالفها هذا حما

قالوا وأيضا فأبو قالبة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر احلاجم واحملجوم من طريق أيب أمساء عن 
  ثوبان ومن طريق أيب األشعث عن شداد 

  وعلى حديثه اعتمده أئمة احلديث وصححوه وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب 
  علم هبا وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر هبا فلو كان عند أنس عن النيب سنة تنسخ ذلك لكان أصحابه أ

  واهللا أعلم 
قالوا وأما حديث أيب سعيد فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث قد اختلف فيه عليه فرواه أبو املتوكل عنه واختلف 

ة عن أيب عليه فرفعه املعتمر عن محيد عن أيب املتوكل ووقفه بشر وإمساعيل وابن أيب عدي عن محيد ووقفه أبو نضر
  سعيد وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم حبديثه 

  ووقفه قتادة عن أيب املتوكل فالواقفون له أكثر وأشهر فاحلكم هلم عند احملدثني 

  الثاين أن ذكر احلجامة فيه ليس من كالم النيب 
  ه فيه قال ابن خزمية الصحيح ان ذكر احلجامة فيه من كالم أيب سعيد ولكن بعض الرواة أدرج

الثالث أنه ليس فيه بيان للتاريخ وال يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح وقولكم إن الرخصة ال تكون إال 
  بعد النهي باطل بنفس احلديث فإن فيه رخص رسول اهللا يف القبلة للصائم ومل يتقدم منه هني عنها 

  والقال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ ملنع تقدم 
  إن املاء من املاء  ويف احلديث

  كانت رخصة يف أول اإلسالم فسمى احلكم املنسوخ رخصة مع أنه مل يتقدم حظره بل املنع منه متأخر 
وباجلملة فهذه املآخذ ال تعد مقاومة ألحاديث الفطر وال تأخرت عنها فكيف تنسخ هبا قالوا وأما جوابكم الثالث 

لتعريف احملض كزيد وعمر يف غاية البطالن من وجوه أحدها أن بأن الفطر فيها مل يكن للحجامة وذكر احلاجم ل
  ذلك يتضمن اإلهبام والتلبيس بأن يذكر وصفا يرتب عليه احلكم وال يكون له فيه تأثري البتة 

الثاين أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع اليت رتبها على األوصاف إذا تطرق إليها هذا اخليال والوهم الفاسد كقوله 



انية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والاليت يأتني الفاحشة ومعلوم أنه تعاىل الز
  ليس بأيدينا إال أوصاف رتبت عليها األحكام 

  فإن جاز أن تكون تلك األوصاف للتعريف ال للتعليل بطلت األحكام 
ل القائل القاتل ال يرث والعبد ال يرث والكافر ال يرث الثالث أنه ال يفهم قط أحد ال من اخلاصة والعامة من قو

والقاذف ال تقبل شهادته واحملدث ال تصح صالته وأمثال ذلك إال تعلق األحكام تلك األوصاف وهلذا ال حيسن 
ذكر وصف ال تأثري له يف احلكم كما لو قال أفطر اخلياط واملخيط له وأفطر احلامل واحملمول له وأفطر الشاهد 

هود له ومن قال هذا عد كالمه سخفا وتعجب الناس من قوله فكيف يضاف ذلك إىل الشارع سبحانك هذا واملش
  هبتان عظيم 

الرابع أن هذا قدح يف أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس مبراد نبيهم ومبقصود من كالمه وقد قال 
يق دمي وأنا صائم وقد مسعت رسول اهللا يقول أفطر احلاجم أبو موسى لرجل قال له أال حتتجم هنارا أتأمرين أن أهر

واحملجوم والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأيب موسى وغريهم إمنا حيتجون باحلديث وكان مجاعة من 
  الصحابة ال حيتجمون يف الصيام إال ليال منهم عبد اهللا بن عمرو وابن عباس وأبو موسى وأنس وحيتجون باحلديث 

أن هذا يتضمن تعليق احلكم وهو الفطر بوصف ال ذكر له يف احلديث أصال وإبطال تعليقه بالوصف الذي اخلامس 
  علقه به الشارع وهذا من أبطل الباطل 

السادس أنه لوصح ذلك وحاشا هللا يف قوله أفطر احلاجم واحملجوم فكيف يصح ذلك يف حديث أنس الذي جعلتموه 
قد مر به وهو حيتجم أفطر هذان مث رخص يف احلجامة بعد ويف قوله هنى عن عمدتكم يف الباب وهو قوله جلعفر و

  احلجامة ومل حيرمها 
السابع أنه كيف ينفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد ويكون النيب قد ذكر 

ه كيف جيوز للصحابة أن يفتوا احلجامة فيها وال تأثري هلا يف الفطر وكلهم يقول أفط احلاجم واحملجوم الثامن أن
بذلك ويقولوا أفطر احلاجم واحملجوم أفترى استمر التعريف بذلك دائما ودفع األحاديث مىت وصل إىل هذا احلد 

ساء وقبح جدا التاسع أنا نقول نعم هو للتعريف بال شك فإن أحكام الشارع إمنا تعرف باألوصاف وتربط هبا وتعم 
  ديث املذكور لتعريف حكمه وأنه مرتبط هبذا الوصف منوط به األمة ألجلها فالوصف يف احل

العاشر أن صاحب القصة اليت جرت له قال مر على النيب وأنا أحتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم فلو كان فطره 
  بغري ذلك لبينه له الشارع حلاجته إليه ومل خيف على الصحايب ذلك ومل يكن لذكره احلجامة معىن 

ن عن وقت احلاجة ال جيوز فكيف يترك الشارع بيان الوصف املفطر فال يبينه للمكلف ويذكر له وصفا وتأخري البيا
  ال يفطر حبال وأما قوهلم إن الفطر بالغيبة 

فهذا باطل من وجوه أحدها أن ذلك ال يثبت وإمنا جاء يف حديث واحد من تلك األحاديث ومها يغتابان الناس مع 
  أهنا زيادة باطلة 

  أنه لو ثبت لكان األخذ لعموم اللفظ الذي علق به احلكم دون الغيبة اليت مل يعلق هبا احلكم  الثاين
الثالث أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول افطر املغتابان على عادته وعرفه من ذكر 

ة الرابع أن هذا يتضمن محل احلديث األوصاف املؤثرة دون غريها فكيف يعدل عن الغيبة املؤثرة إىل احلجامة املهدر
على خالف اإلمجاع وتعطيله فإن املنازع ال يقول بأن الغيبة تفطر فكيف حنمل احلديث على ما نعتقد بطالنه اخلامس 

  أن سياق األحاديث يبطل هذا التأويل كما تقدم 



جوم ومل يكن يغتاب أحدا وال السادس أن معقل بن سنان قال مر يب رسول اهللا وأنا احتجم فقال أفطر احلاجم واحمل
  جرى للغيبة ذكر أصال 

قالوا وأما اجلواب الواقع بأن افطر مبعىن سيفطر ففاسد أيضا لتضمنه اإليهام خبالف املراد ولفهم الصحابة خالفه 
وم والضطراد هذا اللفظ دون جميئه باملعىن الذي ذكروه ولشدة خمالفته للوضع ولذكر احملجوم فإنه وإن تعرض احملج

للفطر بالضعف فأي ضعف حلق احلاجم وكون احلاجم متعرضا البتالع الدم واحملجوم متعرضا للضعف هذا التعليل 
ال يبطل الفطر باحلجامة بل هو مقرر للفطر هبا وإال فال جيوز استنباط وصف من النص يعود عليه باإلبطال بل هذا 

  ل الوصف إن كان له تأثري يف الفطر وإال فالتعليل به باط
  قالوا وأما اجلواب اخلامس أن النيب مر هبما مساء 

فقال ذلك فمما ال جيوز أن حيمل احلديث عليه وأي تأثري للحجامة بل كل الناس قد أفطروا أيضا فهذا كذب فإنه 
  ليس يف احلديث ما يدل على ذلك أصال فقائله خمرب بالكذب 
أيضا فأي حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إىل وأيضا فأي حاجة إىل قول أنس مث رخص بعد يف احلجامة و

الليل وكيف يفتون األمة بفطرهم بأمر قد فعل مساء ال تأثري له يف الفطر واحلمد هللا على املعافاة من رد األحاديث 
مبثل هذا اخلياالت وأما جوابكم السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهما ال أنه حكم شرعي فاجمليب به كاملستجري من 

الرمضاء بالنار فإهنما مل يفعال حمرما عندكم وال مفطرا بل فعال ما أباحه هلما الشارع عندكم فكيف يغلظ عليهما 
ويدعو عليهما ومىت عهد يف عرف الشارع الدعاء على املكلف بالفطر وفساد العبادة وسائر الوجوه املتقدمة تبطل 

  هذا أيضا 
صومهما فكذلك أيضا فإنكم ال تبطلون أجرمها بذلك وال حترمون  وأما جوابكم السابع بإن املراد إبطال أجر

احلجامة مث لو كان املراد إبطال األجر لكان ذلك مقررا لفساد الصوم ال لصحته فإنه قد أخرب عن أمر يتضمن 
منه بطالن أجرمها لزوما واستنباطا وبطالن صومهما صرحيا ونصا فكيف يعطل ما دل عليه صرحيه ويعترب ما استنبطه 

  مع أنه ال منافاة بينه وبني الصريح بل املعنيان حق قد بطل صومهما وأجرمها إذا كانت احلجامة لغري مرض 
وأما جوابكم الثامن أن األحاديث لو قدر تعارضها لكان األخذ بأحاديث الرخصة أوىل ملوافقتها القياس فجوابه أوال 

  ال معارض ألحاديث املنع أن األحاديث حبمد اهللا ليست متعارضة وقد بينا أنه 

ويقال ثانيا لو قدر تعارضها فاألخذ بأحاديث الفطر متعني ألهنا ناقلة عن األصل وأحاديث اإلباحة موافقة ملا كان 
  األمر عليه قبل جعلها مفطرة والناقل مقدم على املبقي 

للوجوه اليت تقدمت فكيف تقدم  ويقال ثالثا ليس يف أحاديث الرخصة لفظ صريح وإمنا غايتها أن تكون فعال حمتمال
على القول الصريح ويقال رابعا أحاديث الفطر صرحية متعددة الطرق رواها عن النيب أربعة عشر نفسا وساق 

اإلمام أمحد أحاديثهم كلها وهم رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة وبالل وأسامة بن زيد 
وسعد بن أيب وقاص وأبو زيد األنصاري وأبو موسى األشعري وابن عباس  ومعقل بن سنان وعلي بن أيب طالب

وابن عمر فكيف يقدم عليها أحاديث هي بني أمرين صحيح ال داللة فيه أو ما فيه داللة ولكن هو غري صحيح وقد 
  تقدم ذكر يف الكالم على األحاديث وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة 

  الذي اشرمت إليه فاسد االعتبار  وعلى هذا فالقياس
  مث نقول بل القياس من جانبنا ألن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب وبإخراجه 

  من القيء واستفراغ املين وجعل احليض مانعا من الصوم ملا فيه من خروج الدم املضعف للبدن 



يعينه وعن إخراج ما يضعفه وكالمها مقصود له ألن الشارع أمر  قالوا فالشارع قد هنى الصائم عن أخذ ما
باالقتصاد يف العبادات وال سيما يف الصوم وهلذا امر بتعجيل الفطور وتأخري السحور فله قصد يف حفظ قوة الصائم 

أو أوىل عليه كما له قصد يف منعه من إدخال املفطرات وشاهده الفطر بالقيء واحليض واالستمناء فاحلجامة كذلك 
وليس معنا يف القيء ما مياثل أحاديث احلجامة فيكف يفطر به دون احلجامة مع أن الفطر هبا أوىل منه نصا وقياسا 

  واعتبارا 
قالوا وهلذا فرق بني الغالب منهما واملستدعي فال يفطر إذا ذرعه القيء كما ال يفطر بالرعاف وخروج الدم من 

  مدا كذلك يفطر بإخراج الدم عمدا باحلجامة الدمل واجلرح وكما يفطر االستقاء ع
قالوا وشاهده أن دم احليض ملا كان جيري يف وقت وينقطع يف وقت جعل الشارع صومها يف وقت الطهر مغنيا عن 

صومها وقت الدم وملا كان دم االستحاضة ال ضابط له ولعله أن يستمر جوز هلا الصوم مع جريانه كصاحب 
  إال مع النصوص يدور معها حيث دارت  الرعاف وحنوه فليس القياس

  وأما قياسكم ذلك على الفصاد وحنوه 
  فنقول 

القائلون بأن احلجامة تفطر هلم فيها أربعة أقوال أحدها أن احملتجم يفطر وحده دون احلاجم وهذا ظاهر كالم 
  اخلرقي فإنه قال يف املفطرات لو احتجم ومل يقل أو حجم 

  د أنه يفطر كل منهما وهذا قول مجهور أصحابه املتقدمني واملتأخرين الثاين وهو منصوص اإلمام أمح
  مث اختلف هؤالء يف التشريط والفصاد على ثالثة أقوال أحدها أنه ال يفطر هبما 

  الثاين يفطر هبما 
  الثالث يفطر بالتشريط دون الفصاد ألن التشريط عندهم كاحلجامة 

  واختلفوا يف التشريط والفصاد 
بالفطر والصواب الفطر باحلجامة والفصاد والتشريط وهو اختيار شيخنا أيب العباس بن تيمية واختيار أيهما أوىل 

صاحب اإلفصاح ألن املعىن املوجود يف احلجامة موجود يف الفصاد طبعا وشرعا وكذلك يف التشريط وقد بينا أن 
فبأي وجه أخرج الدم أفطر به كما  الفطر باحلجامة هو مقتضى القياس وال فرق يف ذلك بني الفصاد والتشريط

يفطر باإلستقاء بأي وجه استقاء إما بإدخال يده فيه أو بشمه ما يقيئه أو بوضع يده على بطنه وتطامنه وغري ذلك 
فالعربة خبروج الدم عمدا ال بكيفية اإلخراج كما استوى خروج الدم بذلك يف إفساد الصالة ونقض الطهارة عند 

  القائلني به 
  تبني توافق النصوص والقياس وشهادة أصول الشرع وقواعده وتصديق بعضها بعضا وهبذا ي

فإن قيل فهب أن هذا يتأتى لكم يف اهلجوم فما املوجب لفطر احلاجم قلنا ملا كان احلاجم جيتذب اهلواء الذي يف 
ل يف حلقه وهو ال يشعر القارورة بامتصاصه اهلواء جيتذب ما فيها من الدم فرمبا صعد مع اهلواء شيء من الدم ودخ

واحلكمة إذا كانت خفية علق احلكم مبظنتها كما أن النائم ملا كان قد خيرج منه الريح وال يشعر هبا علق احلكم 
  باملظنة وهو النوم وإن مل خيرج منه ريح 
  فإن قيل فطرد هذا أن ال يفطر الشارط 

وليس يف هذا خمالفة للنص فإن كالم النيب خرج قلنا نعم وال احلاجم الذي يشرط وال ميص أو ميصه مفطر غريه 
على احلاجم املعتاد وهو الذي ميص الدم وكالمه إمنا يعم املعتاد فاستعمال اللفظ فيه بقصره على احلاجم املعتاد ال 



  يكون تعطيال للنص واهللا أعلم 
٧   

له وإرساله واختلف يف متنه فرواه قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث قد اختلف يف إسناده ووص
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس وقال القيء والرعاف واالحتالم ذكره ابن عدي ورواه 

الدارقطين من حديث هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد وذكر فيه االحتجام بدل الرعاف ورواه 
أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد فقال احلجامة والقيء الترمذي من حديث عبدالرمحن بن زيد بن 

واالحتالم قال الترمذي حديث أيب سعيد غري حمفوظ وقد روى عبد اهللا بن زيد بن أسلم وعبدالعزيز بن حممد وغريه 
عف يف واحد هذا احلديث عن زيد ابن أسلم مرسال مل يذكروا فيه عن أيب سعيد وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم يض

  احلديث 

مسعت ابا داود السجزى يقول سألت أمحد بن حنبل عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد اهللا بن زيد ال 
بأس به قال ومسعت حممدا يذكر عن علي بن عبد اهللا قال عبد اهللا بن زيد بن أسلم ثقة وعبدالرمحن بن زيد ضعيف 

  قال حممد وال أروي عنه شيئا 

  مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث له علة ولعلته علة قال احلافظ 
  أما علته فوقفه على أيب هريرة وقفه عطاء وغريه 

  وأما علة 

هذه العلة فقد روى البخاري يف صحيحه بإسناده عن أيب هريرة إنه قال إذا قاء فال يفطر إمنا خيرج وال يوجل قال 
  ح ويذكر عن أيب هريرة أنه يفطر واألول أص

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث له علة ولعلته علة 
  أما علته فوقفه على أيب هريرة وقفه عطاء وغريه 

وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري يف صحيحه بإسناده عن أيب هريرة إنه قال إذا قاء فال يفطر إمنا خيرج وال 
  فطر واألول أصح يوجل قال ويذكر عن أيب هريرة أنه ي

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال أصبح رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ذلك فقال بأين قئت وروى ايضا عن ابن عمر موقوفا عليه من ذرعه 

  قضاء قاله وعن أيب هريرة مثله وروي مرفوعا واحلفاظ ال يرونه حمفوظا القيء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه ال

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا يف الصحيحني من حديث أم سلمة وحفصة إن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم كان يقبل وهو صائم 

اهللا عليه و سلم أيقبل الصائم فقال رسول اهللا  ويف صحيح مسلم عن عمر بن أيب سلمة أنه سأل رسول اهللا صلى
صلى اهللا عليه و سلم سل هذه ألم سلمة فأخربته إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليصنع ذلك فقال يارسول 

اهللا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين ألتقاكم هللا وأخشاكم 
  له 



ال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال عبداحلق ال تصح هذه الزيادة يف مص اللسان ألهنا من حديث حممد ق
  بن دينار عن سعد ابن أوس وال حيتج هبما 

  وقد قال ابن األعرايب بلغين عن أيب داود أنه قال هذا احلديث ليس بصحيح 
  بن حزم فيه أبو العنبس عن األغر وأبو العنبس هذا جمهول قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ا

  قال عبداحلق ومل أجد 

  أحدا ذكره وال مساه 
  وروى البيهقي عن عائشة 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم وهنى عنها الشاب وقال الشيخ ميلك إربه 
  وكرهها للشاب والشاب تفسد صومه وأرخص فيها ابن عباس للشيخ 

وسأل فىت عبد اهللا بن عمر عن القبلة وهو صائم فقال ال فقال شيخ عنده مل حيرج الناس ويضيق عليهم واهللا ما 
بذلك بأس فقال ابن عمر أما أنت فقبل فليس عند استك خري وروى إباحة القبلة عن سعد بن أيب وقاص وعبد اهللا 

  اس بن مسعود وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عب
وأما ما روى عن ابن مسعود أنه كان يقول يف القبلة قوال شديدا يعين يصوم مكانه فقال البيهقي هذا حممول على ما 

  إذا أنزل وهذا التفسري من بعض الرواة ال من ابن مسعود 
  واهللا أعلم 

إبطال صومه إذا أصبح قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف السلف يف هذه املسألة فذهب بعضهم إىل 
جنبا واحتجوا مبا يف صحيح مسلم عن أيب هريرة أنه كان يقول يف قصصه من أدركه الفجر جنبا فال يصوم 

واختلفت الرواية عن أيب هريرة فاملشهور عنه أنه ال يصح صومه وعنه رواية ثانية أنه إن علم جبنابته مث نام حىت 
  صائم وروي هذا املذهب عن طاوس وعروة بن الزبري  يصبح فهو مفطر وإن مل يعلم حىت أصبح فهو

  وذهبت طائفة إىل أن الصوم إن كان فرضا مل يصح وإن كان نفال صح 
  وروي هذا عن إبراهيم النخعي واحلسن البصري 

  وعن أيب هريرة رواية ثالثة أنه رجع عن فتياه إىل قول اجلماعة 
  ل وقالوا حديث أيب هريرة منسوخ وذهب اجلمهور إىل صحة صومه مطلقا يف الفرض والنف

  واستشكلت طائفة ثبوت النسخ وقالت شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو بأن جتمع األمة 

على ترك اخلرب املعارض له فيعلم أنه منسوخ وكال األمرين منتف ههنا فمن أين لكم أن خرب أيب هريرة متقدم على 
ن آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إبطال الصوم خرب عائشة واجلواب عن هذا أنه ال يصح أن يكو

بذلك ألن أزواجه أعلم هبذا احلكم وقد أخربن بعد وفاته صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ولو 
ه مث كان هذا هو املتقدم لكان املعروف عند أزواجه مثل حديث أيب هريرة ومل حيتج أزواجه بفعله الذي كان يفعل

  نسخ وحمال أن خيفى هذا عليهن فإنه كان يقسم بينهن إىل أن مات يف الصوم والفطر 
هذا مع أن احلديث يف مسلم غري مرفوع وإمنا فيه كان أبو هريرة يقول يف قصصه حسب ويف احلديث أن أبا هريرة 

النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا حوقق على ذلك رده إىل الفضل بن عباس فقال مسعت ذلك من الفضل ومل أمسعه من 



هذا الذي يف مسلم ويف لفظ حدثين الفضل بن عباس قال البخاري وقال مهام وابن عبد اهللا بن عمر عن أيب هريرة 
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأمر بالفطر واألول أسند 

القاري قال مسعت أبا هريرة ولكن رفعه صحيح رواه سفيان عن عمرو بن حيىي بن جعدة قال مسعت عبد اهللا بن عبد
يقول ال ورب هذا البيت ما أنا قلته من أدركه الصبح وهو جنب فال يصم حممد صلى اهللا عليه و سلم قاله ومع 

هذا فقد روى النسائي من حديث أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلرث بن هشام قال كنت مع عبدالرمحن عند مروان 
وعلم باحتالمه ومل يغتسل حىت يصبح فال يصم ذلك اليوم قال اذهب فسل فذكروا أن أبا هريرة يقول من احتلم 

أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فذهب وذهبت معه فذكر احلديث وقال فأتيت مروان فأخربته قوهلما 
  سلم يعين أم سلمة وعائشة فاشتد عليه اختالفهم ختوفا أن يكون أبو هريرة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و 

فقال مروان لعبدالرمحن عزمت عليك ملا أتيته فحدثته أعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تروي هذا قال ال إمنا 
حدثين فالن وفالن وال ريب أن أبا هريرة مل يسمع ذلك من النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال مرة أخربنيه الفضل 

ية عنه أخربنيه فالن وفالن ويف رواية أخربين رجل ويف رواية بن عباس ومرة قال أخربنيه أسامة بن زيد ويف روا
  أخربنيه خمرب ويف رواية هكذا كنت أحسب 

مث ذكر الشيخ مشس الدين ابن القيم حديث هلكت وأهلكت مث استبعد املنذري هذه اللفظة مث قال قال البيهقي 
على أهنا أدخلت على حممد بن املسيب قوله وأهلكت ليس مبحفوظ وضعفها شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ ومحلها 

األرغياين قال فإن أبا علي احلافظ رواه عن حممد بن املسيب فلم يذكرها والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن 
علقمة دوهنا ودحيم وغريه رووه عن الوليد بن مسلم دوهنا وكافة أصحاب األوزاعي رووه عنه دوهنا ومل يذكرها 

  أحد من أصحاب 

عن الزهري إال ما روى عن أيب ثور عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال وكان أبو الزهري 
عبد اهللا أيضا يستدل على كوهنا يف تلك الرواية خطأ بأنه نظر يف كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور خبط 

  ه دوهنا مشهور فوجد فيه هذا احلديث دون هذه اللفظة وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عن
قال الشيخ مشس الدين وقد روى مالك هذا احلديث يف املوطأ عن الزهرى عن محيد بن عبدالرمحن بن عوف عن 
أيب هريرة أن رجال أفطر يف رمضان فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين 

  متتابعني أو إطعام ستني مسكينا مث ذكر احلديث 
  ذا اإلسناد وحسبك هب

  وفيه أمران أحدمها وجوب الكفارة بأي مفطر كان 
  والثاين أهنا على التخيري 

  وهو مذهب مالك يف املسألتني 
  قال البيهقي ورواية اجلماعة عن الزهري مقيدة بالوطء نافلة 

لى أن فطره للفظ صاحب الشرع فهي أوىل بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم احلديث على وجهه واتفقت رواياهتم ع
  كان جبماع وأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب 

وقال أبو احلسن الدارقطىن الذين رووا الكفارة يف مجاع رمضان على التخيري مالك يف املوطأ وحيىي بن سعيد 



يمان وعمر بن عثمان املخزومي ونذير بن األنصارى وابن جريج وعبد اهللا بن أيب بكرة وأبو أويس وفليح بن سل
عياض وشبل بن عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد اهللا ابن أيب زياد إال أنه أرسل عن 

  الزهري 
كل هؤالء رووه عن الزهري عن محيد بن عبدالرمحن عن أيب هريرة أن رجال أفطر يف رمضان وجعلوا كفارته على 

  التخيري 
قال وخالفهم أكثر عددا منهم فرووه عن الزهري هبذا اإلسناد أن إفطار الرجل كان جلماع وأن النيب صلى اهللا 
عليه و سلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا منهم 

بن أيب عتيق وموسى بن عقبة ومعمر ويونس وعقيل عراك بن مالك وعبد اهللا بن عمر وإمساعيل بن أمية وحممد 
وعبدالرمحن بن خالد بن مسافر واألوزاعي وسعيد بن أيب محزة ومنصور بن املعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن 
سعد والليث بن سعد وعبد اهللا بن عيسى وحممد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصاحل بن أيب 

ن أيب حفصة وعبد اجلبار بن عمر وإسحاق بن حيىي العوصي وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان األخضر وحممد ب
ومرة بن عبدالرمحن وزمعة بن صاحل وحبر بن كنيز أبو الوليد السقاء والوليد بن حممد وشعيب بن خالد ونوح بن 

  أيب مرمي وغريهم 
  آخر كالمه 

 وكالمها حمفوظ عنه بال ريب وإذا كان هكذا فرواية وال ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على الوجهني
الترتيب املصرحة بذكر اجلماع أوىل أن يؤخذ هبا لوجوه أحدها أن رواهتا أكثر وإذا قدر التعارض رجحنا برواية 

  األكثر اتفاقا ويف الشهادة خبالف معروف 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأما رواة  الثاين أن رواهتا حكوا القصة وساقوا ذكر الفطر وأنه اجلماع وحكوا لفظ

التخيري فلم يفسروا مباذا أفطر وال حكوا أن ذلك لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وال من لفظ صاحب 
القصة وال حكوه أيضا لفظ الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الكفارة فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر 

صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الترتيب ولفظ الراوي يف خربه عن نفسه بقوله وقعت على أهلي يف  لفظ رسول اهللا
رمضان الثالث أن هذا صريح وقوله أفطر جممل مل يذكر فيه مباذا أفطر وقد فسرته الرواية األخرى بأن فطره كان 

  جبماع فتعني األخذ به 
س بنص فيه وقوله هل تستطيع كذا هل تستطيع كذا صريح يف الرابع أن حرف أو وإن كان ظاهرا يف التخيري فلي

  الترتيب فإنه مل جيوز له االنتقال إىل الثاين إال بعد إخباره بعجزه عما قبله مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع 
  وقوله فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم مل حيك فيه لفظه 

خر ألنه يفسره ويبني املراد منه والعمل حبديث التخيري اخلامس أن األخذ حبديث الترتيب متضمن العمل باحلديث اآل
  ال يتضمن العمل حبديث الترتيب وال ريب أن العمل بالنصني أوىل 

  السادس أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظري هذه الكفارة 
  سواء على الترتيب وهي كفارة الظهار وحكم النظري حكم نظريه 

  رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أوىل وأشبه من إحلاقها بكفارة اليمني وال ريب إن إحلاق كفارة اجلماع يف 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذه الزيادة وهي األمر بالصوم قد طعن فيها غري واحد من احلفاظ قال 



وإمنا يصح حديث  عبداحلق وطريق حديث مسلم أصح وأشهر وليس فيها صم يوما وال تكميله التمر وال االستغفار
القضاء مرسال وكذلك ذكره مالك يف املوطأ وهو من مراسيل سعيد بن املسيب رواه مالك عن عطاء ابن عبد اهللا 

  اخلراساين عن سعيد بالقصة وقال كله وصم يوما مكان ما أصبت 
يل ومالك والذي أنكره احلفاظ ذكر هذه اللفظة يف حديث الزهري فإن أصحابه األثبات الثقات كيونس وعق

والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبدالرمحن بن خالد مل يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإمنا ذكرها الضعفاء عنه 
  كهشام بن سعد وصاحل بن أيب األخضر وأضراهبما 

وقال الدارقطىن رواهتا ثقات رواه ابن أيب أويس عن الزهري وتابعه عبداجلبار بن عمر عنه وتابعه أيضا هشام بن 
  عنه قال وكلهم ثقات  سعد

وهذا ال يفيد صحة هذه اللفظة فإن هؤالء إمنا هم أربعة وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا وهم أربعون 
  نفسا مل يذكر أحد منهم هذه اللفظة وال ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر يف صحتها 

عدد الكثري لوجب التوقف فيها وثقة الراوي شرط ولو انفرد هبذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق وخالفهم هذا ال
  يف صحة احلديث ال موجبة بل ال بد من انتفاء العلة والشذوذ ومها غري منتفيني يف هذه اللفظة 

وقد اختلف الفقهاء يف وجوب القضاء عليه فمذهب مالك وأمحد وأيب حنيفة والشافعي يف أظهر أقواله جيب عليه 
  نه ال جيب عليه القضاء إذا كفر وله قول القضاء وللشافعي قول آخر أ

  ثالث أنه إن كفر بالصيام فال قضاء عليه وإن كفر بالعتق أو باإلطعام قضى وهذا قول األوزاعي 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال الدارقطىن ليس يف رواته جمروح وهذه العبارة ال تنفي أن يكون 

   عدالة فيهم جمهول ال يعرف جبرح وال

ويقال يف هذا ثالثة أقوال أبو املطوس وابن املطوس واملطوس تفرد هبذا احلديث قال ابن حبان ال جيوز االحتجاج مبا 
  انفرد به من الروايات 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف الصحيحني عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه وعند البخاري فأكل وشرب وروى الدارقطىن  نسي وهو صائم

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإمنا هو رزق اهللا ساقه اهللا إليه 
  وال قضاء عليه هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات 

  عليه وال كفارة قال وهذا صحيح أيضا  ويف طريق أخرى ال قضاء

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال املنذري واختلف فيما لو أخره عن رمضان آخر فقال مجاعة من 
  الصحابة والتابعني يقضي ويطعم كل يوم مسكينا 

وجماهد وسعيد بن جبري  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة
  والثورى واألوزاعي واإلمام 

  أمحد والشافعي ومالك وإسحاق 
  وقال مجاعة يقضي وال فدية عليه وهذا يروى عن احلسن وإبراهم النخعي وهو مذهب أيب حنيفة 



  وقالت طائفة منهم قتادة يطعم وال يقضي 
عليه و سلم أو من رسول اهللا صلى اهللا عليه و ووقع يف الصحيحني يف هذا احلديث الشغل برسول اهللا صلى اهللا 

سلم ولكن هذه اللفظة مدرجة يف احلديث من كالم حيىي بن سعيد قد بني ذلك البخاري يف صحيحه قال وقال حيىي 
الشغل من النيب أو بالنيب صلى اهللا عليه و سلم ويف لفظ قال حيىي فظننت أن ذلك ملكاهنا من رسول اهللا صلى اهللا 

م ويف الصحيحني عن عائشة أيضا قالت إن كانت إحدانا لتفطر يف رمضان يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  عليه و سلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يأيت شعبان 

ومل يصح أطعم قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وعن ابن عباس قال إذا مرض الرجل يف رمضان مث مات 
  عنه ومل يكن عليه قضاء 

وإن نذر قضى عنه وليه ويف الصحيحني عن ابن عباس قال جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت 
يارسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى 

  ذلك عنها قالت نعم 
  ل فصومي عن أمك هذا لفظ مسلم قا

ولفظ البخاري حنوه ويف الصحيحن عنه أيضا أن أمرأة جاءت فقالت يارسول اهللا إن أخيت ماتت وعليها صيام 
شهرين متتابعني وذكر احلديث بنحوه ويف صحيح مسلم عن بريدة قال كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه و 

  لى أمي جبارية وإهنا ماتت قال وجب أجرك وردها عليك املرياث سلم إذ أتته امرأة فقالت إين تصدقت ع
  قالت يارسول اهللا إنه كان عليها صوم شهر 

  أفأصوم عنها قال صومي عنها 
  قالت يارسول اهللا إهنا مل حتج أفأحج عنها قال حجي عنها وقال البيهقي فثبت هبذه األحاديث جواز الصوم عن امليت 

  ورد يف الصوم عن امليت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما حيج عنه  وقال الشافعي يف القدمي قد
وقال يف اجلديد فإن قيل فهل روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روي 

  عن ابن عباس 
  فإن قيل مل ال تأخذ به قيل حديث الزهري 

عليه و سلم نذر نذرا ومل يسمه مع حفظ الزهري وطول جمالسة  عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا
  عبيد اهللا البن عباس فلما جاء غريه عن رجل عن ابن عباس بغري ما يف حديث عبيد اهللا أشبه أن ال يكون حمفوظا 
ى اهللا وأراد الشافعي ماروى مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن سعد بن عبادة استفىت رسول اهللا صل

عليه و سلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اقضه عنها وهذا حديث متفق عليه 
من حديث مالك وغريه عن الزهري إال أن يف رواية سعيد بن جبري عن ابن عباس أن أمرأة سألت وكذلك رواه 

رواية عن جماهد وعطاء وسعيد بن جبري عن ابن احلكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن جماهد عن ابن عباس ويف 
  عباس أن امرأة سألت ورواه عكرمة عن ابن عباس 

  مث رواه بريدة بن حصيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فاألشبه أن تكون هذه القصة اليت وقع فيها السؤال نصا غري قصة سعد بن عبادة اليت وقع السؤال فيها عن النذر 

ى عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بإسناد صحيح النص على جواز الصوم عن امليت مطلقا كيف وقد رو



  قال وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس 
  ملا روي عن يزيد بن زريع عن حجاج األحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال ال يصوم أحد 

  طعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر عن أحد ويطعم عنه وما روى عنه يف اإل
  وضعف حديث عائشة مبا روي عنها يف امرأة ماتت وعليها الصوم 

قالت يطعم عنها ويف رواية عنها ال تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم قال وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث 
  ضعفا فمن جيوز الصيام عن امليت جيوز اإلطعام عنه 

فيما روي عنها يف النهي عن الصوم عن امليت نظر واألحاديث املرفوعة أصح إسنادا وأشهر رجاال وقد أودعها و
  صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي على مجيع طرقها وتظاهرها مل خيالفها إن شاء اهللا 

  وممن رأى جواز الصيام عن امليت طاووس واحلسن البصرى والزهرى وقتادة 
  م البيهقي آخر كال

وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثالثة أقوال أحدها ال يقضى عنه حبال ال يف 
  النذر وال يف الواجب األصلي 

  وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأيب حنيفة وأصحابه 
  الثاين أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أيب ثور وأحد قويل الشافعي 

  لث أنه يصام عنه النذر دون الفرض األصلي الثا
  وهذا مذهب أمحد املنصوص عنه وقول أيب عبيد والليث بن سعد وهو املنصوص عن ابن عباس 

روى األثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان قال أما رمضان فليطعم عنه وأما 
  النذر فيصام وهذا أعدل األقوال 

  دل كالم الصحابة وهبذا يزول اإلشكال وعليه ي
وتعليل حديث ابن عباس أنه قال ال يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه فإن هذا إمنا هو يف الفرض األصلى وأما النذر 

  فيصام عنه كما صرح به ابن عباس وال معارضة بني فتواه وروايته 
فرق بينهما فأفىت باإلطعام يف رمضان  وهذا هو املروي عنه يف قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر

وبالصوم عنه يف النذر فأي شيء يف هذا مما يوجب تعليل حديثه وما روى عن عائشة من إفتائها يف اليت ماتت 
وعليها الصوم أنه يطعم عنها إمنا هو يف الفرض ال يف النذر ألن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان 

  رمضان وال يصام فاملنقول عنها  أنه يطعم عنه يف قضاء

  كاملنقول عن ابن عباس سواء فال تعارض بني رأيها وروايتها 
وهبذا يظهر اتفاق الروايات يف هذا الباب وموافقة فتاوي الصحابة هلا وهو مقتضى الدليل والقياس ألن النذر ليس 

ي استدانه وهلذا شبهه النيب صلى اهللا عليه و واجبا بأصل الشرع وإمنا أوجبه العبد على نفسه فصار مبنزلة الدين الذ
  سلم بالدين يف حديث ابن عباس 

  واملسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر والدين تدخله النيابة 
  وأما الصوم الذي فرضه اهللا عليه ابتداء فهو أحد أركان اإلسالم 

  فال يدخله النيابة حبال كما ال يدخل الصالة والشهادتني 



  ها طاعة العبد بنفسه وقيامه حبق العبودية اليت خلق هلا وأمر هبا فإن املقصود من
  وهذا أمر ال يؤديه عنه غريه كما ال يسلم عنه غريه وال يصلي عنه غريه 

  وهكذا من ترك احلج عمدا مع القدرة عليه حىت مات أو ترك الزكاة فلم خيرجها حىت مات 
  د املوت ال يربىء ذمته فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بع

  وال يقبل منه 
  واحلق أحق أن يتبع 

وسر الفرق أن النذر التزام املكلف ملا شغل به ذمته ال أن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع 
 قدرة له عليه حقا له عليه شاء أم أىب والذمة تسع املقدور عليه واملعجوز عنه وهلذا تقبل أن يشغلها املكلف مبا ال

  خبالف واجبات الشرع 
  فإهنا على قدر طاقة البدن ال جتب على عاجز 

فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع األصلي ألن املكلف متمكن من إجياب واجبات واسعة وطريق أداء واجبها 
  كثرية على نفسه مل يوجنها علية الشارع والذمة أوسع من طريق أداء واجب الشرع 

  ن دخول النيابة يف واجبها بعد املوت دخوهلا يف واجب الشرع فال يلزم م
  وهذا يبني أن الصحابة أفقه اخللق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه 

  وباهللا التوفيق 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 
  وقد احتج به من يوجب الفطر يف السفر 

  األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  واحتجوا بأن الفطر كان آخر
  وكانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر الرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

واحتجوا أيضا حبديث دحية بن خليفة الكليب أنه ملا سافر من قريته يف رمضان وذلك ثالثة أميال أفطر فأفطر معه 
  قال واهللا لقد رأيت أمرا ما كنت أظن الناس وكره ذلك آخرون فلما رجع إىل قريته 

  أين أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا 
  مث قال عند ذلك اللهم اقبضين إليك 

  رواه أبو داود وغريه 
  واحتجوا أيضا بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقبول رخصة الفطر 

ئي من حديث جابر يرفعه ليس من الرب أن تصوموا يف السفر وعليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم فروى النسا
  فاقبلوها 

  واحتجوا أيضا بقوله صلى اهللا عليه و سلم يف الذين صاموا أولئك العصاة رواه النسائي يف قصة فطره عام الفتح 
  يف احلضر واحتجوا أيضا بقول عبدالرمحن بن عوف الصائم يف السفر كاملفطر 

  رواه النسائي 
  وال يصح رفعه وإمنا هو موقوف 



  واحتجوا أيضا بأن اهللا تعاىل إمنا أمر املسافر بالعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي أمر به فال جيوز غريه 
  وحكى ذلك عن غري واحد من الصحابة 

اإلطالق وقد أخرب أبو سعيد أنه  وأجاب األكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على حترمي الصوم يف السفر على
  صام مع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد الفتح يف السفر 

قالوا وأما قوله ليس من الرب الصيام يف السفر فهذا خرج على شخص معني رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد 
حىت يبلغ هبا هذا املبلغ وقد فسح اهللا ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي ليس الرب أن جيهد اإلنسان نفسه 

  له يف الفطر 
فاألخذ إمنا يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكالم على إرادته فليس من الرب هذا النوع من الصيام املشار إليه 

  يف السفر 
  هاد يتقوى عليه وأيضا فقوله ليس من الرب أي ليس هو أبر الرب ألنه قد يكون اإلفطار أبر منه إذا كان يف حج أو ج

وقد يكون الفطر يف السفر املباح برا ألن اهللا تعاىل أباحه ورخص فيه وهو سبحانه حيب أن يؤخذ برخصه وما حيبه 
  اهللا فهو بر فلم ينحصر الرب يف الصيام يف السفر 

  وتكون من على هذا زائدة ويكون كقوله تعاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم 
  ن أحد ويف هذا نظر اآلية وكقولك ما جاءين م

  وأحسن منه أن يقال إهنا ليست بزائدة بل هي على حاهلا 
  واملعىن أن الصوم يف السفر ليس من الرب الذي تظنونه وتتنافسون عليه 

  فإهنم ظنوا أن الصوم هو 

النوع  الذي حيبه اهللا وال حيب سواه وأنه وحده الرب الذي ال أبر منه فأخربهم أن الصوم يف السفر ليس من هذا
  الذي تظنونه فإنه قد يكون الفطر أحب إىل اهللا منه فيكون هو الرب 

قالوا وأما كون الفطر كان آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاملراد به واقعة معينة وهي غزاة الفتح 
قول جابر كان آخر األمرين  فإنه صام حىت بلغ الكديد مث أفطر فكان فطره آخر أمريه ال أنه حرم الصوم ونظري هذا

من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك الوضوء مما مستة النار إمنا هو يف واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه مث 
  توضأ وقام إىل الصالة مث أكل منه وصلى ومل يتوضأ فكان اخر األمرين منه ترك الوضوء مما مست النار 

  ره بعض الرواة واقتصر منه على اخره وجابر هو الذي روى هذا وهذا فاختص
ومل يذكر جابر لفظا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن هذا آخر األمرين مين وكذلك قصة الصيام وإمنا حكوا ما 
  شاهدوه أنه فعل هذا وهذا وآخرمها منه الفطر وترك الوضوء وإعطاء األدلة حقها يزيل االشتباه واالختالف عنها 

خليفة الكليب فإمنا أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم وظنا أنه ال  وأما قصة دحية بن
  يسوع الفطر وال ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا وهو عاص بصومه 

والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخربوا أن صومهم ال جيزيهم هم هؤالء فإهنم صاموا صوما مل يشرعه اهللا وهو أهنم 
  ظنوا أنه حتم عليهم كاملقيم 

وال ريب أن هذا حكم مل يشرعه اهللا وهو أهنم ظنوا أنه حتم عليهم كاملقيم وال ريب أن هذا حكم مل يشرعه اهللا فلم 
  ميتثلوا ما أمروا به من الصوم فأمرهم الصحابة بالقضاء 

ل منهم الصائم يف السفر كاملفطر هذا أحسن ما محل عليه قول من أفىت بذلك من الصحابة وعليه حيمل قول من قا



  يف احلضر وهذا من كمال فقههم ودقة نظرهم رضي اهللا عنهم 
قالوا وأما قول النيب صلى اهللا عليه و سلم عليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم فاقبلوها فهذا يدل على أن قبول 

خصة وهذا عدوان منه ومعصية املكلف لرخصة اهللا واجب وهذا حق فإنه مىت مل يقبل الرخصة ردها ومل يرها ر
  ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ هبا وإن شاء أخذ بالعزمية 

  هذا مع أن سياق احلديث يدل على أن األمر بالرخصة ملن جهده الصوم وخاف على نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر 
  فعن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر برجل يف ظل شجرة يرش عليه املاء 

  ل ما بال صاحبكم هذا قالوا يارسول اهللا صائم قا
  قال إنه ليس من الرب أن تصوموا يف السفر وعليكم برخصة اهللا اليت رخص لكم فاقبلوها رواه النسائي 

قالوا وأما قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أولئك العصاة فذاك يف واقعة معينة أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال 
  هذا 
نسائي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل مكة عام الفتح يف ففي ال

رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد 
  العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض 

  اسا صاموا فبلغه أن ن
فقال أولئك العصاة فالنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أفطر بعد العصر ليقتدوا به فلما مل يقتد به بعضهم قال أولئك 

  العصاة ومل يرد بذلك حترمي الصيام مطلقا على املسافر 
  والدليل عليه 

الظهران فقال أليب بكر وعمر ادنيا ما روى النسائي أيضا عن أىب هريرة قال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبر 
  فكال 

  فقاال إنا صائمان 
  فقال أرحلوا لصاحبكم اعملوا لصاحبكم وأعله باإلرسال 

ومر الظهران أدىن إىل مكة من كراع الغميم فإن كراع الغميم بني يدي عسفان بنحو مثانية أميال وبني مكة 
  وعسفان ستة وثالثون ميال 
وأن اهللا أمر املسافر بعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي ال جيوز غريه فاستدالل باطل  قالوا وأما احتجاجكم باآلية

  قطعا 
فإن الذي أنزلت عليه هذه اآلية وهو أعلم اخللق مبعناها واملراد منها قد صام بعد نزوهلا بأعوام يف السفر وحمال أن 

  غري ماذكرمت يكون املراد منها ما ذكرمت وال يعتقده مسلم فعلم أن املراد هبا 
فإما أن يكون املعىن فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال األكثرون أو يكون املعىن فعدة من أيام أخر جتزي عنه وتقبل 

  منه وحنو ذلك 
فما الذي أوجب تعيني التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر أو ففرضه وحنو ذلك وباجلملة ففعل من أنزلت عليه 

  نها وباهللا التوفيق تفسريها وتبيني املراد م
وهذا موضع يغلط فيه كثري من قاصري العلم حيتجون بعموم نص على حكم ويغفلون عن عمل صاحب الشريعة 

  وعمل أصحابه الذي يبني مراده ومن تدبر هذا علم به مراد النصوص وفهم معانيها 



  وكان يدور بيين وبني املكيني كالم يف االعتمار من مكة يف رمضان وغريه 
ول هلم كثرة الطواف أفضل منهافيذكرون قوله صلى اهللا عليه و سلم عمرة يف رمضان تعدل حجة فقلت هلم يف فأق

أثناء ذلك حمال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة اليت خيرج إليها من مكة إىل أدىن احلل وأهنا تعدل حجة مث ال 
أحد من أصحابه مع أهنم كانوا أحرص األمة على اخلري يفعلها هو مدة مقامه مبكة أصال ال قبل الفتح وال بعده وال 

  وأعلمهم مبراد الرسول وأقدرهم على العمل به 
مث مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسري واألجر العظيم يقدر أن حيج أحدهم يف رمضان ثالثني حجة أو أكثر مث ال 

حيصل ألحدكم ستون حجة أو أكثر هذا ما ال  يأيت منها حبجة واحدة وختتصون أنتم عنهم هبذا الفضل والثواب حىت
  يظنه من له مسكة عقل 

وإمنا خرج كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم على العمرة املعتادة اليت فعلها هو وأصحابه وهي اليت أنشأوا السفر هلا 
 أدىن احلل من أوطاهنم وهبا أمر أم معقل وقال هلا عمرة يف رمضان تعدل حجة ومل يقل ألهل مكة اخرجوا إىل

  فأكثروا من االعتمار فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة 
  وال فهم هذا أحد منهم 

  وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا واختلف أهل العلم يف األفضل من الصوم والفطر فذهب عبد اهللا بن 
  إسحاق وأمحد إىل أن الفطر أفضل عمرو وعبد اهللا بن عباس وسعيد بن املسيب والشعيب واألوزاعي و

  وذهب أنس وعثمان بن أىب العاص إىل أن الصومم أفضل 
  وهو قول الشافعي وأىب حنيفة مالك 

  وذهب عمر بن عبدالعزيز وجماهد وقتادة إىل أن أفضل األمرين أيسرمها 
  لقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر 

  ال يرجح أحدمها على اآلخر وذهبت طائفة إىل حترمي الصوم يف السفر وأنه ال جيزي  وذهبت طائفة إىل أهنما سواء
  وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى الترمذي عن حممد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك يف 
  رمضان وهو يريد سفرا 

  سفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب ال
  فدعا بطعام فأكل 

  فقلت له سنة فقال سنة 
  مث ركب قال الترمذي هذا حديث حسن 

  وفيه حجة ملن جوز للمسافر الفطر يف يوم سافر يف أثنائه 
  وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد وقول عمرو بن شرحبيل والشعيب وإسحاق 

  وحكاه عن أنس وهو قول داود وابن املنذر 
  عي وأبو حنيفة ال يفطر وقال مالك والشاف

  وهو قول الزهري واألوزاعي ومكحول 



  ويف املسألة قول شاذ جدا ال يلتفت إليه وهو إنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم مث سافر يف أثنائه مل جيز له الفطر 
  وال يفطر حىت يدخل عليه رمضان مسافرا 

  وهذا قول عبيدة السلماين وأىب جملز وسويد بن غفلة 
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل الفتح يف رمضان  وقد صح

  فصام وأفطر 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال اجملوزون للفطر يف مطلق السفر هب أن حديث دحية مل يثبت 
ع أو إمجاع من األمة فقد أطلقه اهللا تعاىل ومل يقيده حبد كما أطلقه يف آية التيمم فال جيوز حده إال بنص من الشار

  وكالمها مما ال سبيل إليه 
كيف وقد قصر أهل مكة مع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة ومزدلفة وال تأثري للنسك يف القصر حبال فإن 

الشارع إمنا علل القصر بالسفر فهو الوصف املؤثر فيه وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسي مسرية 
يف قوله ال حيل إلمرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر بريدا إال مع ذي حمرم وقال تعاىل وإن كنتم الربيد سفرا 

مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا وهذا يدخل فيه كل 
  سفر طويل أو قصري 

  فأعطوا اإلبل حقها من األرض  وقال صلى اهللا عليه و سلم إذا سافرمت يف اخلصب
  وإذا سافرمت يف اجلدب فبادروا هبا نقبها وهذا يعم كل سفر ومل يفهم منه أحد اختصاصه باليومني فما زاد 

وهنى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو وهنى أن يسافر الرجل وحده وأخرب أن دعوة املسافر مستجابة وكان نيتعوذ 
  اد سفرا أقرع بني نسائه من وعثاء السفر وكان إذا أر

  ومعلوم أن شيئا من هذه األسفار ال خيتص بالطويل 
  وال أنه لو سافر دون اليومني مل يقرع بني نسائه 

  ومل يقض للمقيمات 
  فما الذي أوجب ختصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إىل القصر والفطر دون غريمها 

إىل طويل وقصري واختصاص أحدمها بأحكام ال يشاركه فيها  قالوا وأين معنا يف الشريعة تقسيم الشارع السفر
  اآلخر 

  ومعلوم أن إطالق السفر ال يدل على اختصاصه بالطويل ومل يبني النيب صلى اهللا عليه و سلم مقداره 
  وتأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع فسكوته عن حتديده من أظهر األدلة على أنه غري حمدود شرعا 

ددوه مع كثرة اختالفهم وانتشار أقواهلم ليس معهم نص بذلك وليس حد بأوىل من حد وال إمجاع قالوا والذين ح
  يف املسألة فال وجه للتحديد 

  وباهللا التوفيق 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا يف الصحيحني عن حممد بن عباد بن جعفر قال 

و سلم عن صوم يوم اجلمعة قال نعم وروى البخاري يف صحيحه عن جويرية سألت جابرا أهنى النيب صلى اهللا عليه 
  بنت احلرث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليهايوم اجلمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت ال 



  قال تريدين أن تصومي غدا قالت ال 
قال ال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من قال فأفطري ويف صحيح مسلم عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

بني الليايل وال ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم وروى اإلمام أمحد يف 
  مسنده عن أىب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم اجلمعة يوم عيد 

أو بعده وعند النسائي عن عبد اهللا بن عمرو القاري قال  فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إال أن تصوموا قبله
مسعت أبا هريرة يقول ما أنا هنيت عن صيام يوم اجلمعة حممد صلى اهللا عليه و سلم ورب البيت هنى عنه وروى 

النسائي أيضا عن حممد بن سريين عن أىب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ياأبا الدرداء ال ختص 
  يوم اجلمعة بصيام دون األيام وال ختص ليلة اجلمعة بقيام دون الليايل 

  فذهب طائفة من أهل العلم إىل القول هبذه األحاديث 
  منهم أبو هريرة وسلمان وقال به أمحد والشافعي 

  وقال مالك وأبو حنيفة ال يكره 
  ينهي عن صيام يوم اجلمعة  ويف املوطأ قال مالك مل أمسع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به

  وصيامه حسن 
  وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه 

  وأراه كان يتحراه 
  قال الداودي مل يبلغ مالكا هذا احلديث 

  ولو بلغه مل خيالفه 
وقد روى النسائي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصوم ثالثة أيام من 

  رأيته يفطر يوم اجلمعة وإسناده صحيح كل شهر وقلما 
  وال معارضة بينه وبني أحاديث النهي 

  إذ ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم 
  والنهي إمنا هو عن اإلفراد فمىت وصلهن بغريه زال النهي 

هللا بن قال احلافظ مشس الدين القيم رمحه اهللا حديث عبد اهللا بن بسر هذا رواه مجاعة عن خالد بن معدان عن عبد ا
بسر عن أخته الصماء ورواه النسائي عن عبد اهللا بن بسر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه أيضا عن الصماء 

  عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فهذه ثالثة أوجه 

  وقد أشكل هذا احلديث على الناس قدميا وحديثا 
يام يوم السبت يفرد به فقال أما صيام يوم السبت يفرد به فقد فقال أبو بكر األثرم مسعت أبا عبد اهللا يسأل عن ص

جاء فيه ذلك احلديث حديث الصماء يعين حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اهللا بن بسر عن أخته 
 الصماء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم قال أبو عبد اهللا حيىي بن

  سعيد ينفيه 
  أىب أن حيدثين به 

  وقد كان مسعه من ثور 



  قال فسمعته من أيب عاصم 
  قال األثرم حجة أيب عبد اهللا يف الرخصة يف صوم يوم السبت أن األحاديث كلها خمالفة حلديث عبد اهللا بن بسر 

اما هلا فقالت السبت منها حديث أم سلمة حني سئلت أي األيام كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر صي
  واألحد ومنها حديث جويرية أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا يوم اجلمعة أصمت أمس قالت ال 

  قال أتريدين أن 

  تصومي غدا فالغد هو يوم السبت 
ليوم وحديث أىب هريرة هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم اجلمعة إال مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده فا

  الذي بعده هو يوم السبت 
  وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت 

وأمر بصيام األيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثري فقد فهم األثرم من كالم أيب عبد اهللا أنه توقف عن 
  لكراهة األخذ باحلديث وأنه رخص يف صومه حيث ذكر احلديث الذي حيتج به يف ا

  وذكر أن اإلمام علل حديث حيىي بن سعيد وكان ينفيه وأىب أن حيدث به فهذا تضعيف للحديث 
واحتج األثرم مبا ذكر يف النصوص املتواترة على صوم يوم السبت يعين ان يقال ميكن محل النصوص الدالة على 

  صومه على ما إذا صامه مع غريه 
  تفق النصوص وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا ت

  وهذه طريقة جيدة لوال أن قوله يف احلديث ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم 

دليل على املنع من صومه يف غري الفرد مفردا أو مضافا ألن االستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول 
فراد لقال ال تصوموا يوم السبت إال أن تصوموا كل صور صومه إال صورة الفرض ولو كان إمنا يتناول صورة اإل

  يوما قبله أو يوما بعده كما قال يف اجلمعة 
  فلما خص الصورة املأذون يف صومها بالفرضية علم تناول النهي ملا قابلها 

أو  وقد ثبت صوم يوم السبت مع غريه مبا تقدم من األحاديث وغريها كقوله يف يوم اجلمعة إال أن تصوموا يوما قبله
  يوما بعده فدل على أن احلديث غري حمفوظ وأنه شاذ 

  وقد قال أبو داود قال مالك هذا كذب 
  وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت يقول هذا حديث محصي 

  وعن األوزاعي قال ما زلت كامتا له حىت رأيته انتشر يعين حديث ابن بسر هذا 
  منهم أبو داود هذا حديث منسوخ  وقالت طائفة

وقالت طائفة وهم أكثر أصحاب أمحد حمكم وأخذوا به يف كراهية إفراده بالصوم وأخذوا بسائر األحاديث يف 
  صومه مع ما يليه 

  قالوا وجواب أمحد يدل على هذا التفصيل فإنه سئل يف رواية األثرم عنه فأجاب باحلديث 
فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به ألنه ذكره  وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم

  يف معرض اجلواب فهو متضمن للجواب واالستدالل معا 
  قالوا وأما ما ذكره عن حيىي بن سعيد 



  فإمنا هو بيان ملا وقع من الشبهة يف احلديث 
  قالوا وإسناده صحيح 

العمل به وسائر األحاديث ليس فيها ما يعارضه ألهنا تدل على ورواته غري جمروحني وال متهمني وذلك يوجب 
  صومه مضافا فيحمل النهي على صومه مفردا كما ثبت يف يوم اجلمعة 

  ونظري هذا احلكم أيضا 
  كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصوال مبا قبله أو بعده 

الرمحن عن أبيه عن أىب هريرة يف النهي عن الصوم بعد ونظريه أيضا ما محل اإلمام أمحد عليه حديث العالء بن عبد
  انتصاف شعبان أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه األول فال يكره 

  قالوا وقد جاء هذا مصرحا به يف صوم يوم السبت ففي مسند اإلمام أمحد من حديث ابن 

حدثتين جديت يعين الصماء أهنا دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه  هليعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد األعرج
  و سلم يوم السبت وهو يتغدى 

  فقال تعايل تغدي 
  فقالت إين صائمة 

فقال هلا أصمت أمس قالت ال قال كلي فإن صيام يوم السبت ال لك وال عليك وهذا وإن كان يف إسناده من ال 
  قدم من األحاديث حيتج به إذا إنفرد لكن يدل عليه ما ت

وعلى هذا فيكون معىن قوله صلى اهللا عليه و سلم ال تصوموا يوم السبت أي ال تقصدوا صومه بعينه إال يف الفرض 
فإن الرجل يقصد صومه بعينه حبيث لو مل جيب عليه إال صوم يوم السبت كمن أسلم ومل يبق من الشهر إال يوم 

  السبت فإنه يصومه وحده 
  ه يف الفرض ال يكره خبالف قصده بعينه يف النفل فإنه يكره وأيضا فقصده بعين

  وال تزول الكراهه إال بضم غريه إليه أو موافقته عادة 
  فاملزيل للكراهة يف الفرض جمرد كونه فرضا ال املقارنة بينه وبني غريه 

  وأما يف النفل فاملزيل للكراهة ضم غريه إليه أو موافقته عادة وحنو ذلك 
  قولكم إن االستثناء دليل التناول إىل آخره فال ريب أن االستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي قالوا وأما 

  فصورة االقتران مبا قبله أو مبا بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم فكال الصورتني خمرج 
  أما الفرض فباملخرج املتصل 

فظ متناول هلا وال خمرج هلا من عمومه فيتعني محله وأما صومه مضافا فباملخرج املنفصل فبقيت صورة اإلفراد والل
  عليها 

مث اختلف هؤالء يف تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بأنه يوم ميسك فيه اليهود وخيصونه باإلمساك وهو ترك العمل 
  فيه والصائم يف مظنة ترك العمل فيصري صومه تشبها هبم وهذه العلة منتفية يف األحد 

ة موجودة إذا صامه مع غريه ومع هذا فإنه ال يكره ألنه إذا صامه مع غريه مل يكن قاصدا وال يقال فهذه العل
  ختصيصه املقتضي للتشبه وشاهده استحباب صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه لتنتفي صورة املوافقة 

له فكره ذلك كما وعللة طائفة أخرى بأنه يوم عيد ألهل الكتاب يعظمونه فقصده بالصوم دون غريه يكون تعظيما 
  كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم ملا عظمه أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا ملا عظمه املشركون 



وهذا التعليل قد تعارض بيوم األحد فإنه يوم عيد غري للنصارى كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم اليوم لنا وغدا 
  لليهود وبعد للنصارى ومع ذلك فال يكره صومه 

ا فإذا كان يوم عيد فقد يقال خمالفتهم فيه يكون بالصوم ال بالفطر فالصوم فيه حتقيق للمخالفة ويدل على وأيض
ذلك ما رواه اإلمام أمحد والنسائي وغريمها من حديث كريب موىل ابن عباس قال أرسلين ابن عباس وناس من 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أكثرها صياما أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أم سلمة أسأهلا أي األيام ك
  فقالت كان يصوم السبت ويوم األحد أكثر ما يصوم من األيام ويقول إهنما يوما عيد 

  للمشركني فأنا أحب أن أخالفهم وصححه بعض احلفاظ 
ع فهذا نص يف استحباب صوم يوم عيدهم ألجل خمالفتهم فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيدا هلم ويف جام
  الترمذي عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم من الشهر السبت واألحد واالثنني 

  ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء واخلميس قال الترمذي حديث حسن 
  وقد روى ابن مهدي هذا احلديث عن سفيان ومل يرفعه 
  بالصوم وهذان احلديثان ليسا حبجة على من كره إفراد السبت 

وعلله طائفة بأهنم يتركون العمل فيه والصوم مظنة ذلك فإنه إذا ضم إليه األحد زال اإلفراد املكروه وحصلت 
املخالفة بصوم يوم فطرهم وزال عنها صورة التعظيم املكروه بعدم التخصيص املؤذن بالتعظيم فاتفقت حبمد اهللا 

  يق بعضها بعضا األحاديث وزال عنها االضطراب واالختالف وتبني تصد
  فإن قيل 

فما تقولون يف صوم يوم النريوز واملهرجان وحنومها من أعياد املشركني قيل قد كرهه كثري من العلماء وأكثر 
  أصحاب أمحد على الكراهة 

قال أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس واحلسن أهنما كرها صوم يوم النريوز 
  ن قال عبد اهللا قال أيب الرجل أبان بن أيب عياش واملهرجا

  فلما أجاب أمحد هبذا اجلواب ملن سأله عن صيام هذين اليومني دل ذلك على أنه اختاره 
  وهذه إحدى الطريقتني ألصحابه يف مثل ذلك 

ا ذلك بأهنما وقيل ال يكون هذا اختيارا له وال ينسب إليه القول الذي حكاه وأكثر األصحاب على الكراهة وعللو
  يومان يعظمهما الكفار فيكون ختصيصهما بالصيام دون غريمها موافقة هلم يف تعظيمهما فكره كيوم السبت 

  قال صاحب املغين وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم 
رجان وحنومها من األيام اليت قال شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس اهللا روحه وقد يقال يكره صوم يوم النريوز وامله

ال تعرف حبساب العرب خبالف ما جاء يف احلديث من يوم السبت واألحد ألنه إذا قصد صوم مثل هذا األيام 
العجمية أو اجلاهلية كان ذريعة إىل إقامة شعار هذه األيام وإحياء أمرها وإظهار حاهلا خبالف السبت واألحد فإهنما 

صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم املعروفة باحلساب العريب اإلسالمي من حساب املسلمني فليس يف 
  مع كراهة األعياد املعروفة باحلساب اجلاهلي العجمي توفيقا بني اآلثار 

  واهللا أعلم 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال عبداحلق ولعل مالكا إمنا جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد 
  لكالعي فإنه كان يرمي بالقدر ولكنه كان ثقة فيما يروي ا

  قاله حيىي وغريه 
وروى عنه اجللة مثل حيىي بن سعيد القطان وابن املبارك والثوري وغريهم وقيل يف هذا احلديث عن عبد اهللا بن بسر 

  عن عمته الصماء وهو أصح وامسها هبية وقيل هبيمة آخر كالمه 

القيم رمحه اهللا وهو نص يف أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام ولو كان سرد قال احلافظ مشس الدين بن 
  الصيام مشروعا أو 

  ال تكون إال راجحة فلو كان عبادة مل يكن مرجوحا  مستحبا لكان أكثر عمال فيكون أفضل إذ العبادة
وقد تأول قوم هذا على أن املعىن ال أفضل من ذلك للمخاطب وحده ملا علم من حاله ومنتهى قوته وأن ما هو أكثر 

  من ذلك يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام مبا عليه من احلقوق وهذا تأويل باطل من وجوه 
رده فإنه إمنا كان عن املطيق فإنه قال فإين أطيق أفضل من ذلك فسبب احلديث يف املطيق أحدها أن سياق احلديث ي

  فأخربه أنه ال أفضل من ذلك للمطيق الذي سأل 
  ولو أن رجال سأل من يفضل السرد 

  وقال إين أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم لقال له السرد أفضل 
  عدل الصيام الثاين أنه أخرب عنه بثالث مجل إحداها أنه أ

  والثانية أنه صوم داود 
  والثالثة أنه ال أفضل منه 

  وهذه األخبار متنع ختصيصه بالسائل 
  الثالث أن يف بعض ألفاظ مسلم فيه فإين أقوى 

قال فلم يزل يرفعين حىت قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخي داود فعلل ذلك بكونه أفضل 
  ود مع إخباره له بقوته ومل يقل له فإن قويت فالسرد أفضل الصيام وأنه صوم دا

الرابع أن هذا موافق لقوله فيمن صام األبد ال صام وال أفطر ومعلوم أن السائل مل يسأله عن الصوم احملرم الذي قد 
بصريح  استقر حترميه عندهم ولو قدر أنه سأله عنه مل يكن ليجيب عنه بقوله ال صام وال أفطر بل كان جييب عنه

  النهي 
والسياق يدل على أنه إمنا سأله عن الصوم املأذون فيه ال املمنوع منه وال يعرب عن صيام األيام اخلمسة وعن املنع 

  منها بقوله ال صام من صام األبد وال هذه العبارة مطابقة للمقصود بل هي بعيدة منه جدا 
 اهللا صيام داود وأحب القيام إىل اهللا قيام داود وأخرب اخلامس أنه صلى اهللا عليه و سلم أخرب أن أحب الصيام إىل

  هبما معا 
  مث فسره بقوله كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما رواه البخاري ومسلم 

اليت جتم هبا  وهذا صريح يف أنه إمنا كان أحب إىل اهللا ألجل هذا الوصف وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة



  نفسه ويستعني هبا على القيام باحلقوق 
  وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد رواه شعبة عن أيب بشر عن محيد بن عبدالرمحن عن النيب صلى اهللا 
  ن عن أيب هريرة عليه و سلم مرسال فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة فقال أبو عوانة عن أيب بشر محيد بن عبدالرمح

  وقال شعبة عن أيب بشر عن محيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورجح الدارقطىن إرساله 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث قد اختلف فيه فأورده مسلم يف صحيحه 
سننه سعد بن سعيد ضعيف وضعفه غريه وقال هو من رواية سعد بن سعيد أخي حيىي بن سعيد قال النسائي يف 

  كذلك قال 

  أمحد بن حنبل حيىي بن سعيد 
  الثقة املأمون أحد األئمة وعبد ربه بن سعيد ال بأس به وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف 

  وذكر عبد اهللا بن الزبري احلميدي هذا احلديث يف مسنده وقال الصحيح موقوفا 
  ت وقد روى اإلخوة الثالثة هذا احلديث عن عمر بن ثاب

  فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد 
  ورواه النسائي من حديثه مرفوعا ومن حديث عبد ربه بن سعيد موقوفا 

  ورواه أيضا من حديث حيىي بن سعيد مرفوعا 
وقد رواه أيضا ثوبان عن النيب قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذاك صيام سنة رواه 

له أيضا أنه مسع رسول اهللا يقول جعل اهللا احلسنة بعشرة فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر النسائي ويف لفظ 
  متام السنة قال الترمذي ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وثوبان وقد أعل حديث أيب أيوب من جهة طرقه كلها 

فيه عتبة ليس بالقوي يعين روايه عن أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد وأما رواية أخيه عبد ربه فقال النسائي 
  عبدامللك بن أيب بكر عن حيىي 

  وأما حديث عبد ربه فإمنا رواه موقوفا 
وهذه العلل وإن منعته أن يكون يف أعلى درجات الصحيح فإهنا التوجب وهنه وقد تابع سعدا وحيىي وعبد ربه عن 

  عن حممد بن املنكدر عن أيب أيوب عمر بن ثابت عثمان بن عمرو اخلزاعي عن عمر لكن قال عن عمر 
ورواه أيضا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره ابن حبان يف صحيحه وابو داود والنسائي فهؤالء مخسة حيىي 

  وسعيد وعبد ربه بنو سعيد وصفوان بن سليم وعثمان بن عمرو اخلزاعي كلهم رووه عن عمرو 
  فاحلديث صحيح 

  بان يف صحيحه وأما حديث ثوبان فقد رواه ابن ح
  ولفظه من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة ورواه ابن ماجه 

ولفظه من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان متام السنة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأما حديث جابر 
احلضرمي عن جابر عن  فرواه أمحد يف مسنده عن أيب عبدالرمحن املقري عن سعيد ابن أيب أيوب عن عمرو بن جابر

  النيب وعمرو بن جابر ضعيف ولكن قال أبو حامت 



  الرازي هو صاحل له حنو عشرين حديثا 
  وقال أبو نعيم األصبهاين روى عن عمرو بن دينار وجماهد عن جابر مثله 

ليه وآله وأما حديث أيب هريرة فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أيب سليم عن جماهد عنه عن النيب صلى اهللا ع
  وسلم 

  ورواه من حديث عبد اهللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب سعيد عن أيب هريرة عن النيب 
قال أبو نعيم ورواه عمرو بن دينار عن عبدالرمحن بن أيب هريرة عن أبيه ورواه إمساعيل بن رافع عن أيب صاحل عن 

  أيب هريرة 
  وهذه الطرق تصلح لالعتبار واالعتضاد 

احتج أصحاب السنن األربعة بليث وقد روى حديث شداد بن أوس قال عبدالرمحن بن أيب حامت يف كتاب وقد 
العلل مسعت أيب وذكر حديثا رواه سويد بن عبدالعزيز عن حيىي بن احلارث عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب امساء 

من سويد قد مسع حيىي بن احلرث هذا عن ثوبان مرفوعا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال قال أيب هذا وهم 
احلديث من أيب امساء إمنا أراد سويد ما حدثنا صفوان بن صاحل أخربنا مروان الطاطري عن حيىي بن محزة عن حيىي 
بن احلرث عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد بن أوس عن النيب قال من صام رمضان احلديث وهذا إسناد ثقات 

بعد ذلك سئل أيب عن حديث رواه مروان الطاطري عن حيىي بن محزه وذكر هذا احلديث  كلهم مث قال ابن أيب حامت
  حديث شداد بن أوس قال مسعت أيب يقول الناس يروون عن حيىي بن احلرث عن أيب أمساء عن ثوبان عن النيب 

  قلت أليب أيهما الصحيح قال مجيعا صحيح 
نا أبو مهام أخربنا حيىي بن محزة عن إسحاق بن عبد اهللا قال وقال الدارقطين حدثنا إبراهيم بن حممد الرقي أخرب

حدثين سعد بن سعيد عن عدى بن ثابت عن الرباء بن عازب عن النيب أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر فكأمنا 
صام الدهر كله وحيىي بن محزة قاضي دمشق صدوق وأبو مهام الوليد بن شجاع السكوىن أخرج له مسلم وهذا 

ب لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعدي بن ثابت وتأكد الوهم فجعله عن الرباء بن عازب لكثرة غري
  رواية عدي بن ثابت عنه 

  وقد اختلف أهل العلم يف القول مبوجب هذه األحاديث 
  فدهب أكثرهم إىل القول باستحباب صومها 

  منهم الشافعي وأمحد وابن املبارك وغريهم 
   وكرهها آخرون

  منهم مالك 
  وقال مطرف كان مالك يصومها يف خاصة نفسه 

  قال وإمنا كره صومها لئال يلحق أهل اجلاهلية ذلك برمضان 
  فأما من يرغب يف ذلك ملا جاء فيه فلم ينهه 

  وقد اعترض بعض الناس على هذه األحاديث باعتراضات نذكرها ونذكر اجلواب عنها إن شاء اهللا تعاىل 
  تضعيفها االعتراض األول 

قالوا وأشهرها حديث أيب أيوب ومداره على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا تركه مالك وأنكر عليه هذا احلديث 
  وقد ضعفه أمحد وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل حفظه 



  وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حبان ال جيوز االحتجاج حبديث سعد بن سعيد 
  يث قد صححه مسلم وغريه وجواب هذا االعتراض أن احلد

وأما قولكم يدور على سعد بن سعيد فليس كذلك بل قد رواه صفوان بن سليم وحيىي بن سعيد اخو سعد املذكور 
  وعبد ربه بن سعيد وعثمان بن عمر اخلزاعي 

  أما حديث صفوان فأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان 
بن عمار عن صدقة بن خالد متفق عليهما عن عتبة بن أيب وأما حديث حيىي بن سعيد فرواه النسائي عن هشام 

  حكيم 
وثقة الرازيان وابن معني وابن حبان عن عبدامللك بن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلرث بن هشام وعبدامللك بن 

  حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم وإمساعيل بن إبراهيم الصائغ ثالثتهم عن حيىي بن سعيد عن عمر به 
ل فقد رواه حفص بن غياث وهو اثبت ممن ذكرت عن حيىي بن سعيد عن أخيه سعد بن سعيد عن عمرو بن فإن قي

ثابت فدل على أن حيىي بن سعيد مل يروه عن عمر بن ثابت وإال ملا رواه عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أيب فروة 
  عن حيىي بن سعيد عن عدي بن ثابت عن الرباء فقد اختلف فيه 

عبد امللك ومن معه عن حييي بن سعيد أرجح من رواية حفص بن غياث ألهنم أتقن وأكثر وأبعد عن قيل رواية 
الغلط وحيتمل أن يكون حيىي مسعه من أخيه فرواه كذلك مث مسعه من عمر وهلذا نظائر كثرية وقد رواه عبد اهللا بن 

إمنا مسعه من أخيه سعد فقذ اتفقت فيه هليعة عن عبد ربه بن سعيد عن أخيه حيىي بن سعيد عن عمر فإن كان حيىي 
  رواية اإلخوة الثالثة له بعضهم عن بعض 

  وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي وكذلك حديث عثمان بن عمرو اخلزاعي 
وباجلملة فلم ينفرد به سعد سلمنا انفراده لكنه ثقة صدوق روى له مسلم وروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن 

  ن جريج وسليمان بن بالل وهؤالء أئمة هذا الشأن عيينة واب
  وقال أمحد كان شعبة أمة وحدة يف هذا الشأن قال عبد اهللا يعين يف الرجال وبصره باحلديث وتثبته وتنقيته 

للرجال وقال حممد بن سعد شعبة أول من فتش عن أمر احملدثني وجانب الضعفاء واملتروكني وصار علما يقتدى به 
  بعده أهل العراق وتبعه عليه 

  وأما ما ذكرمت من تضعيف أمحد والترمذي والنسائي فصحيح 
وأما ما نقلتم عن ابن حبان فإمنا قاله يف سعد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي وليس يف كتابه غريه وأما سعد بن سعيد 

سعد بن سعيد صاحل وقال األنصارى املدين فإمنا ذكره يف كتاب الثقات وقد قال أبو حامت الرازي عن ابن معني 
حممد بن سعد ثقة قليل احلديث وقال ابن أيب حامت مسعت أيب يقول كان سعد بن سعيد مؤديا يعين أنه كان حيفظ 

  ويؤدي ما مسع 
وقال ابن عدي له أحاديث صاحلة تقرب من االستقامة وال أرى حبديثه بأسا مقدار ما يرويه ومثل هذا إمنا ينفي ما 

  ف به الثقات فأما إذا مل ينفرد وروى ما رواه الناس فال يطرح حديثه ينفرد به أو خيال
سلمنا ضعفه لكن مسلم إمنا احتج حبديثه ألنه ظهر له أنه مل خيطىء فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك 

خيطىء فيه وإن كان قد عرف خطؤه يف غريه فكون الرجل خيطىء يف شيء ال مينع االحتجاج به فيما ظهر أنه مل 
وهكذا حكم كثري من األحاديث اليت خرجاها ويف إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه فإهنما مل خيرجاها إال وقد 

  وجدا هلا متابعا 



وههنا دقيقة ينبغي التفطن هلا وهي أن احلديث الذي روياه أو أحدمها واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا 
  أقوى من تصحيح السند  برجاله ومل خيرجاه فتصحيح احلديث

فإن قيل فلم ال أخرجه البخاري قيل هذا ال يلزم ألنه رمحه اهللا مل يستوعب الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرطه 
على أنه قد استشهد به يف صحيحه فقال يف كتاب الزكاة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن 

  أحد جبل حيبنا وحنبه ابن عباس عن أبيه عن النيب صلى اهللا 
االعتراض الثاين أن هذا احلديث قد اختلف يف سنده على عمر بن ثابت فرواه أبو عبدالرمحن املقري عن سعيد عن 

  عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب موقوفا ذكره النسائي 
نكدر عن أيب أيوب وهذا يدل وأخرجه أيضا من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن ثابت عن حممد بن امل

على أن طريق سعد بن سعيد غري متصلة حيث مل يذكر حممد بن املنكدر بني عمر بن ثابت وأيب أيوب وقد رواه 
  إمساعيل بن عياش عن حممد بن أيب محيد عن حممد بن املنكدر عن أيب أيوب 

  فدل على أن لرواية حممد بن املنكدر له عن أيب أيوب أصال 
داود الطيالسي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن سعيد عن حيىي بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ورواه أبو 
  أيب أيوب 

  وهذا االختالف يوجب ضعفه 

  واجلواب أن هذا ال يسقط االحتجاج به أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا فإما أن يقال الرفع زيادة 
فالترجيح حاصل بالكثرة واحلفظ فإن صفوان بن سليم وحيىي بن سعيد ومها  وإما أن يقال هو خمالفة وعلى التقديرين

إمامان جليالن وسعد بن سعيد وهو ثقة حمتج به يف الصحيح اتفقوا على رفعه وهم أكثر وأحفظ على أن املقربى مل 
  يتفق عنه على وقفه 

عبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بل قد رواه أمحد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وعقيل بن حيىي مجيعا عنه عن ش
بن ثابت عن أيب أيوب مرفوعا وذكره ابن منده وهو إسناد صحيح موافق لرواية اجلماعة ومقو حلديث صفوان بن 

  سليم وسعد بن سعيد 
وأيضا فقد رواه حممد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد مرفوعا كرواية اجلماعة وغندر أصح 

يف شعبة حىت قال علي بن املديين هو أحب إيل من عبدالرمحن بن مهدي يف شعبة فمن يكون مقدما الناس حديثا 
  على عبدالرمحن بن مهدي يف حديث شعبة يكون قوله أوىل من املقربي 

وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج فقال أبو القاسم بن عساكر يف أطرافه عقب روايتها هذا خطأ والصواب عن 
  عن أيب أيوب من غري ذكر حممد بن املنكدر  عمر بن ثابت

وقد قال أبو حامت الرازي عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما وال حيتج به وقال النسائي رأيت عنده 
  كتبا يف غري هذا 

ت تلك فإذا أحاديث شبه أحاديث حممد بن أيب محيد فال أدري أكان مساعه من حممد أم من أولئك املشيخة فإن كان
  األحاديث أحاديثه عن أولئك املشيخة ومل يكن مسعه من حممد فهو ضعيف 

وأما رواية إمساعيل بن عياش له عن حممد بن أيب محيد فإمساعيل بن عياش ضعيف يف احلجازيني وحممد بن محيد متفق 
ة حممد بن املنكدر على ضعفه ونكارة حديثه وكأن ابن ساج سرق هذه الرواية عن حممد بن محيد والغلط يف زياد

  منه 



  واهللا أعلم 
وأما رواية أيب داود الطيالسي فمن رواية عبد اهللا بن عمران األصبهاين عنه قال ابن حبان كان يغرب وخالفه يونس 

  بن حبيب فرواه عن أيب داود عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت موافقة لرواية اجلماعة 
  ذا كله مداره على عمر بن ثابت األنصاري مل يروه عن أيب أيوب غريه فهو شاذ فال حيتج به فإن قيل فاحلديث بعد ه

قيل ليس هذا من الشاذ الذي ال حيتج به وكثري من أحاديث الصحيحني هبذه املثابة كحديث األعمال بالنيات تفرد 
  علقمة بن وقاص به وتفرد حممد بن إبراهيم التيمي به عنه وتفرد 

  يد به عن التيمي حيىي بن سع
وقال يونس بن عبداألعلى قال يل الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما ال يروي غريه إمنا الشاذ أن يروي الثقة 

  حديثا خيالف ما روى الناس 
وأيضا فليس هذا األصل مما تفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغريه له عن النيب وقد ترجم ابن حبان على ذلك 

فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد به عمر بن  يف صحيحه
ثابت عن أيب أيوب وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن حيىي بن احلرث الذماري 

  عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان ورواه ابن ماجه 
  ي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن حيىي بن احلرث به ولكن هلذا احلديث علة وه

  والوليد مدلس وقد عنعنه فلعله وصله مرة ودلسه أخرى 
  وقد رواه النسائي من حديث حيىي بن محزة وحممد بن شعيب بن سابور وكالمها عن حيىي بن احلرث الذماري به 

امة عن إمساعيل بن عياش عن حيىي بن احلرث به وقد صحح احلديث أبو حامت ورواه أمحد يف املسند عن أيب اليم
  الرازي وإمساعيل إذا روى عن الشاميني فحديثه صحيح وهذا إسناد شامي 

  االعتراض الثالث أن هذا احلديث غري معمول به عند أهل العلم 
ين ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم قال مالك يف املوطأ ومل أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ومل يبلغ

يكرهون ذلك وخيافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل اجلهالة واجلفاء لو رأوا يف ذلك رخصة عن أهل 
العلم ورأوهم يعملون ذلك مت كالمه قال احلافظ أبو حممد املنذري والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم فصاروا 

  عادهتم والنواقيس وشعائر رمضان إىل آخر الستة األيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد  يتركون املسحرين على
ويؤيد هذا ما رواه أبو داود يف قصة الرجل الذي دخل املسجد وصلى الفرض مث قام يتنفل فقام إليه عمر وقال له 

  اهللا بك ياابن اخلطاب اجلس حىت تفصل بني فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول اهللا أصاب 
قالوا فمقصود عمر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن اجلهال أن ذلك من الفرض 

كما قد شاع عند كثري من العامة أن صبح يوم اجلمعة مخس سجدات وال بد فإذا تركوا قراءة امل تنزيل قرأوا غريها 
انتصاف شعبان محاية لرمضان أن خيلط به صوم غريه فكيف مبا يضاف  من سور السجدات بل هنى عن الصوم بعد

  إليه بعده فيقال الكالم هنا يف مقامني أحدمها يف صوم ستة من شوال من حيث اجلملة 
  والثاين يف وصلها به 

ترك أما األول فقولكم أن احلديث غري معمول به فباطل وكون أهل املدينة يف زمن مالك مل يعملوا به ال يوجب 
  األمة كلهم له وقد عمل به أمحد والشافعي وابن املبارك وغريهم 

قال ابن عبدالرب مل يبلغ مالكا حديث أيب أيوب على أنه حديث مدين واإلحاطة بعلم اخلاصة ال سبيل إليه والذي 



ري كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إىل فرض رمضان وأن يسبق ذلك إىل العامة وكان متحفظا كث
االحتياط للدين وأما صوم الستة األيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا ال يكره ذلك 

إن شاء اهللا ألن الصوم جنة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه هللا وهو عمل بر وخري وقد قال تعاىل وافعلوا اخلري 
  لعلكم تفلحون ومالك ال جيهل شيئا من هذا 

ره من ذلك إال ما خافه على أهل اجلهالة واجلفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا ومل يك
إىل رمضان وما أظن مالكا جهل احلديث ألنه حديث مدين انفرد به عمر بن ثابت وأظن عمر بن ثابت مل يكن عنده 

  ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك االحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت 
وقيل إنه روى عنه ولوال علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذ مل يثق حبفظه لبعض ما يرويه وقد ميكن أن يكون جهل 

  احلديث ولو علمه لقال به هذا كالمه 
  وقال القاضي عياض أخذ هبذا احلديث مجاعة من العلماء 

املوطأ أن يعتقد من يصومه أنه  وروي عن مالك وغريه كراهية ذلك ولعل مالكا إمنا كره صومها على ما قال يف
  فرض وأما على الوجه الذي أراده النيب فجائز 

وأما املقام الثاين فال ريب أنه مىت كان يف وصلها برمضان مثل هذا احملذور كره أشد الكراهة ومحى الفرض أن خيلط 
منه واجب وهو من قواعد  به ما ليس منه ويصومها يف وسط الشهر أو آخره وما ذكروه من احملذور فدفعه والتحرز

  اإلسالم 
فإن قيل الزيادة يف الصوم إمنا خياف منها لو مل يفصل بني ذلك بفطر يوم العيد فأما وقد ختلل فطر يوم العيد فال 

  حمذور 
  وهذا جواب أيب حامد االسفرايين وغريه 

  قيل فطر العيد ال يؤثر عند اجلهلة يف دفع هذه املفسدة 
د يرونه كفطر يوم احليض ال يقطع التتابع واتصال الصوم فبكل حال ينبغي جتنب صومها ألنه ملا كان واجبا فق

  عقب رمضان إذا مل تؤمن معه هذا املفسدة 
  واهللا أعلم 

فصل فإن قيل مل قال ست واأليام مذكرة فاألصل أن يقال ستة كما قال اهللا تعاىل سبع ليال ومثانية أيام وهل لشوال 
يف ذلك أم ال وهل للست خصوصية على ما دوهنا وأكثر منها أم ال وكيف شبه من فعل خبصوصه مزية على غريه 

ذلك بصيام الدهر فيكون العمل اليسري مشبها بالعمل الكثري ومن جنسه ومعلوم أن من عمل عمال وعمل اآلخر 
ني أن يقال فكأنه بقدره مرتني ال يستويان فكيف يكون بقدره عشر مرات وهل فرق بني قوله فكأمنا صام الدهر وب

قد صام الدهر وهل يدل احلديث على استحباب صيام الدهر ألجل هذا التشبيه أم ال فاجلواب أما قوله ست ومل 
يقل ستة فالعرب إذا عدت الليايل واأليام فإهنا تغلب الليايل إذا مل تضف العدد إىل األيام فمىت أرادوا عد األيام عدوا 

  الليايل ومرادهم األيام 
تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال الزخمشري ولو قيل قال 

  وعشرة لكان حلنا 



وقال تعاىل يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا فهذه أيام بدليل قوله تعاىل بعدها إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال 
د األول أيام وأما قوله تعاىل سبع ليال ومثانية أيام فال تغليب هناك لذكر يوما فدل الكالم األخري على أن املعدو

  النوعني وإضافة كل عدد إىل نوعه 
  وأما السؤال الثاين وهو اختصاص شوال ففيه طريقان 

أحدمها أن املراد به الرفق باملكلف ألنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه ففي ذكر شوال تنبيه على أن 
  غريه أفضل هذا الذي حكاه القرايف من املالكية وهو غريب عجيب  صومها يف

  الطريق الثاين أن املقصود به املبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات 
  قال تعاىل فاستبقوا اخلريات وقال وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغريهم 

  فضل ملن صامها يف غريه لفوات مصلحة املبادرة واملسارعة احملبوبة هللا قالوا وال يلزم أن يعطى هذا ال
  قالوا وظاهر احلديث مع هذا القول 

  ومن ساعده الظاهر فقوله أوىل 
  وال ريب أنه ال ميكن إلغاء خصوصية شوال وإال مل يكن لذكره فائدة 

هضم من حقه وواجبه ندب إىل صوم وقال آخرون ملا كان صوم رمضان ال بد أن يقع فيه نوع تقصري وتفريط و
  ستة أيام من شوال جابرة له ومسددة خللل ما عساه أن يقع فيه 

فجرت هذه األيام جمرى سنن الصلوات اليت يتنفل هبا بعدها جابرة ومكملة وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها 
  بشوال واهللا أعلم 
  فهذه ثالث مآخذ 

ها هبذا العدد دون ماهو أقل وأكثر فقد أشار يف احلديث إىل وسوى هذا جواب السؤال الثالث وهو اختصاص
حكمته فقال يف حديث أيب هريرة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا فثالثني بثالمثائة وستة بستني وقد صام السنة 
لفظ  وكذلك يف حديث ثوبان ولفظه من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام السنة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا

  ابن ماجه 
  وأخرجه صاحب املختارة 

  ولفظ النسائي فيه صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين 
  فذلك صيام سنة يعين صيام رمضان وستة أيام بعده فهذه هي احلكمة يف كوهنا ستة 

  وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام فإهنا إذا مجعت أجزاؤها قام منها عدد السنة 
إن أجزاءها النصف والثلث والسدس ويكمل هبا خبالف األربعة واالثين عشر وغريمها فهذا ال حيسن وال يليق أن ف

  يذكر يف أحكام اهللا ورسوله 
  وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله 

على كثري من وأما السؤال الرابع وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر مع كونه بقدره عشر مرات فقد أشكل هذا 
  الناس 

  وقيل يف جوابه أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه األمة فهو كمن صام السنة من األمم املتقدمة 
  قالوا ألن تضعيف احلسنات إىل عشر أمثاهلا من خصائص هذه األمة 

وهو الواحد مبثله واعتبار وأحسن من هذا أن يقال العمل له بالنسبة إىل اجلزاء اعتباران اعتبار املقابلة واملساواة 



الزيادة والفضل وهو املضاعفة إىل العشر فالتشبيه وقع بني العمل املضاعف ثوابه وبني العمل الذي يستحق به مثله 
ونظري هذا قوله من صلى عشاء اآلخرة يف مجاعة فكأمنا قام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعة فكأمنا قام 

  ليلة 
مس وهو الفرق بني أن يقول فكأمنا قد صام الدهر وبني قوله فكأمنا صام الدهر هو أن املقصود أما السؤال اخلا

  تشبيه الصيام بالصيام 
  ولو قال فكأنه قد صام الدهر لكان بعيدا عن املقصود فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم 

لصائم لكان هو حمل التشبيه ويكون جميء الصوم فمحل التشبيه هو الصوم ال الصائم وجييء الفاعل لزوما ولو شبه ا
لزوما وإمنا كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه وكثرة ثوابه فتتوفر 

  رغبته فيه 
  وأما السؤال السادس وهو االستدالل به على استحباب صيام الدهر فقد استدل به طائفة ممن يرى ذلك 

كان صوم الدهر مكروها ملا وقع التشبيه به بل هذا يدل على أنه أفضل الصيام وهذا االستدالل فاسد  قالوا ولو
  جدا من وجوه 

أحدها أن يف احلديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن احلسنة بعشر أمثاهلا فستة وثالثون يوما بسنة كاملة ومعلوم قطعا 
يتم إال بدخول العيدين وأيام التشريق يف السنة وصومها حرام  أن صوم السنة الكاملة حرام بال ريب والتشبيه ال

  فعلم أن التشبيه املذكور ال يدل على جواز وقوع املشبه به فضال عن استحبابه فضال عن أن يكون أفضل من غريه 
  ونظري هذا قول النيب ملن سأله عن عمل يعدل اجلهاد فقال ال تستطيعه 

  وم فال تفتر وتصوم فال تفطر قال ال هل تستطيع إذا خرج اجملاهد أن تق
  قال فذلك مثل اجملاهد ومعلوم أن هذا املشبه به غري مقدور وال مشروع 

  فإن قيل حيمل قوله فكأمنا صام الدهر على ما عدا األيام املنهي عن صومها 
ى أيام السنة يبطل هذا قيل تعليله حكمة هذه املقابلة وذكره احلسنة بعشر أمثاهلا وتوزيع الستة والثالثني يوما عل

  احلمل 
الثاين أن النيب سئل عمن صام الدهر فقال ال صام وال أفطر ويف لفظ ال صام من صام األبد فإذا كان هذا حال 

صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام الثالث أن النيب ثبت عنه يف الصحيحني أنه قال أفضل الصيام صيام داود 
كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال ويف لفظ ال أفضل من صوم داود 

  يبني أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم 
  مع أنه أكثر عمال 

  وهذا يدل على أنه مكروه ألنه إذا كان الفطر أفضل منه مل ميكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه 
ميكن أن يقال هو أفضل من الفطر بشهادة النص له باإلبطال فتعني أن  فإن العبارة ال تكون مستوية الطرفني وال

  يكون مرجوحا وهذا بني لكل منصف 
  وهللا احلمد 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف صومه صلى اهللا عليه و سلم شعبان أكثر من غريه ثالث معان 



عن الصيام أشهرا فجمع ذلك يف شعبان ليدركه قبل صيام أحدها أنه كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر فرمبا شغل 
  الفرض 

