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الر!صجصالرتج!إلمحه

)1(نستعينوبه

)2(.الرحيمالغفور،الكريمالحليم،العظيمالعليللهالحمد

)3(،الدينيوممالك،الرحيمالرحمن،العالمينربللهلحمدا

مكيؤ،قرارفينطفةجعلهثمطي!،منسلالةمنالانسانحلقبدأ)4(

وهي-مضغةالعلقةحلقثم،للناظرينسوداء)5(علقةالنطفةحلقثم

مختلفةعظاماالمضغةخلقثم-الماضغينأكلةبقدرلحمقطعة

العظامكساثم)8(،المتينالبناءهذاعليهيقومأساسا)7()6(الاشكال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

كريم.يابخيرواختم:زيادة""بوفييسر.رب:البسملةبعد""جفي

الرحيم.الغفور،الحليمالعليللهالحمد:"ج"في

أ"."فيليست"الدينيوم"مالك

تبدأ،للمصنفالروجكتابوفي)أبهر(.:""جوفيأبهر،الذي:د"،ب"أ،في

خلق)بهر:وفيها،الكتابهذامقدمةبأول)3188(رقمبدمشقالظاهريةنسخة

وأ؛السجدةسورةفيكما(،الانسانحلق)بدأ:يقتضيوالسياق(،الانسان

.(..)ابدع

سواء.:أ""في

والمنافع.والاشكاللمقاديرامختلفة:"،جب"في

اسباباه:أ""في

في-هكذاجاءتوقد(،)المتينعنتصحيفولعلها)المبين(:النسخجميعفي



أحسناللهفتباركاخر،خلقاانشأهثم،للابسينكالثوبلهاهولحما

الخالقين!

خلقهفيمشيئتهوجرتمقدور،كلقدرتهشملتمنفسبحان

يشاء،مايخلق،والأرضالسمواتبملكوتفردالامور،بتصاريف

94[.]الشورى/كور(المحثماءلمنويهبانثالمحثماءلمن>يهها

هوالدب>العليمالسميبع،الكريملحليما،العظيمالعليوتبارك

.[6/نعمرااذ]<الحكيم!زلاهوالآإلةإيشآةلازضامكتفافىيصور!ز

المثيلعنجلإلهاله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

ف)2(،خلقهشبهعنوتقدسوالظهير،الشريكعنلىوتعاوالنظير)1(،

11[.(]الشورى/البصيروهوالسميعلثف>لتسكمثله-

علىوأمينه،خلقهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداأنشهدو

للعاملين،وفدوة،للعالمينرحمةأرسله.عبادهعلىوحجته،وحيه

الصلالة،منبهفهدى،أجمعينالعبادعلىوحجة،للسالكينومحجة

بعدبهغنىو،الذلةبعدبهعزو،القلةبعدبهوكثر،الجهالةمنبهوعلم

البناء،معنىلىإأقربوهي.للمصنفالروحكتابمنالطاهريةنسخةمقدمة

.القويهوالمتينلان

والنظير.التمثيل:د""في(1)

لمشير.واالوزيرعنوتقدس:""جفي(2)



فبلغغلفا،وقلوباصما،واذاناعميا،أعينابرسالتهوفتح(،1)العيلة

،الاحكامشرائعوضحتحتى،الامةونصح،الامانةدىو،الرسالة

،الشيطانحزبوذلالرحمنحزبوعز،الإسلامشرائعوظهرت

.حيرانكلواهتدىضياء،الظلامصبحوحسنا،الدهروجهفاشرق

-كماعليهالمؤمنونوعبادهورسلهنبياوهووملائكتهاللهفصلى

وبركاته.اللهورحمةالسلاموعليه-إليهودعابه)3(وعرفالله23(وحد

بعد:اما

لىإخروجهحينمنالإنسانعلىأحكامهنوع-سبحانه-اللهفان

الظلماتفيوهو-ذلكوقبلالقرار.دارفييستقرأن)4(لىإالدارهذه

عنانفصلفلما،إليهومنتهيةعليهجاريةالقدريةأحكامهكانت-الثلاث

يقوممنأو،الأبوينبهاالمخاطبوكان،الامريةأحكامهبهتعلقتأمه

بهاقيمهأمرأحكامفيه-سبحانه-فلله.عليهوالقيامتربييهفيمقامهما

التكليفحدبلغإذاحتى،دونهبهاالمطالبفهو،كفالتهتحتدامما

أهلبأحكاملهوحكم)5(،الاقلامعليهوجرت،الاحكامبهتعلقت

"أ":الفقر.)1(في

الله.وتجه:د""في2()

.وعرف:"أ"في)3(

حين:د"،"بفي(4)

.الاقلامبهوجرت:"ج"في)5(



الاشقياء،دارأوالسعداءلمنازلالتأهبفيوأخذ،الإسلاموأهلالكفر

أهلها،منكتبالتيالدارلىإليواللياالاياممراحلبه)1(فتطوى

السيربهانتهىفاذابعملها،واستعمللاسبابها،تلكمراخلهفيويسر

إما،يجادهإقبللهعمرالذيالمسكنعلىمنهااشرف،مرحلةاخرلىإ

عاتقه،عنالسفرعصايضع)2(فهناك،سعادتهمنزلوإما،شقوتهمنزل

.مثواهالسعادةدارأو،مأواهالعدلداروتصير،نواهويستقر

فضر

بعدبهالمتعلقةالمولودأحكامذكر)3(فيهقصدنا،كتابوهذا

وتسميته،،رأسهوخلقوأحكامها،عقيقتهمنصغيرا؛دامماولادته

نطفةكونهحينمنوأطواره،تربيتهوأحكام،أذنهوثقب،وبوله،وختانه

منمشتملا،معناهفيبديعا)4(كتابافجاءالنار،أولجنةافيمستقرهلىإ

التفسير،منبديعةمممتىمن؛سواهفييوجد)5(يكادلاماعلىالفوائد

مختلفها،بين)6(لجمعواوعللهامعرفتهالىإلحاجةاتدعووأحاديث

به.فيطوى:ب"ا،"في()1

.هناكب":"في)2(

"د".منساقطة)3(

نافعا."د":في)4(

د"ه"من(في)كلمةوسقطتتوجد.تكادلاما:"ب"أ،في()5

لجمع.ا:د""في)6(



تشتد)1(حكميةوفوائدبها،يظفرالطالبيكادلافقهيةومسائل

بها.العلملىإالحاجة

للمعاشيصلح،فيهللناظرمعجب،لقارئهممتحكتابفهو

ومنالاولاد.منشيءلهوهبمنكلمضمونهلىإويحتاجوالمعاد،

جواد.كريمإنهالرشاد،)2(لسبلالتوفيقسألوالسداد،أستمدالله

سبحانه--واللهلمولود(.ابأحكاملمودوداتحفة):وسميته

الوكيل.ؤيعمحسبناإنه،الكريملوجههخالصايجعلهأنالمسؤول

بابا:عشرسبعةوجعلته

الاولاد.طلباستحبابفي:الاولىالباب

.البناتمنلهاللهوهبماتسخطكراهةفي:الثانيالباب

)3(.وتهنئتهولدلهولدمنبشارةاستحبابفي:الثالثالباب

أذنه.فيوالاقامةالاذاناستحبابفي:الرابعالباب

تحنيكه.استحبابفي:الخامسالباب

فيالاختلافوذكرحكامهاوعنهالعقيقةفي:السادسالباب

)4(.الطائفتينوحجةوجوبها

"ب":يشتد.)1(في

"أ":لنيل.)2(في

"ب،د".في)3(ليست

التابعين.:د""في(4)



.شعرهبزنةوالتصدقرأسهحلقفي:السابعالباب

وأحكامها.ووقتهاتسميتهذكرفي:الثامنالباب

حكامه.والمولودختانفي:التاسمعالباب

)2(.وحكمهوالانثىالذكر1(أذن)ثقبفي:شرالعاالباب

اكلهماقبللجاريةواالغلامبولحكمفيعشر:الحاديالباب

.الطعام

وأطاهرهووهلولعابهالرضيعريقحكمفيعشر:الثانيالباب

قيئه.كثرةمعفمهيغسللالانهنجس؛

لموإنالصلاةفيالاطفالحملجوازفيعشر:الثالثالباب

ئيابهم.حالتعلم

)3(.الاطفالتقبيلاستحبابفيعشر:الرابعالباب

والعدلوتعليمهمالاولادتاديبوجوبفيعشر:الخامسالباب

بينهم.

.الأطفالتربيةفينافعةفصولذكرفيعشر:السادسالباب

وقتلىإنطفةكونهحينمنالطفلأطوارفيعشر:السابعالباب

النار.اولجنةادخوله

"ب".في)1(ليست

مه.حكاأو:"ج"في(2)

لأهل.او:ةدياز"،جب،أ"في(3)



[لباب[لأول

الولدطلباستحبابفي

لكئم(اللهنيتبمابشروهنوابتغو>فالق:لىتعااللهقال

الولد)1(.هو:قالمجاهد،عنالحكمعنشعبةفروى]البقرة/187[،

2(.والضحاك)،والسدي،البصريلحسنوا،وعكرمة،لحكماوقاله

:قالعميحدثني:أبيهعنسعدبنمحمدرواهما:فيهمارفعو

الولد)3(.هو:قال،عباسابنعن،أبيهعنأبيحدثني

)4(.الجماعهوزيد:ابنوقال

لكم)5(.اللهكتبالتيالرخصةابتغوا:لمحتادةوقال

القدر)6(.ليلة:قال،أخرىروايةعباسابنوعن

بنوسعيد344،2/:الطمريايضا:عنهخرجهو79،/1مجاهد:تفسيرانظر:(1)

.1/702التفسير:فيوالبغوي،58صالتفسير،فيوالثوري2،796/منصور:

والدر317،/1:حاتمبيأابنوتفسير،472-3542/:الطمريتفسير:انظر2()

.1/702:البغويوتفسير،2/082:لمنثورا

.2028/:المنثورالدر:وانظر1/71.3:حاتمأبيبن1و،3542/:الطبريأخرجه)3(

.1/317:حاتمأبيوابن،3642/:الطبريأخرجه(4)

.1/702:والبغوي71،/1التفسير:فيالرزاقوعبد،3472/:الطبريأخرجه)5(

:-حاتمأبيوابن،1/214:العللفيأحمدوالامام،3642/:الطبريأخرجه)6(



ليلةلجماعابإباحةالامةعناللهخففلما:يقالأنوالتحقيق

،الشهوةحكمعليهيغلبالمجامعوكانالفجر،طلوعلىإالصوم

سبحانه--ارشدهمذلك،غيربقلبهيخطريكادلاحتىالوطروقضاء

مجردبحكميباشروهاولا،اللذةهذهمثلفيرضاهيطلبواانلىإ

يخرجالذيوالولدالاجرمنلهماللهكتبمابهايبتغوا)1(بل،الشهوة

منلهماللهباجماويبتغوا)2(شيئا،بهيشركلااللهيعبداصلابهممن

برخصهيؤخذانيحباللهفان)3(،رخصهلقبولمحبتهبحكمالرخصة

القدر،ليلةلهم)5(:اللهكتبومما)4(،معصيتهتؤتىأنيكرهكما

المنذر.لابن2028/المعثورالدرفيوعزاه317،/1

.يبتغون:""جفي(1)

.يبتغون:""جفي)2(

رخصته.:"أ"في)3(

عن،01/701:الرسالةطبعةوفي2801/:"المسند"فيأحمدالامامأخرج()4

رخصهتؤتىأنيحبالله"إن:غ!ي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-عمرابن

جماعةحديثمنرويوقد،صحيححديثوهو."معصيتهتؤتىأنيكرهكما

وفي3568(و2742)برقمصحيحهفيحبانابن:فاخرجه،الصحابةمن

01/03:الكبيرفيوالطبراني،3041/:والبيهقي،7186/:الثقات

ورجالهأحمد"رواه؟3162/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال11/5323و

".حسنواسنادهالاوسطفيوالطبرانيوالبزار،الصحيحرجال

لهم.كتب،ج(:ب)أ،في(5)
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يبتغوها.أن(1فامروا)

أزواجهم؟مباشرةبإباحةذلكتعلقفما:يقالانيبقىلكن

عنالمباشرةمنلهمبيحما)2(يشغلهملاأنلىإإرشادفيه:فيقال

:يقول-سبحانه-فكانهشهر،ألفمنخيرهيالتيالليلةهذهطلب

ماابتغاءعنذلكيشغلكمولا،الصيامليلةنسائكممنوطركماقضوا

اعلم.واللهبها.فضلكمالتيالليلةهذهمنلكم)3(اللهكتب

التبتلعنوينهى،بالباءةيأمرع!م!واللهرسولكان:قالانسوعن

الأنبياءبكممكاثرنيفاالولودالودودتزوجوا":ويقولشديدا)4(،نهيا

")6(.صحيحه"فيحاتمبوواحمد)5(الامامرواه"القيامةيوم

.امروأو:"د"في(1)

يشغلهم.أن"ج":في)2(

لكم.ماكتب"ج(":قي)3(

السنةشرحانظر:.العبادةلىإانقطاغاالنكاجتركهو:والتبتل.الزواجهنا:الباءة(4)

.94/:للبغوي

0/2.63:الرسالةطبعةوفي،3581/المسند:في)5(

برقمالاوسطفينيالطبراورواه(،04)28برقمالصحيحفيحبانابنحاتمابو)6(

الهيثميقال(.094)برقممنصوربنوسعيد82،-781/:والبيهقي(،05)59

عنمرويوهو،صحيحلحديثوا.حسن"إسناده":4582/المجمعفي

المسند:علىالتعليق،6591/:الغليلإرواءانظر:.الصحابةمنجماعة

0/263-64.
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نيإ:فقال!،النبيلىإرجلجاء:قاليساربنمعقلوعن

لا"،":قالأفالزوجها؟تلد،لاوإنها،وجمالحسباذاتامرأةاصبت

مكاثرنيفاالولود،تزوجوا":فقال،الثالثةأتاهثم،فنهاهالثانيةأتاهثم

.(1)والنسائيداودأبورواه"بكم

أمهاتانكحوا":قال!ماللهرسولنعمروبناللهعبدوعن

حمد)2(.أالامامرواه"القيامةيومبكمأباهينيفإالأولاد،

منالنكاح"ع!يو:اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن

الأممبكممكاثرنيفإوتزوجوامني،فليسبسنتييعمللمومن،سنتي

)3(."القيامةيوم

بذل)مع587-7586/الابكار:تزويجفيباب،النكاجفيداودأبواخرجه(1)

وصححه66،-65/:العقيمتزويجكراهيةباب،النكاحفيو]لنسائيالمجهود(،

.(04)56برقمحبانابنورواه،الذهبيووافقه،2621/:لحاكما

عبداللهبنحييوفيه.11/172:الرسالةطبعةوفي،172-2117/المسند:في2()

واخر-السابق-يساربنمعقلحديثمنشاهدوله.ضعفوفيهوثقوقد،المعافري

علىالتعليقانظر:بهما.فيتقوى،حبانوابنمنصوربنسعيدعندأنسحديثمن

الولود.أوالمراةالاولاد،ذوات:أيالاولاد"امهات":وقوله.1/721:لمسندا

قال.1295/:النكاحفضلفيجاءماباب،النكاحفيماجهابنأخرجه)3(

ميمونبنعيسىضعفعلىلاتفاقهم،ضعيفإسناده"الزوائد:فيالبوصيري

،3161/حجر:لابنالحبيرالتلخيصوانظر:."صحيحشاهدلهلكن،المديني

)2383(.رقمالالبانيللشيخالصحيحةالاحاديثسلسلة
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أبيعن،صالحأبيعن،عاصمعن،سلمةبنحمادروىوقد

انىربأي:فيقولالدرجةلهلتزفعالعبد"إن:قال!يمالنبيعن،هريرة

.(1(")بعدكمنلكولدكباستغفار:فيقول!هذالي

فصل

أبيعن"صحيحه"فيمسلمرواهماالولد:فييرغبومما

اللهرسولمنسمعت:هريرةلابيفقلت،ليابنانتوفيقال،حسان

صغارهم"،نعم:قالموتانا؟عنانفسنايطيبتحدثناهحديثا!يم

وأثوبهبناحيةفياخذ-؟لويه:قالأو-أباهأحدهميلقى،الجنةدعاميصر

وأباهاللهيدخلهحتىيفارقهفلاهذا،ثوبكبصنيفة)2(أنااخذكمايده

")3(.الجنة

فيباختلاف357،-61/356:الرسالةطبعةوفي،2905/احمد:الامامرواه(1)

عندوبمعناه3،387/:شيبةبيأوابن97،-778/:البيهقيورواه،يسيرةألفاظ

فيالبوصيريوقال366(.0)برقمالوالدينبرباب،الادبفيماجهابن

."ثقاتورجاله،صحيحإسناده"الزوائد:

بصنفة.:"،جبا،"في(2)

فيحتسبه:ولدلهيموتمنفصلباب،والادابوالصلةالبرفيمسلمأخرجه)3(

الدعموص:واصلاهلها.صغار:"لجنةادعاميصو")2635(5برقم49202/

يفارقها.لالجنةافيالصغيرهذاإن:أي.تفارقهلاالماءمستنقعفيتكوندويبة

صنفة.:أيضاويقال.طرفه:"الثوبصنيفةو"

13



نأ)2(:أبيهعن،قرةبنمعاويةعن،شعبةحدثنا1(:)وكيعوقال

أتحبه؟""ع!مم:النبيلهفقالله،ابنومعهع!يمالنبيياتيكانرجلا

فعل"ما:فقال!يمالنبيففقده.أحبهكمااللهأحبك،اللهرسوليا:فقال

تحب"أما:لأبيهع!ي!النبيفقال.مات!اللهرسولياقالوا:فلايخ؟("ابن

رجل:فقال؟"عليهينتطركوجدتهإلاالجنةابوابمنباباتاتيلاأن

")3(.لكلكمبل":قاللكلنا؟أو،اللهرسولياخاصةأله

لحنفي،ابارقبنربهعبدعبدالصمد[حدثنا]حدثناأحمد:قال

:يقولعباسبىابنسمعتقال)5(،لحنفيازميلأبو4(،[)سماك]حدثنا

..وكيعحدثعاأحمد:وقال:المطبوعوفي،النسخجميعفيهكذا(1)

"."بمنساقطة.أبيهعن2()

4/2،361:الرسالةطبعةوفي5،35/و3436/:أحمدالامامأخرجه)3(

المصيبة:نزولعندوالصبربالاحتسابالامربابلجنائز،افيلنسائيو

ووافقه1/384:الحاكموصححه31،/91الكبير:فيوالطبراني4،22-23/

34.35/:شيبةأبيوابن17/0،26:الإيمانشعبفيالبيهقيورواه،الذهبي

وأ،لابنهمحبتهشدةبيان"اللهاحبك":قولهالمسند:علىالتعليقفيالسندقيقال

عليهم-الانبياءعنفضلاالمؤمنينلعبادهلىتعاادلهمحبةقدريعرفكانأنه

قالهتحب؟"أما"؟وقوله.السلامعليهادمولدسيدعنفصلا-والسلامالصلاة

هفقدهعلىالصبرعلىلهوحثالهتسلية

المسند.فيوهو،الاصولفيليسالقوسينبينما)4(

تحريف.وكلاهما.الحنفيزميدأبو:د""فيو،الحنفيزبيدأبو:""حفي(5)
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".الجنةدخلأمتيمنفرطانلهكانمن":يقول!ي!اللهرسولسمعت

؟فرطلهكانفمنمي[)1(،و]انتبابي-:عنهااللهرضي-عائشةفقالت

فيفرطلهيكنلمفمن:قالت،"موفقةيافرطلهكانومن":فقال

)3(."بمتلييصابوالم،أمتيفرطفأنا":قال)2(؟أمتك

قال!لخيبماللهرسولأن،الخدريسعيدأبيعن"الصحيحين"وفي

حجابالهاكانواالاالولد،منثلانةلهايموتامر%منكنما"للنساء:

)4(."واثنان"!:اللهرسولفقال؟واثنان:امرأةفقالتالنار"من

المسند.فيليست()1

أمتك.من:لمسندواد""في(2)

واسناده،5132/:الرسالةطبعةوفي335،-1/334حمد:ألاماماأخرجه)3(

3376/ولدا:قدممنثوابفيجاءمابابالجنائز،فيالترمذيرواه،حسن

فينيوالطبرا(،048)برقم،الشمائلوفي"غريبحسنحديثهذا":وقال

شعبوفي4،68/:السننفيوالبيهقي(،01288)برقم0/2791الكبير:

.457-5456/:السنةشرحفيوالبغوي257،-17/256:الايمان

الولدهنا:والمرادالسفر.فيوغيرهالماءلهليهئالانسادنيتقدممن(:و)الفرط

السابق.الموضعالمسند،علىالسنديتعليقانظر:.أبويهقبلماتالذي

وفي،1591/:حدةعلىيومللنساءيجعلهلباب،العلمفيالبخاريأخرجه)4(

والصلةالبرفيومسلم318،2/:فاحيتسبولدلهماتمنفصلبابلجنائز،ا

برقم9202-4/2802:فيحتسبهولدلهيموتمنفضلباب،والاداب

.)2633(
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)1(.نحوههريرةأبيحديثمن"مسلم"صحيحوفي

)2(.الأسلميبرقبوومسعود،ابنلمجيو:النبيعنورواه

يموتمسلممنما"ع!م!م:النبيعنهريرةأبيعن"الصحيحين"وفي

")3(.القسمتحلةإلاالنارفتمسه،الحنثيبلغوالمالولدمنثلاثةله

"لمج!:اللهرسولقال:قالانسحديثمن"البخاريصحيح"وفي

أدخلهالاالحنثيبلغوالمالولدمنثلاثةلهيموتمسلمالناسمن"ما

)1(

)2(

)3(

)2632(.برقم4/2802:السابقالموضعفي

،7101/:الرسالةطبعةفي،1/142أحمد:الامامأخرجهمسعودابنحديث

هذا":وقال3375/ولدا:قدممنثوابفيجاءمابابالجنائز،فيوالترمذي

بابالجنائز،فيماجهابنواخرجه،"أبيهمنيسمعلمعبيدةوأبوغريبحديث

أخرجهالاسلميبرزةابيوحديث.1/215:بولدهاصيبمنثوابفيجاءما

لحاكم:اوصححه،92204/:الرسالةطبعةوفي4/21،2أحمد:الامام

فيالهيثميقال300.3/الكبير:فيالطبرانيورواه،الذهبيووافقه71،/1

".ثقاتورجالهبرزةبيأحديثمنحمدأرواه":28/المجمع

وفي،1/691:حدةعلىيومللنساءيجعلهلباب،العلمفيالبخارياخرجه

والصلةالبرفيومسلم318،2/:فاحتسبولدلهماتمنفصلبابالجنائز،

)2632(.برقم4/2802:فيحتسبهولدلهيموتمنفصلباب،والاداب

مااي:"القسمتحلةو".الرجالمبلغيبلغوالمأي"الحنثيبلغوالم"ءلمجم!ر:وقوله

شرحانظر:ورودها.مدةتقليلمعناه:قتيبةابنقالهاليمينوهو،القسمبهينحل

.16/018:مسلمصحيحعلىالنووي
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)1(."اياهمرحمتهبفضلالجنةالله

بصبيامراة!لخيوالنبيآلت:قالهريرةابيعن("مسلمصحيح"وفي

دفنت":فقال،ثلاثةدفنتلقد)2(،لهاللهادع!اللهنبييا:فقالتلها،

)3(.النار"منشديدبحظاراحتظرتلقد":قال،نعم:قالت"!ثلاثة

نفعهما.قبلهماماتوإننفعهما،أبويهبعدعاشإنإنهفالولد

اللهرسولأنهريرةبيأحديثمن"صحيحه"فيمسلمروىوقد

جارية،صدقة:ثلاثمنإلأعملهعنهانقطعالانسانماتاذا":قال!ي!

له3")4(.يدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأو

فصل

فىلقسطوأالاضقغن>ووجل:عزقولهفيتقولونماقيل:فإن

.3181/:فاحتسبولدلهماتمنفضلبابالجنائز،فيالبخاريأخرجه(1)

فلقد.)ب،ج(:وفيفقد،"أ":في)2(

/4:فيحتسبهولدلهيموتمنفصلبابلاداب،1ولصلة1والبرفيمسلمأخرجه)3(

)2636(.برقم0302

بالكسر-لحظاراصلو،المنعلحظراصلو.وثيقبمانعامتنعت:ومعناه

لحائط.كاوغيرهاقضبانمنوغيرهالبستانحوليجعلما-وبالفتح

وقاته:بعدالثوابمنالانسانيلحقماباب،الوصيةفيمسلمأخرجه(4)

.(6311)برقم32551/
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اؤفؤحدهالأنعدرخقنمف!قوريغوثئثمثنيالنسامنلكمماطابفانكواليتئهى

3[.]النساء/(لعولواأدني+ألالكذأئمنكغمدكتما

العيالقلةأنعلىفدل)1(."عيالكمتكثرلاأن":الشافعيقال

؟.لىأو

جمهوروخالفه-ذلك،اللهرحمه-الشافعيقالقد)2(:قيل

لاأنأدنىذلك:الايةمعنىوقالوا:،والخلفالسلفمنالمفسرين

وجار.مالإذاعولا:يعولالرجلعال:يقالفانهتميلوا،ولاتجوروا

إذا:عيلةيعيلعال:ويقال.زادتسهامهالان؛الفرائضعولومنه

ن-فضلهمناللهيغنيكمفسؤفغيلةخفتمن>ر:لىتعاقالهاحتاج

.[82/]التوبةشاص!و

الشاعر:وقال

الامامكلاممنالبيهقيجمعهالذي،الشافعيللامام"القران"أحكامفيجاء(1)

علىالصرءاقتصرإذاتعولوا،منيكثرلا:اي(؟)ألاتعولوا:"وقوله:1/062

عمرأبوأناببغدادالعدلبشرانبنلحسناأبوأخبرناهمنهااكثرلهأباجوإن:واحدة

"الصراط"ياقوتة:كتابفي،ثعلبصاحب،اللغويعبدالواحدبنمحمد

تكثرو)تعولوا(:هزا،لاأن:أي<>ألاتعولو:خزعزقولهفيمنه(؛59)هر

تعولونه".منيكثرلاأنأدنىذلك:الايةهذهفياسلمبنزيدعنوروينا.عيالكم

"أ".منساقطة)2(
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يعيل)1(متىالغنييدريوماغناهمتىالفقيريدريوما

ويفتقر.يحتاجمتى:أي

)أفعل(.منولكنههذا،منولاهذامنفليس،العيالكثرةماو

لبنذاصارإذاتمر:وألبن:مثل،عيالهكثرإذا:يعيلالرجلأعال:يقال

اللغة.أهلقولهذاوتمر.

جميععنتجوروا.>تعولوأ<:"ومعنى:""بسيطهفيالواحديقال

واللغة.التفسيرأهل

في!شيرالنبيعنعنهااللهرضيعائشةروتمرفوعا،ذلكوروي

)4(.تجوروا"لاان"قال)3(:(تعولو(>الأ)2(:قوله

تمبلوا".لاان":وروي

بيووالسديوالربيعوقتادةلحسنواعباسابنقولوهذا:قال

منوهو2،965/:العربأشعارجمهرةفيلهقصيدةمنلجلاحابنلأحيحةالبيت(1)

.13/715:واللسان،7945/:لطبري1و،1/552:القراننيمعافيالفراءشواهد

.قال:""بفيو."أ"منقطسا(2)

."د"فيليست)3(

وابن30،86/:حاتمبيأوابن(،)1336برقمالتفسيرفيالمنذرابناخرجه()4

والصحيحخطا،هذاابيقال":حاتمأبيابنقال.عائشةعن(4014)برقمحبان

.2304/:للسيوطيالمنثورالدرنظر:1و."موقوفعائشةعن
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)2(."الانباريوابنقتيبةوابنوالزجاجوالفراءوعكرمة(1)مالاش

ذكرهماكانوإن-الايةمنالمعنىهذاتعينعلىويدل:قلت

ومن:قالأنه،الكسائيعنالفراءحكاهالغة-اللهرحمه-الشافعي

لغةوهي:الكسائيقال،عيالهكثرإذا:يعولعال:يقولمنالصحابة

.العربمنسمعتهافصيحة

:لوجوهالأولىيتعينلكن

ولا،سواهيعرفيكادلاالذياللغةفيالمعروفأنه)أحدها(:

أهلوسائر.الكسائيحكايةفيإلا؛عيالهكثرإذا:يعولعال)3(يعرف

خلافه.علىاللغة

فانهالغرائبمنكانولولمجت!م،النبيعنمرويهذاأن(:)الثاني

للترجيح.يصلح

.الغفاريغزوانهومالكوابو.مالكابن:""جفي(1)

وهو،مطبوعغيروهو""البسيطفيالواحديعنالمصنفنقلهماينتهيهناإلى)2(

.29/:الوسيطتفسيرهفي

منصور:بنسعيدسنن:فيالمذكورينالمفسرينعنالمنقولةالاقوالوانظر

،7945/:الطبريوتفسير30،86/:حاتمبيأابنوتفسير،34411-5411/

سفيانوتفسير،1/441مجاهد:وتفسير،1/171:عبيدةلابيالقرآنومجاز

.1/552:للفزاءالقرآننيومعا2،7/:للزجاجالقرآننيومعا87،ص،الثوري

.""جمنساقط.يعرفولا)3(
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لهما)1(يعرفولم،عباسوابنعائشةعنمرويانه(:)الثالث

الصحابيتفسير:اللهعبدابولحاكماقالوقد.المفسرينمنمخالف

)2(.المرفوعحكمفي-عندنا-

الولود،تزوجاستحبابعلى)3(ذكرناهاالتيالادلةان(:)الرابع

التفسير.هذايرد،القيامةيومالاممبامتهيكاثرأنه!ي!النبيواخبار

الظلميخافونممانقلهمفيهوإنماالايةسياقان(:)الخامس

فىئقسطوأالأضقغوإن>:أولهافيقالفانه،غيرهلىإفيهلجوروا

)1(

)2(

)3(

يعلم.ولمأ":"في

بيالصحاتفسيرأنلحديثاطالب"ليعلم:2582/المستدركفيلحاكماقال

تفسيرٍفيالكلاموهذا.مسند"حديثالشيخينعندوالتنزيلالوحيشهدالذي

دبرهامنامرأتهالرجلأتىإذا:تقولاليهودكانتجابر:كقول،ايةنزولبسببيتعلق

رواه.<شئغأدقحرثكمفانوالكتمحرت>د!آؤكمفنزلت،أحوللولداكانقبلهافي

مدخلولاجممرو،النبيعنإلايؤخذأنيمكنلاممانحوهأو2(2950)برقممسلم

ومنلى:فقال2(0-1)9ص"الحديثعلوم"معرفةفيبذلكصرحوقد.فيهللرأي

>دؤات:لىتعاقولهفيهريرةأبيعنبسندهكاملبنأحمدحذثناهماالموقوفات

قال.عظم"علىلحماتتركفلالفحةفتلفحهمالقيامةيومجهنم"تلقاهم:قالنفبئ!

تفسيرإن:نقولمافأما،الموقوفاتمنالصحابةتفسيرفييعدوأشباهههذا:لحاكما

للسيوطي:الراويتدريبانظر:.النوعهذاغيرفينقولهفإنمامسند،الصحابة

.-2053532/حجر:لابنالصلاحابنكتابعلىالنكتب،1/288-928

".ب"منساقطةوهي.في"أ":في
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لهمفد3[.]النساء/(وربغوثئثمثنئالنسامنلكمطابمافانكواليئمى

طابمانكاحوهو،اليتامىظلممنبهيتخلصونماعلى-سبحانه-

أربعا)1(.منهلهموأباج،البوالغالنساءمنلهم

التسويةعدمفيوالظلمالجورمنبهيتخلصونماعلىدلهمثم

ثم.3[]النساء/(أيمنهكغملكتماأوفؤحد!ئعدلوالاخقئم>فاق:فقال،بينهن

لجور.واالميلعدملىإأدنىاليمينوملكالواحدةأن-سبحانه-أخبر

المقصود.فيصريحوهذا

لاربع،افيلعددوا(الاضفئئمميوفماق:قولهيلتئملاانه(:)السادس

نألىإأقربذلكفإن،اليمينبملكشئتمماتسرواأوواحدةفانكحوا

فتأمله!،الاولمنأجنبيهذابل،عيالكمتكثرلا

بينتعدلواألاخفتمإن:لهميقالانالممتنعمنانه)السابع(:

عيالكم.تكثرلاأأدنىفانهوأكثر،سريةبمائةتتسرواأنفلذكم،الاربع

منواحدلكلتعليل<تعولوالأمخقأميهذلك:قولهان(:)الثامن

النساءنكاجلىإاليتامىنكاحمننقلهموهما:،المتقدمينالحكمين

يليقولا،اليمينملكأوالواحدةنكاحلىإالاربعنكاحومن،البوالغ

.العيالبقلةذلكتعليل

"أ،د".منساقطة)1(
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وان:يقللمو،تعددوأ(ألاخقئئم>فماق:لقا-سبحانه-نها:(التاسع)

لكان،العيالقلةالمرادكانولو.تحتاجواأو(1تفتقروا)أنخفتم

ذلك.يقولأنالانسب

وعللعنه،،منهياحكماذكرإذا-لىوتعاسبحانه-أنه)العاشر(:

مضادةالعلةتكونألىبدفلا،بعلةعدمهوعللشيئاأباجأو،بعلةالنهي

اليتامىغيرنكاجإباحة-سبحانه-عللوقد،المعلللحكمالضد

لجور.اعدمإلىأقرببالهاليمينملكأوالواحدةعلىوالاقتصار

التعليليحسنفلا،المعللال!كمعدمتضادلاالعيالكثرةأنومعلوبن

)2(.أعلموالله.به

!!!

تفتقروا.لاأن:""جفي(1)

-03ص)2"،الصابرين"عدةفيالمبحثهذامنوجوهخمسةالمصنفذكر)2(

.771-ا320/:الفتاوىمجموعوانظر:3(.30
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الثانبمالباب

البناتتسخطكراهةفي

يهميلمحثأةماعلقوالا!زصالئ!نؤتطث>للر:تعالىاللهقال

واتثا+كزن!أؤيززجهم!الذكورلمح!لألمنويهميإتمالمح!اءلمن

05[.-94]الشورى/(قديرعليمعقممأإنه-لمح!امنهـتجعلى

عليهااشتملأقسامأربعةلىإالزوجينحال-سبحانه-فقسم

وكفى،إياهوهبهمافقدالولد،منبينهماقدرهماأنوأخبرالوجود،

وهبه!مايتسخطأنلمقتهتعرضابالعبد

استثقاللاجل،لهنجبرا:فقيل.الإناثبذكر-سبحانه-وبدأ

لمكانهن)1(.الوالدين

مافاعلأنهالكلامسياقلان،قدمهنإنما:-أحسنوهو-وقيل

وهوغالبا،الذكورإلايريدانلاالابوينفإنالاسبوان،يشاءمالايشاء

ولايشاء،الذيالصنفبذكرفبدأيشاء،مايخلقأنهأخبرقد-سبحانه-

.الاسبوانيريده

تؤخرهكانتما)2(قدم-سبحانه-أنهوهواخر:وجهوعندي

)ج،د(:لمكانهما.)1(في

"د".فيفراغمكانهما)2(
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المؤخرالنوعهذا:أي.يئدوئ!هنكانواحتىالبناتأمرمنلجاهليةا

الدبهر.فيعنديمقدمعندكمالحقير

نقصفجبرالذكور،وعرف،لاناثا-سبحانه-بمركيفوتامل

كانه،تنويهالتعريففان،بالتعريفالتاخيرنقصوجبر،بالتقديمالاعونوثة

يخفونلاالذينالمذكورينالاعلامالفرسانيشاءلمنويهب:قال

عليكم!

حقهالجنسينمنلكلإعظاءالذكورقدممعاالصنفينذكرلماثم

ذلك.منأرادبماأعلمواللهلتأخير.1والتقديممن

الذينالجاهليةأخلاقمنبالاناث)1(التسخطأنوالمقصود:

وهروتجهه-ستموذاذربالأنقاحدهملمجثرر!ذا>:قولهفيلىتعااللهذمهم

فييدسته-أمهوتعلىإيئسكهبهبضماسوصمنالقوممنيؤرئ!كظيم

58-95[.لنحل/<11مامجيهمونلاساالئزالب

ذرمثلأللزحمقضرليبماأحدهمبمثرولا>:تعالىوقال

.[17الزخرف/1<وهوكظيممشود3وتجهه-

وجهيكانرأيت:لهقاللرجلالمعبرينبعضعبرهاهناومن

انثى.لكتلد:قال.نعم:قال؟حاملامرأةألك:فقالأسود!

.بالبنات:"أ"في(1)

25



ع!يم:اللهرسولقال:قالمالكبنآنسحديثمن"مسلمصحيح"وفي

.(1)أصبعيهوضمهكذا"وهواناالقيامةيومجاءتبلغا،حتىجارجم!ينعالمن"

الزبير،بنعروةعن،الزهريعنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدوروى

عنديتجدفلمتسألتي،لهاابنتانامرأ!ومعهاجاءت:قالتعائشةعن

ولمابنتيها،بينفشقتهافأخذتهاإياها،فأعطيتها،واحدةتمرةغيرشيئا

ع!يماللهرسولفدخلوابنتاها،هيفخرجتقامتثمشيئا،منهاتأكل

!نابتلي"من:!يماللهرسولفقالحديثها،فحدثتهذلك،تفيئة)2(على

النار")3(.منسترالهكن،إليهنفأحسنبنبيءالبناتهذه

بكرأبيبناللهعبدعنالزهريعنمعمر،عنالمباركابنورواه

)4(.الصحيحوهو،عروةعن،حزمابن

:البناتلىالاحسمانفضلباب،والادابوالصلةالبرفيمسلمأخرجه(1)

ونحوها.والتربيةلمؤنةباعليهماقاممن:ومعناه2631(.)برقم4/2802

تتزوجا.اي:تبلغاوحتى.القوتوهوالعولمنماخوذ

.أثرهعلى:أيذلكتفيئةعلى:وقوله...بقيةفدخل"/د":وفي،بقيةعلى"أ":في)2(

خرجهو(،)39691برقم،584-01/574:المصنففيعبدالرزاقاخوجه)3(

برقمحبانابنخرجهو"،حسن"حديث:وقال(1)139برقمالترمذي

.51/175:الايمانشعبفيوالبيهقي)9392(،

اخرجهاالاسنادبهذاية1والرو.176/:15الايمانشعبفيالبيهقيقولهذا()4

البرفيومسلم3،283/:تمرةبشقولوالناراتقواباب،الزكاةفيالبخاري

262(.)9برقم4/2702:البناتلىإالإحسانفصلبابوالاكاب/،لصلة1و
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أحمد")1(.مسند"فيوالحديث

سعيدابيعن،الانصاريبشيربناصلوبحديثمنأيضاوفيه

ثلاثلأحديكونلا"جم:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الخدري

ويحسنفيهناللهفيتقي،اختاناوبنتاناواخوات)2(،ثلاثاو،بنات

)3(."الجنةدخلالا،اليهن

عن)5(،صالحابيبنسهيلعن،سفيانعنالحميدي)4(وروى

من"!يم:النبيئعنسعيد،أليعنالاعشى،سعيدعنلشير،بنايوب -..جمى

فأحسناختانأوابنتاناواخوات،تلاثاوبناتثلاثلهكان

)7(."الجنةدخلفيهناللهواتقى،عليهنوصبر)6(،صحبتهن

.0/416:الرسالةطبعةوفي6،33/أحمد:الاماممسند(1)

د(.)ج،فيليست.أخواتثلاثأو)2(

البخاريخرجهو،467/:17الرسالةطبعةوفي،342/أحمد:الامامأخرجه)3(

بتيما:عالمنفضلباب،الادبفيداودوأبو)63(،برقم،المفردالادبفي

)968(،بصقم2446/:الاخلاقمكارمفيلخرائطيوا،13/453-535

وانظر:.217/:الثقاتفيحبانوابن،15178/:الابمانشعبفيلبيهقي1و

السابق.الموضعفيالمسندعلىالتعليق

.ورواه:"د"فيو،روى:"ب"في(4)

صالح.أبيعنسفيانعن"ج":في)5(

صحبتهن.حسنوإليهنفأحسنب":"أ،في)6(

ما=باب،والصلةالبرفيلترمذي1و4،32-2323/المسند:فيلحميدي[رواه)7(
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الزبير،أبوحدثني،جريجابنعن:الأنصارياللهعبدبنمحمدوقال

ثلاثلهكانمن":قال!يماللهرسولأنهريرةأبيعن،نبهانبنعمرعن

2(.)"الجنةدخلضرائهن(1)وعلىلأوائهنعلىفصبربنات

:قال"واثنتيز".:قال؟واثنتيناللهرسوليا:رجلفقال،روايةوفي

")3(.وواحدة":قال؟وواحدةاللهرسوليا

حدثناالاصم،حدثنا)4(،الحسنبنأحمدحدثنا:البيهقيوقال

أبيشدادعنالنهاس،أنبأناعمر،بنعثمانحدثنا،مكرمبنالحسن

ثلاثلهكانمن":قالع!ي!اللهرسولأن،مالكبنعوفعنعمار،

)5(.النار"منحجابالهكنيمتنأويبنحتىعليهنينفقبنات

"،غريبحديث"هذا:وقال4/032:والاخواتالبناتفيالنفقةفيجاء

.مجهولبشير:بنايوبوفيه.51/018:الايمانشعبفيوالبيهقي

"ا"همنساقطة)1(

لحاكم:اوصححه،41/481:الرسالةطبعةوفي2،335/أحمد:الامامرواه2()

.18/56الكبير:فيوالطبراني365،-8364/:شيبةأبيابنورواه،4/176

مدلسالزبيربوو،جهالةفيه:الذهبيقال،نبهانبنعمروفيه

،341/:الحليةفينعيموأبو،51/181:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)3(

)996(.برقم2652/:الاخلاقمكارمفيوالخرائطي

الحسين.:""جفي()4

18،56/الكبير:فيوالطبراني،15182/:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)5(

وهو،قهمبنالنهاسوفيه،الطبرانيرواه":3944/:المجمعفيالهيثميقال

".ضعيف
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بنالنهاسحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا:المدينيبنعليوقال

قال:قالالاشجعي،مالكبنعوفعنعمار،أبوشدادحدثناقهم)1(،

وأيبنحتىعليهنفينفقبناتثلاثلهيكونعبدمنما"ع!ي!:اللهرسول

؟وابنتاناللهرسوليا:امرأةفقالت.النار"منحجابالهكنالا،يمتن

.2()"وابنتان":قال

اللهرسولقال:قالمالكبنعوفعنعمار:أبووقالقال)3(:

".الجنةفيكهاتينالخدينسفعاءوامر%انا":ع!ي!

:قالعباسابنعنسعد،بنشرحبيلعنخليفةبنفطروروى

مااليهمافيحسنابنتانلهيكونمسلممنما"!م!م:اللهرسولقال

4(.)"الجنةأدخلتاهالاوصحبتاهصحبهما

تحريف.وهو.قهتم:(ج،أ)في(1)

[لاخلاق:مكارمفيلخرائطي1و،51/183:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)2(

ضعيف.واسناده.2164/

فضلباب،الادبفيداودأبوورواه.51/184:الايمانشعبفيالبيهقيأي)3(

الرسالة:وطبعة6،92/أحمد:لامام1و،-13/535536يتيما:عالمن

مكارمفيلخرائطي1و(،1)46برقمالمفردالادبفيوالبخاري،93433/

خدمةبسببلونهاتغيرأي(:الخدينو)سفعاء(.)2164685/:الاخلاق

.الايتام

والامام،536-13/535:يتيماعالمنفضلباب،الادبفيداودأبورواه(4)

-باب،الادبفيماجهوابن،451/:الرسالةطبعةوفي326،-1/532حمد:أ
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:قال!مالنبيأنالمنكدر،ابنعنمعمر،أنبانا:الرزاقعبدوقال

دخلوزوجهنواصواهنفكفهن،أخواتأوبناتثلاثلهكانمن"

واقالوا:لوأنهمظنناحتى"ابنتانأو":قالابنتانأوقالوا:."الجنة

مرسل.هذا.(1)واحدةأو:قال؟واحدة

اباسمعت:قالعمرانبنحرملةعن:المباركبناللهعبدوقال

لمج!اللهرسولسمعت:يقولالجهييعامربنعقبةسمعت:قالعشانة)2(

وكساهنوسقاهنفأطعمهن،عليهنفصبربناتثلاثلهكانت"من:يقول

:الإيمانشعبفيوالبيهقي،20121/:البناتلىإوالإحسانالوالدينبر

وصححه)77(،برقمالمفرد،الادبفيوالبخاري،51/184-185

فيالطبرانيورواه،"واهشرحبيل":ققالالذهبيوتعقبه4178/:لحاكما

وقيهاحمد،رواه":8571/المجمعفيالهيثميقال.01/014الكبير:المعجم

".ثقاترجالهوبقية،الائمةجمهوروضعفهحبانبن1وثقهسعد،بنشرحبيل

الصحيح!ةالاحاديثوسلسلة،السابقالموضعفيالمسندعلىالتعليقوانظر

5()2778رقمنيللألبا

وقي230،3/وأحمد:.954-01/584:المصنف"،لجامع"افيمعمررواه(1)

محمدتحقيق99-13/89:شيبةابيوابنموصولا،22051/:الرسالةطبعة

4176/:لحاكماوصححه)78(،برقمالمفرد،الادبفيوالبخاري،عوامة

:8571/الهيثميقال.1"51/1:الايمانشعبفيوالبيهقي،الذهبيووافقه

جيد".حمدأ"واسناد

)التقريب(.المصرييومنبنحيهوعشانةوأبو.-بالمعجمة-غشانة:""جفي)2(
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.(1")"مسندهقيحمداالامامرواه.النار"منحجابالهكن،جدتهمن

أنفعسع>مإنكرهتموهن:النساءحقفيلىتعااللهقالوقد

91[.(]النساء/فيهخئرا!ثيراللهوتحملشخاتكزهو

والاخرة،الدنيافيخيرقيهنللعبديكونقدأيضا:البناتوهكذا

.عبدهعطاهواللهرضيهمايكيرهأنكراهتهنقبحفي)2(ويكفي

كانواالانبياء:يقولابنةلهولدإذاأبيكانأحمد:بنصالحوقال

علمت.قدماالبناتفيجاءقد:ويقول.بناتآباء

ابنةليولدكلمافكنت،بناتسبعليولد:بختانبنيعقوبوقال

.بناتآباءالانبياء!يوسفبايا:ليفيقولحنبلبنأحمدعلىدخلت

)4(.التوفيقوباللههمي)3(.قولهيذهبفكان

!!!

برقمالمفردالادبفيالبخاري51ورو284،62/:الرسالةوطبعة4/451المسند:(1)

،20121/:البعاتلىاوالاحسانالوالدبرباب،الادبفيماجهوابن)76(

فيوالبيهقي(،)1764برقممسندهفييعلىوأبو170،03/الكبير:فيوالطبراني

.(492)رقمالصحيحةالاحاديثسلسلةوانظر:.51/981:الإيمانشعب

ب"."أ،منسافطة)2(

بهمي.:"ب"في)3(

"ا،د".فيليست)4(
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الثالثالباب

ولدلهولدمنبشارةاستحبابفي

وتهنئته

رسلناجاءتولقذ>-:السلامعليه-إبراهيمقصةفيلىتعااللهقال

مص-ص
فالا!ضيذبعخلجاأنلثفماسغقالقالواسلضابالبثرفإتزهيم

أرسلصاإنالاتخفقالوصيفةمخهغوأوجسنصرهملتهتصللاأبديهمرءا

شحمصوراءومنبإشحصمفبشثصتهافضصصتقايمةتةوامص!لوطقؤِمإك

فىيخدفاانبمثرئوجاءنهالروعابزهيمعنذهبفانا>:قوله(إلىيعقوب

.7[4-96]هود/<لوطفوم

طيم<بغلملمجثتصنته>:الصافاتسورةفيلىتعاوقال

.[101/تفالصاا]

28[.]الذاريات/<عليمصدغنص>ولمجممروه:الذارياتفيوقال

عليصصدخلوصهإذضتفاثزهيمعنونئثهم>لحجر:اسورةفيوقال

علير!يغنمنبشركإنانوجللاقالو!وجلونمنكمإناقالسبمافقالؤا

بالحقلمحثزتكقالوا!تجثئروبئفبمالبرمسنيأنعلىإهشرتمونيقال

إلاريه-زخمهمنيقان!ومنقاد!افنظبمنتكنفلا

لحجر/51-56[.<]الضالوصن
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-منتجعللمسمه-!ئبغئمإنانب!ثركير!ظ>:لىتعاوقال

7[.]مريم/<سمياقئل

يبمصركاللهأ!اتمصابفييمحلىوهوقآبمالملائكتفنادته>:لىتعالوقا

93[./عمرانال1(مصذتايحيى

نأللمسلمالستحب،وتفرحهالعبدتسر)1(البشارةكانتولما

يفرحه.بماوإعلامهأخيهمسرةلىإيبادر

مولاها-وكان-لهبأباعمهثويبةبهبشرتع!يمالنبيولدولما-

فلمبه،سرورالهبأبوفأعتقهاابن،اللهلعبدالليلةولدقد:وقالت

إبهامه)2(.أصلفيالتيالنقرةفيموتهبعدوسقاهله،ذلكاللهيضيع

تهنئته.لهاستحبالبشارةفاتتهفان

لهدعاءوالتهنئة،يسرهبمالهإعلامالبشارةأنبينهما:والفرق

به.علمنبعدفيهبالخير

"أ،ج":تبشر.)1(في

فعملوإلا،العذأبمننقصانهوانماالنفعوهذا.9041/:البخاريأخرجه)2(

كانوقدجنة،بهيدخلولاميزانهفييجدهلاأي.خلافبلامحبطكفهالكافر

،حمزةوعمهأرضعتهكانتلانهاويتحفها؛المدينةمنثويبةيصل!مماللهرسول

انظر:ماتاهفدأنهمافاخبرمسروج،اسمهلهاابنوعن،عنهاسالمكةافتتحولما

.461-9541/حجر:لابنالباريوفتح،369/:للسهيليالأنفالروض
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البشيرإليهذهبوصاحبيهمالكبنكعبتوبةاللهأنزللماولهذا

فهنؤوه)1(.الناسجاءالمسجددخلفلما،فبشره

)2(.والبذينبالرفاء:بالنكاحتهنئتهمفييقولونلجاهليةاوكانت

بهيحصلزواجاتزوجتأي،والاتفاقالالتحام:الرفاء""و

بينكما.والالتحامالاتفاق

وتعجيلا.سلفابالبنينفيهنؤون:""البنونو

بهما،يهنئبل،بالبنتيهنئولابالابنيهنئأنللرجلينبغيولا

كانوامنهمكثيرافان؛لجاهليةاسنةمنليتخلصبهما،التهنئةيتركأو

ولادتها.دونالبنتوبوفاةبالابنيهنؤون

لحسناعنروينا:"الاوسط"فيالمنذر)3(ابنبكرأبووقال

يهنيك:لهفقال،غلاملهولدقدرجلوعندهإليهجاءرجلاانالبصري

فكيف:قالحمار؟أوهوفارسيدريكما:لحسنالهفقال.الفارس

،المغازيكتاب،البخاريصحيح:فيوصاحبيهمالكبنكعبتوبةقصةانظر(1)

مسلم،صحيحوفي،اخرىمواضعوفي،8131/:مالكبنكعبحديثباب

.4/0212:وصاحبيهمالكبنكعبتوبةحديثباب،التوبةكتاب

.(091)6برقم1/416:ماجهابنوسنن337(،1)برقم6281/:النسائيسنن:انظر(2)

كتابمنالمطبوعفيليسالمذكوروالنصالمنكدر.:إلىد""فيتصحفت)3(

المنذر.لابنالاوسط
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وبلغ،الواهبوشكرت،الموهوبفيلكبوركقل:قال؟نقول

)2(.أعلموالله(.1بره)ورزقت،أشده

!!!

عنبإسناده(49)5برقم4421-24321/:"الدعاء"فينيالطبراروى1()

:فقالرجلفهئأه،ابنلهولد،الحسنيجالسكانممنرجلاأنيحىبنالسري

:قال!خياطلعلهنجار،لعله؟فارسأنهيدريكوما:لحسنافقال.الفارسليهنك

محققه:قال!ت.محمدمةوعلىعليكمباركااللهجعلهقل:قال؟أقولفكيف

".البصريلحسناعلىموقوفوهوحسن،"إسناده

أ"."فيليست"أعلموالله()2"
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الرابحالباب

اليمنىأذنهفيالتاذيناستحبابفي

اليسرى)1(اذنهفيوالإقامة

أحاديث:البابهذاوفي

محمدجعفرأبوحدثنا)2(،الحاكماللهعبدأبورواهما)احدها(:

بناللهعبيدحدثنا،غرزةأبيبنحازمبنمحمدحدثنا،دحيمابن

اخبرني،اللهعبيدبنعاصمعن،الثوريسعيدبنسفيانأخبرنا،موسى

فيأذن!واللهرسولرأيت:قال،رافعبيأعن،رافعبيأبناللهعبيد

:وقالوالترمذيداودأبورواه.فاطمةولدتهحينعليبنلحسناأذن

")3(.صحيح"حديث

بنالحسينحديثمن"الشعب"فيالبيهقيرواهما)الثاني(:

فيوأقاماليمنىاذنهفيفاذنمولودلهويد"من:قالمج!ي!النبيعنعلي،

"د".منساقطة)1(

".ضعيف"عاصم:فقالالذهبيوتعقبه3917/:المستدركفي)2(

فيوالترمذي،13/994:اذنهفييوذنالمولودباب،الادبفيداودابورواه)3(

،(01)13برقموالطيالسي،4/79:لمولودااذنفيالاذانباب،الاضاحي

.51/69:الشعبوفي95،03/:السننفيوالبيهقي4،336/:وعبدالرزاق
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1(.)"الصبيانأمعنهرفعت،اليسرىأذنه

نا،عباسابنعنسعيد،ابيحديثمنيضارواهماو)الثالث(:

أذنهفيقاموولد،يومعليبنالحسنأذنفيأذنلمجي!النبي

".ضعفإسنادهما"وفي:قال)2(.اليسرى

الانسانسمعيقرعمااوليكونأن-أعلموالله-التاذينوسر

يدخرماأولالتيوالشهادة،وعظمتهالربلكبرياءالمتضمنةكلماته

لىإدخولهعندالاسلامشعارلهكالتلقينذلكفكان،الاسلامقيبها

منها)3(.خروجهعندالتوحيدكلمةيلقنكماالدنيا،

يشعر،لموانبهوتأثرهقلبهلىإالتأذينأثروصولمستنكرٍوغير

كلماتمنالشيطانهروب:وهي،أخرىفائدةمنذلكفيمامع

!67(،.)برقمالمسندفييعلىبوو15،99/:لايمان1شعبفيالبيهقيرواه(1)

قال.موضوعحديثوهو62(.4)برقم،والليلةاليومعملفيالسنيبن1و

وهوالغفاريسالمبنمروانوفيه،يعلىابو"رواه:495/المجمعفيالهيثمي

ماو"321(.)برقم133/:للألبانيالضعيفةالاحاديثسلسلةانظر:".متروك

منها.عليهمغشيفربمالهم،تعرضالتيالريح:"الصبيان

الاحاديثسلسلةفيالالبانيقال.15/101:الايمانشعبفيالبيهقيرواه)2(

".لحديثايضعانرجلان"فيه:13/271:الضعيفة

إلاالهلاموتاكملقنوا":قال!ك!م!اللهرسولأنلخدري1سعيدبيوأهريرةأيعن)3(

برقم613لم2:دله1إلاإلهلاالموتىتلقينبابلجعائز،افيمسلمرواه".الله

9(.17و19)6
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اللهقدرهاالتيللمحنة-فيقارنه)1(يولد،حتى5يرصدكانوهو،الاذان

به.تعلقهأوقاتأولويغيظهيضعفهماشيطانهفيسمع-وشاءها

الإسلامدينهوإلىاللهلىإدعوته)2(تكونأنوهوآخر:معئىوفيه

فطرالتياللهفطرةكانتكما،الشيطاندعوةعلىسابقةعبادتهوإلى

منذلكولغيرعنها،ونقلهلها)3(،الشيطانتغييرعلىسابقهبعليها

أعلم.والله.لحكما

"د".منساقطة)1(

.أوليكونأن:أ""في2()

الشياطين.:"با،"في)3(

!!!
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[لخامس[لباب

تحنيكهاستحبابفي

ولد:قال،موسىبيأعن،بردةبيأحديثمن"الصحيحين"وفي

.بتمرةوحننبه،إبراهيمفسماه!يمالنبيلىإبهفأتيتغلاملي

.(1)موسىبيولدإكبروكان،لي!ودفعهبالبركةلهودعا:البخاريزاد

لابيابنكان:قال،مالكبنأنسحديثمن("الصحيحين"وفي

طلحةأبورجعفلما،الصبيفقبض،طلحةأبوفخرجيشتكئي،طلحة

إليهفقربتكان)2(.مماأسكنهو:سليمأمقاك؟الصبىفعلما:قال

فلما.الصبيواروا:قالتفرغفلما.مم!اأصاا؟بثمفتعشىكاالعشاء،،

؟"الليلة"أعرستم:فقال،فأخبرهلمجيهأللهرسولاتىطلحةأبوأصبح

طلحة:ابوليفقالغلاما،فولدتإ"لهمابارك"اللهم:قال؛نعم:قال

النبي!فاخذه،بتمراتمعه)3(وبعثت!يم،النبيبهتاتيحتى،احمله

عنهيعقلملمنيولدغداةالمولودتسميةباب،العقيقةفيالبخاريأخرجه(1)

578،/01الانبياء؟باسماءسمىمنباب،الادبوفي،9587/:وتحنيكه

صالحلىإوحملهولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادابفيومسلم

2(.41)5برقم30916/:يحنكه

.كانما:"ج"في)2(

وبعث.د":ب،ج،"في)3(
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ثمفمضغها،ع!يمالنبيفاخذها،تمراتنعمقالوا:4؟"شيأمعه":فقال

)1(.اللهعبدوسماهحنكهثم،الصبيفمفيفجعلهافيه،منأخذها

حملتأنهاأسماء،عن،عروةبنهشامعن،أسامةأبووروى

المدينة،فأتيتمتم)2(،وأنا،فخرجت:قالت.بمكةالزبيربنبعبدالله

،حجرهفيفوضعته!و،اللهرسولأتيتئمبقباء،فولدتهبقباء،فنزلت

ريقجوفهدخلشيءأولفكانفيه،فيتفلثمفمضغها،،بتمرةفدعا

أولوكان،عليهوبركلهدعاثم،بالتمرةحنكهثم:قالتلمجو،اللهرسول

فرحايهففرحوا:قالت-)3(بالمدينةللمهاجرين-الاسلامفيولدمولود

لكم)4(.يولدفلا؛سحرتكمقداليهودإن:لهمقيلأنهموذلكشديدا،

أحمدولدأمسمعتقالعلي،بنمحمدأخبرني:الخلالوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

عنهيعقلملمنيولدغداةالمولودتسميةباب،العقيقةفيالبخارياخرجه

المصائب:ععدحزنهيظهرلممنبابالجنائز،وفي،9587/:وتحنيكه

وحملهولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادابفيومسلم،3916/

2(.41)4برقم3/0916:يحنكهصالحإلى

.للولادةمقاربةاي

الصحيح.فيليستالمعترضتينبينما

عنهيعقلملمنيولدغداةالمولودتسميةباب،العقيقةفيالبخارياخرجه

المصائب:ععدحزنهيظهرلممنبابالجنائز،وفي،9587/:وتحنيكه

وحملهولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادابفيومسلم،3916/

2(.)146برقم3/1916:يحنكهصالحلىإ
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يا:لهفقلتنائما،مولايوكانالطلقأخذنيلما:تقولحنبلابن

الله،يفرج:قالأنإلاهوفما،اللهيفرج:فقال!أموتذاهو!مولاي

عندناكانلتمر-التمرذلكهاتوا:قالولدتهفلماسعيدا،ولدتحتى

والله.ففعلتوحنكيه،التمرهذاامضغي:عليلامفقلت-مكةتمرمن

أعلم.

!!!
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المم!ادسالباب

واحكامهاالعقيقةفي

فصلا:وعشروناثنانوفيه

مشروعيتها.بيانفي:الأولالفصل

كرهها.منحجةذكرفي:الثانيالفصل

.الاستحبابأدلةفي:الثالثالقصل

به.احتجواعمالجوابافي:الرابعالفصل

أخذ.شيءأيومناسمهااشتقاقفي:الخامسالقصل

لا؟أمعقيقةتسميتهايكرههل:السادسالفصل

الفريقينءوححجواستحبابها،وجوبها،فيلخلافاذكرفي:السابمالقصل

الحقيقة،فيهتستحبالذىالوقتفي:الثامنالفصل

يثمنها-الصدقةمنأفصلأنهافي:التايممعالفصل

فيها.والأنثىالذكرتفاضلفىشر:العاالفصل

وفوائدها،وحكمها،،العقيقةمنالغرض!ذكرفىعشر.الحاديالفصل

!سي!.اللهرسوللممنةوإحياء

نيئا.بهالتصدقمنأفضللحمهاطبخنفيعشر:الثانيالفصل

عظامها.كسركراهةفيعشر:الثالثالفصل

فيها.المجزئالسنفيعشر:الرابعالفصل
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يصحولا،الرأسإلاالرأسعنيجزئلاأنهفيعشر:الخامسالفصل

.والبقرةالبدنةفيفيهاالسبعةاشتراك

والبقر؟الابلمنالغنمبغيرالعقيقةتجزئهلعشر:السادسالفصل

ويهديه،منهابهيتصدقومامصرفها،بيانفيعشر:السابعالفصل

للقابلة.منهاالهديةواستحباب

يجزئوهل،والاضحيةالعقيقةاجتماعحكمفيعشر:الثامنالفصل

لا؟أمالاخرعنأحدهما

نفسهعنيعقهل،أبواهعنهيعقلممنحكمفيعشر:التاسعالفصل

بلغ؟إذا

حكمهأمبيعهايجوزهلوسواقطها،جلدهاحكمفي:العشرونالفصل

الاضحية؟حكم

العقيقة.ذبحعنديقالفيما:والمشرونالحاديالفصل

والرابع،السابع-باليوماختصاصهاحكمةفي:والعشرونالثانيالفصل

والعشرين.لحاديواعشر،
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الأولىالفصل

مشروعيتهابيانفي

عندنا)1(.فيهاختلافلاالذيالامرهذا:مالكقال

العقيقةيدعونوماالناسأدركت:الأنصاريسعيدبنيحىوقال

)2(.لجاريةواالغلامعن

وحديثا،قديماًلحجازبابهمعمولأمروذلك"المنذر)3(:ابنوقال

عندهم.فيهاختلافلاالذيالامرأنهمالكوذكرالعلماء)4(.ويستعمله

بناللهوعبدعبالس)6(،بناللهعبد:العقيقةيرىكانوممنقال)5(:

يعقفإنماعقمنأن:العقيقةفيعندناالامر":1/914الموطإفيعبارتهونص(1)

يستحبولكنها،بواجبةالعقيقةوليست.والإناثالذكور؛شاةبشاةولدهعن

المعادزادوانظر.عندنا"الناسعليهيزللمالذيالامرمنوهيبها.العمل

بعدهاهوما2532/:للمصنف

البخاريصحيحشرجالقاريعمدة،9064/:بطاللابنالبخاريشرجانظر:)2(

1/2.83:العينيالدينلبدر

.العباراتبعضفيوتأخيربتقديم،3174/العلماء:مذاهبعلىالإشراففي)3(

منه،يطبعلمقيماوهوالمنذر،لابنللأوسطالعزوموضعمناكثرفيوسيأتي

.الإشرافلىإالاحالةستكونولذلك

العامة.استعمله:"الإشراف"وفيالعلماء.تستعمله:د"،"بفي()4

4953-13/393:قدامةلابنالمغنيوانظر:.-اللهرحمه-المنذرابنيعني)5(

مسعود.بنعبدالله"ج":في)6(
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المؤمنين.اموعائشةعمر،

الاسلمى،بريدةوعنع!يم،اللهرسولبنتفاطمةعنذلكوروينا

،والزهري،رباحابيبنوعطاءالزبير،بنوعروةمحمد،بنوالقاسم

الزناد.وابي

حمد،وصحابه،و،والشافعي،المدينةهلومالأ،قالبهو

فيمتبعين،العلمأهلمنعددهميكثروجماعةثور،بوو،وإسحاق

يضرهاولمبها،القولوجب،السنةثبتتوإذا!و،اللهرسولسنةذلك

عنها.عدلمن

ذلكفيوخالفوا،سنةالعقيقةتكونانالراياصحابنكرو:قال

عنهرويوعمن)1(،اصحابهوعنع!يم،اللهرسولعنالثابتةالأخبار

انتهى.")2(0التابعينمنذلك

والتابعين.أصحابهوعن:د""في(1)

.3174/المنذر:لابنالاشرافانظر:)2(
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سئل

عنا

)1(

)2(

)3(

نيالثاالفصل

كرههامنحججذكرفي

!ي!ماللهرسولأن،جدهعنأبيهعن،شعيببنعمروروىقالوا:

)1(."العقوقأحبلا":فقال،العقيقةعن

تعقاليهودإنع!يم:النبيقالكماالكتاباهلفعلمنولانهاقالوا:

)2(.البيهقيذكره.لجاريةاعنتعقولالغلام

)3(،الاسلامفابطلهاتفعلها،لجاهليةاكانتالتيالذبائحمنوهي:قالوا

العقيقة:فيوالنسائي941،6/:العقيقةبا:ب،الاضاحيفيداودأبوأخرجه

محمدو11/0،32:الرسالةطبعةوفي،2491/أحمد:لامام1و،7621-631/

أبيابنوأخرجه،184،/1:الليثيرو]يةفيوهو،2652/:الموطافيلحسناابن

فيوالبيهقي49،32/:الرزاقوعبد21/4،32:القبلةطبعةوفي،8:15/شيبة

4.23/:لحاكماوصححه،51/601:الايمانشعبوفي20،3-9103/:السنن

.51/601:الايمانشعبوفي91،03/:السننفي

الممخدالتعليقشرحهمع2665/الموطا""فيالحسنبنمحمدالامامقال

قعلتوقد،لجاهليةافيكانتأنهافبلغنا.العقيقة"أما:اللكنويالحسناتلابي

كلرمضانشهرونسخ،قبلهكانذبحكلالاضحىنسخثم،الاسلامأولفي

كونمنالمراد":اللكنويلحسناتاأبوقال.بلغنا"كذلك...قبلهكانصوم

كانواالتيبالطريقةلجاهليةاعقيقةرفضيكونأنيحتمل:مرفوضةالعقيقة

-".صحيحغيرمطلقاالاسلامفيمشروعيتهابنفيلحكمفا:لجملةوبايفعلونهاه
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.(1)والفرعكالعتيرة

عليبنلحسناأنرافعبيأحديثمنأحمدالإمامروىوقدقالوا:

لا"!:اللهرسولفقال،بكبشينعنهتعقأن)2(فاطمةامهأرادتولدلما

ويدثم)4(."الورقمنبوزنهفتصدقي)3(رأسهشعراحلقيولكنتعقي

ذلك)5(.مثلفصنعتحسين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وليست،متاكدةسنةولاواجبةليستالعقيقةأنحنيفةبيأرأيوتحقيقهذا،

كما،العقوقاسمحنيفةأبوكرهوانما،مستحبةولكنها،بعضهمزعمكصابدعة

1/2.83:العينيللبدرالبخاريشرحالقاريعمدةانظر:.لحديثافيجاء

ماأول:والفرع.رجبشهرفيللأصناملجاهليةافييذبحونهاكانواشاة:العتيرة

المصباح:انظر.الشارععنهفنهى،بهويتبركونلالهتهميذبحونهكانوا،الناقةتلده

21.93/:للفيوميلمنيرا

امههفاطمةأرادتلما:""جفي

رأسه.احلقي:""جفي

المضروبة.غير:والفضة.المضروبةالدراهم:الورق

فيوالبيهقي،54/173:الرسالةطبعةوفي60،93/أحمد:الامامأخرجه

79/الكبير:فيوالطبراني،51/601:الإيمانشعبوفي94،03/:السنن

.12/931:القبلةدارطبعةوفي8،235/:شيبةأبيوابن2576،و189برقم

حديثوهوالكبيرفيوالطبرانياحمدرواه":457/المجمعفيالهيثميوقال

لموضعالمسند،اعلىوالتعليق،2814برقمالغليلإرواء:وانظر."حسن

صخ.لومعناهبيانوفي6(1)صتضعيفهفيالمؤلفكلامتيوسيا.السابق
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الثالثالفصل

الاستحبابادلةفي

فقالوا:،العلمأهلوجمهور،وفقهاؤهم،قاطبةالحديثهلفاما

ع!يو.اللهرسولسنةمنهي

بنسلمانعن"صحيحه"فيالبخاريرواهبماذلكعلىواحتجوا

عنهفاهريقواعقيقته،الغلاممع":!ي!اللهرسولقال:قال،الضبيعامر

.(1")الأذىعنهوأميطوادما،

تذبح،بعقيقتهرهينةغلامكل":لمجي!اللهرسولقال:قالسمرةوعن

وفال،كلهمالسنناهلرواه"رأسهويحلق،فيهويسمى،سابعهيومعنه

")2(.صحيححسنحديثهذا":الترمذي

.9095/:العقيقةفيالصبيعنالاذىإماطةباب،العقيقةفيالبخاريأخرجه(1)

الاضاحي،فيلترمذي1و901،6/:العقيقةباب،الاضاحيفيداودأبورواه)2(

يعق؟:متىباب،العقيقةفيوالنسائي،4101/:العقيقةفيجاءماباب

برقم51-2605170/:العقيقةباب،الذبائحفيماجهوابن،7177/

شيبة:بيأوابن33،356/:الرسالةطبعةوفي،517/حمد:اوالامام31(،65)

برقم281/:السننفيو]لدارمي21/0،32:القبلةدارطبعةوفي8،236/

وصححه999،2/:والبيهقي470،3/التمهيد:فيعبدالبربن1و(،1)969

الذهبي.ووافقه4237/:لحاكما
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الغلامعن"!:اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةوعن

:وقالوالترمذيأحمدالامامرواه"شاةالجاريةوعنمكافئتان،شاتان

")1(.صحيححسن"حديث

الغلاموعنشاةلجاريةاعننعقأنع!ي!اللهرسولامرنا:لفظوفي

")2(.مسنده"فيأحمدالامامرواه.شاتين

:فقالالعقيقةعن!اللهرسولسالتأنهاالكعبيةكرفيأموعن

إناثا".اوكنذكرانايضركمولا،واحدةالأنثىوعنشاتانالغلامعن"

)3(."صحيححديثهذا":وقالوالترمذيحمدأالامامرواه

عن)4(،تميمبنسالمأبوحفصبىأخبرنامخلد:بنالضحاكوقال

الاضاحي،فيوالترمذي0/40،3:الرسالةطبعةوفي61،3/أحمد:الامامرواه(1)

ورواه(،53)13برقمحبانابنوصححه،-4/6979:العقيقةفيجاءماباب

.9/103:لبيهقيوا4/72،3:لرزاقعبدا

باب،الذبائحفيماجهوابن231،/43:الرسالةطبعةوفي615،2/المسند:2()

.51/401:الايمانشعبوفي91،03/:السننفيلبيهقيو،26501/:العقيقة

الأضاحي،فيداودوأبو،54/611:الرسالةطبعةوفي61،38/أحمد:الامامرواه)3(

4،89/:العقيقةفيجاءماباب،الاضاحيفيوالترمذي980،6/:العقيقةباب

لجاريةاعنالعقيقةباب،العقيقةفيوالنسائي،"صحيححسنحديثهذا":وقال

أبيوابن،25601/:العقيقةباب،الذبائحفيماجهوابن،7561/؟:يعقوكم

الذهبي.ووافقه4237/:لحاكماوصححه21/2،32:شيبة

سهم.بنسالمد(:)ج،في()4
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"إن:قال!رالنبيأن،هريرةبيأعن،الاعرجالرحمنعبدعن،أبيه

وعنشاتينالغلامعنفعقوا،الجاريةعنتعقولاالغلامعنتعقاليهود

)1(.البيهقيذكره."شاةالجارية

كبشالحسينواالحسنعنعق!ي!اللهرسولانعباسابنوعن

2(.")كبشينبكبشين":النسائيولفظ.والنسائيداودأبورواه.كبشا

مر!ماللهرسولانجده،عن،أبيهعن،شعيببنعمرووعن

:الترمذيقال)3(.والعقعنهالاذىووضعسابعهيومالمولودبتسمية

".غريبحسنحديث"هذا

غلاملاحدناولدإذا،لجاهليةافيكناقال:الاسلمىبريدةوعن

،شاةنذبحكنابالاسلاماللهجاءفلمابدمها،رأسهولطخشاةذبح

4(.داود)أبورواه.بزعفرالقونلطخه،رأسهونحلق

عن،هشيمأنبأنا،يحمىبنيحتىحديثمنالمنذر)5(ابنوروى

.51/601:الايمانشعبوفي91،03/:السننفي(1)

باب،العقيقةفيوالنسائي913،6/:العقيقةباب،الاضاحيفيداودأبوأخرجه2()

.9992/:والبيهقي،1-765166/:لجاريةاعنيعقكم

.5132/المولود:اسمتعجيلفيجاءماباب،الادبفيالترمذيأخرجه)3(

علىلحاكماوصححه61،6-9516/:العقحقةباب،الاضاحيكتاب،السننفي(4)

.9238/:السننفيالبيهقيئورواه،الذهبيووافقه4238/:الشيخينشرط

-رواه:السابقبريدةحديثعقب"ب"وفي،خطاوهو.المنكدرابند(:،)جفي()5
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الرحمن،عبدابنهلهولدبكرةأباأن،أبيهعن،الرحمنعبدبنعيينة

.البصرةأهلفأطعمجزورا،عنهفنحر،بالبصرةولدمولودأولوكان

وعنالغلامعنبشاتين!ماللهرسولامر:وقال،ذلكبعضهمنكرو

.بشاةلجاريةا

غلام"كل:العقيقةفيقال!يمالنبيان،سمرةعنالحسنوعن

".ويدمى،ويحلق،سابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهمرتهن

به)2(؟يصنعكيفالدمعن)1(سئلإذاقتادةفكانداود:أبوقال

ثمأوداجها،بهاواستقبلت،صوفةمنهااخذت،العقيقةذبحتإذا:قال

ثم،الخيطمثلرأسهعلى)3(يسيلحتىالصبييافوخعلىتوضع

)4(.ويحلقرأسهيغسل

ثم-""ويدمىيعني-يحيىبنهماممنوهموهذاداود:أبوقال

.3614/المنذر:لابنالاشرافوانظر:المنذر.وابنداودأبو

.الدمعنهسالإذا:"ب"في(1)

د"."منساقط"به.يصنع.أبو"قال)2(

.الدميسيل:أ""في)3(

برقمماجهوابن90،6-9806/!العقيقةباب،الاضاحيفيداودأبوأخرجه(4)

التمهيد:فيعبدالبروابن)886(،برقم،المنتقىفيالجارودوابن31(،)56

للخطابي:السننومعالم328،-2326/:للمصنفالمعادزادنظر:1و40.3/

/4265.
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بوعنهتذبح،بعقيقتهرهينةغلايمكل":قال،أخرىطريقمنساقه

".ويسمى(1)رأسهويحلقسابعه

أصع."ويسمى":داودأبوقال

"حديث:الترمذيوقال،ماجهوابنوالنسائيالترمذيوأخرجه

")2(.صحيححسن

فيالبخاريفذكر،سمرةمنلحسناسمعهقدلحديثاوهذا

الحسن:سل:سيرينابنليقال:قالالشهيد،بنحبيبعن")3(صحيحه"

)4(.جندببنسمرةمن:فقالفسألته،؟العقيقةحديثسمعممن

حمزةبنيحيىحدثنا:شرحبيلبنسليمانعنالبيهقيذكروقد

شفاعةيحرم:فال؟"بعقيقته"مرتهنما:الخراسانيلعطاءقلت:قال

)5(.ولده

"ب".منساقطة)1(

فيوالترمذي11،6-9016/:العقيقةباب،الاضاحيفيداودأبوأخرجه)2(

يعق:متىباب،العقيقةفيوالنسائي،4101/:العقيقةفيباب،الاضاحي

وصححه،01-2560157/:العقيقةباب،الذبائحفيماجهوابن،7166/

9.923/:البيهقيورواه4،233/:لحاكما

90955/:العقيقهفيالصبيعنالاذىإماطةباب،العقيقةكتاب)3(

.4126/:السننتهذيبوفي2،326/المعاد:زادفيبنصهالكلامهذا4()

9.992/:البيهقيسنن)5(
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ع!تم:النبيحديثعناللهعبدأباسالت:هانئبنإسحاقوقال

؟معناهما"بعقيقتهمرتهنالغلام"

لجاريةاوعنشاتانالغلامعنيعونأنع!يم)1(النبيسنةنعم،:قال

عنه)2(.يعقحتى،بعقيقتهمحتبسفهوعنهيعقلمفاذاشاة،

هذامنأوكدالاحاديثهذهفيما:اللهعبدأبوقال:الاثرموقال

.-"بعقيقتهمرتهنغلام"كلالعقيقةفييعني-

أعلمما:فقالطالعقيقةعناللهعبدأبوسئل:بختانبنيعقوبوقال

")3(.بعقيقتهمرتهنالغلام":الحديثهذامنأشدشيئافيه

لاأنوقدر:أمكنهلمنأحبولا:اللهعبدأبوقال)4(:حنبلوقال

"،بعقيقتهمرتهن"الغلام:قال!يمالنبيلان؛يدعهولا،ولدهعنيعق

الذبح،وأما،الاسمذلكمن!يمالنبيكرهوإنما،فيهرويمااشدوهو

ذلك.فعلقدع!فالنبي

هي؟واجبةالعقيقة:اللهعبدلابيقيل:القاسمبنأحمدوقال

نأفيهشئأشد:قالثم.واجبة:أقوللا،أدريفلاواجبةأما:فقال

العبي.عنسنة:أ""في(1)

.2013/:هانئبنإسحاقبروايةحمدأالاماممسائل:انظر2()

.2802/:صالحبروايةحمدأالاماممسائلانظر:)3(

حنبل.بنحمدأ:""جفي()4
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بعقيقته.مرتهنالرجل

.(1)لوالديهالشفاعةعنمرتهن:آخرموضعفيحمداقالوقد

بنهمامفرواها،اللفظةهذهفياختلففقد":ويدمى":قولهماو

حكايته.تقدمبماقتادةوفسرها"،"ويدمى:فقال،قتادةعنيحتى

)2(.لجاهليةافعلمنهذاوقالوا:،العلمأهلأكثرذلكفيوخالفه

)1(

)2(

4265/:السننمعالمفيالخطابيوقال.201و89صفيهذاقولهسياتي

هذا:قالحنبلبنأحمدإليهذهبصافيهقيلماواجودهذا،فيالناساختلف"

معناه:وقيل،أبويهفييشفعلمطفلافمابعنهيعقلمإذاانهيريد،الشفاعةفي

بالرهنمنهاانفكاكهوعدملزومهافيالمولودفشبهمنها،بدلالازمةالعقيقةأن

.9495/:الباريفتحوانظر:."المرتهنيدفي

الكلمةهذههريرةأبيحديثفيتقعولم":9395/الفتحفيحجرابنقال

يسمى"":أكثرهمفمالقتادةأصحابفيهااختلفوقد"ويسمى"وهيالاخيرة

وهو،همامخولفداود:أبوقال.بالدال"يدمى":قتادةعنهماموقال.بالسين

بلفظقتادةغيرروايةمنذكرهثم.أصحوشتمى:قال،بهيؤخذولامنهوهم

قتادةسالواأنهمعندههمامروايةبقيةفيبماداودأبوقالهماواستشكل""ويسمى

بهواستقبلتصوفةمنهاأخذتالعقيقةذبحتإذا:فقال؟بهيصنعكيفالدمعن

يغسلثم،الخيطمثلرأسهعلىيسيلحتىالصبييافوخعلىتوضعثمأوداجها

قوله:فيقتادةعنوهمهماماإن:يقالانالضبطهذامعفيبعد.ويحلقبعدرأسه

عماحاكياالدمرزكرقتادةوأن"ويسمى"لحديثاأصلانيقالنلاإ"ويدمى"

هذافيهماميحتمللاعبدالبر:ابنقالثمومن،يصنعونهالجاهليةأهلكان

".منسوخفهوحفظهكانفإنبه،انفردالذي
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.واسحاقحمد،وأ،والشافعي،ومالك،الزهريوكرهه

)1(.لجاهليةافعلمنهذا،الصبيرأسيدمىأنأكرهأحمد:قال

ويدمى)2(تذبح:العقيقةعنأبيسألتأحمد:بناللهعبدوقال

)3(.يدمىلا:أبىفقال؟لجاريةاأوالصبيرأس

عنسئلاللهعبدأباأنأحمد:بنالعباسأخبرني:الخلالوقال

له:قيل.لجاهليةافعلمنإنه،أحبهلا:فقال،بالدمالصبيسرتلطيخ

:يقولكان:قالرجلعناللهعبدأبوفذكر،يدميه:يقولكانهمامافان

هذا.فيهمامقولأحبولا،يسميه

اختلفأحمد:قال:قالالانطاكي)4(هاشمبنحمدوأخبرنا

الاخر:وقال"،يدمى"أحدهما:قال،العقيقةفيوسعيدهمام

".يسمى"

سنهيه!.التدميةأنأخرىروايةأحمدوعن

:قالحنبلحدثنا:قال،عصامبنعصمةأخبرني:الخلالقال

.4/562:السننلممعا85،493/:للمروزيواسحاقأحمدمسائلانظر:1()

يذبح(:،ج)بفي2()

3.987/:عبداللهابنهبروايةحمدأالاماممسائلانظر:)3(

.هشام:""جفي(4)
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سنة)1(.هذه:قال؟رأسهيدفىالصبيفياللهعبداباسمعت

)2(.الكراهةاصحابهكافةعنهرواهالذيومذهبه

حدئنااخر:موضعفيعصامبنعصمةخبرنيو:الخلالقال

الصبي.رألسيحلق:يقولاللهعبدأباسمعت:قال،حنبل

بنمحفدبنأحمدنباو،صالححدثنا:عليبنمحمدخبرنيو

لمكروبرـ(الدم:قال،اللهعبدبيأعنيذكركلهم،إسحاقحدثنا،حازم

)3(.سمرةحديثفيإلايرو

الله:عبدلابيقالانهحدثهمالفضلأنالحسينبنمحمداخبرني

لجاهلية.افعلمنهذالا،:قالفيدمى؟:قلت!نعم:قال؟راسهيحلق

،همامأما:فقال؟"ويدمى"هوكيف،الحسنعنقتادةفحديث:قلت

!ستمى".":فيقولسعيد،ماو"،!لدمى":فيقول

:هماموقال"،يسمى":عروبةابيابنقال:الاثرمروايةفيوقال

الانصافانظر:.الكبرىالرعايةفيوقدمهلحاوفي،واالمستوعبفيبهوجزم(1)

لابنالمقنعشرحوالمباع،4211/:للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفي

.3203/:مفلح

علىالعقيقةبدمالمولودرأسلطخيكره:4211/الانصاففيالمرداويقال)2(

فيوقدمه،الخصالفيالبناابنبهوجزم.عليهنص.المذهبمنالصحيح

.3203/:المباعوانظر:.والفالقوالفروعوالشرحلمغنيا

.85493/:للمروزيوإسحاقأحمدمسائل)3(
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خطا.إلاأراهوما"،ويدمى"

بنيعقوبحدثنا")1(:"سننهفيماجهابناللهعبدأبوقالوقد

،الحارثبنعمروحدثني،وهببناللهعبدحدثنا،كالسببنخس

النبي!أن،المزنىعبد)2(بنيزيدعنحدّثهأنه،موسىبقاكيوبعن

".بدمرأسهيمسولاالغلامعنيعق":قال

ذبح،غلاملاحدناولدإذالجاهليةافيكتا:بريذحديثتقدموقد

رأسه،ونحلق،شاةنذبحكتا،الاسلامجاءفلمابدمها،رأسهولطخ،شاة

بزعفران)3(.ونلطخه

سعيدبنيحيىعنجريجابنحديثمنوغيرهالبيهقيروىوقد

مدفيقطنةيجعلونلجاهليةاأهلكان:قالتعائشةعنعمرةعن

مكانيجعلان!ي!النبيفامر.الصبيراسعلىيجعلونهو،العقيقة

خلوفا)4(.الدم

الزوائد:فيالبوصيريقال31()66برقم25701/:العقيقةباب،الذبائحكتاب(1)

".حسنإسناده"

عبدالله.:أ""في(2)

5(.1)صسبقفيماانظر)3(

:حبانوابن331،-4/033:عبدالرزاقأيضاواخرجه930،3/:البيهقيسنن(4)

رجالورجالهباختصار،والبزاريعلىأبورواه":الهيثميقال،21/421

.-4/5758الزوائد:مجمعانظر:."أعرفهلمنيفإيعلىابيشيخخلاالصحيح

58



وأميطوادما،عنهأهريقوا":قالع!م!النبيأنثبت"المنذر:ابنقال

اذىوالدم،عنهالاذىبإماطةامرناقد!ي!النبيكانفاذا."الأذىعنه

.(1)"بالدمالصبيرأسينجسانجائزفغير-الاذىأكبرمنوهو-

السنن:وتهذيب2،328/المعاد:زادوانظر:.3914/:المنذرلابنالاشراف(1)

/4127.
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الرابعالفصل

كرههامنحججعنالحوابفي

كرههامنبعضعنحكيوقد-حنبلروايةفيأحمدالامامقال

والنبيبالاخبار،ومعرفتهمعلمهملقلةهذا:قال-لجاهليةاأمرمنأنها

هؤلاء)1(وجعلها،أصحابهوفعلها،والحسينالحسنعنعققد!!