  الثاين أنه فعل ذلك تعظيما لرمضانوهذا الصوم يشبه سنة فرض الصالة قبلها تعظيما حلقها 
  الثالث أنه شهر ترفع فيه األعمال فأحب صلى اهللا عليه و سلم أن يرفع عمله وهو صائم 

  هللا وأخرج النسائي من حديث املسيب بن رافع عن سواد اخلزاعي قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه ا
عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم االثنني واخلميس وأخرج عن املسيب عن حفصة 

  قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم االثنني واخلميس 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن صيام  ويف صحيح مسلم من حديث أيب قتادة قال سئل رسول

االثنني فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه وفيه من رواية شعبة وسئل عن صوم االثنني واخلميس 
  قال مسلم فسكتنا عن ذكر اخلميس ملا نراه ومها 

ة قالت أربع مل يكن يدعهن قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف مسند أمحد وسنن النسائي عن حفص
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صيام 

عاشوراء والعشر وثالثة أيام من كل شهر والركعتني قبل الغداة ويف مسند أمحد أيضا عن ابن عمر قال قال رسول 
فأكثروا فيهن اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما من أيام أعظم عند اهللا وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر 

  من التهليل والتكبري والتحميد 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد ورد يف النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار 
منها ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمري قال كان عمر ينهي عن صوم يوم عرفة 

  السوار قال سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاين واملراد بذلك بعرفة بعرفة ومنها ما رواه أيضا عن أيب 
بدليل ما روى نافع قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال مل يصمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال 

  الطعام فقال إين  أبو بكر وال عمر وال عثمان وعن عطاء قال دعا عبد اهللا بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إىل

  صائم 
  فقال عبد اهللا ال تصم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قرب إليه حالب فيه لنب يوم عرفة فشرب منه فال تصم 

فإن الناس يستنوون بكم روامها النسائي مث قال وقد أخرجا يف الصحيحني من حديث كريب عن ميمونة بنت 
ام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم عرفة فأرسلت إليه يعين ميمونة احلرث أهنا قالت إن الناس شكوا يف صي

حبالب لنب وهو واقف يف املوقف فشرب منه والناس ينظرون فقيل حيتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل 
هذه أرسلت كل منهما بقدح وحيتمل أن يكونا جمتمعني فإهنا أختها فاتفقنا على اإلرسال بقدح واحد فينسب إىل 

وإىل هذه فقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه أفطر بعرفة وصح عنه أن صيامه يكفر سنتني فالصواب 
  أن األفضل ألهل اآلفاق صومه وألهل عرفة فطره 

الختياره صلى اهللا عليه و سلم ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء 
  فيه أن يوم عرفة عيد ألهل عرفة فال يستحب هلم صيامه العبد و

  وبعض الناس خيتار الصوم وبعضهم خيتار الفطر وبعضهم يفرق بني من يضعفه ومن ال يضعفه 



وهو اختيار قتادة والصيام اختيار ابن الزبري وعائشة وقال عطاء أصومه يف الشتاء وال أصومه يف الصيف وكان 
  ينهي عنه ويقول من شاء صام ومن شاء أفطر  بعض السلف ال يأمر به وال

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والصحيح أن املراد صوم التاسع مع العاشر ال نقل اليوم ملا روى أمحد يف 
مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده 

  قال عطاء عن ابن عباس صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ذكره البيهقي و
وهو يبني أن قول ابن عباس إذا رأيت هالل احملرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما أنه ليس املراد به أن 

  عاشوراء هو التاسع بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء 
يث قيل كذلك كان يصومه حممد صلى اهللا عليه و سلم قال نعم فدل على أن املراد به نقل فإن قيل ففي آخر احلد

  الصوم ال صوم يوم قبله 

قيل قد صرح ابن عباس بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاللئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع فدل على أن الذي 
ه هكذا كان يصومه حممد أراد به واهللا أعلم قوله لئن كان يصومه هو العاشر وابن عباس راوي احلديثني معا فقول

  بقيت إىل قابل ألصومن التاسع عزم عليه وأخرب أنه يصومه إن بقي 
قال ابن عباس هكذا كان يصومه وصدق رضي اهللا عنه هكذا كان يصومه لو بقي فتوافقت الروايات عن ابن 

م يوم قبله أو يوم بعده ويدل عليه أن يف رواية اإلمام أمحد عباس وعلم أن املخالفة املشار إليها بترك إفراده بل يصا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع يعين لصوم عاشوراء وخالفوا اليهود 

  فصوموا قبله يوما وبعده يوما فذكر هذا عقب قوله ألصومن التاسع يبني مراده 
  وباهللا التوفيق 

س الدين بن القيم رمحه اهللا قال عبد احلق وال يصح هذا احلديث يف القضاء قال ولفظة اقضوه تفرد قال احلافظ مش
  هبا أبو داود ومل يذكرها النسائي 

  قال واختلف الناس يف يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أو تطوعا فقالت طائفة كان واجبا 
مل يكن واجبا وإمنا كان تطوعا واختاره القاضي أبو  وهذا قول أيب حنيفة وروى عن أمحد وقال أصحاب الشافعي

  يعلى 
  وقال هو قياس املذهب واحتج هؤالء بثالث حجج 

إحداها ما أخرجاه يف الصحيحني عن محيد بن عبدالرمحن أنه مسع معاوية بن أيب سفيان خطيبا باملدينة يعين يف قدمة 
نة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هلذا قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم ياأهل املدي

اليوم هذا يوم عاشوراء ومل يكتب اهللا عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم 
  أن يفطر فليفطر 

من  احلجة الثانية ما يف الصحيحني أيضا عن سلمة بن األكوع قال بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال
  أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن يف الناس من كان مل يصم فليصم قالوا فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار 

  وهذا ال جيوز إال يف التطوع 
  وأما الصيام الواجب فال يصح إال بنية قبل الفجر 



  قضاء احلجة الثالثة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يأمر املفطرين فيه إذ ذاك بال
  واحتج األولون حبجج 

إحداها ما خرجاه يف الصحيحني عن عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء يف اجلاهلية وكان رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم يصومه 

  فلما هاجر إىل املدينة صامه وأمر بصيامه 
عمر قال صام النيب صلى  فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ويف صحيح البخاري عن ابن

  اهللا عليه و سلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان تركه 
قالوا ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه ال استحبابه فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يرغب فيه وخيرب أن 

  صيامه كفارة سنة 
إىل حني وفاته وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام وقد أخرب ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصومه 

  التاسع فلو كان املتروك مشروعيته مل يكن لقصد املخالفة بضم التاسع إليه معىن فعلم أن املتروك هو وجوبه 
احلجة الثانية أن يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر من كان أكل بأن ميسك بقية يومه وهذا صريح 

  وب فإن صوم التطوع ال يتصور فيه إمساك بعد الفطر يف الوج
احلجة الثالثة ما يف الصحيحني أيضا عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية فذكرت احلديث 

  إىل أن قالت فلما فرض رمضان كان هو الفريضة احلديث 
  وهذا اللفظ من سياق البيهقي 

ن عاشوراء كان واجبا وأن رمضان صار هو الفرض ال عاشوراء وإال مل يكن فقوهلا كان هو الفريضة دل على أ
  لقوهلا كان هو الفريضة معىن 

قال املوجبون وأما حديث معاوية فمعناه ليس مكتوبا عليكم اآلن أو مل يكتبه بعد نزول رمضان أو إمنا نفى الكتب 
سنة وال يلزم من نفى كتبه وفرضه نفى كونه وهو الفرض املؤكد الثابت بالقرآن ووجوب عاشوراء إمنا كان بال

  واجبا 
  فإن املكتوب أخص من مطلق الواجب 

  وهذا جار على أصل من يفرق بني الفرض والواجب 
  وقد نص أمحد يف إحدى الروايتني عنه على أنه ال يقال فرض إال ملا ثبت بالقرآن وأما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا 

  النهار  قالوا وأما تصحيحه بنية من
  فاجلواب عنه من وجهني أحدمها أن هذا حجة ملن يقول جبواز صوم الفرض بنية من النهار 

  قالوا وهو عمدتنا يف املسألة 
  فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناءا على بطالن هذا القول فإنه دور ممتنع ومصادر باطلة 

  وهذا جواب أصحاب أيب حنيفة 
جبا ثبت نسخه اتفاقا وأنتم إمنا جوزمت الصوم املفروض بنية من النهار بطريق قال منازعوهم إذا قلتم إنه كان وا

االستنباط منه وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه واحلكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه وما ثبت بالقياس 
  عليه ألهنا فرع الثبوت على األصل فإذا ارتفع األصل امتنع بقاء الفرع بعده 

  ية احلديث دل على شيئني قال احلنف



  أحدمها إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار 
والثاين تعيني الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء فنسخ تعيني الواجب برمضان وبقي احلكم اآلخر ال معارض له فال 

  يصح دعوى نسخه إذ الناسخ إمنا هو تعيني الصوم وإبداله بغريه ال إجزاؤه بنية من النهار 
  اب الثاين أن ذلك الصوم إمنا صح بينة من النهار ألن الوجوب إمنا ثبت يف حق املكلفني من النهار اجلو

حني أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم املنادي أن ينادي باألمر بصومه فحينئذ حتدد الوجوب فقارنت النية وقت 
  وجوبه وقيل هذا مل يكن واجبا فلم تكن نية التبييت واجبة 

ا نظري الكافر يسلم يف أثناء النهار أو الصيب يبلغ فإنه ميسك من حني يثبت الوجوب يف ذمته وال قضاء قالوا وهذ
عليه كما قاله مالك وأبو ثور وابن املنذر وأمحد يف إحدى الروايتني عنه ونظريه أيضا إذا أثبتنا الصوم تطوعا بنية من 

  لوجوب النهار مث نذر إمتامه فإنه جيزئه بنيته عند مقارنة ا
قالوا وال يرد علينا ما إذا قامت البينة برؤية هالل رمضان يف أثناء النهار حيث يلزم القضاء ملن مل يكن قد بيت 

  الصوم 
ألن الوجوب هنا كان ثابتا وإمنا خفي على بعض الناس وتساوي املكلفني يف العلم بالوجوب ال يشترط خبالف 

  بتداء وجوبه ابتداء األمر بصيام عاشوراء فإنه حينئذ ا
فالفرق إمنا هو بني ابتداء الوجوب والشروع يف اإلمساك عقبه وبني خفاء ما تقدم وجوبه مث جتدد سبب العلم 

  بوجوبه فإن صح هذا الفرق وإال فالصواب التسوية بني الصورتني وعدم وجوب القضاء 
  واهللا أعلم 

  يس من هذه اإلحاديث شيء خمتلف عندنا وذكر الشافعي هذه األحاديث يف كتاب خمتلف احلديث مث قال ول
واهللا أعلم إال شيئا ذكر يف حديث عائشة وهو مما وصفت من األحاديث اليت يأيت هبا احملدث ببعض دون بعض 

فحديث ابن أيب ذئب عن عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه لو انفرد 
فرضا فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صامه يف كان ظاهره أن عاشوراء كان 

  اجلاهلية 
وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء قال الشافعي ال حيتمل قول عائشة ترك عاشوراء معىن 

  يصح إال ترك إجياب صومه إذا علمنا أن كتاب 

ومه وأبان هلم ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو ترك استحباب اهللا بني هلم أن شهر رمضان املفروض ص
  صومه وهو أوىل األمور عندنا 

ألن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا مل يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس 
ل أن تكون رأت النيب صلى اهللا عليه و سلم ولعل عائشة إن كانت ذهبت إليه أنه كان واجبا مث نسخ قالته ألنه حيتم

  ملا صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا مث نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه 
وال أحسبها ذهبت إىل هذا وال ذهبت إال إىل املذهب األول ألن األول هو املوافق للقرآن أن اهللا فرض الصوم فأبان 

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم على مثل معىن القرآن بأن ال فرض أنه شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية 
يف الصوم إال رمضان وكذلك قول ابن عباس ماعلمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صام يوما يتحرى فضله 

  على األيام إال هذا اليوم يعين يوم عاشوراء كأنه يذهب بتحرى فضله إىل التطوع بصومه 
  آخر كالمه 



ا حجتكم الثالثة بأنه مل يأمرهم بالقضاء فجواهبا من وجهني أحدمها أنا قد ذكرنا حديث أيب داود أهنم أمروا قالوا وأم
بالقضاء وقد اختلف يف هذا احلديث فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب وإن مل يكن ثابتا فإمنا مل يؤمروا بالقضاء 

تفى منهم بإمساك ما بقي كالصيب يبلغ والكافر يسلم واهللا لعدم تقدم الوجوب إذ الوجوب إمنا ثبت عند أمره فاك
  أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى اإلمام أمحد والترمذي والنسائي عن أيب ذر قال قال رسول اهللا 
مسلم  صلى اهللا عليه و سلم ياأبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثالثة عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة ويف صحيح

عن أيب قتادة يرفعه ثالث من كل شهر ورمضان إىل رمضان فهذا صيام الدهر كله وروى النسائي عن جرير بن 
عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثالث 

اء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم بأرنب عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة وروى أيضا عن أيب هريرة قال ج
قد شواها فوضعها بني يديه فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك األعرايب فقال له النيب صلى اهللا عليه و 

  سلم ما منعك أن تأكل قال إين أصوم ثالثة أيام من كل شهر 
  قال إن كنت صائما فصم الغد 

ن القيم رمحه اهللا وقد روي صيامها على صفة أخرى فعن عائشة قالت كان رسول اهللا قال احلافظ مشس الدين ب
  صلى اهللا عليه و سلم يصوم من الشهر 

  السبت واألحد واالثنني ومن الشهر اآلخر الثالثاء واألربعاء واخلميس رواه الترمذي وقال حديث حسن 
 عليه و سلم كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر يوم وقد روي فيه صفة أخرى فعن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا

  االثنني من أول الشهر مث اخلميس الذي يليه مث اخلميس الذي يليه رواه النسائي 
وقد جاء على صفة أخرى فعن هنيدة اخلزاعي عن أم سلمة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر بصيام 

  ثالثة أيام أول مخيس 
  ثنني رواه النسائي واالثنني واال

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال النسائي الصواب عندنا موقوف ومل يصح رفعه ومدار رفعه على ابن 
  جريج وعبد اهللا بن أيب بكر 

فأما حديث عبد اهللا بن أيب بكر فمن رواية حيىي بن أيوب عنه قال النسائي وحيىي بن أيوب ليس بالقوي وحديث 
  ج عن الزهري غري حمفوظ ابن جري

  وقال البيهقي عبد اهللا بن أيب بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات األثبات 
  آخر كالمه 

وقد روي من حديث عمرة عن عائشة واختلف عليها يف وقفه ورفعه فرواه الدارقطين عنها مرفوعا عن النيب صلى 
ال صيام له قال الدارقطين تفرد به عبد اهللا بن عباد عن اهللا عليه و سلم من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ف

  املفضل يعين ابن فضالة هبذا اإلسناد وكلهم ثقات وغريه يرويه موقوفا على عائشة قاله عبداحلق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا زاد النسائي فأكل وقال ولكن أصوم يوما مكانه مث قال هذا خطأ قال عبد 
روى احلديث مجاعة عن طلحة فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه وهذه الزيادة هي من رواية احلق قد 



سفيان بن عيينة عن طلحة ولفظ النسائي فيه عن جماهد عن عائشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت ال 

  يوم وقد أهدي لنا حيس فخبأت له منه وكان حيب احليس فقال فإين صائم مث مر يب بعد ذلك ال
قالت يارسول اهللا إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إين قد أصبحت وأنا صائم فأكل منه مث قال إمنا 

مثل صوم املتطوع مثل الرجل خيرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها ويف لفظ النسائي ياعائشة 
ا منزلة من صام يف غري رمضان أو يف غري قضاء رمضان أو يف التطوع مبنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد إمن

  منها مبا شاء فأمضاه وخبل مبا بقي فأمسكه ويف لفظ له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني 

  ت ال قالت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فقال هل عندكم من طعام قل
  قال إين إذن أصوم 

  قالت مث دخل مرة أخرى 
  فقلت قد أهدي لنا حيس فقال إذن أفطر وقد فرضت الصوم 

  وفيه حجة على املسألتني جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وجواز اخلروج منه بعد الدخول فيه 
مسلم يف صحيحه من قول جماهد قال طلحة وأما زيادة النسائي متثيله بالصدقة خيرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه 

بن حيىي فحدثت جماهدا هبذا احلديث فقال ذاك مبنزلة الرجل خيرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء 
  أمسكها 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى النسائي حديث األمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن 
عمرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وتابعه الفرج بن فضالة عن حيىي قال الدارقطين  حيىي بن سعيد عن

وهم فيه جرير وفرج وخالفهما محاد بن زيد وعباد بن العوام وحيىي بن أيوب فرووه عن حيىي بن سعيد عن الزهري 
عروة عن عائشة به وقال اقضيا يوما مرسال وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن برقان أخربنا الزهري عن 

لغد ومن حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفيه فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 
  يصوما يوما مكانه وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إمساعيل بن عقبة وصاحل بن كيسان 

 بن سعيد عن ابن شهاب فهؤالء سفيان وجعفر بن برقان فقد برىء زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضا حيىي
وصاحل بن كيسان وإمساعيل بن عقبة وحيىي بن سعيد على اختالف عنه عن ابن شهاب الزهري وصال وإرساال 

  كلهم يذكر األمر بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم 

يغلب على الظن أن اللفظة حمفوظة يف احلديث وفرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي 
  وتعليلها مبا ذكر قد تبني ضعفه 

  ولكن قد يقال األمر بالقضاء أمر ندب ال أمر إجياب 
  وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال غري املنذري ويدل على أن احلديث وهم ال أصل له أن يف حديث 
حته قالت عائشة وإن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان اهللا فوالذي نفسي بيده ما اإلفك املتفق على ص

  كشفت عن كتف أنثى قط قال مث قتل بعد ذلك يف سبيل اهللا شهيدا ويف هذا نظر 



  فلعله تزوج بعد ذلك 
  واهللا أعلم 

عب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى النسائي يف سننه عن أيب بن ك
سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام املقبل اعتكف عشرين ويف 

  رواية ليلة 
  وهذا أوىل من االحتمال املذكور 

تكفه والعشر وقال بعضهم حيتمل أن يكون هذان العشران املذكوران يف حديث أىب داود هي العشر الذي كان يع
الذي تركه من أجل أزواجه مث إعتكف من شوال عشرين ليلة وهذا فاسد فإن احلديث حديث أيب بن كعب وقد 

  أخرب أنه إمنا تركه لسفره 
  وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد احتج من ال يرى الصوم شرطا يف االعتكاف لدخول يوم العيد يف 
  وهذا ال يدل فإن احلديث رواه البخاري وقال حىت اعتكف عشرا من شوال مل يذكر غريه اعتكافه 

  ويف صحيح مسلم اعتكف يف العشر األول من شوال 
وهذا ال يقتضي دخول يوم العيد فيه كما يصح أن يقال صام يف العشر األول من شوال ويف لفظ له حىت اعتكف 

  هذا ظاهرة يف آخر العشر من شوال وعدم الداللة يف 
وقوهلا إعتكف العشر األول من شوال ليس بنص يف دخول يوم العيد يف اعتكافه بل الظاهر أنه مل يدخله يف اعتكافه 

  الشتغاله فيه باخلروج إىل املصلى وصالة العيد وخطبته 
  ورجوعه إىل منزله لفطره ويف ذلك ذهاب بعض اليوم فال يقوم بقية اليوم مقام مجيعه 

مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قلت عبدالرمحن هذا قال فيه أبو حامت ال حيتج به وقال البخاري ليس ممن قال احلافظ 
  يعتمد على حفظه وقال الدارقطين ضعيف يرمى بالقدر 

  وأيضا فإن احلديث خمتصر 
ى اهللا عليه و وسياقه يدل على أنه ليس جمزوما برفعه وقال الليث حدثين عقيل عن الزهري عن عائشة أن النيب صل

سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا مث اعتكف أزواجه من بعده والسنة يف املعتكف أن ال 
خيرج إال حلاجته اليت ال بد منها وال يعود مريضا وال ميس امرأته وال يباشرها وال اعتكاف إال يف مسجد جامع 

  والسنة فيمن اعتكف أن يصوم 
  قوله والسنة يف املعتكف إىل آخره ليس من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا هو من  قال الدارقطين

قول الزهري ومن أدرجه يف احلديث فقد وهم وهلذا واهللا أعلم ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه 
ه ال اعتكاف إال الزيادة وقد رواه سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسني عن الزهري عن عروة عن عائشة يرفع

  بصيام وسويد قال فيه أمحد متروك وقال ابن معني ليس بشيء 
  وقال النسائي وغريه ضعيف وسفيان بن حسني يف الزهري ضعيف 

قال الشيخ مشس الدين اختلف أهل العلم يف اشتراط الصوم يف االعتكاف فأوجبه أكثر أهل العلم منهم عائشة أم 



و قول مالك وأىب حنيفة وأمحد يف إحدى الروايتني عنه وذهب الشافعي وأمحد يف املؤمنني وابن عباس وابن عمر وه
  الرواية املشهورة عنه أن الصوم فيه مستحب غري واجب 

  قال ابن املنذر وهو مروي عن علي وابن مسعود 
ليلة يف  واحتج هؤالء مبا يف الصحيحني عن عمر أنه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إين نذرت أن أعتكف

اجلاهلية فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أوف بنذرك قالوا والليل ليس مبحل للصيام وقد جوز االعتكاف فيه 
واحتجوا أيضا مبا رواه احلاكم يف مستدركه من حديث اىب سهيل عن طاووس عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا 

  على نفسه وقال صحيح اإلسناد  عليه و سلم قال ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله
  واحتجوا أيضا مبا رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة قالت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن 

يعتكف صلى الفجر مث دخل معتكفه وإنه أمر خبباء فضرب وإنه أراد مرة االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان 
ها من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم خببائه فضرب فلما صلى رسول اهللا فأمرت زينب خببائها فضرب وأمر غري

صلى اهللا عليه و سلم الفجر نظر فإذا األخبية فقال آلرب تردن فأمر خببائه فقوض وترك االعتكاف يف شهر رمضان 
  حىت اعتكف العشر األول من شوال ويوم العيد داخل يف مجلة العشر وليس حمال للصوم 

أيضا بأن االعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها كسائر العبادات من احلج والصالة  واحتجوا
واجلهاد والرباط وبأنه لزوم مكان معني لطاعة اهللا تعاىل فلم يكن الصوم شرطا فيه كالرباط وبأنه قربة بنفسه فال 

  يشترط فيه الصوم كاحلج 
   أحدمها ذكر ضعف أدلتكم والثاين ذكر األدلة على اشتراط الصوم قال املوجبون الكالم معكم يف مقامني

فأما املقام األول فنقول ال داللة يف شيء مما ذكرمت أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتفق على صحته لكن اختلف 
ابن عمر يف لفظه كثريا فرواه مسدد وزهري ويعقوب الدورقي عن حيىي القطان عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 

فقالوا ليلة وكذلك رواه ابن املبارك وسليمان بن بالل عن عبيد اهللا وهكذا رواه إسحق بن راهويه عن حفص بن 
غياث عن عبيد اهللا ورواه أبو بكر بن أيب شيية عن حفص بن غياث فأهبم النذر فقال إين نذرت أن أعتكف عند 

عن عبيد اهللا مبهما ورواه شعبة عن عبيد اهللا بن عمر املسجد احلرام فقال أوف بنذرك وكذلك رواه أبو أسامة 
فقال إين نذرت أن أعتكف يوما وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياين فرواه محاد بن زيد عنه عن نافع قال 
ذكر عند ابن عمر عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من اجلعرانة فقال مل يعتمر منها وكان على عمر نذر 

ة يف اجلاهلية فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمره أن يفي به فدخل املسجد تلك الليلة فلما اعتكاف ليل
أصبح إذا السيب يسعون يقولون أعتقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متفق عليه وكذلك رواه ابن عيينة عن 

  لفظني أيوب وخالفهما معمر وجرير فقاال يوما وكالمها يف الصحيحني هبذين ال
قال النفاة جيوز أن يكون عمر سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به وسأله مرة أخرى 

  عن اعتكاف يوم فأمره به 
قال املوجبون هذا مما ال يشك عامل يف بطالنه فإن القصة واحدة وعمر سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح 

لطريقة يسلكها كثري ممن ال حتقيق عنده وهي احتمال التكرار يف كل حديث اختلفت ألفاظه سؤاال واحدا وهذه ا
حبسب اختالفها وهو مما يقطع ببطالنه يف أكثر املواضع كالقطع ببطالن التعدد يف اشتراء البعري من جابر مرارا يف 

تزويج مرة واإلمالك مرة والقطع أسفار والقطع ببطالن التعدد يف نكاح الواهبة نفسها بلفظ اإلنكاح مرة وال
  ببطالن اإلسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها 



مخسون صالة مث يرجع إىل موسى فريده إىل ربه حىت تصري مخسا فيقول تعاىل ال يبدل القول لدي هي مخس وهي 
كقول بعضهم يف حديث مخسون يف األجر مث يفرضها يف اإلسراء الثاين مخسني فهذا مما جيزم ببطالنه ونظائره كثرية 

عمران بن حصني كان اهللا وال شيء قبله و كان وال شيء غريه و كان وال شيء معه إنه جيوز أن تكون وقائع 
متعددة وهذا القائل لو تأمل سياق احلديث الستحيا من هذا القول فإن سياقه أنه أناخ راحلته بباب املسجد مث 

يه و سلم يف هذا احلديث فقال بعد ذلك وأمي اهللا وددت لو أين تفلتت فذهب يطلبها ورسول اهللا صلى اهللا عل
  قعدت وتركتها فيا سبحان اهللا أيف كل مرة يتفق له هذا وباجلملة فهذه طريقة من ال حتقيق له 

وإذا كان عمر إمنا سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة واحدة فإن كان يوما فال داللة فيه وإن كان ليلة فالليايل قد 
طلق ويراد هبا األيام استعماال فاشيا يف اللغة ال ينكر كيف وقد روى سعيد بن بشري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع ت

عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف يف الشرك ويصوم فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أوف بنذرك وسعيد 
 والنسائي فقد قال فيه شعبة كان صدوق اللسان وقال بن بشري هذا وإن كان قد ضعفه ابن املديين وحيىي بن معني

  سفيان بن عيينة كان حافظا وقال دحيم هو ثقة وقال كان مشيختنا يوثقونه 
وقال البخاري يتكلمون يف حفظه وهو حيتمل وقال عبدالرمحن بن أىب حامت مسعت أىب ينكر على من أدخله يف كتاب 

  لغالب على حديثه االستقامة الضعفاء وقال حمله الصدق وقال ابن عدي ا
وقد روى عبد اهللا بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن عمر هذا احلديث وفيه فأمره النيب صلى اهللا عليه و 
سلم أن يعتكف ويصوم ولكن تفرد به ابن بديل وضعفه الدارقطين وقال ابن عدي له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة 

أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر ألن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار مل يذكروه يف متنه أو إسناده وقال 
منهم ابن جريج وابن عيينة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وابن بديل ضعيف احلديث فهذا مما ال حاجة بنا إىل 

  االستدالل به 
  وحديث سعيد بن بشري أجود منه 

له علتان إحدامها أنه من رواية عبد اهللا بن حممد الرملي وليس باحلافظ وأما حديث ابن عباس الذي رواه احلاكم ف
  حىت يقبل منه تفرده مبثل هذا 

العلة الثانية أن احلميدي وعمرو بن زرارة روباه عن الدراوردي عن أىب سهيل عن طاووس عن ابن عباس موقوفا 
  عليه وهذا هو الصواب وهو الثابت عن ابن عباس 

قصة اعتكاف النيب صلى اهللا عليه و سلم العشر األول من شوال فهذا قد اختلف فيه لفظ وأما حديث عائشة و
  الصحيح 

وفيه ثالثة ألفاظ أحدها عشرا من شوال والثاين يف العشر األول من شوال والثالث العشر األول وال ريب أن هذا 
  ليس بصريح يف اعتكاف يوم العيد ولو كان الثابت هو 

ن شوال ألنه يصح أن يقال اعتكف العشر األول وإن كان قد أخل بيوم منه كما يقال قام ليايل قوله العشر األول م
  العشر األخري وإن كان قد أخل بالقيام يف جزء من الليل 

  ويقال قام ليلة القدر وإن أخل بقيامه يف بعضها 
  إىل التطويل بذكرها وأما األقيسة اليت ذكرمتوها فمعارضة بأمثاهلا أو مبا هو من جنسها فال حاجة 

وأما املقام الثاين وهو االستدالل على اشتراط الصوم فأمور أحدها أنه مل يعرف مشروعية االعتكاف إال بصوم ومل 
يثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وال أحد من أصحابه أهنم اعتكفوا بغري صوم ولو كان هذا معروفا عندهم 



  الل باعتكافه صلى اهللا عليه و سلم العشر األول من شوال لكانت شهرته تغين عن تكلفكم االستد
  الثاين حديث عائشة الذي ذكره أبو داود يف الباب وقوهلا السنة كذا وكذا وال اعتكاف إال بصوم 

قال النفاة اجلواب عن هذا من وجوه أحدها أن رواية عبدالرمحن بن إسحاق قال فيه أبو حامت ال حيتج به وقال 
  ن يعتمد على حفظه وقال الدارقطين يرمي بالقدر البخاري ليس مم

الثاين أن هذا الكالم من قول الزهري ال من قول عائشة كما ذكره أبو داود وغريه قال الليث عن عقيل عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا 

جه من بعده فالسنة يف املعتكف إىل اخره ليس من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم وإمنا هو من قول مث اعتكف أزوا
  الزهري ومن أدركه يف احلديث فقد وهم 

  الثالث أن غايته الداللة على استحباب الصوم يف االعتكاف فإن قوله السنة إمنا يفيد االستحباب 
  وقوله ال اعتكاف إال بصوم نفي للكمال 

  ل املوجبون اجلواب عما ذكرمت أما تضعيف عبدالرمحن بن إسحاق قا
  فقد روى له مسلم يف صحيحه ووثقه حيىي بن معني وغريه 

وأما قولكم إنه من قول الزهري ومن أدرجه فقد وهم فجوابه من وجهني أحدمها أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرمت 
ن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم فهذا فادحا ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أيب ثابت ع

  يقوي حديث الزهري 
الثاين أنه ولو ثبت أنه من كالم الزهري فهو يدل على أن السنة املعروفة اليت استمر عليها العمل أنه ال اعتكاف إال 

  بصوم فهل عارض هذه السنة سنة غريها حىت تقابل به 

ستحباب فليس املراد بالسنة هاهنا جمرد االستحباب وإمنا املراد طريقة وأما قولكم إن هذا إمنا يدل على اال
  االعتكاف وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املستمرة فيه 

  وقوله وال اعتكاف إال بصوم يبني ذلك 
  وقولكم إنه لنفي الكمال صحيح ولكن لنفي كمال الواجب أو املستحب األول مسلم والثاين 

  ممنوع 
ليه بعيد جدا إذا ال يصلح النفي املطلق عند نفي بعض املستحبات وإال صح النفي عن كل عبادة ترك واحلمل ع

بعض مستحباهتا وال يصح ذلك لغة وال عرفا وال شرعا وال يعهد يف الشريعة نفي العبادة إال بترك واجب فيها وقال 
  هري ومن أدرجه يف احلديث فقد وهم فيه الدارقطين يقال إن قوله والسنة على املعتكف إىل آخره من كالم الز

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى الدارقطين هذا احلديث يف سننه عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
نذر أن يعتكف يف الشرك ويصوم فسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك بعد إسالمه فقال أوف بنذرك قال 

ذا اللفظ سعيد بن بشري وروى الدارقطين ايضا عن عائشة ترفعه ال اعتكاف إال بصيام هذا إسناد حسن تفرد هب
  وقال تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسني عن الزهري 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد رواه ابن حبان يف صحيحه 
ن عامر حيدث عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و وروى الوليد بن مسلم عن عقبة بن عثمان أنه مسع سليم ب

سلم قال رأيت عمود الكتاب انتزع من حتت وساديت فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حىت ظننت أنه قد هوى به 



  فعمد به إىل الشام وإين أولت ذلك أن الفنت إذا وقعت أن اإلميان بالشام رواه أمحد يف مسنده 
  بن قرة عن أبيه قال قال وروى شعبة عن معاوية 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ال تزال طائفة من أمىت منصورين ال يضرهم من 
  خذهلم حىت تقوم الساعة رواه الترمذي 

  وقال قال حممد بن إمساعيل قال علي بن املديين هم أصحاب احلديث وهذا حديث حسن صحيح 
كيم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول اهللا أين تأمرين قال ههنا وحنا بيده حنو الشام قال الترمذي وروى هبز بن ح

  هذا حديث حسن صحيح 
وقال اإلمام أمحد حدثنا حسن أخربنا ابن هليعة أخربنا يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسة عن زيد بن ثابت قال بينما 

  قال طوىب للشام طوىب للشام طوىب للشام  حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ
قلت ما بال الشام قال املالئكة باسطو أجنحتها على الشام ورواه أمحد أيضا عن حيىي بن إسحاق السيلحيين أخربنا 

حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب ورواه ابن وهب أخربين عمرو عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسة حدثه أنه 
  ابت فذكره مسع زيد بن ث

  قال أبو عبد اهللا املقدسي وهذا اإلسناد عندي على شرط مسلم 
ويف صحيح البخاري عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اللهم بارك لنا يف شامنا اللهم بارك لنا يف ميننا 

ا الزالزل والفنت وهبا يطلع قرن فقاهلا مرارا فلما كان يف الثالثة أو الرابعة قالوا يارسول اهللا ويف عراقنا قال هب
الشيطان ويف مسند اإلمام أمحد من حديث حممد بن عبيد عن األعمش عن عبد اهللا بن ضرار األسدى عن أبيه عن 

عبد اهللا قال قسم اهللا اخلري فجعله عشرة فجعل تسعة أعشاره يف الشام وبقيته يف سائر األرض وروى اإلمام أمحد يف 
بن عبدالرمحن عن جبري بن نفري عن سلمة بن نفيل أنه أخربهم أنه أتى النيب صلى اهللا عليه مسنده من حديث الوليد 

و سلم فقال إين سئمت اخليل وألقيت السالح ووضعت احلرب أوزارها قلت ال قتال قال فقال له النيب صلى اهللا 
 قلوب أقوام فيقاتلوهنم ويرزقهم عليه و سلم اآلن جاء القتال ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على الناس يرفع اهللا

اهللا منهم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك أال إن عقد دار املؤمنني الشام واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم 
القيامة ورواه النسائي ويف املسند والترمذي من حديث أيب قالبة عن سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

تخرج نار من حضرموت أو حبضرموت قبل يوم القيامة حتشر الناس قلنا يارسول اهللا فما تأمرنا قال و سلم س
  عليكم بالشام قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر 

  ويف املسند والترمذي والنسائي من 

حنا بيده حنو الشام قال الترمذي حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول اهللا أين تأمرين قال ههنا و
  هذا حديث حسن صحيح 

ومن حديث املخلص أخربنا حيىي بن صاعد أخربنا حممد بن إمساعيل السلمي أخربنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرمحن 
أخربنا بشر بن عون القرشى أبو عون أنبأنا بكار بن متيم عن مكحول عن واثله قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يقول حلذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل ومها يستشريانه يف املنزل فأومأ إىل الشام مث سأاله فأومأ إىل الشام مث 

سأاله فأومأ إىل الشام مث قال عليكم بالشام فإهنا صفوة بالد اهللا يسكنها خريته من عباده فمن أىب فليلحق بيمنه 
  لشام وأهله ورواه الطرباين يف املعجم عن سليمان به ويستقي من غدره فإن اهللا عزوجل تكفل له با



وذكر الطرباين من حديث الوليد بن مسلم عن حممد بن أيوب بن ميسرة بن حبيش عن أبيه عن خرمي بن فاتك 
األسدي أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أهل الشام سوط اهللا يف أرضه ينتقم هبم ممن يشاء من عباده 

لى منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم وال ميوتون إال غما ومها رواه اإلمام أمحد يف مسنده موقوفا وكذلك وحرام ع
أبو يعلى املوصلي وقال أمحد يف مسنده حدثنا عبدالصمد أنبأنا محاد عن اجلريري عن أيب املشاء وهو لقيط بن املشاء 

لعراق إىل الشام ويتحول شرار أهل الشام إىل العراق عن أيب أمامة قال ال تقوم الساعة حىت يتحول خيار أهل ا
  وقال 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليكم بالشام كذا رواه أمحد أوله موقوفا وآخره مرفوعا 
  وروى الطرباين يف معجمه من حديث 

 صلى اهللا عليه و قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى الترمذي عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا
سلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند اهللا يوم القيامة قال الذاكرين اهللا كثريا قال قلت يارسول اهللا ومن الغازين يف 
سبيل اهللا قال لو ضرب بسيفه يف الكفار واملشركني حىت يتكسر وخيتضب دما لكان الذاكرون اهللا أفضل منه درجة 

  وقال اإلمام أمحد الشأن يف دراج  ولكن هو من حديث دراج وقد ضعف
ولكن روى الترمذي واحلاكم يف املستدرك عن أيب الدرداء قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أال أنبئكم خبري 

أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها يف درجاتكم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق وخري لكم من أن تلقوا 
  يضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر اهللا عدوكم فتضربوا أعناقهم و

  وقد رواه مالك يف املوطأ موقوفا على أيب الدرداء قوله 
  قال الترمذي ورواه بعضهم فأرسله 

والتحقيق يف ذلك أن املراتب ثالثة املرتبة األوىل ذكر وجهاد وهي أعلى املراتب قال تعاىل ياأيها الذين آمنوا إذا 
  ا اهللا لعلكم تفلحون لقيتم فئة فاثبتوا واذكرو

  املرتبة الثانية ذكر بال جهاد فهذه دون األوىل 

  املرتبة الثالثة جهاد بال ذكر فهي دوهنما والذاكر أفضل من هذا 
وإمنا وضع اجلهاد ألجل ذكر اهللا فاملقصود من اجلهاد أن يذكر اهللا ويعبد وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية 

  اخللق اليت خلقوا هلا 
  بويب أيب داود إمنا هو على املرتبة األوىل وت

  واحلديث إمنا يدل على أن الذكر أفضل من اإلنفاق يف سبيل اهللا فهو كحديث أيب الدرداء 
وقد حيتمل احلديث أن يكون معناه أن الذكر والصالة يف سبيل اهللا تضاعف على النفقة يف سبيل اهللا فيكون الظرف 

  متعلقا باجلميع واهللا أعلم 

ل احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فروى مسروق قال سألنا عبد اهللا عن هذه اآلية وال حتسنب الذين قتلوا يف قا
سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال إن أرواحهم يف جوف طري خضر هلا 

 تأوي إىل تلك القناديل فاطلع إليهم ربكم اطالعة فقال هل قناديل معلقة بالعرش تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث
تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي وحنن يف اجلنة حيث شئنا ففعل ذلك هبم ثالث مرات فلما رأوا أهنم مل يتركوا 



هلم  من أن يسألوا قالوا يارب نريد أن ترد أرواحنا يف أجسادنا حىت نقتل يف سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس
  حاجة تركوا 

والظاهر واهللا أعلم أن املسؤول عن هذه اآلية الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وحذفه لظهور العلم به وأن الوهم ال يذهب إىل سواه وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن يقول قال رسول اهللا 

تغري لونه وكان كثريا ما يقول ألفاظ احلديث موقوفة وإذا رفع منها صلى اهللا عليه و سلم وكان إذا مساه أرعد و
شيئا حترى فيه وقال أو شبه هذا أو قريبا من هذا فكأنه واهللا أعلم جرى على عادته يف هذا احلديث وخاف أن ال 

آن رسول اهللا يؤديه بلفظه فلم يذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصحابة إمنا كانوا يسألون عن معاين القر
  صلى اهللا عليه و سلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 
  أخرجه احلاكم يف املستدرك وليس مما يستدرك على الشيخني فإن فيه دراجا أبا السمح وهو ضعيف 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 
عن ماال يستحق اللعن والعقوبة يف املال ملصلحة مشروعة والصواب أنه فعل ذلك عقوبة هلا لئال تعود مثل قوهلا وتل

  باالتفاق 
ولكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها أو مل يأت على نسخها حجة وقد حكى أبو عبد اهللا بن حامد عن بعض 

  أصحاب أمحد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه 
  واهللا تعاىل أعلم 

محه اهللا وأما وقوف النيب صلى اهللا عليه و سلم على راحلته يف حجة الوداع قال احلافظ مشس الدين بن القيم ر
وخطبته عليها فذاك غري ما هنى عنه فإن هذا عارض ملصلحة عامة يف وقت ما ال يكون دائما وال يلحق الدابة منه 

ليها الرجل وال من التعب والكالل ما يلحقها من اعتياد ذلك ال ملصلحة بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي ع
ينزل إىل األرض فإن ذلك يتكرر ويطول خبالف خطبته صلى اهللا عليه و سلم على راحلته ليسمع الناس ويعلمهم 

  أمور اإلسالم وأحكام النسك فإن هذا ال يتكرر وال يطول ومصلحته عامة 

ن الزهري عن رجال من أهل قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال أبو داود ورواه معمر وشعيب وعقيل ع
  العلم قال أبو داود وهذا أصح عندنا 

وهذا احلديث معروف بسفيان بن حسني عن الزهري وهو ثقة لكن مجهور أئمة احلديث واحلفاظ يضعفونه يف 
  الزهري وال يرونه يف حجة وقد تابعه مثله عن الزهري وهو سعيد بن بشري هو ضعيف أيضا 

 يف كتاب العلل له سألت أيب عن حديث سفيان بن حسني فقال خطأ مل يعمل سفيان وقال عبدالرمحن بن أيب حامت
شيئا ال يشبه أن يكون عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه حيىي بن سعيد 

  عن سعيد بن املسيب 
ان هذا فخط على أيب هريرة وقال الدارقطين قوله ويف تاريخ ابن أيب خيثمة قال سألت حيىي بن معني عن حديث سفي

يف كتاب العلل يرويه سعيد بن بشري واختلف عنه فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن 



قتادة عن سعيد عن أيب هريرة ووهم يف قوله قتادة فغريه يرويه عن هشام فيقول عن الزهري بدل قتادة وكذلك 
  ه عن الوليد رواه حممود بن خالد وغري

وكذلك رواه سفيان بن حسني عن الزهري وهو احملفوظ قيل له فإن احلسني بن السميذع رواه عن موسى بن أيوب 
  عن الوليد عن سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري فقال غلط بل هو ابن بشري 

  وقال ابن معني حديث سفيان يف الزهري ليس بذاك إمنا مسع منه باملوسم 
  ال حيتج به عن الزهري وهو مثل ابن إسحاق  وقال ابن حبان

  وسليمان بن كثري فال تقدم رواية سفيان بن حسني على رواية األئمة األثبات من أصحاب الزهري وهم أعلم حبديثه 
وقد روى أبو حامت بن حبان يف صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سابق بني اخليل 

ا وجعل بينها حملال وقال ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر ولكن أنكر عليه إدخاله هذا احلديث وجعل بينها سبق
يف صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ضعيف ال حيتج به ضعفه غري واحد من 

  األئمة 
  وذكره هو يف كتابه الضعفاء 

  مما أنكر على عاصم بن عمر وضعفه عبداحلق وغريه  وقد ذكر أبو أمحد بن عدي هذا احلديث يف كتابه

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث قد أسنده عمرو بن عاصم عن مهام وجرير عن قتادة عن 
  أنس ذكره النسائي 

  وقال الدارقطين الصواب عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن مرسال 
  وروى النسائي يف سننه عن أيب 

  ة بن سهل بن حنيف قال كانت قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فضة أمام
ويف الترمذي عن مزيدة العصري قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة 

  وقال هذا حديث حسن غريب 
تثبتني جرير بن حازم ومهام عن قتادة عن والصواب أن حديث قتادة عن انس حمفوظ من رواية الثقات الضابطني امل

  أنس 
والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أيب احلسن مرسال هو هشام الدستوائي وهشام وإن كان مقدما يف أصحاب 

  قتادة فليس مهام وجرير إذا اتفقا بدونه 
  واهللا أعلم 

بن هارون عن سعيد اجلريري عن أيب  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البيهقي من حديث يزيد
  نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب قال إذا أتى أحدكم على راع فليناد ياراعي اإلبل ثالثا فإن أجابه وإال 

  فليحلب وليشرب وال حيملن 
  وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثالثا ياصاحب احلائط 

  على شرط مسلم فإن أجابه وإال فليأكل وال حيملن وهذا اإلسناد 



وإمنا أعله البيهقي بأن سعيدا اجلريري تفرد به وكان قد اختلط يف آخر عمره ومساع يزيد بن هارون منه يف حال 
  اختالطه وأعل حديث مسرة باألختالف يف مساع احلسن منه 

  ر األمة وهاتان العلتان بعد صحتهما ال خيرجان احلديثني عن درجة احلسن احملتج به يف األحكام عند مجهو
  وقد ذهب إىل القول هبذين احلديثني اإلمام أمحد يف إحدى الروايتني عنه 

  وقال الشافعي وقد قيل من مر حبائط فليأكل وال يتخذ خبنة 
  وروى فيه حديث لو كان ثبت عندنا مل خنالفه 

  والكتاب واحلديث الثابت 
  أنه ال جيوز أكل مال أحد إال بإذنه 

الشافعي رواه الترمذي من حديث حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن واحلديث الذي أشار إليه 
عمر عن النيب قال من دخل حائطا فليأكل وال يتخذ خبنة قال الترمذي هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث 

ه أن النيب سئل عن حيىي بن سليم أخربنا قتيبة أخربنا الليث عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد
  الثمر املعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه مث قال هذا حديث حسن 

  فاختلف الفقهاء يف القول مبوجب هذه األحاديث 
  فذهبت طائفة منهم إىل أهنا حمكمة وأنه يسوغ األكل من الثمار وشرب اللنب لضرورة وغريها 

  وال ضمان عليه 
  ملشهور عن أمحد وقالت طائفة ال جيوز له شيء من ذلك إال لضرورة مع ثبوت العوض يف ذمته وهذا ا

  وهذا املنقول عن مالك والشافعي وأيب حنيفة واحتج هلذا القول حبجج 
إحداها قوله تعاىل ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم والتراضي 

  منتف يف هذه الصورة 
  الثانية احلائط واملاشية لو كانا ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ظلما فيدخل حتت الوعيد 

  الثالثة ما خرجاه يف الصحيحني من حديث أيب بكرة 
أن النيب قال يف خطبته يف حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 

  لدكم هذه يف شهركم هذا ومثله يف صحيح مسلم عن جابر ب
  الرابعة ما يف الصحيح عن أيب هريرة أن النيب قال كل املسلم على املسلم حرام 

  دمه وماله وعرضه 
  اخلامسة ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النيب خطب يف حجة الوداع فذكر احلديث 

  مال أخيه إال ما أعطاه عن طيب نفس  وفيه وال حيل المرىء من
السادسة ما رواه مسلم يف صحيحه عن ابن عمر عن النيب أنه قام فقال ال حيلنب أحدكم ماشية أخيه بغري إذنه أحيب 

  أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته احلديث 
  السابعة أن هذا مال من أموال املسلم فكان حمترما كسائر أمواله 

ن ليس يف شيء مما ذكرمت ما يعارض أحاديث اجلواز إال حديث ابن عمر فإنه يف الظاهر خمالف حلديث قال األولو
  مسرة 

  وسيأيت بيان اجلمع بينهما إن شاء اهللا 



  أما قوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فال يتناول حمل النزاع 
  فإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطال 

من باب ختصيص العام يف شيء بل هذه الصورة مل تدخل يف اآلية كما مل يدخل فيها أكل الوالد مال وليس هذا 
  ولده 

وأيضا فألنه إمنا يدل على حترمي األكل بالباطل الذي مل يأذن فيه الشارع وال املالك فإذا وجد اإلذن الشرعي أو 
  اإلذن من املالك مل يكن باطال 
  ن إذن املالك ومعلوم أن إذن الشرع أقوى م

فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه املالك وهلذا كانت الغنائم من أحل املكاسب وأطيبها ومال الولد بالنسبة إىل 
  األب من أطيب املكاسب وإن مل يأذن له الولد 

  وأيضا فإنه من املستحيل أن يأذن النيب فيما حرمه اهللا ومنع منه 
  زاع أصال فعلم أن اآلية ال تتناول حمل الن

وهبذا خرج اجلواب عن الدليل الثاين وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم مع أن قوله تعاىل إن الذين يأكلون أموال 
  اليتامى ظلما اآلية يدل على أنه إمنا يستحق 

  الوعيد من أكلها أكال غري مأذون فيه شرعا فأما ما أذن فيه الشارع منها فال يتناوله الوعيد 
  للفقري أن يأكل منها أقل األمرين من حاجته أو قدر عمله  وهلذا كان

  ومل يكن ذلك ظلما إلذن الشارع فيه 
وهذا هو بعينه اجلواب عن قوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإن التحرمي يتناول مامل يقع فيه اإلذن من 

  الشارع وال من املالك وأما ما أذن فيه منهما أو من أحدمها فليس حبرام 
وهلذا ينتزع منه الشقص املشفوع فيه بغري رضاه إلذن الشارع وينتزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب 

  إما جمانا على أحد القولني أو باملعارضة على القول اآلخر 
  ويكره على إخراج ماله ألداء ما عليه من احلقوق وغري ذلك 

  نصوص بل النصوص مل تتناوهلا وال أريدت هبا قطعا وهذه الصور وأمثاهلا ليست مستثناة من هذه ال
  وأما حديث ابن عمر ال حيلنب أحدكم ماشية أخيه بغري إذنه فحديث صحيح متفق على صحته 

  وقد اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد يف جواز احتالب املاشية للشرب 
ر فمنعه يف إحدى الروايتني أخذا حبديث ابن وال خالف يف مذهبه أنه ال جيوز احتالهبا لغريه وهو كاخلبنة يف الثما

  عمر وجوزه يف األخرى أخذا حبديث مسرة 
  ومن رجح املنع قال حديث ابن عمر أصح 

  فإن حديث مسرة من رواية احلسن عنه وهو خمتلف يف مساعه منه 
  وأما حديث ابن عمر فمن رواية الليث وغريه عن نافع عنه 

  وال ريب يف صحته 
  نه وبني الثمرة قالوا والفرق بي

أن اللنب خمزون يف الضرع كخزن األموال يف خزانتها وهلذا شبهها النيب بذلك وأخرب أن استخراجها من الضروع 
  كاستخراج األموال من اخلزائن بكسرها 



  وهذا خبالف الثمرة فإهنا ظاهرة بادية يف الشجرة غري خمزونة 
  املالك فإذا صارت إىل اخلزانة حرم األكل منها إال بإذن 
  قالوا وأيضا فالشهوة تشتد إىل الثمار عند طيبها 

  ألن العيون تراها والنفوس شديدة امليل إليها 
وهلذا جوز النيب فيها املزابنة يف مخسة أوسق أو دوهنا يف العرايا ملا شكوا إليه شهوهتم إليها وأنه ال مثن بأيديهم خبالف 

  شتدادها إىل الثمار اللنب فإنه ال يرى وال تشتد الشهوة إليه كا
  قالوا وأيضا فالثمار ال صنع فيها لآلدمي حبال بل هي خلق اهللا سبحانه مل تتولد من كسب 

  آدمي وال فعله خبالف اللنب فإنه ال يتولد من عني مال املالك وهو العلف 
  وإن كانت سائمة فال بد من قيامه عليها ورعيه إياها وال بد من إعالته هلا كل وقت 

إن كان يف الثمار إال أنه بالنسبة إىل املاشية قليل جدا فإنه ال حيتاج أن يقوم على الشجر كل يوم فمؤنتها أقل وهذا و
  من مؤنة املاشية بكثري 

فهي باملباحات أشبه من ألبان املواشي إال إن اختصاص أرباهبا بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم املباحات 
  عمل الشبه يف األكل الذي ال جيحف املالك دون النقل املضر له املشتركة اليت يسوغ أكلها ونقلها ف

  فهذه الفروق إن صحت بطل إحلاق الثمار هبا يف املنع 
  وكان املصري إىل حديث املنع يف اللنب أوىل وإن كانت غري مؤثرة وال فرق بني البابني كانت اإلباحة شاملة هلما 

  ري الشارب وحينئذ فيكون فحديث النهي متناوال للمحتلب غ
  بل حمتلبه كاملتخذ خبنة من الثمار 

  وحديث اإلباحة متناول للمحتلب الشارب فقط دون غريه 
  ويدل على هذا التفريق قوله يف حديث مسرة فليحتلب وليشرب وال حيمل فلو احتلب للحمل كان حراما عليه 

  فهذا هو االحتالب املنهى عنه يف حديث ابن عمر 
  واهللا أعلم 
  أيضا أن يف حديث املنع ما يشعر بأن النهي إمنا هو عن نقل اللنب دون شربه  ويدل عليه

  فإنه قال أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه 
ومما يدل على اجلواز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب سئل عن التمر املعلق فقال من أصاب منه 

خبنة فال شيء عليه وهو من رواية حممد بن عجالن عن عمرو وحممد بن عجالن احتج به  من ذي حاجة غري متخذ
  مسلم 

  واحلديث حسن أخرجه أهل السنن 
  فإن قيل 

  فهذا دليل على جواز أكل احملتاج وحنن نقول له أن يأكل عند الضرورة وعليه القيمة وقوله 
  ال شيء عليه هو نفي للعقوبة ال للغرم 

  احلديث روي بوجهني أحدمها وإن أكل بفيه ومل يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء  فاجلواب أن هذا
  وهذا صريح يف أن األكل ال شيء عليه وإمنا جيب الضمان على من اختذ خبنة 

  وهلذا جعلهما قسمني 



غرامة  واللفظ الثاين قوله ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة فال شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه
  مثليه والعقوبة 

  وهذا صريح يف أن األكل منه حلاجة ال شيء عليه وأن الضمان إمنا جيب على املخرج منه غري 

  ما أكله 
  واملنازعون ال يفرقون بل يوجبون الضمان على اآلكل واملخرج معا وال يفرقون فيه بني احملتاج وغريه 

  إبطاله وهذا مجع بني ما فرق الرسول بينه والنص صريح يف 
  فاحلديث حجة على اللفظني معا 

فإن قيل فاجملوزون ال خيصون اإلباحة حبال احلاجة بل جيوزون األكل للمحتاج وغريها فقد مجعوا بني ما فرق الشارع 
بينه قيل احلاجة املسوغة لألكل أعم من الضرورة واحلكم معلق هبا وال ذكر للضرورة فيه وإمنا اجلواز دائر مع 

  نظري تعليق بيع العرايا باحلاجة فإهنا احلاجة إىل أكل الرطب احلاجة وهو 
  وال تعترب الضرورة اتفاقا فكذلك هنا 

  وعلى هذا فاللفظ قد خرج خمرج الغالب 
  وما كان كذلك فال مفهوم له اتفاقا 

  ومما يدل على اجلواز أيضا حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود يف الكتاب وقد صححه الترمذي 
  ال يصح محله على املضطر لثالثة أوجه و

أحدها أن النيب أطلق له األكل ومل يقل كل إذا اضطررت واترك عند زويل الضرورة كما قال تعاىل يف امليتة وكما 
قال النيب للذي سأله عن ركوب هديه اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا الثاين أنه لو كانت اإلباحة 

الضرورة فقط لثبت البدل يف ذمته كسائر األموال والنيب مل يأمره ببدل وتأخري البيان عن وقت  إمنا هي ألجل
  احلاجة ممتنع 

  الثالث أن لفظ احلديث يف كتاب أيب داود ليس فيه للضرورة ذكر فإنه قال ياغالم مل ترمي النخل قال آكل 
لحمل فأباح له الساقط ومنعه من الرمي ملا فيه من فقال ال ترم النخل وكل ما سقط فأخربه أنه يرميها لألكل ال ل

  كثرة األذى ورواه الترمذي ولفظه قال يارافع مل ترمي خنلهم قال قلت يارسول اهللا اجلوع 
  قال ال ترم وكل ما وقع أشبعك اهللا فهذا اللفظ ليس معارضا لألول 

  وكالمها يدل على إباحة األكل وأن اإلباحة عند اجلوع أوىل 
على اجلواز أيضا حديث عباد بن شرحبيل وقد ذكره أبو داود يف الباب وهو صحيح اإلسناد واالستدالل  ومما يدل

  به يف غاية الظهور 
  وقد تلكف بعض الناس رده بإنه مل حيدث به عن أيب بشر إال جعفر بن إياس وهذا تكلف بارد 

  فإن أبا بشر هذا من احلفاظ الثقات الذين مل تغمز قناهتم 
  خرون ما هو أبعد من هذا وتكلف آ

  فقالوا احلديث رواه ابن ماجه والنسائي ولفظه فأقره النيب فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام 
  قالوا فاملأمور له بالوسق هو األنصاري صاحب احلائط وكان هذا تعويضا من النيب له عن 



  سنبله وهذا خطأ بني 
  عباد بن شرحبيل والسياق ال يدل إال عليه  فإن املأمور له بالوسق إمنا هو آكل السنبل

  والنيب رد إليه ثوبه وأطعمه وسقا 
  ولفظ أيب داود صريح يف ذلك فإنه قال فرد علي ثويب وأعطاين وسقا 

  ومما يدل على اجلواز أيضا ما رواه الترمذي 
خل حائطا فليأكل وال يتخذ حدثنا ابن أيب الشوارب حدثنا حيىي بن سليم عن عبيد اهللا بن عمر عن النيب قال من د

خبنة وهذا احلديث وإن كان معلوال قال الترمذي يف كتاب العلل الكبري له سألت حممدا عن هذا احلديث فقال حيىي 
  بن سليم يروي أحاديث عن عبيد اهللا يهم فيها 

  مت كالمه 
  وقال حيىي بن معني هذا احلديث غلط 

  ه الصدق وليس باحلافظ وال حيتج به وقال أبو حامت الرازي حيىي بن سليم هذا حمل
وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر احلديث عن عبيد اهللا بن عمرو ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إىل 

  أصوهلم لكان هذا احلديث حجة على قوهلم 
حلكموا له ومل  ألن حيىي بن سليم من رجال الصحيحني وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غريه فيه
  يلتفتوا إىل من خالفه ولو كان أوثق وأكثر فكيف إذا روى مامل خيالف فيه بل له أصول ونظائر 

  ولكنا ال نرضى هبذه الطريقة فاحلديث عندنا معلول وإمنا سقناه اعتبارا ال اعتمادا 
  واهللا أعلم 

الغريب عن ابن جريج عن عطاء قال رخص  فإن قيل فما تصنعون باحلديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف
  رسول اهللا للجائع املضطر إذا مر باحلائط أن يأكل منه وال يتخذ خبنة وهذا التقييد يبني املراد من سائر األحاديث 

قيل هذا من املراسيل اليت ال حيتج هبا فضال عن أن يعارض هبا املسندات الصحيحة مث ولو كان حجة فهو ال خيالف 
من األحاديث بل منطوقه يوافقنا ومفهومه يدل على أن غري املضطر خيالف املضطر يف ذلك وهذا حق ما ذكرنا 

  واملفهوم ال عموم له بل فيه تفصيل 
  ومما يدل على اجلواز أيضا حديث أيب سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم 

تفرد به وكان قد اختلط يف آخر عمره ورواه ابن حبان يف صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا اجلريري 
  والذي رواه عنه يزيد بن هارون وإمنا روى عنه بعض االختالط فجوابه من وجهني 

  أحدمها أن محاد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته 
  ذكره البيهقي أيضا 

  ومساع محاد منه قدمي 
  يز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه الثاين أن هذا إمنا يكون علة إذا كان الراوي ممن ال مي

  وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع يف حديثه بعض االختالط فإهنم مييزون حديثه وينتقونه 
هذا مع أن حديثه موافق ألحاديث الباب كأحاديث مسرة ورافع بن عمرو وعبد اهللا بن عمرو وعباد بن شرحبيل 

  ه أصال وهذا يدل على أنه حمفوظ وأن ل
  وهلذا صححه ابن حبان وغريه 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد استشكل قوله صلى اهللا عليه و سلم ما خرجوا منها أبدا ومل يزالوا 
  فيها مع كوهنم لو فعلوا ذلك مل يفعلوه إال ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولني 

هلم إياها معصية يف نفس األمر وكان الواجب عليهم أن اليبادروا وأن يتثبتوا حىت يعلموا واجلواب عن هذا أن دخو
هل ذلك طاعة هللا ورسوله أم ال فأقدموا على اهلجوم واالقتحام من غري تثبت وال نظر فكانت عقوبتهم أهنم مل يزالوا 

  فيها 
  وقوله أبدا ال يعطي خلودهم يف نار جهنم 

  ن نار الدنيا فإن اإلخبار إمنا هو ع
  واألبد كثريا ما يراد به أبد الدنيا 

قال تعاىل يف حق اليهود ولن يتمنوه أبدا وقد أخرب عن الكفار أهنم يتمنون املوت يف النار ويسألون رهبم أن يقضي 
  عليهم باملوت 

أغضبوه حىت فعل وقد جاء يف بعض الروايات أن هذا الرجل كان مازحا وكان معروفا بكثرة املزاح واملعروف أهنم 
  ذلك 

ويف احلديث دليل أن على من أطاع والة األمر يف معصية اهللا كان عاصيا وأن ذلك ال ميهد له عذرا عند اهللا بل إمث 
  املعصية الحق له وإن كان لوال األمر مل يرتكبها 

  وعلى هذا يدل هذا احلديث وهو وجهه 
  وباهللا التوفيق 

ه اهللا قال بعض أهل العلم إمنا أمر هلم بنصف العقل بعد علمه بإسالمهم ألهنم قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمح
  قد أعانوا على أنفسهم مبقامهم بني ظهراين الكفار فكانوا كمن هلك جبناية نفسه وجناية غريه 

  وهذا حسن جدا 
م والطارق يأنس هبا والذي يظهر من معىن احلديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعالمتهم وهي تدعو إليه

  فإذا أمل هبا جاور أهلها وساملهم 
فنار املشركني تدعو إىل الشيطان وإىل نار اآلخرة فإهنا إمنا توقد يف معصية اهللا ونار املؤمنني تدعو إىل اهللا وإىل طاعته 

الكثري اجلليل وإعزاز دينه فكيف تتفق الناران وهذا شأهنما وهذا من أفصح الكالم وأجزله املشتمل على املعىن 
  بأوجز عبارة 

وقد روى النسائي من حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول اهللا ما أتيتك حىت حلفت أكثر من 
  عددهن ألصابع يديه أن ال آتيك وال آيت دينك وإين كنت امرءا ال أعقل شيئا إال علمين اهللا ورسوله 

  قال  وإين أسألك بوجه اهللا مب بعثك ربنا إلينا

  باإلسالم 
  قلت وما آيات اإلسالم قال أن تقول أسلمت وجهي إىل اهللا وختليت وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة 

كل املسلم على املسلم حمرم أخوان نصريان ال يقبل اهللا من مشرك بعد ما يسلم عمال أو يفارق املشركني إىل 
  املسلمني 



هللا عليه و سلم من جامع املشرك وسكن معه فإنه مثله ويف وقد ذكر أبو داود من حديث مسرة عن النيب صلى ا
  املراسيل أليب داود عن مكحول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تتركوا الذرية إزاء العدو 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي قال قدم على النيب صلى اهللا عليه 
  فأمرين ببيع أخوين فبعتهما وفرقت بينهما  و سلم بسيب

  مث أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم وأخربته 
  فقال أدركهما وارجتعهما وبعهما مجيعا وال تفرق بينهما أخرجه احلاكم وقال هو صحيح على شرطهما ومل خيرجاه 

عليه و سلم يقول من فرق بني ويف جامع الترمذي من حديث أيب أيوب األنصاري قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 
  اجلارية وولدها فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة قال الترمذي حسن غريب 

  وأخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه وليس كما قاله 
  فإن إسناده حسني بن عبد اهللا ومل خيرج له يف الصحيحني 

  وقال أمحد يف حديثه مناكري 
  فيه نظر وقال البخاري 

  ولفظ الترمذي فيه من فرق بني والدة وولدها 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف صحيح احلاكم من حديث عبادة بن الصامت قال هنى رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه و سلم أن يفرق بني األم وولدها فقيل يارسول اهللا إىل مىت قال حىت يبلغ الغالم وحتيض اجلارية وقال

  صحيح اإلسناد ومل خيرجاه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد ذكر أبو عمر بن عبد الرب هذا احلديث وزاد فيه واضربوا عنقه بدل 
واضربوه قال عبد احلق هذا حديث يدور على صاحل بن حممد وهو منكر احلديث ضعيفه ال حيتج به ضعفه البخاري 

  وغريه 
  انتهى 

س الدين بن القيم رمحه اهللا وعلة هذا احلديث أنه من رواية زهري بن حممد عن عمرو بن شعيب قال احلافظ مش
  وزهري هذا ضعيف 

  قال البهيقي وزهري هذا يقال هو جمهول وليس باملكي وقد رواه أيضا مرسال 

 به أنه أشرك بينهم يف قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحيتمل قوهلا أسهم لنا كما أسهم للرجال أهنا تعين
  أصل العطاء ال يف قدره 

  فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال ال أنه أعطاهن بقدرهم سواء 
  واهللا أعلم 



  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا األعلى لألعلى واألسفل لألسفل 
  ونظريه يف ذلك اجلنازة بالكسر للسري واجلنازة بالفتح للميت 

  ضهم من ذلك الدجاج بالفتح للديكة والدجاج بالكسر لإلناث قال بع

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب بكرة أنه شهد النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم أتاه بشري يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه يف حجر عائشة فقام فخر ساجدا 

ضا عن عبد الرمحن بن عوف قال خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فتوجه حنو صدقته فدخل فاستقبل ويف املسند أي
القبلة فخر ساجدا فأطال السجود مث رفع رأسه وقال إن جربيل أتاين فبشرين فقال إن اهللا عزوجل يقول لك من 

  صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت هللا شكرا 

  مام أمحد أيضا أن عليا سجد حني وجد ذا الثدية يف اخلوارج مقتوال ويف مسند اإل
  ويف سنن سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق سجد حني جاءه قتل مسيلمة الكذاب 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال عبد احلق إسناد هذا احلديث ضعيف 
  عن أبيه  وقال ابن القطان يرويه حبيب بن خمنف وهو جمهول

  وفيه أبو رملة عامر بن أيب رملة ال يعرف إال به 
  انتهى 

وقد روى أمحد يف مسنده عن أيب رزين العقيلي أنه قال يارسول اهللا إنا كنا نذبح يف رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم 
  من جاءنا 

  فقال ال بأس بذلك 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع  ويف املسند أيضا وسنن النسائي عن احلارث بن عمرو أنه لقي رسول
  قال فقال رجل يارسول اهللا الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء مل يفرع ومن شاء عتر ومن شاء مل يعتر 

  يف الغنم أضحية 
  وسيأيت بعد هذا يف باب العترية قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف كل سائمة من الغنم فرع 

  يث تدل على مشروعيته فهذه األحاد
وقال ابن املنذر ثبت أن عائشة قالت أمر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الفرعة من كل مخسني بواحدة قال وروينا 

عن نبيشة اهلذيل قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يارسول اهللا إنا كنا نعتر عترية يف اجلاهلية يف 
ل سائمة فرع اختصر احلديث وسيأيت لفظه قال وخرب عائشة وخرب نبيشة ثابتان قال رجب فما تأمرنا فقال يف ك

وقد كانت العرب تفعل ذلك يف اجلاهلية وفعله بعض أهل اإلسالم فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم هبما مث هنى 
ه إياهم عنهما ومعلوم أن عنهما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ال فرع وال عترية فانتهى الناس عنهما لنهي

النهي ال يكون إال عن شيء قد كان يفعل وال نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
كان هناهم عنهما مث أذن فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله يف حديث نبيشة إنا كنا نعتر عترية يف 

ا يف اجلاهلية ويف إمجاع عوام علماء األمصار على عدم استعماهلم ذلك وقوف عن األمر اجلاهلية وإنا كنا نفرع فرع
  هبما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان ملا قلنا 



  وقد كان ابن سريين من بني أهل العلم يذبح العترية يف شهر رجب وكان يروي فيها شيئا 
  وهنا يف رجب آخر كالم ابن املنذر وكان الزهري يقول الفرعة أول نتاج والعترية شاة كانوا يذحب

  وقال أبو عبيد هذا منسوخ وكان إسحاق بن راهويه حيمل قوله ال فرع وال عترية أي ال جيب ذلك 
  وحيمل هذه األحاديث على اإلذن فيها 

  قال احلازمي وهذا أوىل مما سلكه ابن املنذر 

يف أمواهلم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته ال يعدوه وقال الشافعي الفرعة شيء كان أهل اجلاهلية يطلبون به الربكة 
رجاء الربكة فيما يأيت بعده فسألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال افرعوا إن شئتم أي اذحبوا إن شئتم وكانوا 

يسألونه عما يصنعونه يف اجلاهلية خوفا أن يكون ذلك مكروها يف اإلسالم فأعلمهم أنه ال بركة هلم فيه وأمرهم أن 
  يعدوه مث حيملون عليه يف سبيل اهللا 

  قال البيهقي أو يذحبونه ويطعمونه كما يف حديث نبيشة 
  قال الشافعي وقوله الفرعة حق أي ليست بباطل ولكنه كالم عريب خيرج على جواب السائل 

منا هو ال فرعة قال الشافعي وروي عنه صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال فرع وال عترية وليس باختالف من الرواة إ
وال عترية واجبة واحلديث اآلخر يف الفرعة والعترية يدل على معىن هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو 

  حيمل عليه يف سبيل اهللا 
  والعترية هي الرجبية 

  وهي ذبيحة كان أهل اجلاهلية يتربرون هبا يف رجب 
  على معىن ال عترية الزمة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال عترية 

وقوله حني سئل عن العترية اذحبوا هللا يف أي شهر كان وبروا هللا وأطعموا أي اذحبوا إن شئتم واجعلوا الذبح هللا ال 
  لغريه يف أي شهر كان ال أهنا يف رجب دون ما سواه من الشهور 

  آخر كالمه 
  وقال أصحاب أمحد ال يسن شيء من ذلك 

  ة وهذه ا ألحاديث منسوخ
  قال الشيخ أبو حممد ودليل النسخ أمران 

  أحدمها أن أبا هريرة هو الذي روى حديث ال فرع وال عترية وهو متفق عليه 
  وأبو هريرة متأخر اإلسالم أسلم يف السنة السابعة من اهلجرة 

  والثاين أن الفرع والعترية كان فعلهما أمرا متقدما على اإلسالم 
 نسخه واستمرار النسخ من غري رفع له قال ولو قدرنا تقدم النهي على األمر هبا فالظاهر بقاؤهم عليه إىل حني

  لكانت قد نسخت مث نسخ ناسخها 
  وهذا خالف الظاهر 

  فإذا ثبت هذا فإن املراد باخلرب نفي كوهنا سنة ال حترمي فعلها وال كراهته 
  للصدقة به أو إطعامه مل يكن ذلك مكروها  فلو ذبح إنسان ذبيحة يف رجب أو ذبح ولد الناقة حلاجته إىل ذلك أو



  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد اختلف الناس يف هذا احلديث ويف حكمه 
  فقالت طائفة ال يصح رفعه وإمنا هو موقوف 

ن محيد قال الدارقطين يف كتاب العلل ووقفه عبد اهللا بن عامر األسلمي وحيىي القطان وأبو ضمرة عن عبدالرمحن ب
  عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله 

  ووقفه يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قوهلا 
  ووقفه ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبدالرمحن عن أيب سلمة عن أم سلمة 

  قوهلا ووقفه عبدالرمحن بن حرملة وقتادة وصاحل بن حسان عن سعيد قوله 
  واحملفوظ عن مالك موقوف 

  الدارقطين والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه يف ذلك آخرون فصححوا رفعه قال 
  منهم مسلم بن احلجاج ورواه يف صحيحه مرفوعا 

  ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح 
  ومنهم ابن حبان خرجه يف صحيحه 

  ا غلطا وأودعه مسلم يف كتابه ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه ال يكون مثله
وصححه غري هؤالء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبدالرمحن بن محيد عن سعيد عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وقفوه وال مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة بل هو املعتاد من خطاب النيب وليس شعبة وسفيان يدون هؤالء الذين 

صلى اهللا عليه و سلم يف قوله ال يؤمن أحدكم أيعجز أحدكم أحيب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط إذا جاء أحدكم 
  خادمه بطعامه وحنو ذلك 

  وأما اختالفهم يف متنه فذهبت إليه طائفة من التابعني ومن بعدهم 
  هب إليه سعيد بن فذ

  املسيب وربيعة بن أيب عبدالرمحن وإسحاق بن راهويه واإلمام أمحد وغريهم 
  وذهب آخرون إىل أن ذلك مكروه ال حمرم 

  ومحلوا احلديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أمحد منهم أبو يعلى وغريه 
  ة وأصحابه وذهبت طائفة إىل اإلباحة وأنه غري مكروه وهو قول أيب حنيف

والذين مل يقولوا به منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم من قال هذا خالف احلديث الثابت 
  عن عائشة املتفق على صحته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يبعث هبديه ويقيم حالال ال حيرم عليه شيء 

تيار ال واجب قيل له روى مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اخ
عن عائشة قالت أنا فتلت قالئد هدي النيب صلى اهللا عليه و سلم بيدي مث قلدها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  دي مث بعث هبا مع أيب بكر فلم حيرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيء أحله اهللا له حىت حنر اهل
قال الشافعي ويف هذا داللة على ما وصفت وعلى أن املرء ال حيرم ببعثه هبديه يقول البعث باهلدي أكثر من إرادة 

  األضحية 
ومنهم من رد هذا احلديث خبالفه للقياس ألنه ال حيرم عليه الوطء واللباس والطبيب فال حيرم عليه حلق الشعر وال 

  تقليم الظفر 



  يث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه وأسعد الناس هبذا احلد
وأما حديث عائشة فهو إمنا يدل على أن من بعث هبديه وأقام يف أهله فإنه يقيم حالال وال يكون حمرما بإرسال 

  اهلدي ردا على من قال من السلف يكون بذلك حمرما وهلذا روت عائشة ملا حكي هلا هذا احلديث 
  اد أن يضحي أمسك يف العشر عن أخذ شعره وظفره وحديث أم سلمة يدل على أن من أر

  خاصة فأي منافاة بينهما وهلذا كان أمحد وغريه يعمل بكال احلديثني هذا يف موضعه وهذا يف موضعه 
  وقد سأل اإلمام أمحد أو غريه عبد الرمحن بن مهدي عن هذين احلديثني فقال هذا له وجه وهذا له وجه 

  لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما  ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما
  وجيب تنزيل العام على ما عدا مدلول اخلاص توفيقا بني األدلة 

وجيب محل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يكن ليفعل ما 
  هنى عنه وإن كان مكروها 

  يباشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب  وأيضا فعائشة إمنا تعلم ظاهر ما
  وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظفر مما ال يفعل يف األيام العديدة إال مرة 

  فهي مل خترب بوقوعه منه صلى اهللا عليه و سلم يف عشر ذي احلجة وإمنا قالت مل حيرم عليه شيء 
  ض حديث أم سلمة وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فال يعار

  والظاهر أهنا مل ترد ذلك حبديثها وما كان كذلك فاحتمال ختصيصه قريب فيكفي فيه أدىن دليل 
  وخرب أم سلمة صريح يف النهي فال جيوز تعطيله أيضا 
  فأم سلمة خترب عن قوله وشرعه ألمته فيجب امتثاله 

  صري بذلك حمرما حيرم عليه ما حيرم على احملرم وعائشة خترب عن نفي مستند إىل رؤيتها وهي إمنا رأت أنه ال ي
  ومل خترب عن قوله إنه ال حيرم على أحدكم بذلك شيء 

  وهذا ال يعارض صريح لفظه 
وأما رد احلديث بالقياس فلو مل يكن فيه إال أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك يف رد القياس ومعلوم أن رد 

  بالقياس وباهللا التوفيق  القياس بصريح السنة أوىل من رد السنة
كيف وأن حترمي النساء والطيب واللباس أمر خيتص باإلحرام ال يتعلق بالضحية وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه 

  من متام التعبد باألضحية وقد تقدم حديث عبد اهللا بن عمرو أول الباب 

النيب صلى اهللا عليه و سلم توفري الشعر  وقوله تأخذ من شعرك وحتلق عانتك فتلك متام أضحيتك عند اهللا فأحب
  والظفر يف العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من متامها عند اهللا 

وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى اهللا عليه و سلم شرع هلم إذا ذحبوا عن الغالم عقيقته أن حيلقوا رأسه فدل على أن 
  حلق رأسه مع الذبح أفضل وأوىل وباهللا التوفيق 

افظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا ال يصح فإن قوله ألحد هؤالء ولن جتزىء عن أحد بعدك وال قال احل
  رخصة فيها ألحد بعدك ينفي تعدد الرخصة 

وقد كنا نستشكل هذه األحاديث إىل أن يسر اهللا بإسناد صحتها وزوال إشكاهلا فله احلمد فنقول أما حديث أيب 



ته وأن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال له يف اجلذعة من املعز ولن جتزىء عن أحد بردة بن نيار فال ريب يف صح
  بعدك وهذا قطعا ينفي أن تكون جمزئة عن أحد بعده 

  وأما حديث عقبة بن عامر فإمنا وقع فيه اإلشكال من جهة أنه جاء يف بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة 
عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود  وقد ثبت يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا

فذكره للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال ضح به أنت فظن من قال إن العتود هو اجلذع من ولد املعز 
  فاستشكله وقوى هذا اإلشكال عنده رواية حيىي بن بكري عن الليث يف هذا احلديث وال رخصة فيها ألحد بعدك 

  ن العتود من ولد املعز ما قوي ورعي وأيت عليه حول قاله اجلوهري وكذلك كالم غريه من أئمة اللغة قريب منه ولك
  قال بعضهم ما بلغ السفاد 

  وقال بعضهم ما قوي وشب 
وغري هذا فيكون هو الثين من املعز فتجوز الضحية به ومن رواه فبقي جذع مل يقل فيه جذع من املعز ولعله ظن أن 

ود هو اجلذع من املاعز فرواه كذلك واحملفوظ فبقي عتود ويف لفظ فأصابين جذع وليس يف الصحيح إال هاتان العت
  اللفظتان 

  وأما جذع من املعز فليس يف حديث عقبة فال إشكال فيه 
  فإن قيل فما وجه قوله وال رخصة فيها ألحد بعدك 

أصحاب الصحيحني ولو كانت يف احلديث لذكروها ومل  قيل هذه الزيادة غري حمفوظة يف حديثه وال ذكرها أحد من
  حيذفوها فإنه ال جيوز اختصار مثلها وأكثر الرواة ال يذكرون هذه اللفظة 

  وأما حديث زيد بن خالد اجلهين فهو واهللا أعلم حديث عقبة بن عامر اجلهين بعينه 
ا إمنا كانت مع عقبة بن عامر اجلهين واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه امسه وأن قصة العتود وقسمة الضحاي

  وهي اليت رواها أصحاب الصحيح 
مث إن اإلشكال يف حديثه إمنا جاء من قوله فقلت إنه جذع من املعز وهذه اللفظة إمنا ذكرها عن أيب إسحاق السبيعي 

  أمحد بن خالد الوهيب عنه 

يق سليمان بن يسار عن مكحول أن رسول اهللا قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن حزم من طر
  صلى اهللا عليه و سلم قال ضحوا باجلذعة من الضأن والثنية من املعز وهذا مرسل 

٨   

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث له علل 
  احدمها أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله 

ئب اختلط يف آخر عمره واختلف يف االحتجاج حبديثه وإمنا أخرج له البخاري مقرونا بأيب الثانية أن عطاء بن السا
  بشر 

  الثالثة أن فيه عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حامت الرازي ال حيتج حبديثه فإنه يأتى باملناكري 
 عليه و سلم وجمادلتهم إياه إمنا كان بعد الرابعة أن سورة األنعام مكية باتفاق وجميء اليهود إىل النيب صلى اهللا
  قدومه املدينة وأما مبكة فإمنا كان جداله مع املشركني عباد األصنام 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحديث جابر قال ابن القطان فيه عبيد اهللا بن زياد القداح وفيه عتاب بن 
نكرة وأنه اختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه قال وهذا من بشر احلراين زعموا أنه روى بآخره أحاديث م

الوسواس وال يضره ذلك فإن كل واحد منهما مبحمل صحيح ويف الباب حديث ابن عمر يرفعه ذكاة اجلنني ذكاة 
  أمه أشعر أو مل يشعر ذكره الدارقطين 

  وله علتان إحدامها أن الصواب وقفه قاله الدارقطين 
رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن جماهد وضعف البخاري مبارك بن جماهد وقال أبو حامت الرازي والثانية أنه من 

  ما أرى حبديثه بأسا 
  وقوله يف بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكاة أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال ذكاة اجلنني كذكاة أمه 

جوه أحدها أن سياق احلديث يبطله فإهنم سألوا النيب قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا باطل من و
صلى اهللا عليه و سلم عن اجلنني الذي يوجد يف بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما تومهوه 

ذكاة  من كونه ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له ألنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها وأجزاء املذبوح ال تفتقر إىل
  مستقلة 

واحلمل ما دام جنينا فهو كاجلزء منها ال ينفرد حبكم فإذا ذكيت األم أتت الذكاة على مجيع أجزائها اليت من مجلتها 
  اجلنني فهذا هو القياس اجللي لو مل يكن يف املسألة نص 

قوله ذكاته كذكاة أمه الثاين أن اجلواب ال بد وأن يقع عن السؤال والصحابة مل يسألوا عن كيفية ذكاته ليكون 
جوابا هلم وإمنا سألوا عن أكل اجلنني الذي جيدونه بعد الذبح فأفتاهم بأكله حالال جبريان ذكاة أمه عليه وأنه ال 

  حيتاج إىل أن ينفرد بالزكاة 
الثالث أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعظم اخللق فهما ملراده بكالمه وقد فهموا من هذا احلديث 

  اكتفاءهم بذكاة األم عن ذكاة اجلنني وأنه ال حيتاج أن ينفرد بذكاة بل يؤكل 
قال عبد اهللا بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولون إذا أشعر اجلنني فذكاته 

  ذكاة أمه وهذا إشارة إىل مجيعهم 
خالف ما قالوه إىل أن جاء النعمان فقال ال حيل ألن ذكاة  قال ابن املنذر كان الناس على إباحته ال نعلم أحدا منهم

  نفس ال تكون ذكاة نفسني 
الرابع أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة ختتلف بالقدرة والعجز فذكاة الصيد املمتنع جبرحه يف أي موضع 

م أن اجلنني ال يتوصل إىل ذحبه كان خبالف املقدور عليه وذكاة املتردية ال ميكن إال بطعنها يف أي موضع كان ومعلو
  بأكثر من ذبح أمه فتكون ذكاة أمه ذكاة له هو حمض القياس 

  اخلامس أن قوله ذكاة اجلنني ذكاة أمه مجلة خربية جعل اخلرب فيها نفس املبتدأ 
كان  فهي كقولك غذاء اجلنني غذاء أمه وهلذا جعلت اجلملة لتتميم إن وخربها يف قوله فإن ذكاته ذكاة أمه وإذ

هكذا مل جيز يف ذكاة أمه إال بالرفع وال جيوز نصبه لبقاء املبتدأ بغري خرب فيخرج الكالم عن اإلفادة والتمام إذ اخلرب 
  حمل الفائدة وهو غري معلوم 

السادس أنه إذا نصب ذكاة أمه فال بد وأن جيعل األول يف تقدير فعل لينتصب عنه املصدر ويكون تقديره يذكي 
  أمه وحنوه اجلنني ذكاة 

ولو أريد هذا املعىن لقيل ذكوا اجلنني ذكاة أمه أو يذكى كما يقال اضرب زيدا ضرب عمرو وينتصب الثاين على 



معىن اضرب زيدا ضرب عمرو فهذا ال جيوز وليس هو كالما عربيا إال إذا نصب اجلزآن معا فتقول ذكاة اجلنني 
  ذكاة أمه وهذا 

ديث قاطبة فهو أيضا ممتنع فإن املصدر البد له من فعل يعمل فيه فيؤول التقدير مع أنه خالف رواية الناس وأهل احل
  إىل ذكوا ذكاة اجلنني ذكاة أمه ويصري نظري قولك ضرب زيد ضرب عمرو تنصبهما 

وتقديره اضرب ضرب زيد ضرب عمرو وهذا إمنا يكون يف املصدر بدال من اللفظ بالفعل إذا كان منكرا حنو ضربا 
  زيد زيد أي ضرب 

وهلذا كان قولك ضربا زيدا كالما تاما وقولك ضرب زيد ليس بكالم تام فإن األول يتضمن اضرب زيدا خبالف 
الثاين فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معىن اجلملة فأما إذا أضفته وقلت ضرب زيد فإنه يصري مفردا وال جيوز تقديره 

إمنا يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حيا وحينئذ فال  باضرب زيد ويدل على بطالنه الوجه السابع وهو أن اجلنني
يؤكل حىت يذكى ذكاة مستقبلة ألنه حينئذ له حكم نفسه وهم مل يسألوا عن هذا وال أجيبوا به فال السؤال دل 

عليه وال هو جواب مطابق لسؤاهلم فإهنم قالوا نذبح البقرة أو الشاة يف بطنها اجلنني أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن 
ئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فهم إمنا سألوه عن أكله أحيل هلم أم ال فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع يف ش

  أوهامهم من كونه ميتة بأنه ذكى بذكاة األم 
ومعلوم أن هذا اجلواب والسؤال ال يطابق ذكوا اجلنني مثل ذكاة أمه بل كان اجلواب حينئذ ال تأكلوه إال أن خيرج 

  ذكاته مثل ذكاة أمه وهذا ضد مدلول احلديث واهللا أعلم حيا ف
وهبذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح ابن جىن وغريه يف إعراب هذا احلديث حيث قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف 

  حمذوف أي ذكاة اجلنني مثل ذكاة أمه 
وأما إذا أوقع يف اللبس فإنه متتنع وما  وحذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه كثري وهذا إمنا يكون حيث ال لبس

  تقدم كاف يف فساده وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فإنه حكي أن حممد بن سريين قال حلبيب بن الشهيد اذهب إىل احلسن 
  فاسأله ممن مسع حديث العقيقة فذهب إليه فسأله فقال مسعته من مسرة 

  ل إنه مل يسمع منه وهذا يرد على من قا

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال سالم بن أيب مطيع عن قتادة ويسمى ذكره أبو داود وهو الذي 
  صححه وقال إياس بن دغفل عن احلسن ويسمى 

  واختلف يف حكمها أيضا فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه كما ذكر أبو داود 
  يهم يف هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا مذهبه فهو واهللا أعلم بريء من عهدهتا وهذا يدل على أن مهاما مل 

  وقد روى عن احلسن مثل قول قتادة 
  وكره آخرون التدمية منهم أمحد ومالك والشافعي وابن املنذر 

  قال ابن عبدالرب ال أعلم أحدا قال هذا يعين التدمية إال احلسن وقتادة 
  لم وكرهوه وأنكره سائر أهل الع



وقال مهنا بن حيىي الشامي ذكرت أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل حديث يزيد بن عبداملزىن عن أبيه أن النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم قال يعق عن الغالم وال ميس رأسه بدم فقال أمحد ما أظرفه ورواه ابن ماجه يف سننه ومل يقل عن أبيه 

سلم قال أميطوا عنه األذى والدم أذى فكيف يؤمر بأن يصاب باألذى ويلطخ واحتجوا بأن النيب صلى اهللا عليه و 
  به واحتجوا بأن الدم جنس فال يشرع إصابة الصيب به كسائر النجاسات من البول وغريه 

  واحتجوا أيضا حبديث بريدة الذي ذكره أبو داود يف آخر الباب وسيأيت 
  اإلسالم أبطله كما قاله بريدة واحتجوا بأن هذا كان من فعل اجلاهلية فلما جاء 
  وقوله ويسمى ظاهره أن التسمية تكون يوم سابعه 

  وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسى ابنه إبراهيم ليلة والدته 
  وثبت عنه أنه مسى الغالم الذي جاء به أنس وقت والدته فحنكه ومساه عبد اهللا 

  ل بن سعد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مسى املنذر بن أسود املنذر حني ولد وثبت يف الصحيحني من حديث سه
وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بتسمية املولود 

  يوم سابعه ووضع األذى عنه والعق وقال هذا حديث حسن غريب 
  نه فإهنا متفق عليها كلها وال تعارض بينها واألحاديث اليت ذكرناها أصح م

  فاألمران جائزان 
وقوله وحيلق رأسه قد جاء هذا أيضا يف مسند اإلمام أمحد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لفاطمة ملا ولدت 

  احلسن احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على املساكني واألوقاص يعين أهل الصفة 
  يف سننه أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا وروى سعيد بن منصور 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا احتج هبذا من يقول الذكر واألنثي يف العقيقة سواء ال يفضل أحدمها على 
  اآلخر وأهنا كبش كبش كقول مالك وغريه 

  واحتج األكثرون حبديث أم كرز املتقدم 
ديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرهم عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة واحتجوا حب

  رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
ورواه أمحد هبذا اللفظ وله فيه لفظ آخر أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نعق عن اجلارية شاة وعن الغالم 

  أيضا  شاتني وهذا اللفظ البن ماجه
واحتجوا أيضا مبا رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده وفيه ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه 

  فلينسك عن الغالم شاتان مكافأتان وعن اجلارية شاة وسيأيت 

  باب قالوا وأما قصة عقه عن احلسن واحلسني فذلك يدل على اجلواز وما ذكرناه من األحاديث صريح يف االستح
وقال آخرون مولد احلسن واحلسني كان قبل قصة أم كرز فإن احلسن ولد عام أحد واحلسني يف العام القابل وأما 

حديث أم كرز فكان مساعها له من النيب صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية ذكره النسائي فهو متأخر عن قصة 
  احلسن واحلسني 

على أن األنثى على النصف من الذكر يف مرياثها وشهادهتا ودينها وعتقها  قالوا وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت



كما روى اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أيب أمامة وغريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
ميا امرىء سلم قال أميا امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار جيزىء بكل عضو منه عضوا منه وأ

مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزىء بكل عضوين منهما عضوا منه اللفظ للترمذي فحكم 
  العقيقة موافق هلذه األحكام كما أنه مقتضى النصوص واهللا أعلم 

  واهللا املوفق 
د بن أسلم عن رجل من بين قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال ابن عبدالرب يف حديث مالك عن زي

  ضمرة عن أبيه أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العقيقة فقال ال أحب العقوق وكأنه كره اإلسم 
قال أبو عمر وال أعلم روى معىن هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إال من هذا الوجه ومن حديث عمرو 

  بن شعيب 

أحسن أسانيده ما ذكره عبدالرزاق قال أخربنا داود بن قيس قال مسعت عمرو بن وقد اختلف فيه على عمرو و
شعيب حيدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العقيقة فذكره وهذا سامل من العلتني 

  أعين الشك يف جده ومن علي بن واقد 

  اه البزار يف مسنده من حديث عائشة مبثله قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ولكن قد رو
وقالت فأمرهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن جيعلوا مكان الدم خلوقا وقد روى أبو أمحد بن عدي من حديث 

إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  زلة الدم يعين يف العقيقة و سلم اخللوق مبن

  وإبراهيم هذا قال عبد احلق ال أعلم أحدا وثقه إال أمحد بن حنبل وأما الناس فضعفوه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويروى مثل ذلك من حديث عبد اهللا بن عمرو وسيأيت آخر الباب 
  والكالم عليه 

ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أرسلت ويف مسند اإلمام أمحد من حديث إبراهيم عن 
  الكلب فأكل من الصيد فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه وإذا أرسلت فقتل ومل يأكل فكل فإمنا أمسك على صاحبه 

  فاختلف يف إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد 
بيد بن عمري وسعيد بن جبري وأبو بردة وسويد فمنعه ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وطاوس والشعيب والنخعي وع

بن غفلة وقتادة وغريهم وهو قول إسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أصح الروايتني عن أمحد وأشهرمها وأحد قويل 
  الشافعي 

وأباحه طائفة يروي ذلك عن سعد بن أيب وقاص وسلمان ويروي عن أيب هريرة أيضا وعن ابن عمر رواه أمحد 
  ل مالك والشافعي يف القول اآلخر وأمحد يف إحدى الروايتني عنهم وبه قا