الغلام":قالوقدع!اللهرسولعنسنةوالعقيقة،لجاهليةاامرمن

ع!.النبيعنهريرةأبويرويهجيد،إسنا؟وهو،"بعقيقتهمرتهن

مسندةبم!يمالنبيعنأحاديثالعقيقةفي:الاثرميةروفيوقال

لجاهلية،اعملمنهيهؤلاء:وقال،التابعينوعنأصحابهوعن

)2(!لمعجبكاوتبسم

النبيعنثبتهل:اللهعبدلابيقلت:الميمونيروايةفيوقال

عنع!ي!:النبىعنحديثٍغيرواللهإي:فقال؟شئالعقيقةفي!و

)3(.شاةلجاريةاوعن،شاتانالغلام

لابشيء،ليست:فقالفيها؟يعترضالتيالاحاديثفتلك:لهقلت

هؤلاء..وجعلهاأصحابهوفعلها:منبدلاهؤلاء.وفعلهاهكذا:"ح"فيالعبارةجاءت(1)

593./13:قدامةلابنالمغنيانظر:)2(

.55ص،يعلىأبيلابنأحمدعليهاحلفالتيالمسائلانظر:)3(
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يعبابها)1(.

الله!رسولانجدهعنأبيهعن،شعيببنعمروحديثواما

لفظهفإن،الاستحبابأدلةمنئحديثافسياق"العقوقاحبلا":قال

وكانه"،العقوقأحبلا":فقال،العقيقةعن!كقي!اللهرسولسئل:هكذا

ولد.لهيولدأحدناعننسألكإنمااللهرسوليا:فقالوا،الاسمكره

شاتانالغلامعن،فليفعل،ولدهعنينسكانمنكمأحبمن":فقال

)2(.شاة"الجاريةوعن،مكافئتان

يصح)3(.فلارافعأبيحديثوأما

لاحاديثالمعارضةالاحاديثهذهفيأحمدالامامقالوقد

بها.يعبألابشيء،ليست:العقيقة

لحسين،واالحسنعنعق!ي!النبيبانالاحاديثاستفاضتوقد

عنعق!بطاللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةعنأ!لوبفروى

داود)4(.أبوذكره.كبشاكبشالحسينوالحسنا

عنعقع!يطالنبيأن،أنسيىعن،يبادةعنحازمبنجريروذكر

.4671/:الموقعينأعلامفيهذهالميمونيروايةمنقطعةنقل(1)

.(ص)47سبق،فيمايجهتخرتقدم)2(

ص)48(،سبقفيمايجهتخرتقدم)3(

.7661/:والنسائي913،6/داود:بيأروايةمن(15ص)فيتقدم(4)
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)1(.كبشينوالحسينالحسن

اللهرسولعق:قالت،عائشةعن،عمرةعنسعيد،بنيحيىوذكر

)2(.السابعيوموالحسينالحسنعنع!يم

لانه،العقيقةكراهةعلىذلكيدللمعنه"تعقيلا":قولهصحولو

!يمهوعق،تعقيلالها:فقال،العقيقةعنهايتحملانأصط!شيم

لمؤونة.اوكفاها

تخصيصفعلهممنفالذي.الكتابأهلفعلمنإنها:قولهموأما

نإ":قالفانه،الحديثلفنلعليهدلكما،الانثىدونبالعقيقةالذكر

الغلامعنفعقوا،الجاريةعنتعقولاشاتيز،الغلامعنتعقاليهود

)3(."شاةالجاريةوعنشاتيز

مجمعوانظر:.21/125:حبانابنوصححه9،992/:السننفيالبيهقيرواه(1)

.4/57:للهيثميالزوائد

وصححه)6396(،برقمالرزاقوعبد،9992/:السننفيالبيهقيرواه)2(

.21/271:حبانوابن،4/237:لحاكما

52(.-15ص)سبق،فيمايجهتخرتقدم)3(
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لخامساالفصل

أخذتشيءأيومناشتقاقها،في

عنعبيدأبو)2(فروى؛اللغةفيالعقيقةفأما"عمر)1(:أبوقال

حينالصبيرأسعلىيكونالذيالشعرأصلها:أن،وغيرهالاصمعي

ذلكعنهيحلقلانه؛عقيقةعنهتذبحالتيالشاةسميتوانمايولد،

بذلك--يعني"الأذىعنهأميطوا":قالولهذا:قال.الذبحعندالشعر

الشعر.

باسمالشيءسمواربماإنهم:لكقلتمماوهذاأبوعبيد:قال

الشعر،لعقيقةعقيقةالشاةفسميت،سببهأومنمعهكانإذا،غيره

يولدحينعليهيكونالذيالشعرفإن،البهائممنمولودكلوكذلك

وحش:حماريذكرزهيرقالوعقة)3(.عقيقة

عفاء)4(عقيقتهمنعليهجأبالبطنأقبأمأذلك

الاندلسيالنمريعبدالبربنمحمدبنعبداللهبنيوسفعمر،أبولحافظاالامام(1)

هـ.634سنةالمتوفى

فذكر.:"ج"وفي.فذكرهب":"في2()

"ج"همنساقطة)3(

فيالاولالشطرروايةوجاءت)65(.ص،ديوانهفيسلمىأبيبنلزهيرالبيت()4

...الوجهشتيمامأذلك:هكذاالتمهيد
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الوبر.صغاريعني:قال

حمارا:يصف)1(الرقاعابنوقال

(2ابعقلا)بعدماجديداأخرىواجتابفانسلهاعنهعقةتحسرت

جتابوعقيقتهالقى،البقلوأكلالرضاعمنفطملماأنهيريد:قال

.اخرى

يسمعولملحمر،والناسفيوالعقةالعقيقةعبيد)3(:أبوقال

عبيد)4(.أبيكلامانتهى.ذلكغيرفي

عنذكرهوما،للعقيقةهذاعبيدأبيتفسيرأحمدالإمامأنكروقد

ولا:وقال.نفسهالذبحالعقيقةإنما:وقال.ذلكفيوغيرهالاصمعي

معاصراكان،دمشقأهلمنزيد،بنعديهوالرقاعوابن.الدفاع:د"،"حفي(1)

.4/122:للزركليالأعلامانطر:.اميةبنيعندمقدما،لهمهاجيالجرير

اللغة:وتهذيب01/58،2:اللسانشواهدمنوهو3(.0)ص،الرقاعابنديوان)2(

928./4و،1/56

وغريب975،-3758/:سلامبنالقاسمعبيدلأبيالمصنفالغريبانطر:)3(

.285-2284/:لحديثا

،5/485:أيضالهوالاستذكار90،3-4/803:عبدالبرلابنالتمهيد:انظر(4)

.57-1/56:للأزهرياللغةوتهذيب
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عبيد)1(.اصبوقاللماوجه

بانهذا،قولهفيلأحمدالمتاخرينبعضواحتحعمر)2(:ابوقال

قطع،إذا:عق:يقاللأنه،اللغةفيفمعروفذلكمنأحمدقالهما:قال

قطعهما.إذا:والديهعق:ومنه

الشاعر:قولأحمدلقولويشهدعمر:اصبوقال

ترابها)3(جلديمسأرضوأولتم!ئمهالشبابعقبهابلا؟

تمائمه.عنهقطعتشبلماأنهيريد:

ةميادةابنقولهذا4()ومثل

)5(عقليأدركييحينعنيوقطعنتمائميعلينيطتبهابلاد

قولمنأولىاللغةفيالعقيقةمعنىفيأحمدوقولعمر:اصبوقال

عبدالبر:لابنالتمهيد،268-267،عبداللهبروايةحمد،أالاماممساثل:انظر(1)

4/803.

.4/013التمهيد:(2)

،21/07و7184/:اللسانهد1شومنوهو.الاسديقيسبنلرقاعالبيت)3(

.غيرهلىإونسب

"أ".منساقطالبيتاخرلى.إهذا.ومثل:قولهمن()4

أبوهو:ميادةوابن.7184/و96،/1:اللسانوفي20،31/:نيالاغافيالبيت()5

.2655/:قتيمةلابنوالشعراءالشعرانظر:.مهوميادةيزيد.بنالرماج،شرحبيل
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.(1عمر)بيأكلامانتهى.أعلموالله،وأصوبوأقربعبيد،بيأ

أسبوعه،يومعنهذبحإذاعقا:يعقولدهعن"عق:الجوهريوقال

")2(.عقيقتهحلقإذاوكذلك

أعلم.والله.أولىوهذا،لامرينالعقيقةفجعل

ماكراههعلىتنبيافهو"العقوقأحب"لا:الحديثفيقولهواما

لذلكال!صاهةشديد!ي!اللهرسولوكانالاسماء،منالقلوبعنهتنفر

الارضفيالنزولويترك،لحسنباالقبيحالاسميغيركانحتىجدا،

الاسمحطوكاناسمهما،القبيحالجبلينبينوالمرور،الاسمالقبيحة

)3(.الحسنوالفأللحسنا

هذه؟"يحلبمن":-للقحة-قالعفي!اللهرسولان:"الموطا"وفي

،مرة4(:)الرجلله:فقال؟"اسمكما"!:اللهرسولفقال،رجلفقام

رجلفقامهذه؟"يحلبمن":قالثم".اجلس"ع!ي!:اللهرسوللهفقال

اللهرسوللهفقال.حرب:فقال؟"اسمكما":ع!ماللهرسوللهفقالآخر،

.4131/عبدالبر:لابنالتمهيد(1)

لسان4،3/:اللغةمقاييسمعجموانظر:.4/5281:للجوهريالصحاح2()

.3582/:المحيطالقاموس01/55،2:العرب

بعدهاهوما2433/:لمعادازاد:انظر)3(

"أ".منساقطة)4(
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لهفقالآخر)1(،رجلفقامهذه؟"يحلب"من:قالثم"،"اجلس:!لخي!

".احلب"!لمجؤ:النبيلهفقال،يعيش:فقال؟"اسمكما":!لخي!اللهرسول

")2(.موطئه"فيمرسلارواه

عن،لهيعةابنحدثني:فقال")3(جامعه"فيوهبابنوأسنده

:قال،الغفاربديعيشعنجبير،بنالرحمنعبدعنيزيد،بنالحارث

ما":فقالرجل،فقاميحلمها؟"من":فقال،بناقةيوما!لمج!النبيدعا

:قالسمك؟"1ما":فقالاخرفقاماقعد"،":قال،مرة:قالاسممك؟"

يعيش،:قالاسحمك؟"ما":فقالرجل،قامثماقعد".":قال،جمرة

.احلبها"":قال

)4(."الطيرةبابمنلا،لحسناالفألبابمنوهذا"عمر:أوبوقال

ورابطةعلاقةوالمسمىالاسمبينأنوهواخر:وجهفيهوعندي

قوالبوالاسماء،المعانيقوالبفالالفاظ؛ذلكيتخلفوقلماتناسبه

.المسميات

"أ".منساقطة)1(

وعبدالرزاق3(.260)برقم2382/:الاسماءمنيكرهمابابالاسسذان،كتابفي2()

والاستذكار:4/2،72التمهيد:انظر:عبدالبر.ابنووصله11/14:المصنففي

اللبن.وكثيرة،بالنتاجالعهدقريبةالناقة:-وفتحهااللامبكسر-واللقحة.01/962

)654(5برقم2742/:وهبلابنالحديثفيلجامعا)3(

نفسه.السابقالموضعفيالتمهيد)4(
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)1(لقبهفي،فكرتإن،ومعناهإلالقبذاعيناكابصرتإنوقل

قبحعنوانالوجهقبحأنكما،المسمىقبحعنوانالاسمفقبح

)2(.الباطن

ما-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأخذ-أعلموالله-هاهناومن

من؟ابن:فقال،جمرة:فقال؟اسمكما:لرجلقالانهعنه،مالكذكره

:قال؟مسكنكاين:قال،لحرقةامن:قال؟ممن:قال،شهابابن:قال

فقدأهلكأدركعمر:فقال.لظىبذات:قالبايتها؟:قالالنار،بحرة

-.عنهاللهرضي)3(-الخطاببنعمرقالكمافكاناحترقوا.

لا!اللهرسولكان:بريدةحديثمنخيثمةأبيابنذكروقد

فلقي)4(،أسلمبنيمنبييهأهلمنراكباسبعينفيبريدةفركبيتطير،

لىإفالتفت،بريدةأنا:قال؟"أنتمن":ع!ي!النبيلهفقالليلاع!ي!النبي

قلت:ممن؟"":قالثم)5((".وصلحامرنابردبكرأبايا":وقالبكرابي

ص)332(،اليغموريللحافط"القيسنور"قيكما،ئعلباصحاببعضقاله(1)

بلفظ:

لقبهفي،فئشتإن،ومعناهإلالقبذاعيناكابصرتوقلما

.2952/:السعادةدارومفتاح،2236/:لمعادازادانظر:2()

2.382/:الاسماءمنيكرهماباب،الاستئذانكتابفيمالكرواه)3(

سهم.بنيمن:التاريخفي()4

وملح.:التاردخفي()5
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من:قالممن؟"":قالثمسلمنا("،)2("الانبكر)1(:لابيقال،أسلممن

)3(."سهمكخرج":قال،سهمبني

سهل":قال،الحديبيةصلحيوممقبلاعمرٍوبنسهيلرأىولما

.(4(")أمركم

فقالوا:اسمهما،عنفسأل،جبلينلىإمسيرهفي)5(انتهىولما

بينهما)6(.يسلكولمعنهما،فعدل،وقاضحمخز

"ب،جدا.فيليستبكر.لابي(1)

التاردخ:فيليست:الان)2(

أخلاقفيالشيخوأبو،1/301:الثانيالسفر،التاريخفيخيثمةبيأابنأخرجه)3(

البزار،ية1رومق655/الزوائد:مجمعفيالهيثميوذكره11،2/:"لمجب!مالنبي

4/2،73التمهيد:انظر:."متروكوهوالزهريعمرانبنعبدالعزيزوفيه":وقال

.233لم1:للذهبيالاسلامتاريخ

باب،الشروطفيالبخاريأخرجه،الحديبيةقصةفيطويلحديثمنجزء)4(

5.331/:لحرباأهلمعلحةوالمصالجهادافيالشروط

نتهى.1و"أ":في()5

بينقريةوهي-الصفراءستقبل"فلما:2461/:هشاملابنالنبويةالسيرةفي)6(

مسلح،هذالاحدهما:يقالفقالوا:سماهما؟1ماجبليهاعنسأل-جبلين

قال.بينهما"لمروراع!اللهرسول.فكره.أهلهاعنوسأل.مخرئهذاوللاخر:

عنهانهىالتيالطيرةبابمنهذا"ولسيس:356/الانفالروضفيالسهيلي

2،337/المعاد:زادانظر:".القبيحالاسمكراهيةبابمنولكن!ع!راللهرسول

.2952/:السعادةدارومفتاج
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بزرعة)2(.أصرمواسم)1(،بجميلةعاصيةاسموغير

وعزيز،العاصاسم!يوالنبيوغير:"السنن"فيداودأبوقال

وسمى،هشاما:فسماه،وشهاب،وغراب،لحكموا،وشيطادق)3(وعتلة

سماها:عفرةوأرض،المضطجغألمنبعثوسمى!سلضا،حربا:

سماهم:)4(الزنيةوبنو،الهدىشعب:سماهالصلالةوشعب،خضرة

الرشدة)5(.بني

الذيالاسمعنالعدولوهو،الدينأبوابمنعجيببابوهذا

منه،أحسنهوالذيالاسملىإالنفوسمنهوتنفرالعقولتستقبحه

:قالحتىبذلكالاعتناءشديد!يوالنبيوكان.أميلإليهوالنفوس

")6(.نفسيلقست:لبقلولكننفسي،خبثت:أحدكملاتقل"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حسن:لىإالقبيحالاسمتغييراستحبابباب،الادابفيمسلمأخرجه

2(.)913برقم31386/

فيوالبخاري353./13:القبيحالاسمتغييرباب،الادبفيداودأبواخرجه

القلمهدارطبعة،65صلمفرد،االادب

غفلة.(:،ج)بفي

الريبة.:""جفي

:وقال355./13؟القبيحالاسمتغييربابتعليقا،الادبفيداودأبوأخرجه

سلسلة-68(،65)صلمفرد،االادب:وانظر.للاختصارأسانيدهاتركت

2(.51و02)8رقم،للألبانيالصحيحةالاحاديث

في=ومسلم01/563:نفسيخبثتيقللاباب،الادبفيالبخاريأخرجه
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ع!يمكرهه)1(،وتشابهتنالسبالعقوقوبينبينهالعقيقةاسمكانفلما

نأفاحبمولودلهويدمن":تالئم"العقوقيحبلااللهان":وقال

")2(.فليفعلعنهينسك

.4/1765:نفسيخبثت:الانسانقولكراهةباب،الادبمنالالفاظ

معناه:الاعرابيابنوقال،فسدتأوغثتأوخبثتبمعنى"نفسيلقستو"

وسوءالباطنخبثبمعنىالالهيةالكتبفييستعملماكثيراوالخبث.ضاقت

تركها.لىإع!ي!النبيأرشدولهذا،المنكرةالهيئاتبمنزلةالكلمةفهذه،السريرة

.20181/:للدهلويالبالغةاللهحجةانظر:

مشابهة.:"ب"في(1)

.(ص)47سبقفيمايجهتخرتقدم)2(
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السادسالفصل

عقيقة؟تسميتهايكرههل

ع!كرهاللهرسولبانواحتجوا.طائفةذلكفكرهت؛فيهاختلف

كرهه.الذيالاسمالذبيحةهذهعلىيطلقأنينبغيفلا،الاسم

ولا"نسيكة"لها:يقالان-لحديثاهذابطاهر-فالواجبقالوا)1(:

"عقيقة".لها:يقال

إباحته.وراوا،ذلكيكرهلا:اخرىطائفةوقالت

سلمانوبحديث"،بعقيقتهمرتهن"الغلام:سمرةبحديثواحتجوا

".عقيقتهالغلام"مععامرابن

علىلاالاباحة،علىفدل،العقيقةلفظالحديثينهذينففي

الكراهة.

كتبهذاوعلى،الاسمفيالكراهةعلىذلكفدلعمر:أبوقال

النسيكة)2(.لا،العقيقةإلافيهاليسالامصار،كلفيالفقهاء

"أ".منساقطة)1(

النبيعنصحقدالعقيقةلفطفهذا:عبارتهونص48035/عبدالبر:لابنالتمهيد)2(

لموجوداوهوالعلماء،وعليها،سلمةبنزيدحديثمنأثبت،ثابتةوجوهمنلمجي!م

الاستذكاروانظر:.العسيكةدونالعقيقة:الذبيحةفيالاثرواهلالفقهاءكتبفي

.548-5547/ايضا:له
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وكذلك،بالكراهةالتصريحفيهليسهذامالكحديثأنعلى:قال

الاسم.كرهكانهفيهما:إنما.جدهعنابيهعنشعيببنعمروحديث

1(.)"فليفعلولدهعنينسكأنأحبمن":وقال

وفيه)2(،بالعتمةالعشاءتسميةفياختلافهمهذاونظير:قلت

أحمد)3(.الامامعنروايتان

العشاءمنالمشروعالاسمهجركراهة:الموضعينفيوالتحقيق

والعتمة.العقيقةاسمبهوالاستبدال،والنسيكة

وأطلقيهجر،ولم،الشرعيالاسمهوالمستعملكتانإذافاما

)4(.الاحاديثتتفقهذاوعلى.بذلكباسفلااحيانا،الاخرالاسم

التوفيق.وبالله

نفسه.السابقالموضع(1)

لا":243/العشاءللمغربيقالانكرهمنبابالمواقيتفيالبخاريأخرج)2(

فيمسلمعندآخرحديثوفي."المغربصلاتكم[سمعلىب1الأعريغلبنكم

للبغويالسنةشرحوانظر:.العشاء"صلاةاسمعلى":1/544المساجد

/2222.

0518-1/917:عبداللهابنهبروايةأحمدالاماممساثلانظر:)3(

.277-7276/:للمصنفداودبيأسننوحاشية20،35/لمعاد:ازادانظر:(4)
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السابعالفصل

واستحبابها،وجوبهافيالخلافذكرفي

الطائفتينوحجج

طائفة:فقالت؛العقيقةوجوبفيواختلفوا"المنذر)1(:ابنقال

)2(.الفرضعلىوأمره،بذلكامرلمج!النبيلان،واجبةالعقيقة

يعق:قالعنه،يعقلمرجلفيقالأنهالبصريالحسنعنروينا

)3(.عقيقةلجاريةاعلىيرىلاوكان،نفسهعن

.174-3164/العلماء:مذاهبعلىالإشراففي(1)

المحلى:انظر:.وأصحابهحزموابنالبصريلحسنواسعدبنالليثقولوهو)2(

سببانلحفيدارشدابنوابان4.332/:للمصنفالمعادوزاد،526و7523/

سمرةحديثظاهرانوذلك،البابهذافيالاثارمفهومتعارضهو:اختلافهم

عنهويماطسابعهيومعنهتذبحبعقيقتهمرتهنغلامكل"لمجرو:النبيقولوهو

احبلا":فقال؟العقيقةعنسئلوقدلمجي!قولهوظاهرهالوجوبيقتضي"الأذى

واالندبيقتضي،"فليفعلولدهعنينسكأنفاحبولدلهولدومنالعقوق

بسنةليست:قالالاباحةفهمومن،سنةالعقيقة:قالالندبمنهفهمفمن،الاباحة

المقتصدونهايةالمجتهدبدايةانظر:.أوجبهاسمرةبحديثأخذومن،فرضولا

.664-1/564رشد:لابن

دارطبعةوفي،8542/:شيبةبيأوابن332،/4:عبدالرزاقمصنف:وانظر)3(

21/0.33:القبلة
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علىالقيامةيوميعرضونالناسأن":بريذعنوروي:قال

".الخمسالصلواتعلىيعرضونكما،العقيقة

بنصالححدثنا:قالعبيد،بنيعلىحدثنا:راهويهبنإسحاققال

علىالقيامةيوميعرضونالناسأن:أبيهعن،بريذابنعن،حبان

الخمس.الصلواتعلىيعرضونكما،العقيقة

الاسلامفييولدالمولود:قال؟العقيقةوما:بريدةلابنفقلت

عنه)1(.يعقأنينبغي

يكرهونكانوا)2(الذيالمسلمينأمرمنالعقيقةالزناد:أبووقال

تركه.

واجبةالغلامعنالعقيقة:قالأنهالبصريلحسناعنوروينا:قال

".سابعهيوم

أهلفذهبوجوبها؛فيالعلماءاختلاف"وأما:عمرأبووقال

لحاقظاوقال.155-5055/:والاستذكار4/11،3عبدالبر:لابنالتمهيدانظر:(1)

الناسإن:قالالاسلميبريدةعنحزمابنوأخرج":9/515الفتجفيحجرابن

ثبتلووهذا.لخمساالصلواتمحلىيعرضونكماالعقيقةعلىالقيامةيوميعرصون

فاطمةعنومثله:حزمابنقال.العقيقةبوجوبقالمنبهيتمسكاخرقولالكان

.7552/:حزملابنالمحلىوانظر:."لحسينابنت

الذين.:"جأ،"في(2)
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اللهرسوللان:قالوا.وغيرهداودمنهمفرضا،واجبةالعقيقةأنلىإالظاهر

الغلاممعو""بعقيقتهمرتهنالغلام":وقالبهاوعملبهاأمرع!ي!

منهذاونحو"،شاتانالغلاموعنشاةالجاريةعن":وقال،"عقيقته

وكان،بالصلاةويشبههايوجبهاالاسلمىبريدةوكان،الاحاديث

لمفان،سابعهيومالغلامعنواجبةأنهالىإيذهبالبصريلحسنا

)1(.نفسهعنعقعنه،يعق

شاؤوا،أيهافيسابعهأئامالمولودعنيعقسعد:بنالليثوقال

ذلك،بعدعنهيعقأنبألسفلا،سابعهفيالعقيقةلهميتهيالمفان

يذهبسعدبنالليثفكان.أ!لامسبعةبعدعنهيعقأنبواجبوليس

الا!تام.السبعةفيواجبةأنهالىإ

قولوهوبها.العمليجبواجبةسمههي:يقولمالكوكان

كلامهذا."والطبريثور،بيوأ،واسحاق،حنبلبنحمدوأ،الشافعي

عمر)2(.أبي

وكرهاستحبابهتأكدما-مالكأصحابعند-الواجبةوالسنة:قلت

سنةلجمعةاغسلقالوا:ولهذا؛السننوجوبواجبافيسمونه،تركه

والثلاثالروايتينفيصحلماالتمام527،-7452/:حزملابنالمحلى:انظر(1)

.2235/:يعلىلابيالامامعنوالاربع

.5-505552/والاستذكار:بعدها،وما4/131التمهيد:في)2(
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واجبة.سنةوالعقيقة،واجبةسنةوالاضحية،واجبة

نصعنهوليس،روايتينوجوبهافيعنهأحمدأصحابحكىوقد

نصوصه:نذكرونحن)1(.الوجوبفيصريح

".واجبةغيرنهاوالعقيقةاستحبابذكر":"الجامع"فيالخلالقال

عنسئلاللهعبدأباسمعت:قال،الاشعثبنسليمانأخبرنا

حلقهي:يقولالذيقولوأنكر.الذبيحة:قال؟هيما،العقيقة

.2()سالرأ

أباسألت:قال،حدثهمالفضلأن،الحسينبنمحمد)3(أخبرني

ينسكأنأحبمنولكنلا،:قال؟هيواجبة:العقيقةعناللهعبد

فلينسك.

لا.:قالآلوجبها؟:العقيقةعناللهعبدأباوسألت:قال

واجبة:العقيقةفيلهقيلاللهعبدأباأنالقاسمبنأحمدعنذكرثم

فيهشيءأشد:قالثم.واجبة:قولولا،أدريفلا،واجبةأما:قالهي؟

صداود،بيأورواية44،93-84393/:وإسحاقحمداالاماممسائلانظر:(1)

والمبدع493،/13:قدامةلابنوالمغني2،235/:يعلىلابيوالتمام526،

.4/011:للمرداويوالانصاف10،3-3003/:مفلحلابن

.2013/:هانئابنرواية:وانظر.652صداود،أبيبروايةحمداالاماممسائل(2)

.أنلىإ:أ""في)3(
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بعقيقته.مرتهنالرجلأن

واجبة؟العقيقة:اللهعبدلابيقلت:الاثرموقال

-"بعقيقتهمرتهنالغلام":حديثفيها1(روي)شيءشدولا.:قال

2(.أشدها)هو

لاأنوقدر:أمكنهلمنأحبلا:اللهعبدأبوقال)3(:حنبلوقال

فهو"بعقيقتهمرتهن"الغلام:قالمج!ي!النبيلان،يدعهولا،ولدهعنيعق

العقيقة.فيرويماأشد

علىهيواجبة،العقيقةعناللهعبدأباسألت)4(:لحارثاأبووقال

عنه؟يعقأنلهولدإذاوالفقيرالغني

غلامكل":!يمالنبيعن،سمرةعن:لحسناقال:اللهعبدأبوقال

اللهرسولسنةهذه."رأسهويحلقسابعهيومعنهيذبححتىبعقيقتهرهينة

عليه.اللهيخلفانارجو،السنةهذهتحياأنلاحبواني!ي!

"أ".منساقطة)1(

.2802/:صالحروايةحمد،االاماممسائل)2(

حنبل.بنحمداوقال:""جفي)3(

وفاته،تورخلم،الصائغمحمدبنأحمدهولحارثاوابو.لحارثا:"أ،ج"في)4(

يعلى:بيألابنالحنابلةطبقاتانظر:.كثيرةمسائلأحمدالإمامعنروى

1/74-75.
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ما!صالنبيحديثعناللهعبداباسالت:إبراهيمبنإسحاقوقال

عنيعقانلمجم!وأالنبيسنةنعم،:قال؟"بعقيقتهمرتهنالعلام":معناه

بعقيقتهمحتبس!فهوعنه،يعقلمفإذاشاة،لجاريةاوعن،شاتينالغلام

عنه)1(.يعقحتى

تكنلمفإن:العقيقةفياللهعبدلابيقيلمحمد:بنجعفروقال

!.شيعليهليس:قال؟عنده

يكنلمفإن:العقيقةفياللهعبدلابيقيل)2(:الحارثابووقال

عليه،اللهيخلفأنرجوتاستقرضإن:قال؟-يعقما)3(يعني-عنده

سنة)4(.احيا

أحب،يعقماعندهوليسللرجليولد:لابيقلت:صالحوقال

يوسر؟حتىذلكيؤخرأمعنه،ويعقيستقرضأنإليك

النبيعنسمرةعنالحسنحديثالعقيقةفيسمعتماأشد:فقال

لهاللهيعجلأناستقرضإنلارجووإني،"بعقيقتهرهينةغلامكل"!م!:

به)5(.جاءماواتبع!ي!اللهرسولسننمنسنةاحيالاع!له،الخلف

.2013/:إسحاقرو]يةحمد،أالاماممسائلانظر:(1)

.لحارثا:"ج،ب،أ"في(2)

"ا".منساقطة)3(

593./13:قدامةلابنالمغنيانظر:()4

.2802/:صالجابنهية1روأحمد،الاماممساللانظر:()5
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بالوجوبالقولعلىفرعواأصحابهولكن.ترىكمانصوصهفهذه

:فروعثلاثة

أبيه؟مالأو،مالهفيالصبيعلىواجبة.هيهل)أحدها(:

؟الشاتانأوالذكرعلىالشاةتجبهل(:)الثاني

نفسهعنيعقأنيجبأوتسقطهلأبوهعنهيعقلمإذا(:)الثالث

(1؟)بلغإذا

وجهين:فيهفحكوا،الأولالفرعفاما

احمد.الامامعنالمنصوصوهو.الابعلىيجب)أحدهما(:

والدهيخبرهالرجلعنأحمدسألت:الشالنجيسعيدبنإسماعيلقال

)2(.الابعلىذلك:قال؟نفسهعنيعقهلعنه،يعقلمأنه

الصبي.مالفيو)الثاني(:

.تقدمكمابهاالمأمورهوأنه:الابعلىأوجبهامنوحجة

أ.بعقيقتهمرتهنالغلام":بقولهالصبيعلىأوجبهامنواحتج

ارتهانعنالإخبارأولهفإن،الطائفتانبهيحتخالحديثوهذا

)3(.الدمعنهيراقبأنالامرواخره،بالعقيقةالغلام

.(ص)128سياتيفيماانظر(1)

.2237/:يعلىلابيوالاربعوالثلاثالروايتينفيصجلماالتمامانظر:2()

13.793/:قدامةلابنالمغنيانظر:)3(
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وعنشاتانالغلامعن":قولهالوجوبعلىويدل:الموجبونقال

عنيجزئ:المعنىلان،الوجوبعلىيدلوهذا".شاةالجارية

)1(.شاتانالغلاموعنشاة،لجاريةا

:قاللمجؤالنبيعنعامربنسلمانعنالبخاريبحديثواحتجوا

".الأذىعنهوأميطوادماعنهفأهريقواعقيقتهالغلام"مع

مع":قولهأحدهما::وجهينمنالوجوبعلىيدلوهذاقالوا:

ثم)2(،الواجبعنبل،الواقععنإخباراليسوهذا".عقيقتهالغلام

دما".عنهأهريقوا":فقال،معهالذيهذاعنهيخرجواأنأمرهم

جده،عنأبيهعنشعيببنعمروحديثأيضاعليهويدلقالوا:

عنه،الاذىووضع،سابعهيومالمولودبتسميةأمر!يماللهرسولأن

والعق.

بنبشرحدثنا،خلفبنيحيىحدثنا:الترمذيوروى:قالوا

نهمماهك،بنيوسفعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحدثنا،المفضل

نأفأخبرتهم؟العقيقةعنفسألوهاالرحمنعبدبنتحفصةعلىدخلوا

الغلامعنأمرهمع!يماللهرسولأناخبرتها-عنهااللهرضي-عائشة

شا!.لجاريةاوعن،شاتان

أ"."منساقط".شاتان..الوجوبعلىيدل"وهذا(1)

الثاني.الوجههووهذا)2(
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)1(."صحيححسنحديثهذا":الترمذيقال

سلمة،بنحمادحدثنا)2(،عفانحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

حفصةعنماهك،بنيوسفعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحدئنا

اللهرسولأمرنا":قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن،الرحمنعبدبنت

)3(."شاةلجاريةاوعن،شاتينالغلامعننعقأنع!ي!

بناللهعبدحدثنا،كالسببنحميدبنيعقوبحدثنابكر:أبوقال

حدثه،أنهموسىبنأيوبعن،لحارثابنعمرو:حدثنيقالوهب،

ولا،الغلامعنيعق":قالع!يمالنبيأنحدثهالمزنىعبدبنيزيدأن

،ي
)4(."بدمرأسهيمس

الامر.بمعنىخبروهذاقالوا:

محمدعنسعيد،بنيحيىعن،فضيلابنوحدثنابكر:أبوقال

بعصفور)5(.ولوبالعقيقةيؤمركان:قال،إبراهيمابن

.(05ص)سبق،فيمايجهتخرتقدم(1)

.عثمان:"ا"في2()

322./12:القبلةدارطبعةوفي8،923/:شيبةأبيابنأخرجه)3(

325،-12432/:القبلةر1دطبعةوفي8،923/:شيبةبيألابنالمصنف()4

31(.)63برقم25701/:العقيقةباب،الذبائحفيماجهابنوأخرجه

12/0،32:القبلةدارطبعةوفي!8،23/:المصنففيشيبةأبيابناخرجه)5(

أحمد:=لامامو،1/914:العقيقةفيالعملبابالموطا،فيمالكرواهوبنحوه
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فصل

معلوماوجوبهالكانواجبةكانتلو:بالاستحبابالقائلونقال

)2(،البلوىبهوتعمإليهالحاجةتدعومماذلكلان)1(؛الدينمن

لحجةابهتقومكافياعامابياناللأمةوجوبها)3(يبين!شيواللهرسولفكان

العذر.معهوينقطع

نأفاحبولدلهويدمن":فقالفاعلها،بمحبةعلقهاوقدقالوا:

".فليفعلعنهينسك

يدلوإنما،الوجوبعلىيدللالهاع!م!واللهرسولوفعلقالوا:

.الاستحبابعلى

لمجمالنبيان،شعيببنعمروحديثمنداودابوروىوقدقالوا:

:وقال،الاسمكرهكانه"،العقوقاللهيحبلا":فقال؟العقيقةعنسئل

والاثار:السننمعرفةفيوالبيهقي21/0،32:الرسالةطبعةوفي247/

.7172/:الشافعيللامامالامفيوهو71،/41

فيالشبهةوزالتالمسلمينبينحكمهظهرماوهو،بالضرورةالدينمنالمعلوم(1)

وسميهوالزنالخمراوتحريمالصلاةكوجوب،فيهالواردةبالنصوصحكمه

الدين.منالامرهذاأنيعلمالمسلمينمنواحدكللانبذلك

قولهم:ومنه،إليهالاضطرارمععملاأوعلماوانتشارهالامرشيوع:البلوىعموم)2(

للرخصةهموجبالبلوىعموم

بين.:"أ"في)3(
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مكافئتان،شاتانالغلامعن؛فليفعلعنهينسكأنفاحبولدلهولدمن"

1(.)شا!"الجاريةوعن

عنأراه:وقال،أبيهعنعمروعنمرةرواهوقد،مرسلوهذا

جده)2(.

)3(،أبيهعنضمرةبنيمنرجلعنأسلمبنزيدعنمالكوروى

إنماوكانه"العقوقأحب"لا:فقال؟العقيقةعنسئلع!ماللهرسولأن

")4(.فليفعلولدعنينسكأنأحبمن":وقال،الاسمكره

قويا)5(.الاوللىإانضمواذا:البيهقيقال

284(.2)برقم516-9416/:العقيقةفيبابالضحايا،فيداودأبوأخرجه(1)

.9416/:السابقالموضعفي)2(

"."جمنساقطة.ابيهعن)3(

وفي،1/184:العقيقةفيجاءماباب،العقيقةكتابفيمالكالامامأخرجه)4(

الضحايا،فيداودوأبوالممجد،التعليقمع2652/:الحسنبنمحمدرو]ية

،7162/:العقيقةفيوالنسائي)2842(،برقم614-9615/:العقيقةفيباب

القبلة:دارطبعةوفي8،237/:شيبةابيابنوأخرجه،2491/احمد:والامام

وفي20،3-9103/:السننفيوالبيهقي4،932/:الرزاقوعبد12/4،32

432/:لحاكماوصححه،51/601:الايمانشعب

.9003/:البيهقيسننانظر:)5(
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:فقال،الرزاقعبدجودهقدشعيببنعمرو)1(وحديث:قلت

عنأبيهعنيحدبشعيببنعمروسمعت:قال،قيسبنداودأخبرنا

)2(.الحديثفذكر...العقيقةعنع!يمالنبيسئل:قالجده

"ج".منمماقطة)1(

01/1.93التمهيد::نظر1و4/9،32:عبدالرزاقمصعف(2)
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الثامنالفصل

العقيقةفيه)1(تستحبالذيالوقتفي

العقيقة:يقولاللهعبدأباسمعت:"المسائل"كتابفيداودأبوقال

)2(.السابعيومتذبح

فإن،السابعيومتذبح:العقيقةفيأبيقالأحمد:بنصالحوقال

)3(.وعشرينإحدىففي،يفعللمفان،عشرةأربعففييفعللم

عائشةأما:فقال؟عنهيعقمتى:اللهعبدلابيقلت:الميمونيوقال

.(4)وعشرينولاحدعشر،واربعة،أيابمسبعة:فتقول

يوماهوعشرينلاحدالعقيقةتذبحاحمد:قال:طالبابووقال

انتهى.

مرتهنالغلام":المتقدمسمرةحديث:ذلكعلىلحجةوا

"أ،ج":يستحبا.)1(في

الروايتينفيصحلماالتماموانظر:256،صداود،لابيأحمدالاماممسائل)2(

237.-2236/:يعلىبيألابنالامامعنوالاربعوالثلاث

.2012/:صالحروايةأحمد،الاماممسائل)3(

كلهالمسالةاوسقطت.وعشرينوإحدى:""حفيو.وعشرينولاحدى:أ""في(4)

"د".من
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حديث":الترمذيقال(1)"ويسمىالسابعيومعنهتذبح،بعقيقته

)2(."صحيح

جريج،ابنعنعمرو،بنمحمدأخبرني:وهببناللهعبدوقال

عق":قالتعائشةعن،الرحمنعبدبنتعمرةعنسعيد،بنيحيىعن

يماطأنمرووسماهما،السابعيوموحسيقحسنعن!شيماللهرسول

)3(."الاذىرؤوسهماعن

:قال،الصائغإسماعيلبنمحمدحدثنا"المنذر:ابنبكرأبووقال

معن)4(،بنالرحمنعبدزهيرأبوحدثنا،الرازيجعفرأبوحدثني

:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعنإسحاقبنمحمدحدثنا

ووضع،وعقيقته،بتسميتهالمولود،سابعحينع!ي!اللهرسولامرنا

عنه)5(.الاذبد

أقوالهم.منبلغنامانحكيونحن.العلمأهلعامةقولوهذا

.9915/:الباريفتحوانظر:(1)

.4101/:العقيقةفيباب،الاضاحيكتاب،الترمذيسننانظر:)2(

ووافقهلحاكماوصححه(،1531)برقم21/27:صحيحهفيحبانابنأخرجه)3(

.9992/:السننفيالبيهقيورواه4،237/:الذهبي

ابنصوابه:6462/:التهذيبفيحجرابنالحاقظقالمعمر.:،ج""بفي()4

مغراء.

12.326/:القبلةدارطبعةوفي804،2/:شيبةأبيلابنالمصنفانظر:)5(

87



فيعنهاأحمدحكاهكما،المؤمنينأمعائشة:ذلكعنهرويمنوأرفع

الميموني.رواية

")1(.سابعهيومعنهيعق:وقتادةالبصريلحسناقالوكذلك

واجبةأنهالىإيذهبالبصريالحسمتوكان"عمر)2(:أبووقال

نفسه.عنعقعنه،يعقلمفإن،سابعهيومالغلامعن

يتهيالمفإن،سابعهأيامفيالمولودعنيعقسعد:بنالليثوقال

نأبواجبوليسذلك،بعدعنهيعقأنبأسفلا،سابعهفيالعقيقةلهم

".أيامسبعةبعدعنهيعق

.الايامالسبعةفيواجبةأنهالىإيذهبالليثوكان"عمر:اعوبوقال

نأأحببت،السابعيومالعقيقةأمرأخطأهمإنعطاء:وقال

الاخر.السابعاليوملىإ)3(يؤخره

علىمالكيزدولم،والشافعي،واسحاقحمد،أقالوكذلك

الثاني.السابع

قولوهو.الثالثالسابعفيعنهيعقأنبأسلا:وهبابنوقال

.3184/المنذر:لابنالعلماءمذاهبعلىالاشراف(1)

.155-5055/أيضا:لهوالاستذكار2،31-4131/لبر:عبدلابنالتمهيد)2(

يؤخر.:"أ"في)3(
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واسحاق.وأحمدوعطاءٍعائشة

منالفجرقبليولدأنإلا،فيهولدالذياليوميعدولا:مالكقال

)1(."اليومذلكليلة

فيعنهذبحفلووالا،استحباببذلكالتقييدأنلطاهر:و

لا،بالذبحوالاعتبار.أجزأتبعدهماأوالعاشر،أو،أوالثامن)2(،السابع

والاكل.الطبخبيوم

.255-5155/الاستذكار:وفي316،31-42/لبر:1عبدلابنالتمهيدفيكلهاهذه(1)

1/2،88:للعينيالقاريوعمدة327،-21/632:شيبةأبيابنمصنف:وانظر

للمرداوي:والانصاف310،3/:والمبدع793،-13/693:قدامةلابنلمغني1و

.925-7528/:حزملابنوالمحلى،4/111

بع.لراا:"ب"في(2)
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التاسعالفصل

زادلووبتمنهاالتصدقمنأفصلالعقيقةانفي

":الصدقةعلىوفضلهاالعقيقةمنيسشبماباب":الخلالقال

عن-أسمعوأنا-اللهعبدأبوسئل:قال،الاشعثبنسليمانأخبرنا

)1(.العقيقة:قال؟المساكينفيثمنهاتدفعأو،إليكأحب:العقيقة

استقرضإن:-العقيقةعنسئلوقد-الحارثبيأروايةفيوقال

ستة)2(.أحيا،عليهاللهيخلفأنرجوت

إليكأحب،يعقماعندهوليس،لهيولدالرجل:ابنهصالحلهوقال

يوسر؟حتىذلكيؤخرأم،عنهويعقيستقرضان

النبيعن،سمرةعنالحسنحديثالعقيقةفيسمعناماأشد:قال

لهاللهيعجلأناستقرضإنلارجووإني")3(بعقيقتهرهينةغلامكل":ع!ي!

)4(.انتهى."عنهجاءماواتبعع!ي!،اللهرسولسننمنسنةأحيالانه،الخلف

.562صداود،بيأبروايةحمد،أالاماممسائلانظر:(1)

قدامة:لابنوالمغني،2802/:صالحيةروأحمد،الاماممسائلانظر:2()

13/.593

.(ص)94سبق،فيماتخريجهتقدم)3(

2012/:صالحروايةأحمد،الاماممسائلوانظر:.الخلالعننقلهماانتهىأي()4

-122.
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علىاللهنعمةتجددبسببمشروعةونسيكةسنةلانهاوهذا

ذبحالذيبالكبشإسماعيلفداءعنمورولثبديعسروفيها،الوالدين

عندأحدهميفديأن:بعدهأولادهفيسنةفصار،بهاللهوفداهعنه

عنه)1(.يذبحبذبحولادته

ولادته،بعدالشيطانضرر)2(منلهحرزاهذايكونأنيستنكرولا

؛الشيطانضررمنلهحرزاالرحمفيوضعهعنداللهاسمذكركانكما

.الشيطانمنتخبيطفيوهوإلاعنهالعقيقةأبواهيتركمنقلولهذا

والانثىالذكرأنالصوابكانولهذاهذا،منأعظمالشرعوأسرار

قدرها.فيتفاضلاوإنالعقيقةمشروعيةفييشتركان

للذكرهيوإنما،للأنثىعندهمالعقيقةفليست،الكتابأهلماو

السلف.بعضذلكلىإذهبوقد.خاصة

لحسناقالهثالثقولالبابهذاوفي"المنذر:ابنبكرأبوقال

")3(.عقيقةلجاريةاعنيريانلاكانا:وقتادة

"أ".منساقط.عنهيذبح(1)

د"ه"أ،منساقط)2(

،4317/التمهيد:وانظر:.3514/المنذر:لابنالعلماء،مذاهبعلىالاشراف)3(

بياابنومصنف4/1،33:عبدالرزاقومصنف،455-5055/:والاستذكار

72355/:لمحلى1و21/1،33:شيبة

19



كما-وجو!همنتخالفهوالسنة،إليهيلتفتلاضعيفقولموهذا

.-هذابعدالذيالفصلفيسيأتي)1(

كالهدايازاد،ولوبثمنهالصدقةمنأفضلموضعهفيالذبحفكان

مقرونةعبادةفإنهمقصو؟،الدموإراقةالذبحنفسفإن،والاضاحي

2[.]الكوثر/وانحر(لربكفصل>:لىتعاقالكما،بالصلاة

الفلمين(رتللهوممافوتحيايوثنمصكلصلاقىإنقل>:لىتعاوقال

.[261]الانعام/

لوولهذامقامهما،غيرهمايقوملاونسيكةصلاةملةكلففي

مقامه،يقملمالقيمةأضعافبأضعافوالقرانالمتعةدمعنتصدق

أعلم.والله،الاضحيةوكذلك

.الفقرةآخرفي"ج"فيوجاءت"،"بمنساقط(1)

29



شرالعاالفصل

ذلكفيالناسواختلاففيهاوالأنثىالذكرتفاضلفي

:مسالتانوفيه

عنسطهي)1"كما،لجاريةاعنسنةالعقيقة(:الأولى)المسالة

بعدهم.ومنوالتابعينالصحابةمنالعلمأهلجمهورقولهذا.الغلام

يريانلاكاناأنهما،وقتادةالحسنعنالمنذرابنحكاهماتقدموقد

)2".عقيقةلجاريةاعن

رواهالحديثوهذا."عقيقتهالغلاممع":بقولهتمسكاولعلهما

الانثى.دونللذكر)3"اسموالغلام،سمرةحديثمنوقتادةلحسنا

عنء!اللهرسولسالتانهاكرزأمحديثالقولهذاويرد

ذكرائايضركملاشاة،الجاريةوعن،شاتانالغلامعن":فقال؟العقيقة

)4(.وغيرهالترمذيصححه،صحيححديثوهوإناثا"أمكن

لجاريةاوعن،شاتينالغلامعننعقأنع!ي!أمرنا:عائشةوحديث

"أ".منساقطة)1(

ص)19(.،قليلقبلسبقماانظر)2(

الذكر.:"بأ،"في)3(

5(.0ص)سبق،فيماتخريجهتقدم()4
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.(1)إسنادهتقدموقد،شيبةبيأابنرواه.شاة

،الاعرجعن)2(،أبيهعن،تميمبنلمساحدثنا:عاصمأبووقال

عنتعقولا،الغلامعنتعقاليهود"ان:قال!ي!النبيأن،هرجمرةأبيعن

منالبيهقيرواه"شاةالجاريةوعنشاتيز،الغلامعنفعقوا،الجارية

)3(.الطريقهذه

،شاهبلجاريةاوعن،واحدةشاهبالغلامعنيذبح:مالكوقال

سوام!4(.ذلكفيوالانثىوالذكر

معمر،أبوحدثنا:سننه""فيداودأبورواهبما،القوللهذاواحتج

رسولأن:عباسابنعن،عكرمةعن،أ!لوبحدثنا،الوارثعبدحدثنا

كبشا)5(.كبشاوالحسينالحسنعنعطعق

ذبحتفاطمةأنأبيهعنمحمد،بن)6(جعفروروى"عمر:أ*بوقال

كبشا.كبشاوالحسينالحسنعن

ص)82(.،فيماسبق()1

"ب،ج"0منساقطة)2(

.51/601:الإيمانشعبوفي2،03-9103/:السننفي)3(

والاستذكار:44،31/لتمهيد:1و،1/914:العقيقةفيالعملبابالموطا،انظر:(4)

5(.1ص)سبقفيمايجهتخروتقدم.""جمنساقطة)5(

عن.:"أ،ج"في)6(

49



ولدهمنلجواريواالغلمانعنيعقعمربناللهعبدوكان:قال

اللهرضي-عليبنحسينبنعليبنمحمدجعفرأبوقالوبه.شاةشاة

سواء")1(.مالككقول-جمعينأعنهم

أهلمنوجماعة،وعائشة،عباسابن"وقالعمر)2(:أبوقال

حديثطرق)3(ذكرثم.شاةلجاريةاوعن،شاتانالغلامعن:لحديثا

نأأحبمن":يرفعهجدهعنأبيهعنشعيببنعمرووحديثكرز،أم

".شاةالجاريةوعن،شاتانالغلامعن:فليفعلولل!عنينسك

حديثوبينوالانثى،الذكربينالتفضيلأحاديثبينتعارضولا

بلفظين:رويقدحديثهفإن؛والحسينالحسنقصةفيعباميىابن

".كبشينعنهماعقأنه":والثاني.كبشا"كبشاعنهماعقأنه"أحدهما:

قوله:علىفاقتصرمنهما،واحدكلعنكبشينأراد:الراويولعل

كبنبا.كبنبا:بالمعنىروىثم،كبشين

كلعنذبحع!يمالنبيانوهوهذا:مناحسنجوابفيهوعندي

الدنيا:بيألابنوالعيال،5-555556/:لاستذكار1و4/4،31:التمهيدانظر:(1)

1/502.

علىنصفقد،الفصلهذافيالثانيةالمسالةهيوهذه4.317/التمهيد:انظر:)2(

-2932/المعادزادفيوذكر.لانثى1والذكرتفاضلهنابينثم،أولهفيالاولى

بالاخذ.لىالاووأنهالتفضيلأحاديثلترجيحوجوهثمانية332

طرف:"ب"في)3(
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رويا،كذلكلحديثانوا.كبشينعنهماأمهماوذبحت(،كبنبا)1واحد

جميعواتفقت.فاطمةمنوالثانيلمجي!،النبيمنالكبشينأحدفكان

لأحاديث.ا

والانثى،الذكربينفاضل-سبحانه-اللهفإن،الشريعةقاعدةوهذه

،والديات،المواريثفيالذكرمنالنصفعلىالأنثىوجعل

منوصححه)2(،الترمذيرواهكما،والعقيقة،لعتقو،والشهادات

كانمسلما،أعتقمسلمامرئاءلما":قاللمجي!النبيعنأمامةأبيحديث

أعتقمسلمامرئو؟دمامنه،عضوامنهعضوكليجزئالنار،منفكاكه

عضوامنهماعضوكليجزئالنار،منفكاكهكانتامسلمتينامرأتين

".منه

عن،السلميكعببنمرةحديثأحمد")3(منالامام،مسندوفي

يجزىالنار،منفكاكهكانمسلمارجلاأعتقرجل؟دما":!ي!النبي

أعتقتمسلمةامرأةواءلما،أعضائهمنعضواأغضائهمنعضوبكل

أعضائهامنعضوبكلتجزىالنار،منقكاكهاكاقتمسلمةامرأة

ب"."منساقطهناهلى...إفيهوعندي:قولهمن()1

حديث"هذا:وقال5151/:أعتقمنفضلفيجاءماباب،والايمانالنذورفي)2(

".الوجههذامنغريبصحيححست

.006-92995/:الرسالةطبعةوفي236،و4235/احمد:الاماممسند)3(

69



.(1")السنن"فيداودأبورواهأعضائها"منعضوا

سنة،فيهايكنلملوالمجرىهذاالعقيقةفيالمفاضلةفجرت

التفضيل!فيصريحةالثابتةوالسننكيف

العتق،باب،العتقفيماجهبن1و1/120،7:أفصلالرقابأيفيباب،العتقكتاب(1)

فينيوالطبرا(،11)89برقموالطيالسي،01/2:البيهقيورواه2(،225)برقم

وانظر.1!54/:الباريفتحفيحجرابنوصححه75(.6و575)برقمالكبير

السابق.الموضعفيلمسند1علىلتعليق1

79



عشرالحاديالفصل

وفوائدهاوحكمها،،العقيقةمنالغرضذكرفي

يؤملوما،العقيقةفيالغرضذكرباب"":جامعه"فيالخلالقال

".الخلفمنالسنةلإحياء

يكنلمفإن:العقيقةفياللهعبدلابيقالانهالحارثأبيروايةذكرثم

سنة.أحيا،عليهاللهيخلفأنرجوتاستقرضإن:قال؟يعقماعنده

الله)1(يعجلأناستقرضإنلارجونيإ:أبيهعنصالحروايةومن

عنه)2(.جاءماواتبعجم!يماللهرسولسننمنسنةأحيا،الخلفله

أوقاتاولفيالمولودعنبهيتقربقربانانهافوائدها:ومن

ينتفعكما،الانتفاعغايةبذلكينتفعوالمولودالدنيا.لىإخروجه

ذلك.وغير،عنهوالاحرام،المناسكمواضعواحضارهلهبالدعاء

قال.بعقيقتهمرتهنفانهالمولود،رهانتفكأنهافوائدها:ومن

رباح)3(:ابيبنعطاءوقال.لوالديهالشفاعةعنمرتهنأحمد:الامام

"ا،ج،د":يجعل)1(في

ص)97(.،سبقفيماالرواياتهذهتقدمت2()

عطاءوفيها:ص)53(،فيالروايةتقدمتوقد،الخطيةالنسخفيهكذا)3(

.الصوابوهو،البيهقيسننفيكما،الخراساني
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ولد.شفاعةيحرم:قال"بعقيقتهمرتهن"

سبحانه--اللهفدىكماالمولود،بهايفدىفديةانهافوائدها:ومن

نهاويسمويفعلونهالجاهليةاأهلكانوقد،بالكبش)1(الذبيحإسماعيل

بطلو،الذبحلمجواللهرسولفاقربدمها،الصبيراسويلطخون،عقيقة

")2(،العقوقأحبلا":فقالبدمها،الصبيرأسولطخالعقوقاسم

إنماالمولود،عنيذبحماان!ي!خبرو."بدم)3(رأسهيمسلا":وقال

هو!

أحبمن":فقال،والهديكالاضحيةالنسكسبيلعلىيكونأنينبغي

اللهجعلهاالتيالاضحيةسبيلعلىفجعلها("فليفعلولدهعنينسكان

وغير،وجلعزاللهلىإوقربةالسلامعليهلإسماعيلوفداءنسكا

إنباتلحسنسببايكونان،وقدرهشرعهفياللهحكمةفيمستبعد

حتى،الشيطانضررمنوحفظه،حياتهوطول،سلامتهودوامالولد،

ماعليهايقالأنيستحبولهذامنه،عضيىكلفداءمنهاعضوكليكون

الاضحية.علىيقال

كيفيعقأنالرجلأرادإذا:اللهعبدأباسألت:طالبأبوقال

؟يقول

ب،ج"."فيليست"الذبيح"()1

.العقوقاسم:ا""في(2)

الصبي.راس:د""في)3(
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:يقول،بنييهيضحيكما،النيةعلىويذبح،اللهباسم:يقول:قال

ولك.منكاللهمفيها:يقولولهذا،فلانبنفلانعقيقةهذه

وتفريق،الصدقةمن،الاضحيةفييستحبمافيهاويستحب

والفداء،،والشكرانالقربانمعنىفيهاالولد،عنفالذبيحة.اللحم

لله،شكرا،العظامالسرورحوادثعندالطعامواطعام،والصدقة

الاطعامشرعفإذا،النكاحمنالمقصودغايةهيالتيلنعمتهواظهارا

عنديشرعفلأن)1(،النسمةهذهخروجلىإوسيلةهوالذيللنكاج

حرى)2(.وأولىالمطلوبةالغاية

فلا)3(،الحكممنذكرناهلماالمتضمنالذبحبوصفوشرع

المولود!فيالشريعةهذهمثلمنالقلوبفيحلىولاأحسن

إظهارفانهاوغيرها،المناكحفيالولائمسنةجرتهذانحووعلى

بهايكاثرمسلمةنسمةوخروجالإسلامشرائعبإقامةوالسرورللفرح

.عدوهويراغم،للهتعبدا،القيامةيومالامم!يواللهرسؤل

أنخبروأمرها،وأكد،الإسلامفيالعقيقة!ي!اللهرسولأقرولما

شيئا،الدممنالصبيرأسعلىيجعلواأننهاهمبها:مرتهنالغلام

النعمة.هذهحصول"ب":في(1)

.993004-/13:قدامةلابنالمغنيانظر:)2(

الحكمة."ا":في)3(
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إنمالجاهليةافيلأنهم؛الزعفرانمنشيئاعليهيجعلواأنلهموسن

كانالذبيحةدمفإن،بهتبركاالعقيقةبدمالمولودرأسيلطخونكانوا

وإكراما،لهاتعظيماالهتهممنهيلالخونكانواحتى،عندهممباركا

هوبماعنهوعوضوا،بالمشركينالتشبهمنفيهلماذلك،بتركفأمروا

والتصدقالطفلرأسحلقوهو،وللمساكينوللمولودللأبوينأنفع

الطيببالزعفرانالرأسيلالخواأنلهموسن.فضةأوذهباشعرهبزنة

العين،النجس،الراثحةالخبيثالدمعنبدلا،اللونلحسنا،الرائحة

رأسهحلقوكانلونا.حسنهولطفهوالطيبأطيبمنلزعفرانو

منه،وأمكنقوىشعرليخلفه،الضعيفالشعروازالة،عنهالاذىإماطة

الرأسمساموفتح،الصبيعنالتخفيفمنفيهماومع،للرأسوأنفع

وسمعه.وشفهبصرهتقويةذلكوفي،وسهولةبيسيرمنهاالبخارليخرج

(1)وإبانة،لشرفهإظهارا،شاتينيكونأنالذكرعنالمذبوحفيوشرع

والديةالميراثفيفضلهكما،الانثىعلىبهاللهفضلهالذيلمحله

.والشهادة

داود:أبيروايةفيأحمدقالمكافير)2(.الشاتانتكونأنوشرع

.مثلان:الميمونيروايةفيوقالأومتقاربتان)3(.مستويتان

إباحة.:"أ"في(1)

.مكافئتان:د""في(2)

.652صداود،ابيية1روحمد،أالاماممسائلانظر:)3(
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شاةكللان،الاخرىإحداهماتشبه:الحارثبنجعفرروايةوفي

)2(الحسنفيمكافئتينالشاتانوجعلت،وفداةبدلاكانتلما)1(منهما

.الواحدةكالشاةفجعلتا،والسن

تكونأنينبغيلكان،الواحدةبالشاةوقعلوالفداءأن:والمعنى

إحداهما،فييتجوزأنيؤمنلمبالشاتينوقعفلما،كاملةفاضلة

تتمةكأنهالاخرىو،بالواحدةالفداءحصلقدكانإذأمرها،ويهون

التوهم.لهذادفعامتكافئتينتكوناأنفشرع،مقصودةغير

بهايصح)3(لاالتيالعيوبمنالعقيقةتهذيبعلىتنبياهذاوفي

مرتهنفانهالمولود،رهانفكومنهاوغيرها،الاضاحيمنالقربان

!ص.النبيقالكما،بعقيقته

:والارتهانالحسهذامعنىفياختلفوقد

قالكما،لوالديهالشفاعةعنمرتهنمحبوسهو:طائفةفقالت

أحمد)4(.الإمامعليهوتبعهعطاء،

"ب":كذلك.)1(في

"أ":الجنس.)2(قي

"ب":لاتصح.)3(في

.4264/:للخطابيالسننومعالم2،326/:للمصنفالمعادزادانظر:()4
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منلىباولي!ست1(للوالد)الولدشفاعةفإن،يخفىلانظروفيه

القراباتسائروكذا،فيهللشفاعة)2(بجهةليس،لهوالداوكونه،العكس

تجز!ىلايؤماواخشؤارئبهماتقوافاسصيأتها>:لىتعاقالوقد،والارحام

33[.]دقمان/<شئاؤلدم!عنجاليهومؤلوولاولدمهعنوالد

منهالعبلولاشئائفميىعننفشتجرىلايوئا>وأتقو:لىتعاوقال

.[48/]البقرة(شقعه

ولاشفعلأ(خلولافمهبئعلائؤميآقأنقئل>من:لىتعاوقال

.[452/لبقرةا]

يشاءلمناللهي!اذنأنبعدمنإلا،القيامةيوملاحدأحديشفعفلا

منلهالمشفوخعملعلىموفوف!الشفاعةفي-سبحانه-وإذنه،ويرضى

وإخلاصه.توحيده

ولابقرايةمستحقةليست،ومنزلته،اللهعندفربهمن:الشافعومرتبة

وعمتهلعمهاللهعندوجههموالشفعاءسيدقالوقد،أبوةولابنوة

شيئا")3(.اللهمنعنكماغييلا":وابنته

الوالد.في:د""في(1)

د"."ج،منساقطة)2(

:الاقاربفيوالولدالنساءيدخلهلبابالوصايا،فيالبخاريأخرجه)3(

في-ومسلم،8105/:الاقربين"عشيرتكنذر"وبابالتفسير،وفي5،382/
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شيئا")1(.اللهمنلكمأملكلا"روايةوفي

فيحد":ويشفعربهيديبينيسجدلماالعظمىشفاعتهفيوقال

)2(."الجنةفأدخلهمحدالي

)3(تجاوزهملاله،-سبحانه-اللهيحدهممحدود،حدفيفشفاعته

حيسعنه،يعقلمفإذا،لوالديشفعالولدإن:يقالأينفمن.شفاعته

اللفطفيولا،مرتهنإنه:لغيرهيشفعلملمنيقالولاله؟الشفاعةعن

ذلك.علىيدلما

لى:تعااللهقالكما،بكسبهالعبدارتهانعنيخبر-سبحانه-والله

أب!لواأئذلى>أؤلهك:لىتعاوقال38[.]المدثر/(لرهينةبماكسبثنن!س!ي

.7[0/]الأنعام(يماكسبوا

منوأما،غيرهمنفعلأومنه،بفعلإفا،المحبوسهوفالمرتهن

هوالمرتهنبل،الاطلاقعلىمرتهن:لهيقالفلا،لغيرهيشفعلم

3(.0)5برقم1/291(:الافزيب%عشيرتكوأنذز>:لىتعاقولهباب،الايمان

2(.40و2)30برقم،السابقالموضعفيمسلمأخرجه(1)

:(كهالأكاءاءادموعلم>باب،البقرةسورةتفسيرالتفسير،فيالبخاريأخرجه2()

.(1)39برقم1/181:منزلةلجنةااهلأدنىباب،الإيمانفيومسلم،8061/

وزهم.يجا:""جفي(3)
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نأذلكمنيلزمولا،وحصولهنيلهبصددكانأمر)1(عنالمحبوسر

.غيرهبفعلوتارة،بفعلهتارةذلكيحصلبل،منهبسببيكون

منرهانهلفكسبباالولدعنالنسيكة-سبحانه-اللهجعلوقد

فيوطعنالدنيالىإخروجهحينمنبهيعلقالذيالشيطان

لهالشيطانحبسمنلهوتخليصافداءالعقيقةفكانت)2(،خاصرته

،معادهإليهاالتيآخرتهمصالحفيسعيهمنلهومنعه،أسرهفيوسجنه

وأوليائه،لاتباعهأعدهاالتيبالسكينلهالشيطانلذبحمحبوس!فكانه

بالمرصادفهو،منهمقليلاإلاادمذريةليستأصلنانهلربهوأقسم

ويضمهعدوهيبتدريخرجفحينالدنيا،لىإيخرجحينمنللمولود

جملةومن)3(،أسرهوتحتقبضتهفييجعلهأنعلىويحرصإليه

هذا.علىشيءأحرصفهو،وحزبهأوليائه

>وشاردهم:تعالىقالكما،وجندهقطاعه)4(منالمولودينكثرو

64[.الاسراء/1<وا!اؤلدا!"دئنافى

أ"."منساقطةأمر.عن(1)

الكمب>وابمرفى:تعالىاللهقولبابالانبياء،كتاب،البخاريصحيح:انظر2()

.8212/(:مرنج

.أمره:"ج"قي)3(

:العرب.لسانوأتباعهأملاكهجملةمنوالمعنى.قطيعلكلمةجمعالاقطاع)4(

/8.281
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02[.]سبأ/-<لمحهاليسعليهئمصدقوقد>:تعالىوقال

نأللوالدين-سبحانه-اللهفشرع،الارتهانهذابصددالمولودفكان

قالفلهذا،بهمرتهنابقيعنهيذبحلمفاذا،فداهيكونبذبحرهانهيفكا

عنهوأميطوا،الدمعنهفاريقوا،بعقيقتهمرتهن"الغلام:ع!يمالنبي

.(1(")لأذىا

كانولو،الارتهانمنبهيخلصالذي،عنهالدمبإراقةفأمر

شفاعةإليكملتخلصالدمعنكمفأريقوا:لقالبالابوينيتعلقالارتهان

أولادكم.

الاذىيزيلالذيالدموإراقة،عنهالظاهرالاذىبإزالةأمر)2(فلما

الباطنالاذىمنللمولودتخليص!ذلكأنعلم:بارتهانهالباطن

ورسوله.بمرادهأعلموالله.والظاهر

9(.0ص)سبقفيماتخريجهتقدم(1)

أمرنا.:""جفي(2)
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عشرالتانيالفصل

نيئالحمهاإخراجدونطبخهاامشحبابفي

":العقيقةذبحمنيستحبماباب":""جامعهفيالخلالقال

:قال؟تطبخالعقيقة:اللهعبدلابيقالانهالميمونيالملكعبدأخبرنى

.)1(

لعم.

فيقالاللهعبدأباأنالاثرمحدثنا:قالعلي،بنمحمدوأخبرني

جدولا)2(.تطبخ:العقيقة

نعم.:قال؟العقيقةتطبخ:اللهعبدلابيقالأنهداودأبوخبرنيو

ذلك)3(.يتحملون:قال،طبخهعليهميشتدإنه:لهقيل

أباأنحثهمزيادبنالنمضلأن)4(،الحسينبنمحمدوأخبرني

له:قيلذلك،يستحبقال؟وملحبماءتطبخ:العقيقةفيلهقيلاللهعبد

13/004:قدامةلابنالمغني،2012/:صالجروايةأحمد،الاماممسائلانظر:(1)

.104-

كلوهو-وفتحهالجيمابكسر-جدلجمع:لجدولوا.جداول:ددا،ب"ا،في2()

الغريبينانظر:عضوا.عضواأي.غيرهبهيخلطولايكسرلاهو،كماموفرعظم

.11/801:العربولسان،1/331:عبيدلابي

.562صداود،بيأروايةحمد،أالاماممسائلانظر:)3(

لحسن.ا:ا""في(4)
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ذلك.ضرماقالاخر؟بشيءطبختفان

)1(،الطبخمؤنةلجيرانواالمساكينكفىفقدطبخهاإذالانهوهذا

والأولادلجيراناويتمتع،النعمةهذهوشكر،الاحسانفيزيادةوهو

مهيأمطبوخلحملهأهديمنفان،المؤنةمكفيةهنيئةبهاوالمساكين

لىإيحتاحنيءبلحمفرحهمنأتمبهوسرورهفرحهكان،مطيبللأكل

ذلك.يتحملونأحمد:الامامقالفلهذا،وتعبكلفة

كلها،الشكرانمجرىتجريالتيالمعتادةالاطعمةفانوأيضا:

)2(.الطبخسبيلها

:متعددةأسماءولها

.الضيفانطعام:فالقرى

.الدعوةطعام:والمأدبة

الزائر.طعام:والتحفة

العردص.طعام:والوليمة

.الولادةطعام:والخرلص

السابع.فيرأسهحلقيومعنهالذبح:والعقيقة

2586/لمنير:االمصباج.الثقل:لمؤنةوا-فعولةوزنعلى-لمؤونةا(1)

د".ب،"أ،منساقطة)2(
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.الختانطعام:والعذيرة-

المأتم.طعام:والوضيمة-

.سفرهمنالقادمطعام:والنقيعة-

.(البناء)1منالفراغطعام:والوكيرة-

فيدخلو،اللحمتفريقمنأحسنالاشياءهذهعندالاطعامفكان

أعلم.واللهلجود.واالأخلاقمكارم

)264(.ص،للثعالبيالعربيةوسراللغةفقهانظر:(1)
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عشرالثالثالفصل

عظامهاكسركراهةفي

تقطعنوالعقيقةعظمكسركراهةباب":""جامعهفيالخلالقال

.(1)"باراا

فييقولاللهعبداباسمعانهالحميد:عبدبنالملكعبداخبرني

يمسرفلامفسصله،منعظمكليقظعولكنعظمها،يكسرلا:العقيقة

.العظام

بالعقيقة؟يصنعكيف:لابيقلت:قالأحمد،بناللهعبدأخبرنا

عظم*2(.لهايكسرولاأعضاؤها،تفصل:قال

وأبي،لحارثابيوأزياد،بنوالفضل،وحنبل،صالحعنذكرثم

لهايكسرولاتفصيلا،تفصل:العقيقةفيقالاللهعبدأباأن،طالب

جدولا)3(.وتفصل،عظم

محمدبنجعفرعن")4(:المراسيل"كتابفيداودأبوذكروقد

.1/11:المنيرالمصباحانظر:(.)ارابلجمعواالعضو،و)الارب(:.إربا:"ب"في(1)

3.987/:عمداللهروايةحمد،أالاماممسائلانظر:)2(

.13/104:قدامةلابنالمغنيانظر:)3(

=920.3/:البيهقيأخرجهطريقهومن937.برقم927-278ص،المراسيلكتاب(4)
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الحسنعنفاطمةعقتهاالتيالعقيقةفيقال!ي!النبيان،أبيهعن

ولاوأطعمواوكلوا،برجلمنها[لقابلةالىابعثواأن":لحسينوا

".عظمامنهاتكسروا

عن،الاحولعامرعن)1(،الوارثعبدحديثمن:البيهقيوذكر

شاتانالغلامعن"لمج:اللهرسولقال:قالتكرزأمعنعطاء،

)2(.شاة"الجاريةوعن،مكافئتان

:قالأظنه:عظملهايكسرولاجدولا،)3(تقطع:يقولعطاءوكان

)4(.وتطبخ

وملح،بماءوتطبخآرابا،تقطع:وقالعطاءعنجريحابنورواه

)5(.الجيرانفيوتهدى

المؤمنين.أمعائشةوعن،قولهاللهعبدبنجابرعنذلكفيوروي

2.332/المعاد:زاد:وانظر.انقطاعوفيه،ثقاتورجاله

خطاهوهو.عبدالوهاب:د"،ج،ا"في(1)

فيمايجهتخروتقدم.51/401:الايمانوشعب320،3/:البيهقيسننانظر:(2)

5(.0)صسبق

"أ".منساقطة)3(

لابنوالمحلى،5955/لاستذكار:و41،32/:عبدالبرلابنالتمهيدانظر:(4)

.7925/:حزم

.5955/عبدالبر:لابنالاستذكارانظر:)5(
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قالتقالا:كرز،وأمكرزبيأعنعطاء،عنالمنذر،ابنفروى

الرحمن،عبدامرأةولدتلمابكر:أبيبنالرحمنعبدأهلمنامرأة

بهمايتصدق،مكافئتانشاتانالسنةبللا،:عائشةفقالتجزورا،نحرنا

وص
وتطعمفتأكل،عظملهايكسرولاتطبخ،لجاريةاعنوشاة،الغلامعن

فإنعشر،الرابعففي،يفعللمفإن،السابعفيذلكويكون،وتتصدق

)1(.وعشرينإحدىففي،يفعللم

منفيهاويتقى،واجبةسنةالعقيقة:الشافعيوقالالمنذر:ابنقال

لهايكسرولاإهابها،ولالحمهايباعولاالضحايا،فييتقىماالعيوب

منبشيءالصبييمسولا)3(،ويتصدقونمنها،أهلهاويأكل)2(،عظم

دمها)4(.

يكسر:قالأنهإلا،الشافعيقولمثلمالكوقولعمر:اصبوقال

)5(.بالوليمةيفعلكماالرجاليدعىولا،لجيرانامنهاويطعمعظامها

حزمابنوقال.184-3174/المنذر:لابنالعلماءمذاهبعلىالاشرافانظر:(1)

سليمانابيبنعبدالملكروايةمنلانهيصح؛لا"هذا:7952/المحلىفي

."العرزمي

ياكل.ولا:أ""في(2)

.يتصدقونولا:""جفي)3(

.3184/لمنذر:الابنالإشرافانظر:4()

.955-5/855:لاستذكاروا4/1،32:التمهيد:انظر(5)
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)1(.مالكقولوهوعظامها.بكسرباسلا:شهابابنوقال:قال

المنعفييصحلمقالوا:عظامها،بكسربأس)2(لاأنهرأواوالذين

بكسرالعادةجرتوقدإليها،المصيريجبسنةكراهتهفيولاذلكمن

مصلحةولابه،الانتفاعوتمامأكلهمصلحةذلكوفي،اللحمعظام

ذلك.منتمنع

عنذكرناهاالتيبالاثارتمسكوا:عظامهاكسركرهواوالذين

داود.أبورواهالذيالمرسللحديثوبا،والتابعينالصحابة

الحكمة:منوجوهاذلكفيوذكروا

للاكلينيقدمكانإذوخطرهالاطعامهذاشرفإظهار)أحدها(:

كلقطعا،يكونأنفاستحب،للمساكينويطعم،لجيرانالىإويهدى

منهاالعضونقصولاشيء،عظامهامنيكسرلمنفسها،فيتامةقطعة

القطعمنلجودابابفيوأدخلموقعا،اجلهذاانريبولاشيئا،

الصغار.

،الحقارةحدعنوخرجتشرفتإذالهديةاان(:نيالثالمعنى)ا

المهدينفسشرفعلىودلت،إليهالمهدىعندحسناًموقعاوقعت

لمحلى:وا،السابقلمصدرا:وانظر.""جمنساقط.مالكقولوهو(1)

/75289-52.

"ج".منساقطةلجملةاهذه.باسلاأنهرأواوالذين)2(
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همتهوعلو،المولودنفسبكبرتفاولذلكفيوكان،همتهوكبر

نفسه.وشرف

لاأناستحبالفداء،مجرىجرتلماأنها(:الثالث)المعنى

زالوبماوقوتها،وصحتهاالمولودأعضاءبسلامةتفاؤلاعظامهاوكسر

مجرىكرههمنعندعظامهاكسروجرىالكسر،منفدائهعظاممن

الاسم،فيالكراهةتلكنظيرالكسرفيالكراهةفهذه،عقيقةتسميتها

اعلم.والله
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عشرالرابعالفصل

فيهاالمجزئالسنفي

فيالاسنانمنيستحبماباب"":الجامع"فيالخلالقال

العقيقة".

العقيقة،عناللهعبدأباسألأنه،طالببيأمسائلمنذكرثم

ذكرانا"رويوقدخير،فحل:قالكبير؟حملأوبنعجةتجزئ

الاسن:قال؟لحملفا:قلت،باسفلا،نعجةكانتفإن(،1إناثا")او

خير.

عنهينسكأنفأحبمولود،لهويدمن"ع!يو:النبيقولوفي

النسكفي)3(يجزئمافيهايجزئإنماأنهعلى)2(كالدليل"فليفعل

واماوجوباإما،مسنونذبحولانه.والهداياالضحايامنسواها

والهدية،،الصدقةفيوالاضحيةالهديمجرىيجرياستحبابا،

فيهما.يجزئالذيالسنفيهافاعتبر،لىتعااللهلىإوالتقرب،والأكل

،شاتانالغلامحقفيشرعولهذا،والكمالالتمامبوصفشرعولأنه

.(05ص)،سبقفيمايجهتخرتقدم(1)

فالدليله:""جفي(2)

الموضعين.فيبالمهملة.يجريد":أ،ج،"في)3(
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نافاعتبر،الاخرىعنهماإحداتنقصلامكافئتينتكوناأنوشرع

عامةفيمجراهاجرتولهذابها،المأمورالذبائحسنسنهمايكون

أحكامها.

فييجوزلاأنهالعلماءأجمعوقد"البر:عبدبنعمرأبوقال

لاممنشذمنإلا،الثمانيةالازواجمنالضحايافييجوزماإلاالعقيقة

خلافا.قولهيعد

عن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعنالموطأ""فيمالكرواهماماو

العقيقةتستحب":يقولأبيسمجت:قالأنهالتيميإبراهيمبنمحمد

لعمر!يوكقوله،والمبالغةالتقليلعلىخرجكلامفانهبعصفور")1(ولو

لجارية:افيوكقوله(")2(بدرهمأعطاكهولوتأخذهلا":-الفرسفي-

)3(.بضفير"ولوفبيعوهازنتإذا"

فيهايجوزولاوالضحايا،النسكبمنزلةالعقيقة:مالكوقال

.1914/:العقيقةفيالعملباب،العقيقةكتابالموطا،(1)

مواضعفيو3352/؟صدقتهيشتريهلباب،الزكاةفيالبخاريأخرجه(2)

تصدقممنبهتصدقماالانسانشراءكراهيةباب،الهباتفيومسلم،أخرى

.30162/:عليه

،أخرىمواضعوفي،6142/المدبر:بيعباب،البيوعفيالبخارياخرجه)3(

قال(.)3017رقم39132/:الذمةهلواليهودرجمبابلحدود،افيومسلم

لحبل.اوالضفير:الزهريشهابابن
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شيءلحمهامنيباعولا،مريضةولامكسورةولاعجفاء،ولاعوراء،

.(1(")ويتصدقونمنها،اهلهاوياكلعظامها،ويكسرجلدها،ولا

55558/لاستذكار:1و40،32/التمهيد:انظر:عبدالبر.ابنعننقلهماانتهى(1)

،21/611:للرافعيالوجيزشرحالعزيزوفتح693،/13:لمغنياوانظر:

.51/921:للماورديلحاويو
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عتنرلخامساالفصل

الراسيجزئولافيهاالاشتراكيصحلاأنه

رأسعنإلا

فيالخلالقال.والاضحيةالهديالعقيقةفيهتخالفمما)1(هذا

":سبعةعنلجزوراحكم:"باب:"جامعه"

تعق:اللهعبدلابيقالانهالحميدعبدبنالملكعبداخبرني

سبعة؟عنبجزوريعق:قلتبجزور؟عققدأليس:فقالجزورا)2(؟

فيسبعةعنبجزورينشطلاورأيتهبشيء.ذلكفياسمعلم:قال

.العقوق

كانالمولود،فداءمجرىجاريةالذبيحةهذهكانتلما:قلت

نفس.فداءنفس!لتكونكاملادمافيهالمشروع

الدمإراقةمنالمقصودحصللماالاشتراكفيهاصحفلووأيضا:

إخراحالأولادلباقيويحصلحد،وعنتقعالدمإراقةفإنالولد،عن

الولد.عنالاراقةنفسوالمقصود،فقطاللحم

بتمامه.هذا:""جفي(1)

بجزور.يعق:ا""في(2)
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الهديفيالاشتراكمنعمنلحظهالذيهوبعينهالمعنىوهذا

.(1لاضحية)وا

شرعالذيوهو،تتبعأنلىووأحق!شم!ماللهرسولسنةولكن

لا،مستقليندمينالغلامعنالعقيقةفيوشرعالهدايا،فيالاشتراك

أعلم.والله.بقرةولاجزورمقامهمايقوم

ابنوقال."والبقرةبالبدنةفيضحوا،السبعةيشتركأنيجوز"و:الخرقيقال(1)

بالبدنةالتضحيةفييشتركأنيجوزأنه:وجملته"13:293/المغنيفيقدامة

بعضهميريدأو،متقربينكلهمكانواسواءتطوعا،اوكانواجبا،سبعةوالبقرة

فيالاشتراكيجوزلا:مالكوقال.الشافعيقالوبهذا.اللحموبعضهمالقربة

؟متقربغيربعضهمكاناذايجوزولا،للمتقربينيجوز:حنيفةأبووقال.لهديا

".فيهالقربةنيةتختلأنيجوزفلاواحد،الذبحلان

.171-21/017:للرافعيالوجيزشرحالعزيزفتحوانظر:
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عشرالسادسالفصل

لا؟اموالبقركالابلالغنمبغيرالعقيقةتشرعهل

العقيقة؟فيمقامهاالغنمغيريقومهلالفقهاء:اختلفوقد

عنفروينا،الغنمبغيرالعقيقةفي"واختلفواالمنذر)1(:ابنقال

لجزور.اولدهعنيعقكانانه،مالكبنأنس

أهلفأطعمجزورا،الرحمنعبدولدهعننحرأنهبكرةبياوعن

."البصرة

ولدهعنيعقمالكبنأنسكان:قال،الحسنعنساقثم

لجزور.ا

بنعيينةعنهشيمانبانا:يحيىبنيحيىحديثمنذكرثم

أولوكان،الرحمنعبدابنهلهولدبكرةأباأن،أبيهعن،عبدالرحمن

)2(.البصرةأهلفأطعمجزوراعنهفنحر،البصرةفيولدمولود

،الغلامعنبشاتين!واللهرسولأمر:وقالذلك،بعضهمنكرو

ذلك.بغيريعقأنيجوزولا،بشاةلجاريةاوعن

.164-3514/المنذر:لابنالاشراف:انظر(1)

نفسه.لموضعا،الاشراف(2)
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حفصةعلىمليكةأبيابنمعدخلانهماهك،بنيوسفعنروينا

غلاما-الزبيربنللمنذروولدت-بكر)1(أبيبنالرحمنعبدبنت

عن:تقولعمتيكانت،اللهمعاذ:فقالتجزورا؟عقيتهلا:فقلت

شاة)2(.لجاريةاوعن،شاتانالغلام

أحبوالغنمالبقر،منليإأحبالعقيقةفيالضأن:مالكوقال

فيوالإبل،الغنممنليإأحبالهديفيلإبلووالبقر،الابلمنليإ

البقر)3(.منليإأحبالهدي

بالابلتجزئالعقيقةأنرأىمنحجةولعلالمنذر)4(:ابنقال

يذكرولمدما"عنهفأهريقواعقيقته،الغلاممع":لمجي!النبيقولوالبقر،

.يجزئالخبرهذاظاهرعلىالمولودعنذبحفما،دمدون)5(دما

عن"!شب!و:النبيئوقول،مجملهذاان:فائليقولأنيجوزو:قال

المجمل.مناولىوالمفسرمفسر،"شاةالجاريةوعنشاتانالغلام

هبكرة:""جفي(1)

عنهعقي:فقيل":وفيه910.3/:البيهقيسننوانظر:.3614/:الاشراف2()

"جزورا

.4/531لبر:1عبدلابنالتمهيد:وانظر.3614/:الاشراف)3(

وفتح،1-27128:للماورديالكبيرلحاويا:وانظر.3614/:الاشراف(4)

.21/071:للرافعيالعزيز

غير.:"أ"في(5)
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عشرالسابعالفصل

مصرفهابيانفي

العقيقةمنبهيتصدقماذكرباب"في"جامعه"فيالخلالقال

:"يهديو

ويهدىتؤكلالعقيقة:قالأباهأنأحمد،بناللهعبدأخبرنا

منها)1(.