  واحتجوا حبديث أيب ثعلبة املتقدم وحديث عبد اهللا بن عمرو الذي ذكره أبو داود يف آخر الباب 
واحتجوا مبا رواه عبد امللك بن حبيب عن أسد بن موسى وهو أسد السنة عن ابن أيب زائدة عن الشعيب عن عدي 

يب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنو حديث أيب ثعلبة يف جوار األكل منه إذا أكل واحتجوا أيضا مبا بن حامت عن الن
رواه الثوري عن مساك عن مري بن قطري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما كان من كلب ضار أمسك عليك 



  فكل قلت وإن أكل قال نعم ذكر هذين احلديثني ابن حزم 
  عبد امللك وعلى أسد بن موسى وتعلق يف األول على 

  وتعلق يف الثاين على مساك وأنه كان يقبل التلقني ذكره النسائي وعلى مري بن قطري 

وقد تقدم تعليل حديث أيب ثعلبة بداود بن عمرو وهو ليس باحلافظ قال فيه ابن معني مرة مستور قال أمحد خيتلفون 
من أصح ما روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم الشعيب  يف حديث أيب ثعلبة على هشيم وحديث الشعيب عن عدي

  يقول كان جاري وربيطي فحديثي والعمل عليه 
وسلكت طائفة مسلك اجلمع بني احلديثني فقال اخلطايب ميكن أن يوفق بني احلديثني مث ذكر ابن القيم ما ذكره عنه 

تقدير الصحة وحممل حديث عدي يف املنع على املنذري مث قال والصواب يف ذلك أنه ال تعارض بني احلديثني على 
ما إذا أكل منه حال صيده ألنه إمنا صاده لنفسه وحممل حديث أيب ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقبله 

وهنى عنه مث أقبل عليه فأكل منه فإنه ال حيرم ألنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها 
  م عنده فالفرق بني أن يصطاد ليأكل أو يصطاد مث يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح صاحبها أو من حل

  فهذا أحسن ما جيمع به بني احلديثني 
  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال عبد احلق احملفوظ موقوف على علي وقد روى من حديث جابر 
بن القطان علة حديث علي أنه من رواية عبد الرمحن بن قيس وال يعرف يف ولكن يف إسناده حرام بن عثمان وقال ا

  رواة األخبار 
قال وعلته أيضا أنه مسع شيوخا من بين عمرو بن عوف خالد بن سعيد وعبد اهللا بن أيب أمحد قال قال علي فخالد 

له يقال له إمساعيل بن عبد اهللا بن  بن سعيد وابنه عبد اهللا بن خالد جمهوالن ومل أجد لعبد اهللا ذكر إال يف رسم ابن
خالد بن سعيد بن أيب مرمي ذكره أيضا أبو حامت وهو جمهول احلال فأما جده سعيد بن أيب مرمي فثقة وحيىي بن حممد 

املدين إما جمهول وإما ضعيف إن كان ابن هاىنء وهذا سهو فإن حيىي هذا هو حيىي بن حممد بن قيس أبو زكريا روى 
  صحيح له مسلم يف ال

قال ابن القطان وعبد اهللا بن أيب أمحد بن جحش بن رئاب جمهول احلال أيضا وقيس ليس هو والد بكري بن عبد اهللا 
بن األشج كما ظنه ابن أيب حامت حني مجع بينهما والبخاري قد فصل بينهما فجعل الذي يروي عن علي يف ترمجة 

  رى وأيهما كان فحاله جمهول أيضا والذي يروي عن ابن عباس وهو والد بكري يف ترمجة أخ

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فهذا ما رد به حديث اخلال وهي بأسرها وجوه ضعيفة 
  أما قوهلم إن أحاديثه ضعاف فكالم فيه إمجال فإن أريد هبا أهنا ليست يف درجة الصحاح اليت 

 يوجب احنطاطها عن درجة احلسن بل هذه األحاديث ال علة فيها فصحيح ولكن هذا ال مينع االحتجاج هبا وال
وأمثاهلا هي األحاديث احلسان فإهنا قد تعددت طرقها ورويت من وجوه خمتلفة وعرفت خمارجها ورواهتا ليسوا 

  مبجروحني وال متهمني 
  وقد أخرجها أبو حامت بن حبان يف صحيحه وحكم بصحتها 

  وليس يف أحاديث األصول ما يعارضها 



ت من حديث املقدام بن معدي كرب هذا ومن حديث عمر بن اخلطاب ذكره الترمذي عن حكيم بن وقد روي
حكيم عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هذا حديث حسن سلم قال اهللا ورسوله موىل من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له قال الترمذي 
ورواه ابن حبان يف صحيحه ومل يصنع من أعل هذا احلديث حبكيم بن حكيم وأنه جمهول شيئا فإنه قد روى عنه 

  سهيل بن صاحل وعبد الرمحن بن احلارث وعثمان بن حكيم أخوه 
  ومل يعلم أن أحدا جرحه ومبثل هذا يرتفع عنه اجلهالة وحيتج حبديثه 

ذي أيضا عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة ترفعه اخلال ومن حديث عائشة ذكره الترم
  وارث من ال وارث له قال الترمذي حسن غريب 

  قال وإىل هذا احلديث ذهب أكثر أهل العلم يف توريث ذوي األرحام 
  وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم 

  وقد أرسله بعضهم ومل يذكر فيه عن عائشة مت كالمه 
  قة منازعينا ال يضر احلديث شيئا لوجهني أحدمها أهنم حيكمون بزيادة الثقة وهذا على طري

  والذي وصله ثقة وقد زاد فيجب عندهم قبول زيادته 
الثاين أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي ومثل هذا حجة عند من يرى املرسل حجة كما نص 

  عليه الشافعي 
الذي هو عصبته فباطل ينزه كالم الرسول عن أن حيمل عليه ملا يتضمنه من اللبس فإنه  وأما محل احلديث على اخلال

  أمنا علق املرياث بكونه خاال فإذا كان سبب توريثه كونه ابن عم أو موىل 

  فعدل عن هذا الوصف املوجب للتوريث إىل وصف ال يوجب التوريث 
  وعلق به احلكم 

   عليه و سلم منزه عن مثل ذلك فهذا ضد البيان وكالم الرسول صلى اهللا
وأما قوله قد أمجعوا على أن اخلال ال يكون ابن عم أو موىل ال يعقل باخلؤولة فال إمجاع يف ذلك أصال وأين اإلمجاع 
مث لو قدر أن اإلمجاع انعقد على خالفه يف التعاقل فلم ينعقد على عدم توريثه بل مجهور العلماء يورثونه وهو قول 

فكيف يترك القول بتوريثه ألجل القول بعدم حتمله يف العاقلة وهذا حديث املسح على اجلوربني  أكثر الصحابة
واخلمار واملسح على العصائب والتساخني واملسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض وكذلك 

عض وهذا موجود يف غري حديث بصرة ابن أيب بصرة يف الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعضه دون ب
  حديث 

وقوله لو كان ثابتا يكون يف وقت كان اخلال يعقل باخلؤولة فهو إشارة إىل النسخ الذي ال ميكن إثباته إال بعد أمرين 
  أحدمها ثبوت معارضته املقاوم له 

  والثاين تأخره عنه 
  وال سبيل هنا إىل واحد من األمرين 

بيل الطعمة ال املرياث فباطل لثالثة أوجه أحدها أن لفظ احلديث يبطله فإنه وقوله اختار وضع ماله فيه يعين على س
  قال يرث ماله ويف لفظ يرثه 

الثاين أنه مساه وارثا واألصل يف التسمية احلقيقة فال يعدل عنها إال بعد أمور أربعة أحدها قيام دليل على امتناع 



  إرادهتا 
جمازا له وال يكفي ذلك إال بالثالث وهو بيان استعماله فيه لغة حىت ال  الثاين بيان احتمال اللفظ للمعىن الذي عينه

  يكون لنا وضع حيمل عليه لفظ النص 
  وكثري من الناس يغفل عن هذه الثالثة ويقول حيمل على كذا وكذا وهذا غلط 

مل يكن مطابقا كان فإن احلمل ليس بإنشاء وإمنا هو إخبار عن استعمال اللفظ يف ذلك املعىن الذي محله عليه وإن 
خربا كاذبا وإن أراد به أين أنشىء محله على هذا املعىن كما يظن كثري ممن ال حتقيق عنده فهو باطل قطعا ال حيل 

  ألحد أن يرتكبه مث حيمل كالم الشارع عليه 
  دليل اإلرادة الرابع اجلواب عن املعارض وهو دليل إرادة احلقيقية وال يكفيه دليل امتناع إرادهتا ما مل جيب عن 

اخلامس أن املخاطبني هبذا اللفظ فهموا منه املرياث دون غريه وهم الصحابة رضي اهللا عنهم وهلذا كتب به عمر 
  رضي اهللا عنه جوابا أليب عبيدة حني سأله يف كتابه عن مرياث اخلال وهم أحق اخللق باإلصابة يف الفهم 

  سلطان وعلى أن املراد به السلب وقد علم هبذا بطالن محل احلديث على أن اخلال ال
  وكل هذه وجوه باطلة 

  وأسعد الناس هبذه األحاديث من ذهب إليها وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأعل أيضا بعبد الواحد بن عبد اهللا بن بسر البصري راوية عن وائلة قال 
  ابن أيب حامت صاحل ال حيتج به 

  ثالث مجل إحداها مرياث املرأة عتيقها وهو متفق عليه  وقد اشتمل على
الثانية مرياثها ولدها الذي العنت عليه وقد اختلف فيه فكان زيد بن ثابت جيعل مرياثها منه كمرياثها من الولد 

  الذي مل تالعن عليه 
وأصحاهبم وعندهم ال  وروى عن ابن عباس حنوه وهو قول مجاعة من التابعني وهو قول مالك والشافعي وأيب حنيفة

  تأثري النقطاع نسبه من أبيه يف مرياث األم منه 
وكان احلسن وابن سريين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي واحلكم ومحاد والثوري واحلسن بن صاحل وغريهم جيعلون 

  عصبة أمه عصبة له وهذا مذهب أمحد يف إحدى الروايتني عنه وهو إحدى الروايتني عن علي وابن عباس 
وكان ابن مسعود وعلي يف الرواية األخرى عنه جيعلون أمه نفسها عصبة وهي قائمة مقام أمه وأبيه فإن عدمت 

  فعصبتها عصبته 

  وهذا هو الرواية الثانية عن أمحد نقلها عنه أبو احلارث ومهنا 
  ونقل األوىل األثرم وحنبل وهو مذهب مكحول والشعيب 

  وعصبتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى اآلثار والقياس  وأصح هذه األقوال أن أمه نفسها عصبة
  أما اآلثار فمنها حديث واثلة هذا 

  ومنها ما ذكره أبو داود يف الباب عن مكحول 
  ومنها ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 

بيد عن رجل من أهل الشام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ومنها ما رواه أبو داود أيضا عن عبد اهللا بن ع



  لولد املالعنة عصبته عصبة أمه ذكره يف املراسيل 
ويف لفظ له عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال كتبت إىل صديق يل من أهل املدينة من بين زريق أسأله عن ولد 

م فكتب إيل إين سألت فأخربت أنه قضى به ألمه وهي مبنزلة أبيه املالعنة ملن قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
  وأمه 

  وهذه آثار يشد بعضها بعضا 
  وقد قال الشافعي إن املرسل إذا روى من وجهني خمتلفني أو روى مسندا أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة 

فإهنا لو كانت معتقة كان عصبتها  وهذا قد روى من وجوه متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة والقياس معه
  من الوالء عصبة لولدها وال يكون عصبتها من النسب عصبة هلم 

ومعلوم أن تعصيب الوالء الثابت لغري املباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء 
إىل موايل األم فإذا عاد من جهة األب  أصله وأيضا فإن الوالء يف األصل ملوايل األب فإذا انقطع من جهتهم رجع

انتقل من موايل األم إىل موايل األب وهكذا النسب هو يف األصل لألب وعصباته فإذا انقطع من جهته باللعان عاد 
إىل األم وعصباهتا فإذا عاد إىل األب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالوالء سواء بل النسب هو 

  ك والوالء ملحق به األصل يف ذل
  وهذا من أوضح القياس وأبينه وأدله على دقة أفهام الصحابة وبعد غورهم يف مأخذ األحكام 

  وقد أشار إىل هذا يف قوله يف احلديث هي مبنزلة أمه وأبيه 

  حىت لو مل ترد هذه اآلثار لكان هذا حمض القياس الصحيح 
عصبته ألهنم فرعها وهم إمنا صاروا عصبة له بواسطتها ومن  وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أوىل أن تكون

  جهتها استفادوا تعصيبهم فألن تكون هي نفسها عصبة أوىل وأحرى 
فإن قيل لو كانت أمه مبنزلة أمه وأبيه حلجبت إخوته ومل يرثوا معها شيئا وأيضا فإهنم إمنا يرثون منه بالفرض فكيف 

 حتجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة األب يكونون عصبة له فاجلواب إهنا إمنا مل
كما أن تعصيب الوالء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب فكما ال حيجب عصبة الوالء أحدا من أهل 

النسب كذلك ال حتجب األم اإلخوة لضعف تعصيبها وكونه إمنا صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله وهو 
  ض الزوال بأن يقر به املالعن فيزول بعر

  وأيضا فإن االخوة استفادوا من جهتها أمرين أخوة ولد املالعنة وتعصيبه 
فهم يرثون أخاهم معها باألخوة ال بالتعصيب وتعصيبها إمنا يدفع تعصيبهم ال أخوهتم وهلذا ورثوا معها بالفرض ال 

  بالتعصيب وباهللا التوفيق 
  واثلة مرياث اللقيط وهذا قد اختلف فيه اجلملة الثالثة يف حديث 

  فذهب اجلمهور إىل أنه ال توارث بينه وبني ملتقطه بذلك 
وذهب إسحاق بن راهويه إىل أن مرياثه مللتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة وإن صح احلديث فالقول ما قال 

إليه ليس بدون إنعام املعتق على العبد بعتقه  إسحاق ألن إنعام امللتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه واإلحسان
فإذا كان اإلنعام بالعتق سببا ملرياث املعتق مع أنه ال نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون اإلنعام بااللتقاط سببا له 
ية مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأمت نعمة وأيضا فقد ساوى هذا امللتقط املسلمني يف مال اللقيط وامتاز عنهم بترب



  اللقيط والقيام مبصاحله وإحيائه من اهللكة فمن حماسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق مبرياثه 
  وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثري من القياسات اليت يبنون عليها األحكام والعقول أشد قبوال له 

ان يدفع املرياث بدون هذا كما دفعه إىل فقول إسحاق يف هذه املسألة يف غاية القوة والنيب صلى اهللا عليه و سلم ك
العتيق مرة وإىل الكرب من خزاعة مرة وإىل أهل سكة امليت ودربه مرة وإىل من أسلم على يديه مرة ومل يعرف عنه 
صلى اهللا عليه و سلم شيء ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه تقدمي النسب على هذه األمور كلها وأما 

  فمما ال سبيل إىل إثباته أصال وباهللا التوفيق  نسخها عند عدم النسب

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد دل على هذا قوله تعاىل ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من 
  الربا فأمرهم بترك ما مل يقبضوا من الربا ومل يتعرض ملا قبضوه بل أمضاه هلم 

يها ملا مضى وال لكيفية عقدها بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما يف وكذلك األنكحة مل يتعرض ف
  اإلسالم كنكاح األختني والزائدة على األربع فهو نظري الباقي من الربا 

  وكذلك األموال مل يسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدا بعد إسالمه عن ماله ووجه أخذه وال تعرض لذلك 
  األخرى كما تقدم يف املستلحق يف بابه  وكذلك لألسباب

  وهذا أصل من أصول الشريعة ينبين عليه أحكام كثرية 
وأما الرجل يسلم على املرياث قبل أن يقسم فروى عن عمر بن اخلطاب وعثمان وعبد اهللا بن مسعود واحلسن بن 

وية وإسحاق بن راهويه واإلمام علي أنه يرث وقال به جابر بن زيد واحلسن ومكحول وقتادة ومحيد وإياس بن معا
  أمحد يف إحدى الروايتني عنه اختارها أكثر أصحابه 

  وذهب عامة الفقهاء إىل أنه ال يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب الثالثة 
  وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد أن عمر قضى أن من أسلم على مرياث قبل أن يقسم فله نصيبه 

  وقضى به عثمان 
هلذا القول األول مبا روى سعيد بن منصور يف سننه عن عروة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من  واحتج

  أسلم على شيء فهو له ورواه أيضا عن ابن أيب مليكة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  واحتجوا أيضا حبديث أيب داود هذا 

  ومل يعلم هلما خمالفا واحتجوا بأنه قضاء انتشر يف الصحابة من عمر وعثمان 
  وفيه نظر فإن املشهور عن علي أنه ال يرث 

واحتجوا أيضا بأن التركة إمنا يتحقق انتقاهلا إليهم بقسمتها وحوزها واختصاص كل من الوارثني بنصيبه وما قبل 
  ذلك فهي مبنزلة ما قبل املوت 

من وجه فإهنم ملكوها باملوت ملكا قهريا ومناؤها  والتحقيق أهنا مبنزلة ما قبل املوت من وجه ومبنزلة ما قبل القسمة
  هلم وابتدأ حول الزكاة من حني املوت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على 

  امللك املوروث ولو منت لضوعف منها وصاياه وقضيت منها ديونه فهي يف حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه 
  نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه  ولو جتدد للميت صيد بعد موته بأن يقع يف شبكة



ولو وقع إنسان يف بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فإذا قسمت التركة وتعني حق كل وارث انقطعت 
  عالقة امليت عنها واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال ابن عبد الرب هذا حديث حسن صحيح غريب 
عمرو بن شعيب وأنه إمنا أنكر من حديثه وضعف ما كان عن قوم ضعفاء عنه وهذا احلديث قد وذكر توثيق الناس ل

  رواه أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسني املعلم عن عمرو فذكره 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والذين ردوا هذا احلديث منهم من رده لضعفه ومنهم من رده لكونه 
خا ومنهم من قال ال داللة فيه على املرياث بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويربه ويصله منسو

  ويرعي ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به ال أهنا أولويته مبرياثه وهذا هو التأويل 
الروايتني عنه وطاوس وربيعة والليث وقال هبذا احلديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل يف إحدى 

  بن سعد وهو قول عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز 
  وفيها مذهب ثالث أنه إن عقل عنه ورثه وإن مل يعقل عنه مل يرثه وهو مذهب سعيد بن املسيب 

ه ما مل يعقل عنه إىل وفيها مذهب رابع أنه إن أسلم على يديه ووااله فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إىل غري
  غريه فإذا عقل عنه مل يكن له أن يتحول عنه إىل غريه 

  وهذا قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد 
  وفيها مذهب خامس أن هذا احلكم ثابت فيمن كان من أهل احلرب دون اهل الذمة وهو مذهب حيىي بن سعيد 

  فال إمجاع يف املسألة مع خمالفة هؤالء األعالم 
  ف احلديث فقد رويت له شواهد وأما تضعي

  منها حديث أيب أمامة 
وأما رده جبعفر بن الزبري فقد رواه سعيد بن منصور أخربنا عيسى بن يونس حدثنا معاوية بن حيىي الصديف عن 

  القاسم عن أيب أمامة مرفوعا 
  ورواه أيضا من حديث سعيد بن املسيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

وإن مل يكن يف رتبة الصحيح فال ينحط عن أدىن درجات احلسن وقد عضده املرسل وقضاء عمر بن  وحديث متيم
اخلطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض وإمنا يقتضي تقدمي األقارب عليه وال يدل على عدم توريثه إذا مل يكن 

  له نسب واهللا أعلم 

لنسائي من حديث أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وروى ا
سلم قال الصيب إذا استهل ورث وصلى عليه ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روى موقوفا على جابر وكان 

  املوقوف أصح 
  ولفظه 

استهالل الصيب  الطفل ال يصلي عليه وال يرث وال يورث حىت يستهل ويف مسند البزار من حديث ابن عمر يرفعه
  العطاس فيه ابن البيلماين عن أبيه 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا فالظاهر واهللا أعلم أن املراد باحلديث أن اهللا تعاىل قد ألف بني املسلمني 
  باإلسالم 

احللف بل الذي وجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة مبنزلة اجلسد الواحد فقد أغناهم باإلسالم عن 
  توجبه أخوة اإلسالم لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه احللف 

  فاحللف إن اقتضى شيئا خيالف اإلسالم فهو باطل وإن اقتضى ما يقتضيه اإلسالم فال تأثري له فال فائدة فيه 
  وإذا كان قد وقع يف اجلاهلية مث جاء اإلسالم مبقتضاه مل يزده إال شدة وتأكيدا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم شهدت حلفا يف اجلاهلية ما أحب أن يل به محر النعم لو دعيت إىل مثله يف وأما قول 
اإلسالم ألجبت فهذا واهللا أعلم هو حلف املطيبني حيث حتالفت قريش على نصر املظلوم وكف الظامل وحنوه فهذا 

  إذا وقع يف اإلسالم كان تأكيدا ملوجب اإلسالم وتقوية له 
  لف الذي أبطله فهو حتالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض وينصره وحيارب حاربه ويسامل من سامله وأما احل

  فهذا ال يعقد يف اإلسالم وما كان منه قد وقع يف اجلاهلية 
فإن اإلسالم يؤكده ويشده إذا صار موجبه يف اإلسالم التناصر والتعاضد والتساعد على إعالء كلمة اهللا تعاىل 

  عدائه وتأليف الكلمة ومجع الشمل وجهاد أ

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تبني ان احللف الذي نفاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس هو 
احللف واإلخاء الذي عقده بني املهاجرين واألنصار ويشبه أن يكون أنس فهم من السائل له أن النهي عن احللف 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فرد عليه أنس حبلف النيب صلى اهللا عليه و سلم بني أصحابه يف  متناول ملثل ما عقده
  دارهم واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا مسعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول هذا احلديث موضوع وال يعرف 
  لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كاتب امسه السجل قط 

  وليس يف الصحابة من امسه السجل وكتاب النيب صلى اهللا عليه و سلم معروفون مل يكن فيهم من يقال له السجل 
  قال واآلية مكية ومل يكن لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كاتب مبكة 

ما فيه من  والسجل هو الكتاب املكتوب والالم يف قوله للكتاب مبعىن على واملعىن نطوي السماء كطي السجل على
  الكتاب 

  كقوله وتله للجبني وقول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم أي على اليدين وعلى الفم واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال عبد احلق ال حيتج بإسناد هذا احلديث فيما أعلم 
يعين هذا احلديث من رواية ثابت بن سعيد بن  ألن سعيدا مل يرو عنه فيما أرى إال ثابت وثابت مثله يف الضعف

  أبيض بن محال عن أبيه عن جده 

قال احلافظ مشس الدين القيم رمحهاهللا وهو من رواية قابوس بن أيب ظبيان عن ابن عباس وثقة ابن معني مرة وضعفه 
  مرة وضعفه غريه وحدث عنه حيىي بن سعيد 



  ال عبد احلق يف إسناده اختالف وال أعلمه من طريق حيتج به قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وق

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا بعد ذكر األقوال األربعة اليت ذكرها املنذري وال تعارض بني هذين 
  يقل احلديثني بوجه فإن حديث أسامة صريح يف أنه أعطاه القميص وقت موته فكفنه فيه وحديث عبد اهللا بن عمر مل 

فيه إنه ألبسه قميصه حني أخرجه من قربه وإمنا فيه أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه وألبسه قميصه فأخرب 
بثالث مجل متباينة األوليان منها يتعني أن يكونا بعد اإلخراج من القرب والثالثة ال يتعني فيها ذلك ولعل ابن عمر ملا 

  نه ألبسه إياه حينئذ رأى عليه القميص يف تلك احلال ظن أ

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف هذا رد على من زعم أنه ال يعاد من الرمد 
  وزعموا أن هذا ألن العواد يرون يف بيته ماال يراه هو 

  وهذا باطل من وجوه 
  أحدها هذا احلديث 

  الثاين جواز عيادة األعمى 
يب صلى اهللا عليه و سلم يف بيت جابر يف حال إغمائه حىت أفاق وهو صلى الثالث عيادة املغمى عليه وقد جلس الن

  اهللا عليه و سلم احلجة 
  وهذا القول يف كراهة عيادة املريض بالرمد إمنا هو مشهور بني العوام فتلقاه بعضهم عن بعض 

غي القدوم على األرض قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا والصواب يف ذلك ما دل عليه النص أنه ال ينب
اليت هو هبا فان ذلك تعرض للبالء وقد هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن متين لقاء العدو وإذا وقع يف أرض هو 
فيها فإنه ال ينبغي له أن يفر منه باخلروج منها وإن ظن يف ذلك جناته بل ينبغي له أن يصرب كما قال النيب صلى اهللا 

ا لقيتموه فاصربوا السيما والطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من اجلن فالطاعون كالطعان عليه و سلم يف العدو وإذ
  فال ينبغي الفرار منهما وال متىن لقائهما 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا استعمل أبو سعيد احلديث على ظاهره 
  وقد روى يف حتسني الكفن أحاديث 

  الثياب العمل كين هبا عنه يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صاحل أو سىيء وقد تأوله بعضهم على أن معىن 
قال والعرب تقول فالن طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والرباءة من العيب والدنس وتقول دنس الثياب إذا 

  ك فأصلح ونفسك فزك كان خبالف ذلك واستدل بقوله تعاىل وثيابك فطهر وأكثر املفسرين على أن املعىن وعمل
قال الشاعر ثياب بين عوف طهارى نقية قال وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حيشر الناس حفاة عراة 

  وقالت طائفة البعث غري احلشر فقد جيوز أن يكون البعث مع الثياب واحلشر مع العري واحلفا 

م يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى مسل
سلم مثله سواء وروى ضمام بن إمساعيل عن موسى بن وردان عن أيب هريرة يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 



  قال أكثروا من ال إله إال اهللا قبل أن حيال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم ذكره أبو أمحد بن عدي 
  صاحل احلديث قاله عبداحلق األشبيلي  وضمام هذا صدوق

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا أحد األحاديث اليت ردهتا عائشة واستدركتها وومهت فيه ابن عمر 
  والصواب مع ابن عمر فإنه حفظه ومل يتهم فيه 

وقد وافقه من حضره من مجاعة وقد رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أبوه عمر بن اخلطاب وهو يف الصحيحني 
الصحابة كما أخرجا يف الصحيحني عن ابن عمر قال ملا طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم 

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء احلي 

  يح عليه وأخرجا أيضا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قاالمليت يعذب مبا ن
وأخرجا يف الصحيحني أيضا عن أيب موسى قال ملا أصيب عمر جعل صهيب يقول واأخاه فقال له عمر ياصهيب أما 

  علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن امليت ليعذب ببكاء احلي 
  ليه يعذب ويف لفظ هلما قال عمر واهللا لقد علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من يبك ع

ويف الصحيحني عن أنس أن عمر ملا طعن أعولت عليه حفصة فقال ياحفصة أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يقول املعوك عليه يعذب 

ويف الصحيحني عن املغرية بن شعبة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب مبا نيح 
  عليه 

اخلطاب وابنه عبد اهللا وابنته حفصة وصهيب واملغرية بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النيب صلى اهللا  فهؤالء عمر بن
  عليه و سلم 

  وحمال أن يكون هؤالء كلهم ومهوا يف احلديث 

واملعارضة اليت ظنتها أم املؤمنني رضي اهللا عنها بني روايتهم وبني قوله تعاىل ال تزر وازرة وزر أخرى غري الزمة 
  أصال 

ولو كانت الزمة لزم يف روايتها أيضا أن الكافر يزيده اهللا ببكاء أهله عذابا فإن اهللا سبحانه ال يعذب أحدا بذنب 
  غريه الذي ال تسبب له فيه 

  فما جتيب به أم املؤمنني من قصة الكافر جييب به أبناؤها عن احلديث الذي استدركته عليهم 
  مث سلكوا يف ذلك طرقا 

ص مبن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله ويكون هذا جاريا على املتعارف من عادة أحدها أن ذلك خا
  اجلاهلية كما قال قائلهم إذا مت فانعيين مبا أنا أهله وشقي علي اجليب ياابنة معبد وهو كثري يف شعرهم 

  وأما من مل يتسبب إىل ذلك بوصية وال غريها فال يتناوله احلديث 
  جهني أحدمها أن اللفظ عام وهذا ضعيف من و

  الثاين أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن مل يوص به 
  ومن وجه آخر وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق هبا التعذيب نيح عليه أم ال 

  والنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا علق التعذيب بالنياحة ال بالوصية 



  من عادته وعادة قومه وأهله وهو يعلم أهنم ينوحون عليه إذا مات  املسلك الثاين أن ذلك خاص مبن كان النوح
فإذا مل ينههم كان ذلك رضي منه بفعلهم وذلك سبب عذابه وهذا مسلك البخاري يف صحيحه فإنه ترجم عليه 

  وقال إذا كان النوح من سننه وهو قريب من األول 
  ملصاحبة املسلك الثالث أن الباء ليست باء السببية وإمنا هي باء ا

  واملعىن يعذب مع بكاء أهله عليه أي جيتمع بكاء أهله وعذابه كقولك خرج زيد بسالحه 
  قال تعاىل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

وهذا املسلك باطل قطعا فإنه ليس كل ميت يعذب وألن هذا اللفظ ال يدل إال على السببية كما فهمه أعظم الناس 
  فهما 

ملا فهمت منه السببية وألن اللفظ اآلخر الصحيح الذي رواه باملغرية يبطل هذا التأويل وألن وهلذا ردته عائشة 
  اإلخبار مبقارنة عذاب امليت املستحق للعذاب لبكاء أهله ال فائدة فيه 

  املسلك الرابع أن املراد باحلديث ما يتأمل به امليت ويتعذب به من بكاء احلي عليه 
 يعاقبه ببكاء احلي عليه فإن التعذيب هو من جنس األمل الذي يناله مبن جياوره مما يتأذى به وليس املراد أن اهللا تعاىل

  وحنوه 
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإمنا هو تعذيب وتأمل فإذا وبخ 

  امليت على ما يناح به عليه حلقه من ذلك تأمل وتعذيب 
لى ذلك ما روى البخاري يف صحيحه عن النعمان بن بشري قال أغمي على عبد اهللا بن رواخة فجعلت ويدل ع

  أخته عمرة تبكي واجباله واكذا واكذا تعدد عليه فقال حني أفاق ما قلت شيئا إال قيل يل أأنت كذلك 
  تبكني باكية  وقد تقدم قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث عبد اهللا بن ثابت فإذا وجب فال

  وهذا أصح ما قيل يف احلديث 
وال ريب أن امليت يسمع بكاء احلي ويسمع قرع نعاهلم وتعرض عليه أعمال أقاربه األحياء فإذا رأى ما يسؤهم تأمل 

  له وهذا وحنوه مما يتعذب به امليت ويتأمل وال تعارض بني ذلك وبني قوله تعاىل وال تزر وازرة وزر أخرى بوجه ما 

حلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهؤالء رأوا أن الغسل مل يأت فيه شيء يعارض حديث جابر يف قتلي أحد قال ا
وأما الصالة عليه فقد أخرجا يف الصحيحني عن عقبة بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يوما فصلى على 

  أهل أحد صالته على امليت 

  يه و سلم صلى على محزة وحديث أنس أن النيب صلى اهللا عل
وحديث أيب مالك الغفاري قال كان قتلي أحد يؤيت منهم بتسعة وعاشرهم محزة فيصلى عليهم رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم مث حيملون مث يؤيت بتسعة فيصلي عليهم ومحزة مكانه حىت صلى عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ل هو أصح ما يف الباب هذا مرسل صحيح ذكره البيهقي وقا
وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه صلى عليهم رواه البيهقي وقال ال حيفظ 

  إال من حديثهما وكانا غري حافظني يعين أبا بكر ويزيد بن أيب زياد 
هللا عليه و سلم صلى على وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس أن النيب صلى ا



  محزة فكرب سبع تكبريات ومل يؤت بقتيل إال صلى عليه معه حىت صلى عليه اثنتني وسبعني صالة 
  ولكن هذا احلديث له ثالث علل 

  إحدامها أن ابن إسحاق عنعنه ومل يذكر فيه مساعا 
  الثانية أنا رواه عمن مل يسمه 

ارة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس واحلسن ال حيتج به وقد الثالثة أن هذا قد روى من حديث احلسن بن عم
  سئل احلكم أصلى النيب صلى اهللا عليه و سلم على قتلي أحد قال ال 

  سأله شعبة 
  وقد روى أبو داود عن أيب سالم عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وأنا له شهيد وقد تقدم  وفيه فصلى عليه ودفنه فقالوا يارسول اهللا أشهيد هو قال نعم
  قالوا وهذه آثار يقوي بعضها بعضا ومل خيتلف فيها وقد اختلف يف شهداء أحد 

فكيف يؤخذ مبا اختلف فيه وتترك هذه اآلثار والصواب يف املسألة أنه خمري بني الصالة عليهم وتركها جمليء اآلثار 
  هي األليق بأصوله ومذهبه بكل واحد من األمرين وهذا إحدى الروايات عن اإلمام أمحد و
  والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه مل يصل عليهم عند الدفن 

  وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فال جيوز أن ختفي الصالة عليهم 
وحديث جابر بن عبد اهللا يف ترك الصالة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد اهللا أحد القتلى يومئذ فله من اخلربة ما 

  ليس لغريه 
  ذهب احلسن البصري وسعيد بن املسيب إىل أهنم يغسلون ويصلي عليهم  وقد

  وهذا ترده السنة املعروفة يف ترك تغسيلهم 
  فأصح األقوال أنه ال يغسلون وخيري يف الصالة عليهم 

  وهبذا تتفق مجيع األحاديث وباهللا التوفيق 

ا ليس فيها قميص وال عمامة على أن ذلك ليس قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد محل الشافعي قوهل
  يف الكفن مبوجود وأن عدد الكفن ثالثة أبواب 

  ومحله مالك على أنه ليس مبعدود من الكفن بل حيتمل أن يكون الثالثة األثواب زيادة على القميص والعمامة 
 القاسم قال وهذا خالف ما وقال ابن القصار ال يستحب القميص وال العمامة عند مالك يف الكفن وحنوه عن أيب

  حكى متقدموا أصحابنا يعين عن مالك 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد ويف رواية أيب داود حديث مصعب هذا ضعيف يعين 
حديث عائشة وقال الترمذي قال البخاري حديث عائشة يف هذا الباب ليس بذاك وقال ابن املنذر ليس يف هذا 

  حديث يثبت وقال اإلمام أمحد وحديث أيب هريرة موقوف وسيأيت 
  وقال الشافعي يف رواية البويطي إن صح احلديث قلت بوجوبه 

وقال يف رواية الربيع وأوىل الغسل عندي أن جيب بعد غسل اجلنابة الغسل من غسل امليت وال أحب تركه حبال مث 



الغسل من غسل امليت أن يف إسناده رجال مل أقع من معرفة تثبت ساق الكالم إىل أن قال وإمنا منعين من أجياب 
  حديثه إىل يومي هذا على ما يقنعين فإن وجدت 

  من يقنعين من معرفة تثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس امليت مفضيا إليه فإهنما يف حديث واحد 
ن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ويدخل بعض وقال يف غري هذه الرواية وإمنا مل يقو عندي أنه يروي عن سهيل ب

  احلفاظ بني أيب صاحل وبني أيب هريرة إسحاق موىل زائدة 
وقيل إن أبا صاحل مل يسمعه من أيب هريرة وليست معرفيت بإسحاق موىل زائدة مثل معرفيت بأيب صاحل ولعله أن 

  يكون ثقة وقد رواه صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة 
أمحد يف رواية أيب داود جيزئه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو صاحل بينه وبني أيب هريرة فيه إسحاق  وقال اإلمام

  موىل زائدة قال وحديث مصعب ضعيف 
  هذا آخر كالمه 

  وهذا احلديث له عدة طرق 
  أحدها سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة 
  هريرة  الثاين سهيل عن أبيه عن إسحاق موىل زائدة عن أيب

  الثالث عن حيىي بن أيب كثري عن إسحاق عن أيب هريرة 
  الرابع عن حيىي عن أيب إسحاق عن أيب هريرة 

  اخلامس عن حيىي عن رجل من بين ليث عن أيب إسحاق عن أيب هريرة 
  السادس عن معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة 

  السابع عن أيب صاحل عن أيب سعيد 
  عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا وموقوفا الثامن عن حممد بن 

  قال البيهقي رمحه اهللا واملوقوف أصح 
  التاسع زهري بن حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا 

  العاشر عمرو بن عمري عن أيب هريرة مرفوعا 

  احلادي عشر صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة مرفوعا ذكرها البيهقي 
  يصح هذا احلديث عن أيب هريرة موقوفا وقال إمنا 

  وهذه الطرق تدل على أن احلديث حمفوظ 
  وقد روى أبو داود عن علي بن أيب طالب أنه اغتسل من جتهيزه أباه ومواراته 

قال البيهقي وروينا ترك إجياب الغسل منه عن ابن عباس يف أصح الروايتني عنه وعن ابن عمر وعائشة ورويناه أيضا 
  أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود وأنس بن مالك  عن سعد بن

  هذا آخر كالمه 
  وهذه املسألة فيها ثالثة مذاهب 

  أحدها أن الغسل ال جيب على غاسل امليت وهذا قول األكثرين 
  الثاين أنه جيب 



  وهذا اختيار اجلوزجاين ويروى عن ابن املسيب وابن سريين والزهري وهو قول أيب هريرة ويروى عن علي 
  ثالث وجوبه من غسل امليت الكافر دون املسلم ال

وهو رواية عن اإلمام أمحد حلديث علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره بالغسل وليس فيه أنه غسل أبا طالب 
  مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه وناجية ال يعرف أحد روى عنه غري أيب إسحاق قاله ابن املديين وغريه 

س الدين بن القيم رمحه اهللا وابن حبان يصحح لعاصم ومن طريقه صحح حديث سبق رسول اهللا قال احلافظ مش
  صلى اهللا عليه و سلم بني اخليل وجعل بينهما حملال وذكره يف الضعفاء 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذه النار كانت لالضاءة وهلذا ترجم عليه أبو داود الدفن بالليل 

  مام أمحد قال اإل
  ال بأس بذلك وقال أبو بكر دفن ليال وعلى دفن فاطمة ليال 

  وحديث عائشة مسعنا صوت املساحي من آخر الليل يف دفن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وممن دفن ليال عثمان وعائشة وابن مسعود 

  ورخص فيه عقبة بن عامر وابن املسيب وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق 
  ن وأمحد يف إحدى الروايتني وكرهه احلس

وقد روى مسلم يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خطب يوما فذكر رجال من أصحابه قبض فكفن يف 
  كفن غري طائل ودفن ليال فزجر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقرب الرجل بالليل إال أن يضطر إنسان إىل ذلك 

  واآلثار يف جواز الدفن بالليل أكثر 
ويف الترمذي من حديث احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل قربا ليال 

فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال رمحك اهللا إن كنت ألواها تالء للقرآن وكرب عليه أربعا قال ويف الباب 
  ث ابن عباس حديث حسن عن جابر وزيد بن ثابت وهو أخو زيدا أكرب منه قال وحدي

  قال ورخص أكثر أهل العلم يف الدفن بالليل وقد نزل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قرب ذي البجادين ليال 
  ويف صحيح البخاري أن النيب سأل عن قرب رجل فقال من هذا قالوا فالن دفن البارحة فصلى عليه 

  وهذه اآلثار أكثر وأشهر من حديث مسلم 
عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعوده فمات بالليل فدفنوه  ويف الصحيحني

  ليال فلما أصبح أخربوه 
  فقال ما منعكم أن تعلموين فقالوا كان الليل وكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قربه فصلى عليه 

  قيل وحديث النهي حممول على الكراهة والتأديب 
ي أن يقال يف ذلك واهللا أعلم أنه مىت كان الدفن ليال ال يفوت به شيء من حقوق امليت والصالة عليه والذي ينبغ

فال بأس به وعليه تدل أحاديث اجلواز وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصالة عليه ومتام القيام عليه هنى عن ذلك 
  وعليه يدل الزجر وباهللا التوفيق 

رمحه اهللا وحديث أيب معاوية رواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه كان رسول اهللا قال احلافظ مشس الدين بن القيم 
  صلى اهللا عليه و سلم إذا كان مع اجلنازة مل جيلس حىت توضع يف اللحد أو تدفن شك أبو معاوية 



ويدل على أن املراد بالوضع الوضع باألرض عن األعناق حديث الرباء بن عازب خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب وملا يلحد بعد فجلس النيب صلى اهللا عليه و سلم وجلسنا 

  معه وهو حديث صحيح وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا هو الذي حناه الشافعي 
يعدو أن يكون منسوخا أو يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قام هلا قال وقد روى حديث عامر بن ربيعة وهذا ال 

  لعلة قد رواها بعض احملدثني من أن جنازة يهودي مر هبا على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقام هلا كراهية أن تطوله 
إن كان األول واجبا وأيهما كان فقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تركه بعد فعله واحلجة يف اآلخر من أمره 

فاآلخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فاآلخر هو االستحباب وإن كان مباحا فال بأس يف القيام والقعود أحب 
  إيل ألنه اآلخر من فعله 

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد اختلف أهل العلم يف القيام اجلنازة وعلى القرب على أربعة أقوال 
  ن ذلك كله منسوخ قيام تابعها وقيام من مرت عليه وقيام املسيح على القرب أحدها أ

  قال هؤالء وما جاء من القعود نسخ هذا كله وهذا املذهب ضعيف من ثالثة أوجه 

أحدها أن شرط النسخ املعارضة والتأخر وكالمها منتف يف القيام على القرب بعد الدفن ويف استمرار قيام املشيعني 
  وإمنا ميكن دعوى النسخ يف قيام القاعد الذي متر به اجلنازة على ما فيه حىت توضع 

  الثاين أن أحاديث القيام كثرية صحيحة صرحية يف معناها 
فمنها حديث عامر بن ربيعة وهو يف الصحيحني ويف بعض طرقه إذا رأى أحدكم اجلنازة فإن مل يكن ماشيا معها 

  لفه ويف لفظ إذا رأى أحدكم اجلنازة فليقم حني يراها حىت ختلفه فليقم حىت ختلفه أو توضع من قبل أن خت
ومنها حديث أيب سعيد وهو متفق عليه ولفظهما إذا اتبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع ويف لفظ هلما إذا رأيتم 

  اجلنازة فقوموا فمن تبعها فال جيلس حىت توضع وهو دليل على القيام يف املسألتني 
يف قيامه جلنازة يهودي وهو يف الصحيحني وتعليله بأن ذلك كراهية أن تطوله تعليل باطل فإن ومنها حديث جابر 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم علل خبالفه 
  وعنه يف ذلك ثالث علل 

  إحداها قوله إن املوت فزع ذكره مسلم يف حديث جابر وقال إن املوت فزع فإذا رأيتم اجلنازة فقوموا 
مالئكة كما روى النسائي عن أنس أن جنازة مرت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام فقيل إهنا الثانية أنه قام لل

  جنازة يهودي فقال إمنا قمنا للمالئكة 
الثالثة التعليل بكوهنا نفسا وهذا يف الصحيحني من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف قاال إن رسول اهللا صلى 

  ام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا فهذه هي العلل الثابتة عنه اهللا عليه و سلم مرت به جنازة فق
  وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله فلم يأت يف شيء من طرق هذا احلديث الصحيحة 

  ولو قدر ثبوهتا فهي ظن من الراوي وتعليل النيب صلى اهللا عليه و سلم الذي ذكره بلفظه أوىل 
  يف يقدم عليها حديث عبادة مع ضعفه وحديث علي وإن فهذه األحاديث مع كثرهتا وصحتها ك



كان يف صحيح مسلم فهو حكاية فعل ال عموم له وليس فيه لفظ عام حيتج به على النسخ وإمنا فيه أنه قام وقعد 
  وهذا يدل على أحد أمرين 

  إما أن يكون كل منهما جائزا واألمر بالقيام ليس على الوجوب وهذا أوىل من النسخ 
  مام أمحد إن قام مل أعبه وإن قعد فال بأس قال اإل

  وقال القاضي وابن أيب موسى القيام مستحب ومل يرياه منسوخا 
  وقال بالتخيري إسحاق وعبد امللك بن حبيب وابن املاجشون 

  وبه تأتلف األدلة 
وف من مذهب أمحد أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي مير عليه باجلنازة دون استمرار قيام مشيعها كما هو املعر

  عند أصحابه وهو مذهب مالك وأيب حنيفة 
الثالث أن أحاديث القيام لفظ صريح وأحاديث الترك إمنا هو فعل حمتمل ملا ذكرنا من األمرين فدعوى النسخ غري 

  بينة واهللا أعلم 
ام أبو سعيد ولكن وقد عمل الصحابة باألمرين بعد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقعد علي وأبو هريرة ومروان وق

  هذا يف قيام التابع واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ومثل هذا يعين قول املنذري سفيان بن عيينة من األثبات احلفاظ وقد أتى 
  بزيادة على من أرسل 

له فلم يستدرك عليهم فوجب تقدميه ال يعبأ به أئمة احلديث شيئا ومل خيف عليهم أن سفيان حجة ثقة وأنه قد وص
  املتأخرون شيئا مل يعرفوه 

  وقال آخرون قد تابع ابن عيينة على روايته إياه عن الزهري عن سامل عن أبيه حيىي بن 

سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وبكر ومنصور وابن جريج وغريهم ورواه عن الزهري مرسال مالك ويونس 
  ذين أرسلوه ومعمر وليس هؤالء الذين وصلوه بدون ال

  فهذا كالم على طريقة أئمة احلديث وفيه استدراك وفائدة تستفاد 
  قال املصححون الرساله احلديث هو لسفيان وابن جريج أخذه عن سفيان 

  قال الترمذي قال ابن املبارك وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان 
  قالوا وأما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر فإهنا من رواية مهام 

  د قال الترمذي يف اجلامع وق
وروى مهام بن حيىي هذا احلديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه وإمنا هو 

  سفيان بن عيينة روى عنه مهام يعين أن احلديث لسفيان وحده وروى عنه مهام كذلك ويف هذا نظر ال خيفى 
يبعد أن يكونوا كلهم دلسوه عن سفيان ومل يسمعوه من الزهري وهذا فإن مهاما قد رواه عن هؤالء عن الزهري و

  حيىي بن سعيد مع تثبته وإتقانه يرويه كذلك عن الزهري 
وكذلك موسى بن عقبة فألي شيء حيكم للمرسلني على الواصلني وقد كان ابن عيينة مصرا على وصله ونوظر فيه 

  فقال الزهري حدثنيه مرارا 
  ويبديه عن سامل عن أبيه فسمعته من فيه يعيده 



وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر 
  وعمر وعثمان كانوا ميشون أمام اجلنازة قال الترمذي هذا غري حمفوظ 

بكر وإمنا يروي هذا  وسألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه حممد بن
احلديث عن يونس عن الزهري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر كانوا ميشون أمام اجلنازة قال 

  الزهري وأخربين سامل أن أباه كان ميشي أمام اجلنازة قال حممد واحلديث الصحيح هو هذا هذا آخر كالم البخاري 
ة متبوعة ليس معها من يقدمها وأنه ضعيف وذكر ابن عبد الرب من حديث وسيأيت بعد هذا حديث ابن مسعود اجلناز

أيب هريرة يرفعه امشوا خلف اجلنازة وفيه كنانة موىل صفية ال حيتج به وذكر أبو أمحد بن عدي عن سهل بن سعد 
كر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ميشي خلف اجلنازة وهو من حديث حيىي بن سعيد احلمصي العطار من

  احلديث 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث فيه أربعة ألفاظ 
  أحدمها فال شيء فقط 

  وهي يف بعض نسخ السنن 
  اللفظ الثاين فال شيء عليه وهي رواية اخلطيب 
  اللفظ الثالث فال شيء له وهي رواية ابن ماجه 

  رب يف التمهيد اللفظ الرابع فليس له أجر ذكره أبو عمر بن عبد ال
  وقال هو خطأ ال إشكال فيه 

  قال والصحيح فال شيء عليه 

وهذا الذي قاله أبو عمر يف حديث أيب هريرة هو الصواب ألن فيه قال صاحل فرأيت اجلنازة توضع يف املسجد 
  صاحل  فرأيت أبا هريرة إذا مل جيد موضعا إال يف املسجد خرج وانصرف ومل يصل عليها ذكره البيهقي يف حديث
  وقد قال بعض أهل احلديث ما رواه ابن أيب ذئب عن صاحل فهو ال بأس به ألنه روى عنه قبل االختالط 

  وهذا احلديث من رواية ابن أيب ذئب عنه 
وقال ابن عدي وممن مسع من صاحل قدميا ابن أيب ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغريهم وحلقه مالك والثوري 

  وغريهم بعد األختالط 
٩   

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البخاري عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قام على 
قرب منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قال الترمذي ويف الباب عن أنس وبريدة وزيد بن ثابت وأيب هريرة وعامر بن ربيعة 

  وأيب قتادة وسهل ابن حنيف 
  عباس حديث حسن صحيح  قال الترمذي وحديث ابن

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهم وهو قول الشافعي وأمحد 
وإسحاق وقال بعض أهل العلم ال يصلى على القرب وهو قول مالك بن أنس وقال عبد اهللا بن املبارك إذا دفن امليت 

  ومل يصل عليه صلي على القرب 



  إلمام أمحد ومن يشك يف الصالة على القرب يروي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من ستة وجوه حسان وقال ا
  وقد روى مسلم يف صحيحه عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على قرب 

ه ويف الصحيحني عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعوده نذكر احلديث وفي
  فأتى قربه فصلى عليه ولكن هذه األحاديث إمنا تدل على قول ابن املبارك فإهنا وقائع أعيان واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقاص أنه قال يف 
  صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرضه الذي هلك فيه احلدوا يل حلدا وانصبوا على اللنب نصبا كما 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأخرجه اإلمام أمحد واحلاكم يف صحيحه 
  وقد أعله أبو حامت بن حبان بأن قال زاذان مل يسمعه من الرباء قال ولذلك مل أخرجه 

  ره أبو عوانة اإلسفرائيين يف صحيحه وهذه العلة فاسدة فإن زاذان قال مسعت الرباء بن عازب يقول فذكره ذك
  وأعله ابن حزم أيضا بضعف املنهال بن عمرو 

  وهي علة فاسدة فإن املنهال ثقة صدوق وقد صححه أبو نعيم وغريه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذه اآلثار ال تضاد بينها واألمر بتسوية القبور إمنا هو تسويتها باألرض 
  ع مشرفة عالية وهذا ال يناقض تسنيمها شيئا يسريا عن األرض وأن ال ترف

  ولو قدر تعارضها فحديث سفيان بن دينار التمار أصح من حديث القاسم 
  وقال البيهقي وحديث القاسم بن حممد يف هذا الباب أصح وأوىل أن يكون حمفوظا 

  وليس األمر كذلك 
  م مل يروه أحد من أصحاب الصحيح فحديث سفيان رواه البخاري يف صحيحه وحديث القاس

  قال الشيخ أبو حممد املقدسي حديث سفيان التمار أثبت وأصح فكان العمل به أوىل 
  قال البيهقي يف حديث سفيان وصحة رواية سفيان له مسنما فكأنه غري يعين القرب عما كان عليه يف القدمي 

  فقد سقط جداره يف زمن الوليد بن عبد امللك مث أصلح 
افظ مشس الدين بن القيم رمحة اهللا وتبويب أيب داود وذكره هذا احلديث يدل على أن ذلك ال يتقيد عنده بوقت احل

ال شهر وال غريه وقد روى سعيد بن املسيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى على أم سعد بعد موهتا 
  بشهر وهذا مرسل صحيح 

  لى غري واحد يف القرب لدون الشهر وصلى على قتلى أحد بعد مثان سنني وصلى ع

  ومل يأت يف التحديد نص 
وصالته على أم سعد بعد شهر ال ينفى الصالة بعد أزيد منه وكون امليت يف الغالب ال يبقى أكثر من شهر ال معىن 

  له 
  فإن هذا خيتلف باختالف األرض والعظام تبقى مدة طويلة وال تأثري لتمزق اللحوم 



ين بن القيم رمحه اهللا ويف صحيح أيب حامت بن حبان من حديث عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا قال احلافظ مشس الد
قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون 

ى اهللا عليه و سلم قبل القبور مساجد ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا البجلي قال مسعت رسول اهللا صل
  أن ميوت خبمس وهو يقول إين أبرأ إىل اهللا أن يكون يل منكم خليل 

  فإن اهللا عزوجل قد اختذين خليال 

  كما اختذ ابراهيم خليال 
  ولو كنت متخذا خليال ال ختذت أبا بكر خليال 

القبور مساجد إين أهناكم عن  وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا
  ذلك 

ويف الصحيحني عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها باحلبشة فيها تصاوير لرسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه 

  التصاوير أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة مسجدا وصوروا فيه تلك 
  وزاد البخاري إن هذه الكنيسة ذكرت للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه 

ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مل يقم منه لعن 
ذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا ويف اهللا اليهود والنصارى اخت

صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن اهللا اليهود والنصارى 
  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طفق يطرح مخيصة له على بر ١ويف الصحيحني عن عائشة وابن عباس قاال ملا نزل 
وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

  حيذر مثل ما صنعوا 
  م زائرات ويف صحيح أيب حامت بن حبان عن أيب صاحل عن ابن عباس قال لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج قال أبو حامت أبو صاحل هذا امسه مهران ثقة وليس بصاحب الكليب ذاك 
  امسه باذام وقال عبد احلق اإلشبيلي هو بإذام صاحب الكليب وهو عندهم ضعيف جدا 

  وكان شيخنا أبو احلجاج املزي يرجح هذا أيضا 

  يم رمحه اهللا وقد اختلف الناس يف هذين احلديثني فضعفت طائفة حديث بشري قال احلافظ مشس الدين بن الق
قال البيهقي رواه مجاعة عن األسود بن شيبان وال يعرف إال هبذا اإلسناد وقد ثبت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم فذكر هذا احلديث 

  أذهب إليه إال من علة وباجلملة وقال أمحد بن حنبل رمحة اهللا حديث بشري إسناده جيد 
  قال اجملوزون 

حيتمل أن يكون النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى بنعليه قذرا فأمره أن خيلعهما وحيتمل أن يكون كره له املشي فيهما 
ملا فيه من اخليالء فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة يظل كأن ثيابه يف سرجه حيذي 



  سبت ليس بتوأم وهذا ليس بشيء وال ذكر يف احلديث شيء من ذلك نعال ال
ومن تدبر هني النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اجللوس على القرب واالتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إمنا كان 

اهللا عليه و سلم احتراما لسكاهنا أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم وهلذا ينهى عن التغوط بني القبور وأخرب النيب صلى 
أن اجللوس على اجلمر حىت حترق الثياب خري من اجللوس على القرب ومعلوم أن هذا أخف من املشي بني القبور 

  بالنعال 

  وباجلملة فاحترام امليت يف قربة مبنزلة احترامه يف داره اليت كان يسكنها يف الدنيافإن القرب قد صار داره 
لم كسر عظم امليت ككسره حيا فدل على أن احترامه يف قربه كاحترامه يف داره وقد تقدم قوله صلى اهللا عليه و س

والقبور هي ديار املوتى ومنازهلم وحمل تزاورهم وعليها تنزل الرمحة من رهبم والفضل على حمسنهم فهي منازل 
  ت به اآلثار املرحومني ومهبط الرمحة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافر

  ومن تأمل كتاب القبور إلبن أيب الدنيا رأي فيه آثارا كثرية يف ذلك 
فكيف يستبعد أن يكون من حماسن الشريعة إكرام هذه املنازل عن وطئها بالنعال وإحترامها بل هذا من متام حماسنها 

  وشاهده ما ذكرناه من وطئها واجللوس عليها واالتكاء عليها 
  شري فمما مل نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال اإلمام أمحد إسناده جيد وأما تضعيف حديث ب

  وقال عبد الرمحن بن مهدي كان عبد اهللا بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة 
وأما معارضته بقوله صلى اهللا عليه و سلم إنه ليسمع قرع نعاهلم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النيب صلى اهللا 

الواقع وهو مساع امليت قرع نعال احلي وهذا ال يدل على اإلذن يف قرع القبور واملشي بينها بالنعال عليه و سلم ب
  إذ اإلخبار عن وقوع الشيء اليدل على جوازه وال حترميه وال حكمه 

ى فكيف يعارض النهي الصريح به قال اخلطايب ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى أن توطأ القبور وقد رو
ابن ماجه يف سننه عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألن أمشي على مجرة أو 
  سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إيل من أن أمشي على قرب مسلم وما أبايل أوسط القرب كذا قال فضلت حاجيت 

  داس والزربول أو وسط الطريق وعلى هذا فال فرق بني النعل واجلمجم وامل
  وقال القاضي أبو يعلى ذلك خمتص بالنعال السبتية ال يتعداها إىل غريها 

  قال ألن احلكم تعبدي غري معلل فال يتعدى مورد النص 
  وفيما تقدم كفاية يف رد هذا وباهللا التوفيق 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تقدم أن أبا حامت خالفه يف ذلك 
  بو صاحل هذا هو مهران ثقة وقال أ

  وليس بصاحب الكلىب ذاك امسه باذام 
وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن 

زوارت القبور وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن حبان يف صحيحه ويف الباب عن عائشة وحسان 
  بن ثابت قد أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وحديث حسان 

وروى ابن حبان يف صحيحه من حديث ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو 



قال قربنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فلما فرغنا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانصرفنا 
به وتوسط الطريق إذا حنن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه  معه فلما حاذينا

  و سلم 
  ما أخرجك يافاطمة من بيتك قالت 

  يارسول اهللا رمحت على أهل هذا امليت ميتهم 
  فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلعلك بلغت معهم الكدي قالت 

  عتك تذكر فيها ما تذكر معاذ اهللا وقد مس
  قال لو بلغت معهم الكدي ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن الكدي فقال القبور 

  قال أبو حامت 
  يريد اجلنة العالية اليت يدخلها من مل يرتكب هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ة ال جنة واحدة واملشرك ال يدخل اجلنة أصال ال عالية ألن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك واجلنة هي جنان كثري
  وال سافلة وال ما بينهما 

  وقد طعن غريه يف هذا احلديث وقالوا 
  هو غري صحيح ألن ربيعة بن سيف ضعيف احلديث عنده مناكري 

  وقد اختلف يف زيارة النساء للمقابر على ثالثة أقوال 
  أحدها التحرمي هلذه األحاديث 

  ه من غري حترمي والثاين يكر
  وهذا منصوص أمحد يف إحدى الروايات عنه 

  وحجة هذا القول 
  حديث أم عطية املتفق عليه هنينا عن اتباع اجلنائز 

  ومل يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة ال للتحرمي 

  والثالث أنه مباح هلن غري مكروه وهو الرواية األخرى عن أمحد 
  بوجوه واحتج هلذا القول 

أحدها ما روى مسلم يف صحيحه من حديث بريدة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كنت هنيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها وفيه أيضا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال زوروا القبور فإهنا تذكر املوت 

د به فإنه إمنا علم هنيه عن زيارهتا للنساء دون الرجال وهذا قالوا وهذا اخلطاب يتناول النساء بعمومه بل هن املرا
صريح يف النسخ ألنه قد صرح فيه بتقدم النهي وال ريب يف أن املنهي عن زيارة القبور هو املأذون له فيها والنساء 

من أين أقبلت قالت من قد هنني عنها فيتناوهلن األذن قالوا وأيضا فقد قال عبد اهللا بن أيب ملكية لعائشة ياأم املؤمنني 
قرب أخي عبد الرمحن فقلت هلا أليس قد هني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن زيارة القبور قالت نعم مث أمر 

بزيارهتا رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أيب التياح عن ابن أيب مليكة قال توىف عبد 
  الرمحن بن أيب بكر حيىي 

إىل مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قرب عبد الرمحن فقالت وكنا كندماين جذمية حقبة من الدهر حىت قيل فحمل 
  لن يتصدعا فلما تفرقنا كأين ومالكا لطول اجتماع مل نبت ليلة معا مث قالت واهللا لو حضرتك ما دفنت 



  إال حيث مت ولو شهدتك ما زرتك 
يث أنس قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم بامرأة عند قرب تبكي على قالوا وأيضا فقد ثبت يف الصحيحني من حد

  صيب هلا فقال هلا اتقي اهللا واصربي فقالت وما تبايل مبصيبيت 
فلما ذهب قيل هلا إنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإخذها مثل املوت فأتت بابه فلم جتد على بابه بوابني فقالت 

ل إمنا الصرب عند الصدمة األوىل وترجم عليه البخاري باب زيارة القبور قالوا وألن تعليل يا رسول اهللا مل أعرفك فقا
  زيارهتا بتذكري اآلخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء 

  وليس الرجال إليه منهن 
  قال األولون أحاديث التحرمي صرحية يف معناها 

ارة واللعن على الفعل من أدل الدالئل على حترميه وال فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعن النساء على الزي
سيما وقد قرنه يف اللعن باملتخذين عليها املساجد والسرج وهذا غري منسوخ بل لعن يف مرض موته من فعله كما 

  تقدم 
  قالوا وقوله صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم إمنا هو صيغة خطاب للذكور واإلناث وإن دخلن فيه تغليبا 

ذا حيث ال يكون دليل صريح يقتضي عدم دخوهلن وأحاديث التحرمي من أظهر القرائن على عدم دخوهلن يف فه
  خطاب الذكور 

قالوا وأما قولكم إن النهي إمنا كان للنساء خاصة فغري صحيح ألن قوله كنت هنيتكم خطاب للذكور أصال ووضعا 
نساء خاصة لقالكنت هنيتكن ومل يقل هنيتكم بل كان يف أول فال بد وأن يتناوهلم وحدهم ولو كان النهي إمنا كان لل

اإلسالم قد هنى عن زيارة القبور صيانة جلانب التوحيد وقطعا للتعلق باألموات وسدا لذريعة الشرك اليت أصلها 
تعظيم القبور وعبادهتا كما قال ابن عباس فلما متكن التوحيد من قلوهبم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن يف 

زيارة حيصل هبا مزيد اإلميان وتذكري ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان هنيه عنها للمصلحة وإذنه 
  فيها للمصلحة 

  وأما النساء 
فإن هذه املصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارهتن من املفاسد اليت يعلمها اخلاص والعام من فتنة 

موات والفساد الذي ال سبيل إىل دفعه إال مبنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسرية حتصل األحياء وإيذاء األ
يسرية حتصل هلن بالزيارة والشريعة مبناها على حترمي الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه 

  املفسدة ال خفاء به فمنعهن من الزيارة من حماسن الشريعة 
ه من حديث حممد بن احلنفية عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يف جنازة فرأى وقد روى البيهقي وغري

نسوة جلوسا فقال ما جيلسكن فقلن اجلنازة فقال أحتملن فيمن حيمل قلن القال فتدلني فيمن يديل قلن ال قال 
  حيثو ومل يذكر الغسل فتغسلن فيمن يغسل قلن ال قال فارجعن مأزورات غري مأجورات ويف رواية فتحثني فيمن 

فهذا يدل على أن اتباعهن اجلنازة وزر ال أجر هلن فيه إذ ال مصلحة هلن وال للميت يف اتباعهن هلا بل فيه مفسدة 
  للحي وامليت 

قالوا وأما حديث عائشة فاحملفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إمنا قدمت مكة للحج فمرت على قرب 
  ت عليه وهذا ال بأس به إمنا الكالم يف قصدهن اخلروج لزيارة القبور أخيها يف طريقها فوقف



ولو قدر أهنا عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت لو شهدتك ملا زرتك وهذا يدل على أنه من املستقر املعلوم 
  عندها أن النساء ال يشرع هلن زيارة القبور وإال مل يكن يف قوهلا ذلك معىن 

ي وقوهلا هنى عنها مث أمر بزيارهتا فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما تأول وأما رواية البيهق
غريها من دخول النساء واحلجة يف قول املعصوم ال يف تأويل الراوي وتأويله إمنا يكون مقبوال حيث ال يعارضه ما 

  هو أقوى منه وهذا قد عارضه أحاديث املنع 
ة لنا فإنه مل يقرها بل أمرها بتقوى اهللا اليت هي فعل ما أمر به وترك ما هنى عنه ومن قالوا وأما حديث أنس فهو حج

مجلتها النهي عن الزيارة وقال هلا اصربي ومعلوم أن جميئها إىل القرب وبكاءها مناف للصرب فلما أبت أن تقبل منه ومل 
  جاءته تعتذر إليه من خمالفة أمره تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى اهللا عليه و سلم هو اآلمر هلا 

  فأي دليل يف هذا على جواز زيارة النساء 
وبعد فال يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى اهللا عليه و سلم زائرات القبور وحنن نقول إما أن تكون دالة 

وى اهللا فال داللة فيها على على اجلواز فال داللة على تأخرها عن أحاديث املنع أو تكون دالة على املنع بأمرها بتق
  اجلواز فعلى التقديرين ال تعارض أحاديث املنع وال ميكن دعوى نسخها هبا واهللا أعلم 

  وأما قول أم عطية هنينا عن اتباع اجلنائز فهو حجة للمنع 
التحرمي بل  وقوهلا ومل يعزم علينا إمنا نفت فيه وصف النهي وهو النهي املؤكد بالعزمية وليس ذلك شرطا يف اقتضاء

جمرد النهي كاف وملا هناهن انتهني لطواعيتهن هللا ولرسوله فاستغنني عن العزمية عليهن وأم عطية مل تشهد العزمية يف 
  ذلك النهي 

  وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزمية فهي مثبتة للعزمية فيجب تقدميها وباهللا التوفيق 

هللا ولفظ النسائي فله ثنياه ويف لفظ له فهو باخليار إن شاء مضى وإن شاء قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه ا
  ترك ولفظ الترمذي فال حنث عليه ولفظ ابن ماجه إن شاء رجع وإن شاء ترك غري حانث 

  قال الترمذي وقد رواه عبيد اهللا بن عمر وغريه عن نافع عن ابن عمر موقوفا 
  لم أحدا رفعه غري أيوب السختياين وهكذا روى مسلم عن ابن عمر موقوفا وال نع

  وقال إمساعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا كان ال يرفعه 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 

  حلف على ميني فقال إن شاء اهللا مل حينث رواه الترمذي 
  اإلسناد متفق على االحتجاج به إال أن احلديث معلول وهذا 

  قال الترمذي سألت حممد بن إمساعيل عن هذا احلديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه 

عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن 
  لى تسعني امرأة احلديث وفيه لو قال إن شاء اهللا كان كما قال سليمان بن داود قال ألطوفن الليلة ع

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة كذلك رواه حممد بن أيب عتيق وموسى بن 
احلنظلي عقبة عن الزهري وسليمان بن أرقم متروك واحلديث عند غريه عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن الزبري 

عن أبيه عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم كذلك رواه علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري 



ومبعناه رواه األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري إال يف حديث األوزاعي ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني وكذلك 
   عروبة عن حممد بن الزبري وقال ال نذر يف معصية اهللا رواه محاد ابن ويد عن حممد بن الزبري ورواه بن أيب

ورواه عبد الوارث بن سعيد عن حممد بن الزبري عن أبيه أن رجال حدثه أنه سأل عمران بن حصني عن رجل حلف 
أنه ال يصلي يف مسجد قومه فقال عمران مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول النذر يف معصية اهللا 

  ارة ميني ويف هذا داللة على أن أباه مل يسمعه من عمران وكفارته كف
  ورواه حممد بن إسحاق عن حممد بن الزبري عن رجل صحبه عن عمران 

ورواه الثورى عن حممد بن الزبري عن احلسن عن عمران إال أنه قال ال نذر يف معصية أو يف غضب قال فهذا حديث 
  خمتلف يف إسناده ومتنه كما ذكرنا 

  احلجة بأمثال ذلك  وال تقوم
  وقد روينا عن حممد بن إمساعيل البخاري أنه قال حممد بن الزبري احلنظلي منكر احلديث 

  وفيه نظر 
قال البيهقي وإمنا احلديث فيه عن احلسن عن هياج بن عمران الربمجي أن غالما البنه أبق فجعل هللا عليه لئن قدر 

ران بن حصني فسألته فقال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثين إىل عم
  حيث يف خطبته على الصدقة وينهى عن املثلة 

  فقل البنك فليكفر عن ميينه وليتجاوز عن غالمه 
  قال وبعثىن إىل مسرة فقال مثل ذلك وهذا أصح ما روى فيه عن عمران 

  واختلف يف اسم الذي رواه عن احلسن فقيل هكذا 
  وقيل حبان بن عمران الربمجي 

  واألمر بالتكفري فيه موقوف على عمران ومسرة 
والذي روي عن ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا يف معصية اهللا فكفارته كفارة ميني ومن نذر نذرا مل يطقه فكفارته 

  كفارة ميني مل يثبت رفعه واهللا أعلم 
إسحاق والثورى وأبو حنيفة وأصحابه هذه اآلثار قد تعددت قال املوجبون للكفارة يف نذر املعصية وهم أمحد و

  طرقها 
  ورواهتا ثقات 

وحديث عائشة احتج به اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه وإن كان الزهري مل يسمعه من أيب سلمة فإن له شواهد 
مر قاله الترمذي تقويه رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم سوى عائشة جابر وعمران بن حصني وعبد اهللا بن ع

وفيه حديث ابن عباس رفعه من نذر نذرا يف معصية فكفارته كفارة ميني رواه أبو داود ورواه ابن اجلارود يف مسنده 
ولفظه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم النذر نذران فما كان هللا فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان 

وروى أبو إسحاق اجلوزجاين حديث عمران بن حصني يف كتابه املترجم وقال مسعت فال وفاء فيه وعليه كفارة ميني 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول النذر نذران فما كان من نذر يف طاعة اهللا فذلك هللا وفيه الوفاء وما كان من 

عن عائشة عن النيب صلى نذر يف معصية اهللا فال وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمني وروى الطحاوي بإسناد صحيح 
اهللا عليه و سلم من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه ويكفر عن ميينه وهو عند البخاري إال 

  ذكر الكفارة 



  قال االشبيلي وهذا أصح إسنادا وأحسن من حديث أيب داود يعين حديث الزهري عن أيب سلمة املتقدم 
حيىي بن أيب كثري عن رجل من بين حنيفة وعن أيب سلمة كالمها عن النيب صلى اهللا عليه ويف مصنف عبد الرزاق عن 

و سلم مرسال ال نذر يف غضب وال يف معصية اهللا وكفارته كفارة ميني قالوا وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث 
  عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمني 

  هذا يتناول نذر املعصية من وجهني و
  أحدمها أنه عام مل خيص منه نذر دون نذر 

الثاين أنه شبهه باليمني ومعلوم أنه لو حلف على املعصية وحنث لزمه كفارة ميني بل وجوب الكفارة يف نذر املعصية 
  أوىل منها يف ميني املعصية ملا سنذكره 

د وجابر بن عبد اهللا وعمران بن حصني ومسرة بن جندب وال حيفظ قالوا ووجوب الكفارة قول عبد اهللا بن مسعو
  عن صحايب خالفهم 

قالوا وهب أن هذه اآلثار مل تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه ألن النذر ميني ولو حلف ليشربن اخلمر أو 
  ليقتلن فالنا وجبت عليه كفارة اليمني وإن كانت ميني معصية فهكذا إذا نذر املعصية 

وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم تسمية النذر ميينا ملا قال ألخت عقبة ملا نذرت املشي إىل بيت اهللا فعجزت 
  تكفر ميينها وهو حديث صحيح وسيأيت 
  وعن عقبة مرفوعا وموقوفا النذر حلفة 

  وقال ابن عباس يف امرأة نذرت ذبح ابنها كفري ميينك 
  اليمني يف لغة من نزل القرآن بلغتهم  فدل على أن النذر داخل يف مسمى

وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمني فإنه عقده هللا ملتزما له كما أن احلالف عقد ميينه باهللا ملتزما حلف عليه بل ما 
عقد هللا أبلغ وألزم مما عقد به فإن ما عقد به من األميان ال يصري باليمني واجبا فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها 

   تصر واجبة عليه وجتزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ومل جتزئه الكفارة مل
فدل على أن االلتزام بالندر آكد من االلتزام باليمني فكيف يقال إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة وإذا 

  هذا وحده لكان كافيا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمني فال كفارة فيها فلو مل يكن يف املسألة إال 

  ومما يدل على أن النذر آكد من اليمني 
أن الناذر إذا قال هللا علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره جبزمه أميانه باهللا والتزامه تعظيمه كما عقدها احلالف باهللا 

قائم بقلبه كذلك فهما من هذه الوجوه سواء واملعىن الذي يقصده احلالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر 
  ويزيد النذر عليه أنه التزمه هللا فهو ملتزم من وجهني له وبه 

واحلالف إمنا التزم ما حلف عليه خاصة فاملعىن الذي يف اليمني داخل يف حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمني وزيادة 
  فإذا وجبت الكفارة يف ميني املعصية فهي أوىل بأن جتب يف نذرها 

التأكيد قال بعض املوجبني للكفارة فيه إنه إذا نذر املعصية مل يربأ بفعلها بل جتب عليه الكفارة وألجل هذه القوة و
  عينا ولو فعلها لقوة النذر خبالف ما إذا حلف عليها فإنه إمنا تلزمه الكفارة إذا حنث ألن اليمني أخف من النذر 

ى اهللا عليه و سلم هناه عن الوفاء باملعصية وهذا أحد الوجهني ألصحاب أمحد وتوجيهه ظاهر جدا فإن النيب صل



  وعني عليه الكفارة عينا فال خيرج من عهدة األمر إال بأدائها 
  وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا احملفوظ يف هذا احلديث ماأخرجه أصحاب الصحيح من قوله أمسك 
به ابن إسحاق ولكن هو يف حديث أيب لبابة بن عبد املنذر ملا تاب عليك بعض مالك وأما ذكر الثلث فيه فإمنا أتى 

  اهللا عليه قال يارسول اهللا إن من توبيت أن أهجر دار قومي وأساكنك وأخنلع من مايل صدقة هللا عزوجل ولرسوله 
  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيزىء عنك الثلث 

كعب بن مالك يف قصة توبته ولكن ليس يف هذا أنه نذر الصدقة ولعل بعض الرواة وهم يف نقله هذا إىل حديث 
مباله وال تعلق يف قوله وجيزئك الثلث على أنه كان نذرا فإن جيزىء رباعي مبعىن يكفي واملعىن يكفيك مما عزمت 

  عليه وأردته الثلث 
  وليس يف هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة مباله جيزئه ثلثه 

الفا بالصدقة أجزأه كفارة ميني وإن كان ناذرا متقربا تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله والقياس أنه إن كان ح
  على الوجه الذي قلنا به يف احلج 

  وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة ألهنا هي الواجب شرعا فينصرف النذر إليها 
  وقال الشافعي إن حلف به فكفارة ميني وإن نذره قربة تصدق به كله 

  ال مالك خيرج ثلثه يف الوجهني وق
  وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله 
  وعنه يف غري الزكوي روايتان إحدامها خيرجه كله 

  والثانية ال جتب الصدقة بشيء منه 
وأصح هذه األقوال ما دل عليه حديث كعب املتفق عليه أنه يتصدق به وميسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي 

  ه عيال
  واهللا أعلم 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا الصواب يف هذا أنه قول عائشة كذلك رواه الناس 
  وهو يف صحيح البخاري عن عائشة قوهلا ورواه ابن حبان يف صحيحه عن عائشة مرفوعا 

املسيب عن عمر عندنا حجة  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد وغريه من األئمة سعيد بن
قال أمحد إذا مل نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل قد رآه ومسع منه ذكره ابن أيب حامت فليس روايته عنه منقطعة على 

  ما ذكره أمحد 
ولو كانت منقطعة فهذا االنقطاع غري مؤثر عند األئمة فإن سعيدا أعلم اخللق بأقضية عمر وكان ابنه عبد اهللا بن 

سعيدا عنها وسعيد بن املسيب إذا أرسل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل مرسله فكيف إذا عمر يسأل 
  روى عن عمر 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأخرج ابن ماجه منهمن حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليتركها 
  فإن تركها كفارهتا وترجم عليه من قال تركها كفارهتا 



ال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال البيهقي أكثر احلفاظ ال يثبتون مساع احلسن من مسرة يف غري حديث ق
  العقيقة مت كالمه 

  وقد روي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر بن مسرة 
  أما حديث ابن عباس فرواه معمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس عن 

  صلى اهللا عليه و سلم النيب 
  ذكره البيهقي والبزار وغريمها وقال البزار ليس يف هذا الباب حديث أجل إسنادا من هذا 

وأما حديث ابن عمر فرواه علي بن عبد العزيز من حديث حممد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن 
  جبري عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ذي سألت حممدا يعين البخاري عن هذا احلديث فقال إمنا يرويه عن زياد بن جبري عن ابن عمر عن النيب قال الترم
  صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

  وأما حديث جابر بن مسرة فرواه عبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه 
  و سلم وغريهم وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال البيهقي واحتج أصحابنا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد اهللا بن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمره أن جيهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إىل خروج املصدق 

  ىل خروج املصدق بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فابتاع عبد اهللا بن عمرو البعري بالبعريين إ
وهذا غري حديث حممد بن إسحاق فإنه يرويه عن يزيد بن أيب حبيب عن مسلم بن جبري عن أيب سفيان عن عمرو 

  بن حريث عن عبد اهللا بن عمرو 

ى اهللا عليه و سلم قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى مسلم يف صحيحه عن أنس أن النيب صل
اشترى صفية من دحية الكليب بسبعة أرؤس وقال الشافعي أخربنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه 

  سئل عن بعري ببعريين قد يكون البعري خريا من البعريين 
ا له يدعى وقال الشافعي أخربنا مالك عن صاحل بن كيسان عن احلسن بن حممد بن علي عن علي أنه باع بعري

  عصيفريا بعشرين بعريا إىل أجل 
  وقال الشافعي أخربنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع بعريا له بأربعة أبعرة مضمومة عليه بالربذة 

روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نساء وال بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن  احليوان اثنان بواحد ال يصلح

ويف مسند أمحد عن ابن عمر أن رجال قال يارسول اهللا أرأيت الرجل يبيع الفرس باألفراس والبختية باإلبل قال ال 
  بأس إذا كان يدا بيد 

  قال اإلمام أمحد والبخاري حديث ابن عمر هذا املعروف مرسل 
  املسألة على أربعة أقوال وهي أربع روايات عن أمحد فاختلف أهل العلم يف هذه 

  إحداها أن ما سوى املكيل واملوزون من احليوان والنبات وحنوه جيوز بيع بعضه ببعض 



متفاضال ومتساويا وحاال ونساء وأنه ال جيري فيه الربا حبال وهذا مذهب الشافعي وأمحد يف إحدى رواياته 
  غين واختارها القاضي وأصحابه وصاحب امل

والرواية الثانية عن أمحد أنه جيوز التفاضل فيه يدا بيد وال جيوز نسيئة وهي مذهب أيب حنيفة كما دل عليه حديثا 
  جابر وابن عمر 

  والرواية الثالثة عنه أنه جيوز فيه النساء إذا كان متماثال وحيرم مع التفاضل 
  ضل بل إن وجد أحدمها حرم اآلخر وعلى هاتني الروايتني فال جيوز اجلمع بني النسيئة والتفا

  وهذا أعدل األقوال يف املسألة وهو قول مالك 
  فيجوز عبد بعيدين حاال وعبد بعبد نساء إال أن ملالك فيه تفصيال 

والذي عقد عليه أصل قوله أنه ال جيوز التفاضل والنساء معا يف جنس من األجناس واجلنس عنده معترب باتفاق 
ز بيع البعري البخيت بالبعريين من احلمولة ومن حاشية إبله إىل أجل الختالق املنافع وإن أشبه األغراض واملنافع فيجو

  بعضها بعضا اختلفت أجناسها أو مل ختتلف فال جيوز منها اثنان بواحد إىل أجل 
بعضا وإن فسر مذهبه أنه ال جيتمع التفاضل والنساء يف اجلنس الواحد عنده واجلنس ما اتفقت منافعه وأشبه بعضه 

  اختلفت حقيقته 

  فهذا حتقيق مذاهب األئمة يف هذه املسألة املعضلة ومآخذهم 
  وحديث عبد اهللا بن عمرو صريح يف جواز املفاضلة والنساء وهو حديث حسن 

قال عثمان بن سعيد قلت ليحىي بن معني أبو سفيان الذي روى عنه حممد بن إسحاق يعين هذا احلديث ما حاله قال 
  ة مشهور ثق

قلت عن مسلم بن كثري عن عمرو بن حريث الزبيدي قال هو حديث مشهور ولكن مالك حيمله على اختالف 
املنافع واألغراض فإن الذي كان يأخذه إمنا هو للجهاد والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة قد يكون مع بين 

  املخاض ومن حواشي اإلبل وحنوها 
  ديث املنع كلها وأما اإلمام أمحد فإنه كان يعلل أحا

  قال ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبين أن يتوقاه وذكر له حديثا ابن عباس وابن عمر فقال مها مرسالن 
  وحديث مسرة عن احلسن قال األثرم قال أبو عبد اهللا ال يصح مساع احلسن من مسرة 

هذا حجاج زاد فيه نساء والليث بن وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبري عنه فقال اإلمام أمحد 
  سعد مسعه من أيب الزبري ال يذكر فيه نساء 

وهذه ليست بعلة يف احلقيقة فإن قوله وال بأس به يدا بيد يدل على أن قوله ال يصلح يعين نساء فذكر هذه اللفظة 
الكالم فيه وبالغ  زيادة إيضاح لوسكت عنها لكانت مفهومة من احلديث ولكنه معلل باحلجاج فقد أكثر الناس

  الدارقطين يف السنن يف تضعيفه وتوهينه 
  وقد قال أبو داود إذا اختلفت األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم نظرنا إىل ما عمل به أصحابه من بعده 

  وقد ذكرنا اآلثار عن الصحابة جبواز ذلك متفاضال ونسيئة وهذا كله مع احتاد اجلنس 
كالعبيد بالثياب والشاء باإلبل فإنه جيوز عند مجهور األمة التفاضل فيه والنساء إال ما حكي  وأما إذا اختلف اجلنس

  رواية عن أمحد أنه جيوز بيعه متفاضال يدا بيد وال جيوز نساء وحكى هذا أصحابنا عن أمحد رواية رابعة يف املسألة 



وال بأس به يدا بيد ومل خيص به اجلنس املتحد  واحتجوا هلا بظاهر حديث جابر احليوان اثنان بواحد ال يصلح نسيئة
  وكما جيوز التفاضل يف املكيل املختلف اجلنس دون النساء فكذلك احليوان وغريه إذا قيل إنه ربوي 
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وهذه الرواية يف غاية الضعف ملخالفتها النصوص وقياس احليوان على املكيل فاسد إذ يف حمل احلكم يف األصل 
  أوصاف معتربة غري موجودة يف الفرع وهي 

  مؤثرة يف التحرمي 
  ا املراد به مع احتاد اجلنس دون اختالفه كما هو مذكور يف حديث ابن عمر وحديث جابر لو صح فإمن

  فهذه نكت يف هذه املسألة املعضلة ال تكاد توجد جمموعة يف كتاب وباهللا التوفيق 
قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد اهللا عن عمر 

ين خمزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إىل أجل فقال سعد هنانا رسول اهللا أن موىل لب
  صلى اهللا عليه و سلم عن هذا 

  والسلت نوع غري الرب وهو أدق منه حبا 
  قال البيهقي وهذا خيالف رواية اجلماعة وإن كان حمفوظا فهو حديث آخر 

نقصان الرطب يف البعض وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا املعىن مينع من أن واخلرب يصرح بأن املنع إمنا كان ل
  يكون النهي ألجل النسيئة فلذلك مل تقبل هذه الزيادة ممن خالف اجلماعة بروايتها يف هذا احلديث 

قال ال وقد روينا يف احلديث الثابت عن ابن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  تبتاعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبتاعوا التمر بالتمر 

  ويف احلديث الثابت عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تبيعوا مثر النخل بتمر 

تبايعوا الثمر النخل ويف رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سامل عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال 
  بالتمر هكذا روى مقيدا آخر كالمه 

  وحديث أيب هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم يف صحيحه 
  وحديث ابن عمر متفق على صحته 

  ولفظ الصحيحني فيه هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه وعن بيع الرطب بالتمر 

يم رمحه اهللا واحلديث خمرج يف صحيح البخاري أخرجه يف ذكر األنبياء واملناقب يف قال احلافظ مشس الدين بن الق
  األبواب اليت فيها 

  صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم 
يف باب ترمجته باب سؤال املشركني أن يريهم النيب صلى اهللا عليه و سلم آية فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة 

ة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به قال مسعت احلي يتحدثون عن عرو
شاتني فباع إحدامها بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه قال سفيان 

  يشتري له شاة كأهنا أضحية 
  انفرد بإخراجه البخاري 



  عن احلي وهم غري معروفني وما كان هكذا فليس من شرط كتابه وقد استدرك عليه روايته له 
  وقد رواه ابن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه مل يسمعه منه 

قال البخاري حدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن غرقدة قالسمعت احلي يتحدثون عن 
لم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتني فباع إحدامها بدينار فجاءه عروة أن النيب صلى اهللا عليه و س

  بدينار وشاة فدعا له بالربكة يف بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه 
  قال سفيان كان احلسن بن عمارة جاءنا هبذا احلديث عنه قال احلي خيربونه عنه ولكن 

يه و سلم يقول اخلري معقود يف نواصي اخليل إىل يوم القيامة قال وقد رأيت يف مسعته يقول مسعت النيب صلى اهللا عل
  داره سبعني فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأهنا أضحية 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم هنى عن كراء األرض 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يزرعها فليزرعها أخاه  وعنه قال
وعنه قال كان لرجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فضول أرضني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه 
  قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يؤخذ لألرض أجر أو حظ  وعنه

وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها فإن مل يستطع أن يزرعها وعجز عنها 
  فليمنحها أخاه املسلم وال يؤجرها إياه 

   يكرها ويف لفظ آخر من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال
وعنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال تبيعوها قال سليم 

  بن حبان فقلت لسعيد بن ميناء ما ال تبيعوها يعين الكراء قال نعم 
ذا فقال رسول اهللا وعن جابر قال كنا خنابر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنصيب من القصرى ومن ك

  صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإال فليدعها 
وعنه قال كنا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نأخذ األرض بالثلث أو الربع وباملاذيانات فقام رسول اهللا 

ن مل يزرعها فليمنحها أخاه فإن مل مينحها أخاه صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإ
  فليمسكها 

  وهذه األحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل املزارعة 
وأما الذين صححوها فهم فقهاء احلديث كاإلمام أمحد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزمية وابن املنذر 

ن عبدالعزيز والقاسم بن حممد وعروة وابن سريين وسعيد وأيب داود وهو قول أيب يوسف وحممد وهو قول عمر ب
بن املسيب وطاووس وعبدالرمحن بن األسود وموسى بن طلحة والزهري وعبدالرمحن بن أيب ليلى وحممد بن 

  عبدالرمحن ومعاذ العنربي وهو قول احلسن وعبدالرمحن بن يزيد 
دينة أهل بيت هجرة إال يزدرعون على الثلث قال البخاري يف صحيحه قال قيس بن مسلم عن أيب جعفر ما بامل

والربع قال البخاري وزارع علي وسعيد بن مالك وعبد اهللا بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل 



أيب بكر وآل عمر وآل علي وابن سريين وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن 
هم كذا وقال احلسن ال بأس أن تكون األرض ألحدمها فيتفقان مجيعا فما خيرج فهو بينهما ورأى جاؤوا هم بالبذر فل

  ذلك الزهري 
وحجتهم معاملة النيب صلى اهللا عليه و سلم أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من متر أو زرع وهذا متفق عليه بني 

  األمة 

خيرب بشطر ما حيرج منها من متر أو زرع مث أبو بكر مث  قال أبو جعفر عامل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهل
  عمر مث عثمان مث علي مث أهلوهم إىل اليوم يعطون الثلث والربع 

وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مات مث خلفاؤه الراشدون من بعده 
بيت حىت عملوا به وعمل به أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم  حىت ماتوا مث أهلوهم من بعدهم ومل يبق باملدينة أهل

  من بعده 
ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا الستمرار العمل به من النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أن قبضة اهللا وكذلك 

  استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ هذا من أحمل احملال 
  وجوه  وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من

  أحدها أنه حديث يف غاية االضطراب والتلون 
  قال اإلمام أمحد حديث رافع بن خديج ألوان 

  وقال أيضا حديث رافع ضروب 
الثاين أن الصحابة أنكروه على رافع قال زيد بن ثابت وقد حكي له حديث رافع أنا أعلم بذلك منه وإمنا مسع النيب 

  فقال إن كان هذا شأنكم فال تكروا املزارع وقد تقدم صلى اهللا عليه و سلم رجلني قد اقتتال 

ويف البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت املخابرة فإهنم يزعمون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
هنى عنها قال إن أعلمهم يعين ابن عباس أخربين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينه عنها ولكن قال أن مينح 

  حدكم أخاه أرضه خري له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما أ
فإن قيل إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه فقد أقره ابن عمر ورجع إليه فاجلواب أوال أن ابن عمر رضي اهللا 
عنهما مل حيرم املزارعة ومل يذهب إىل حديث رافع وإمنا كان شديد الورع فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون 

  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحدث يف املزارعة شيئا مل يكن علمه فتركها لذلك رسو
  الثاين وقد جاء هذا مصرحا به يف الصحيحني أن ابن عمر إمنا تركها لذلك ومل حيرمها على الناس 

  الثالث أن يف بعض ألفاظ حديث رافع ما ال يقول به أحد وهو النهي عن كراء املزارع على اإلطالق 
  لوم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ينه عن كرائها مطلقا فدل على أنه غري حمفوظ ومع

الرابع أنه تارة حيدثه عن بعض عمومته وتارة عن مساعه وتارة عن رافع بن ظهري مع اضطراب ألفاظه فمرة يقول هنى 
ام مسمى كما تقدم ذكر عن اجلعل ومرة يقول عن كراء األرض ومرة يقول ال يكاريها بثلث وال ربع وال طع

  ألفاظه 
وإذا كان شأن احلديث هكذا وجب تركه والرجوع إىل املستفيض املعلوم من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وأصحابه من بعده الذي مل يضطرب ومل خيتلف 



ى مقيدها اخلامس أن تأمل حديث رافع ومجع طرقه واعترب بعضها ببعض ومحل جمملها على مفسرها ومطلقها عل
على أن الذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم من ذلك أمر بني الفساد وهو املزارعة الظاملة اجلائرة فإنه قال كنا 

  نكري األرض على أن لنا هذه وهلم هذه فرمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه 
لى املاذيانات وإقبال اجلداول ويف لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا ع

  وأشياء من الزرع كما تقدم 
وقوله ومل يكن للناس كراء إال هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فال بأس وهذا من أبني ما يف حديث 

  رافع وأصحه وما فيها من جممل أو مطلق أو خمتصر فيحمل على هذا املفسر املبني املتفق عليه لفظا وحكما 
  الليث بن سعد الذي هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر إذا نظر إليه ذو البصرية باحلالل واحلرام  قال

  علم أنه ال جيوز 
  وقال ابن املنذر قد جاءت األخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل 

  فال تعارض إذن بني حديث رافع وأحاديث اجلواز بوجه 
لو قدر معارضة حديث رافع ألحاديث اجلواز وامتنع اجلمع بينها لكان منسوخا قطعا بال ريب ألنه ال  السادس أنه

بد من نسخ أحد اخلربين ويستحيل نسخ أحاديث اجلواز الستمرار العمل هبا من النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل أن 
له خربة بالنقل كما تقدم ذكره فيتعني نسخ تويف وإستمرار عمل اخللفاء الراشدين هبا وهذا أمر معلوم عند من 

  حديث رافع 
السابع أن األحاديث إذا اختلفت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه ينظر إىل ما عمل به أصحابه من بعده وقد 

  تقدم ذكر عمل اخللفاء الراشدين وأهليهم وغريهم من الصحابة باملزارعة 
لنهي عن كرائها بالثلث أو الربع ال عن املزارعة وليس هذا مبخالف جلواز الثامن أن الذي يف حديث رافع إمنا هو ا

املزارعة فإن اإلجارة شيء واملزارعة شيء فاملزارعة من جنس الشركة يستويان يف الغنم والغرم فهي كاملضاربة 
القولني جملوزي  خبالف اإلجارة فإن املؤجر على يقني من املغنم وهو األجرة وللمستأجر على رجاء وهلذا كان أحد

املزارعة أهنا أحل من اإلجارة وأوىل باجلواز ألهنما على سواء يف الغنم والغرم فهي أقرب إىل العدل فإذا استأجرها 
  بثلث أو ربع كانت هذه إجارة الزمة وذلك ال جيوز ولكن املنصوص عن اإلمام أمحد جواز ذلك 

  واختلف أصحابه على ثالثة أقوال يف نصه 
  ة يصح ذلك بلفظ املؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ اإلجارة كما يصح بلفظ املزارعة فقالت طائف

  قالوا والعربة يف العقود مبعانيها وحقائقها ال بصيغها وألفاظها 
  قالوا فتصح مزارعة وال تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أيب حممد املقدسي 

  الثاين أهنا ال تصح إجارة وال مزارعة 
  فألن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف اجلنس والقدر وهذا منتف يف الثلث والربع  أما اإلجارة

  وأما املزارعة فألهنما مل يعقدا عقدا مزارعة 
  إمنا عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أيب اخلطاب 

  الثالث أهنا تصح مؤاجرة ومزراعة وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه 
  يكون النهي فيه عن اإلجارة دون املزارعة أو عن املزارعة اليت كانوا  فحديث رافع إما أن



  يعتادوهنا وهي اليت فسرها يف حديثه 
  وأما املزارعة اليت فعلها النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده فلم يتناوهلا النهي حبال 

م أمر الناس عليها مينع من حترميها والنهي عنها ألن أصحاب التاسع أن ما يف املزارعة من احلاجة إليها واملصلحة وقيا
األرض كثريا ما يعجزون عن زرعها وال يقدرون عليه والعمال واألكرة حيتاجون إىل الزرع وال أرض هلم وال قوام 

يدفع  هلؤالء وال هؤالء إال بالزرع فكان من حكمة الشرع ورمحته باألمة وشفقته عليها ونظره هلم أن جوز هلذا أن
أرضه ملن يعمل عليها ويشتركان يف الزرع هذا بعمله وهذا مبنفعة أرضه وما رزق اهللا فهو بينهما وهذا يف غاية 

  العدل واحلكمة والرمحة واملصلحة 
وما كان هكذا فإن الشارع ال حيرمه وال ينهي عنه لعموم مصلحته وشدة احلاجة إليه كما يف املضاربة واملساقاة بل 

ملزارعة آكد منها يف املضاربة لشدة احلاجة إىل الزرع إذ هو القوت واألرض ال ينتفع هبا إال بالعمل عليها احلاجة يف ا
  خبالف املال 

فإن قيل فالشارع هنى عنها مع هذه املنفعة اليت فيها وهلذا قال رافع هنانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أمر 
ينهي عن املنافع واملصاحل وإمنا ينهي عن املفاسد واملضار وهم ظنوا أن قد كان كان لنا نافعا فاجلواب أن الشارع ال 

هلم يف ذلك املنهي عنه منفعة وإمنا كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية للنهي وما ختيلوه من املنفعة فهي منفعة 
ل فهذا وإن كان فيه منفعة له جزئية لرب األرض الختصاصه خبيار الزرع وما يسعد منه باملاء وما على إقبال اجلداو

  فهو مضرة على املزارع فهو من جنس منفعة املرايب مبا يأخذه من الزيادة وإن كان مضرة على اآلخر 
والشارع ال يبيح منفعة هذا مبضرة أخيه فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا 

  هناكم عنه 
يستوي فيها العامل ورب األرض فهي منفعة هلما وال مضرة فيها على أحد فلم ينه عنها  وأما املزارعة العادلة اليت

فالذي هنى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة راجحة يف ضمنها منفعة مرجوحة جزئية والذي فعله صلى اهللا عليه و 
ذا وهذا تسوية بني سلم وأصحابه من هذه مصلحة ومنفعة راجحة ال مضرة فيها على واحد منهما فالتسوية بني ه

  متباينني ال يستويان عند اهللا وال عند رسوله وال عند الناس 
  وكذلك اجلواب عن حديث جابر سواء 

  وقد تقدم يف بعض طرقه أهنم كانوا خيتصون بأشياء من الزرع من القصري ومن كذا ومن كذا 
ذا مفسر مبني ذكر فيه سبب النهي فقال صلى اهللا عليه و سلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فه

  وأطلق يف غريه من األلفاظ فينصرف مطلقها إىل هذا املقيد املبني ويدل على أن هذا هو املراد بالنهي 
فاتفقت السنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتآلفت وزال عنها االضطراب واالختالف وبان أن لكل فيها 

  ه وفعله وهذا هو الواجب والواقع يف نفس األمر واحلمد هللا رب العاملني وجها وأن ما هنى عنه غري ما أباح

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وليس مع من ضعف احلديث حجة فإن رواته حمتج هبم يف الصحيح وهم 
ه أبو داود ومل أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام احملدثني أبو عبد اهللا البخاري والترمذي بعده وذكر

يضعفه فهو حسن عنده واحتج به اإلمام أمحد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج يف قصة الذي 
زرع يف أرض ظهري بن رافع فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أصحاب األرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته 

  ا هلم وقال فيه ألصحاب األرض خذوا زرعكم فجعله زرع
  ألنه تولد من منفعة أرضهم فتولده يف األرض كتولد اجلنني يف بطن أمه 



ولو غصب رجل فحال فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب األنثى دون صاحب الفحل ألنه إمنا يكون 
  ض حيوانا من حرثها ومين األب ملا مل يكن له قيمة أهدره الشارع ألن عسب الفحل ال يقابل بالعو

  وملا كان البذر ماال متقوما رد على صاحبه قيمته ومل يذهب عليه باطال 
وجعل الزرع ملن يكون يف أرضه كما يكون الولد ملن يكون يف بطن أمه ورمكته وناقته فهذا حمض القياس لو مل يأت 

يح من حجج فيه حديث فمثل هذا احلديث احلسن الذي له شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصح
  الشريعة وباهللا التوفيق 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا املخابرة اليت هناهم عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هي اليت كانوا 
  يفعلوهنا من املخابرة الظاملة اجلائرة وهي اليت جاءت مفسرة يف أحاديثهم 

  وخلفاؤه وأصحابه من بعده كما بيناه  ومطلق النهي إمنا يتصرف إليها دون ما فعله هو

  باب يف املساقاة

هي أن يدفع صاحب النخل خنلة إلىالرجل ليعمل مبا فيه صالحها وصالح مثرها ويكون له الشطر من مثرها 
  وللعامل الشطر فيكون من أحد الشقني رقاب الشجر ومن الشق اآلخر العمل كاملزارعة قاله اخلطايب 

  وفيه بيان اجلزء املساقي عليه من نصف أو ربع وغريمها  بشطر ما خيرج أي بنصفه

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قالت األنصار للنيب 
  صلى اهللا عليه و سلم أقسم بيننا وبني إخراننا النخيل 

  قال ال 
  ة فقالوا تكفونا املؤنة ونشرككم يف الثمر

  قالوا مسعنا وأطعنا 

قال املنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن حميصة بفتح املهملة األوىل والثانية بينهما حتتانية ساكنة أو 
مكسورة مشددة يف إجارة احلجام أي يف أجرته كما يف رواية املوطأ أي يف أخذها أو أكلها فنهاه عنها قال النووي 

  ع عن هذا هني تنزيه لإلرتفا

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف سامل ونافع على ابن عمر يف هذا احلديث 
فسامل رواه عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرفوعا يف القصتني مجيعا قصة العبد وقصة النخل ورواه نافع 

لم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر فكان عنه ففرق بني القصتني فجعل قصة النخل عن النيب صلى اهللا عليه و س
مسلم والنسائي ومجاعة من احلفاظ حيكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما وإن كان سامل أحفظ منه وكان 

  البخاري واإلمام أمحد ومجاعة من احلفاظ حيكمون لسامل ويقولون مها مجيعا صحيحان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عن نافع عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قصة العبد كما رواه سامل منهم حيىي بن سعيد  وقد روى مجاعة أيضا

وعبدربه بن سعيد وسليمان بن موسى ورواه عبيد اهللا بن أيب جعفر عن بكري بن األشج عن نافع عن ابن عمر يرفعه 
  وزاد فيه ومن أعتق عبدا وله مال فماله له إال أن يشترط السيد ماله فيكون له 



  قال البيهقي وهذا خبالف رواية اجلماعة 
وليس هذا خبالف روايتهم وإمنا هي زيادة مستقلة رواها أمحد يف مسنده واحتج هبا أهل املدينة يف أن العبد إذا أعتق 

  فماله له إال أن يشترطه سيده كقول مالك 
  ولكن علة احلديث أنه ضعيف 

  ن أهل مصر وهو ضعيف يف احلديث كان صاحب فقه قال اإلمام أمحد يرويه عبيد اهللا بن أيب جعفر م
  فأما يف احلديث فليس هو فيه بالقوي 

  وقال أبو الوليد هذا احلديث خطأ 
  وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا مل يعرض ملاله 

قيل لإلمام أمحد هذا عبدك على التفصيل أي لعمري على التفصيل قيل له فكأنه عندك للسيد فقال نعم للسيد مثل 
  يع سواء الب

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف الباب حديث أيب إسحاق السبيعي عن إمرأته أهنا دخلت على عائشة 
رضي اهللا عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت ياأم املؤمنني إين بعت غالما من زيد بن أرقم بثمامنائة درهم 

قالت هلا عائشة بئسما اشتريت وبئسما شريت أخربي زيدا أن جهاده مع نسيئة وإين ابتعته منه بستمائة نقدا ف
  رسول اهللا قد بطل إىل أن يتوب 

هذا احلديث رواه البيهقي والدارقطين وذكره الشافعي وأعله باجلهالة حبال امرأة أيب إسحاق وقال لو ثبت فإمنا 
  عابت عليها بيعا إىل العطاء ألنه أجل غري معلوم 

  بت مثل هذا عن عائشة وزيد بن أرقم ال يبيع إال ما يراه حالال مث قال وال يث
  قال البيهقي ورواه يونس بن أيب إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع أهنا دخلت على عائشة مع أم حممد 

 وقال غريه هذا احلديث حسن وحيتج مبثله ألنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ومل
يعلم فيها جرح واجلهالة ترتفع عن الراوي مبثل ذلك مث إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة 

  وقد صدقها زوجها وابنها ومها من مها فاحلديث حمفوظ 
نه وقوله يف احلديث املتقدم من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا هو منزل على العينة بعينها قاله شيخنا أل

  بيعان يف بيع واحدن فأوكسهما الثمن احلال وإن أخذ باألكثر وهو املؤجل أخذ بالربا 
  فاملعنيان ال ينفكان من أحد األمرين إما األخذ بأوكس الثمنني أو الربا وهذا ال يتنزل إال على العينة 

  فصل

  قال احملرمون للعينة الدليل على حترميها من وجوه 
  الربا والعينة وسيلة إىل الربا بل هي من أقرب وسائله والوسيلة إىل احلرام حرام فهنا مقامان  أحدها أن اهللا تعاىل حرم

  أحدمها بيان كوهنا وسيلة 
  والثاين بيان أن الوسيلة إىل احلرام حرام 

  فأما األول فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد وحال املتعاقدين 
نه سئل عن رجل باع من رجل حريرة مبائة مث اشتراها خبمسني فقال دراهم فأما النقل فبما ثبت عن ابن عباس أ



  بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة 
ويف كتاب حممد بن عبد اهللا احلافظ املعروف مبعني عن ابن عباس أنه قال اتقوا هذه العينة ال تبيعوا دراهم بدراهم 

  بينهما حريرة 

بن عباس أنه سئل عن العينة يعين بيع احلريرة فقال إن اهللا ال خيدع هذا مما ويف كتاب أيب حممد النجشي احلافظ عن ا
  حرم اهللا ورسوله 

ويف كتاب احلافظ مطني معني عن أنس أنه سئل عن العينة يعين بيع احلريرة فقال إن اهللا ال خيدع هذا مما حرم اهللا 
  ورسوله 

وأوجب كذا يف حكم املرفوع اتفاقا عند أهل العلم وقول الصحايب حرم رسول اهللا كذا أو أمر بكذا وقضي بكذا 
  إال خالفا شاذا ال يعتد به وال يؤبه له 

  وشبهة املخالف أنه لعله رواه باملعىن فظن ما ليس بأمر وال حترمي كذلك وهذا فاسد جدا 

وله أمر رسول فإن الصحابة أعلم مبعاين النصوص وقد تلقوها من يف رسول اهللا فال يظن بأحد منهم أن يقدم على ق
اهللا أو حرم أو فرض إال بعد مساع ذلك وداللة اللفظ عليه واحتمال خالف هذا كاحتمال الغلط والسهو يف الرواية 

بل دونه فإن رد قوله أمر وحنوه هبذا اإلحتمال وجب رد روايته الحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته وجب 
  قبول اآلخر 

ن أن حتتاج إىل تقرير بل قد علم اهللا وعباده من املتبايعني ذلك قصدمها أهنما مل وأما شهادة العرف بذلك فأظهر م
  يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به متلكها وال غرض هلما فيها حبال 

وإمنا الغرض واملقصود بالقصد األول مائة مبائة وعشرين وإدخال تلك السلعة يف الوسط تلبيس وعبث وهي مبنزلة 
عىن له يف نفسه بل جيء به ملعىن يف غريه حىت لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن احلرف الذي ال م

أو تساوي أقل جزء من أجزائه مل يبالوا جبعلها موردا للعقد ألهنم ال غرض هلم فيها وأهل العرف ال يكابرون 
  أنفسهم يف هذا 

هلما يف السلعة وإمنا القصد األول مائة مبائة وعشرين وأما النية والقصد فاألجنيب املشاهد هلما يقطع بأنه ال غرض 
فضال عن علم املتعاقدين ونيتهما وهلذا يتواطأ كثري منهم على ذلك قبل العقد مث حيضران تلك السلعة حملال ملا حرم 

  اهللا ورسوله 
  ول وأما املقام الثاين وهو أن الوسيلة إىل احلرام حرام فبانت بالكتاب والسنة والفطرة واملعق

فإن اهللا سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير ملا توسلوا إىل الصيد احلرام بالوسيلة اليت ظنوها مباحة ومسي أصحاب 
  رسول اهللا والتابعون مثل ذلك خمادعة كما تقدم 

  وقال أيوب السختياين خيادعون اهللا كما خيادعون الصبيان لو أتوا األمر على وجهه كان أسهل 
  ابة يف معاين األلفاظ متعني سواء كانت لغوية أو شرعية واخلداع حرام والرجوع إىل الصح

وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكرب الكبائر فال تنقلب الكبرية مباحة 
  بإخراجها يف صورة البيع الذي مل يقصد نقل امللك فيه أصال وإمنا قصده حقيقة الربا 

ق مىت أفضت إىل احلرام فإن الشريعة ال تأيت بإباحتها أصال ألن إباحتها وحترمي الغاية مجع بني وأيضا فإن الطري
النقيضني فال يتصور أن يباح شيء وحيرم ما يفضي إليه بل ال بد من حترميهما أو إباحتهما والثاين باطل قطعا فيتعني 



  األول 
وعد آكله مبحاربة اهللا ورسوله ملا فيه من أعظم الفساد وأيضا فإن الشارع إمنا حرم الربا وجعله من الكبائر وت

  والضرر فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من احليل 

فياهللا العجب أترى هذه احليلة أزالت تلك املفسدة العظيمة وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة وأيضا فإن اهللا 
ن أقسموا ليصرمنها مصبحني وكان مقصودهم منع حق الفقراء من التمر املتساقط سبحانه عاقب أهل اجلنة الذي

  وقت احلصاد فلما قصدوا منع حقهم منعهم اهللا الثمرة مجلة 
  وال يقال فالعقوبة إمنا كانت على رد االستثناء وحده لوجهني 

الك ماله خبالف عقوبة ذنب أحدمها أن العقوبة من جنس العمل وترك االستثناء عقوبته أن يعوق وينسى ال إه
  احلرمان فإهنا حرمان كالذنب 

  الثاين أن اهللا تعاىل أخرب عنهم أهنم قالوا أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني 
وذنب العقوبة على ذلك فلو مل يكن هلذا الوصف مدخل يف العقوبة مل يكن لذكره فائدة فإن مل يكن هو العلة التامة 

  كان جزءا من العلة 
  التقديرين حيصل املقصود  وعلى

  وأيضا فإن النيب قال واملتوسل بالوسيلة اليت صورهتا مباحة إىل احملرم إمنا نيته احملرم ونيته أوىل به من ظاهر عمله 
وأيضا فقد روى ابن بطة وغريه بإسناد حسن عن أيب هريرة أن النيب قال ال ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا 

  حليل وإسناده مما يصححه الترمذي حمارم اهللا بأدىن ا
وأيضا فإن النيب قال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمثاهنا ومجلوها يعين أذابوها 

وخلطوها وإمنا فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم وحيدث هلا اسم آخر وهو الودك وذلك ال يفيد احلل فإن 
  ي مل تتبدل بتبدل االسم التحرمي تابع للحقيقة وه

وهذا الربا حترميه تابع ملعناه وحقيقته فال يزول بتبدل االسم بصورة البيع كما مل يزل حترمي الشحم بتبديل االسم 
  بصورة اجلمل واإلذابة وهذا واضح حبمد اهللا 

د واأللفاظ دون مقاصدها وأيضا فإن اليهود مل ينتفعوا بعني الشحم إمنا انتفعوا بثمنه فيلزم من وقف مع صور العقو
وحقائقها أن ال حيرم ذلك ألن اهللا تعاىل مل ينص على حترمي الثمن وإمنا حرم عليهم نفس الشحم وملا لعنهم على 

استحالهلم الثمن وإن مل ينص على حترميه دل على أن الواجب النظر إىل املقصود وإن اختلفت الوسائل إليه وأن 
  بالعني وال ببدهلا ذلك يوجب أن ال يقصد االنتفاع 

  ونظري هذا أن يقال ال تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه وأن يقال ال تشرب اخلمر فتغري 

  امسه وتشربه وأن يقال ال تزن هبذه املرأة فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إمنا أستويف منافعها وأمثال ذلك 
حرم اهللا أو إسقاط ما أوجبه اهللا عليه أكثر من مائة دليل وقد قالوا وهلذا األصل وهو حترمي احليل املتضمنة إباحة ما 

ثبت أن النيب لعن احمللل واحمللل له مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح ملا كان مقصوده التحليل ال حقيقة 
  النكاح 

  وقد ثبت عن الصحابة أهنم مسوه زانيا ومل ينظروا إىل صورة العقد 
لعينة ما رواه أمحد يف مسنده حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن األعمش عن عطاء الدليل الثاين على حترمي ا



بن أيب رباح عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب 
   يراجعوا دينهم البقر وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا أنزل اهللا هبم بالء فال يرفعه عنهم حىت

ورواه أبو داود بإسناد صحيح إىل حيوة بن شريح املصري عن إسحاق أيب عبدالرمحن اخلراساين أن عطاء اخلراساين 
  حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا يقول فذكره وهذان إسنادان حسنان يشد أحدمها اآلخر 

  أن ال يكون األعمش مسعه من عطاء أو أن عطاء مل يسمعه من ابن عمر  فأما رجال األول فأئمة مشاهري وإمنا خياف
  واإلسناد الثاين يبني أن للحديث أصال حمفوظا عن ابن عمر فإن عطاء اخلرساين ثقة مشهور وحيوة كذلك 

  وأما إسحاق أبو عبدالرمحن فشيخ روى عنه أئمة املصريني مثل حيوة والليث وحيىي بن أيوب وغريهم 
ثالث رواه السري بن سهل حدثنا عبد اهللا بن رشيد حدثنا عبدالرمحن بن حممد عن ليث عن عطاء عن  وله طريق

ابن عمر قال لقد أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم ولقد مسعت رسول اهللا 
هاد واتبعوا أذناب البقر أدخل اهللا عليهم ذال ال يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا اجل

  ينزعه حىت يتوبوا ويرجعوا إىل دينهم وهذا يبني أن للحديث أصال وأنه حمفوظ 
الدليل الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال إن اهللا ال خيدع هذا مما حرم اهللا ورسوله وتقدم أن 

  هذا اللفظ يف حكم املرفوع 
  ل الرابع ما تقدم من حديث ابن عباس وقوله هذا مما حرم اهللا ورسوله الدلي

  الدليل اخلامس ما رواه اإلمام أمحد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد عن أيب إسحاق عن جدته 

العالية ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثين أبو إسحاق عن جدته العالية يعين جدة إسرائيل فإهنا امرأة أيب 
قالت دخلت على عائشة يف نسوة فقالت ما حاجتكن فكان أول من سأهلا أم حمبة فقالت ياأم املؤمنني هل إسحاق 

  تعرفني زيد بن أرقم قالت نعم 
  قالت فإين بعته جارية يل بثمامنائة درهم إىل العطاء وإنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدا 

يت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا إال فأقبلت عليها وهي غضىب فقالت بئسما شر
أن يتوب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويال مث إنه سهل عنها فقالت ياأم املؤمنني أرأيت إن مل آخذ إال رأس مايل 

  فتلت عليها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 
يب فيه أن هذا حمرم مل تستجز أن تقول مثل هذا باالجتهاد وال سيما إن فلوال أن عند أم املؤمنني علما ال تستر

كانت قد قصدت أن العمل حيبط بالردة وأن استحالل الربا أكفر وهذا منه ولكن زيدا معذور ألنه مل يعلم أن هذا 
  حمرم وهلذا قالت أبلغيه 

جلهاد فيصري مبنزلة من عمل حسنة وسيئة وحيتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر اليت يقاوم إمثها ثواب ا
  بقدرها فكأنه مل يعمل شيئا 

وعلى التقديرين جلزم أم املؤمنني هبذا دليل على أنه ال يسوغ فيه االجتهاد ولو كانت هذه من مسائل االجتهاد 
  والنزاع بني الصحابة مل تطلق عائشة ذلك على زيد فإن احلسنات ال تبطل مبسائل االجتهاد 

ل فزيد من الصحابة وقد خالفها ألن زيدا مل يقل هذا حالل بل فعله وفعل اجملتهد ال يدل على قوله على وال يقا
الصحيح الحتمال سهو أو غفله أو تأويل أو رجوع وحنوه وكثريا ما يفعل الرجل الشيء وال يعلم مفسدته فإذا نبه 

بت الرجوع إىل رأس ماهلا وهذا يدل على الرجوع له انتبه وال سيما أم ولده فإهنا دخلت على عائشة تستفتيها وطل
  عن ذلك العقد ومل ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك 



  فإن قيل ال نسلم ثبوت احلديث فإن أم ولد زيد جمهولة 
قلنا أم ولده مل ترو احلديث وإمنا كانت هي صاحبة القصة وأما العالية فهي امرأة أيب إسحاق السبيعي وهي من 

  دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم هبا التابعيات وقد 
ويف احلديث قصة وسياق يدل على أنه حمفوظ وأن العالية مل ختتلق هذه القصة ومل تضعها بل يغلب على الظن غلبة 

قوية صدقها فيها وحفظها هلا وهلذا رواها عنها زوجها ميمون ومل ينهها وال سيما عند من يقول رواية العدل عن 
ه تعديل له والكذب مل يكن فاشيا يف التابعني فشوه فيمن بعدهم وكثري منهم كان يروي عن أمه وامرأته ما غري

  خيربهن به أزواج رسول اهللا وحيتج به 

  فهذه أربعة أحاديث تبني أن رسول اهللا حرم العينة حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة 
  سوله وحديث أنس وابن عباس أهنا مما حرم اهللا ور

  وحديث عائشة هذا واملرسل منها له ما يوافقه وقد عمل به بعض الصحابة والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء 
  الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أيب هريرة عن النيب قال من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهما أو الربا 

شرة نقدا أو عشرين نسيئة وهذا هو الذي رواه أمحد عن مساك وللعلماء يف تفسريه قوالن أحدمها أن يقول بعتك بع
ففسره يف حديث ابن مسعود قال هنى رسول اهللا عن صفقتني يف صفقة قال مساك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي 

  نساء بكذا وبنقد بكذا 
  واحدة بأحد الثمنني وهذا التفسري ضعيف فإنه ال يدخل الربا يف هذه الصورة وال صفقتني هنا وإمنا هي صفقة 

والتفسري الثاين أن يقول أبيعكها مبائة إىل سنة على أن أشتريها منك بثمانني حالة وهذا معىن احلديث الذي ال معىن 
له غريه وهو مطابق لقوله فله أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فرييب أو الثمن األول فيكون هو 

  ني يف صفقة أوكسهما وهو مطابق لصفقت
فإنه قد مجع صفقيت النقد والنسيئة يف صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر 

  منها وال يستحق إال رأس ماله وهو أوكس الصفقتني فإنه أيب إال األكثر كان قد أخذ الربا 
  فتدبر مطابقة هذا التفسري أللفاظه وانطباقه عليها 

ذا التفسري ما رواه اإلمام أمحد عن ابن عمر عن النيب أنه هنى عن بيعتني يف بيعة وعن سلف وبيع فجمعه ومما يشهد هل
  بني هذين العقدين يف النهي ألن كال منهما يؤول إىل الربا ألهنما يف الظاهر بيع ويف احلقيقة ربا 

  وموكله وشاهديه وكاتبه واحملل واحمللل له ومما يدل على حترمي العينة حديث ابن مسعود يرفعه لعن اهللا آكل الربا 
ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إمنا يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة والشهادة ال يشهد مبجرد الربا 

  وال يكتبه 
وهلذا قرنه باحمللل واحمللل له حيث أظهرا صورة النكاح وال نكاح كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة البيع وال 

  ع بي

  وتأمل كيف لعن يف احلديث الشاهدين والكاتب واآلكل واملوكل فلعن املعقود له 
واملعني له على ذلك العقد ولعن احمللل واحمللل له فاحمللل له هو الذي يعقد التحليل ألجله واحمللل هو املعني له بإظهار 

  د املكتوب املشهود به صورة العقد كما أن املرايب هو املعان على أكل الربا بإظهار صورة العق
  فصلوات اهللا على من أويت جوامع الكلم 



الدليل السابع ما صح عن ابن عباس أنه قال إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فال بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة 
  فال خري فيه تلك وروق بورق رواه سعيد وغريه 

ة كان مقصود املشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة ومعىن كالمه أنك إذا قومت السلعة بنقد مث بعتها بنسيئ
  وإذا قومتها بنقد مث بعتها به فال بأس 

  فإن ذلك بيع املقصود منه السلعة ال الربا 
الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن األوزاعي قال قال رسول اهللا يأيت على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعين 

  العينة 
  مرسال فهو صاحل لالعتضاد به وال سيما وقد تقدم من املرفوع ما يؤكده وهذا وإن كان 

  ويشهد له أيضا قوله ليشربن ناس من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها 
وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم احلريب من حديث أيب ثعلبة عن النيب قال أول دينكم نبوة ورمحة مث خالفة ورمحة مث 

  ية مث ملك عضوض يستحل فيه احلر واحلرير واحلر بكسر احلاء وختفيف الراء هو الفرج ملك ورمحة مث ملك وجرب
فهذا إخبار عن استحالل احملارم ولكنه بتغيري أمسائها وإظهارها يف صور جتعل وسيلة إىل استباحتها وهي الربا واخلمر 

  لثالثة والزنا فيسمى كل منها بغري امسها ويستباح االسم الذي مسي به وقد وقعت ا
ويف قول عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت دليل على بطالن العقدين معا وهذا هو الصحيح من املذهب ألن 

  الثاين عقد ربا واألول وسيلة إليه 
  وفيه قول آخر يف املذهب 

صودا لذاته أن العقد األول صحيح ألنه مت بأركانه وشروطه فطريان الثاين عليه ال يبطله وهذا ضعيف فإنه مل يكن مق
  وإمنا جعله وسيلة إىل 

  الربا فهو طريق إىل احملرم فكيف حيكم بصحته وهذا القول ال يليق بقواعد املذهب 
فإن قيل فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد مث اشتراها بأكثر منه نسيئة قلنا قد نص أمحد يف رواية حرب على أنه ال 

ة إىل الربا فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة ويف الصورتني جيوز إال أن تتغري السلعة ألن هذا يتخذ وسيل
قد ترتب يف ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن يف إحدى الصورتني البائع هو الذي استغلت ذمته ويف الصورة 

  األخرى املشتري هو الذي استغلت ذمته فال فرق بينهما 
  ثانية وقال بعض أصحابنا حيتمل أن جتوز الصورة ال

  إذا مل يكن ذلك حيلة وال مواطأة بل واقع اتفاقا 
  وفرق بينهما وبني الصورة األوىل بفرقني 

  أحدمها أن النص ورد فيها فييقى ما عداها على أصل اجلواز 
  والثاين أن التوسل إىل الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل هبذه 

  والفرقان ضعيفان 
  على اختصاص العينة بالصورة األوىل حىت تتقيد به نصوص مطلقة على حترمي العينة أما األول فليس يف النص ما يدل 

والعينة فعلة من العني قال الشاعر أندان أم نعتان أم ينربي لنا فىت مثل نصل السيف ميزت مضاربه قال اجلوزجاين 
السلعة ويبيعها بالعني الذي أنا أظن أن العينة إمنا اشتقت من حاجة الرجل إىل العني من الذهب والورق فيشتري 

  احتاج إليها وليست به إىل السلعة حاجة 



وأما الفرق الثاين فكذلك ألن املعترب يف هذا الباب هو الذريعة ولو اعترب فيه الفرق من االتفاق والقصد لزم طرد 
  ذلك يف الصورة األوىل وأنتم ال تعتربونه 

رجعت إىل ثالث هل تسمون ذلك عينة قيل هذه مسألة التورق ألن فإن قيل فما تقولون إذا مل تعد السلعة إليه بل 
  املقصود منها الورق وقد نص أمحد يف رواية أيب داود على أهنا من العينة وأطلق عليها امسها 

  وقد اختلف السلف يف كراهيتها فكان عمر بن عبدالعزيز يكرهها وكان يقول التورق آخية الربا 
  ورخص فيها إياس بن معاوية 

وعن أمحد فيها روايتان منصوصتان وعلل الكراهة يف إحدامها بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي أن النيب 
هنى عن املضطر ويف املسند عن علي قال سيأيت على الناس زمان يعض املؤمن على ما يف يده ومل يؤمر بذلك قال 

  تعاىل وال تنسوا الفضل بينكم ويبايع املضطرون 

  سول اهللا عن بيع املضطر وذكر احلديث وقد هنى ر
فأمحد رمحه اهللا تعاىل أشار إىل أن العينة إمنا تقع من رجل مضطر إىل نقد ألن املوسر يضن عليه بالقرض فيضطر إىل 

  أن يشتري منه سلعة مث يبيعها فإن اشتراها منه بائعها كانت عينه وإن باعها من غريه فهي التورق 
ثمن فقد حصل يف ذمته مثن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه وال معىن للربا إال هذا لكنه ومقصوده يف املوضعني ال

  ربا بسلم مل حيصل له مقصوده إال مبشقة ولو مل يقصده كان ربا بسهولة 
وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها وهي أن يكون عند الرجل املتاع فال يبيعه إال نسيئة ونص أمحد على كراهة 

  ل العينة أن يكون عنده املتاع فال يبيعه إال بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فال بأس ذلك فقا
  وقال أيضا أكره للرجل أن ال يكون له جتارة غري العينة فال يبيع بنقد 

  قال ابن عقيل إمنا كره ذلك ملضارعته الربا فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا 
عنه بأنه يدخل يف بيع املضطر فإن غالب من يشتري بنسيئة إمنا يكون لتعذر النقد وعلله شيخنا ابن تيمية رضي اهللا 

عليه فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة كان رحبه على أهل الضرورة واحلاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من 
  النجار 

تواطآن على الربا مث يعمدان إىل رجل وللعينة صورة خامسة وهي أقبح صورها وأشدها حترميا وهي أن املترابيني ي
عنده متاع فيشتريه منه احملتاج مث يبيعه للمريب بثمن حال ويقبضه منه مث يبيعه إياط للمريب بثمن مؤجل وهو ما اتفقا 

عليه مث يعيد املتاع إىل ربه ويعطيه شيئا وهذه تسمى الثالثية ألهنا بني ثالثة وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي 
  نائية الث

  ويف الثالثية قد أدخال بينهما حملال يزعمان أنه حيلل هلما ما حرم اهللا من الربا 
  وهو كمحلل النكاح 

  فهذا حملل الربا وذلك حملل الفروج واهللا تعاىل ال ختفى عليه خافية 
  بل يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 



قهاء يف حكم هذا احلديث وهو جواز أخذ غري املسلم فيه عوضا عنه وللمسألة صورتان إحدامها أن اختلف الف
  يعاوض عن املسلم فيه مع بقاء عقد السلم فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه 

  والصورة الثانية أن ينفسخ العقد بإقالة أو غريها 
أما املسألة األوىل فمذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد يف فهل جيوز أن يصرف الثمن يف عوض آخر غري املسلم فيه ف

  املشهور عنه أنه ال جيوز بيعه قبل قبضه ال ملن هو يف ذمته وال لغريه وحكى بعض أصحابنا ذلك إمجاعا 
وليس بإمجاعفمذهب مالك جوازه وقد نص عليه أمحد يف غري موضع وجوز أن يأخذ عوضه عرضا بقدر قيمة دين 

  عتياض وال يربح فيه املسلم وقت اال
وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية باحلنطة والشعري فقط كما قال يف املستوعب ومن أسلم يف شيء مل جيزأن 

  يأخذ من غري جنسه حبال يف إحدى الروايتني 
يمتها نص واألخرى جيوز أن يأخذ ما دون احلنطة من احلبوب كالشعري وحنوه مبقدار كيل احلنطة ال أكثر منها وال بق

عليه يف رواية أيب طالب إذا أسلفت يف كر حنطة فأخذت شعريا فال بأس وهو دون حقك وال يأخذ مكان الشعري 
  حنطة 

وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت املسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على قوله يف احلنطة والشعري أهنما جنس 
  واحد وهي طريقة صاحب املغين 

  من أصحابنا حكوا رواية مطلقة يف املكيل واملوزون وغريه  وطائفة رابعة
  ونصوص أمحد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أيب حفص الطربي وغريه 

قال القاضي نقلت من خط أيب حفص يف جمموعة فإن كان ما أسلم فيه مما يكال أو يوزن فأخذ من غري نوعه مثل 
  إن أخذ بثمنه مما ال يكال وال يوزن كيف شاء  كيله مما هو دونه يف اجلودة جاز وكذلك

  ونقل أبو القاسم عن أمحد قلت أليب عبد اهللا إذا مل جيد ما أسلم فيه ووجد غريه من جنسه 

أيأخذه قال نعم إذا كان دون الشيء الذي له كما لو أسلم يف قفري حنطة موصلي فقال آخذ مكانه شلبيا أو قفيز 
وإن كان فوقه فال يأخذ وذكر حديث ابن عباس رواه طاووس عنه إذا أسلمت يف شعري فكيلته واحدة ال يزداد 

  شيء فجاء األجل فلم جتد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه وال تربح مرتني 
ونقل أمحد بن أصرم سئل أمحد عن رجل أسلم يف طعام إىل أجل فإذا حل األجل يشتري منه عقارا أو دارا فقال نعم 

  ال يكال وال يوزن يشتري منه ما
وقال حرب سألت أمحد فقلت رجل أسلم إىل رجل دراهم يف بر فلما حل األجل مل يكن عنده بر فقال قوم الشعري 

  بالدراهم فخذ من الشعري فقال ال يأخذ منه الشعري إال مثل كيل الرب أو أنقص 
  قلت إذا كان الرب عشرة أجربة يأخذ الشعري عشرة أجربة قال نعم 

  هذا فاحتج املانعون بوجوه  إذا عرف
  أحدها احلديث 

  والثاين هني النيب عن بيع الطعام قبل قبضه 
  والثالث هنيه عن ربح ما مل يضمن وهذا غري مضمون عليه ألنه يف ذمة املسلم إليه 

املبيع والرابع أن هذا املبيع مضمون له على املسلم إليه فلو جوزنا بيعه صار مضمونا عليه للمشتري فيتواىل يف 
  ضمانان 



  اخلامس أن هذا إمجاع كما تقدم 
  هذا مجلة ما احتجوا به 

  قال اجملوزون الصواب جواز هذا العقد 
  والكالم معكم يف مقامني 

  أحدمها يف االستدالل على جوازه 
  والثاين يف اجلواب عما استدللتم به على املنع 

قال إذا أسلفت يف شيء إىل أجل فإن أخذت ما أسلفت فأما األول فنقول قال ابن النمذر ثبث عن ابن عباس أنه 
  فيه وإال فخذ عوضا أنقص منه وال تربح مرتني رواه شعبة 

  فهذا قول صحايب وهو حجة ما مل خيالف 
  قالوا وأيضا فلو امتنعت املعاوضة عليه لكان ذلك ألجل كونه مبيعا مل يتصل به القبض وقد ثبت 

لت إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ عن ابن عمر أنه قال أتيت النيب فق
  الدنانري فقال ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تتفرقا وبينكما شيء فهذا بيع للثمن ممن هو يف ذمته قبل قبضه 

بيع الدين ملن هو يف ذمته ولغريه  فما الفرق بينه وبني االعتياض عن دين السلم بغريه قالوا وقد نص أمحد على جواز
وإن كان أكثر أصحابنا ال حيكون عنه جوازه لغري من هو يف ذمته فقد نص عليه يف مواضع حكاه شيخنا أبو العباس 

  بن تيمية رمحه اهللا عنه 
ذا ضعيف والذين منعوا جواز بيعه ملن هو يف ذمته قاسوه على السلم وقالوا ألنه دين فال جيوز بيعه كدين السلم وه

  من وجهني 
  أحدمها أنه قد ثبت يف حديث ابن عمر جوازه 

  والثاين أن دين السلم غري جممع على منع بيعه فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه ومالك جيوز بيعه من غري املستسلف 
  والذين فرقوا بني دين السلم وغريه مل يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما 

  ين فقالوا أما احلديث فاجلواب عنه من وجهني وأما املقام الثا
  أحدمها ضعفه كما تقدم 

والثاين أن املراد به أن ال يصرف املسلم فيه إىل سلم آخر أو يبيعه مبعني مؤجل ألنه حينئذ يصري بيع دين بدين وهو 
  عمر  منهى عنه وأما بيعه بعوض حاضر من غري ربح فال حمذور فيه كما أذن فيه النيب يف حديث ابن

فالذي هني عنه من ذلك هو من جنس ما هنى عنه من بيع الكاىلء بالكاىلء والذي جيوز منه هو من جنس ما أذن فيه 
  من بيع النقد ملن هو يف ذمته بغريه من غري ربح 

نه ال جيوز وأما هني النيب عن بيع الطعام قبل قبضه فهذا إمنا هو يف املعني أو املتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإ
  بيعه قبل قبضه 

وأما ما يف الذمة فاالعتياض عنه من جنس االستيفاء وفائدته سقوط ما يف ذمته عنه ال حدوث ملك له فال يقاس 
  بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا 

  أخذ منه عن دين السلم عرضا أو غريه أسقط ما يف ذمته 
  فكان كاملستويف دينه ألن بدله يقوم مقامه 



  وال يدخل هذا يف بيع الكاىلء بالكاىلء حبال 
  والبيع املعروف هو أن ميلك املشتري ما اشتراه 

  وهذا مل ميلكه شيئا بل سقط الدين من ذمته 
وهلذا لو وفاه ما يف ذمته مل يقل إنه باعه دراهم بدراهم بل يقال وفاه حقه خبالف ما لو باعه دراهم معينة مبثلها فإنه 

  بيع 
  ن إذا عاوض عليها جبنسها أو بعني غري جنسها يسمى بيعا ففي األعيا

  ويف الدين إذا وفاها جبنسها مل يكن بيعا 
  فكذلك إذا وفاها بغري جنسها مل يكن بيعا بل هو إيفاء فيه معىن املعاوضة 

  ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأعطاه عنه عرضا يرى يف أصح الوجهني 
  قبل قبضه أريد بيعه من غري بائعه وجواب آخر أن النهي عن بيع الطعام 

  وأما بيعه من البائع ففيه قوالن معروفان 
وذلك ألن العلة يف املنع إن كانت توايل الضمانني اطرد املنع يف البائع وغريه وإن كانت عدم متام االستيالء وأن 

من اإلقباض إذا رأى املشتري البائع مل تقطع علقه عن املبيع حبيث ينقطع طمعه يف الفسخ وال يتمكن من االمتناع 
  قد ربح فيه مل يطرد النهي يف بيعه من بائعه قبل قبضه إلنتفاء هذه العلة يف حقه 

وهذه العلة أظهر وتوايل الضمانني ليس بعله مؤثرة وال تنايف بني كون العني الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من 
  وجه آخر فهي مضمونة له وعليه باعتبارين 

  ر يف هذا كمنافع اإلجارة وأي حمذو
فإن املستأجر له أن يؤجر ما استأجره فتكون املنفعة مضمونة له وعليه وكالثمار بعد بدو صالحها له أن يبيعها على 

  الشجر وإن أصابتها جائحة رجع على البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثرية 
  قبض على الصحة وأيضا فبيعه من بائعة شبيه باإلقاله وهي جائزة قبل ال

  وأيضا فدين السلم جتوز اإلقالة فيه بال نزاع وبيع املبيع لبائعه قبل قبضه غري جائز يف أحد القولني 
  فعلم أن األمر يف دين السلم أسهل منه يف بيع األعيان 

ل القبض اتفاقا فإذا جاز يف األعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أوىل باجلواز كما جازت اإلقالة فيه قب
  خبالف اإلقالة يف األعيان 

ومما يوضح ذلك أن ابن عباس ال جيوز بيع املبيع قبل قبضه واحتج عليه بنهي النيب عن بيع الطعام قبل قبضه وقال 
  أحسب كل شيء مبنزلة الطعام ومع هذا فقد ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا مل يربح فيه 

  لطعام وغريه وال بني املكيل واملوزون وغريمها ومل يفرق بني ا
  ألن البيع هنا من البائع الذي هو يف ذمته 

فهو يقبضه من نفسه لنفسه بل يف احلقيقة ليس هنا قبض بل يسقط عنه ما يف ذمته فتربأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة 
غري مقبوض ألجنيب مل يتحصل بعد  يف نظر الشرع ملا يف شغلها من املفسدة فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء

  ومل تنقطع علق بائعه عنه 

  وأيضا فإنه لو سلم املسلم فيه مث أعادة إليه جاز 
  فأي فائدة يف أخذه منه 



  مث إعادته إليه وهل ذلك إال جمرد كلفة ومشقة مل حتصل هبا فائدة 
  ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم 

داللكم بنهي النيب عن ربح ما مل يضمن فنحن نقول مبوجبه وأنه ال يربح فيه كما قال ابن عباس خذ قالوا وأما است
  عرضا بأنقص منه وال تربح مرتني 

فنحن إمنا جنوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه كما قال النيب لعبد اهللا بن عمر يف بيع النقود يف الذمة ال بأس إذا 
  جوز االعتياض عن الثمن بسعر يومه لئال يربح فيما مل يضمن  أخذهتا بسعر يومها فالنيب إمنا

وقد نص أمحد على هذا األصل يف بدل العوض وغريه من الديون أنه إمنا يعتاض عنه بسعر يومه لئال يربح فيما مل 
  يضمن 

من  وكذلك قال مالك جيوز االعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالك يستثين الطعام خاصة ألن
  أصله أن بيع الطعام قبل قبضة ال جيوز خبالف غريه 

  وأما أمحد فإنه فرق بني أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو حنوه دون أن يعتاض مبكيل أو موزون 
فإن كان بعرض وحنوه جوزه بسعر يومه كما قال ابن عباس ومالك وإن اغتاض عن املكيل مبكيل أو عن املوزون 

   يشبه بيع املكيل باملكيل من غري تقابض إذ كان مل توجد حقيقة التقابض من الطرفني مبوزون فإنه منعه لئال
ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه كالشعري عن احلنطة نظرا منه إىل أن هذا استيفاء ال معارضة كما يستوىف 

  اجليد عن الرديء 
  ففي العرض جوز املعارضة إذ ال يشترط هناك تقابض 

  ل واملوزون منع املعارضة ألجل التقابض وجوز أخذ قدر حقه أو دونه ويف املكي
  ألنه استيفاء 

  وهذا من دقيق فقهه رضي اهللا عنه 
  قالوا وأما قولكم إن هذا الدين مضمون له فلو جوزنا بيعه لزم توايل الضمانني فهو دليل باطل من وجهني 

  أحدمها أنه ال توايل ضمانني هنا أصال 
  مضمونا له يف ذمة املسلم إليه  فإن الدين كان

  فإذا 

  باعه إياه مل يصر مضمونا عليه حبال 
ألنه مقبوض يف ذمة املسلم إليه فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع بل لو باعه لغريه لكان مضمونا له على 

  املسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ فيتواىل ضمانان 
   توايل الضمانني اجلواب الثاين أنه ال حمذور يف

  وليس يوصف مستلزم ملفسدة حيرم العقد ألجلها 
وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثري هذا الوصف وأي حكم علق الشارع فساده على توايل الضمانني وما كان من 

  األوصاف هكذا فهو طردي ال تأثري له 
  وقد قدمنا ذكر الصور اليت فيها توايل الضمانني 

  أنه جوز املعاوضة عن مثن املبيع يف الذمة  وقد ثبت عن النيب
  وال فرق بينه وبني دين السلم 



  قالوا وأيضا فاملبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء الثمن الذي قبضه من املشتري 
ا غري الواجب فإذا كان هذا املشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضة من املشتري الثاين فالواجب بضمان هذ

  بضمان اآلخر 
  فال حمذور يف ذلك 

  وشاهده املنافع يف اإلجارة والثمرة قبل القطع 
  فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة اليت ال معارض هلا وضع الثمن عن املشتري إذا أصابتها جائحة 

  مع هذا جيوز التصرف فيها 
  له بالثمن الذي دفعه  ولو تلقت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه كما هي مضمونة

قالوا وأما قولكم إن املنع منه إمجاع فكيف يصح دعوى اإلمجاع مع خمالفة حرب األمة ابن عباس وعامل املدينة مالك 
بن أنس فثبت أنه ال نص يف التحرمي وال إمجاع وال قياس وأن النص والقياس يقتضيان اإلباحة كما تقدم والواجب 

  وإىل رسوله عند التنازع الرد إىل اهللا 
وأما املسألة الثانية وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غريها فهل جيوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غري جنسه 

  فيه وجهان 
  أحدمها ال جيوز ذلك حىت يقبضه مث يصرفه فيما شاء وهذا اختيار الشريف أيب جعفر 

  وهو مذهب أيب حنيفة 
تيار القاضي أيب يعلي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو مذهب الشافعي وهو والثاين جيوز أخذ العوض عنه وهو إخ

  الصحيح فإن هذا عوض مستقر يف الذمة فجازت املعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغريه 

  وأيضا فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن يف املبيع 
  يف الذمة صريح يف اجلواز وأيضا فحديث ابن عمر يف املعاوضة عما 

  واحتج املانعون بقوله من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه 
  قالوا وألنه مضمون على املسلم إليه بعقد السلم فلم جتز املعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كاملسلم فيه 

  قال اجملوزون أما استداللكم باحلديث فقد تقدم ضعفه 
ألنه مل يصرف املسلم فيه يف غريه وإمنا عاوض عن دين السلم بغريه فأين املسلم فيه ولو صح مل يتناول حمل النزاع 

  من رأس مال السلم 
  وأما قياسكم املنع على نفس املسلم فيه فالكالم فيه أيضا وقد تقدم أنه ال نص يقتضي املنع منه وال إمجاع وال قياس 

السلم واضحا فإن املسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن  مث لو قدر تسليمه لكان الفرق بني املسلم فيه ورأس مال
  إمنا يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدمها باآلخر فثبت أنه ال نص يف املنع وال إمجاع وال قياس 

  فإذا عرف هذا فحكم رأس املال بعد الفسخ حكم سائر الديون ال جيوز أن جتعل سلما يف شيء آخر لوجهني 
  بدين  أحدمها أنه بيع دين

والثاين أنه من ضمان املسلم إليه فإذا جعله سلما يف شيء آخر ربح فيه وذلك ربح ما مل يضمن وجيوز فيه ما جيوز 
يف دين القرض وأمثان املبيعات إذا قسمت فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن اآلخر وجب قبض العوض يف اجمللس ألنه 

ن املكيل مبكيل أو عن املوزون مبوزون من غري جنسه كقطن صرف بسعر يومه ألنه غري مضمون عليه وإن عاوض ع
حبرير أو كتان وجب قبض عوضه يف جملس التعويض وإن بيع بغري مكيل أو موزون كالعقار واحليوان فهل يشترط 



  القبض يف جملس التعويض فيه وجهان 
  أصحهما ال يشترط وهو منصوص أمحد 

  والثاين يشترط 
بض العوض يشبه بيع الدين بالدين فيمنع منه ومأخذ اجلواز وهو الصحيح أن النساءين وما أخذ القولني أن تأخري ق

  ماال جيمعها علة الربا كاحليوان باملوزون جائز لالتفاق على جواز سلم النقدين يف ذلك واهللا أعلم 

الثمن حنطة أو مكيال ونظري هذه املسألة إذا باعه ما جيري فيه الربا كاحلنطة مثال بثمن مؤجل فحل األجل فاشترى ب
  آخر من غري اجلنس مما ميتنع ربا النساء بينهما فهل جيوز ذلك فيه قوالن 

  أحدمها املنع وهو املأثور عن ابن عمر وسعيد بن املسيب وطاووس وهو مذهب مالك وإسحاق 
  والثاين اجلواز 

بري وعلي بن احلسني وهو اختيار وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة وابن املنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن ج
  صاحب املغين وشيخنا 

  واألول اختيار عامة األصحاب 
  والصحيح اجلواز ملا تقدم 

  قال عبد اهللا بن زيد قدمت على علي بن حسني فقلت له إين أجذ خنلي وأبيع ممن حضرين التمر إىل أجل 
قاصهم قال ال بأس بذلك إذا مل يكن منك على فيقدمون باحلنطة وقد حل األجل فيوقفوهنا بالسوق فأبتاع منهم وأ

  رأي يعين إذا مل يكن حيلة مقصودة 
  فهذا شراء للطعام بالدراهم اليت يف الذمة بعد لزوم العقد األول فصح ألنه ال يتضمن ربا بنسيئة وال تفاضل 

اءا أو نسيئة منه بدراهم والذين مينعون ذلك جيوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم ويسلمها إليه مث يأخذها منه وف
  يف ذمته مث يقاصه هبا ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم اليت له يف ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة واهللا أعلم 

  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث مسلم يف اجلائحة من رواية ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر وهذا صحيح 

عن محيد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  والشافعي علل حديث سفيان
هنى عن بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح بأن قال مسعت سفيان حيدث هذا احلديث كثريا يف طول جمالسيت له ال 

اهللا عليه و سلم هنى عن أحصي ما مسعته حيدثه من كثرته ال يذكر فيه أمر بوضع اجلوائح ال يزيد على أن النيب صلى 
بيع السنني مث زاد بعد ذلك وأمر بوضع اجلوائح قال سفيان وكان محيد بن قيس يذكر بعد بيع السنني كالما قبل 

  وضع اجلوائح إال أين ال أدري كيف كان الكالم ويف احلديث أمر بوضع اجلوائح 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعاجله وقام عليه  ويف الباب حديث عمرة عن عائشة ابتاع رجل مثر حائط يف زمان رسول

حىت تبني له النقصان فسأل رب احلائط أن يضع عنه فحلف أن ال يفعل فذهبت أم املشتري إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم فذكرت ذلك له 

صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تأىل أن ال يفعل خريا فسمع بذلك رب املال فأتى النيب 
  فقال يارسول اهللا هو له 

  وعلله الشافعي باإلرسال 
  وقد أسنده حيىي بن سعيد عن أيب الرجال عن عمرة عن عائشة وأسنده حارثة بن أيب الرجال عن أبيه 



  وليس بصريح يف وضع اجلائحة وقد تأوله من ال يرى وضع اجلائحة بتأويالت باطلة 
  تاج الناس إليه يف األراضي اخلراجية اليت خراجها للمسلمني أحدها أنه حممول على ما حي

  فيوضع ذلك اخلراج عنهمن فأما يف األشياء املبيعات فال 
  وهذا كالم يف غاية البطالن ولفظ احلديث ال حيتمله بوجه 

  قال البيهقي وال يصح محل احلديث عليه ألنه مل يكن يومئذ على أراضي املسلمني خراج 
لوه على إصابة اجلائحة قبل القبض وهو تأويل باطل ألنه خص هبذا احلكم الثمار وعم به األحوال ومل ومنها إهنم مح

  يقيده بقبض وال عدمه 
ومنها أهنم محلوه على معىن حديث أنس أرأيت إن منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وهذا يف بيعها قبل 

  بدو صالحها 
  حلديث يبطله وهذا أيضا تأويل باطل وسياق ا

  فإنه علل بإصابة اجلائحة ال بغري ذلك 

  الكلب وظاهره عدم الفرق بني املعلم وغريه سواء كان مما جيوز اقتناؤه أو مما ال جيوز وإليه ذهب اجلمهور 
وقال أبو حنيفة جيوز وقال عطاء والنخعي جيوز بيع كلب الصيد دون غريه ويدل عليه ما أخرجه النسائي من 

قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن الكلب إال كلب صيد قال يف الفتح ورجال إسناده حديث جابر 
ثقات إال أنه طعن يف صحته وأخرج حنوه الترمذي من حديث أيب هريرة لكن من رواية أيب املهزم وهو ضعيف 

ا املقيد لإلحتجاج به قاله يف النيل فينبغي محل املطلق على املقيد ويكون احملرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذ
ومهر البغي وحلوان الكاهن تقدم الكالم عليهما يف باب حلوان الكاهن قال املنذري أخرجه البخاري ومسلم 

  والترمذي والنسائي وابن ماجه 

عن حيىي  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البيهقي يف سننه من حديث سفيان ومهام وأبان العطار
بن أيب كثري عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يارسول 

اهللا إين أبتاع هذه البيوع فما حيل يل منها وما حيرم علي قال ياابن أخي ال تبع شيئا حىت تقبضه ولفظ حديث أبان 
على شرطهما سوى عبد اهللا بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج إذا اشتريت بيعا فال تبعه حىت تقبضه وهذا إسناد 

  به النسائي 
وروى النسائي من حديث عطاء بن أيب رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما من طعام 
لم عن الصدقة فرحبت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول اهللا فذكرت ذلك له فقال ال تبعه حىت تقبضه ويف صحيح مس

أيب الزبري عن جابر عن النيب أنه هنى أن يبيع الرجل طعاما حىت يستوفيه وفيه من حديث أيب هريرة يرفعه من اشترى 
طعاما فال يبعه حىت يكتاله قال ابن املنذر أجع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حىت يقبضه وحكى 

  ذلك عن غري واحد من أهل العلم إمجاعا 
  ما حكي عن عثمان البيت من جوازه فإن صح فال يعتد به  وأما

  فأما غري الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة 



  أحدها أنه جيوز بيعه قبل قبضه مكيال كان أو موزونا وهذا مشهور مذهب مالك 
  واختاره أبو ثور وابن املنذر 

العقار فال جيوز بيعه قبل القبض وهذا مذهب أيب حنيفة والثاين أنه جيوز بيع الدور واألرض قبل قبضها وما سوى 
  وأيب يوسف 

والثالث ما كان مكيال أو موزونا فال يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوما أم مل يكن وهذا يروى عن عثمان 
 رضي اهللا عنه وهو مذهب ابن املسيب واحلسن واحلكم ومحاد واألوزاعي وإسحاق وهو املشهور من مذهب أمحد

  بن حنبل 
والرابع أنه ال جيوز بيع شيء من املبيعات قبل قبضه حبال وهذا مذهب ابن عباس وحممد بن احلسن وهو إحدى 

  الروايات عن أمحد 
  وهذا القول هو الصحيح الذي خنتاره 

  وقد اختلف أصحاب أمحد يف املنع من بيع املكيل واملوزون قبل قبضه على ثالثة طرق 
علق به حق التوفية بالكيل أو الوزن كرطل من زبرة أو قفيز من صربة وهذه طريقة القاضي أحدها أن املراد ما ت

وصاحب احملرر وغريمها وعلى هذا فمنعوا بيع ما يتعلق به حق توفية وإن مل يكن مكيال وال موزونا كمن اشترى 
  ثوبا على أنه عشرة أذرع أو قطيعا كل شاة بدرهم 

  ما كان مكيل اجلنس وموزونه وإن اشتراه جزافا كالصرب وزبرة احلديد وحنومها  والطريقة الثانية أن املراد به
والطريقة الثالثة أن املراد به املكيل واملوزون من املطعوم واملشروب نص عليه يف رواية مهنا فقال كل شيء يباع قبل 

  قبضه إال كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب 
  فصار يف مذهبه أربع روايات 

  ا أن املنع خمتص مبا يتعلق به حق التوفية أحداه
  الثانية أنه عام يف كل مكيل أو موزون مطعوم 

  الثالثة أنه عام يف كل مكيل أو موزون مطعوما كان أو غريه 
  الرابعة أنه عام يف كل مبيع 

  والصحيح هو هذه الرواية لوجوه 

وع فما حيل يل منها وما حيرم علي قال ياابن أخي أحدها حديث حكيم بن حزام قلت يارسول اهللا إين أبتاع هذه البي
  ال تبع شيئا حىت تقبضه وقد ذكرنا الكالم عليه 

الثاين ما ذكره أبو داود يف الباب من حديث زيد بن ثابت هنى رسول اهللا أن تباع السلع حيث تبتاع وإن كان فيه 
  حممد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق 

  رد على اجلهمية من هذا الكتاب وقد استوفينا الكالم عليه يف ال
  فإن قيل األحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين احلديثن فإهنما مطلقان أو عامان 

وعلى التقديرين فنقيدمها بأحاديث الطعام أو خنصمها مبفهومها مجعا بني األدلة وإال لزم إلغاء وصف احلكم وقد علق 
  به احلكم 

املنع يف الطعام بالنص ويف غريه إما بقياس النظري كما صح عن ابن عباس أنه  قيل عن هذا جوابان أحدمها أن ثبوت
قال وال أحسب كل شيء إال مبنزلة الطعام أو بقياس األوىل ألنه إذا هنى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة احلاجة 



  إليه وعمومها فغري الطعام بطريق األوىل 
  وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه 

 أن اختصاص الطعام باملنع إمنا هو مستفاد من مفهوم اللقب وهو لو جترد مل يكن حجة فكيف وقد اجلواب الثاين
عارضه عموم األحاديث املصرحة باملنع مطلقا والقياس املذكور حىت لو مل ترد النصوص العامة لكان قياسه على 

  الطعام دليال على املنع والقياس يف هذا ميكن تقديره من طريقني 
  قياس بإبداء اجلامع مث للمتكلمني فيه طريقان أحدمها 

  أحدمها أنه قياس تسوية 
  والثاين أنه قياس أولوية 

والثاين من الطريقني األولني قياس بإلغاء الفارق فإنه ال فارق بني الطعام وغريه يف ذلك إال ما ال يقتضي احلكم 
  وجودا وال عدما فافتراق اجمللس فيها عدمي التأثري 

  املسالك اليت اقتضت املنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها يف غريه كما سيأيت بيانه يوضحه أن 
قال املخصصون للمنع تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنه هو العلة ألن احلكم لو تعلق باألعم لكان األخص 

  عدمي التأثري فكيف يكون املنع عاما فيعلقه الشارع باخلاص 

ن ال تنايف بني األمرين فإن تعليق احلكم بعموم املبيعات مستقل بإفادة التعميم وتعليقه باخلاص حيتمل أن قال املعممو
يكون الختصاص احلكم به فثبت التعارض وحيتمل أن يكون لغرض دعا إىل التعيني من غري اختصاص احلكم به إما 

فخرج ذكر الطعام خمرج الغالب فال مفهوم له  حلاجة املخاطب وإما ألن غالب التجارة حينئذ كانت باملدينة فيه
وهذا هو األظهر فإن غالب جتارهتم باملدينة كانت يف الطعام ومن عرف ما كان عليه القوم من سريهتم عرف ذلك 

فلم يكن ذكر الطعام الختصاص احلكم به ولو مل يكن ذلك هو األظهر لكان حمتمال فقد تعارض االحتماالن 
  معارض هلا فتعني القول مبوجبها واألحاديث العامة ال 

قال املخصصون ال ميكنكم القول بعموم املنع فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف يف غري الطعام قبل قبضه بالبيع 
  وهو االستبدال بالثمن قبل قبضه واملصارفة عليه 

  قال املعممون اجلواب من وجهني 
  من وجوه ثالثة  أحدمها الفرق بني الثمن يف الذمة واملبيع املتعني

  أحدها أن الثمن مستقر يف الذمة ال يتصور تلفه والبيع ليس كذلك نعم لو كان الثمن معينا لكان مبنزلة املبيع املتعني 
الثاين أن بيع الثمن ها هنا إمنا هو ممن يف ذمته ليس تبعا لغريه فلو باع الثمن قبل القبض لغري من هو يف ذمته مل جيز 

  عي وهو الذي رجحه الرافعي وغريه من أصحابه يف أحد قوىل الشاف
  الثالث أن العلل اليت ألجلها امتنع العقد على املبيع قبل قبضه منتفية يف الثمن بأسرها 

فإن املآخذ ثالثة إما عدم استقرار املبيع وكونه عرضه للتلف وانفساخ العقد وهذه العلة مأمونة بكون الثمن يف 
  الذمة 

 تنقطع عن املبيع وهذه العلة أيضا منتفية ها هنا وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع وأما إن علق البائع مل
  فيؤدي إىل ربح ما مل يضمن 

  وهذه العلة أيضا منتفية يف الثمن فإنه إمنا جيوز له االستبدال به بسعر يومه كما شرطه النيب لئال يربح فيما مل يضمن 
لسلع ألنه إمنا اشتراها للربح فلو منعناه من بيعها إال مبثل الثمن مل يكن يف الشراء وال ميكن إن يقال مثل هذا يف ا



  فائدة خبالف األمثان فإهنا مل توضع لذلك وإمنا وضعت رؤوسا لألموال ال موردا للكسب والتجارة 
  يع الناقل للملك قال املخصصون قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض وهو تصرف يزيل امللك فما الفرق بينه وبني الب

قال املعممون الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما مل جيعل لغريه حىت أدخل الشقص 
الذي للشريك يف ملك العتق قهرا وأعتقه عليه قهرا وحىت أعتق عليه ما مل يعتقه لقوته ونفوذه فال يصح إحلاق غريه 

  من التصرفات به 
  قد جوزمت بيع امللك قبل قبضه يف صور قال املخصصون 

  إحداها بيع املرياث قبل قبض الوارث له 
  الثانية إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه 

  الثالثة إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه 
  الرابعة ما ملكه بالوصية فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض 

  ن يبيعها قبل أن يقبضها اخلامسة غلة ما وقف عليه له أ
  السادسة املوهوب للولد إذا قبضه مث استرجعه الوالد فله أن يبيعه قبل قبضه 

  السابعة إذا أثبت صيدا مث باعه قبل القبض جاز 
  الثامنة االستبدال بالدين من غري جنسه هو بيع قبل القبض 

  نصه نص الشافعي على املرياث والرزق خيرجه السلطان وخرج الباقي على 
  التاسعة بيع املهر قبل قبضه جائز وقد نص أمحد على جواز هبة املرأة صداقها من زوجها قبل قبضه 

  العاشرة إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب املستوعب وغريه 
  وقال أبو الربكات يف احملرر هو كالبيع يعين يف عدم جواز التصرف فيه قبل القبض 

  عشرة إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب املستوعب احلادية 
  الثانية عشرة إذا صاحله عن دم العمد مبال جاز التصرف فيه قبل قبضه وكذلك إذا أتلف له ماال وأخرج عوضه 

  ومنع صاحب احملرر من ذلك كله وأحلقه باملبيع 
 املبيع قبل قبضه أن امللك فيه غري مستقر فلم يسلط على قال املعممون الفرق بني هذه الصور وبني التصرف يف

التصرف يف ملك مزلزل خبالف هذه الصور فإن امللك فيها مستقر غري معرض للزوال على أن املعاوضات فيها غري 
  جممع عليها بل خمتلف فيها كما ذكرناه 

د ملك به العوض فإن كان ينتقض وفيها طريقتان ألصحاب أمحد إحدامها طريقة صاحب املستوعب وهي أن كل عق
هبالك العوض قبل قبضه كاإلجارة والصلح عن املبيع فحكمه يف جواز التصرف فيه حكم العوض املتعني بعقد البيع 

  وإن كان العقد ال ينتقض هبالك العوض املتعني به كاملهر وعوض اخللع والعتق 

ك بغري عوض كاملرياث والوصية واهلبة فالتصرف والصلح عن دم العمد فحكمه حكم اململوك بعقد البيع وما مل
  فيه جائز قبل قبضه 

قال املخصصون قد ثبت يف صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال كنا مع رسول اهللا يف 
سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبين فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده مث يتقدم فيزجره ويقول يل 

  أمسكه ال يتقدم بني يدي النيب فقال له رسول اهللا بعنيه ياعمر 



  فقال هو لك يارسول اهللا 
قال بعنيه فباعه منه فقال رسول اهللا هو لك ياعبد اهللا فاصنع به ما شئت فهذا تصرف يف املبيع غري املكيل واملوزون 

  قبل قبضه 
  ة قال املعممون ال ريب أن هذا تصرف فيه باهلبة ال باملعاوض

وحنن لنا يف مثل هذا التصرف قبل القبض خالف فمن أصحابنا من جيوزه ونفرق بني التصرف فيه بالبيع والتصرف 
  باهلبة 

ونلحق اهلبة بالعتق ونقول هي إخراج عن ملكه ال تتواىل فيه ضمانات وال يكون التصرف هبا عرضة لربح ما مل 
ة املانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار امللك وضعفه وال يضمن خبالف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال العل

فرق يف ذلك بني تصرف وتصرف فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بني التصرفات وعلى هذا 
فاحلديث ال داللة فيه على التصرف قبل القبض إذا قبض ذلك البعري حصل بالتخلية بينه وبينه مع متيزه وتعينه وهذا 

  يف القبض كاف 
  وقد ذكر للمنع من بيع ما مل يقبض علتان 

  إحدامها ضعف امللك ألنه لو تلف انفسخ البيع 
  والثانية أن صحته نفضي إىل توايل الضمانني فإنا لو صححناه كان مضمونا للمشتري 

شخص مضمونا األول على البائع األول واملشتري الثاين على البائع الثاين فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا ل
  عليه وهذان التعليالن غري مرضيني 

أما األول فيقال ما تعندون بضعف امللك هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به أو أمرا آخر 
فإن عنيتم األول فلم قلتم إنه مانع من صحة البيع وأي مالزمة بني االنفساخ بسبب طارىء وبني عدم الصحة 

  ن عنيتم بضعف امللك أمرا آخر فعليكم بيانه لننظر فيه شرعا أو عقال وإ
وأما التعليل الثاين فكذلك أيضا وال تظهر فيه مناسبة تقتضي احلكم فإن كون الشيء مضمونا على الشخص جبهة 

ومضمونا له جبهة أخرى غري ممتنع شرعا وال عقال ويكفي يف رده أنه ال دليل على امتناعه كيف وأنتم جتوزون 
جر إجارة ما استأجره واملنفعة مضمونة له على املؤجر وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاين وكذلك الثمار للمستأ

  بعد بدو صالحها إذا بيعت على أصوهلا 

  فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إىل سقى اتفاقا 
  وإن تلفت جبائحة فهي مضمونة عليه وله 
ذين التعليلني قال ال حاجة إىل ذلك واملعتمد يف بطالن البيع إمنا هو اإلخبار وهلذا ملا رأى أبو املعايل اجلويين ضعف ه

فالشافعي مينع التصرف يف املبيع قبل قبضه وجيعله من ضمان البائع مطلقا وهو رواية عن أمحد وأيب حنيفة كذلك إال 
  يف العقار 

ضه وهو املتعني بالعقد فهو من ضمان وأما مالك وأمحد يف املشهور من مذهبه فيقوالن ما ميكن املشتري من قب
  املشتري ومالك وأمحد جيوزان التصرف فيه ويقوالن املمكن من القبض جار جمرى على تفصيل يف ذلك 

فظاهر مذهب أمحد أن الناقل للضمان إىل املشتري هو التمكن من القبض ال نفسه وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز 
نيا عليه ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم فإنه جيوز التصرف حيث التصرف فيه ليس مالزما للضمان وال مبت

  يكون من ضمان البائع كما ذكرنا يف الثمن ومنافع اإلجارة وبالعكس أيضا كما يف الصربة املعينة 



  وقد نص اخلرقي على هذا وهذا فقال يف املختصر وإذا وقع املبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه 
  مال البائع  فهو من

  مث قال ومن اشترى ما حيتاج إىل بيعه مل جيز بيعه حىت يقبضه 
  مث قال ومن اشترى صربة طعام مل يبعها حىت ينقلها 

  فالصربة مضمونة على املشتري بالتمكن والتخلية اتفاقا ومع هذا ال يبيعها حىت يقبضها وهذا منصوص أمحد 
بعدم متام االستيالء وعدم انقطاع عالقة البائع عنه فإنه يطمع يف الفسخ فاملأخذ الصحيح يف املسألة أن النهي معلل 

واالمتناع من األقباض إذا رأى املشتري قد ربح فيه ويغره الربح وتضيق عينه منه ورمبا أفضى إىل التحيل على 
  الفسخ ولو ظلما وإىل اخلصام واملعاداة والواقع شاهد هبذا 

مة منع املشتري من التصرف فيه حىت يتم استيالؤه عليه وينقطع عن البائع فمن حماسن الشريعة الكاملة احلكي
وينفطم عنه فال يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض وهذا من املصاحل اليت ال يهملها الشارع حىت إن من ال 

  خربة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده ملا يف ظنه من املصلحة وسد باب املفسدة 
  لعلة أقوى من تينك العلتني وهذه ا

  وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح النتفاء هذه العلة 

  ومن علل النهي بتوايل الضمانني مينع بيعه من بائعه لوجود العلة فبيعه من بائعة يشبه اإلقالة 
  والصحيح من القولني جواز اإلقالة قبل القبض وإن قلنا هي بيع 

خرج حديث ابن عمر يف االستبدال بثمن املبيع واملصارفة عليه قبل قبضه فإنه استبدال ومصارفة مع وعلى هذا 
  العاقد ال مع غريه واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث أصل من أصول املعامالت وهو نص يف حترمي احليل الربوية 
  وقد اشتمل على أربعة أحكام 

األول حترمي الشرطني يف البيع وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطني إن كانا فاسدين احلكم 
  فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطني وإن كانا صحيحني مل حيرما 

ه فقال ابن املنذر قال أمحد وإسحاق فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحن
  ومحله إن شرط أحد هذه األشياء فالبيع جائز وإن شرط شرطني فالبيع باطل 

وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغريه عن أمحد يف تفسريه رواية ثانية حكاها األثرم وهو أن يشتريها على أن ال يبيعها 
  من أحد وال يطأها ففسره بالشرطني الفاسدين 

د الشالنجي عنه هو أن يقول إذا بعتها فأنا أحق هبا بالثمن وأن ختدمين سنة وعنه رواية ثالثة حكاها إمساعيل بن سعي
ومضمون هذه الرواية أن الشرطني يتعلقان بالبائع فيبقى له فيها علقتان علقة قبل التسليم وهي اخلدمة وعلقة بعد 

  البيع وهي كونه أحق هبا 
تثناء ركوب الدابة وحنوه وأما شرط كونه أحق هبا فأما اشتراط اخلدمة فيصح وهو استثناء منفعة املبيع مدة كاس

بالثمن أحق هبا بالثمن فقال يف رواية املروزي هو يف معىن حديث النيب ال شرطان يف بيع يعين ألنه شرط أن يبيعه 
  إياه وأن يكون البيع بالثمن األول فهما شرطان يف بيع 



  حابنا على جوازه فساد الشرط وروى عنه إمساعيل بن سعيد جواز هذا البيع وتأوله بعض أص
  ومحل رواية املروزي على فساد الشرط وحده وهو تأويل بعيد ونص أمحد يأباه 

قال إمساعيل بن سعيد ذكرت ألمحد حديث ابن مسعود أنه قال ابتعت من امرأيت زينب الثقفية جارية وشرطت هلا 
فقال ال تقرهبا وألحد فيها شرط فقال أمحد البيع أين إن بعتها فهي هلا بالثمن الذي ابتعتها به فذكرت ذلك لعمر 

  جائز وال تقرهبا ألنه كان فيها شرط واحد للمرأة ومل يقل عمر يف ذلك البيع إنه فاسد 
  فهذا يدل على تصحيح أمحد للشرط من ثالثة أوجه 

  أحدها أنه قال ال تقرهبا ولو كان الشرط فاسدا مل مينع من قرباهنا 
الشرط فدل على أن املانع من القربان هو الشرط وأن وطئها يتضمن إبطال ذلك الشرط ألهنا الثاين أنه علل ذلك ب

  قد حتمل فيمتنع عودها إليها 
الثالث أنه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده ألن النهي إمنا هو عن 

  الشرطني 

ن البيع جائز والشرط صحيح وهلذا محل القاضي منعه من الوطء على وقد حكي عنه بعض أصحابنا رواية صرحية أ
  الكراهة ألنه ال معىن لتحرميه عنده مع فساد الشرط 

  ومحله ابن عقيل على الشبهة لالختالف يف صحة هذا العقد 
ملصلحة  وقال القاضي يف اجملرد ظاهر كالم أمحد أنه مىت شرط يف العقد شرطني بطل سواء كانا صحيحني أو فاسدين

العقد أو لغري مصلحته أخذا بظاهر احلديث وعمال بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأيب حنيفة فلم يفرقوا بني 
الشرط والشرطني وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النيب عن بيع وشرط وأما الشروط الصحيحة فال تؤثر يف 

  ا أنه ال أثر له أصال العقد وإن كثرت وهؤالء ألغوا التقييد بالشرطني ورأو
  وكل هذه األقوال بعيدة عن مقصود احلديث غري مرادة منه 

فأما القول األول وهو أن يشترط محل احلطب وتكسريه وخياطة الثوب وقصارته وحنو ذلك فبعيد فإن اشتراط 
  منفعه البائع يف البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان 

أو منفعتني أو منافع ال سيما واملصححون هلذا الشرط قالوا هو عقد قد مجع  وإن كان صحيحا فأي فرق بني منفعة
  بيعا وإجارة ومها معلومان مل يتضمنا غررا 

  فكانا صحيحني 
وإذا كان كذلك فما املواجب لفساد اإلجارة على منفعتني وصحتها على منفعة وأي فرق بني أن يشترط على بائع 

  وتكسريه  احلطب محلة أو محلة ونقله أو محله
  وأما التفسري الثاين وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف ألن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه 

  فال فائدة يف التقييد بشرطني يف بيع وهو يتضمن زيادة يف اللفظ وإيهاما جلواز الواحد 
  وهذا ممتنع على الشارع مثله 

  ألنه زيادة خملة باملعىن 
أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق هبا بالثمن وأن ذلك يتضمن شرطني أن ال يبيعها لغريها وأما التفسري الثالث وهو 

وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك أيضا فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فال أثر للشرطني وإن كان صحيحا مل 
ذلك وعن أمحد يف هذه  تفسد بانضمامه إىل صحيح مثله كاشتراط الرهن والضمني واشتراط التأجيل والرهن وحنو



  املسألة ثالث روايات 
  إحداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادمها 

  والثالثة صحة البيع وفساد الشرط 
  وهو رضي اهللا عنه إمنا اعتمد يف الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك 

  ولو كان هذا هو السرطان يف البيع مل خيالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه 
  إنه إذا كان عنده يف املسألة حديث صحيح مل يتركه لقول أحد ف

  ويعجب ممن خيالفه من صاحب أو غريه 
  وقوله يف رواية املروزي هو يف معىن حديث النيب ال شرطان يف بيع ليس تفسريا منه 

  م صرحيا بل تشبيه وقياس على معىن احلديث ولو قدر أنه تفسري فليس مبطابق ملقصود احلديث كما تقد
  وأما تفسري القاضي يف اجملرد فمن أبعد ما قيل يف احلديث وأفسده 

فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمني ونقد كذا جائز بال خالف تعددت 
  الشروط أو أحتدت 

  فإذا تبني هذه األقوال فاألوىل تفسري كالم النيب بعضه ببعض 
  فنفسر كالمه بكالمه 

  فنقول نظري هذا هنيه عن صفقتني يف صفقة وعن بيعتني يف بيعة 
  فروى مساك عن عبدالرمحن ابن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قالنهى رسول اهللا عن صفقتني يف صفقة 

  ويف السنن عن أيب هريرة عن النيب من باع بيعتني يف بيعه فله أوكسهما أو الربا 
قول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين ونسيئة هذا بعيد من معىن احلديث من وقد فسرت البيعتان يف البيعة بأن ي

  وجهني 
  أحدمها أنه ال يدخل الربا يف هذا العقد 

  الثاين أن هذا ليس بصفقتني إمنا هو صفقة واحدة بأحد الثمنني 
  وقد ردده بني األوليني أو الربا 

  با ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن األزيد يف هذا العقد مل يكن ر
  فليس هذا معىن احلديث 

  وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها 
  وهذا هو املعىن املطابق للحديث 

فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة باآلجلة فهو ال يستحق إال رأس ماله وهو أوكس الثمنني فإن أخذه أخذ 
  أخذ الثمن األكثر فقد أخذ الربا  أوكسهما وإن

  فال حميد له عن أوكس الثمنني أو الربا 
  وال حيتمل احلديث غري هذا املعىن وهذا هو بعينه الشرطان يف بيع 

  فإن الشرط يطلق على العقد نفسه 
ألهنما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على املشروط كثريا كالضرب يطلق على املضروب 

  واحللق على احمللوق والنسخ على املنسوخ 



  فالشرطان كالصفقتني سواء 
فشرطان يف بيع كصفقتني يف صفقة وإذا أردت أن يتضح لك هذا املعىن فتأمل هنيه يف حديث ابن عمر عن بيعتني يف 

  بيعه وعن سلف وبيع 
  رواه أمحد 

ف والبيع مع الشرطني يف البيع ومع البيعتني وهنيه يف هذا احلديث عن شرطني يف بيع وعن سلف يف بيع فجمع السل
  يف البيعة 

  وسر ذلك أن كال األمرين يؤول إىل الربا وهو ذريعة إليه 
أما البيعتان يف بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إىل شهر مث اشتراها منه مبا شرطه له كان قد باع مبا شرطه له بعشرة 

  نسيئة 
  لعينة وهلذا املعىن حرم اهللا ورسوله ا
  وأما السلف والبيع فألنه إذا 

أقرضه مائة إىل سنة مث باعه ما يساوي مخسني مبائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إىل الزيادة يف القرض الذي موجبه رد 
  املثل ولوال هذا البيع ملا أقرضه ولوال عقد القرض ملا اشترى ذلك 

ابن عمر هنى عن بيعتني يف بيعة وعن سلف وبيع  فظهر سر قوله ال حيل سلف وبيع وال شرطان يف بيع وقول
  واقتران إحدى اجلملتني باألخرى ملا كانا سلما إىل الربا 

  ومن نظر يف الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول من كالمه ونزله عليه 
جزى نبيا عن وعلم أنه كالم من مجعت له احلكمة وأويت جوامع الكلم فصلوات اهللا وسالمه عليه وجزاه أفضل ما 

  أمته 
وقد قال بعض السلف اطلبوا الكنوز حتت كلمات رسول اهللا وملا كان موجب عقد القرض رد املثل من غري زيادة 

  كانت الزيادة ربا 
  قال ابن املنذر أمجعوا على أن السلف إذا شرط على املستسلف زيادة أو هدية 

ابن مسعود وأيب بن كعب وابن عباس أهنم هنوا عن  فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربآ وقد روى عن
  قرض جر منفعة وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا مل جيز ألنه سلم إىل الربا 

  وهلذا هنى عنه النيب وهلذا منع السلف رضي اهللا عنهم من قبول هدية املقترض إال أن حيتسبها املقرض من الدين 
على مساك عشرون درمها فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حىت بلغ ثالثة عشر درمها  فروى األثرم أن رجال كان له

  فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم 
وروي عن ابن سريين أن عمر أسلف أيب بن كعب عشرة آالف درهم فأهدى إليه أيب من مثرة أرضه فردها عليه ومل 

  ن أطيبهم مثرة وأنه ال حاجة لنا يقبلها فأتاه أيب فقال لقد علم أهل املدينة أين م
  فبم منعت هديتنا مث أهدى إليه بعد ذلك فقبل فكان رد عمر ملا توهم أن تكون هديته بسبب القرض 

  فلما تيقن أهنا ليست بسبب القرض قبلها 
  وهذا فصل النزاع يف مسألة هدية املقترض 

جلهاد إىل العراق فقال إنك تأيت أرضا فاش هبا وقال زر بن حبيش قلت أليب بن كعب إين أريد أن أسري إىل أرض ا
الربا فإن أقرضت رجال قرضا فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه 



  هديتهذكرهن األثرم 
ويف صحيح البخاري عن أيب بردة بن أيب موسى قال قدمت املدينة فلقيت عبد اهللا بن سالم فذكر احلديث وفيه مث 

إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك محل تنب أو محل قت أو محل شعري فال  قال يل
  تأخذه فإنه ربا 

قال ابن أبو موسى ولو أقرضه قرضا مث استعمله عمال مل يكن يستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعه قال 
  ك حسب له ما أكله ولو استضاف غرميه ومل تكن العادة جرت بينهما بذل

واحتج له صاحب املغين مبا روى ابن ماجه يف سننه عن أنس قال قال رسول اهللا إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى 
  إليه أو محله على دابته فال يركبها وال يقبله إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك 

يه إياها ببلد إخر وال مؤنة حلملها فروى عنه واختلفت الرواية عن أمحد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوف
  أنه ال جيوز وكرهه احلسن ومجاعة ومالك واألوزاعي والشافعي وروي عنه اجلواز 

نقله ابن املنذر ألنه مصلحة هلما فلم ينفرد املقترض باملنفعة وحكاه عن علي وابن عباس واحلسن بن علي وابن 
  وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي  الزبري وابن سريين وعبد الرمحن بن األسود

  ونظري هذا ما لو أفلس غرميه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من رحبها جاز 
  ألن املقترض مل ينفرد باملنفعة 

  ونظريه ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له هبا حنطة ويوفيه إياها 
  ري به بقرا يعمل هبا يف أرضه أو بذرا يبذره فيها ونظري ذلك أيضا إذا أقرض فالحه ما يشت

  ومنعه ابن أيب موسى 
  والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب املغين 

وذلك ألن املستقرض إمنا يقصد نفع نفسه وحيصل انتفاع املقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه يف بلد 
  آخر من حيث إنه مصلحة هلما مجيعا 

جتر إىل الربا يف القرض هي اليت ختص املقرض كسكىن دار املقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول واملنفعة اليت 
  هديته 

فإنه ال مصلحة له يف ذلك خبالف هذه املسائل فإن املنفعة مشتركة بينهما ومها متعاونان عليها فهي من جنس 
  التعاون واملشاركة 

  وأما هنيه عن ربح ما مل يضمن 
ه يف حديث عبد اهللا بن عمر حيث قال له إين أبيع اإلبل بالبقيع بالدراهم وآخذ الدنانري وأبيع فهو كما ثبت عن

  بالدنانري وآخذ الدراهم 
  فقال ال بأس إذا أخذهتا بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء 

  فجوز ذلك بشرطني 
  أحدمها أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئال يربح فيها وليستقر ضمانه 

   أن ال يتفرقا إال عن تقابض ألنه شرط يف صحة الصرف لئال يدخله ربا النسيئة والثاين



  والنهي عن ربح ما مل يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من حماسن الشريعة 
د فإنه مل يتم عليه استيالء ومل تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع يف الفسخ واالمتناع من اإلقباض إذا رأى املشتري ق
  ربح فيه وإن أقبضه إياه فإمنا يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به مل ينقطع طمعها منه 

  وهذا معلوم باملشاهدة 
فمن كمال الشريعة وحماسنها النهي عن الربح فيه حىت يستقر عليه ويكون من ضمانه فييأس البائع من الفسخ 

  وتنقطع علقه عنه 
  لك يف االعتياض عن دين القرض وغريه أنه إمنا يعتاض عنه بسعر يومه لئال يربح فيما مل يضمن وقد نص أمحد على ذ

  فإن قيل هذا ينتقض عليكم مبسألتني 
إحدامها بيع الثمار بعد بدو صالحها فإنكم جتوزون ملشتريها أن يبيعها على رؤوس األشجار وأن يربح فيها ولو 

  يلزمكم أحد أمرين إما أن متنعوا بيعها تلفت جبائحة لكانت من ضمان البائع ف
  وإما أن ال تقولوا بوضع اجلوائح 

  كما يقول الشافعي وأبو حنيفة 
بل تكون من ضمانه فكيف جتمعون بني هذا وهذا املسألة الثانية أنكم جتوزون للمستأجر أن يؤجر العني املستأجرة 

  ر فهذا ربح ما مل يضمن مبثل األجرة وزيادة مع أهنا لو تلفت لكانت من ضمان املؤج
  قيل النقض الوارد إما أن يكون مبسألة منصوص عليها أو جممع على حكمها 

  وهاتان املسألتان غري منصوص عليهما وال جممع على حكمهما فال يردان نقضا 
  فإن يف جواز بيع املشتري ما اشتراه من الثمار على األشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أمحد 

  البيع يظل النقض وإن جوزنا البيع وهو الصحيح فألن احلاجة تدعو إىل ذلك  فإن منعنا
فإن الثمار قد ال ميكن بيعها إال كذلك فلو منعناه من بيعها أضررنا به ولو جعلناها من ضمانه إذا اتلفت جبائحة 

من ضمان البائع باجلائحة ألهنا  أضررنا به أيضا فجوزنا له بيعها ألهنا يف حكم املقبوض بالتخلية بينه وبينها وجعلناها
ليست يف حكم املقبوض من مجيع الوجوه وهلذا جيب عليه متام التسليم بالوجه احملتاج إليه فلما كانت مقبوضة من 

  وجه غري مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهني مقتضامها وهذا من ألطف الفقه 
ارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثالث روايات إحداهن وأما مسألة اإلجارة فاختلفت الرواية عن أمحد يف جواز إج

  املنع مطلقا لئال يربح فيما مل يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع 
  والثانية أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإال فال ألن الزيادة ال تكون رحبا بل هي يف 

  مقابلة ما أحدثه من العمارة 
  دفع وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض من

  والثالثة أنه جيوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا وهذا مذهب الشافعي وهذه الرواية أصح 
  فإن املستأجر لو عطل املكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه ألنه قبضة القبض التام 

  ولكن لو اهندمت الدار لتلفت من مال املؤجر لزوال حمل املنفعة فاملنافع مقبوضة 
  وهلذا له استثناؤها بنفسه وبنظريه وإجيارها والتربع هبا ولكن كوهنا مقبوضة مشروط ببقاء العني 

  فإذا تلفت العني زال حمل االستيفاء فكانت من ضمان املؤجر 
  وسر املسألة أنه مل يربح فيما مل يضمن وإمنا هو مضمون عليه باألجرة 



عن بيع الغرر ألنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من وأما قوله وال تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه 
  حصوله بل قد حيصل له وقد ال حيصل فيكون غررا كبيع اآلبق والشارد والطري يف اهلواء وما حتمل ناقته وحنوه 
يه قال حكيم بن حزام يارسول اهللا الرجل يأتيين يسألين البيع ليس عندي فأبيعه منه مث أمضي إىل السوق فأشتر

  وأسلمه إياه 
  فقال ال تبع ما ليس عندك 

  وقد ظن طائفة أن السلم خمصوص من عموم هذا احلديث فإنه بيع ما ليس عنده 
  وليس كما ظنوه 

فإن احلديث إمنا تناول بيع األعيان وأما السلم فعقد على ما يف الذمة بل شرطه أن يكون يف الذمة فلو أسلم يف معني 
  لذمة مضمون مستقر فيها عنده كان فاسدا وما يف ا

  وبيع ما ليس عنده إمنا هني عنه لكونه غري مضمون عليه وال ثابت يف ذمته وال يف يده 
  فاملبيع ال بد أن يكون ثابتا يف ذمة املشتري أو يف يده 

  وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما 
  فاحلديث باق على عمومه 

ملغصوب ملن يقدر على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده فإن قيل فأنتم جتوزون للمغصوب منه أن يبيع ا
قيل ملا كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع واملشتري قادرا على تسلمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو عنده 

  وصار كما لو باعه ماال وهو عند املشتري وحتت يده وليس عند البائع 
ملشاهدة فإنه جيوز أن يبيعه ما ليس حتت يده ومشاهدته وإمنا هي عندية احلكم والعندية هنا ليست عندية احلس وا

  والتمكني 
  وهذا واضح وهللا احلمد 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود هذا احلديث يف كتايب خبطي عن جرير 
  عن هشام بن عروة ذكره البيهقي 

  بن علي ومسلم بن خالد وجرير  فهؤالء ثالثة عمر
وقال الشافعي أخربين من ال أهتم من أهل املدينة عن ابن أيب ذئب عن خملد بن خفاف قال ابتعت غالما فاستغللته مث 
ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إىل عمر بن عبد العزيز فقضي له برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن 

ليه العشية فأخربه أن عائشة أخربتين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف مثل الزبري فأخربته فقال أروح إ
هذا أن اخلراج بالضمان فعجلت إىل عمر فأخربته ما أخربين عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال 

احلق فبلغين فيه سنة رسول اهللا صلى عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من قضاء قضيته واهللا يعلم أين مل أرد فيه إال 
اهللا عليه و سلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فراح إليه عروة فقضى يل أن آخذ 

  اخلراج من الذي قضى به علي له رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن ابن أيب ذئب 

وي حديث ابن مسعود من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد ر
وليس فيهم جمروح وال متهم وإمنا خياف من سوء حفظ حممد بن عبد الرمحن ومل ينفرد به فقد رواه الشافعي عن ابن 
عيينة عن حممد بن عجالن عن عون بن عبد اهللا عن ابن مسعود مث قال هذا حديث منقطع ال أعلم أحدا يصله عن 



  ن مسعود اب
  وقد جاء من غري وجه 

وقد رواه احلاكم يف املستدرك من حديث ابن جريج أن إمساعيل بن أمية أخربه عن عبد امللك بن عمري قال حضرت 
أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود وأتاه رجالن تبايعا سلعة فقال أحدمها أخذت بكذا وكذا وقال اآلخر بعت بكذا 

بد اهللا بن مسعود يف مثل هذا فقال حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثل وكذا فقال أبو عبيدة أتى ع
  هذا فأمر البائع 

أن حيلف مث خري املبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك ورواه اإلمام أمحد عن الشافعي حدثنا سعيد بن سامل القداح 
  حدثنا ابن جريج فذكره 

م بن يوسف عن ابن جريج عن إمساعيل بن أمية عن عبد امللك بن قال عبد اهللا بن أمحد قال أيب أخربت عن هشا
  عبيد 

  قال أمحد وقال حجاج األعور عبد امللك بن عبيدة 
  قال البيهقي وهذا هو الصواب 

ورواه حيىي بن سليم عن إمساعيل بن أمية عن عبد امللك بن عمري كما قال سعيد بن سامل ورواية هشام بن يوسف 
  صح وحجاج عن ابن جريج أ

  وقال البخاري يف تارخيه عبد امللك بن عبيد عن بعض ولد عبد اهللا بن مسعود روى عنه إمساعيل بن أمية مرسل 
وذكر بعده عبد امللك بن عمري قال هو الكويف أبو عمر القرشي مات سنة ست وثالثني ومائة وكان أفصح الناس 

  مسع جندبا ورأى املغرية روى عنه الثوري وشعبه 
قي ورواه أبو العميس ومعن بن عبد الرمحن وعبد الرمحن املسعودي وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن قال البيه

  عبد اهللا منقطعا 
وليس فيه واملبيع قائم بعينه وابن أيب ليلى كان كثري الوهم يف اإلسناد واملنت وأهل العلم باحلديث ال يقبلون منه ما 

  ينفرد به لكثرة أوهامه 
  ي يف هذا الباب رواية أيب العميس عن عبد الرمحن بن قيس بن حممد بن األشعث عن أبيه عن جده وأصح إسناد رو

  فذكر احلديث الذي يف أول الباب 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قيل له ومن أين قلت قال إمنا رواه عن جابر بن عبد اهللا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الشفعة فيما مل يقسم  وقد روى أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر مفسرا
  فإذا وقعت احلدود فال شفعة وأبو سلمة من احلفاظ 