اللهعبدأباسمعت:قال،حنبلحدثنا،عصامبنعصمةأخبرني

شئت.كيف:قالبها؟يصنعكيفالعقيقةعنيسأل

أهلها؟يأكلها:لهقيل.شئتمااصنع:يقولسيرينابنوكان:قال

)2(.ويطعميأكلولكنكلها،تؤكلولا.نعم:قال

)3(.الأثرمروايةفي،قالوكذلك

)4(.جيرانهويطعمياكل:ابنهوصالحلحارثابيأروايةفيوقال

987.:3/عبداللهمسائل:انظر(1)

وابن،21/231:القبلةطبعةوفي814،2/:المصنففيشيبةأ.يابنأخرجه)2(

.1412/:العيالقيالدنياأبي

.2012/:صالحلابنهحمد،أالاماممساء!!:انطر)3(

نفسه.السابقالمرجع(4)
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أصط)1(.ما:قال؟العقيقةمنيقسمكم:اللهعبدابنهلهوقال

نعم،:قال؟العقيقةمنيؤكل:اللهعبدأباسألت:الميمونيوقال

منها.يؤكل

وابنمسعودابنفحديث،الاضاحياما،أدريلا:قال؟كم:قلت

منها.يؤكلالعقيقةولكن:ليقالثم

منها.يؤكلنعم:قال؟الاضحيةأكلفييشبهها:قلت

لىإالاضحيةئلثيهدي:اللهعبدأبوقال:الميمونيوقال

تشبهقال.لجيرانافقراءبلى:قال؟لجيرانامنالفقراء:قلت،لجيرانا

ببعيد.فليسبهشبههمننعم،:قالبه؟العقيقه

اللهعبدأباان،الاثرمحدثناعلي،بنمحمدأخبرني:الخلالقال

.أدريلا:قال؟الاضاحيمثلمنهايدخر:العقيقةفيلهقيل

عنيسألاللهعبدأباسمعت:قالحدثهمجعفراأنمنصورأخبرني

نعم.:قالأراهبشيء؟القابلةلىإمنهايبعث:قيل،العقيقة

القابلةلىإويهدي:يقولاللهعبدأباسمعأنه،الملكعبدوأخبرني

3.088/:عبداللهلابنهأحمد،الاماممسائلانظر:(1)
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عنيعني-الحسينعنعقحينالقابلةلىإأهدىأنه)1(يحكىمنها،

.لمجرو-النبي

حدثنا،بيأحدثني:قالحمد،أبنمحمدأخبرنا:الخلالقال

أمرهم:ع!مالنبيأن،أبيهعنمحمد،بنجعفرحدثنا،غياثبنحفص

العقيقة.منبرجلالقابلةلىإيبعثواأن

عنمحمد،بنجعفرعنزيد،بنحسينحديثمنالبيهقيورواه

شعرزنى:فقال،فاطمةامرع!واللهرسولانعلي،عن،جدهعن،أبيه

)2(.العقيقةرجلالقابلةوأعطي،فضةبوزنهوتصدقيلحسينا

عنمحمدبنجعفرعنزيد)3(،بنحسينعنالحميديوروى

)4(.العقيقةرجلالقابلةعطىعلياأن،أبيه

ولاي!دياو،بالوييمةيفعلكماالناسإليهايدعىهلواختلف

إليها؟الناسيدعو

ويطعمعظامهايكسرإنه:مالكقول"البر:عبدبنعمراصبوفقال

"أ".منساقطة)1(

واخرجه.51/131:الايمانشعبوفي94،03/:السننفيالبيهقياخرجه)2(

ولمالإسناد،صحيححديثهذا":وقال.018-3917/:المستدركفيلحاكما

لا".:فقلت":بقولهالذهبيفتعقبه"يخرجاه

أ"."منساقطةزيد.ابن)3(

.51/131:الايمانشعبوفي94،03/:السننفيالبيهقياخرجه()4
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غيرهعرفولا،بالوليمةيفعلكماالرجاليدعىولا،لجيرانامنها

اعلم.والله(،1")ذلككره

وما13/593:قدامةلابنالمغنيوانظر:.5955/و]لاستذكار:41،32/التمهيد:(1)

.21/811:للرافعيالعزيزفتح،51/921:للماورديالكبيرلحاويابعدها،
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عشرالتامنالفصل

والأضحيةالعقيقةاجتماعحكمفي

".العقيقةعنءتجزىالاضحيةانرويماباب":الخلالقال

أنيجوز:اللهعبدلابيقالأنه،الميمونيالملكعبدأخبرنا

واحدغير:قالثم،أدريلا:قال؟العقيقةمكانالصبيعنيضحى

نعم.:قال؟التابعينمن:قلت.بهيقول

نأاللهعبدأبوذكر:قالاخر،موضعفيالملكعبدخبرنيو

العقيقة.عناجزأضحىفان:قالبعضهم

نأأرجو:قالاللهعبدأباأن:حنبلحدثنا،عصابمبنعصمةخبرناو

يعق.لملمن-تعالىاللهشاءإن-العقيقةعنالاضحيةتجزئ

أباأن:حنبلحدثنا:قالاخر،موضعفيعصابمبنعصمةوأخبرني

.العقوقعنالضحيةعنهأجزأتعنهضحىفان:قالاللهعبد

وكان،أهلهوعنعنهذبحهاأضحيةاشترىاللهعبدأباورأيت:قال

وقسم-والاضحيةالعقيقةبذلكأرادأراه-فذبحهاصغيرااللهعبدابنه

منها.وأكلاللحم

يومالعقيقةعنأبيسالتقال)1(:أحمدبناللهعبدأخبرنا

3.088/:عمداللهلابنهحمد،االإماممسائلانظر:(1)
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واما،أضحيةإما:قال؟وعقيقةأضحيةتكونأنتجزئ:الاضحى

ماسمى)1(.على،عقيقهب

الله:عبدابيعنرواياتثلاثيقتضيوهذا

عنهما.إجزاوها:حداهاإ

أحدهما.عنوقوعها:والثانية

.2()التوقف:لثةلثاوا

يقومفلا،مختلفينبسببينذبحانأنهماعنهما:وقوعهاعدمووجه

الفدية.ودم،المتعةكدمعنهما،الواحدالذبح

الاضحيةفإنواحد،بذبحمنهاالمقصودحصولالاجزاء:ووجه

عقيقةتكونأنونوىضحىفإذا،عنهكالعقيقةمشروعةالمولودعن

تحيةبهماينويركعتينصلىلوكماعنهما،ذلكوقعوأضحية

مكتوبة،سنةوفرضاالطوافبعدصلىأو،المكتوبةوسنةالمسجد

يومشاةوالقارنالمتمتعذبحلووكذلك،الطوافركعتيوعنعنهوقع

أعلم.والله،الاضحيةوعنالمتعةدمعناجزاهالنحر

عنمعمرعن-6997برقملمعمرلجامعافي-عبدالرزاقوعند.تسمي:"أ"في(1)

محمدعن21/932:شيبةبيأابنوعند"أضحيتهأجزاتهعنهيعقلم"من:قتادة

".العقيقةمنالاضحيةالغلامعنيجزئ":لحسنواسيرينابن

منصوصتين.روايتينذكرفقد.4111/:للمرداويالانصاف:انطر(2)
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التاسععشرالفصل

يعقهلأبواهعنهيعقلممنحكمفي

بلغ)1إ؟إذانفسهعن

عنيعقأنصغيراعنهيعقلملمنيستحبماباب":الخلالقال

:قال،الشالنجيسعيدبنإسماعيلمسائلمنذكرثمكبيرا"نفسه

نفسه؟عنيعقهل،عنهيعقلمأنهوالدهيخبرهالرجلعنأحمدسألت

)12.الابعلىذلك:قال

عنهيعقلمإن:اللهعبدلابيقلت:قالالميموني،مسائلومن

ورأيته،ضعفهالكبيرعنيروىشيئافذكركبيرا؟عنهيعقصغيرا،

إنسانفعلهإن:وقالكبيرا،عنهيعقأنصغيراعنهيعقلمإنيستحسن

أكرهه.لم

الله:عبدلابيقالأنهاخر،موضعفيالملكعبدوأخبرني:قال

ثممعسراكانأبوه:قلتشيئا.الكبيرفيأسمعلم:قالكبيرا؟عنهفيعق

فيأسمعولم،ادريلا:قال،عنهيعقحتىابنهيدعلاأنفارادأيسر

يوجبه.منالناسومن،فحسنفعلهومن:ليقالثمشيئا.الكبير

08(.ص)سبقفيماوانظر.""جمنساقطة.بلغإذا(1)

.9595/حجر:لابنالباريفتحوانظر:)2(
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:قال،حدثهمداودأباأن،العنبريالمثنىأبوأخبرني:الخلالقال

المثنى،بناللهعبدعن،جميلبنالهيثمبحديثيحدثأحمدسمعت

)1(.نفسهعنعق!شيمالنبيأنأنس،عن،ثمامةعن

عق!م!مالنبي"أنانسعنقتادةعنالمحرربناللهعبدأحمد:قال

محرر)2(.بناللهعبدوضعفمنكر،"نفسهعن

بنالهيثمحدثنا،الحمصيعوفبنمحمدأنبأنا:الخلالقال

!يمالنبيأنأنس،المنرجلعن،المثنىبناللهعبدحدثنا،جميل

)3(.النبوةجاءتهمابعدنفسهعنعق

عنقتادةعنمحرربناللهعبدأنبانا":الرزاقعبدمصنف"وفي

تركواإنما:الرزاقعبدقال.النبوةبعدنفسهعنعقع!يمالنبيأن،أنس

)5(.الحديثلهذامحرر)4(ابن

فينيوالطبرا97،-378/الاثار:مشكلفيالطحاويأخرجهالطريقهذهومن(1)

المجمعفيالهيثميقال90.03/:والبيهقي)899(،برقم1/952:الأوسط

خلاالصحيحرجالالطبرانيورجال،الاوسطفيوالطبرانيالبزاررواه":495/

ثقة".وهو،جميلبنالهيثم

محرز.:د""ج،في)2(

.51/921:للماورديالكبيرلحاويوا793،/13:مة1قدلابنالمغنيوانظر:)3(

محرز.د(:،)جفي()4

به=تفرد:وقال7281()برقموالبزار4،932/:المصنففيعبدالرزاقأخرجه)5(
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العشرونالفصل

وسواقطهاجلدهاحكمفي

لهقالاللهعبدأباانالميمونى،الملكعبداخبرني:الخلالقال

:قال؟بهويتصدقيباعوالسقطوالرأسلجلدا:العقيقةفيإنسان

به)1(.يتصدق

،هشامحدثنا)2(يزيد،حدثنا،أبيحدثناأحمد:بناللهعبدوقال

نأعلىوالاضحيةالعقيقةجلديعطيأن)3(يكره:قالأنه،الحسنعن

المجروحين:فيحبانوابن51،2/:الكاملفيعديوابن،ضعيفوهوعبدالله-

/2.23

منأحدهما:اخرينوجهينمنالشيخأبووأخرجه":9595/الفتحفيالحافطقال

المستمليبكربيأروايةمنثانيهما.ضعيفواسماعيل،قتادةعنمسلمبنإسماعيلرواية

انس،عنثمامةعنالمثنىبنعبداللهحدثناقالاالمحبربنوداودجميلبنالهيثمعن

وقدالاسناد،قويلحديثفا،البخاريرجالمناللهوعبد،ثقةالهيثملكنضعيفوداود

الناقد،عمروعنالسراجإسحاقبنإبراهيمعنأيمنبنعبدالملكبنمحمدأخرجه

وحدهجميلبنالهيثمعنكلاهمامسعودبناحمدعن"الاوسط"فيالطبرانيواخرجه

صحيحا".الحديثهذالكانالمقالمنالمثنىبنعبداللهفيمافلولابه،

.لمصرانواكالكرشالذبيحةأحشاء:والسقط.2234/:يعلىلابيالتمام:انظر(1)

ابن.:""جفي(2)

د"."منساقط"يكره:قال...عبداللهوقال")3(
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)1(.بهيعمل

.والطباخالجازرأجرةفييعطىأنيكره:معناه:قلت

روايةفيوقولهشئت،مابهااصنج:حنبلروايةفيقولهتقدموقد

حب)2(.مامنهايقسم:اللهعبد

جلودهابيعيجوزو")3(:رعايته"فيحمدانبناللهعبدأبووقال

عليه.نص.ذلكبثمنوالصدقةورأسها،وسواقطها

يصح)4(.ولاالبيعيحرم:وقيل

فيهمافيكون،وعكسهالعقيقةلىإالاضحيةحكمينقل:وقيل

ظهر.وأشهروالتفرقة،والتخريجبالنقلروايتان

وهو،الميمونيمسائلمنذكرناهماهوذكرهالذيالنص:قلت

فتأمله!،ثمنهدونبهيتصدقأنه:لعكسه)5(ومحتمل،ذكرهلمامحتمل

بالبيع.صريجآخرنصعنهيكونأنإلا

383.-13/382:لمغني1و30،88/:دثه1عبدبروايةحمد،أالاماممسائل:انظر(1)

.(123أوص)122فيتقدم)2(

نظر:1و.روايته:لىإ"ب"فيوتصحفت،1/257:حمدانلابنالصغرىالرعاية)3(

النصههذانقلفقد4/131:للمرداويالانصاف

2.233/:يعلىلابيالتمامانظر:()4

"ا".منساقطة)5(
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فيالبقرةجلدعنسئلوقد-محمدبنجعفريةروفيقالوقد

وهو.بهويتصدقيبيعه:قالأنهعمرابنعنرويقد:فقال-؟الاضحية

:قال.البيتفيبهينتفعلاوهذا،مصلىمنهفيتخذ،الشاةلجلدمخالف

كذا.يبلغالبقرةجلدإن

اللهعبدأباأنالحميد،عبدبنالملكعبدوأخبرني:الخلالقال

لان،يباعلاوهذا:قال.بثمنهوتصدقبقرةجلدباععمرابنإن:قال

)1(،عليهيجلسالبيتفييتخذهأحد،بهينتفعلاوالبقرةالبعيرجلد

يتخذالشاةوجلد،بثمنهويتصدقيباعإنمالشيء)2(،هاهنايصلحولا

.)3(لضرودب

يقولكانأنهعمرابنقولوذكر-اللهعبدأباسمعت:الاثرموقال

كثير.ئمنهأنلىإيذهبوكانه-يهويتصدقيباع:البقرةجلدفي

بها،ضحىإذاالبقرةجلدعناللهعبدأبوسئل:لحارثاأبووقال

به.ويتصدقيبيعهآنهعنهيروىعمرابن:فقال

ماالاضاحيجلود:اللهعبدلابيقلتمنصور)4(:بنإسحافوقال

.عندهيجلس:د""وفي،عندهيحبس":أ،ج"في(1)

لبيته.:"ا"في)2(

25234/:يعلىلأبيالتمامانطر:)3(

.84804/:وإسحاقحمدامسائل(4)
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بثمنها؟ويتصدقتباع:بثمنها،قلتويتصدقبهاينتفع:قالبها؟يصنع

عمر.ابنحديث،نعم:قال

الاضاحي،جلود()1تباعلااللهعبدأبيمذهب:المروزيوقال

يتصدقأنأمرلمجأنهالنبيبحديثواحتحبها)2(،يتصدقنو

جلتها)3(.وبجلودها

وطاءالاضحيةجلودمنيتخذأنبأسلاحنبلروايةوفي:وقال

الاضاحي.بجلودينتفعلا،:فقالبه؟يتصدقنالايباعولا،عليهيقعد

ومانذرا،عليهكانأوواجبا،كانما:قال؟بهينتفعلنفسهياخذه:لهقيل

فيبهينتفعفمانهتطوغا،كانوما،بثمنهويتصدقيبيعهفانههذا،أشبه

شاء.إنمنزله

الاضحيةبجلديتصدقمحمد:بنجعفرروايةفيوقال:قال

يبيعه.ولااهائا،البيتفيمنهويتخذ

فيمصلىأوإهابامنهويتخذبهيتصدق:لحارثاأبييةرووفي

البيت.

."أ،ج":يباع)1(في

.3455/:مفلحلابنلفروع1و،39-429/:للمرداويالانصافانظر:2()

وصحبح،3945/:لبدن1ولجلالاباب،لحجاكتاب،البخاريصحيحانظر:)3(

وجلالها:وجلودهاوالأضاحيالهديبلحومالصدقةباب،لحجافيمسلم

/2459.
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ولابها،وينتفعبجلودها،يتصدق1(:منصور)ابنروايةوفي

يبيعها.

ويتصدقفيبيعه:لهقالوا.بهويتصدق،يباعلا:الميمونيروايةوفي

هو.كمابهيتصدقلا،:قال)2(؟بثمنه

الاضحية:جلدفيقالاللهعبدأباإن:القاسمبنأحمدوقال

فييستعملمماالشيءأو)3(،المنخلفيثمنهايكونأنيستحب

الجزار.يعطىولا،البيت

:قال؟الأضاحيجلودعناللهعبدأباسألت:طالبأبوقال

:يقولون:قال.منخلأو،غربالبهيبتاعلا،:يقولانوإبراهيمالشعبي

يعاوض)4(:قلت.بهويشترييبيعهولامنخلأوغربالىلجلدبايبتاع

لان،يبيعهولاللهيجعلهإنما:قالهذا؟يعجبك:قلت.نعم:قالبه؟

الذيفيعطى:قلتلجلود.والجلالبايتصدقانعلياأمرع!يمالنبي

يدفعهعمرابنكانلا،:قال؟بهوأتصدقأبيعه:قلتلا،:قال؟يذبح

مساكين؟ثلاثةوأعطيهدراهمبثلاثةابيعه:قلت.لانفسهمفيبيعونهإليهم

.84804/:واسحاقحمدأمسائل(1)

"أ".منساقطة)2(

والقياس،بالضموردتالتيالنوادرمنوهو،بهينخلما-الميمبضم-المنخل)3(

.2795/:للفيوميالمعيرالمصباجانظر:.الةاسملانهالكسر،

.تعارض:أ""في(4)
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إليهم.وادفعهجمعهما:قال

هذا،البيتفيشيئاأومصلىيتخذونهوعلقمةمسروقوكان:قال

بيته.فييتخذهانفيهيكونماأرخص

فقومهضحيةجلدأخذرجللأحمد:قلتحرب)1(:وقال

الاضحية.جلديبيعأنبأسلا:قاللجلد،اوحبس،بثمنهوتصدق

":بثمنهويتصدقالبقرةجلدلبيعاستحبابهباب":الخلالقالثم

الله،عبدأباان،حدثهممحمدبنجعفرأنالوليد،بنمنصوراخبرني

ويتصدقيبيعه:قالأنهعمرابنعنرويقد:قال؟البقرةجلد:لهقيل

فيبهينتفعلاوهذا،مصلىمنهيتخذ،الشاةلجلدمخالفوهوبه،

كذا.يبلغالبقرةجلدإن:قال،البيت

ضحىإذاالبقرةجلدعنسئلاللهعبدأباإن:لحارثاأبووقال

به.ويتصدقيبيعه:قالأنهعنهيروىعمرابن:فقالبها؟

يبيعبها،يضحيالبقرةيشتريالرجلعنأحمدسألتمهنا:وقال

أضحيةلجلدابثمنفيشتري،عشرينمنوأكثردرهمابعشرينجلدها

هذا.مثلكاعمرابنعنفيهيروى:فقالذلك؟فيترىمابها،يضحي

منوهو،للهجرة028()سنةلمتوفىانيالكرماخلفبنإسماعيلبنحرب(1)

المسائل.عنهروىوممنحنبلبنأحمدالإمامتلامذة
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ماالاضاحيجلود:اللهعبدلابيقلتمنصور)1(:بنإسحاقوقال

قلت:بثمنها.ويتصدق)2(وتباعبها،ويتصدقبهاينتفع:قالبها؟يصنع

عمر.ابنحديثنعم،:قال!بثمنهاويتصدقتباع

والمستحبالواجبوفيوالاضحية،العقيقةجلودفينصوصهفهذه

اعلمهللهوترى)3(.كما

.84804/:وإسحاقحمدامسائل(1)

أ،ج"."منساقط"وتباعبها،"ويتصدق)2(

،411-4131/:للمرداويوالانصاف693،/13:مةقدلابنالمغنيوانظر:)3(

.51/921:للماورديالكبيرلحاويوا،611-21/211:للرافعيالعزيزوفتح
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والعشرونالحاديالفصل

ذبحهاعنديقالىفيما

بناللهعبدحدثنا":عنهيعقمنتسميةذكر"المنذر:ابنقال

عنسعيد،بنيحيىعن،جريجابنعنهشامحدثناأبي،حدثنامحمد،

بسمفقولوا:اسمهعلىاذبحوا":لمجي!النبيفال:قالت،عائشةعن،عمرة

.(1*"فلافيعقيقةهذه،واليكلك،اللهم،الله

،أجزأهبهيتكلمولمالعقيقةنوىوإن.حسنوهذاالمنذر:ابنقال

*2(.اللهشاءإن

بنأحمداخبرني":العقيقةذبحعنديقالماباب":الخلالوقال

أباسألأنه،حدثهمطالبأباأن،يحيىبنوزكريامطر،بنمحمد

،9403/:والبيهقي4/10،3:يعلىوأبو4/0،33:عبدالرزاقوأخرجه(1)

يعلىأبو"رواه:الهيثميوقال.الذهبيووافقه4/237:لحاكماوصححه

ابنخرجو."أعرفهلمنيفا،يعلىأبيشيخخلاالصحيحرجالورجالهوالبزار،

علىيسمي:قالقتادةعنالدستوائيهشامطريقمن033-12/932:شيبةابي

قتادةعقسعيدطريقومن.فلانعقيقةاللهبسم:الاضحيةعلىيسميكماالعقيقة

وانظر:.ذبح"ثماكبر.واللهاللهبسم،فلانعقيقة،ولكمنكاللهم"وزاد:نحوه

9.734/:الباريفتج

.3024/:العلماءمذاهبعلىالاشرافانظر:)2(
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ويذبح.اللهبسم:يقول:قال؟يقولكيفيعقأنالرجلأرادإذا:عبدالله

.فلانبنفلالقعقيقةهذه:يقول،بنيتهيضحيكماالنيةعلى

غيرهعنويحرميلبيكماجميعا،واللفظالنيةاعتبرأنههذا:وظاهر

.فلانعنإحراميأو،فلانعناللهملبيك:فيقول،واللفظبالنية

:ويقول،عنهينويهأنعمل،ثوابلهأهدىإذاأنههذا:منويؤخذ

.لفلانثوابهاجعلاو،فلانعنهذااللهم

قبلتكنتإناللهم:فيقولبالشرطيعلقهأنينبعي:بعضهمقالوقد

لا؟أممنهأقبليدريلا1()لانه؛لفلالبثوابهفاجعل،العملهذامني

لمنيقللمعقيوالنبيفإن،يردهلحديثوا،إليهحاجةلاوهذا

عنفاجعلهإحراميقبلتكنتإناللهم:قل:شبرمةعنيلبيسمعه

فيولاذلك،قريمهعنيححأنسألهممنلاحدقاللا-)2(،8 .وسبرمه

اتببع.ماأولىوهديه،ألبتةواحدحديث

والضحيةالإهداءعلقأنهألبتةالسلفمنأحدعنيحفظولا

"ا":ف!نه.)1(في

-عباسابنعن7061/:غيرهعنيحجالرجلباب،المعاسكفيداودأبوأخرج)2(

؟"شبرمةمن":قال.شبرمةعنلئيك:يقولرجلاسمع!كمالنبيأن-عنهاللهرضي

عنحبئ":قاللا.:قال؟"نفسكعنحججت":قال.ليقريباوليأخ:قال

".شبرمةعنحبئثم،نفسك
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ابنفلانعنهذااللهم:عنهمالمنقولبل.بالشرطالغيرعنوالعقيقة

العمل،منقبلهماإليهيوصلإنماسبحانهاللهفان،كافوهذا.فلان

أعلم.والله.يشرطهلمأوالمهديشرطه
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والعشروننيالتاالفصل

بالأسابيعاختصاصهاحكمفي

رأسه،وحلق،عقيقته(:1)بالاسابيعتتعلقأمورأربعةهناها

نه.وختا،وتسميته

اتفاقا.السابعاليومفيمستحبانفالاولان

شاءإنسنذكرهكما-فيهمافمختلف،فيهوختانه)2(تسميتهوأما

.-لىتعاالله

)3(.السابعيومالعقيقةبذبحالاثارتقدمتوقد

بينمتردداأمرهيكونيولدحينالطفلأن-أعلموالله-هذاوحكمة

تأتيأنلىإلا،أملحياةاأهلمنهوهليدرىولا،والعطبالسلامة

وصحةبنييهسلامةعلىفيهاأحوالهمنيشاهدبمايستدلمدةعليه

فانه،الاسبوعايامالمدةتلكمقداروجعل،للحياةقابلنهو،حلقته

.شهريدورالسنةأنكما،يوميدور

السابع.:د""في(1)

نظر.سبقولعله.أ"من"ساقط".ختانه..مستحبانفالاولان"2()

العزيز:وفتح793،-13/693:المغنيوانظر:.بعدهاوماص)86(سبق،فيما)3(

.51/013الكبير:لحاويوا،21/171
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وهو،والارضالسماواتحلقيوماللهقذرهالذيالزمانهوهذا

اسمامنهايومكلوكنى،أيامبستةالعالمتخليقأيامخص-سبحانه-

وجعلفيها،أوجدهالخليقةمنبصنفمنهايومكلوخص،بهيخصه

وعيدامجمعا-الخليقةاجتماعيوموهو-واجتماعهالخلقإكماليوم

وتحميده،عليهوالثناء،وذكره،لعبادتهفيهيجتمعون،للمؤمنين

وذكر،خدمتهعلىوالاقبال،لشكرهالدنياأشغالمنوالتفرغ،وتمجيده

اليوموهوالمعاد،منفيهيكونوماالمبدأ،مناليومذلكفيكانما

اللهخلقالذيواليوم،عرشهعلىلىوتعاتباركالربفيهاستوىالذي

منها،فيهأخرجهالذيواليوم،لجنةافيهأسكنهالذيواليوم،ادمأبانافيه

اللهيجيءوفيه،الساعةوتقومالدنيا،أجلفيهينقضيالذيواليوم

وأهل،منازلهملجنةاأهلويدخل،خلقهويحاسب،لىوتعاسبحانه

.(1)منازلهمالنار

استكملهافإذاالعمر،مراتبأولالايامهذهأنلمقصود:وا

لىإانتقلاستكملهافاذاالشهور،وهيالثانيةالمرتبةلىإانتقلالمولود،

وما،للخليقةمستوففغير،الايامهذهعننقصفما،السنينوهيالثالثة

الستةفكانت،عددهمنتقدممااسمذكرهعنديعادمكررفهوعليهازاد

تسميةفجعلتمنها،السادساليوماخرفيوجمع،الخلقلتمامغاية

فيلمجكلهديهفصلضمن375-1/425المعاد:زادفيالمصنفكتبهمانظر1و(1)

خصائصها.وذكرلجمعةا
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كما،السابعاليومفيرهانهوفك،وفديته،عنهالاذىوإماطةالمولود،

فيهيجتمعونلهم،عيداالاسبوعمنالسابعاليومسبحانهاللهجعل

تفضيلهمن،فضلهمناللهاتاهمبمافرحين،وذكرهشكره)1(مظهرين

قبله.الايامفيالمخلوقةالخلائقسائرعلىلهم

سبعةكلفيالعبدحالبتغيرحكمتهأجرىسبحانهاللهفانيضا:و

منوطبقا،أطوارهمنطوراالسبعةفكان،حاللىإحالمنوانتقالهأيام

إمابد،ولاالسابعاليومفيأحوالهتتغيرالمريضتجدولهذا،أطباقه

.انحطاطلىإوإماقوة،لىإ

يوفاأيامسبعةكللعبادهشرع،ذلكسبحانهحكمتهاقتضتولما

أعطممنذلكفيكون،ويدعونهإليهيتضرعون،إليهفيهيرغبون

الشرورمنكثيرودفع،ومعادهممعاشهموفيصلاجهمفيالاسباب

أعلم.والله!وخلقهشرعهفيالعقولحكمتهبهرتمنفسبحان،عنهم

.يظهرون:"ب"في(1)

142



السابحالباب

شعرهبوزنوالتصدقرأسهحلقفي

فان،العقيقةعندالصبيرأسحلقأماالبر)1(:عبدبنعمرأبوقال

حديثفيقالأنه!يمالنبيعنثبتوقدذلك،يستحبونكانواالعلماء

".ويسمىرأسهويحلق":العقيقة

بوزنلصدقةوالصبيرأسحلقذكر"":لجامعافي"الخلالوقال

نأيستحب:قالأباهن،صالححدثناعلي،بنمحمدأخبرني":شعره

)2(.سابعهيوميحلق

".رأسهيحلق":ع!يمالنبيعن:سمرةعنلحسناوروى

")3(.الأذىعنهأميطوا":ع!يمالنبيعنعامربنلمملمانوروى

يحلق:قال؟"الأذىعنهأميطوا":عفيمقولهعنلحسناوسئل:قال

سه.رأ

الصبي.رأسيحلق:يقولاللهعبدأباسمعت:حنبلوقال

.055-5945/:أيضالهالاستذكاروانظر:4/81.3التمهيد:(1)

2(،ص)56داود،بيأورواية،2902/:صالحبروايةأحمدالإماممسائلانظر:()2

.84893/:وإسحاقحمدأومسائل

.(4)9صيجهماتخرتقدم)3(
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)1(؟الصبيرأسيحلق:اللهعبدلابيقلتزياد:بنالفضلوقال

لجاهلية.افعلمنهذالا،:قالفيدمى،:قلتنعم،:قال

عنها-اللهرضي-فاطمةإنويقال:أبيقالحمد:أبنصالحوقال

ورقا)2(.شعرهمابوزنوتصدقت،لحسينوالحسنارأسحلقت

شعربوزنيتصدقأنبأسلا:قالاللهعبدأباسمعتحنبلوقال

الصبي.

:قالأبيهعنمحمد،بنجعفرعن("موطئه"فيمالأروىوقد

بزنةفتصدقت،كلثوممووزينبوحسينحسنيشعرفاطمةوزنت

فضة)3(.ذلك

بنمحمدعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعنأيضا،الموطأ(""وفي

حسن!يماشعراللهرسولبنتفاطمةوزنت:قالأنه،الحسينبنعلي

فضة)4(.بزنتهفتصدقت،وحسين

عن،غزيةبنعمارةعن،لهيعةابنحدئنابكير:بنيحىوقال

رأسه.يحلق:"أ،ح"في(1)

.2132/:صالحبرويةاحمدالإماممسائل2()

داودأبووأخرجه،1/184:العقيقةفيجاءماباب،العقيقةكتاب،مالكموطا)3(

بنجعفرغيرالشيخينرجالثقاتورجاله038.برقم927ص،المراسيلفي

مسلم.رجالمنفانهمحمد

الموطاهمنالسابقالموضعانظر:(4)
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أمر!ؤاللهرسولأن،مالاشبنأنسعن،الرحمنعبدأبيبنربيعة

فضة)1(.بوزنهوتصدقفحلقاسابعهمايوم،لحسينوالحسنابرأس

عليبنمحمدلسمعت:قال،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبدوقال

بحلقأمرتإلاولدلهايولدلا!ي!اللهرسولابنةفاطمةكانت:يقول

ورقا)3(.شعرهبوزنوتصدقت)2(،رأسه

)4(.الذبحقبللحلقبايبدأعطاء:قالعمر:أبوقال

،لحاجامناسكعنتمييزهبذلكقصد-أعلموالله-وكانه:قلت

أحفطولا،الحلقعلىالنحريقدمأنحقهفيالسنةفانبه،يشبهلانو

شيئا.ذللشفيعطاءٍغيرعن

بنمحمدعنبكر،أبيبناللهعبدعنإسحاقابنذكروقد

يا":وقال،شاةلحسناعن!يماللهرسولعق:قال،عليعن،الحسين

وزنهفكان،فوزناه"فضةشعرهبزنةوتصدقيرأسهاحلقي!فاطمة

)5(.درهمبعضأودرهما

.9992/:السننفيالبيهقيأخرجه(1)

رأسه.فحلقبه:"اج"في)2(

4.333/:الرزاقلعبدالمصنفانظر:)3(

.1/222:العيالقيالدنيابيأبن51وروا.5055/لبر:1عبدلابنالاستذكار:انظر(4)

4،237/:والحاكم4،84/:بشاةالعقيقةباب،الاضاحيفيالترمذياخرجه)5(

".منقطعهذا":وقال9403/:والبيهقي
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الحسين،أبيبنعليعن،عقيلابنحديثمنالبيهقيذكروقد

عظيم،بكبشعنهتعقأنأرادت،أمهولدتهحينحسناأن،رافعأبيعن

ثم،رأسهشعراحلقيولكنبشيء،عنهتعقيلا":فقال!ي!النبيفاتت

وولدت."السبيلابنعلىأواللهسبيلفيالورقمنبوزنهتصدقي

ذلك)1(.مثلفصنعت،المقبلالعاممنالحسين

بنفسهعنهماالعقيقةيتولىأنأرادفكأنهصحإن)2(:البيهقيقال

روينا.كما

وتركالصبيرأسبعضحلق:وهي،القزعمسألةلحلقباويتعلق

)4(اللهعبيدحديثمن"الصحيحين"فيأخرجاهوقد)3(:وقال.بعضه

اللهرسولنهى:قالعمر،ابنعن،أبيهعن،نافعبنعمرعنعمر،ابن

القزع)5(.عنلمجي!

.9403/:السننفيالبيهقيأخرجه(1)

نفسه.السابقالموضعفي)2(

السابق.الموضعفي،البيهقياي)3(

عبدالله.:"جأ،)"في)14

باب،اللباسفيومسلم363،/01:القزعباب،اللباسفيالبخارياخرجه)5(

.(0212)برقم36751/:القزعكراهية
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)1(.بعضهويدعالصبيرأسبعضيحلقان:والقزع

بهأمرفانه،للعدلورسولهاللهمحبةكمالمنوهذاشيخنا:قال

ويتركرأسهبعضيحلقانفنهاه،نفسهمعالانسانشانفيحتى

عاريا.وبعضهكاسيابعضهتركحيثللرأسظلملانه)2(،بعضه

ظلمفانه)3(والظلالشمسبينلجلوساعننهىأنههذاونظير

نإمابل،واحدةنعلفيالرجليمشيأننهى:ونظيره.بدنهلبعض

يحفيهما)4(.أوينعلهما

:أنواعأربعةوالقزع

منماخوذهنا.وهاهناهامنمواضعراسهمنيحلقان)احدها(:

.495/الأثير:لابنالنهايةانظر:(1)

"د".منساقط"بعضه.ويتركشيخنا."قال)2(

فياحمدالامامخرجوبريدةعن3722()برقمالادبفيماجهابنأخرجه)3(

منرجلعنعياضابيعن4/2471:الرسالةطبعةوفي،3414/المسند:

مجلس":وقال،والظلالضحبينيجلسأننهىع!ب!مالنبيأن:!ي!النبيأصحاب

داود،ابيسنن:نظر1و.الذهبيووافقه4/127:لحاكماوصححه"،الشيطان

.462-13/452:لظل1والشمسبينلجلوسافيباب،الأدبكتاب

ومسلم01/9،03:واحدةنعلفييمشيلاباب،اللباسفيالبخاريأخرجه)4(

30166/:واحدةبنعلالمشيوكراهيةاليمنىفيالنعاللبساستحباببابفي

92(.)70برقم
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تقطعه.وهوالسحابتقزع

شمامسةيفعلهكما،جوانبهويتركوسطهيحلقأن(:)الثاني

.النصارى

الاوباشمنكثيريفعلهكما،وسطهويتركجوانبهيحلقأن(:)الثالث

والسفل.

والله.القزعمنكلهوهذا،مؤخرهويتركمقدمهيحلقأن(:)الرابع

أعلم.

!!!
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الثامقالباب

ووقتهاواحكامهاتسميتهذكرفي

:فصولعشرةوفيه

التسمية.وقتفي:الأولالفصل

.يكرهومامنهايحرموماالاسماء،منيستحبفيما:الثانيالفصل

لمصلحة.غيرهلىإالاسمتغييراستحبابفي:الثالثالفصل

.فلانبأبيالمولودتكنيةجوازفي:الرابعالفصل

.الأمدونللأبحقالتسميةأنفي:الخامسالفصل

واللقب.والكنيةالاسمبينالفرقفي:السادسالفصل

إفرادابكنيتهع!م!موالتكنينبيناباسمالتسميةحكمفي:السابعالفصل

ذلك.فيالاحاديثوذكروجمعا،

واحد.اسممنبأكثرالتسميةجوازفي:الثامنالفصل

التيوالمناسبةبالمسمىالاسممعنىارتباطبيانفي:التاسعالفصل

بينهما.

لابآبائهمالقيامةيوميدعونالخلقأنبيانفيالعاشر:الفصل

تهم.بامها
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الأولالفصل

التسميةوقتفي

اخبرني":الصبيتسميةذكرباب"":جامعه"فيالخلالقال

الصبي؟)1(يسمىلكمتذاكرنا،:فالالحميدعبدبنعبدالملك

لثلاثة،يسمىكانأنه:أنسعنفروىئابتأما:اللهعبدبولنافقال

التسميةفيقتضي،سمرةحديثيعني،السابعيومفيسمى:سمرةوأما

السابم.يوم

أباانحدئهم،بختانبنيعقوبأنمحمد،بنجعفرأخبرني

يوميسمى:قال،سمرةوحديث،لثلاثةيسمىأنسحديث:فالعبدالله

.سمرةحديثوذكر.سابعه

نأيستحبكان:قالأباهأنصالححدثنا،عليبنمحمدحدثنا

)2(.سمرةحديثوذكر...السابعيوميسمى

سابعه"يومالمولودتسميةذكر"")3(:الاوسط"فيالمنذرابنوفال

وقد.سابعهيومالمولوديسمىأنأمرأنه!يم،النبيعنلحديثاجاء

"ألا:نسمي.)1(في

د".،"أمنساقط"سمرة.هعليبنمحمدحدثنا")2(

.3142/:الاشرافنظر:1و.منهالمطبوعالقسمفيليسوهو)3(

151



عمرو.بناللهعبدحديثمنإسنادهذكرنا

عنأبيهعنشعيببنعمروعنإسحاقابنحديثوأراد:قلت

ووضع،وعقيقتهبتسمييهالمولودسابعحينع!يماللهرسولأمر:جده

.سمرةحديثوذكرذكرهتقدموقد.عنهالاذى

وهو"يولد:حينالمولودتسميةباب"،سننه"فيالبيهقيوقال

)1(."السابعمنأصع

)2(
:قال،أنسعن،ثابمبعن،سلمةبنحمادحديثمنروىلم

اللهورسولولد،حينع!يماللهرسوللىإطلحةأبيبناللهبعبدذهبت

،تمراتفناولته!نعم:قلتتمر؟".معكهل":لهفقالله،بعيرايهنا!ص

الصبيفجعلفيه،فيفمجهالصبيفافغرئمفلاكهن،فيه،فيفألقاهن

التمر".الأنصارحب":ع!ي!النبيفقال،يتلمظه

بنأنسعنسيرينبنأنسحديثمن""الصحيحينفيأخرجاه

)3(.مالك

95053/:البيهقيسنن)1(

السنن.منالسابقالموضعفي،البيهقيأي)2(

،اخرىضع1مووفي،9587/:المولودتسميةباب،العقيقةفيالبخارياخرجه)3(

صالحلىإوحملهولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادبفيومسلم

2(.41)4برقم39168/:يحعكه

"فغر-وقوله.أهنوهالبعيرهنات:يقالالهتاء،وهو،بالقطرانيطليه:يهنا""ومعنى
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:قال،موسىبيأعنبردةبياعناللهعبدبنيزيدحديثوذكر

)1(.بتمرةوحنكهإبراهيمفسماه!لمجمالنبيبهفاتيتغلامليولد

:قال،الساعديسعدبنسهلحديثمن"الصحيحين"وفي:قلت

!يمالنبيفوضعهولد،حين!م!ماللهرسوللىإأسيدبيأبنبالمنذرأتي

فامر،يديهبينبشيء!م!مالنبيفلهي،جالساسيدبوو،فخذعلى

"أين:لمجماللهرسولفقالع!ي!اله.النبيفخذعلىمنفاحتملبابنهأسيدأبو

:قال؟"اسمهما":فقال!اللهرسولياقلبناهاسيد:أبوفقال"؟الصبي

المنذر")2(.اسمهولكنلا،":قال.ف!ن

عن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحديثمنلمامسلمصحيح"وفي

أبيباسمفسميته،غلامالليلةلي"ويد!يو:اللهرسولقال:قال،أنس

)3(.موتهقصةفيالحديثباقيوذكر،"ابراهيم

انظر:.وكسرهالحاءابضمروي:التمر"الانصار"حبوقوله،فمهفتح:"فاه

.41/231:مسلمصحيحعلىالنوويشرح

.9535/:السننفيالبيهقيأخرجه(1)

575،/01:منهأحسناسملىاالاسمتحويلباب،الادبفيالبخاريأخرجه2()

صالحلىإوحملهولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادبفيومسلم

2(.41)9برقم32961/:يحنكه

منزله.لىاصرفناهأي"و"قلبناه.يديهبينبشيءاشتغل:معناه""فلهي:وقوله

وتواضعه:لعيال1وبالصبيانع!ررحمتهباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيح)3(

.(5231)برقم،4/7018
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القبطيةماريةلهولدت":الاستيعاب"فيالبرعبدبنعمرأبووقال

ثمالا.سنةالحجةذيفيإبراهيمسريته

وعق)2(،بالعاليةولدتإبراهيمأمأن،أشياخهعن(1الزبير)وذكر

فضةشعرهبزنةفتصدقهند،أبورأسهوحلق،سابعهيومبكبنرعنه

يومئذ.وسماه،الارضفيفدفنبشعرهوأمر،المساكينعلى

منأصحالمرفوعوالحديث.سابعهيوموسماهالزبير:قالهكذا

ولى)3(.وقوله

!سم،اللهرسولمولاةسلمىقابلتهاوكانت.أذسحديثذكر)4(ثم

فجاءغلاما،ولدتماريةأنفأخبرته،رافعأبيزوجهالىإفخرجت

غلاما)5(.لهفوهب،فبشره!يماللهرسوللىإرافعابو

السنن:منأنواعي!ابراهيمماريةقصةوفي:قلت

الهدية.قبولاستحبابأحدها:

.الكتابأهلهديةقبول:الثافي

فيهما.أجدهولم.قريشونسب،الموفقياتالاخبار:كتبهمنوطبع.بكارابنهو(1)

لا":إسنادهعنقالثم،النسبكتابفيانه27(/1)التفسيرفيكثيرابنوصزح

...".الصحيحفيلمامخالفوهو،يثبت

النبوية.المدينةمنقريبموضع)2(

.1/45عبدالبر:لابنالاستيعاب)3(

عبدالبر.ابنيعني()4

.1/135سعد:لابنالكبرىنطرالطبقات1و.1/45:الاستيعاب)5(
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الرقيق.هديةقبول:الثالث

.التسريجواز:الرابع

.بولدهمولودلهولدلمنالبشارة:الخامس

.بشراهالبشيرإعطاءاستحباب:السادس

المولود.عنالعقيقة:السابع

سابعه.يومكونها:الثامن

رأسه.حلق:التاس

ورقا.شعرهبزنةالتصدقشر:العا

الارجل.تحتيلقىولا،الارضفيالشعردفنعشر:الحادي

ولادته.يومالمولودتسميةعشر:ني[لثا

وتحضنه.ترضعه،امهغيرلىإالطفلدفعجوازعشر:التالث

سمعلما!ي!النبيفإن.الطفلولدهالوالدعيادةعشر:الرابع

إليهوضمهبهفدعا،القينسيفأبيبيتفييعودهإليهانطلقبوجعه

القلب،ويحزنالعينتدمع":وقالعيناهفدمعت)1(،بنفسهيكيدوهو

")2(.لمحزونونإبراهيميابكصمانا،الربيرضيماإلانقولولا

بالعين.الميتعلىالبكاءجوازعشر:الخامس

النزعهلمرادوا.بهايجودأي(1)

،3172/:لمحزونون"بكإنا":يك!ي!النبيقولبابلجنائز،افيالبخاريأخرجه)2(

.4/7018:بالصبيانلمجيمرحمتهباب،الفضائلفيومسلم
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ابنهموتيومضحكأنهعياضٍ،بنالفضيلمناقبفيذكروقد

بقضاء،قضى-لىوتعاسبحانه-اللهإن:فقالذلك،عنفسئلعلي،

)1(.بقضائهأرضىأنفاحببت

بقضاءالرضابينجمعفانه،وأفضلأكملع!ي!اللهرسولوهدي

ياهذاما:عبادةبنسعدلهقاللمافإنه،الطفلرحمةوبينلىتعاربه

)2(.الرحماء"عبادمناللهيرحموانما،رحمة"هذه:قال؟اللهرسول

بقضاءللرضايتسعفلام،الامرينبينلجمعاعنضاقوالفضيل

منه)3(.سمعتهشيخناجوابهذاللولد.الرحمةوبكاءالرب

لمماالاجرينقصلاوانه،الميتعلىلحزناجوازعشر:السادس

يرضيه.عملأوقولتركأو،الربيرضيلاعملأوقوللىإيخرج

بردةأممرضعتهأنذكرواوغيرهعمرأبافإن،الطفلتغسيل:عشرالسابم

)4(.لحدلىإصغيرسريرعلىبيتهامنوحملته،-غسلتهسيفأبيامرأة-

خليةفيطريقهومن،801صالدنيا،أبيلابنبقضائهاللهعنالرضافيبنحوه(1)

.8001/:نيالاصبهانعيملابيالاولياء

أهله:ببكاءالميتيعذب:ع!م!مالنبيقولبابالجنائز،فيالبخاريأخرجه)2(

)239(.برقم1،636/:الميتعلىالبكاءبابالجنائز،فيومسلم،3151/

37.صالاسلاملشيخالعراقيةالتحفةفيبنحوهوهو،1/944المعاد:زادانظر:)3(

بعدها.وما6433/التمهيد::وانظر.1/65:الاستيعاب(4)
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الطفل.علىالصلاةعشر:الثامن

قولهذاأربعا.عليهوكبرلمجي!اللهرسولعليهوصلى"عمر:ابوقال

الصحبح.وهو،العلمأهلجمهور

عشرستةابنوهو!ك!يمالنبيابنإبراهيممات:الشعبيقالوكذلك

)1(.ءلمجيمالنبيعليهفصلىشهرا

بنتعمرةعنبكر،أبيبناللهعبدعنإسحاقابنوروى

يصلولمإبراهيمابنهدفنكليواللهرسولأن،عائشةعن،عبدالرحمن

".عليه

الصلاةعلىجمعواأقدلجمهورالان،صحيحغيروهذا"قال)2(:

والخلف،السلفعنمستفيضاوعملاورائةاستهلوا،إذاالاطفالعلى

".جندببنسمرةعنإلاهذا،غيرعنهجاءأحداأعلمولا

عليهيصللمانه:عائشةحديثمعنىيكونأنيحتملوقد":قال

مخالفايكونفلا،يحضرهمولمعليهفصلواأصحابهوأمر،جماعةفي

)3(.انتهى."عليهحملماأولىوهوذلك،فيالعلماءعليهلما

،7467/:القبلةطبعةوفي3،937/:شيبةأبيابنخرجهو.1/58:الاستيعاب(1)

.49/:البيهقيووصله،1/041:الطبقاتفيسعدوابن،3532/:الرزاقوعبد

الله.رحمهعبدالبرابنالحافطأي)2(

لبره1عبدابنالحافظعننقلهماانتهىأي)3(
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وصلاته،الكسوفبامرعليهالصلاةعناشتغلإنه:غيرهقالوقد

الناسفإنالكسوفبصلاةفشغل)1(،موتهيومكسفتالشمسفان

خطبة!يمالنبيفخظب،إبراهيملموتالشمسكسفتقالوا:

ينكسفانلا،اللهآياتمنايتانوالقمرالشمسإن":فيهاوقال،الكسوف

)2(."عبادهبهمااللهيخوفولكن،لحياتهولااحدلموت

ساقثم.الطفلعلىالصلاةباب")3(:سننه"فيداودأبوقالوقد

النبيابنإبراهيممات:قال،إسحاقبنمحمدطريقمنعائشةحديث

ع!ييه.النبيعليهيصلفلمشهرا،عشرثمانيةابنوهو!ص

النبي!ابنإبراهيمماتلما:قال،البهيعنالبابفيساقثم

المقاعد)4(.فيع!م!اللهرسولعليهصلى

."أ"منقطسا"موته...وصلاته"(1)

":عبادهبهمااللهيخوف"غ!رو:النبيقولباب،الكسوففيالبخاريأخرجه)2(

:الكسوفصلاةفيجم!سحالعبيعلىعرضماباب،الكسوففيومسلم،2536/

9(.10)برقم2،536/

،047-01/946:الطفلعلىالصلاةفيبابلجنائز،اكتابداود،بيأمشن)3(

.6267/احمد:الإماموأخرجه

برقم"لمراسيل"افيأيضاورواه،01/471:السابقلموضعافيداودأبو(4)

كانتدكاكينهي،الميمبفتع:المقاعد"و".49/:السننفيوالبيهقي431(،)

اتخذالمسجدبقربموضع:وقيل.بالمدينة-عنهاللهرضي-عثماندارعند

.4/603:للفتنيالانواربحارمجمعانظر:.والوضوءئجللحوفيهللقعود
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مولىيسار)1(،بناللهعبدمحمدابوهو:والبهي.مرسلوهذا

تابعي.الزبير،بنمصعب

ابنهعلىع!بصلىالنبيأنرباج،أبيبنعطاءعنبعدهذكرثم

)2(.ليلةسبعينابنوهوإبراهيم

.عمرهمقدارفيأعلمواللهوهم،وكأنهأيضا،مرسلوهذا

،الموصولتشبهفهي،مراسيلكانتوإنالاثارهذه:البيهقيوقال

إبراهيم،ابنهعلى!واللهرسولصلاةأئبتواوقدبعضا.بعضهاويشد

)3(.عليهيصللمأنهروىمنروايةمنأولىوذلك

صلى:قالعازببنالبراءحديثهوإليهأشارالذيوالموصول

نا":وقالشهزا،عشرستةابنوهوومات،إبراهيمابنهعلىاللهرسول

)4(."صذيقوهورضاعه،تتئممرضعاالجنةفي

"أ":بشار.)1(في

:القاريوعمدة،3174/:الباريقتحنظر:1و.01/147:السابقلموضعافي2()

.471-01/047:لمجهوداوبذل،6141/

.49/:للبيهقيالكبرىالسننانظر:)3(

،025و0/3564:الرسالةطبعةوفي4،928/المسند:فيأحمدالامامأخرجه(4)

برقمالرزاقوعبد(،61)69برقميعلىوأبو،1/141:الطبقاتفيسعدوابن

ضعيف،وهولجعفيجابرا"فيه:9162/المجمعفيالهيثميقال(.014)13

البراء".حديثكيرمنصحوقدكذبا،شعبةعنهيرويولاعنهشعبةروايةمنولكنه
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يحتجلاوهو،لجعفياجابرروايةمنلانهيثبتلاحديثوهذا

يقويوالشعبيوعطاءالبهيمرسلمعالحديثهذاولكن،بحديثه

بعضا.بعضها

بابوةعنهالاستغنائهعليهالصلاةتر!انما:يقولالناسبعضوكان

بشهادتهم.عنهاالشهداءستغنى)1(كماع!،اللهرسول

شرعسبحانهاللهفإن،العلامعنبعدهاوالأقوالأفسدمنوهذا

اللهرسولطعلىالصحابةصلىوقد،والصديقينالانبياءعلىالصلاة

لاوهوالغسلبعدتكونلأنها،عليهالصلاهتركتانماوالشهيد،وي

يغسل.

كسفت:الناسفقالط،موتهيومكسفتالشمسإنعشر:التاسع

الشمس"ان:وقالطالكسوفخطبةمج!ي!النبيفخطب،إبراهيملموت

"أ2(.لحياتهولااحدلموتينكسفانلاوالقمر

سبحانه-اللهفإن،المحرمعاشريومماتإنه:قالطمنعلىردوقيه

يمسفإنماالشمسبأن،حكمتهأوجبتهاالتيالعادةأجرى-لىوتعا

العادةأجرىكماالابدار،فييكسفإنماالقمرأنكماالسرار،ليليا

اخره.فيومحاقهوسطهفيوابداررالشهرأولالهلالطبطلوع

."د"منساقط"استغنى...بابؤة"عنها(1)

.(1ص)58ممبقفيماتخريجهتقدم(2)
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لجنة.افيرضاعهتتممرضعالهأنأخبر!يورالنبيأن:العشرون

عبادهمنالسعادةلاهليكمل-لىوتعاسبحانه-اللهأنعلىيدلوهذا

هذاليساثارذلكوفيالدنيا.فيكانالذيالنقصموتهمبعد

بعدحصولهلهكمل،للعلمطالبوهوماتمنإن:قيلحتىموضعها،

أعلم.والله.القرانيتعلموهوماتمنوكذلك،موته

لهمان":وقالخيرابالقبطأوصىءلمجيمالنبيأن:والعشرونالحادي

محمدوإبراهيمالكريمينالخليلينسريتيفإن1(،ورحما(")ذمة

فاما؛وماريةهاجر:وهما،منهمكانتا-وسلامهعليهمااللهصلوات-

الرحم.فهذا،العرببيأإسماعيلأمفهيهاجر:

ابراهيم،وايلادهابماريةء!ي!النبيتسريمنحصلفما:الذمةوأما

أعلم.والله،القبطتضيعهلممارعايتهالمسلمينعلىيجبذماموذلك

بنأنسسألت:قالالسديعن،""صحيحهفيالبخاريروىوقد

ولو،مهدهملأقدكان:قال!ي!؟النبيابنإبراهيمبلغكانكم:مالك

الانبياء)2(.اخرنبيكملان،-يكنلمولكننبيا،لكانبقي

يذكراوضاستقتحون"إنكم!:اللهرصولقال:قال-عنهاللهرضي-ذربيأعن(1)

فيمسلمأخرجهووحما".ذمةلهمفإنخيراباهلهافاستوصواالقيراطفيها

)2543(.برقم،40791/مصر-بأهل!مد!النبيوصيةباب،الصحابةفضائل

قبطي.لواحد:1مصر.نصارى-بالكسر-والقبط

سعد:-وابن،1/2204:الرسالةطبعةوفي،3028/:حمداالإمامأخرجه)2(
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أبيلابنقلت:قالخالدأبيابنعنيونسبنعيسىروىوقد

ناقدرولوصغير،وهومات:قال؟!ي!النبيابنإبراهيمارايت:أوفى

)1(.!ممحمدبعدنبيلاولكنهلعالش،نبيمحمدبعديكون

-السلامعليه-نوحولدوقدهذا،مادريولا"البر)2(:عبدابنقال

غيرالنبييلدأنيجوزفكذلكنبئا،النبيغيريلدوكما.بنبيئليسمن

وادم،نوحولدمنلاع!لهنبئا،أحدكللكاننبياإلاالنبييلدلمولو،نبي

أعلم.واللهشيثٍ".غيرنبيالصلبهولدهفيعلممامكلم،نبي

استطرادا،ذكرناهالمولود،تسميةبوقتيتعلقمعترضفصلوهذا

:فنقول،البابمقصودلىإفلنرجع

وجدإذالانه،المسمىالشيءتعريفحقيقتهاكانتلماالتسميةإن

يومتعريفهفجاز،بهتعريفهيقعمالهيكنلمالاسممجهولوهو

عنه،العقيقةيوملىإوجاز،أيامثلاثةلىإالتعري!تأخيروجاز،وجوده

واسع.فيهوالامر،وبعدهذلكقبليجوزو

وابنحمدرواه":01/957:الباريفتحفيحجرابنالحافطقال.1/571

.البخاريصحيحفيأجدهولم."منده

.01/957:الانبياءباسماءسمىمنباب،الادبفيالبخارياخرجه(1)

.1/06:الاستيعابفي2()
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نيالتاالفصل

منها)1(يكرهوماالأسماءمنيستحبفيما

انكم":!شي!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الدرداءبيأعن

رواه"أسماءكمفاحسنواابائكموباسماءبأسمائكماعيامةايومتدعون

2(.حسن)بإسنادداودأبو

احبان"جم!يو:اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-عمرابنوعن

فيمسلمرواه"الرحمنوعبد،اللهعبد:وجلعزاللهالىأسمائكم

")3(.صحيحه"

الاسماءفي!ك!ميرهديهفيفصلا352-2334/المعاد:زادفيالمصنفعقد()1

بعدها.وما2242/:السعادةدارمفتاح:وانظر.لكنى1و

ابن":وقال9،34-13/348:الاسماءتغييرفيباب،الادبكتاب،السننفي2()

طبعةوفي،5491/حمد:أوالامام،منقطعفهوالدرداء"أبايدركلمزكريابي

،2492/:الاسماءحسنفيباب،الاستئذانفيوالدارمي36،23/:الرسالة

شرحفيو]لبغوي)739(،برقمالكبيرفيوالطبراني81(،)58برقمحبانوابن

يعني-مرسلهذا":وقال9/603:والبيهقي336(،0)برقم21/732:السنة

الدرداء"هبيأمنيسمعلمزكريابيأابن-منقطع

الاسماء:منيستحبماوبيانالقاسمبابيالتكنيعنالنهيباب،الادبكتاب)3(

2(.)132برقم36821/
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فقلنا:لا)1(،القاسمفسماهغلاممنالرجلولد:قالجابروعن

ابنكسم":فقال!ي!النبيفاخبر.كرامةولاالقاسمابانكنيك

)2(.عليهمتفق"عبدالرحمن

بأسماءتسموا":ع!ي!اللهرسولقال:قالالجشميوهبأبيوعن

وأصدقها:،الرحمنوعبد،اللهعبد:اللهالىالأسماءوأحبالأنبياء،

)3(."ومرة:حربواقبحها،وهمامحارلث

الاسماء)4(استحبابعلىاتفقوا":حزمابنمحمدأبوقال

ذلك")5(.شبهوما،الرحمنوعبداللهكعبد،اللهلىإالمضافة

لجمهور:افقال،اللهلىإالأسماءأحبفيالفقهاءاختلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

القاسم.أبا:"أ"في

":خمسهللهفان":تعالىاللهقولباب،الخمسفرضفيالبخارياخرجه

بيباالتكنيعنالنهيباب،الادبفيومسلم،أخرىمواضمعوفي617،2/

2(.)133برقم31682/الاسماء:منيستحبماوبيانالقاسم

،الادبكتابفيداودوابو81(،4)برقملمفرد،االادبفيالبخارياخرجه

شيةمنيستحبماباب،الخيلفيوالنسائي130،35/تغييرالاسماء:فيباب

احمد:والإمام(،1943)برقمايضاالكبرىالسننوفي،912و6182/:لخيلا

لابنالباريفتحوانظر:(.32091)برقم31377/:الرسالةطبعةوفي4534/

.01/587حجر:

.استحسان"ج":في

.451ص،حزملابنجماعالإمراتبانظر:
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الرحمن.وعبداللهعبدإليهأحبها

)1(.الانبياِأسماءإليهالاسماءأحب:المسيببنسعيدوقال

وعبداللهعبد:إليهالاسماءأحبأنعلىيدلالصحيحلحديثوا

الرحمن.

فصل

"اتفقواحزمإ2(:ابنمحمدأبوفقال؛والمحرممنهاالمكروهماو

هبل،وعبدلعزى،1كعبد:اللهلغيرمعبداسمكلتحريمعلى

انتهى."المطلبعبدحاشا-ذلكأشبهوماالكعبةوعبدعمرو،وعبد

الكعبة.عبدولا،الحسينعبدولاعلي،عبدب:التسميةتحلفلا

عن،شريحبنالمقدامبنيزيدحديثشيبةأبيابنروىوقد

علىوفد:قاليزيد)3(،بنءهانىجدهعن،أبيهعن،شريحبنالمقدام

؟"اسمك"ما:لهفقالالحجر،عبد:يسمونفسمعهمقولم،ع!يمالنبي

)4(."دله1عبدأنتائما"ع!:رسوللهفقالالحجر.عبد:فقال

.8667/:شيبةأبيابنأخرجه(1)

.451ص،جماعلا[مراتب(2)

شريح.:"جأ،"في)3(

واخرجه243،-13/242:القبلةطبعةوفي8،665/:شيبةابيلابنالمصنف()4

.(1)13برقملقلم1د[وطبعةوفي81(،1)برقمالمقردالادبفيالبخاوي
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صحوقد،اللهلغيرالمعبدالاسمتحريمعلىيتفقونكيف:قيلفان

عبدتعس،الدرهمعبدتعسالدينار،عبدتعس!":قالأنهلمجيالهعنه

")1(.القطيفةعبدتعسالخميصة،

:قالأنهع!ي!عنهوصع

")2(.المطلبعبدابنأناكذبلاالنبيأنا"

ابنأ!ممم:فقال،أصحابهبينجالسوهورجلعليهودخل

؟)3(إليهشارواو:هذا،فقالوا؟لمطلبعبدا

وإنما،الاسمبهيردفلمالدينار"عبدتعس":قولهأما:فالجواب

فرضي،والدرهمالدينارقلبهيعبدمنعلىوالدعاءالوصفبهأراد

لملابسواالاثمانوذكر-لىوتعاتبارك-ربهعبوديةمن)4(بعبوديتهما

والظاهر.الباطنجمالوهما

التسميةإنشاءبابمنليسفهذا،"المطلبعبدابنانا":قولهأما

.غيرهدونالمسمىبهعرفالذيبالاسمالإخباربابهووإنما،بذلاب

.يحرملاالمسمىتعريفوجهعلىذلاببمثلوالاخبار

.أخرىمواضعوفي11/53،2:المالفتنةمنيعكىماباب،الرقاقفيالبخاريأخرجه(1)

وفي،6501/:الهزيمةعندأصحابهصفمنبابلجهاد،افيالبخارياخرجه)2(

.()1776برقم30041/:حنينغزوةبابلجهاد،افيومسلم،اخرىمواضع

.1/481:العلمفيالبخاريأخرجه)3(

عن.بعبوديتها:"ب"أ،في(4)

166



خاصة،المطلببعبدذلكحزمابنمحمدأبيلتخصيصوجهولا

بأسمائهم،الدارعبدوبني،شمسعبدبنييسمونالصحابةكانفقد

مافيهفيجوزالانشاء،بابمناوسعالاخبارفبابلمجب!،عليهمينكرولا

الانشاء.فييجوزلا

فصل

وشاه،السلاطينوسلطان،الملوكبملكالتسمية:المحرمومن

لمجيمالنبيعنهريرةابيحديثمن"الصحيحين"فيثبتفقدشاه)1(،

".الأملاكملك)2(تسمىرجلاللهعنداسماخينعان":قال

)3(."أخينع"بدل"أخنى":روايةفيو

رجلوأخبثهالقيامةيوماللهعندرجلأغيظ":لمسلمروايةوفي

)4(."اللهإلاملكلا.الأملاكملكيسمى3كان

أوضغ.:وأخنىأخنعومعنى

مسلم،فيروايةهذهشاه""شاه:41/122مسلمصحيحشرحفيالنوويقال()1

.شاهانشاه:الاصوبأنبعضهموزعم"،شاه"شاهانالمشهورةلرواية1وفي

.2042/لمعاد:ازاد:نظر1و

يسمى.:""ا،جفي2()

وفي،01/588:لىتعااللهلىإالاسماءأبغضباب،الادبفيالبخاريأخرجه)3(

31688/:الاملاكبملكالتسميتحريمباب،الادابفيومسلم،أخرىمواضع

2(.1)43برقم

2(.1)43برقمالسابقالموضعفي()4
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،القضاةبقاضيالتسميةكراهيةذلكمعنىوفيالعلماء:بعضوقال

الله.هوالحقيقةفيالحكامحاكمفإن؛الحكاموحاكم

لفطإطلاقعنيتورعونوالفضلالديناهلمنجماعةكانوقد

منورسولهاللهيبغضهماعلىقياسا،الحكاموحاكمالقضاةقاضي

.القياسمحضوهذا،الاملاكبملكالتسمية

ولدبسيديحرمكما،الكلوسيدالناسبسيدالتسميةتحرموكذلك

فلا،ادمولدسيدفهو،وحده!لخي!اللهلرسولإلالاحدليسهذافانادم،

ذلك)1(.غيرهعلىيطلقانلاحديحل

فصل

سمرةعن"صحيحه"فيمسلمرواهما،المكروهةالاسماءومن

ولارباحاولايساراغلامكتسمينلا"مج!رو:قال:قال،جندبابن

هنإنما.لا":فيقول،يكونفلاهو؟اثم:تقولفانك؛أفلحولانجيحا

علي)2(.تزيدنلاأربع

منهيوانماعيه!،اللهرسولكلاممنليستالاخيرةلجملةاوهذه

)3(.الراويكلام

.143-2043/:لمعادازاد:انظر(1)

برقم36851/:القبيحةبالاسماءالتسميكراهةباب،الادبكتاب،مسلمصحيح2()

137(.)2

.433-2243/:لمعادازاد:انظر)3(
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النبياراد:قال،اللهعبدبنجابرحديثمنداود"أبي"سننوفي

وبنحو،"ونافعويسار،،قلحو،وبركة،يعلى"بيسمىأنينهىأنكليم

ذلك.عنينهولمقبضثمشيئا،يقلفلمعنهابعدسكترأيتهثم،ذلك

)1(.تركهثمذلكعنينهىأنعمرأرادثم

عنالاعمشعنعبيد،بنمحمد:حدثناشيبةأبيابنبكرأبووقال

اللهشاءانعشتان":!ي!اللهرسولقال:قالجابر،عن،سفيانأبي

ذكرأدريلا:الاعمشقال"وبركة،وأفلحنافعا،يسمواأنأمتيأنهى

لا)2(.امنافعا

عمرعنجابر،عنالزبير،ابيحديثمن":ماجهابن"سننوفي

شاءانعشتان":!ب!ماللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-الخطابابن

)3(.ويسارا"وأفلحونجيخا،رباحا:يسمواأنأمتينهينلأالله

358-/13:القبيحالاسمتغييرفيباب،الادبكتابداود،أبيسننانظر:(1)

أبيعنجريجابنحديثمن2()138برقمصحيحهفيمسلمخرحو935.

".وببركةبيعلىالغلاميسمىنينهىأنالنبيأراد"الزبير:

رافعاذكر:وفيه،13/542:القبلةطبعةوفي8،666/:شيبةبيألابنلمصنفا2()

فيداودبوو)637(،برقمالمفردالادبفيلبخاري1ايضاخرجهولا؟أم

.(01)91برقمالمنتخبفيحميدوعبدبن13،935/:السابقالموضع

)3735(برقم،29221/:الاسماءمنيكرماباب،الادبكتاب،ماجهابنسعن)3(

.-5176177/:الصحيحةالسلسلةوانظر:
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وما،ويعمةوسرور،وخير،،ومفلح،مبارلب:هذامعنىفيو:قلت

موجو؟الأربعبتلكالتسمية!والنبيلهكرهالذيالمعنىفانذلك،أشبه

لا،:فيقول؟نعمةأعندكسرور؟اعندكخير؟اعندك:يقالفانهفيها،

المكرور.المنطقبابفيوتدخل،بهوتتطيرذلكمنالقلوبفتشمئز

1(.برة)عندمنخرج:يقالأنكرهأنه:لحديثاوفي

مباركبأنهالنفستزكيةوهو،النهييقتضياخرمعنىفيهأنمع

اللهرسولأن"سننه"فيداودأبوروىكما،كذلكيكونلاوقد،ومفلح

البرباهلأعلمالله،أنفسكمتزكوالا":وقال،برةيسمىاننهىمج!ب!

")2(.منيكم

،برةاسمهاكانزينبأن،هريرةأبيعن"ماجهابنسنن"وفي

)3(.زينبحمك!يوالنبيلمحسماهانفسها،تزكي:فقيل

الاتي.ماجهابنحديثوهو(1)

وتتمة352./13:القبيحالاسمتغييرفيباب،الادبفيداودأبوأخرجه)2(

فيمسلمالامامعندأيضاوهو."زينبسموها":قالنسميها؟ما:فقال:الحديث

بنمحمدعن)2993(برقم،القبيحالاسمتغييراستحبابفيباب،الادب

نإ:سلمةأبيبنتزينبليفقالت،برة:ابنتيسميت:قالعطاءبنعمرو

تزكوالا"جمي!:اللهرسولفقال.برةوسميت،الاسمهذاعننهى!م!ماللهرسول

".زينبسموها":قالنسميها؟بم:فقالوا."منكمالبرباهلاعلم،اللهانفسكم

.20231/:الأسماءتغييرباب،الادبكتاب،ماجهابنسنن)3(
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فصل

،لهانوالوكخنزب)2(،،الشياطينباسماءالتسمية(1ومنها)

.لاجدعوالاعور،وا

انت؟من:فقال،الخطاببنعمرلقيت:مسروقعنالشعبيقال

اللهرسولسمعت-:عنهاللهرضي-عمرفقال.الاجدعبنمسروق:قلت

)3(."شيطانالأجاع":يقوللمج!رو

من")5(أبيهمسندفياللهعبدزياداتو")4("ماجهابن"سننوفي

"ج".منساقطة)1(

النهايةانظر:.والضمبالكسرويروى،منتنةلحمقطعةلخنزبوا.لهلقبوهو2()

(.خنزبالاثير)مادةلابن

وابن،35،/13:القييحالاسملغييراستحبابباب،الادبفيداودأبوأخرجه)3(

،1/31أحمد:والامام،29122/:الاسماءمنيكرهماباب،الادبفيماجه

(،القبلةادار)طمعة13/432:شيبةأ!يواين338،/1:الرسالةطبعةفيو

وفي":7356/:الننمختصرفيرزريالمهقال.4/927:لحأكماوصححه

الاعضاء.مقطوع:والاجدع."مقالوفيهسعيد،بنمجالدإسناده

29122/:الاسماءمنيكرهماباب،الادبكتاب،ماجهابنسنن(4)

،الطهارةفيالترمذيوأخرجه،35016/:الرسالةطبعةوفي،5136/المسند:)5(

"حديث:وقال،1/52بالماء:الوضوءفيالاسرافكراهةفيجاءماباب

غيرأسنده1أحدنعلملالانا؛لحديثاهلعندبالقويإسنادهوليسغريب

هذا=فييصحولا،قولهالحسنعنوجهغيرمنلحديثاهذارويوقد،خارجة
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له:يقالشيطانا،للوضوء"ان:قال!يمالنبيعن،كعببنأبيحديث

لماء".اوسواسفاتقوا،الولهان

:فقال،الصلاةفيوسواسهمنالعاصابيبنعثمانإليهوشكا

.()1"خنزب:لهيقالشيطان"ذلك

هشامعن،الرحمنعبدبنحميد:حدثناشيبةأبيابنبكرأبووذكر

الله،عبدع!يماللهرسولفسماه،الحباباسمهكانرجلاأن،ابيهعن

)2(."شيطانالحباب":وقال

فصل

،وهامان،وقارون،كفرعون،لجبابرةواالفراعنةأسماء:ومنها

لوليد.وا

أراد:قالالزهريعنمعمر،أخبرنا":الجامع"فيالرزاقعبدقال

ابنوضففهأصحابنا،عندبالقويليسوخارجةشيء،ع!روالنبيعنالباب

برقمخزيمةابنورواه،الذهبيعنهوسكب1/621:لحاكماورواهه"المبارك

"همعلوللحديثاهذا":وقال1/791:والبيهقي(،1)79

41728/:الصلاةفيالوسوسةشيطانمنالتعوذباب،السلامفيمسلمأخرجه(1)

22(.)30برقم9172-

فيالرزاقوعبد13/14،2:القبلةطبعةوفي84،66/:شيبةبيألابنالمصنف)2(

الهيثميقال.3154/:الطبقاتفيسعدبن1و11/0،4:المصنفمنلجامعا

".متروكوهوإسماعيلبنالسريوفيه،نيالطبرا"رواه:805/لمجمعافي
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فيسيكونإنه:وقال!سي!،اللهرسولفنهاهالوليد،:لهابنايسميأنرجل

فيفرعونبعملأمتيفييعملالوليد،لهيقالرجل،)1(أمتي

)2(."قومه

فصل

يكرهفانه،واسرافيل،وميكائيل،كجبرائيل،لملائكةاأسماء:ومنها

بها.الادميينتسمية

يعجبه.ولمذلك،فكره،بجبريلالتسميعنمالكسئل:اشهبقال

باسماءالتسميالعلماءبعضكره)3(وقد":عياضالقاضيقال

التسميمالكوكره:قال)4(.مسكينبنلحارثاقولوهو،الملائكة

)1(

)2(

)3(

)4(

".ب،ج"منساقط.امتيفي

لجوزياابنوذكرهمرسلا.11/43راشد:بنلمعمرلجامعاكتاب،المصنف

".باطلخبرهذا":قولهحبانابنعنونقل،8-39/و2491/الموضوعاتفي

سلمةأمعنتلقاهسعيدكانإن":01/058:الفتحفيحجرابنالحافطوقال

لحربياأخرجهسلمةأمعنشاهدالهانذلكويؤيد،الصحيحشرطعلىفهو

".لحديثاغريبفي

هكذا:عياضللقاضيمسلمشرحفيالعبارةوجاءتاستظهر.،ح(:)بفي

.لحارثاعنذلك.وروي.لملائكةاباسماءبالتسميالكراهةوردت

بمصر،القضاةرثيس،المحدثالفقيه،يوسفبنمحمدبنالحارثعمر،أبو

.2415/:للذهبيلحفاظاتذكرةانظر:0250سنةتوفي
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.غيرهذللشباجو(.")1وياسينبجبريل

أبيبنلحمادقلت:قالمعمر،عن":الجامع"فيالرزاقعبدقال

بأسلا:فقال؟وميكائيلبجبريلتسمىرجلفيتقولكيف:سليمان

به)2(.

حدثنا:لحارثابناحمدقال":تاريخه"فيالبخاريوقال

حدثنا-ومائةوستينأربعسنةماتنيلحراباليس-الشاميقبادةأبو

معه،ناو!النبيفأتى،مزينةمنرجلصحبني:قالجراد،ابنعبدالله

خيران":قالالاسماء؟خيرفمامولو؟،ليولد!اللهرسوليا:فقال

الرحمن،وعبداللهعبدالاسمويعموهمالم،الحارثلكم)3(:الأسماء

وباسمك؟:قال."لملائكةابأسماءتسمواولاالأنبياء،باسماءوتسموا

.(4")بكنيتيتكنواولا،وباسمي":قال

نظر".إسنادهفي":الروايةهذهغيرفيالبخاريقال:)5(البيهقيوقال

صحيحشرحفىالنوويونقله.701/:عياضللقاضيمسلمصحيحشرح(1)

.4/1411:مسلم

.4-0/1041راشد:بنلمعمرلجامعاكتاب،المصنف)2(

أسمائكم.خير:(،ج)بفي)3(

في":وقال4.348/:الكتبدارطبعةوفي535/:للبخاريالكبيرالتاريخ(4)

نظر".إسناده

-تقدمماوهو،126-51/251الهند:طبعةوفي6،493/:الايمانشعبفي)5(
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فصل

تلائمها،ولاالنفولستكرههامعانلهاالتيالاسماءومنها:

ذكرهالذيالاثرتقدموقد.شباههاو،وحية،وكلب،ومرة،كحرب

هذه؟"يحلبمن":-للقحة-قالع!يماللهرسولأن"موطئه"فيمالك

له:فقال،مرة:الرجلقال؟"اسمكما":فقالأنا،:فقال،رجلفقام

له:فقالانا،:فقالاخررجلفقام؟"هذهيحلبمن":قالثم."اجلس"

يحلبمن":قالثم".اجلس":لهفقال،حرب:قال؟"اسمك"ما

لهفقال،يعيش:قال؟"اسمكما":قالأنا،:فقالرجلفقامهذه؟"

")1(.احلب":!ي!اللهرسول

.الشاةلحلبالمكروربالاسمالمسمىمباشرةفكره

منجداويكرههالقبيحالاسمعليهيشتد!ي!النبيكانوقد

بينلهمسيرٍفيمرإنهحتى،لجبالواوالقبائلوالاماكنالاشخاص

ولمعنهما،فعدلومخز،فاضح:لهفقيلاسمهما؟عنفسأل،جبلين

بذلك.الاعتناءشديدع!يموكانبينهما)2(،يمر

،تراهكمامباشرةالروايةعقبتاريخهفيجاءالبخاريوقول.السابقالتعليقفي

أعلم.دله1و."عقبفي"عنمحرفةغير"في"البيهقيعبارةفلعل

ص)67(.سبق،فيماتخريجهتقدم(1)

ص)96(.سبق،فيماتقدم)2(
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معانيهاكأنحتىبها،مرتبطةالاسماءمعانيوجدالسنةتأملومن

أسلم":ع!مقولهفتأملمعانيها،منمشتقةالأسماءوكانمنها،ماخوذة

")1(.اللهعصتوعصيةلها،اللهغفروغفار،اللهسالمها

امركم")2(.سهل":الصلحيومعمروبنسهيلجاءلماوقوله

بردبكر!بايا:قال،بريدة:فقال،اسمهعنسألهلمالبريدةوقوله

ثمسلمنا"،"بكر:لابيفقال،أسلممن:قالأنت؟ممن:قالثمأمرنا،

فيعمرأبوذكره".سهمكخرج":قال،سهممن:قالممن؟:قال

.")3(استذكاره"

عقبةدارفيكانا"رأيت:فقال،التأويلفيذلكيعتبركانإنهحتى

الدنيافيلنا()4العاقبةفاولتطاب،ابنرطبمنبرطبفاتينا،رافعابن

")5(.طابقددينناوأن،والرفعة

فيومسلم،2425/:ينةومزوغفارأسلمذكرباب،المناقبفيالبخاريأخرجه(1)

2(.5)18برقم،4/5291:سلمولغفارع!ع!مالنبيدعاءباب،الصحابةفضائل

ص)96(.،سبقفيمايجهتخرتقدم)2(

96.و68صتخريجهوسبق.01/027الاستذكار:)3(

العافية.:""حفي(4)

دارقيكاناالنائميرىفيماليلةذاترأيت":مج!حاللهرسولقال:قالمالكبنانسعن5()

فيوالعاقبةالدنيافيلناالرفعةفاؤلت،طابابنرطبمنبرطبفأتينا،رافعبنعقبة

2(.027)برقم،4/9771:مسلماخرجه"طابقددينناوان،الاخرة
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بنسعيدحديثفتأملتهامسميافيالاسماءتأثيرتعرفأنأردتوإذا

؟"اسمكما":فقالع!يمالنبيلىإأتيت:قالجده،عن،أبيهعن،المسيب

ابنقال.أبيسمانِيهاسماأغيرلا:قال.سهل""انت:فقال،حزن:قلت

.(1")صحيحه"فيالبخاريرواهبعد.فينالحزونةاتلكزالتفما:المسيب

سهلة.وأرض،حزنةأرضومنه،الغلظة:لحزونةوا

بنعمرأنسعيد:بنيحيىعنالموطأ""فيمالكرواهماوتأمل

ابن:قال،جمر:قال؟اسمكما:لرجلقال-عنهاللهرضي-الخطاب

مسكنك؟أين:قال،الحرقةمن:قالممن؟:قال،شهابابن:قالمن؟

فقدأهلكأدركعمر:قال،لظىبذات:بايتها؟قال:قالالنار،بحرة:قال

)2(.مالكروايةهذه.عمرقالكمافكان.احترقوا

الخطاببنعمرلىإجهينةمنرجلجاء:فقال:الشعبيورواه

ابن:قالمن؟ابن:قال،شهاب:قال؟اسمكما:فقال-،عنهاللهرضي-

النار،بحرةقال؟منزلكأين:قال،لحرقةامن:قالممن؟:قال،ضرام

فألفاهمفأتاهم:قال.أحرقتهمفقدهلكومنزلكأدرك،ويحك:قال

)3(.عامتهماحترققد

.أخرىمواضعوفي،01/574:لحزنااسمباب،الادبفي(1)

ص)68(.،سبقفيماتقدم)2(

الشعبي.عنمجالدعنذكرهافقد2،236/:للمصنفالسعادةدارمفتاجراجع)3(
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فإنمشكلا،-اللهبحمد-وليس،يفهمهلممنهذااستشكلوقد

وجعلالاثر،لهذامقتضياتالمناسباتهذهجعلالاسبابمسبب

لىإلاثرهااقتضاءهاواخر،لهموجباالخاصهذا.الوجهعلىاجتماعها

علىينطقالملككانومن،لسانهعلىالحقضربمنبهتكلمأن

فيلهكانومنالاثر،عليهافرتب،وتمتاجتماعهاكملفحينئذ،لسانه

بالمنطق.موكلالبلاءفإن،الانتفاعغايةبهانتفع،نفسفقهالبابهذا

")1(.بالقولموكلالبلاء":جمي!النبيقالوقدعمر:اصبوقال

النبي)2(عادهالذيالبائسالشيخقول:بالقوللحاصلاالبلاءومن

حمىبل:فقال"اللهشاءانطهورباس،"لا:فقالحمىعليهفرأىلمج!

)3(.اذ["فنعم"ع!يو:اللهرسولفقالالقبور.تزيرهكبيرشيخعلىتفور

7938/:التاريخفيديالبغدلخطيبوا،01/272:الاستذكارفيعمدالبرابنرواه(1)

؟الايمانشعبفيوالبيهقي2(،1)6برقمالشهابمسندفيوالقضاعيهذا،منباطول

،62122/:الكاملفيعديوابن5(،0)برقم32ص،الامثالفيالشيخوأبو922،2/

القبلة:دارطبعةوفي6611/مسعود:بنعبداللهعلىموقوفاشيبةأبيابنوأخرجه

هذا":وقال()1373برقم3894/:لموضوعاتافيلجوزياابنوذكره.13/013

السيوطيوتعقبه.كذاباسندهفيانمعينابنعنونقل!ك!ي!"اللهرسولعنلايصححديث

.46-695/:الاحدبخلدوند.بغداد،تاريخزوائد:وانظر.2492/:اللا-لئفي

دعا.:"أ"في(2)

وفي،01/112:يجيبوماللمريضيقالماباب،المرضىفيالبخارياخرجه)3(

.أخرىمواضع
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بحر.فيكقطرةرأيناهوالذيغيرنا،وفيفيناعبراهذامنرأيناوقد

الشاعر)1(:المؤملقالوقد

البصرلهيخلقلمالمؤملليتالنظرالنقلةيومالمؤملشف

عمي.أنيلبثفلم

"ما:فقال،بغلامأتىع!يماللهرسولأن"وهبابنجامع"وفي

".اللهعبدولكن،السائبتسموهلا":فقال،السائبقالوا:هذا؟"سميتم

)2(.عقلهذهبحتىيمتفلم،اسمهعلىفغلبوا:قال

للعبد.اللهتوفيقمنالاسماءوتخيرالمنطقفحفظ

لاأحدكمان":وقال،اميمتهيحسنأنتمنىمن!لمجي!النبيأمروقد

سببامنيتهوتكونمنها،لهيقدرماأي")3(أمنيتهمنلهيكتبمايدري

الادباء:ومعجم،2/2052:نيالاغافيوالبيت،المحاربيأميلبنالمومل(1)

".لحيرةايوم":كلهاوفيها.002-1/991:للأصبهانيوالزهرة380،2/

قال(.)94برقم1/39:لحديثافيلجامعافيوهببندثه1عبدأخرجه)2(

حبيب.ابيابنأرسلهضعيف:محققه

41/317:الرسالةطبعةوفي2،357/:هريرةأبيعنأحمدالامامأخرجه)3(

الطيالسيوأخرجه"،..يدريلافانه،يتمنىمافلينطراحدكمتمنىاذا":بلفظ

فيالهيثميقال)497(.برقمالمفرد،الادبفيلبخاريو234(،1)برقم

رجالرجالهحمداواسناد،يعلىوأبوأحمدرواه":01/151الزوائدمجمع

".الصحيح
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منكثيرٍأخباررأيتأوبلغكوقد،بعضهأوتمناهما)1(حصول

بعضها!أوأمانيهمأصابتهم،المتمنين

البيت:بهذايتمثل-عنهاللهرضي-الصديقبكرابووكان

)2(بالمنطقموكلالبلاءإنفتبتلىيقولأنلسانكاحذر

اسمها؟فقيل:عنسألبكربلاء،وأصحابهلحسينانزلولما

وبلاء")3(.كرب":فقالكربلاء،

اللهرسولرضاعتسالهالمطلبعبدعلىالسعديةحليمةوقفتولما

قالت:؟اسمكفما:قالسعد،بنيمنةامر:قالتأنت؟منلها:قال!م

الدهر)4(.غناءفيهماخلتانهاتان،وحلمسعد،بخبخ:فقال،حليمة

،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،أرقمبنسليمانوذكر

جالشا،تراهأينانظر:وقالرسولأ،ع!يمالنبيلىإالرومملكبعث:قال

كتفيه.بينمالىإوانظر،جنبهلىإومن

"ج":حصوله.)1(في

انظر:،عبدالقدوسبنلصالحوالبيت،01/272عبدالبر:لابنالاستذكار:انظر)2(

5455صللبحتريالحماسة

فيالطلببغيةفيالعديمبن1و41/0،22:دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه)3(

.6/295(:1سنة)حوادث؛الاسلامتاريخفيلذهبي1و،61742/:حلبتاريخ

شفاءعننقلا1/98:المامونالامينسيرةفيالعيونإنسانفيالحلبيذكره()4

.1/507:للمناويالقديرفيض:وانظرالصدور،
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فيقدميهواضغانشزعلىجالسا!م!ماللهرسولرأىقدم،فلما:قال

"،بهامرتمافانظرتحول":قالع!م!دالنبيراهفلمابكر،أبويمينهعنالماء،

أمرليعلونفقالالخبر،فأخبرهصاحبهلىارجعثم،الخاتملىإفنظر

)2(.الحياةوبالماءالعلو،بالنشز(1فتأول).قدميتحتماوليملكن

بناللهعبدقام،نفسهلىإالزبيرابندعالما:الحكمبنعوانةوقال

بنعليبناللهلعبيدوقاليده،الزبير)3(بناللهعبدفقبضليبايع،مطيع

فبايع،فقام،فبايع)4(مصعبياقم:اللهعبيدفقال.فبايعقم:طالبأبي

أمرهفيليجدنمصعبا،وبايع،مظيعابنيبايعأنأبى:الناسفقال

صعوبة.