  وروى أبو الزبري وهو من احلفاظ عن جابر ما يوافق قول أيب سلمة وخيالف ما روى عبد امللك بن أيب سليمان 
اديث أن يؤخذ به عندنا واهللا أعلم ألنه أثبتها إسنادا وفيه من الفرق بني الشريك وبني املقاسم فكان أوىل األح

  وأبينها لفظا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وأعرقها يف الفرق بني املقاسم وغري املقاسم 
  هذا آخر كالمه 

  قال الترمذي وإمنا ترك شعبة حديث عبد امللك حلال هذا احلديث 
  مت كالمه 



ل قلت لشعبة مالك الحتدث عن عبد امللك بن أيب سليمان قال تركت وروى احلاكم من طريق أمية بن خالد قا
حديثه قال قلت حتدث عن حممد بن عبد اهللا العرزمي وتدع عبد امللك وقد كان حسن احلديث قال من حسنها 

  فررت 
لك وقال أمحد بن سعيد الدارمي مسعت مسددا وغريه من أصحابنا عن حيىي بن سعيد قال قال شعبة لو أن عبد امل

  جاء مبثله آخر أو اثنني لتركت حديثه يعين حديث الشفعة 
  وقال أبو قدامة عن حيىي القطان قوله لو روى عبد امللك بن أيب سليمان حديثا مثل حديث الشفعة لتركت حديثه 

  وقال بعض الناس هذا رأى لعطاء أدرجه عبد امللك يف احلديث إدراجا 
  ه فهذا ما رمى به الناس عبد امللك وحديث

  وقال آخرون عبد امللك أجل وأوثق من أن يتكلم فيه 
وكان يسمى امليزان إلتقانه وضبطه وحفظه ومل يتكلم فيه أحد قط إال شعبة وتكلم فيه من أجل هذا احلديث وهو 

  كالم باطل 
ف عبد فإنه إذا مل يضعفه إال من أجل هذا احلديث كان ذلك دورا باطال فإنه ال يثبت ضعف احلديث حىت يثبت ضع

امللك فال جيوز أن يستفاد ضعفه من ضعف احلديث الذي مل يعلم ضعفه إال من جهة عبد امللك ومل يعلم ضعف عبد 
  امللك إال باحلديث وهذا حمال من الكالم فإن الرجل من الثقات األثبات احلفاظ الذين ال مطمح للطعن فيهم 

  وقد احتج به مسلم يف صحيحه وخرج له عدة 

ذكر لصحيح حديثه واالحتجاج به أحد من أهل العلم واستشهد به البخاري ومل يرو ما خيالف الثقات أحاديث ومل ي
بل روايته موافقة حلديث أيب رافع الذي أخرجه البخاري وحلديث مسرة الذي صححه الترمذي فجابر ثالث ثالثة يف 

يث قد رواه عن النيب صلى اهللا عليه و هذا احلديث أيب رافع ومسرة وجابر فأي مطعن على عبد امللك يف رواية حد
  سلم مجاعة من الصحابة 

والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض حلديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود 
  وصرفت الطرق فال شفعة 

يز احلدود وتصريف الطرق ويف احلقيقة ال تعارض بينهما فإن منطوق حديث أيب سلمة انتفاء الشفعة عند مت
واختصاص كل ذي ملك بطريق ومنطوق حديث عبد امللك إثبات الشفعة باجلوار عند االشتراك يف الطريق 

ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق فمفهومه موافق ملنطوق حديث أيب سلمة وأيب الزبري ومنطوقه غري 
  معارض له وهذا بني وهو أعدل األقوال يف املسألة 

  فإن الناس يف شفعة اجلوار طرفان ووسط 
  فأهل املدينة وأهل احلجاز وكثري من الفقهاء ينفوهنا مطلقا 

وأهل الكوفة يثبتوهنا عند االشتراك يف حق من حقوق امللك كالطريق واملاء وحنوه وينفوهنا عند متيز كل ملك 
  بطريقه حيث ال يكون بني املالك اشتراك 

يث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد واالختالف ويعلم أن عبد امللك مل يرو وعلى هذا القول تدل أحاد
  ما خيالف رواية غريه 

  واألقوال الثالثة يف مذهب أمحد وأعدهلا وأحسنها هذا القول الثالث واهللا املوفق للصواب 



حديث أيب هريرة يعين قوله فإن كان  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أعله الشافعي بأنه كاملدرج يف
  قضى من مثنها إىل آخره 

قال الشافعي يف جواب من سأله مل ال تأخذ حبديث أيب بكر بن عبد الرمحن هذا يعين املرسل فقال الذي أخذت به 
اب أوىل من قبل أن ما أخذت به موصول جيمع فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم بني املوت واإلفالس وحديث ابن شه
منقطع ولو مل خيالفه غريه مل يكن مما يثبته أهل احلديث ولو مل يكن يف تركه حجة إال هذا انتفى ملن عرف احلديث 

تركه من الوجهني مع أن أبا بكر بن عبد الرمحن يروي عن أيب هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسال 
احلديث وقال برأيه آخره وموجود يف حديث أيب بكر عن إن كان رواه كله وال أدري عمن رواه ولعله روى أول 

أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه انتهى فيه إىل قوله فهو أحق به وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قوال 
  من أيب بكر ال رواية مت كالمه 

بن عبد العزيز عن أيب بكر بن وقد روى الليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد بن حزم عن عمر 
عبد الرمحن عن أيب هريرة يرفعه أميا رجل أفلس مث وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أوىل هبا من غريه قال الليث 
بلغنا أن ابن شهاب قال أما من مات ممن أفلس مث وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء حيدث بذلك عن أيب 

  بكر بن عبد الرمحن 
  البيهقي هكذا وجدته غري مرفوع إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يف آخره قال 

  ويف ذلك كالداللة على صحة ما قال الشافعي 
وقال غريه هذا احلديث قد رواه عبدالرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب هريرة عن 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم قاله ابن عبدالرب 
  رواه إمساعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب هريرة وقد 

  ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود 
  والزبيدي هو حممد بن الوليد شامي محصي 

  وقد قال اإلمام أمحد وحيىي بن معني وغريمها حديث إمساعيل بن عياش عن الشاميني صحيح 
قد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أيب بكر بن عبدالرمحن عن أيب هريرة عن فهذا احلديث على هذا صحيح و

  النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكره ابن عبدالرب 
فهؤالء ثالثة وصلوه عن الزهري مالك يف رواية عبد الرازق وموسى بن عقبة وحممد بن الوليد وكونه مدرجا ال 

  يثبت إال حبجة 
  بعد ذكره املرفوع وإمنا هو ظن فإن الراوي مل يقل قال فالن 

وأما قول الليث بلغنا أن ابن شهاب قال أما من مات إىل آخره فهو مع انقطاعه ليس بصريح يف اإلدراج فإنه فسر 
  قوله بأنه رواية عن أيب بكر ال رأي منه 

رواية ولعله يف الرواية ومل يقل إن أبا بكر قاله من عنده وإمنا قال حيدث بذلك عن أيب بكر واحلديث صاحل للرأي وال
  أظهر 

  باجلملة فاإلدراج مبثل هذا ال يثبت وال يعلل به احلديث واهللا أعلم 



قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف لفظ يف الصحيح أكل ولدك حنلته مثل هذا قال ال فقال رسول اهللا 
فيه فاتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم فرجع أيب  صلى اهللا عليه و سلم فأرجعه ويف لفظ قال فرده ويف لفظ آخر قال

  يف تلك الصدقة 
ويف لفظ هلما فال تشهدين إذن فإين ال أشهد على جور ويف آخر فال تشهدين على جور ويف آخر فأشهد على هذا 

غريي ويف أخر أيسرك أن يكون بنوك يف الرب سواء قال بلى قال فال إذن ويف لفظ آخر أفكلهم أعطيت مثل ما 
  أعطيته قال ال قال فليس يصلح هذا 

  وإين ال أشهد إال على حق وكل هذه األلفاظ يف الصحيح وغالبها يف صحيح مسلم 
وعند البخاري منها ال تشهدين على جور وقوله ال أشهد على جور واألمر برده ويف لفظ سوي بينهم ويف لفظ هذا 

  جور أشهد على هذا غريي 
  ى هذا غريي ليس إذنا بل هو هتديد لتسميته إياه جورا وهذا صريح يف أن قوله أشهد عل

  وهذه كلها ألفاظ صحيحة صرحية يف التحرمي والبطالن من عشرة أوجه تؤخذ من احلديث 

  ومنها قوله أشهد على هذا غريي فإن هذا ليس بإذن قطعا 
فإنه قال إين ال أشهد إال على حق فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يأذن يف اجلور وفيما ال يصلح ويف الباطل 

  فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان مل يكن حقا فهو باطل قطعا 
فقوله إذن أشهد على هذا غريي حجة على التحرمي كقوله تعاىل اعملوا ما شئتم وقوله صلى اهللا عليه و سلم إذا مل 

  بغي يل تستحي فاصنع ما شئت أي الشهادة على هذا ليست من شأين وال تن
  وإمنا هي من شأن من يشهد على اجلور والباطل وما ال يصلح وهذا يف غاية الوضوح 

وقد كتبت يف هذه املسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا احلديث ونقضها عليهم وباهللا 
  التوفيق 

  احلسن من مسرة على ثالثة أقوال  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا اختلف أهل احلديث يف مساع
  أحدها صحة مساعه منه مطلقا وهذا قول حيىي بن سعيد وعلي بن املديين وغريمها 

  والثاين أنه ال يصح مساعه منه وإمنا روايته عنه من كتاب 
قريش والثالث صحة مساعه منه حديث العقيقة وحده قال البخاري يف صحيحه حدثين عبد اهللا بن أيب األسود حدثنا 

  بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرين ابن سريين أن أسأل احلسن ممن 

  مسع حديث العقيقة فسألته فقال من مسرة بن جندب 
ويف املسند من حديث املبارك بن فضالة عن احلسن قال حدثنا مسرة بن جندب قال ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا 

عن املثلة وحديث احلسن هذا عن مسرة يف العارية أخرجه احلاكم يف عليه و سلم خطبة إال أمرنا بالصدقة وهنانا 
  صحيحه وقال هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر 

فإن البخاري مل خيرج حديث العقيقة يف كتابه من طريق احلسن عن مسرة وأمنا أخرجه من حديث أيوب السختياين 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مع الغالم عقيقة عن ابن سريين حدثنا سليمان بن عامر الضيب قال مسعت ر

احلديث مث أتبعه قول حبيب بن الشهيد أمرين ابن سريين إن أسأل احلسن ممن مسع حديث العقيقة فسألته فقال من 



  مسرة 
  وهذا ال يدل على أن احلسن عن مسرة من شرط كتابه وال أنه احتج به 

هللا هذا رواه النسائي من حديث ابن أيب ذئب عن عثمان بن حممد األخنسي قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه ا
  عن سعيد املقربي عن 

أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من استعمل على القضاء فكأمنا ذبح بغري سكني مث ساقه من 
ري سكني مث اعتذر عن إخراجه حديث املخرمي عن األخنسي عن املقربي عن أيب هريرة يرفعه وقال فقد ذبح بغ

حديث عثمان األخنسي فقال وعثمان ليس بذاك القوي وإمنا ذكرناه لئال خيرج عثمان من الوسط وجيعل ابن أيب 
  ذئب عن سعيد يعين لئال يدلس فيسقط عثمان 

  فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق 
   هريرة ورواه النسائي أيضا من حديث داود بن خالد عن املقربي عن أيب

  وليس يف هذا الطريق ذكر األخنسي ولكن قال النسائي داود بن خالد ليس باملشهور 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرجه ابن ماجه يف سننه من حديث حيىي بن سعيد األموي عن حممد 
قال ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا  بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبدالرمحن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل

  عليه و سلم إىل اليمن قال ال تقضني وال تفصلن إال مبا تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حىت تبينه أو تكتب إيل فيه 
  وهذا أجود إسنادا من األول وال ذكر فيه للرأي 

عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى الترمذي من حديث عمري بن
عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو أحل 

  حراما وقال هذا 

  حديث حسن صحيح 
  ويف كثري من النسخ حسن فقط 

 بن أمحد أمرين أيب أن أضرب على وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثري هذا فإنه ضعيف قال عبد اهللا
  حديثه وقال مرة ضرب أيب على حديثه فلم حيدثنا به وقال هو ضعيف احلديث وقال ابن معني ليس بشيء 

وقد روى الدارقطين يف سننه حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الصلح جائز بني املسلمني من 
  ابت عن أيب رافع عن أيب هريرة وقال هذا طريق عفان حدثنا محاد بن زيد عن ث

  صحيح اإلسناد وأخرجه احلاكم يف املستدرك من هذا الوجه وقال صحيح على شرطهما 
قلت وعلته أنه من رواية عبداهللا بن احلسن املصيصي عن عفان وقد قال ابن حبان كان يقلب األخبار ويسرقها ال 

  تفرد به حيتج مبا انفرد به وقال احلاكم املصيصي ثقة 
١٠   



  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا تعليل فاسد فإن البخاري رواه يف صحيحه مسندا متصال 

  وقوله قال يل طريق من طرق الرواية ليس مبوجب لتعليل اإلسناد 
  فالتعليل به تعنت 

  وقال علي بن املديين هذا حديث حسن وال أعرف ابن أيب القاسم 
  حممد بن أيب القاسم الطويل قال حيىي بن معني ثقة كتبت عنه وقال غريه هو 

  وقد تأول قوم اآلية تأويالت باطلة 
فمنهم من قال كلها يف املسلمني وقوله أو آخران من غريكم يعين من غري قبيلتكم وهذا باطل فإن اهللا افتتح 

ملؤمنني هم الكفار ومل خياطب اهللا سبحانه اخلطاب ياأيها الذين آمنوا مث قال أو آخران من غريكم ومعلوم أن غري ا
  هبذه اآلية قبيلة دون قبيلة بل اخلطاب هبا على عادة خطاب القرآن لعموم املؤمنني 

  وحديث ابن عباس صريح يف املراد هبا وأن الشهود من أهل الكتاب 
ل له على خالف مراده وقال بعضهم الشهادة هنا مبعىن احلضور ال اإلخبار وهذا إخراج للكالم عن الفائدة ومح

  والسياق يبطل هذا التأويل املستنكر 
وقال بعضهم الشهادة هنا مبعىن اليمني وظاهر السياق بل صرحيه يشهد بأهنا شهادة صرحية مؤكدة باليمني فال جيوز 

  تعطيل وصف الشهادة 

ىء بعدها ما ينسخها فلو وقال بعضهم اآلية منسوخة وهذه دعوى باطلة فإن املائدة من آخر القرآن نزوال ومل جي
  قدر نص يعارض هذا من كل وجه لكان منسوخا بآية املائدة 

وقال بعضهم هذه اآلية ترك العمل هبا إمجاعا وهذه جمازفة وقول بال علم فاخلالف فيها أشهر من أن خيفى وهي 
  مذهب كثري من السلف وحكم هبا أبو موسى األشعري وذهب إليها اإلمام أمحد 

مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد احتج حبديث خزمية من يرى أن للحاكم أن حيكم بعلمه قال وجرت  قال احلافظ
  شهادة خزمية يف ذلك جمرى التوكيد واالستظهار وهلذا مل يكن معها ميني 

ألن وهذا القول باطل والنيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أمضى البيع بشهادة خزمية وجعلها مبنزلة شاهدين وهذا 
شهادة خزمية على البيع ومل يره استندت إىل أمر هو أقوى من الرؤية وهو تصديق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بالرباهني الدالة على صدقه وأن كل ما 

خيرب به حق وصدق قطعا فلما كان من املستقر عنده أنه الصادق يف خربه البار يف كالمه وأنه يستحيل عليه غري 
ان هذا من أقوى التحمالت فجزم بأنه بايعه كما جيزم لو رآه ومسعه بل هذه الشهادة مستندة إىل حمض ذلك البتة ك

  اإلميان وهي من لوازمه ومقتضاه 
وجيب على كل مسلم أن يشهد مبا شهد به خزمية ملا متيزت عن شهادة الرؤية واحلس اليت يشترك فيها العدل وغريه 

  م مقام شهادة رجلني أقامها النيب صلى اهللا عليه و سل

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال ابن حامت يف كتاب العلل سألت أيب وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة 
عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بشاهد وميني فقاال هو صحيح 



بيه عن زيد بن ثابت فقاال وهذا صحيح أيضا مها مجيعا صحيحان وقد روى قلت قال بعضهم يقول عن سهيل عن أ
  ابن ماجه عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد ورواه اإلمام أمحد يف مسنده 

  ويف املسند أيضا عن عمارة بن حزم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد 
  سند أيضا عن سعد بن عبادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى باليمني مع الشاهد ويف امل

ويف املسند أيضا عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بشهادة شاهد واحد 
  وميني صاحب احلق وقضى علي بن أيب طالب به بالعراق 

صلى اهللا عليه و سلم أجاز شهادة رجل وميني الطالب وأعل حديث أيب هريرة  وروى ابن ماجه عن سرق أن النيب
  وحديث ابن عباس ومها أجود ما يف الباب 

أما حديث أيب هريرة فقالوا يرويه سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رواه عنه ربيعة قال الدراوردي 
  فذكرت ذلك لسهيل 

 حدثته إياه وال أحفظه قال عبدالعزيز وكان أصاب سهيال علة أذهبت عقله فقال أخربين ربيعة وهو عندي ثقة أين
  ونسي بعض حديثه فكان سهيل حيدث عن ربيعة عنه عن أبيه 

  واجلواب عن هذا من وجوه 

أحدها أن هذا لو ثبت لكان تعليال لبعض طرق حديث أيب هريرة وال يلزم من تعليل هذه الطريق تعليل أصل 
  بو الزناد عن األعرج عنه ومن هذه الطريق أخرجه النسائي احلديث فقد رواه أ

الثاين أن هذا يدل على صدق احلديث فإن سهيال صدق ربيعة وكان يرويه عنه عن نفسه ولكنه نسيه وليس نسيان 
  الراوي حجة على من حفظ 

ره سهيل فكيف ومل ينكره الثالث أن ربيعة من أوثق الناس وقد أخرب أنه مسعه من سهيل فال وجه لرد حديثه ولو أنك
  وإمنا نسيه للعلة اليت أصابته وقد مسعه منه ربيعة قبل أن تصيبه تلك العلة 

وأما حديث ابن عباس فريويه عمرو بن دينار عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد روى عن عمرو بن دينار عن 
   حممد بن علي أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قضى بالشاهد واليمني

وهذا أيضا تعليل باطل ال يعترض مبثله على السنن الصحيحة وقد رواه الناس عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن 
النيب صلى اهللا عليه و سلم وصححه مسلم وقال النسائي إسناد جيد وساقه من طرق عن عمرو بن دينار عن ابن 

  عباس 
يه و سلم ال يرد أحد من أهل العلم مثله لو مل يكن معه وقال الشافعي هو حديث ثابت عن رسول اهللا صلى اهللا عل

  غريه من أن معه غريه مما يشده 

وقال الشافعي قال يل حممد بن احلسن لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمني مع الشاهد يعين حديث 
الشيخان على االحتجاج  ابن عباس ألفسدته عند الناس قلت ياأبا عبد اهللا إذا أفسدته فسد وسيف هذا ثقة اتفق

  حبديثه 
قال علي بن املديين سألت حيىي بن سعيد عن سيف بن سليمان فقال كان عندي ثبتا ممن يصدق وحيفظ وقال 

  النسائي وسيف بن سليمان ثقة 



  وأعله الطحاوي وقال إنه منكر وقال قيس بن سعد ال نعلم حيدث عن عمرو بن دينار بشيء 
قة ثبت غري معروف بتدليس وقيس وعمرو مكيان يف زمان واحد وإن كان عمرو أسن وهذه علة باطلة ألن قيسا ث

  وأقدم وفاة منه وقد روى قيس عن عطاء وجماهد ومها أكرب سنا وأقدم موتا من عمرو بن دينار 
وقد روي عن عمرو من هو يف قرن قيس وهو أيوب السختياين فمن اين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو وقد روى 

بن حازم عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن جبري عن ابن عباس قصة احملرم الذي وقصته ناقته وهو  جرير
  من أصح األحاديث 

فقد تبني أن قيسا روى عن عمرو غري حديث ومل يعللها أحد من أئمة احلديث بانقطاع أصال وقد تابع قيسا حممد 
س ذكره النسائي وأبو داود واحلديث مروي من وجوه عن ابن بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عبا

  عباس فهو ثابت ال مطمع يف رده حبمد اهللا 
  وقد أعله طائفة باالرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن حممد بن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال 

سان ضعيف ال يعترض بروايته على وهذا أيضا تعليل فاسد ال يؤثر يف احلديث ألن راويه عن عمرو مرسال إن
  الثقات 

قال النسائي ورواه إنسان ضعيف فقال عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي مرسل قال وهو متروك احلديث وال 
  حيكم بالضعفاء على الثقات مت كالمه 

إىل ترك عامة  وهذه العلل وأمثاهلا تعنت ال تترك هلا األحاديث الثابتة ولو تركت السنن مبثلها لوجد السبيل
  األحاديث الصحيحة الثابتة مبثل هذه اخلياالت 

وهذه الطريق يف مقابلها طريق األصوليني وأكثر الفقهاء أهنم ال يلتفتون إىل علة للحديث إذا سلمت طريق من 
  الطرق منها فإذا وصله ثقة أو رفعه ال يبالون خبالف من خالفه ولو كثروا 

الشأن العاملني به وبعلله وهو النظر والتمهر يف العلل والنظر يف الوقفني والرافعني  والصواب يف ذلك طريقة أئمة هذا
واملرسلني والواصلني أهنم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف حبديثه إىل غري ذلك من األمور اليت جيزمون معها 

  هؤالء  بالعلة املؤثرة يف موضع وبانتفائها يف موضع آخر ال يرتضون طريق هؤالء وال طريق

واملقصود أن هذا األصل قد رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وابن عمر 
وعبد اهللا بن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عباس وأبو هريرة وسرق وعمارة بن حزم 

  طع أصح وأبو سعيد اخلدري وسهل بن سعد ومجاعة من الصحابة وعمرو بن شعيب مرسال ومتصال واملنق
  فحديث ابن عباس 

  رواه مسلم 
  وحديث أيب هريرة حسن صححه أبو حامت الرازي 

  وحديث جابر حسن وله علة وهي اإلرسال قاله أبو حامت الرازي 
هللا وحديث زيد بن ثابت صححه أبو زرعة وأبو حامت رواه سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى ا

  عليه و سلم قضى بشاهد وميني 
  وحديث سعد بن عبادة رواه الترمذي والشافعي وأمحد 

  وحديث سرق رواه ابن ماجه وتفرد به 



  وله علة هي رواية ابن البيلماين عنه 
وحديث الزبيب حسن رواه عنه شعيب بن عبد اهللا بن الزبيب العنربي حدثين أيب قال مسعت جدي الزبيب وشعيب 

  حبان يف الثقات ذكره ابن 

وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد الزجني عن ابن جريج عن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  قضى باليمني مع الشاهد منقطعا وهو الصحيح 

  وحديث أيب سعيد رواه الطرباين يف معجمه الصغري بإسناد ضعيف 
و ضعيف عن أيب حازم عن سهل فالعمدة على األحاديث وحديث سهل بن سعد رواه أبو بكر بن أيب شيبة وه

  الثابتة وبقيتها شواهد ال تضر 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا خالفه سعيد بن أيب عروبة يف إسناده ومتنه مث ساقه من حديث سعيد عن 
اهللا عليه و سلم يف دابة ليست  قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى أن رجلني اختصما إىل النيب صلى

  لواحد منهما بينة فقضى هبا بينهما نصفني مث قال إسناد هذا احلديث جيد 
  واحلديث الذي أنكره النسائي قد أخرجه أبو داود من غري طريق حممد بن كثري أخرجه بإسناد كلهم ثقات 

سى ورواه الضحاك بن محزة عن قتادة عن رواه من حديث مهام عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب مو
أيب جملز عن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى وروي عن محاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أيب بردة عن 

  أيب موسى وقيل عن محاد عن قتادة عن النضر عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة قال البيهقي 
  وليس مبحفوظ 

حديث مساك بن حرب عن متيم بن طرفة أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا  قال واألصل يف هذا الباب
  عليه و سلم يف بعري فأقام كل واحد منها شاهدين فقضى به بينهما نصفني وهذا منقطع 

وقال الترمذي يف كتاب العلل سألت حممد بن إمساعيل عن حديث سعيد بن أيب بردة عن أبيه يف هذا الباب فقال 
  ذا احلديث إىل حديث مساك بن حرب عن متيم بن طرفة يرجع ه

  قال حممد روى محاد بن سلمة قال قال مساك بن حرب أنا حدثت أبا بردة هبذا احلديث مت كالمه 
وقد رواه غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه مرسال قال البيهقي وإرسال شعبة له كالداللة 

  ي على صحة ما قال البخار

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم النهي عن الكتابة واإلذن فيها 
واإلذن متأخر فيكون ناسخا حلديث النهي فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يف غزاة الفتح اكتبوا أليب شاه يعين 

 بن عمرو يف الكتابة وحديثه متأخر عن النهي ألنه مل يزل يكتب خطبته اليت سأل أبو شاه كتابتها وأذن لعبد اهللا
ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة اليت كان يسميها الصادقة ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا حملاها عبد اهللا ألمر 

ذن يف الكتابة متأخر النيب صلى اهللا عليه و سلم مبحو ما كتب عنه غري القرآن فلما مل ميحها وأثبتها دل على أن اإل
  عن النهي عنها وهذا واضح 

  واحلمد هللا 
وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال هلم يف مرض موته ائتوين باللوح والدواة والكتف ألكتب لكم 



  كتابا ال تضلوا بعده أبدا 
  هذا إمنا كان يكون كتابة كالمه بأمره وإذنه 

لعمرو بن حزم كتابا عظيما يف الديات وفرائض الزكاة وغريها وكتبه يف وكتب النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن اخلطاب وكتاب أيب بكر الصديق الذي دفعه إىل أنس رضي اهللا عنهم 

هذه وقيل لعلي هل خصكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشيء فقال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال ما يف 
  الصحيفة وكان فيها العقول وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر 

وإمنا هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن كتابة غري القرآن يف أول اإلسالم لئال خيتلط القرآن بغريه فلما علم القرآن 
  ومتيز وأفرد بالضبط واحلفظ وأمنت عليه مفسدة االختالط أذن يف الكتابة 

هم إمنا كان النهي عن كتابة خمصوصة وهي أن جيمع بني كتابة احلديث والقرآن يف صحيفة واحدة وقد قال بعض
  خشية االلتباس 

  وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا 
  وكان بعضهم يرخص فيها حىت حيفظ فإذا حفظ حماها 

  وم من السنة إال أقل القليل وقد وقع االتفاق على جواز الكتابة وإبقائها ولوال الكتابة ما كان بأيدينا الي

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف الصحيحني عن علي أنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من 
  تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار 

ي ليس ككذب على وفيهما أيضا عن املغرية بن شعبة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن كذبا عل
  غريي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  وفيهما أيضا عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
ي ما مل أقل ويف صحيح البخاري عن سلمة بن األكوع قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من يقل عل

  فليتبوأ مقعده من النار 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهلذا صححه مجاعة منهم ابن حبان وغريه ورواه ابن خزمية حدثنا حفص 
بن عمرو الربايل حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي حدثنا ابن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا 

  ت وهؤالء كلهم ثقا
  ورواه ابن ماجه عن حممد بن عبد اهللا األنصاري عن إمساعيل بن إبراهيم به 

ومن أجودها أيضا حديث عبد اهللا بن عمرو رواه اجلماعة عن ابن وهب اإلمام عن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن 
  أيب عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمرو يرفعه وهذا إسناد صحيح 

ي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع احلديث فضعف وقد ظن أبو الفرج بن اجلوز
  احلديث به 

  وهذا من غلطاته بل هو ابن وهب اإلمام العلم 
  والدليل عليه أن احلديث من رواية أصبغ بن الفرج وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم 



  وغريمها من أصحاب ابن وهب عنه 
صاعد والعجب من أيب الفرج كيف خفي عليه هذا وقد ساقها من طريق أصبغ  والنسوي متأخر من طبقة حيىي بن

  وابن عبد احلكم عن ابن وهب 
  وحديث أيب سعيد أخرجه ابن ماجه من حديث حممد بن داب وهو كذاب 

وحديث أنس رواه ابن ماجه أيضا من حديث اهليثم بن مجيل حدثين عمرو بن سليم حدثنا سيف بن إبراهيم عن 
  ه وإسناده ضعيف أنس فذكر

وحديث جابر أجود طرقه ما رواه ابن ماجه حدثنا احلسن عن أيب السري العسقالين حدثنا خالد بن متيم عن عبد 
اهللا بن السري عن حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أذا لعن آخر هذه األمة أوهلا 

  عز و جل وهؤالء ثقات  فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل اهللا

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرج البخاري ومسلم يف الصحيحني عن أنس قال إن اخلمر 
  حرمت واخلمر يومئذ البسر والتمر 

ويف صحيح مسلم عن أنس قال لقد أنزل اهللا اآلية اليت حرم فيها اخلمر وما باملدينة شراب يشرب إال من متر ويف 
البخاري عن أنس قال حرمت علينا اخلمر حني حرمت وما جند مخر األعناب إال قليال وعامة مخرنا البسر  صحيح
  والتمر 

ويف صحيح البخاري أيضا عن ابن عمر قال نزل حترمي اخلمر وإن باملدينة يومئذ خلمسة أشربة ما فيها شراب العنب 
  وأخرجه مسلم أيضا 

أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأيب بن كعب فضيخ زهو ومتر فجاءهم آت ويف الصحيحني أيضا عن أنس قال كنت 
فقال إن اخلمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم ياأنس فأهرقها ويف لفظ قال عبد العزيز بن صهيب قلت ألنس ما هو 

قال بسر ورطب ويف لفظ يف الصحيحني عن أنس وسألوه عن الفضيخ فقال ما كان لنا مخر غري فضيخكم هذا 
تسمونه الفضيخ إين لقائم أسقي أبا طلحة وأبا أيوب ورجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيتنا  الذي

إذ جاء رجل فقال هل بلغكم اخلرب فقلنا ال فقال إن اخلمر قد حرمت فقال ياأنس أرق هذه القالل قال فما سألوا 
  عنها وال راجعوها بعد خرب الرجل 

صرحية يف دخول هذه األشربة املتخذة من غري العنب يف اسم اخلمر يف اللغة اليت نزل هبا فهذه النصوص الصحيحة ال
  القرآن وخوطب هبا الصحابة مغنية عن التكلف يف إثبات تسميتها مخرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه 

  احدا فإذ قد ثبت تسميتها مخرا نصا فتناول لفظ النصوص هلا كتناوله لشراب العنب سواء تناوال و

  فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة تريح من كلفة القياس يف األسم والقياس يف احلكم 
مث إن حمض القياس اجللي يقتضي التسوية بينهما ألن حترمي قليل شراب العنب جممع عليه وإن مل يسكر وهذا ألن 

ىن بعينه يف سائر األشربة املسكرة النفوس ال تقتصر على احلد الذي ال يسكر منه وقليله يدعو إىل كثريه وهنا املع
فالتفريق بينها يف ذلك تفريق بني املتماثالت وهو باطل فلو مل يكن يف املسألة إال القياس لكان كافيا يف التحرمي 

فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص اليت ال مطعن يف سندها وال اشتباه يف معناها بل هي صحيحة صرحية وباهللا 
  التوفيق 



  فظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وحديث ابن عمر رواه أمحد يف مسنده وابن ماجه وصححه الدارقطين قال احلا
وحديث عبد اهللا بن عمرو رواه أمحد والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وال يصح محل هذه 

عائشة ما أسكر الفرق منه فملء  األحاديث على القليل من القدر املسكر ألن صريح احلديث يرده لقوله يف حديث
الكف منه حرام فهذا صريح يف أن الشراب إذا كان إمنا يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام مع أنه ال حيصل 
به سكر وهذا مراد األحاديث فإن األسكار إمنا حيصل باجملموع من الشراب الذي يقع به السكر ومن ظن أنه إمنا 

لط فإن الشربة األخرية إمنا أثرت السكر بانضمامها إىل ما قبلها ولو انفردت مل تؤثره يقع بالشربة األخرية فقد غ
فهي كاللقمة األخرية يف الشبع واملصة األخرية يف الري وغري ذلك من املسببات اليت حتصل عند كمال سببها 

  بالتدريج شيئا فشيئا 
عليه االسم منه حراما ألنه قليل من الكثري املسكر فإذا كان السكر حيصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع 

  مع القطع بأنه ال يسكر وحده وهذا يف غاية الوضوح 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف صحيح مسلم عن جابر أن رجال قدم من جيشان وجيشان من اليمن 
الذرة يقال له املزر فقال رسول اهللا صلى فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن شراب يشربونه بأرضهم من 

اهللا عليه و سلم أو مسكر هو قال نعم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل مسكر حرام إن على اهللا عهدا ملن 
  شرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال قالوا يارسول اهللا وما طينة اخلبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار 

د اإلمام أمحد عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال كل مسكر حرام ورواه النسائي والترمذي ويف مسن
  وابن ماجه وقال الترمذي صحيح 

ويف سنن ابن ماجه عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كل مسكر حرام قال ابن ماجه هذا 
  هاىنء عن مسروق عنه  حديث املصريني رواه من حديث أيوب بن

ويف سنن ابن ماجه أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس قال مسعت معاوية يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن قال ابن ماجه وهذا حديث العراقيني 

ليه املنذري ليشربن ناس من أميت قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ولفظ حديث ابن ماجه الذي أشار إ
اخلمر يسموهنا بغري امسها يعزف على رؤوسهم باملعازف واملغنيات خيسف اهللا هبم األرض وجيعل منهم القردة 

  واخلنازير 

وقد أخرج ابن ماجه أيضا من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أيب أمامة يرفعه ال تذهب الليايل واأليام 
ة من أميت اخلمر يسموهنا بغري امسها وأخرجه أيضا من حديث ابن حمرييز عن ثابت بن السمط عن حىت يشرب طائف

  عبادة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  وقال البخاري يف صحيحه 

  باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر



ابر حدثنا عطية بن ويسميه بغري امسه وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرمحن بن يزيد بن ج
قيس الكالعي قال حدثين عبد الرمحن بن غنم األشعري قال حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري واهللا ما كذبين 

مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول ليكونن من أميت أقوام يستحلون اخلز واحلرير واخلمر واملعازف ولينزلن أقوام 
هلم تأتيهم احلاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم اهللا ويضع العلم وميسخ  إىل جنب علم يروح عليهم بسارحة

  آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة 
وقد طعن ابن حزم وغريه يف هذا احلديث وقالوا ال يصح ألنه منقطع مل يذكر البخاري من حدثه به وإمنا قال وقال 

  هشام بن عمار وهذا القدح باطل من وجوه 
ن البخاري قد لقي هشام بن عمار ومسع منه فإذا روى عنه معنعنا محل على االتصال اتفاقا حلصول املعاصرة أحدها أ

  والسماع فإذا قال قال هشام مل يكن فرق بينه وبني قوله عن هشام أصال 
ام بن الثاين أن الثقات األثبات قد رووه عن هشام موصوال قال اإلمساعيلي يف صحيحه أخربين احلسن حدثنا هش

  عمار بإسناده ومتنه واحلسن هو ابن سفيان 

الثالث أنه قد صح من غري حديث هشام قال اإلمساعيلي يف الصحيح حدثنا احلسن حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم 
حدثنا بشر حدثنا ابن جابر عن عطية بن قيس قال قام ربيعة اجلرشي يف الناس فذكر حديثا فيه طول قال فإذا عبد 

غنم فقال ميينا حلفت عليها حدثين أبو عامر أو أبو مالك األشعري واهللا ميينا أخرى حدثين أنه مسع  الرمحن بن
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ليكونن يف أميت قوم يستحلون اخلمر ويف حديث هشام اخلمري واحلرير ويف 

بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب قال  حديث دحيم اخلز واحلرير واخلمر واملعازف فذكر احلديث ورواه عثمان
أخربين معاوية بن صاحل حدثين حامت بن حريث عن مالك بن أيب مرمي قال تذاكرنا الطالق فدخل علينا عبد الرمحن 

  بن غنم فقال حدثين أبو مالك األشعري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث بلفظه 
لق هشاما ومل يسمع منه فإدخاله هذا احلديث يف صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت الرابع أن البخاري لو مل ي

عنده عن هشام فلم يذكر الواسطة بينه وبينه إما لشهرهتم وإما لكثرهتم فهو معروف مشهور عن هشام تغين شهرته 
  به عن ذكر الواسطة 

ه احلديث إىل من عقله عنه إذا كان صحيحا اخلامس أن البخاري له عادة صحيحة يف تعليقه وهي حرصه على إضافت
عنده فيقول وقال فالن وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإن كان فيه علة قال ويذكر عن فالن أو ويذكر 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن استقرأ كتابه علم ذلك وهنا قد جزم بإضافة احلديث إىل هشام فهو 
قد ذكره حمتجا به مدخال له يف كتابه الصحيح أصال ال استشهادا فاحلديث صحيح بال صحيح عنده السادس أنه 

  ريب 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد خرج مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم زجر عن الشرب قائما 

  عليه و سلم قال ال يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيء وفيه أيضا عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا 

  ويف الصحيحني عن ابن عباس قال سقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من زمزم فشرب وهو قائم 
  ويف لفظ آخر فحلف عكرمة ما كان يومئذ إال على بعري 



مرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاختلف يف هذه األحاديث فقوم سلكوا هبا مسلك النسخ وقالوا آخر األ
  الشرب قائما كما شرب يف حجة الوداع 

وقالت طائفة يف ثبوت النسخ بذلك نظر فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم لعله شرب قائما لعذر وقد حلف عكرمة 
  أنه كان حينئذ راكبا وحديث علي قصة عني فال عموم هلا 

ن أيب عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد روى الترمذي عن عبد الرمحن ب
  ويف البيت قربة معلقة فشرب قائما فقمت إىل فيها فقطعته 

  وقال الترمذي حديث صحيح 
  وأخرجه ابن ماجه 

فشرب وروى أمحد يف مسنده عن أم سليم قالت دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف البيت قربة معلقة 
  منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي 

فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان حلاجة لكون القربة معلقة وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله مل 
  يتمكن من القعود ولضيق املوضع أو لزحام وغريه 

  وباجلملة فالنسخ ال يثبت مبثل ذلك 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم نأكل وحنن منشي ونشرب وحنن قيام رواه  وأما حديث ابن عمر كنا على عهد رسول

اإلمام أمحد وابن ماجه والترمذي وصححه فال يدل أيضا على النسخ إال بعد ثالثة أمور مقاومته ألحاديث النهي يف 
عموم هلا  الصحة وبلوغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وتأخره عن أحاديث النهي وبعد ذلك فهو حكاية فعل ال

  فإثبات النسخ هبذا عسري واهللا أعلم 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف هذه املسألة قوالن ألهل العلم أحدمها يستحب غسل اليدين قبل 
  الطعام والثاين ال يستحب 

  ومها يف مذهب أمحد وغريه والصحيح 
اليدين قبل الطعام مث ذكر من حديث ابن جريج عن  أنه ال يستحب وقال النسائي يف كتابه الكبري باب ترك غسل

سعيد بن احلويرث عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تربز مث خرج فطعم ومل ميس ماء وإسناده 
  صحيح 

  مث قال باب غسل اجلنب يده إذا طعم 
م كان إذا أراد أن ينام وهو وساق من حديث الزهري عن أيب سلمة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  جنب توضأ وضوءه للصالة 
  وإذا أراد أن يأكل غسل يديه 

  وهذا التبويب والتفصيل يف املسألة هو الصواب 
وقال اخلالل يف اجلامع عن مهنا قال سألت أمحد عن حديث قيس بن الربيع عن أيب هاشم عن زاذان عن سلمان عن 

  ام الوضوء قبله وبعده فقال يل أبو عبد اهللا هو منكر النيب صلى اهللا عليه و سلم بركة الطع
  فقلت ما حدث هبذا إال قيس بن الربيع قال ال 

وسألت حيىي بن معني وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أيب هاشم عن زاذان عن سلمان احلديث فقال يل حيىي 



  وري أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام بن معني ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده قلت له بلغين عن سفيان الث
وقال مهنا سألت أمحد قلت بلغين عن حيىي بن سعيد أنه قال كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام قلت مل كره 

  سفيان ذلك قال ألنه من زي العجم وضعف أمحد حديث قيس بن الربيع 

  سل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء قال اخلالل وأخربنا أبو بكر املروذي قال رأيت أبا عبد اهللا يغ

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا أحاديث النهي عن أكل حلوم احلمر األهلية رواها عن النيب صلى اهللا عليه 
و سلم علي بن أيب طالب وجابر بن عبد اهللا والرباء بن عازب وابن أيب أوىف وأنس بن مالك والعرباض بن سارية 

  ثعلبة اخلشين وعبد اهللا بن عمر وأبو سعيد اخلدري وسلمة بن األكوع واحلكم بن عمرو الغفاري  وأبو

واملقدام بن معد يكرب وأبو أمامة الباهلي وعبد اهللا بن عباس وثابت بن وديعة وأبو سليك البدري وعبد اهللا بن 
  عمرو وزاهر األسلمي وأبو هريرة وخالد بن الوليد 

  ق عليه من حديث الزهري عن احلسن بن حممد بن احلنفية عن أبيه عن علي فأما حديث علي فمتف
وأما حديث جابر فمتفق عليه أيضا من رواية عمرو بن دينار عن حممد بن علي بن احلسني عن جابر أن رسول اهللا 

ن رواية أيب الزبري صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل وهو ملسلم أيضا م
  عنه 

وأما حديث الرباء بن عازب فمتفق عليه أيضا من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن الرباء كنا مع النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم فأصبنا محرا فطبخناها فأمر مناديا ينادي أن أكفئوا القدور 
عنه أصابتنا جماعة ليايل خيرب فلما كان يوم وأما حديث ابن أيب أوىف فمتفق عليه أيضا من حديث سليمان الشيباين 

خيرب وقعنا يف حلوم احلمر األهلية فانتحرناها فلما غلت هبا القدور نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أكفئوا القدور وال تأكلوا من حلم احلمر شيئا 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد حرم حلم وعند النسائي فيه فأتانا منادي النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال إن ر
  احلمر فأكفئوا القدور مبا فيها فكفأناها 

وأما حديث أنس فمتفق عليه أيضا من رواية حممد بن سريين عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم جاءه جاء فقال 
جال فنادى إن اهللا ورسوله أكلت احلمر مث جاءه جاء فقال أفنيت احلمر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ر

  ينهيانكم عن حلوم احلمر فأهنا ركس فأكفئت القدور وإهنا لتفور باللحم 
  ويف مسلم إهنا رجس من عمل الشيطان 

  قلت وكان املنادي أبا طلحة األنصاري قاله يزيد بن زريع عن هشام 
  ض بن سارية عن وأما حديث العرباض بن سارية فرواه الترمذي من حديث أم حبيبة بنت العربا

أبيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي خملب من الطري 
  وعن حلوم احلمر األهلية وعن اجملثمة 

وأما حديث أيب ثعلبة اخلشين فمتفق عليه من حديث الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة قال حرم رسول 
  صلى اهللا عليه و سلم حلم احلمر وحلم كل ذي ناب من السباع لفظ البخاري اهللا 

  ولفظ مسلم حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حلوم احلمر األهلية 



ورواه النسائي من حديث بقية عن حبري بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن أيب ثعلبة أهنم غزوا مع 
ه و سلم إىل خيرب والناس جياع فوجدوا فيها محرا من محر اإلنس فذبح الناس منها فحدث رسول اهللا صلى اهللا علي

بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمر عبد الرمحن بن عوف فأذن يف الناس أال إن حلوم احلمر اإلنسية ال حتل ملن 
  يشهد إين رسول اهللا 

سامل عنه هنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حلوم احلمر وأما حديث عبد اهللا بن عمر فمتفق عليه من حديث نافع و
  األهلية زاد مسلم يوم خيرب 

وأما حديث أيب سعيد اخلدري فرواه عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك حدثنا يونس بن 
عليه و سلم مر بالقدور وهي تغلي أيب إسحاق حدثين أبو الوداك حدثين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا 

فقال ما هذا اللحم فقالوا حلوم احلمر األهلية فقال أو وحشية قلنا بل أهلية فقال لنا أكفئوها فكفأناها وإنا جلياع 
  نشتهيها احتج البخاري بنعيم بن محاد ومسلم بأيب الوداك جرب بن نوف فاإلسناد صحيح 

ي وهو من ثالثياته حدثنا املكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أيب عبيد عن وأما حديث سلمة بن األكوع فرواه البخار
سلمة بن األكوع قال ملا أمسوا يوم خيرب أوقدوا النريان فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عالم أوقدمت هذه النريان 

فقال هنريق ما فيها  قالوا على حلوم احلمر اإلنسية قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها فقام رجل من القوم
  ونغسلها قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أوذا ورواه مسلم 

  وهو صريح يف أن ما ال يؤكل حلمه ال يطهر بالذكاة وأهنا ال تعمل فيه شيئا 
وأما حديث احلكم بن عمرو فرواه البخاري من حديث عمرو بن دينار قال قلت جلابر بن زيد زعموا أن النيب 

و سلم هنى عن احلمر األهلية فقال قد كان يقول ذلك احلكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة صلى اهللا عليه 
  ولكن أىب ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل ال أجد فيما أوحى إيل حمرما اآلية 

 وأما حديث املقدام بن معد يكرب فرواه عثمان الدارمي حدثنا عبد اهللا بن صاحل املصري أن معاوية بن صاحل حدثه
قال حدثين احلسن بن جابر أنه مسع املقدام بن معد يكرب يقول حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشياء يوم 
خيرب منها احلمار األهلي وقال يوشك رجل متكىء على أريكته حيدث حبديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا فما 

حرم رسول اهللا حلوم احلمر األهلية وحلم كل ذي ناب وجدنا فيه من حالل أحللناه ومن حرام حرمناه أال وإن مما 
  من السباع 

وعبد اهللا بن صاحل من شيوخ البخاري واحلسن بن جابر وثقه ابن حبان ومل يتكلم فيه ورواه أبو اليمان عن جرير 
ناب من  بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب عوف اجلرشي عن املقدام وفيه أال ال حيل لكم احلمار األهلي وال كل ذي

  السباع وهذا إسناد صحيح 
وأما حديث أيب أمامة فرواه الدارمي أيضا حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن 

جابر حدثين القاسم ومكحول عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى يوم خيرب عن أكل احلمار 
  ي ناب من السبع وهذا إسناد صحيح فإن مكحوال قد أدرك أبا أمامة ومسع منه األهلي وعن أكل كل ذ

ويف حديث القاسم من رواية علي بن يزيد عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لبالل أذن يف الناس أنه ال حيل 
  لكم حلوم احلمر األهلية وال حلم كل ذي ناب من السباع وال كل ذي خملب من الطري 



  نة ال حتل لعاص وأن اجل
  وأما حديث ابن عباس فقال الدارمي حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن 

سنان عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية 
ابن عباس قال ال أدري أهنى رسول اهللا صلى اهللا  وهذا اإلسناد على شرط الشيخني ويف الصحيحني عن الشعيب عن

  عليه و سلم من أجل أهنا كانت محولة الناس فكره أن تذهب محولتهم 
  أو حرمه يف يوم خيرب يعين احلمر األهلية 

  وهذا يدل على أن ابن عباس بلغة النهي ولكن نأوله 

منه مجاعة منهم أبو الشعثاء وغريه فرووا ما  والتحقيق أن ابن عباس أباحها أوال حيث مل يبلغه النهي فسمع ذلك
مسعوه مث بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحرمي أو ألجل كوهنا محولة فروى ذلك عنه الشعيب وغريه مث ملا ناظره 

  علي بن أيب طالب جزم بالتحرمي كما رواه عنه جماهد 
الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن حصني بن زيد بن وأما حديث ثابت بن وديعة فرواه الدارمي أيضا حدثنا أبو الوليد 

وهب عن ثابت بن وديعة قال أصبنا محرا أهلية يوم خيرب فطبخ الناس فمر بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  والقدور تغلي فقال أكفئوها فكفأناها وهذاإسناد صحيح رواته كلهم ثقات 

دثنا عبد اهللا بن أيب شيبة حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا حممد بن وأما حديث أيب سليك البدري فرواه الدارمي أيضا ح
إسحاق عن عبد اهللا بن عمرو بن ضمرة عن عبد اهللا بن أيب سليك عن أبيه وكان بدريا قال أتانا هني رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم عن أكل احلمر وإن القدور لتغلي هبا فكفأناها على وجهها 
  بن عمرو فرواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو يف األصل  وأما حديث عبد اهللا

وأما حديث زاهر األسلمي فرواه الدارمي عن حيىي احلماين حدثنا شريك عن جمزأة بن زاهر عن أبيه قال مر النيب 
  صلى اهللا عليه و سلم والقدور تغلي فسأل عنها فقالوا احلمر األهلية فأمر هبا فكفئت 

  وهذا اإلسناد على رسم الشيخني 
وأما حديث أيب هريرة فرواه الترمذي من حديث زائدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عنه أن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم حرم يوم خيرب كل ذي ناب من السباع واجملثمة واحلمار اإلنسي قال الترمذي هذا حديث حسن 

  صحيح 
  فقد تقدم يف الباب الذي قبل هذا وأما حديث خالد بن الوليد 

  وقد اختلف يف سبب النهي عن احلمر على أربعة أقوال وهي يف الصحيح 
أحدها ألهنا كانت جوال القرية كما يف حديث غالب هذا وهذا قد جاء يف بعض طرق حديث عبد اهللا بن أيب أوىف 

لية فانتحرناها فلما غلت هبا القدور نادى منادي أصابتنا جماعة ليايل خيرب فلما كان يوم خيرب وقعنا يف احلمر األه
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن أكفئوا القدور وال تأكلوا من حلوم احلمر شيئا فقال أناس إمنا هنى عنها رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألهنا مل ختمس وقال آخرون هنى عنها البتة 
  ة ألهنا كانت تأكل العذرة فهاتان علتان وقال البخاري يف بعض طرقه هنى عنها البت

العلة الثالثة حاجتهم إليها فنهاهم عنها إبقاء هلا كما يف حديث ابن عمر املتفق عليه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  سلم هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية زاد يف طريق أخرى وكان الناس قد احتاجوا إليها 
ا ألهنا رجس يف نفسها وهذا أصح العلل فإهنا هي اليت ذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و العلة الرابعة أنه إمنا حرمه

سلم بلفظه كما يف الصحيحني عن أنس قال ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرب أصبنا محرا خارجة من 
سوله ينهيانكم عنها فإهنا رجس من القرية وطبخناها فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أال إن اهللا ور

  عمل الشيطان فهذا نص يف سبب التحرمي وما عدا هذه من العلل فإمنا هي حدس وظن ممن قاله 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال عبداحلق هذا احلديث إمنا يرويه الثقات من قول جابر وإمنا أسند من 
مساعيل بن أمية عن أيب الزبري عن جابر ومن حديث عبدالعزيز بن عبد وجه ضعيف من حديث حيىي بن سليم عن إ

  اهللا بن محزة بن صهيب وهو ضعيف مل يرو عنه إال إمساعيل بن عياش 
  وقال ابن القطان حيىي بن سليم وثقه ابن معني وتكلم فيه غريه من أجل حفظه والناس رووه موقوفا غري حيىي 

  اه الثوري ومحاد عن أيب الزبري وقفاه على جابر وذكر أبو داود هذا احلديث وقال رو
  وقد أسند من وجه ضعيف عن ابن أيب ذئب عن أيب الزبري عن جابر 

قال ابن القطان فإن كان عبداحلق ضعف املرفوع لكونه من رواية أيب الزبري فقد تناقض لتصحيحه املوقوف وهو عنه 
ث صححه من روايته ومل خيالف حيىي بن سليم يف رفعه وإن عىن به ضعف حيىي بن سليم ناقض أيضا فكم من حدي

عن إمساعيل بن أمية إال من هو دونه وهو إمساعيل بن عياش وأما إمساعيل بن أمية فال يسأل عن مثله وهذا تعنت من 
  ابن القطان 

ظه قد واحلديث إمنا ضعف ألن الناس رووه موقوفا على جابر وانفرد برفعه حيىي بن أيب سليم وهو مع سوء حف
خالف الثقات وانفرد عنهم ومثل هذا ال حيتج به أهل احلديث فهذا هو الذي أراده أبو داود وغريه من تضعيف 

  احلديث 

وأما تصحيحه حديث حيىي بن أيب سليم يف غري هذا فال إنكار عليه فيه فهذه طريقة أئمة احلديث العاملني بعلله 
  آخر إذا انفرد أو خالف الثقات  يصححون حديث الرجل مث يضعفونه بعينه يف حديث

ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثري فإهنم يصححون حديثه ملتابعة غريه له أو ألنه معروف الرواية صحيح احلديث 
  عن شيخ بعينه ضعيفها يف غريه 

فيه ويف مثل هذا يعرض الغلط لطائفتني من الناس طائفة جتد الرجل قد خرج حديثه يف الصحيح وقد احتج به 
فحيث وجدوه يف حديث قالوا هذا على شرط الصحيح وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا حديثه ورووا له ما 

تابعه فيه الثقات ومل يكن معلوال ويتركون من حديثه املعلول وما شذ فيه وانفرد به عن الناس وخالف فيه الثقات أو 
حديثه عند أصحابه املختصني به فإن هلم يف هذا نظرا  رواه عن غري معروف بالرواية عنه وال سيما إذا مل جيدوا

واعتبارا اختصوا به عمن مل يشاركهم فيه فال يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون صحيحا وهلذا كثريا ما 
  يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه ال يتابع عليه 

عف من أجله فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه والطائفة الثانية يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه وض
  أين وجدوه فيضعفون من حديثه ما جيزم أهل املعرفة باحلديث بصحته 

  وهذا باب قد اشتبه كثريا على غري النقاد 
والصواب ما اعتمده أئمة احلديث ونقاده من تنقية حديث الرجل وتصحيحه واالحتجاج به يف موضع وتضعيفه 



  آخر وترك حديثه يف موضع 
وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر كإمساعيل بن عياش يف غري الشاميني وسفيان بن حسني يف غري الزهري 

  ونظائرمها متعددة 
وإمنا النقد اخلفي إذا كان شيخه واحدا كحديث العالء بن عبدالرمحن مثال عن أبيه عن أيب هريرة فإن مسلما 

عن حديثه يف الصيام بعد انتصاف شعبان وهو من روايته على شرطه يف  يصحح هذا اإلسناد وحيتج بالعالء وأعرض
  الظاهر ومل ير إخراجه لكالم الناس يف هذا احلديث وتفرده وحده به 

  وهذا أيضا كثري يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل 

  صحيحه وال تناقض منه يف ذلك وهذا إمام احلديث البخاري يعلل حديث الرجل بأنه ال يتابع عليه وحيتج به يف 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذه الكلمة وهي االستئذان قد قيل إهنا مدرجة من كالم ابن عمر قال 
  شعبة ال أرى هذه الكلمة إال من كالم ابن عمر يعين االستئذان ذكره البخاري يف الصحيح 

زريع عن أيب خالد عن عطاء اخلراساين عن ابن بريدة عن أبيه قال  وقد روى الطرباين يف املعجم من حديث يزيد بن
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنت هنيتكم عن اإلقران وإن اهللا قد أوسع اخلري فأقرنوا 

  فذهبت طائفة منهم احلازمي يف ذلك إىل النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ حلديث ابن عمر 
العيش زهيدا والقوت متعذرا مراعاة جلانب الضعفاء واملساكني وحثا على اإليثار  قالوا وكان النهي حيث كان

واملواساة ورغبة يف تعاطي أسباب العدالة حالة االجتماع واالشتراك فلما وسع اهللا اخلري وعم العيش الغين والفقري 
  قال فشأنكم إذن 

ه فإن الطرباين رواه من حديث حممد بن سهل وهذا الذي قالوه إمنا يصح أن لو ثبت حديث بريدة وال يثبت مثل
  حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حمبوب العطار عن يزيد بن زريع فذكره 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث الفأرة تقع يف السمن قد اختلف فيه إسنادا ومتنا واحلديث من 
  ابن عباس حيدث عن ميمونة ولفظه أن فأرة وقعت يف مسن حديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه مسع 

فماتت فسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ألقوها وما حوهلا وكلوه رواه الناس عن الزهري هبذا املنت واإلسناد 
  ومتنه خرجه البخاري يف صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كاجملمعني على ذلك 

ده ومتنه فرواه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و وخالفهم معمر يف إسنا
  سلم وقال فيه إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا وإن كان مائعا فال تقربوه 

وملا كان ظاهر هذا اإلسناد يف غاية الصحة صحح احلديث مجاعة وقالوا هو على شرط الشيخني وحكي عن حممد 
  لذهلي تصحيحه بن حيىي ا

  ولكن أئمة احلديث طعنوا فيه ومل يروه صحيحا بل رأوه خطأ حمضا 
قال الترمذي يف جامعه مسعت حممد بن إمساعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب يف هذا خطأ 

  وقد أشار أيضا إىل علة حديث معمر من وجوه 
  فقال 



  باب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد

  الذائب مث ذكر حديث ميمونة أو 
وقال عقبة قيل لسفيان فإن معمرا حيدثه عن الزهري عن سعيد بن امليسب عن أيب هريرة قال ما مسعت الزهري 

  يقوله إال عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولقد مسعته منه مرارا 
يونس عن الزهري سئل عن الدابة متوت يف الزيت والسمن وهو جامد أو  مث قال حدثنا عبدان حدثنا عبد اهللا عن

غري جامد الفأرة أو غريها قال بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بفأرة ماتت يف مسن فأمر مبا قرب منها 
  فطرح مث أكل 

  ه يؤكل فذكر البخاري فتوى الزهري يف الدابة متوت يف السمن وغريه اجلامد والذائب أن
واحتجاجه باحلديث من غري تفصيل دليل على أن احملفوظ من رواية الزهري إمنا هو احلديث املطلق الذي ال تفصيل 

فيه وأنه مذهبه فهو رأيه وروايته ولو كان عنده حديث التفصيل بني اجلامد واملائع ألفىت به واحتج به فحيث أفىت 
  ط عليه يف احلديث إسنادا ومتنا حبديث اإلطالق واحتج به دل على أن معمرا غل

مث قد اضطرب حديث معمر فقال عبد الرزاق عنه فال تقربوه وقال عبدالواحد بن زيادة عنه وإن كان ذائبا أو مائعا 
  مل يؤكل وقال البيهقي وعبدالواحد بن زياد أحفظ منه يعين من عبدالرزاق 

  لزهري ويف بعض طرقه فاستصبحوا به وكل هذا غري حمفوظ يف حديث ا
فإن قيل فقد رواه أبو حامت البسيت يف صححيه من رواية الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن الفأرة متوت يف السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا وكلوه 

بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سفيان عن الزهري  وإن كان ذائبا فال تقربوه رواه عن عبد اهللا
  وكذلك هو يف مسند إسحاق 

فاجلواب أن كثريا من أهل احلديث جعلوا هذه الرواية موهومة معلولة فإن الناس إمنا رووه عن سفيان عن الزهري 
  مثل ما رواه سائر الناس عنه كما لك وغريه من غري تفصيل 

  ي وغريه كما رواه البخار
وقد رد أبو حامت البسيت هذا وزعم أن رواية إسحاق هذه ليست موهومة برواية معمر عن الزهري فقال ذكر خرب 
أوهم بعض من مل يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة مث ساق من طريق عبدالرزاق 

يث إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا وإن كان مائعا فال عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب عن أيب هريرة احلد
تقربوه وهذا يدل على أن حديث إسحاق حمفوظ فإن رواية معمر هذه خطأ كما قاله البخاري وغريه واخلطأ ال 

  حيتج به على ثبوت حديث معلول فكالمها وهم 
عبد اهللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق  مث قال أبو حامت ذكر اخلرب الدال على أن الطريقني مجيعا حمفوظان حدثنا

حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة فذكره قال إن كان جامدا ألق ما 
  حوهلا وكله وإن كان مائعا مل تقربه 

 بن عبد اهللا عن قال عبدالرزاق وأخربين عبدالرمحن بن بوذويه أن معمرا كان يذكر أيضا عن الزهري عن عبيد اهللا
  ابن عباس عن ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 



  فهذه مثل رواية سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بالتفصيل 
  فتصري وجوه احلديث أربعة 

  وجهان عن معمر ومها أحدمها عبدالرزاق عنه عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة بذكر التفصيل 
  وذويه عنه عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة بالتفصيل أيضا الثاين عبدالرمحن بن ب
  ووجهان عن سفيان 

  أحدمها رواية األكثرين عنه عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة باإلطالق من غري تفصيل 
  يل والثاين رواية إسحاق عنه عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة بالتفص

وأما رواية معمر فإنه خالف أصحاب الزهري يف حديثه املفصل يف إسناده ومتنه يف حديث أيب هريرة وخالف 
  أصحاب الزهري يف املنت يف حديث عبيد اهللا عن ابن عباس ووافقهم يف اإلسناد 

  وهذا يدل على غلطه فيه وأنه مل حيفظه كما حفظ مالك وسفيان وغريمها من أصحاب الزهري 

حديث سفيان فاملعروف عن الناس منه ما رواه البخاري يف صحيحه عن احلميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري  وأما
أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا أنه مسع ابن عباس عن ميمونة فذكره من غري تفصيل وكذلك رواه سعيد بن عبدالرمحن 

  وأبو عمار عن سفيان 
  قال البخاري يف صحيحه 

  فأرة يف السمن اجلامد باب إذا وقعت ال
أو الذائب حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنه مسع ابن عباس 

حيدث عن ميمونة أن فأرة وقعت يف مسن فماتت فسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عنها فقال ألقوها وما حوهلا 
دثه عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال ما مسعت الزهري يقوله وكلوه قيل لسفيان فإن معمرا حي

  إال عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ولقد مسعته منه مرارا 
 حدثنا عبدان حدثنا عبد اهللا عن يونس عن الزهري سئل عن الدابة متوت يف الزيت والسمن وهو جامد أو غري

جامد الفأرة أو غريها قال بلغنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بفأرة ماتت يف مسن فأمر مبا قرب منها فطرح مث 
  أكل كذا من حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا 

حدثنا عبدالعزيز بن عبد اهللا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة قالت 
  لنيب صلى اهللا عليه و سلم عن فأرة سقطت يف مسن فقال ألقوها وما حوهلا وكلوه سئل ا

  هذا آخر كالم البخاري 
وأما احلديث الذي رواه ابن وهب عن عبداجلبار بن عمر عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا 

وا ما بقي فقيل يانيب اهللا أرأيت إن كان السمن عليه و سلم سئل عن فأرة وقعت يف مسن فقال ألقوها وما حوهلا وكل
  مائعا قال انتفعوا به وال تأكلوه فعبداجلبار بن عمر ضعيف ال حيتج به 

  وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن جريج عن ابن شهاب 

  قال البيهقي والصحيح عن ابن عمر من قوله يف فأرة وقعت يف زيت قال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم 
  وي هذا احلديث عن أيب هرون العبدي عن أيب سعيد ولكن الصواب أنه موقوف عليه ذكره البيهقي وقد ر



ذكر املنذري قول الترمذي حسن صحيح قال وفيما قاله نظر وقد ذكر غري واحد من األئمة أن احلسن مل يسمع من 
  عمران بن حصني 

يف صحيحه مث قال بعده الزجر عن الكي يف حديث قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأخرجه ابن حبان 
عمران بن حصني إمنا هو عن االبتداء به من غري علة توجبه كما كانت العرب تفعله تريد به الوشم وحديث جابر 

  فيه إباحة استعماله لعله حتدث من غري االتكال عليه يف برئها ويف هذا نظر 
جاء يف حديث السبعني األلف أهنم ال يكتوون وال يسترقون وفعله وقالت طائفة النهي من باب ترك األوىل وهلذا 

  يدل على إباحته 
  وهذا أقرب األقوال 

  وحديث عمران يدل عليه فإنه قال هنانا عن الكي فاكتوينا فلو كان هنيه للتحرمي مل يقدموا عليه واهللا أعلم 

  واء يكون من وجهني قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وذكر بعضهم أن خبث الد
  أحدمها خبث النجاسة وهو أن يدخله احملرم كاخلمر وحلم ما ال يؤكل حلمه من احليوان 

والثاين أن يكون خبيثا من جهة الطعم واملذاق وال ينكر أن يكون كره ذلك ملا فيه من املشقة على الطباع ولتكره 
  النفس إياه 

 مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم فذكره البخاري يف الصحيح مث ذكر آخر الباب وأما حديث ابن مسعود إن اهللا
  من قول ابن مسعود 

  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا ظاهره أنه خمتص بتمر املدينة 
وأما حديث عائشة فرواه مسلم يف صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف عجوة العالية شفاء وأهنا 

  ول البكرة ترياق أ
  وظاهر هذا اختصاصها بعجوة العالية 

وقد روى النسائي يف سننه من حديث األعمش عن أيب نضرة عن أيب سعيد وجابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  العجوة من اجلنة وهي شفاء من السم 

  وأخرج عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله 
  تص باملدينة لعظم بركتها ال أن ذلك عام يف كل متر فقيل هذا خي

  وقيل خمتص بعجوة العالية 

قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى مسلم يف صحيحه عن سعد بن أيب وقاص أن رجال جاء إىل 
سلم مل تفعل ذلك قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إين أعزل عن امرأيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  أشفق على ولدها أو على أوالدها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم 

وهذه األحاديث أصح من حديث أمساء بنت يزيد وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه املهاجر بن 
أمساء بنت يزيد فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أوال إرشادا أسلم موىل أمساء بنت يزيد يعد يف الشاميني عن 

  وكراهة ال حترميا واهللا تعاىل أعلم 



قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف الصحيحني عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان 
  يأمرها أن تسترقي من العني 

 عليه و سلم قال جلارية يف بيت أم سلمة رأى بوجهها سفعة فقال هبا ويف الصحيحني عن أم سلمة أن النيب صلى اهللا
  نظرة فاسترقوا هلا يعين بوجهها صفرة 

  ويف صحيح مسلم عن جابر قال رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آلل حزم يف رقية احلية 
 ولكن العني تسرع إليهم قال وقال ألمساء بنت عميس ما يل أرى أجسام بين أخي ضارعة أتصيبهم احلاجة قالت ال

  ارقيهم قال فعرضت عليه فقال ارقيهم 
ويف صحيح مسلم أيضا عن جابر قال لدغت رجال منا عقرب وحنن جلوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فقال رجل يارسول اهللا أرقي له قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 
  ديث جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الرقي وأما ما رواه مسلم يف صحيحه من ح

فهذا ال يعارض هذه األحاديث فإنه إمنا هنى عن الرقى اليت تتضمن الشرك وتعظيم غري اهللا سبحانه كغالب رقى أهل 
  الشرك 

ة فقلنا والدليل على هذا ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث عوف بن مالك األشجعي قال كنا نرقي يف اجلاهلي
  يارسول اهللا كيف ترى يف ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم 

  ال بأس بالرقي ما مل يكن فيه شرك 
  ويف حديث النهي أيضا ما يدل على ذلك 

فإن جابرا قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إنه كانت عندنا رقية نرقي هبا من العقرب وإنك هنيت عن الرقي قال فاعرضوها علي  و سلم فقالوا يارسول اهللا

  فعرضوها عليه فقال ما أرى هبا بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم 
ت اسم وهذا املسلك يف هذه األحاديث وأمثاهلا فيما يكون املنهى عنه نوعا واملأذون فيه نوعا آخر وكالمها داخل حت

واحد من تفطن له زال عنه اضطراب كثري يظنه من مل حيط علما حبقيقة املنهى عنه من ذلك اجلنس واملأذون فيه 
  متعارضا مث يسلك مسلك النسخ أو تضعيف أحد األحاديث 

  وأما هذه الطريقة فال حيتاج صاحبها إىل ركوب طريق النسخ وال تعسف أنواع العلل 
واضع مثل هذا املوضع وقد يدق ويلطف فيقع االختالف بني أهل العلم واهللا يسعد بإصابة وقد يظهر يف كثري من امل

  احلق من يشاء وذلك فضله يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم 

قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا ذهب بعضهم إىل أن قوله ال يورد ممرض على مصح منسوخ بقوله ال عدوى وهذا 
  قدم آنفا أن املنهى عنه نوع غري املأذون فيه غري صحيح وهو مما ت

فإن الذي نفاه النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله ال عدوى وال صفر هو ما كان عليه أهل اإلشراك من اعتقادهم 
  ثبوت ذلك على قياس شركهم وقاعدة كفرهم 

  أويالن والذي هنى عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم من إيراد املمرض على املصح فيه ت



أحدمها خشية توريط النفوس يف نسبة ما عسى أن يقدره اهللا تعاىل من ذلك إىل العدوى وفيه التشويش على من 
  يورد عليه وتعريضه العتقاد العدوى فال تنايف بينهما حبال 

فيه املرض فيكون والتأويل الثاين أن هذا إمنا يدل على أن إيراد املمرض على املصح قد يكون سببا خيلق اهللا تعاىل به 
إيراده سببا وقد يصرف اهللا سبحانه تأثريه بأسباب تضاده أو متنعه قوة السببية وهذا حمض التوحيد خبالف ما كان 

  عليه أهل الشرك 
وهذا نظري نفيه سبحانه الشفاعة يف يوم القيامة بقوله ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة فأنه ال تضاد األحاديث املتواترة 

بإثباهتا فأنه سبحانه إمنا نفى الشفاعة اليت كان أهل الشرك يثبتوهنا وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بني يدي املصرحة 
  املشفوع عنده وإن مل يأذن له وأما اليت أثبتها اهللا ورسوله فهي الشفاعة اليت تكون من بعد إذنه 

ارتضى وقوله وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن كقوله من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه وقوله وال يشفعون إال ملن 
  أذن له واهللا 

  املوفق للصواب 
  ذكر املنذري حديث أميا عبد كاتب على مائة أوقية احلديث إىل قول الشافعي وعلى هذا فتيا املفتني 

  عليه شيء  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا قال الشافعي روينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بقي
قال البيهقي وروي عن عمر بن اخلطاب أنه قال املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وذكر الشافعي عن الشعيب أن عليا 

  قال يف املكاتب يعتق منه حبساب ما أدى وعن احلرث األعور عنه يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى 
رمة عن ابن عباس عن النيب إذا أصاب املكاتب حدا أو قال البيهقي وقد روى محاد بن سلمة عن أيوب عن عك

  مرياثا ورث حبساب ما عتق منه وأقيم عليه احلد حبساب ما عتق منه 
  وهبذا اإلسناد قال يؤدي املكاتب حبصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد 

  ويف املسند ألمحد عن ابن عباس عن النيب قال يؤدي املكاتب بقدر ما أدى 
  ا موقوفا عليه وقد روي هذ

ورواه الترمذي أمت من هذا عن ابن عباس قال إذا أصاب املكاتب حدا أو مرياثا ورث حبساب ما عتق منه ويؤدي 
  املكاتب حبصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد 

  قال الترمذي هذا حديث حسن 
دية حر وما بقي دية عبد قال قال البيهقي ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة مرفوعا يؤدي املكاتب حبصة ما أدى 

  ورواية عكرمة عن علي مرسلة 
  ورواه محاد بن زيد وإمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النيب مرسال 

  وروى عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا يف الدية واختلف فيه على 

ى ابن عباس ورواه علي بن املبارك عن حيىي مرفوعا مث هشام الدستوائي عن حيىي فرفعه عنه مجاعة ووقفه بعضهم عل
  قال حيىي قال عكرمة عن ابن عباس يقام عليه حد اململوك وهذا خيالف رواية محاد بن سلمة يف النص 

  والرواية املرفوعة هي القياس 
  وهلذا االضطراب واهللا أعلم ترك اإلمام أمحد القول به 



هب إىل حديث بريرة أن النيب أمر بشرائها يعين أهنا بقيت على الرق حىت أمر فإنه سئل عن هذا احلديث فقال أنا أذ
  بشرائها 

  وقد اختلف الناس يف هذه املسألة على مذاهب 
أحدها أنه ال يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته وهذا قول األكثرين ويروى عن عمر وزيد وابن عمر 

  و قول مالك والشافعي وأيب حنيفة وإسحاق وعائشة وأم سلمة ومجاعة من التابعني وه
  وروى سعيد بن منصور يف سننه عن أيب قالبة قال كن أزواج النيب ال حيتجنب من مكاتب ما بقي عليه دينار 

وذكر سعيد يف سننه أيضا عن عطاء أن ابن عمر كاتب غالما على ألف دينار فأدى إليه تسعمائة دينار وعجز عن 
  اهللا عنهما يف الرق  مائة فرده ابن عمر رضي

قالوا وهذا هو مقتضى أصول الشريعة فإن عتقه مشروط بأداء مجيع العوض فال يقع شيء منه قبل أدائه كما لو 
علق طالقها على عوض فأدت بعضه وألنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب يف إعتاقه فكان يسري إىل باقية إذا 

  كان موسرا كما لو باشره بالعتق 
  ل قطعا فإنه ال يبقى للكتابة معىن فأنه يؤدي درمها مثال ويتنجز عتقه وهذا باط

وهذا مل يقل به أحد وذلك أن العتق ال يتبعض يف ملك اإلنسان فلو عتق منه شيء باألداء يسري إىل باقية وال سراية 
  فال عتق 

  املذهب الثاين أنه يعتق منه بقدر ما أدى وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره 
مذهب رابع اخللفاء الراشدين وأحد األئمة املهديني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وحجة هذا القول وهذا 

حديث ابن عباس املتقدم وهو حديث حسن قد روي من وجوه متعددة ورواية أئمة ثقات ال مطعن فيهم وال تعاق 
مسندا والذين رفعوه ثقات والذين عليهم يف احلديث سوى الوقف أو اإلرسال وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسال و

  وقفوه ثقات 
وقد أعله قوم بتفرد محاد بن سلمة به وليس كذلك فقد رواه وهيب ومحاد بن زيد وإمساعيل بن إبراهيم عن أيوب 

  وله طرق قد ذكرنا بعضها 
  املذهب الثالث أنه إذا أدى شطر الكتابة فال رق عليه ويلزم بأداء الباقي 

  اخلطاب وعن علي أيضا وهو قول إبراهيم النخعي  وهذا يروى عن عمر بن
  املذهب الرابع أنه إذا أدى قيمته فهو حر 

قال الشافعي عن محاد بن خالد اخلياط عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا إذا أدى 
عجز عن ربعها عتق وهذا قول أيب بكر املكاتب قيمته فهو حر املذهب اخلامس أنه إذا أدى ثالثة أرباع الكتابة و

عبدالعزيز والقاضي وأيب اخلطاب بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه فال يرد إىل الرق بعجزه عن أداء شيء 
  جيب رده إليه وهو حقه ال حق للسيد فيه 

اإلمام أمحد وعلى هذا املذهب السادس أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه وهذا إحدى الروايتني عن 
  إذا ملك ما يؤدي به مث مات قبل األداء مات حرا يدفع إىل سيده مقدار كتابته والباقي لورثته 

واحتج هلذا املذهب مبا رواه نبهان مكاتب ألم سلمة قال مسعت أم سلمة تقول قال لنا رسول اهللا إذا كان ألحداكن 



و داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب عنه رواه أب
  صحيح 

قال الشافعي يف القدمي ومل أحفظ عن سفيان أن الزهري مسعه من نبهان ومل أر من رضيت من أهل احلديث يثبت 
  واحدا من هذين احلديثني واهللا أعلم 

رهم قال وحديث عمرو بن شعيب قد قال البيهقي أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب املكاتب عبد ما بقي عليه د
رويناه موصوال وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر مساع الزهري من نبهان إال أن صاحيب الصحيح مل خيرجاه إما 

ألهنما مل جيدا ثقة يروي عنه غري الزهري فهو عندمها ال يرتفع عنه اسم اجلهالة برواية واحد عنه أو ألهنما مل يثبت 
  رفته ما يوجب قبول خربه هذا آخر كالمه عندمها من عدالته ومع

وقد ذكر عبدالرمحن بن أيب حامت يف موضعني من كتابه أن حممد بن عبدالرمحن موىل طلحة روى عن نبهان وحممد بن 
  عبدالرمحن هذا ثقة احتج به مسلم يف الصحيح 

مكاتبها إذا كان عنده ما  قال الشافعي وقد جيوز أن يكون أمر رسول اهللا أم سلمة إن كان أمرها باحلجاب من
يؤدي على ما عظم اهللا به أزواج النيب أمهات املؤمنني وخصهن منه وفرق بينهن وبني النساء إن اتقينت مث تال اآليات 

يف اختصاصهن بأن جعل عليهن احلجاب من املؤمنني وهن أمهات املؤمنني ومل جيعل على امرأة سواهن أن حتتجب 
اق الكالم إىل أن قال ومع هذا فإن احتجاب املرأة ممن له أن يراها واسع هلا وقد أمر ممن حيرم عليه نكاحها مث س

النيب يعين سودة أن حتتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون لالحتياط وأن االحتجاب ممن له أن 
  يراها مباح واهللا أعلم 

فيه أمر نسائه أو أمر النساء عامة باحتجاهبن من  فأما حديث أم سلمة فليس صرحيا يف أنه يعتق مبلك األداء إمنا
مكاتيبهن إذا كان عندهم ما يؤدون وهذا ألهنم مبلك األداء قد شارفوا العتق وقوي سبب األجنبية بينهم وبني 

ساداهتم واحتجاب النساء عن عبيدهن أحوط والعبد ليس مبحرم لسيدته يف أحد القولني ويف اآلخر هو حمرم لسيدته 
ل منهما إىل ذلك وكثرة دخوله وخروجه عليها وملكها منافعه واستخدامه وبالكتابة مل يتحقق زوال هذا حلاجة ك

املعىن فإذا ملك ما يؤدي وقد ملك منافعه بالكتابة ومل يبق يف عوده إىل الرق مطمع غالبا قوي جانب احلرية فيه 
أهنا قد احتجبت منه بعد إذهنا يف دفع ما وتأكد بسبب االحتجاب مع أن حديث أم سلمة يف سياقه ما يدل على 

  عليه ألخيها 
  قال الشافعي رمحه اهللا حدثنا سفيان قال مسعت الزهري يذكر عن نبهان موىل أم سلمة زوج 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان معها وأهنا سألته 
ا أو ابن أخيها وألقت احلجاب كم بقي عليك من كتابتك فذكر شيئا قد مساه وأنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاه

واستترت منه وقالت عليك السالم وذكرت عن النيب أنه قال إذا كان ألحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي 
فلتحتجب منه فهذا السياق يدل على ما ذكرنا إال أن املرفوع منه دليل على االحتجاب بنفس ملك األداء وهذا 

  وجهه واهللا أعلم ماتقدم 
  يف حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس ويف تقدمي أحدمها على اآلخر  وإمنا البيان

  ويف معارضة اإلمام أمحد حلديث ابن عباس حبديث بريرة نظر فأنه ال تعارض بينهما 
فإن بريرة مل تكن قضت من كتابتها شيئا هكذا يف الصحيحني عن عائشة ولو أدى املكاتب من كتابته شيئا جاز بيعه 



شتري كما كان عند البائع فإذا أدى إليه ما بقي عليه من الكتابة عتق فلم يتضمن بيعه إبطال ما فيه من وبقي عند امل
  احلرية أو سببها ولكن حديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة 

  قال الشيخ ابن القيم وقد اضطرب فيه اضطرابا كثريا 
  فمرة يرويه عنه قوله 

  ه و سلم ال يذكر ابن عباس ومرة يرويه عكرمة عن النيب صلى اهللا علي
ومرة يقول عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه يقام عليه احلد حبساب ما عتق منه ومرة يرويه عن 

  علي موقوفا 
  وهذا االضطراب يوجب التوقف يف احلديث 

  العمل  وحديث عمرو بن شعيب سامل من مثل هذا االضطراب ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه
  فهذا ما أدى إليه اجلهد يف هذه املسألة وفوق كل ذي علم عليم 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد ليس يف االستسعاء حديث يثبت عن النيب صلى اهللا عليه 
  و سلم 

ث به معمر ومل يذكر فيه وحديث أيب هريرة يرويه ابن أيب عروبة وأما شعبة وهشام الدستوائي فلم يذكراه وحد
  السعاية 

  وقال أبو بكر املروزي ضعف أبو عبد اهللا حديث سعيد 
  وقال األثرم طعن سليمان بن حرب يف هذا احلديث وضعفه 

  وقال ابن املنذر ال يصح حديث االستسعاء 
لى اهللا عليه و سلم وذكر مهام أن ذكر االستسعاء من فتيا قتادة وفرق بني الكالمني الذي هو من قول رسول اهللا ص

  والذي هو من قول قتادة وقال بعد ذلك فكان قتادة يقول إن مل يكن له مال استسعى العبد 

  وقال ابن املنذر أيضا حديث أيب هريرة يدور على قتادة 
وقد اتفق شعبة وهشام ومهام على ترك ذكره وهم احلجة يف قتادة والقول قوهلم فيه عند مجيع أهل العلم باحلديث 

  ذا خالفهم غريهم إ
وقال الشافعي مسعت بعض أهل النظر والقياس منهم والعلم باحلديث يقول لو كان حديث سعيد بن أيب عروبة يف 

االستسعاء منفردا ال خيالفه غريه ما كان ثابتا يعين فكيف وقد خالفه شعبة وهشام قال الشافعي وقد أنكر الناس 
  حفظ سعيد 

  اختلط سعيد بن أيب عروبة يف آخر عمره حىت أنكروا حفظه  قال البهيقي وهذا كما قال فقد
وقال حيىي بن سعيد القطان شعبة أعلم الناس حبديث قتادة ما مسع منه وما مل يسمع وهشام مع فضل حفظه ومهام 

مع صحة كتابته وزيادة معرفته مبا ليس من احلديث على خالف ابن أيب عروبة ومن تابعه يف إدراج السعاية يف 
  ديث احل

  ويف هذا ما يضعف ثبوت االستسعاء باحلديث 
  فهذا كالم هؤالء األئمة األعالم يف حديث السعاية 

وقال آخرون احلديث صحيح وترك ذكر شعبة وهشام لالستسعاء ال يقدح يف رواية من ذكرها وهو سعيد بن أيب 



ليس عند غريه من أصحابه وهلذا عروبة وال سيما فأنه أكرب أصحاب قتادة ومن أخصهم به وعنده عن قتادة ما 
  أخرجه أصحاب الصحيحني يف صحيحيهما ومل يلتفتا إىل ما ذكر يف تعليله 

  وأما الطعن يف رواية سعيد عن قتادة ولو مل خيالف فطعن ضعيف ألن سعيدا عن قتادة حجة 

فكيف ومل ينفرد سعيد باالتفاق وهو من أصح األسانيد املتلقاة بالقبول اليت أكثرمن أصحاب الصحيحني وغريهم 
  عن قتادة باالستسعاء بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم وناهيك به 

  قال البخاري يف صحيحه 

  باب إذا أعتق نصيبا يف عبد وليس له مال

استسعى العبد غري مشقوق عليه على حنو الكتابة حدثين أمحد بن أيب رجاء حدثنا حيىي بن آدم حدثنا جرير بن حازم 
قتادة قال حدثين النضر بن أنس بن مالك عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال النيب  قال مسعت

  صلى اهللا عليه و سلم من أعتق شقيصا من عبد 
وحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة أن 

يه و سلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا يف مملوك فخالصة عليه يف ماله إن كان له مال وإال رسول اهللا صلى اهللا عل
  قوم عليه فاستسعى غري مشقوق عليه 

  قال البخاري وتابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة 
هشام حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا النضر بن وقال النسائي يف سننه حدثنا حممد بن عبد اهللا بن املبارك حدثنا أبو 

أنس عن بشري عن هنيك عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من أعتق شقيصا له يف عبد فإن 
  عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال وإال استسعى العبد غري مشقوق عليه 

  فقد برىء سعيد من عهدة التفرد به 

  ه عن قتادة سعيد وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف فهؤالء مخسة روو
مث لو قدر تفرد سعيد به مل يضره وسعيد وإن كان قد اختلط يف آخر عمره فهذا احلديث من رواية يزيد بن زريع 

  وعبدة وإمساعيل واجللة عن سعيد وهؤالء أعلم حبديثه 
  أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه  ومل يرووا عنه إال ما كان قبل اختالطه وهلذا

  فاحلديث صحيح حمفوظ بال شك 

وقد رواه مسلم يف صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم وأما تعليله برواية مهام وأنه ميز كالم 
ر قتادة من املرفوع قال أبو بكر اخلطيب يف كتاب الفصل له رواه أبو عبدالرمحن املقري عن مهام وزاد فيه ذك

  االستسعاء وجعله من قول قتادة وميزه من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فهذا علة لو كان الذي رفعه دون مهام وأما إذا كان مثله وأكثر عددا منه 

  فاحلكم هلم 
  واهللا تعاىل أعلم 

  وقد عورض حديث أيب هريرة يف السعاية حبديث عمران بن حصني وحديث ابن عمر 



  أما حديث عمران 
فقال الشافعي يف مناظرته لبعض أصحاب أيب حنيفة يف املسألة وصح حديث نافع عن ابن عمر وحديث عمران بن 

  حصني بإبطال االستسعاء 
ومراده بذلك أن الرجل يف حديث عمران بن حصني ملا أعتق الستة اململوكني مل يكمل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ستسع باقيهم عتقهم بالسعاية بل أعتق ثلثهم ومل ي
وهذا ال يعارض حديث االستسعاء فإن الرجل أعتق العبيد وهم كل التركة وإمنا ميلك التربع يف ثلثها فكمل النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم احلرية يف عبدين مقدار الثلث وكأهنما مها اللذان باشرمها بالعتق 
   اثنني والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض احلرية يف مجيعهم وكملها يف

  فأي منافاة يف هذا حلديث السعاية بل هو حجة على من يبعض العتق يف مجيعهم فإنه مل 

يقل بالسعاية بعض أصله وإن قال هبا وأعتق اجلميع ناقض احلديث صرحيا وال اعتراض مبناقضته على حديث أيب 
  هريرة يف السعاية 

  وأما حديث ابن عمر فهو الذي نذكره يف هذا الباب 
  ملنذري حديث وإال فقد عتق منه ما عتق إىل قوله وحيىي بن أيوب احتج به مسلم واستشهد به البخاري ذكر ا

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا تعاىل قالوا وقد قال البخاري أصح األسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن 
  عمر 

  وقال أيوب السختياين كانت ملالك حلقة يف حياة نافع 
  ابن املديين كان عبدالرمحن بن مهدي ال يقدم على مالك أحدا  وقال

وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحىي بن معني مالك أحب إليك من نافع أو عبيد اهللا بن عمر قال مالك فقلت 
  فأيوب السختياين قال مالك 

  وقال اإلمام أمحد وحيىي بن معني كان مالك من أثبت الناس يف حديثه 
افعي ملناظره يف املسألة وقد احتج عليه حبديث أيب هريرة يف االستسعاء وعلينا أن نصري إىل أثبت احلديثني قال الش

  قال نعم قلت فمع حديث نافع حديث عمران بن حصني بإبطال االستسعاء 
  فقال بعضهم نناظرك يف قولنا وقولك 

  سلم بطرح االستسعاء يف حديث نافع وعمران  فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  قال إنا نقول إن أيوب قال إمنا قال نافع فقد عتق منه ما عتق ورمبا مل يقله 

  وأكرب ظين أنه شيء كان يقوله نافع برأيه 
  فذكر ما تقدم من حفظ مالك وترجيح حديثه على أيوب 

  قال أصحاب السعاية مالك ومن معه رووا احلديث كما مسعوه 
  وال ريب أن نافعا كان يذكر هذه الزيادة متصلة باحلديث فأداه أصحابه كما مسعوه يذكرها 

وأما أيوب فاطلع على زيادة علم مل يذكروها وال نفوها وإمنا أدوا لفظ نافع كما مسعوه يسوق احلديث سياقة واحدة 
وايته واحلكم ملن فصل وميز وهذا فأدوا ما حفظوه وأيوب اطلع على تفصيل ومتييز يف احلديث فكلهم صادق يف ر

الشك منه هو عني احلفظ فإنه مسع كما مسعه اجلماعة وفصل الزيادة وميزها فقال أكرب ظين أنه شيء كان يقوله نافع 



  برأيه ومسعه مرة أو مرارا يذكره متصال باحلديث فشك هل هو من قوله أو من قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
د اهللا ومالك عليه يف احلفظ أن لو خالفهم فإذا أدى ما أدوه وروى ما رووه بعينه واطلع على وإمنا يفيد تقدمي عبي

  زيادة مل يذكروها كان األخذ بروايته أوىل 
  ألهنم مل يقولوا قال نافع قال 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإال فقد عتق منه ما عتق وإمنا أدرجوها يف احلديث إدراجا كما مسعوه وفصل
  أيوب هذا اإلدراج فحفظ شيئا مل حيفظوه 

قالوا وعلى تقدير اجلزم بأهنا من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم ال تناقض حديث االستسعاء فإن قوله وإال فقد 
عتق منه ما عتق معناه وإن مل يكن ملعتق البعض مال يبلغ مثن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذي أعتقه وأما 

  الباقي فمسكوت عنه مل يذكر حكمه اجلزء 
فجاء بيان ذكر حكمه يف حديث أيب هريرة فتضمن حديث أيب هريرة ما يف منطوق حديث ابن عمر وزياد بيان ما 

سكت عنه وال تنايف بني احلديثني وهذا ظاهر على أحد القولني ألن باب السعاية أنه ال يعتق بعتق الشريك وإمنا 
خبالف اجلزء الذي قد أعتقه فإنه قد تنجز عتقه وعتق اجلزء اآلخر منتظر موقوف على أداء  يعتق بعد األداء بالسعاية

  ما استسعى عليه كالكتابة 
  ومعلوم أن قوله وإال فقد عتق منه ما عتق ال ينايف عتقه بالسعاية على هذا الوجه 

  فغاية حديث ابن عمر أن يدل مبفهومه 
ق يف اجلزء املباشر به ومفهومه انتفاء هذا العتق عن اجلزء اآلخر واملفهوم قد فإن قوله عتق ما عتق منطوقه وقوع العت

  يكون فيه تفصيل فيعتق يف حال وال يعتق يف حال 
  وكذا يقول أصحاب السعاية يف أحد قوليهم يعتق بأداء السعاية وال يتنجز عتقه قبلها 

  كلها ومل نترك بعضها لبعض قالوا وعلى هذا فقد وفينا مجيع األحاديث مقتضاها وعملنا هبا 
قالوا وقد أشار النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل امتناع الشركة بني اهللا وعبده يف رقبة اململوك بقوله ليس هللا شريك 

وهذا تعليل لتكميل احلرية وهلذا أخرج احلر اململوك عن مالكه قهرا إذا كان الشريك املعتق موسرا لرغبته يف 
  ة للشركة بني اهللا وعبده يف رقبة اململوك تكميل احلرية املنافي

فإجياب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أوىل ألن الشارع إذا أوجب على غري مالكه أن يفك 
بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر فألن يوجب على العبد أن يفتك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على ختليص 

  وأحرى نفسه أوىل 
وهذا غاية الوضوح وهو يشبه األسري إذا قدر على ختليص نفسه من األسر بل هذا أوىل ألنه قد صار فيه جزء هللا ال 

  ميلكه أحد وقد أمكنه أن يصري نفسه عبدا حمضا هللا 
والشارع متطلع إىل تكميل األمالك للمالك الواحد ورفع ضرر الشركة وهلذا جوز للشريك انتزاع الشقص 

  وع من املشتري قهرا ليكمل امللك له ويزول عنه ضرر الشركة مع تساوي املالكني املشف
فما الظن إذا كان اخلالق سبحانه هو مالك الشقص واملخلوق مالك البقية أليس هذا أوىل بانتزاع ملك املخلوق 

انتزاع حصة العبد وتعويضه منه ليكمل ملك املالك احلق وال سبيل إىل إبطال اجلزء الذي هو ملك اهللا فتعني 



  وتعويضه عنها 
  فهذا مأخذ الفريقني يف املسألة من جهة األثر والنظر واهللا املوفق للصواب 

  ذكر كالم املنذري على حديث من ملك ذا رحم حمرم فهو حر إىل آخره 
  مث قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا احلديث له مخس علل 

  فإنه مل حيدث به غريه  إحداها تفرد محاد بن سلمة به

  العلة الثانية أنه قد اختلف فيه محاد وشعبة عن قتادة فشعبة أرسله ومحاد وصله وشعبة هو شعبة 
  العلة الثالثة أن سعيد بن أيب عروبة خالفهما فرواه عن قتادة عن عمر بن اخلطاب قوله 