الرحمنعبدونزلقرة،ديرالحجاجنزل:محارببنسلمةوقال

يدي،فيالامراستقر:لحجاجافقال،لجماجماديرالاشعثابن

لاقتلنه)5(.والله،امرهبهوتجمجم

،،ج"بوفي،للسياقأنسبوهو،فتاول:الهامشفيوصححت.فيقال:"أ"في(1)

.فينالد":

.812/:الحمدونيةالتذكرةفيحمدونابنذكرهالخبر2()

"ج".منساقطالزبير"...بننفسهلى"ا)3(

"ج".منساقط"..مصعباللهعبيد"قال)4(

:السعادةدارمفتاحفيالمصنفوذكره6،347/:الطبريتاريخفينحوهانظر)5(

/2.237
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ذكروالمقصود،تنبيهأدنىعليهنبهنا،النفععظيمطويلبابوهذا

والمحبوبة.المكروهةالاسماء

فصل

فلا-لىوتعاتبارك-الربأسماء:بهالإنسانتسميةيمنعومما

وكذلكبالرازق،ولابالخالقولابالصمد،ولابالاحدالتسميةيجوز

لى.وتعاتباركبالربالمختصةالاسماءسائر

تسميتهميجوزلاكماوالظاهر،بالقاهرالملوكتسميةتجوزولا

.الغيوبوعلام،والباطنوالاخر،والأولوالمتكبر،لجباربا

بنيزيدعن،نافعبنالربيعحدئنا:""سننهفيداودأبوقالوقد

وفدلماأنلهء،هانىأبيهعن،شريحجدهعن،أبيهعن،شريحبنالمقدام

الحكم،بابييكنونهسمعهم،قومهمعالمدينةلىإ!يماللهرسوللىإ

؟("الحكمأباتكنىفلم،الحكمواليهالحكمهواللهان":فقال!يم5فدعا

كلافرضي،بينهمفحكمت،آلونيشيءفياختلفواإذاقوميإن:فقال

:قالالولد؟"منلكفماهذا!أحسن"ماع!ور:اللهرسولفقال،الفريقين

:قالشريحع،:قلت؟"أكبرهمفمن":قال،اللهوعبدومسلمةشريحلي

.(1")شريحأبوفانت"

،13/435:القبيحالاسمتغييراستحبابباب،الادبفيداودأبوأخرجه(1)

226،-8/:بينهمفقف!رجلاحكمواإذاباب،القضاةادابفيوالعسائي
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تسمىرجلاللهعلىرجلأغيظ":الصحيحلحديثاذكرتقدموقد

.(1)"الأملاكبملك

حدثنا،المفضلبنبشرحدثنا،مسد؟حدئناداود:ابووقال

بناللهعبدبنمطرفعننضرةأبيعنيزيد،بنسعيدبوسلمة

الله!رسوللىإعامربنيوفدفيانطلقت:أبيقال:قالالشخير،

طولا،عظمناوفضلافضلناوقلنا:("اللهالسيد":فقالسيدنا،أنتفقلنا:

)2(."الشيطانيستجريئكمولاقويكمببعضأوبقولكمقولوا":فقال

عمامنهإخبارهذاقإن)3("ادمولدسيدأنا":!يمقولههذافييناولا

عليهم.وشرفهوفضلهالإنسانيالنوعسيادةمناللهأعطاه

لربهوصففذلكالسيد،بمانه-لىوتعاتبارك-الربوصفوأما

،يرجعونإليهالذيأمرهممالكهوالخلقسيدفإن،الاطلاقعلى

والانسالملائكةكانتفإذا،يصدرونقولهوعن،يعملونوبامره

طرفةعنهغنىلهمليسوملكا،-لىوتعاسبحانه-لهخلقالجنوا

الكبيرفيالطبرانيورواه1/4،2:وا!لحاكم5(،40)برقمحبانابنوصححه

5(466و)465برقم

.(ص)167سبق،فيماتقدم(1)

236.-13/235:التمادحكراهيةفيباب،الادبفيداودأبوأخرجه)2(

قبلعليهالحجروتسليم!ؤالنبينسبفضلباب،الفضائلفيمسلماخرجه)3(

.(2)278برقم4/7821:النبوة
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سبحانه-هوكان،إليهحوائجهموكل،إليهتهمرغباوكل(،عين)1

الحقيقة.علىالسيد-وتعالى

)2(:اللهقولتفسيرفيعباسابنعن،طلحةأبيبنعليقال

سؤدده)3(.كملالذيالسيد:قال<.لضمد>

به.المختصةاللهبأسماءيتسمىأنلاحديجوزلاأنهوالمقصود:

والبصير،،كالسميع:غيرهوعلىعليهتطلقالتيالأسماءوأما

نأيجوزولا،المخلوقعنبمعانيهايخبرأنفيجوز،والرحيم،والرؤوف

لى.تعاالربعلىيطلقكماعليهبطلقبحيثالإطلاقعلىبهايتسمى

فصل

ويس،،طه:مثلوسورر،القرآنبأسماءالتسميةمنهيمنعومما

)4(.السهيليذكره.يس"":بالتسميةكراهةعلىمالكنصوقدوحم،

فغيرع!ي!،النبيأسماءمنوطهيسأن:العواميذكرهماوأما

أثرولا،مرسلولا،حسنيولا،صحيححديثٍفيذلكليس،صحيح

ونحوهاه،ودروحماتم:مثلالحروفهذهوانما،صاحبعن

عين.طرفةفي"ب،ح":في()1

قوله.في"ح":في)2(

.4/2296:والطبري،12/467التفسير:فيحاتمأبيابناخرجه)3(

.266/:للسهيليهشامابنسيرةشرحفيالأنفالروضانظر:(4)
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صل

قولين.علىالانبياءبأسماءالتسميكراهةفيواختلف

.الصوابوهوالاكثرين،قولوهذا،يكرهلاأنه)أحدهما(:

.(1)يكره:(نيالثاو)

حدئنا:الاسماء"منيكرهما"بابفيشيبةأبيابنبكرأبوقال

ذلك!منشراتفعلون:العاليةأبيعن،خلدةأبيعن،دكينبنالفضل

تلعنونهم)2(.ثمالانبياءأسماءأولادكمتسمون

:فقال""الروضفيالسهيليالقاسمأبوحكاهماذلكمنصرحو

الانبياء)3(.بأسماءالتسميكراهةالخطاببنعمرمذهبمنوكان

وماالابتذالعنأسمائهمصيانةقصدالقولهذاوصاحب:قلت

.وغيرهالغضبعندالخطابسوءمنلهايعرض

أسماءاللهلىإالأسماءأحب:المسيببنسعيدقالوقد

4(.الانبياء)

.2243/:لمعاداز[د:انظر(1)

.13452/:القبلةطبعةوفي8،667/:شيبةأبيلابنالمصنف)2(

.266/:للسهيليالانفالروضانظر:)3(

.246-13245/:الجديدةالطبعةوفي8،667/:شيبةبيلابنالمصنفانظر:)4(
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كلالولد،منعشرةلهكانطلحةأن":خيثمةأبيابنتاريخ"وفي

شهيد،باسمتسمىكلهمعشرهب،للزبيروكاننبي،اسم)1(اسمهمنهم

بأسماءتسمينتوالانبياء،بأسماءأسميهمأنا:طلحةلهفقال

نأتطمعولاشهداء،بنييكونأنأطمعنيفاالزبير:لهفقالالشهداء؟

انبياء)2(.بنوكيكون

غلامليولد:قالموسىابيعن"مسلمصحيح"فيثبتوقد

)3(.بتمرةوحنكه،إبراهيم:فسماهع!يوالنبيبهفاتيت

الانبياء.باسماءتسمىمنباب":صحيحه"فيالمخاريوقال

بيألابنقلت:قالإسماعيلحدثنابشر،ابنحدثنانمير،ابنحدثنا

نأقضيولوصغيرا،مات:قاللمجي!؟النبيابنإبراهيمرأيت:أوفى

)4(.بعدهنبيلاولكن،ابنهعاش:نبيلمجي!محمدبعديكون

لهإن":!صالنبيقالإبراهيمماتلماالبراء:حديثذكرثم

"ج".منساقطة)1(

الانفالروض:وراجع.219/:نيالثاالسفر،خيثمةبيأابنتاريخانظر:(2)

.266/:للسهيلي

30916/:ولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادابقيمسلماخرجه)3(

(12)45برقم

الانبياء:باسماءسمىمنباب،الادبكتاب،الصحيحفيالبخارياخرجه()4

.162صتقدمماوانظر.01/557
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")1(.الجنةفيمرصغا

ئم.والصالحينالأنبياءبأسماءالتسميباب":مسلمصحبح"وفي

فقالوا:سالونينجرانقدمتلما:قال،سغبةبنالمغيرةحديثذكر

بكذاعيسىقبلوموسى28[.]مريم/<هرون>ياخت:تقروونإنكم

انهم":فقال؟ذلكعنسالته!شيماللهرسولعلىقدمتفلما!وكذا

)2(."قبلهموالصالحينبأنبيائهميسمونكانوا

نفسه.السابقالموضعفيالبخارياخرجه(1)

برقم31685/:القاسمبابيالتكنيعنالنهيباب،الادابفيمسلمأخرجه)2(

135(.)2
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الثالثالفصل

تقتضيهاخرلمصلحةباسمالاسمتغييرفي

")1(.جميلةأنت":وقال،عاصيةاسمغير!والنبيعمرانابنعن

.برةاسمهاكانزينبأن،هريرةأبيعن،"البخاريصحيح"وفي

)2(.زينب:ع!ي!اللهرسولفسماهانفسها،تزكي:فقيل

عنأبيهعنالمسيببنسعيدحديثمنداود"أبيسنن"وفي

:قال"سهلأنت":قال.حزن:قال؟"اسمكما":قال!النبيأن،جده

حزونة)3(.بعدهسيصيبناأنهفظننتسعيد:قال.ويمتهنيوطاالسهللا،

حيناسيدبيأبنبالمنذرأتىع!ي!اللهرسولأن"الصحيحين"فيو

أسيد:أبو:فقال؟"الصبيأين":فقال،فاقاموهفخذهعلىفوضعهولد،

اسمهولكنلا،":قال،فلان:قال؟"اسمهما":قال،اللهرسولياقلبناه

)4(.المنذر"

يقالكانرجلاأنأخدريبنأسامةعن"سننه"فيداودأبووروى

7(05ص)سبق،فيمايجهتخرتقدم(1)

.01/575:منهأحسنلىإالاسمتحويلباب،الادبكتاب)2(

35.-13/435:القبيحالاسمتغييرفيباب،الادبكتابفي)3(

.(1ص)53سبق،فيمايجهتخرتقدم()4
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؟"اسمكما":فقال!ي!اللهرسولآدواالذينالنفرفيكاناصرم،:له

.(1)"زرعةأنتبل":قال،أصرم:قال

وعتلة،وعزيزالعاصاسم!يواللهرسولوغيرداود)2(:أبوقال

وسمىهشاما،فسماه،وحباب،وشهاب،وغرابلحكموا،وشيطان

:عفرةلها:يقالرضاو،المنبعث:المضطجعوسمى:سلما،حربا

بني:سماهمالزنيةوبنو،الهدىشعب:سماهالصلالةوشعب،خضرة

رشرة.بني:مغويةبنيوسمى،الرشدة

للاختصار.أسانيدهاتركت:داودأبوقال

أبيبنيزيدعنسعد،بنالليثحديثمن"البيهقيسنن"وفي

صاحمبتوفي:قال:الزبيديجزءبنلحارثابناللهعبدعن،حبيب

بنعمروبناللهوعبدعمر،بناللهوعبدأناقبرهعلىفكناغريبا،لي

عمروابنواسم،العاصعمرابنواسم،العاص:اسميوكان،العاص

:قال"اللهعبيدوأنتمفاقبروه،انزلوا"!يو:اللهرسوللنافقال)3(،العاص

فيو[لبخاري353./13:القبيحالاسمتغييرباب،الادبفيداودأبوأخرجه(1)

القلم.دارطبعة65،صالمفرد،الادب

الغلظة"و"العتلة355./13:القبيحالاسمتغييرباب،الادبكتاب"السنن"في)2(

تنبت.لاالتيالارض"و"عفرة.الشيطاناسم"و"حباب.والشدة

"ج".منساقط"لعاص1عمرو..اسميوكان")3(
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.(اسماؤنا)1أبدلتوقدالقبر،منوصعدناأخانا،فقبرنافنزلنا

تسميةيعرفلافانههذا؟ماأدريولا،الليثلىإجيدواسناده

.بالعاصعمرو،ابنولاعمر،بنعبدالله

حدثنابشر،بنمحمدحدثنا"مصنفه":فيشيبةأبيابنقالوقد

مطيع،غيرقريشعصاةمنالإسلاميدركلم:قالالشعبيعنزكريا،

مطيعا)2(.ع!يماللهرسولفسماه،العاصياسمهوكان

حدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثناالمنذر:بنبكرأبووقال

عليعن،هانئبنهانئعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،نعيمأبو

!والنبيفجاء:قالحربا،:سميتهلحسناولدلما:قال-عنهاللهرضي-

فلما"،حسنهو"بل:قالحرباقلنا:؟"سميتموهماابييأروني":فقال

ماابني"أروني:فقال!ي!،النبيفجاءحربا،:سميتهالحسينولد

الثالثولدفلما:قال"هحسينهو"بل:قالحرباقلنا:؟"سميتموه

قلنا:؟"سميتموهماابنيأروني":فقاللمجممالنبيفجاءحربا،:سميته

:هارونولدباسماءسميتهمنيإ":قالثم"،محسنهوبل":قالحربا،

.803-9703/:السننفيالبيهقيأخرجه(1)

مرسل،وهو13.242/:القبلةطبعةوفي8،664/:شيبةأبيلابنالمصنف)2(

39041/صبرا:قرشييقتللابابوال!ير،لجهادافيمسلمالامامووصله

.()1782برقم
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ومسبر"وسبيرسبر"و"وو"ِو)1(

بنالعلاءعن،فضيلبنمحمدحدثنا(":شيبةأبيابنمصنف"وفي

فسماهعزيرا،لجاهليةافيأبياسمكان:قالخيثمةعن،المسيب

)2(.الرحمنعبدلمجيم:اللهرسول

المنذر،بنإبراهيمحدثنا(")3(:الادب"كتابفيالبخاريوقال

سعيدبنالرحمنعبدابنحدثني:قال،الحباببنيزيدحدئنا

سعيدا.!:اللهرسولفسماه-الصرماسمهوكان-المخزومي

قالابزى،بنالحارثبناللهعبدحدئنا،سنانبنمحمدحدثنا

لمجماللهرسولمعشهدت:قالأبيهاعنمسلمبنترائطةاميحدثتني

أنتبل"لا،:قال.غراب:قلتايسمك؟"ما":ليفقالحتئئا،

،2951،462/:الرسالةطبعةفيو،1/89حمد:ألاماما:أيضاوأخرجه(1)

طبعة)5896(برقمحبانوابن)823(،برقمالمفردالادبفيوالبخاري

وانظر:.الذهبيفقه1وو3651/:لحاكماوصححه،6166/:لبيهقي1و،الرسالة

.852/الزوائد:مجمع

الاماموأخرجه،13/923:القبلةطبعةوفي،8475/:شيبةبيألابنلمصنفا)2(

:المستدركفيلحاكم1و)5828(برقمحبانابنوصححه،4187/أحمد:

بأسانيدأحمد51رو":805/المجمعفيالهيثميوقالهالذهبيووافقه4276/

".لارسالاالاوليينالروايتينظاهرلكن،الصحيحرجاللهارجا

القلم.دارطبعة67ص،للبخاريلمفرداالادب)3(
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مسلئم")1(.

فصل

أخرىلمصلجةيكونفقدوكراهته،لقبحهيكونالاسمتغتيرأنوكما

عندمنخرج:يقالنو،التزكيةكراهة،بزينببرةاسمغيركما،حسنهمع

)2(.الحديثفيذكركمالا.:فيقول؟برةعندكنت:يقالأو،برة

فصل

فيكما،طابةفسماها:يثربوكان،المدينةاسم!والنبيوغير

حتىتبوكمنلمجماللهرسولمعأقبلنا:قالحميدأبيعن"الصحيحين"

)3(.طابةهذه:فقال،المدينةعلىأشرفنا

اللهرسولسمعت:قال،سمرةبنجابرعن:"مسلمصحيح"وفي

")4(.طابةالمدينةسمىاللهإن":يقولع!يم

برقملجامعاضعيف،الموضعينفينيالالباوضعفه.68صالمفرد،الادب(1)

.13/535:تعليقاداودأبوورواه(.134و132)

.01/575:منهأحسنلىإالاسمتحويلباب،الادبكتاب،البخاريصحيح2()

.2442/:لمعادازادوانظر:

فيومسلم()187برقم،طابةالمدينةباب،المدينةفضائلفيالبخاريأخرجه)3(

.21101/:ونحبهيحبناجبلأحدباب،الحج

.()1385برقم،27001/:شرارهاتنفيالمدينة،باب،الحجفيمسلمأخرجه()4

291



تسميتهااللهحكىوانما،شديدةكراهة"يثرب"تسميتها:ويكره

مرضقلوبهمفواتذينائمعفمونيقولل!د:>فقال،المنافقينعن"يثرب"

مقاملايثزلطياأهلمنهمطايفهقالت!د!ورشوله،إلاغىددااللهوعدناما

-صصصصِورءِصص،،2ِ،ء،ٌء.صِج
نبعوفئوما!بيوتناعورةإنيقولونالنئمنهمفريقديدسئذنفازجعولكم

.[-1213/]الاحزاب(ايمرلاف!لرليون

أنهسعيد،بنيحمىعن،مالكحديثمنالنسائي")1(:اسنن"وفي

:يقولهريرةأباسمعت:يقوليساربنسعيدالحبابأباسمعت:قال

:يقولون،القرىتاكلبقرية)2("امرت:يقولع!م!داللهرسولسمعت

الحديد".خبثالكيرينفيكماالناستنفيلمدينهاوهي،يترب

فيالبخاريأخرجهلحديثوا.6043/و،2482/:للنسائيالكبرىالسثن(1)

فيومسلم،13/174:خبثهاتنفيوأنهاالمدينةفضلباب،المديعةفضائل

مالكالامامورواه(،)1382برقم،27001/:خبثهاتنفيالمدينةباب،لحجا

.2431/منها:والخروجالمدينةسكنىباب،لجامعاكتابالموطا،في

"ج".منساقطة)2(
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الرابعالفصل

فلانبابيلمولوداتكنيةجوازفي

الناسأحسنع!يمالنبيكان:قالأنسحديثمن"الصحيحين"في

"يا:لهيقولجاءإذاع!ي!النبيوكانعمير،أبو:لهيقالأخليوكانحلقا

كانأظنه:الراويقال.-بهيلعبكانلنغير-النغير"فعلما!عميرأبا

فطيما)1(.

يكنىكانهريرةوأبو،حمزةبأبيلهيولدأنقبليكنىانس!وكان

.ذاكإذولدلهيكنولم،بذلك

الزبير،بناللهعبدوهو،اللهعبدبامتكنىأنلعائشة!يمالنبيواذن

لحديثلا)2(،الصحيحهوهذابكر.أبيبنتأسماءأختهاابنوهو

به،وكتاها،اللهعبدفسماهسقظا،!يمالنبيمنأسقظتأنهارويالذي

582،/01:جلالريولدأنوقبلللصبيالكنيةباب،الادبفيالبخاريأخرجه(1)

برقم،32916/:ولادتهعندالمولودتحنيكاستحبابباب،الادابفيومسلم

(051.)2

عن13/372:تكنىالمرأةقيباب،الادبكتاب،السننفيداودابواخرج)2(

كل،اللهرسوليا:قالتانها-عنهااللهرضي-عائشةعنابيهعنعروةبنهشام

مسد؟:قالاختها.ابنيعني"عبداللهبابنكفاكتني":قال،كنىلهنصواحبي

عبدالله.باميمنىفكانت:قالالزبير،بنعبدالله
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يصح)1(.لاحديثفانه

بكرلابييكنولم،أولادهبغيرأولادلهالذيالرجلتكنيةيجوزو

ذر،اسمهابنذرلابيولاحفم!،اسمهابنلعمرولابكر،اسمهابن

وكذلك)2(،سليمانأبايكنىوكان،سليماناسمهابنلخالدولا

يكونأنالتكنيةجوازمنيلزمفلا.يحصىانمناكثروهو.سلمةأبو

أعلم.واللهالولد)3(،ذلكباسميكنىنولاولد،له

)1(

)2(

)3(

حديثمن(4)17برقم991ص"والليلةاليومعمل"فيالسبيابنأخرج

كي!اللهرسولمنأسقطت":-عنهااللهرضي-عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

".عبداللهبأمنيوكنا،عبداللهفسقاهسقطا

".موضوعحديثهذا":وقال2557/:الموضوعاتفيلجوزياابنوذكره

المحبر،بنداودإسنادهفي":4471/لحبير"االتلخيص"فيحجرابنوقال

بنهشامعنمعمر،عنمصنفهفيعبدالرزاقروى"وقد:قالثم."كذابوهو

حتىعبداللهأم:لهايقالفكان،عبداددهأمع!مكناهاالنبيأن:أبيهعن،عروة

عائشة:عنابيهعنهشامعنآخروجهمننيالطبراوروى.تسقطولم،ماتت

فيهلحديثاوهذا..سقطولاولد،لييكنولم،عبداللهأملمجي!النبيكناني

المحبر".بنداودروايةيضعفمماكلهوهذا،إسنادهفياختلاف

"."جمنساقطة.سليمانأبايكنىوكان

فيالتحققلا،لحالاثانيفياصلاسيصيرأنهالتقاؤلبهيريدونالناسفإن

.1/412الصغار:أحكامجامعانظر:.لمحالا
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:قالكما،لهواكرامللمكنى،وتفخيمتكبير)1(نوعوالتكنية

)2(اللقبوالسوأةأولقبه،ولالاكرمهاناديهحيناكييه

)ب،ج(:تكثير.)1(في

،4611ص،للمرزوقيلحماسةاديوانشرحفيوهو،الفزاريينلبعضالبيت)2(

ني:الاشمووشرح،9141/:الادبخزانةوفي،2114/:النحويةوالمقاصد

اللقبا.السواة:لحماسةاورواية.1/422

691



لخامساالفصل

للأملا،للأبحقالنسميةأنفي

تسميةفيتنازعااذاالابوينوان،الناسبينفيهنزاعلامماهذا

هذا.علىتدلكلهاالمتقدمةوالأحاديث.للأبفهيالولد،

لى:تعاقال،فلانابنفلان:فيقال،لامهلالابيهيدعىأنهكماوهذا

5[./]الاحزاب(لئةعندهوأقسطلألايهمادعوهم>

والتسمية،النسبفيأباهويتبع،والرقلحريةافيأمهيتبعو]لولد

فالتعريفدينا.أ!لويهخيرالدينفيويتبع،والمنسوبللنسبتعريف

!كفي!:النبيقالوقد،الاملىالا،الابلىاوذلك،والعقيقةكالتعليم

ابنهالرجلوتسمية(.)1"ابراهيمأبيباسمفسميتهمولودلليلة1ليولد"

غلامه.كتسمية

.(1ص)53سبق،فيمايجهتخرتقدم(1)
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السادسالفصل

واللقبوالكنيةالاسمبينالفرقفي

أمرفيتفترقفانهابها،المدعوتعريففياشتركتوإنالثلاثةهذه

منهما:واحدايفهملاأوذما،أومدحايفهمأنإماالاسمأنوهواخر،

اللهقالولهذا،الذمفياستعمالهوغالب.اللقبفهوذلكأفهمفان

.[11/]الحجرات(لفمببالأشنابزوأ:>ولالىتعا

وأفيهسواءكان،يكرههبماالانسانتلقيبتحريمفيخلافولا

والاصم،والاشتر،،كالاعمشبهواشتهر،بذلكعرفإذاوأما،يكنلم

وحديثا،قديماالعلمأهلألسنةعلىاستعمالهاضطردفقد،والاعرج

أحمد.الإمامفيهوسهل

الرجلعنسئلحنبلبنأحمدسمعت"":مسائله"فيداودأبوقال

سليمان:يقالأليس:قال؟يكرههولابهإلايعرفلا،اللقبلهيكون

بأساهبهيرىلاكأنه؟لطويلوحميدالاعمش،

فيه.فرخص،اخرىمرةعنهاحمدسالتداود:أبوقال

،يزعمون:الفضيلقال.الاعمش:يقولأنيكرهأحمدكان:قلت

.(1")سليمان:يقولكان

.-283284صداود،لابيأحمدالاماممسائلانظر:(1)
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الكنية،فهو،أمأوبابصدرفإنذما،ولامدحايفهملاأنواما

وعمرو.كزيد،،الاسمفهو،بذلكيصدرلموان،فلانموفلانكأبي

تهم.مخاطبامداروعليه،العردبتعرفهكانتالذيهووهذا

لمفانهم،الدولةوبهاء،الدولةوعز،الدينوعز،الدينفلانوأما

العجم.قبلمنهذاآدىوانما،ذلكيعرفونيكونوا

991



السابعالفصل

بكنيتهوالتكنيءلمجي!نبيناباسمالتسميةحكمفي

جمعاوإفرادا

هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدحديثمن("الصحيحين"فيثبت

.(1)"بكنييييمنواولاباسمي"تسموا:!يمالقاسمأبوقال:قال

باسميتسموا"تج!يو:النبيقولباب(":صحيحه"فيالبخاريوقال

)2(.!شي!النبيعنأنسقاله"بكنميهيولايمنوا

:قالجابرعن،لمساعن،حصينعن،خالد:حدثنامسد؟حدثنا

!مالنبيتسألحتىتكنهلافقالوا:،القاسمفسماهغلاممنالرجلولد

)3(."بكنييهيتكنواولاباسمي"تسموا:فقال

المنكدر،ابنسمعت،سفيانحدثنامحمد،بناللهعبدحدثنا

فقلنا:،القاسمفسماهغلاممنالرجلولد:يقولاللهعبدبنجابرسمعت

571،/01":باسميسموا""شي!:النبيقولباب،الادبفيالبخارياخرجه(1)

القاسم:بابيالتكنيعنالنهيباب،الادبفيومسلم،اخرىمواضعوفي

2(.134)برقم،31684/

السابق.الموضعفيالبخاري)2(

السابق.الموضعفيالبخارياخرجه)3(

002



ذلك،لهفذكرع!ي!النبيفائىعينا،ننعمكولاالقاسمبابيممنيكلا

1(.)"الرحمنعبدابنكاسم":فقال

جرير،اخبرنا،راهويهبنإسحاقحديثمن:("مسلمصحيح"وفي

غلاممنالرجلولد:قالجابرعنالجعد،أبيبنلمساعنمنصور،عن

!ص،اللهرسولباسمتسميندعكلا:قومهلهفقالمحمدافسماه

،غلامليولد!اللهرسوليا:فقال،ظهرهعلىحاملهبابنهفانطلق

ع!يم،اللهرسولباسمتسميندعكلا:قوميليفقالمحمدا،فسميته

قاسمأنافإنمابكنيتي،تكنواولاباسميتسموا":عقي!اللهرسولفقال

(")2(.بينكمأقسم

عن،الفزاريمروانعن،كريببيأحديثمن"صحيحه"وفي

إليهفالتفت،القاسمبايا:بالبقيعرجلارجلنادى:قالأنسعنحميد،

فقالفلانا،دعوتإنما،أعنكلمإنياللهرسوليا:فقالع!يم.اللهرسول

")3(.بكنميهيتكنواولاباسميتسموا"ع!ي!:اللهرسول

التسميجوازعلىإجماعهمبعدالبابهذافيالعلماهلفاختلف

نفسه.الموضعفيومسلمالبخارياخرجه(1)

برقم،36821/:القاسمبابيالتكنيعنالنهيباب،الادبفيمسلمأخرجه(2)

133(.)2

السابق.الموضعفيمسلمأخرجه)3(
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اسمهبينلجمعايكره)إحداهما(:،روايتانحمدأقعنلمجف:باسمه

.يكرهلمأحدهماأفردفان،وكنييه

وأالاسملىإجمعهاسواء،بكنيتهالتكنييكره(:و)الثانية

.(1فردها)ا

العباسأباسمعت:لحاقطااللهعبدأبوأخبرنا:البيهقيوقال

سمعت:يقولسليمانبنالربيعسمعت:يقوليعقوببنمحمد

محمدااسمهكان،القاسمبابييكتنيأنلاحديحللا:يقولالشافعي

)2(.طاووسعنهذاقولهمعنىوروي.غيرهأو

القاسم،بأبيأحديتكنىأنيكرهسيرينابنوكان:السهيليقال

يكن)3(.لمأومحمدااسمهكان

وكيعقال.التحريمعلىلاالكراهةعلىالنهيهذا:طائفةوقالت

وإنالقاسمبأبيالرجليكنىأنيكرهأكانلمحمد:قلت:عودقابنعن

نعم.:قالمحمدا؟اسمهيكنلم

-2434/:لمعادازاد:وانظر.3012/:صالحابنهروايةحمد،أالاماممسائل(1)

.رواياتأربعذكرفقد348

.9903/:البيهقيسننانظر:2()

.266/:للسهيليالأتفالروض)3(
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أباالرجليكنىأنيكرهونكانوا:سيرينابنعنعونابنوقال

نعم)1(.:قالمحمدا؟اسمهيكنلموإنالقاسم

أحاديثوبينبينهجمعاالكراهةعلى)2(النهيحملويتعينقالوا:

ذلك.فيالاذن

منسوخة.النهيوأحاديث.مباجذلكبل:أخرىطائفةوقالت

،!
محمدحدثناالنفيلي،حدثنا:"سننه"فيداودأبورواهبماواحتجوا

اللهرضيعائشةعن،شيبةبنتصفيةجدتهعنالحجبي،عمرانابن

قدنيإ!اللهرسوليا:فقالتع!م،النبيلىإامرأةجاءت:قالتعنها

تكرهأنكليفذكر،القاسمأباوكنيتهمحمدا،فسميتهغلاما،ولدت

!كنيتيحرمالذيما"او"كنميهيوحرماسمياحلالذيما":فقال.ذلك

")3(.؟اسميوأحل

عن،عوانةأبو-حدثنا،الحسنيبنمحمدحدثنا:شيبةأبيابنوقال

338./4:/للطحاويالآثارنيمعاشرحإنظر:(1)

العهي.حملوسقيان":"أ،جفي)2(

والامام13/0،37بينهما:لجمعافيالرخصةباب،ألادبفيداودأبوأخرجه)3(

حديثوهو90.31/:والبيهقي،14/094:الرسالةطبعةوفي،6135/أحمد:

وابن3،672/:"الاعتدالميزان"فيالذهبيئمتنهثكارةعلىنصوقدمنكر،

382./9"التهذيب"فيحجر
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وكان،عائشةأختابنالاشعثبنمحمدكان:قالإبراهيمعن،مغيرة

)1(.القاسمأبايكنى

بنالعزيزعبدحدثنابكار،بنالزبيرحدثنا:خيثمةأبيابنوقال

بنهشاملاللىمو-حفصبناسامةحدثني:قال)2(،الاودياللهعبد

أبناءمنأربعةأدركت:قال،الزهريحفصبنراشدعن-زهرة

القاسم:اصباويكنىمحمدايسمىمنهمكل!يم،اللهرسولاصحاب

بنومحمد،الصديقبكرأبيبنومحمد،اللهعبيدبنطلحةبنمحمد

)3(.وقاصأبيبنسعدبنومحمد،طالبأبيبنعلي

كان:قالإبراهيمعن،مغيرةعنجريرحدثنا،بيأوحدثنا:قال

بها،يكنىالاشعثبنمحمدوكان،القاسمأبايكنىعليبنمحمد

ذلك)4(.تنكرفلاعائشةعلىويدخل

القاسم؟بأبي)ويكنىمحمداسمهعمنمالكوسئل:السهيليقال

محمد؟(*5(واسمهالقاسمأباابنكأكنيت:لهفقيلبأسا.بهيرفلم

ولانهيا،ذلكفياسمعولمبها،يكنونهأهلهولكنبها،كنيتهما:فقال

.246-13/247:القبلةطبعةوفي،8048/:شيبةأبيلابنالمصنف(1)

الاويسي.:خيثمةبيألابنالتاريخفي)2(

.219/:التاريخفيخيثمةأبيابنأخرجه)3(

السابق.المرجع(4)

ا"."منساقطالقوسينبينما)5(
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1(.باسا)بذلكأرى

يجوزو،والاسمالكنيةبينلجمعايجوزلا:أخرىطائقةوقالت

منهما.واحدكلافراد

بنمسلمحدثنا"سننه"فيداودأبورواهبماالفرقةهذهواحتجت

من":قالمج!ي!النبيأنجابرعنالزبيرأبيعنهشامحدثنا،إبراهيم

يتسمىفلابكنيتيتكنىومنبكنجيي،يتكنىفلاباسميتسمى

)2("
باسمي

عن،سفيانعن،وكيعحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

:قال،عفهعن،عمرةأبيبنالرحمنعبدعن،الجزري)3(عبدالكريم

)4(."وكنيتياسميبينتجمعوالا":ءلمجي!اللهرسول:قال

طلحةآلىولد،لماطلحةبنمحمدإن:وقيل:خيثمةأبيابنوقال

2.66/:للسهيليالانفالروض(1)

365،/13:بينهمايجمعلاأنرأىفيمنباب،الأدبفيداودأبوأخرجه(2)

وكنيتهع!م!مالنبياسمبينلجمعاكراهيةفيجاءماباب،الادبفيوالترمذي

".الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:وفال(2284)برفم

.السلامعبد:"أ،ج"في)3(

وفي253،/13:القبلةطبعةوفي8،672/:المصنففيشيبةابيابنأخرجه()4

الرسالة:طبعةوفي2433/أحمد:الإماموأخرجه(،)537برفمأيضامسنده

.1/701سعد:وابن581()4برقمصحيحهفيحبانوابن366،/51
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له،تجمعهمالا":فقال؟القاسمأباأكنيهمحمد،اسمه:فقالعقيمالنبي

.(1)"سليمانأبوهو

لاجل،بحياتهمخصوصذلكعنالنهي:أخرىطائفةوقالت

.يدعوهأنهفيظن،بذلكغيرهدعاءوهو،لاجلهالنهيوردالذيالسبب

بكرأبوحدثنا:("سننه"فيداودأبورواهبماالفرقةهذهواحتجت

عنمنذر،عنفطرٍ،عن،أسامةأبوحدثناقالا:،شيبةبيابناوعثمان

ولدإن!اللهرسوليا:-عنهاللهرضي-عليقال:قال،الحنفيةبنمحمد

نعم")2(.":قالبكنييك؟كييهوباسمكأسميهولد،بعدكلي

أوش!:أبيابنسألت(:الادب)كتابفيزنجويهبنحميدوفال

لىإفاشار؟واسمهع!يمالنبيكنيةبينيجمعرجلفييقولمالككانما

أباوكناهمحمداسماه.مالكبنمحمدهذا:فقالمعنا،جالسشيخ

ناكراهيةلمج!النبيحياةفيذلكعنلهيإنما:يقولوكان،القاسم

بأسفلااليومفأما،ع!النبيفيلتفت،وكنيتهباسمهأحديدعى

)3(.بذلك

.219/:التاريخفيخيثمةأبيابنأخرجه(1)

-13/368بينهما:لجمعافيالرخصةباب،الادبكتابقيداودأبوأخرجه2()

وكنيتهبم!ي!النبياسمبينلجمعاكراهيةفيباب،الادبفيلترمذيو936،

.9903/:والبيهقي،"صحيححسنحديثهذا":وقال)2843(برقم

90.31/:السننفيالبيهقيعنهنقله)3(
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ولم،حياتهفيبكنيتهأحديدعىأنكرهإنما:زنجويهبنحميدقال

ذهبقبضفلما،باسمهيدعوهاحديكادلالانه،باسمهيدعىأنيكره

الاسملهيجمعأنبعدهولدلهولدإنلعليأذنأنهترىألا،ذلك

محمدمنهمبينهما،جمعواالصحابةوجوهأبناءمننفراوإن؟والكنية

أبيبنسعدبنومحمد،طالبأبيبنجعفربنومحمدبكر،أبيابن

المنذر)1(.بنومحمد،حاطببنومحمد،وقاص

عليالاصبهاني،]أناابنحدثنا":تاريخه"فيخيثمةأبيابنوقال

اللهرسولقال:قال،الحنفيةابنعنمنذر،عنفطر،عن[)2(،هاشمابن

بكنميهي"وكنهباسميفسمهولد)3(بعديلكسيولدانه"[:]لعليئعفيم

)4(.لعلي!يماللهرسولمنرخصةفكانت

ماخذ:ثلاثةوللكراهة

ع!سوالنبيأشاروقد،لهيصلحمنلغيرالاسممعنىإعطاء)أحدها(:

نفسه.السابقالمصدر(1)

التاريخ.منالموضعينفيالقوسينبينما)2(

التاريخ.فيليست)3(

عساكر:ا!نأخرجهطريقهومن،2133/:التاريخفيخيثمةبيأابنأخرجه(4)

وهو.11/182:التاريخفيوالخطيب،554/سعد:ابنخرجهو54،033/

خلدوند.بغداد،تاريخزوائد:وانظر.4511/:السيرفيالذهبيقالكمامرسل

56-825/:لاحدبا
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")1(.بينكماقسم،قاسماناانما":بقوله،العلةهذهلىإ

كقسمةيقسميكنلم،بقسمتهلىتعاربهأمرمابينهميقسمع!يمفهو

شاؤوا.منويحرمونشاووامنيعطؤنالذينالملوك

لىإأشاروقد،والدعوةالمخاطبةوقتالالتباسخشيةو)التاني(:

:فقالأعنك،لم:الداعيقالحيثالمتقدمأنسحديثفيالعلةهذه

)2(."بكنيتيتكنواولاباسميتسموا"

زوالمعاوالكنيةالاسمفيالواقعالاشتراكفيأنو)الثالث(:

أحدينقشأننهىكما،والكنيةبالاسموالتمييزالاختصاصمصلحة

كنقشه)3(.تمهخاعلى

موته.وبعدحياتهفيكنيتهمنالرجليمنع:الاولالمأخذفعلى

حياته.بحالالمنعيختص:الثانيالمأخذوعلى

والاسمالكنيةبينلجمعباالمنعيختص:الثالثالمأخذوعلى

لا.هماأحدإفراددون

أعلم.والله،الثلاثةنيالمعاهذهعلىتدورالبابهذافيوالاحاديث

2(105ص)سبق،فيمايجهتخرتقدم(1)

.(002ص)،سبقفيماانظر2()

كنيته.:""بفي)3(
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التامنالفصل

و[حداسممنبأكثرالتسميةجو[زفي

الواحدالاسموكانوالتمييز،التعريفبالاسمالمقصودكانلما

أولى.عليهالاقتصاركانذلك،فيكافيا

وكنيةاسملهيوضعكماواحد،اسممنبأكثرالتسميةويجوز

ولقب.

كانتفلما،رسولهسماءوكتابهسماءولىتعاالربأسماءماو

تكثيربابمنبل،البابهذامنتكنلموالثناءالمدحعلىدالةنعوتا

الأتي>وبئه:لىتعااللهقال،وفضلهوعظمتهالمسمىلجلالةالاسماء

18[.]الاعراف/(بهآعوهفذلحسنئ

اللهرسولقال:قالمطعمبنجبيرحديثمن":الصحيحين"وفي

الذيالماحيوأناأحمد،وأنامحمد،أناأسماء:خمسةلي:"!ي!

وأنا،قدميعلىالناسيحشرالذيشرالحاوأناالكفر،بياللهيمحو

)1(.نبي"بعدهليس[لذيالعاقب

20،27/ىشي!:الرسولأسماءفيجاءماباب،المناقبفيالبخاريأخرجه(1)

)2354(.برقم31828/:!ث!عحأسمائهفيباب،الفضائلفيومسلم
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بنعاصمعنبكر،أبوحدثناعامر،بنأسودحدثناأحمد:الإماموقال

أنا":يقوللمجؤاللهرسولسمعت:قالحذيفةعن،وائلأبيعن،بهدلة

.(1")لفلآحماونبيالتوية،ونبيشر،والحالمقفي،واوأحمد،محمد،

عن،المسعوديحدثنا،هارونبنيزيدوحدثناأحمد)2(:قال

اللهرسوللناسمى:قال،موسىبيأعن،عبيدةبيأعن،مرةبنعمرو

محمد،أنا":قال،نحفظهلمماومنها،حفظناهمامنهاأسماء،نفسه!!ي!

مسلمرواه."لملاحماونبي،التوبةونبيشر،والحالمقفي،واواحمد،

")3(.صحيحه"في

وعشرينثلاثة!ؤ،اللهلرسول)4(فارسابنلحسيناأبووذكر

الرحمة،ونبي،والمقفي،والعاقب،والماحيوأحمد،محمد،اسما:

والضحوك،والنذير،والمبشر،والشاهد،،الملاحمونبي،التوبةونبي

لمصطفى،وا،لخاتموا،لامينوا،والفاتح،لمتوكلوا،والقتال

.(5شر)لحاوا،سملقاوا،لأميوا،لنبيوا،لرسولوا

محققه:قال.38436/:الرسالةطبعةوفي،5504/احمد:الاماممسند(1)

.لغيرهصحيح

4.593/المسند:في)2(

2355(5)برقم31828/ع!م!ر:أسمائهفيباب،الفضائلكتاب)3(

.93-03صومعانيها"،ييه!ماللهرسولأسماء"كتابهفي(4)

."ب"أ،منساقط.لحاشرا(5)
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التاسعالفصل

لمسمىباالاسممعنىارتباطبيانفي

)1(:وجوهمنذلكعلىيدلماتقدموقد

الحزونة.تلكفينا)2(زالتما:المسيببنسعيدقولأحدهما:

)3(.بحزنالجدتسميةمنحصلتالتيوهي

احترقوا)4(.فقدأهلكأدرك:شهاببنلجمرةعمرقولتقدموقد

التيتلكالشاةيحلبأنمرةوحربااسمهكانمن!ي!النبيومنع

حلبها)5(.أراد

علىوهوإلاقبيحا،اسماترىأنفقل)6(جدا،كثيرةذلكوشواهد

:السعادةدارمفتاجوقي342،-2336/المعاد:زادفيالمصنفكتبهماراجع(1)

/2952-026.

من"أ".ساقطة)2(

بعدها.وماص)175(سبق،فيماانظر)3(

ص)68(5سبق،فيماانظر)4(

ص)67(.سبق،فيماانظر)5(

فقد.:"ح"في)6(
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،كماقيل)1(:قبيحمسمى

لقبهفيفكرتإنومعناهإلالقبذاعيناكأبصرتأنوقل

تضعأنالنفوسيلهموقدرهقضائهفيبحكمته-سبحانه-والله

،ومعناهاللفطبينلىتعاحكمتهلتنايسبمسمياتها،حسبعلىالاسماء

ومسبباتها)2(.الأسباببينتناسبتكما

أدريلا،الاسمأسمعوأنادهربيمرولقد:جنيابنالفتحأبوقال

منه.قريبأوبعينهذلكهوفاذا،أكشفهثم،لفظهمنمعناهفاخذمعناه

ناو:فقال-روحهاللهقدس-تيميةابنالاسلاملشيخذلكفذكرت

كثيرا)3(.ذلكلييقع

وعصيةلها،اللهكفروغفار،اللهسالمهااسلم"ع!يم:قولهتقدموقد

)4(."ورسولهاللهعصت

كرهع!يمالنبييديبينوقف-حمزةقاتل-وحشيأسلمولما

")5(.عنيوجهككيب":وقالوفعلهاسمه

ص)68(.،سبقفيماانظر(1)

"أ".منساقطة)2(

.471صالافهامجلاءفيو،1/661الفوائد:بدائعفيأيضاذلكلمصنفاذكر)3(

.(ص)176،سبقفيماانظر(4)

:-ععهاللهرضي-عبدالمطلببنحمزةقتلباب،المغازيفيالبخارياخرجه)5(

/7.367
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تناسبها،اسماءتستدعيالقبيحةوالافعالفالاخلاق:لجملةوبا

أسماءفيثابتذلانأنوكماتناسبها،أسماءتستدعيضدادهاو

لمج!ي!:اللهرسولسميوما،الاعلامأسماءفيكذلكفهو،الاوصاف

الحمدلواءكانولهذافيه،الحمدخصاللكثرةإلاحمدومحمدا

أمرولهذا،لىتعالربهحمداالخلقأعظموهو،الحمادونمتهو،بيده

فإن)1(،"أسماءكمحسنوا":فقالالاسماء،بتحسينع!م!راللهرسول

فعلعلىاسمهيحملهوقد،اسمهمنيستحيقدالحسنالاسمصاحب

تناسبهم،أسماوهمالسفلاكثرترىولهذا،يضادهماوتركيناسبهما

التوفيق.وبادثه،تناسبهمأسماوهمالعليةكثرو

.(1ص)63،سبقفيماانظر(1)
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شرالعاالفصل

تهمبامهالابابائهمالقيامةيوميدعونلخلقاانبيانفي

ونص،الصريحةالصحيحةالسنةعليهدلتالذيالصوابهوهذا

يدعى:باب")1(:صحيحه"فيفقال،وغيرهكالبخاري،الائمةعليه

بأمهاتهم.لابابائهمالقيامةيومالناس

"اذالمجي!:اللهرسولقال:قالعمر،ابنحديثالبابفيساقثم

يوملمح!لواغادرلكليرفع،القيامةيوموالاخرينالأويين،اللهجمع

")2(.فلانبنفلانغدرةهذه:فيقال،القيامة

اللهرسولقال:قالالدرداءبيأعنجيد،بإسنادداود"بيأ"سننوفي

فحسنواابائكم،وأسماءباسمائكمالقيامةيومتدعونإنكم":ع!يم

")3(.ي!سماءدم

تهم.بأمهايدعونأنهمالناسبعضفزعم

من"الطبرانيمعجم"فيوهويصح،لابحديثذلكفيواحتجوا

"د".منساقط"صحيحهفي..ه"الصريحة(1)

فيمسلمخرجهو،01/563:بآبائهمالناسيدعىباب،الادبكتابفي)2(

.()1735برقم39135/الغدر:تحريمبابلجهاد،ا

.(1ص)63،سبقفيماانظر)3(
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فسويتم،اخوانكممنأحدماتاذا":!يمالنبيعن،أمامةبيأحديث

بنفلانيا:ليقلثم،قبرهرأسعلىأحدكمفليقم،قبرهعلىالتراب

:يقولفانه!فلانةبنفلانيا:يقولتم،يجيبهولايسمعهفانه!فلانة

لمفانإللهرسوليا:رجلفقال:وفيه.لحديثا."..اللهيرحمكارشدنا

حواء")2(.ابنفلانياحواء،امهالىفلينسبه":قال؟أمه(1اسم)يعرف

كالمنفي،أبيهمنثابتانسبهيكونلاقدفالرجلوأيضاقالوا:

بأبيه؟يدعىفكيفالزنا،وولد،باللعان

وأما.لحديثباالعلمأهلباتفاقفضعيف،لحديثاأما:والجواب

فالعبدالدنيا،فيبهيدعىبمايدعىفانه،أبيهجهةمننسبهانقطعمن

أعلم.والله.الموأبمنالدنيافيبهيدعىبماالاخرةفييدعى

"أ".منساقطة)1(

الهيثمي:قال0أخرىمواضعوفي8892/الكبير:المعجمفيالطبرانيأخرجه)2(

الزوائدمجمعانظر:".اعرفهملمجماعةسندهوفيالكبير،فيالطبراني"رواه

المناروفي1/523المعاد:زادوفي-ترىكما-هناالمصنفوضففه.354/

والفتوحات،136-2135/الحبيرالتلخيص:بوقارن.136صالمنيف

.4691/:الصديقيعلانلابنالربانية
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التاسحالباب

وأحكامهلمولوداختانفي

فصلا:عشرأربعةوفيه

.ومسماهواشتقاقهلختانامعنىفي:الأولالفصل

.بعدهمنوالانبياءلخليلاإبراهيمختانفي:تيالثاالفصل

.الفطرةأصلمننهو،مشروعيتهفي:الثالثالفصل

وجوبه.فيالعلمأهلاختلاففي:الرابعالفصل

.الوجوبوقتفي:الخامسالفصل

هل،الولادةمنالسابعفيالختانفياختلافهمفي:السادسالفصل

الفريقين.وحجةلا؟أم،مكروههو

.وقوائدهلختاناحكمةبيانفي:السابعالفصل

.لختانافييؤخذالذيالقدربيانفي:الثامنالقصل

والانثىالذكريعمحكمهأنفي:التاسعالفصل

.الختانوسرايةالخاتنجنايةحكمفيشر:العاالفصل

وامامته،،وصلاته،طهارتهفيالاقلفأحكامفيعشر:الحاديالفصل

وشهادته.
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لوجوبه.المسقطاتفيعشر:الثانيالفصل

ولدوهل،فيهوالاختلافع!ي!،نبيناختانفيعشر:الثالثالفصل

ختن.ومتى،الولادةبعدختناومختونا،

القيامةيومالناسيبعثلاجلهاالتيالحكمفيعشر:الرابعالفصل

مخنونين.غيرغرلا
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الأولالفصل

واشتقاقهمعناهبيانفي

بهويسمى،والقتالكالنزالمصدروهو،الخاتنلفعلاسم:الختان

وجب،الختانانالتقىاذا":لحديثاومنهأيضا،الختنموضع

ختنا،الغلامختنت:يقالخفضا.الانثىحقفيويسمى")1(.الغسل

وغيرأيضا.إعذاراالذكرفيويسمىخفضا،لجاريةاوخفضت

أيضا)2(.لهماالاعذار:يقالوقد.قلفوأغلفيسمىالمعذور:

لجاريةاعذرتعبيد)4(:ا"بوقال)3(:"الصحاح"في:قال

تهما.أعذر،وكذلكختنتهما،:عذراهماأعذر،والغلام

لجارية.اخفضتوالاكتر:قال

تقطع.التيلجلدةاهي،والغرلةوالقلفة

والامام،1/991:الغسلوجوبفيجاءماباب،الطهارةفيماجهابنأخرجه(1)

6.923/المسعد:فيأحمد

لابنالعربولسان،للأزهرياللغةوتهذيب،فارسلابناللغةمقاييسانظر:)2(

(.وخفضوعذر،،)ختنالاثير:لابنالنهايةمنظور،

.003-7992/:اللغةتهذيب:وانظر2.973/:للجوهريالصحاج)3(

3.989/:المصنفالغريب:كتايهفيعبيدأبيقول()4

921



قلفتهفسختالقمرفيولدإذاالغلامأنالعربوتزعمقال)1(:

لمختون.كافصار

الذيوهو،الحشفةأسفلعلىالمستديرلحرفاهو:الرجلفختان

حكم،ثلاثمائةمناكثرعليهفيترتب،الفرجفيتغتيبهعلىالاحكامترتبت

)2(.أحكامثمانيةإلاأربعمائةفبلغتبعضهمجمعهاوقد

غابتفاذا،الفرجفوقالديككعرفجلدةفهو)3(المرأةختانماو

:يقالكماالتقيا،فقدتحاذيافاذاختانها،ختانهحاذىالفرجفيالحشفة

يتضاماهلموإنتحاذياإذا،الفارسانالتقى

بعدتبقىالتيلجلدةاوهي،للمحلاسمالختانأنوالمقصود:

الخاتن.فعلوهو،للفعلواسم،القطع

)4(واسمبها،يستاكالتيللالةاسمفإنه؛السواكهذا:ونظير

بها.للتسوك

.4/1418:الصحاحفي)1(

الوكيل،لابنلنظائرووالاشباه،4-65458ص،للسيوطيوالنظائرالاشباهانظر:(2)

لابنلنظائر1ووالاشباه،264/:للزركشيالقواعدفيوالمنثور،991-891ص

:للحمويوالنظائر،الاشباهشرحالبصائرعيونوغمز593،93-9ص،نجيم

.018-2917/:عبدالسلامبنللعزالكبرىالقواعد:وراجع.-324435/

فهي.:"،ج"بفي)3(

ب"."ا،منساقطة)4(
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علىالعقيقةتطلقكما،وليمتهإلىالدعوةعلىالختانيطلقوقد

.(1أيضا*ذلك

.03031-29/دريد:لابناللغةجمهرةانظر:(1)
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نيالتاالفصل

بعدهوالأنبياءلخليلاإبراهيمختانذكرفي

اجمعينعليهماللهصلى

!و:اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن"الصحيحين"في

.(1)"بالقدومسنهثمانينابنوهوع!ي!إبراهيماختتن"

)2(.موضعاسموهو-مخففة-القدوم:البخاريقال

-السلامعليه-إبراهيمختنهل،اللهعبدأبوسئل:المروذيوقال

)3(.القدومبطرف:قال؟بقدومنفسه

عنأحمدسألواإنهم:وحربأحمدبناللهوعبدداودأبووقال

)4(.موضعهو:قال؟"بالقدوماختتن":قوله

فيومسلم88،/11الكبر:بعدالختانباب،الاستئذانفيالبخاريأخرجه(1)

237(.0)برقم4/9183:السلامعليهالخليلإبراهيمفضائلباب،الفضائل

.93ص،للخطابيالمحدثينغلطإصلاحوانظر:.نفسهالسابقالموضعفي)2(

.()916برقم82صالترجلفيالخلالأخرجه)3(

الترجل=فيالخلالخرجهو284،صداودابيبروايةأحمدالاماممسائلانظر:(4)
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الشاعر:بقولواحتح،للالةاسمهو:غيرهوقال

ماجد)1(لابيضقبرابهاأخطلعلنيالقدومأعيرونىفقلت

مثقلارواهومن،الموضعاسمفهومخففا،رواهمن:طائفةوقالت

)2(.الالةاسمفهو

ولا،التعارضبعضهايوهمبالفاظالخليلختانقصةرويتوقد

نذكرها.ونحن-اللهبحمد-فيهاتعارض

أبيعن،الاعرجعنالزناد،ابيحديثمن"البخاريصحيح"ففي

ثمانينابنوهوابراهيماختتن":قال!سيمالنبيعن-عنهاللهرضي-هريرة

")3(.بالقدومسئة

أنهإبراهيمحديثعنوسألوهعبداللهأباسمع"كلهم:وفيه017برقم017ص

تحريف.وهو.لحديثامرتبةعنالسوالفجعل"موضوعهو:.قال.اختتن

شواهدمنوهونسبةدونالفراءعن947/:التهذيبفيالازهريأنشدهالبيت(1)

.اللسان

إنه:ويقال.مخففالقدوم93:صالمحدثينغلطإصلاحفيالخطابيقال)2(

المصباحوانظر:أيضاهمخفف،بهيعتملالذيالقدوموكذلك،موضعاسم

.2494/للفيوميلمنيرا

:(ظيلاإئرهيمالله>واتخذ:لىتعاقولهبابالانبياء،فيالبخاريأخرجه)3(

/6.388
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.(1)مخففة."بالقدومسنةثمانينبعدإبراهيماختتن":لفطوفي

بيعن،أبيهعن،عجلانابنعنسعيد،بنيحيىحديثوفي

)2(.الفأس:والقدوم:يحىوقال.مثلههريرة

قريةقدوم:يقولون:لهفقيل.بالقدومقطعه:شميلبنالنضروقال

قوله.علىوثبت،يعرفهفلم؟بالشام

السكيت:ابنقال.مخففبهينحتالذيالقدوم:الجوهريقال

)3(.مخفف،موضعاسمأيضا:والقدوم:قالبالتشديد.قدوم:تقلولا

)4(:البيهقيرواهلما،الالة:الحديثفيالقدومأن:لصحبح1و

حدثناقالا:عمرو،أبيبنسعيدبوو،لحافظااللهعبدأبوأخبرنا

حدثنا)5(،اللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

:يقولأبيسمعتقال،عليبنموسىحدئنا،المقريالرحمنعبدأبو

فاختتنفعجل،سنةثمانينابنوهويختتنأنأمرالخليلإبراهيمإن

ص)222(.قليلقبلتقدم(!1

تاريخه.فيالسراجالعباسأبوأخرجه:11/09البارىفتحفيحجرابنقال)2(

.01/12:عبدالمرلابنالاستذكاروانظر:

فتح،2494/المنير:المصباجنظر:1و.9002-58002/:للجوهريالصحاح)3(

.11/09:لباريا

8.326/:السننفي)4(

"ج".منساقط"الله...عبدالعباسأبو"حدئنا)5(
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نأقبلعجلتإنكإليهاللهفأوحى،ربهفدعا،الوجععليهفاشتد،بقدوم

إسماعيلوختن:قال.أمركأوخرأنكرهت!ربيا:قال،بالالةنامرك

.أيامسبعةابنوهوإسحاقوختن،سنةعشرةثلاثابنوهو

الزناد،أبوحدئنيقالأوش!،أبوحدئنا،عاصمحدثنا:حنبلوقال

اختتنمنأولابراهيم":قاللمجي!النبيعنهريرةأبيعنالاعرجعن

ثمانينذلكبعدعاثزثم،بالقدوماختتن،سنةوعشرينمائةابنوهو

.(1)"سنة

بنسعيدعنسعيد،بنيحيىرواه،معلولىحديثهذاولكن

قوله.هريرةبيأعن،المسيب

!ع
وقد،المدنياللهعبدبناللهعبداوش!ابيروايةمنفهوهذا،ومع

".الاربعةالسنن"أهللهوروى،بهمحتجا"صحيحه"فيمسلملهروى

الحديث.صالحوهوداود:أبووقال

حديثهفي:الدوريعنهفروى،معينابنعنفيهالروايةواختلفت

توئيقه)2(.عنهوروى،ضعف

،138-23137/عبدالبر:لابنو[لتمهيد،السابقلموضعافي،الباريفتجانظر:(1)

.51/013:للبيهقيالايمانوشعب،01/12:والاستذكار

-5542/حجر:لابنالتهذيبوتهذيب2،317/:معينبنيحىتاريخانظر:()2

462.
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وغيرهماحمغأبيبنوشعيب،الرحمنعبدبنالمغيرةولكن

أصحابرواهماوهو،أويسأبورواهماخلافالزنادبيأعنروو

سنة)1(.ثمانينابنوهواختتنأنهالصحيع

.والموقوفالمرفوعضعفعلىيدلوهو،بالصوابأولىوهذا

لجمعاووجه،صحيحتانالروايتان:قالبأنبعضهمأجابوقد

منها،سنةمائتيعاشفانه،الخليلحياةمدةمنيعرفالحديثينبين

ٌء
اختتن":فقولهمختونا،سنةومائةعشرونومنها،مختونغيرثمانون

وعشرينلمائةاختتن":الثانيلحديثوا،عمرهمنمضتسنة"لثمانين

)2(.عمرهمنبقيتسنة"

إبراهيماختتنمنأول":قالفإنه،يخفىلانظرلجمعاهذاوفي

سنة.وعشرينلمائةاختتن:يقلولم"،سنةوعشرينمائةابنوهو

أبيعن،المسيببنسعيدعنسعيد،بنيحيىروايةذكرناوقد

والرواية.سنةوعشرينمائةابنوهواختتنأنه:عليهموقوفاهريرة

هذا.تخالفهريرةبيعنالمرفوعةالصحيحة

بنيحيىعن،الاوزاعي)أخبرني:قالقدمسلمبنالوليدأنعلى

98.-11/88حجر:لابنالبارىفتحانطر:(1)

.51/133:للبيهقيالايمانشعبوانطر:11/958:البارىفتح)2(
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اختتنقال()1(:،يرفعههريرةابيعن،المسيببنسعيدعنسعيد،

سنة.ثمانينذلكبعدعالشثم،سنةومائةعشرينابنوهوإبراهيم

إبراهيم،بنوعكرمة،عونبنجعفررواهفقدمعلولى،حديثوهذا

منه،أولىالصحيحوالمرفوع،قولههريرةأبيعنسعيدبنيحتىعن

بالتدليس.معروفطمسلمبنوالوليد

حديثأفسدتقد:مسلمبنللوليدقلت)2(:خارجةبنهيثمقال

وعن،نافععنالاوزاعيعنتروي:قلت؟كيف:قال!الاوزاعي

وغيركسعيد،بنيحيىعنالاوزاعيوعن،الزهريعنالأوزاعي

وبينوبينه،الاسلميعامربناللهعبدنافعوبينالاوزاعيبينيدخل

هذا؟علىيحملكفماوغيرهما،وقرةميسرةبنإبراهيمالزهري

هؤلاء.مثلعنيرويأنالاوزاعيانبل:قال

اصحاب،ضعافطوهؤلاءهؤلاء،عنالاوزاعيروىفاذا:قلت

عنالاوزاعيروايةمنوصيرتهاأنتفأسقطتهممناكير،أحاديث

قولي.لىإيلتفتفلم!الاوزاعيضعفت،الثقات

بأحاديثيحدثمسلمبنالوليدكانمسهر)3(:أبووقال

.المطبوعمنساقط".قال..أخبرني"(1)

عواد.بشارتحقيق7488/:الكمالتهذيبانظر:2()

.7984/:نفسهلمصدرا)3(
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عنهم.يدلسهاثم،الكذابينعنالاوزاعي

أحاديث-الاوزاعيعنيرويمسلمبنالوليد1(:)الدارقطنيوقال

الاوزاعيأدركهمقدشيوخعنضعفاء،شيوخعنالاوزاعيعندهي

عنيجعلهاوالضعفاء،أسماءفيسقط،والزهريوعطاء،،نافع:مثل

عطاء.عنالاوزاعي

وفيرفاغا،الوليدكان:اللهعبدابنهروايةفيأحمدالإماموقال

الخطأ)2(.كثيرهو:المروذيرواية

بننبيطنسخةمنالطريقهذاغيرمنالحديثهذاروىوقد

لبسمنوأول،إبراهيمالضيفأضافمنأوللمج!:النبيعنشريط

عشرينابنوهوبالقدومإبراهيماختتنمنولو،إبراهيمالسراويل

)3(.الحديثأئمةضعفهاالنسخةوهذه.سنةومائة

فيثبتمايعارضلا،معلولضعيفالحديثفهذا:وبالجملة

الصحيح.

:لوجوهالقائلهذاذكرهبماتأويلهيصحولا

نف!ه.السابقالمصدر(1)

.7884/:السابقالمصدر(2)

.51/013:للبيهقيالايمانشعبانظر:)3(
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عشرينابنوهواختتن:قالفانهله،يصلحلالفظهن)أحدها(:

سنة.ومائة

سنة.ثمانينذلكبعدعاشثم:قالأنه(:)الثاني

اختتن:قوله(واستكراهتعسر)1علىيحتملهالذيأن(:)الثالث

سنة.وعشرينلمائة

هذامثلفيوالمعروف.مضتلا،عمرهمنبقيتالمراد:ويكون

منالمشهورفإن،الماضيمنأقلالباقيكانإذاهوإنماالاستعمال

.يقال،نصفهإلىالشهرأولمنأنه،وبقيتخلتفيالعرباستعمال

)2(.وبقينبقيت:اخرهلىإنصفهومن.وخلونخلت

لاثنتين:يقالانمثل"عمرهمنبقيتوعشرينلمائة":فقوله

التوفيق.وبادده،يسوغلاوهذاالشهر،منبقيتليلةوعشرين

إبراهيمبها-سبحانه-اللهابتلىالتيالخصالمنكانوالختان

.للناسإمامافجعلهوأكملهن،تمهنفأ،خليله

":الصحيح"فيوالذي-تقدمكما-اختتنمنأولأنهرويومد

الرسلفيبعدهالختانواستمر،سنةثمانينابنوهوإبراهيماختتن

ولابذلكتقروالنصارى،اختتنفإنهالمسبحفيحتىوأتباعهم

"أ":تعبير.)1(في

التاريخ.كتابةكيفيةعن1،2-1/02:بالوفياتالوافيفيالصفديكتبهماانظر)2(

922



وصلى،السبتكسبوحرمالخنزير،لحمحرمبانهتقركماتجحده،

يسمونه:الذيالصياموهويوما،خمسينيصمولم،الصخرةلىا

الكبير.الصوم

بياحديثمنأحمد")2(الإماممسندو"(")1الترمذيجامع"وفي

،الختان:المريسلينسننمنأربع":ع!يالهاللهرسولقال:قالايوب

حسنحديث"هذا:الترمذيقال."والنكاح،والسواكوالت!عطر،

".غربب

)1(

)2(

تحفة)مح466/:التزويجفضلفيجاءماباب،النكاحكتاب،الترمذيسنن

مسعودوابنوثوبانعثمانعنالبابوفي":وقاللحياء"ا":بلفظالأحوذي(،

بيأحديثعيسىأبوقال.وعكافوجابرنجيحبيوأعمروبناللهوعبدوعائشة

بنعبادحدثنا،البغداديخداشبنمحمودحدثنا.غريبحسنحديثأيوب

جم!ميمالنبيعن،أيوببيأعنالشمالأبيعن،مكحولعنلحجاجاعنالعوام

يزيدبنومحمدهشيملحديثاهذاوروى:عيسىأبوقال.حفصحديثنحو

ولم،أيوبأبيعنمكحولعنالحجاجعنواحدوغيرمعاويةوأبوالواسطي

".أصحالعوامبنوعبادغياببنحفصوحديث،الشمالأبيعنفيهيذكروا

قاللحياء".ا"بلفظ55355-384/:الرسالةطبعةوفي5142/المسند:

بيأابنورواه،والترمذيأحمدرواه":1/66لحبيراالتلخيصفيلحافظا

نيالطبراورواه،نحوهجدهعنأبيهعنعبداللهبنمليححديثمنوغيرهخيثمة

إرواء:وانظر."واه:الذهبيقال،شيبةبنإسماعيلوفيه.عباسابنحديثمن

.911-1/611:نيللألباالغليل
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وقال-والمدبالياء-الحياء:بعضهمفقال،ضبطهفيواختلف

.(1)-بالنون-لحناءا:بعضهم

غلط،وكلاهما:يقولالمزيلحافظاالحجاجأباشيخناوسمعت

فيفاختلف،فذهبت،الهامشفيالنونفوقعت،الختانهووانما

عنهروىالذيالشيخعنالمحاملي)2(رواهوكذلك:قال.اللفظة

فإنوالحناء،الحياءمنأولىوهذا:قال.الختان:فقال،بعينهالترمذي

خصالفي!يمالنبيذكرهولا،السننمنليسوالحناءخلق،الحياء

)3(.الختانبخلاف،إليهندبولا،الفطرة

فصل

بيدهنفسهالرجلختالطفي

نإ:فقال؟نفسهيختنالرجلعناللهعبدأبوسمئل:المروزيقال

قوي)4(.

سمعت:قال،لهيثمابنالكريمعبدأخبرني:الخلالوقال

.01/514حجر:لابنالباريفتحانظر:(1)

(..431)برقمالمحامليليأماانظر:)2(

.128-271صالمنيفالمناروفي،4252/المعاد:زادفيأيضاهذانحوذكر)3(

.1/466:للمناويالقديرفيضوانظر:

()172برقم83صالترجلكتابفيالخلالأخرجه4()
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ذلك)1(.علىقويإن:فقال؟نفسهيختنالرجلعنوسئل،اللهعبدأبا

أباأنحدثهمإسحاقأن،هارون[)2(]أبيبنمحمدخبرنيو:قال

عليهايجبتختتن،لمزوجهاعليهايدخلالمرأةعنسئلاللهعبد

ختانفىالمروزيمسألةنحووذكر،حسنةسنةالختان:فقال؟الختان

أحسنه!ما:قالذلك؟علىقويتفان:لهقيل،نفسه

وهيحسن،فهوعليهقويإذا:قال؟نفسهيختنالرجلعنوسئل

)3(.حسنةسنة

.(1)73برقم83ص،نفسهلمصدرا(1)

الترجل.كتابمنالزيادة2()

87.-86ص،السابقالمصدر)3(
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التالثالفصل

الفطرةخصالمنوأدهمشروعيتهفي

قال:قال-عنهاللهرضي-هريرةبيأحديثمن"الصحيحين"وفي

،الشاربوقصوالاستحداد،،لختانا:خمسالفطرة":مجفي!اللهرسول

.(1")الابطونتفالأظافر،وتقليم

منالخصالهذهكانتوانما.الفطرةخصالرأسالختانفجعل

امرالخصالوهذه،إبراهيمملةالحنيفيةهي)2(،الفطرةلان،الفطرة

إبراهيم.بها

معمر،عن:الرزاقعبدذكركمابهن،ربهابتلاهالتيالكلماتمنوهي

إبرقمرئإ-انتلىاد>و:قولهفيعباسابنعن،أبيهعن،طاووسابنعن

فيوخمس،الرأسفيخمس،بالطهارةابتلاه":قال[،124]البقرة/بكلينز(

،والسواك،والاستنشاق،والمضمضة،الشاربقص:الرأسفيلجسد.ا

،والختان،العانةوحلقالاظافر،تقليم:خمسةلجسداوفي.الراسوفرق

لماء")3(.باوالبولالغائطأثروغسل،الابطونتف

،أخرىمواضعوفي334،/01:الشاربقصباب،اللباسفيالبخاريأخرجه(1)

2(.)57برقم1/122:الفطرةخصالباب،الطهارةفيومسلم

"أ".منساقط"الفطرةلان")2(

1/557:عبدالرزاقتفسير:انظر)3(
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محبتهواللهمعرفةوهي،بالقلبتتعلقفطرة:فطرتانوالفطرة

.الخصالهذهوهي،عمليةوفطرهي،سواهماعلىوايثاره

وكل،البدنتطهروالثانية،القلبوتطهرالروجتزكيلىفالاو

لما،لختانا:البدنفطرةرأسوكانوتقويها،لاخرىتمدمنهما

تعالى.اللهشاءإنالسابعالفصلفيسنذكره

عنه-اللهرضي-ياسربنعمارحديثمنأحمد"الاماممسند"وفي

المضمضة،+:الفطرةأو+الفطرةمن":ع!ي!اللهرسولقال:قال

وغسلالأظافر،وتقليم،والسواك،الشاربوقص،لاستنشاقوا

.(1)"والانتضاح،والاختتانوالاستحداد،،الابطونتف،البراجم

الفصلاتوأخذ،والنظافةالطهارةفيالفطرةخصالاشتركتوقد

بالغرلةوله،ادمبنيمنيجاورهاو،الشيطانيألفهاالتيالمستقذرة

الله.شاءإنالسابعالفصلفيعليهستقفواختصاصاتصالى

حنيف،فهوواختتنوحجصلىمن:السلفمنواحدغيروقال

عليها.الناسفطرالتياللهفطرةوهي،الحنيفيةشعار:والختانلححفا

،الطهارةفيداودابووأخرجه،0/3268:الرسالةطبعةوفي،4/462:لمسندا(1)

)492(،برقمالطهارةفيماجهوابن4،34-1/342:الفطرةمنالسواكباب

64(.1)برقمالمسعدفيوالطيالسي4،922/الاثار:معانيشرحفيوالطحاوي
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:-عنهاللهرضي-بكرأبايخاطب)1(الراعيقال

وأصيلابكرةنسجدحنفاء،معشرإناالرحمنأخليفة

تنزيلامنزلاالزكاةحقأموالنافيللهنرى،عرب

ن،1مروبنعبدالملكبهايمدحقصيدةمن602ص،ديوانهفيالتميريالراعي(1)

اشعارجمهرةانظر:.السلطانقبلمنالزكاةياخذونلذين1السعاةمنويشكو

574صالعليلشفاءكتابهفيالبيتالمصنفوذكر.2929/:للقرشيالعرب

بكر.أبايذكرولمالشاعر.قال:فقال
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الرابعالفصل

واستحبابهوجوبهفيالاختلاففي

بنويحمى،والاوزاعي،وربيعة،الشعبيفقال؛ذلكفيالفقهاءاختلف

.(1)واجبهو:حمدوأ،والشافعي،ومالك،الانصاريسعيد

تقبلولمإمامتهتحزلميختتنلممن:قالحتى،مالكفيهوشدد

القاضيقالحتى،سنةانهمالكعنالفقهاءمنكثيرونقل)2(.شهادته

)4(."لسهالعلماء)3(وعامةمالكعندالاختتان":عياض

)1(

)2(

)3(

،1/59:نيللعمراوالبيان35،355-17/4:للجوينيالمطلبنهايةانظر:

،1/461:للنوويلمجموعوا،431-13/043:للماورديالكبيرلحاويوا

.001-299/:القرطبيوتفسير،1/511:قدامةلابنوالمغني

ذلكلاخلالشهادتهتجوزلاالختانفيلهعذرلاالذيالاغلف:المالكيةقال

6587/الكبير:الشرحعلىالدسوقيحاشيةانظر:.بالمروءة

مستخفلانهعذر؛غيرمنكانإذا؛الاقلفشهادةتقبللا:الحنفيةقالوكذلك

النقايةبشرحالعنايةبابفتحانظر:عدلا.يكونلابهالاستخفافومع،بالختان

6545/:لهماماابنللكمالالقديرفتح،3138/:القاريعلىللملا

الفقهاء.:"أ"في

فيلبر1عبدابنوقال2565/:عياضللقاضيمسلمصحيحشرح4()

وأن،اختتنإبراهيمبأنواحتجفرضا،لختاناجعلبعضهمفإن:01/02الاستذكار

-لان؛بهاحتجفيماحجةولا:قالثم.إبراهيمملةيتبعأنلمجيرونبيهأمر-وجلعز-الله
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بينمرتبةعلىيطلقونهافهمبتركها،ياثمعندهمالسنةولكن

الاقلف،شهادةتقبللابانهمالكصرحفقدوالا،الندبوبينالفرض

إمامته.تجوزولا

)1(،لسنةهوبليجب،لا:حنيفةوأبوالبصريالحسنوقال

.مؤكدةسنةهوأحمد:اصحابمن)2(موسىابيابنقالوكذلك

النساء)3(.علىيجبلاأنه:روايةفيأحمدونص

:بوجوهلهلموجبوناواحتج

ثرصممفةاتبغأنإليكاؤحتناثم>:لىتعاقوله)احدها(:

.تقدملماملتهمنوالختان123[.النحل/1<حنيفا

فقهفيفيالكا:أيضالهوانظر.وجههعلىيتبعوكل،وفريضةسنةابراهيمملةمن

.2585/:المدينةأهل

وهو،للرجالالختانوسن"1:37/"العنايةباب"فتحفيالقاريعليالملاقال(1)

وقدر،أزواجهنعندبهلهنالكرامةلحصولللنساء؛مكرمةوعد.الفطرةمن

المراديطابقبماوقيلعشر.أوتسعأو-الليثأبيمختاروهو-سنينبسبعوقته

تركهوإن.منهعليهوخيفكبيراأسلمأو،بالمختونشبيهاولدلوويترك.بالبلوغ

القديرفتح:وانظر."كالأذانفصار،الاسلامشعائرمنلانه،عليهقوتلوابلدأهل

.645/:الهمامابنللكمال

193.عم!الرشاد"سبيللىإ"الارشادكتابهفي)2(

.161-1511/:مة1قدلابنالمغنيعم!86،للخلال،الترجلانظر:)3(
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ابنعن،الرزاقعبدحدثناحمد،االامامرواهما(:نيالثا)الوجه

لىإجاءأنه،جدهعن،ابيهعن،كليببنعثيمعنأخبرت:قالجريج

احلق.:يقولالكفر"شعرعنكألق":قالسلمت،قد:فقال!ي!النبي

الكفرشعرعنكالق"لاخر:ع!قالالنبيأنمعه،اخرخبرنيو:قال

وحمله)1(.الرزاقعبدعنخالدبنمخلدعنداودابوورواه."واختتن

الآخر.فيعليهحملهمنهيلزملاالشعر،إلقاءفيالندبعلى

قال:قالالزهريعن"مسائله"فيحربقال(:الثالث)الوجه

كبيرا")2(.كانوانفليختتنأسلممن"ع!يم:اللهرسول

للاعتضاد.يصلحفهومرسلا،كانوإنوهذا

جعفربنإسماعيلبنموسىعن،البيهقيرواهما(:الرابع)الوجه

فيومريسلمالرجلفيباب،الطهارةفيداودوأبو،601/:عبدالرزاقأخرجه(1)

،4/2631:الرسالةطبعةوفي،3514/احمد:والإمام،-2575577/:بالغسل

،(4)633برقم94365/والاثار:السننمعرفةوفي،1/172:السننفيوالبيهقي

الوهمبيانفيالقطانابنقال036(.)برقم593-22693/الكبير:فيوالطبراني

لابنالمنيرالبدروانظر:."الانقطاعمعالضعفغايةفيإسناده":543/والإيهام

4.82/حجرلابنلحبيراوالتلخيص74-81،743/:الملقن

السيوطيوقال.لحربأيضاعزاهفقد4/82حجر:لابنالحبيرالتلخيصانظر:)2(

من:قال!م!دالنبيعنالزهريعنالبيهقي"اخرج:1/795المنثورالدرفي

مرسل.وهو"..أسلم
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عنواحد،بعدواحداابائهعنعلي،بنحسينبنعليبنمحمدابن

فيلمجي!اللهرسولسيفقائمفيوجدنا:قال-عنهاللهرضي-علي

ثمانينبلغولو،يختتنحتىالإسلامفييتركلاالأقلفان":الصحيفة

الاسناد)1(.بهذاالبيتاهلبهينفردحديثهذا:البيهقيقال."سنة

النبيعنبررأبيحديثمنالمنذرابنرواهما(:الخامس)الوجه

سألنا:لفظوفي")2(.يختتنحتىاللهبيتيحجلا":الاقلففي!ي!

".يختتنحتىلا،":قال؟اللهبيتيحجأقلف،رجلعن!ي!اللهرسول

)3(.مجهولإسنادهلان،يثبتلا:قالئم

عن،المراديالعلاءأبيلمساعنوكيعرواهما(:السادس)الوجه

لهتقبللاالأقلف:قال،عباسابنعنزيد،بنجابرعنهرم،بنعمرو

)5(.ذبيحتهتؤكلولاصلاة)4(،

عن،المراديلمساعنعبيدبنمحمدحدثناأحمد:الاماموقال

8.324/:البيهقيسنن)1(

8423/:والبيهقي،3424/:الإشراففيلمنذراابنرواه2()

.،3424/:شرافلاا:انظر)3(

"ج".منساقطهصلاةلهتقبللاالاقلف)4(

8،325/:السننفيالبيهقياخرجهطريقهومن،4483/:عبدالرزاقأخرجه)5(

عبدالبر:ابنوقال.مجهولفيه:التركمانيابنقال.6693/:الايمانشعبوفي

9.637/:الباريفتحوانظر:.يثبتلا
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1(.الاقلف)ذبيحةتؤكللا:عباسابنعن،زيدبنجابرعن،هرمبنعمرو

،همامحدثنا)2(،الحوضيعمراع!بوحدثنا":"مسائلهفيحنبلوقال

الاقلف)3(.ذبيحةتؤكللا:قال،عكرمةعن،قنادةعن

لعكرمة:وقيل:قال)4(.عكرمةقالمايرىلاالحسنوكان:قال

لا)5(.:قال؟حجأله

حجولاله،صلاةولا،ذبيحتهتؤكللا:اللهعبدأبوقال:حنبلقال

)6(.الإسلامتماممنوهويطهر،حتى

ذبيحنه،تؤكلولا،يذبحلاالأقلف:اللهعبدأبووقال:حنبلقال

له.صلاةولا

إبراهيم،بنإسماعيلحدثنا،بيأحدثنيحمد:أبناللهعبدوقال

عنزيد،بنجابرعن،قبادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا

ذبيحة،لهتؤكلولا،صلاةلهتحللاالاقلف:قال،عباسابن

86.صالترجلفيالخلالوأخرجهومتنا.سندا""جمنساقطالاثر(1)

لحرضيها:""جقيو،لحرزيا:"ب"في(2)

.99475/:وإسحاقأحمدالإماممسائل:انظر)3(

أ"."منساقط".عكرمة:قالمايرىلالحسناوكان:قال"4()

.11/175:الرزاقلعبدالمصنفانظر:)5(

.()178برقمالترجلفيالخلالاخرجه)6(
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)1(.الشهادةلهتجوزولا

ذلك)2(.يرىلالحسناوكان:قتادةقال

بينبهايفرقالتيالشعائر)3(اظهرمنالختانأن(:السابع)الوجه

الخيل،وزكاةالوتر،وجوبمنأظهرفوجوبه)4(،والنصرانيالمسلم

منعلىالوضوءووجوب،صلاتهفيقهقهمنعلىالوضوءووجوب

ووجوب،المرفقينلىإالتيممووجوب،رعفاوتقياأواحتجم

منأظهرلختاناوجوبمما،ذلكوغير،الارضعلىالضربتين

منهم.الاقلفيعدونيكادونلاالمسلمينإنحتى،قوىووجوبه

يختتنأنعليهيجبالكبيرأنلىإالفقهاءمنطائفةذهبولهذا

.84صللخلاللترجل1و،1/151:عبداللهروايةحمد،أالاماممسائلانظر:(1)

الاشراففيالمنذرابنوقال.11/175:الرزاقلعبدالمصنفانظر:2()

ابن:ذبيحتهتؤكللاقالفممن؛الاقلفذبيحةأكلفياختلفوا":3434-435/

أبيبنحمادوقال.الحسنعلىفيهاختلفوقد.البصريلحسنواعباس

الفتياأهلوعوامثورابوقالوبه،الشاقعيمذهبيشبهوهو،يهباسلا:سلمان

وفيهم،الكتاباهلذبائحأباجلمالىتعااللهلان؛نقولوبهالامصارهعلماءمن

>فكلو:لىتعاقال،اولىبمختونليسالذيالمسلمذبيحةكانت؛يختتنلامن

".ذلكجملةفيداخلوهذا(،عليهاللهاشمبمرمضا

لشرائع.ا:"أ"في)3(

.34512/:للخطابيلحديثااعلامانظر:(4)
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لى.تعااللهشاءإنعشرالثانيالفصلفيسنذكرهكما،تلفهلىإأدىولو

واجبافكانسرايته)1(،تؤمنلا،للهشرعقطعانه(:الثامن)الوجه

.السارقيدكقطع

،مداواةولاضرورةلغيرلهالعورركشفيجوزأنه(:التاصع)الوجه

)2(.المسنونعلىللمحافظةيلتزملاالحراملانجاز،لمايجبلمفلو

وارتكابواجبينتركعنفيهيستغنىلاانهشر(:العا)الوجه

لىإوالنظر،المختونجانبفيالعورركشفأحدهما:،محظورين

تركقدكان)3(لماواجبايكنلمفلو.الخاتنجانبفيالاجنبيعورة

.محظورانواريمبواجبانله

فانه،الختانأما":قالالخطابيبهاحتجماعشر(:الحادي)الوجه

علىالعلماءمنكثيرعندفإنه-السننجملةفيمذكوراكانوإن-

وإذاالكافر،منالمسلميعرفوبه،الدينشعارانهوذلك،الوجوب

فيودفن،عليهصلي:مختتنينغيرقتلىجماعةبينالمختونوجد

حتىألمهداممععاهالعفس،إلىلجرحاسرى:1257/المنيرالمصباجفيقال(1)

.لجرحاأثرتعذىأي:ساعدهلىإفسرىكفَهوقطع.الموتمنهحدث

لجامعوا،1/461:للنوويوالمجموع17/5،35:للجوينيالمطلبنهايةانطر:2()

وشرح،34512/:بيللخطالحديثاوأعلام،2001/:للقرطبيالقرانلاحكام

.265/:عياضللقاضيمسلمصحيح

.لكانواجبايكنلمفلو،ج(:)بفي)3(
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.(1")لمسلمينامقابر

للتلفويعرضه،الصبيفيهيؤلمالوليأنعشر(:الثاني)الوجه

سرايتهيضمنولاالدواء،وثمنالخاتنأجرةمالهمنويخرج،بالسراية

مالهإضاعةلهيجوزلافانهذلك؛جازلماواجبايكنلمولو،بالتلف

غايتهبل،فعلهيجبلامابفعلللتلفوتعريضه،البالغلمالاوايلامه

الله.بحمدظاهروهذامستحبا.يكونأن

الاقدامللخاتنجازلماواجبايكنلملوانهعشر(:الثالث)الوجه

قطععلىالاقداميجوزلافإنه؛وليهأوالمختونفيهأذنوان،عليه

لهأذنلوكما)2(،قطعهوجبولا،بقطعهورسولهاللهيأمرلمعضو

عنهالاثميسقطولاذلك،لهيجوزلافانه،إصبعهاواذنهقطعفي

)3(.نزاععنهالضمانسقوطوفي،بالاذن

وصلاته،طهارتيلفسادمعرضالاقلفانعشر(:الرابع)الوجه

لها.الاستجماريمكنولا،البولفيصيبهاكله،الذكرتسترالقلفةفان

منكثيرمنعولهذا.الختانعلىموقوفةوالصلاةالطهارةفصحة

القيم.ابنوشرحالمنذريمختصرمع1/42:للخطابيالسننمعالمانظر:(1)

.-1/641165:للنوويوالمجموع355،/17:للجوينيالمطلبنهايةانظر:)2(

ني:للكاساالصناخوبداخ،-1/136137:دي1للبغدالضماناتمجمعانظر:)3(

للدردير:الكبيروالشرح،7602/:لهمامالابنالقديروفتح،-7236237/

.4741/:للحجاويوالاقناع2،2-7/8469:للرمليالمحتاجونهاية4/13،2
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بهمنبمنزلةفإنه،نفسهفيمعذوراكانوإنإمامتهوالخلفالسلف

.ونحوهالبولسلس

فتفسد،القلفةفيالبولاحتباسمنالتحرز:بالختانفالمقصود

:-وغيرهأحمدالإمامرواهفيما-عباسابنقالولهذا.والصلاةالطهارة

بالطهارةالتكليفلزوال؛بالموتيسقطولهذاصلام!.لهتقبللا

لصلاة.و

الذينالناروعبادالصليبعبادشعارأنهعشر(:الخامس)الوجه

أولولهذا،الاصلفيالحنفاءشعاروالختانالحنفاء،عنبهتميزوا

توارثهمماوهو،الحنيفيةشعارلختاناوصارالحنفاء،إماماختتنمن

موافقةيجوزفلاع!يم،لخليلاإبراهيمعنإسرائيلوبنوإسماعيلبنو

وتثليثهم.كفرهمشعارفيالقلفالصليبعباد

فصل

لوجوبه:المسقطونقال

عنأوس،بنشدادحديثفيكما،سنةبأنهالسنةصرحتقد

الإمامرواه.للنساء"مكرمة،للرجالسنة"الختان:قالنهلمجي!النبي

احمد)1(.