  احلسن قوله العلة الرابعة أن حممد بن يسار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن 
  وقد ذكر أبو داود هذين األثرين 

  العلة اخلامسة االختالف يف مساع احلسن من مسرة 
  ذكر حديث النسائي كما ذكره املنذري إىل آخر الباب 

مث زاد الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وقال اإلمام أمحد عن ضمرة إنه ثقة إال أنه روى حديثني ليس هلما أصل أحدمها 
  هذا احلديث 

قد روى البيهقي وغريه من حديث أيب صاحل عن ابن عباس قال جاء رجل يقال له صاحل بأخيه فقال يارسول اهللا و
  إين أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن اهللا أعتقه حني ملكته 

  ولكن يف هذا احلديث بليتان عظيمتان العرزمي وهو عبدالرمحن بن حممد عن الكليب كسري عن عوير 
ن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال جيزي ولد عن والده إال أن جيده مملوكا ويف صحيح مسلم ع

  فيشتريه فيعتقه وهذا مشترك الداللة 

  ذكر كالم املنذري على احلديث إىل قوله وقال البيهقي إنه أحسن شيء روي يف الباب 
  نه على عدمه وال خيفى ذلك قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا ولكن هذا على جواز بيعهن أدل م

ورواه أمحد يف مسنده وزاد يف آخره فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال قوم أم 
  الولد مملوكة لوال ذلك مل يعوضكم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كان االختالف وقال بعضهم هي حرة أعتقها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ففي هذا 

ذكر حديث جابر إىل قول املنذري وزيد العمي ضعيف مث قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وقد روى البخاري يف 
صحيحه عن أيب سعيد قال جاء رجل من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يارسول اهللا إنا نصيب 

  سبيا 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم فإنكم تفعلون ال عليكم أن ال تفعلوا ذلكم فنحب األمثان فكيف ترى يف العزل فقال ا

  فإهنا ليست نسمة كتب اهللا أن خترج إال وهي خارجة 
  وهذا ال يدل على منع بيعهن لوجهني أحدمها أن احلمل يؤخر بيعها فيفوته غرضه من تعجيل البيع 

  يبعها لتضرر الولد بذلك  الثاين أهنا إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده فلم
  وقد احتج على منع البيع حبجج كلها ضعيفة 



منها ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده وابن ماجه عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من وطىء أمته 
  فولدت له فهي معتقة عن دبر منه 

  ال من بعده ويف لفظ فهي حرة من بعد موته ويف لفظ أميا امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو ق
  وهذا احلديث مداره على حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس وهو ضعيف احلديث ضعفه األئمة 

وكذلك حديث ابن عباس اآلخر ذكرت أم إبراهيم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعتقها ولدها رواه 
  ابن ماجه 

  ة حسني وهو أيضا من رواي
وكذلك حديث ابن عباس اآلخر يرفعه أم الولد حرة وإن كان سقطا ذكره الدارقطين وهو من رواية احلسني بن 

عيسى احلنفي وهو منكر احلديث ضعيفه واحملفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال يف 
يينة عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ورواه أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا وكذلك رواه ابن ع

  خصيف اجلزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر فعاد احلديث إىل عمر 
  قال البيهقي وهو األصل يف ذلك 

ومنها ما رواه الدارقطين من حديث ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى عن بيع أمهات األوالد وقال 
  وال تورثن يستمتع هبا سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة ال تبعن وال توهنب 

وهذا ال يصح رفعه بل الصواب فيه ما رواه مالك يف املوطأ عن ابن عمر عن عمر قوله هكذا رواه عن نافع عبيد 
  اهللا ومالك والناس 

يهقي وغلط فيه بعض وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بالل وغريمها عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال الب
  الرواة 

  فقال فيه عن عبد اهللا بن دينار فرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو وهم ال حتل روايته 
ومنها ما رواه البيهقي وغريه عن سعيد بن املسيب أن عمر أعتق أمهات األوالد وقال أعتقهن رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم وهو ضعيف 
به عبدالرمحن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن املسيب قال واإلفريقي غري قال البيهقي تفرد 

  حمتج به 

ومنها ما رواه البيقهي وغريه من حديث خوات بن جبري أن رجال أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة 
لتباعن رقبتك يالكع فرفع ذلك خوات بن جبري إىل فوقع بني املرأة وبني أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها احلرة 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تباع وأمر هبا فأعتقت 
  قال البيهقي وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن هليعة ومها غري حمتج هبما 

  وأحسن شيء روى فيه فذكر حديث سالمة بنت معقل وقد تقدم 
  وذكرنا أنه ال داللة فيه 

وقد ثبت عن عبيدة السلماين قال قال علي استشاريت عمر يف بيع أمهات األوالد فرأيت أنا وهو أهنا عتيقة فقضى 
به عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أهنا رقيق وعن عبيدة قال قال علي اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق 

لت رأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إيل من رأيك أمهات األوالد مث رأيت بعد أن أرقهن يف كذا وكذا قال فق



  وحدك يف الفرقة ويف لفظ الفتنة 
فهذا يدل على أن منع بيعهن إمنا هو رأي رآه عمر ووافقه عليه علي وغريه ولو كان عند الصحابة سنة من النيب 

عمر يف اجلماعة أحب إلينا  صلى اهللا عليه و سلم مبنع بيعهن مل يعزم علي على خالفها ومل يقل له عبيدة رأيك ورأي
  وأقره علي على أن ذلك رأي 

وقال الشافعي وال جيوز لسيدها بيعها وال إخراجها من ملكه بشيء غري العتق وإهنا حرة إذا مات من رأس املال مث 
  ساق الكالم إىل أن قال وهو تقليد لعمر بن اخلطاب 

  مجاع السابق قبل االختالف احلادث وقد سلك طائفة يف حترمي بيعهن مسلكا ال يصح فادعوا اإل
  وليس يف ذلك إمجاع بوجه 

قال سعيد بن منصور يف سننه حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس يف أم الولد قال بعها كما تبيع شاتك 
  أو بعريك وباعهن علي 
  وأباح ابن الزبري بيعهن 

  ات األوالد قال أكرهه وقد باعهن علي بن أيب طالب وقال صاحل بن أمحد قلت أليب إىل أي شيء تذهب يف بيع أمه
  وقال يف رواية إسحاق بن منصور ال يعجبين بيعهن 

  فاختلف أصحابه على طريقتني 
  إحدامها أن عنه يف املسألة روايتني وهذه طريقة أيب اخلطاب وغريه 

خ أيب حممد بن قدامة املقدسي صاحب والثانية أهنا رواية واحدة وأمحد أطلق الكراهة على التحرمي وهذه طريقة الشي
  املغين وغريه 

وقول علي أقضوا كما كنتم تقضون فأين أكره االختالف ليس صرحيا يف الرجوع عن قوله رأيت أن أرقهن واهللا 
  أعلم 

ذكر حديث من أعتق عبدا وله مال مث قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قال املنذري يف املختصر وأخرجه 
  اري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه البخ

وهذا وهم منه فلم خيرج أحد من أصحاب الصحيحني حديث العتق هذا أصال وال تعرضا له وإمنا رواه النسائي يف 
من حديث عبيد اهللا بن أيب سننه كما رواه أبو داود من حديث عبيد اهللا بن أيب جعفر عن نافع عن ابن عمر ورواه 

جعفر عن نافع عن ابن عمر ورواه من حديث عبيد اهللا بن أيب جعفر أيضا عن بكري عن نافع عن ابن عمر ولفظه 
  من أعتق عبدا وله مال فماله له إال أن يستثنيه السيد 

سئل عنه يرويه عبيد اهللا بن أيب وهذا احلديث يعد يف إفراد عبيد اهللا هذا وقد أنكره عليه األئمة قال اإلمام أمحد وقد 
جعفر من أهل مصر وهو ضعيف يف احلديث كان صاحب فقه وأما يف احلديث فليس هو فيه بالقوي وقال أبو 

  الوليد هذا احلديث خطأ 
وهذا كما قاله األئمة فإن احلديث احملفوظ عن سامل إمنا هو يف البيع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إال أن يشترط 

  املبتاع هذا هو احملفوظ عنه 
وقد تقدم اختالف سامل ونافع فيه وأن ساملا رفعه وكان البخاري يصححه ونافع وقفه على عمر وكان مسلم 



  والنسائي وغريه حيكمون له 
  وأما قصة العتق فإهنا وهم من ابن أيب جعفر خالف فيها الناس 

  قال البيهقي يف روايته وهي خالف رواية اجلماعة 
روى البيهقي واألثرم وغريمها عن ابن مسعود أنه قال لغالمه عمري مالك فإين أريد أن أعتقك وإين مسعت وقد 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه 

  ولفظ األثرم أميا رجل أعتق عبده أو غالمه فلم خيربه مباله فماله لسيده 
  قول أنس والشافعي وأيب حنيفة وأمحد وأصحاهبم والثوري قال البيهقي وهذا أصح وهذا 

  وقال احلسن والشعيب وعطاء والنخعي وأهل املدينة مع مالك املال للعبد إال أن يشترطه السيد 
قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روي الترمذي عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب وغريه من أصحاب النيب 

و سلم يعين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أميا امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من  صلى اهللا عليه
  النار 

   ١١جيزي كل عضو عضوا منه قال الترمذي حسن صحيح 

زاد الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وأما الطريقان اللذان ذكرمها الترمذي فأحدمها من طريق عبد الرزاق 
  عن أيب الزناد قال أخربين ابن جرهد عن أبيه فذكره وقال الترمذي حدثنا معمر 

  هذا حديث حسن 
والطريق الثانية من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن عبد اهللا بن جرهد األسلمي عن أبيه عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم الفخذ عورة مث قال حسن غريب من هذا الوجه 
  علي وحممد بن عبد اهللا بن جحش قال الترمذي ويف الباب عن 

  وحديث علي أشار إليه الترمذي 
  وهو الذي ذكره أبو داود يف هذا الباب وقد تقدم 

وحديث حممد بن جحش قد رواه اإلمام أمحد يف مسنده ولفظه مر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على معمر 
  وفخذاه مكشوفتان 

  فقال يا معمر غط فخذاك فإن الفخذين عورة 
ويف مسنده اإلمام أمحد يف حديث عائشة وحفصة وهذا لفظ حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كان جالسا كاشفا عن فخذه فاسأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله 
  مث استأذن عمر فأذن له وهو على حاله 

  مث استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه 
ستأذن أبو بكر وعمر فأذنت هلما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت فلما قاموا قلت يا رسول اهللا ا

  عليك ثيابك فقال يا عائشة أال أستحي من رجل واهللا إن املالئكة لتستحي منه 
وقد رواه مسلم يف صحيحه ولفظه ن عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو 

  ساقيه 
  كر فأذن له وهو على تلك احلال فذكر احلديث فاستأذن أبو ب



  فهذا فيه الشك هل كان كشفه عن فخذيه أو ساقيه وحديث اإلمام أمحد فيه اجلزم بأنه كان كاشفا عن فخذيه 
ويف صحيح البخاري من حديث أيب موسى األشعري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان كاشفا عن ركبتيه يف قصة 

  غطامها  القف فلما دخل عثمان

  وطريق اجلمع بني هذه األحاديث ما ذكره غري واحد من أصحاب أمحد وغريهم أن العورة عورتان خمففة ومغلظة 
  فاملغلظة السوأتان 
  واملخففة الفخذان 

  وال تنايف بني األمر بغض البصر عن الفخذين لكوهنما عورة وبني كشفهما لكوهنما عورة خمففة 
  واهللا تعاىل أعلم 

خ ابن القيم رمحه اهللا وقد حكى احلاكم االتفاق على تصحيح حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ونص قال الشي
  عليه اإلمام أمحد وعلي بن املدين وغريمها 

  واهللا أعلم 

  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وروى أبو بكر بن عاصم يف فوائده 
لى اهللا عليه و سلم كان إذ استجد ثوبا لبسه يوم من حيث عنبة بن عبد الرمحن عن رجل عن أنس أن النيب ص

  اجلمعة 

  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند أمت منه 
  ولفظه بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي 

  وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري 
  به بقوم فهو منهم ومن تش

قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وقد روى مسلم يف صحيحه عن علي بن أيب طالب قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  و سلم عن لباس القسي واملعصفر 

  وعن ختتم الذهب وعن قراءة القرآن يف الركوع وقد تقدم 
هللا صلى اهللا عليه و سلم ثوبني معصفرين فقال وروى أيضا يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو قال رأى رسول ا

  أمرتك هبذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما 
وروى أيضا يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو أيضا قال رأى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثوبني معصفرين 

  هلا  فقال إن هذه لباس الكفار فال تلبسها وهذه األحاديث صرحية يف التحرمي ال معارض
  فاملعجب ممن تركها 

وقد عارضها بعض الناس حبديث الرباء بن عازب قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلة محراء مل أر 
  شيئا قط أحسن منه متفق عليه 



  وكان بعض املنتسبني إىل العلم خيرج إىل أصحابه يف الثوب املصبغ محرة ويزعم أنه يقصد اتباع هذا احلديث 
  وهم وغلط بني  وهذا

فإن احللة هي الربود اليت قد صبغ غزهلا ونسج األمحر مع غريه فهي برد فيه أسود وأمحر وهي معروفة عند أهل 
  اليمن قدميا وحديثا 

  واحللة إزار ورداء جمموعهما يسمى حلة املصبغ محرة 
  وذهب بعض أهل العلم إىل أن النهي إمنا هو عن املعصفر خاصة 

  ري العصفر من األصباغ اليت جتمر الثوب كاملدر واملغرة فأما املصبوغ بغ
  فال بأس به 

  قال الترمذي يف حديث النهي عن املعصفر معناه عند أهل احلديث أنه كره املعصفر 
  قال ورأوا أن ما صبغ باحلمرة من مدر أو غريه فال بأس به ما مل يكن معصفرا 

م عليك حتية املويت وكالم املنذري إىل آخره مث قال وهذا الفرق إن ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديثا فيه وسال
  صح فهو دليل على التسوية بني األحياء واألموات يف السالم 

  فإن املسلم على أخيه امليت يتوقع جوابه أيضا 
 الدنيا فيسلم قال ابن عبد الرب ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ما من رجل مير بقرب أخيه كان يعرفه يف

  عليه إال رد اهللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم 
  قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وفيه أيضا نكتة حسنة 

  وهي أن الدعاء بالسالم دعاء خبري واألحسن يف دعاء اخلري أن يقدم الدعاء على املدعوا له 
عليه يوم ولد ويوم ميوت وقوله سالم عليكم مبا  كقوله تعاىل رمحه اهللا وبركاته عليكم أهل البيت وقوله وسالم

صربمت وأما الدعاء بالشر فيقدم املدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله إلبليس وأن عليك لعنيت وقوله وإن عليك 
اللعنة وقوله عليهم دائرة السوء وقوله وعليهم غضب وهلم عذاب شديد وسر هذا أن يف الدعاء باخلري يقدم اسم 

  بوب املطلوب الذي تشتهيه النفوس فيبده الدعاء احمل

  القلب والسمع ذكر اسم احملبوب للمطلوب مث يتبعه بذكر املدعو له 
وأما يف الدعاء عليه ففي تقدمي املدعو عليه إيدان باختصاصه بذلك الدعاء كأنه قيل له هذا لك وحدك ال يشركك 

  فيه الداعي وال غريه خبالف الدعاء باخلري 
  عمومه  فإن املطلوب

  وكلما عمم بع الداعي كان أفضل 
  فلما كان التقدمي مؤذنا باالختصاص ترك 

  وهلذا يقدم إذا أريد االختصاص كقوله أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة واهللا أعلم 

بال ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث ال يقبل اهللا صالة رجل مسبل مث قال ووجه هذا احلديث واهللا أعلم إن إس
  اإلزار معصية 

  وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصالة 



  فإن الوضوء يطفيء حريق املعصية 
وأحسن ما محل عليه حديث األمر بالوضوء من القهقة يف الصالة هذا الوجه فإن القهقهة يف الصالة معصية فأمر 

  ا النيب صلى اهللا عليه و سلم من فعلها بأن حيدث وضوءا ميحو به أثره
  ومنه حديث علي عن أيب بكر ما من مسلم يذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتني إال غفر اهللا له ذنبه 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث ابن عكيم وكالم املنذري مث قال وقال أبو الفرج بن اجلوزي حديث بن 
  عكيم مضطرب جدا 

  م وأحاديث الدباغ فال يقاوم األول واختلف مالك والفقهاء يف حديث ابن عكي

فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها وسالمتها من االضطراب وطعنوا يف حديث ابن عكيم باالضطراب يف 
  إسناده 

  وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره وثقة رواته ورأو أن هذا االضطراب ال مينع االحتجاج به 
  عن عبيد اهللا بن عكيم فاحلديث حمفوظ  وقد رواه شعبة عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

  قالوا ويؤيده ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور كما سيأيت 
  وطائفة عمات باالحاديث كلها ورأت أنه ال تعارض بينها فحديث ابن عكيم إمنا فيه النهي عن االنتفاع بإهاب امليتة 

  لد الذي مل يدبغ كما قاله النضر بن مشيل وقال اجلوهري اإلهاب اجللد ما مل يدبغ واجلمع أهب واإلهاب هو اجل
  وأحاديث الدباغ تدل على االستمتاع هبا بعد الدباغ فال تنايف بينها 

وهذه الطريقة حسنة لوال أن قوله يف احلديث ابن عكيم كنت رخصت لكم يف جلود امليتة فإذا أتاكم كتايب فال 
  فعوا من امليتة بإهاب وال عصب والذي كان رخص فيه هو املدبوغ تنت

  بدليل حديث ميمونة 
  وقد جياب عن هذا من وجهني 

أحدمها أن هذه الزيادة مل يذكرها أحد من أهل السنن يف هذا احلديث وإمنا ذكروا قوله صلى اهللا عليه و سلم ال 
د رواه خالد احلذاء وشعبة عن احلكم فلم يذكرا كنت رخصت تنتفعوا من امليتة احلديث وإمنا ذكرها الدارقطين وق

  لكم فهذه اللفظة يف ثبوهتا شيء 
والوجه الثاين أن الرخصة كانت مطلقة غري مقيدة بالدباغ وليس يف حديث الزهري ذكر الدباغ وهلذا كان ينكره 

قسم آخر مل يتناوهلا النهي  ويقول نستمتع باجللد على كل حال فهذا هو الذي هنى عنه أخريا وأحاديث الدباغ
  وليست بناسخة وهذه أحسن الطرق 

وال يعارض من ذلك هنية عن جلود السباع فإنه هنى عن مالبستها بالبس واالفتراش كما هنى عن أكل حلومها ملا يف 
أكلها ولبس جلودها من املفسدة وهذا حكم ليس مبنسوخ وال ناسخ أيضا وإمنا هو حكم ابتدائي رافع حلكم 

  ستصحاب األصلي اال
  وهبذه الطريقة تأتلف السنن وتستقر كل سنة منها يف مستقرها وباهللا التوفيق 

ذكر الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا حديث من كان له شعر فليكرمه وذكر قول املنذري فيه إىل آخره مث 
  قال وهذا ال حنتاج إليه 



أمور بإكرام شعره ومنهى عن املبالغة والزيادة يف الرفاهية والتنعم والصواب أنه ال تعارض بينهما حبال فإن العبد م
  فيكرم شعره وال يتخذ الرفاعية والتنعم ديدنة بل يترجل غبا 

  هذا أوىل ما محل عليه احلديثان وباهللا التوفيق 

  ذكر املنذري اخلصاب واخلالف فيه 
يف هذا الباب ال اختالف بينها بوجه فإن الذي هنى مث قال مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا والصواب أن األحاديث 

  عنه النيب صلى اهللا عليه و سلم من تغيري الشيب أمران أحدمها نتفة 
والثاين خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه هو صبغة وتغيريه بغري السواد كاحلناء والصفرة وهو الذي عمله 

  الصحابة رضي اهللا عنهم 
لغفاري دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن اخلطاب وأنا خمضوب باحلناء وأخي خمضوب قال احلكم بن عمرو ا

بالصفرة فقال عمر هذا خضاب اإلسالم وقال ألخي هذا خضاب اإلميان وأما اخلضاب بالسواد فكرهه مجاعة من 
   أهل العلم وهو الصواب بال ريب ملا تقدم ويل لإلمام أمحد تكره اخلضاب بالسواد قال أي واهللا

  وهذه املسألة من املسائل اليت حلف عليها وقد مجعها أبو احلسن وألنه يتضمن التلبيس خبالف الصفرة 
ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أيب حنيفة وروى ذلك عن احلسن واحلسني وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن 

  جعفر وعقبة بن عامر 

هللا صلى اهللا عليه و سلم وسنته أحق باالتباع ولو خالفها ويف ثبوته عنهم نظر ولو ثبت فال قول ألحد مع رسول ا
  من خالفها 

  ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل 
وهذا قول إسحاق بن راهوبة وكأنه رأى أن النهي إمنا يف حق الرجال وقد جوز للمرأة من خضاب اليدين والرجلني 

  ما مل جيوز للرجل واهللا أعلم 

ن القيم رمحه اهللا حديث طرح خامت الفضة وكالم املنذري إىل آخره مث قال ويدل على وهم ابن ذكر الشيخ اب
شهاب ما رواه البخاري يف صحيحه من حديث عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من ورق أو فضة  اختذ خامتا من ذهب فجعل فصه مما يلي كفه فاختذه الناس فرمى به واختذ خامتا
فهذا يدل على أن الذي طرحه النيب صلى اهللا عليه و سلم هو خامت الذهب ويدل على أن خامت الفضة استمر يف 

  بده ومل يرحه ولبسه بعده أبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خالفته 
بن عمر أن رسول اهللا وقال النسائي أخربنا حممد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن املغرية بن زياد حدثنا نافع عن ا

صلى اهللا عليه و سلم لبس خامتا من ذهب ثالثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فال يدري ما 
فعل مث أمر خبامت من فضة فأمر أن ينقش فيه حممد رسول اهللا وكان يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت مات 

  عمر حىت مات ويف يد أيب بكر حىت مات ويف يد 
ويف يد عثمان ست سنني من عمله فلما كذب عليه دفعه إىل رجل من األنصار فكان خيتم به فخرج األنصاري إىل 

  قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر خبامت مثله ونقش فيه حممد رسول اهللا 



يه و سلم اصطنع خامتا من ذهب ويف الصحيحني من حديث الليث عن نافع عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عل
وكان جيعل فصه يف باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مث إنه جلس على املنرب فنزعه وقال إين كنت ألبس هذا اخلامت 
وأجعل فصهمن داخل فرمى به وقال واهللا ال ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم فهذا احلديث متفق عليه وله طرق 

  عديدة يف الكتابني 
ى عن الرباء بن عازب وطلحة بن عبيد اهللا وسعد بن أيب وقاص وأيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أهنم وقد رو

  لبسوا خواتييم الذهب 
  وهذا إن صح عنهم فلعلهم مل يبلغهم النهي 

  وهم يف ذلك كمن رخص يف لبس احلرير من السلف 
  وقد صحت السنة بتحرميه على الرجال وإباحته للنساء واهللا أعلم 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث أميا امرأة جعلت يف أذهنا خرصا من ذهب مث قال املنذري وأخرجه النسائي مث 
  قال قال بن القطان وعلة هذا اخلرب أن حممود بن عمرو راويه عن أمساء جمهول احلال وإن كان قد روى عنه مجاعة 

  يب صلى اهللا عليه و سلم وروى النسائي عن أيب هريرة قال كنت قاعدا عند الن
  فأتته امرأة فقالت يا رسول اهللا سواران من ذهب قال سواران من نار قالت طوق من ذهب قال طوق من نار 

  قالت قرطان من ذهب قال قرطان من نار 
  عنده  ١قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت هبا فقالت يارسول اهللا إن املرأة إذا مل تتزين لزوجها صلفت 

  ال ما مينع إحداكن أن تصنع قرطني من فضة مث تصفره بزعفران أو بعبري فق
  قال ابن القطان وعلته أن أبا زيد راوية عن أيب هريهر جمهول وال نعرف روى عنه غري أيب اجلهم 

  وال يصح هذا 
  فتح ويف النسائي أيضا عن ثوبان قال جاءت بنت هبرية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يدها 

  فقال كذا يف كتاب أي خواتيم ضخام 
  فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضرب يدها 

فدخلت على فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تشكو إليها الذي صنع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم 

  فانتزعت سلسلة يف عنقها من ذهب 
  قالت هذه أهداها إىل أبو حسن 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والسلسلة يف يدها فدخل رس
  قال يافاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف يدها سلسلة من نار مث خرج ومل يقعد 

  فأرسلت فاطمة بالسلسلة إىل السوق فباعتها واشترت بثمنها غالما وقال مرة عبدا 
  بذلك  وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث

  فقال احلمد هللا الذي أجني فاطمة من النار 
قال ابن القطان وعلته أن الناس قد قالوا إن رواية حيي ابن أيب كثري عنأيب سالم الرحيب منقطعة على أن حيي قد قال 

  حدثين أبو سالم وقد قيل إنه دلس ذلك ولعله كان أجازة زيد بن سالم فجعل يقول حدثنا زيد 



  عن عقبه بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ويف النسائي أيضا
كان مينع أهله احللية واحلرير ويقول إن كنتم حتبون حلية اجلنة وحريرها فال تلبسوها يف الدنيا فاختلف الناس يف 

  هذه األحاديث وأشكلت عليهم 
  فطائفة سبلكت هبا مسلك التضعيف وعللتها كلها كما تقدم 

  أل اإلسالم مث نسخ وطائفة ادعت أن ذلك كان 
  واحتجت حبديث أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قال أحل الذهب واحلرير لالناث من أميت وحرم على ذكورها قال الترمذي حديث صحيح 
ورواه ابن ماجه يف سننه من حديث علي وعبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وطائفة محلت أحاديث 

  لى من مل يؤد زكاة حليها الوعيد ع
  فأما من أدته فال يلحقها هذا الوعيد 

واحتجوا حبديث عنرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعها 
أيسرك  قال ٥٥احلديث الثاين  ٩٥ ٩٥ابنة هلا ويف يد ابنتها مسكتان غليظان من ذهب فقال هلا أتؤدين زكاة هذا 

أن يسورك اهللا هبما يوم القيامة سوارين من نار قال فغلعتهما فألقتهما إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقالت مها هللا 
  ولرسوله ومبا روى أبو داود عن أم سليمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب 

ن أفراد ثابت بن عجالن والذي فقلت يا رسول اهللا أكنز هو فقال ما بلغ تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز وهكذا م
قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من أهل احلديث محلت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتربجت هبا 

  دون من تزينت هبا لزوجها 
  قال النسائي يف سننه وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء يف إظهار احللى والذهب مث ساق أحاديث الوعيد 

  م واهللا أعل
  مث ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا 

حديث ميمون وفيه وعن لبس الذهب إال مقطعا إىل قول املنذري ففيه االنقطاع يف موضعني مث قال وقد رواه 
النسائي من حديث أيب البيهس بن فهدان عن أيب شيخ اهلنائي عن معاوية وقد تقدم الكالم على هذا اإلسناد يف 

محانأنه مسع معاويه ورواه النسائي أيضا من حديث هبنس بن فهدان أنانبأ أبو شيخ قال  احلج ورواه عن شيخ عن أي
مسعت ابن عنر قال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن لبس الذهب إالمقطعا وقد روى يف حديث آخر احتج 

شيء خريصة قال شيء صغري مثل به أمحد يف رواية األثرممن حتلى خبريصة كوى هبا يوم القيامة فقال األثرم فقلت أي 
  الشعرية 

  وقال غريه من عني اجلرادة 
  ومسعت شيخ اإلسالم يقول حديث معاوية يف إباحة الذهب مقطعا 

  هو يف التابع غري املفرد كالزر والعلم وحنوه وحديث اخلريصة كاخلامت وغريه 
  فال تعارض بينها 

  واهللا أعلم 



ى مسلم يف صحيحه من حديث حذيفة قال و اهللا إين ألعلم الناس بكل فتنة قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وقد رو
  هي كائنة فيما بيين وبني الساعة 

وما يب أن ال يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسر إىل يف ذلك شيئا مل حيدثه غريي ولكن رسول اهللا صلى اهللا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يعد الفنت منهن عليه و سلم قال وهو حيدث جملسا أنا فيه عن الفنت فقال 

  ثالث ال يكدن يذرن شيئا ومنهن فنت كرياح الصيف 
  صغار 

  ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم عريي 

ويف الصحيحني عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  كما قال قال قلت أنا يف الفتنة 

  قال إنك جلرىء 
قال وكيف قال قلت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فتنة الرجل يف أهله وماله ونفسه وولده وجاره 
يكفرها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقال عمر ليس هذا أريد وإمنا أريد اليت متوج 

  كموج البحر 
  ل فقلت ومالك وهلاياأمري املؤمنني أن بينك وبينها بابا مغلقا قا

  قال أفيكسر الباب أم يفتح قال قلت ال بل يكسر قال ذلك أحرى أن ال يغلق أبدا 
  قال فقلنا حلذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة 

  إين حدثته حديثا ليس باألغاليظ 
  ل حذيفة من الباب فقلنا ملسروق سله قال فهبنا أن نسأ
  فسأله فقال عمر 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا قال املنذري حديث اخلالفة بعد وثالثون سنة وحديث اثنا عشر خليفة مث قال فإن 
 قيل فكيف اجلمع قيل التعارض بني احلديثني فإن اخلالفة املقدرة بثالثني سنة هي خالفة النبوة كما يف حديث أيب

  بكرة ووزن النيب صلى اهللا عليه و سلم بأيب بكر ورجحانه وسيأيت وفيه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم خالفة نبوة 
  مث يؤيت اهللا امللك من يشاء 

  وأما اخللفاء االثنا عشر فلم يقل يف خالفتهم إهنا خالفه نبوة 
ن منهم خبصيصة يف اخلالفة وهي خالفة النبوة ولكن أطلق عليهم اسم اخللفاء وهو مشترك واختص األئمة الراشدو

وهي املقدرة بثالثني سنة خالفة الصديق سنتني وثالثة أشهر واثنتني وعشرين يوما وخالفة عمر بن اخلطاب عشر 
سنني وستة أشهر وأربع ليال وخالفة عثمان اثنيت عشر سنة إال اثين عشر يوما وخالفة علي مخس سنني وثالثة أشهر 

  شر يوما إال أربعة ع
  وقتل علي سنة أربعني 

  فهذه خالفة النبوة ثالثون سنة 
وأما اخللفاء إثنا عشر فقد قال مجاعة منهم أبو حامت بن حبان وغريه إن آخرهم عمر بن عبد العزبز فذكروا اخللفاء 



ليد بن عبد امللك مث األربعة مث معاوية مث يزيد مث ابنه معاوية بن يزيد مث مروان بن احلكم مث عبد اهللا ابنه مث الو
سليمان بن عبد امللك مث عمر بن عبد العزيز وكانت وفاته على رأس املائة وهي القرن الفضل الذي هو خري القرون 

  وكان الدين يف هذا القرن يف غاية العزة 
يف غري خالفة  مث وقع ما وقع والدليل على أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا أوقع عليهم اسم اخلالفة مبعىن امللك

النبوة قوله يف احلديث الصحيح من صديق الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة وسيكون من بعدي خلفاء يعملون 
مبا يقولون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون مبا ال يقولون ويفعلون ما ال يؤمرون من أنكر 

  برىء ومن أمسك سلم ولكن من رضي وتابع 

يخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا قد ذكر مسلم يف صحيحه عن أنس قال إمنا مسل النيب صلى اهللا عليه و قال الش
  سلم أعني أولئك ألهنم مسلوا أعني الرعاء 

وذكر ابن إسحاق أن هؤالء كانوا قد مثلوا بالراعي فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك يف عينيه فأدخل املدينة 
  ميتا على هذه الصفة 

  وترمجة البخاري يف صحيحه تدل على ذلك فإنه ساقه يف باب إذا حرق املسلم هل حيرق فذكره 
  وذكر البخاري أيضا أهنم كانوا من أهل الصفة وذكر أنه مل حيسمهم حىت ماتوا 

  ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث املخزومية مث قال وهذا احلديث قد ذهب إليه اإلمام أمحد وإسحاق 
  بعض الناس احلديث بأن معمرا تفرد من بني سائر الرواة بذكر العارية يف هذا احلديث  وأعل

  وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت ومعمر ال يقاومهم 
  قالوا ولو ثبت فذكر وصف العارية إمنا هو للتعريف اجملرد ال أنه سبب القطع فأما تعليله مبا ذكر فباطل 

رواه أبو مالك عمرو بن هاشم اجلنيب الكويف عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة كانت  فقد
تستعري احللى للناس مث متسكه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتتب هذه املرأة إىل اهللا ورسوله وترد ما تأخذ 

بالل فخذ بيدها فاقطعها ذكره النسائي ورواه شعيب بن على القوم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قم يا 
  إسحاق عن عبيد اهللا عن نافع بنحوه سواء ذكره النسائي 

  أيضا وقال فيه لتتب هذه املرأة ولتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل 
  فأمر هبا فقطعت 

  وهو يبطل قول من قال إن ذكر هذا الوصف للتعريف اجملرد 
  موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت خمزومية ورواه سفيان عن أيوب بن 

تستعري متاعا وجتحده فرفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكلم فيها فقال لو كانت فاطمة بنت حممد 
  لقطعت يدها ذكره النسائي 

نة أناس يعرفون ورواه بشر بن شعيب أخربين أيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة على ألس
وهي ال تعرف حليا فباعته وأخذت مثنه فأتى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكر احلديث وقال يف آخره مث 

  قطع تلك املرأة ذكره النسائي أيضا 
ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن املسيب أن امرأة من بين خمزوم استعارت حليا على لسان 



  حدته فأمر هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقطعت ذكره النسائي أيضا أناس فج
  فقد صح احلديث وهللا احلمد 

  وال تنايف بني ذكر جحد العارية وبني السرقة فإن ذلك داخل يف اسم السرقة 
ذلك اسم فإن هؤالء الذين قالوا إهنا جحدت العارية وذكروا أن قطعها هلذا السبب قالوا إهنا سرقت فأطلقوا على 

  السرقة 
  فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق وثبت شرعا أن حده قطع اليد 

وهذه الطريقة أوىل من سلوك طريقة القياس يف اللغة فيثبت كون اخلائن سارقا لغة قياسا على السارق مث يثبت 
  احلكم فيه 

   وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة بدليل تسمية الصحابة له سارقا
  ونظري هذا سواء ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغريه مخرا لغة ال قياسا 

  وكذلك تسمية النباش سارقا 
وأما قوهلم إن ذكر جحد العارية للتعريف ال أنه املؤثر فكالم يف غاية الفساد لو صح مثله وحاشى وكال لذهب من 

تضيها أئمة العلم وال يردون مبثلها السنن وإمنا يسلكها أيدينا عامة األحكام املترتبة على األوصاف وهذه طريقة ال ير
  بعض املقلدين من األتباع 

  ولو ثبت أن جاحد العارية ال يسمي سارقا لكان قطعه هبذا احلديث جاريا على وفق القياس 
  فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر إذ ميكن االحتراز من السارق باإلحراز واحلفظ 

الشديدة اليت تبلغ الضرورة ماسة إليها وحاجة الناس فيما بينهم إليها من أشد احلاجات وهلذا  وأما العارية فاحلاجة
  ذهب من ذهب من العلماء إىل وجوهبا وهو مذهب كثري من الصحابة والتابعني وأحد القولني يف مذهب أمحد 

  فتوحا فترتيب القطع على جاحدها طريق إىل حفظ أموال الناس وترك الباب هذا املعروف م
  وأما إذا علم أن اجلاحد ال يقطع فإنه يفضي إىل سد باب العارية يف الغالب 

وسر املسألة أن السارق إمنا قطع دون املنتهب واملختلس ألنه ال ميكن التحرز منه خبالف املنتهب واملختلس فإنه إمنا 
  يفعل ذلك عند عدم احتراز املالك 

مر تدعو إليه احلاجة فال ميكن سده واالحتراز منه فكان قطع اليد يف جنايته وقد ذكرنا أن العارية فيما بني الناس أ
  كقطعها يف جناية السرقة وباهللا التوفيق 

ذكر الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث فإن عاد يف الرابعة فاقتلوه وكالم املنذري إىل قوله واإلمجاع من 
قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن حممد بن املنكدر عن  األمة على أنه ال يقتل مث قال وهذا املعىن

جابر وهو املتقدم ورواه من حديث النضر بن مشيل حدثنا محاد حدثنا يوسف عن احلرث بن حاطب أن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم أتى بلص فقال اقتلوه فقالوا يا رسول اهللا إمنا سرق قال اقطعوا يده 

  عت رجله مث سرق على عهد أيب بكر حىت قطعت قوائمه كلها مث سرق أيضا اخلامسة فقال قال مث سرق فقط

أبو بكر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم هبذا حني قال اقتلوه مث دفعه إىل فتية من قريش ليقتلوه منهم 
  ذا ضرب ضربوه حىت قتلوه عبد اهللا بن الزبري وكان حيب اإلمارة فقال أمروين عليكم فأمروه عليهم فكان إ



  قال النسائي وال أعلم يف هذا الباب حديثا صحيحا 
وأما ما ذكره من قتل شارب اخلمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن األمر بقتله يف الرابعة متروك باإلمجاع 

  وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغريه 
  يب صلى اهللا عليه و سلم مل يقتله يف الرابعة وقيل هو منسوخ حبديث عبد اهللا بن محار أن الن

  وقال اإلمام أمحد وقد قيل له مل تركته فقال حلديث عثمان ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث 
  ويف ذلك كله نظر 

  أما دعوى اإلمجاع على خالفه فال إمجاع 
  أقتله وهذا مذهب بعض السلف  قال عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو ائتوين به يف الرابعة فعلي أن

  وأما ادعاء نسخه حبديث عبد اهللا بن محار 
  فإمنا يتم بثبوت تأخره واإلتيان به بعد الرابعة ومنافاته لألمر بقتله 

  وأما دعوى نسخه حبديث ال حيل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثالث فال يصح ألنه عام وحديث القتل خاص 
بقتله ليس حتما ولكنه تعزيز حبسب املصلحة فإذا أكثر الناس من اخلمر ومل ينزجروا والذي يقتضيه الدليل أن األمر 

باحلد فرأى اإلمام أن يقتل فيه قتل وهلذا كان عمر رضي اهللا عنه ينفي فيه مرة وحيلق فيه الرأس مرة وجلد فيه مثانني 
   وقد جلد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبو بكر رضي اهللا عنه أربعني

فقتله يف الرابعة ليس حدا وإمنا هو تعزيز حبسب املصلحة وعلى هذا يتخرج حديث األمر بقتل السارق إن صح 
  واهللا 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى ابن حبان يف صحيحه من حديث زيد بن أيب أنيسة عن أيب 
قال جاء ماعز بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و الزبري عن عبد الرمحن بن اهلضهاض الدوسي عن أيب هريرة 

  سلم فقال له األبعد قد زنا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم وما يدريك ما الزنا مث أمر به فطرد وأخرج 
  مث أتاه الثانية فقال يا رسول اهللا إن األبعد قد زنا فقال ويلك وما يدريك ما الزنا فطرد وأخرج 

  لثة فقال يا رسول اهللا إن األبعد قد زنا قال ويلك وما يدريك ما الزنا قال أتيت من امرأة حراما مثل ما مث أتاه الثا

  يأيت الرجل من امرأته فأمر به فطرد وأخرج 
مث أتاه الرابعة فقال يا رسول اهللا إن األبعد قد زنا قال ويلك وما يدريك ما الزنا قال أدخلت وأخرجت قال نعم 

  رجم فذكر احلديث وقال فيه إنه اآلن لفي هنر من أهنار اجلنة ينغمس فأمر به أن ي
  وهذا صريح يف تعدد اإلقرار وأن ما دون األربع ال يستقل بإجياب احلد 

  وفيه حجة ملن اعترب تعدد اجمللس 
ملا  وقد روى ابن حبان أيضا يف صحيحه من حديث أيوب عن أيب الزبري عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض يف أهنار اجلنة 

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا يف حديث أيب سعيد وقد اختلف يف حديث ماعز هل حفر له أم ال 
ففي صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال ملا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نرجم ماعز بن مالك 

نا به إىل البقيع فواهللا ما حفرنا له وال أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام واخلزف فاشتكى فخرج يشتد حىت خرج



  انتصب لنا يف عرض احلرة احلديث 
ويف صحيح مسلم أيضا عن ابن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول 

  أن تطهرين فرده اهللا إين زنيت فأريد 
فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول اهللا إين قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أهله 

فقال هل تعلمون بعقله بأسا هل تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إال ويف العقل من صاحلينا فيما نرى فأتاه الثالثة 
عنه فأخربوه أنه ال بأس به وال بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة مث أمر به فرجم فذكر  فأرسل إليهم أيضا فسأل

  احلديث 
  وهذا احلديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خالفهما 

أحدمها أن اإلقرار منه وترديد النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف جمالس متعددة وسائر األحاديث تدل على أن 
  كان يف جملس واحد  ذلك

  الثاين ذكر احلفر فيه والصحيح يف حديثه أنه مل حيفر له واحلفر وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه 

وهذا واهللا أعلم من سوء حفظ بشري بن مهاجر وقد تقدم قول اإلمام أمحد إن ترديده إمنا كان يف جملس واحد إال 
  ذلك الشيخ ابن مهاجر 

لقيم رمحه اهللا كالم املنذري إىل آخر الباب مث قال وهذا كله يدل على أن احلديث ساق الشيخ مشس الدين بن ا
  حمفوظ وال يوجب هذا تركه بوجه 

  فإن الرباء بن عازب حدث به عن أيب بردة بن نيار وامسه احلارث بن عمرو 
مرة وعني من  وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع يف النسب وكان معه رهط فاقتصر على ذكر الرهط

  بينهم أبا بردة بن نيار بامسه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة تارة وباخلؤلة أخرى 
  فأي علة يف هذا توجب ترك احلديث واهللا املوفق للصواب 

  واحلديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا 
  منها مطرف عن أيب اجلهم عن الرباء 

  ت عن الرباء ومنها شعبة عن الركني بن الربيع عن عدي بن ثاب
  ومنها احلسن بن صاحل عن السدي عن عدي عن الرباء 

  ومنها معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن الرباء عن أبيه 
وذكر النسائي يف سننه من حديث عبد اهللا بن إدريس حدثنا خالد بن أيب كرمية عن معاوية بن قرة عن أبيه أن 

  اوية إىل رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه ومخس ماله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أباه جد مع

ساق الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا كالم املنذري على حديث بشري بن يسار إىل قوله ومل يذكر مسلم لفظ 
  احلديث مث قال وذكر النسائي من حديث عبيد اهللا بن األخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ابن 

ر أصبح قتيال على أبواب خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه حميصة األصغ
إليك برمته قال يا رسول اهللا أين أصيب شاهدين وإمنا أصبح قتيال على أبواهبم قال فتحلف مخسني قسامة قال يا 

ه و سلم فتستحلف منهم مخسني قسامة فقال رسول اهللا فكيف أحلف على ما ال أعلم فقال رسول اهللا صلى اهللا علي



  يا رسول اهللا كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ديته عليهم وأعاهنم بنصفها 
قال النسائي ال نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية وال سعيد بن عبيد على روايته عن بشري بن يسار 

  واهللا أعلم 
  مسلم رواية سعيد بن عبيد غلط وحيىي بن سعيد أحفظ منه  وقال

وقال البيهقي هذا حيتمل أن ال خيالف رواية حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار وكأنه أراد بالبينة هنا أميان املدعني مع 
ة عرض عليهم اللوث كما فسره حيىي بن سعيد أو طالبهم بالبينة كما يف رواية سعيد بن عبيد فلما مل يكن عندهم بين

  األميان كما يف رواية حيىي بن سعيد 
  فلما مل حيلفوا ردها على اليهود كما يف الروايتني مجيعا 

  ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب 
  والصواب رواية اجلماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأميان املدعني فلما مل حيلفوا ثين بأميان اليهود 

  وهذا هو احملفوظ يف هذه القصة وما سواه وهم وباهللا التوفيق 

ذكر الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا كالم املنذري على حديث الزهري عن أيب سلمة إىل قول الشافعي رمحه 
بن جريج اهللا وكله عندنا بنعمة اهللا ثقة مث قال وهذا احلديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ا

وغريه فرووه عن الزهري هبذا اإلسناد بعينه عن أيب سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أقر القسامة على ما كانت عليه يف اجلاهلية وقضى هبا بني ناس من 

  األنصار يف قتيل ادعوه على اليهود ذكره البيهقي 
  قسامة يف اجلاهلية كانت قسامة الدم وال

  ويف قول الشافعي إن حديث ابن شهاب مرسل نظر 
  والرجال من األنصار ال ميتنع أن يكونوا صحابة 

فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعني قد لقي مجاعة من الصحابة إال أن احلديث غري جمزوم باتصاله الحتمال 
  واهللا أعلم كون األنصاريني من التابعني 

قال البيهقي وأصح ما روى يف القتل بالقسامة وأعاله بعد حديث سهل ما رواه عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه 
قال حدثين خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل رجل من األنصار وهو سكران رجال آخر من األنصار من بين النجار 

  خ وشبهة يف عهد معاوية ومل يكن على ذلك شهادة إال لطي
  قال فاجتمع رأي الناس على أن حيلف والة املقتول مث يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد فركبنا إىل 

معاوية وقصصنا عليه القصة فكتب معاوية إىل سعيد بن العاص فذكر احلديث وفيه فقال سعيد أنا منفذ كتاب أمري 
  إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه مخسني ميينا املؤمنني فاغدوا على بركة اهللا فغدونا عليه فأسلمه 

ويف بعض طرقه ويف الناس يومئذ من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومن فقهاء الناس ما ال حيصى وما 
اختلف اثنان منهم أن حيلف والة املقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا مخسني ميينا وقتلوا وكانوا خيربون أن رسول 

  هللا عليه و سلم قضى بالقسامة اهللا صلى ا
وأما حديث حممد بن راشد املكحويل عن مكحول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يقض يف القسامة بقود 

  فمنقطع 



وأما ما رواه الثوري يف جامعه عن عبد الرمحن عن القاسم بن عبد الرمحن أن عمر بن اخلطاب قال القسامة توجب 
  منقطع موقوف العقل وال تشيط الدم ف

وأما حديث الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه استحلف اليهود مخسني ميينا مث 
  جعل عليهم الدية 

  فال حيل ألحد معارضة رواية األئمة الثقات بالكليب وأمثاله 
مر يف قضائه بذلك وقوله إمنا وأما حديث عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن املسيب عن ع

  قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى اهللا عليه و سلم 
فال جيوز أيضا معارضة األحاديث الثابتة من قد أمجع علماء احلديث على ترك االحتجاج به وهو ابن صبيح الذي مل 

  يسفر صباح صدقه يف الرواية 
اخلطاب كتب يف قتيل وجد بني جيزان ووادعة أن وأما حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعيب أن عمر بن 

يقاس ما بني الفريقني فإىل أيهما كان أقرب أخرج منهم مخسني رجال حىت يوافوه مبكة فأدخلهم احلجر مث قضى 
  عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أمياننا وال أمياننا أموالنا 

  فقال عمر كذلك األمر 
  دمائكم وال يطل دم امرىء مسلم  ويف لفظ قال عمر حقنت بأميانكم

فقال الشافعي وقد قيل له هذا ثابت عندك قال ال إمنا رواه الشعيب عن احلارث األعور واحلارث جمهول وحنن نروي 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم باإلسناد الثابت أنه بدأ باملدعني فلما مل حيلفوا قال فتربئكم يهود خبمسني ميينا وإذا 

م مل يكن عليهم غرامة وملا مل يقبل األنصار أمياهنم وداه النيب صلى اهللا عليه و سلم ومل جيعل على يهود قال فتربئك
  شيئا والقتيل بني أظهرهم 

وقال حممد بن إسحاق بن خزمية عن ابن عبد احلكم مسعت الشافعي يقول سافرت إىل جيزان ووداعة ثالثا وعشرين 
  يف القتيل وأحكي هلم ما روى عنه فقالوا إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط سفرة أسأهلم عن حكم عمر بن اخلطاب 

  قال الشافعي والعرب أحفظ شيء ألمر كان 
وأما حديث أيب سعيد اخلدري أن قتيال وجد بني حيني فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يقاس إىل أيهما أقرب 

رواه أمحد يف مسنده وهو من رواية أيب إسرائيل املالئي عن فوجد أقرب إىل أحد احليني بشري فألقى ديته عليهم ف
  عطية العويف وكالمها فيه ضعيف 

  ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة 
  وقد ذهب إليه أمحد يف رواية حكاه يف كتاب الورع عنه 

  وأما حديث ابن عباس لو يعطي الناس بدعواهم الدعى رجال دماء رجال وأمواهلم 
  ني على املدعي عليه ولكن اليم

  فهذا إمنا يدل على أنه ال يعطي أحد مبجرد دعواه دم رجل وال ماله 
وأما يف القسامة فلم يعط األولياء فيها مبجرد دعواهم بل باملبينة وهي ظهور اللوث وأميان مخسني ال مبجرد الدعوى 

  وظهور اللوث وحلف مخسني بينة مبنزلة الشهادة أو أقوى 
  ن اليمني تكون يف جانبه أقوى املتداعيني وقاعدة الشرع أ

وهلذا يقضي للمدعي بيمينه إذا نكل املدعى عليه كما حكم به الصحابة لقوة جانبه بنكول اخلصم املدعي عليه 



وهلذا حيكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد فالقضاء هبا يف القسامة مع قوة جانب املدعني 
  أوىل وأحرى  باللوث الظاهر

وطرد هذا القضاء هبا يف باب اللعان إذا العن الزوج ونكلت املرأة فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة حتد 
  وتكون أميان الزوج مبنزلة الشهود كما قاله مالك والشافعي 

  وقال أبو حنيفة ال تقبل يف املوضعني 
  وقال مالك تقبل يف املوضعني 

  سامة دون اللعان وقال أمحد تقبل يف الق
  وقال الشافعي تقبل يف اللعان دون القسامة 

  وقول مالك أرجح وعليه تدل األدلة 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا آخر الباب وأما احلديث الذي ذكره أبو داود يف كتاب املراسيل عن عبد 
  اهللا بن عبد العزيز احلضرمي قال 

  سلم يوم خيرب مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أوىل وأحق من أوىف بذمته  قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  فمرسل ال يثبت 

ورواه أيضا من حديث ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن البيلماين وال يصح من الوجهني اإلرسال وابن 
  البيلماين 

  صلى اهللا عليه و سلم وال يصح وقد أسنده بعضهم من حديث ابن البيلماين عن ابن عمر عن النيب 
وهذا احلديث مداره على ابن البيلماين والبلية فيه منه وهو جممع على ترك االحتجاج به فضال عن تقدمي روايته على 

  أحاديث الثقات األئمة املخرجة يف الصحاح كلها 

حديث عمر أنه قال رأيت قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقال الشافعي يف رواية الربيع وروى من 
رسول اهللا يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي احتج به الشافعي يف 

  القصاص فيما دون النفس 
  وقد تقدم حديث النعمان بن بشري وقوله ملدعي السرقة إن شئتم أن أضرهبم فإن خرج منه علم 

  أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم اهللا ورسوله وإال أخذت من ظهوركم مثل ما 
وروى النسائي من حديث حممد بن هالل عن أبيه عن أيب هريرة قال كنا نقعد مع رسول اهللا يف املسجد فإذا قام 
حمر قمنا فقام يوما وقمنا معه حىت إذا بلغ وسط املسجد أدركه أعرايب فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا ف

رقبته قال يا حممد امحل يل على بعريي هذين فإنك ال حتمل من مالك وال من مال أبيك فقال رسول اهللا ال وأستغفر 
اهللا ال أمحل لك حىت تقيدين مما جبذت برقبيت فقال األعرايب ال واهللا ال أقيدك فلما مسعنا قول األعرايب أقبلنا إليه 

ت على من مسع كالمي أن ال يربح مقامه حىت آذن له فقال رسول اهللا سراعا فالتفت إلينا رسول اهللا فقال عزم
  لرجل من القوم يا فالن امحل له على بعري شعريا وعلى بعري مترا مث قال رسول اهللا انصرفوا 

  ترجم عليه القود من اجلبذة ورواه أبو داود 
يف أب كان له يف اجلاهلية فلطمه  وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبري أخربين ابن عباس أن رجال وقع



العباس فجاء قومه فقالوا لتلطمنه كما لطمه فلبسوا السالح فبلغ ذلك النيب فصعد املنرب فقال أيها الناس أي أهل 
األرض تعلمون أكرم على اهللا قالوا أنت قال فإن العباس مين وأنا منه ال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم 

  سول اهللا نعوذ باهللا من غضبك استغفر لنا فقالوا يا ر
  وترجم عليه القود من اللطمة 

وروى النسائي أيضا حديث أيب سعيد املتقدم وقال بينا رسول اهللا يقسم شيئا بيننا إذا أكب عليه رجل فطعنه رسول 
  رسول اهللا اهللا بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول اهللا تعاىل فاستقد فقال الرجل بل عفوت يا 

  وترجم عليه القود من الطعنة 
ويف الصحيحني عن عائشة قالت لددنا رسول اهللا يف مرضه فأشار أن ال تلدوين فقلنا كراهة املريض للدواء فلما 

  أفاق قال ال يبقى أحد منكم إال لد وأنا أنظر إىل العباس فإنه مل يشهد 
  ومن بعض تراجم البخاري عليه 

  باب القصاص

  ل والنساء يف اجلراحات بني الرجا
ويف الباب حديث أسيد بن حضري أن النيب طعنه يف خاصرته بعود فقال اصربين فقال اصطرب قال إن عليك قميصا 

  وليس علي قميص فرفع النيب عن قميصه 
 فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إمنا أردت هذا يا رسول اهللا رواه أبو داود يف كتاب األدب وسيأيت هناك إن شاء

  اهللا تعاىل 
  واصربين أي أقدين من نفسك و واصطرب أي استقد 

  واالصطبار االقتصاص 
  يقال أصربته بقتيله أقدته منه 

وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النيب بعث أبا جهم بن حذيفة 
فقالوا القود يا رسول اهللا فقال لكم كذا وكذا فلم مصدقا فالحاه رجل يف صدقته فضربه أبو جهم فأتوا النيب 

يرضوا به فقال لكم كذا وكذا فرضوا به فقال رسول اهللا إين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم قالوا نعم 
فخطب النيب فقال إن هؤالء أتوين يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا قالوا ال فهم املهاجرون هبم 

 أن يكفوا مث دعاهم فقال أرضيتم قالوا نعم قال فإين خاطب على الناس وخمربهم برضاكم قالوا فأمرهم رسول اهللا
  نعم فخطب الناس مث قال أرضيتم قالوا نعم 

  وترجم عليه السلطان يصاب على يده 
صمه وقد اختلف الناس يف هذه املسألة وهي القصاص يف اللطمة والضربة وحنوها مما ال ميكن للمقتص أن يفعل خب

  مثل ما فعله به من كل وجه هل يسوع القصاص يف ذلك أو يعدل إىل عقوبته جبنس آخر وهو التعزير على قولني 
  أصحهما أنه شرع فيه القصاص وهو مذهب اخللفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم 

ريه قال شيخنا رمحه اهللا وهو أمحد وأبو إسحاق اجلوزجاين يف املترجم ونص عليه اإلمام أمحد يف رواية الشالنجي وغ
  قول مجهور السلف 



والقول الثاين أنه ال يشرع فيه القصاص وهو املنقول عن الشافعي ومالك وأيب حنيفة وقول املتأخرين من أصحاب 
  أمحد حىت حكى بعضهم اإلمجاع على أنه ال قصاص فيه 

  إلمجاع على منعه وليس كما زعم بل حكاية إمجاع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية ا
  فإنه ثبت عن اخللفاء الراشدين وال يعلم هلم خمالف فيه 

  ومأخذ القولني أن اهللا تعاىل أمر بالعدل يف ذلك فبقي النظر يف أي األمرين أقرب إىل العدل 
ون إال فقال املانعون املماثلة ال متكن هنا فكأن العدل يقتضي العدول إىل جنس آخر وهو التعزيز فإن القصاص ال يك

  مع املماثلة وهلذا ال جيب يف اجلرح صرنا إىل الدية 
  فكذا يف اللطمة وحنوها ملا تعذرت صرنا إىل التعزير 

  قال اجملوزون القصاص يف ذلك أقرب إىل الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير 
م فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى أما الكتاب فإن اهللا سبحانه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فمن اعتدى عليك

  عليكم 
ومعلوم أن املماثلة مطلوبة حبسب اإلمكان واللطمة أشد مماثلة للطمة والضربة للضربة من التعزيز هلا فإنه ضرب يف 

غري املوضع غري مماثل ال يف الصورة وال يف احملل وال يف القدر فأنتم فررمت من تفاوت ال ميكن االحتراز منه بني 
  فصرمت إىل أعظم تفاوتا منه بال نص وال قياس  اللطمتني

قالوا وأما السنة فما ذكرنا من األحاديث يف هذا الباب وقد تقدمت ولو مل يكن يف الباب إال سنة اخللفاء الراشدين 
  لكفى هبا دليال وحجة 

  قالوا 
إمنا ضربه بيده أو رجله فكانت فالتعزير ال يعترب فيه جنس اجلناية وال قدرها بل قد يعزروه بالسوط والعصا ويكون 

  العقوبة حبسب اإلمكان يف ذلك أقرب إىل العدل الذي أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله 
قالوا وقد دل الكتاب والسنة يف أكثر من مائة موضع على أن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر كما قال تعاىل 

  قدرا جزاء وفاقا أي وفق أعماهلم وهذا ثابت شرعا و
  أما الشرع 

فلقوله تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن 
  واجلروح قصاص فأخرب سبحانه أن 

  اجلروح قصاص مع أن اجلارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل حىت يستويف منه 
دي كما رضخ رأس اجلارية وهذا القتل قصاص ألنه لو كان لنقض العهد أو وقد ثبت عن النيب أنه رضخ رأس اليهو

  للحرابة لكان بالسيف 
  وال يرضخ الرأس 

وهلذا كان أصح األقوال أنه يفعل باجلاين مثل ما فعل باجملين عليه ما مل يكن حمرما حلق اهللا كالقتل باللواطة وجتريع 
  فعل وخينق كما خنق ألن هذا أقرب إىل العدل  اخلمر وحنوه فيحرق كما حرق ويلقى من شاهق كما

  وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر املطلوب من القصاص 
  وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أمحد 

ة قالوا وأما كون القصاص ال جيب يف اجلرح حىت ينتهي إىل حد وال يف الطرف حىت ينتهي إىل مفصل لتحقق املماثل



فهذا إمنا اشترط لئال يزيد املقتص على مقدار اجلناية فيصري عليه مظلوما بذهاب ذلك اجلزء فتعذرت املماثلة فصرنا 
إىل الدية وهذا خبالف اللطمة والضربة فإنه لو قدر تعدى املتقضى فيها مل يكن ذلك بذهاب جزء بل بزيادة أمل وهذا 

مع أن أمله يكون أضعاف أمل اللطمة والربد من سن اجلاين مقدار ما كسر  ال ميكن االحتراز منه وهلذا توجبون التعزير
من سن اجملىن عليه مع شدة األمل وكذلك قلع سنه وعينه أو حنو ذلك ال بد فيه من زيادة أمل ليصل اجملىن عليه إىل 

  يما ذكرنا من الصور وغريها استيفاء حقه فهال اعتربمت هذا األمل املقدرة زيادته يف اللطمة والضربة كما اعتربمتوه ف
قال املانعون كما عدلنا يف اإلتالف املايل إىل القيمة عند تعذر املماثلة فكذلك ههنا بل أوىل حلرمة البشرة وتأكدها 

  على حرمة املال 
  قال اجملوزون هذا قياس فاسد من وجهني 

  ثوبا مل جتوزوا أن يتلف عليه مثله من كل وجه أحدمها أنكم ال تقولون باملماثلة يف إتالف املال فإنه إذا أتلف عليه 
ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به فعلم الفرق بني األموال واألبشار ودل على أن اجلناية على النفوس 

  واألطراف يطلب فيها املقاصة مبا ال يطلب يف األموال 
  قيمة ال بالنظري والثاين أن من هو الذي سلم لكم أن غري املكيل واملوزون يضمن بال

وال إمجاع يف املسألة وال نص بل الصحيح أنه جيب املثل يف احليوان وغريه حبسب اإلمكان كما ثبت عن الصحابة يف 
جزاء الصيد أهنم قضوا فيه مبلثه من النعم حبسب اإلمكان فقضوا يف النعامة ببدنه ويف بقرة الوحش ببقرة ويف الظيب 

  بشاة إىل غري ذلك 
ون هذا على خالف القياس فيصار إليه إتباعا للصحابة وهلذا منعه أبو حنيفة وقدم القياس عليه وأوجب قال املانع

  القيمة 
  قال اجملوزون قولكم إن هذا على خالف القياس فرع على صحة الدليل الدال على أن 

ة وال إمجاع حىت يكون املعترب يف ذلك هو القيمة دون النظري وأنتم مل تذكروا على ذلك دليال من كتاب وال سن
قضاء الصحابة خبالفة على خالف القياس فأين الدليل قال املانعون الدليل على اعتبار القيمة يف إتالف احليوان دون 

  املثل أن النيب ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته ومل يضمنه نصيب الشريك مبثله 
  ن فدل على أن األصل هو القيمة يف غري املكيل واملوزو

قال اجملوزون هذا أصل ما بنيتم اعتبار القيمة يف هذه املسائل وغريها ولكنه بناء على غري أساس فإن هذا ليس مما 
حنن فيه يف شيء فإن هذا ليس من باب ضمان املتلفات بالقيمة بل هو من باب متلك مال الغري بالقيمة كتملك 

ملك املعتق مث يعتق عليه بعد ذلك والقائلون بالسراية  الشقص املشفوع بثمنه فإن نصيب الشريك يقدر دخوله يف
  متفقون على أن يعتق كله على ملك املعتق والوالء له دون الشريك 

واختلفوا هل يسري العتق عقب إعتاقه أو ال يعتق حىت يؤدي الثمن على قولني للشافعي ومها يف مذهب أمحد قال 
  شيخنا والصحيح أنه ال يعتق إال باألداة 

هذا ينبين ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق األول وقبل وزن القيمة فعلى األول ال يعتق عليه وعلى الثاين  وعلى
  يعتق عليه ويكون الوالء بينهما 

وعلى هذا أيضا ينبين ما إذا قال أحدمها إذا أعتقت نصيبك فنصييب حر فعلى القول األول ال يصح هذا التعليق 
   ويعتق كله يف مال املعتق

  وعلى القول الثاين يصح التعليق ويعتق نصيب الشريك من ماله 



فظهر أن استداللكم بالعتق استدالل باطل بل إمنا يكون إتالفا إذا قتله فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد 
  بالقيمة دون املثل كان حجة وإين لكم بذلك 

  ة أو بعض عني قالوا وأيضا فالفرق واضح بني أن يكون املتلف عينا كامل
  فلو سلمنا أن التضمني كان تضمني إتالف مل جيب مثله يف العني الكاملة 

والفرق بينهما أن حق الشريك يف العني اليت ال ميكن قسمتها يف نصف القيمة مثال أو ثلثها فالواجب له من القيمة 
ة والنيب راعي ذلك وقوم عليه العبد بنسبة ملكه وهلذا جيرب شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصل إىل حقه من القيم

  قيمة كاملة مث أعطاه حقه من القيمة ومل يقوم عليه الشقص وحده فيعطيه قيمته 
  فدل على أن حق الشريك يف نصف القيمة 

فإذا كان كذلك فلو ضمنا املعتق نصيب الشريك مبثله من عبد آخر مل جنربه على البيع إذا طلبه شريكه ألنه إذا مل 
  ق يف القيمة بل حقه يف نفس العني فحقه باق منها يكن له ح

  قالوا فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه المن كتاب وال سنة وال إمجاع 
وقد ثبت يف الصحيح أن النيب اقترض بكرا وقضى خريا منه واحتج به من جيوز قرض احليوان مع أن الواجب يف 

   القرض رد املثل وهذا يدل على أن احليوان مثلي

ومن العجب أن يقال إذا اقترض حيوانا رد قيمته ويقاس ذلك على اإلتالف والغصب فيترك موجب النص 
  الصحيح لقياس مل يثبت أصله بنص وال إمجاع ونصوص أمحد أن احليوان يف القرض يضمن مبثله 

  وقال بعض أصحابه بل بالقيمة طردا للقياس على الغصب 
الغصب واإلتالف على ثالثة أوجه أحدها أن الواجب القيمة يف غري املكيل واختلف أصحابه يف موجب الضمان يف 

  واملوزون 
  والثاين الواجب املثل يف اجلميع 

  والثالث الواجب املثل يف غري احليوان ونص عليه أمحد يف الثوب والقصعة وحنومها 
بو حنيفة ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبا ونص عليه الشافعي يف اجلدار املهدوم ظلما يعاد مثله وأقول الناس بالقيمة أ

ثبت يف ذمته مثله ال قيمته وهلذا جيوز الصلح عنه بأكثر من قيمته ولو كان الثابت يف الذمة القيمة ملا جاز الصلح 
  عنها بأكثر منها 

  فظهر أن من مل يعترب املثل فال بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح وهذا ماال ملخص منه 
  كله هو احلكومة اليت حكم فيها داود وسليمان عليهما السالم وقصها اهللا علينا يف كتابه واصل هذا 

  وكانت يف احلرث وهو البستان وقيل إهنا كانت أشجار عنب 
فنفشت فيها الغنم والنفش إمنا يكون ليال فقضى داود ألصحاب البستان بالغنم ألنه اعترب قيمة ما أفسدته فوجده 

هم إياها وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم باملثل وهو أن يعمروا البستان كما كان مث رأى يساوي الغنم فأعطا
أن مغله إىل حني عودة يفوت عليهم ورأى أن مغل الغنم يساويه فأعطاهم الغنم يستغلوهنا حىت يعود بستاهنم كما 

  كان فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم 
  أربعة أقوال فاختلف العلماء يف مثل هذه القضية على 

أحدها القول باحلكم السليماين يف أصل الضمان وكيفيته وهو أصح األقوال وأشدها مطابقة ألصول الشرع 
والقياس كما قد بينا ذلك يف كتاب مفرد يف االجتهاد وهذا أحد القولني يف مذهب أمحد نص عليه يف غري موضع 



  ويذكر وجها يف مذهب مالك والشافعي 
   النفش دون املثل وهذا املشهور من مذهب الشافعي ومالك وأمحد والثاين موافقته يف

والثالث عكسه وهو موافقته يف املثل دون النفش وهو قول داود وغريه فإهنم يقولون إذا أتلف البستان بتفريطه 
  ضمنه مبثله 

  وأما إذا انفلتت الغنم ليال مل يضمن صاحبها ما أتلفته 
ن ولو أوجبه مل يكن باملثل بل بالقيمة فلم توافقه ال يف النقش وال يف املثل وهو والرابع أن النقش ال يوجب الضما

  مذهب أيب حنيفة وهذا من اجتهادهم يف القياس والعدل هو الذي أوجبه اهللا 
فكل طائفة رأت العدل هو قوهلا وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد حبكم سليمان كما أن اهللا 

  به وأخرب أنه فهمه إياه  سبحانه أثىن عليه
  وذكر مأخذ هذه األقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غري هذا أليق به من هذا 

واملقصود أن القياس والنص يدالن على أنه يفعل به كما فعل وقد تقدم أن النيب رضخ رأس اليهودي كما رضخ 
الواجب يف ذلك القتل بالسيف وعن أمحد يف ذلك  رأس اجلارية وأن ذلك مل يكن لنقض العهد وال للحرابة ألن

  أربع روايات 
  إحداهن أنه ال يستويف يف القود إال بالسيف يف العنق وهذا مذهب أيب حنيفة 

  والثانية أنه يفعل به كما فعل إذا مل يكن حمرما حلق اهللا تعاىل وهذا مذهب مالك والشافعي 
  ه نظريه وإال فال والثالثة إن كان الفعل أو اجلرح مرهقا فعل ب

  والرابعة إن كان اجلرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظريه وإال فال 
  وعلى األقوال كلها إن مل ميت بذلك قتل 

  وقد أباح اهللا تعاىل للمسلمني أن ميثلوا بالكفار إذا مثلوا هبم وإن كانت املثلة منهيا عنها 
ا عوقبتم به وهذا دليل على أن العقوبة جبدع األنف وقطع األذن وبقر البطن فقال تعاىل وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل م

  وحنو ذلك هي عقوبة باملثل ليست بعدوان واملثل هو العدل 
وأما كون املثلة منهيا عنها فلما روى أمحد يف مسنده من حديث مسرة بن جندب وعمران بن حصني قال ما خطبنا 

  وهنانا عن املثلة رسول اهللا خطبة إال أمرنا بالصدقة 
فإن قيل فلو مل ميت إذ فعل به نظري ما فعل فأنتم تقتلونه وذلك زيادة على ما فعل فأين املماثلة قيل هذا ينتقض 

بالقتل بالسيف فإنه لو ضربه يف العنق ومل يوجبه كان لنا أن نضربه ثانية وثالثة حىت يوجبه اتفاقا وإن كان األول إذا 
  ضربه ضربة واحدة 

  ار املماثلة له طريقان إحدامها اعتبار الشيء بنظريه ومثله واعتب
  وهو قياس العلة الذي يلحق فيه الشيء بنظريه 

والثاين قياس الداللة الذي يكون اجلمع فيه بني األصل والفرع بدليل العلة والزمها فإن انضاف إىل واحد من هذين 
  ي واملعنوي وتضافر الدليلني السمعي واالعتباري عموم لفظي كان من أقوى األدلة الجتماع العمومني اللفظ

فيكون موجب الكتاب وامليزان والقصاص يف مسألتنا هو من هذا الباب كما تقدم تقريره وهذا واضح ال خفاء به 
  وهللا احلمد واملنة 



ذري إىل آخره ذكر الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث على املقتتلني أن ينحجزوا األول فاألول وكالم املن
  مث قال 

  وليس يف شيء من هذا ما يبني وجه احلديث 
  وقد روى األول فاألول وروى األوىل فاألوىل بفتح اهلمزة أي األقرب فاألقرب وهو أوىل وبه يتبني معىن احلديث 

هو عفو وأصل احلجز املنع ومنه احلاجز بني الشيئني وينحجزوا مطاوع حجزته فاحنجز وهو يدل على حاجز بينهم و
  من له الدم فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ينحجزوا 

ألن صاحب الدم قد عفا وهذا العفو حلق يستحقه األوىل فاألوىل من املقتول وإن كان امرأة فإذا عفت وهي أوىل 
  باملقتول فقد حجز عفوها بينهم وال جيوز للرجال األباعد بعد ذلك الطلب بدمه وقد عفا عنه األوىل منهم 

  تضح حبمد اهللا وجهه وأسفر صبح معناه فقد ا
  وعلى هذا فيكون األوىل فاألوىل فاعل فعل دل عليه املذكور أي حيجز بينهم األوىل فاألوىل وإن كان امرأة 

  وترمجة أيب داود تشعر هبذا واهللا أعلم 

بيعي عمرو بن عبد اهللا قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وهذا احلديث قد رواه إسرائيل عن أيب إسحاق الس
عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال يف اخلطأ أمخاسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون 

  وعشرون بنات خماض وعشرون بين خماض ذكره البيهقي 
 قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن علقمة عن عبد اهللا وعن منصور عن إبراهيم عن عبد اهللا

  وكذلك رواه أبو جملز عن أيب عبيدة عن عبد اهللا 
قال البيهقي فهذا الذي قاله عبد اهللا بن مسعود يف السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعني واسم اإلبل يقع 

  عليه وهو قول صحايب فقيه فهو أوىل باألتباع 
لنيب صلى اهللا عليه و سلم من إبل الصدقة قال ومن رغب عنه احتج حبديث سهل بن أيب حثمة يف القسامة فوداه ا

  وليس لبين املخاض مدخل يف فرائض الصدقات 
قال وحديث القسامة وأن كان يف قتل العمد وحنن نتكلم يف دية اخلطأ فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم حني مل 

  يثبت القتل عليهم وداه بدية اخلطأ متربعا بذلك 
  ألن أبا إسحاق مل يسمع من علقمة  وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع

قال يعقوب بن سفيان حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة قال كنت عند أيب إسحاق اهلمداين فقيل له إن 
  شعبة يقول إنك مل تسمع من علقمة شيئا فقال صدق 

  ظ من أبيك شيئا قال ال وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه قال شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة حتف
  مث ذكر تعليل حديث خشف بن مالك املرفوع 

ومراد البيهقي يقول إن ما يف حديث ابن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعني واألخذ به أوىل أن 
ربعون خلفة الشافعي قال يف رواية الربيع وإذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قتل عمد اخلطأ مغلظة منها أ

  يف بطوهنا أوالدها ففي ذلك دليل على أن دية اخلطأ الذي ال خيالطه عمد خمالفة هلذه الدية 
وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من اإلبل بالسنة مث ما مل خيتلفوا فيه فال ألزمه من أسنان اإلبل إال اقل ما 



  قالوا يلزمه ألن اسم اإلبل يلزم الصغار والكبار 
  فدية اخلطأ أمخاس عشرون ابنة خماض وعشرون ابنة لبون وعشرون بين لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة 

  أخربنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أيب عبد الرمحن وبلغه عن سليمان بن يسار أهنم كانوا يقولون ذلك 
  فهذا الذي ألزمه البيهقي ألجله أن يقول مبا قاله ابن مسعود لوجهني 

  أحدمها أنه أقل مما قاله هؤالء 
  والثاين أنه قول صحايب من فقهاء الصحابة فاألخذ به أوىل من قول التابعني 

وأما تعليله مبا ذكر فضعيف فإنه قد روي من وجوه متعددة عن ابن مسعود إذ أمجع بعضها إىل بعض قوي جمموعها 
  على دفع العلة اليت علل هبا 
إذا قلت قال عبد اهللا فهو ما حدثين به مجاعة عنه وإذا قلت حدثين فالن عن عبد اهللا  وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال

  فهو الذي مسيت 
  وأبو عبيدة شديد العناية حبديث أبيه وفتاويه وعنده يف ذلك من العلم ما ليس عند غريه 
ن مسعه من غري ثقة فيعد وأبو إسحاق وإن مل يسمع من علقمة فإمامته وجاللته وعدم شهرته بالتدليس متنع أن يكو

  إسقاطه تدليسا للحديث 
  وبعد ففي املسألة مذهبان آخران 

  أحدمها أهنا مخس وعشرون بنت خماض ومخس وعشرون حقة ومخس وعشرون جذعة 

ومخسة وعشرون بنت لبون أرباعا حكاه الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق بن ضمرة عن 
  علي 

ثالثون حقة وثالثون بنت لبون وعشرون بنت خماض وعشرون ابن لبون ذكر رواه البيهقي عن عثمان بن الثاين أهنا 
  عفان وزيد بن ثابت 

  وكل هذا يدل على أنه ليس يف األسنان شيء مقدر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم واهللا أعلم 

مث قال هذا احلديث صحيح إىل عمرو  ذكر الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا أول حديث عن عمرو بن شعيب
  بن شعيب واجلمهور حيتجون به وقد احتج به الشافعي يف غري موضع واحتج به األئمة كلهم يف الديات 

قال الشافعي قضى عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان يف دية اليهودي والنصراين بثلث دية املسلم وقضى عمر يف 
م أن أحدا قال يف حياهتم أقل من هذا وقد قيل إن دياهتم أكثر من هذا فألزمنا دية اجملوسي بثمامنائة درهم ومل يعل

  قائل كل واحد من هؤالء األقل مما أمجعوا عليه 
قال البيهقي حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسني املعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على 

ة دينار مثانية آالف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثامنائ
  املسلمني 

  قال فكان ذلك حىت استخلف عمر فذكر خطبته ورفع الدية حىت غلت اإلبل 
قال وترك دية أهل الذمة مل يرفعها فيما رفع من الدية قال فسببه واهللا أعلم أن يكون على قوله على النصف من دية 

  إىل مثانية آالف درهم املسلمني راجعا 



فتكون ديتهم يف روايته يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعة آالف درهم مث مل يرفعها عمر فيما رفع من الدية 
  فكأنه علم أهنا يف أهل الكتاب توقيف ويف أهل اإلسالم تقومي 

أبيه عن جده أن النيب صلى  قال والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
اهللا عليه و سلم فرض على كل مسلم قتل رجال من أهل الكتاب أربعة آالف وليس يف شيء من هذا ما يوجب 

  ترك القول حبديث عمرو بن شعيب 
ن أما املأخذ األول وهو األخذ بأقل ما قيل فالشافعي رمحه اهللا كثريا ما يعتمده ألنه هو اجملمع عليه ولكن إمنا يكو

  دليال عند انتفاء ما هو أوىل منه وهنا النص أوىل باألتباع 
  وأما املأخذ الثاين فضعيف جدا فإن حديث ابن جريج وحسينا املعلم وغريمها عن عمرو صرحية يف التنصيف 

  ففي أحدمها قال نصف دية املسلم واآلخر قال أربعة آالف مع قوله كانت دية املسلم مثانية آالف 
حيتان يف أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكيف يترك ذلك باجتهاد فالروايتان صر

  عمر رضي اهللا عنه يف رفع دية املسلم 
  مث إن عمر مل يرفع الدية يف القدر وإمنا رفع قيمة اإلبل ملا غلت فهو رضي اهللا عنه رأى أن اإلبل هي األصل يف الدية 

  فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقومي ال زيادة قدر يف أصل الدية فلما غلت ارتفعت قيمتها 
ومعلوم أن هذا ال يبطل تنصيف دية الكافر على دية املسلم بل أقرها أربعة آالف كما كانت يف عهد النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم وكانت األربعة اآلالف حينئذ هي نصف الدية 
  فهو توقيف تنصيف كما صرحت به الرواية  وقوله علم أهنا يف أهل الكتاب توقيف

  فعمر أداه اجتهاده إىل ترك األربعة اآلالف كما كانت فصارت ثلثا برفعه دية املسلم ال بالنص والتوقيف 
  وهذا ظاهر جدا واحلجة إمنا هي يف النص 

  واختلف الفقهاء يف هذه املسألة 

  اخلطأ والعمد فقال الشافعي دية الكتايب على الثلث من دية املسلم يف 
  وقال أبو حنيفة ديته مثل دية املسلم يف العمد واخلطأ 

  وقال مالك ديته نصف دية املسلم يف العمد واخلطأ 
وقال أمحد إن قتله عمدا فديته مثل دية املسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه روايتان إحدامها أهنا النصف وهي الرواية 

  الصحيحة يف مذهبه 
  وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان والثانية أهنا الثلث 

  إحدامها أهنا نصف دية املسلم 
  والثانية ثلثها 

وأما حديث أيب سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دية العامريني دية 
  احلر املسلم وكان هلم عهد 

  البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن املرزباين البقال وأهل العلم ال حيتجون حبديثه فقال الشافعي ال يثبت مثله وقال 
  وأما حديث أيب كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ودى ذميا دية مسلم 

  فقال الدارقطين والبيهقي أبو كرز هذا متروك احلديث مل يروه عن نافع غريه 
القيم هذين البابني التاليني وإن مل يردا يف سنن اإلمام أيب داود عقب شرحه لباب دية الذمي ومها باب  زاد اإلمام ابن



ال يقتص من اجلرح قبل االندمال عن جابر أن رجال جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  أن يستقاد من اجلارح حىت يربأ اجملروح رواه الدارقطين 

أيضا من حديث مسلم بن خالد الزجني عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هنى رسول وذكر 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتص من اجلرح حىت ينتهي 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال طعن رجال بقرن يف ركبته فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  فقال أقدين 

حىت تربأ مث جاء إليه فقال أقدين فأقاده مث جاء إليه فقال يا رسول اهللا عرجت فقال قد هنيتك فعصيتين فأبعدك  فقال
  اهللا وبطلى عرجك مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه رواه اإلمام أمحد 

ب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجال طعن رجال بقرن ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن إمساعيل بن علية عن أيو
يف ركبته فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم ليستقيد فقيل له حىت تربأ فأىب وعجل واستقاد فيبست رجله وبرئت 

  رجل املستقاد منه 
  فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ليس لك شيء إنك أبيت 

وسفيان روياه عن عمرو بن دينار عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن  ولكن هلذا احلديث علة وهي أن أبان
  رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره مرسال 

  قال عبد احلق وهو عندهم أصح على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو إمساعيل بن علية 

  باب من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم

ر يف باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن سهل بن سعد أن رجال اطلع يف جح
سلم مدري يرجل به رأسه فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أعلم أنك تنظرين لطعنت به يف عينك إمنا 

  جعل اإلذن من أجل البصر أخرجاه 
لم فقام إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم مبشقص أو وعن أنس أن رجال اطلع يف بعض حجر النيب صلى اهللا عليه و س

  مبشاقص فكأين أنظر إليه خيتل الرجل ليطعنه أخرجاه أيضا 

ويف الصحيحني أيضا عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن رجال اطلع عليك بغري إذن 
  فحذفته حبصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح 

  صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف بيت قوم بغري إذهنم فقد حل هلم أن يفقأوا عينه رواه مسلم وعنه أن النيب 
وعنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اطلع يف بيت قوم ففقأوا عينه فال دية له وال قصاص رواه 

  النسائي 

مذي من حديث عبد اهللا بن عمرو يرفعه ليأتني على ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا أحاديث الباب وزاد ورواه التر
أميت ما أتى على بين إسرائيل حذو النعل بالنعل حىت إن كان منهم من أتى أمة عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك 
وإن بين إسرائيل تفرقت على ثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف النار إال ملة واحدة 

وا من هي يا رسول اهللا قال ما أنا عليه وأصحايب قال الترمذي حديث حسن غريب مفسر ال نعرفه مثل هذا إال قال



  من هذا الوجه وفيه األفريقي عبد الرمحن بن زياد وقال ويف الباب عن سعد وعوف بن مالك وعبد اهللا بن عمرو 
يسى ابن يونس عن جرير بن عثمان عن وحديث عوف الذي أشار الترمذي إليه هو حديث نعيم بن محاد عن ع

  عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف وهو الذي تكلم فيه نعيم ألجله 

ويف الباب أيضا حديث أنس بن مالك يرفعه أن بين إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعني فرقة وإن اميت ستفترق 
جلماعة رواه أبو إسحاق الفزاري عن األوزاعي عن يزيد على اثنني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قال وهي ا

  الرقاشي عن أنس ورواه ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن عبد اهللا بن غزوان عن 

  ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث املراء يف القرآن مث قال حديث حسن 
عليه و سلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت ويف الصحيحني من حديث جندب بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا 
ويف الصحيحني عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم ويف سنن ابن 

عليه إال أوتوا  ماجه من حديث أيب أمامة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا
  اجلدل مث تال تلك اآلية ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث رؤيا النيب صلى اهللا عليه و سلم السمن والعسل وتعبري الصديق رضي اهللا 
  عنه وكالم املنذري مث قال وهذا يشكل عليه شيئان 

  ل له فعال به فتفسري الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤيا وأحدمها أن يف نفس الرؤيا مث وص
والثاين أن قتل عثمان رضي اهللا عنه ال مينع أن يوصل له بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به وعال به ومل يكن 

  قتله مانعا من علوه به 
  وقد جياب عنهما 

خذ به رجل آخر فانقطع به مث وصل فقط وهذا أما األول فلفظه مث وصل له مل يذكر هذا البخاري ولفظ حديثه مث أ
  ال يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق يف تفسريه يف 

نفس حديث البخاري فينقطع به مث يوصل له فهذا موضع الغلط وهذا مما يبني فضل صدق معرفة البخاري وغور 
  علمه يف إعراضه عن لفظه له يف األول وإمنا انفرد هبا مسلم 

  ا الثاين فيجاب عنه بأن عمر رضي اهللا عنه مل ينقطع به السبب من حيث عال به وأم
وإمنا انقطع به باألجل احملتوم كما ينقطع األجل بالسم وغريه وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من اجلهة 

إىل خلع نفسه فخلعوه هم بالقتل  اليت عال هبا وهي اخلالفة فإنه إمنا أريد منه أن خيلع نفسه وإمنا قتلوه لعدم إجابتهم
ظلما وعدوانا فانقطع به من اجلهة اليت أخذ به منها مث وصل لغريه رضي اهللا عنه وهذا سر سكوت النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم عن تعيني موضع خطأ الصديق 
  ال عنه فإن قيل فلم تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النيب صلى اهللا عليه و سلم الصديق من تعرفه والسؤ

قيل منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر اخلالفة وما حيصل للرابع من احملنة وانقطاع السبب به فأما وقد 
حدث ذلك ووقع فالكالم فيه كالكالم يف غريه من الوقائع اليت حيذر الكالم فيها قبل وقوعها سدا للذريعة ودرءا 

  ألجله  للمفسدة فإذا وقعت زال املعىن الذي سكت عنها



ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث أما إنك يا أبا بكر ألول من يدخل اجلنة من أميت وكالم املنذري عن ابن 
حبان يف أيب خالد الداالين إىل قوله فكيف إذا انفرد باملعضالت مث زاد ابن القيم وقد روى ابن ماجه يف سننه من 

ن عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب بن كعب قال قال حديث داود بن عطاء املديين عن صاحل بن كيسا
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أول من يصافحه احلق عمر وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله اجلنة 

  وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم 
  مر مقيدة هبذه األمور يف احلديث وإن صح فال تعارض بينهما ألن األولية يف حق الصديق مطلقة واألولية يف حق ع

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا احلديث الذي يف الباب مث ذيل عليه قال الشيخ هذا احلديث قد روى من حديث 
  عمران بن حصني وعبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة وعائشة والنعمان بن بشري 

أنه ذكر بعد قرنه قرنني ووقع يف بعض طرقه يف  فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف يف لفظه فأكثر الروايات
الصحيح مث الذين يلوهنم ثالث مرات ولعل هذا غري حمفوظ فإن عمران قد سئل فيه فقال ال أدري أقال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم بعد قرنه مرتني أو ثالثا 
رن الذين يلونين مث الذين يلوهنم مث جييء وأما حديث عبد اهللا بن مسعود فأخرجاه يف الصحيحني ولفظه خري أميت الق

  قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه 
  وميينه شهادته 

ويف لفظ هلما سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الناس خري قال قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم فلم خيتلف يف 
  عليه ذكر الذين يلوهنم مرتني 

صحيحه ولفظه خري أميت الذين بعثت فيهم مث الذين يلوهنم واهللا أعلم أذكر وأما حديث أيب هريرة فرواه مسلم يف 
  الثالث أم ال قال مث خيلف قوم حيبون الشماتة يشهدون قبل أن يستشهدوا 

  فهذا فيه قرن واحد بعد قرنه وشك يف الثالث وقد حفظه عبد اهللا بن مسعود وعمران وعائشة 

قالت سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي الناس خري قال القرن وأما حديث عائشة فرواه مسلم أيضا عنها 
  الذي أنا فيه 

  مث الثاين 
  مث الثالث 

  وأما حديث النعمان بن بشري فرواه ابن حبان يف صحيحه 
هنم ولفظه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث يأيت قوم تسبق أميا

  شهادهتم وشهادهتم أمياهنم 
  فقد اتفقت األحاديث على قرنني بعد قرنه صلى اهللا عليه و سلم إال حديث أيب هريرة فإنه شك فيه 

وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إال يف رواية يف حديث عمران لكن يف الصحيحني له شاهد من حديث أيب سعيد 
  ال يأيت على الناس زمان فيغزو فئام من الناس اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ق

  فيقال هلم هل فيكم من رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقولون نعم فيفتح هلم 
مث يغزو فئام من الناس فيقال هلم هل فيكم من رأى من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقولون نعم فيفتح 

  هلم 



هلم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  مث يغزو فئام من الناس فيقال
  ويقولون نعم فيفتح هلم 

  فهذا فيه ذكر قرنني بعده 
  كما يف األحاديث املتقدمة 

  ورواه مسلم 
  فذكر ثالثة بعده 

اهللا صلى  ولفظه يأيت على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل جتدون فيكم أحدا من أصحاب رسول
اهللا عليه و سلم فيوجد الرجل فيفتح هلم به مث يبعث البعث الثاين فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فيفتح هلم مث يبعث البعث الثالث 
  فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيفتح هلم 

  ن البعث الرابع مث يكو
فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فيوجد الرجل 

  فيفتح له 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت مث قال ويف 
ه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عز و جل ال ينبغي حديث ابن عباس يف بعض طرق البخاري في

لعبد احلديث ورواه مسلم من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يعين اهللا عز و جل ال ينبغي 
  لعبد يل أن يقول أنا خري من يونس بن مىت 

  ويف رواية لعبدي 
  ويف حديث ابن عباس نسبه إىل أبيه 

ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم إين خري من يونس ابن 
  مىت 

  وعنه أيضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما ينبغي لعبد أن يكون خريا من يونس بن مىت 
  ويف لفظ آخر أن يقول أنا خري من يونس بن مىت ذكره البخاري أيضا 

صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن ويف 
  يعقوب بن أسحاق بن إبراهيم وحنوه يف الصحيحني من حديث أيب هريرة 

  وأخرج البخاري أيضا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خفف على داود القرآن 
  ابة فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه فكان يأمر بدو

  وال يأكل إال من عمل يده 
واملراد بالقرآن ههنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن يف قوله تعاىل ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض 

  يرثها عبادي الصاحلون 

ال ولفظ مسلم اإلميان بضع وسبعون شعبة ويف ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث اإلميان بضع وسبعون مث ق
  كتاب البخاري بضع وستون ويف بعض رواياته بضع وسبعون 



واملعروف ستون وقد رواه مسلم بالوجهني على الشك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اإلميان 
  بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة وابن عمر وأيب مسعود عقبة بن عمرو وحديث احلياء شعبة من اإلميان رواه 

  األنصاري وعمران بن حصني 
  ويف حديث ابن عمر املتفق عليه يف سؤال جربيل للنيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلسالم فقال 

مضان وحتج البيت إن أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم ر
  استطعت إليه سبيال 

ويف الصحيحني من حديث طلحة بن عبيد اهللا جاء رجل من أهل جند ثائر الرأس نسمع دوى صوته وال نفقة ما 
  يقول حىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  م والليلة احلديث فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مخس صلوات يف اليو
ويف مسند اإلمام أمحد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا 

  وأن حممد رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
  ليه و سلم أي اإلسالم خري قال تطعم الطعام ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو أن رجال سأل النيب صلى اهللا ع

  وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف 
ويف الصحيحني عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما 

  حيب لنفسه وقال مسلم حىت حيب جلاره أو قال ألخيه 
نيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده ويف الصحيحني عن أنس أيضا عن ال

  وولده والناس أمجعني وقال مسلم من أهله وماله والناس أمجعني 
ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من رأى 

  يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل 
ويف صحيح مسلم أيضا عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ما من نيب بعثه اهللا يف أمته 

  قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره 
  ون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون مث إهنا ختلف من بعدهم خلوف يقول

  فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن 
  ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
  ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 

  ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل 
ويف الترمذي عن أيب مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من 

  عطى هللا ومنع هللا وأحب هللا وأبغض هللا وأنكح هللا فقد استكمل إميانه وأبو مرحوم وسهل قد ضعفا أ

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث ال يزاين الزاين مث قال ويف لفظ يف الصحيحني وال ينتهب هنبة ذات شرف 
ل حني يغل وهو مؤمن فاياكم إياكم وزاد يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن وزاد مسلم وال يغ



أبو بكر البزار فيه يف املسند ينزع اإلميان من قلبه فإن تاب تاب اهللا عليه وأخرج البخاري يف صحيحه عن ابن 
  عباس رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ال يزين العبد حني يزين وهو مؤمن 
  ن وال يسرق حني يسرق وهو مؤم

  وال يشرب حني يشرب وهو مؤمن 
  وال يقتل حني يقتل وهو مؤمن قال عكهمة قلت البن عباس كيف ينزع اإلميان منه قال هكذا وشبك بني أصابعه 

  مث أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بني أصابعه 
اليامي عن أيب وائل وروى ابن صخر يف الفوائد من حديث حممد بن خالد املخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد 

عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اليقني اإلميان كله وذكره البخاري يف صحيحه موقوفا 
  على ابن مسعود 

  ويف صحيح مسلم عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فيهم 
  مال احلديث فذكر اجلهاد يف سبيل اهللا واإلميان باهللا أفضل األع

ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أفضل قال اإلميان باهللا قال مث 
  ماذا قال اجلهاد يف سبيل اهللا قال مث ماذا قال حج مربور 

عاىل وتلك اجلنة اليت ويف لفظ إميان باهللا ورسوله وترجم عليه البخاري باب من قال إن اإلميان هو العمل لقوله ت
أورثتموها مبا كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم يف قوله تعاىل فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون عن 
قول ال إله إال اهللا ويف الصحيحني عن أيب ذر الغفاري قال قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل قال اإلميان باهللا 

  واجلهاد يف سبيله احلديث 
وروى البزار يف مسنده من حديث عمار بن ياسر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ثالث من مجهعن فقد مجع اإلميان 

  اإلنصاف من نفسك وبذل السالم للعامل 
  واالنفاق من االقتار 

  وذكره البخاري يف صحيحه عن عائشة من قوهلا 
  الصحيح  وقال البخاري قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال البخاري يف

  باب سؤال جربيل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اإلميان واإلسالم 
واإلحسان وعلم الساعة وبيان النيب صلى اهللا عليه و سلم له مث قال جاء جربيل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله 

  دينا 
غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه  وما بني النيب صلى اهللا عليه و سلم لوفد عبد القيس من اإلميان وقوله تعاىل ومن يبتغ

ويف حديث الشفاعة املتفق على صحته أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان ويف لفظ مثقال دينار 
من إميان ويف لفظ مثقال شعرية من إميان ويف لفظ مثقال خردلة من إميان ويف لفظ انطلق فأخرج من كان يف قلبه 

  حبة من خردل من إميان ويف لفظ  أدىن أدىن أدىن مثقال

  إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل اجلنة من كان يف قلبه خردلة من إميان فيدخلون 
  مث أقول أدخل اجلنة من كان يف قلبه أدىن شيء 



  قال أنس كأين أنظر إىل أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه و سلم خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما ويف لفظ عن أنس عن النيب صلى اهللا علي

  يزن شعرية 
  مث قال خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة 

  مث خيرج من قال ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة 
  وترجم البخاري على هذا احلديث 

  ب زيادة اإلميان ونقصانهبا

وقوله تعاىل وزدناهم هدى وقال ويزداد الذين آمنوا إميانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال 
  فهو ناقص 

وكل هذه األلفاظ اليت ذكرناها يف الصحيحني أو أحدمها واملراد باخلري يف حديث أنس اإلميان فإنه هو الذي خيرج 
  به من النار 

وكل هذه النصوص صحيحة صرحية ال حتتمل التأويل يف أن نفس اإلميان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان 
  وبعضهم أرجح من بعض 

وقال البخاري يف صحيحه قال ابن أيب ملكية أدركت ثالثني من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كلهم خياف 
  على إميان جربيل وميكائيل  النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إنه

  وقال البخاري أيضا 

  باب الصالة من اإلميان

  وقوله عز و جل وما كان اهللا ليضيع إميانكم يعين صالتكم عند البيت مث ذكر حديث حتويل القبلة 
ن وأقدم من روى عنه زيادة اإلميان ونقصانه من الصحابة عمري بن حبيب اخلطمي قال االمام أمحد حدثنا احلسن ب

  موسى حدثنا محاد بن سلمة عن أيب جعفر اخلطمي عن أبيه عن جده عمري بن حبيب قال اإلميان يزيد وينقص 
  قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا اهللا عز و جل ومحدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا 

  فذلك نقصانه 
ن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عمر ابن اخلطاب يقول ألصحابه وقال أمحد حدثنا يزيد بن هرون أخربنا حممد ب

  هلموا نزدد إميانا فيذكرون اهللا تعاىل 
وقال أمحد حدثنا وكيع عن شريك عن هالل عن عبد اهللا بن عكيم قال مسعت عبد اهللا ابن مسعود يقول يف دعائه 

املروزي أخربنا يزيد بن هارون أخربنا العوام حدثنا اللهم زدين إميانا ويقينا وفقها أو قال فهما وقال أمحد يف رواية 
  علي بن مدرك عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال اإلميان بر فمن زنا فارقه األميان فإن الم نفسه ورجع راجعه اإلميان 

ميانا ويف تفسري علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله تعاىل هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إ
  مع إمياهنم قال 



  إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم بشهادة أن ال إله إال اهللا 
  فلما صدق هبا املؤمنون زادهم الصالة 

  فلما صدقوا هبا زادهم الصيام 
  فلما صدقوا به زادهم الزكاة 
  فلما صدقوا هبا زادهم احلج 

  فلما صدقوا به زادهم اجلهاد 
  ل اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا مث أكمل هلم دينهم فقا

وقال إمساعيل بن عياش حدثين صفوان بن عمرو عن عبد اهللا بن ربيعة احلضرمي عن أيب هريرة قال اإلميان يزداد 
  وينقص 

  ان يزداد وينقص وقال إمساعيل أيضا عن عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه عن أيب هريرة وابن عباس قاال اإلمي
وقال اإلمام أمحد يف رواية املروزي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن فضيل بن يسار قال قال حممد 

  بن علي هذا االسالم ودور دائرة ودور يف وسطها أخرى 
  وقال هذا اإلميان الذي يف وسطها مقصور يف االسالم 

ال يزاين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو  وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  مؤمن وال يسرق حني يسرق هو مؤمن قال قال خيرج من اإلسالم فإذا تاب تاب اهللا عليه فرجع إىل اإلميان 
ينزع  وقال أمحد يف رواية املروزي حدثنا حيىي بن سعيد عن أشعت عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

  منه االميان فإن تاب أعيد إليه 
  ورواه حيىي بن سعيد عن عوف عن احلسن من قوله وهو أشبه 

وقال حممد بن سليمان لوين مسعت سفيان بن عيينة غري مرة يقول االميان قول وعمل وأخذناه ممن قبلنا قيل له يزيد 
  وينقص قال فأي شيء إذن 

ليس تقرءون القرآن فزادهم إميانا يف غري موضع قيل ينقص قال ليس وقال مرة وسئل االميان يزيد وينقص قال أ
شيء يزيد إال وهو ينقص وقال عبد الرزاق مسعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وابن جريج 
ومعمرا يقولون االميان قول وعمل يزيد وينقص وقال احلميدي مسعت ابن عيينة يقول االميان قول وعمل يزيد 

  قص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة وين
  يا أبا حممد ال تقل يزيد وينقص فغضب وقال اسكت يا صيب بلى حىت ال يبقى منه شيء 

وقال أبو داود مسعت أمحد بن حنبل يقول اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وقال الربيع بن سليمان مسعت الشافعي 
  يف مناقبه يقول االميان قول وعمل يزيد وينقص ذكره احلاكم 

وقال أبو عمر بن عبد الرب النمري قال رجل للشافعي أي األعمال عند اهللا أفضل قال ما ال يقبل عمل إال به قال 
  وما ذاك قال اإلميان باهللا هو أعلى األعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها 

  حظا 
االميان عمل هللا والقول بعض ذلك مث  قال الرجل أال ختربين عن االميان قول وعمل أو قول بال عمل قال الشافعي

  العمل احتج عليه ذكره احلاكم عنه 
  وقال أمحد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد إال نقص إميانه 



  اد إميانا وقال وكيع حدثنا إسرائيل عن أيب اهليثم عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل ولكن ليطمئن قليب قال ليزد
وقال اإلمام أمحد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن جماهد أن أبا ذر سأل النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم عن االميان فقرأ عليه ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب حىت ختم اآلية 
  احتج به أمحد يف كتاب الرد على املرجئة 

  بن عوف عن املسعودي عن القاسم عن أيب ذر مبثله  ورواه جعفر
  وقال حيىي بن سليم الطائفي قال هشام عن احلسن االميان قول وعمل فقلت هلشام فما تقول أنت فقال قول وعمل 

وقال احلميدي مسعت وكيعا يقول وأهل السنة يقولون االميان قول وعمل واملرجئة يقولون االميان قول واجلهمية 
الميان املعرفة وصح عن احلسن أنه قال ليس االميان بالتمين وال بالتحلي ولكن ما وقر يف القلب وصدقه يقولون ا

  العمل وحنوه عن سفيان الثوري 
وقد جعل النيب صلى اهللا عليه و سلم العمل تصديقا يف قوله حديث زين العني واجلوارح الفرج يصدق ذلك أو 

ه يف سننه من حديث عبد السالم بن صاحل عن علي بن مرسي الرضا عن يكذبه وأما احلديث الذي رواه ابن ماج
أبيه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي بن احلسن عن أبيه عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
نون اإلميان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان قال عبد السالم بن صاحل لو قرىء هذا االسناد على جم

  لربأ 
  فهذا حديث موضوع ليس من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال بعض أئمة احلديث لو قرىء هذا على جمنون لربأ لو سلم من عبد السالم وهو املتهم به ويف احلق ما يغين عن 
السالم ولكن نعوذ الباطل ولو كنا ممن حيتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا احلديث وذكرنا بعض من أثىن على عبد 

  باهللا من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف احلديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معني وباهللا التوفيق 

  ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث لكل أمة جموس وجموس هذه األمة الذين يقولون ال قدر مث قال 

يه و سلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر ابن عبد اهللا وأيب هذا املعىن قد روي عن النيب صلى اهللا عل
  هريرة وعبد اهللا بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج 
  فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت 

وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي من حديث القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنفان من أميت ليس هلما يف االسالم نصيب القدرية واملرجئة قال  عباس

  هذا حديث حسن غريب 
ورواه من حديث حممد بن بشر أخربنا سالم بن أيب عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

عن حممد بن املصفى عن األوزاعي عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر وأما حديث جابر فرواه ابن ماجه يف سننه 
  يرفعه حنو حديث ابن عمر 

  فلو قال بقية حدثنا األوزاعي مشى حال احلديث ولكن عنعنه مع كثرة تدليسه 
وأما حديث أيب هريرة فروى عبد األعلى بن محاد حدثنا معتمر بن سليمان مسعت أيب حيدث عن مكحول عن أيب 

  يرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فذكره رواه عن عبد األعلى مجاعة هر
  وله علتان 



إحدامها أن املعتمر بن سليمان رواه عن أيب احلر حدثين جعفر بن احلارث عن يزيد بن ميسرة عن عطاء اخلراساين 
  عن مكحول عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مكحوال مل يسمع من أيب هريرة والعلة الثانية أن 

وأما حديث عبد اهللا بن عمرو فريويه عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن حيىي بن القاسم عن أبيه عن جده 
  عبد اهللا بن عمرو يرفعه ما هلكت أمة قط إال بالشرك باهللا عز و جل 
  ال حيتج به وما أشركت قط إال كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر وهذا االسناد 

  وأجود ما يف الباب حديث حيوة بن شريح أخربين ابن صخر حدثين نافع أن ابن عمر جاءه رجل 
  فقال إن فالنا يقرأ عليك السالم 

  فقال 
  إنه قد بلغين أنه قد أحدث 

  فإن كان قد أحدث فال تقرأه مين السالم 
مة أو أميت الشك منه خسف ومسخ أو قذف فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يكون يف هذه األ

  يف أهل القدر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب 
والذي صح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذمهم من طوائف أهل البدع هم اخلوارج فإنه قد ثبت فيهم احلديث 

  من وجوه كلها صحاح 
  ألن مقالتهم حدثت يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ئيسهم وكلمة ر
  وأما االرجاء والرفض والقدر والتجهم واحللول وغريها من البدع فإهنا حدثت بعد انقراض عصر الصحابة 

وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد اهللا بن عمر وابن عباس وأمثاهلما رضي 
  اهللا عنهم 

  حابة من قوهلم فيه وأكثر ما جيىء من ذمتهم فإمنا هو موقوف على الص
مث حدثت بدعة اإلرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعني الذين أدركوها كما حكيناه عنهم مث 

  حدثت بدعة التجهم بعد إنقراض عصر التابعني 
  واستفحل أمرها واستطار شرها يف زمن األئمة كاالمام أمحد وذويه 

  أمرها يف زمن احلسني احلالج  مث حدثت بعد ذلك بدعة احللول وظهر
  وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغريها أقام اهللا هلا من حزبه وجنده من يردها وحيذر 

  املسلمني منها نصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وألهل اإلسالم 
  ها وجعله مرياثا يعرف به حزب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ووىل سننه من حزب البدعة وناصر

  وقد جاء يف أثر ال حيضرين إسناده إن هللا عند كل بدعة يكاد هبا اإلسالم وليا ينطق بعالماته 
  فأغتنموا تلك اجملالس وتوكلوا على اهللا 

  فإن الرمحة تنزل عليهم 
  نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا منهم وأن يلحقنا هبم وأن جيعلنا هلم خلفا كما جعلهم لنا سلفا مبنه وكرمه 



ر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث جربيل إىل قول املنذري علقمة بن حارثة اتفقا على االحتجاج حبديثه مث مث ذك
  قال ورواه أبو جعفر العقيلي من طريقه 

وقال فيه فما شرائع اإلسالم قال تقيم الصالة احلديث وتابعه على هذا اللفظ مرجىء آخر وهو جراح بن الضحاك 
  دة مرجىء تفرد هبا عن الثقات األئمة فال تقبل قال العقيلي وهذه زيا

  ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث سليمان التيمي عن حيىي بن يعمر 
  فذكر فيه ألفاظا مل يذكرها غريه 

فقال يف االسالم وحتج وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وأن تتم الوضوء وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم 
ن أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وذكر البعث والقدر مث قال فإذا وقال يف االميا

  فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم وقال يف 

  االحسان وإذا فعلت ذلك فأنا حمسن قال نعم وقال يف آخره هذا جربيل أتاكم ليعلمكم دينكم 
  خذوا عنه 

  ي هبذه األلفاظ قال أبو حامت تفرد سليمان التيم

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث كل ميسر ملا خلق له مث قال وقد روى مسلم يف صحيحه عن حذيفة يبلغ به 
النيب قال يدخل امللك على النطفة بعد ما تستقر يف الرحم بأربعني أو مخس وأربعني ليلة فيقول يا رب أشقي أم 

فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه مث تكتب الصحف فال يزاد سعيد فيكتبان فيقول يا رب أذكر أم أنثى 
فيها وال ينقص ويف الصحيحني عن أنس بن مالك ورفع احلديث قال إن اهللا قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب 
نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد اهللا أن يقضي خلقا قال امللك أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما 

  الرزق فما األجل فيكتب ذلك يف بطن أمه 
وهذا مثل حديث ابن مسعود حديث الصادق املصدوق أن كتابة األجل والشقاوة والسعادة والرزق يف الطور 

  الرابع 

  وحديث حذيفة بن أسيد يدل على أن الكتابة يف الطور األول 
  وأهنما متصادقان ال متعارضان  وقد روي حديث حذيفة بلفظ أخر يتبني املراد منه وأن احلديثني واحد

فروى مسلم يف صحيحه عن عامر بن واثلة أنه مسع عبد اهللا بن مسعود يقول الشقي من شقى يف بطن أمه والسعيد 
  من وعظ بغريه 

  فأتى رجل من أصحاب النيب يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري 
  فحدثه بذلك من قول ابن مسعود 

  الرجل العجب من ذلك فقال وكيف يشقى بغري عمل فقال 
قال مسعت رسول اهللا يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق مسعها وبصرها 

  وجلدها وحلمها وعظامها مث قال يا رب أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك 
  يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك  مث يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك مث يقول

مث خيرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقص ويف لفظ آخر عنه مسعت رسول اهللا بأدىن هاتني 



يقول إن النطفة تقع يف الرحم أربعني ليلة مث يتصور عليها امللك قال زهري بن معاوية حسبته قال الذي خيلقها فيقول 
  ب أذكر أم أنثى فيجعله اهللا ذكرا أو أنثى يا ر

مث يقول يا رب أسوي أو غري سوي فيجعله اهللا سويا أو غري سوي مث يقول يا رب مارزقه ما أجله ما خلقه مث جيعله 
  شقيا أو سعيدا 

  وه ويف لفظ آخر أن ملكا موكال بالرحم إذا أراد اهللا أن خيلق شيئا بإذن اهللا لبضع وأربعني ليلةمث ذكر حن
فدل حديث حذيفة على أن الكتابة املذكورة وقت تصويره وخلق جلده وحلمه وعظمه وهذا مطابق حلديث ابن 

  مسعود 
  فإن هذا التخليق هو يف الطور الرابع وفيه وقعت الكتابة 

ق هبا ختليق فإن قيل فما تصنع بالتوقيت فيه بأربعني ليلة قلت التوقيت فيه بيان أهنا قبل ذلك ال يتعرض هلا وال يتعل
وال كتابة فإذا بلغت الوقت احملدود وجاوزت األربعني وقعت يف أطوار التخليق طبقا بعد طبق ووقع حينئذ التقدير 
والكتابة وحديث ابن مسعود صريح يف أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد األربعني الثالثة وحديث حذيفة فيه أن 

  ها ووقتها يف حديث ابن مسعود ذلك بعد األربعني ومل يوقت البعدية بل أطلق

  وقد ذكرنا أن حديث حذيفة دال أيضا على ذلك 
وحيتمل وجها آخر وهو أن تكون األربعون املذكورة يف حديث حذيفة هي األربعني الثالثة ومسي احلمل فيها نطفة إذ 

  هي مبدؤه األول 
  وفيه بعد وألفاظ احلديث تأباه 

  تابة تقديران وكتابتان وحيتمل وجها آخر وهو أن التقدير والك
فاألول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق يف النطفة وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت يف طور العلقة 

  وهذا أول ختليقه 
والتقدير الثاين والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وختليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى من اخلارج فتكتب مع 

  ه ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته ذلك عمل
  فال تنايف بني احلديثني واحلمد هللا رب العاملني 

  ويكون التقدير األول تقديرا ملا يكون للنطفة بعد األربعني فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل 
  التقدير أخص من األول والتقدير الثاين تقديرا ملا يكون للجنني بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا وهذا 

ونظري هذا أن اهللا سبحانه قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة مث يقدر ليلة القدر 
ما يكون يف العام ملثله وهذا أخص من التقدير األول العام كما أن تقدير أمر النطفة وشأهنا يقع بعد تعلقها بالرحم 

  السموات واألرض  وقد قدر أمرها قبل خلق
ونظري هذا رفع األعمال وعرضها على اهللا تعاىل فإن عمل العام يرفع يف شعبان كما أخرب به الصادق املصدوق أنه 

شهر ترفع فيه األعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ويعرض عمل األسبوع يوم االثنني واخلميس كما ثبت 
  قبل الليل وعمل الليل يف آخره قبل النهار ذلك يف صحيح مسلم وعمل اليوم يرفع يف آخره 

فهذا الرفع يف اليوم والليلة أخص من الرفع يف العام وإذا انقضى األجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة 
  العمل 

  وهذه املسائل 



  من أسرار مسائل القضاء والقدر

جة واقام به احلجة وأنار به السبيل فصلوات اهللا وسالمه على هادى األمة وكاشف الغمة الذي أوضح اهللا به احمل
وأوضح به الدليل وهللا در القائل أحيا القلوب حممد ملا أتى ومضى فناءت بعده أمناؤه كالورد راقك رحيه فشممته 

وإذا توىل ناب عنه مساؤه وقد روى مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو قال مسعت رسول اهللا يقول كتب اهللا 
  ن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة قال وعرشه على املاء مقادير اخلالئق قبل أ

ويف صحيحه أيضا عنه أنه مسع رسول اهللا يقول إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن كقلب واحد 
  يصرفه حيث يشاء مث قال رسول اهللا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

بن عمر رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا كل شيء بقدر حىت العجز والكيس أو  ويف صحيحه أيضا عن عبد اهللا
الكيس والعجز ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا إن اهللا كتب على ابن آدم حظه من 

  لفرج يصدق ذلك أو يكذبه الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العينني النظر وزنا اللسان النطق والنفس متىن وتشتهي وا
ويف صحيح البخاري عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب قال ما استخلف اهللا خليفة إال كان له بطانتان بطانة 

  تأمره باخلري وحتضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتضه عليه واملعصوم من عصم اهللا 
 املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا

  الضعيف ويف كل خري أحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز 
  وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان 

ل قالت أم حبيبة اللهم متعين بزوجي رسول اهللا وبأيب أيب ويف صحيحه أيضا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قا
سفيان وبأخي معاوية فقال هلا رسول اهللا إنك سألت اهللا آلجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة ال يعجل 

منها شيء قبل حله وال يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت اهللا أن يعافيك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب 
  خريا لك  كان

ويف سنن ابن ماجه من حديث عبد األعلى بن أيب املساور عن الشعيب قال ملا قدم عدي بن حامت الكوفة أتيناه يف نفر 
من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما مسعت من رسول اهللا قال أتيت النيب فقال يا عدي بن حامت أسلم تسلم قلت 

  اهللا وأين رسول اهللا وتؤمن باألقدار كلها خريها وشرها وحلوها ومرها وما اإلسالم قال تشهد أن ال إله إال 
ويف سننه أيضا من حديث جماهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول اهللا أنعمل فيما جف به القلم وجرت به 

  املقادير أم يف أمر مستقبل قال بل فيما جف به القلم وجرت به املقادير وكل ميسر ملا خلق له 
  حيح البخاري عن احلسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النيب مال فأعطى ويف ص

قوما ومنع آخرين فبلغه أهنم عيبوا فقال إين أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إىل من الذي أعطى أعطى 
ري منهم عمرو بن تغلب أقواما ملا يف قلوهبم من اجلزع واهللع وأكل أقواما إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من الغىن واخل

  فقال عمرو ما أحب أن يل بكلمة رسول اهللا محر النعم 
  ويف الصحيحني من حديث عمران بن حصني قال إين عند النيب إذ جاءه قوم من بين متيم 

ا فقال اقبلوا البشرى يا بين متيم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ي
أهل اليمن إذا مل يقبلها بنو متيم قالوا قبلنا جئناك نتفقه يف الدين ونسألك عن أول هذا األمر ما كان قال كان اهللا 



  ومل يكن شيء من قبله وكان عرشه على املاء مث خلق السموات واألرض وكتب يف الذكر كل شيء احلديث 
إن فيك خللتني حيبهما اهللا احللم واألناة قال يا رسول  وعن ابن عباس أن النيب قال ألشج عبد القيس رضي اهللا عنه

  اهللا خلتني ختلقت هبما أم جبلت عليهما قال احلمد هللا الذي جبلين على خلتني حيبهما اهللا 
  وقال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

  قال يل النيب جف القلم مبا أنت الق رواه البخاري تعليقا 
اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول قال رسول اهللا كل شيء بقدر حىت  ويف صحيح مسلم عن طاوس قال مسعت عبد

  العجز والكيس أو الكيس والعجز 
  وذكر البخاري عن ابن عباس يف قوله تعاىل أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون قال سبقت هلم السعادة 

 قال ال يأيت ابن آدم النذر بشيء مل يكن قد ويف الصحيحني عن مهام بن منبه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب
  قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل 

ويف لفظ للبخاري ال يأيت ابن آدم النذر بشيء مل يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إىل القدر قد قدر له فيستخرج اهللا 
  ل به من البخيل فيؤيت عليه ما مل يكن يؤتى عليه من قب

ويف لفظ يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب النذر ال يقرب من ابن آدم شيئا مل يكن اهللا قدره له 
  ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما مل يكن البخيل يريد أن خيرج 
ى القدر الذي ال يتعلق بقدرة هذه األحاديث يف النذر والقدر أدخلها البخاري يف كتاب القدر وهو إمنا يدل عل

  العبد ومشيئته 
  والكالم فيه إمنا هو من غالة القدرية املنكرين لتقدم العلم والكتاب 

  وأما القدرية املنكرون خللق األفعال فال حيتج عليهم بذلك واهللا أعلم 
يل وإن قدر اهللا تعاىل وقد نظرت يف أدلة إثبات القدر والرد على القدرية اجملوسية فإذا هي تقارب مخسمائة دل

  أفردت هلا مصنفا مستقال وباهللا عز و جل التوفيق 

ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث عائشة هم من آبائهم مث قال حديث عائشة قلت يا رسول هللا من رواية عبد 
  اهللا بن أيب قيس موىل غطيف عنها 

أن الرباء بن عازب أرسل إىل عائشة يسأهلا عن وليس بذاك املشهور ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أيب أمية 
  األطفال فقالت احلديث هكذا قال مسلم بن قتيبة عن عمر وقال غريه عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن الرباء 

وأما ما رواه أبو عقيل عن أيب املتوكل الناجي عن هبية عنها أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أوالد 
 أين هم قال يف اجلنة وسألته عن أوالد املشركني أين هم يوم القيامة قال يف النار فقلت مل يدركوا األعمال املسلمني

  ومل جنز عليهم األقالم قال ربك أعلم مبا كانوا عاملني والذي نفسي بيده لو شئت أمسعتك تضاغيهم يف النار 
  فحديث واه يعرف به واه وهو أبو عقيل 

لقيم رمحه اهللا أحاديث الباب إىل آخره مث قال هذا ما ذكره أبو داود ويف الباب حديث كل مث ذكر الشيخ ابن ا
  مولود يولد على الفطرة لفظ الصحيحني فيه ما من مولود إال يولد على الفطرة وأبواه يهودانه احلديث 

ال آخر أرأيت يا رسول اهللا ويف لفظ آخر ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فق
  لو مات قبل ذلك قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني 



  ويف لفظ آخر ما من مولود يولد إال وهو على امللة 
  ويف لفظ آخر على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه 

  ويف لفظ آخر ليس من مولود يولد إال على هذه الفطرة حىت يعرب عنه لسانه 
  لود يولد إال على الفطرة ويف لفظ آخر ما من مو

  ويف لفظ آخر كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه فإن كانا مسلمني فمسلم 
  وهذه األلفاظ كلها يف الصحيحني إال لفظ امللة فهو ملسلم 

  وكذا لفظ يشركانه فله أيضا 
  وكذا قوله حىت يعرب عنه لسانه 

  انا مسلمني فمسلم ملسلم وحده وكذا لفظ فإن ك
وإمنا سقنا هذه األلفاظ لنبني هبا أن الكالم مجلتان ال مجلة واحدة وأن قوله كل مولود يولد على الفطرة مجلة مستقلة 

  وقوله أبواه يهودانه إىل آخره مجلة أخرى 
فأبواه يهودانه وجعل اخلرب وهو يبني غلط من زعم أن الكالم مجلة واحدة وأن املعىن كل مولود يولد هبذه الصفة 

  عند قوله يهوانه إىل آخره 
  وألفاظ احلديث تدل على خطأ هذا القائل 

ويدل أيضا على أن الفطرة هي فطرة اإلسالم ليست الفطرة العامة اليت فطر عليها من الشقاوة والسعادة لقوله على 
  هذه الفطرة وقوله على هذه امللة 
رادة إلخباره بأن األبوين مها اللذان يغرياهنا ولو كانت الفطرة هي فطرة الشقاوة وسياقه أيضا يدل على أهنا هي امل

  والسعادة لقوله على هذه الفطرة لكان األبوان مقدرين هلا 
وألن قراءة قوله تعاىل فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم عقب احلديث صريح يف 

رة اإلسالم وألن تشبيه املولود يف والدته عليها بالبهيمة اجلمعاء وهي الكاملة اخللق مث تشبيهه إذا أن املراد هبا فط
خرج عنها بالبهيمة اليت جدعها أهلها فقطعوا أذهنا دليل على أن الفطرة هي الفطرة املستقيمة السليمة وما يطرأ 

ولد البهيمة وألن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة على املولود من التهويد والتنصري مبنزلة اجلدع والتغيري يف 
بالالم ال يراد هبا إال فطرة التوحيد واإلسالم وهي الفطرة املمدوحة وهلذا جاء يف حديث اإلسراء ملا أخذ النيب صلى 

أكرب قال  اهللا عليه و سلم اللنب قيل له أصبت الفطرة وملا مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم املؤذن يقول اهللا أكرب اهللا
على الفطرة وحيث جاءت الفطرة يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاملراد هبا فطرة اإلسالم ال غري ومل 

  جييء قط يف كالمه مرادا هبا فطرة الشقاوة وابتداء اخللقة يف موضع واحد 
خرب حمض وليس حكما ولفظ احلديث يدل على أنه غري منسوخ وأنه يستحيل فيه النسخ كما قال بعضهم ألنه 

  يدخل حتت األمر والنهي فال يدخله النسخ 
وأما حديث عائشة يف قصة الصيب من األنصار فرده اإلمام أمحد وطعن فيه وقال من يشك أن أوالد املسلمني يف 

  اجلنة وقال أيضا إهنم ال اختالف فيهم 

  وأما مسلم فأورده يف صحيحه كما تقدم 
ل اإلنكار من النيب صلى اهللا عليه و سلم على عائشة إمنا كان لشهادهتا للطفل ومن انتصر للحديث وصحيحه يقو



املعني بأنه يف اجلنة كالشهادة للمسلم املعني فإن الطفل تبع ألبويه فإذا كان أبواه ال يشهد هلما باجلنة فكيف يشهد 
  للطفل التابع هلما 

  ع آبائهم فيجب الفرق بني املعني واملطلق واإلمجاع إمنا هو على أن أطفال املسلمني من حيث اجلملة م
ويف صحيح أيب حامت من حديث عبد اهللا بن ضمرة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذراري 

  املؤمنني يكلفهم إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنة 
اهللا عليه و سلم مما يكثر أن يقول  وقد روى البخاري يف صحيحه عن مسرة بن جندب قال كان رسول اهللا صلى

ألصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء اهللا أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة أتاين الليلة آتيان 
فذكر حديث الرؤيا بطوله إىل أن قال فأتينا على روضة معتمة من كل لون الربيع وإذا بني ظهري الروضة رجل 

طوال يف السماء وإذا حول الرجل أكثر ولدان رأيتهم قط وقال فيه وأما الرجل الطويل  طويل ال أكاد أرى رأسه
الذي يف الروضة فإنه إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال 

  و سلم وأوالد املشركني فقال بعض املسلمني يا رسول اهللا وأوالد املشركني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ويف الصحيحني عن ابن عباس سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أوالد املشركني فقال اهللا أعلم مبا كانوا 
  عاملني إذ خلقهم 

ويف الصحيحني عن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الغالم الذي قتله 
  ولو عاش ألرهق أبويه طغيانا وكفرا اخلضر طبع كافرا 

ويف الصحيحني عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الدار من املشركني يبيتون 
  فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم 

  ويف لفظ هلما هم من آبائهم 
  وهذه األحاديث ال تناقض بينها بل يصدق بعضها بعضا 

  ف العلماء يف األطفال على مثانية أقوال وقد اختل
  أحدها الوقف فيهم وترك الكالم يف مستقرهم ويوكل علمهم إىل اهللا تعاىل 

قال هؤالء وظواهر السنن وأجوبة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث ابن عباس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم يدل 
  ا كانوا عاملني على ذلك إذ وكل علمهم إىل اهللا وقال اهللا أعلم مب

قالوا وقد روى ابن حبان يف صحيحه من حديث جرير بن حازم قال مسعت أبا رجاء العطاردي قال مسعت ابن 
عباس يقول وهو على املنرب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يزال أمر هذه األمة قواما أو مقاربا ما مل 

  يتكلموا يف الولدان والقدر 
  دان أراد هبم أطفال املشركني قال أبو حامت الول

وفيما استدلت به هذه الطائفة نظر والنيب صلى اهللا عليه و سلم مل جيب فيهم بالوقف وإمنا وكل علم ما كانوا 
  يعملونه لو عاشوا إىل اهللا وهذا جواب عن سؤاهلم كيف يكونون مع آبائهم بغري عمل وهو طرف من احلديث 

أبو داود يف أول باب والنيب صلى اهللا عليه و سلم وكل العلم يعلمهم إىل اهللا ويدل عليه حديث عائشة الذي ذكره 
  ومل يقل اهللا أعلم حيث يستقرون أو أين يكونون 

  فالدليل غري مطابق ملذهب هذه الطائفة 



  وأما حديث أيب رجاء عن ابن عباس يف املنع من الكالم فيهم ففي القلب من رفعه شيء 
ذم من تكلم فيهم بغري علم أو ضرب األحاديث فيهم بعضها ببعض كما فعل مع الذين وباجلملة فإمنا يدل على 

  أنكر عليهم كالمهم يف القدر وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فال يذم 
  القول الثاين أن أطفال املشركني يف النار 

أمحد وسبب غلطة أن وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أمحد قال شيخنا وهو غلط منه على 
أمحد سئل عنهم فقال هم على احلديث قال القاضي أراد حديث خدجية إذ سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن 

  أوالدها الذين ماتوا قبل اإلسالم فقال إن شئت أمسعتك تضاغيهم يف النار 
  شة اهللا أعلم مبا كانوا عاملني قال شيخنا وهذا حديث موضوع وأمحد أجل من أن حيتج مبثله وإمنا أراد حديث عائ

  والقول الثالث أهنم يف اجلنة واحتج هؤالء حبديث مسرة الذي رواه البخاري 
واحتجوا بقوله تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وبقوله كلما ألقى فيها فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير 

ن شيء فهذا دليل على أن كل فوج يلقى يف النار ال بد وأن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل اهللا م
  يكونوا قد جاءهم النذير وكذبوه وهذا ممتنع يف حق األطفال 

  واحتجوا بقوله تعاىل إلبليس ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني 

  قالوا فإذا امتألت منه ومن أتباعه مل يبق فيها موضع لغريهم 
  ن على اهللا حجة بعد الرسل واحتجوا بقوله لئال يكو

قالوا فاهللا تعاىل ال يعذب أحدا إال بذنبه فالنار دار عدله ال يدخلها أحد إال بعمل وأما اجلنة فدار فضله يدخلها بغري 
  عمل وهلذا ينشيء للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهموه 

هلا خلقا يسكنهم إياها فغلط من الراوي وأما احلديث الذي ورد يف بعض طرق البخاري وأما النار فينشيء اهللا 
  انقلب عليه لفظه وإمنا هو وأما اجلنة فإن اهللا ينشيء هلا خلقا وقد ذكره البخاري وسياق احلديث يدل على ذلك 

قالوا وأما حديث عائشة واألسود بن سريع فليس فيه أهنم يف النار وإمنا فيه أهنم من آبائهم تبع هلم يف احلكم وأهنم 
  بوا يف البينات مل يضمنوا بدية وال كفارة وهذا ظاهر يف حديث األسود إذا أصي

  وأما حديث عائشة فقد ضعفه غري واحد 
  قالوا وحديث خدجية باطل ال يصح 

  والقول الرابع أهنم بني اجلنة والنار إذ ال معصية هلم توجب دخول النار وال إسالم يوجب هلم دخول اجلنة 
 دار للقرار إال اجلنة والنار وأما األعراف فإن مآل أصحاهبا إىل اجلنة كما قاله وهذا أيضا ليس بشيء فإنه ال

  الصحابة 
والقول اخلامس أهنم حتت املشيئة جيوز أن يعذهبم وأن ينعمهم وأن يعذب بعضا وهذا قول كثري من املثبتني للقدر 

  وقول اجلربية ونفاة التعليل واحلكم 
  نة وخدمهم وقد روى يف ذلك حديث ال يثبت والقول السادس أهنم ولدان أهل اجل

  والقول السابع أن حكمهم حكم اآلباء يف الدنيا واآلخرة فال حكم هلم غري حكم آبائهم 
  فكما هم تبع ألبائهم يف الدنيا كذلك هم هلم تبع يف اآلخرة 

ه وقد روى يف هذا من والقول الثامن أهنم ميتحنون يف اآلخرة فمن أطاع منهم أدخله اهللا اجلنة ومن عصى عذب



  حديث األسود بن سريع وأيب هريرة وغريمها وهي أحاديث يشد بعضها بعضا 
  وهذا أعدل األقوال وبه جيتمع مشل األدلة وتتفق األحاديث يف هذا الباب 

  وعلى هذا فيكون بعضهم يف اجلنة كما يف حديث مسرة وبعضهم يف النار كما دل عليه حديث عائشة 
  اهللا عليه و سلم يدل على هذا فإنه قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني إذ خلقهم  وجواب النيب صلى

ومعلوم أن اهللا ال يعذهبم بعلمه فيهم ما مل يقع معلومه فهو إمنا يعذب من يستحق العذاب على معلومه وهو متعلق 
  علمه السابق فيه ال على علمه اجملدد وهذا العلم يظهر معلومه يف الدار اآلخرة 

 قوله اهللا أعلم مبا كانوا عاملني إشارة إىل أنه سبحانه كان يعلم مما كانوا عاملني لو عاشوا وأن من يطيعه وقت ويف
االمتحان كان ممن يطيعه لو عاش يف الدنيا ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش يف الدنيا فهو دليل على تعلق 

  علمه مبا مل يكن لو كان كيف كان يكون 
  ا قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم قبل أن يعلمه اهللا مبصريهم ومستقرهم وقيل إمن

  وليس بشيء فإنه ال تعرض يف هذا املستقر كما تقدم 
  وقيل معناه اهللا أعلم على أي دين عييتهمم 

   أعلم لو عاشوا وبلغوا العمل فأما إذا عدم فيهم العمل منهم يف رمحة اهللا وهذا بعيد من داللة اللفظ عليه واهللا
١٣   

ذكر الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا حديث العباس الذي فيه ذكر بعد ما بني مساء ومساء مث قال قد رد هذا 
  احلديث بشيئني 

  أحدمها بأن فيه الوليد بن أيب ثور وال حيتج به 
صلى اهللا عليه و سلم جالس  والثاين مبا رواه الترمذي من حديث قتادة عن احلسن عن أيب هريرة قال بينما نيب اهللا

يف أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم هل تدرون ما هذا قالوا اهللا ورسوله أعلم قال 
  هذا العنان 

هذه روايا األرض يسوقها اهللا تعاىل إىل قوم ال يشكرونه وال يدعونه مث قال هل تدرون ما فوقكم قالوا اهللا ورسوله 
  إهنا الرقيع سقف حمفوظ وموج مكفوف أعلم قال 

مث قال هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا اهللا ورسوله أعلم قال بينكم وبينها مخسمائة سنة مث قال هل تدرون ما 
  فوق ذلك قالوا اهللا ورسوله أعلم 

السماء واألرض قال فإن فوق ذلك مساءين ما بينهما مخسمائة سنة حىت عد سبع مسوات ما بني كل مساءين كما بني 
مث قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا اهللا ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبني السماء بعد ما بني 

  السمائني مث قال هل تدرون ما الذي حتتكم قالوا اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا األرض 
  مث قال هل تدرون ما الذي حتت ذلك قالوا اهللا ورسوله أعلم 

ن حتتها أرض أخرى بينهما مسرية مخسمائة سنة حىت عد سبع أرضني بني كل أرضني مسرية مخسمائة سنة مث قال فإ
قال والذي نفس حممد بيده لو أنكم دليتم حببل إىل األرض السفلي هلبط على اهللا مث قرأ هو األول واآلخر والظاهر 

  والباطن وهو بكل شيء عليم 
  ضعني يف ذكر بعد املسافة بني السموات ويف نفي اختصاص الرب بالفوقية قالوا هذا خالف حديث العباس يف مو



قالوا املثبتون أما رد احلديث األول بالوليد بن أيب ثور ففاسد فإن الوليد مل ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان 
  كالمها عن مساك ومن طريقه رواه أبو داود ورواه أيضا عمرو بن أيب 

من حديثه رواه الترمذي عن عبد بن محيد حدثنا عبد الرمحن بن سعد عن عمرو بن قيس قال قيس عن مساك و
الترمذي قال عبد بن محيد مسعت حيىي بن معني يقول أال تريدون ابن عبد الرمحن بن سعد أن حيج حىت نسمع منه 

  هذا احلديث 
  ورواه الوليد بن أيب ثور عن مساك ومن حديثة رواه ابن ماجه يف سننه 

  فأي ذنب للوليد يف هذا وأي تعلق عليه وإمنا ذنبه راويته ما خيالف قول اجلهمية 
  وهي علته املؤثرة عند القوم 

وأما معارضته حلديث احلسن عن أيب هريرة ففاسدة أيضا فإن الترمذي ضعف حديث احلسن هذا وقال فيه غريب 
   يسمع احلسن من أيب هريرة فقط قال ويروى عن أيوب ويونس ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا مل

  قال الترمذي فسر بعض أهل العلم هذا احلديث فقالوا إمنا معناه هبط على علم اهللا 

  وقدرته وسلطانه وعلم اهللا وقدرته وسلطانه يف كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه يف كتابه 
أيب حنيفة رمحه اهللا يف قوله تعاىل وهو  وهذا التفسري الذي ذكره الترمذي يشبه التفسري الذي حكاه البيهقي عن

معكم أينما كنتم فإنه قال أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا أبو حممد بن احلباب أخربنا أمحد بن جعفر بن 
نصر حدثنا حيىي بن يعلى قال مسعت نعيم بن محاد يقول مسعت نوح بن أيب مرمي يقول كنا عند أيب حنيفة أول ما 

ته امرأة من ترمذ كانت جتالس جهما فدخلت الكوفة فأظنين أول ما رأيت غليها عشرة اآلالف من ظهر إذ جاء
الناس يدعون إىل رأيها فقيل هلا إن ههنا رجال نظر يف املعقول يقال له أبو حنيفة فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس 

عة أيام ال جييبها مث خرج إلينا وقد وضع املسائل وقد تركت دينك أين إهلك الذي تعبده فسكت عنها مث مكث سب
  كتابا إن اهللا تعاىل يف السماء دون األرض 

  فقال له رجل أرأيت قول اهللا تعاىل وهو معكم قال هو كما تكتب إىل الرجل إين معك وأنت غائب عنه 
  قال البيهقي فقد أصاب أبو حنيفة رمحه اهللا فيما نفى عن اهللا تعاىل من الكون يف األرض 

  يما ذكر من تأويل اآلية تبع مطلق السمع يف قوله إن اهللا عز و جل يف السماء وف
  هذا لفظه يف كتاب األمساء والصفات 

  قالوا وأما اختالف مقدار املسافة يف حديثي العباس وأيب هريرة فهو مما يشهد بتصديق كل 

  منهما لآلخر فإن املسافة خيتلف تقديرها 
ها فسري الربيد مثال يقطع بقدر سري ركاب اإلبل سبع مرات وهذا معلوم بالواقع حبسب اختالف السري الواقع في

فما تسريه اإلبل سريا قاصدا يف عشرين يوما يقطعه الربيد يف ثالثة فحيث قدر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالسبعني 
نه سري اإلبل والركاب فكل أراد به السري السريع سري الربيد وحيث قدر باخلمسمائة أراد به السري الذي يعرفو

  منهما يصدق اآلخر ويشهد بصحته ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا 

  ذكر الشيخ ابن القيم رمحه اهللا حديث ابن إسحاق الذي فيه وإن عرشه فوق مساواته كالقبة وتعليل املنذري له 
  يف رد احلديث  مث قال قال أهل اإلثبات ليس يف شيء من هذا مستراح لكم



  أما محلكم فيه على ابن إسحاق فجوابه أن ابن إسحاق باملوضع الذي جعله اهللا من العلم واألمانة 
قال علي بن املديين حديثه عندي صحيح وقال شعبة ابن إسحاق أمري املؤمنني يف احلديث وقال أيضا هو صدوق 

  وقال علي بن املديين أيضا مل أجد له سوى حديثني منكرين 
  وهذا يف غاية الثناء واملدح إذ مل جيد له عل كثرة ما روى إال حديثني منكرين 

وقال علي أيضا مسعت ابن عيينة يقول ما مسعت أحدا يتكلم يف ابن إسحاق إال يف قوله القدر وال ريب أن أهل 
  عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم 

ول قال الزهري ال يزال هبذه احلرة علم ما دام هبا ذلك وقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم مسعت الشافعي يف
  األحول يريد ابن إسحاق 

وقال يعقوب بن شيبة سألت حيىي بن معني كيف ابن إسحاق قال ليس بذاك قلت ففي نفسك من حديثه شيء قال 
  ال كان صدوقا 

  دثني وقال يزيد بن هارون مسعت شعبة يقول لو كان يل سلطان ألمرت ابن إسحاق على احمل
وقال ابن عدي قد فتشت أحاديث ابن إسحاق الكبري فلم أجد يف حديثه ما يتهيأ أن نقطع عليه بالضعف ورمبا 

  أخطأ أو وهم كما خيطيء غريه ومل يتخلف يف الرواية عند الثقات واألئمة وهو ال بأس به 

  وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي ابن إسحاق ثقة 
  يث ذكرها البن إسحاق يف صحيحه وقد استشهد مسلم خبمسة أحاد

وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث ابن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف 
  قال كنت ألقي من املذي شدة فأكثر االغتسال منه احلديث 

ابن إسحاق يف الدنيا قال الترمذي هذا حديث صحيح ال نعرفه إال من حديث ابن إسحاق فهذا حكم قد تفرد به 
  وقد صححه الترمذي 

فإن قيل فقد كذبه مالك فقال أبو قالبة الرقاشي حدثين أبو داود سليمان ابن داود قال قال حيىي بن القطان أشهد 
  أن حممد بن إسحاق كذاب 

ك قال قلت وما يدريك قال قال يل وهب فقلت لوهب وما يدريك قال قال يل مالك بن أنس فقلت ملالك وما يدري
قال يل هشام بن عروة قال قلت هلشام وما يدريك قال حدث عن امرأيت فاطمة بنت املنذر وأدخلت عليها وهي 

  بنت تسع وما رآها رجل حىت لقيت اهللا قيل هذه احلكاية وأمثاهلا هي اليت غرت من اهتمه بالكذب 
ين وقد اهتم بالكذب فال جيوز القدح يف وجواهبا من وجوه أحدها أن سليمان بن داود راويها عن حيىي هو الشاذكو

  الرجل مبثل رواية الشاذكوين 
الثاين أن يف احلكاية ما يدل على أهنا كذب فإنه قال أدخلت فاطمة علي وهي بنت تسع وفاطمة أكرب من هشام 

  بثالث عشر سنة ولعلها مل تزف إليه إال وقد زادت على العشرين 
  و بضع ومخسني سنة وملا أخذ عنها ابن إسحاق كان هلا حن

  الثالث أن هشاما إمنا نفى رؤيته هلا ومل ينف مساعه منها ومعلوم أنه ال يلزم من انتفاء 

الرؤية انتفاء السماع قال اإلمام أمحد لعله مسع منها يف املسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فأي شيء 
  يف هذا فقد كانت امرأة كربت وأسنت 



  سألت ابن املديين عن ابن إسحاق فقال حديثه عندي صحيح  وقال يعقوب بن شيبة
قلت فكالم مالك فيه قال مالك مل جيالسه ومل يعرف وأي شيء حدث باملدينة قلت فهشام بن عروة قد تكلم فيه 
قال الذي قال هشام ليس حبجة لعله دخل على امرأته وهو غالم فسمع منها فإن حديثه ليتبني فيه الصدق يروي 

ل حدثين أبو الزناد ومرة يقول ذكر أبو الزناد ويقول حدثين احلسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن مرة يقو
  شعيب يف سلف وبيع وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب 

  فصل وأما قولكم إنه مل يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة فعلى تقدير العلم

  هبذا النفي ال خيرج 

قي يعقوب ومسع منه ويف الصحيح قطعة من االحتجاج بعنعنة املدلس كأيب الزبري احلديث عن كونه حسنا فإنه قد ل
  عن جابر وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر كثرية لذلك 

وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ومل يرو عنه كحد من أصحاب الصحيح فهذا ليس بعلة باتفاق احملدثني فإن 
حتجوا به وهو غري خمرج عنه يف الصحيحني وهذا هو اجلواب عن تفرد يعقوب مل يضعفه أحد وكم من ثقة قد ا

  حممد بن جبري عنه فإنه ثقة 
وأما قولكم إن ابن إسحاق اضطرب فيه إىل آخره فقد اتفق ثالثة من احلفاظ وهم عبد األعلى وابن املثىن وابن 

بة وجبري بن حممد عن أبيه يسار على وهب ابن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عت
وخالفهم أمحد بن سعيد الدمياطي فقال عن وهب بن جرير عن أبيه مسعت حممد ابن إسحاق حيدث عن يعقوب بن 
عتبة عن جبري فإما أن يكون الثالثة أوىل وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبري بن حممد فسمعه منه ابن إسحاق مث 

هني وقد قيل إن الواو غلط وأن الصواب عن يعقوب ابن عتبة عن جبري مسعه من جبري نفسه فحدث به على الوج
  بن حممد عن أبيه واهللا أعلم 

  وأما قولكم إنه اختلف يف لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم مل يذكر لفظة به فليس يف 

  هذا اختالف يوجب رد احلديث فإذا زاد بعض احلفاظ لفظة مل ينفها غريه 
  هنا ال تكون موجبة لرد احلديث ومل يرو ما خيالفا فإ

  فهذا جواب املنتصرين هلذا احلديث 
  قالوا 

  وقد روى هذا املعىن عن النيب من غري حديث ابن إسحاق 
فقال حممد بن عبد اهللا الكويف املعروف مبطني حدثنا عبد اهللا ابن احلكم وعثمان قاال حدثنا حيىي عن إسرائيل عن أيب 

عن عمر قال أتت النيب امرأة فقالت ادع اهللا أن يدخلين اجلنة فعظم أمر الرب مث قال  إسحاق عن عبد اهللا بن خليفة
إن كرسيه فوق السموات واألرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع مث قال بأصابعه فجمعها وإن له 

  أطيطا كأطيط الرحل احلديث فإن قيل عبد اهللا بن احلكم وعثمان ال يعرفان 
  ل مها ثقتان مشهوران عثمان بن أيب شيبة وعبد اهللا بن احلكم القطواين ومها من رجال الصحيح قيل ب

ويف الصحيحني من حديث أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ملا قضى اهللا اخللق كتب يف 
  كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رمحيت غلبت غضيب 



  على العرش  ويف لفظ البخاري هو وضع عنده
  ويف لفظ له أيضا فهو مكتوب فوق العرش 

  ووضع مبعىن موضوع مصدر مبعىن املفعول كنظائره 
ويف صحيح البخاري أيضا من حديث محاد بن زيد عن ثابت البناين عن أنس قال كانت زينب تفخر على أزواج 

  النيب وتقول زوجكن أهاليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مسوات 
  اري كانت تقول أنكحين اهللا يف السماء ويف لفظ للبخ

ويف الصحيحني من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا من تصدق بعدل مترة من كسب طيب وال 
يصعد إىل اهللا إال الطيب فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل لفظ 

  البخاري 
حيحني من حديث مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب أنه قال يتعاقبون فيكم مالئكة ويف الص

بالليل ومالئكة بالنهار وجيتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم اهللا وهو أعلم هبم 
م يصلون ورواه البيهقي بإسناد الصحيح وقال مث كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وه

  يعرج إليه الذين باتوا فيكم وقال أخرجاه يف الصحيح 

ويف الصحيحني قصة سعد بن معاذ وحكمه يف بين قريظة وقول النيب لقد حكمت فيهم حبكم امللك ورواه البيهقي 
د حكم فيهم اليوم حبكم اهللا الذي حكم به من حديث سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه وفيه فقال النيب لق

  من فوق سبع مسوات 
وقال ابن إسحاق يف حديثه لقد حكمت فيهم حبكم اهللا الذي حكم به من فوق سبعة أرقعة والرقيع من أمساء 

  السماء وقد تقدم 
كم تعبد  وروى الترمذي واإلمام أمحد من حديث احلسن عن عمران بن حصني قال قال رسول اهللا أليب يا حصني

اليوم إهلا قال أيب سبعة ستة يف األرض وواحدا يف السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي يف السماء قال 
  يا حضني أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتني ينفعانك 

 من شر قال فلما أسلم حصني قال يا رسول اهللا علمين الكلمتني اللتني وعدتين قال قل اللهم أهلمين رشدي وأعذين
  نفسي 

  وقد ثبت عن النيب أنه شهد للجارية باإلميان حيث أقرت بأن اهللا يف السماء وحديثها يف صحيح مسلم 

وثبت عنه يف الصحيح أنه جعل يشري بأصبعه إىل السماء يف خطبته يف حجة الوداع وينكسها إىل الناس ويقول اللهم 
  يقال السماء قبلة الدعاء أشهد وكان مستشهدا باهللا حينئذ مل يكن داعيا حىت 

ويف الصحيحني من حديث عبد الرمحن بن أيب نعيم قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول بعث علي بن أيب طالب إىل 
رسول اهللا من اليمن بذهيبة يف أدمي مقروظ مل حتصل من تراهبا فقسمها بني أربعة نفر بني عيينة بن بدر واألقرع ابن 

ما علقمة بن عالثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا أحق هبذا من هؤالء حابس وزيد اخليل والرابع إ
  فبلغ ذلك النيب فقال أال تؤمنوين وأنا أمني من يف السماء يأتيين خرب السماء صباحا ومساء 

أمرك يف وسيأيت إن شاء اهللا حديث أيب الدرداء مسعت رسول اهللا يقول ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك 



  السماء واألرض كما رمحتك يف السماء احلديث رواه أبو داود يف الطب 
وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس موىل لعبد اللهابن عمرو بن العاص عن عبد اهللا بن عمرو 

صحيح وسيأيت يف  أن رسول اهللا قال ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء رواه الترمذي وقال حديث حسن
  كتاب األدب 

ويف صحيح ابن حبان عن أيب عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النيب قال إن ربكم حي كرمي يستحي من 
  عبده إذا رفع يديه إليه أي يردمها صفرا 

 وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أيب رزين العقيلي
قال قلت يا رسول اهللا أين كان ربنا تبارك وتعاىل قبل أن خيلق السموات واألرض قال كان يف عماء ما فوقه هواء 

وما حتته هواء مث خلق العرش مث استوى عليه هذا لفظ البيهقي وهذا اإلسناد صححه الترمذي يف موضع وحسنه يف 
  موضع 

نا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن فصححه يف الرؤيا أخربنا احلسن بن علي اخلالل حدث
  عدس عن عمه أيب رزين العقيلي قال قال رسول اهللا رؤيا املؤمن جزء 

من أربعني جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما مل حيدث هبا فإذا حدث هبا وقعت قال وأحسبه قال ال حتدث هبا 
  ديث حسن صحيح إال لبيبا أو حبيبا قال الترمذي هذا ح

  قال ابن القطان فيلزمه تصحيح احلديث األول أو االقتصار على حتسني الثاين يعين ألن اإلسناد واحد 
قال فإن قيل لعله حسن األول ألنه من رواية محاد بن سلمة وصحح الثاين ألنه من رواية شعبة وفضل ما بينهما يف 

  احلفظ بني 
ماال حيصى وهو موضع ال نظر فيه عنده وال عند أحد من أهل العلم فإنه قلنا قد صحح من أحاديث محاد بن سلمة 

  إمام وكان عند شعبة من تعظيمه وإجالله ما هو معلوم 
وروى البيهقي عن احلاكم عن األصم عن حممد بن إسحاق الصنعاين حدثنا يزيد بن هارون أخربنا جرير بن حازم 

ناس من أصحابه فلقيته عجوز واستوقفته فوقف عليها فوضع يده عن أيب يزيد املديين أن عمر بن اخلطاب مر يف 
  على منكبيها حىت قضت حاجتها فلما فرغت قال له رجل حبست رجاالت قريش على هذه العجوز 

قال وحيك تدري من هذه هذه عجوز مسع اهللا عز و جل شكواها من فوق سبع مسوات واهللا لو استوقفتين إىل الليل 
  آيت صالة مث أعود عليها لوقفت عليها إال أن 

قال البيهقي وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن علي اجلوهري حدثنا إبراهيم بن اهليثم حدثنا 
حممد بن كثري املصيصي قال مسعت األوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن اهللا تعاىل فوق عرشه ونؤمن مبا 

  صفاته وردت به السنة من 
  وقال البخاري يف الصحيح قال أبو العالية استوى إىل السماء ارتفع فسوى خلقهن 

  وقال جماهد استوى عال 
وقال أبو احلسن علي بن حممد الطربي من كبار أصحاب أيب احلسن األشعري واهللا يف السماء فوق كل شيء مستو 

  تقول  على عرشه مبعىن أنه عال عليه ومعىن االستواء االعتالء كما



استويت على ظهر الدابة واستويت على السطح مبعىن علوته واستوت الشمس على رأسى واستوى الطري على قمة 
رأسي مبعىن عال يعين عال يف اجلو فوجد فوق رأسي فالقدمي سبحانه عال على عرشه ال قاعد وال قائم وال مماس وال 

  مباين عن العرش هذا كالمه حكاه عنه البيهقي 
ى احلسن بن حممد الطربي عن أيب عبد اهللا نفطويه النحوي قال أخربين أبو سليمان قال كنا عند ابن قال ورو

  األعرايب فأتاه رجل فقال يا أبا عبد اهللا ما معىن الرمحن على العرش استوى قال إنه مستو على عرشه كما أخرب 
ك العرب ال تقول استوىل فالن على الشيء حىت فقال الرجل إمنا معىن استوى استوىل فقال له ابن األعرايب ما يدري

  يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل قد استوىل عليه واهللا تعاىل ال مضاد له فهو على عرشه كما أخرب 
وقال حيىي بن إبراهيم الطليطلي يف كتاب سري الفقهاء حدثين عبد امللك بن حبيب عن عبد اهللا بن املغرية عن 

براهيم قال كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر وكانوا يقولون اهللا هو الدهر وكانو الثوري عن األعمش عن إ
  يكرهون قول الرجل رغم أنفي هللا 

وإمنا يرغم أنف الكافر قال وكانو يكرهون قول الرجل ال والذي خامته على فمي أمنا خيتم على الكافر وكانوا 
  كل مكان يكرهون قول الرجل واهللا حيث كان أو إن اهللا ب

  قال أصبغ وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته 
  وقال ابن عبد الرب يف التمهيد واالستذكار قال مالك اهللا يف السماء وعلمه يف كل مكان 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب املالكي األشعري يف رسالته املشهورة اليت مساها رسالة اجليدة وأن اهللا سبحانه شاء 
ما قال تعاىل فعال ملا يريد وقال يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقال إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن مريد ك

نقول له كن فيكون وإن اهللا مستو على عرشه ومستول على مجيع خلقه كما قال تعاىل الرمحن على العرش استوى 
  بغري مماسة وال كيفية وال جماورة 

ام السنة يف وقته أبو عمر يوسف بن عبد الرب يف كتابيه التمهيد واالستذكار يف شرح حديث وقال حافظ املغرب إم
  مالك عن ابن شهاب عن األغر وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب قال ينزل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا احلديث 

السماء على العرش من فوق سبع مسوات قال أبو عمر وهذا لفظه يف االستذكار فيه دليل على أن اهللا عز و جل يف 
كما قالت اجلماعة وهو من حجتهم على املعتزله واجلهمية يف قوهلم إن اهللا تعاىل يف كل مكان وليس على العرش 
والدليل على صحة ما قاله أهل احلق يف ذلك قول اهللا عز و جل الرمحن على العرش استوى وقوله مث استوى إىل 

تعاىل إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله فلما جتلى ربه السماء وهي دخان وقوله 
للجبل وقال أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض وقال سبح اسم ربك األعلى وهذا من العلو وكذلك قوله 

  هم العلي العظيم و والكبري املتعال و رفيع الدرجات ذو العرش خيافون رهبم من فوق
وقال جل ذكره يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه وقوله تعرج املالئكة والروح إليه وقوله لعيسي إين 

  متوفيك ورافعك إيل وقوله بل رفعه اهللا إليه 
وقال فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وقال ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وقال أأمنتم من السماء 

معناه من على السماء يعين على العرش وقد تكون يف مبعىن على أال ترى إىل قوله تعاىل فسيحوا يف األرض أي ف
  على األرض 

  وكذلك قوله ألصلبنكم يف جذوع النخل أي على جذوع النخل 
  وهذا كله يعضده قوله تعاىل تعرج املالئكة والروح إليه وما كان 



  الباب مثله مما تلونا من اآليات يف هذا 
  فهذه اآليات وغريها كلها واضحة يف إبطال قول املعتزلة 

  وأما ادعاؤهم اجملاز يف االستواء وقوهلم استوى مبعىن استوىل 
  فال معىن له 

  ألنه غري ظاهر يف اللغة 
  ومعىن االستيالء يف اللغة املغالبة 

  واهللا ال يغلبه وال يعلوه أحد 
  وهو الواحد الصمد 
حيمل على حقيقته حىت يكون اتفاق من األمة أنه أريد به اجملاز إذا ال سبيل إىل اتباع ما أنزل ومن حق الكالم أن 

إلينا من ربنا إال على ذلك وإمنا يوجه كالم اهللا إىل األشهر واألظهر من وجوهه ما مل مينع من ذلك ما جيب له 
  التسليم 

  ولو ساغ ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات 
  ل اهللا أن خياطب عباده يف كتابه العريب إال مبا يفهمه العرب يف معهود خماطبتها مما يصح معناه عند السامعني وج

  واالستواء يف اللغة معلوم مفهوم وهو العلو واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه 
  قال أبو عبيدة يف قوله تعاىل استوى قال عال 

  لدابة واستويت فوق البيت وتقول العرب استويت فوق ا
  قال أبو عمرو االستقرار يف العلو 
  وهبذا خاطبنا عز و جل يف كتابه 

فقال لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال واستوت على اجلودي وقال فإذا استويت 
  أنت ومن معك على الفلك 

  وقال الشاعر 

  جم اليماين فاستوى وهذا ال جيوز أن يتأول فيه أحد أن معناه استوىل فأوردهتم مأسفا قعره وقد حلق الن
  ألن النجم ال يستويل 

وقد ذكر النضر بن مشيل وكان ثقة مأمونا جليال يف علم الديانة واللغة قال حدثين اخلليل وحسبك باخلليل قال 
  رد علينا السالم وقال لنا استووا أتيت أبا ربيعة األعرايب وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا ف

  فبقينا متحريين 
  ومل ندرك ما قال 

  فقال لنا أعرايب إىل جنبه أمركم أن ترتفعوا 
  قال اخلليل هو من قول اهللا عز و جل مث استوى إىل السماء وهي دخان فصعدنا إليه 

محن على العرش استوى استوىل على وأما من نزع منهم حبديث عبد اهللا بن واقد الواسطي بإسناده عن ابن عباس الر
  مجيع بريته فال خيلو منه مكان 

  فاجلواب أن هذا حديث منكر ونقلته جمهولون ضعفاء وهم ال يقبلون أخبار اآلحاد العدول 
فكيف يسوغ هلم االحتجاج مبثل هذا من احلديث لو عقلوا أو أنصفوا أما مسعوا اهللا عز و جل يقول وقال فرعون يا 



 صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا فدل على أن هامان ابن يل
  موسى كان يقول إهلي يف السماء وفرعون يظنه كاذبا 

وقال أمية بن أيب الصلت فسبحان من ال يقدر اخللق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش 
وتسجد قال أبو عمر بن عبد الرب وإن احتجوا بقوله تعاىل وهو الذي يف السماء السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه 

  إله وفياألرض إله وتقوله وهو اهللا يف السموات ويف األرض وبقوله ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم اآلية 
  قيل هلم ال خالف بيننا وبينكم وبني سائر األمة أنه سبحانه ليس يف األرض دون السماء 

  فوجب محل هذه اآلية على املعىن الصحيح اجملمع عليه 
  وذلك أنه سبحانه يف السماء إله معبود من 

  أهل السماء وأنه سبحانه يف األرض إله معبود مستحق للعبادة من أهل األرض 
  وكذلك قال أهل العلم بالتفسري وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش 

  واالختالف يف ذلك ساقط 
  اس به من ساعده الظاهر وأسعد الن

  وأما قوله ويف األرض إله فاالمجاع واالتفاق قدبني املراد أنه معبود من أهل األرض 
  فتدبر هذا فإنه قاطع 

ومن احلجة أيضا على أنه تبارك وتعاىل على العرش فوق السموات أن املوحدين أمجعني من العرب والعجم إذا 
  ووجوههم إىل السماء فيستغيثون رهبم تبارك وتعاىل  كرهبم أمر ونزلت هبم شدة رفعوا أيديهم

  وهذا أشهر عند العامة واخلاصة من أن حيتاج فيه إىل أكثر من حكايته 
  ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال أنكره عليهم مسلم 

  وقد قال النيب لألمة اليت أراد موالها عتقها 
  فاختربها رسول اهللا ليعلم إن كانت مؤمنة أم ال 

  فقال هلا أين اهللا فأشارت إىل السماء مث قال هلا من أنا قالت رسول اهللا 
  قال اعتقها فإهنا مؤمنة 

  فاكتفى رسول اهللا برفعها رأسها إىل السماء واستغىن بذلك عما سواه 
  هذا لفظ أيب عمر يف االستذكار 

  وذكره يف التمهيد أطول منه 
وأبو سعيد بن أيب عمرو حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا هرون بن وقال البيهقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ 

سليمان حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا قال بني مساء 
م وبني الدنيا واليت تليها مخسمائة عام وبني كل مساء مخسمائة عام وبني السماء السابعة والكرسي مخسمائة عا

  الكرسي وبني املاء مخسمائة عام والكرسي فوق املاء 
  واهللا عز و جل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه 

قال ورواه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال ما بني 
  السماءإىل األرض مسرية مخسمائة عام 



سرية مخسمائة عام وغلظ كل مساء مسرية مخسمائة عام مث ما بني السماء السابعة وبني الكرسي مث بني كل مساءين م
  مسرية مخسمائة عام وما بني الكرسي واملاء مخسمائة عام والكرسي فوق املاء واهللا فوق العرش 

  وال خيفى عليه شيء من أعمالكم 
هيم بن حممد قال حدثين موسى بن عبيد قال حدثين أبو وقال الشافعي يف كتاب األم ورويناه يف مسنده أخربنا إبرا

األزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد اهللا بن عبيد بن عمري أنه مسع أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول أتى 
  جربيل النيب مبرآة بيضاء فيها نكتة 

  فقال النيب ما هذه فقال هذه اجلمعة فضلت هبا أنت وأمتك 
تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خري وفيها ساعة ال يوافقها مؤمن يدعو اهللا خبري إال استجيب له والناس لكم فيها 

  وهو عندنا يوم املزيد 
  فقال النيب يا جربيل وما يوم املزيد فقال إن ربك اختذ يف الفردوس واديا أفيح فيه كثيب من مسك 

مالئكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيني وحف تلك فإذا كان يوم اجلمعة أنزل اهللا تبارك وتعاىل ما شاء من 
  املنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون 

  فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبان فيقول اهللا عز و جل أنا ربكم صدقتكم وعدي فسلوين أعطكم 
  فيقولون ربنا نسألك رضوانك 
  ما متنيتم ولدي مزيد  فيقول قد رضيت عنكم ولكم

  فهم حيبون يوم اجلمعة ملا يعطيهم فيه رهبم من اخلري 
  وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعاىل على العرش 

  وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة 
  قال الشافعي وأخربنا إبراهيم بن حممد قال حدثين أبو عمران إبراهيم بن اجلعد عن أنس بن مالك شبيها به 

  حتج به الشافعي يف فضل اجلمعة وكان حسن القول يف إبراهيم بن حممد شيخه ا
  واحلديث له طرق عديدة 

ورواه أبو اليمان احلكم بن نافع حدثنا صفوان قال قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال رسول اهللا أتاين جربيل 
  فذكره 

  نيب ورواه حممد بن شعيب عن عمر موىل عفرة عن أنس بن مالك عن ال
  ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمري عن أنس عن النيب 

  وقد مجع أبو بكر بن أيب داود طرقه وقال أبو طيبة امسه رجاء بن احلرث ثقة وعثمان بن عمري يكىن أبا اليقظان 
وقد تواترت األحاديث الصحيحة اليت أمجعت األمة على صحتها وقبوهلا بأن النيب عرج به إىل ربه وأنه جاوز 

لسموات السبع وأنه تردد بني موسى وبني اهللا عز و جل مرارا يف شأن الصالة وختفيفها وهذا من أعظم احلجج ا
  على اجلهمية فإهنم ال يقولون عرج هبم إىل ربه وإمنا يقولون عرج به إىل السماء 

من تائب فأتوب عليه هل وقد تواترت الرواية عن النيب بأن اهللا عز و جل ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا يقول هل 
  من مستغفر فأغفر له رواه بضعة وعشرون صحابيا 

ويف مسند اإلمام أمحد وسنن ابن ماجه من حديث حممد بن املنكدر عن جابر ابن عبد اهللا قال قال رسول اهللا بينا 
ن فوقهم فقال أهل اجلنة يف نعيمهم إذ سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعاىل قد أشرف عليهم م



  السالم عليكم يا أهل اجلنة 
قال وذلك قوله تعاىل سالم قوال من رب رحيم فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون إىل شيء من النعيم ما داموا 

  ينظرون إليه حىت حيجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم يف ديارهم 
مس كلمات فقال إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفض ويف الصحيحني عن أيب موسى قال قام فينا رسول اهللا خب

القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه ألحرقت 
  سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

حممد بن صاحل ابن هاينء يقول مسعت أبا بكر بن  قال أبو عبد اهللا احلاكم يف علوم احلديث يف النوع العشرين مسعت
إسحاق بن خزمية يقول من مل يقر بأن اهللا على عرشه قد استوى فوق سبع مسواته فهو كافر به يستتاب فإن تاب 

وإال ضربت عنقه وألقي على بعض املزابل حيث ال يتأذى املسلمون وال املعاهدون بننت ريح جيفته وكان ماله فيئا 
  حد من املسلمني إذ املسلم ال يرث الكافر ال يرثه أ

  كما قال النيب 
وقال بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال 

  مخسة إال هو سادسهم قاهلو اهللا عز و جل على العرش وعلمه معهم ذكره البيهقي 
يان بلغنا واهللا أعلم يف قوله عز و جل هو األول قبل كل شيء واآلخر بعد كل شيء وهبذا اإلسناد قال مقاتل بن ح

  والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء وإمنا يعين بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق 

  عرشه وهو بكل شيء عليم ذكره البيهقي أيضا 
ل علمه وذلك قوله إن اهللا بكل شيء عليم فيعلم قال وهبذا اإلسناد عن مقاتل بن حيان يف قوله إال هو معهم يقو

  جنواهم ويسمع كالمهم مث ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم 
وقال احلاكم مسعت أبا جعفر حممد بن صاحل بن هاينء يقول مسعت حممد بن نعيم يقول مسعت احلسن بن الصباح 

  ول سألت عبد اهللا بن املبارك البزار يقول مسعت علي بن احلسن بن شقيق يق
  قلت كيف نعرف ربنا قال يف السماء السابعة على عرشه 

قال احلاكم وأخربنا أبو بكر حممد بن داود الزاهد حدثنا حممد بن عبد الرمحن الشامي حدثين عبد اهللا بن أمحد بن 
رك يقول نعرف ربنا فوق سبع سيبويه املروزي قال مسعت علي بن احلسن بن شقيق يقول مسعت عبد اهللا بن املبا

  مسوات على العرش استوى بائن من خلقه وال نقول كما قالت اجلهمية إنه ها هنا وأشار إىل األرض 
وقال عبد اهللا بن سعيد بن كالب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك وأخرج من النظر واخلرب قول من قال ال هو 

نه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار اهللا داخل العامل وال خارجه فنفاه نفيا مستويا أل
نصا وقال يف ذلك مبا ال جيوز يف خرب وال معقول وزعم أن هذا هو التوحيد اخلالص والنفي اخلالص عندهم 

  واإلثبات اخلالص وهم عند أنفسهم قياسون هذا حكاية لفظه 
  أن اهللا تعاىل مستو على العرش  وقال اخلطايب يف كتاب شعار الدين القول يف

هذه املسألة سبيلها التوقيف احملض وال يصل إليها الدليل من غري هذا الوجه وقد نطق به الكتاب يف غري آية 
  ووردت به األخبار الصحيحة فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية غري جائز 

  معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة وقد قال مالك االستواء معلوم والكيف غري 



فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعاىل الرمحن على العرش استوى وقال مث استوى على العرش الرمحن وقال 
  رفيع الدرجات ذو العرش 

حاصبا  وقال أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء أن يرسل عليكم
وقال تعرج املالئكة والروح إليه وقال بل رفعه اهللا إليه وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال حكاية عن فرعون أنه 
قال يا هامان ابن يل صرحا لعلي أطلع إىل إله موسى فوقع قصد الكافر إىل اجلهة اليت أخربه موسى عنها ولذلك مل 

   طبقات األرض السفلي يطلبه يف طول األرض وال عرضها ومل ينزل إىل
فدل ما تلوناه من هذه اآلي على أن اهللا سبحانه يف السماء مستو على العرش ولو كان بكل مكان مل يكن هلذا 

التخصيص معىن وال فيه فائدة وقد جرت عادة املسلمني خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا رهبم عند االبتهال والرغبة 
  الستفاضة العلم عندهم بأن رهبم املدعو يف السماء سبحانه  إليه ويرفعوا أيديهم إىل السماء وذلك

  مث ذكر قول من فسر االستواء باالستيالء وبني فساده 
  وقال أبو احلسن األشعري يف كتاب مقاالت املصلني له يف باب ترمجته 

  باب اختالفهم يف الباري هل هو مكان دون مكان

  مثانية أمالم أم مثانية أصناف من املالئكة  أم ليس يف مكان أم يف كل مكان وهل محلة العرش
  اختلفوا يف ذلك على سبع عشرة مقالة 

مث قال وقال أهل السنة واحلديث ليس جبسم وال يشبه األشياء وأنه على العرش كما قال الرمحن على العرش 
  استوى 

  فال نتقدم بني يدي اهللا يف القول بال نقول استوى بال كيف 
  ويبقى وجه ربك  وأن له وجها كما قال

  وأن له يدين كما قال خلقت بيدي 
  وأن له عينني كما قال جتري بأعيننا 

  وأنه جييء يوم القيامة مالئكته كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا 
  وإنه ينزل إىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث 

  عن رسول اهللا ومل يقولوا شيئا إال ما وجدوه يف الكتاب أو جاءت به الرواية الثابتة 
  وقالت املعتزلة إن اهللا استوى على عرشه مبعىن استوىل 

  وقال بعد ذلك يف حكاية قول أهل السنة واحلديث هذه حكاية قول مجلة أصحاب احلديث وأهل السنة 

  مجلة ما عليه أصحاب احلديث وأهل السنة 
  لثقات عن رسول اهللا ال يردون من ذلك شيئا اإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وماجاء من عند اهللا وما رواه ا

  وأنه تعاىل إله واحد أحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ صاحبة وال ولدا 
  وأن حممدا عبده ورسوله 

  وأن اجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 



  عرش استوى وأن اهللا تعاىل على عرشه كما قال الرمحن على ال
  وأن له يدين بال كيف كما قال خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان 

  وأن له عينني بال كيف كما قال جتري بأعيننا 
  وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام 

ه مستو على مث ذكر مذهب عبد اهللا بن سعيد بن كالب فقال وكان يقول إن القرآن كالم اهللا وساقه إىل أن قال وأن
  عرشه كما قال وأنه تعاىل فوق كل شيء هذا كله لفظه يف املقاالت 

وقال أبو احلسن األشعري رمحه اهللا أيضا يف كتاب املوجز وإن قالوا أفتزعمون أن اهللا يف السماء قيل له قد نقول إن 
  ال املباينة هلا اهللا عال فوق العرش مستو عليه والعرش فوق السماء وال نصفه بالدخول يف األمكنة و

  وأما قوله تعاىل وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله فإن معناه 

  أنه إله أهل األرض وإله أهل السماء 
  وقد جاءت األخبار أن اهللا تبارك وتعاىل ينزل إىل مساء الدنيا كل ليلة فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها 

  ك وتعاىل ينزل إىل مساء الدنيا كما جاءت األخبار عن رسول اهللا أن اهللا تبار
فهذا الذي استقر عليه مذهب أيب احلسن يف كل كتبه كاملوجز واملقاالت واملسائل ورسالته إىل أهل الثغر واإلبانة أن 

  اهللا فوق عرشه مستو عليه وال يطلق عليه لفظ املباينة ألهنا عنده من لوازم اجلسم واهللا تعاىل منزه عن اجلسمية 
اعه أن نفيه للمباينة نفي للعلو واالستواء بطريق اللزوم فنسبه إليه وقال عليه ما هو قائل خبالفه وهذا فظن بعض أتب

  بني لكل منصف تأمل كالمه وطالع كتبه 
ويف كتاب السنة لعبد اهللا بن أمحد من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال تفكروا يف كل 

   فإن بني السموات السبع إىل كرسيه سبعة آالف نور وهو فوق ذلك شيء وال تفكروا يف ذات اهللا

ويف مسند احلسن بن سفيان من حديث ابن أيب مليكة عن ذكوان قال استأذن ابن عباس على عائشة فقالت ال 
ه حاجة يل بتزكيته فقال عبد الرمحن بن أيب بكر يا أختاه إن ابن عباس من صاحلي بنيك جاء يعودك قالت فائذن ل

فدخل عليها فقال يا أماه أبشري فواهللا ما بينك وبني أن تلقي حممدا واألحبة إال أن يفارق روحك جسدك كنت 
  أحب نساء النيب إليه ومل يكن رسول اهللا حيب إال طيبا 

قالت وأيضا قال هلكت قالدتك باألبواء فأصبح رسول اهللا يلتقطها فلم جيدوا ماء فأنزل اهللا عز و جل فتيمموا 
  يدا طيبا وكان ذلك بسببك وبركتك فأنزل اهللا تعاىل هلذه األمة من الرخص يف التيمم صع

وكان من أمر مسطح ما كان فأنزل اهللا تعاىل براءتك من فوق سبع مسوات فليس مسجد يذكر اهللا فية إال وبراءتك 
  تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار 

  اح أن عبد اهللا بن رواحة مشي ليلة إىل أمة له فناهلا وقال أبو عمر بن عبد الرب روينا من وجوه صح
فرأته امرأته فالمته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن اجلنب ال يقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد 
 اهللا حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق املاء طاف وفوق العرش رب العاملني فقالت امرأته آمنت باهللا

  وكذبت عيين وكانت ال حتفظ القرآن 



ويف تاريخ البخاري حدثنا حممد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال ملا قبض رسول اهللا دخل 
أبو بكر فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأيب أنت وأمي طبت حيا وميتا وقال من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات 

اللهفي السماء حي ال ميوت ويف مغازي األموي عن البكائي عن ابن إسحاق حدثين يزيد بن  ومن كان يعبد اهللا فإن
سنان عن سعيد بن األجرد عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عمرية قال خرجت مهاجرا إىل النيب فذكر 

  مت وتبعته حديثا طويال وفيه فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إهلهم يف السماء فأسل
ويف مسند أمحد عن يزيد بن هارون حدثنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا عن أخيه عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 

  عن أيب هريرة أن رجال أتى النيب جبارية سوداء أعجمية 
  فقال يا رسول اهللا إن على رقبة مؤمنة 

   فقال هلا رسول اهللا أين اهللا فأشارت بأصبعها إىل السماء
  فقال هلا من أنا فأشارت بأصبعها إىل رسول اهللا وإىل السماء 

  تعين أنت رسول اهللا 
  فقال أعتقها 

  وهذه غري قصة معاوية بن احلكم اليت يف صحيح مسلم 
  فقد شهد رسول اهللا باإلميان ملن شهد أن اهللا يف السماء وشهد عليه اجلهمية بالكفر 

د حدثنا ابن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن وقال أمحد يف مسنده حدثنا حسني بن حمم
أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب قال إن امليت حتضره املالئكة فإذا كان الرجل الصاحل قالوا اخرجي أيتها النفس 

  املطمئنة اخرجي محيدة وابشري بروح ورحيان ورب غري غضبان 
   يعرج إىل السماء فيستفتح هلا فيقال من هذا فيقال فالن بأحب أمسائه فال يزال يقال هلا ذلك حىت خترج مث

  فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة 
كانت يف اجلسد الطيب ادخلي محيدة وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان فال يزال يقال هلا ذلك حىت تنتهي 

ة قال قال رسول اهللا والذي نفسي بيده ما إىل السماء اليت فيها اهللا وذكر احلديث ويف صحيح مسلم عن أيب هرير
  من رجل يدعو امرأته إىل فراشه فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطا عليها حىت يرضى عنها 

ويف مسند احلارث بن أيب أسامة من حديث عبد الرمحن بن نسى عن عبادة ابن متيم عن معاذ بن جبل يرفعه إن اهللا 
  بو بكر يف األرض ليكره يف السماء أن خيطأ أ

وال تعارض بني هذا وبني ختطئة النيب له يف بعض تعبريه الرؤيا لوجهني أحدمها أن اهللا يكره ختطئة غريه من آحاد 
  األمة له ال ختطئة الرسول له يف أمر ما 

  فإن الصواب واحلق مع الرسول قطعا خبالف غريه من األمة 
  بل ما تنازع الصديق وغريه يف أمر إال كان الصواب مع الصديق  فإنه إذا خطأ الصديق مل يتحقق أن الصواب معه

  الثاين أن التخطئة هنا مرة منسوبة إىل اخلطأ الذي هو اإلمث دون اخلطأ الذي هو ضد التعمد واهللا أعلم 
وروى شعبة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس يرفعه إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره اهللا 

فوق سبع مسوات فيقول مالئكيت إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا فإن فتحتها له فتحت  من
له بابا من أبواب النار ولكن ازووها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله يقول من دهاين من سبين وما هي إال رمحة 

  رمحه اهللا هبا ذكره أبو نعيم 



سليم أيب جرى قال ركبت قعودا يل فأتيت املدينة فأخنت بباب املسجد فذكر ويف التعقبات من حديث جابر بن 
  حديثا طويال وفيه فقال رجل يا رسول اهللا ذكرت إسبال اإلزار فقد يكون بالرجل العرج أو الشيء فيستخفى منه 

ظر إليه الرب من قال ال بأس إىل نصف الساق أو إىل الكعبني إن رجال ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فيهما فن
  فوق عرشه فمقته فأمر األرض فأخذتة فهو يتجلجل يف األرض فاحذروا وقائع اهللا 

وقال ابن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن أيب جناد عن حبيب بن أيب ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النيب شهدت 
مها له عمل يف دينه متقبل وأن أخا بإذن اهللا أن حممدا رسول الذي فوق السموات من عل وأن أبا حيىي وحيىي كال

األحقاف إذ قام فيهم يقول بذات اهللا فيهم ويعدل ويف حديث الشفاعة الطويل من رواية زائدة بن أيب الرقاد عن 
  زياد النمريي عن أنس عن النيب فذكر احلديث وفيه فأدخل على ريب عز و جل وهو على عرشه 

  ه ويف لفظ للبخاري فأستأذن على ريب يف دار
  ويف لفظ آخر فآيت حتت العرش فأخر ساجدا لريب 

ويف حديث عبد اهللا بن أنيس الذي رحل إليه جابر شهرا حىت مسعه منه يف القصاص مث يناديهم اهللا تعاىل وهو قائم 
  على عرشه وذكر احلديث واستشهد البخاري ببعضه 

املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا بينا ويف سنن ابن ماجه ومسند أمحد من حديث الفضل الرقاشي عن حممد بن 
أهل اجلنة يف نعيمهم إذا سطع هلم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعاىل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال 

السالم عليكم يا أهل اجلنة قال وذلك قوله سالم قوال من رب رحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فال يلتفتون إىل 
  عيم ما داموا ينظرون إليه حىت حيتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم يف ديارهم شيء من الن

وروى الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة عن النيب قال ما قال عبد ال إله إال اهللا 
  ن ال ينظر إىل موحد إال رمحه خملصا إال صعدت ال يردها حجاب فإذا وصلت إىل اهللا نظر إىل قائلها وحق على اهللا أ

ويف مسند احلسن بن سفيان من حديث أيب جعفر الرازي عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 
  رسول اهللا ملا ألقي إبراهيم عليه السالم يف النار قال اللهم أنت واحد يف السماء وأنا يف األرض واحد عبدك 

  أيب الصلت جمدوا اهللا فهو للمجد أهل ربنا يف السماء أمسى كبريا  وملا أنشد النيب شعر أمية بن

بالبناء األعلى الذي سبق اخلل ق وسوى فوق السماء سريرا شرجع ما يناله بصر الع ين ترى دونه املالئك صورا 
  قال النيب آمن شعره وكفر قلبه 

القصوى وبني الكرسي إىل قوله واهللا وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال ما بني السماء 
  فوق ذلك وقد تقدم 

وقال إسحاق بن راهوية حدثنا بن حكيم حدثين أبان عن أبيه عن عكرمة يف قوله تعاىل مث آلتينهم من بني أيديهم 
  ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم قال مل يستطع أن يقول من فوقهم علم أن اهللا من فوقهم 

مر كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتين الصديقة بنت الصديق حبيب حبيب اهللا املربأة وقال علي بن األق
  من فوق سبع مسوات 

وقال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثين أيب عن عكرمة قال بينما رجل مستلق على مثلته يف اجلنة 
  نة فقال يف نفسه مل حيرك شفتيه لو أن اهللا يأذن يل لزرعت يف اجل
  فلم يعلم إال واملالئكة على أبواب اجلنة قابضني على أكفهم 

  فيقولون سالم عليك فاستوى فقالوا له يقول لك ربك متنيت شيئا يف نفسك فقد علمته 



  وقد بعث معنا هذا البذور يقول ابذر 
  فألقى ميينا ومشاال وبني يديه وخلفه 

  فخرج أمثال اجلبال على ما كان متىن وأراد 
  له الرب سبحانه وتعاىل من فوق عرشه كل يا ابن آدم فإن ابن آدم ال يشبع فقال 

  وأصله يف صحيح البخاري 
ويف تفسري سنيد شيخ البخاري عن مقاتل بن حيان عن الضحاك يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة إال هو 

  رابعهم قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا 
ثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي قال مسعت سليمان التيمي يقول ويف تاريخ ابن أيب خي

  لو سئلت أين اهللا لقلت يف السماء 
وقال حنبل قلت أليب عبد اهللا ما معىن قوله وهو معهم قال هو رابعهم عامل الغيب والشهادة علمه حميط بكل شيء 

  يعلم الغيب وهو على العرش 
ى قيل أليب عبد اهللا أمحد بن حنبل اهللا فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وقال يوسف بن موس

  وعلمه بكل مكان قال نعم اهللا على العرش وعلمه ال خيلو منه مكان 
وقال األثرم حدثين حممد بن إبراهيم القيسي قلت ألمحد بن حنبل حيكى عن ابن املبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا 

  يف السماء السابعة على عرشك قال 
  قال أمحد هكذا هو عندنا 

  وذكر أبو عبد الرمحن بن أيب حامت يف كتاب السنة عن اإلمام أيب عبد اهللا الشافعي قدس اهللا 

  روحه ورضي عنه 
ا قال السنة اليت أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل احلديث الذين رأيتهم عليها فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغريمه

اإلقرار بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن اهللا على عرشه يف مسائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن 
اهللا ينزل إىل مساء الدنيا كيف يشاء وذكر كالما طويال وقال عبد الرمحن أيضا سألت أيب وأبا زرعة عن مذاهب 

ما يعتقدون من ذلك فقاال أدركنا العلماء يف مجيع األمصار أهل السنة يف أصول الدين وما أدركا السلف عليه و
  حجازا وعراقا ومصرا وشاما ومينا 

فكان مذهبهم أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته والقدر خريه وشره من 
لى لسانه ورسوله بال كيف أحاط بكل اهللا وأن اهللا تعاىل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه يف كتابه وع

  شيء علما و ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 
وقال أبو القاسم الطربي يف كتاب شرح السنة له وجدت يف كتاب أيب حامت الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول 

بن حنبل وإسحاق بن راهوية  اهللا وأصحابه والتابعني من بعدهم والتمسك مبذاهب أهل األثر مثل أيب عبد اهللا أمحد
  وأيب عبيد القاسم بن سالم والشافعي رمحهم اهللا ولزوم الكتاب والسنة 

  ونعتقد أن اهللا عز و جل على عرشه بائن من خلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 
ه وحكى كالمه ويف كتاب اإلبانة أليب احلسن األشعري رمحه اهللا الذي ذكره أبو القاسم بن عساكر وعده من كتب

فيه مبينا عقيدته والذب عنه قال ذكر االستواء على العرش إن قال قائل ما تقولون يف االستواء قال نقول له إن اهللا 
مستو على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال يدبر األمر من السماء 



  فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب إىل األرض مث يعرج إليه وقال حكاية عن 
أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا كذب فرعون موسى يف قوله إن اهللا عز و جل فوق 

  السموات وقال اهللا أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فالسموات فوقها العرش 
  هو مساء والعرش أعلى السموات فلما كان العرش فوق السموات وكل ما عال ف

  وليس إذا قال أأمنتم من يف السماء أنه يعين مجيع السموات وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السموات 
  أال ترى أن اهللا عز و جل ذكر السموات فقال وجعل القمر فهن نورا ومل يرد أن القمر ميلؤهن مجيعا 

عوا حنو السماء ألن اهللا تعاىل مستو على العرش الذي هو فوق السموات ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون أيديهم إذا د
  فلوال أن اهللا عز و جل على العرش مل يرفعوا أيديهم حنو العرش كما ال حيطوهنا إذا دعوا حنو األرض 

  مث قال 

  فصل وقد قال قائلون من املعتزله واجلهمية واحلرورية

  استوىل وملك وقهر وأن اهللا  إن معىن قوله الرمحن على العرش استوى أنه

  يف كل مكان وجحدوا أن يكون اهللا على عرشه كما قال أهل احلق 
  وذهبوا يف االستواء إىل القدرة 

  ولو كان هذا كما قالوا لكان ال فرق بني العرش واألرض السابعة ألن اهللا قادر على كل شيء 
مل فاهللا تعاىل لو كان مستويا على العرش مبعىن واألرض فاهللا قادر عليها وعلى احلشوش وعلى كل ما يف العا

االستيالء فهو عال وعز مستو على األشياء كلها على العرش وعلى األرض وعلى السماء وعلى احلشوش وعلى 
األقذار تعاىل اهللا ألنه قادر على األشياء كلها مستول عليها وإذا كان قادرا على األشياء كلها ومل جيز عند أحد من 

أن اهللا مستو على احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي هو عام يف  املسلمني
  األشياء كلها 

  ووجب أن يكون معىن االستواء على العرش معىن خيتص العرش دون األشياء كلها 
  مث ذكر دالالت القرآن واحلديث والعقل واإلمجاع 

  ب األشعري يف كتاب اإلبانة له أيضا فإن قال قائل أتقولون إنه يف كل مكان وقال القاضي أبو بكر حممد بن الطي
قيل له معاذ اهللا بل هو مستو على عرشه كما أخرب يف كتابه فقال الرمحن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم 

  الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض 
يف كل مكان لكان يف بطن اإلنسان وفمه واحلشوش واملواضع اليت يرغب عن ذكرها ولوجب أن  قال ولو كان

يزيد بزيادة األمكنة إذا خلق منها مامل يكن وينقص بنقصاهنا إذا بطل منها ما كان ويصح أن نرغب إىل اهللا حنو 
  األرض وإىل خلفنا وإىل مييننا وإىل مشالنا 

  فه وهذا قد أمجع املسلمون على خال
  وقال احلافظ أبو نعيم األصبهاين يف عقيدته طريقتنا طريقة املتبعني لكتاب اهللا ولسنة رسول اهللا 

وإمجاع األمة فيما اعتقدوه أن األحاديث اليت ثبتت عن رسول اهللا يف العرش واستواء اهللا تعاىل يقولون هبا ويثبتوهنا 
 بائن من خلقه واخللق بائنون منه وليس هو حال فيهم وال من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه وال تعطيل وأن اهللا



  ممتزج فيهم 
  وهو مستو على عرشه يف مسائه دون أرضه وخلقه 

  وقد تقدم حكاية كالم أيب عمر بن عبد الرب يف كتاب االستذكار 
  وقال يف التمهيد ملا ذكر حديث النزول 

  هذا حديث ثابت النقل من جهة اإلسناد ومل خيتلف 

  حلديث يف صحته وفيه دليل على أن اهللا يف السماء على العرش من فوق سبع مسوات أهل ا
  كما قال اجلماعة 

  وهو من حجتهم على املعتزلة يف قوهلم إن اهللا بكل مكان 
  مث ذكر االحتجاج لقول اجلماعة وأطال 

ة علما ودينا من شيوخ اإلمام ويف كتاب السنة لعبد الرمحن بن أيب حامت عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصر
أمحد أنه ذكر عنده اجلهمية فقال هم شر قوال من اليهود والنصارى قد أمجع اليهود والنصارى مع املسلمني أن اهللا 