المصنف:فيشيبةابيوابن349،31/:الرسالةطبعةوفي5،75/المسند:في(1)

(،=)291برقم88صالترجلفيوالورل(،)186برقمالادبوفي6،223/
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وهي:،الواجباتدونبالمسنونات!رالنبيقرنهوقدقالوا:

الابط.ونتفالاظفار،وتقليم،الشاربوقصالاستحداد،

:الناسع!ماللهرسولمعأسلمقد:البصريالحسنوقالقالوا:

أحدافتشفما،لحبشيوا،والفارسي،والرومي،والابيضالأسود،

)1(.منهمأحدافتشانهبلغنيماأو،منهم

الذيال)2(،أبيبنسلمعنالمعتمر،حدثناأحمد:الإماموقال

لقي-البصرةأميريعني-الرجللهذاعجبايا:يقوللحسناسمعت:قال

بهمفامر،مسلمين:قالوا؟دينكمما:فقالكسكر)3(،أهلمنأشياخا

نأبلغنيوقدالشتاء،هذافيفختنوا،مختونينغيرفوجدواففتشوا،

لحبشي،وا،والفارسي،الرومي!رو:النبيمعأدلموقد!ماتبعضهم

السننمعرفةوفي8،325/:السننفيلبيهقي1و7،932/الكبير:فيوالطبراني-

وجهينمنأرطاةبنلحجاجاورواه،رفعهيثبت"ولا:قال()9436برقموالاثار

المعيرالبدرالملقنابنوقال.1/44:الكاملفيعديبن1و"،يثبتولااخرين

ذكرثم"طرقمنمرويوهو،بمرةضعيفلحديثاهذا"8743-5:74/

.01/134:الباريفتحوانظر:.طرقه

.2151/:المسائلفيهانئوابن(،)182برقمالترجلفيالخلالأخرجه(1)

بنسالم:د"،أ"فيالزياد.أبيبنسالم:"ب"وفيالدنيا.ابيبنلمسا:"ج"في)2(

التخريج.ومراجحللمزيالتهذيبمنوالتصويب.الذيالبيا

معربوهي.فارسبلادفيبلدةو)كسكر(:.كيكم:"ب"وقيلبكر.أ":"في)3(

.الزرععاملومعناهكاشتكار،
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)1(.منهماحدافتشفما

مفةتئغأنإفكاؤحيناثم>:لىتعابقولهاستدلالكموأماقالوا:

بقوله:بينهاولهذاالتوحيد،وهي،الحييفيةهيفالملة(إئرهسحنيقآ

.[123]النحل/(الممثركينمنوماكان>حنيفآ

ديلعقوباوإشحقإتزهيمىءاباصمفة>واتبعت:الصديقيوسفوقال

38[.-37]يوسف/(.شئمنباللهنشركانماكافلنآ

المشركين(منحنيفاوماكانإثرهيمملةلبعوأفااللهصدققل>:لىتعالوقا

.[59/عمرانا!]

الله،لىإوالإنابةالتوحيدمنالايماناصلهيكلههذافيفالملة

له.الدين!اخلاص

يقولوا:انأصبحواإذاأصحابهيعلملمجيواللهرسولوكان

وملةمحمدنبيناودين،الاخلاصوكلمة،الاسلامفطرةعلىأصبحنا"

")2(.المشركينمنكانومامسلماخنيقاابراهيمأبينا

المفرد،الادبفيوالبخاري(،191)برقمالترجلكتابفيالخلالأخرجه(1)

الادبصحيحفيالالبانيوصححه)76(،القلمدارطبعةوفي(1512)برقم

)479(.برقم

،-السننفيوالدارمي4/2،77:الرسالةطبعةوفي3604/أحمد:الامامأخرجه)2(
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علىتفعلأنفيهافمتابعته،الملةفيالافعالدحلتولوقالوا:

نأفاتباعه،الوجوبسبيلعلىفعلهاكانفإن،فعلهالذيالوجه

علىيفعلهاأنفاتباعه،الندبوجهعلىفعلهاكانوإن،كذلكيفعلها

هلوالفعل،إبراهيمفعلمجردإلاحينئؤمعكمفليس)1(.الندبوجه

إنماأنه:والاقوى.المعروفالنزاعفيه؟الندبأوالوجوبعلىهو

الندبوجهعلىفعلناهفمتى،لواجببيائايكنلمإذاالندبعلىيدل

.اتبعناهقدكتا

عنك"ألق:جدهعن،ابيهعن،كليببنعثيمحديثماوقالوا:

ابنعثيمعنأخبرت:فيهقالجريجفابن")2(،واختتنالكفرشعر

كليب.

الاسناد:هذافيجريجابنقالالذيهذا:عديبنحمدأبوقال

اليومعملفيوالعسائي،2292/:أصبحإذايقول!ماباب،الاستئذانكتاب-

وابن27(،و)26برهمالكبيرالدعواتفيوالطبراني)3(،برقم134صوالليلة

المجمعفيالهيثميقال)34(.برقم02ص،والليلةاليومعملفيالسني

ابنالحاقطوقال."الصحيحجالورجالهما،والطبرانيحمدأ"رواه:01/611

بنعبداللهإلا،الصحيحفيبهممحتج"رجاله:2204/الافكارنتائجفيحجر

".الحديثحسنوهولرحمن1عبد

.01/02عبدالبر:لابنالاستذكارانظر:(1)

ص)238(5سبق،فيماتقدم)2(
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فكنى،يحيىأبيبنإبراهيمحدثهإنما-كليببنعثيمعنأخبرت-

خلاما،الحديثأهلبينضعفهعلىمتفقهذاوابراهيم.اسمهعن

.()1وحدهالشافعي

ن!فليختتن:أسلممن"ع!ي!النبيعنالزهريمرسلوأماقالوا:

لا،المراسيلأضعفمنعندهمالزهريفمراسيل)2(.كبيرا"كان

.للاحتجاجتصلح

سعيدبنيحيىكان:قال،سنانبناحمدحدثنا:حاتمبيأابنقال

)3(.الريحبمنزلةهو:ويقولشيئا،ويرلمحمادةالزهريإرساليرىلاالقطان

مراسيل:قال،معينبنيحيىعن،الدوريعباسعلىءوقرى

بشيء)4(.ليستالزهري

فحديث،ابائهعنحفصبنإسماعيلبنموسىحديثماوقالوا:

تفردوحدهالوجههذامنومخرجه،الحديثأهليروهولم،يعرفلا

منأمثالهنظيرفهوالسند،بهذاآبائهعنإسماعيلبنموسىبه

لحديث.ابحملالمعروفينلحفاظاغيربهاتفردالتيالاحاديث

.5412/:الكمالتهذيبوانظر:.1/022:عديلابنالكامل(1)

ع!يم.النبيلىإالتابعييرفعهالذيلحديثاهووالمرسل(.)138صسبق،فيماتقدم(2)

لابنالمراسيلكتاب2()46ص،والتعديللجرحالكتابالمعرفةتقدمةانظر:)3(

.234-3224/:للزيلعيالرايةونصب،حاتمابي

9.893/حجر:لابنالتهذيبتهذيبانظر:(4)
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بنيحيىحدثناالمنذر:ابنفقال،برزهأبيحديثماوقالوا:

جدهاعن،منيةعنالاسود،أمحدثتنا،يونسبنأحمدحدثنامحمد،

.(1)فذكره...برقبيا

.)2(يثبتلامجهولىإسنا؟هذاالمنذرابن:قال

ذبيحتهتؤكللا"الأقلف:عباسابنبقولاستدلالكموأماقالوا:

به.تفردصحابيفقولصلا!"لهتقبلولا

.وغيرهالبصريلحسناخالفهوقد،فيهيشددوكانأحمد:قال

كلليسولكن،فيهنزاعلافصحيحالشعائرلما.منإنه":قودكمماو

جبا.1ويكونالشعائرمنكانما

لحج،وا،الخمسكالصلوات:واجبلىإمنقسمةفالشعائر

،وتقليدهلهدياوسوق،كالتلبيةمستحما:والىوالوضوء،،والصيام

.والختان،والاضحية،والعيدين،كالاذان:فيهمختلفوالى

الواجبة؟الشعائرقسممنهذاأنلكمأينفمن

كقطعجبا1وفكانسرايته،تؤمنلاللهشرعقطع"إنه:قولكمماو

الاقيسة!أبردفمن"السارقيد

923.صسبقفيماانظر(1)

.3424/المنذر:لابنالعلمأهلمذاهبعلىالاشرافانظر:)2(
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بينهما!مابعدفيا؟اللصيدقطعمنالختانفأين

إكرامفالختانالاخر،علىأحدهماقاسمنالنجعةأبعدولقد

أبوابمنالعقوباتبابوأين،لهعقوبةالسارقيدوقطع،المختون

!؟والتنظيفالطهارات

فكانمداواةولاضرورةلغيرلهالعورةكشفيجوز":قولكموأما

."واجبا

لغيركشفهايجوزفانه،وجوبهلهالعورركشفجوازمنيلزملا

تركجازوإن،لحمهومعاالطبيبلنظريمشفكماجماعا،إالواجب

لجة.المعا

المعاملةفيكشفهلهاويجوزالنظر،فيعورةالمرأةفوجهوأيضا:

تجب.لاحيثعليهاالشهادةولتحملتجب،لاالتي

يستلزموذلك،عانتهحلقالميتلغاسلجوزوافإنهموأيضا:

واجب.لغيرلمسهاأوالعورةكشف

وجدإذاحتىالكافر،منالمسلميعرفبهإن":قولكموأما

".دونهمعليهصليمختونينغيرقتلىجماعةبينالمختون
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لافالختاناليهود،وهميختتنون،الكفاربعضفان؛كذلكليس

إلافيهيختتنلامحلفيكانإذاإلاوالكاقرالمسلمبينيميز

ذلكمنيلزمولاوالكافر.المسلمبينفرقايكونوحينئد،المسلمون

والكافر.المسلمبينيفرقماسائروجوبيلزملاكما،وجوبه

بالسرايةللتلفويعرضه،الصبيفيهيؤلمليالوإن":قولكموأما

الدواء".وثمنالخاتنأجرةمالهمنويخرج

لمصلحته،التاديببضربيؤلمهكما،وجوبهعلىيدللافهذا

عنه.يضحيوكما،والمعلمالمؤدبأجرةمالهمنويخرج

إسماعيلبنحربأخبرني"اليتيمعنالاضحيةباب":الخلالقال

.ماللهكانإذانعم،:قال؟اليتيمعنيضحىلاحمد:قلت:قال

.الثوريسفيانقالوكذلك

وصيعنيسألاللهعبدأباسمعت:النيسابوريمحمدبنجعفرقال

لها.يشتري:قالنعم،:مال؟قاللها:قالضحيبه؟لهايشترييتيمة

لىإ..."عليهالاقدامللخاتنجازلماواجبايكنلملو":وقولكم

.آخره

السن،وقلع،التالفوالعضو*1(،السلعةقطععلىبإقدامهينتقض

.-وجسدهالانسانرأسفيتخرج،واللحملجلدابينالغدةكهيئةخراج:الشلعة(1)
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ماعلىالاقدامفيجوز.والتشريطللحجامةلجلداوشق،العروقوقطع

.ظاهرةمصلحةوفيه،ويسنلهيستحبعمافصلاقطعهللرجليباح

".وصلاتهطهارتهلفسادمعرضالاقلفإن":وقولكم

وقدرتهاختيارهعنخرجوما.باختيارهكانإذاعليهيلامإنمافهذا

وسلس،والرعافالبولكسلس؛طهارتهتفسدولم،عليهيلملم

بمايؤاخذلموالاستنجاء،الاستجمارمنعليهيقدرمافعلفإذا،المذي

عنه.عجز

فيهفموافقتهم،النيرانوعباد،الصلبانعبادشعارمنإنه":وقولكم

".دينهمشعارفيموافقة

امتازواوإنما،الختانتركبمجردالحنفاءعنيتميزوالمأنهما:جوابه

الختانتركفيلهمالمسلموموافقة.الباطلالدينمنعليههممابمجموع

الحنفاء.عنبهامتازواالذيدينهمشعارفيموافقتهميستلزملا

منفصلكانه،تحريكهعنديتحرك،باللحمملتزقغيرغليظورمهيالاطباء:قال

يجوز:الفقهاءقال.الشجةفهي-بالفتح-لسلعة1أما،.غلافوله،البدنعن

32،ص،للقمريالطبيةالاصطلاحاتفيالتنويرانظر:.الامنعندقطعها

المنيرلمصباجو،305ص،للأزهريالشافعيألفاظغريبفيوالزاهر

.1/285:للفيومي
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ورأس،الاسلاموشعار،الحنيفيةعلملختانا:لموجبوناقال

شاربهياخذلممن":قالقدع!يمالنبيئكانواذا،الملةوعنوان،الفطرة

عبادالقلفبشعارورضي،الختانعطلمن)2(يكونفكيف(.)1منا"فليس

؟الصلبان

وعليه،لختانا:الرحمنوعبادالصلبانعبادبينيفرقماأظهرومن

الانبياء،خاتمعهدلىإإبراهيمإمامهمعهدمنالحنفاءعملاستمر

وتغييرها.بتحويلهالاوتقريرها،الحنيفيةبتكميلفبعث

يجوزلاوانه؛المطاعأمرهأنوعلم،خليلهبه-لىتعا-اللهأمرولما

نفسهوختن،القيومالحيبهمرماامتثاللىإبادرويضاع؛يعطلأن

فطرةوجعله،لجلالواالعزةلذيوطاعة؛الامتثاللىإمبادرة،بالقدوم

جميعدعا)3(ولذلكعليها،ومنالارضيرثأنلىإعقبهفيباقية

العذراءابنوكلمتهورسولهاللهعبدحتىإليهاممهمأذريتهمنالانبياء

هذا":وقال5،39/:الشاربقصفيجاءماباب،الادبفيالترمذيأخرجه(1)

برقم1/51:الشاربقصباب،الطهارةفيوالنسائي."صحيححسنحديث

برقمحبانابنوصححه،1/51أحمد:والامام(،6294)وبرقم()13

25)9الاوسطفيوالطبراني(،266حميدعبدبن:أيضاورواه(،55)69

.(11)52الاثارمشكلقيوالطحاوي81(،12و

"ب،ج".منساقط)2(

كذلك.:"أ"في)3(
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بذلك،تقروالنصارى؛الخليللابراهيممتابعهباختتنفانه،البتول

منضلواقدقومأهواءاتبعواولكن،الإنجيلأحكاممنأنهوتعترف

السبيل.سواءعنوضلواكثيراضلواوقبل

اذاناعباسبناللهعبدع!ي!اللهرسولبيتأهلعالمذنلقدحتى

تؤكلولا؟لهصلاةفلايختتنلممنأن:والعامالخاصسمعه

.الإسلامأهلجملةمنفأخرجه)1(؟ذبيحته

يقالوإنمابالخيار؛وفعلهتركهبينهوأمرلتاركيقاللاهذاومثل

رأسأنهوجوبهفيويكفيالاضطرار؟منيقربعلماوجوبهعلملما

إليها،الرسلجميعودعتعليها،عبادهاللهفطرالتيالحنيفيةخصال

فيوموضع23(بتكميلها؛رسلهاللهبعثالتيالفطرةعنخارجفتاركه

ومر>:إبراهيمأبيهملةعنراغب،التقديميستحقلمامؤخرتعطيلها،

فيوإشه-آلدثيافياضطفينةولقدنفسة-سفهمنإلاننهومئةعتيرب

العالمين<لربأشلمتدالأسلخ-ربهله-دالا.!الصالحيهتلمنلأخره

132[ه-131لبقرة/]

لامرهفالاستسلاموقوامها،الحنيفيةالملةراسالاسلامأنفكما

مها.وتم!كمالها

.()923ص،سبقفيماانظر(1)

.مسرعأي)2(
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فصل

للنساء".مكرمةللرجالىسنةالختان":الحديثفيقولهوأما

أنهوالمحفوظ.ضعيفبإسنادعباسابنعنيروىحديثفهذا

عليه.موقوف!

عن-بهيحتجلاممنوهو-ارطاةبنالحجاجعنايضاوجمروى

،أيوبأبيعن،مكحوابعنوعنه.عنه،أبيهعن،أسامةابنالمليحأبي

فذكر.ع،النبيعن

ذبيحةتؤكللاأنه:عباسابنعنساقثم،البيهقيكلهذلكذكر

شهادته.تجوزولا،صلاتهتقبلولا،الاقلف

سنة"الختان":قولهنو،يوجبهكانألهعلىيدلوهذا:قالثم

فيكونبهوأمرجميو%شنهاللهرسولوأنلمجيم،النبيسنةبهأراد

.(1*انتهى.واجبا

فقوله:.شرعتأيكذا:لهسننت:يقال،الطريقةهي:والسنة

واجب.غيرندبأنه*2(لا،لهممشروعأي"للرجالىسنةالختان"

رغبمن":لقوله!ي!واستحبابا،وجوباالمتبعةالطريقةهي:فالسنة

8.325/:السننانظر:.البيهقىمنالنقلأي(1)

أنه.إلا:"أ"في2()
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الخلفاءويسنةبسنيي"عليكم:وقوله(.1)"منيفليسسنييعن

")2(.بعديمنالراشدين

كفر)3(.السنةخالفمن:عباسابنوقال

مافالسنةوإلا،حادثاصطلاختوكهيجوزبماالسنةولخصمص

الطريقة،هي:فالسنة.ومستحبواجبمنلامتهلمجي!اللهرسولسنه

.()ةوالسبيل،لمنهاجوا،الشوعةوهي

)1(

)2(

)3(

14(

بابفيومسلم،9401/:النكاجفيالترغيبباب،النكاجفيالبخاريأخرجه

.(1041)برقم0201لم2:النكاجاستحباب

العلم:فيوالترمذي(،المنذري)تهذيب711،12/:السنةفيداودابواخرجه

المقدمة:فيماجهوابن،"صحيححسنحديثهذا":وقال،438144-!/

الذهبي،ووافقه،1/59:لحاكماوصححه،4-1/445:والدارمي،1/16

رجبصلابن"لحكمواالعلومجامع"وانظر:.4126،127/احمد:والامام

43(2-44.)2

لحكم،واالعلومجامع338،/1:بطةلابنالناجيةالفرقةشريعةعنالابائةانظر:

السابق.الموضع

كشاف،21-39/:للكفوقي،الكلياتتها:وإطلاقاالسنةنيمعافيراجع

:الاسلاملشيخالفتاوىمجموع،57-4/53:للتهانويالفنوناصطلاحات

2.384،385/:للأصبهانيالمحجةبيانفيالحجة،18191،291/

مصطفىللدكتورالتشريعفيومكانتهاالسنة3-7،/4:للشاطبيالموافقات

94(.-)47صالسباعي
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".بالمسنوناتقرنهع!ي!اللهرسولإن":قولكمواما

نإثم)1(،الوجوبأدلةمعارضةعلىتقوىلاالاقترانفدلالة

كالمضمضة،واجبهومامنها،الحديثفيالمذكورةالخصال

.كالسواكمستحبهوماومنهاوالاستنجاء،والاستنشاق

تحتهيجتمعبحيثجداطالإذاالظفرفإنالاظفار؛تقليموأما

.الظهارةلصحةتقليمهوجب:الوسخ

الذيوهذا،طالإذاوجوبهيقتضيفالدليل؛الشاربقصوأما

شاربهيأخذلممن"!يم:ولقوله،به!يماللهرسوللامر؛بهالقوليتعين

منا")2(.فليس

فما،الناس!يماللهرسولمعسلم"قد:البصريالحسنقولواما

لمأ.منهمأحدافتش

فإن،الختانمنعليهكانوابماالتفتيشعناستغنواأنهم:فجوابه

إلايبقولمتختتن،قاطبةواليهود،يختتنونكانواكلهمقاطبةالعرب

تختتن.لاوفرقة،تختتنفرقة:فرقتانوهم.النصارى

شعارأنغيرهموجمنمنهمالإسلامفيدخلمنكلعلموقد

.الوجوبدلالةأ":"في(1)

ص)253(.قليلقبلتقدم)2(
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لىإيبادرونكماالاسلامبعدإليهيبادرونفكانوا،لختانا:الاسلام

عنه.:سقطالتلفويخافعليهيشقكبيرامنهمكانومن.الغسل

:عباسابنحديثلهوذكر-الاقلفذبيحةعنأحمدالإمامسئلوقد

يختتن،ولمفكبرمسلمينابوينبينولدإذاعنديذلك:فقال،-تؤكللا

1(.)رخصةعنديفله،الختاننفسهعلىوخافأسلمإذاالكبيرماو

التوحيد".هيالملةإن":قولكموأما

ودخولواعتقاد،فعالوأقوالمجموعةوهي،الدينهيفالملة

)2(.الايمانكدخولالملةفيالاعمال

سبحانهاللهيأمرأنمحالو)3(.الدينوهيالفطرةهي:فالملة

أمروإنما،الفطرةوخصالالاعمالدونالكلمةمجردفيإبراهيمباتباع

ربهلامرامتثالااختتن!وهو،فعالهووأقوالهتوحيدهفيبمتابعته

نكنلم،فعلكمانفعللمفإنأمر،كمافوفاهبه،وابتلاهبهأمرهالذي

له.متبعين

زرعةأبيعمرو،بنعبدالرحمنروايةمن1/602:الحنابلةطبقاتفيبنحوه(1)

الدمشقي.

.الايماندخ:ا""في()2

عمدة373،ص،الاصفهانيللراغبالقرآنألفاظمفردات:فيالملةمعانيانظر)3(

0.55ص،الحلبيللسمينالحفاظ
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عن،أبيهعن،كليببنعثيمحديثفيحكمقد":قولكموأما

".يحيىبيأبنإبراهيمروايةمنبأنهجده

يصلحفحديثه،يضعفهوغيره،بهالظنحسنكانفالشافعي

.وحدهبهيحتجلموانبه،يتقوىبحيثللاعتضاد

هذهفإن،وحدهبهيحتجلمفاذا،الزهريمرسلفيالكلاموكذلك

بعضا.بعضهايشدوالمراسيلوالموقوفاتالمرفوعات

وشبهه.إسماعيلبنموسىحديثفيالكلاموكذلك

تؤكللا:الاقلففيبقولهتفردعباسابنإن":قولكموأما

له".صلاةولا،ذبيحته

بأقوالوغيرهمالاربعةالائمةاحتجوقد،صحابيقولفهذا

فجعل،ذلكفيالشافعيوبالغحجة)1(،بأنهاوصرحوا،الصحابة

!عباسابنخلافصحابيعنيحفطولمكيف.بدعةمخالفتها)2(

تركفيعباسابنعال!!مثليقولهلاوالتغليطالتشديدهذاومثل

وتركه.فعلهبينالرجليخيرمندوب

لمينالعاربعنلموقعيناإعلام،بعدهاوما2501/:السرخسيأصولانظر:(1)

.561-4/021وبعدها،وما1/92:للمصنف

مخالفها.:ا""في2()

925



".وواجبمستحمثلىإتنقسمالشعائرإن":قولكمماو

عبادبينالفارقالعظيمالشعارهذامثلولكن،كذلكفالامر

عبادشعاروتركه،بهإلاالظهارةتتملاالذيالرحمنوعبادالصليب

.الواجباتأعظممنإلايكونلا،الصليب

؟"الختانبابمنالعقوباتبابأين":قولكموأما

وجوباعتبرنابل،الختانوجوبفيأصلاذلكنجعللمفنحن

منإلاحمىودمهوظهرهالمسلمأعضاءفانالاخر،بوجوبأحدهما

تعطيله.يجوزولا،إقامتهيتعينوكلاهما،حقأوحد

مفسدةمنأرجحمصلحتهتكنلمفلوله،العورةكشفماو

لاميرعظيمةمفاسدثلاثارتكابيجزلمولمسها،إليهاوالنظركشفها

وتركه.فعلهيجوزمندوب

للبنيةبدلاالتيوأسبابهالحياةاباب)1(منفتلك،المداواةوأما

لالماكشفهابمنزلةلكانالمندوباتبابمنالختانكانفلومنها،

يجوز.لاوهذا،إليهلحاجةاتدعو

المعلمأجرةالصبيمالمنيخرحليالوإن":قولكموأما

."لمؤدبوا

)ب،ج(:تمام.)1(في
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مالهأخرجفما،ليالوعلىواجتثحقوتأديبهتعليمهأنريبفلا

مندوباالختانكانفلوواخرته،دنياهفيصلاحهفيمنهلهبدلافيماإلا

عنهيبملمنوبذلهعنه،التطوعالصدقةبمنزلةإخراجهلكانمحضا

ذلك.ونحو)2(التطوعحج !(1)

لمأوجبهافمنوجوبها،فيمختلففهي،عنهالاضحيةوأما

جبرمنبهايحصلما:قالسنةراهاومن،واجبفيإلامالهيخرج

)3(.ملكهفيثمنهابقاءمنأعظموتفريحهإليهوالإحسانقلبه

)ب،ج(:حجة.)1(في

"أ":يجوز.)2(في

للألتروشني:الصغارأحكاموجامع13/1،36:مة1قدلابنلمغنياانظر:)3(

/2185-186.
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لخامساالفصل

وجوبهوقتفي

قبليجبولا،عليهالعباداتوجوبوقتلانه؛البلوغعندووقته

)1(.ذلك

ابنلشل:قالجبير،بنسعيدحديثمن"البخاريصحيح"وفي

جم!؟اللهرسولقبضحينانتمنمثل:-عنهمااللهرضي-عباس

)2(.يدركحتىالرجليختنونلاوكانوا.مختونيومئذأنا:قال

الزبيرفقالع!يو،النبيوفاةعندعباسابنسنفياختلفوقد

بثلاثالهجرةقبلمنههاشمبنيخروجقبلالشعبفيولد:والواقدي

سنة.عشرةثلاثولهع!م!ماللهرسولوتوفي،سنين

ابنوأناع!يواللهرسولتوفي:عباسابنعنجبير،بنسعيدوقال

لابنالمدينةاهلفقهفيفيوالكا،664/:الهمامابنللكمالالقديرفتحانظر:(1)

،2691/:للعمرانيوالبيان17/5،35:للجويعيالمطلبونهاية،2585/عمدالبر:

،1/661:للنوويوالمجموع،443-13/433:للماورديالكبيرلحاويو

المنذر:لابنالعلماءمذاهبعلىوالاشراف،1/511:قدامةلابنوالمغني

/3424.

88./11:الإبطونتفالكبر،بعدلختاناباب،الاستئذانفيالبخارياخرجه)2(
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)1(.المفصليعني،المحكمقرأتوقد،سنينعشر

ابنعنرويوقد:قال.وجوهمنعنهذلكرويناعمر:اصبوقال

وأنا!لخيماللهرسولقبض:عباسابنعنجبير،بنسعيدعنإسحاق

يصح)2(.ولا.مختونأوختين

فيالبخاريرواهالذيوهو،البابفيشيءأصحهوبل:قلت

لفظه.تقدمكماصسحيحه""

داود،بنسليمانحدثنا،أبيحدثناأحمد:الإمامابناللهعبدوقال

عنيحدثجبيربنسعيدسمعت:قالإسحاقأبيلثمعبة،/عنحدثنا

سنة)3(.عشرةخمسابنوأناطاللهرسولتوفي:قالعباسابن

.الصوابهووهذا:ابيقال.اللهعبدقال

يومئذناو،آدانعلىراكباأقبلت:قالعئه""الصحيحمنوفياللت":

جدار،غيرلىإبمنىبالناسيصلي!شي!اللهورسول،الإحتلامناهزتقد

3.66/عبدالبر:لابنالاستيعاب(1)

السابق.لموضعا،الاستيعابفيعبدالبرابنكلامانتهى2()

وهو:المحقققال5475/:الرسالةطبعةوفي373،/1أحمد:الاماممسند)3(

الحاكم:وصححه264(،0)برقمالطيالسيخرجهومسملم،شرطعلىصحيح

285:لم9المجمعفيالهيثميقال(.01)01/235578:والطبراني3،533/

".الصحيحرجالورجالهنيالطبرارواه"
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)1(.الحديث...الصفبعضيديبينفمررت

النبيوفاةيومكانسنهأنوالاخبار،السيرأهلأكثرعليهوالذي

بثلاثالهجرةقبلوكان،الشعبفيولدفانهسنة،عشرةثلاث!ر

حينئذكانانهأخبروقدعشرا،بالمدينة!ي!اللهرسولواقام،سنين

مختونا.

لوجوباهلاليسالصبيلان،البلوغقبلالختانيجبولاقالوا:

به)2(؟التعبدوردالذيلجرجباالظنفما،بالابدانالمتعلقةالعبادات

عليهامؤنةلافانها،الصغيرةعلىتجبالتيبالعدةهذاينتقضولا

.الزمانمضيهيإنمافيها،

عذرولا،مختونةغيرالمراةاو،اقلفوهوالصبيبلغإذاقالوا:

به.السلطانألزمهمالهما،

بحيثالبلوخقبلالصبييختنأنالوليعلىيجبأنه:وعندي

مواضعوفي،1/171الصغير:سماعيصحمتىباب،العلمفيالبخاريأخرجه()1

5(.0)4برقم1/361:المصليسترةباب،الصلاةفيومسلم،أخرى

،191ص،للناطفيالاحكاموجمل37،/1:للقاريالععايةبابفتحانظر:)2(

رشد:لابنالممهداتوالمقدمات،2588/عبدالبر:لابنفيوالكا

ني:للعمراوالبيان355،/17:للجوينيالمطلبونهاية،347448-4/

،1/661:للنوويلمجموعوا،13/434:للماورديالكبيرلحاويوا،2691/

.3442/:المنذرلابنوالاشراف،1/511:قدامةلابنوالمغني
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به)1(.إلاالواجبيتمممالاذلكفانمختونا،يبلغ

حتىأي،يدركحتىالرجليختنونلاوكانوا:عباسابنقولوأما

(بمعروففامسكوهنا!هنف!ذابلغن>:لىتعاكقوله،البلوغرب تما

أنهعباسابنصرجوقد،الامساكيتائىلاالاجلبلوغوبعد2[.الطلاق/1

بعدهاعاشالتيالوداعحجةفيواخبرمختونا،ع!يمالنبيموتيومكان

النبيأمروقد،الاحتلامناهزقدكانانهيوما،وثمانينبضعة!لمج!اللهرسول

تركهاعلىيضربوهموأن،لسبعبالصلاةأولادهميامرواأنالاباء!!

أعلم.والله،البلوغيجاوزواحتىختانهمتركلهميسوغفكيفلعشير)2(،

مختونغيروهو،ويصلييصومعاقلبالغمسلمعنتيميةابنالاسلامشيخسئل(1)

حكمه؟كيفالختانتركومن؟ذلكيجوزهلمطهراوليس

مؤكدمشروعذلكفان؟يختتنأنفعليهالختانضررعليهيخفلمإذا:فاجاب

اختتنوقد.عنهالمشهورفيحمدوالشافعيعندواجبوهو.الائمةباتفاقللمسلمين

،الثقاتالاطباءلىإالضررفيويرجع.عمرهمنثمانينبعدالسلامعليهالخليلإبراهيم

.1/2411:الفتاوىمجموعانظر:.لخريفازمانلىإأخرهالصيففييضرهكانوإذا

مروا":!ه!النبيقال:قالجدهعنأبيهعنسبرةبنالربيعبنعبدالملكعن)2(

أخرجهعليها"ضربوهفاسنينعشربلغواذا،سنينسبعبلغإذابالصلاةالصبي

(،المنذريتهذيب)1/027:بالصلاةالغلاميومرمتىباب،الصلاةفيداودأبو

،2018/أحمد:والإمام،2542/:الصبييومرمتىباب،الصلاةفيوالترمذي

284./11:الرسالهطبعةوفي
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السادسالفصل

السابعيومكراهيةفيالاختلاففي

أحمد.الامامعنروايتانهما،قولينعلىذلكفياختلفوقد

بنالملكعبدأخبرني"الصبيختانذكر"باب:الخلالقال

،أدريلا:قال؟يختتنلكمالصبيختاناللهعبدأباذاكرانهالحميد،عبد

عليه،يغلظعشر،ابنالصغيرعلىيشقإنه:لهفقلتشيئاهفيهأسمعلم

ورايتهفيها،اختنهانفاشتهي،سنينخمسفيأنهمحمداابنيلهوذكرت

وشدته.عليهلغلظهالعشرةيكرهورأيته،ذلكيشتهيكأنه

هذا.عليهيشتدالصغيرأنظننتما:ليفقال

إلاشيئا،ذلكفييقلولم،السنةأوالشهرللصغيريكرهأرهولم

الصغير.يؤذيهذايكونانمنيعجبرأيتهأني

الصبييختتنأنيكرهلحسناكان:يقولوسمعته:الملكعبدقال

سابعه.يوم

أباسألت:قالمهنا،حدثنا:قالالسمسار،عليبنمحمدأخبرنا

(1اليهود!)فعلهذا:وقال،فكرهه؟أياملسبعةابنهيختنالرجلعنعبدالله

بروايةاحمدمسائلانظر:33170/:يعلىأبيابنطبقاتفيمهناعنالنص(1)

.2602/:صالح
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ابنهالرجليختنأنيكرهالحسنكان:حنبلبنأحمدليوقال

البصريين.بعض:قال؟الحسنعنذكرهمن:فقلت،أياملسبعة

في:عيينةبنسفيانسأل،الثوريسفيانأنبلغنيأحمد:ليوقال

بنيه؟عمرابنختنكمفي:لهقلتلو:سفيانفقال؟الصبييختنكم

قلتلو:قالحينيعني،عيينةبنسفياناكيسكانمااحمد:ليفقال

بنيه؟عمرابنختنكمفي:له

وإن:قالاللهعبدأباأن،حنبلحدثنا،عصامبنعصمةأخبرني

وليسباليهود،يتشبهكيلالحسناكرههوإنماباس،فلاالسابعيومختن

شيء)1(.هذافي

الصبييختن:لابيهقالأنهصالححدثناعلي،بنمحمدأخبرني

اليهود)2(.فعل:قالأنهلحسناعنيروى:قال؟أياملسبعة

اليومفيذلكيستحبإنما:فقالذلك؟عنمنمهبنوهبوسئل:قال

لا،كلهالجسدخدروهويولدالمولودفإن،الصبيانعلىلخفتهالسابع

.يقوىحتىفدعوه،لذلكيختتنلموإذاسبعا،أصابهماالميجد

":الختانوقتداذكر)4(المنذر)3(:ابنوقال

.3903/:يعلىأبيابنطبقاتانظر:(1)

.2602/:صالحبروايةحمدامسائلانظر:2()

.3484/رشد:لابنالممهداتالمقدماتوانظر:34245/:الاشراففي)3(

وذكر.:"أ"في(4)
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يومالصبييختنأنطائفةفكرهت:الختانوقتفياختلفواوقد"

علىخلافا)1(،أن!مبىبنومالك،البصريلحسنا:ذلككره،سابعه

اليهود.

خطر.هو:الثوريوقال

رأيتماوعامة:قالاليهود.خلاففيوالصواب:مالكقال

أثغر)2(.إذاببلدناالختان

شيئا.ذلكفيأسمعلم:حنبلبنأحمدوقال

.العشرةلىإسعنينالسبعبينماللغلامالختانسعد:بنالليثوقال

ختنالرحمنخليلإبراهيمأنغيرهأومكحولعنحكيوقد:قال

وروي،سنةعشرةلثلاثإسماعيلابنهوختن،أياملسبعةإسحاقابنه

")3(.السابعيومولدهاتختنكانتفاطمةأنجعفر:أبيعن

)4(لوقتوليس،يثبتسدءالبابهذافي"وليسالمنذر:ابنقال

ولا،الاباحةعلىفالاشياء،تستعملسطولاإليهيرجعخبرالختان

تحريف.وهو.خلا:"د"في(1)

)إثغارا()اثغر(قيلالسقوطبعدأسنانهنبتتإذا":1/82المنيرالمصباحفيقال)2(

،فارسابنقالههافتعلعلى)اثغر(قيلأسنانهألقىواذا.إكراماأكرم:مثل

بالتشديد".)اثغر(قيلأسنانهنبتتإذا:يقولوبعضهم

.3442/المنذر:لابنالاشراف)3(

.لوقوع:"،جب"في)4(
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الصبييختنأنمنعمنمعنعلمولا،بحجةإلامنهاشيءحظريجوز

")1(.حجةأياملسبعة

بنمحمدعنمحمد،بنزهيرحديثمنالبيهقى""سننوفي

لحسين،واالحسنعنع!يماللهرسولعق:قالجابرعنالمنكدر)2(،

)3(.الاملسبعةوختنهما

إبراهيمأن،أبيهعن،رباحبنعلي)4(بنموسىحديثمنوفيها

)5(.أيامسبعةابنوهوإسحاقختن

إسماعيلوختن،أياملسبعةإسحاقإبراهيمختنشيخنا)6(:قال

فيسنةإسماعيلوختان،بنيهفيسنةاسحاقختانفصار،بلوغهعند

أعلم.والله،بنيه

+1/59:نيللعمراوالبيان،299/:القرطبيتفسير:وانظر.3524/:الاشراف(1)

.1/461:للنوويلمجموعوا،69

المنذر.:"أ"في()2

84.32/:السننفيالبيهقيأخرجه)3(

.6025/:الاكمالفيضبطههكذا)4(

8.326/:نفسهلمصدرا()5

وانظر:2.333/المعاد:زادفيبذلكصرحوقد.تيميةابنالاسلامشيخيعني)6(

.411-1/2131الفتاوىمجموع
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السابعالفصل

وفوائدهلختاناحكمةبيانفي

،لعباده-سبحانه-اللهشرعهاالتيالشرائعمحاسنمنالختان

فطرهمالتيللفطرةمكملفهو،والباطنةالظاهرةمحاسنهمبهاويجمل

إبراهيم.ملةالحنيفيةتماممنكانولهذاعليها،

لما-وجلعز-اللهفإن،الحنيفيةلتكميلالختانمشروعيةوأصل

لشعوباجمالايكونأنووعدهإماما،للناسيجعلهأنوعدهإبراهيمعاهد

انهوأخبره،نسلهيكثرنو،صلبهمنوالملوكالانبياءيكونوأن،كثيرة

ويكون،منهممولودكليختنواأنالعهدعلامةنسلهوبينبينهجاعل

إبراهيم.ملةفيللدخولعلملختانفا،أجسادهمفيمي!ممماهذاعهدي

!فأخسنومقاللهصتغة>:لىتعاقولهتأولمنلتأويلموافقوه!ذا

.(1)لختاناعلى[138]البقرة/(صحغةالله

بطهرونفهم،الصليبلعبادوالتعميدالصبغبمنزلةللحنفاءلختانفا

حاتم:بياابنتفسير:انظر.والزجاجوالفراءوفتادةمجاهدوعباسابنقولوهو(1)

،2541/:القرطبيوتفسير،1/571:البغويوتفسير،21/724و8701/

.1/602:للواحديوالوسيط
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الان:ويقولون2(،)المعموديةفي(1يصبغونهم)حين-بزعمهم-أولادهم

ميسمهاوجعل،الحنيفيةصبغةللحنفاءسبحانهاللهفشرعنصرانِيا،صار

)3(.[138البقرة/1<صتغةللهمنأخسنومناللهصتغة>:فقاللختانا

المعلمإليهمنهايضافلمنعلامةالسماتسبحانهاللهجعلوقد

يكون،حتىالسماتبانواعومواشيهمدوابهميسمونالناسولهذابها،

السمةهذهتكونقدثم،بسمتهمعروفاإنسانكللىإمنهايضافما

أمة.بعدأمةفيمتوارثة

وملته،دييهوالىإليهيضافلمنعلماالختانسبحانهاللهفجعل

فيإنسانحالجهلتإذاحتى،لحنيفيةواالعبوديةبنسبةإليهوينسب

،الختانبامةتدعىالعربوكانتورنكه)4(،الختانبسمةعرفدييه

.ـ"ج":يضعونهم)1(في

637.صالمقدسالكتابقاموسانظر:)2(

فيغمسوهأيامسبعةعليهفاتىولدلاحدهمولدإذاالنصارىإن:عباسابنقال)3(

مكانلماءابذلكليطهروهبهوصبغوهالمعمودي،:لهيقالأصفر،لهمماء

الاسلامديعهاناللهفاخبرحقاهنصرانياصارالانقالوا:ذلكبهفعلوافإذا،الختان

.1/571:البغويتفسيرانظر:.النصارىيفعلهمالا

،بعدهوماالمملوكيالعهدمصطلحاتمنوهي،والصبغةاللونبمعنىفارسيةكلمة(4)

الذهبي:لمعجما:وانظر.والشارةوالسمةالشعار:وتعني""رنوكعلىتجمعو

لمصطفىالتاريخيةوالالقابالمصطلحاتومعجم99،2صعربيفارسي

لخطيب.اعبدالكريم
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لهفقالظهر،قدالختانملكأجدنيإ:هرقلحديثفيجاءولهذا

علىهمفبينما،فاقتلهماليهودتختتنفانماهذا،يهمنكلا:أصحابه

يكشفأنبهفأمر،بكتابهجاءقد!يماللهرسولبرسولوإذا،ذلك

تختتن،العربأنأخبرهمختونا.فلمافوجد؟مختونهوهلوينظر

)1(.الامةهذهملكهذا:قال

بنهشامجعل،والرومالمسلمينبيناجنادينوقعةكانتولما

علىلهمصبرلاالقلفهؤلاءإنالمسلمينمعشريا:يقولالعاص

يوجبمماوجعلهورنكهم،الصليبعبادبشعارفذكرهم.السيف

منهم.الارضوتطهيرعليهمالحنفاءإقدام

بمعرفتهالقلوبصبغتالتيالحنيفيةهياللهصبغةأنوالمقصود

الابدانوصبغت،لهشريكلاوحدهوعبادته،لهوالاخلاص،محبتهو

وتقليم،الشاربوقصوالاستحداد،،الختانمنالفطرةبخصال

،والسواك،والاستنشاق،والمضمضة،الابطونتفالاظفار،

وأبدانهم.الحنفاءقلوبعلىاللهفطرةفظهرتوالاستنجاء،

يعني<:ادلهصثغة>:تعالىقولهفيجري!ر)2(بنمحمدقال

مواضعوفي31،/1:الوحيبدءفيالبخارياخرجهطويلحديثمنقطعة(1)

:الإسلاملىإيدعوههرقللىإغ!م!رالنميكتاببابلجهاد،افيومسلم،أخرى

.(1)773برقمبعدها،وما33931/

بعدها.وما3171/:البيانجامعتفسيرهفي)2(
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تنصرانأرادتإذاالنصارىأنوذلك،الإسلامصبغةبالصبغة

بمتزلةتقديس!)3(لهاذلكأنتزعملهم)2(،ماءفيجعلتهمأطفالها)1(

جلاللهفقال)5(،النصرانيةفيلهمصبغةوأنه،الاسلاملاهلالختانة)4(

أؤنصرئهودا>كونو:والنصارىاليهودقاللما-!سملنبيهثناؤه

صبغة>:قولهلى!(المحشركينمنوماكانحنيفاابرقمملةبلقلثهتدو(

-ط
.[138-135]البقرة/<صحئغةأللهمىأخسنومقالله

ابناءهاتصبغوالنصارىيهودا،أبناءهاتصبغاليهودإن:قتادةقال

طهر.ولاالإسلاممنأحسنصبغةفلا،الاسلاماللهصبغةوان،نصارى

)6(.اللهفطرة:اللهصبغةمجاهد:وقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لهم.أطفا:"بأ،"في

لهم.مباد(:،)جفي

مماذلكأنوتزعم:هكذاالعبارةجاءت""جوفي.يقدسمما:"بأ،"في

.يقدس

الجنابة.:د""وفيالختان:ب""في

بعضلان"،الله:"صبغةقيلوإنما"83:-1/82القراننيمعافيالفراءقال

لهتطهيراذلكيجعلون،لهمماءفيجعلوهالمولودولداذاكانواالنصارى

اختتن،الختانةوهي"الله"صبغةقل.القراءتينإحدىفيهيوكذلك.لختانةكا

علىالصبغةفجرت!كنب!ر،محمدابهايامر"اللهاصبغة1:قل:فقالع!م!مإبراهيمبها

الماء".فىالغلمانلصبغهمالختانة

عليها.الناسفطرالتي:كلامهوتتمة1/98مجاهد:تفسيرانظر:
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1(.)اللهدين:غيرهوقال

وتحسين،والتزيينوالنظافةالطهارةمنالختانفيمامعهذا

،لحيواناتباالإنسانلحقتأأفرطتإذاالتيالشهوةوتعديل،الخلقة

تجدولهذايعدلها،فالختان،لجماداتبالحقتهأبالكليةعدمتوإن

.لجماعامنيشبعلاالنساء،منوالقلفاء،الرجالمنالاقلف

غلمتها-لىإإشارة-القلفاءابنبأنهويعيرويشتمالرجليذمولهذا

وشعر،القلفةجلدةمنالحدوجاوزطالماأخذمنأحسنزيئةوأي

الشيطانفإنالظفرهمنطالوما،الشاربوشعر،الابطوشعر،العانة

إحليلفيينفخإنهحتى،فيهويقطنويألفهكلهذلكتحتيختبىء

العانة،شعرفيويختبىء،المختونفيينفخلاماالقلفاءوفرجالاقلف

والشاربالطويلالظفرمنموضعهافيأقبعفالغرلةالاظفار.وتحت

قبحالسليمالحسذيعلىيخفىولا.الطولالفاحشةوالعانةالطويل

ابتلىلماولهذا،والتزيينوالتنظيفالتحسينمنإزالتهافيوما،الغرلة

معهذا.للناسإمافاجعله،تمهنفأالامورهذهبإزالةإبراهيمخليلهالله

عليه.ترىالتيالكسفةمنتركهوفي،وضيائهالوجهبهاءمنفيهما

قالتأنهاع!ي!النبيزوجميمونةعن:"مسائله"فيحربذكروقد

لهاوأحظى،للوجهأسرىفإنه،تنهكيولافأشميخفضتإذا:للخاتنة

تفسيرثظر:1و.السابقالموضعالتفسير،فيالطبريكلهاالاقوالهذهأخرج(1)

.1/602:للواحديوالوسيط،2541/:القرطبي
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.(1)زوجهاعند

تختنختانةامر!يماللهرسولان،عطيةامعنداودبووروى

)2(."للبعلوأحبللمرأةأحظىذلكفان،تنهكيفلاختنتإذا":فقال

شهوةضعفتالختانجلدةاستاصلتإذاالخافضةأنهذاومعنى

تاخذلمهيكماتركتهاإذانهاكمازوجها،عندحظوتهافقلت،المرأة

)1(

)2(

.لحربعزاهفقد،483/الحبير:التلخيصانظر:

فيعطيةأمحديثمنداودأبوفأخرجه،الصحابةمنعددعنطرقمنروي

عقبه:وقالحسانبنمحمدطريقمن658،/13:الختانفيباب،الادب

المنير:)البدرفيالملقنابنوبين".ضعيفالحديثمجهولحسانبنمحمد"

هو"وليس:وقالالثانيةللطريقداودأبوأشارثم.الكذابالمصلوبأنه76(8/

وفي84،32/:البيهقيخرجهأنسحديثومن،مرسلا"رويوقدبالقوي

فيوالطبراني(،)4368برقموالاثارالسننمعرفةفي38،/51:الايمانشعب

حديثمنلحاكماورواه6،2223/:الكاملفيعديوابن،3133/:الاوسط

عليبنمندلإسناده"وفيحجر:ابنالحافطوقال.3525/:قيسبنالضحاك

منأضعفوهوالقرشيعمروبنخالد:عديابنإسنادوقي،ضعيفوهو

بنمحمدعن،حليفةأبيعنأيضاعديبن1والصغيرفيالطبرانيورواه،مندل

أبيحديثنحوأنسعن،ثابتعنالرقاد،بيأبنزائدةعن،الجمحيسلام

ابنمحمدبهتفرد:نيالطبراوقال،ثابتعن،زائدةبهتفرد:عديابنقالداود،

فيليسالمنذر:ابنوقال،لحديثامنكرإنه:زائدةفيالبخاريقالوقد،سلام

صلهو483/الحبير:التلخيصانظر:".يتبعسندولا،إليهيرجعخبرالختان

74-85.974/:الملقنلابنالمنيرالبدر

تستأصليها.ولاالنواةبعضاقطعيأي.القطعفيالمبالغةوالنهك
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تعديلاذلكفيكان،وأبقتمنهاأخذتفاذاغلمتها،ازدادتشيئامنها

.والشهوةللخلقة

العبودية،علىعلمالجلدةاهذهقطعيكونأنينكرلاانهمعهذا

الرقيقمنكثيرفيذلكونحولجبهةاوكيالاذنطرفقطعتجدفانك

فما،العلامةبتلكمالكهلىإردابلقإذاحتى،وعبودييهملرقهمعلامة

سبحانه--للهصاحبهعبوديةعلىعلماالطرفهذاقطعيكونأنينكر

فيكونالحنفاء،اللهعبيدمنفهوكذلككانمنأنالناسيعرفحتى

الطهارةمنفيهمامعمنها،أشرفلاالتيالسنةلهذهعلماالختان

!الشهوةوتعديلوالزينةوالنظافة

هاجروهبتلماسارةأنالنساء:خفضحكمةفيذكروقد

ثلاثةمنهالتقطعنفحلفت،سارةفغارت،منهفحملتأصابها،لابراهيم

أذنيهابثقبفأمرهاأدنيها،وتقطعأنفهاتجدعأنإبراهيمفخافأعضاء،

بعد)1(.النساءفيسنةذلكوصاروختانها،

تبتغي،جبلينبينهاجرسعي،السعيمبدأكانكماهذا،ينكرولا

للشيطانإسماعيلحصبالجماررميمبدأكانوكما،القوتلابنها

خليله،لسنةوإحياءتذكرةلعباده-سبحانه-اللهفشرع،أبيهمعذهبلما

أعلم.والله،لعبوديتهوإعظاما،لذكرهواقامة

.1/295عبدالبر:لابنالتمهيد،51/138:للبيهقيالايمانشعبانظر:(1)
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الثامنالفصل

لختانافييؤخذالذيالقدربيانفي

الرجلختانفيويؤخذ(:")1الغاية"كتابهفيالبركاتأبوقال

لخافضةويستحبجاز،أكثرهاأخذعلىاقتصروإن،الحشفةجلدة

أبقي:للخاتنةقالأنهعمرعنوحكي.عليهنص.تحيفلاأنالجارية

خفضت.إذاشيئامنه

أخبرني":الختانفييقطعماذكر"":جامعه"فيالخلالوقال

كمأحمد:سئلقال،حدثهمزيادبنالفضلأن،الحسينبنمحمد

الحشفة.تبدوحتى:قالالختانة؟فييقطع

مسالة!اللهعبدأبايا:قلت:قالالميمونيالملكعبدوأخبرني

يستقص؟فلمصبياختنختانعنها:سئلت

به؛يعتدفلافوقلىإالحشفةنصفجازقدالختانكانإذا:فقال

الختانة.ارتفعتهيغلطتوكلما،تغلطالحشفةلان

تيمية،ابنالاسلامشيخجدهو)652(سنةالمتوفىالدينمجدالبركاتأبو(1)

وذكر.نيالكلوذالخطابالابي"الهدايةشرحفيالغايةمنتهى"هوكتابهولعل

فقهلىإالمفصلالمدخلانظر:.مسودةالباقيوبقيبعضهبيضأنهالمرداوي

.2471/زيد:أبوبكرللدكتورحنبلبنأحمدالامام
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.اخافالنصفدونكانتإذا:ليقالثم

عليهيخافقدولعلهجدا،شديدةعليهالاعادةفإن:لهقلت

كانتإذاالاعادةسهولةورأيت)1(،عليهيخافإيشيى:ليقال.الإعادة

أسفل.لىإالحشفةنصفمنأقلفيالختانة

الختانة.فيهتتيسرأنبدلاشيءهذا:يقولوسمعته

يقطعانالرجلعلىالواجب")2(:الشامل"فيالصباغابنوقال

عذرتان:فلهاالمراةواماجميعها،تنكشفحتىالحشفةعلىالتيلجلدةا

الديككعرفوهيقطعها،يجبالتيهي:والاخرىبكارتها.إحداهما:

)3(.كالنواةأصلهايبقىقطعتوإذا،الشفرينبينالفرجأعلىفي

القلفة،قطعالرجالفيالمستحق"")4(:نهايته"فيالجوينيوقال

مقدارفرضولوتبرز،انوالغرض،الحشفةتغشىالتيلجلدةاوهي

.أ""منقطسا"عليه..قال.لاعادةا"(1)

إليهانتهت()477سنةالمتوفىجعفربنعبدالواحدبنمحمد،الصباغنصرأبو2()

المصرية.الكتبدارفيمخطوط"الشامل"وكتابه،الشافعيأصحابرياسة

العربيالادبتاريخبعدها،وما5122/:للسبكيالكبرىالشاقعيةطبقاتانطر:

37.صالرابعالقسم،لبروكلمان

المصباجانكر:.حرفهأي:الفرجشفرومنهأشفار.لجمعوا.حرفهشيءكلشفر)3(

.505صللأزهريالزاهر317،/1المنير:

354./17:الجوينيالحرمينلامامالمطلبنهاية()4
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تبقىلاحتىقطعهفيجب،الحشفةسطحعلىينبسطلاالكمرةعلىمنه

)1(."متدليةلجلدةا

نأبشرطقل،وانالقلفةمنسدقطعيكفيعندي":كجابنوقال

)2(.رأسها"تدويرالقطعيستوعب

عليهينطلقماالنساءفيالمستحقالمقدار")3(:الجوينيوقال

لخاتنة:!يوقال،قلالبالاالامرعلىيدلمالحديثاوفي":قال."الاسم

".المرتفع:والاشم.أشملموضعااتركياي"تنهكيولاأشمي"

الحشفةتغشىالتيالقلفةيستوعبأنوالسنة:الماورديوقال

منسدءبهايتغشىلاأنفيهيجزئماوأقلأصلها،منبالقطع

مدخلفوقالفرجفيجلدةقطعفهو:المرأةخفضوأما،الحشفة

المستعليةلجلدةامنهويؤخذ،كالنواةأصلعلىالبولومخرجالذكر

4(.أصلها)دون

وواجب،،سنةأقساأ:ثلاثةالختانفيالقطعأنبهذابانوقد

أعلم.والله-تقدمماعلى-مجزفيوغير

الجلدةتبقىلاحتى:منبدلا"متدلمتجافجلديبقىلا"حتى:النهايةفي(1)

متدلية

الرافعي.عنهوحكاه1/165:المجموعفيالنووينقله)2(

المطلب.نهايةمننفسهالموضعفي)3(

.13/433:للماورديالكبيرلحاويا(4)
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التايمعالفصل

والأنثىالذكريعمحكمهأنفي

إذا:قال،ينزلولمامراتهالرجلجامعإذاأحمد:بنصالحقال

يختتن.كنالنساءأنهذاوفيأحمد:قال.الغسلوجبالختانانالتقى

يجبأمختونةيجدهافلمامرأتلهعليهتدخلالرجلعنوسئل

سنة)1(.الختان:قال؟الختانعليها

الهيثم،بنالكريموعبد،المروذيبكرأبووأخبرني:الخلالقال

سئلاللهعبدأباان-بعضفيبعضهمكلامدخل-موسىبنويوسف

؟الختانعليهايجبأ:تختتنولمزوجهاعلىتدخلالمرأةعن

لا.:قالشيئا؟هذافيتعرف:فقالحفصأبيلىإوالتفتفسكت

فان:لهفقيل.فسكت،سنةربعونأوثلاثونعليهاآلىإلها:لهفقيل

)2(.يحسن:قالتختتن؟أنعلىقدرت

عناللهعبدأباسالت:قال،الكحاليحيىبنمحمدوأخبرني:قال

خبرفاذافنظرت:قالثمأشياء.فيهخرجتقد:فقالتختتن؟المرأة

مسائلفيهانئوابن(،)185برقم86صالترجلكتابفيالخلالأخرجه(1)

21515/أحمد:الامام

.()184برقم86صالترجلفيالخلالأخرجه)2(
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قلت،اثنانهوإنماحذا1ويكونولا،الختانانيلتقيحين!يمالنبي

لمإذاالرجلانوذلكاشد،الرجل:قالمنه؟بدفلا:اللهعبدلابي

والنساءثم،ماينقىفلاالكمرة،علىمدلاةلجلدةافتلاب،يختتن

.(1)أهون

وعن)2(،وجوبهفيواختلف،للأنثىاستحبابهفيخلافلا:قلت

والثانية:لنساء،1والرجالعلىيجبإحداهما:،روايتانذلكفياحمد

اوس:بنشدادحديثالروايةهذهوحجةبالذكور.وجوبهيختص

.والاناثالذكوربينفيهففرقللنساء"مكرمة،للرجالسمهجميالختان"

اللهمركما،للرجالجاءإنمابهالامربانالقوللهذاويحتح

.لأمرهامتثالاففعله،-السلامعليه-خليلهبه-سبحانه-

.تقدمكماسارةيمينسببهفكان،المراةختانماو

لختانة:قالعمرلان،المرأةخافضةتحيفلاأحمد:الامامقال

)3(.خفضتإذشيئامنهأبقي

تختنختانةأمر!لمجي!اللهرسولان،عطيةأمعناحمدالاماموذكر

قدامة:لابنالمغنيو[نظر:(.)182برقم85صالترجلفيالخلالأخرجه(1)

.161-1/016:قاسملابنالمربعالروضحاشية،1/511

.1/461:للنوويلمجموعاانظر:()2

.185برقم87صالترجلفيالخلالأخرجه)3(

182



.()1"للبعلواحب،للمرأةأحطىذلكفان،تنهكيفلاختنتإذا":فقال

كانتوان،والانثىالذكرتعم،الختانفيذكرناهاالتيوالحكمة

أعلم.والله،ابينالذكرفي

.(ص)275سبق،فيايجهتخرتقدم(1)
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شرالعاالفصل

لختاناوسرايةالخاتنجنايةحكمفي

وفي19[.]التوبة/(سبيلمنالمخسعين>ماعلى:لىتعااللهقال

النبي!عن،جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروحديثمن"السنن"

")2(.ضامنفهوط!بمنهيعلمولمتطببمن"قال)1(:انه

،غيرهكجنايةعاقلتهعلىأو،عليهفمضمونة،الخاتنيدجنايةأما

مو

الثلثعننقصتوان،العاقلةعلىكانتالديةثلثعلىزادتفان

)3(.مالهفيفهي

)1(

)2(

)3(

ا"."فيليست.قالانه

فإعنت:طبمنهيعلمولاتطببفيمنباب،الدياتفيداودأبوأخرجه

وأخرجه،لا؟"أمهوأصحيحندريلاالوليد،إلايروهلم"هذا:وقال،21/196

بن1و8،52/:الاجنةديةمنوعلىالعمد،شبهصفةباب،القسامةفيالنسائي

)3466(،برقم21481/:طبمنهيعلمولمتطببمن،الطبفيماجه

برقم4138/:الدياتفيرقطني1والد،8114/و4124/:السننفيلبيهقي1و

الاحاديثسلسلةو[نظر:.الذهبيفقه1وو4122/:لحاكماوصححه34(،20)

)635(.برقم2228/:نيللألباالصحيحة

إذاالطبيبأنعلى"وأجمعوا:2124/المجتهدبدايةفيلحفيدارشدابنقال

معنىفيلانه،ذاكأشبهوما،الختانفيالحشفةيقطعأنمثل.الديةلزمتهأخطأ

اهل=منكانإذاعندهوذلكشيء،عليهليسأنه:روايةمالكوعنخطأ،لجانيا
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ولم،بصناعقهالعلماهلمنيكنلمفإن،بالسرايةتلفماوأما

الاقداملهيجزلمجرحسرايةلانهايضمنها،فإنهفيها،بالحذقيعرف

لجنايةاسرايةأنعلىالناساتفقوقد.لجنايةاكسرايةفهي،عليه

مضموذة.

مأذودقسرايةيضمنلاومالأ:أحمدفقالعداها؛فيماواختلفوا

فيهماذولقسرايةلانهامقدر؛غيرأوكانمقدراتاديبا،أوكانحدا،فيه

الفصدوسراية،البكارةوازالة،النكاجمنفعةاستيفاءكسرايةيضمنفلم

لملحاذقفيهالماذونالسلعةوقطع،الدملوبط،والختان،والحجامة

يتعد)1(.

قصاضا،أوكانحداالمقدر)2(سرايةيضمنلا:الشافعيوقال

فيوردوقدمتعد،لانهيضمنأنهالطبأهلمنيكنلمإذاانهخلافولا،الطب

عندالطبيبأخطأهفيماوالدية..شعيببنعمروحديث-جماعالامع-ذلك

انهخلافولا،الطبيبمالفيجعلهمنالعلماهلومن،العاقلةعلىلجمهورا

".شعيببنعمروحديثظاهرعلىمالهفيانهاالطباهلمنيكنلمإذا

أوالذكرفقطعفاخطا،الخاتنختنوإذا:7464/الإشراففيالمنذرابنوقال

منكلقولوهذا.العاقلةتعقلهبه،خطاماعقلفعليهبعضها:أوالحشفة

.الرايوأصحابواحمدوإسحاقوالشافعيمالك:العلمأهلمنعنهحفظت

.7602/:لهمامالابنالقديروفتحالمنذر،لابن171صجماعالاوانظر:

12/9552:قدامةلابنالمغنيانظر:(1)

لمقرر.ا:""جفي2()
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علىدليلبهالتلفلأن،والتاديبكالتعزيرالمقدرغيرسرايةويضمن

.(1)والعدوانالتجاوز

سرايةويضمن،خاصةالواجبسرايةيضمنلا:أبوحنيفةوقال

)3(.السلامةبشرطالاستيفاءلهأبيحإنمالاع!لهالمقدر)2(،

.القولهذاتخالفالصحيحةوالسنة

الذيالزمنفيالمولودوختن،بالصناعةعارفاالخاتنكانوان

اتفاقا،لجرحاسرايةيضمنلمحقها،الصناعةعطىو،مثلهفييختتن

حرزمنفييختنهأنلهأذنفإن،وماتذلكمنالمختونمرضلوكما

عاقلابالغاكانفان،منهعليهيخافضعفحالأو،مفرطبردأومفرط

لالانه،ضمنهصغيراكانوان،فيهبالإذنحقهاسقطلانه،يضمنهلم

الضمانيجبهلنظر،موضعفهو،وليهفيهاذنوانشرعْا،إذنهيعتبر

الخاتن؟علىوالوليعلى

للماوردي:الكبيرلحاويوا356،/17:للجوينيلمطلبانهاية:انظر(1)

13/434.

القود.(:،ح)أفي2()

لختانوالحخامواالفصاد:461-1/541"الضماناتمجمع"فيالبغداديقال)3(

المعهودالمعتادالموضعيجاوزلمإذاالهلاكلىإفعلهمبسرايةيضمنونلا

فيليساذ؛الشرطبطلالسرايةعنالسليمالعملعليهمشرطولو.فيهالماذون

لواما...العملذلكفييقصرواولممعتادافعلافعلوااذاهذا.ذلكوسعهم

ضمنوا.:ذلكبخلاففعلوا
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تقتضيفالقاعدةمباشر،والخاتن)1(،متسببليالوأنريبولا

تعذرإذامابخلاف،عليهالاحالةيمكنلانهالمباشر)2(؛تضمين

تضمينه.

أعلم.والله،ختانهوسرايةالخاتنجنايةفيالقولتفصيلفهذا

"أ،ب":المتسبب.)1(في

إتلافاستندإذا":2795/الفوائد"وتحريرالقواعد"تقريرفيرجبابنقال)2(

دونبالمباشرةالضمانتعلق:وسببمباشرةلىونفوسهمالادمييناموال

ملجئةكانتسواء،عنهوناشئةالسببعلىمبنيةالمباشرةتكونأنإلا،السبب

بالكلية:فيهاعدوانلاهذهلحالةواالمباشرةكانتإنئم،ملجئةغيرأوإليه

فيالسببشاركتعدوانفيهاكانوإن،بالضمانوحدهالسبباستقل

".الضمان
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عشرالحاديالفصل

وذبيحته،،وصلاته،طهارتهفيالأقلفاحكامفي

ذلكوغير،وشهادته

سالمعن،وكيعحدثنا،إسماعيلبنمحمدأخبرني:الخلالقال

عباسابنعنزيد،بنجابرعنهرم،بنعمروعن،المراديالعلاءبي

)1(.ذبيحتهتؤكلولا،صلاةلهتقبللاالاقلف:قال

شهادته.تقبللميختتنفلمبلغإذاالاقلف:وكيعقال

الله،عبدأبوحدثنيقال،حنبلحدثنا،عصامبنعصمةأخبرني

عنهرم،بنعمروعن)2(،المراديسالمعنعبيد،بنمحمدحدئنا

الاقلف)3(.ذبيحةتؤكللا:عباسابنعنزيد،بنجابر

الاقلف.يذبحأنيعجبنيلا:قالاللهعبدأباسمعت:حنبلقال

حدثنا،الحوضيعمروأ!لوحدثناآخر:موضعفيحنبلوقال

الاقلف.ذبيحةتؤكللا:قال،عكرمةعن،قتادةعن،همام

أله:لعكرمةقيل:قال.عكرمةقالهمايرىلاالحسنوكان:قال

ص)932(.سبقوفيما(.917و)177برقمللخلالالترجلانظر:(1)

.الرازي:"ب"في(2)

2(.04ص)سبقماوانظر(.)174برقمالترجلفيالخلالاخرجه)3(
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؟قال:لا.حج

حتى،لهحجولا،لهصلاةولا،ذبيحتهتؤكللا:اللهعبدأبوقال

)1(.الإسلامتماممنهويتطهر،

ولا،يذبحلاالاقلف:اللهعبدأبوقالاخر:موضعفيحنبلوقال

له)2(.صلاةولا،ذبيحتهتؤكل

إبراهيم،بنإسماعيلحدثنا،أبيحدثنيأحمد:بناللهعبدوقال

عباسابنعنزيد،بنجابرعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحدثنا

شهادةلهتجوزولا،ذبيحتهتؤكلولاصلا!،لهتحللاالاقلف:قال

ذلك)3(.يرىلاالحسنوكان:قتادةقال

:قال؟الاقلفذبيحة:اللهعبدلابيقلتمنصور:بنإسحاقوقال

بها)4(.بالسلا

ابن:فقال؟)5(الاقلفذبيحةعناللهعبدأباسألت:طالبأبووقال

جدا)6(.ذبيحتهفييشددعباس

.(174)برقمللخلالالترجلانظر:(1)

5()178برقمالترجلفيالخلالأخرجه)2(

.(018)برقمنفسهالمرجع)3(

.185صالصغار،احكامجامعانظر:هالحنفيةمذهبوهو()4

ا"ه"منساقط..الاقلف"باسلاقال")5(

.()177رقمبنحوهالخلالأخرجه)6(
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:فقالالاقلف؟ذبيحةعناللهعبدأباسألتزياد:بنالفضلوقال

إلابأسا،بهايرونلاكانواأنهم:وغيرهمالحسنواإبراهيمعنيروى

كرهه.أنهعباسابنعنزيدبنجابرعنيروىشيئا

وهوأسلمرجلاأنفلو،الناسعلىيشتدوهذا:اللهعبدأبوقال

)1(؟ذبيحتهتؤكلأفلا،الختانعليهفخافواكبير

قال،ثابتبناللهعبدبنأحمدالسمحأبيعن،الخلالوذكر

ابنحديثلهوذكرالاقلف،ذبيحةعنوسئل-حنبلبنأحمدسمعت

يولدالرجلكانإذاعنديذاكأحمد:فقال-"ذبيحتهتؤكللا"عباس

وخافأسلمإذاالكبيرفأما)2(؛يختتنفلافيكبر؛مسلميناسبوينبين

رخصة.عنديفله؛الختاننفسهعلى

الشتاء،فيالرجالختنالذيالبصرةأميرمعالحسنقصةذكرئم

بعضهم.فمات

عنديفلهنفسهعلىوخافالكبيرأسلمإذا:يقولأحمدفكان:قال

م!)3(.
ر.

.(018)رقمللخلالالترجلانظر:(1)

يختتن.لافكيف)ب،ج(:في)2(

258(.و2ص)45سبقفيماوانظر(.)917برقمللخلالالترجلفيبنحوه)3(
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عشرنيالثاالفصل

لوجوبهالمدم!قطاتفي

بر:وهي

ذإ؛الختانعنمستغنفهذا؛لهقلفةولاالرجليولدأن)أحدها(:

)1(.عليهمتفقوهذا.ختانهيجبمالهيخلقلم

موضععلىالموسىإمراريستحب:المتاخرينبعضقاللكن

"إذا!:النبيقالوقدبه)2(؛المامورمنعليهيقدرمالانه،الختان

مباشرة:أمرينالواجبكانوقد)3(."استطعتممامنهفاعولوابامرأمرتكم

مباشرةاستحبابمنأقلفلا؛القطعسقطفإذا؛والقطع،الحديدة

.(4)لحديدةا

-1/59،69:للعمرانيوالبيان،3484/رشد:لابنالممهداتالمقدماب:انظر(1)

.1/661:للنوويوالمجموع

،5-2455/:للمرداويوالإنصاف،1/477:قدامةلابنفيالكاانظر:)2(

.01/034:الباريفتح،3484/رشد:لابنالممهداتوالمقدمات

،13/125ع!ير:المصطفىبسننالاقتداءباب،الاعتصامفيالبخاريأخرجه)3(

.()1337برقم2،759/:مرةالعمرفيلحجافرضباب،الحجفيومسلم

العبادةبعضعلىقدرمن:فقالرجبابنذكرهاقاعدةعنمتفرعةالمسألةوهذه()4

المقدور-كانفإن؟لاأممنهاعليهقدربماالاتيانيلزمههلباقيها،عنوعجز
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بمثله؛يتعبدولا؛بهاللهلىإيتقربلامكرو!1(،هذاأن:والصواب

مقصود،غيرالموسىوإمرار،فيهفائدةلاعبثفانه،الشريعةعنهوتنزه

للوسيلةيبقلمالمقصودسقطفإذاالمقصود،فعللىإوسيلةهوبل

معنى.

شعرراسهعلىيخلقلمالذيإن:بعضهمقالهماهذا:ونظير

)2(.رأسهعلىالموسىيمرأنالنسكفيلهيستحب

نإ:وغيرهماحمداصحابمنالمتاخرينبعض)3(قولونظيره

لسانهيحرك:الاخرلساوالذكر،ولابالكليةالقراءةيحسنلاالذي

)4(.مجردةحركة

فياللسانكتحريكاليها،محضةوسيلةهوبلالعبادةفيمقصوداليسعليه=

لانه،بواجبليسفهذا،لختانوالحلقافيالراسعلىالموسىوإمرارالقراءة

منهومافسقطالاصلسقطوقد،والقطعوالحلقالقراءةضرورةوجبإنما

انظر:.جداضعيفوهوخاصةاللسانتحريكفيالقاضيوأوجبه.ضرورته

.3042/:رجبلابنالفوالدوتحريرالقواعدتقرير

.1/181:القناعكشاففيالمصنفعنلحكماهذاالبهوتينقل(1)

.3432/:مفلحلابنالمبدعانظر:)2(

"د".منساقط)3(

نصعنالعراقيونذكر":701/المطلبنهايةفيالجوينيلحرميناإمامقال()4

عنبدلالسانهيحركأنيلزمهبالفاتحةلسانهينطقلاالذيالاخرسانالشافعي

يناسبلابمجردهالتحريكفإن؟عنديمشكل.وهذا.القراءةفي5إياتحريكه

يلزموا-أنذكروهماقياسمنيلزمثمبعيد.بدلافاقامتهيدانيها،ولاالقراءة
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لاع!له،أقربكانبذلكتبطلالصلاةإن:قيلولوشيخنا)1(:قال

.مشروعغيرعملوزيادة،الخشوعينافيعبث

انهتزعمالعربكانت،لهقلفةولاولدالذيهذاأنوالمقصود:

القمر.ختنه:يقولونولهذا،وتجمعتقلفتهتقلصتالقمرفيولدإذا

القمر،فييولدونالناسيزلفلممستمر،أمرهوولامطرد،غيروهذا

بلتاما،القلفةزواليكونفلاهذاومعجدا،نادرقلفةبلايولدوالذي

ختانهمنبدلاولهذا،البولمخرجيبينبحيث،الحشفةرأسيظهر

كلهاالحشفةتكونفأن،ختانهيسقطالذيوأما.الحشفةتماملتظهر

.ظاهرة

ببيتالمحدثالخليليعثمانبنمحمدصاحبناخبرنيو

أعلم.والله،كذلكولدممنأنه:المقدس

فصل

يخافبحيث،احتمالهعنالمولودضعف:مسقطاتهمن)الثاني(

غايتهإذ،تركهفييعذرفهذا،كذلكالضعفبهويستمر،التلفمنعليه

المجرد.التحريكمنأقربوهذا،اللسانتحريكمعحروفغيرمنالتصويت-

بدلايكنلمإذاثم،ذكرتهلماالقراءةعنبدلاذلكأرىفلست:لجملةاوعلى

الكثير".بالفعليلحقالكثيرفالتحريك

5،336/:الكبرىالفتاوىفيبنصهكلامهوانظر.تيميةابنالإسلامشيخهو(1)

.245/الانصاففيالمرداويونقله،301صللبعليالفقهيةالاختياراتوفي



)1(.الواجباتكسائرعنهبالعجزفيسقط،واجمبانه

فصل

يسقطفهذا،منهنفسهعلىويخافكبيرا،الرجليسلمأن)الثالث(:

الجمهور)2(.عندعنه

قولوذكر،أصحابهمنجماعةروايةفيأحمدالامامعليهونمق

والحبشيئالرومي!رو:اللهرسولزمنفيسلمقدأنهلحسنا

)3(.منهمأحدّافئشفما،والفارسي

الكبيرعنيسقطهفلمالجمهور،سعيدبنسحنونوخالف

تميمابنحكاهأحمدمذهبفيقولىوهو)4(.نفسهعلىالخائف

)5(.وغيره

والمجموع،-1/5969:نيللعمراو[لبيان،1/421:للمرداويالانصافانظر:(1)

.13/443:للماورديلحاويوا،1/661:للنووي

ت1الممهدلمقدماتوا،2-1/21213:للأسروشنيالصغارأحكامجامع:انظر2()

ني:للعمرالبيان1و365،/17:للجوينيالمطلبونهاية،3484/رشد:لابن

:للنوويلمجموعوا،13/434:للماورديالكبيرلحاويوا،-1/5969

.1/951:لمربعاالروضوحاشية،1/661

2(.24-46ص)5سبقفيماانطر)3(

.3484/:ت1الممهدالمقدمات(4)

.-1137138/احمد:الاماممذهبفيتميمابنمختصرانطر:)5(
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فصل

التلف،خوفعندفقطوجوبهيسقطانهأصحابناكلاأوظاهر

شرح"فيبهوصرح،لهيجوزولا،فعلهمنيمنعأنينبغيوالذي

منه)1(.يمنع:فقال"الهداية

البردقوةحالفيالباردبالماءالاغتسالمنهاكثيرم!:نظائرولهذا

علىالحدوإقامة،بصومهتلفهيخشىالذيالمريضوصوم،والمرض

الفعل،إباحةتمنعكلهاالاعذارهذهفان،ذلكوغيرلحاملواالمريض

اعلم..واللهوجوبهتسقطكما

فصل

وهل،الامةباتفاقالميتختانيجبفلا؟لموتا)الرابع(:

يستحب؟

الائمةقولوهو.يستحبلاانهعلى،العلمأهلفجمهور

2(.)لأربعةا

شاربه،أخذعلىوقاسه،مستحبأنه:المتأخرينبعضوذكر

للمجدوشرحه،الخطابلابيلهدايةوا.1/412:للمرداويالانصافانظر:(1)

.تقدمكما""الغايةتتمةبعنوانتيميةابنالبركاتأبي

:للنوويالمهذبشرحوالمجموع،1/154:الهماملابنالقديرفتحانظر:2()

.3484/:قدامةلابنوالمغني،1/166
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إبطه.ونتف،عانتهوحلق

أخذفإنفاسد،قياسوهو،الأمةعملعليهلمامخالفوهذا

وسخهوإزالةطهارتهتماممن،العانةوحلقالظفر،وتقليم،الشارب

ودليه.

لاجلهالذيوالمعنى،أعضائهمنعضوقطعفهو:الختانماو

النبيأخبروقد،ختانهفيمصلحةفلابالموتزالقد،الحياةفيشرع

منهيقطعأنالفائدةفمامختودق)1(،غيربغرلتهالقيامةيوميبعبأنه!يم:

النشأةفيحلقهتماممنوهو،القيامةيومبهيبعثعضوالموتعند

.لاخرىا

فصل

عنسئلوقد-حمداالامامعليهنص،الختانمنالاحرامليمفعولا

نعم.:فقال؟يختتن:-لمحرما

بعدولالحياةافيلاالظفر،وتقليمالشعرإزالةبابمنيجعلهولم

.الموت

عراةحفاةالقيامةيومالناسيحشر":عنهااللهرضيعائشةحديثلىاإشارة(1)

لجنة:افيومسلم377-378،/11:الرقاقفيالبخارياخرجهغرلا[(

/44912.
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عشرالتالثالفصل

!والنبيختانفي

)1(:أقواابعلىفيهاختلفوقد

مختونا.ولدانه)أحدها(:

.صدرهشقحينختنهجبريلأن(:و)الثاني

ختانفيالعربعادةعلىختنه،المطلبعبدجدهأن(:)الثالث

أولادهم.

وحججهم.الاقوالهذهقائلينذكرونحن

بأحاديث:فاحتجوامختونا،ولد:قالمنفأمما

لمجيمالنبيأنرويوقد":فقالالبر،عبدبنعمراصبورواهماأحدها:

بنالعباسأبيهعن،عباسبناللهعبدحديثمنمختونا،ولد

مقطوع:يعني-مسرورامختونا!يواللهرسولولد:قال،عبدالمطلب

شانهذالابنىليكونن:وقالالمطلبعبدجدهذلكفأعجب-السرة

عظيم(()2(.

بعدها.وما1/18:للمصنفلمعادازاد:أيضاوانظر(1)

،3114/:دمشقتاريخفيعساكروابن،23041/التمهيد:فيعبدالبرابنرواه2()

في=والحاكم،1/411:النبوةدلائلفيوالبيهقي،2551/:الكاملفيعديوابن
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بالقائم.هذاالعباسحديثاسنادليس"البر)1(:عبدابنقالثم

أيضا".يثبتولاعمر،ابنعلىموقوفارويوقد:قال

لحسنابوحدثنا،نعيمأبيطريقمنرويناهعمرابنحديث:قلت

،سليمانبنمحمدبنمحمدحدثنا،الخطيبخالدبنأحمدبنمحمد

موسىبيأبنموسىحدثناالحممي،كلوببنالرحمنعبدحدثنا

وبلد:قالعمر،ابنعننافععن،سلمةبنخالد)2(حدثنا،المقدسي

مختونا*3(.مسروراجم!ي!النبي

وقال،ضعفوهوقدالباغندي،هوهذا،سليمانبنمحمدولكن

4(.)لحديثاسرقوربما،يسمعلمبمايحدث،التدليسكثيركان:الدارقطيي

)1(

)2(

)3(

)4(

ترت1تووقديخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:وقال2206/:المستدرك

ذلك،صحةعلام"ما:بقولهالذهبيفتعقبهمختونا"ولد!لخيماللهرسولأنالاخبار

صحتهفيلحديثا"وهذا3:387/والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال.متواترا"قكيف

وانظر:.صحيحغيرسنده:1/042لرشاد1والهدىسبلفيلحيالصاوقال.نظر"

.1/834:الاحدبخلدونللدكتوربغدادتاريخزوائد

التمهيدهمننفسهالموضعفي

تحريف.وهو.خلف:""جفي

فيعساكربن1و،1/561:أصبهانأخبارفيالاسنادبهذانعيمأبوأخرجه

.3414/:لتاريخا

،6175/:للذهبيالاعتدالوميزان،9186/:للخطيببغدادتاريخانظر:

.3173/حجر:لابنالميزانولسان
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محمدبنسفيانحديثمن،بإسنادهالخطيبرواهماومنها:

بنأنسعن،الحسنعنعبيد،بنيونسعن،هشيمحدثناالمصيمي،

مختوناويدتنيااللهعلىكرامتيمن":ع!يماللهرسولقالقال،مالك

)1(.احد"تىسوأيرولم

بهوتفرد،هشيمعن،يونسغيريقالفيمايروهلم":الخطيبقال

")2(.منكرالحديثوهوالمصيصد،محمدبنسفيان

سفيانعنالدارقطنيسئل:قال،الازهريأخبرني:الخطيبقال

لناقال:قال،الطبريالطيبأبووأخبرنيالمصيصي،محمدابن

،الفزاريمحمدبنسفيان:لهيقالالمصيصةلاهلشيخ:الدارقطني

)3(.الحديثفيالحالسيءضعيفاكان

لاالمصيصدمحمدبنسفيان:الحافظمحمدبنصالحقال

(4)*ِ
.سيء

فيالطبرانيورواه.واهيةكلهاطرقمن1/932بغداد:تاريخفيالخطيبرواه(1)

قال.3234/عساكر:وابن)6327(،برقمالاوسطوفي،295/الصغير:

،8422/الزوائد:مجمعانظر:ه"بهمتهموهوالفزاريسليمانفيه":الهيثمي

.348-1/933:بغدادتاريخوزوائد

.1/932:بغدادتاريخ:انظر(2)

.9185/:بغدادتاريخ)3(

.9186/:بغدادتاريخ(4)
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حدثنا،عرفةبنالحسنطريقمنعساكر،ابنالقاسمأبورواهوقد

من"جمم:اللهرسولقال:قالأنسعن،الحسنعن،يونسعن،هشيم

سوأتى")1(.أحديرلممختوناويدتأنئيوجلعزربيعلىكرامتي

مجاهيل.عدةعرفةبنالحسنلىإإسنادهوفي

،كذابوهولجارود،اابنسرقهوقدعساكر:ابنالقاسمأبوقال

)2(.عرفةبنالحسنعنفرواه

)3(الترمذيعليئبنمحمدذكرهما:القولهذاأرباببهاحتجومما

قالت:المطلبعبدبنتصفيةأنومنها::فقاللمجب!م،النبيمعجزاتفي

مختونا.فرأيته،انثىأمهوأذكرأعرفأنأردت

به.يعرفإسنادلهوليس،يثبتلاالحديثوهذا

.3134/عساكر:لابندمشقتاريخ(1)

يا-"قلت3:388/كثيرلابنلنهاية1والبدايةفيوجاء.نفسهالسابقالموضع2()

السياقاتهذهفرد،ذلكفيمسالةتيميةابنالاسلاملشيخرأيتقد-كثيرابن

تختنكماختنانماانهالصحيح:وقال.موضوعابعضهاوجعلوضعفها،كلها

".أعلموالله.قريشاعليهاجمعدعوةلهوعمل،لمطلب1عبدجدهختنه،الغلمان

نحوتوفي،الترمذيلحكيمابالمشهوربشر،بنالحسنبنعليبنمحمد)3(

ومقاصدها(و)الصلاة(الرسولأحاديثفيالاصول)نوادر:كتبهومنهـ(032)

للزركلي:الاعلام:انظر(.واللبوالفؤادلقلب1والصدربينالفرقو)بيان

/6272.

992



)1(جرادةأبيبناللههبةبنالحسنأبيبنعمرالقاسمأبوقالوقد

)2(طلحةبنمحمدعلىبهيردمج!ي!،الرسولختانفيصنفهكتابفي

محمدوهذا"مختونا:ولدع!يماللهرسولانفيهوقرر،صنفهمصنففي

بطرقهلهعلمولا،لحديثاأهلمنيكنلم،الحكيمالترمذي

والطرائق،الصوفيةإشاراتعلىالكلامفيهكانوانما،وصناعته

الكلامفيخرجحتى،لحقائقواالغامضةالأمورعلىالكشفودعوى

والإزراء،بذلكعليهالطعنواستحقالفقهاء،قاعدةعنذلكعلى

السيرةعنبذلكوأخرجوه)3(،والصوفيةالفقهاءأئمةعليهوطعن

لجماعة،ابهفارقماالشريعةعلمفيأدخلإنهوقالوا:،المرضية

الموضوعة،بالاحاديثكتبهوملأ،والشناعةالقدجبذلكفاستوجب

خفيفيهاوعلل،مسموعةولابمرويةليستالتيبالاخباروحشاها

من،بحلبولدهـ(066)سنةالمتوفى"العديمابنالدينكمال"ب]لمشهورهو(1)

المستفادةالأخبارو""الذراريفيالدراريو""حلبتاريخفيالطلببغية"كتبه

ذكره"طلحةابنعلىالردفيالملحة"هوإليهالمشاروكتابه."جرادةبنيذكرفي

الإعلانفيالسخاويوذكر98،/11:الباريفتحفيعنهونقلحجرابن

مختونا.ولدنهوبالتاليفبم!ييهالنبيختانافردممنانه()533صبالتوبيخ

العدويالقرشيلمساأبو،الحسنبنمحمدبنطلحةبنمحمد،الدينكمالهو)2(

هوإليهلمشاراوتصعيفه،وغيرهالسبكيلهترجم)652(سنةالمتوفىالشافعي

وذكره،الموضوعفيالرواياتبينفيهجمعلمجررالعبيختانفيافردهجزء

11/958:الفتحفيحجروابن)553(،صالاعلانفيالسخاوي

ا"."منساقط"والصوفية..الطعنواستحق")3(
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وهاها.وماضعفهامابعللمعناهايعقللاالتيالشرعيةالامور

كلعقبيسجدأن":الاحتياط"بوسمهلهكتابفيذكرهومما

فيها*1(.سهايكنلموإنالسهوسجدتييصليهاصلإة

الغلولىإمنسوبوفاعله،جماعبالافعلهيجوزلامماوهذا

.لابتداعوا

الأحاديثيناقضمختونا"،فرأيته"بقولها:صفيةعنحكاهوما

البابهذافيحديثٍفكل،أحد"تيسوأيرلم":قولهوهوالاخر،

منهذافليسمختوناولدولومنها،واحديثبتولاالاخر،يناقض

.الختانلىإمحتاص!غيريولدالناسمنكثيرافانلمجي!،خصائصه

محمدأباالقاضيأباهأن،الزيديالنسابةالقاسمابووذكر:قال

:قال.الختانلىإمحتاجغيرولدالزيديالحسنبنمحمدبنالحسن

محمدابوخلق:بخطهقراتهفيماوقال:قال،المطهر""بلقبولهذا

نأكتبهمفيالفقهاءذكروقد.خلقكماوتوفي،يختنلممطهراالحسن

موضععلىالموسىيمرأنبعضهمواستحسن،يختنلاكذلكولدمن

ذلكفييشيرونالقمر.ختانهذايسمونوالعوامقطع،غيرمنالختان

ويحصلالقمر)2(،زيادةفييحصلالانسانخلقةفيالنموأنلىإ

الكتببدارمخطوط33331-0ص،الترمذيللحكيمانظر:الاحتياطات(1)

.ب59182رقملمصريةا

أ"."منساقطالقمر"زيادة...يشيرون"2()
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والمد،لجزرافيذلكيوجدكما،نقصانهعندالخلقةفيالنقصان

القمر.نقصانلىإالقلفةفيحصلالذيالنقصانفينسبون

سفيانأختابنمحمدبنسيفرواهحديثفيوردوقد:قال

ابن":قال!يمالنبيعنعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الثوري

حديثه.فيمطعونوسيفمختوئا")1(.مسروراولدصياد

كذلك،ولدالقيسامروعليهوردالذيالرومملكقيصرإن:وقيل

:يهجوهفقال،كذلكهفرالحماماالقيسامروعليهودخل

القمر)2(جنىماإلاأغلفلاع!لتكاذبةغيريميناحلفتإني

البيتهذاإنوقيلنقصاهكذلكولادتهوجعل،يختتنلمانهيعيره

.فماتالقيسامرأسمأنعلىلقيصرالباعثةالأسبابأحد

)3(:قلفةبلاولدفيمنالاعرابيابننشدو

منظرهحدياالعرضمخرقحجرهيبضلانكس!فذاك

قمرهالزبانىبأطرافعضخصرهشديدكانونليلفي

.271لم3:الكاملفيعديابناخرجه(1)

.9192/:اللسانشواهدمنوهو028،صنه،ديوفيالقيسلامرئالبيت)2(

بعضفيباختلافالاعرابيابنعنالتذكرةفيالابياتهذهحمدونابنذكر)3(

ولدمن:ويقالالقمر.جنىمالاإأقلفهو:يقول.261-5521/:الالفاظ

القمر:الزبانىأطرافعضإذا:الأصمعىوقال.نحسفهوالعقربفيوالقمر

البرد.منيكونماأشدفهو
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قلفتهوشبهالقمر،منهقلصماإلابمختونليس،أقلفهو:يقول

منالختانبصورةتعتدلاالعربوكانت،العقربقرناوهي:بالزبانى

به.وتفخر،نفسهالختانفيالفضيلةوترى،ختانغتر

بصفاتوخصه،العربصميممن!يمنبينااللهبعثوقد:قال

كونهمنذكرهمايكونأنيجوزفكيف،والنسبالخلقمنالكمال

عطويخصص.النبيبهيتميزممامختونا

فاتمهنمج!ي!خليلهبهااللهابتلىالتيالكلماتمنالختانإن:وقيل

فالامثل.الامثلثمالانبياء،بلاءالناسشدوكملهن)1(،و

معبهالابتلاءأنالمعلومومن،الفطرةمنالختانغ!النبيعدوقد

أن!يطالنبيبحالوالاليق،جروبهالمبتلىثوابيضاعفمماالصبر

فإن،خليلهأكرمكمابهااللهيكرمهنو،الفضيلةهذهيسلبلا

على.والنبيينمنغيرهخصائصمنأعظمخصائصه

خصائصهمنيكونأنمنأجدر-رويناهكما-إياهالملكوختن

العديم.ابنكلامكلههذا."لىوأو

نأ،بكرةأبيعن،الخطيبطريقمنرواهما،الملكبختنويريد

)2(.قلبهطهرمج!طحينالنبيختنجبريل

.441لم1:البغويوتفسير8،لم2:الطبريتفسير:انظر(1)

-)5817(،برقمالاوسطفيلطبراني1و347،لم1:التاريخفيالخطيباخرجه)2(
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الخطيبفإن،إسنادهيصحلا،بكرةأبيعلىموقوفاكونهمعوهو

أنبأنا،البجليمحمدبنعثمانبنالواحدعبدالقاسمأبوأنبأنا:فيهقال

حدثنا،سليمانبناللهعبدبنمحمدحدثنانصير،بنمحمدبنجعفر

حدثنا،المدائنيمحمدبنعليحدثنا،البصريعيينةبنالرحمنعبد

هذاوليس.بكرةأبيعن،أبيهعنزياد،بنسليمبنمحارببنمسلمة

به.يحتجمماالإسناد

مرفوعامتعددةوجوهمنرويقدع!ي!،قلبهالملكشقوحديث

هذافيإلاختنه،جبريلأنمنهاشيءفيوليسع!يم،النبيلىإ

غريب.شا!فهو،لحديثا

جدهأن:الرواياتبعضفيجاءوقد":العديمابنقال

")1(.السابعاليومفيختنهالمطلبعبد

".الواقعلىإقربو،بالصوابأشبه-فيهماعلى-وهو":قال

قال.3124/:دمشقتاريخفيعساكروابن،1/391:الدلائلفينعيمبوو

محارببنومسلمةعيينةبنعبدالرحمنفيه"8:224/:المجمعفيالهيئمي

نإ"قيل:1/024السيرةفيلحيالصاوقال".ثقاترجالهوبقيةأعرفهما،ولم

".سندهيصخولا،ختنهجبريل

:1/042السيرةفيالصالحيوقال،23041/التمهيد:فيعبدالبرابنرواه(1)

:الأحدبحلدونللدكتوربغداد،تاريخزوائدوانظر:."صحيحغير"وسنده

1/348.
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بنأحمدعمرواصبوحدثنا"البر)1(:عبدابنطريقمنساقثم

حدثنا:قالحدئهعيسىبنمحمدأن،عليهمنيقراءةأحمدبنمحمد

السريأبيبنمحمدحدئنا،العلافزيادبنأيوببنيحيى

عطاءعن،حمزةأبيبنشعيبعن،مسلمبنالوليدحدثنا،العسقلاني

النبيختنالمطلبعبدأن:عباسابنعن)2(عكرمةعن،نيالخراسا

محمدا.وسماه،مأدبةلهوجعل،سابعهجميوم

ابنعندإلاأحدعندلحديثاهذاوجدناما:أ!لوببنيحيىقال

أعلم.والله."السريأبيبنالمتوكلبنمحمدوهو،السريأبي

.23041/عبدالبر:لابنالتمهيدانظر:(1)

"أ".منساقط"عكرمة"عن2()
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عشرالرابعالفصل

غرلاادمبنويعادلأجلهاالتيالحكمةفي

انه-وعدهيخلفلاالذيالوعدصادقوهو-سبحانهاللهوعدلما

علىيعيدهأنوعدهصدقمنكان،مرةأولبدأهمكمالخلقايعيد

وكمالها.أعضائهتماممنعليهابدأهالتيالحالة

ممما)1للحتيالسحلفممآءكطىنطوىيوم>:لىتعااللهقال

.[401]الأنبباء/(ناكئافعلينعلئنأوعدلغيدةخلقأولبدأئآ

92[./]الأعراف(لعودونكئمبد!ا:لىتعاوقال

منوالتنزهالطهارةلتكميلالدنيافيشرعإنماالختانفانيضا:و

تصيبنجاسةهناكفليس،يتغوطونولايبولونلالجنةاوأهل،البول

تعوقه.ولالجماعالذةتمنعلاوالقلفةمنها،التحرزلىإفيحتاجالغرلة

فلاوإلاعليها()2(،بعثوا)التىلحالةاتلكعلىاستمرارهمقدرإنهذا

فإنهم،لحالةاتلكعلىيستمرواأنكذلكيبعمونكونهممنيلزم

ذلك،بعدفيهويزاد،خلقهمويمد،يكسونثمبهما،عراةحفاةيبعثون

زادانظر:عامرهوابنعمرووأبيونافعكثيرابنقراءةوهي"للكتاب":د"ا،"في(1)

5.593/:لجوزيالابنالمسير

أ،ح"."منساقطالقوسينبينما)2(
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يكونونالقبورمنقيامهمفوقتوإلاوالنارلجنةاأهلخلقفييزاد

وهيئاتهمتهمصفاوعلىالدنيا،فيعليهاكانواالتيصورتهمعلى

كماسبحانهاللهينشئهمئم،عليهماتماعلىعبدكلفيبدث،وأحوالهم

يشاء.

؟تزولأوالقبورفيخلقهمكملتالتيالغرلةتلكتبقىوهل

والله،إليهالمصيريجببخبرإلايعلمولاوهذا،هذايمكن

أعلم.-لىوتعاسبحانه-

!!!
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العايثكلالباب

)1(والبنتالصبياذنثقبحكمفي

ونصأحمد،الامامعليهنص.للزينةثقبهافيجوز،البنتأذنأما

)2(.الصبيحقفيكراهتهعلى

مصلحةالاذنفثقب،للحلية)3(محتاجةالانثىأنبينهما:والقرق

:زرعأمحديثفيلعائشةع!يمالنبيقالوقد،الصبيبخلافحقها،في

يأ،أذنيحليئمنآناسقولها:مع")4(.زرعلأمزرعكابيلككنت"

.يجولويتحرك:أيفيها،ينوسصارحتى،الحليمنملأها

الصدقة،علىالنساء!م!مالنبيحرضلما"الصحيحين"وفي

لحلقةاهو:الخرص"و")5(.الحديثخرصها...تلقيالمراةجعلت

"."جفيالعنوانمن()حكمكلمةوسقطت.الانثى:ا،ج""في(1)

3،356/:مفلحلابنالشرعيةوالاداب267،/1:للسامريالمستوعبوانظر:2()

.1/512:للأسروشنيالصغاراحكاموجامع

تحتاجه.:"ج"في)3(

الاهل:معالمعاشرةحسنباب،النكاحفيالبخاريأخرجهحديثمنقطعة(4)

برقم،46918/:زرعأمحديثذكرباب،الصحابةفضائلفيومسلم95،34/

48(4.)2

اتىثئمبعدهاولاقبلهايصللمركعتينالفطريومصلى!يمالنبيأنعباسابنعن)5(

وسخابهاهخرصهاالمر%تلقي،يلقينفجعلنبالصدقةفامرهنبلالومعهالشماء
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.الاذنفيالموضوعة

واقرارهمله،الناسبفعل)1(ورسولهاللهعلمجوازهفيويكفي

السنة.أوالقرانعنهلنهىعنهينهىمماكانفلوذلك،على

:قالأنه،إبليسعدوهعن-سبحانه-اللهأخبرفقد:قيلفإن

يقطعونها.أي[911]النساء/<لألغماءاذانظيشن>ولأمرتهخ

فإن،الشيطانأمرمنوثقبهاوشقهاالأذنقطعأنعلىيدلوهذا

أذنبقطعملحقفهذالها،قظعالاذنوثقب،القطعهو":البتك"

.الانعام

كانواأنهمالشيظانبهأمرهمالذيفإن،القياسأفسدمنهذا:قيل

أذنشقواذكرا،السادسالبطنفكانأبطنخمسةالناقةلهمولدتإذا

مرعى،عنولاماءعنتطردولمبها،والانتفاعركوبهاوحرموا،الناقة

.عندهمنشريعهبذلكفيالشيطانلهمفشرع،بحيرةهذهوقالوا:

اللهأباحالتيلحليةافيهاليوضعالصبيةأذننخس)2(منهذافأين

بها؟تتحلىنلها

مواضحوفي،2534/العيد:بعدالخطبةباب،العيدينفيالبخاريأخرجه-

2206/وبعدها:العيدقبلالصلاةتركباب،العيدينصلاةفيومسلم،اخرى

)884(.برقم

"ج".منساقط"ورسولهالله"علم(1)

بخش."ج":في)2(
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منعضوقطعوهوفيه،لهمصلحةفلا،)1(الصبيأذنئقبماو

يجوز.فلا،دنيوبةولادينيةلمصلجةلا،أعضائه

أخبرناتاريخه(":"فيالخطيبقالما،البابهذافيماأعجبومن

اصبوحدثناالخزاز،العباسبنمحمدحدثنا،الجوهريعليبنلحسنا

ينالحسنأبوحدثنا)2(،اللبانبابنالمعروفجعفربنعثمانعمرو

الاذنين،مثقوبأمهبطنمنأبيولد:قال،راهويهبنإسحاقبنعلي

عنفسأله،السينانيموسىبنالفضللىإراهويهجديفمضد:قال

يكون:فقال.الاذنينمثقوبأمهبطنمنخرجولدليولد:وقال،ذلك

الشر)3(.فيواماالخير،فيإمارأساابنك

عنتفردلماانه،فيهتفرس-أعلاموالله-موسىبنالفضلفكان

وأالدينفيبالرئاسةعنهمينفردأنالخاصةبهذهكلهمالمولودين

الدنيا.

والتفسيرلحديثواالعلمفيزمانهأهلرأس-اللهرحمه-كانوقد

وكسرالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر،لجلالةوا،والسنة

بلادفيالسنةنشرالذيوهو،خراسانببلادالبدعوأهلالجهمية

عندمحمودةمقاماتلهكانوقد،هناكانتشرتوعنه،خراسان

"ج".منساقط"الصبيأذن...لحليةفيها"ليوضع()1

الكبار."ج":في)2(

.6347/:للخطيببغدادتاريخ)3(
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منهتعجبحتىيديهعلىويخزيهمبأعدائهفيهااللهيطفره،السلطان

كانلو:الطوسيأسلمبنمحمدقالحتى،والحاضرونالسلطان

الرباطيسعيدبنحمدأبذلكفأخبر.إسحاقلىإلاحتاجحياالثوري

لاحتاجوا،الحياةفيلحمادانوا،عيينةوابن،الثوريكانلووالله:فقال

كانلو،والله:فقالالصفاريحمىبنمحمدبذلكفأخبر.إسحاقلىإ

)1(.كثيرةأشياءفيإسحاقلىإلاحتاجحياالبصريلحسنا

فيمثالهوهذاوسنذكر.المؤمنينأميريسميهأحمدالاماموكان

.)2(لىتعااللهشاءإنلمناقبهنفردهكتاب

قال:زمانهأهلرأسكانأنهعلىبهايستدلعجيبةحكايةونذكر

:قالزيادبنمحمدأبوأخبرنينيسابور"تاريخ"فياللهعبدأبوالحاكم

كان:يقولسلمةبنعليسمعتقال:قالالازهريالعباساباسمعت

فسأل،صالحبيأبنإبراهيموعندهطاهربناللهعبدعندإسحاق

وكذا،كذافيهاالسنة:إسحاقفقال.مسالةعنإسحاقطاهربنعبدالله

هذا.بخلاففيقولونوأصحابهالنعمانماو

هذا.بخلافالنعمانيقللم:إبراهيمفقال

11/371:للذهبيالنبلاءأعلامسيرنظر:1و6.934/:للخطيببغدادتاريخ(1)

بعدها.وما

ضمن"راهويهبنإسحاقمناقب"اللهرحمهأبوزيدبكرالشيخجعلهناومن)2(

.503ص،ومواردهوآثارهحياته:الجوزيةقيمابن:كتابهانظر.لمصنفاكتب
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واحد.كتابفيوهوناو،جدككتابمنحفظته:إسحاقفقال

.جديعلى1()إسحاقكذب،اللهأصلحك:للأميرإبراهيمفقال

لجامع""امنوكذاكذاجزءلىإالاميريبعث:إسحاقفقال

.الكتابيقلبالاميرفجعل،بالكتابفاتي،فليحضره

عدثم،ورقةوعشرينإحدىالكتابأولمنعد:إسحاقفقال

.إسحاققالماعلىالمسالةفإذا،ففعلأسطر.تسعة

بمثلالعجبإنماحفظكمنالعجبليسطاهر:بناللهعبدفقال

.المشاهدةهذه

للسنةعدوايديعلىاللهيخزيلكيهذا،مثلليوم:إسحاقفقال

هذا)2(.مثل

حديث!ألفمائةتحفظإنكليقيلطاهر:بناللهعبدلهوقال

إلاقطشيئاسمعتماولكنيهو،ماأدريلاألف،مائة:لهفقال

فنسيته)3(.قطشيئاحفظتولا،حفظته

فيرأسايكونوانهفيهموسىبنالفضلفراسةصحةوالمقصود:

أعلم.والله.لخيرا

"أ".منساقطة)1(

4.35-6353/:للخطيببغدادتاريخانظر:2()

64.35/:للخطيببغدادتاريخ)3(
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عشرالعاديما[لباب

والجارلةالغلامبولىحكمفي

)1(الطعامياكلاانقبل

بنتقيسامعنالمسانيد"و""السننو""الصحيحين"فيئبت

فباللمجيواللهرسوللىإالطعامياكللمصغيرٍلهابابنأتتأنها،محصن

)2(.يغسلهولم،عليهفنضحه،بماءٍفدعا،ثوبهعلى

بول":قاللمجم!مالنبيأن-،عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليوعن

لمماهذا:قتادةقال."يغسلالجاريةوبول،ينضحالرضيعالغلام

جميعا)3(.غسلاطعمافإذايطعما،

أعلام:فيالمسالةهذهعنالمصنفكلامنظر1و."ب"أ،منساقطة"الطعام"(1)

.4/432و353،-06،352-295/:لموقعينا

[لطهارة،فيومسلم326،/1:الصبيانبولبابالوضوء،فيالبخاريأخرجه)2(

الطهارةفيمالكوأخرجه)287(.برقم1/238:الرضيعالطفلبولحكمباب

57،/1:والنسائي71(،)الطهارةفيوالترمذي)374(،داودبو1و(،)177برقم

،44/485:الرسالةطبعةوفي6،355/أحمد:لامام1و(،452)ماجهبن1و

حبانوابن)285(،خزيمةوابن،2414/:والبيهقي7(،14)والدارمي

)676(.الاوسطفيالمنذربن1و،1/651:لحاكم1و(،)1373

"."جمنساقطةطعما"فاذا")3(
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وصححه،حسنحديث:وقالوالترمذيحمد،أالإمامرواه

)1(.الشيخينشرطعلىهو:وقالالحاكم

يحنكه،بصبي!اللهرسولأتي:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

"ولم)2(:مسلموزاد،ومسلمالبخاريرواهالماء.فاتبعه،عليهفبال

")3(.يغسله

بهفامر،عليهفبالبغلابملمجوالنبيأتي:قالتالخزاعيةكرزأموعن

باب،الطهارةفيداودوابو2،7/:الرسالةطبعةوفي76،/1حمد:االإمامروه(1)

نضحفيذكرماباب،الصلاةفيوالترمذي280،6/:الثوبيصيبالصبيبول

لمالذيالصبيبولباب،الطهارةفيماجةوابن،2905/:الرضيعالغلام

وصححه)284(برقمصحيحهفيخزيمةوابن)525(،برقم1/174:يطعم

برقمحبانوابن،1/651:الذهبيووافقه،الشيخينشرطعلىلحاكما

وقد":وقال2441/:الاوسطفيلمنذراوابن،1/921:والدارقطني(،1375)

38:/1الحبيرالتلخيصفيحجرابنلحافطاوقال."العلمأهلبعضفيهتكلم

رجحوقد،وارسالهوصلهوفي،ووقفهرفعهفياختلفأنهإلا؛صحيحإسناده"

عن،هشامبنمعاذبرفعهتفرد:البزاروقال،الدارقطنيوكذا،صحتهالبخاري

إسناداوأحسنها،الصحابةمنجماعةحديثمنالفعلهذارويوقد،أبيه

.علي"حديث

"ج".منساقطة)2(

،الطهارةفيومسلم1/5،32:الصبيانبولبابالوضوء،فيالبخارياخرجه)3(

)286(.برقم1/237:الرضيعالطفلبولحكمباب
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1(.احمد)الامامرواه.فغسلبهفامر،عليهفبالتبجاريةوأتي،فنضح

كرفي،معن)2(،شعيببنعمروحديثمن"ماجهابن"سننوفي

)3(."يغسلالجاريةوبول،ينضحالغلامبول":قاللمجيمالنبيأن

فيعليبنالحسينبال:قالتالحارثبنتلبابة،الفضلأموعن

حتىغيرهئوئاواليسثوبكأعطنياللهرسوليا:فقلت،!شيمالنبيحجر

رواه."الا!نثىبولمنويغسلالذكر،بولمنينضحانما":فقال.أغسله

)4(.صحيحهو:لحاكماوقالداود،بووحمد،أالامام

)1(

)2(

)3(

)4(

فيلطبراني1و40،6و45936/:الرسالةطبعةوفي،464و6422/المسند:في

،انقطاع"وفيه38:/1الحبيرالتلخيصفيلحافظاقال.)828(برقمالاوسط

هلجادةكاجدهعن،ابيهعن،عنه:فقيل،شعيببنعمروعلىفيهاختلفوقد

وإسنادهنيالطبرارواهسلمةأمعنالبابوقيالاوسطفينيالطبراأخرجه

عن،لحسناطريقمنداودأبورواهلكن،المكيمسلمبنإسماعيلفيه،ضعيف

غسلته،طعمفإذا،يطعملمماالغلامبولعلىتصبسلمةامأبصرتانها:أمه

عنهااخروجهمنالبيهقيورواه،صحيحوسنده.لجاريةابولتغسلوكانت

.1/285:الزوائدمجمعوانظر:."وصححهأيضاموقوفا

ابنسننوفي"أ"فيكمابدونهاوالصواب.جدهعنأبيهعن:د"،في"ب،ج

ماجه.

برقم1/175:يطعملمالذيالصبيبولباب،الطهارةفيماجةابنأخرجه

لهولكنكرز،أممنيسمعلمشعيببنعمرولان،منقطعواسناده(،)527

شواهد.

في-داودوأبو،4/4644:الرسالةطبعةوقي6،933/حمد:االامامروه
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،مهديبنالرحمنعبدحديثمن)1("الحاكمصحيح"وفي

السمح،أبوحدئني،خليفةبنمحل)2(حدثنيالوليد،بنيحتىحدثنا

علىفبالا،والحسينلحسنبافجيءمج!ي!،النبيخادمكنت:قال

الجاريةبولىيغسلفانهرشا،رشوه":فقال،يغسلوهأنفارادوا،صدره

)3(.السنناهلورواه.صحيحهو:لحاكماقال."الغلامبولىويرش

)1(

)2(

)3(

برقمصحيحهفيخزيمةوابن240،6/:الثوبيصيبالصبيبولباب،الطهارة

:1/651:الذهبيووافقه،الشيخينشرطعلىلحاكماوصححه)284(

،2414/:السننفيلبيهقيو)7407(،يعلىوابو)522(،برقم1174/

)592(.السنةشرحفيوالبغوي

التجاوز.مننوععليه()الصحيحإطلاقوفي،الصحيحينعلىالصحمتدركهو

الحاقطعبداللهأبولحاكماواعتنى)22(:صالحديثعلومفيالصلاحابنقال

كتابفيذلكوجمع،الصحيحينفيماعلىالصحيحلحديثاعددفيبالزيادة

شرطعلىرواهمما،الصحيحينمنواحدفيليسماأودعه""المستدركسماه

علىأو،وحدهالبخاريشرطعلىأوكتابيهما،فيرواتهعنأخرجاقدالشيخين

واحدشرطعلىيكنلموانتصحيحهلىإاجتهادهىادوما،وحدهمسلمشرط

نافالاولى.يهالقضاءفيمتساهل،الصحيحشرطفيالخطوواسعوهومنهما.

لمإن،الائمةمنلغيرهفيهذلكنجدولم،بصحتهحكمما:فنقولأمرهفينتوسط

فيهظهرإنإلابه،ويعمليهيحتج،الحسنقبيلمنفهوالصحيحقبيلمنيكن

412-132صالفروسيةفيالمصنفكتبهماوانظر".ضعفهتوجبعلة

،اللاموتشديدالمهملةلحاءاوكسرالميمبضممحل(و).مجلى(:ج)بفي

التهذيب.تقريبفيكما

-،الذهبيووافقهالاسنادصحيح:وقال1/661:المستدركفيلحاكماأخرجه
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اهلمنالعلماهلجمهورالاحاديثبهذهالقوللىإوذهب

لان:قال.الغلامبولطهارةلىإداودذهبحتى،والفقهلحديثا

.(1)يزيلهلاوالرشوالنضح،غسلهدونورشهبنضحهوردإنماالنص

قولهذاجميعا.فيهماالغسلإلافيهيجزئلا:العراقفقهاءوقال

الواردةالاحاديثلعموم؛صحابهوحنيفةبيوأ،والثوري،النخعي

بولعلىالغلاملبولوقياشا،النجاساتسائرعلىوقياشا،البولبغسل

)2(.الجارية

مابينالتسويةيجوزفلاصريخا،البولينبينفرقتقدوالسنة

بينهما.بالفرقالسنةبهصرحت

مسلمبنالوليدروايةفي-ومالك،الاوزاعيمنهم؛طائفةوقالت

بالتربيةالابتلاءلعموم؛للمشقةدفعالجاريةواالغلامبولينضح:-عنه

،الطهارةفيوالنسائي6،-260670/:السابقلموضعافيداودأبووأخرجه

السابق:لموضعافيماجهبن1و03(،4)برقم1/581:لجاريةابولباب

السنن:فيالدارقطنيورواه)283(،برقمخزيمةابنوصححه،1/174

1/13.

،2241/المنذر:لابنلأوسط1و،01-1/0012:حزملابنالمحلىانظر:(1)

.281-1/261:للجصاصالعلماءاختلافومختصر

وهو.2594/:قدامةلابنوالمغني،541-2421/المنذر:لابنالأوسطانظر:)2(

.1/4:المدونةفيمالكالامامقول
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لهما)1(.والحمل

الصوابهووالتفريق.يغسلان:قالمنقول)2(يقابلالقولوهذا

)3(.الصريحةالصحيحةالسنةعليهدلتالذي

الصحابة.جماعإالبولينبينوالتفريق":تيميةابنالبركاتأبوقال

2(

3(

.1/261العلماء:اختلافومختصر،1/201:المحلىانظر:

)ب،ج(.منساقطة

كيفيةفيالعلماءاختلف":2891/مسلمصحيحشرحفيالنوويالامامقال

لأصحابنا:أوجهثلاثةوهي،مذاهبثلائةعلىلجاريةواالصبيبولطهارة

بولفييكفيولا،الصبيبولفيالنضحيكفيأنهالمختار:المشهورالصحيح

فيهما.النضحيكفيأنه:نيوالثا.النجاساتكسائرغسلهمنبدلابل؟لجاريةا

وعطاء،طالببيأبنعلي:بالفرققالوممن..فيهما.النضحيكفيلا.والثالث

جماعةو،راهويهبنواسحاق،حنبلبنوأحمد،البصريلحسنوا،رباجبيأبن

عنهما،اللهرضيمالكأصحابمنوهبوابن،لحديثاوأصحابالسلفمن

فيومالكحنيفةأبوغسلهما:بوجوبقالوممن.حنيفةبيأعنوروي

الكوفة.وأهلعنهما،لمشهورا

ولا،الصبيعليهبالالذيالشيءتطهيركيفيةفيهوإنمالخلافاهذاانواعلم

الصبي،بولنجاسةعلىالعلماءجماعإأصحابنابعضنقلوقد!جاسته،فيخلاف

جوزمنتجويزوليس:وغيرهالخطابيقال،الظاهريداودإلاقيهيخالفلموأنه

إزالته،فيالتخفيفأجلمنولكنه،بنجسليسبولهأنأجلمنالصبيفيالنضح

الشافعيعنعياضالقاضيثمبطالبنلحسناأبوحكاهماوأما.الصوابهوقهذا

الاوسطوانظر:.قطعا"باطلةفحكاية،فينضحطاهرالصبيبول:قالواأنهموغيره

.6-1/466:للرافعيالعزيزوفتح،2441/:المنذرلابن
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مأعنمنصوربنسعيدورواه.طالببيأبنعليعنداودأبورواه

بان!شيماللهرسولعنالسنةمضت:راهويهبنإسحاقوقال،سلمة

وأطعمتلجاريةابولويغسل،الطعاميطعملمالذيالصبيبوليرش

بعدهم.ومنالصحابةمنالعلمأهلكانذلكوعلى:قال.تطعملم

احدّاأنالتابعينزمانلىإبعدهعمنولا!ي!،النبيعنيسمعولم:قال

1(.)كلامهانتهى."لجاريةواالغلامبولبينسوى

مردود.السنةمقابلةفيوالقياس

:فروقبعدةالمعنىفيوالجاريةالغلامبينفرقوقد

غسله،فيشقوهاهنا،هاهناوينتشريتطايرالغلامبولأن)أحدها(:

غسله.يشقفلاواحدموضعفييقعلجاريةاوبول

الذكرحرارةلان،الغلامبولمنأنتنلجاريةابولأن(:ني)الثا

رائحته.وتخفيفالبولإنضاجفيتؤثروهي،أقوى

به،القلوبلتعلقلجاريةاحملمنأكثرالغلامحملأن)الثالث(:

.المشاهدةعليهتدلكما

السنة.تفريقعلىفالمعولوالا،الفروقهذهصحتفان

عنه)2(.يزللموإنبالماءيغرقهأن:النضح:وغيرهمالاصحابقال

فيماععهنقلفقد"الهدايةشرحالغاية"فيولعله،كتبهمنالمطبوعفيأجدهلم(1)

.مطبوعغيروهوسبق،

36.ص،المقنععلىوالمطلع،1/622:النهىليأوومطالب،2594/:لمغنياانظر:(2)
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اللفظفيبهصرجكما،الرش:النضحبل،بشرطهذاوليس

بالماء.البوليكاثربحيثالاخر،

والتحنيكوالشرابالعسلبتلعيق)1(النضححكميبطلولا

ولانغالبا،مولو؟ذلكمنيخلولافانه؛الرخصةتتعطللئلا،ونحوه

وإنما،ولادتهمعندبالتمرالاطفالتحنيكعادتهمنكانع!ي!،النبي

أعلم.والله.بهتغذئاواشتهاهوأرادهالظعامأكلإذاالنضححكميزول

!!!

"أ،ب،د":بتعليق.)1(في

032



عشرالثانبم[لباب

ولعابهريقهحكمفي

يقيءالطفلأنالشارععلاموقد،البلوىبهتعممماالمسالةهذه

يربيهمنعلىيسيلولعابهريقهيزالولا،فمهغسليمكنولاكثيرا،

الصلاةمنمنعولا،ذلكمنالثياببغسلالشارعيامرولم،ويحمله

)1(.الطفلريقمنبالتحرزمرولافيها،

للمشقةعنهايعفىالتيالنجاسةمنهذاالفقهاء:منطائفةفقالت

أسفلونجاسةالاستجمار،بعدوالنجاسة،الشوارعكطين،لحاجةوا

.بالارضدلكهمابعدلحذاءواالخف

فمهيطهرالطفلريقبل)2(:الاصحابمنوغيرهشيخناوقال

،هريرةأبوروىوقدطاهر،الصبيانولعاب":1/131لمغنيافيقدامةابنقال(1)

عليه.يسيلولعابه،عاتقهعلىعليبنلحسيناحاملا!ي!اللهرسولرأيت:قال

وجعل،جانبهلىإوعلي،يسيلولعابهعاتقهعلىعليبنلحسنابكرأبووحمل

:يقولبكرأبو

بعليئشبيهالاالنبيشبهبابيوا

."يضحكوعلي

النجاسةإزالةواما":1/2474الفتاوىمجموعفيتيميةابنالاسلامشيخقال)2(

وهو،الشافعيكقوللمنعا:أحدهاحمد:أمذهبفيأقوالثلاثةففيهالماءابغير

وهو=،حنيفةابيكقوللجوازا:نيوالثاحمد.ومالكمذهبفيالقولينأحد
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ليستانها!النبياخبروقدلفمها،مطهراالهرةريقكانكما،للحاجة

طهارةقتادةأبوذلكمنفهموقد.وغيرهالفارباكلهاعلمهمع،بنجس

)1(.شربتحتىالاناءلهااصغىوكذلكوريقها،فمها

الهرةلىإيصغيكانع!م!النبيأنعنها،اللهرضيعائشةواخبرت

كثيرماءعلىورودهاواحتمالبفضلها.يتوضأثم)2(،تشربحتىماء

لمكثيرةمياهبينكانتولوحتىالبعد،غايةفيالمدينةفيالقلتينفوق

له،الريقتطهيرلولافمهانجاسةمنعلملمامزيلاالاحتمالهذايكن

منبالتطهيراولىوهو،للحاجةالطفلوفمالهرةفممطهرفالريق

)1(

)2(

ذلكأنأحمدمذهبفي:الثالثوالقولحمد.ومالكمذهبفيالثانيالقول

ونحوبأرياقهمالصبيانأفواهوطهارةبريقهاالهرةفمطهارةفيكماللحاجةيجوز

.(ص)56،للبعليالفقهيةالاختياراتوانظر:."ذلك

عن:1/42:للصلاةالطهورباب،الطهارةكتابالموطا،فيمالكالاماماخرج

كبشةخالتهاعنرفاعةبنعبيدبنتحميدةعنطلحةأبيبنعبداللهبنإسحاق

أباأنأخبرتهاأنها-الانصاريقتادةأبيابنتحتوكانت-مالكبنكعببنت

الاناءلهافأصغى،منهلتشربهرةفجاءتوضوءا،لهفسكبتعليهادخلقتادة

قالتأخي؟ابنةياأتعجبين:فقال!إليهأنظرنيفرا:كبشةقالت.شربتحتى

منهيإنما،بنجسليستإنها":قالمج!ي!اللهرسولإن:فقال.نعم:فقلت

()96والترمذي)38(برقمداودأبووأخرجه."الطوافاتأوعليكمالطوافين

)386(.ماجهوابن)67(والنسائي

فيداودأبوأخرجهلحديثوا.أ""منساقطهنالىإعائشةحديثأولمن

السابق.الموضع،الطهارة
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لحذاءواالخفلاسفلالترابومنالاستجمار،محلفيلحجرا

لىووحمد،ومالكمذهبفيالقولينأحدعلىالحافيةوالرجل

منوغيره)1(الخلمنبالتطهيرلىوو،والريحالشمسمنبالتطهير

والمرآةالسيفمسحمنبالتطهيروأولى،بذلكيقولمنعندالمائعات

كانكماونحوها،)2(بالخرقةالصقيلةالاجساممنونحوهاوالسكين

ولوفيها،ويصلونبالماءيغسلونهاولا،سيوفهميمسحونالصحابة

سيفيفي!ي!النبينطروقدنفعها)3(.وذهبلصدئتالسيوفغسلت

أبيقتلفياشتراكهماعلىفيهماالذيبالاثرفاستدلعفراء،ابني

أنهماعلموقدسيفيهما،بغسليأمرهماولم-لىتعااللهلعنه-جهل

أعلم.واللهفيهما)4(.يصليان

!!!

"أ".منساقط)1(

"ا".منساقط)2(

للشيخالأبحرملتقىشرحالانهرمجمعو،2671/:المنذرلابنالاوسطوانظر:)3(

.1/95:داماد

.()1752برقملجهادافيومسلم646،2/الخمسفرضفيالبخاريأخرجه4()
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عشرالثالثالباب

الصلاةفيالأطفالحملجوازفي

ثيابهمحاليعلملموان

يصلي،كانبم!ي!اللهرسولأن،قتادةأبيعن"الصحيحين"فيثبت

بنالعاصلابيوهي!م،اللهرسولبنتزينببنتأمامةحاملوهو

وضعها)1(.سجدواذاحملها،قامفاذا،الربيع

)2(.عنقهعلىحملها:ولمسلم

العصر،أوالظهرفي!يماللهرسولننتظرنحنبينماداود:ولابي

،العاصبيأبنتمامةوإلينا،خرجإذ)3(،الصلاةلىإبلالدعاهوقد

خلفه،وقمنا،مصلاهفيع!يواللهرسولفقام،عنقهعلى)4(،بنتهبنت

اللهرسولأرادإذاحتىفكبرنا،فكبر)5(،،فيههيالذيمكانهافيوهي

:الصلاةفيعنقهعلىصغيرةجاريةحملإذاباب،الصلاةفيالبخاريأخرجه(1)

1/385:الصلاةفيالصبيانحملجوازبابالمساجد،فيومسلم1،095/

)534(.برقم

نفسه.السابقالموضعفي)2(

.للصلاة)أ،ج(:في)3(

زينب.بنت)ب،ح(:في)4(

"ب".منساقطةفكبر.)5(
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سجودهمنفرغإذاحتىوسجدركعثمفوضعها،أخذهايركعأنء!يم

ذلكبهايصنعءلمجيماللهرسولزالفمامكانها،فيفردهاأخذهاقام،ثم

!)1(.صلاتهمنفرغحتى،ركعةكلفي

،الوسواسأهلعلىردوفيه،الفريضةفيكانأنهصريحوهذا

وقيه،للحاجةكانإذايبطلهالاالصلاةفيالمتفرقالعملأنوفيه

مسانوفيه،الاخلاقومكارمالتواضعتعليموفيه،بالاطفالالرحمة

الوضوء)3(.ينقضلا)2(الصغيرة

!!!

.504-4404/:الصلاةفيالعملفيباب،الصلاةفيداودابوأخرجه(1)

الصغير.":ب"أ،في)2(

حجر:لابنالباريوفتح،1-1/12113:مة1قدلابنالمغنيانظر:)3(

/1095-195.
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عشرالر[بحالباب

الأطفالتقبيلاستحبابفي

لمج!اللهرسولقبل:قالهريرةأبيحديثمن"الصحيحين"في

:الأقرعفقالجالس!،التميميحابسبنالاقرعوعندهعلي،بنالحسن

لمج!،اللهرسولإليهفنظر،منهمأحداقبلتماالولدمنعشرةليإن

(")1(.يرحملايرحملامن":فقال

قالت:-عنهااللهرضي-عائشةحديثمنأيضا:("الصحيحين"وفي

صبيانكم؟تقبلونفقالوا:مج!يم،اللهرسولعلىالأعرابمنناس!قدم

نزعاللهكانانأملكاو":فقال،نقبلمالكنادلهوفقالوا:،نعمفقالوا:

(")2(.الرحمةقلوبكممن

في!ماللهرسولبينما:قالتسلمةأمحديثمنالمسند(""وفي

،بالسدة-عنهمااللهرضي-وعليافاطمةإن:الخادمقالتإذيوما،بيتي

فتنحيتفقمت:قالت("،بيتياهلعنفتنحيقومي":ليفقال:قالت

،01/426:ومعانقتهوتقبيلهالولدرحمةباب،الأدبفيالبخاريأخرجه(1)

برقم4/9018:وتواضعهوالعيالبالصبيانرحمته!مباب،الفضائلفيومسلم

5)2318(

نفسه:الموضعفيومسلم،01/426:السابقالموضعفيالبخاريأخرجه)2(

له.للفطو)2317(برقم4/8018

326



وهما،والحسينلحسناومعهما،وفاطمةعليفدخلقريبا،البيتفي

واعتنقفقبلهما،حجرهفيفوضعهماالصبيينفأخذ،صغيرانصبيان

عليا،وقبل،فاطمةفقبل،الأخرىباليدوفاطمة،يديهبإحدىعليا

أناالنار،الىلااليكاللهم":وقالسوداء،خميصة(1عليهما)وأغدف

وفي)2(."وانت":فقالاللهرسولياوأنا:فقلت:قالت."بيتيو%هل

)3(.خير"الىانك":وقال،نحوهاخرىطريق

!!!

أسودكساء:والخميصة،عليهمااسبل:أغدفومعنى.عليهمغدقوا":"في(11

.صوفأوخرمنويكونالطرفينمعلم

فضائلوفي،1-4/416162:الرسالةطبعةوفي6692/أحمد:الامامأخرجه21(

73،/21:شيبةبيأوابن)3696(،برقمحبانبن1و(694-499)برقمالصحابة

.12.-17/181:القبلةطبعةوفي

-4/4181:الرسالةطبعةوفي6292/المسند:فيلحديث1و.حينلىإ"ب":في31(

.571و1/251:اللهفانإغاثة:فيأيضاالمصنفكلامنظر1و.صحيحبإسناد911
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عشرالخامسالباب

الأولاد،تأديبوجوبفي

بينهموالعدلى،وتعليمهم

لناساوقودهاناراأنفس!وأهليكمفوامنوا5الذين>يائها:لىتعااللهقال

.(1وأدبوهم)علموهم-:عنهاللهرضي-عليقال6[.]التحريم/<والجمارة

الخير)2(.وعلموهماللهبطاعةمروهم:الحسنوقال

عن،شعيببنعمروحديثمنداود"ابيسننو"المسند""وفي

لسبع،بالصلاةابناءكممروا"عقيو:اللهرسولقال:قال،جدهعن،أبيه

")3(.المضاجعفيبينهموفرقوالعشر،عليهاواضربوهم

لعشر،عليهاوضربهمبها،أمرهم:ادابثلاثةالحديثهذاففي

فيوالبغوي،51/441:الايمانشعبفيوالبيهقي،23194/:الطبريأخرجه(1)

2(.ص)والاستملاءالاملاءأدبفينيوالسمعا،8916/التفسير:

،8961/:والبغوي،394/:وعبدالرزاق،294-23194/:الطبريأخرجه(2)

.51/441:الايمانشعبفيوالبيهقي

واسناده-11/284285:الرسالةطبعةوفي،2018/:أحمدالامامأخرجه)3(

1/072:بالصلاةالغلاميؤمرمتىباب،الصلاةفيداودابوواخرجه،حسن

2245/:الصبييؤ!رمتىباب،الصلاةفيمختصراوالترمذي(،السنن)مختصر

".صحيححسن"حديث:وقال
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المضاجع.فيبينهموالتفريق

بنمحمدحدثنا،الفقيهالنضرأبيعن)1(الحاكمروىوقد

عن،الثوريعنمحمد،بنالنضرحدثناأبي،حدثنامحمويه)2(،

:قال!يمالنبيعن،عباسابنعن،عكرمةعنمهاجر،بنإبراهيم

لا:لموتاعندولقنوهم،اللهالاإلهبلاكلمةأولصبيانكمعلىاقتحوا"

)3(."اللهالاإله

أبيبنعامرعن،يوسفبنبشرروايةمن"البخاريتاريخ"وفي

!مالنبيعنجده،عن،أبيهعن،القرشيموسىبنأيوبسمععامر،

".حسنأدلبمنأفصلولداوالدنحلما":قال

)4(.ع!يمالنبيمنجدهسماعيصحولم:البخاريقال

تصحيف.وهو.لخلالا:"أ"في(1)

حمويه.:(ج،)بفي(2)

،26"1/1:للسيوطيلجوامعاجمعفي-كمانيسابور""تاريخفيالحاكمأخرجه)3(

"متن:وقال51/451:الهنديةالطبعةوقي6،793/:الايمانشعبفيو]لبيهقي

برقم1/71:الفردوسفيالديلميورواهالاسناد"،بهذاإلانكتبهلمغريب

فيه،موضوع:وقال012ص،الموضوعاتتذكرةفيالفتنيوذكره2()70

الشريعةوتنزيه،2614/:المصنوعةاللالئ:نظر1و.ومضعفمجهولان

2/563:لمرفوعةا

والصلة،البرفيالترمذيايضا:وأخرجه.1/224:للبخاريالكبيرالتاريخانظر:(4)

عامر=حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا":وقال4338/الولد:أدبباب
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قال

يوم

)1(

:قالسمرةبنجابرعنسماكحديثمن"الطبرانيمعجم"وفي

كليتصدقأنمنلهخيرولدهأحدكميؤدبلأن":لمجيماللهرسول

المساكيز")1(.علىصاعبنصف

ضعيف-وهو-عطيةبنالفضلبنمحمدحديثمنالبيهقيوذكر

ماعلمناقد!اللهرسوليهـاقالوا::قالعباسابنعنعطاء،عن،أبيه

ابنهوموسىبنيوبوالخزاز،رستمبنصالحبنعامروهولخزاز،اعامربيأابن

الامامبنعبداللهخرجهو،"مرسلحديثعنديوهذا،العاصيبنسعيدبنعمرو

البيهقي:ورواه27265/:الرسالةطبعةوفي4/77المسند:علىزوائدهفيحمدأ

ورواه،فيهالبخاريقولونقل51/051و401،3/:الايمانشعبوفي،281/

وصححه،2177/:المجروحينفيحبانوابن1/1،7:الفردوسفيالديلمي

مجمعوانظر:."ضعيفمرسلبل":فقالالذهبيفتعقبه4/263:لحاكما

.9/45:الزوائد

البرفيالترمذيوأخرجه2(،320)برقم2462/:للطبرانيالكبيرالمعجم

وناصحغريبحديث"هذا:وقال4،338/الولد:أدبفيجاءماباب،لصلةو

إلالحديثاهذايعرفولابالقويالحديثأهلععدليسكوفيالعلاءأبوهو

هو،وغيرهعماربيأبنعمارعنيرويبصريآخرشيخوناصح،الوجههذامن

5،69/المسند:علىزوائدهفيحمدأالامامبنعبداللهخرحو،هذا"مناثبت

منمسندهفيأبييخرجهلمالحديثهذا:وقال،34945/:الرسالةطبعةوفي

فيوالسهميالنوادر،فيعلىوأملاه،لحديثافيضعيفلانه؛ناصحأجل

وانظر:.الذهبيفتعقبه4/263لحاكماوصححه4،35ص،جرجانتاريخ

بعدها.وما4362/:للألبانيالضعيفةالاحاديثسلسلة
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")1(.أدبهويحسناسمهيحسن"أن:قالالولد؟حقفماالوالد،حق

طلبعلىولدهيكرهأنللرجلينبغي:الثوريسفيانقال

عنه.مسؤولفإنه؛لحديثا

بهأرادومنوجدها،الدنيابهأرادمنعز،لحديثاهذاإن:وقال

وجدها)2(.الاخرة

أدبته؟ماذا،عنهمسؤولفانك؛ابنكأدبعمر:بناللهعبدوقال

لك)3(.وطواعيتهبركعنمسؤولىوهو؟علمتهوماذا

بنشداد)4(حدثنا،إبراهيمبنمسلمحديثمنالبيهقيوذكر

اللهرسولقالقالا:،عباسوابنسعيدأبيعن،الجريريعنسعيد،

بلغفإذا،فليزوجهبلغفاذا،وادبهاسمهفليحسنولد،لهولدمن"ع!ي!:

")5(.أبيهعلىإثمهفانماإثما،فاصابيزوجهولم

-15/155:الهنديةالطبعةوفي،6104/:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه(1)

ابنوفيه،3574/ةاخرىطريقمنالقرانأحكامفيالجصاصورواه،561

ضعيف.وهو،المغلس

(.الهندية)الطبعة51/571:الإيمانشعبفيالميهقيعنهاخرجه)2(

محققه:وقال،51/161:الإيمانشعبوفي3،84/:السننفيالبيهقيأخرجه)3(

جيد.وسنده

مسدد.:ا""في(4)

.15165/:الهنديةالطبعةوفي610،4/:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)5(

.2631/:الضعيفةالاحاديثسلسلةانظر:.ضعيفوهو
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وسأله-لحسناسمعت:قال،حزمحدثنامنصور:بنسعيدوقال

قرهوذزيئناأزونجامنفا!ورشاهب:لىتعاقولهعنزيادبنكثير

7[.4/]الفرقان(أعين

؟الاخرةفيمالدنياافي،الاعينالقرةهذهماسعيد:أبايا:فقال

الدنيا.فيواللهبللا،:قال

هي؟وما:قال

طاعةحميمهمن،أخيهمن،زوجتهمنالعبداللهيريأنوالله:قال

والدا،أوولدا،يرىأنمنالمسلمالمرءلىإأحبشيءماواللهلا،الله

)1(.وجلعزللهمطيعاخاأوحميما،أو

عمر،ابنعن،نافعحديثمن""صحيحهفيالبخاريروىوقد

فالأميررعمته،عنمسؤولوكلكمراعكلكم"ع!يم:اللهرسولقال:قال

راعوالرجل،رعيتهعنمسؤولىوهو،عليهمراعفهوالناسعلىراع

بعلهابيتعلىعية1رالرجلوامرأة،عنهممسؤولوهو،بيتهأهلعلى

4،271/:التعليقوتغليق8194/الباريفتحفيكما-منصوربنسعيدأخرجه(1)

،9/1318التفسير:فيالطبريوأخرجه،8194/التفسير:فيالبخاريوعلقه

شعبفيوالبيهقي6،99/التفسير:فيوالبغوي8،2742/:حاتمأبيوابن

:الباريفتجفيكما،والصلةالبرفيالمباركوابن،-51/167168:الايمان

وابنحميدبنلعبد11/992المنثورالدرفينسبتهالسيوطيوزاد.8194/

المنذر.
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وهو،سيدمالعلىراعالرجلوعبد،عنهممسؤولةوهي،وولد

)1(."رعيتهعنمسوولوكلكمراع،فكلكمألاعنه،مسووذ

)تحقيق1/403:والمدنالقرىفيلجمعةاباب،لجمعةافيالبخاريأخرجه(1)

:العادلالامامفضيلةباب،الامارةفيومسلم،أخرىمواضعوفيالبغا(

.(182)9رقم39541/
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فصل

الأولادحقوقومن

والمنعالعطاءفيبينهمالعدل

حديثمن،"حبانابنصحيحو"أحمد"مسندو""السنن"ففي

اعدلوا،أبنائكمبيناعدلوا"!ب:اللهرسولقال:قالبشيربنالنعمان

.(1")أبنائكمبيناعدلوا،أبنائكمبين

2(،غلاما)ابنيانحل:لهقالتبشيرٍامرأةأن"مسلمصحيح"وفي

أنسألتنيفلانابنةإن:فقاللمجماللهرسولفاتى!لمج!،اللهرسولليشهدو

مامثلأعطيتاكلهم":قالنعم،:قال؟"اخوةله":قالغلاما،ابنهاانحل

أ3(."حقعلىالاأشهدلاني!هذا،يصلحفليس":قاللا.:قال"؟أعطيته

العحل:فيولدهبعضيفضلالرجلفيباب،الاجارةفيداودابوأخرج(1)

:النعمانلخبرالناقلينالفاظاختلافباب،النحلفيوالنسائي273،/11

طبعةفيو4275/أحمد:والامام6(،481)برقمالكبرىالسننفيو6،262/

ابنقال(.الظمان)مواردمن(402)6برقمحبانبنو0/3،373:الرسالة

حمادعنواحدغيرعناحمدرواه":369/التحقيقتنقيحفيعبدالهادي

حمد".ومعينابنوثقه،ثقةوهو،وحاجب

يذهب.كذهبينحلنحل:يقاللحاءابفتحهوغلاما(ابني)انحل:قوله2()

الهبة:فيالاولادبعضتفضيلكراهيةباب،الهباتفيمسلماخرجه)3(

.()1623برقم34412/
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لبييكانجور،علىنيتشهدلا":فيهوقالحمد،أالامامورواه

)1(."بينهمتعدلأنالحقمنعليك

النبي!بهتىأباهأنبشير،بنالنعمانعن:"الصحيحين"وفي

ولدككل"!شيو:رسولفقال.ليكانغلاماهذاابنينحلتنيإ:فقال

(")2(.أرجعه":فقاللا.:فقال"هذا؟مثلنحلت

:قاللا،:قال؟"كلهمبولدكهذا"أفعلت:فقال،لمسلمروايةوفي

)3(.الصدقةتلكفيبيأفرجع:قال."أولادكمفيواعدلوااللهاتقوا"

(".غيريهذاعلىأشهد")4(:"الصحيح"فيلفطوفي

بنصجوراكانتالعطيةتلكفإن،إباحةلاتهديدأمروهذا

الجور،صحةعلىيشهدأنلاحدياذنلاع!يماللهورسول،الحديث

نلمجماللهرسولأ!لىوقدالعطيةتلكعلىيشهدكانالذيذاومن

!العدلخلافوأنهاجور،نهاوتصلحلاأنهاوأخبرعليها،يشهد

وهو32132-030/:الرسالةطبعةوفي4،926/المسند:فيحمدأاخرجه(1)

بطرقه.صحيححديث

يجزلمشيئاولدهبعضأعطى1إذللولدالهبةباب،الهبةفيالبخارياخرجه)2(

كراهيةباب،الهباتفيومسلم،أخرىمواضعوفي511،2/:بينهميعدلحتى

.()1623برقم2421-31124/:الهبةفيالاولادبعضتفضيل

السابقهالموضعفيمسلمصحيح)3(

مسلم.صحبحفيالسابقالموضعنظر1و.الصحيحوفي"ب،ج":في)4(
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غيرعلى"أولادكمبيناعدلوا":قولهيحملأنالعجبومن

نأبهالامرأخبروقد،مراتثلاثمؤكدمطلقأمروهو،الوجوب

الباطل!إلاالحقبعدومابحق،ليسنهو،يصلحلاوأنهجور،خلافه

لوجبمطلقابهالامركانفلو،حالبكلعلىواجبلعدلوهذا

وجوبه،تؤكدأشياءعشرةبهاقترنوقدفكيف،الوجوبعلىحمله

)1(!القصةألفاظفيفتأملها

بنالقاسمحدثنا،عديبنأحمدأبيحديثمنالبيهقيذكروقد

عنمعمر،عنمعاذ،بناللهعبدحدثنا،كاسببنيعقوبحدئنا،مهدي

فقبله،،لهبنيفجاء!ي!النبيمعجالساكانرجلاأن:أنسيىعن،الزهري

فقال،جنبهلىإفأجلسهافأخذها،،بنيةجاءتثم،حجرهفيوأجلسه

بينهما")2(.عدلت"فما!ن!:النبي

القبلة.فيالاولادبينيعدلواأنيستحبونالسلفوكان

يومولل!عنالوالديسألسبحانهاللهإن:العلمأهلبعضوقال

حقا،ابنهعلىللأبنكمافإنه،والدعنالولديسألأنقبلالقيامة

حسشا(اقيلنسقبولدهوؤضينا>:لىتعاقالفكما؛حقأبيهعلىفللابن

(والحجارةلناساهاوقودناراأنفس!واهليكم>فوأ:لىتعالقا.8[/]العنكبوت

.162-5412/حجر:لابنالباريفتح:انظر(1)

.21/526:الايمانشعبفيالبيهقيأخرجه)2(
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.(1واد!بوهم)علموهم:طالببيابنعليقال6[.]التحريم/

لواا-ينإحشناوباشئآ-يهولادتسركواألله>وأغرو:لىتعاوقال

.36[لنساء/ا](لقرلمبأيبذو

للاباءاللهفوصية")2(،أولادكمبيناعدلوا":!ك!ي!النبيوقال

باصبائهم.الاولادوصيةعلىسابقةباولادهم

31[.ء/]الإسر(إفئؤختنأؤلدكئمولانعنلوأ>:لىتعااللهقال

غايةإليهأساءفقد،سدىوتركه،ينفعهماولدهتعليماهملفمن

.الاساءة

وترك،لهمواهمالهمالاباءقبلمنفسادهمجاءإنماالاولادوأكثر

ينتفعوافلمصغارا،فاضاعوهم،وسننهالدينفرائضتعليمهم

علىولدهبعضهمعاتبكماكبارا،اباءهمينفعواولم،بانفسهم

وأضعتنيكبيرا،فعققتكصغيرا،عققتنيإنكربتيا:فقال،العقوق

كبيرا!شيخافاضعتكوليدا،

!!!

ص)328(.سبق،فيماتخريجهانظر(1)

334(.ص)،سبقفيمايجهتخرتقدم2()
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عشرالسادسالباب

الأطفالتربيةفينافعةفصوليفي

الكبرعندعواقبهاتحمد

فصل

وأيومينوضعهبعدأمهغيرمنالمولودرضاعيكونأنينبغي

والاخلاط،الغلظمنالوقتذلكلبنهافيلماالاجود،وهو،ثلاثة

تعتنيالعربوكل)2(.الرضاععلى)1(استقلتقدمنلبنبخلاف

عصم!النبياسترضعكما،البوادينساءعندأولادهاتسترضعحتىبذلك

سعد)3(.بنيفي

فصل

)4(عليهميأتيحتىبهموالطواف،حملهممنيمنعأنوينبغي

أبدانهم.وضعف،الأمهاتببطونعهدهملقربفصاعدا؛أشهرٍثلاثة

"أ":أسفلت.)1(في

هوكان:"أ"في(2)

الله.حميدمحمدتحقيق27-25ص،إسحاقابنسيرةانظر:)3(

.يكونحتىوالتطواف:أ""في(4)
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فصل

لضعف؛أسنانهمنباتلىإوحدهاللبنعلىبهميمتصرأنوينبغي

معدته،قويتأسنانهنبتتفإذا،الطعامعنضمةاله!وقوتهممعدتهم

الطعاملىإحاجتهوقتلىإإنباتهاأخر-سبحانه-اللهفإن،بالطعاموتغذى

باسنانه.الولديعضهفلاثديها،وحلمةبالاممنهورحمة،ولطفهلحكمته

صل

اللين،الغذاء:يطعمونهممافأولالغذاء،فييجهمتدروينبغي

بعدئم،الحليبواللبنالحار،الماءفيالمنقوعالخبزفيطعمونهم

منجدالطفماذلكبعدثم،اللحممنالخاليةوالأمراق،الطبيخذلك

ناعما.رضارضهأو،مضغهإحكامبعداللحم

فصر

ألسنتهمفلتدلك،عليهمالكلامتسهيلوأريد،التكلموقتمنقربوافاذا

المانعةالثقيلةللرطوباتلجلاءامنفيهمالما1(الاعصندراني)والملحبالعسل

"،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا"فليلقنوا:نطقهموقتكادفاذا.الكلاممن

فوقسبحانهوأنه،وتوحيده،سبحانهاللهمعرفةمسامعهميقرعماأولوليكن

كانوا.أينمامعهموهو،كلامهمويسمع،إليهمينظرعرشه

".البياضشديدأي)ذراني(به1"صو:41/691"العروسفي"تاجالزبيديقال(1)

.2164/البيطار:لابنالمفرداتانظر:
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ومعنى"عمانويل"بأولادهميسمونماكثيراإسرائيلبنووكان

الله،عبد:اللهلىإالاسماءأحبكانولهذامعنا)1(،لهناإ:الكلمةهذه

اللهوان،اللهعبد:أنهعلم،وعقلالطفلوعىإذابحيث،الرحمنوعبد

.ومولاهسيدههو

فصل

يومكللثاهم)2(تدلكأنفينبغي،الاسناننباتوقتحضرفاذا

كلعليهمويحذركثيرا،تمريخاالعنقخرزويمرخ،والسمنبالزبد

الصلبة،الاشياءمن-وقوتهاتكاملهاحينلىإنباتهاوقت-لحذرا

الاسنانتعريضمنمنهاالتمكينفيلما،المنعكلمنهاويمنعون

وحللها.يجهاوتعولفسادها

فصل

ولاسيما،وصراخهالطفلبكاءالابوينعلىيشقأنينبغيولا

يروضفانهعظيما،انتفاعاالبكاءبذلكينتفعفانه،جاعإذااللبنلشربه

مزاجه،ويحمي،دماغهويسخن،صدرهويفسحأمعاءه،ويوسعاعضاءه

ويدفع،الفضولمنفيهامالدفعالطبيعةويحرك،الغريزيةحرارتهويثير

)3(.وغيرهالمخاطمنالدماغفضلات

.96صالمقدسالكتابقاموسانظر:(1)

.15/142:العربلسانانظر:.الاسنانلحموهياللثةجمع:اللثى)2(

.1/273:للمصنفدارالسعادةمفتاج:وانظر)3(
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فصل

(1أن)لىإ،عليهشقولو،ورباطهقماطهأمريهمللاأنوينبغي

،يمرنفحينئذ،الارضعلىيجلسو،أعضاوهوتقوى،بدنهيصلب

يفعلوقوةملكةلهيصيرأنلىإقليلأقليلاوالقيامالحركةعلىويدرب

بنفسه.ذلك

فصل

الشنيعة،الشديدةالأصواتمن؛يفزعهأمركلالطفليوقىأنوينبغي

قوتهفسادلىإأدىربماذلكفان،المزعجةلحركاتوا،الفظيعةوالمناظر

ذلك،منعارضلهعرضفإذا،كبرهبعدبهاينتفعفلالضعفها،العاقلة

فيثديهيلقمنو،إياهينسيهبماوإيناسه،بضدهتلافيهلىإلمبادرةافينبغي

قوتهفييرتسمولا،لهالمزعجذلكعنهليزولرضاعهلىإويسارع،الحال

،ينامأنلىإاللطيفةلحركةباتمهيدهويستعمل،زوالهفيعسر2(،لحافطة)ا

فيوالروعالفزعإسكانهمالهإفيفانالأمر،هذايهملولا،ذلكفينسى

ويتعذر.زوالهويعسر،ذلكعلىقينشأ،قلبه

فصل

ء)3(،القيبهويهيج،أسنانهنباتعندالمولودحالويتغير

ن."ا":إلافي)1(

."ح":الحاضرةفي)2(

"ب":التقيو.في)3(
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الشتاءوقتفينباتهاكانإذاسيماولا،الأخلاقوسوء،لحمياتوا

فينباتهاأوقاتحمدولحر.اوشدةالصيفوقتفيأووالبرد،

الخامس،فيتنبتوقدأشهر،لسبعةنباتهاووقت.والخريف،الربيع

يكرروأننباتها،وقتتدبيرهفيالتلطففينبغيالعاشر،لىإتتأخروقد

،الطعاممنبطنهيملأفلايسيرا،غذاءيغذىنو،لحمامادخولعليه

صوفعصابةمثليكفيهبمافيعصب،البطنانطلاقلهيعرضوقد

ومع.ذكرهتقدمبمالثتهوتدلك،وانيسون،وكرفس،ناعمكمونعليها

بطنهكانفإن،اعتقالهمنلهخيرالوقتذلكفيبطنهفانطلاقهذا

أضرشيءفلا،طبيعتهتليينلىإيبادرأنفينبغي،أسنانهنباتعندمعتقلا

منلهأنفعشيءولا،طبيعتهاعتقالمنأسنانهنباتعندالطفلعلى

.باعتدالسهولتها

حبقأوبها،ويحملفتائلمنهيتخذمطبوخعسلبهتلينماوأحمد

فيللمرضعوينبغي،كذلكفتائلمنهيتخذبعسلمعجونمسحوق

.المضرةالاغذيةتجتنبووشرابها،طعامهاتلطيفالوقتذلك

الفطاموقتفيفضر

أنأرادلمنكاملينصلينأولدهنيرضحعنوالؤلدت>:لىتعااللهقال

وسعهاإلانفشتكلفلابالمعرو!خهنورزقهنله-وعلىالمؤلودآلرضاعهيتم

أرادالحإقللثدمثلألوارثوعلىحبولدهله-مؤلومرولابولدهامولدهضارلا

فلاأؤلدكنردتمنتزضحعواأقأردتما!نعليهمأودتشاورفلاجناحفنهماتراضىفصالاعن
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233[.البقرة/أ(بالمغوفنءائيتمفآسئتمعلت!لمذاجناح

أحكايم:عدةعلىالايةفدلت

ولم،إليهاحتاجإذاللولدحقوذلك،حولانالرضاعتمامأن)أحدها(:

واكثر.حولعلىاللفظيحمللئلا!ملين!و)1(بواكدهماعنه،يستغن

بتراضيهماذلكقبلفطامهأراداإذاالابوينأنو)ثانيها(:

ذلك.فلهما*2(،الطفلمضرةعدممعوتشاورهما

غيرأخرىمرضعةلولدهيسترضعأنأرادإذاالابأنو)ثالثها(:

فلابولدها،اوبهامضارايكونانإلا،الامكرهتوانذلكفلهأمه

لىإالحولينبعدرضاعهعلىالامتستمرأنيجوزو،ذلكلىإيجاب

أكثر.أو،الثالثنصف

وقدوالبرد،!الحرفيمعتدلاالوقتكانإذاالفطامأوقاتوأحمد

وطحنه،الغذاءتقط!يععلىوقويت،وأضراسهأسنانهنباتتكامل

فيأنفعالخريفيالاعتدالووقتله،أجودالوقتذلكعندففطامه

الشتاء،يستقبلالخريففيلانه،الربيعيالاعتدالوقتمنالطعام

،قوةيزدادلهضمواوتنمو،فيهتنشاالغريزيةلحرارةوا،فيهيبردوالهواء

.الشهوةوكذلك

هما.ولد:لهمابدوجاء."أ"منقطسا.بكاملينهماوأكد(1)

.الطعام:""جفي(2)
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فصل

ولا،التدريجعلىتفطمهأنفطامهأرادتإذاللمرضعوينبغي

الانتقاللمضرةعليهوتمرنه،إياهتعودهبل،واحدةوهلةبالفطامتفاجئه

":فصوله"في(")1بقراط"قالكما،واحدةمرةوالعادةالالفعن

،يبردهأويسخنهأو،يستفرغهأو،البدنيملأممابغتةالكثير)2(استعمال

كثيراكانوكلماخطر،فهو،كاننوعأيلحركةامناخربنوعيحركهأو

مأمون)3(.فهوقليلاكانوكلما،للطبيعةمعادفهو

فصل

وكثرةالطعاممنالامتلاءمنيمكنواان:للأطفالالتدبيرسوءومن

ليجودشبعهمدونيعطواأنلهم)4(التدبيرأنفعومن.والشربالاكل

وتصح،أبدانهمفيالفضولوتقل،أخلاطهموتعتدلهضمهم

)5(.الغذائيةالموادفيالفصلاتلقلةامراضهموتقل،أجسادهم

اولوهوالميلاد،قبلالرابعالقرنفيعاش،طبيبفيلسوف،إيراقليسبنبقراط(1)

النديم،لابنالفهرستانظر:.العربيةلىإكتبهجمتتر،الطبالغرباءعلممن

2045-004ص

الكبير.:"د"في)2(

المقتطف.طبعة،4رقمالفصل،لبقراطالفصول:انظر)3(

.للطعامالامتلاءمنيمكنواألاللأطفالالتدبيرأنفعومن:ا""في(4)

الغذائية.فيالفصلاتلقلةد":"وفي.""جمنساقط.الغذائيةالموادفي)5(
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يطعمونلاحيث)1(،ذكرهمقوماأمدحناوالاطباء:بعضقال

ويقل،أجسامهموتعتدل،تهمقاماترتفعولذلك،شبعهمدونإلاالصبيان

ذلكوغيروالصدر*3(،القلبووجعالكزاز)2(منلغيرهميعرضمافيهم

غير،القامةمستقيملجسد،احسنالصبييكونأنأحببتفإن:قال-

منالنوميكثرفإنه،وشبعامتلأإذاالصبيفإن،الشبعكثرةفقه؛منحدب

غليطة.ورياج،بطنهفينفخةلهويعرض،ويسترخيساعته

فصل

الماءشربمنالصبيانهؤلاءأمنعولست"*4(:جالينوس"وقال

وفيالأمر،اكثرفيالطعام*5(تعقبشربةلهماطلقلكنياصلا،البارد

*6(.إليهأنفسهمتاقتإذاالصيفزمنفيالحارةالاوقات

شربيضرهمولا،فيهمالغريزيلحاراوجودلقوةوهذا:قلت

يتعينفانه،الطعامعقيبسيماولا،الاوقاتهذهفيالباردالماء

تحريف.فيهاالعبارةولعل.أمدحأنا:"ب"وفيهامدحواذا:""جفي(1)

العضلفييقعالذيالتشنجوالكزاز:.تحريفوهو-لمهملةبا-الكزار:د""في)2(

.1/802:نيللقوصوالاطباءقاموسانظر:.والعصب

"ج"همنساقط)3(

كتبه،شارحوهو،بقراطبعدالطبفيالرياسةإليهانتهت،نييوناطبيبفيلسوف(4)

.304-204ص،النديملابنالفهرستانظر:.العربيةلىإجمتتركتبوله

بعقب.:أ""في(5)

.172ص،الامراضلشفاءتيالتافيغلوقنلىإجالينوسكتابانطر:()6
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.لحرارةاباستيلاءالعطشاحتمالعنلضعفهمبقدر،منهتمكينهم

فصل

لما؛وقتهقبلالمشيعلىالطفليحملأنيحذر:أنينبغيومما

ضعفهابسببوالاعوجاجالانفتالمنذلكبسببأرجلهمفييعرض

قيءمنإليهيحتاجماعنهتحبسأنلحذراكلواحذر.لذلكوقبولها

لحبسفإن،دمإخراجأوبولأوعطاسأوشرابأوطعامأونومأو

والكبير.الطفلحقفيرديئةعواقبذلك

فصل

)1(الغيلهو،لمرضعاوطءفي

في!واللهرسولحضرت:قالتالاسديةوهببنتجدامة)2(عن

الرومفيفنطرت،الغيلةعنأنهىأنهممت"لقد:يقولوهوأناس

ثمشيئا"ذلكأولادهميضرفلا،أولادهميغيلونهمفاذا،وفارس

ةبائموء>وإذا:وهي،"الخفيالوأدذلك":فقالالعزلعنسالوه

")3(.الصحيح"فيمسلمرواه8[.]التكوير/(سعلت

.841-5/741:دلمعاازاد:نظروا(1)

قالهماوالصحيح،جذامة:فحقولحلفأما:لحديثاهذاعقبمسلمالإمامقال2()

.بالداليحى

-:اللغةأهلقال(.4241)برقم26701/:الغيلةجوازباب،النكاحكتاب)3(
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لىإجاءرجلأانزيد،بناسامةعنأيضا:"صحيحه"فيوروى

لم!ي!اللهرسوللهفقال.تيامراعناعزلنيإ:فقال!ي!اللهرسول

فقال1(.أولادها)علىأوولدها،علىأشفق:الرجلفقال؟ذلكتفعل

")2(.والرومفارسضرضاراذلككانلو":مج!ي!اللهرسول

تقتلوالا":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالتيزيدبنتأسماءوعن

قالت:."فيدعثطالفارسصليدركانهبيدهنفسيالذيفوسرا،أولادكم

رواه.ترضعوهيامرآلهالرجلياتي؛الغيلة:قالت؟يعنيما:قلت

داود)3(.وأبوحمداالإمام

)1(

)2(

)3(

و)الغيال(الهاء.حذفمعالغينبفتحالغيل:لهاويقال،الغينبكسرهنا()الغيلة

لحديثاهذافيبالغيلةالمرادفيالعلماءواختلف.همسلمذكرهكماالغينبكسر

يجامعأن:اللغةأهلمنوغيرهوالاصمعيالموطأ،فيمالكفقال،الغيلوهي

ابنوقال،ذلكفعلإذا،وأغيلالرجلأغال:منهيقال،مرضعوهيامرأته

شرحانظر:.وأغيلتغالت:منهيقال،حاملوهيلمرأةاترضعأنهو:السكيت

لابيالاشياءأسماءمعرفةفيوالتلخيص،01/61:مسلمصحيحعلىالنووي

.-1/2113:العسكريهلال

أ"."منساقطأولادها"..لهفقال"

.(41)43برقم27601/:السابقالموضعفيمسلمأخرجه

فيداودبوو،54/435:الرسالةطبعةوفي،6534/حمد:أالاماماخرجه

:النكاحفيماجهوابن(،القيمابنشرح)مع5136/:الغيلفيباب،الطب

مشكلفيوالطحاوي(،الظمان)مواردمن317ص،حبانوابن1/48،6

ويسقطه.يصرعه:يدعثرهومعنى.9284/الاثار:
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أهلمنواحدغيرعلىالاحاديثهذهبينلجمعاأشكلوقد

يا"الغيلعنأنهىانهممتلقد":ع!ي!قوله:طائفةفقالت،العلم

ولا"الاخر:الحديثفيقولهوبينهذا،بينقيتنافلا.منهفأمنعأحرمه

لهموالارشاد،عليهمكالمشورةالنهيهذافانسرا"أولادكمتقتلوا

)1(.ويقتلهالولديضعفماتركلىإ

منهاحركالرجلباشرهاإذاالمرضعالمرأةأن:عليهوالدليلقالوا:

وطيباعتدالهعلىحينئذاللبنيبقىفلا،للخروجهاجهو،الطمثدم

علىضرهاوالامورشرمنذلكفكان،الموطوءةحبلتوربما،رائحته

تغذيةفيينصرفحينئذالدمجيدأنوذلكبلبنها،ال!غتذي)2(الرضيع

ينالهماكانلمالجنينافان،غذائهفيفينفذ،الرحمفيالذ!لجنينا

الغرساتصالبامهمتصللانهلهملائماإليهيحتاجلاممايجتذبهو

مدينقصوكذلكنهارا،ولاليلالهامفارقغيروهو،بالارض

رديئاهيسيراثديهافيالمجتمعاللبنفيصيررديئاويصير)3(،الحامل

متىفانهمنها،يمنعأنالطفلتدبيرتمامفمن،المرضعحملتفمتى

،كبرهفييجدهتاثيراضعفهفيثرأو،قتلهالرديءاللبنذلكمنشرب

284-9/:الاثارمشكلفيباباالطحاويوعقد،5471/المعاد:زادانظر:(1)

نهيومنععه،بنهيهتمومنله،كراهةمنالغيلفيرويمامشكل"لبيان492

مطالعته.فيحسنفيه"منهكانمماذلكسوىوما،عنه

المتغذي.:أ""في)2(

لحائض.ادمينقصولذلك:أ""في)3(
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ولم،تركهلىإ)والارشاد،عليهمالمشورةوجهفهذا.فرسهعنفيدعثره

لبعضعرضوإنمولود،لكلدائمايقعلاهذافان()1(،عليهميحرمه

هذاكانولو،يرضعنوهننساءهميجامعونالناسفأكثر،الاطفال

الامتانوهاتان،الناسأكثرفيهلاشتركمولودلكللازماالضرر

أولادهم.ضررهيعمولا،تفعله)2(والرومفارسالكبيرتان

الطفلمنهايمنعأنالمرضعحبلتإذافالاحوط:حالكلوعلى

أعلم.واللهغيرها)3(.مرضعاويلتمس

فصل

فانه،خلقهبأمرالاعتناء:الاحتياجغايةالطفلإليهيحتاجومما

وعجلة،ولجاج،وغضبحردمن؛صغرهفيالمربيعودهماعلىينشأ

تلافيكبرهفيعليهفيصعب،وجشعوحدةوطيش،هواهمعوخفة

منهاتحرزفلو،لهراسخةوهيئاتصفاتالاخلاقهذهوتصير،ذلك

منحرفةالناسأكثرتجدولهذاما.يوما-بدولا-فضحتهالتحرز،غاية

عليها.نشأالتيالتربيةقبلمنوذلك،أخلاقهم

والباطل،اللهومجالس:عقلإذاالصبييجنبأنيجبولذلك

بسمعه،علقإذافإنهالسوء؛ومنطق،والبدع،الفحشوسماعوالغناء،

."أ)منقطسا"عليهم...لارشادوا"(1)

د".،"بمنساقط"لروم1وفارس")2(

.399-2299/:البالغةاللهحجةكتابهفيالاحاديثهذهحولالدهلويكتبهماو]نظر)3(
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العوائدفتغيير،منهاستنقاذهوليهعلىوعزالكبرفيمفارقتهعليهعسر

والخروج.ثانيةطبيعةاستجدادلىإصاحبهيحتاجالامور،أصعبمن

جدا.عسرالطبيعةحكمعن

اعتادمتىفانه؛التجنبغايةغيرهمنالاخذيجنبهأنلوليهوينبغي

البذلويعوده.يعطيبانلايأخذبانونشا،طبيعةلهصارالاخذ

ليذوقيدهعلىإياهأعطاهشيئايعطيأنليالوأرادواذاوالاعطاء،

الناقع،السميجنبهممااعظموالخيانةالكذبيجنبهوالإعطاء،حلاوة

والاخرةالدنياسعادةعليهأفسدوالخيانةالكذبسبيللهسهلمتىفانه

،خير.كلوحرمه

ولابأضدادها،يأخذهبل،والراحةوالدعةوالبطالةالكسليجنبه"و

سوء،عواقبوالبطالةللكسلفان،للشغلوبدنهنفسهيجمبماإلايريحه

العقبى،فيوإماالدنيا،فيإما،حميدةعواقبوالتعبوللجدندم،ومغبة

؛الناسأروجالناسوأتعب،الناسأتعبالناس(1فأروح)فيهما،وإما

منجسرعلىإلاإليهايوصللاالعقبىفيوالسعادةالدنيافيفالسيادة

)3(.الجسمبراحةالعلميناللاكثير)2(:أبيبنيحعىقال.التعب

.احفأرو:"أ"في(1)

طلابةكان،مولاهمالطائيصالحبنيحيىنصر،أبولحجةاالحافطالامام)2(

بعدها.وما627/:للذهبيالسيرفيترجمته(،)912سنةتوفي،للعلم

.(1421)برقم1/428:الخمسالصلواتأوقاتبابفيمسلمالامامعنهرواه)3(
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لجوائز،اوتفريق،الغنائمقسموقتفانه،الليلاخرالانتباهويعوده

كبيرا.عليهسهلصغيراذلكاعتادفمتى،ومحرومومستكثرفمستقل

فصل

فإن،الاثامومخالطةوالمناموالكلامالطعامفضوليجنبهو

واخرته.دنياهخيرالعبدعلىتفوتوهي،الفصلاتهذهفيالخسارة

فإن،التجنبغايةوالفرجبالبطنالمتعلقةالشهواتمضارويجنبه

صلاحه،بعدهعليهيعزفسادايفسدهفيهالهوالفسحأسبابهامنتمكينه

وتركهمالهبإوالاخرةالدنيافيكبدهوفلذةولدهاشقىممنوكم

يرحمهوأنه،هانهوقديكرمهأنهويزعم.شهواتهعلىلهواعانته،تأديبه

الدنيافيحظهعليهوفوت،بولدهانتفاعهففاته،وحرمهظلمهوقد

الاباء.قبلمنعامتهيترالاولادفيالفساداعتبرتوإذا،والاخرة

فصل

مسكرمنعقلهيزيلماتناولمنتمكينهمنلحذراكللحذروا

فإن،يدهفيالاخذأو،لهكلامهأو،قسادهيخشىمنعشرةأو،وغيره

ولا"الدياثة)1(،استسهلفقدذلكعليهسهلومتى،كلهالهلاكذلك

المصباجانظر:.أهلهعلىلهغيرةلاالذيالرجلوهو،الديوثفعل:الدياثة(1)

.1/502المنير:
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لهم،واهماالاباء)2(تغفلمثلالابناءأفسدفما(1)"ديولثالجنةيدخل