  على العرش 
  وقالوا هم ليس على العرش شيء 

صحاب جهم يعتقدون وقال عبد الرمحن بن أيب حامت أيضا يف كتاب الرد على اجلهمية قال عبد الرمحن ابن مهدي أ
  أن اهللا مل يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس يف السماء شيء وأن اهللا ليس على العرش 

  أرى أن يستتابوا 
  فإن تابوا وإال قتلوا 

وحكي عن عاصم بن علي شيخ اإلمام أمحد والبخاري قال ناظرت جهميا فتبني من كالمه أنه ال يؤمن أن يف 
  السماء ربا 

القيم رمحه اهللا األحاديث يف الرؤية إىل حديث وضع األصبع مث قال قد أخرجاه يف الصحيحني عن  ذكر الشيخ ابن
أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما 

  رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن وما فيهما وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم تبارك وتعاىل إال 

ويف صحيح مسلم عن صهيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا تبارك وتعاىل 
تريدون شيئا أزيدكم فيقولون أمل تبيض وجوهنا أمل تدخلنا اجلنة وتنجينا من النار قال فيكشف احلجاب فما أعطوا 

  من النظر إىل رهبم عز و جل شيئا أحب إليهم 
  مث تال هذه اآلية للذين أحسنوا احلسىن وزيادة 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن ناسا قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
س ليس دوهنا حجاب قالوا ال سلم هل تضارون يف القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول اهللا قال هل تضارون يف الشم

  يا رسول اهللا 
  قال فإنكم ترونه كذلك 

  ويف الصحيحني مثله من حديث أيب سعيد 
وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث إسرائيل عن ثوير قال مسعت ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول قال رسول 



ناته وأزواجه وخدمة وسرره مسرية ألف سنة اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل ج
وأكرمهم على اهللا من ينظر إىل وجهه غدوة وعشيه مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجوه يومئذ ناضرة إىل 

  رهبا ناظرة وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى غري واحد مثل هذا عن إسرائيل مرفوعا 
  ن عمر قوله ومل يرفعه وروى عبد امللك بن أجبر عن ثوير عن اب

  وروى عبد اهللا األشجعي عن سفيان عن ثوير عن جماهد عن ابن عمر من قوله مل يرفعه 
وقد روى أحاديث الرؤية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مجاعة من أصحابه منهم جرير بن عبد اهللا وأبو رزين 

 بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس بن العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد اهللا
  مالك وعدي بن حامت وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت األنصاري وابن عمر رضي اهللا عنهم 

وروى إسرائيل عن أيب إسحاق عن عامر بن سعد عن أيب بكر الصديق يف قول اهللا عز و جل للذين أحسنوا احلسىن 
  وزيادة قال الزيادة النظر 

  جل ورواه أبو إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة  إىل اهللا عز و
  قال احلاكم أبو عبد اهللا وتفسري الصحايب عندنا مرفوع 

وقال اإلمام أمحد يف رواية الفضل بن زياد قال مسعته وبلغه عن رجل أنه قال إن اهللا ال يرى يف اآلخرة فغضب غضبا 
فعليه لعنة اهللا وغضبه من كان من الناس أليس اهللا عز و  شديدا مث قال من قال إن اهللا ال يرى يف اآلخرة فقد كفر

جل يقول وجوه يومئذ ناظرة إىل رهبا ناضرة وقال كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون فهذا دليل على أن املؤمنني 
  يرون اهللا 

 عز و جل كال إهنم وقال حنبل بن إسحاق مسعت أبا عبد اهللا يقول قالت اجلهمية إن اهللا ال يرى يف اآلخرة وقال اهللا
عن رهبم يومئذ حملجوبون فال يكون هذا إال إن اهللا عز و جل يرى وقال وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة فهذا 
النظر إىل اهللا واألحاديث اليت رويت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غري 

  آلخرة مدفوعة والقرآن شاهد أن اهللا يرى يف ا
  وقال أبو داود مسعت أمحد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء يف الرؤية فغضب وقال من قال إن اهللا اليرى فهو كافر 

وقال عباس الدوري مسعت أبا عبيد القاسم بن سالم يقول وذكر عنده هذه األحاديث يف الرؤية فقال هذه عندنا 
  حق نقلها الناس بعضهم عن بعض 

  قال مالك بن أنس الناس ينظرون إىل اهللا يوم القيامة بأعينهم وقال عبد اهللا بن وهب 
وقال املزين مسعت ابن هرم القرشي يقول مسعت الشافعي يقول يف قول اهللا عز و جل كال إهنم عن رهبم يومئذ 
ويين حملجوبون قال فلما حجبهم يف السخط كان يف هذا دليل على أهنم يرونه يف الرضا قال فقال له أبو النجم القز

  يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين اهللا فقام إليه عصام فقبل رأسه وقال يا سيد الشافعيني اليوم بيضت وجوهنا 

  ذكره احلاكم يف مناقب الشافعي 
قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا ويف لفظ ملسلم فيه ينزل اهللا عز و جل إىل مساء الدنيا كل ليلة حىت ميضي 

لث الليل األول فيقول أنا امللك وأنا امللك من ذا الذي يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا ث
  الذي يستغفرين فأغفر له فال يزال كذلك حىت يضيء الفجر 



يعطي ويف لفظ آخر ملسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل اهللا تبارك وتعاىل إىل مساء الدنيا فيقول هل من سائل 
  هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له حىت ينفجر الصبح 

  ويف لفظ آخر ملسلم من يدعوين فأستجيب له أو يسألين فأعطيه مث يقول من يقرض غري عدمي وال ظلوم 
  ويف لفظ آخر له مث يبسط يديه تبارك وتعاىل من يقرض غري عدمي وال ظلوم 

أيب هريرة رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ويف صحيح مسلم أيضا عن أيب سعيد و
  تعاىل ميهل حىت إذا ذهب ثلث الليل األول نزل إىل مساء الدنيا فيقول 

  هل من مستغفر 
  هل من تائب 

  هل من سائل هل من داع 
  حىت ينفجر الفجر 

اجلهين وجبري بن مطعم وابن مسعود وأيب الدرداء  ورواه الترمذي مث قال ويف الباب عن علي وأيب سعيد ورفاعة
  وعثمان بن أيب العاص وحديث أيب هريرة حديث حسن صحيح 

  وقد روي هذا احلديث من أوجه كثرية عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ر كالمه وروي عنه أنه قال ينزل اهللا عز و جل حني يبقى ثلث الليل اآلخر وهو أصح الروايات هذا آخ

  ويف الباب عن عبادة بن الصامت 
قال عباد بن العوام قدم علينا شريك واسط فقلنا له إن عندنا قوم ينكرون هذه األحاديث إن اهللا عز و جل ينزل 

إىل مساء الدنيا فقال شريك إمنا جاءنا هبذه األحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة 
  والزكاة واحلج وإمنا عرفنا اهللا عز و جل هبذه األحاديث والصيام 

قال الشافعي يف رواية الربيع وليس ينبغي يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال اتباعها بفرض اهللا عز و جل 
  واملسألة بكيف يف شيء قد ثبتت فيه السنة مما ال يسع عاملا 

الزائغون يف الدين قال عمر بن عبد العزيز سن رسول اهللا صلى اهللا وقال مطرف مسعت مالكا يقول إذا ذكر عنده 
عليه و سلم ووالة األمور بعده سننا األخذ هبا اتباع لكتاب اهللا واستكمال لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا ليس ألحد 

هبا فهو منصور ومن من اخللق تغيريها وال تبديلها وال النظر يف شيء خالفها من اهتدى هبا فهو مهتد ومن استنصر 
  تركها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا 

وقال إسحاق بن منصور قلت ألمحد بن حنبل ينزل ربنا كل ليلة حىت يبقى ثلث الليل اآلخر إىل مساء الدنيا أليس 
  تقول هبذه األحاديث 

  النار إىل رهبا وأن موسى لطم عني ملك املوت  ويرى أهل اجلنة رهبم وال تقبحوا الوجه واشتكت
  فقال أمحد هذا كله صحيح 

  قال إسحاق وال يدعه إال مبتدع أو ضعيف الرأي 
فإن قيل فكيف تصنعون فيما رواه النسائي أخربين إبراهيم بن يعقوب حدثين عمر بن حفص بن غياث حدثنا 

ال مسعت أبا هريرة وأبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنهما األعمش حدثنا أيب حدثنا أبو إسحاق حدثنا مسلم األغر ق



يقوالن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ميهل حىت ميضي شطر الليل األول مث يأمر مناديا ينادي ويقول 
  هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى وهذا اإلسناد ثقات كلهم 

قوله ينزل ربنا فيقول وهل يسوغ أن يقال إن املنادى يقول أنا امللك ويقول ال أسأل عن عبادي  قلنا وأي منافاة بني
غريي ويقول من يستغفرين فأغفر له وأي بعد يف أن يأمر مناديا ينادي هل من سائل فيستجاب له مث يقول هو 

مناديه يقول ذلك ويقوله سبحانه سبحانه من يسألين فأستجيب له وهل هذا إال أبلغ يف الكرم واألحسان أن يأمر 
بنفسه وتتصادق الروايات كلها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه 

  وباهللا تعاىل التوفيق 

قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا ورواه البخاري والترمذي أيضا من حديث احلميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار 
عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا قضى اهللا األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها  عن عكرمة

  خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم 
  قالوا ماذا قال ربكم 

السمع هكذا بعضهم فوق بعض وذكر  قالوا للذي قال احلق وهو العلي الكبري فسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا
  احلديث 

وقد رواه أبو معاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح عن عبد اهللا من قوله إن اهللا إذا تكلم بالوحي مسع أهل 
السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفافيصعقون فال يزالون كذلك حىت يأتيهم جربيل فإذا جاءهم جربيل فزع 

  ا جربيل ماذا قال ربك فيقول احلق قال فينادون احلق احلق عن قلوهبم قال فيقولون ي
  وقد روى هذا مرفوعا وليس فيه مسع أهل السماء للسماء وهو احلديث الذي ذكره أبو داود 

وروى البيهقي من حديث نعيم بن محاد حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن يزيد بن جابر عن أيب زكريا عن 
بن مسعان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد اهللا أن يوحى بأمره تكلم  رجاء بن حيوة عن النواس

بالوحي وإذا تكلم بالوحي أخذت السموات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من اهللا عز و جل فإذا مسع بذلك 
ه مبا أراد فيمضي أهل السموات صعقوا وخروا هللا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جربيل فيكلمه اهللا من وحي

جربيل على املالئكة كلما مر بسماء سأله مالئكتها ماذا قال ربنا يا جربيل فيقول جربيل قال احلق وهو العلي الكبري 
  قال فيقولون كلهم مثل ما قال جربيل فينتهي جربيل بالوحي حيت أمره اهللا سبحانه من السماء واألرض 

مهدي عن معاوية بن أيب صاحل عن العالء بن احلارث عن زيد بن أرطاة وقال أمحد بن حنبل حدثنا عبد الرمحن بن 
عن جبري بن نفري عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم لن ترجعوا إىل اهللا بشيء أفضل مما 

بن صاحل  خرج منه يعين القرآن قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد وقد رواه عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية
  عن العالء بن احلارث عن زيد بن أرطاة عن جبري بن نفري عن عقبة ابن عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  قال البيهقي حيتمل أن يكون جبري بن نفري رواه عنهما مجيعا 
خريكم من وروى علقمة بن مرثد عن أيب عبد الرمحن السلمي عن عثمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  تعلم القرآن وعلمه وفضل على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه وذلك أنه منه رواه البيهقي من طريقني 
  أحدمها من حديث احلماين عن إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا اجلراح عن علقمة 

  والثاين من حديث يعلى بن املنهال السكوين عن إسحاق بن سليمان به 



  بن الضحاك الكندي  واجلراح هو اجلراح
  ورواه حيىي بن أيب طالب عن إسحاق بن سليمان 

  فجعل آخره من قول أيب عبد الرمحن مبينا وتابعه على ذلك غريه 
وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من شغله قراءة القرآن 

  ائلني وفضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه عن ذكري ومسأليت أعطيته أفضل ثواب الس
وقد روى هذا املعىن وهو فضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه من حديث أيب هريرة ولكن يف 

  إسناده عمر األبح وقد ضعف 

د عن أبيه عن جابر عن قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا ورواه أبو حامت بن حبان يف صحيحه من حديث جعفر بن حمم
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال شفاعيت ألهل الكبائر من أميت 

  وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من حديث أنس وأيب سعيد وجابر وأيب هريرة 

وعمران بن حصني  وعوف بن مالك األشجعي وأيب ذر وابن اجلدعاء ويقال ابن أيب اجلدعاء وعتبة بن عبد السلمي
  وحذيفة وكلها يف الصحيح 

ففي الصحيحني عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لكل نيب دعوة دعاها ألمته 
  وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة 

ة مستجابة فتعجل كل نيب ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لكل نيب دعو
دعوته وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا 

  ولفظه ملسلم ورواه مسلم من حديث جابر بنحوه 
  ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال قلت 

قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أوىل يا رسول اهللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة 
  منك ملا رأيت من حرصك على احلديث أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا من قبل نفسه 

  ويف صحيح البخاري عن أنس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت 
يا رب أدخل اجلنة من يف قلبه خردلة فيدخلون مث أقول يا رب أدخل اجلنة من يف قلبه أدىن شيء قال أنس كأين 
أنظر إىل أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف صحيح البخاري عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا 

  و سلم عليه و سلم قال خيرج قوم من النار بشفاعة حممد صلى اهللا عليه 
  فيدخلون اجلنة ويسمون اجلهنميني 

ويف الصحيحني عن محاد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أمسعت جابر بن عبد اهللا حيدث حبديث عن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خيرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم 

سلم جيمع اهللا الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ويف الصحيحني عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا فذكر احلديث وفيه مث أشفع فيحد يل حدا 

  فأخرجهم من النار وأدخلوهم اجلنة 
ل تعطه واشفع مث أعود فأقع ساجدا فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين مث يقال يل ارفع رأسك يا حممد قل تسمع وس



  تشفع 
  فارفع رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث أشفع فيحد يل حدا 

  فأخرجهم من النار وأدخلهم اجلنة وذكر باقي احلديث 
ويف الصحيحني أيضا من حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم يف 

  بعض 
قال فأقول يا رب أميت أميت فقال انطلق فمن كان يف قلبه مثقال حبة من برة أو شعرية فيأتون آدم وذكر احلديث و

  من إميان فأخرجه منها فأنطلق فافعل مث أرجع إىل ريب فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل يا 

  حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع 
انطلق فمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل  فأقول يا رب أميت أميت فيقال يل

مث أعود إىل ريب فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل يا حممد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 
  واشفع تشفع 

ن مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجه فأقول يا رب أميت أميت فيقال يل إنطلق فمن كان يف قلبه أدىن أدىن أدىن م
من النار فأنطلق فأفعل مث أرجع إىل ريب يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد مث أخر له ساجدا فيقال يل يا حممد ارفع 

رأسك وقل يسمع لك سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن يل فيمن قال ال إله إال اهللا قال ليس ذلك لك 
  وعظميت وكربيائي ألخرجن من قال ال إله إال اهللا  ولكن وعزيت وجاليل

ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
  فذكر احلديث إىل أن قال فأنطلق فآيت حتت العرش فأقع ساجدا لريب 

  ناء عليه شيئا مل يفتحه ألحد قبلي مث يفتح اهللا علي ويلهمين من حمامده وحسن الث
  مث قال يا حممد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي 

  فأقول يا رب أميت أميت 
فيقال يا حممد أدخل اجلنة من أمتك من الحساب عليه من باب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما 

  سوى ذلك من األبواب 
 هريرة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيمع اهللا تبارك وتعاىل الناس ويف صحيح مسلم عن حذيفة وأيب

  فيقوم املؤمنون حىت تزدلف هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة 
  فيقول وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم آدم 

ى اهللا عليه و سلم فيقوم فيؤذن له ويرسل األمانة لست بصاحب ذلك فذكر احلديث إىل أن قال فيأتون حممدا صل
  والرحم احلديث 

  ويف صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا أول الناس يشفع يف اجلنة احلديث 
ويف الصحيحني عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه 

عيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ويف الصحيحني عن العباس بن عبد شفا
املطلب أنه قال يا رسول اهللا هل نفعت أبا طالب يشيء فإنه كان حيوطك ويغب لك قال نعم هو يف ضحضاح من 

  نار ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار 



  ديث مخسة أنواع من الشفاعة فقد تضمنت هذه األحا
  أحدها الشفاعة العامة اليت يرغب فيها الناس إىل األنبياء نبيا بعد نيب حىت يرحيهم اهللا من مقامهم 

  النوع الثاين الشفاعة يف فتح اجلنة ألهلها 
  النوع الثالث الشفاعة يف دخول من الحساب عليهم اجلنة 

  التوحيد من النار  النوع الرابع الشفاعة يف إخراج قوم من أهل
  النوع اخلامس يف ختفيف العذاب عن بعض أهل النار 

  ويبقى نوعان يذكرمها كثري من الناس 
  أحدمها يف قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن ال يدخلوها 

  وهذا النوع مل أقف إىل اآلن على حديث يدل عليه 

رباب الكبائر إمنا تكون بعد دخوهلم النار وأما أن وأكثر األحاديث صرحية يف أن الشفاعة يف أهل التوحيد من أ
  يشفع فيهم قبل الدخول فال يدخلون 

  فلم أظفر فيه بنص 
  والنوع الثاين شفاعته صلى اهللا عليه و سلم لقوم من املؤمنني يف زيادة الثواب ورفعة الدرجات 

للهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف وهذا قد يستدل عليه بدعاء النيب صلى اهللا عليه و سلم أليب سلمة وقوله ا
  املهديني 

  وقوله يف حديث أيب موسى اللهم اغفر لعبيد أيب عامر واجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك 
  ويف قوله يف حديث أيب هريرة أسعد الناس بشفاعيت من قال ال إله إال اهللا سر من أسرار التوحيد 

  وحيد فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة وهو أن الشفاعة إمنا تنال بتجريد الت
  ال أهنا تنال بالشرك بالشفيع 

  كما عليه أكثر املشركني وباهللا التوفيق 
قال الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وقد روى أحاديث احلوض أربعون من الصحابة وكثري منها وأكثرها يف الصحيح عمر 

مسرة وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن اخلطاب وأنس وجابر بن عبد اهللا وجابر بن 
  بن عجرة وحارثة ابن رهب اخلزاعي واملستورد بن شداد وأبو برزة األسلمي 

وحذيفة بن اليمان وحذيفة ابن أسيد وأبو أمامة الباهلي وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت و وعبد اهللا بن مسعود وعبد 
سويد بن جبلة وأبو سعيد اخلدري و وعبد اهللا الصناجبي وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو اهللا بن زيد وسهل بن سعد و

بكرة والرباء بن عازب ومسرة بن جندب وعبد اهللا بن عمرو وأبو ذر وثوبان وأيب بن كعب ومعاذ ابن جبل ومسرة 
باض بن سارية ولقيط بن العدوى وجندب بن سفيان وعائشة وأم سلمة وأمساء بنت أيب بكر وخولة بنت قيس والعر

  صربة وعتبة بن عبد السلمي ورواه غريهم أيضا 
  وهل احلوض خمتص بنبينا صلى اهللا عليه و سلم 

  أم لكل نيب حوض 
  فاحلوض األعظم خمتص به ال يشركه فيه نيب غريه 

حممد بن بكار الدمشقي وأما سائر األنبياء فقد قال الترمذي يف اجلامع حدثنا أمحد بن حممد بن نيزك البغدادي حدثنا 



حدثنا سعيد بن بشري عن قتادة عن احلسن عن مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن لكل نيب حوضا 
وإهنم يتباهون أيهم أكثر واردة وإين ألرجوا أن أكون أكثرهم واردة وقال الترمذي هذا حديث غريب وقد روى 

ن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مرسال ومل يذكر فيه عن مسرة وهو األشعث بن عبد امللك هذا احلديث عن احلس
  أصح 

ويف مسند البزار من حديث وعبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن يل حوضا ما بني بيت 
  املقدس إىل الكعبة أبيض من اللنب 

  فيه عدد الكواكب آنية 
وكل نيب يدعو أمته فمنهم من يرد عليه فئام من الناس ومنهم من يرد  وأنا فرطكم على احلوض ولكل نيب حوض

عليه ما هو دون ذلك ومنهم من يرد عليه العصابة ومنهم من يرد عليه الرجالن والرجل ومنهم من ال يرد عليه 
  أحد فيقول اللهم قد بلغت اللهم قد بلغت ثالثا وذكر احلديث 

هللا وقال أبو حامت البسيت خرب األعمش عن املنهال بن عمرو عن زاذان عن قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه ا
  الرباء مسعه األعمش عن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو وزاذان مل يسمع من الرباء فلذلك مل أخرجه 

  فذكر له علتني انقطاعه بني زاذان والرباء ودخول احلسن بن عمارة بني األعمش واملنهال 
مد بن حزم ومل يرو أحد يف عذاب القرب أن الروح ترد إىل اجلسد إال املنهال بن عمرو وليس بالقوي وقال أبو حم

وقد قال تعاىل وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم فصح أهنما حياتان وموتتان فقط وال ترد الروح إال ملن 
  كان ذلك آية له كمن أحياه عيسى عليه السالم 

  نص بذلك وكل من جاء فيه 
ومل أعلم أحدا طعن يف هذا احلديث إال أبا حامت البسيت وابن حزم وجمموع ما ذكراه ثالث إحداها ضعف املنهال 

  والثانية أن األعمش مل يسمعه من املنهال 

  والثالثة أن زاذان مل يسمعه من الرباء 
  وهذه علل واهية جدا 

  ال حيىي بن معني والنسائي املنهال ثقة فأما املنهال بن عمرو فروى له البخاري يف صحيحه وق
  وقال الدارقطين صدوق وذكره ابن حبان يف الثقات 

  والذي اعتمده أبو حممد بن حزم يف تضعيفه أن ابن أيب حامت حكى عن شعبة أنه تركه وحكاه أمحد عن شعبة 
  ى ضعفه وهذا لو مل نذكر سبب تركه مل يكن موجبا لتضعيفه ألن جمرد ترك شعبة له ال يدل عل
  فكيف وقد قال ابن أيب حامت إمنا تركه شعبة ألنه مسع يف داره صوت قراءة بالتطريب 

  وروى عن شعبة قال أتيت منزل املنهال 
  فسمعت صوت الطبور فرجعت فهذا سبب جرحه 

  ومعلوم أن شيئا من هذا ال يقدح يف روايته 
  ألن غايته أن يكون عاملا به خمتارا له ولعله متأول فيه 

  كيف وقد ميكن أن ال يكون ذلك حبضوره وال إذنه وال علمه ف
  وباجلملة فال يرد حديث الثقات هبذا وأمثاله 



وأما العلة الثانية وهي أن بني األعمش فيه وبني املنهال احلسن بن عمارة فجواهبا أنه قد رواه عن املنهال مجاعة كما 
  قاله ابن عدي 

  حباب عن  فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن

  املنهال 
  ورواه محاد بن سلمة عن يونس عن املنهال 

  فبطلت العلة من جهةاحلسن بن عمارة 
  ومل يضر دخول احلسن شيئا 

  وأما العلة الثالثة وهي أن زاذان مل يسمعه من الرباء فجواهبا من وجهني 
من الرباء فقال مسعت الرباء بن أحدمها أن أبا عوانة اإلسفراييين رواه يف صحيحه وصرح فيه بسماع زاذان له 

  عازب فذكره 
والثاين أن ابن منده رواه عن األصم حدثنا الصنعاين أخربنا أبو النضر عيسى ابن املسيب عن عدي بن ثابت عن 

  الرباء فذكره 
  فهذا عدي بن ثابت قد تابع زاذان 

ورواه ابن منده أيضا من طريق حممد  قال ابن مندة ورواه أمحد بن حنبل وحممود بن غيالن وغريمها عن أيب النضر
  بن سلمة عن خصيف اجلزري عن جماهد عن الرباء 

  قال أبو موسى األصبهاين هذا حديث حسن مشهور باملنهال عن زاذان وشجعه أبو نعيم واحلاكم وغريمها 
اتا فأحياكم اآلية وأما ما ظنه أبو حممد بن حزم من معارضة هذا احلديث لقوله تعاىل كيف تكفرون باهللا وكنتم أمو

  وأهنما حياتان وموتتان ال غري 
  فجوابه 

أنه ليس يف احلديث أنه حييا حياة مستقرة يف قربه واحلياتان املذكورتان يف اآلية مها اللتان ذكرا يف قوله تعاىل قالوا 
  ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني وهاتان حياتان مستقرتان وأما رد الروح أليه يف 

  للسؤال فرد عارض اليتصل به حياة بعد حياة ثالثة الربزخ 
  فال معارضة بني احلديث والقرآن بوجه من الوجوه وباهللا التوفيق 

ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
جلنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل اجلنة فمن أهل ا

  حىت يبعثك اهللا يوم القيامة 
  ويف صحيح مسلم عن أنس قال 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب 
و سلم يف حائط لبين النجار على بغلة له وحنن معه  ويف صحيحه أيضا عن زيد بن ثابت قال بينا النيب صلى اهللا عليه

  اذ حادت به فكادت تلقيه 
  وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة 

  فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب فقال رجل أنا 



  فقال فمىت مات هؤالء قال ماتوا يف اإلشراك 
  فقال 

  إن هذه األمة تبتلى يف قبورها 
  عز و جل أن يسمعكم عذاب القرب الذي أمسع منه  فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهللا

  مث أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا باهللا من عذاب النار 
  فقالوا نعوذ باهللا من عذاب النار 
  قال تعوذوا باهللا من عذاب القرب 
  قالوا نعوذ باهللا من عذاب القرب 

  قالوا تعوذوا باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن 
  اهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ ب

  تعوذوا باهللا من فتنة الدجال 
  قالوا نعوذ باهللا من فتنة الدجال 

ويف الصحيحني عن أيب أيوب قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال 
  يهود تعذب يف قبورها 

  لى اهللا عليه و سلم وهو يتعوذ من عذاب القرب ويف صحيح مسلم عن أم خالد أهنا مسعت النيب ص
  وقد تقدم حديث أيب هريرة املتفق عليه إذا تشهد أحدكم يف صالته فليتعوذ باهللا من أربع 

  من عذاب القرب وعذاب جهنم احلديث 
  ويف الصحيحني عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بقربين 

  فقال إهنما ليعذبان احلديث 
ويف الصحيحني عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يدعو هبذه الدعوات اللهم إين أعوذ بك من 

  فتنة النار وعذاب النار وفتنة القرب وعذاب القرب احلديث 
ويف الصحيحني عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل 

  واهلرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القرب ومن شر فتنة احمليا واملمات  واجلنب
  ويف الصحيحني عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسأهلا 

فقالت أعاذك اهللا من عذاب القرب قالت عائشة فقلت يا رسول اهللا يعذب الناس يف القبور قال رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم عائذا باهللا فذكر احلديث 

  فيه مث رفع وقد جتلت الشمس و
فقال إين رأيتكم تفتنون يف القبور كفتنة الدجال فكنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد ذلك يتعوذ من 

  عذاب النار وعذاب القرب 
  ويف لفظ للبخاري فرجع ضحى 

  فقال ما شاء اهللا أن يقول مث أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القرب 
أمساء بنت أيب بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخلت ويف الصحيحني عن 

  على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إىل السماء فقلت آية قالت نعم 



على  فأطال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القيام جدا حىت جتالين الغشي فأخذت قربة من ماء فجعلت أصب
  رأسي أو على وجهي من املاء 

قالت فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد جتلت الشمس فخطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس 
فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد ما من شيء مل أكن رأيته إال قد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار وإنه قد 

تنون يف قبوركم قريبا أو مثل فتنة املسيح الدجال ال أدري أي ذلك قالت أمساء فيأيت أحدهم أوحي إيل أنكم تف
فيقال ما علمك هبذا الرجل فأما املؤمن أو املوقن ال أدري أي ذلك قالت أمساء فيقول هو حممد رسول اهللا جاءنا 

   بالبينات واهلدى فأجبنا وأطعنا ثالث مرات فيقال له قد نعلم أنك تؤمن به
  فنم صاحلا وأما املنافق أو املرتاب ال أدري أي ذلك قالت أمساء فيقول ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلت 
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ويف صحيح ابن حبان من حديث أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ذكر فتاين القرب 

  نعم كهيئتكم اليوم فقال عمر رضي اهللا عنه أترد علينا عقولنا يا رسول اهللا فقال 
  قال بفيه احلجر 

ويف صحيحه أيضا من حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قرب أحدكم 
أو اإلنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها املنكر واآلخر النكري فيقوالن له ما كنت تقول يف هذا الرجل 

عليه و سلم فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد اهللا ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا  حملمد صلى اهللا
وأن حممدا عبده ورسوله فيقوالن له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني ذراعا 

ه إليه حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك وإن كان منافقا وينور له فيه فيقال له من نومة العروس ال يوقظه إال أحب أهل
  قال ال أدري كنت أمسع الناس يقولون شيئا 

فكنت أقوله فيقوالن له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك مث يقال لألرض التئمي عليه فتلتئم عليه حىت ختتلف فيها 
  أضالعه 

  فال يزال معذبا حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك 
  ا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القرب ويف صحيحه أيض

ويف صحيحه أيضا عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل امليت القرب مثلت له 
  الشمس عند غروهبا 
  فيقول دعوين أصلي 

  قالت دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا يف حائط من حوائط بين النجار ويف صحيحه أيضا عن أم مبشر 
  فيه قبور منهم وهو يقول استعيذوا باهللا من عذاب القرب 

  فقلت يا رسول اهللا وللقرب عذاب قال وإهنم ليعذبون يف قبورهم تسمعه البهائم 
سلم قال إن املؤمن يف قربه لفي روضة خضراء ويف صحيحه أيضا عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ويرحب له يف قربه سبعني ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه اآلية فإن له معيشة ضنكا 
  وحنشره يوم القيامة أعمى أتدرون ما املعيشة الضنك قالوا اهللا ورسوله أعلم 

  نه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنينا قال عذاب الكافر يف قربه والذي نفسي بيده إ
  أتدرون ما التنني سبعون حية لكل حية تسع رؤوس يلسعونه وخيدشونه إىل يوم يبعثون 

  فيه دراج أبو السمح عن عبد الرمحن بن حجرية عن أيب هريرة 
يب صلى اهللا وذكر أبو حامت أيضا قصة التسعة والتسعني تنينا من حديث دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد عن الن

  عليه و سلم 
ويف صحيحه أيضا من حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إن 

  امليت إذا وضع يف قربه إنه ليسمع خفق نعاهلم حني يولون عنه 



وكان فعل اخلريات من  فان كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه وكان الصيام عن ميينه وكانت الزكاة عن مشاله
  الصدقة والصالة واملعروف واإلحسان إىل الناس عند رجليه 

  فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة ما قبلي مدخل 
  مث 

  يؤتى عن ميينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل 
  مث يؤتى عن يساره فتقول الزكاة 

ة والصلة واملعروف واإلحسان إىل الناس ما ما قبلي مدخل مث يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات من الصدق
  قبلي مدخل 

  فيقول له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب 
  فيقال له 

  أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول 
  دعوين حىت أصلي 

  فيقولون 
  إنك ستفعل 

  جل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا شهدت عليه قال أخربنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الر
  فيقول حممد أشهد أنه رسول اهللا وأنه جاء باحلق من عند اهللا 

  فيقال له على ذلك حييت 
  وعلى ذلك مت 

  وعلى ذلك تبعث إن شاء اهللا مث يفتح له باب من أبواب اجلنة 
  سرورا فيقال هذا مقعدك منها وما أعد اهللا لك فيها فيزداد غبطة و

مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد اجلسد ملا بديء منه فيجعل نسمته يف النسيم الطيب وهي طري 
  تعلق يف شجرة اجلنة 

قال فذلك قوله يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة قال وإن الكافر إذا أتى من قبل 
   رأسه مل يوجد شيء

  مث أويت عن ميينه فال يوجد شيء 
  مث أويت عن مشاله فال يوجد شيء 

  مث أويت من قبل رجليه فال يوجد شيء 
  فيقال له اجلس خائفا مرعوبا 

فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان 
  فيكم 

  ال له حممد فال يهتدي المسه حىت يق
  فيقول ما أدري مسعت الناس قالوا قوال 

  فقلت كما قال الناس 



  فيقال له 
على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء اهللا مث يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا 

  مقعدك من النار وما أعد اهللا لك فيها 
  فيزداد حسرة وثبورا 

  نة فيقال له ذلك مقعدك من اجلنة وما أعد اهللا لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا مث يفتح له باب من أبواب اجل
  مث يضيق عليه قربة حىت ختتلف فيه أضالعه 

  وتلك املعيشة الضنك اليت قال اهللا عز و جل فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى 

يف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا 
  كلمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف امليزان سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم 

ويف جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يشفع يل 
وم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول اهللا فأين أطلبك قال اطلبين أول ما تطلبين على الصراط قال قلت فان ي

مل ألقك على الصراط فاطلبين عند امليزان قال قلت فان مل ألقك عند امليزان قال فاطلبين عند احلوض فاين ال أخطيء 
  غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه هذه الثالث املواطن قال الترمذي هذا حديث حسن 

وروى الليث بن سعد عن عامر بن حيىي املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي أنه قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصاح برجل من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون 

البصر مث يقول اهللا تبارك وتعاىل له أتنكر من هذا شيئا فيقول ال يا رب فيقول عز و جل  سجال كل سجل منها مد
بلى إن لك عندنا حسنات وإنه ال ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن ال إله إال اهللا حممدا عبده ورسوله 

سجالت يف كفة والبطاقة يف فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت فيقول إنك ال تظلم قال فتوضع ال
كفة فطاشت السجالت وثقلت البطاقة قال محرة الكناين ال أعلم روى هذا احلديث غري الليث بن سعد وهو من 

  أحسن احلديث 
قال أبو طاهر السلفي أخربنا أبو احلسن علي بن عمر بن حممد احلراين قال أنا حضرت رجال يف اجمللس وقد زعق 

  هدت جنازته وصليت عليه عند هذا احلديث ومات وش

قال أبو القاسم الطرباين ال يروى هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال هبذا اإلسناد تفرد به عامر 
  بن حيىي آخر كالمه 

ورواه أبو عبد الرمحن املقري عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريقي عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو 
  رواه عن املقري مجاعة واحلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب و

وروى محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش أن عبد اهللا بن مسعود كان جيذ لرسول اهللا صلى اهللا 
يه و سلم ما يضحككم من عليه و سلم سواكا من أراك وكان يف ساقيه دقة فضحك القوم فقال النيب صلى اهللا عل
  دقة ساقيه والذي نفسي بيده إهنما أثقل يف امليزان من أحد رواه أبو حامت يف صحيحه 

ذكر الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا أحاديث الباب إىل آخرها مث ذيل عليها بقوله وقد روى مسلم يف 
و سلم باجلعرانة منصرفة من حنني ويف ثوب بالل  صحيحه عن جابر بن عبد اهللا قال أتى رجل النيب صلى اهللا عليه



  فضة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبض منها ويعطي الناس 
فقال يا حممد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل لقد خسرت وخبت إن مل أكن أعدل فقال عمر بن 

  اخلطاب رضي اهللا عنه دعين يا رسول اهللا أقتل هذا املنافق 
ل معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون منه فقا

  كما ميرق السهم من الرمية 
وروى البخاري هذا احلديث خمتصرا قال بينما النيب صلى اهللا عليه و سلم يقسم غنيمة باجلعرانة إذ قال له رجل 

  ل اعدل فقال لقد شقيت إن مل أعد

  والصواب يف هذا فتح التاء من خبت وخسرت 
واملعىن أنك إذن خائب خاسر إن كنت تقتدي يف دينك مبن ال يعدل وجتعل بينك وبني اهللا مث تزعم أنه ظامل غري 

  عادل 
  ومن رواه بضم التاء مل يفهم معناه هذا 

سلم وهو يقسم قسما أتاه ذو ويف الصحيحني عن أيب سعيد قال بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اخلويصرة وهو رجل من بين متيم فقال يا رسول اهللا اعدل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويلك من يعدل إذا 
مل أعدل قد خبت وخسرت إن مل أعدل فقال عمر بن اخلطاب يا رسول اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه قال رسول اهللا 

له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن ال  صلى اهللا عليه و سلم دعه فإن
جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل رصافه 

فال يوجد فيه شيء سبق فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل نضيه فال يوجد فيه شيء وهو القدح مث ينظر إىل قذذه 
الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر خيرجون على حني فرقة من 

الناس قال أبو سعيد فأشهد أين مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأشهد أن علي ابن أيب طالب 
د فأتى به حىت نظرت إليه على نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوج

  سلم الذي نعت 
  زاد البخاري فنزلت ومنهم من يلمزك يف الصدقات 

  ويف رواية املستملي على خري فرقة من الناس 
من  ويف الصحيحني عن أيب سعيد أيضا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر قوما يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة

الناس سيماهم التحليق قال هم شر الناس أو شر اخللق يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق قال فضرب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم هلم مثال أو قال قوال الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر يف النصل فال يرى بصرية وينظر يف 

  بصرية النضي فال يرى بصرية وينظر يف الفوق فال يرى 
  ويف لفظ آخر عنه يف هذا احلديث يكون يف أميت فرقتان فتخرج بينهما مارقة يلي قتلهم أوالهم باحلق 

  ويف أخرى مترق مارقة يف فرقة من الناس يلي قتلهم أوىل الطافئتني باحلق 
  ويف أخرى مترق مارقة عند فرقة من املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق 

  لى فرقة خمتلفة يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق ويف أخرى خيرجون ع



ويف صحيح البخاري عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال خيرج ناس من قبل املشرق يقرأون القرآن ال جياوز 
تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم إىل فوقه قيل فما سيماهم 

  لتحليق أو قال التسبيل قال ا
ويف الصحيحني واللفظ ملسلم عن عبيد اهللا بن أيب رافع أن احلرورية ملا خرجت وهو مع علي بن أيب طالب قالوا ال 
حكم إال هللا قال علي كلمة حق أريد هبا باطل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصف ناسا إين ألعرف صفتهم 

الجياوز هذا منهم وأشار إىل حلقه من أبغض خلق اهللا إليه منهم أسود إحدى يديه  يف هؤالء يقولون احلق بألسنتهم
طي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال انظروا فنظروا فلم جيدوا شيئا فقال ارجعوا 

 يديه قال عبيد اهللا وأنا فواهللا ما كذبت وال كذبت مرتني أو ثالثا مث وجدوه يف خربة فأتوا به حىت وضعوه بني
  حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم 

ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بعدي من أميت 
ة مث أو سيكون بعدي من أميت قوم يقرأون القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمي

  ال يعودون فيه هم شر اخللق واخلليقة 
  فقال ابن الصامت 

فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا احلكم الغفاري قلت ما حديث مسعته من أيب ذر كذا وكذا فذكرت له هذا 
  احلديث فقال وأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حنيف مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يذكر اخلوارج ويف الصحيحني عن أسري بن عمرو قال سألت سهيل بن 
فقال مسعته يقول وأشار بيده إىل املشرق قوم يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق 

  السهم من الرمية 
  ويف لفظ آخر عنه يتيه قوم من قبل املشرق حملقه رؤوسهم 

ر احلرورية فقال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ميرقون من اإلسالم مروق ويف صحيح البخاري عن ابن عمر وذك
  السهم من الرمية 

  قال اإلمام أمحد صح احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف اخلوارج من عشرة أوجه 
  وهذه هي العشرة اليت ذكرناها وقد استوعبها مسلم يف صحيحه واهللا أعلم 

ه اهللا وقد أخرجاه يف الصحيحني من حديث أنس قال كنت أمشي مع النيب صلى اهللا عليه قال الشيخ ابن القيم رمح
و سلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إىل صفحة عاتق النيب 

 من مال اهللا الذي عندك صلى اهللا عليه و سلم وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته مث قال يا حممد مر يل
  فالتفت إليه فضحك مث أمر له بعطاء 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه 
  عند الغضب 

ردد مرارا قال ال ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم أوصين قال ال تغضب ف
  تغضب 

  ويف الصحيحني عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلياء ال يأيت إال خبري 



  وفيهما عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال احلياء شعبة من اإلميان 
ياء من العذراء يف خدرها فإذا رأى ويف الصحيحني عن أيب سعيد قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد ح

  شيئا يكرهه عرفناه يف وجهه 
  وزاد الترمذي وإن اهللا يبغض الفاحش البذي 

ويف صحيح مسلم عن النواس بن مسعان قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرب واإلمث قال الرب حسن 
  اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

روى الترمذي عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج و
  وقال حديث حسن صحيح 

وعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وخياركم خريكم لنسائهم رواه 
  الترمذي وقال حسن صحيح 

  رمذي أيضا عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسا يوم ويف الت

القيامة أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملسا الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون قال يا رسول اهللا 
  ن قال الترمذي حديث حسن قد علمنا الثرثارون واملتشدقون فما املتفهقون قال املتكربو

والثرثار هو الكثري الكالم بتكلف واملتشدق املتطاول على الناس بكالمه الذي يتكلم مبلء فيه تفامخا وتعظيما 
  لكالمه واملتفيهق 

أصله من الفهق وهو االمتالء وهو الذي ميأل فمه بالكالم ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غريه قال 
  ي قال عبد اهللا بن املبارك حسن اخللق طالقة الوجه وبذل املعروف وكف األذى الترمذ

وقال غريه حسن اخللق مخسان أحدمها مع اهللا عز و جل وهو أن يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا وكل ما 
  ك وأعمالك يأيت من اهللا يوجب شكرا فال تزال شاكرا له معتذرا إليه سائرا إليه بني مطالعه وشهود عيب نفس

  والقسم الثاين حسن اخللق مع الناس 
  ومجاعة أمران بذل املعروف قوال وفعال وكف األذى قوال وفعال 

وهذا إمنا يقوم على أركان مخسة العلم واجلود والصرب وطيب العود وصحة اإلسالم أما العلم فألنه يعرف معاين 
  هذا ويتخلى عنه  األخالق وسفسافها فيمكنه أن يتصف هبذا ويتحلى به ويترك

  وأما اجلود فسماحة نفسه وبذهلا وانقيادها لذلك إذا أراده منها 
  وأما الصرب فألنه إن مل يصرب على احتمال ذلك والقيام بأعبائها مل يتهيأ له 

  وأما طيب العود فأن يكون اهللا تعاىل خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد وسريعة االستجابة لداعي اخلريات 
بائع ثالثة طبيعة حجرية صلبة قاسية ال تلني وال تنقاد وطبيعة مائية هوائية سريعة االنقياد مستجيبة لكل داع والط

  كالغصن أي نسيم مر يعصفه وهاتان منحرفتان 
األوىل ال تقبل والثانية ال حتفظ وطبيعة قد مجعت اللني والصالبة والصفاء فهي تقبل بلينها وحتفظ بصالبتها وتدرك 

  األمور بصفائها فهذه الطبيعة الكاملة اليت ينشأ عنها كل خلق صحيح  حقائق



  وأما صحة اإلسالم فهو مجاع ذلك واملصحح لكل خلق حسن فإنه حبسب قو إميانه وتصديقه باجلزاء 
  وحسن موعود اهللا وثوابه يسهل عليه حتمل ذلك 

  له االتصاف به واهللا املوفق املعني 

قيم رمحه اهللا وقد أخرج الترمذي من حديث محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن قال الشيخ مشس الدين ابن ال
عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال يقيم أحدكم أخاه من جملسه مث جيلس فيه قال وكان الرجل يقوم 

  البن عمر فما جيلس قال هذا حديث حسن صحيح 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يقام الرجل من جملسه وجيلس وحديث ابن عمر هذا يف الصحيحني ولفظه هنى 

  فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 
ويف صحيح مسلم عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يقيم أحدكم أخاه يوم اجلمعة مث خيالفه إىل 

  مقعده ولكن ليقل افسحوا 

كل كالم ال يبدأ فيه حبمد اهللا فهو أجذم مث قال وأخرجه ابن مث ذكر الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا حديث 
  حبان يف صحيحه 

ويف الترمذي عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما أكرم شاب شيخا بشيبة إال قيض اهللا له من يكرمه 
  عند سنة قال هذا حديث غريب 

  ا أبو داود يف كفارة اجمللس قال الشيخ مشس الدين القيم رمحه اهللا هذه ثالثة أحاديث ذكره
  فأما حديث عبد اهللا بن عمر فموقوف عليه 

وأما حديث أيب هريرة فهو معروف مبوسى بن عقبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال احلاكم أبو 
ل مسعت أبا عبد اهللا هذا حديث من تأمله مل يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة حدثين أبو نصر الوراق قا

أمحد القصار يقول مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن امساعيل البخاري فقبل بني عينه وقال دعين حىت أقبل 
رجليك يا أستاذ األستاذين وطيب احلديث يف علله حدثنا حممد بن سالم حدثنا حممد بن سالم حدثنا خملد بن يزيد 

عن سهيل عن أيب أبيه عن هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلراين أخربنا ابن جريج عن موسى بن عقبة 
  كفارة اجمللس فما علته 

قال حممد بن إمساعيل هذا حديث مليح وال أعلم يف الدنيا يف هذا الباب غري هذا احلديث إال أنه معلول حدثنا به 
  موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عوف بن عبد اهللا من قوله 

  ل حممد بن إمساعيل هذا أوىل فإنه ال يذكر ملوسى بن عقبة مساع من سهيل قا
وأما احلديث الذي رواه أبو داود من حديث أيب برزة األسلمي فإسناده حسن رواه عن عثمان بن أيب شيبة وأخرجه 

دينار صدوق عن عبدة بن سليمان عن احلجاج بن دينار عن أيب هاشم عن أيب العالية عن أيب برزة واحلجاج بن 
  وثقة غري واحد وأبو هاشم هو الرماين من رجال الصحيحني 

ويف الباب حديث عائشة رواه الليث عن ابن اهلاد عن حيىي بن سعيد عن زرارة عن عائشة قالت ما كان رسول اهللا 
 ما أكثر ما صلى اهللا عليه و سلم يقوم من جملس إال قال ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت يا رسول اهللا

تقول هؤالء الكلمات إذا قمت فقال إنه ال يقوهلن أحد حني يقوم من جملسه إال غفر له ما كان يف ذلك اجمللس 



  رواه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح اإلسناد 
  ورواه النسائي عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم عن شعبة عنه 

شعيبا فيه فقال عن الليث عن حيىي عن حممد بن عبد الرمحن األنصاري وهلذا احلديث أيضا علة وهي أن قتيبة خالف 
  عن رجل من أهل الشام عن عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من 

  جملس يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وحبمك ال إله إال أنت وساق احلديث ذكره النسائي 
وة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا جلس ورواه من حديث خالد بن أيب عمران عن عر

  جملسا أو صلى صالة تكلم بكلمات 
فسألت عائشة عن الكلمات فقالت إن تكلم خبري كان طابعا عليهن إىل يوم القيامة وإن تكلم بغري ذلك كان كفارة 

يب بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة له سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه عن أ
  اخلزاعي عن خالد به 

ورواه الطرباين يف الكبري من حديث خالد بن أيب عمران أيضا عن عائشة قالت ما جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم جملسا قط وال تال قرآنا وال صلى إال ختم ذلك بكلمات قال نعم من قال خريا ختم له طابع على ذلك اخلري 

  ن قال شرا كن له كفارة سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك وم

قال الشيخ مسش الدين ابن القيم رمحه اهللا وأما احلديث الذي رواه احلاكم عن األصم عن حممد بن إسحاق الصفاين 
  بيد بن حنني قال بينما أنا عن إبراهيم ابن املنذر اخلرامي عن حممد بن فليح عن أبيه عن سعيد بن احلارث عن ع

جالس يف املسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه أناس مث قال انطلق بنا إىل أيب سعيد اخلدري 
فإين قد أخربت أنه قد اشتكى فانطلقنا حىت دخلنا على أيب سعيد اخلدري فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمىن على 

  اليسرى فسلمنا وجلسنا 
  فرفع قتادة يده إىل رجل أيب سعيد اخلدري فقرصها قرصة شديدة 

فقال أبو سعيد سبحان اهللا يا ابن أم أو جعتين قال ذلك أردت فذكر حديث االستلقاء وقال فيه ال ينبغي ألحد من 
  خلقي أن يفعل مثل هذا 
  فهذا احلديث له علتان 

ي مسعت حيىي بن معني يقول فليح بن سليمان ال حيتج إحدامها انفراد فليح بن سليمان به وقد قال عباس الدور
  حبديثه وقال يف رواية عثمان الدارمي فليح بن سليمان ضعيف 

  وقال النسائي ليس بالقوي 
  والعلة الثانية أنه حديث منقطع فإن قتادة بن النعمان مات يف خالفة عمر وصلى عليه عمر 

ون سنة يف قول الواقدي وابن بكري فتكون روايته عن قتادة بن وعبيد بن حنني مات سنة مخس ومائة وله مخس وسبع
  النعمان منقطعة واهللا أعلم 

قال الشيخ مسش الدين القيم رمحه اهللا وإدخال أيب داود هذا احلديث هنا يريد به أن ذكر الرجل مبا فيه يف موضع 
ذنوا له فبئس أخو العشرية بوب عليه احلاجة ليس بغيبة مثل هذا ونظريه ما تقدم من حديث عائشة املتفق عليه ائ

  البخاري 



  باب غيبة أهل الفساد والريب

  وذكر يف الباب عنها قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أظن فالنا وفالنا يعرفان من ديننا شيئا 
أما معاوية ويف الباب حديث فاطمة بنت قيس ملا خطبها معاوية وأبو جهم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فصعلوك وأما أبو جهم فال يضع العصا عن عاتقه 
  وقالت هند للنيب صلى اهللا عليه و سلم إن أبا سفيان رجل شحيح 

  وقال األشعث بن قيس للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف خصمه إنه امرؤ فاجر 
يبايل ما حلف عليه وليس  وقال احلضرمي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف خصمه إنه رجل فاجر ال

  يتورع من شيء رواه مسلم 
  وقد رد النيب صلى اهللا عليه و سلم غيبة مالك بن الدخشم وقال للقائل إنه منافق ال حيب اهللا ورسوله ال تقل ذاك 

ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك ملا قال الرجل فيه عند النيب صلى اهللا عليه و سلم حبسه النظر يف برديه 
لنظر يف عطفيه فقال معاذ بئس ما قلت واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خريا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه ا

  و سلم واحلديثان متفق عليهما 
وقد أخرج الترمذي عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من رد عن عرض أخيه رد اهللا عن وجهه 

  هذا حديث حسن  النار يوم القيامة وقال

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد روى البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا 
  صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسبوا األموات فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا 

صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال  وأخرج النسائي من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب
  تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ويف احلديث قصة وقد تقدم واهللا أعلم 

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا ويف سنن ابن ماجه من حديث أيب الزناد عن أنس أن رسول اهللا عليه 
طفيء اخلطيئة كما يطفيء املاء النار والصالة وسلم قال احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب والصدقة ت

  نور املؤمن والصيام جنة من النار 
ملا كان احلاسد يكره نعمة اهللا على عباده واملتصدق ينعم عليهم كانت صدقة هذا ونعمته تطفيء خطيئته وتذهبها 

  وحسد هذا وكراهته نعمة اهللا على عباده تذهب حسناته 
وأصل اإلسالم ورأس العبودية وحمل املناجاة والقربة إىل اهللا وأقرب ما يكون العبد  ملا كانت الصالة مركز اإلميان

  من ربه وهو مصل وأقرب ما يكون منه يف صالته وهو ساجد كانت الصالة نور املسلم 
وملا كان الصوم يسد عليه باب الشهوات ويضيق جماري الشيطان وال سيما باب األخوفني الفم والفرج اللذين ينشأ 

  عنهما معظم الشهوات كان كاجلنة من النار فإنه يتترس به من سهام إبليس 
ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا أن النيب قال ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا 

  إخوانا وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 



 ويف الصحيحني عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا
  و سلم لعن املؤمن كقتله 

  ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال ينبغي لصديق أن يكون لعانا 

بالطعان وال اللعان وال الفاحش  ويف الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس املؤمن
  وال البذي وقال حديث حسن 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ويف هذا احلديث رد على من قال إن الناس يوم القيامة إمنا يدعون 
  بأمهاهتم ال آبائهم وقد ترجم البخاري يف صحيحه لذلك فقال 

  باب يدعى الناس بآبائهم

ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه  وذكر فيه حديث نافع عن
  غدرة فالن بن فالن 

  واحتج من قال باألول 
مبا رواه الطرباين يف معجمه من حديث سعيد بن عبد اهللا األودي قال شهدت أبا أمامة وهو يف النزع قال إذا مت 

 صلى اهللا عليه و سلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قربه فاصنعوا يب كما أمرنا رسول اهللا
فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل يا فالن بن فالنة فإنه يسمعه وال جييبه مث يا فالن بن فالنة فإنه يقول أرشدنا 

  به إىل أمه حواء فالن بن حواء رمحك اهللا فذكر احلديث وفيه فقال رجل يا رسول اهللا فإن مل يعرف أمه قال فلينس
  ولكن هذا احلديث متفق على ضعفه فال تقوم به حجة فضال عن أن يعارض به ما هو أصح منه 

  ويف الصحيحني عن أيب موسى قال ولد يل غالم فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و سلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة 
  أكرب ولد أيب موسى  زاد البخاري ودعا له بالربكة ودفعه إىل وكان

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه والكرم كثرة اخلري واملنافع 
  والفوائد لسهولة تناوهلا من 

الكرمي ومنه قوله تعاىل فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي ويف آية أخرى من كل زوج هبيج فهو كرمي خمربه هبيج يف 
  شجر العنب قد مجع وجوها من ذلك منظره و

  منها تذليل مثره لقاطفه 
  ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي جمتنيه 

  ومنها أنه ليس مبمتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغريه 
  ومنها أن الشجرة الواحدة منه مع ضعفها ودقة ساقها حتمل أضعاف ما حتمله غريها 

قطع أعالها أخلفت من جوانبها وفروعها والنخلة إذا قطع أعالها ماتث ويبست  ومنها أن الشجرة الواحدة منه إذا
  مجلة 

  ومنها أن مثره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه 



ومنها أنه يتخذ منه من أنواع األشربة احللوة واحلامضة كالدبس واخلل ماال يتخذ من غريه مث يتخذ من شرابه من 
  قوات ماال يتخذ من غريه وشرابه احلالل غذاء وقوت ومنفعة وقوة أنواع احلالوة واألطعمة واأل

  ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما 
  ومنها أن مثره قد مجع هناية املطلوب من الفاكهة من االعتدال فلم يفرط إىل الربودة كاخلوخ 

  ائده وغريه وال إىل احلرارة كالتمر بل هو يف غاية االعتدال إىل غري ذلك من فو
فلما كان هبذه املنزلة مسوه كرما فأخربهم النيب صلى اهللا عليه و سلم أن الفوائد والثمرات واملنافع اليت أودعها اهللا 

  قلب عبده املؤمن من الرب وكثرة اخلري أعظم من فوائد كرم العنب فاملؤمن أوىل هبذه التسمية منه 
  م على شجر العنب بل املسلم أحق هبذا االسم منه فيكون معىن احلديث على هذا النهي عن قصر اسم الكر

وهذا نظري قوله صلى اهللا عليه و سلم ليس الشديد بالصرعة ولكن الذي ميلك نفسه عند الغضب أي مالك نفسه 
  أوىل أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال 

ان ولكنه الذي ال يسأل الناس وال وكقوله ليس املسكني هبذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان واألكلة واألكلت
  يفطن له فيتصدق عليه أي هذا أوىل بأن يقال له مسكني من الطواف الذي تسمونه مسكينا 

  ونظريه يف املفلس والرقوب وغريمها 
  ونظريه قوله ليس الواصل باملكايفء ولكنه الذي إذا قطعت رمحه وصلها وإن كان هذا ألطف من الذي قبله 

ه آخر وهو قصد النيب صلى اهللا عليه و سلم سلب هذا االسم احملبوب للنفوس اليت يلذ هلا مساعه وقيل يف معىن وج
عن هذه الشجرة اليت تتخذ منها أم اخلبائث فيسلبها اإلسم الذي يدعو النفوس إليها وال سيما فإن العرب قد تكون 

حرمها الشارع نفى اسم املدح عن أصلها وهو مستها كرما ألن اخلمر املتخذة منها حتث على الكرم وبذل املال فلما 
الكرم كما نفى اسم املدح عنها وهو الدواء فقال إهنا داء وليست بدواء ومن عرف سر تأثري األمساء يف مسمياهتا 
نقرة وميال عرف هذا فسلبها النيب صلى اهللا عليه و سلم هذا االسم احلسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب 

  املؤمن 
د املعىن األول أن النيب صلى اهللا عليه و سلم شبه املسلم بالنخلة ملا فيها من املنافع والفوائد حىت إهنا كلها ويؤك

  منفعة ال يذهب منها شيء بال منفعة حىت شوكها وال يسقط عنها لباسها وزينتها كما ال 

سقوف وغريها وخوصها للحصر يسقط عن املسلم زينته فجذوعها للبيوت واملساكن واملساجد وغريها وسعفها لل
واملكاتل واآلنية وغريها ومسدها للحبال وآالت الشد واحلل وغريها ومثرها يؤكل رطبا ويابسا ويتخذ قوتا وأدما 
وهو أفضل املخرج يف زكاة الفطر تقربا إىل اهللا وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ من شراب األعناب ويزيد عليه 

  ب ونواه علف لالبل اليت حتمل األثقال إىل بلد ال يبلغه اإلنسان إال بشق النفس بأنه قوت وحده خبالف الزبي
  ويكفي فيه أن نواه يشتري به العنب فحسبك بتمر نواه مثن لغريه 

  وقد اختلف الناس يف العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع واحتجت كل طائفة مبا يف أحدمها من املنافع 
عناب يف موضع وقدم األعناب عليها يف موضع وأفرد النخيل عن األعناب ومل يفرد والقرآن قد قدم النخيل على األ

  العنب عن النخيل 
  وفصل اخلطاب يف املسألة أن كل واحد منهما يف املوضع الذي يكثر فيه ويقل وجود اآلخر أفضل وأنفع 

  فالنخيل باملدينة والعراق وغريمها أفضل وأنفع من األعناب فيها 



  لشام وحنوها أفضل وأنفع من النخيل هبا واألعناب يف ا
وال يقال فما تقولون إذا استويا يف بلدة فان هذا ال يوجد ألن األرض اليت يطيب النخيل فيها ويكون سلطانه 

  ووجوده غالبا ال يكون للعنب هبا سلطان وال تقبله تلك األرض 
  وكذلك أرض العنب ال تقبل النخيل وال يطيب فيها 

خص كل أرض خباصية من النبات واملعدن والفواكه وغريها فهذا موضعه أفضل وأطيب وأنفع وهذا  اهللا سبحانه قد
  يف موضعه كذلك 

ذكر حديث ال تغلبنكم وذكر التأويلني اللذين ذكرمها املنذري مث زاد الشيخ ابن القيم رمحه اهللا وسلكت طائفة 
ما حديث لو يعلمون ما يف الصبح والعتمة فيجوز أن مسلكا آخر فقالت النهي صريح ال ميكن فيه رواية باملعىن أ

  يكون تغيريا من الراوي عنها باسم العتمة ومل يعلم بالنهي فرواه مبعناه وهذا االحتمال ال يتطرق إىل حديث النهي 

 وقالت طائفة النهي إمنا هو من غلبة األعراب على اسم العشاء حبيث يهجر بالكلية كما دل عليه قوله ال يغلبنكم
  فأما إذا مسيت بالعشاء تسمية غالبة على العتمة مل ميتنع أن يسمى بالعتمة أحيانا وهذا أظهر األقوال 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا مل يذكر أبو داود يف هذا الباب إال هذا احلديث وال تعلق له يف تسميته 
  العشاء عتمة 

  وإمنا 

  اسم البحر للفرس اجلواد الكثري اجلري فكأنه راجع إىل قوله باب يف حفظ املنطق  تعلقه بالتوسع يف العبارة واستعارة

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا ويف الصحيحني عن أنس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيالطنا 
  حىت يقول ألخ يل صغري يا أبا عمري ما فعل النغري 

بن زيد عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قالوا يا رسول اهللا إنك تداعبنا  وقد أخرج الترمذي من حديث أسامة
  قال إين ال أقول إال حقا قال الترمذي حديث حسن 

ذكر حديث سعيد بن املسيب يف واقعة عمر وحسان مث قال املنذري وسعيد ابن املسيب مل يصح مساعه من عمر فإن 
  كان مسع ذلك من حسان فمتصل 

مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تكرر له يف هذا الكتاب يف مواضع وبه يعلل ابن القطان وغريه  مث قال الشيخ
  حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره األئمة كأمحد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغريمها 

  قال أمحد إذا مل يقبل سعيد بن املسيب عن عمر فمن يقبل سعيد عن عمر عندنا حجة 
نبل يف تارخيه حدثنا أبو عبد اهللا يعين أمحد حنبل حدثنا حممد ابن جعفر حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال وقال ح

  قال سعيد بن املسيب ممن أنت قلت من مزينة 
قال إين ألذكر يوم نعي عمر بن اخلطاب النعمان بن مقرن املزين على املنرب وهذا صريح يف الرد على من قال إنه 

  بقيتا من خالفة عمر ولد لسنتني 
  بن املسيب يسمي رواية عمر بن اخلطاب ألنه كان أحفظ الناس ألحكامه وقال حيىي بن سعيد األنصاري كان سعيد 



  وقال مالك بلغين أن عبد اهللا بن عمر كان يرسل إىل ابن املسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره 
هذا ومل حيفظ عن أحد من األئمة أنه طعن يف رواية سعيد عن عمر بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق ومن مل يقبل 

  ملرسل قبل مرسل سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ا
  وقال احلاكم يف علوم احلديث سعيد بن املسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة ومسع منهم 

  واملقصود أن تعليل احلديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد 

  ر مثان سنني والصحيح أنه ولد لسنتني مضتا من خالفة عمر فيكون له وقت وفاة عم
  فكيف ينكر مساعه ويقدح يف اتصال روايته عنه واهللا املوفق للصواب 

وقد أخرجاه يف الصحيحني وذكره أبو داود عقب هذا احلديث عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة فذكر احلديث 
  مبعىن ما تقدم دون ذكر الزيادة 

ي يف صحيحه من حديث الزهري حدثين سعيد بن قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد روى البخار
املسيب أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مل يبق من النبوة إال املبشرات قالوا وما 

  املبشرات قال الرؤيا الصاحلة وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس 

فيه بل قال من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة وال  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ومل يشك البخاري
  يتمثل الشيطان يب 

  ويف الصحيحني من حديث أيب قتادة قال 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من رآين يف املنام فقد رأى احلق 
  وأخرجه البخاري من حديث أيب سعيد وزاد فإن الشيطان ال يتكونين 

  قتادة فإن الشيطان ال يتراءى يب ويف لفظ له يف حديث أيب 
  ويف صحيح مسلم عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم من رآين يف النوم فقد رآين 

  فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتمثل يف صوريت 
  ويف لفظ آخر فإنه ال ينبغي للشيطان أن يتشبه يب 

نافع أن رجال عطس إىل جنب ابن عمر فقال  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرج الترمذي عن
  احلمد هللا والسالم 

على رسول اهللا قال ابن عمر وأنا أقول احلمد هللا والسالم على رسول اهللا وليس هكذا علمنا رسول اهللا صلى اهللا 
ياد عليه و سلم أن نقول علمنا أن نقول احلمد هللا على كل حال وقال هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ز

  ابن الربيع 
  ويف الترمذي أيضا من حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال احلمد هللا فحمد اهللا بإذنه فقال 
ليكم قالوا وعليك السالم له ربه رمحك اهللا يا آدم اذهب إىل أولئك املالئكة إىل مأل منهم جلوس فقل السالم ع

ورمحة اهللا مث رجع إىل ربه فقال إن هذه حتيتك وحتية ذريتك بينهم وذكر احلديث وقال هذا حديث حسن غريب من 



  هذا الوجه 
  وقد روي من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ورواه زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة 

  فقال له يرمحك اهللا مث عطس فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم الرجل مزكوم  ذكر حديث أيب داود أن رجال عطس

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا هذا لفظ أيب داود ولفظ مسلم مث عطس أخرى مث عطس الثانية فقال إنه 
  مزكوم 

حدثنا وكيع عن عكرمة بن  وأما ابن ماجه فلفظه يشمت العاطس ثالثا فما زاد فهو مزكوم رواه عن على ابن حممد
  عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  وهذا يوافق رواية أيب هريرة وعبيد بن رفاعة يف حد ذلك بالثالث 
وأما الترمذي فلفظه فيه عن أياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وأناشاهد 

صلى اهللا عليه و سلم يرمحك اهللا مث عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  فقال رسول اهللا
  هذا رجل مزكوم رواه من حديث سويد عن ابن املبارك عن عكرمة بن عمار 

ة عن مث قال حدثنا حممد بن يسار حدثنا حيىي بن يسار حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلم
  أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حنوه إال أنه قال له يف الثالثة إنك مزكوم 

قال الترمذي وهذا أصح من حديث ابن املبارك وقد روى شعبة عن عكرمة ابن عمار هذا احلديث حنو رواية حيىي 
  بن سعيد 

فإذا عطس أحدكم ومحد اهللا كان حقا قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد تقدم حديث أيب هريرة وفيه 
  على مسلم مسعه أن يقول يرمحك اهللا 

  وترجم الترمذي على حديث أنس 

  باب ما جاء يف إجياب التشميت

حبمد العاطس وهذا يدل على أنه واجب عنده وهو الصواب لالحاديث الصرحية الظاهرة يف الوجوب من غري 
  معارض واهللا أعلم 

  د تقدم فمنها حديث أيب هريرة وق
  ومنها حديثه اآلخر مخس جتب للمسلم على أخيه وقد تقدم 

  ومنها حديث سامل بن عبيد وفيه وليقل له من عنده يرمحك اهللا 
ومنها ما رواه الترمذي عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمسلم على املسلم ست باملعروف 

إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات وحيب له ما حيب  يسلم عليه إذا لقيه وجييبه إذا دعاه ويشمته
لنفسه وقال هذا حديث حسن قد روى من غري وجه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقد تكلم بعضهم يف احلارث 

  األعور ويف الباب عن أيب هريرة وأيب أيوب والرباء وأيب مسعود 
  ومنها ما رواه الترمذي عن أيب أيوب 

  ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا عطس أحدكم فليقل احلمد أن رس



  هللا وليقل على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرمحك اهللا وليقل هو يهديكم اهللا ويصلح بالكم 
  فهذه أربع طرق من الداللة 

  أحدمها التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي ال حيتمل تأويال 
  فظ احلق الثاين إجيابه بل

  الثالث إجيابه بلفظة على الظاهرة يف الوجوب 
  الرابع األمر به وال ريب يف إثبات واجبات كثرية بدون هذه الطرق واهللا تعاىل أعلم 

قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا ولفظ النسائي فيه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا أصبح 
  سينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور فقط اللهم بك أصبحنا وبك أم

  ورواه أبو حامت بن حبان يف صحيحه وقال إن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك 

أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك حنيا 
  وبك منوت وإليك املصري 

  فرواية أيب داود فيها النشور يف املساء واملصري يف الصباح 
  ورواية الترمذي فيها النشور يف املساء واملصري يف الصباح 

ورواية ابن حبان فيها النشور يف الصباح واملصري يف املساء وهي أوىل الروايات أن تكون حمفوظة ألن الصباح 
  ة بعد املوت واالنتباه من النوم مبنزلة النشور وهو احليا

واملساء والصريورة إىل النوم مبنزلة املوت واملصري إىل اهللا وهلذا جعل اهللا سبحانه يف النوم املوت واالنتباه بعده دليال 
على البعث والنشور ألن النوم أخو املوت واالنتباه نشور وحياة قال تعاىل ومن آياته منامكم بالليل والنهار 

  ك آليات لقوم يسمعون وابتغاؤكم من فضله إن يف ذل
ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري يف صحيحه عن حذيفة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا استيقظ قال احلمد 

  هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

يب صلى اهللا قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا يف الصحيحني عن أيب أيوب األنصاري عن الن
عليه و سلم قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات 

  كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إمساعيل 
  وقال البخاري رقبة من ولد إمساعيل رواه تعليقا 

م قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت 

عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل 
  ومن قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أكثر من ذلك 

  فهذا احلديث يدل على أن كل رقبة يعدهلا عشر مرات هتليال وهو يوافق رواية 
  البخاري يف احلديث الذي قبله 

ولكن حديث أيب أيوب  وحديث ابن عباس يدل على أن كل مرة برقبة ويوافقه حديث أيب أيوب الذي رواه مسلم



  قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ذكرناه 
  وحديث أيب هريرة صريح بأن املائة تعدل عشر رقاب ومل خيتلف فيه 

  فيترجح من هذا الوجه على خرب أيب أيوب وتترجح رواية مسلم حلديث أيب أيوب حبديث ابن عباس املتقدم 
  فقد تقابل الترجيحان 

قد تكلم فيه وأنه ال يصح وخرب أيب أيوب قد اختلف يف لفظه وخرب أيب هريرة صحيح ال  وقد يقال خرب ابن عباس
  علة فيه وال اختالف فوجب تقدميه واهللا أعلم 

وقد روى الترمذي من حديث زيد بن أيب أنيسة عن عبد الرمحن بن غنم عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله سلم قال من قال يف دبر صالة الفجر 

احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات وحمي عنه عشر سيئات ورفع له 
عشر درجات وكان يومه ذلك كله يف حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ومل ينبغي لذنب أن يدركه ذلك 

  وم إال الشرك باهللا وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه الي
وأما احلديث الذي رواه الترمذي يف جامعه عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا 

يت وهو حي عليه و سلم قال من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومي
ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة وحمي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف 

  درجة فهو حديث معلول ال يثبت مثله وذكره له الترمذي طرقا 
اهللا بن أحدها أمحد بن منيع حدثنا أزهر بن سنان حدثنا حممد بن واسع قال قدمت مكة فلقيين أخي سامل بن عبد 

  عمر فحدثين عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكره وقال هذا حديث غريب 
  والثاين رواه عمر بن دينار 

  قهرمان آل الزبري عن سامل حنوه 
 قال الترمذي حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد بن عبدة حدثنا محاد بن زيد واملعتمر بن سليمان قاال حدثنا عمرو بن

  دينار وهو قهرمان آل الزبري عن سامل عن أبيه عن جده وقال وبين له بيت يف اجلنة ومل يقل ألف ألف درجة 
والثالث رواه حيىي بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم ومل يذكر عمر 
  ذكره الترمذي تعليقا عن حيىي 

ما الطريق األوىل فهي أمثل طرقه وأزهر بن سنان ال بأس به وقد تكلم فيه بعض األئمة وقد ذكر حديثه هذا فأ
  احلافظ أبو عبد اهللا املقدسي يف املختارة 

  وأما الطريق الثانية ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري قال البخاري يف التاريخ فيه نظر 
كر له متنا فقال قال موسى ابن عبد الرمحن حدثنا زيد بن خباب حدثنا سعيد بن زيد وذكر هذا اإلسناد بعينه ومل يذ

عن عمرو بن دينار موىل األنصاري عن سامل عن أبيه عن عمر وقال الترمذي تكلم فيه بعض أصحاب احلديث وقد 
  روى عن سامل أحاديث ال يتابع عليها 

عمران بن مسلم القصري فإن ذاك من رجال الصحيح وهذا وأما الطريق الثالثة ففيها عمران بن مسلم وليس هو 
  منكر احلديث 



  قاله البخاري وغريه 
  وقد قيل إىل القصري واهللا أعلم 

١٤   

  قال الشيخ مشس الدين بن القيم رمحه اهللا 
  وقد تكلم يف نكح اجلن لألنس اإلمام أمحد وغريه والكالم فيه يف أمرين يف وقوعه ويف حكمه 

  منه أمحد ذكره القاضي أبو يعلى  فأما حكمه فمنع

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف الصحيحني أن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها مامل 
  يتكلموا أو يعملوا به 

ل قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد أخرج الترمذي من حديث عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر أن رسو
اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن اهللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية 

  وتعاظمها بآبائها الناس 

رجالن مؤمن تقي كرمي على اهللا وفاجر شقي هني على اهللا والناس بنو آدم وخلق اهللا آدم من تراب قال اهللا تعاىل يا 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم  أيها الناس إنا خلقناكم

خبري وقال هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد اهللا بن دينار إال من هذا الوجه وعبد اهللا بن جعفر والدعلي 
فعه احلسب املال والكرم يضعف ضعفه حيىي بن معني وغريه ويف الترمذي أيضا من حديث احلسن عن مسرة ير

  والتقوى وقال هذا حديث حسن صحيح غريب 

  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وأخرج الترمذي عن يزيد بن نعامة الضيب 
قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن امسه واسم أبيه وممن هو فإنه أصل 

  ديث غريب للمودة وقال هذا ح
ويف الصحيحني عن أنس أن أعرابيا قال لقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مىت الساعة قال له رسول اهللا صلى 

  اهللا عليه و سلم ما أعددت هلا حب 
  ورسوله قال أنت مع من أحببت 

  ويف رواية ما أعددت هلا من كثري صوم وال صدقة ولكين أحب ورسوله 
  موسى أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال املرء مع من أحب ويف الصحيحني عن أيب 

وروى الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء أعرايب جهوري الصوت قال يا حممد 
الرجل حيب القوم وال يلحق هبم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب قال الترمذي حديث 

  حسن صحيح 
يح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة أين ويف صح

  املتحابون جلاليل اليوم أظلهم يف ظلى يوم ال ظل إال ظلي 
 ويف الترمذي عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقولقال اهللا تعاىل املتحابون يف جاليل هلم



منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال ويف الباب عن أيب الدرداء وأيب مسعود وعبادة بن الصامت وأيب هريرة 
  وأيب مالك األشعري 

  وهذا حديث حسن صحيح 
ويف الصحيحني عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قالثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان أن يكون اهللا 

ب إليه مما سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما ورسوله أح
  يكره أن يقذف يف النار 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام 
ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل عادل وشاب نشأ يف عبادة اهللا 

دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه 
  ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه 

لى اهللا عليه و سلم والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ص
  تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم 

وروى مالك يف املوطأ بإسناد صحيح عن أيب إدريس اخلوالين قال دخلت مسجد دمشق فإذا فىت براق الثنايا وإذا 
اختلفوا يف شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من  الناس معه وإذا

  الغد هجرت فوجدته قد سبقين بالتهجري ووجدته يصلي فانتظرته حىت قضى 

  صالته مث جئته من قبل وجهه فسلمت عليه 
بوة ردائي فجبذين إليه فقال أبشر فإين مسعت مث قلت واهللا إين ألحبك فقال اهللا قلت اهللا فقال اهللا قلت اهللا فأخذ حب

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا تبارك وتعاىل وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتجالسني يف واملتزاورين 
  يف واملتباذلني يف 

ى فأرصد اهللا على ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أن رجال زار أخا له يف قرية أخر
مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا يل يف هذه القرية قال هل لك عليه نعمة ترهبا قال ال غري أين 

  أحببته يف اهللا تعاىل قال فإين رسول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته فيه 
سلم أنس بن مالك وعبد اهللا بن مسعود وأبو موسى  وحديث املرء مع من أحب رواه عن النيب صلى اهللا عليه و

األشعري وعلي بن أيب طالب وأبو سعيد اخلدري وأبو ذر وصفوان بن عسال وعبد اهللا بن يزيد اخلطمي والرباء بن 
عازب وعروة بن مضرس وصفوان بن قدامة اجلمحي وأبو أمامة الباهلي وأبو سرحية الغفاري وأبو هريرة ومعاذ بن 

  قتادة األنصاري وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد اهللا وعائشة رضي اهللا عنهم أمجعني جبل وأبو 
  فحديث أنس متفق عليه 

  وحديث ابن مسعود متفق عليه أيضا 
  وكذلك حديث أيب موسى وقد تقدمت 

ين عن وأما حديث علي رضي اهللا عنه فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم األعور عن حبة بن جوين العر
علي أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل بعملهم قال املرء مع من 

  أحب 
  وأما حديث أيب سعيد اخلدري فرواه ابن أيب ليلى عن عطية العويف عنه خمتصرا املرء مع من أحب 



  وأما حديث أيب ذر فذكره أبو داود وإسناده صحيح 
  فوان بن عسال فرواه الترمذي وصححه وقد تقدم وأما حديث ص

وأما حديث عبد اهللا بن يزيد اخلطمي فرواه مجاعة عن مسلم األعور عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد عن أبيه أن 
  رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكره 

العرزمي عن أيب إسحاق عن وأما حديث الرباء بن عازب فرواه سعيد بن منصور عن علي بن يزبد الصدائي عن 
  الرباء 

وأما حديث عروة بن مضرس فرواه زيد بن اجلرشي األهوازي عن عمران ابن عيينة أخي سفيان عن إمساعيل بن 
  أيب خالد عن الشعيب عنه مرفوعا املرء مع من أحب 

أبيه ميمون بن موسى وأما حديث صفوان بن قدامة فرواه الطرباين يف الكبري من حديث موسى بن ميمون املرئي عن 
عن أبيه عن جده عبد الرمحن بن صفوان ابن قدامة قال هاجر أيب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فبايعه على اإلسالم 

  وقال إين أحبك يا رسول اهللا فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم املرء مع من أحب 
  قال العالء بن ميمون صدوق ضعيف 

لباهلي فرواه حممد بن عرعرة وطالوت بن عباد عن فضال ابن جبري عنه يرفعه ال حيب عبد وأما حديث أيب أمامة ا
  قوما إال بعثه اهللا معهم 

وأما حديث أيب سرحية فمن رواية عبد الغفار بن القاسم متروك عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث عن 
  حبيب بن محاد عنه مرفوعا املرء مع من أحب 

هريرة فرواه غسان بن الربيع عن موسى بن مطري عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا العبد عند ظنه باهللا  وأما حديث أيب
  وهو مع أحبابه يوم القيامة 

  وأما حديث معاذ بن جبل فروى عنه بإسناد ال يثبت مرفوعا املرء مع من أحب 
ىي ابن النضر عن أيب هريرة عن النيب وأما حديث أيب قتادة األنصاري فمن رواية ابن هليعة حدثين أبو صخر عن حي

  صلى اهللا عليه و سلم حنو حديث أنس 
وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس بن حممد بن شعيب حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا مهام عن قتادة 

  عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعا املرء مع من أحب 
  ة عن أنس من حديثه وهو يف البخاري عن عمرو بن عاصم عن قتاد

  وعبد القدوس هذا روى عنه البخاري 
وأما حديث جابر فرواه احلارث بن أيب أسامة من حديث عكرمة بن عمار حدثين سعيد حدثين جابر بن عبد اهللا 

رضي اهللا عنهما قال جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا مىت تقوم الساعة قال فما أعددت 
  ا قال واهللا يا رسول اهللا ما أعددت هلا إين لضعيف العمل وإين أحب اهللا ورسوله قال فأنت مع من أحببت هل

  وسعيد إن كان هو ابن املسيب فمنقطع وإن كان هو ابن مينا فقد أدرك جابرا 
  وأما حديث عائشة فقال عبد اهللا بن أمحد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام عن إسحاق بن 

  بن أيب طلحة عن شيبة احلضرمي عن عروة عن عائشة مرفوعا ال حيب أحد قوما إال حشر معهم يوم القيامة  عبد اهللا
ورواه الطرباين يف معجمه أطول منه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه ثالث 



يف اإلسالم كمن ال سهم له وال يتوىل اهللا أحلف عليهن والرابعة لو حلفت لرجوت أن ال آمث ما جعل اهللا ذا سهم 
  عبد يف الدنيا فيوليه غريه يوم القيامة واملرء مع من أحب 

والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن ال آمث ال يستر اهللا على عبد يف الدنيا إال ستره يوم القيامة فقال عمر ابن عبد 
  ه العزيز إذا مسعتم هبذا احلديث عن عروة عن عائشة فاحفظو

  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قال اإلمام أمحد لألم ثالثة أرباع الرب 
وقال أيضا الطاعة لألب والرب لألم واحتج حبديث ابن عمر أطع أباك ملا أمره عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بطالق 

  زوجته 
امة أن رجال قال يا رسول اهللا ما حق الوالدين وقد روى ابن ماجه يف سننه من حديث القاسم بن حممد عن أيب أم

  على ولدمها قال مها جنتك ونارك 
وأخرج أيضا عن أيب الدرداء مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول الوالد أوسط أبواب اجلنة فأضع ذلك الباب أو 

  احفظه 

أنس رضي اهللا عنه قال قال  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا تعاىل وقد أخرج مسلم يف صحيحه عن
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه 

ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالت جاءتين امرأة ومعها ابنتان هلا فسألتين فلم جتد عندي شيئا غري مترة 
 ابنتيها ومل تأكل منها شيئا مث قامت فخرجت وابنتاها فدخل على النيب صلى اهللا فأعطيتها إياها فأخذهتا فقسمتها بني

عليه و سلم فحدثته حديثها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له 
  سترا من النار 

هللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا وقد أخرج ابن ماجه يف سننه عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس رضي ا
عليه و سلم من عال ثالثة من األيتام كان كمن قام ليله وصام هناره وغدا وراح شاهرا سيفه يف سبيل اهللا وكنت أنا 

  وهو يف اجلنة أخوان كهاتني أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى 
  يف املسلمني بيت فيه يتيم حيسن إليه وأخرج أيضا عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يرفعه خري بيت 

  وشر بيت يف املسلمني بيت فيه يتيم يساء إليه 
وقد أخرجا يف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه 
  عنه أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن وفيهما عن أيب شريح رضي اهللا 

  قيل يا رسول اهللا ومن هو قال الذي ال يأمن جاره بوائقه لفظ البخاري 

ويف صحيح مسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقا 
  اهد جريانك فأكثرها وتع

  ويف لفظ له إن خليلي أوصاين إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه مث انظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منها مبعروف 
ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يا نساء املسلمات ال 

  حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن شاة 



س الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد أخرج ابن ماجه يف سننه من حديث مرة الطيب عن أيب بكر الصديق قال الشيخ مش
رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدخل اجلنة سيء امللكة قالوا يا رسول اهللا أليس أخربتنا 

  كرامة أوالدكم وأطعموهم مما تأكلون أن هذه األمة أكثر األمم مملوكني ويتامى قال نعم فأكرموهم ك
  قالوا فما ينفعنا يف الدنيا قال فرس ترتبطه تقاتل عليه يف سبيل اهللا مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك 

ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه 
ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشقوها قليال فليضع يف يده منه أكلة أو مث جاءه به وقد وىل حره 

  أكلتني لفظ مسلم 
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمملوك طعامه وكسوته 

  وال يكلف من العمل إال ما يطيق 
ما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أدى العبد حق اهللا وحق مواليه وأخرجا عن ابن عمر رضي اهللا عنه

  كان له أجران زاد مسلم فحدثت به كعبا فقال كعب ليس عليه حساب وال على املؤمن من هذا 
ران ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للعبد اململوك املصلح أج

  والذي نفس أيب هريرة بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمي ألحببت أن أموت وأنا مملوك 

  زاد مسلم عن ابن املسيب وبلغنا أن أبا هريرة رضي اهللا عنه مل يكن حيج حىت ماتت أمه لصحبتها 
سلم قال للمملوك الذي حيسن وأخرج البخاري عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و 

  عبادة ربه ويؤدي إىل سيده الذي له عليه من احلق والنصيحة والطاعة أجران 
  وملسلم مبعناه 

ويف الصحيحني عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة هلم أجران رجل من 
إذا أدى حق اهللا وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدهبا فأحسن  أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد والعبد اململوك

  تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها فله أجران 

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا يف الصحيحني عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهما قال أمرنا 
وهنانا عن سبع أمرنا بعيادة املريض واتباع اجلنائز وتشميت العاطس ونصر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بسبع 

  الضعيف وعون املظلوم وإفشاء السالم وإبرار القسم 
ويف جامع الترمذي عن عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول يا أيها الناس 

  لليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم قال الترمذي حديث صحيح أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا با
ويف املوطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أيب بن كعب أنه كان يأيت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فيغدو معه إىل 

  السوق قال فإذا غدونا إىل السوق مل مير عبد اهللا على سقاط وال صاحب بيعة 

سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد اهللا بن عمر يوما فاستتبعين إىل السوق فقلت له وما  وال مسكني وال أحد إال
تصنع بالسوق وأنت ال تقف على البيع وال تسأل عن السلع وال تسوم هبا وال جتلس يف جمالس السوق قال وأقول 

  اجلس بنا ها هنا نتحدث 
  طن إمنا نغدو من أجل السالم نسلم على من لقينا قال فقال يل عبد اهللا بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا ب



قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا قلت معىن ما أشار إليه اخلطايب يف قوله ألن الواو حرف العطف واجلمع 
بني الشيئني أن الواو يف مثل هذا تقتضي تقرير اجلملة األوىل وزيادة الثانية عليها كما إذا قلت زيد كاتب فقال 
املخاطب وشاعر وفقيه اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبا وزيادة كونه شاعرا وفقيها وكذلك إذا قلت لرجل فالن 

  أخوك 
  فقال وابن عمي كان ذلك تقريرا لكونه أخاه وزيادة كونه ابن عمه 

ثالثة ومن ههنا استنبط أبو القاسم السهيلي أن عدة أصحاب الكهف سبعة قال ألن اهللا تعاىل حكى قول من قال 
ومخسة ومل يذكر الواو يف قوله رابعهم سادسهم وحكى قول من قال إهنم سبعة مث قال وثامنهم كلهم قال ألن الواو 

  عاطفة على كالم مضمر تقديره نعم وثامنهم كلهم 
  وذلك أن قائال لو قال إن زيدا شاعر فقلت له وفقيه كنت قد صدقته كأنك قلت نعم هو كذلك وفقيه أيضا 

يث سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتوضأ مبا أفضلت احلمر قال ومبا أفضلت السباع يريد نعم ومبا ويف احلد
  أفضلت السباع أخرجه الدارقطين 

ويف التنزيل وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إىل 
  ن هذا الباب عذاب النار وبئس املصري هو م

  وفيما قاله السهيلي نظر 
  فإن هذا إمنا يتم إذا كان حرف العطف بني كالمني ملتكلمني 

  وهو نظري ما استشهد به من اآلي 

  وأما إذا كان من متكلم واحد مل يلزم ذلك كما إذا قلت زيد فقيه وكاتب وشاعر 
على ذلك مث قال وثامنهم كلبهم بل سياق اآلية يدل  واآلية ليس فيها أن كالمهم انتهى إىل قوله سبعة مث قررهم اهللا

  على أن اجلملتني من كالمهم وأن مجيعه داخل حتت احلكاية فهو كقول من قبلهم مع اقترانه بالواو 
وأما هذا احلديث يف رد السالم فإدخال الواو فيه ال يقتضي اشتراكا معهم يف مضمون هذا الدعاء وإن كان كالمني 

  ته التشريك يف نفس الدعاء ملتكلمني بل غاي
  وهذا ألن الدعاء األول قد وجد منهم وإذا رد عليهم نظريه حصل االشتراك يف نفس الدعاء 
  وال يستلزم ذلك االشتراك معهم يف مضمونه ومقتضاه إذ غايته أنا نرد عليكم كما قلتم لنا 

  وإذا كان السام معناه املوت كما هو املشهور فيه فاالشتراك ظاهر 
ملعىن أنا لسنا منوت دونكم بل حنن منوت وأنتم أيضا متوتون فال حمذور يف دخول الواو على كل تقدير وقد تقدم وا

  أن أكثر األئمة رواه بالواو 

قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وروى الترمذي يف جامعه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال رجل 
أخاه أو صديقه أينحين له قال ال قال أفيلتزمه ويقبله قال ال قال فيأخذ بيده ويصافحه يا رسول اهللا الرجل يلقى 

  قال نعم 
  قال الترمذي هذا حديث حسن 

  وله عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من متام التحية األخذ باليد وله علتان 
  إحدامها رواية حيىي بن سليم له 



أن رواية عن ابن مسعود رجل جمهول قال الترمذي وسألت حممد ابن إمساعيل يعين البخاري عن هذا  والثانية
  احلديث فلم يعده حمفوظا 

وأخرج الترمذي أيضا من حديث عبيد اهللا بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى 
أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو ومتام حتياتكم اهللا عليه و سلم قال متام عيادة املريض أن يضع 

  املصافحة 
  قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي 

  قال حممد يعين البخاري عبيد اهللا بن 

  زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف 
لد بن يزيد بن معاوية والقاسم بن عبد الرمحن يكىن أبا عبد الرمحن شامي وهو ثقة وهو موىل عبد الرمحن بن خا

  والقاسم الشامي 

قال احلافظ الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وأخرج الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قدم زيد بن 
حارثة املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت فأتاه فقرع الباب فقام إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم جير 

  نقه وقبله وقال حديث حسن ثوبه فاعت
وأخرج أيضا بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ملا يعلمون من كراهيته لذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
  الوجه 

لثوري عن حبيب بن الشهيد عن أيب جملز قال خرج معاوية فقام عبد اهللا بن وأخرج أيضا من حديث سفيان وهو ا
الزبري وابن صفوان حني رأوه فقال اجلسا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سره أن يتمثل له 

  الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار قال هذا حديث حسن 
  الشهيد عن أيب جملز عن معاوية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثله  حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن

  وهذا اإلسناد على شرط الصحيح قال ويف الباب عن أيب أمامة 
وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم الرجل للرجل يف حضرته وهو قاعد فإن معاوية روى اخلرب ملا قاما له حني 

  خرج 
  يام فيها عارض للقادم وأما األحاديث املتقدمة فالق

  مع أنه قيام إىل الرجل للقائه ال قياما له وهو وجه حديث فاطمة 
  فاملذموم القيام للرجل 

  وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فال بأس به 
  وهبذا جتتمع األحاديث 

  واهللا أعلم 

ة عن عبد اهللا بن سلمة فقال قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وحكى عن شعبة قال سألت عمرو بن مر
  يعرف وينكر 



  هذا آخر كالمه 
  وهذا احلديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة عن صفوان بن عسال 

ويف نفس احلديث ما يدل على أنه منكر جدا فإن فيه أهنم سألوه عن تسع آيات بينات فقال هلم ال تشركوا باهللا 
وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق إىل آخره واآليات التسع ايت أرسل هبا موسى  شيئا وال تسرقوا وال تزنوا

  إىل فرعون إمنا كانت آيات نبوته ومعجزات صدقه كالعصا واليد وباقي اآليات 
  وهلذا قال تعاىل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم 

موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض بصائر فقال له فرعون إين ألظنك يا 
  وإين ألظنك يا فرعون مثبورا فهذه آيات النبوة قبل نزول آيات احلكم والشرع 

  وهذا بني حبمد اهللا تعاىل 

نه أن رسول قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا وقد أخرجا يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا ع
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس على املنرب 

فقال إن عبدا خريه اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا 
  وأمهاتنا احلديث 

  سلم بقليل  وهذ كان بعد إسالم أيب قحافة فإنه خطب هبذه اخلطبة قبيل وفاته صلى اهللا عليه و
  وهذا أصح من حديث الزبري وأوىل أن يؤخذ به منه 

  واهللا أعلم 

  قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا تعاىل على قول املنذري 
  وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب الزبري عن جابر أهنم ملا صلوا خلفه صلى اهللا عليه و سلم 

  تفعلوا فعل فارس والروم احلديث قال فلما سلم قال إن كدمت آنفا أن 
  ومحل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع 

  فإن سياقها يدل على خالفه وأنه صلى اهللا عليه و سلم كان ينهي عن القيام له إذا خرج عليهم 
  وألن العرب مل يكونوا يعرفون هذا وإمنا هو من فعل فارس والروم 

  م للرجل إمنا هو قيام عليه وألن هذا ال يقال له قيا
  ففرق بني القيام للشخص املنهي عنه 

  والقيام عليه املشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه الذي هو سنة العرب 
  وأحاديث اجلواز تدل عليه فقط 

ما أن النيب قال احلافظ الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه اهللا ويف صحيح البخاري عن أم شريك رضي اهللا عنه
  صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم 

  ويف الصحيحني عنها رضي اهللا عنها استأمرت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف قتل األوزاغ فأمر بقتلها 
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