!الثياببينالنارشررواستسهالهم

الشديدالعدويعتمدماأعظمأولادهممعيعتمدونالاباءفاكثر

الدنياخيرولدهحرموالدمنفكم.يشعرونلاوهم،عدوهمعالعداوة

الاباءتفريطعواقبهذا.وكلوالاخرةالدنيالهلاكوعرضه،والاخرة

منعليهماللهأوجبعماواعراضهملها،واضاعتهم.اللهحقوقفي

وحرم،بأولادهمالانتفاعحرمهم-الصالحوالعمل،النافعالعلم

الاباء)3(.عقوبةمنوهو،لهمونفعهمخيرهمالاولاد

فصل

)4(يجنبهكما،لطبيعتهومخنثله،مفسدفانهالحرير،لبسويجنبه

"حرم:ع!ي!النبيقالوقد؛والكذبوالسرقةالخمر،وشرب،اللواط

.وذكر.لجنةالايدخلونثلاثة:وبلفط)642(،برقممسندهفيالطيالسياخرجه(1)

الرزاقوعبد235(،4)برقم1/83:الكبرىفيالنسائيواخرجه.الديوثمنهم

72،/1:المستدركفيوالحاكم1/142،2لمعمر(:لجامع)االمصنففي

برقمالنسائيسننصحيحفيالالمانيوصححه226./01:السننفيوالبيهقي

501/:للمعذريوالترهيبالترغيبوانظر:2(.562)

تفضل.:"ب"في2()

الاباء.عقوق:ب""في)3(

حم.وهو،يخنثهد(:،)ا،جفي(4)
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.(1")لإناثهموأحل،أمتيذكورعلىوالذهبلحريرا

منتمكينهلهيحللامكلففوليهمكلفا،يكنلموانوالصبي

العلماء.قولياصحوهذا.عنهفطامهويعسر،يعتادهفانه،المحرم

لبسهيحرمفلم؛مكلفغيربانه:عليهحرامايرهلممنواحتج

)2(.كالدابةللحرير

مستعدفانهمكلفا؛يكنلموإنالصبيفان؛القياسأفسدمنوهذا

عرياناالصلاةمنولاوضوء؛بغيرالصلاةمنيمكنلاولهذا؛للتكليف

.واللواطوالقمارالخمرشربمنولاونجسا؛

فصل

الاعمالمنلهمستعدهووماالصبيحاليعتمد:انينبغيومما

ماذوناكانماغيرعلىيحملهفلا؛لهمخلوقأنهفيعلممنها؛لهومهيا

ماوفاته،فيهيفلحلملهمستعدهوماغيرعلىحملهإنفانهشرعا.فيه

واعيا،الحفطجيد،الادراكصحيح،الفهمحسنراهفاذا.لهمهياهو

خاليا،دامماقلبهلوحفيفلينقشه،للعلموتهيئهقبولهعلاماتمنفهذه

أبيعن4172/:والذهبلحريرافيجاءماباب،اللباسفيالترمذيأخرجه(1)

عمرعنالبابوفي":وقال."صحيححسنحديثهذا":وقال.الاشعريموسى

بنوعمرانعمروبناللهوعبدهانئواموحذيفةوانسعامربنوعقبةوعلي

بنوواثلةوالبراءعمروابنريحانوأبيوجابرالزبيربناللهوعبدحصين

.(0175)برقمالذهبليستحريمبابفيالنسائياخرجهوبنحوه"،الاسقع

2.67/:الطالبينروضة،5013/:الصنائعبدائع3111،3-20/:المغنيانظر:2()
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وجه،كلمنذلكبخلافراهوإن.معهويزكوويستقر،فيهيتمكنفإنه

بالرمح،واللعب،والرميالركوبمنوأسبابهاللفروسيةمستعدوهو

الفروسيةأسبابمنمكنهله=يخلقولم،العلمفيلهنفاذلاوأنه

لمنهو،ذلكبخلافرآهوإن.وللمسلمينلهأنفعفإنهعليها،والتمرن

لها،مستعدا،الصنائعمنصنعةلىإمفتوحةعينهورأى،لذلكيخلق

منها.فليمكنه=للناسنافعةمباحةصناعةوهيلها،قابلا

كلعلىميسرذلكفإن،دينهفيإليهيحتاجماتعليمهبعدكلههذا

لهكما،البالغةالحجةعبادهعلىلهفانالعبد،علىاللهحجةلتقومأحد؛

أعلم.والله،السابغةالنعمةعليهم

!!!
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عشرالسابح[لباب

نطفةكونهوقتمنادمابنأطوارفي

النارأوالجنةفياستقرار9لىإ

جعفئهثم!منطيهزمنسنلةافي!ئنخلقناولقذ>:لىتعااللهقال

ضةاثعلقةفطقناعلقةالنظفةخلقنافئ!مكينقرارفىنطفة

ءاخرخلقاأدشانهثملخماالعظامفكسوناعظاماالمضغهفخلقن!ا

يومإنكمثم!لميتونذلكبغدانكمثم!أبخلمينأخسنالئهفتبارك

.[16-12/]المؤمنون(دتعثوتالقيمة

ترابابل،نطفةكونهقبلادمابنأحوالذكر-سبحانه-فاستوعب

ثم،طينمنسلالةأنهخلقهمراتبفأول؛القيامةيومبعثهحينلىإوماء

،البدنجميعمناستلتالتيالنطفةوهي،مهينماءمنسلالةذلكبعد

التيالنطفةتلكسبحانهاللهيقلبثميوما،أربعينكذلكفتمكث

يوماأربعينكذلكفتمكثدم،منسوداءقطعةوهي.علقةانسلت

يوما.أربعينلحم،قطعةوهي،مضغة-سبحانه-يصيرهاثم،أخرى

وهيئته.وشكله،وصورتهاعضاوهتقدرالطورهذاوفي
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)1(:أعضائهمنويخلقيتشكلماأولفيواختلف

القلب.هو:قائلونقال

.الدماغإنه:آخرونوقال

الكبد.هو:آخرونوقال

الظهر.فقار:آخرونوقال

الذيوالاساسالعضوهوالقلببان،الأولالقولأربابفاحتج

يكونأنفوجب)2(،الحياةمركبهوالذيالغريزيةلحرارةامعدنهو

فيوجدواأنهمالمشرحونأخبروقدقالوا:.الخلقفيالمقدمهو

.سوداءنقطة-انعقادهاكمالعند-النطفة

العضوهولحيوانامن)3(الدماغبأن:الدماغإنهقالمنواحتج

المختصالامروأن،لحواسامجمعوهو،الإنسانمنالرئيس

ومنه،الدماغمنذلكوأصل،الاراديةلحركةوالحساهولحيوانبا

وكانا،الاراديةلحركةوالحساهولحيوانباالخاصكانواذا،ينبعث

والتكوين.يجادالافي)4(المقدمهوكانالعضو،هذاعن

،-525528صللمصنفالقرانأيمانفيالتبيانفيأيضاالبحثهذاانظر(1)

.291/:السعادةدارومفتاج

.لحياةاتركبهيالذي:"أ"في)2(

أ"."منساقط.الدماغبان)3(

.للقدم:أ""في)4(
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بهالذيوالاغتذاءالنمومنهالذيالعضوبانهالكبد:إنهقالمنواحتج

الكبد،:متكونأوليكونأنيقتضيالطبيعيفالنظام:قالوا.لحيواناقوام

هذافيبهوليسالنمو،هولحيوانافصلأوللان،الدماغثم،القلبثم

فلا،النباتبمنزلةيعدلانه،إراديةحركةلىإولاحس!،لىإحاجةالوقت

عندوالارادةلحساقوةلهتصيرإنماولهذاالنمو.غيرلىإحيمئذبهحاجة

أولفكان،تخليقهأطوارمنالرابعالطورفيوذلك،بهالنفستعلق

أربابشاهدهوالذيالكبد.وذلكالنمو،االههوفيهخلقاالاعضاء

لحيواناجثةخلقفييتبينماأولأنه،عليهمتفقونإنهمحتى،التشريح

والقلبالكبدرسمأنهايتوهم،بعضمنبعضهامتقاربةنقطثلاث

القدرفهذا،لحملاأيامامتدادعلىبعدابعضمنبعضهايزدادثموالدماغ

عندهمفليس،وأسبقأقدمالنقطهذهأيفأما،المشرحينعندالذيهو

اعلم.والله،والقياسلىوالاوالاخلقإلادليلعليه

فصل

السمعلهويشق،وعصبهوعروقهوعظامه،أعضائهمفاصلتقدرثم

،اللسانفيهفيركبرتقا،كانأنبعدحلقهويفتق،والفموالبصر

بعضلىإبعضهاويربطلحما،عظامهوممسى،وصورتهشكلهويخطط

وشدداضلقنهخ>تخن:فيهقالالذيالاسروهو،قواهوربطأحكم

الاسير)1(.ومنه،بهيربطالذيالاسارومنه28[.]ا!نسان/<أشرهخ

".ب"منساقطالاسير".ومنه..قالالذي"(1)
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حدثنا،هلالبوحدئنا،عبادةبنروجحدثناأحمد:الامامقال

إذا-السلامعليه-داوداللهنبيكان:قالمحرز،بنصفوانعن،ثابت

رحمةذكرفإذاالاسر،إلايمسكهاماأوصالهتخلعتاللهعذابذكر

)1(.رجعتالله

فصل

كيفأحدثكأنا":الاجنةكتاب"منالثالثةالمقالةفي"بقراط"قال

ينشأ.المنيرأيت

لئلاتحبلأنتحبتكنولم،نفيسةجاريةالاهلمنلامرأةكانت

نأأرادتإذاالمرأةإن:يقلنالنساءلجاريةافسمعتثمنها،ينقص

ذلك،ففهمتمحتبسا،يبقىبل،الرجلمنيمنهايخرجلمتحمل

يخرجلمأنهالأوقاتبعضفيفأحستنفسها،منترصدهوجعلت

،طفراتسبعفطفرتخلفها،لىإتطفرأنفأمرتهاالخبر،فبلغنيمنها،

القشرعنهاقشرقدمطبوخةغيربالبيضةشبيهابوجبةالمنيمنهافسقط

الغشاء.جوففيرطوبتهاوبقيت،الخارج

بهاليتغذىالرحمفضولالأممنيجريإنهأيضاأقولناو:قال

2،328/:الحليةفينعيموأبو13/20،2:المصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

وانظر.والعصبالشد:والاسر.الاعضاء:والاوصال.1/545:الزهدفيوهناد

57.-55صللمصنفالقرآنأيمانفيالتبيان
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وهي،البيضالدقاقالاعصابهييظهر)1(الذيإن:وقال،لجنينا

لان،السرةغيراخرموضعفيوليست،السرةوسطفيرأيتالتي

.هناكللنفسطريقايشقإنماالروج

العلم،فييرغبمنكليعرفهظاهرااخرشيئاقولو:قالثم

منيغتذيوانه،لحجابافيهوالمنيإن:قولو،بقياساتوأوضحه

الرحم.لىإوينزلالمرأةمنيجتمعالذيالدم

فيالحجبهذهفيفيهفيتنفسالهواء،يجتذبالمنيإن:وقال

.المرأةمنينحدرالذيالدممنويربوذكرنا،التيالاسباب

طفلهاكانإنحاملاالمرأةدامتماينحدرلاالطمثإن:وقال

جميعولكن،التاسعالشهرلىإحبلهامنشهرأولمنذوذلكصحيحا،

لحجاباعلىلجنيناحوليجتمعكلهالبدنمنالدممنينزلما

فيدخل،الجنينلىإوصولهطريقوالسرة،النفساجتذابمعالأعلى

)2(.تربيتهفيويزيدفيغذيهإليهالغذاء

منداخلافتمتدأخر،حجبلهخلقتحينا،المنيأقامإذا:وقال

فمثلكونها،ماو،كثيرةالأنواعمختلفةوتكون،الأوللحجابا

.الأولالحجاب

تحريف.وهو.لتيا:(ج،ب)في(1)

."ج"منقطسا(2)
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الشهربعدمنيخلقماومنهاأولا،يخلقمامنهاالحجبإن:وقال

ولمنافعهاتظهرلاوكلها)1(،الثالثالشهرفييخلقماومنها،الثاني

لاوبعضهاأولا،منافعهافتظهر،المنيعلىيمتدبعضهاولكن،يخلقما

فيوبعضها،الاولالشهرفيبعضهايخلقفلذلكخيرا،إلايظهر

بعضهامربوطكأنهاالسرةوهي،الثالثفيوبعضها،الثانيالشهر

ويتربى.منهايتنفسالتيالسرةتكونلحجباوسطفي،ببعض

وبينبينه)2(الحجبحالتمنهلجنيناواغتذىالدمنزلواذا

بعدمنخلقاأمهنحمبطويئفي>يخلقكتم:لىتعايقوللهذاو،لجنينا

لهلحجباهذهمنحجابكلفإن6[.]الزمر/(ثئمقظلضتىفىطق

،حاللىإحالمنفيهاونقلهخلقهاطوارسبحانهفذكر،تخصهظلمة

هي)3(:المفسرينأكثرفقال،الجنينعلىالتيلحجباظلماتوذكر

هذهمنواحدكلفإن،المشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطنظلمة

لجنين.اعلىحجاب

،الامهاتبطونوظلمةالاباء،أصلابظلمةهي:اخرونوقال

"د".منساقط)1(

النظرهانتقالبسبب"د"منساقط"لحجبا.حالت.التيالسرةتكون")2(

:عبدالرزاقوتفسير(،لحلبيا)طبعة23691/:الطبريتفسير؟فيالأقوالهذهانظر)3(

والدر،21/405:الوجيزلمحرروا،461-7631/:لمسيراوزاد،2171/

.21/563المنثور:
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المشيمة.وظلمة

البطن،وظلمة،الليلظلمة:قالمنقولالقولهذامنوأضعف

سواء.لجنينالىإبالنسبةوالنهارالليلفإن؛الرحموظلمة

الذيالدماجتماعمنلمتألم،حبلتإذاالمرأةإن":بقراط"وقال

انحدرإذاتحسكمابضعفتحمسولارحمها،حولويجتمعينزل

كلفيالرحملىإينزللكنهشهر،كلفيدمهايثورلالانها،الطمث

منهاغتذىالرحملىإأتىفإذا،وجعغيرمنساكتانزولاقليلاقليلايوم

ونما.لجنينا

وجسدلحمللجنينخلقإذاذلك،منبعيدغيروعلى:قالثم

تجويفلهاوصارأيضا،لحجباكبرتكبرواذا،لحجباتكون

فيزيد،بهواغتذىلجنيناجذبهالاممنالدمنزلفإذا،الجنينمنخارج

مجاريلىإينزلللغذاءيصلحلاالذيالدممنوالرديء،لحمهفي

:الدميقبلتجويفلهاصارإذاالتيلحجباتسمىوكذلك.لحجبا

المشيمة.

لغذائهالدمواجتذب،صورتهوكملت،لجنيناتمإذا:وقال

الالاتمنتكونالتيالمشيمةوظهرت،لحجبااتسعتبالمقدار

لهلان،بذلكأولىلانهخارجهااتسعداخلهااتسعفإنذكرنا،التي

إليه.يمتدموضعا

مديكونالدممنتراهمابل،الحاملتحضلمهناهاومن:قلت
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رضيعائشةعنالروايتينإحدىهذهالمعتاد)1(.الحيضدمليسفساد

،سواهأصحابهيعرفلاالذياحمدمذهبمنالمشهوروهوعنها،الله

)2(.حنيفةابيمذهبوهو

روايةقي-حمدأوالامام-عنهاروايةفي-وعائشةالشافعيوذهب

يكونعادتهاوقتفيالدممنتراهماأنلىإ-شيخنا)3(اختارهاعنه

حيضا.

المرأةتركعلىالدالةالادلةعموموهي،ظاهرةالقولهذاوحجة

اللهيستثنولم،الحيضوقتفيالمعتادالدمرأتإذاوالصلاةالصوم

حالة.دونحالةورسوله

لاذلكأنالمعلومفمنالولد،غذاءلىإينصرفالدمكونوأما

الولد.غذاءعنتفضلالحيضوقتفيتخرجبقيةمنهيبقىأنيمنع

لا؟امتحيضهللحاملالمسالةأفردتوقد":3901/السننتهذيبفيوقال(1)

المصنفمؤلفاتضمنأبوزيدبكرالشسخجعلولذلكهمستقلا"مصنفا

،ومواردهواثارهحياته:الجوزيةقيمابن:انظركتابه.لا؟"أمتحيضهللحاملا"

،القرانأيمانفيالتبيانفيأيضاالمسالةهذهلمصنفاوذكر.142ص

9573-5731/المعاد:زادوفي،054-953ص

العلماءاختلافومختصر14،2-2238/المنذر:لابنالاوسطانظر:)2(

قدامة:لابنوالمغني3،028/:الهماملابنالقديروفتح،1/171:للجصاص

.442-1/432:لجوزيالابنالتحقيقوتنقيح،1/434-544

.95صالفقهيةوالاختيارات923،/91:الفتاوىمجموعفي)3(
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.الامحيضوبينالولدغذاءبينتنافيفلا

حتىحاملتوطألا":ع!يالهبقولهيحتجونالاخر،القولوأصحاب

عدمعلىدليلاالحيضةفجعلبحيضة")1(تستبرأحتىحائلولاتضع،

رحمها.براءةعلىعلماالحيضةتكنلمالحاملحاضتفلو،الحمل

بهاظهرفإذاظاهر،علمالحيضةبأنهذا:عنيجيبونوالاخرون

لحيضباالعدةبانقضاءيحكمولهذادليلا،يكنلمأنهتبينا،الحمل

امرأة:قسمينلىإالنساءقسمعقيووالنبيحاملا،المرأةتبينثمظاهرا،

بوضعالاولىاستبراءفجعل،حاملأنهامظنونوامرأة،لحملامعلومة

يدللم،الحديثعليهدلالذيهووهذا،لحيضةباوالثانية،الحمل

وتصلي.معهتصومعادتهاوقتفيالدممنالحاملتراهماأنعلى

أعلم.والله

فصل

تصلبلحرارةالأن،لحرارةامنتصلبالعظامإن:"بقراط"قال

ببعض.بعضهاترتبطالتيالشجرةمثل،ببعضبعضهاوتربط،العظام

،362/حمد:اوالامام،751-347/:السباياءوطباب،النكاجفيداودأبوأخرجه(1)

الاثار:مشكلفيوالطحاوي59،35/:والبيهقي،18/041:الرسالةطبعةوفي

ابنوقال.الذهبيعنهوسكت2591/:لحاكماوصححه3(،40)8برقم853/

الحبير:التلخيصفيوحسنه"الصحيحشرطعلىوليس":4424/:الفتحفيحجر

.4/252:الرايةونصب1/4،23:التحقيقتنقيحوانظر:.1/721
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بينالرأسوجعلوخارجا،داخلاجعلالعصبإن:وقال

الرجلينبينماوفرج،الجانبينفيوالساعدانوالعضدانالعاتقين،

.ويشدهيوثقهعصبالمفاصلمنمفصلكلفيوجعلأيضا،

.الانسانبهشدالذيالاسروهو:قلت

منوالاذنانالانفوركب،نفسهتلقاءمنينفتحالفموجعل:قال

صافية.رطوبةوملئتا،ذلكبعدالعينانثمالاذنانوثقبت،اللحم

خلقهللذيوجهي"سجد:سجودهفييقول!مالنبيوكان

فتقديمترتيبا،تقتضلموإنالواو"و"(.")1وبصرهسمعهوشقوصوره

ذلك،بعدالامعاءتتسعثمالوجود.فيتقدمهيناسباللفطفيالسمع

والانف،الفملىإالنفسويرتفع،المفاصلوترتبط،تجويفلهاويصير

ويخرجوالامعاء،البطنوينفتحوالانف،الفمفيالاستنشاقويدخل

لجنين،اخروجوقتحضرذكرناماتمفاذا.السرةبدلالفملىإالنفس

منطريقلهاويكون،المثانةلىإوأمعائهمعدتهمنفضولونزلت

هذهتنفتحوإنما،البولمجرىلىإومنها،المثانةلىإوالامعاءالمعدة

علىبعضعنبعضهاينفصلوبه،بالاستنشاقتجويفهاويتسعكلها

لها.أشكاقدر

1/535:وقيامهالليلصلاةفيالدعاءباب،المسافرينصلاةفيمسلماخرجه(1)

عمه.اللهرضيعليحديثمن)771(برقم
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لىإطريقفيهاصارالامعاء،تجويفوتبين،البطناتسعإذا:وقال

اضطرارا.والاحليلالمثانة

العظام،صاحبهلىإمنهشيءكليجتمع،تركبإذاوالمني:قال

يركبثمالاعضاء،جميعوكذلك،العصبلىإوالعصب،العظاملىإ

لجنين.ا

ثم،فيهنالاجنةفسدتقدالنساءمنكثيرارأيناقدإنا:قالثم

يوما.ثلاثينبعدخرجت

رايتيوماثلاثينبعدمنلجنيناسقطإذاانهترىالا:قالثم

مركبة.مفاصله

منيسقطليسسقطإذالانه،السقطلىإبالنظرهذايدرك:وقال

وائتلفت،الجنينتركبإذا:قالثم.نفسهقبلمنبلحيلنا،

منجذبت،وتحركت،عظامهوصلبت،أعضاؤهوكبرت(،1)مفاصله

مثلالعظامرؤوسفيويتحرك،ذلكويحتيسدسما)2(،دماالبدن

الشجر.رؤوستحرك

وينقلب.لجنينا)3(يتحركوكذلك:قال

(.مفاصله)اتلفتلىإالمطبوعفيتصحفت(1)

دما.دما:د""وفيذميما.دما:"بأ،"في2()

"د"همنساقطة)3(
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فصل

الذكرويتم،الجنينيتركبثمهذا:كتابهمنالثانيةالمقالةفيوقال

علىزادوربمايوما،وأربعيناثنينلىإوالانثىيوما،وثلاثيناثنينلىإ

قليلا.نقصوربماقليلا،الايامهذه

يوماهوثلائينائنينفيذكراكانإنويتصوريتملجنيناإن:وقال

يوما.وأربعيناثنينففي،انثىكانوان

فيتنقىفإنهاأنثىولدتإنلانها،المرأةنقاءمنذلكنرىإنا:وقال

اثنينفيتنقىأنلىإ،المرأةتحتبسمااأكثروهويوما،وأربعيناثنين

خمسةفيوتنقىالفرد،فيكانوربما،الانثىولادةعنديوما)1(وأربعين

احتبستإذايوماوثلاثيناثنينفيتنقىفإنهاذكرا،ولدتفاذايوما،وثلاثين

كتيرا)2(.احتبسإذايوماوعشرينخمسةفيالفردفيبقيتوربماكتيزا،

الذكرأنوكما،الجنينيخرجحيثمنيخرجالطمثدمإن:وقال

فيولادهبعدمنأمهنقاءيكونكذلكيوما،وثلاثيناثنينفييتصور

يوماوأربعيناثنينفيأنثىولدتإذاالمرأةوتنقىيوما،وثلاثيناثنين

فيها.تركيبهاالتيالايامبعدد

مص

إذالانها،كثيرةأياماولادهابعدالنفساءمنالدميجريإنما:قالثم

د"."منساقطيوما"ربعينواثنينفي"(1)

".أ،ج"منساقطكثيرا"احتبسإذا"2()
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تمفإذا.يتمحتىكثيرغذاءلىإيخلقماأوللجنينايحتجلمحملت

الاربعينالايامفياجتمعوما.ينبغيكمااغتذىيوماربعونوائنانله

ولدتفإذا،المرأةولادوقتلىإبقيلجنينالىاينزلالذيالدممن

يوما.اربعيننزل

!لخي!اللهرسولعنصحيحانحديثانالفصلهذافي:قلت

ونبين،بقراطكلامنتعقبثمللاخر،أحدهماتصديقونذكرنذكرهما

وارشاده.وتعليمهوتوفيقهوقوتهاللهبحولفيهما

لمجواللهرسولحدثنا:قالمسعودابنحديثمن"الصحيحين"ففي

أربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمان":المصدوقالصادقوهو

مثلمضغةذلكفييكونثمذلك،متلعلقةذلكفييكونثميوما،

بكتب:كلماتبأربعويومر،الروحفيهفينفخلقلكااللهيرسلثمذلك،

أحدكمان،غيرهالهلافوالذيسعيد،أووشقي،وعمله،وأجله،رزقه

عليهفيسبق1ع،ذرالاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعمل

أهلبعملليعملأحدكموانفيدخلها،النارأهلبعملفيعمل،الكتاب

فيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهبينهايكونماحتىالنار

)1(.فيدخلها"الجنةأهلبعمل

وفيالانبياءوفي6/303:الملائكةذكرباب،الخلقبدءفيالمخاريأخرجه(1)

-4/3602:أمهبطنفيالادميالخلقكيفية:بابالقدر،فيومسلمالقدر،

)2643(.برقم3702
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أمهبطنقييجمعادمابنخلق"إن:أخرىطريقوقي

.(1")أربعين

")2(.ليلةأربعين":اخرىفيو

")3(.ليلةأربعينأويوما،أربعين":البخاريوقال

عمله،فيكتب:كلماتباربعملكااللهيبعثثم":طرقهبعضوفي

.(4)لحديثا("...الروحفيهينفخثمأوسعيد،وشقي،ورزقه،وأجله

!يالهالنبيبهيبلغاسيد،بنحذيفةحديثمن":مسلمصحيح"وفي

واباربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىلملكايدخل":قال

يأ:فيقول،فيكتبانسعيد؟أوأشقيربيا:فيقول،ليلةوأربعينخمس

ثم،وررقه،وأجله،وأثره،عملهويكتب،فيكتبان؟أنثىأمأذكررب

")5(.ينقصولافيهايزادفلاالصحفتطوى

عن،الطفيلأبيعنعمرو،عن،سفيانحدثنيأحمد:الإماموقال

يدخل":يقولع!ي!اللهرسولسمعتقال،الغفارياسيدبنحذيفة

السابقة.المواضعفي(1)

السابق.الموضع،مسلمصحيحفي)2(

.13/044التوحيد:كتاب،الصحيحفي)3(

6.363/:الانبياءاحاديثفيالبخارياخرجه()4

،4/3702:أمهبطنفيالادميالخلقكيفية:بابالقدر،فيمسلمأخرجه)5(

264(.)4برقم
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بريا:فيقول،ليلةبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملك

أنثى؟امأذكر:فيقولان،فيكتبان.وجلعزاللهفيقولسعيد؟أمأشقي

ثم،ورزقه،ومصيبته،وأثره،عملهفيكتب،فيكتبان.وجلعزاللهفيقول

")1(.ينقصولافيهاماعلىيزادفلاالصحيفةتطوى

بناللهعبدسمحانه،واثلةبنعامرعن":مسلم"صحيحوفي

،بغيرهوعظمنوالسعيدامه،بطنفيشقيمنالشقي:يقولمسعود

الغفاريأسيدبنحذيفة:لهيقالاللهرسولاصحابمنرجلافاتى

عمل؟بغيررجليشقىوكيف:فقالمسعود.ابنقولمنبذلكفحدثه

:يقول!اللهرسولسمعتفانيذلك؟منأتعجب:الرجللهفقال

وخلقفصورها،ملكا،اليهااللهبعث،ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمرادا"

مأأذكرربيا:قالثموعظامها،ولحمهاوجلدهاوبصرهايسمعها

أجله؟ربيا:يقولثمالقلك،ويكتبشاء،ماربكفيقضي؟أنثى

ربكفيفضي؟رزقهربيا:يقولثمالملك،فيكتبشاء،ماربكفيقضي

يزيدفلايده،فيبالصحيفةالملكيخرجثم،الملكويكتبشاء.ما

")2(.ينقصولاأمرماعلى

مسلموأخرجه6-264،65/:الرسالةطبعةوفي4،7/أحمد:الإمامأخرجه(1)

برقم22-4/360370:أمهبطنفيالادميالخلقكيفيةبابالقدر،في

5(.)264

264(.)5برقمالسابقالموضعفيمسلمأخرجه)2(
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نا":يقولهاتينباذنيع!ي!اللهرسولسمعتاخر:لفطوفي

زهير:قال"لملكاعليهايتسورثم،ليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفة

اللهفيجعله؟أنثىأماذكرربيا:فيقوليخلقها،الذي":قالحسبته

غيرأوسويااللهفيجعله،سوفيغيرأمأسويربيا:فيقول،أنثىأوذكرا

اللهيجعلهثم؟خلقهوما؟أجلهوما؟رزقهماربيا:يقولثمسوي،

.(1)سعيدا"أوشقيا

نأوجلعزاللهأراداذا،بالرحمموكلاملكاأن"اخر:لفظوقي

)2(.لحديثاذكرثم."..ليلةوأربعينلبضعاللهبإذنشيئايخلق

حدوثعلىأسيد،بنحذيفةوحديثمسعود،ابنحديثفاتفق

ذلكبانصريحمفسرحذيفةوحديث،الاربعينبعدالنطفةوحالشأن

.البخاريروايةفيتقدمكما،فيهالروجنفخقبلالاربعينبعديكتب

وإن،حذيفةلحديثموافقألفاظهفأحدمسعود،ابنحديثوأما

منتقدمكما،فيهالروجنفخقبلالاربعينبعدوالكتابةالتقديرذلككان

فيكتب،كلماتباربعملكااليهاللهيبعثثم":ولفظه،البخاريرواية

صريحفهذا."الروحفيهينفخثمسعيد،أووشقي،وأجله،ورزقه،عمله

لحديثموافقوهو،فيهالروجنفخقبلالملكوسؤالالكتابةأن

ذلك.فيحذيفة

264(.)5برقمالسابقالموضعفيمسلمأخرجه()1

نفسه.السابقالموضع2()
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فليس"كلماتباربعويؤمر،الروحفيهفينفخ"الآخر:لفظهماو

لجملةاهذهفإنالروج،نفخبعدبهاالمأمورالكلماتإذبصريح

تليها،التيلجملةاعلىمعطوفةتكونأنيجوزوبالواو،معطوفة

خلقهيجمع:أي.المتقدمالكلامجملةعلىمعطوفةتكونأنويجوز

بينووسط.وعمله،وأجله،رزقهبكتبالملكويؤمرالاطوار،هذهفي

النطفةطورعنالروجنفخلتأخربيانا"الروحفيهينفخثم":قولهلجملا

وبالواو،الروجنفخفصلفي"ثم"بأتىكيفوتامل.لمضغةواوالعلقة

الله.بحمدالاحاديثسائرفاتفقت"كلماتباربعويؤمر":قولهفي

عقيبالتخليقابتداءأنعلىيدلحذيفةحديث:يقالأنوبقي

الأربعينعقيبأنهعلىيدلمسعودابنوحديث،الاولىالاربعين

بينهما)1(؟يجمعفكيف.الثالثة

ماو،الاربعينبعدذلككونفيفصريح،حذيفةحديثاما:قيل

وإنما،والتخليقالتصويرلوقتتعرضفيهفليسمسعود،ابنحديث

الثالثةالاربعينبعدوأنه،أربعينكلبعدوتنقلهاالنطفةأطواربيانفيه

بهاختصبل،حذيفةحديثلهيتعرضلموهذا.الروجفيهينفخ

الاربعينبعدأمرحدوبفيالحديثانفاشتركمسعود،ابنحديث

لى.الأو

،القرآنأيمانفيلتبيان1و،621-1/561:الهجرتينطريق:لجمعاهذافيانظر(1)

.44-93ص،العليلوشفاء،بعدهاوما715ص
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الاربعينبعدوخلقهاتصويرهاابتداءبأنحذيفةحديثواختص

لى.لاوا

الثالثة.الاربعينبعدفيهالروجنفخبأنمسعودابنحديثواختص

شانتقديرفي-سبحانه-ربهالملكاستئذانفيالحديثانواشترك

وصدقلمجؤ،اللهرسولكلماتفتصادقت،ذلكخلالفيالمولود

بعضاهبعضها

كتابةوأمروتنقلها،النطفةأمر:أمرانفيهمسعودابنوحديث

لحديث.افيبالامريناخبرع!يموالنبيفيها،اللهيقدرماالملك

أباسمعتقالزيد،بنعليأنبأنا،هشيمحدثناأحمد:الامامقال

قال-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقال:قاليحدثاللهعبدبنعتبة

لاحالهاعلىيوماأربعينالرحمفيتكونالنطفةان":!يماللهرسول

عظاماثم،كذلكمضغةثم،علقةصارتأربعونلهمضتفاذاتتغير،

لملكافيقول،الملكاليهاللهبعثخلقهيسويأنأرادفإذا،كذلك

طويل،أمأقصيرسعيد،أمأشقي؟أنثىأمأذكرربأي:يليهالذي

ذلك"فيكتب:قال؟"سقيمامأصحيح،وأجلهقوتهزائد،أمأناقطر

.(1")كله

ضعيفواسناده.41-613/:الرسالةطمعةوفي1/375أحمد:الامامأخرجه(1)

ضعيف.جدعانبنزيدبنوعلي،أبيهمنيسمعلمعبداللهبنعبيدةأبو،ومنقطع

.11/481:الباريفتحوانظر:
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تسوية:الثالثةالاربعينبعدالحادثوانالشفاء.فيهالحديثفهذا

فيه.الروجنفخعندالخلق

أمورحلقهفيلهيحدثبهوتعلقهاقيهالروجنفخعندانهريبولا

مبدأكانفالاول،الاولىالاربعينبعدكانالذيالتخليقعلىزائدة

الارضحلق-سبحانه-انهكما،لهقدرماوكمالتسويتهوهذا.التخليق

ومهدها،ذلكبعدالارضسوىثمالسماء،خلقثمالسماء،قبل

الساكن.فيفعلهوهذا،السكنفيفعلهفذلكحلقها،كملووبسطها،

التدريجعلىالاربعينبعدالنطفةفيينشأوالتصويرالتخليقأنعلى

إذاكما،والنباتلحيوانافيمشاهدفهذا،النباتينشأكمافشيئا،شيئا

كلامفهمعدممنالاشكاليقعفإنما،البيضةفيالفروجحالتأملت

واللهص،المعصومبيانفيلاأفهامنا،فيفالاشكال!يم،ورسولهلىتعاالله

.المستعان

بينهووازنفتأمله،الشارحينتكلفعن-اللهبحمد-هذاأغناكوقد

التوفيق.وبالله،لجمعاهذاوبين

فصل

فييكونلجنيناتصوير)1(الغذاء":"كتابفيبقراطقالوقد

وعشرةمائةفيوكمالهصباحا،سبعينفيوحركتهيوما،وثلاثينخمسة

)ب،ج(:تصور.)1(في
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الأولالتحركويتحركونصباحا،خمسينفيأخرأجنةويتصور،أيام

أربعينفيأخرأجنةويتصور،ئلاثمائةفيويكملون،صباحمائةفي

وأربعينمائتينفيويولدونصباحا،ثمانينفيويتحركونصباحا،

فيويتحركونصباحا،ربعينوخمسةفيأخرأجنةويتصورصباحا،

صباحاهوسبعينمائتينفيويولدونصباحا،تسعين

والتاسوالعاشر.والثامنالسابعالشهرفيفتكونالولادةفأما:قال

قبلتكونقدفهذه،إراديةغيرطبيعيةحركة:حركتانلحركةا:قلت

الروجهنفخبعدإلاتكونفلاالاراديةلحركةاماو،بهالروجتعلق

والثاني.الاولالتحركبينبقراطفرقولهذا

الخلقأنالبشر،*1(خالقعنالصادقالوحيعليهدلالذي:قلت

ثميوماأربعيننطفةأولافيكونآخر،طورلىإيومااربعينكلفيينتقل

وعشرينمائةبعدالروجفيهينفخثم،كذلكمضغبهثم،كذلكعلقة

،عيانبهالمخبرمعفليسخالفهوماعيانا،تشاهدهكأنكفهذايوما.

شاهدهمابمبدأ*2(علمايحيطلاأوتشريحفاسد،قياسمعهماوغاية

فيه،حلفهمشىبهجاءمنوكل*3(،معصومغيرلواحدتقليدأومنه،

كلهصلهو.الطبائعيينبينعليهمتفقأمرهذاأنالمعتقدفيعتقد

"أ،ج،د":خلاق.)1(في

.يكون"أ،ج،د":بمبدفي)2(

.حدمعصوم1"ج":لو.وفي"د":أوتقليدالواحدمعصومفي)3(
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به1خبرومايشاهدوالموالقوم،بعدهمنقلدهثم،فيهأخطأواحد)1(،

ذلك.من

لجنينافوجدوامواتا،وأحياءالحاكيشرحواأنهممعهمماوغاية

ذلكوراءبمالهمعلملاولكنبها،أخبرواالتيالصفةعلىالرحمفي

النطفة.أحوالوتغيرالحملمبدمن

حيثمنبكرااعتبروانهمنفرض:وقالالفرضمقلدهمضيقفان

شرحوهاثمهذكروهما!بلغتأنلىإأيامهايعدونجعلواثم،وطئت

والبهت،الكذبغايةفهذابها-أخبرواالتيالصفةعلىالامرفوجدوا

نأيخبرونوهم)3(دعواهيمكنهموكيفذلك)2(،يدعوالمال!قومفإن

القوممعوإنما!وكذاكذالحملاشأنيصيريوماوكذابكذاذلكبعد

يقتضيالطبعيوالنظاموكذا،كذايكونأنوينبغي،قيسةو)4(كليات

وكذا.كذا

ومن،ونقصانهته3؟وزيادالقمرحركاتمنذلكيأخذمنهموكثير

والمقابلة.،والتسديسوالتربيعالتثليثومن،الشمسحركات

بهوأحالوا،وجوهمنعليهمذلكبطلواو،منهماخرونعليهمورد

و[حد.كلوأصل:"ب"في(1)

يرجو.:"د"في2()

دعواهم.:،د"،جب"في)3(

.كلمات:"ب"أ،في(4)
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والانسب.والاولىالاخلقعلى

اخرونحالووتنقلها،الكواكبحركاتعلىاخرونبهحالو

بعض،علىهؤلاءبعضوردفيها،الطبيعةوتغيرالبحارينأيامعلى)1(

التطويل.مخافةتركتاهبماقولهبطلو

ونحن.يخرملاالذيالتاموالاستقراءالتشريح:بأيديهمماصحو

الاجنة)2(خلافعنالوحييخالفمافيهليسولكنذلك،ننكرلا

ابدا.

نإقولهم:مشاهدةعنذلكفييخبروالمالقومأنعلىيدلومما

،أيامتسعةفيديديا)3(يصيرالسابعالشهرفييولدالذيلجنينا

الصورةويقبلأخر،أيامتسعةفيلحمياوأخر،أيامثمانيةفيودمويا

وثلاثينخمسةصارتالايامهذهاجتمعتفإذاخر،يوماعشراثنيفي

وإنماقظعا،ظاهركذبوهذا.الاولىالاربعينفيمضغةفجعلوهيوفا،

،مشاهدةأوبوحيإلايدركلاهذاومثل،الثمانينبعدلحميايصير

الاجنةأحوالبهاعتبرواقياسبأيديهموإنما،عندهممفقودوكلاهما

شهورمنشهرفيولدجنينكلعلىفحكمواولادها،شهورمن

يوما،وكذاكذا،نطفة:أيديديا،يكونأنينبغيأنهعلى،الولادة

".بأ،"منساقط"علىآخرون..حركات"(1)

حلق.ولعلها:،الخطيةالنسخجميعفيكذا)2(

نطفة.:معناهاأنتيوسيا.زيديا:)ا،ج(في)3(
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يوما،وكذاكذا،مضغة:أي،لحمياو،يوماوكذاكذا،علقة:يأ،ودمويا

ذلكفيوكذبوا،لجنيناتحركوقتوجعلوهالعدد،ذلكأضعفواثم

فإن،وأسمائهصفاتهفيعليهكذبواكما،خلقهفيالعليمالخلاقعلى

كماكانوابل،الرسلبهجاءتالذيالعلممننصيبلهميكنلمالقوم

منعندهمبمافرحوابالبيئترسدنمفلماجاءهم>:لىتعااللهقال

83[.]النساء/<لعلما

ماوغاية،الرسلبهجاءتعماالمعرضالمنكر)1(ينالهماغايةوما

التعب،كثيرةرياضيةوأمور،والباطللحقافيهاطبيعيةبأمورعلماًبهنالوا

العلمفأينحقها،أضعافأضعافباطلهاالهيئةوأمور.لجدوىاقليلة

العلموأين؟الزائلالرأيعنالمأخوذالطنلىإالنازلالوحيمنالمتلقى

الظنلىإ،وجلعزاللهعنجبريلعن!اللهرسولعنالمأخوذ

معهوإنماعين،طرفةالوحيبنورقلبهيستنرلمرجلرأيعنالماخوذ

بهجاءتمالىإبعقولهمقاطبةالعقلاءيدركهماونسبةوتخمينه؟حدسه

عمرعمرتولوتجدولا،الشمسضوءلىإضعيفسراجكنسبة،الرسل

بهجاءتماخلافعلىكلهمالعقلاءفيهااتفقأصلأواحدةمسالةنوح

العقلصريحيخالفبماتأتلمفالانبياء،البتةالأمورمنأمرفيالرسل

العقلمعالرسلبهجاءتفما،العقليدركهلابماجاءتوإنما،البتة

يشهدوقسم،والفطرةالعقلبهشهدقسم:البتةلهارابعلاأقسامثلاثة

لفكر.ا:"ب"فيو،لكفرا:"أ"في(1)
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القسموأما،إدراكهقوةالعقلفيليسوقسم،لتفصيلهيهتديولابجملته

منه،بريئونفالرسل،ببطلانهويشهدالصريحالعقليحيلهماوهوالرابع

بهجاءتمابعضأنوالمعرفةللعلمالمدعينالجهالمنكثيرظنوإن

لجهلهوإمابه،جاءتبمالجهلهإمافهذا،القسمهذامنيكونالرسل

لهما.أو،العقلبحكم

فصل

ذلك)1(فيالأجنبنواختلافالملرمانمقدارفي

ووضعتهأقهكرهاحملتهخشنابوالدنهافيدنسق>ووننتنا:لىتعااللهقال

.[51لاحقاف/]<لثعهرأثنثون-وفصحله-وحملهكرها

ايةفيوأخبرشهزا،ثلاثونوالفطاملحملامدةأنلىتعافأخبر

مدةيصلحالباقيأنفعلم(،>صلينكاملينالرضاعتماممدةانالبقرة

أشهر.ستةوهو،للحمل

نإلاأشهرٍستةلدونتلدلاالمرأةأنعلىكلهمالفقهاءفاتفق

)2(.عنهماللهرصدالصحابةعنالفقهاءتلقاهأمروهذاسقطا،يكون

تيأعمرأن،الديليالاسودأبيبنحربعن،وغيرهالبيهقيفذكر

ذلك.فيالاجنةمقدارو]ختلافلحملازمانمدةفي:"بأ،"في(1)

.015-905ص،للمصنفالقرانايمانفيالتبيانانطر:)2(
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رضي-علياذلكفبلغبرجمها،عمرفهماشهر،لستةولدتقدبامراة

فساله.إليهفارسلعمر،ذلكفبلغ.رجمعليهاليس:فقال،-عنهالله

آلرضحاعة(يتمأنارادلمنصلثقكاملينأولدهنزضعنوالؤلدت>:فقال

فستة.[51]الاحقاف/(شهراثلثونوفصخله-->وخمله:لوقا.[233/]البقرة

عنها)1(.فخلى:قالعليها.حدلا،الرضاعةتماموحولان،حملهأشهرٍ

أتي-عنهاللهرضي-عفانبنعثمانأنبلغهانه(":مالكموطا"وفي

ليس:عليفقال،ترجمانبهافامرأشهر،ستةفيولدتوقدبامراة

:وقال(شتهـرأ>وحمله-وفصمله-ثلثون:لىتعااللهقالعليها،ذلك

قدفوجدها،تردانعثمانبهافامر[.14]لقمان/(عامتن>وفصلا-فى

-)2(
جم!ار

:يقولكانأنه،عباسابنعن،عكرمةعنهند،بيابنداودوذكر

7.927/:لمصنفافيلرزاق1عبدأيضا:وأخرجه،7244/:البيهقيسنن(1)

ذئب،أبيابنرواهعبدالبر:ابنقال.2255/بلاغا:الموطافيمالكأخرجه)2(

القصة،هذهروايةفيالمدينةأهل.ويختلف.عبداللهبنزيدعنموطئهفيوذكره

منومنهمذئب،أبيوابنمالكرواهاكماعلي،معلعثمانيرويهامنفمنهم

:قال.ثم.عليمعلعمرفيروونهاالبصرةأهلوأما،عباسابنمعلعثمانيرويها

أهلثقاتذلكفيخالفهموقد،المديتةاهلروايةمنفيهمدفعلاالاسنادوهذا

والمصف،953/الاستذكار:انظر:عمر.مععباسلابنذلكفجعلوا،مكة

.128-7028/:الرزاقلعبد
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شهرا،وعشروناحدالرضاعمنكفاهااشهرلتسعةالمراةولدتإذا

وإذاشهرا،وعشرونثلاثةالرضاعمنكفاهااشهرلسبعةوضعتوإذا

قالكماشهرا،وعشروناربعةالرضاعمنكفاهااشهرلستةوضعت

.(1)كلامهانتهى(.شهرا>وخله-وضن-ثنثون:لىتعا

لأرحاموماتغيضأنقكلمانخمليعلمالله>:لىتعااللهوقال

.8[]الرعد/(تزدادوما

اشهر.تسعةعنتنقصما(:لأرحام>وماتغيض:عباسابنقال

كمجاهد،،أصحابههذاعلىووافقه.عليهاتزيدوما(:>ومالزداد

جبير)2(.بنوسعيد

نقصاناذلككانولدهاعلىالمراةحاضتإذاايضا:مجاهدوقال

تماماذلككانأشهرتسعةعلىزادتإذا:قال(>وماتزدادالولد،من

ولدها.مننقصلما

وهوحملها،فيالدممنلحاملاراتما:"الغيض":ايضاوقال

)3(.النقصانتماموهوأشهرالتسعةعلىزادما:والزيادةالولد،مننقصان

.7424/:السعنفيالبيهقيكلامأي(1)

وتفسير3،-91/:حاتمبياابنوتفسير365،-61/935:الطبريتفسيرانظر)2(

377./8المنتور:والدر4/80،3:لمسيراوزاد،892-4/792:البغوي

.4/803:لمسيراوزاد16،3-61/063:الطبريتفسير:انظر)3(
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>وما.سقطمنكانما(:الأزحامميووماتغينر:لحسناوقال

.(1أشهر)لعشرةتلدلمرأةا:(لزداد

رأتيومفكل،لحملابعدالحيضالارحامتغيض:عكرمةوقال

ازدادتإلايوماحاضتفماطاهرا،الايامفيبهازدادحاملاالدمفيه

يوما)2(.لحملافي

أشهر)3(.التسعةفوق:تزداد""وما،السقط""الغيض:قتادةوقال

الغيضفهولحملاعلىالدمالمرأةرأتإذاجبير:بنسعيدوقال

)4(.الحملفيوزيادةالولد،غذاءفينقصانفهوللولد،

العائدوهو،محذوفمفعولهمامتعديانفعلانو"تزداد""تغيض"

]هود/(الماء>وغيض:ومنه،النقصان:"الغيضو"،الموصولة"ما"على

.الزيادةوضده44[،

منفيهايحدثوماالحملمذيعلمانه:الايةمعنىفيوالتحقيق

تحملبمالمالعاهوكما،دونكمبذلكالعالمفهو،والنقصانالزيادة

أنثى؟أوذكرهوهلأنثىكل

.4/803:لمسيراوزاد2،36-61/136:الطبريتفسير:انظر(1)

.633-61/263:الطبريتفسير:انظر(2)

.61/953:الطبريتفسير:انظر)3(

.4/803:لمسيرازاد:انظر(4)
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عنه"الصحيح"فيكما،اللهإلايعلمهالاالتيالغيبأنواعأحدوهذا

إلاالساعةتجيءمتىيعلملا:اللهآلايعلمهنلاخمسالغيبمفاتيح"لمج:

يعلمولا،اللهآلاالغيثيجيءمتىيعلمولا،اللهآلاغدفيمايعلمولا،الله

.(1")اللهالاتموتأرضبأينفستدريولا،اللهالاالأرحامفيما

فيه،إقامتهوقتوعلم،الرحمفيمابعلمالمتفرد-سبحانه-فهو

توابعهمنفهوالقولهذاعداوما.ينقصوما،بدنهمنيزيدوما

وانقطاعه.،الدموروية،التامكالسقط،ولوازمه

زيادةمنبهايتصلوماالبطنفيالحملإقامةمدةذكروالمقصود:

،.ونقصان

فصل

ذلك،فيالعلمأهلاختلف"المنذر)2(:ابنفقالأقصاهاوأما

عائشة.عنالقولهذاوروي.سنتانمدتهأقمى:طائفةفقالت

فيأقاممنهماواحدكلأن:حبانبنوهرم،الضحاكعنوروي

*3(.الثوريسفيانقولوهذا.سنتينأمهبطن

2،524/:اللهإلاالمطريجيءمتىيدريلابابالاستسقاء،فيالبخاريأخرجه(1)

.8192/:الغيبمفاتحوعندهباب،الانعامسورةالتفسير،وفي

.5347/العلماء:مذاهبعلىالاشراففي)2(

المغني::فيالادلةمعبعدهوماالقولهذاأيضاوانظر.د""فيليست،الثوري)3(

.918-2188/:القاريعليللملاالعنايةبابوفتح233،-11/232
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عنروينا،سنينثلاثتكونقدلحملامدةأنوهو:ثانقولوفيه

سنين.ثلاثاللهعبدبنلعمرمولاةحملت:قالأنهسعد،بنالليث

رحمهالشافعيقالهكذا،سنيناربعمدتهأقصى:إنثالثقولوفيه

)1(."الله

أربعأنه:هم!اإحدا:روايتان-اللهرحمه-حمداالاماموعن:قلت

2(.)سنتان:والثانية،سنين

مامثلأصحابهعندعنهفالمشهور،مالكعنفيهواختلف"قال)3(:

قصةبلغهلمارجعثمذلك،عنهالماجشونابنوحكى،الشافعيقال

سنين.لخمسوضعتالتيالمرأة

عبادعنحكي،سنينخمستكونقدالحملمدةأناخر:قولوفيه

فولدته:قال،سنينلخمسالدارقيمعناامرأةولدت:قالأنهالعوامابن

هش.:فقالطيربهومر:قال،العنقلىإوأشارهنا،هالىإيضربوشعره

سنين.خمستحملكانتامرأتهأنعجلانابنعنحكيوقد

سنين،ستتحملالمرأةإن)4(:الزهريقالهخامسقولوفيه

5.347/العلماء:مذاهبعلىالاشراففي(1)

232./11:قدامةلابنالمغنيانظر:)2(

.843-5/743:لإشرافا)3(

.الزهريقال:ولعلها.الازهرقال:"ب"في(4)
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سعيدأتيوقد:قالبطنهاهفيمحشوشا)1(ولدهافيكون،سنينوسبع

سنين.سبعحملتبامرأة)2(مالكابن

،بالرأيوالتوقيتالتحديدالبابهذافييجوزلا:فرقةوقالت

الاشهروهو،الكتابتأويلفيأصلالحملالادنىوجدناالانا

وقتا.لاخرهنجدولم،ونتبعهبهذانقولفنحن()3(،الستة

التيالمرأة:وقال،عائشةحديثبهذاودفععبيد،أبيقولوهذا

مجهولة.عنهاروته

بولدجاءتإذاالمرأةأن:العلمأهلمنعنهيحفظمنكلجمعوأ

فإن،بهلاحقغيرالولدأن:الرجلتزوجهايوممنأشهرستةمنلاقل

له".فالولدنكحها:يوممنأشهرلستةبهجاءت

لها-الطبائعيينسير4(نص)هيالتي-الطبيعةأنعلىيدلوأمثالهوهذا

لهمنليدليشاءكماخلقهفيهاوينوع،بمشيئتهفيهايتصرفقادرقاهررب

اينفمنوإلا،جلالهونعوتكمالهوصفاتووحدانييهوجودهعلىعقل

الشديد؟والتباينالعظيمالاختلافهذاالمجردةالطبيعةفي

:العربلسان:وراجع.تحريفوهومخشوشا.د(:،)جوفيمغشوشا:أ"في"(1)

/6582.

عبدالملك.:أ""في2()

أ"."منساقطالقوسينبينما)3(

النص.بمعنىوهي.منتهى:ا""في(4)
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:ضربأأربعةعلىنيالانساالنوعهذاخلقالطبيعةفيأينومن

ع!ي!.كادم،أنثىمنولاذكر،منلا)أحدها(:

عليها.اللهصلواتكحواء،أنثىبلاذكرمن(:)الثاني

.!كالمسيحذكربلاأنثىمن(:)الثالث

؟النوعكسائروأنثىذكرمن(:)الرابع

وهذه،والتسبيلوالتقديرالتركيبهذاوالقوةالطبيعةفيأينومن

هذهفيركبتالتيوالعجائبوالمنافذ،والقوى،والرباطاتالاعضاء

المهينة؟النطفة

الماءمستقذرفيالعجائبتلكوجدتمااللهصنعبدائعلولا

فعدلكجفسونكفلقكالذىال!ريو!برئبنغىكمالإدنسننا>يايها

8[.-6]الانفطار/(لمجثشاءئاصورةأئفي

لذى1!هوالشمافىولاالازضفىشئب!عئهيخنئلااللهإن>

.[6-5/عمران]ا!<نريزالحكيمإلة،لاهوالايشامكيفلاؤحاافييصؤر!ض

علىعبدكلاشهدهبمادلالةاوضحنفسهعلى-سبحانه-دللقد

قدرته،وايات،خلقهوعجائب،صنعهواتقان،وحدوثهحالهمننفسه

فيه.حكمتهوشواهد

فقال،وتمامهخلقهمبدأفيالنظرلىإالانسان-سبحانه-دعاولقد
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لترآبب(واالضلتطمنبيندافؤ!يخرجمامنخلق!ظقممقيدنشنفقنبهراميو:لىتعا

.7[-5/]الطارق

ترابرضنخلفئكمفاناأئبعثمنرشافىنكنترألناسيايها>:وقال

لكئمفبيننحلقؤوغيرتخلقه!ضحغهمنثمعلقةمنثصفطفؤمنثم

قتلغوأثمطقلانخرجكتمثممسمىأجلمافثاءإكلأرضامفىونقر

أتعمرأرذلكيردمنومنحيخوتمنومنكمشد!م

5[.دحج/]<شماقيبعدمنل!تلالعلم

تبصرويئ(أفلاانقسنموفى!ءايثلقوصقنينالازضولى>:لىتعاوفال

.[12-02/]الذاريات

فمن،عليكمنكشاهدوهو،وعقلهتدبرهلمنكعيرالقرانفيهذاو

تلكوتفصيل،والإبداعوالاتقانلخلقاهذاالمحصورروالقوةللطبيعةأين

ومنافعهاوصةاديرهالهاأشصدااختلافعلىببعفيىبعسصهاوشد،العظام

والعصب؟واللحمالعروقتلكالنطفةفيجعلومنوصفاتها،

وبصرها،سمعهاشقومنوالمنافذ؟الابوابتلكلهافتعومن

بهما،تسمعوأدنينبهما،تبصروعينين،بهتنطقلسانافيهاركبومن

وشفتين؟

لوالتيلالاتوالمنافعمنحواهوماالصدرفيهاأودعومن

العجائب؟لرأيتشاهدتها
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وساق،والشرابالطعامفيهايجتمعوخزانةحوضاهناكجعلومن

يشربجزءدر،البدنأجزاءجميعفيسقيفيها،ينفذوطرقامجاريإليه

متثربهم<أناش>قدعلا!ليتعداهلابهيختصالذيمجراهمن

6[../]البقرة

ومنافعها؟مصالحهاتمتبهاالتيالقوىتلكمنهاأخذومن

تكنلمماوعلمها،العجيبةوالصنائعالدقيقةالعلومفيهاأودعومن

بعدطوراالتخليقأطوارفيونقلهاوتقواها،فجورهالهمهاو،تعلم

بصيرا،سميعاناطقاحياشخصاصارتانإلىطبقبعدوطبقاطور،

ووحونرالماء،وحيتانالسماءطيرعلىمسلطاناهيا،امرامتكلماعالما

كفرهماالإدن!ن>قنل؟المخلوقاتمنغيرهيعلمهلابماعالما،الفلوات

اماله،ثم!يسرهآلشبيلثم!،فقدرهخلقهنطفة،!منخلقهشئءيمن!

.[22-71عبس/](ألنثر"شاءاإذثم!فاقبر

فصل

السمعيعطىإنماأنهالانسانخلقفيتكلمممنطائفةزعموقد

وادده>:لىتعابقولهواحتجأمه،بطنمنوخروجهولادتهبعدوالبصر

والأتصرالسمعلكمشخاوجعللالغلمو%مهنكمبطونمناخرجكم

78[.]النحل/<لمحمثكرونلعئ!والأ!ذ

يكنفلمصوتا،يسمعولاشيئا،يرىلاالامبطنفيبانهواحتج
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!فائدهبهناكوالبصرالسمعلإعطائه

ترتيبلاالواولان،الايةفيلهحجةولاصحيحا،قالهماليسو

أمه.بطنفيوهومخلوقفؤادهفإن،عليهحجةالايةبلفيها،

ثننانبالنطفةمر"اذا:الصحيحأسيدبنحذيفةحديثتقدموقد

وبصرها،سمعهاوخلقفصورهاملكا،اليهااللهبعث،ليلةوأربعون

.(1)"ولحمهاوجلدها

والباصرةالسامعةفالقوة،والاذنالعينبهالمرادكانوانوهذا،

لحجابازوالعلىموقوففهوبالفعلالادراكماوفيهما،مودعة

والله،عملهالمقتضيعمل،البطنمنبالخروجزالفلما،منهالمانع

اعلم.

ص)936(.سبق،فيمايجهتخرتقدم(1)
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فصل

تحريكهبعدالجنيزاحوالىذكرفي

السنةنصفتمامعندوانقلابه

التيوالحجبغشاوه،يهتكأنالوقتهذافيللجنينيعرض

وكانتقويالجنيناكانفإن،الرحمفمنحومكانهعنينتقلنو،عليه

لجنيناكانوإنالولاد.تم=أضعفوسرتهتغشيه)1(التيأغشيته

يولد،ولاالهتكبعضيهتكهاأنفاما=أقوىوسرتهوأغشيتهضعيفا

هذهقيولدفإن،الثامنالشهراخرتماملىإيوماأربعينمريضافيبقى

.بقاوهولاتربيتهيمكنولم،ماتيوماالاربعين

ولمذلكتلافييمكنلاحتىالهتككلأغشيتههتكهووان

هتكاأغشيتههتكوإنبه،الحاملقتل=يسقطلمفإنمات،يولد=

،نحوهتحركالذيموضعهفيومكثيمت،ولمبقيتلافيهيمكن

الاربعينهذهقيالمرضلهميعرضوإنما.الفرجفمعندإليهوانقلب

نشأواالذيمكانهمعنينقلبونلأنهمتحركهمبعديولدوالمإذايوما،

يعرضأمهاتهمولان،لهمبانتقاالسرةوانخلاعمواضعهموتتغير،فيه

المتصلةالسرةوانخلاع،الاغشيةلتمدد،ذلكعنديمرضنانلهن

أمه.علىثقلرباطهانحلإذالجنيناولان،منهنبالرحم

"ج".منساقط.تغشيهالتي(1)
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فصل

والايناث،الاذكاروسببهما،أحداوللائوينالشبهسببفي

لا؟ام)1(الحملوقتعلامةلهماوهل

الأرخامكتففييصوركملذى1هو>:لىتعاقولهذكر2()تقدم

6[.ن/عمر]ال(ببثاة

مأأن-عنهاللهرضي-مالكبنأنسعن"الصحيحين"فيوثبت

فقال؟الرجليرىمامنامهافيترىالمراةعنع!يمالنبيسالتسليم

سليمأمفقالت"فلتغتسلذلكالمرا"رأتاذا":ع!يماللهرسول

أينفمن،نعم":الرسولفقال؟ذلكيكونوهل-ذلكمنواستحيت-

فمنأصفر،رقيقلمرأةاوماء،أبيضرغليظالرجلماء؟الشبهيكون

)3(."الشبهمنهيكونسبقأوعلايهماأ

هل!اللهلرسولقالتامرأةأنعائشةعن"مسلمصحيح"وفي

لهافقالت،"نعم":فقالالماء؟فأبصرتاحتلمتإذاالمرأةتغتسل

"د":الحبل.)1(في

ص)385(.سبقفيماانظر)2(

وفي،سلمةامعن1/228:العلامفيالحياءباب،العلامفيالبخاريأخرجه)3(

بخروجالمراةعلىالغسلوجوبباب،الحيضفيومسلم،اخرىمواضع

أنس.عن31(1)برقم1/025منها:المني

093



الاالشبهيكونوهل"دعيها،!يم:اللهرسولفقال!كيدتربت:عائشة

ماءعلاواذا،أخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤهاعلاإذ[ذلك،قبلمن

.(1)"أعمامهأشبهماءهاالرجل

اللهرسولعندقائماكنت:قال،ثوبانعن:"مسلم"صحيحوفي

فدفعتهمحمد،ياعليكالسلام:فقالاليهود،أحبارمنحبرفجاءع!م

رسوليا:تقولألا:فقلت؟تدفعنيلم:فقالمنها،يصرعكاددفعة

رسولفقال.أهلهبهسماهالذيباسمهندعوهإنما)2(:اليهودي؟فقالالله

جئت:اليهوديفقال"أهليبهنيسماالذيمحمد."اسمي:!يمالله

اسمع:فقال؟"حدثتكانشيءأينفعك":!شي!اللهرسولفقال،أسالك

أين:اليهوديفقال"سل":فقال،معهبعودع!يماللهرسولفنكت.باذني

فقال)3(؟والسماواتالارضغيرالارضتبدلحينالنالسيكون

الناسأولفمن:فقالالجسر".دونالظلمةفيهم":!ي!اللهرسول

تحفتهمفما:اليهوديقال."لمهاجرينافقراء":قال؟الميامةيومإجازة

علىغذاوهمفما:قال."النونكبدزيادة":قال؟لجنةايدحلونحين

فما:قال.أطرافها"منياكلكانالذيالجنةثورلهمينحر":قال؟إثره

صدقت.:قال.سلسبيلا"تسمىفيها"عيناً:قال؟عليهشرابهم

31(.)4برقمالسابقالموضعفيمسلمأخرجه(1)

"د".منساقط"اليهودي.فقال..السلام:"فقال)2(

"أ".منساقطة)3(

193



إلاالارضأهلمنأحديعلمهلاشيءعنأسالكانأردت:قال

ني،بأذأسمع:قال؟"حدثتكان"ينفعك:قال.رجلانأورجلأونبي

لمرأةاوماء،ابيضالرجل"ماء:قالالولد؟عنأسألكجئت:قال

علاواذا،اللهبإذنأذكرالمرأةامييالرجلمييفعلااجتمعافاذاأصفر،

صدقتلقد:اليهوديفقال."تعالىاللهبإذنانثاالرجلمنيلمرأةامني

عنسالييلقد":ع!ي!اللهرسولفقال،فذهبانصرفثم،لنبيوإنك

")1(.بهوجلعزاللهنيأتاحتىمنهبشيءعلمليوماعنه،سألييالذي

عن،الرحمنعبدبنالقاسمحديثمنأحمد":الاماممسند"وقي

وهو!شي!اللهبرسوليهوديمر:قال-مسعودابنهو-اللهعبدعن،أبيه

نبي!أنهيزعمهذاإن؟يهودييا:قريشمنرجلفقال،أصحابهيحدث

يا:قالثمجلس،حتىفجاءنبي،إلايعلمهلاشيءعنلاسالنه:فقال

نطفةمن،يخلقكلمن!يهودي"يا:قال؟الانسانيخلقمممحمد!

العظممنهاغليظةفنطفةالرجلنطفةفأما،المرأةنطفةومنالرجل

فقام"،والدماللحممنهارقيقةفنطفةلمرأةانطفةوأما،والعصب

)2(.قبلكمنيقولكانهكذا:فقالاليهودي

مخلوقالولدوأنوالمراةالرجلمنيصفةباب،الحيضكتابفيمسلمأخرجه(1)

31(.)5برقم1/522مالهما:من

برقموالبزار،7437/:الرسالةطبعةوفي،1/564المسند:فيأحمدالامامأخرجه2()

فيالهيثميوقال(.03601)برقمالكبيرفينيوالطبراالاستار،كشفمن)2377(

عامر-إسناديهأحدوفي،بإسنادينوالبزارنيوالطبراحمدأ"رواه:8142/لمجمعا
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أمورا:الأحاديثهذهفتضمنت

لمنخلافا،المرأةوماءالرجلماءمنيخلقلجنيناأن)أحدها(:

لى:تعاقالوقد،وحدهالرجلماءمنيخلقإنماأنهالطبائعيينمنيزعم

والئزاش(لضلببينمنيخرجدافؤ!ملىمنخلق!ظقمم>ففينبهراقيثنشن

.75[/]الطارق

الصدر،منالقلادةموضعالتريبة:اللغةأهلقال:الزجاجقال

.(1)ترائب:لجمعوا

الصدر)2(.علىلحليامعلق:الترائب:عبيدةأبووقال

اللغة.اهلجميعقولوهو

وهو،المرأةوترائب،الرجلصلبيريد:عباسابنعنعطاءوقال

أهلوجمهوروسفيان،ومقاتل،الكلبيقولوهذا.قلادتهاموضع

الاحاديث.لهذهالمطابقوهوالتفسير)3(.

عطاءلجماعةاإسنادوفي،ثقاترجالهوبقية،غيرهوضعفهحبانابنوثقهمدركابن

".اختلطوقدالسائبابن

الترائب::جمعونااللغةاهلقال:وفيه52531/:للزجاجالقرآننيمعا(1)

...موضع

2.292/:القرآنمجازفيقاله)2(

:البغويوتفسير4/24،35:الطبريتفسير355،2/:للفراءالقرآننيمعاانظر:)3(

/84.32
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أصلين،بينمنيوجدهمايجادإفيالعادةاللهأجرىوبذلك

ماءمنينعقدلحيوانفا.المخلوقاتمنوغيرهماوالنباتلحيوانكا

قالولهذالهواء،واوالترابالماءمنالنباتينعقدكما،الانثىوماءالذكر

لاهصفحبة(2ؤلؤتكنله-ولايكونأقئلأرضواالشنواتبدج>:لىتعاالله

ينتقضولا.وصاحبتهالذكربينمنإلايتكونلاالولدفإن[.101]الانعام/

آدمترابمزج-سبحانه-اللهفإن،لمسيحباولا-أربوينا-وحواءبآدمهذا

كالفخار،صارحتىوالشمسلهواءاعليهأرسلثمطينا،صارحتىبالماء

والمسيح،اجزائهمنوجزءا،منهمستلةحواءوكانتالروج،فيهنفخثم

.لغيرهكالابلهالنفخةوكانت،الملكونفخةمريمماءمنخلق

فصل

وعلو،ماؤهالسابقلشبهسببالمائينأحدسبقأن(:الثاني)الأمر

ماوه)1(.ليللعاالولدلمجانسةسبمبأحدهما

ماءسبقفإن؛يفترقانوقد،يتفقانوقدوعلو،سبق:امرانهنافها

ماءسبقوإن،للرجلوالشبهذكراالولدكان،وعلاهالمرأةماءالرجل

وعلااحدهماسبقوان،للأموالشبهأنثىكانتالرجلماءوعلاالمراة

ماوه.علالمنوالايناثوالاذكار،ماوهللسابقالشبهكانالاخر

الحكمية:والطرق،175-015ص،القرانأيمانفيالتبيان:فيالمسالةانظر(1)

.062-1/582:السعادةدارومفتاج،2584-588/
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:أمرانهذاعلىويشكل

هووانما،طبيعيسببلهليسوالإيناثالإذكارأن)أحدهما(

الصحيح:الحديثفيقالولهذا،سبحانهالخالقمشيئةلىإمستند

مأشقي،الأجلفما،الرزقفما،أنثىأمكراذربيا:لملكافيقول"

نثىاوذكراالولدفكون،"الملكويكتبيشاءمااللهفيقضيسعيد؟

والاخر،والرزق،والسعادةكالشقاوة،العليمالخلاقتقديرلىإمستند

صحيح"فيوالذي.وحدهمسلمبهفانفرد،ثوبانحديثماو

:قالولهذا،سبقهأوأحدهماماءعلووسببه،الشبههوإنما"البخاري

")1(.لهالشبهيكونسبقاوعلايهماأفمن"

شبهعلىلا،الواطئشبهعلىمبناهاالقافةأن(:الثاني)الأمر

بهجاءتفانانظروها":الملاعنةولدفيمج!م!النبيقالولهذا)2(،الام

به-رميتالذييعني-السحماءبنلشريكفهووكذا،كذانعتعلى

شبهفاعتبر")3(،أميةبنلهلالفهووكذا،كذانعتعلىبهجاءتوان

.الامشبهيعتبرولم،الواطئ

الإشكالين:هذينعنويجاب

حينمنالنطفةأمرمنقدرهماقدرسبحانهاللهفإن:الأولأما

193(.ص)،سبقفيماتقدم(1)

بعدها.وما2573/:للمصنفالحكميةالطرقانظرأيضا:2()

.(1)694برقم21341/:اللعانفيمسلمأخرجه)3(
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الشقاوةحتىقدرها)1(،بأسبابأحوالهااخرلىإالرحمفيوضعها

ولاقدرها)2(،بأسبابذلككل،لمصيبةواوالاجلوالرزق،والسعادة

)4(لكون،أسبابللشبهكما)3(،اسبابوالايناثللاذكاريكونأنينكر

شاءواذا،اقتضاءهفيهجعلاللهشاءإذابل،لمسببهموجبغيرالسبب

سبحانهوهوله،سببهوماضدعليهرتبشاءواذااقتضاءه،سلبه

متصرفلمحالسبب،وحدهاللهمشيئةفالموجب،تارةوهذا،تارةهذايفعل

قيامبينتضادفلامدبر،لامدبر،حاكملاعليهمحكوممتصرف!،لافيه

فييحدثهالامرينايلىتعاربهالملكوسؤالوالايناثالاذكارسبب

محضةهبةوجمعهماوالايناثالاذكارأنسبحانهأخبرولهذا.لجنينا

وقدرته.وعلمهمشيئتهلىإراجع-سبحانه-منه

ما:قولهمثل؟أنثىأمذكرأ!ربيا(:)هالملكفقول:قيلفإن

كانوإن،الواطئمنسببلىإيستندلاوهذا؟الأجلوما،الرزق

ذلك.غيربأسبابيحصل

الوطء،منموجبسببلىإوالايناثالاذكاريستندلانعم،:قيل

أ"."منساقطة)1(

د"."منساقطقدرها[(...الشقاوةحتى"2()

أسباباهوالايناثالاذكاريكونأنينكرولا:د""في)3(

.لكون:لعلهمصححها:كتبالهامشوفي.لكي:د""في()4

الملك.فيقول:قال:هكذاالعبارةجاءتأ""في)5(
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أمورمنالسببوتمام،السببأجزاءمنجزءينعقدأنهناكماوغاية

السببباقتضاءاللهيأذنلمإنأنهذلكفيويكفي،الزوجينعنخارجة

لاسبحانهمشيئتهلىإوالايناثالاذكارفاستناد،عليهيترتبلملمسببه

المشيئة،لىإاستنادهماينافيلابسببوكونهما،السببحصولينافي

.وحدهبالسببالاكتفاءيوجبولا

لاصحيحوالحديث،كذلكفهو،ثوبانبحديثمسلمتفردوأما

هلشيء،فيهوالإذكارالإينابذكرمنالقلبفيولكنفيه،مطعن

كما،الشبههوإنماوالمذكور؟محفوظةغيرأوهي،اللفظةهذهحفظت

،ترىكمانظرموضعفهذاصحتها،علىالمتفقالاحاديثسائرفيذكر

أعلم.والله

فصل

،الامدونالابلشبهالقائفاعتباروهو()1(:الثاني)الأمروأما

سواء؛اشتباهفيهيعرضلامحققأمرالاممنالولدكونلانفذلك

الاباء.دعوىفيالقافةلىإيحتاجوانمايشبهها،لمأوأشبهها

اهل)2(فقهاءوأكثر!ي!اللهرسولأصحابعندبابوينيلحقولهذا

كانبمنلحقفأالقافةأريبوان5ادعافاذا؛بأمينيلحقولا،لحديثا

.أوردهالذينيالثاالاشكالعنجوابوهذا.الثالثد(:،،ج)بفي(1)

د(.)ب،ج،منساقطة)2(
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لىإيلتفتلمفراشهناككانفإن،فراشثميكنلمإذالهالشبه

منمنهأقوىهومامعارضةعدمعنددليلفالشبه.لهالشبهمخالفة

والبينة.الفراش

منهما،بهاأشبهكانبمنلحقفأ،القافةأري،امرأتانادعتهلو،نعم

الموضعين.فيبالشبهفعملنا

عنفسئل،المرأتينحقفيالقافةاعتبارعلىأحمدالامامونص

يكون:لهفقيل،المسلمةولداليهوديةفادعتولدتا،ومسلمةيهودية

)1(!أحسنهما:قالالقافة؟هذهفي

للشافعية.الوجهينأصحوهذا

الاممعرفةلامكانهنا؛هاالقافةتعتبرلاالاخر:الوجهفيوقالوا

.الاببخلافيقينا

.الاملشبهاعتبارلأنه؛لمرأتيناحقفيالقافةاعتباروالصحيح

منذكرنامابدليل،تارةالابومن،تارةالاممنالشبهيأخذوالولد

وثوبان،مالكبننسو،سلامبناللهوعبد،سلمةوأم،عائشةحديث

عدمعندالقافةاعتباريمنعلايقيناالاممعرفةوامكان.عنهماللهرضي

.الفراشعدمعندالرجلينلىإبالشبهنعتبرهاكما،اليقين

عن،حسانبنهشامعنحماد،عن،حرببنسليمانروىوقد

8.381/:قدامةلابنالمغنيانظر:(1)
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بنافمر،سيرينولدسبعةونحنالوليدبناحج:قالسيرينبنمحمد

له:قيل-،عنهاللهرضي-ثابتبنزيدعلىدخلنافلما،المدينةلىإ

،لاموهذانلأم،وهذان،لامهذانزيد:فقال:قال،سيرينبنوهؤلاء

أخطا)1(.فما

منأكثرالرجلمنيكانوإذا:""الاجنةكتابفي"بقراط"قالوقد

الرجلمنيمنأكثرالمرأةمنيكانوإذا،أباهالطفلأشبهالمرأةمني

أمه.الطفلأشبه

الصحيحةمنيجريوكلها،البدنأعضاءمنينزلالمني:وقال

والشهلصلعا،يلدونالصلعإن:وقالسقيما،السقيمةومنصحيحا،

حولا.لحولواشهلا،يلدون

مفاصل،فيهويخلق،اللحممعويزداديربوفانهاللحمأما:وقال

منه.يخرجبماشبيهاالجنينمنشيءكلويكون

بهومنأثر،أوشامةبهومن،العميانمنكثيرةمرارايتولدقد:وقال

يشبهونأبناءيولدماوكثيرامثلها،علامةبهممنأخرعلامات

قراباتهم)2(.يشبهوناو،اجدادهم

للذهبي:النبلاءأعلاموسير91/0،33عساكر:لابندمشقتاريخانظر:(1)

/2438.

آباءهم.:""بفي(2)
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يشبهنوالاناث،آباءهميشبهون-لاكثرافي-(1الذكور):وقال

تهن.أمها

فصل

أخر:أسبابمنوحسنهالمولودقبحيكونقدو

لمباضعةاعند)2(جالتإذاالوالدةوخاصةالوالدينأفكارمنها:

تشاهدهاالتيالاشخاصفيلجنينا)3(تخلقوقتلىإوبعدها

فيهالفكرةدامتفاذاوتودها،تحبهالانهاوتشتاقها؛وتتذكرهاوتعاينها،

نقالة،الطبيعةفإن،بصورتهوتصورلجنيناأشبه،إليهوالاشتياق

أحد.كليعرفهمروقبولهاواستعدادها

يكحلأخيابنأجلست:قال،بالقاهرةالاطباءرئيسوحدثني

فعاودهعادمنهبرأفلمارمد،وبهجاءحتىيسيراإلامكثفما،الناس

نقالة.والطبيعةالرمد،أعينفيعينيهفتحمنأنهفعلمتالرمد،

مماوالتفاجالسفرجلأكلعلىلحاملاإدمانأنالاطباء:ذكروقد

الشنيعة،الصوررويةللحاملوكرهوا.لونهويصفيالمولودوجهيحسن

لجنين.افييؤثركلهذلكوإن،الضيقةالوحشةوالبيوت،الكمدةوالالوان

.ةلذكورا:"د"في(1)

لست.جا:"د"في(2)

خلق.:"ج،ب"في(3)
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فصل

الرحمداخلالرجلمنيحصلإذا":"الاجنةكتابفيبقراطوقال

فمهوانضمالرحمفمفيمكثولكنه،خارجلىإيسلولملجماعاعند

الحبل،وتمجوفهفيالمنياناختلطالرحمفمانضمواذا،المرأةعلقت

،الماءانواختلطواحد،وقتفيالمرأةوانزالالرجلإنزالتوافقفاذا

.المرأةعلقت،وانضمعليهما،واشتمل،الرحمفيوثبتا

وبعدهاومعها،،المباضعةقبل:اوقاتثلاثةفييكونذلكوتدبير

فيمستقرهالىإالنظفةبإيصالومعها،النطفةلقبولالرحمبإعداد

عليه،وامساكهالرحمفيالنطفةبثباتوبعدها؛الإنزالينواتفاق،الرحم

والفساد.الخروجمنوحفظها

وحدهاللهمشيئةالموجبوإنما،موجبغيرالمذكورالسبب:قلت

أعلم.واللهبينا،كما

فصل

ورأسهخلقالمصور،البارئالخالقوصورهلجنيناتكونواذا

ويصير،ينقلببخروجهاللهيأذنفعندما.أسفللىإورجلاه،فوقلىإ

الاطباءمنباتفاقهذا،بدنهسائررأسهفيتقدم،أسفللىإراسه

لمشرحين.وا

أولاخرجإذارأسهلان،مهولجنينباالالهيةالعنايةتماممنوهذا

فإن،ينثنيأنلىإمنهاسدءيحتاجأنغيرمنأسهلبدنهسائرخروجكان



يديه.عندالرحمفيينشبأنيؤمنلمأولارجلاهخرجتلولجنينا

الرحمفيوينشبيعلقأنيؤمنلمالواحدةرجلهخرجتوان

إدراكه.عند

لىإيلتويأنهإما،رأسهعندينشبأنيؤمنلماليدانخرجتوإن

إذالجنينالان،كتفهعلىأو،عنقهلىإتلتويالسرةأنواما،خلف

عنقهعلىهناك)1(التوت،ممتدةالسرةفيهموضعلىإفصارانحدر

ثم،لمالاغايةالاملمفتأالسرةيجاذبانإما:ذلكمنفيعرض،وكتفه

عليلوهوويخرجخروجهيصعبأنواما،يموتأنإمالجنيناإن

فيخرج،البطنفيينقلبأنالحاكمينأحكمحكمةفاقتضت،متورم

.البدنباقيالرأسيتبعثمأولارأسه

فصل

أشهر،لثمانيةولداذاالولديعيشلالأجلهالذيالسببفي

وعشر!ةوتسعةاشهرلسبعةولداذاويعيش

بالظبعيتحركهاقويةحركةلهعرضأشهر،سبعةلجنيناأتمإذا

لهمالذينالاطفالمنقويا،الجنينكانفإن؛والخروجللانقلاب

نأعلىبحركتهيقدرحتىوجبلتهم،تركيبهمفيشديدةقوةبالظبع

.ادممتد:ا""في(1)
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حتى،بالرحمالمتصلةبه)1(،المحيطةالاغشيةمنبهيحيطمايهتك

لم،سليمصحيحقويوهوالسابعالشهرفيخرجمنها=ويخرجينفذ

.الانقلابيمرضهولم،لحركةاتؤلمه

منينالهمابسببيعطبنإمافهو:ذلكعنضعيفاكانوان

البطن،فييبقىأنوإماميتا،فيخرجللانقلاببالحركةلموالأالضرر

وينتعشيبرأحتىيوماأربعينمننحوا)2(مرضهفيويلبثفيمرض

يتخلصلممريضوهوولد،الثامنالشهرحدودفيولدفاذا.ويقوى

يجوزحتىالرحمفيلبثوان،يتربىولايسلمولافيعطب،ألمهمن

عهدهوبعد،وانتعشوصحوقويالتاسعالشهرلىإيوماالأربعينهذه

الانقلاببعدأطولهميسلمبأنولاهمو،يسلمنحرياكان؛بالمرض

بينيولدمنماوالعاشر.الشهرفيالمولودونوهم،الرحمفيلبثا

والبعد.القرببحسبذلكفيفحالهموالعاشر،التاسع

أنهأشهر:لثمانيةالمولوديعيشأنيمكنلاأنهفيالعلة:غيرهوقال

الضرر:منضربانعليهلىيتوا

.للولادةالرحمجوففيالسابعالشهرفيانقلابه)أحدهما(:

فيمكانهوبينالرحمفيمكانهبينعليهالحالتغيرو)الثاني(:

المولودلكن،الاجنةلجميعالتغييرذلكيعرضقدكانوانالهواء،

به.المختصة:"أ"في)1(

مرضه.مدةويلبث:د""وفي.مرضهمدةويمكث)أ،(:في2()
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بعقبداخلمنالذيالضررينالهأنقبلالرحممنينجوأشهرلسبعة

لسبعةفالمولود،الرحمجوففيتعرضالتيوالامراضالانقلاب

،الامراضتلكمنوينجويبرأحتىالرحمفييلبثأشهروعشرةأشهر

عليهلىيتواأشهرلثمانيةوالمولودمعا،الضررانعليهلىيتوافليس

الشهرفيالاجنةوجميع؛يعيشأنيمكنلاوكذلكمعا،الضرران

.المرضلهميعرضالثامن

الشهرفيوالحبالىالحواملجميعتجدأنكذلكعلىويدلك

الشهرهذاقبلالتيالشهورمدةفيمنهنوأثقلحالا،أسوأالثامن

الاجنة.بأحوالمتصلةالامهاتحوالو،وبعده

فصل

وإذا،وشدتهوقوتهصحتهعلىيدلولادتهساعةالطفلوبكاء

دليلفهو،أعضائهمنعضبىعلىإصبعهأوإبهامهأويدهالطفلوضع

بدنه،منيؤلمهمالىإيشيربالطبعالحيوانوكلالعضو،ذلكلمأعلى

أشارللنطقعادماالطفلكانفلما،بذنبهأوبرأسهأوبفمهأوبيدهإما

البهيم.لحيوانكالمهأموضعلىإيدهأوبأصبعه

فصل

)1(،ولادتهمبعدمنهمأقوىالرحمفيحملوهمالاطفالأنفي

هم.دلاو:(د،ج،ب)في(1)
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بعدبهمالعنايةتكونوكذلكلهم،يعرضلمااحتمالاوأشدصبرو

ماوفروعهاالشجرةأغصانفإنأشد،عليهملحذروااكد1()ولادتهم

تزعزعهاالعواصفالرياحتكادلابهاومتصلةبالشجرةلاصقةدامت

الافةنالتهاأخرمواضعفيوغرستعنهافصلتفإذاتقتلعها،ولا

تقتلعها.حتىتهبريحبأدنىإليهاووصلت

يعرضماعلىويصبريقوىفهو،الرحمفيداممالجنيناوكذلك

بعدمنهاليسيرعلىيصبرلاماعلىوالاذىالتدبيرسوءمنوينالهله

منهاأقوىالشجرةعلىالثمرةوكذلك،الرحمعنوانفصالهولادته

منها.قطعهابعدوأئبت

منعلىشديداعنهبالانتقالومألوفمعتادكلمفارقةكانولما

مفارقتهعندلجنينفا،واحدةدفعةالانتقالكانإذاسيماولا،رامه

وشدة،واحدةدفعةأحوالهجميعفيواعتادهلفهقدعماينتقلللرحم

بالتدريج.الانتقالشدةمنأكثرعليهالانتقالذلك

التدبيرأن،يسرهوسعيبأهونيعلمقد:"بقراط"قالولذلك

أمرعلى-)2(رداءتهمع-يجريكانإذاوالمشربالمطعممنالرديء

فيالخطرعنبعدووأحرزأوثقفهودائماًبعصبابعضهيشبهواحد

غذاءلىإواحدةدفعةتدبيرهالرجلينقلأنمنللأبدانالصحةالتماس

هم.لادو:"د"في(1)

رداءته.من:"أ"في2()
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وتنفسهغذائهفيواعتادهألفهقدعماينتقللجنينفا،منهأفضل

)2(.واحدة()1دفعةيكتنفهوماومخارجهومداخله

حتىالشدائدعليهاتتواتر)3(ثمالدنيا،فييلقاهاشدةأولوهذه

العظمى)4(الراحةأوفوقها،شدةلاالتيالعظمىالشدةاخرهايكون

يلقاهمامععليهالشدةهذهووودعنديبكيولذلاشدونها،تعبلاالتي

خاصرته.فيوطعنهالشيطانوكزمن

فصل

بالطبعيجتذبوكان،يلائمهبمايغتذيكانالرحمفيلجنينوا

ماأاللبنمنيجتذبخروجهوبعد،امهدممنيلائمهالذيالمقداو

يحتاجمامقداوعلىفيزيدواوادتهبشهوتهيجتذبهلكنهأيضا،يلائمه

وكذلك.صحيحايكونكماومعلولارديئايكوناللبنكونمعإليه

الالاملهوتعرض،بدنهاخلاطيجتذبو،والغثيانالقيءلهيعرض

منعليهكانوقد،البطنفيلهتعرضتكنلمالتيوالافاتوالاوجاع

أغشيةلههيئولدفلما.إليهالاذىوصوليمنعماوالحجبالاغشية

لهواء،واوالبردللحرصحاوربماويعتادها،يألفهايكنلمأخروحجب

)ب،ج(:وهلة.)1(في

25رقمفصل،لابقراطأالفصولكتاب"فينحوهانظر)2(

تر.توا:د""فيو،تتوافر"ب،ا"في)3(

."أ"منقطسا"الراحة..العظمى"(4)

604



قلبيصحقدصحيحمعتدلندءألطفوهوسرتهمنيجتذبهوكان

لحماماداخلهومنيجتذبهبماشبيهفهوالضوارب)1(،وعروقهاالام

الهواءلىإعرياناواحدةوهلةمنهيخرجثم،المعتدلاللطيفالهواءمن

.المؤذيالعاصف

هومالىإ،واحدةوهلةاعتادهومامألوفهعنانتقلفقدلجملةوبا

عبدهليمرن،العليمالخلاقحكمةتماممنوهذا.صعبومنهعليهأشد

له.وفقونفعو9منهاأفصلهومالىإومألوفاتهعوائدهمفارقةعلى

.[91/الانشقاق1طبق<دهامعن>لزكبن:بقولههذالى!لىتعاأشاروقد

ثم،مضغةثم،علقةثم،نطفةكونهأطباقهفأولحال)2(،بعدحالاأي

وغنيامريضا،وصحيحاثمفطيما،ثمرضيعا،ثممولودا،ثمجذينا،

نألىإعليهالمختلفةالانسانأحوالجميعلىإ،مبتلىأومعافىفقيرا،

وألجنةالىإيصيرثم،لىتعااللهيديبينيوقفثم،يبعثثم،يموت

النار.

أمر.بعدوأمرا،منزلبعدومنزلا،بعدحالحالالتركبن:فالمعنى

الاولى،بعدا!لاخرةفيلتكوننزيد:وابنجبيربنسعيدقال

الغنى.بعدوفقراءالفقر،بعدأغنياءولتصيرن

.03.-3-1/89:نيللقوصوالاطباءقاموس:انظر.الشراييناي(1)

!لخي!.نبيكمهذاقال.حالبعدحالاطبق"عنطبقا"لتركبن:عباسابنقال)2(

.8/896:الانشقاقسورةتفسيرالتفسير،فيالبخاريأخرجه
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.شدةبعدشدةعطاء:وقال

شتى.طبقاتعلىفلانكان:يقالولهذا.لحالا:والطبقةوالطبق

أحوالأي،ئلاثطبقاتعلىكنتلقد:العاصبنعمروقال

)1(.ثلاث

اختلافها)2(.علىالحال:الطبق:الاعرابيابنقال

لىإنطفةكونهحينمنالبطنفيلجنيناأطباقبعضذكرناوقد

:فنقولاخرها،لىإولادتهبعدأطباقهنذكرثم.ولادهوقت

بمحلهااتصالهافيالشجرةعلىالثمرةبمنزلةالرحمفيالجنين

وكمالهالثقلهاانفصالهاإلايبقلمالغايةبلغتفإذاقويا،اتصالا

الاغشيةتلكعنهتنتهكلجنينافكذالها،الممسكةالعروقوانقطاع

تلكوتصير،والرحمالمشيمةبينتمسكهالتيالعروقوتنفصل

وانفصاللحجباوانتهاكوثقلهبإزلاقهافتعينه،المزلقةالرطوبات

منبدولاجدا،عظيماانفتاحاالرحمفينفتح،الخروجعلىالعروق

.زمانأسرعفيتلتئمثم،العظيمةالمفاصلبعضانفصال

ذلكيتملاوقالوا:والمشرحين،الاطباءحذاقبذلكاعترفوقد

8،376/:البغويوتفسير327،-24326/:الطبريتفسير:فيالأقوالانظر()1

5.32-51/232:للسيوطيالمنثوروالدر

.01/112:العربلسانانظر:)2(
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>فتبارككيفيته)1(إدرالبعنالناسعقولتعجزوتدبيرإلهيةبعنايةإلا

.[41/(]المؤمنوناتجلقينأخسنالله

مفارقةوهو،طبيعيلسببانفصالهساعةبكى،الجنينانفصلفاذا

فيالشيطانطعنوهوعنه،منفصلوسببفيه،كانالذيومكانهإلفه

أربعونلهتمفإذا،فيهلىإيدهمدانفصالهوتمانفصلفاذا،خاصرته

الرحم،فيوهولهيتجددكانمانحوعلىاخرأمرلهتجدديوما

رأىشهرانلهتمفاذا،نفسهيعقلماأولوذلك،الاربعينعندفيضحك

سنلىإفشيئاشيئاالتدريحعلىوالعقلالتمييزمعهينشأثم،المنامات

قالكما،لخمسيميزمنالناسمنبل،معينسنلهوليسالتمييز،

دلومنوجهيفيمجهامجةءلمجيوالنبيمنعقلت:الربيعبنمحمود

حداسنينالخمسجعلتولذلك)2(.سنينخمسابنوأنابئرهمفي

الصبي.سماع)3(لصحة

سنين،لخمسادونوهولهجرتأموراويذكرمنها،لاقليميزوبعضهم

منخرجتنيفاأمي،ولدتنييومأذكر:قالأنهمعاويةبنإياسعنذكرناوقد

"أ،:تدبير.)1(في

متىباب،العلمكتابفيالبخاريخرجهو"أ،ج".منساقط".سنين."بئرهم2()

ومواضعالمساجدفيومسلم،أخرىمواضعوفي،1/172الصغير:سماعيصح

()265رقم1/564بعذر:لجماعةاعنالتخلففيالرخصةباب،الصلاة

.لحدة:"أ"في)3(
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صدق،:فقالت.ذلكعنأمهفسئلت،ظلمةلىإصرتثمضوء،لىإظلمة

)1(.قصعةعليهفوضعتبه،لفهماعندييكنلممنيانفصللما

ندرها!والاشياءأعجبمنوهذا

فيكما،بالصلاةوأمرالتمييز،سنفيدخلسنينسبعلهصارفإذا

:قالجدهعنأبيهعنشعيببنعمروحديثمن"و"السننالمسند""

عليهاضربوهمواسنينلسبعبالصلاةأبناءكممروا"ع!يد:اللهرسولقال

")2(.المضاجعفيبينهموفرقوا،سبينلعشر

فيداودأبوروىكمااسبويها،بينفطيماابنة!والنبيخيروقد

سنانبنرافعبناللهعبدبنجعفربنالحميدعبدحديثمن"سننه"

واجملت،أسلمانهسنانبنرافعجديعنبيأأخبرني:قال،الانصاري

وقال،شبههأوفطيموهيابنتي:فقالت!يوالنبيفاجمهلت،تسلمأنامرآله

اقعدي"لها:وقال"،ناحية"اقعدع!يد:اللهرسولفقال!ابنتي:رافع

فقالأمها،لىإفمالتادعواها،:قالثمبينهما،الصبيةفاقعد،"ناحية

)3(.فاخذها"أبيها،لىإفمالتاهدها،"اللهم:!ي!النبي

طبقاتفيوالاصبهاني،01/41:دمشقتاريخقيعساكرابنهذهقصتهذكر(1)

لسانفي"حجرابنوقال.1/027:التاريخوفي2،88/:باصبهانالمحدثين

والواقع.للعقلومخالفةمنكرةحكاية1/9:32"الميزان

ص)328(.سبق،فيمايجهتخرتقدم)2(

-:الولد؟يكونلمنا!بوينأحدأسلمإذاباب،الطلاقفيداودابوأخرجه)3(
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!والعدلالفطرةلىإأقربولاالحكمهذامنحسنولا

عنالانصاريجعفربنالحميدعبدعنروايةفيالنسائيوعند

يبلغ،ولمصغيرلهبابنيفجاء،تسلمانامرآلهبتو،أسلمجدهانأبيه

اللهم":وقال)1(خيرهثمهنا،هاوالامهاهنا،لمجالابالنبيفاجلس

")2(.أبيهالىفذهب،اهد

غلاماخيرلمجواللهرسولأنهريرةأبيحديثمنالمسند""وفي

)3(.وأمهأبيهبين

المرفوعةالأحاديثفيفليس،بسبعالتخييروقتتقييدماو

.هريرةبيوأ،عليعناثرفيهذكروانما،اعتباره

سبعابنوكنت،وعمياميبينعليخيرني:الجرميعمارةقال

)4(.سنينثمانأوسنين

وتخييرالزوجينأحدإسلامباب،الطلاقفيوالنسائي،8028-281/

2،782/:أبويهبينالصبيتخسرباب،الاحكامفيماجهوابن،185الولد:6/

وصححه21/803:الرسالةطبعةوفي2642/المسند:فيأحمدوالامام

المجهودبذل27،271-30/:للزيلعيالرايةنصبوانظر:.2602/:لحاكما

028-8.283/داود:أبيسننحلفي

د(.،ب،)أمنساقط"خيره"ثم(1)

.6185/الولد:وتخييرالزوجينأحدإسلامباب،الطلاقفيالنسائيأخرجه2()

.12/803:الرسالةطبعةوفي246،2/المسند:)3(

.522-7152/:نيللألباالغليل1ءارونظر:1و.84/:البيهقيأخرجه(4)
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الغلامذلكأناتفقبليخير،لاذلكدونمنأنعلىيدللاوهذا

ذلك.سنهكانالمخير

ع!يمالنبيلىإامراةجاءت:هريرةبيأحديثمن"السنن"وفي

بئرمننىسقاوقد،بابنييذهبأنيريدزوجيإن!اللهرسوليا:فقالت

بيدفخذأمكوهذه،اصبوكهذا:!يالهالنبيفقال،نفعنيوقدعنبةأبي

سنه.عنيسالولمبه)1(.فانطلقت،امهبيدفاخذ.شئتيهماا

فيفليسالبئر،منسقاهاانهإليهوصلماغايةأنأمرهوظاهر

عليهدلتوالذي،بالسبعتقييد-وموقوفهامرفوعها-التخييرأحاديث

أعلم.واللهبينهما،خيرمهوأبيهبينميزمتىانه

الاسلامعقلمتىبل،السبععلىتتوقفلاإسلامهصحةوكذلك

)2(.سنينعشرابنيكونأن:الخرقيواشترط.إسلامهصح،ووصفه

والترمذي8234،343/:بالولد؟أحقمنباب،الطلاقفيداودأبواخرجه(1)

:وقال4958/:افترقاإذاأبويهبينالغلامتخييرفيجاءماباب،الاحكامفي

وتخييرالزوجينأحدإسلامباب،الطلاقفيوالنسائي"،صحيححسنحديث"

أبويه:بينالصبيتخييرباب،الاحكامفيماجهوابن-6185186/الولد:

21/803:الرسالةطبعةوفي2462/المسند:فياحمدوالامام2،782/

بذل27،271-30/:للزيلعيالرايةنصبوانظر:.2602/:الحاكموصححه

028-8.283/داود:أبيسننحلفيالمجهود

278./12:قدامةلابنالمغنيمعالخرقيمختصرانظر:)2(
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صالحابنهروايةفيقالفانه،الوصيةفيذلكعلىأحمدنصوقد

وابنداود،بيو،إبراهيمبنوإسحاق،طالببيأوعمه،اللهوعبد

وصيته.لصحةسنينالعشراشتراطعلىمنصور:

لا.:قال؟العشرةدونكانفان:طالبأبولهوقال

الصلاةعلىيضرببانهإبراهيمبنإسحاقروايةفيواحتج

1(.لعشر)

":المغنى"فيفقال:إسلامهماو

حدا،لهيحدواولمالعشر،يشترطوالملاسلامهالمصححينأكثر"

زيادةلىإحاجةلاحصل،المقصودلانأحمد؛عنالمنذرابنوحكاه

)2(.عليه

لان،إسلامفإسلامه،سنينسبعابنكانإذااحمد:عنوروي

لامرهمحدذلكأنعلىفدل"لسبعبالصلاةمروهم":قالمج!ي!النبي

)3(.إسلامهملصحةحدافيكون،عباداتهموصحة

-1/188:عبداللهية1بروالمسائلفيعنهوالرواياتأحمدالامامأقوالانظر(1)

،412صداود،بيأية1ورو2،93/:هانئابنورواية،30711/و،981

278.028-/12:قدامةلابنوالمغني

د"."منساقط"عليه.زيادة..إسلامهوأما"(2)

145-04ص،المللأهلأحكام:للخلاللجامعاانظر:)3(
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إسلامهجعلسنينخمسابنوهوأسلمإذا:شيبةأبيابنوقال

سنين.خمسابنوهوأسلمعليالانإسلاما،

من،لحقاأصابمن.سنينثلاثابنإسلامأجيز:ايوبأبووقال

،يقولمايدريولاالاسلاميعقليكادلاوهذا.أجزناهكبيرأوصغير

علىوأفعالهأقوالهودلت،منهذلكوجدفان،حكملقولهيثبتولا

)1(.كلامهاننهى."كغيرهمنهصح،إياهوعقلهالاسلاممعرفة

.الإسلامعقلإذاسنينثلاثابنإسلامبصخةالشيخصزحفقد

عشرابنوهويسلمالغلام:اللهعبدلأبيقلت:الميمونيقالوقد

الحنث؟يبلغولم،سنين

)2(.إسلامهاقبل:قال

فيه؟تحتجشيءباي:قلت

)3(.المضاجعفيبينهموأفرقعشر،ابنالصلاةعلىأضربهأنا:قال

يسلمالنصرانيالصبيعنأحمدسألتزياد:بنالفضلوقال

به)4(؟تصنحكيف

12.028/:قدامةلابنالمغنيفي()1

يقبل."د":حاشيةفي)2(

.42-14ص،للخلالالمللأهلأحكامانظر:)3(

به.يصنع:المللهلأحكامفي)4(
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علموا":قالع!ي!النبيلان،الاسلامعلىاجبرتهعشرابلغإذا:قال

.(1)لعشر"عليهاضربوهموا،لسبعالصلاةأولادكم

سنين.سبعابنإسلاميصح:اخرىروايةوعنه،روايمةفهذه

،بالإلسلاماقرصغيراغلاماإن:اللهعبدلابيقيل:الحارثأبوقال

لمصغيروهو،وصلىاللهرسولمح!مداوأن،اللهإلاإلهلاأنوشهد

صغير؟وهوإسلامهيجوز،الاسلامعنرجعثم،يدرك

لان،الاسلامعلىأجبر،اسلمثمسنينسبعلهآلىإذا،نعم:قال

ذإ،وجبقدالصلاةحكمفكان"لسبعالصلاةعلم!وهم":قال!لخيمالنبي

)2(.لسبعالصلاةيعلموهمأنأمر

ثمسنينسبعوالنصرانياليهوديبلغإذا:أبيقال:صالحوقال

.بالصلاةأمرسبعابلغإذالا-نه،الإسلامعلىأجبرأسلم

لا)3(.:قالسث؟ابنكانوان:قلت

فصل

علىفيضرب،للعباداتواحتمالاوعقلاقوةازدادعشرابنصارفاذا

بلوغوعند،وتمرينتأديبضربوهذامجفب!،النبيبهأمركما،الصلاةترك

-42.43ص،للخلالالمللهلأحكامانظر:11(

.43ص،للخلالالمللاهلأحكامنظر:1و."أ"منساقط".لسبع.حكمفكان"21(

.14صللخلالالمللأهلأحكامانظر:31(
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كعيرذهبولذلك،ومعرفتهتمييزهفيهايقوىأخرىحاللهيتجددالعشر

تركه،علىيعاقبوأنه،الحالهذافيعليهالايمانوجوبلىإالفقهاءمن

قلمعنهرفعوإنجدا،قويقولوهو،وغيرهالخطابأبياختياروهذا

وصدقبتوحيدهوالاقرارالصانعمعرفةاالةأعطيقدفإته،بالفروعالتكليف

العلومفهممنمتمكنهوكما،واستدلالهمثلهنظرمنوتمكنرسمله،

ادلةأنمع،ورسولهباللهالكفرفيلهعذرفلا،دنياهومصالح،والصنائع

يتعلمها.وصناعةعلمكلمنأظهرورسولهباللهالإيمان

.[91]الانعام/(بدغبه-ومنكملأنذانلقرةاهدأالى>وأوحى:لىتعاقالوقد

به.منذرفهو،فهمهمنوتمكنالقرانبلغهمنفكل.القرانبلغهومن:أي

والهالكوالمعتوهينالاطفالامتحانفيرويتالتيوالاحاديث

يدلونفهؤلاء،الاسلاميعقللممنامتحانعلىتدلإنما،الفترةفي

دقائقفهمومن،الاسلاميعقلواولمالدعوةتبلغهملمأنهمب!حجتهم

الحجة.بهذهاللهعلىلييدانيمكنهلاوالعلومالصناعات

عدمعلىيدللا،البلوغقبلالدنيافيعليهمالاحكامترتيبوعدم

.الاخرةفيعليهمترتيبها

غايةفيوهو،وأصحابهحنيفةأبيعنالمحكيهوالقولوهذا

.(1)القوة

أهل-حكامو877،-2842/:للمصنفالهجرتينطريقفيموسعابحثانظرو(1)
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فصل

فاذا،للاحتلامومناهزامراهقايسمىالبلوغسنلىإالعشربعدثم

الاحتلاممعهيحصل،اخرىحاللهعرضسنةعشرةخمسبلغ

أنفه.أرنبةوانفراق،الصوتوغلظ،القبلحولالخشنالشعرونبات

.والانبات،الاحتلام:امرانذلكمنالشارعاعتبرهوالذي

الذبئالذفيءامنرأديسعدنكميأئه!>:لىتعااللهفقال:الاحتلامأما

[لأطئل:>!إ%َبلغقالثممزلؤ<.ثنثمن!الحكملمشلغ!!تئن!والذينملكث

اللهدمنهثهركذلثيبئنافممدلألدلف!ماففاينمئدنواالحلممنكم

.[595-8النور/أ<عليم!يموأممهايته!ء

وعن،يحتلمحتىالصبيعن:ثلانةعنالقلمرفع":ع!يمالنبيوقال

)1(."يستيقظحتىالنائموعن،يفيقحتىلمجنونا

بعدها،وما1/031:تيميةلابنالصحيحلجوابوابعدها،وما2906/:الذمة

.643-642صللبعليالمصريةالفتاوىومختصر

وأبو9،388/:الإغلاقفيالطلاقباب،الطلاقفيتعليقاالبخاريأخرجه(11

القيم،ابنوتعليقالمنذريتهذيبمع023-6922/:لحدودافيداود

،1/658:الطلاقفيماجهبن1و،التحفةمع4685/الحدود:فيوالترمذي

شرطعلى1/258:لحاكماوصححه،الظمانمواردمن036صحبانبن1و

الرسالة:طبعةوفي،6001/حمد:أوالامام،الذهبيووافقهالشيخين

-24.7/:الغليلإرواءوانظر:4/8.34:خزيمةبن1و،1/4232

714



.(1داود)وابوحمدأهماروا.دينارا"لبمحاكلمنخذ":لمعاذوقال

لاثنتييحتلممنالصبيانمنبلمعتاد،سنالاحتلاملوقتوليس

وأكثر،سنةعشرةوست،عشرةخمسعليهياتيمنومنهم،سنةعشرة

يحتلم.ولا،ذلكمن

الاوزاعي،فقالهذا،مثلبهيبلغالذيالسنفيالفقهاءواختلف

سنةعشرةخمسكملمتىمحمد:و،يوسفوأبو،والشافعيواحمد،

ببلوغه.حكم

ثمانيوالثاني،عشرةسبعأحدها:أقوالثلاثةمالكولاصحاب

مالك.عنالمحكيوهو.عشرةخمسوالثالث،عشرة

ثماني:والاخرى،عشرةسبعإحداهما:روايتانحنيفةبيأوعن

)2(.عشرةسبععندلجاريةوا،عشرة

،الزكاةفيوالترمذي،2/591:السائمةزكاةفيباب،الزكاةفيداودأبواخرجه(1)

وروى":قالثم."حسنحديثهذا":وقال357،2/البقر:زكاةفيجاءماباب

وهذا...مسروقعنوائلأبيعنالاعمشعنسفيانعنلحديثاهذابعضهم

/2:والدارقطني،5/62البقر:زكاةباب،الزكاةفيالنسائيوأخرجه،"اصح

فيحمدوأ،الذهبيووافقهالشيخينشرطعلىوصححه1/893:لحاكموا،201

السنة:شرحفيوالبغوي933،-36338/:الرسالةطبعةوفي5،023/المسند:

.4221/حجر:لابنلحبيراالتلخيصوانطر:.691/

الصغارأحكاموجامع7،323/:لهمامالابنالقديرفتحتكملة:انظر(2)

.53-1/43:للأسروشني
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قولوهذا.الاحتلامهوإنما،بالسنلهحدلا:وأصحابهداودوقال

منبهاحتجماوغاية.البتةحدالسنفي!ي!اللهرسولعنوليسقوي

النبي!علىعرضحيثعمرابنبحديث،سنةعشرةبخمسقيده

ابنوهوعليهعرضئم،يجزهفلمسنةعشرةربعابنوهوالقتالفي

.(فاجازه)1عشرةخمس

انهعلىفيهدليلفلا،صحتهعلىمتفقاكانوانلحديثاوهذا

لهكانفلما،للقتالمطيقايرهولمأولا،استصغرهلعلهبل،لبلوغهأجازه

هليسألهلمولهذا،فأجازه،للقتالمطيقاراهسنةعشرةخمس

،بالاحتلامالاحكامعلقإنماسبحانهوالله،تحتلملمأواحتلمت

ماسوىواحدحديث)2(السنفيعنهياتولملمجيم،اللهرسولوكذلك

.وردهإجازتهمنعمرابنحكاه

الصبيببلوغيحكمالذيالسنفيالفقهاءأقوالاضطربتولهذا

حتىللمرأةمحرمايكونلاالصبيأنعلىاحمدالامامنصوقد،له

)3(.الاحتلامفاشترط،يحتلم

عشرةاربعابنوهوأحد،يوم!ك!يعرضهالنبيأنعنهما:اللهرضيعمرابنعن(1)

اخرجه.فاجازهسنةعشرةخمسابنوهوالخندقيوموعرضه،يجزهفلم،سنة

باب،الإمارةفيومسلم7،293/:الخندقغزوةباب،المغازيفيالبخاري

.3/0941:البلوغسنبيان

السنن.:""جفي)2(

.534/:قدامةلابنالمغنيانظر:)3(
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فصل

والبنت،الصبيقبلحولالخشنالشعرنباتفهو:الإنباتوأما

)1(.الضعيفبالزغباعتبارولا

فيوقال.الشافعيليقووأحد،ومالكأحمد،مذهبوهذا

المسلمينأولادلان،المسلميندونالكفارحقفيعلمهوالاخر:

الكافر)2(.بخلاف،منهمالبالغقولوقبول،بالبينةبلوغهممعرفةيمكن

،الصوتغلظيعتبرلاكما،بحالبهاعتبارلا:حنيفةأبووقال

)3(.الانفوافتراق

حكملماع!يالهالنبيأن"الصحيحين"فيبمابلوغاجعلهمنواحتج

ذراريهم،وتسبى،مقاتلتهمتقتلبأنفحكم،قريطةبنيفيمعاذبنسعد

المنيرالمصباجانظر:.الصبيمنيبدوحينولينهالشعرصغار-بفتحتين-الزغب(1)

.1/253:للفيومي

،3392/:الدسوقيحاشيةمعالكبيروالشرح،895-6795/:المغنيانظر:)2(

.2166/:الشربينيللخطيبالمحتاجمغني

عشرةتسعالغلامفيالبلوغحد:186ص"الاحكامجمل"فيالناطفيقال)3(

وفيسنةعشرةثمانيالغلامفيروايةوفي.سنةعشرةسبعلجاريةاوفيسنة،

المبلغ،هذايبلغأنإما:علاماتثلاثالغلامولبلوغ.سنةعشرةخمسلجاريةا

لحبل،و،الحيض:علاماتخمسلجاريةاولبلوغ.فينزليجامعأو،يحتلماو

الحنفي:دامادللشيخالابحرملتقىنظر:و.الغلامفيالئلاثالعلاماتوهذه

1/127.
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ينبتلمومن،المقاتلةمنفهوأنبتفمن،مؤتزرهمعنيكشفبانأمر

.(1)بالذريةلحقأ

بعد،أنبتهلليإينظروا!مأنالنبيفامرفيفشكوا:عطيةقال

أ2(.بالذريةلحقونيفا،أنبتيجدونىفلمفيفنظروا

فكتب!شيو،النبيبعدعنهماللهرضيالصحابةعملهذاعلىواستمر

)3(.الموسىعليهجرتممنإلاالجزيةتاخذلاأن:عاملهلىإعمر

سعد،حكمعلىقريظةبنونزلتلما:قال-عنهاللهرضي-الخدريسعيدأبيعن(1)

قالدنافلماحمار،علىفجاء،منهقريباوكانيك!رواللهرسولبعثمعاذ،ابنهو

له:فقال،ع!ب!ماللهرسوللىإفجلسفجاء."سيدكمإلى"قوموا:ء!عماللهرسول

تسبىنولمقاتلةاتقتلأناحكمنيفإ:قال".حكمكعلىنزلواهؤلاء"ان

بابلجهاد،افيالبخاريأخرجه".لملكابحكمفيهمحكمت"لقد:قال.الذرية

جوازبابوالسير،الجهادفيومسلم،6651/رجلحكمعلىالعدونزلإذا

أهلعدلحاكمحكمعلىلحصناأهلإنزالز1وجوالعهدنقضمنقتل

.()1768برقم9138-31388/:للحكم

،4764و21/477لحد:ايصيبالغلامفيبابلحدود،افيداودأبوأخرجه2()

فيوالنسائي،4441/:لحكماعلىالنزولفيجاءمابابالسير،فيوالترمذي

برقمرمي1لد1و29،84/:ماجهوابن،6551/:الطلاقيقعمتىباب،الطلاق

وصححه.1/367:الرسالةطبعةوفي401،3/أحمد:والامام(،42)67

.342/حجر:لابنلحبيراالتلخيصانظر:.حبانبن1ولحاكم1والترمذي

بنعمرمولىأسلمعن(ص)47الاموالفيسلامابنالقاسمعبيدابورواه)3(

عنه.اللهرضيالخطاب
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عنأميةبنإسماعيلعن،عليةابنحديثمن)1(البيهقيوذكر

،شعرهفيجاريةابتهرغلامإليهرفععمرأن،حبانبنيحيىبنمحمد

لحد.اعنهفدرأ،أنبتيوجدفلم،إليهانظروا:فقال

بهافعلت:ويقول،بنفسهيقذفهاانوالابتهار:أبوعبيد:قال

2(.كاذبا)

ءلم

،سرققدبغلامتياانه-،عنهاللهرضي-عفانبنعثمانعنوذكر

فلم،الشعرأنبتيجدوهفلمفنظروامؤتزرر،لىإانظروا:فقال

)3(.يقطعه

هلفيه،فارتيب)4(الحد،الغلامأصابإذاعمر:ابنعنوذكر

)5(.عانتهلىإفانظرلا؟أماحتلم

حقفيعلمأنهوعلى،البلوغعلىعلمالإنباتأنبيانهذاوفي

الاجنبيعورةلىإالنظريجوزأنهوعلىوالكفار،المسلمينأولاد

.وغيرهالبلوغمعرفةمنللحاجة

6/58.:البيهقيسنن)1(

السابق.الموضعفيالبيهقينقله)2(

.658/:البيهقيأخرجه)3(

فارتبت.:""جفي(4)

.658/:البيهقياخرجه)5(
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الناظر،ويستدبره1()يكشفانه:المتاخرينبعضذكرهماوأما

قالهفشيء.الانباتفيرىالناظر،إليهاوينظرجميعصاالمر%ويستقبلان

ولا،الصحابةمنحدولالمجيو،اللهرسوليفعلهلم،نفسهتلقاءمن

قبله.الائمةمنأحداعتبره

فصل

أحكامجميعلهوئبت،التكليفقلمعليهجرىبلوغهتيقنفاذا

الاشد.بلوغفييلصخذثم،الرصبم

نحولىإسنةعشرةسبعنحومن:الاشد"":الزجاجقال

.2()لأربعينا

اختياروهو.الحلم:الاشد"":عنهعطاءروايهصفيعباسابنوقال

سنة،)3(وثلاثينثلائا:عنهمجاهدوروى.والسدييعمر،ينيحعرو

ثلاثين.:أيضاعنهوروى

)4(.عشرةثمان:مقاتلوقال،سنةعشرين:الضحاكوقال

عنه."أ":يكشف)1(في

.4/244:للزخاجوإعرابهالقراننيمعا)2(

وثلاثين.ستا:،ج()بفي)3(

وتفسيربعدها،وما23لم21:الطبريتفسيرفييجهاوتخرالاقوالهذهانظر(4)

-8931/و5943/:حاتمليأابنوتفسير،6591/و4226/و3402/:البغوي

.5461/:للنحاسالقراننيومعا0،32

423



يكونالاشدبلوغ:فقال)2(،اللفظةتفسير)1(الازهريأحكموقد

الاشدفبلوغ:قال.سنةأربعينلىإالرجالمبلغالانسانبلوغوقتمن

فبلوغ.ذلكبينمامحصورغير،النهايةمحصور،الأولمحصور

الاربعين.وبينالبلوغبينمرتبةالاشد

الرجلوالشديد:.لجلادةواالقوةوهي،الشدةمناللفظةومعنى

.القوى:لاشدفا،القوي

بواحد)3(.لهاأسمعولم،القياسفيشدواحدها:الفراء:قال

نعم.وكنعمةشدواحدها::الهيثمأبووقال

اخرونوقال،الشينبضمشدواحدها::اللغةأهلبعضوقال

بعدها.وما11/662:للأزهرياللغةتهذيب:وانظر.الزهري(:،ج)بفي(1)

.للسياقالأنسبوهوتفسير.:لعله:"أ"هامشوفي"تحكيم"النسخجميعفي)2(

ضر"،"جمعالاضر""كما،شد""جمعالاشد""22:/12التفسيرفيالطبريقال)3(

شد"كما،وسنهشبابهقوةاستحكاموهو،القوةو"الشد":"شر"،جمعالأشر""وكما

امتدادهحينوذلكلنهار،1ومدالنهارشدأتيته:يقال.وامتدادهارتفاعهالنهار"

:عنترةبيتينشد-بلغنيفيما-المفضلوكان؛وارتفاعه

بالعظلمورأسهاللبانخضبكا!نمالنهار1شدبهعهدي

"."الانكمثلالاشد""أنيزعمالبصريينبعضوكان

بلغ":قيلالانسانبلغهإذاالذيالحينفيمختلفونفإنهم،التأويلهلفأما

".أشذه
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)1(.الانباريابنحكاهما.بجمعوليس،كالانكمفرد،اسمهو:منهم

فصل

التدريج،علىالقوىوضعفالنقصانفييأخذالاربعينبعدثم

التدريج.علىزيادتهافيأخذكما

قوبعدصغمنحلثزمنضعفظقكمالدب!لله:لىتعااللهقال

ضعفين،بينفقوته[.45/]الروم(وشتهيربعدقؤقرضعفامنجعلثز

دامماجنينثم،مضغةثم،علقةثم،نطفةأولافهو،موتينبينوحياته

صديغفهو،أيامسبعةيستتملمفماوليد،فهوخرجفإذا،البطنفي

رضيع،فهو،يرضعدامماثم،صدغهيشتدلملانه-المعجمةبالغين-

الراجز:قال،دارجفهوودرجدبفإذا،فطيمفهواللبنعنهقطعفإذا

)2(دارجأوحباقدصبيئأمحارجغيرزرتقدليتنييا

فهو،أسنانهسقطتفاذا،خماسيفهو:أشبابى،خمسةطولهبلغفاذا

بالتاء-مدكربوزن-مثغرفهوسقوطها،بعدنبتتفاذاثغر،وقدمثغور

فهوالعشر،بلغفإذامميز،فهوقاربها،وماالسبعبلغفإذامعا،والثاء

للحلم،ومناهز،ومراهقياقع،فهو،لحلماقاربفإذا،وناشئمترعرع

نيومعابعدها،وما11/266:للأزهرياللغةتهذيبفيالاقوالهذهانظر(1)

.4/244:للزجاجواعرابهالقراننيومعا،5/461:للنحاسالقرآن

363.ص،ديوانهفينيالذبياالمازنيضراربنللشماخهما)2(
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جميعفيواسمهحزور،فهو،قوتهاجتمعتفإذا،بالغفهوبلغ،فإذا

فيعذاروأخذشاربهاخضرفإذا،شاربهيخضرلمماغلامذلك

وبينذلكبينماهوثم-بالتخفيف-وجههبقلوقد،باقلفهو،الطلوع

له)1(.الشبابشرخبحصولوشارخفتى:لحيتهتكامل

علىالفتىوبطلق)2(.الشابة:والفتاة،الشاب:الفتى:الجوهريقال

عبدي:أحددميقرلا":لحديثاومنهكبيرا،شيخاكانوإنلمملوكا

.(4)الكريمالسخيعلى،الفتى:ويقال)3(."تيوفتافتاي:وليقل7ميي،و

الكهولةفييأخذثم،الاربعينلىإشابفهو،لحيتهاجتمعتفاذا

قيل:،البياضفيشعرهأخذفاذا،الشيخوخةفييأخذثم،الستينلىإ

غلبفإذاشمط،:قيلزادفإذا،الشيبوخطه:قيلازدادفاذاشاب،

فإذامتقعوس)5(،فهوشيبا،ولحيتهرأسهاشتعلفاذا،أغثمفهو،شيبه

للث!البي،العربيةوسراللغةوفقه،3-1/046:سيدهلابنالمخصصانظر:(1)

5927/حجر:لابنالباريوفتح،111-11.ص

615425/:الصحاحانظر:)2(

فيومسلم،5177/:الرقيقعلالتطاولكراهيةباب،العتقفيالبخارياخرجه)3(

برقم44176/والسيد:لىوالمووالامةالعبدلفظةإطلاقحكمباب،الالفاظ

9(4.)22

السابق.الموضع،الصحاح(4)

تقعوسعبيد:أبوقال1:03/سيدهلابنالمخصصوفي.منق:د"أ،ج،"في)5(

كتقعوسهتقعوش:الأنباريابنوقال،تهدمالبيتوتقعوس.كبر:الشيخ
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أرذللىإردفقدنقصهوظهرأحوالهتغيرتفإذا،هرمفهوقواهانحط

الفم.لىإاليدمنإليهأقربفالموتالعمر،

فصل

ربهرسلجاءته،واستوفاهله)1(قدرالذيالاجلبلغقإذا

البصر،مدمنهفجلسواالبقاء،دارلىإالفناءدارمنينقلونه-وجلعز-

.بالروجفاستدعى،الارواحبقبضالموكلالملكمنهدناثم

فيكانت)2(الطيبةالنفسأيتهااخرجي:قال،طيبةروحاكانتفان

غيروربوريحانبروجبشريوحميدةاخرجي،الطيبلجسدا

لمأخذهافاذاالسقاء،فيمنالقطرةتخرجكمابدنهمنفتخرج،غضبان

وكفنبحنوطويكفنونهافيحنطونهاعين،طرفةيديهفيالرسليدعها

وجدتمسكنفحةكأطيبلهاويوجدعليها،يصلونثم،لجنةامن

الحاسبين،أسرععلىالاولللعرضبهايصعدثم،الارضوجهعلى

السماء،أبوابلهافيفتحلها،فيستأذنالدنيا،سماءلىإبهافينتهي

بهافيفعل،الثانيةالسماءلىإمقربوهاويشيعهاملائكتها،عليهاويصلي

للهفيهاالتيالسماءلىإبهاينتهيأنلىإ،الرابعةثم،الثالثةثم،كذلك

أنتاللهم:الربوبيةبتحية-لىوتعاتبارك-ربهافتحيي-وجلعز-

الاخرةوأمرالموتىباحوالالتذكرة:الفصلهذافيوانظرهلهاللهقدر:ا""في(1)

بعدها.وما1/122:للقرطبي

المطمئنة.الطيبة:"ج"في)2(
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.والإكراملجلالاذاياتباركت،السلامومنك،السلام

فيقول،لجنةباالتوقيعلهايخرجثمبالسجود،لهاأذناللهشاءفان

لىإأعيدوهثم،عليينفيعبديكتاباكتبوا:-جلالهجل-الرب

.أخرىتارةأخرجهمومنها،أعيدهموفيها،حلقتهممنهانيفا،الارض

وحملهوتكفينهغسلهفتشهد،الارضلىإروحهترجعثم

ني.قدمو،نيقدمو:ويقول،تجهيزهو

حتى،معهالروجدحلت،أصحابهعنهلىوتو،لحدهفيوضعفاذا

فيجلسانهالقبر،فتاناحينئذفأتاه،الارضعلىنعالهمقرعليسمعإنه

وديني،اللهربي:فيقول؟نبيكومن،دينكوما،ربكمن:ويسالانه

عليهعاشالذيهذابأنويبشرانهفيصدقانهمحمد،ونبعى،الإسلام

يبعث.وعليه،عليهومات

شابلهويقيضخضر،لهويفرش،بصرهمدقبرهفيلهيفسحثم

.يسركبالذيأبشر:فيقول،الرائحةطيبالوجهحسن

بالخير.يجيءالوجهفوجهكأنت؟من:فيقول

الصالح.عملكأنا:فيقول

لهيفتحثم!عنكاللهصرفماانظر:يقالالنار،لىإطاقةلهيفتحثم

جميعا.فيراهما!لكاللهعدماانظر:ويقال،الجنةلىإطاقة

نزلبالرحيلأذنتإذا.كلهذلكمنفبالضد،الفاجرةالنفسماو
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فجلسوانار،منوكفننار،منحنوطمعهم،الوجوهسودملائكةعليها

بها،فاستدعى،النفوسبقبضالموكلالملكدناثمالبصر،مدمنه

أبشر،الخبيثلجسدافيكانتالخبيثةالنفسأيتهااخرجي:وقال

منفيجتذبها،بدنهفيفتتطاير،أزواجشكلهمنواخر،وغساقبحميم

منالشوكينتزعكما،والعصبالعروقمعهافتنقطع،البدنأعماق

لهاويوجد:عينطرفةيدهفييدعهالمأخذهافاذا)1(،المبلولالصوف

فيوتلفالحنوطبذلكفتحنط،الارضوجهعلىجيفةرائحةكأنتن

لىإبهايصعدثم،والارضالسماءبينملككلويلعنها،الكفنذلك

برمنالنداءيجيءثمالسماء،أبوابلهايفتحفلالهافيستفتحالسماء

روحهفتطرح،الارضلىإوأعيدوه،سجينفيكتابهاكتبوا:العالمين

ياالسرير:علىوهيوتقول،وحملهوتكفينهبتجهيزهفتشهدطرحا،

بها.تذهبونأينلىإوللها،

ربهعنفسألاه،المللكانوجاءهإليهعيدتاللحدفيوضعفاذا

تليت،ولا،دريتلا:لهفيقولان،أدريلا:ويقولفيتلجلح،ونبيهودينه

يضيقثم،الثقلينإلاشيءكليسمعهصيحةيصبحضربةيضربانهثم

)2(طاقةلهويفتحنار،لهيفرشثم،أضلاعهفيهتختلفحتىقبرهعليه

لىإطاقةلهيفتحثمعنك،اللهصرفمالىإانظر:فيقال،الجنةلىإ

"ا،ج".منساقطة)1(

هباب:أ""في(2)
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لهيقيضثمجميعا،فيراهماالنار،منمقعدكلىإانظر:فيقالالنار،

بالشر،يجيءالوجهفوجهكأنت؟من:فيقول،أبكمأصمأعمى

الستئ.عملكأنا:فيقول

فيهالفاجرويعذب،أعمالهحسبعلىالبرزخفيالمؤمنينعمثم

أعماله.حسبعلى

شفاهفتقرضالعضو،ذلكبجنايةيليقبعذابعضوكلويختص

بمقاريضأعراضهمفيويقعونالناسلحوميمزقونالذينالمغتابين

الرباأكلةويلقمبالنار،اليتامىأموالأكلةبطونوتسجرنار،من

الخبيث،الك!سبفيسبحواكماالدمأنهارفيويسبحون،لحجارةبا

!صو
ويشق،العظيمبالحجرالمكتوبةالصلاةعنالنائمينرووسولرض

لىإومنخره،قفاهلىإلحديدابكلاليبالعظيمةالكذبةالكذابشدق

نيالزواالنساءوتعلق،النواحيكذبتهشقتكماقفاهلىإوعينه،قفاه

محلفيعذب،عليهالمحمىالتنورفيوالزوانيالزناةوتحيسبثديهن،

الاسافل.وهومنهمالمعصية

النفوسعلىالنفسانيةوالالاموالأحزانوالغمومالهموموتسلط

فيالالامفتصنع،والبطالةواللعبباللهو)1(مشغولةكانتالتيالبطالة

سبحانه--اللهيأذنحتى،لحومهمفيوالديدانالهواميصنعكمانفوسهم

)1،د(:مشغوفة.)1(في
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كمنيأبيضغليظامطراالارضفتمطرالدنيا،وطيالعالمأجلبانقضاء

الشجرةتنبتكسماقبورهممنفينبتونصباحا،أربعين،الرجال

والعشب.

اللهأمر،الولادةوقتوكان،الامقربتوالأجنةتكاملتفإذا

نفخةوقبلها،الثالثةوهي،البعثنفخةالصورفيفنفخإسرافيلسبحانه

قيامهمفإذا،عنهمالارضفتشققت،الفزعنفخةوقبلها،الموت

واليهماتنامابعدأحياناالذيللهالحمد":المؤمنيقول،ينظرون

.النشور"

الرخنوصدتماوعدمرقدناهذامنبعثانامن>ئويلأالكاقر:ويقول

معبهما،غرلاعراةحفاةالمحشرلىإفيساقون53[،<]يس/المرسلون

ومثبور،مسروربينوهمعليها،يشهدوشهيديسوقهاسائقنفسكل

علئها!ووجوبويومبذمشتئشزةضاحكةشئمفرة!يومئؤوجوه>،وباكوضاحك

4[.381-]عيس/(فر"غبرة!تزهقها

،الارضوجهعلىجميعاوصاروا،عدتهمتكاملتإذاحتى

فاحاطتالسماء،ملائكةونزلت،الكواكبوانتثرتالسماء،تشققت

ثم،الدنياالسماءبملائكةفاحاطت،الثانيةالسماءملائكةنزلتثمبهم،

كذلك.سماءكل
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القضاء،لفصل-سبحانه-العالمينربجاءإذ،كذلكهمفبينما

ونصب،المؤمنينمنالمجرمونوتميز،بتورهالارضفاشرقت

الايدييومئذوشهدتبالشهود،واستدعي،الديوانحضرو،الميزان

لجلود.واوالارجلوالالسن

الروجيختصمحتى-سبحانه-اللهيديبينالخصومةتزالولا

أبصر،ولاأسمعولاأعقللاميتاكنتإنمالجسد:افيقوللجسد،وا

،أردتحيثتصرفينييوكنت،العاقلةالمبصرةالسميعةكنتوأنت

وبطشت!المعصيةوباشرتفعلتالذينتو:الروجفتقول

مثلمثلدكما:فيقولبينهما،يحكمملدكاإليهما-سبحانه-اللهفيرسل

الثمارأرىأناالمقعد:فقالبستانا،دخلا،صحيحعمىومقعد،بصير

أرىلاولكنالقيامستطيعأنا:الاعمىوقالإليها،أقومأنأستطيعولا

منفعلىففعلا،ذلك،لىإأصلحتىاحملنيالمقعد:لهفقالشيئا،

العقوبة؟تكون

أنتما.فكذلك:فيقولعليهما،:فيقولان

جميععليهيحمدهالذيبحكمهعبادهبين-سبحانه-اللهفيحكم

!ل>وتوقىوكافر،ومؤمن،وقاجربروكل،والارضالسماواتأهل

يرهوخثراذرمثقاليعملفمن>111[.]النحل/(ماعملتنفممى

7-8[.]الزلزلة/(يرهشزاذزهصاليعملومن!
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معالاوثانأهلفيذهبتعبد،كانتماأمةكللتتبعمناد:يناديثم

كانالذيلههإمعمشركوكل،صليبهممعالصليبوأهل،أوثانهم

النار.فيفيتساقطون،عنهالتخلفيستطيعلايعبد،

؟الناسانطلقحيثتنطلقونالا:لهمفيقال،الموحدونويبقى

.ننتطرهربالناوإن،إليهمكناماأحوجالناسفارقنا:فيقولون

بها؟تعرفونهعلامةوبينهبينكموهل:فيقال

له.مثللاإنهنعم،:فيقولون

رممم.أنا:فيقول،يعرفونهالتيالصورةغيرفيسبحانهلهمفيتجلى

ربناجاءفإذاربنا،يأتيناحتىمكانناهذا،منكباللهنعوذ:فيقولون

:فيقولضاحكا،مرةأولفيهارأوهالتيصورتهفيلهمفيتجلى،عرفناه

لاكانمنإلاسجدا،لهويخرونربنا،أنت،نعم:فيقولون،رمممأنا

السجود.وبينبينهيحالفإنهرياء،يصليأوالدنيا،فييصلي

إليه،لخلقاويساقلجسر،اويضرب،ويتبعونه-سبحانه-ينطلقثم

إليه،انتهوافإذابنور،إلاعبورهيمكنلا،مظلم،مزلةدحضوهو

فيوأعمالهموإخلاصهمإيمانهمنورحسبعلىالانواربينهمقسمت

وضعفه.قوتهفيكالسراجونور،كالنجمونور،كالشمسفنورالدنيا،

ولا،خائنيجوزهفلا،الصراطجنبتيعلىوالرحمالامانةوترسل

رحم.قاطع
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الصراطعلىاستقامتهماختلافبحسبعليهمرورهمويختلف

الخيل؛وكأجاويدوكالطير،،وكالريح،كالبرقفمارالدنيا،فيالمستقيم

.حبواوحاب،وزاحف،ومالتن،وساع

وجل-عز-اللهإلاعظمهاقدريعلملاكلالمبجنبتيهعلىوينصب

طاعةعنالدنياتعوقهكانتماحسبعلىالعبورعنبهعلقتمنتعوق

بتلكومقطع،مسلمومخدوتر،مسلمفناج،وعبوديتِهومرضاتهالله

لجسراعلىالمنافقيننورطفئوقدالنار،فيومكدوس!،الكلاليب

الكفاردونوأعطوا،قلوبهممنالدنيافيطفئكما،إليهكانواماأحوج

فيقولون،الباطندونالظاهرفيإسلامهمكانكماالظاهرفينورا

المؤمنونفيقول،بهنجوزما!نوكئممن>نقنبشلناقفوا:للمؤمنين

.[13الايةمنلحديد/]اوراكمقافسموانو،(>ارجعو:لملائكةوا

تجوزوننوراالايمانمنفخذواالدنيا،لىإارجعوا:المعنى:قيل

)1(.المؤمنونفعلكمابه

نوراهناكفالتمسواالأنوار،قسمتحيثوراءكمارجعوا:وقيل

به.تجوزون

يليالذي،<باطنهباب>بسو2لصالايمانأهلوبين<>بئنهمضربثم

-41/027:المنثورالدروانظر:.27422/:عباسابنعنالطبرينحوهاخرج(1)

271.
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ينادونهم!تعذاباقبله>من:يليهملذيا<-وطهرهالزخمة>فيهلمؤمنينا

الأمافةوغزليهموارتئمضوتربممغولبهكرفئنتمأنفسكتمبكفالوأمعكئمنكنألم

يناولامنفديةمنكتملايؤخذفاليوم!الغروبىباللهوغريهمأترآللهج!حتى

.[15-13]الحديد/المصير(ولثسمولحبهتمالار!مأولبهمكفروأ

منأمنوا-مؤمنالايجوزهولا-الصراطالمومنونجاوزفإذا

فيقتصوالنارلجنةابينقنطرةعلىهناكفيحبسونالنار،دخول

هذبوا)1(إذاحتىالدنيا،دارفيبينهمكانتمظالمبعضمنلبعضهم

)2(.الجنةدخولفيلهمأذنونقوا

بالموتأتيالنار،فيالناروأهل،الجنةفيلجنةاأهلاستقرفإدا

لجنة!اهليا:يقالثموالنار،الجنةبينفيوقف،أملحكبشصورةفي

هل:فيقالمستبشرينفيطلعونالنار!هليا:يقالثم،وجلينفيطلعون

فيذبح،الموتهذا:فيقال.عرفهقدوكلهم،نعم:فيقولونهذا؟تعرفون

النارأهلوياموت،ولاخلودلجنةاهليا:يقالئموالنار،لجنةابين

موت)3(.ولاخلود

.همواذ:"د"في(1)

سعيدبيأعن2(044)رقمالقصاصباب،المظالمفيالبخاريأخرح)2(

لحديث.ا"..بينبقنطرةحبسواالنارمنلمومنوناخلصإذا":الخدري

برقم41882/:لجنةافيومسلم،8942/التفسير:فيبنحوهالبخاريأخرجه)3(

.)9284(
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هذابينوما،الإنسانمبدأهيالتيالنطفةهذهأحوالاخرفهذا

فيها،الانسانتنقلالعليمالعزيزقدروأطباقأحوالالغايةوهذهالمبدأ

السعادةمنغايتهلىإيصلحتى،طبقبعدطبقا)1(لهاوركوبه

.والشقاوة

ثم!-فقدرهظقه،نطفةمن!-خلقهشئأىمن!أكفرهمالالنسنا>!نل

اضه-<مآيقضلما!!لاالنثرهسنآءإذاثمداقبر-!أمالهثم!يشر!والشبيل

-23[.17]عبس/

سبقتالذينمنيجعلناأنالكريمالعرشربالعظيماللهفنسأل

الشقاوةعليهمغلبتالذينمنيجعلناولا،الحسنىمنهلهم)2(

الوكيل.ويعمحسبناوهوالدعاء،سميعإنه،والاخرةالدنيافخسروا

والهمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

)3(.الدينيوملىإدائماتسليماًوسلموصحبه

"د":طبق.)1(في

عليها.شطبثم.غلبتوقبلها:.لهسبقت:د""في)2(

جمادىشهرمنالثالثالسبتيومنسخهمنفرغ":أ""نسخةفيهذابعد)3(

عبداللهبنأحمدبنعبداللهالناسخاسمثم"وسبعمئةسبعينسنةالاخر)كذا(

وبعضهامؤرخةتملكاتويليه.وكرمهبمنهعنهم]دلهعفا.الحنبليالمقدسي

عليه.مشطوب

الوقفية.ختمويليه."ولطفهبعونهتم":"ب"نسخةوفي
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العالمين،ربددهلحمد1"و:الوكيلونعمحسبناوهوقولهبعد"ج"نسخةوفي

جمعين،اوسلموصحبهله1وعلى،النبيينخاتممحمدحلقهخيرعلىوصلواته

".العظيمالعليبادلهإلاقوةولاحولولا

لمين،العاربللهلحمدوا.امينآمينآمين:الوكيلونعمقولهبعد"د"نسخةوفي

أجمعين،وسلموصحبهااهوعلى،النبيينخاتممحمدحلقهخيرعلىوصلواته

المعترفالفقيرالعبدكاتبهنسخهمنفرغ.العظيمالعليئبادلهإلاقوةولاحولولا

غفر.لحنبلياأيدغديبنعليبنعبداللهالغنيربهعفوالراجيوالتقصيربالزلل

وثمانمئة.سبعسنة،قدرهالمعظمرمضانشهرمنلعشرين1والثانيفي،لهالله

ددهلحمدا:وقرأهطالعهمنكتبثم.الوكيلونعمدثه1وحسبنا،وحدهللهلحمدوا

عاملهلحنبلياعبدالقادرالعليربهعفوفقيراخرهلىإأولهمنمطالعةبلغ،وحده

وثمانيوتسعينإحدىسنتالمباركشوالشهربتاريخلجليواالخفيبلطفهالله

وسلم.واكهمحمدسيدناعلىاللهوصلىتقضيهاللهأحسن.مئة
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دالمعامةالفهارس

اللفظية.الفهارس+1

العلمية.الفهارس+2





اللفظية:الفهارساولا:

القرانية.الاياتفهرس-

والاثار.الأحاديثفهرس-

الأشعار.فهرس-

.الأعلامفهرس-

والقبائل.والجماعاتالفرقفهرس-

لمواضع.واالبلادفهرس-

الكتب.فهرس-





*الاياتفهرس*

الصفحةياتلاا

*البقرةسورة*

84301<شئائفسعننقشتخزى،يؤماواتقوا>

06387(فثرلهضاناسرر>قذ

421233(رئإ-بكلنمؤفأتنهنإبنهمانتكذ>و

254-00131132(-نقسهسفهإلامنملأإننهصعنيرغبومن>

272"27127"1380<صحتغةأللهمنأخسنومنالفهصتغه>

187<بخشروهن>فالن

233243(كاملينصلينأولدهنيرضحعنتوالؤ>

452301<ختماولافيهبيعلايومياقىانقتل>من

*عمراناالسورة*

093"64(يشاءالازسمامكيفيصؤرحزفىهوالذى>

385-56<الشملفىولاالأرضفىيثئٌعئهئحتىلااللهإن>

9333(المخزبفيوهوقابميهصلىالملائكةفنادته>

59642<حنيفاملزائرهيمفاتبموأاللهصدققل>

*النساءسورة*

22"12"91"1-3718<الينمىفيئقسطو(الأضقغلخن>

9113(خئر،!ثيرافيهللهشئاوئحعلتكرهوفعسعأن>فارزكرهتموهن

36337(إحشعائينوبائؤيه-شئآولات!ثركوألله>واغبدو

911903<لأدغصااناذءفليبتحنولامرذهخ>
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ياتلاا

*الانعامسورة*

91(بلغبهءومنكملانذنالقومهذاومك>وأوجى

07<ساكسبوأبسملوا>أؤلمموالدين

101(ول!لهويكونأقىلأضضىوالشمواتبدج>

162(الفلمينرتللهوممافومحيايودنممكلصلاقىإنقل>

*الأعرافسورة*

<18بهاعوفألخستتىلأمااء>ولله

92(لقودونكئمبد!ما

التوبة*سورة*

82(شاإن-فضلهمنألىيغنيكمفسؤفغيلةخفتم>فىان

19<سبيلمنالمحسعبعلى>ما

*هودسورة*

(44ألمآء>وغيض

47-96<لوطفومفىئحدلما...بألبمسرفإتزمويمرسلنآتجآءولقد>

يوسف*سورة*

73(ويعقوبوإشحقإئزهيمئءاباءمقةتبعت>و

601(تمثركونوهمإلالالئهأئحزهميؤمنوما>

الرعد*سووة*

8(ومالزدادلأرحامومارغمضأنثئ!لماتخمليعلمأدئه>

لحجر*اسورة*

-1556<لونالضآءإلاريهزخمؤمن...ضيفائرهيمعنونبثهم>

444

الصفحة

416

493

29

902

603

18

381

32

246

99

038

32



لايات[

<

<

<

<

<

النحل*سورة*

-8595<ماتحكمونسآءالا...-وجههظللأنقباصدهمبسثرلاذا

87<شئشالالغلمو%أتهئكمبطودومنأخرجكموالله

111<عملتمانفممىنلوتوفئ

123<حنيفاإثرهيمملةاتتعأنإلكأوحنلثم

*ايإسراءسورة*

46(ؤآلاؤلدلائؤلافىوشاكهص

13<إتئزحنةأولدكنمنقتلوأولا

مريم*سورة*

7(سمه-تحئبغلمإنانبمثركيز!رتا>

الصفحة

387

432

237،246

337

33

*الأنبياءسورة*

401(للتيالسجلفمماءكطئنالوىيوم>

الحج*سورة*

5(اثبعثمنلصسيفىإنكنتمآلاسيأئها>

*لمؤمنوناسورة*

61-21<تئعثونلقيمؤائو!..طيهغمنسنلؤمنفيدشناخققناولقد>

41(الخلقينأحسنالله>فتبارك

*الئورسورة*

حتيص<عليمفهو..؟ئمنكرملكتالذفىالسئئذنكملذفيءامن!يائها>

8595-

445

603

386

355

904

417



ياتلاا

*الفرقانسورة*

47(اثخضقزةوذفل!عاأزؤنجامنفا>رشاهتت

*العنكبوتسورة*

8<حسنابؤلدتهلإسنووصئنا>

*الرومسورة*

45(قؤصضعنىبعدمنجعلثممنضعفظقكمائذىلله>

*لقمانسورة*

33<-ولدلأنجزهـوالذعنواخشو(يؤئارئبهماتقوأالناس!لأنها>

*الأحزابسورة*

5<للهعندهوأقس!لألإلهمادعوهم>

-2113(ا"رف!يريللنإلاإن..مرضقلوبهمفيواتذينالمئققونيقولل!>

سبا*سورة*

02<لمؤمنينمنفرلقاإلا-فاتبعولمحهائليسعليهمصدقولقد>

يس*سورة*

25(مرقدنامنبعتانامنئوبلناقالوأ>

*الصافاتسورة*

101<طيمبغنمفبشرنه>

الزمر*سورة*

6<نتئبعدشنخلقابالودؤأمفت!مفييخلقكتم>

كافر*سورة*

38<العقمعتر!تنجافرحوباسنترستاهمفاتاجآءتتس>

446

[لصفحة

332

336

425

301

791

391

601

431

32

036

377



ياتلاا

*السنورىسورة*

11(افتميعالبصيروهولثى>لتسكمثله-

94(الذكوردشلملمنويهبيشاءإتثالمن>يهمي

05-94(قدبزلجبم.إنه.مالا"زصىلمجلقواافممؤلفطثللو>

*الرخرفسورة*

17(مسوديموحهه-مثلأظلضربِللرحمنبماأحدهمبشردماذا>

*الأحقافسورة*

51(ووضعتهكزه!أنهبهركاحملتهإخسابزلدتهالإدن!ن>ووضتنا

*الحجراتسورة*

11(لاءلقبباننابزوا>ولا

*الذارداتسورة*

221-0<تبصرونفلاأنفسكم!لرفىللموقننءايمتالأرضوفي>

82<عليمءدغئم>ولبممروه

لحديد*اسورة*

51-1<3مؤلبهمالارصماودبهم..ئمعققفوالمئفقونيقوليزم>

*الطلاقسورة*

2(بمعروفيفاثسكوهنالحهنبلفنف!ذا>

التحريم*سورة*

6(نفس!وأهلي!ناراقوءانوتذينياكا>

المدثر*سورة*

<38رهنةنفسبماكعبثص

447

الصفحة

24

25

378

891

386

32

434-435

265

،328336

401



ياتلآا

*الاتسانسورة*

82<أسرهموشددناظقنفغنحن>

عبس*سمىرة*

-7123<-أمرهمايقضلماص...كفرهماالأدنن>قئل

-1723قزهـ<تزهقها...مسفرةيومبؤوبىه

التكوير*سورة*

8(سبلت-دفالمو>وإذ

*الانفطارسورة*

8-6(شآبهبدصورقرماأئفى...لحريرابرئبنغركماقيلنننايايها>

*الانشقاقسورة*

91<طبؤعنطبقا>لزكبن

*الطارقسورة*

7-5<ولىلئزآءسالفحلتيتينمنيخرج...ظقمئملآدنمئنقينبهرأ>

الزلزلة*سورة*

7-8<ممقاليعملومن-!خثرايرهىبمثقاليعملفمن>

الكوثر*سورة*

2نحر(ولربكفصل>

!ىالضمد(2

*الإخلاصسورة*

448

الصفحة

357

،387436

436

346

385

704

،386393

432

29

184



*(والاثار)1الأحاديثفهرس*

ذكرهمواضعالأثراولحديثاطرف

53،99رباجبيأبنعطاء-ولدهشفاعةيحرم:قال"بعقيقته"مرتهن*

52،2622بالقدوماختتن،سنةوعشرينمائةابنوهواختتنمنأولإبراهيم

203مختونامسروراولدصيادابن

71لهاللهادع!اللهنبييا:فقالتلها،بصبيامرأ!كيمالعبيأتت

335أولادكمفيعدلواواللهاتقوا

413عليهفبالتبجاريةواتيفنضحبهفامرعليهفبالبغلاممج!ي!المبيتيأ

531،188قوضعهولدحينمج!رراللهرسوللىإأسيدابيبنبالمعذراتي

413الماءفاتبعه،عليهفبال،يحنكهبصبيعفم!ماللهرسولاتي

177حزن:قلت؟اسمكما:فقالعفم!مالنبيئلى!أتيت

177عمر=شيطانالاجدع*

165،185المسيببنسعيد=الانبياءأسماءاللهلىإالاسماءأحب*

422بالقدومسنةثمانينبعدإبراهيماختتن

22،223،2922بالقدومسنةثمانينابنوهوإبراهيماختتن

227سنةثمانينذلكبعدعاشثمسنةومائةعشرينابنوهوابراهيماختتن

331؟علمتهوماذا؟أدبتهماذا،عنهمسؤولفانك؟ابنكأدب

68177،112،لخطابابنعمراحترقوا=فقدأهلكأدرك*

402محمدايسفىمنهمكلمجفم!،اللهرسولأصحابأبناءمنأربعةأدركت

224عمرابن-عانتهلىإفانظرلاأماحتلمهلفيهفارتيبلحد،االغلامأصابإذا*

912الغسلوجبالختانانالتقىإذا

092استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا

412لواءغادرلكليرفعالقيامةيوملاخرينوالاوليناللهجمعإذا

الاثر.أولفي*""برمزت(1)

944



مواضعالأثرأوالحديثطرف

مجاهدالولد=مننقصاناذلككانولدهاعلىالمرأةحاضتإذا*

274،للبعلوأحبللمراةأحظىذلكفانتنهكيفلاختنتإذا

،472ميمونة.=.للوجهأسرىفإنه،تنهكيولافأشميخفضتإذا*

أوداجهابهاواستقبلت،صوفةمنهاأخذت،العقيقةذبحتإذا

جبيربنسعيد.=للولد.الغيضفهولحملاعلىالدمالمرأةرأتإذا*

بضفيرولوفبيعوهازنتإذا

أحدكمفليقم،قبرهعلىالترابفسويتمإخوانكممنأحدماتإذا

جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهعنهانقطعالإنسانماتإذا

936،فصورهاملكا،إليهااللهبعث،ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمرإذا

عباسابن.=.وعشرونأحدالرضاعمنكفاهاأشهرلتسعةالمرأةولدتإذا*

فلانعقيقةهذه،واليكلكاللهماللهبسم:فقولوااسمهعلىاذبحوا

معاويةبنإياسضوء=لىإظلمةمنخرجتنيفا،أميولدتنييومكراد*

ويساروأفلحوبركةبيعلىيسمىأنينهىأنلمجيرالنبيأراد

!ك!ماللهرسولفنهاهالوليد،:لهابنايسميأنرجلأراد

والنكاحوالسواكوالتعطرالختان:المرسلينسننمنأربع

المطلبعبدبنتصفيةمختونافرأيته،أنثىمهوأذكرأعرفأنأردت

،176اللهعصتوعصيةلها،اللهغفروغفار،اللهسالمهاسلم

أهليبهسمانيالذيمحمداسمي

والسدييعمر،بنيحيى،عباسابن=لحلماالاشد:*

عثاسابنسعة=وثلاثينثلاثالاشد:1*

غيريهذاعلىأشهد

ابيناوملةمحمدنبيناودينالاخلاصوكلمةالاسلامفطرةعلىاصبحنا

سيرينابن(=العقيقة:)يعنيشئتمااصنع*

4،33،336أبنائكمبيناعدلوا،أبنائكمبيناعدلوا،أبنائكمبيناعدلوا

الليلة؟أعرستم

،671الاملاكملاشيسمىكانرجلوأخبثهالقيامةيوماللهعندرجلأغيظ
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083
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904

961
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193

324

324

533

642

733

93
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ذكرهمواضعالاثرأوالحديثطرف

923ولقنوهم،اللهلااإلهبلاكلمةأولصبيانكمعلىافتحوا

335لا:قال؟كلهمبولدكهذاأفعلت

263عباسابن=الاحتلامناهزتقديومئذوأنا،أتانعلىراكباأقبلت*

291طابةهذه:فقال،المدينةعلىأشرفناحتىتبوكمنع!ي!اللهرسولمعأقبلنا

04،2288عباسابن=ذبيحةلهتوكلولاصلاةلهتحللاالاقلف*

9234،24287،عباسابن=ذبيحتهتوكلولاصلاةلهتقبللاالاقلف*

923يختتنحتىالاسلامفييتركلاالاقلف

30،2402سيرينابن.=..يكنلموإنالقاسمبيبأالرجليكنىأنيكرهأكان*

335أرجعه:فقاللا.:فقالهذا؟مثلنحلتولدكاأكل

238ختتن1والكفرشعرعنكألق

238احلق:يقولالكفر،شعرعنكألق

41ينتظركوجدتهإلالجنةاابوابمنباباتاتيلاأنتحباما

25بشاةلجاريةاوعنالغلامعنمجطبشاتينادلهرسولأمر

391الناستنفيلمدينةاوهي،يثرب:يقولون،القرىتأكلبقريةأمرت

8239.،05شاتينالغلاموعنشاةلجاريةاعننعقأنجم!م!اللهرسولأمرنا

87152،وعقيقته،بتسميتهلمولود،اسابعحينلمجحاللهرسولأمرنا

52.021فنحربالبصرةولدمولودأولوكانالرحمنعبدابنهلهولدبكرةأباأن*

335ليكانغلاماهذاابنينحلتإني:فقال!ك!مالنبيبهأتىاباهأن

422فاختتنفعجلسنة،ثمانينابنوهويختتنأنأمرلخليلاإبراهيمإن

682،926مكحول.=.أياملسبعةإسحاقابنهختنالرحمنخليلإبراهيمن*

111عطمامنهاتكسرواولاوأطعموا1وكلو،برجلمنهاالقابلةلىإابعثواأن

132بثمنهوتصدقبقرةجلدباععمرابنإن

163الرحمنوعبد،اللهعبد:وجلعزاللهلىإاسمائكمأححثإن

917أمنيتهمنلهيكتبمايدريلاأحدكمإن

367علقةذلكفييكونثميوما،اربعينامهبطنفيخلقهيجمعاحدكمإن

167الاملاكملكتسمىرجلدله1عنداسمأخنعإن

451



ضع1موالأثراوالحديثطرف

أحدلموتينكسفانلا،اللهاياتمنايتانوالقمرالشمسإن

لحياتهولااحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمسإن

هذاليانىربأبد:فيقولالدرجةلهلترفعالعبدإن

طابةالمدينةسمىاللهإن

العقوقيحبلااللهان

الحكم؟أباتكنىفلم،لحكماواليهالحكمهواللهإن

الزهري.=.ولدهافيكون،سنينوسبع،سنينستتحمللمرأةاإن*

بريدة=الصلواتعلىيعرضونكماالعقيقةعلىالقيامةيوميعرضونالناسأن*

اليسرىنهاذفيوأقامولد،يومعليبنلحسناأذنفيناذلمجييهالنبيأن

جلتهاوبجلودهايتصدقأنأمر!م!مالنبيأن

العقيقةمنبرجلالقابلةلىإيبعثواأن:مرهملمجيكالنبيأن

ليلةسبعينابنوهوإبراهيمابنهعلىصلىع!م!رالنبيأن

نفسهعنعق!ك!فهالنبيأن

النبوةجاءتهمابعدنفسهعنعق!ك!فهالنبيأن

جميلةأنت:وقال،عاصيةاسمغيرلمج!روالنبيأن

السهللا،:قالسهلأنت:قالحزن:قالسمك؟1ما:قالمج!يدالنبيأن

يوطا

تشربحتىماءالهرةلىإيصغيكانع!يمالنبيأن

مقاتلتهمتقتلبأنفحكم،قريطةبنيفيمعاذبنسعدحكملمالمج!روالنبيأن

الملكعليهايتسورثم،ليلةأربعينالرحمفيتقعالنطفةإن

مضتفاذاتتغئر،لاحالهاعلىيوماأربعينالرحمفيتكونالنطفةإن

قتادة=نصارىأبناءهاتصبغوالنصارىيهودا،أبناءهاتصبغاليهودإن*

74لجاريةاعنتعقولاالغلامعنتعقاليهودإن

15شاتينالغلامعنفعقوالجاريةاعنتعقولاالغلامعنتعقاليهودإن

لكميولدفلا؟سحرتكمقداليهودإن

سابعهيومبكبشعنهوعقبالعاليةولدتإبراهيمأتمأن
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ذكرهمواضعالأثراوالحديثطرف

093الرجليرىمامنامهافيترىالمرأةعنععبالنبيئسألتسليمأمأن

334!كشم!ماللهرسولليوأشهدغلاما،ابنيانحل:لهقالتبشيرامرأةأن

093لماءافأبصرتاحتلمتإذاالمرأةتغتسلمجطهلاللهلرسولقالتامرأةأن

303قلبهطهرحين!يرالنبيئختنجبريلأن

114يبلغولمصغيرلهبابنفجاء،تسلمأنامرأتهوأبت،أسلمجدهأن

614!ك!مالنبيفأتت،عظيمبكبشعنهتعقأنأرادتأمهولدتهحينحسناأن

368أربعينأمهبطنفييجمعادمابنحلقإن

174وعبدالرحمنعبداللهالاسمونعم،وهماملحارثا:لكمالاسماءخيرإن

172الله!كشحعبداللهرسولفسماه،الحباباسمهكانرجلاأن

336حجرهفيوأجلسه،فقبله،لهبنيفجاءعئالنبيمعجالساكانرجلاأن

41لهابنومعه!شييدالنبييأتيكانرجلاأن

188!كشحاللهرسولأتواالذينالنفرفيكان،أصرم:لهيقالكانرجلاأن

917السائب:قالواهذا؟"سميتم"ما:فقال،بغلامتيأع!يماللهرسولأن

15والعقعنهالاذىووضعسابعهيوملمولودابتسميةأمريك!نراللهرسولأن

541وتصدقفحلقاسابعهمايوم،لحسينولحسنابرأسأمر!شم!ماللهرسولأن

274،281ختنتإذا:فقالتختنختانةأمر!ي!اللهرسولأن

114وأمهأبيهبينغلاماخيرمجنرراللهرسولأن

157عليهيصلولمإبراهيمابنهدفن!شم!ماللهرسولأن

15كبشينبكبشينلحسين1والحسنعنعق!يراللهرسولأن

1.5،6149كبشاكبشالحسينو]الحسنعنعق!م!راللهرسولأن

662-1كبشينلحسين1والحسنعنعقمج!رواللهرسولأن

423زينببنتأمامةحاملوهو،يصليكانع!يماللهرسولأن

017برةيسمىأننهىجم!مرواللهرسولان

017،188،291زينب!ك!حالنبيفسماهانفسهاتزكي:فقيلبرةاسمهاكانزينبأن

276سارةفغارت،منهفحملتأصابها،لابراهيمهاجروهبتلماسارةأن

96سلمناالان
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ذكرهمواضعالأثراوالحديثطرف

186نبياسماسمهمنهمكلالولد،منعشرةلهكانطلحةأن

503محمداوسماهمأدبةلهوجعلسابعهيومجمزالنبيختنالمطلبعبدان

937ترجمأنبهافأمرأشهر،ستةفيولدتوقدبامرأةأتي!هعفانبنعثمانأن*

916وبركةفلحونافعايسمواأنأمتيأنهىاللهشاءإنعشتإن

916فلحوونجيحارباحايسمواأنأمتيلانهيناللهشاءإنعشتإن

124ل!ههعلي=العقيقةرجلالقابلةعطىعلتان*

378-937برجمهاعمرفهمأشهر،لستةولدتقدبامرأةتياعمرن*

422إليهانظروا:فقال،شعرهفيجاريةابتهرعارمإليهرفععمرأن*

441لحسينواالحسنرأسحلقتفاطمةأن*

49كبشاكبشالحسين1والحسنعنذبحتفاطمةأن*

268السابعيومولدهاتختنكانتفاطمةأن*

915صديقوهو،رضاعهتتممرضعالجنةافيإن

382حبانبنوهرم،الضحاك=سنتينأمهيطنفيأقاممنهماواحدكلأن*

172لماءاوسواسفاتقوا،الولهان:لهيقالشيطاناللوضوءإن

161ورحماذمةلهمإن

602اكعيهمحمد،اسمه:فقال!ك!م!مالنبيطلحةأتىولد،لماطلحةبنمحقدإن

037شيئايخلقأنوجلعزاللهأرادإذا،بالرِحمموكلاملكاأن

331أدبهويحسناسمهيحسنان

166لمطلب1عبدابنأنا،كذبلالنبي1أنا

183ادمولدسيدأنا

012الملاحمونبيالتوبةونبيئلحاشر1ووالمقفيوأحمدمحمدأنا

92لجنةافيكهاتينالخدينسفعاءمرأة1وانا

262،265عباسابن-يدركحتىالرِجليختنونلاوكانوا.مختونيومئذأنا

177!ابيسمانيهاسماأغيرلاقال،سهلانت

918عبيداللهوأنتمفاقبروه،انزلوا

593السحماءبنلشرياثفهووكذا،كذانعتعلىيهجاءتفانانظروها
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21القيامةيومبكمأباهينثيفاالاولاد،أمهاتانكحوا

631،412أسماءكمفاحسنواآبائكموبأسماءباسمائكمالقيامةيومتدعونإبمم

802بينكمأقسم،قاسمأناإفما

165لته1عبدأنتإنما

267منبهبنوهب-...الصبيانعلىلخفتهالسابعاليومفيذلكيستحمثإنما*

513الانثىبولمنويغسلالدكر،بولمنينضجإنما

422عفانبنعثمان-مؤتزرهلىاانظروا:فقال،سرققدبغلامأتيأنه*

014ابنتي:فقالت-جمع!مالنبيفأتت،تسلمأنامرأتهبتوأسلمانه

173فرعونبعملأفتيفييعملالوليد،لهيقال،رجلأفتيفيسيكونإنه

702بكنيتيوكنهباسميفسمهولدبعديلكسيولدإنه

277عمر-خفضتإذاشيئامنهأبقي:للخاتنةقالأنه*

151مالكبنانس=لثلاثةيسمىكانأنه*

182لحكمابيبأيكنونهسمعهمقومهمعالمدينةلىإع!يداللهرسوللىإوفدلماأنه

021أبوبكرة-البصرةأهلفأطعمجزورا،الرحمنعبدولدهعننحرأنه*

313ثوبهعلى!عفبالاللهرسوللىإالطعامجمللمصغيرلهابابنأتتنها

04متموأنا،فخرجت:قالت.بمكةالزبيربنبعبداللهحملتأنها

187قبلهملحينلصا1وبانبيائهميسمونكانواإلهم

272ظهرقدالختانملكأجدنيإ

347ذلك؟تفعللموس!اللهرسوللهفقال.تياموأعنأعزلإني

091ومشبروشبيرشبر:هارونولدبأسماءسميتهمنيإ

95،36الاذىعنهوأميطوادما،عنهاهريقوا

326الرحمةقلوبكممننزعاللهكانإنأملكأو

228922،ابراهيمالسراويلليسمنوأول،إبراهيمالضيفضافمنأول

69منهعضوكليجزئالنار،منفكاكهكانمسلما،أعتقمسلم[موئالما

69أعضائهمنعضوبكليجزىالنار،منفكاكهكانمسلمارجلاأعتقرجلايما

081الذهرغناءفيهماخلتانهاتان،وحلمسعد،بخبخ
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جالساتراهأينانظر:وقالرسولا،بم!ي!النبيئلىإالرومملكبعث

زرعةانتبل

حسنهوبل

حسينهوبل

محسنهوبل

بالقولموكلالبلاء

البصريلحسن=االواهبوشكرت،الموهوبفيلكبورك*

يغسللجاريةاوبول،ينضجالرضيعالغلامبول

يغسللجاريةاوبول،ينضجالغلامبول

وعليافاطمةإن:الخادمقالتإذيومابيتيفيلمجحاللهرسولبينما

الصلاةلىإبلالدعاهوقدالعصر،اوالظهرفيمجشررادلهرسولننتظرنحنبينما

بهأمرتمافانظرتحول

الرثيرضيماإلانقولولا،القلبويحزنالعينتدمع

الانبياءبكممكالرنيفاالولودالودودتزوجوا

بكممكاثرنيفإالولود،تزوجوا

وعبدالرحمناللهعبد:اللهلىإالاسماءوأحبالانبياء،باسماءتسموا

،00،2102بكنيتيتكنواولاباسمينسموا

الخميصةعبدتعسالذرهم،عبدتعسالدينار،عبدتعس

عكرمة.-حاملا.الدمفيهراتيومفكل،لحملابعدالحيضالارحامتغيض*

أبوالعالية-تلعنونهمثمالانبياءأسماءأولادكمتسمونذلكمنسراتفعلون*

رباجبيأبنعطاء=لجيرانافيوتهدى،وملجبماءوتطبخارابا،تقطع*

رباجابيبنعطاءعظم=لهايكسرولاجدولاتقطع*

عباسابن-سنةعشرةخمسابنناوجميطادلهرسولتوفي*

عباسابن=المحكمقرأتوقد،سنينعشرابنوأناعنيماللهرسولتوفى*

عمربنوعبداللهأناقبرهعلى،فكناغريباليصاحبتوفي*

حسبذاتامراةأصبتنئيإ:فقالبمشيط،النبيلىإرجبلجاء
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177اسمكما:فقال!هالخطاببنعمرلىإجهينةمنرجلجاء

214بابنييذهبأنيريدزوجيإناللهرسوليا:فقالتع!م!مالنبيئلىإامراةجاءت

0302..فسميتهغلاماولدتقدإنياللهرسوليا:فقالتع!النبيلىإامرأةجاءت

62واحدةتمرةغيرشيئاعنديتجدفلم،تسالنيلهاابنتانومعهاامرأةجاءت

152التمرالانصارحب

172شيطانالحباب

993زيدعلىدخلنافلما،المدينةلىإبنافمرسيرينولدسبعةونحنلوليد1بناحج

000191فسماهالصرماسمهوكانالمخزوميسعيدبنعبدالرحمنابنحدثني

352-353لاناثهمواحل،أمتيذكورعلىوالذهبلحريراحرم

631،213أسماءكمحسنوا

44،2،255281للنساءمكرمة،للرجالسنةالختان

814دينارالمحاكلمنخذ

96،176ءسهمكخرج

114لجرفياعمارة=سنينثمانأوسنينسبعابنوكنت،وعميأميبينعليخيرني*

76رجلفقاميحلبها؟""من:فقال،بناقةيومابميشالنبيدعا

346الخفيئالوادذلك

172خنزب:لهيقالشيطانذلك

152ولدحين!ماللهرسوللىإطلحةأبيبنبعبداللهذهبت

63فاطمةولدتهحينعليبنلحسناناذفيناذ!بناللهرسولرأيت

176فاولتطابابنرطبمنبرطبفأتينارافعابنعقبةدارفيكآنارايت

613الغلامبولويرشلجاريةابوليغسلفانهرشا،رشوه

417يفيقحتىالمجنونوعن،يحتلمحتىالصبيعن:ثلاثةعنالقلمرفع

412العقيقةرجلالقابلةعطيو،فضةبوزنهوتصدقيلحسيناشعرزني

143يحلق:قالالاذىعنهأميطوا:قولهعنهالبصريلحسناسئل*

58العقيقةعشعنالنبيسئل

923يختتنحتىلا:قال؟اللهبيتيحجاقلف،رجلعن!لخم!راللهرسولسألنا
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364وبصرهسمعهوشقوصورهحلقهللذيوجهيسجد

164،102عبدالرحمنابنكسم

96،176أمركمسهل

183اللهالسيد

936مسعودابن=بغيرهوعظمنوالسعيد،أمهبطنفيشقيمنالشقي*

172الصلاةفيوسواسهمنالعاصأبيبنعثمانإليهشكا

191غراب:قلت؟"اسمكما":ليفقالحنينا،ع!يراللهرسولمعشهدت

273مجاهد=اللهفطرة:اللهصبغة*

174ليولداللهرسوليا:فقال،معهوأنا!شيمالعبيئفاتىمزينةمنرجلصحمني

31أباهأحدهميلقى،لجنةادعاميصصغارهم

915إبراهيمابنهعلى!اللهرسولصلى

145شاةالحسنعنع!يماللهرسولعق

926الاملسبعةوختنهماوالحسينلحسناعنمج!ماللهرسولعق

6278،السابعيوملحسينوالحسناعنع!م!راللهرسولعق

57البصريلحسنا=سابعهيومواجبةالغلامعنلعقيقة1*

514لعشرعليهاضربوهمو،لسبعالصلاةأولادكمعلموا

256بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم

05،39،111،121شاةلجاريةاوعنمكافئتان،شاتانالغلامعن

7618،،05أوإناثاكنذكرانايضركمولاواحدةالانثىوعنشاتانالغلامعن

784.50،6،72،76،97،08601،بعقيقتهمرتهنالغلام

212عنيوجهكغيب

07بجميلةعاصيةاسمم!غير

07وشيطانوعتلةوعزيزالعاصاسمجم!مالنبيغير

183قتادةأشهر=التسعةفوق<>ومالزداد،السقط:الغيض*

038.=الولد.مننقصانوهوحملها،فيالدممنلحاملارأتما:لغيض1*

مجاهد
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51بمثلييصابوالم،أمتيقرطفأنا

182أبوشريجفانت

233الاظافرونقليمالشاربوقكروالاستحدادلختاناخصت!:الفطرة

334حقعلىإلاشهدلاهـانيهذا،يصلحفليس

336بينهماعدلتفما

183سيدناأنتفقلنا:ع!يراللهرسوللىإعامربنيوفدفي

401لجنةافادخلهمحداليفيحد

35الشهيدبنحبيب؟=العقيقةحديثسمعممن:لحسناسل:سيرينابنليقال*

263265،عباسابن=مختونأوختينناجم!بواللهرسولقبكز*

326جالس!التميميحابسبنالاقرعوعندهعلي،بنالحسنيك!ييماللهرسولقبل

542،57،2392البصريلحسنا=...الاسودالناس!ط!اللهرسولمعأسلمقد*

623نعمفقالوا:؟صبيانكمتقبلونفقالوا:-لجي!اللهرسولعلىالاعرابمنناس!قدم

233عباسابن-...فيخمس،بالطهارةابتلاهبكلئمز(إنزهمريهنتلىذ>وا:قوله*

3337"82ل!هعلي=وأدبوهمعلموهم(هلي!ناراوانفسكم>قو:قوله*

قتادة=..كتبالتيالرخصةابتغوا:قال(لكغاللهكتبما>واتتغوأ:قوله*

عباسابنالقدر=ليلة:قال<لكغاللهيكتبما>واتتغوا:قوله*

زيدابن-لجماعاهو:قال(لكغللهما!تب>واثتغوأ:قوله*

مجاهد،عباسابنالولد=هو:قال(لكماللهصتبماتتغو>و:قوله*

328البصريلحسنا.=.اللهبطاعةمروهم(هلي!ناراانفس!و>فوا:قوله*

393عباسابن=..الرِجلصلبيريدوألترالمب(الف!لبجمؤمنيخرج>:قوله*

804عطاء-شدةبعدشذةجمؤ<عنطثقا>لزفي:قوله*

704زيدوابنجبيرابن.-بعدهالاخرةفيلتكوننطبؤ(عنطئقا>لتزكبن:قوله*

332لحسنا.=.زوجتهمنالعبداللهيريأن(اغائض>قزة:قوله*

083عباسابن=.اشهر.تسعةعنتنقصما(الأزحام>وماتفيض:قوله*
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البصريلحسنا-سقطمنكانما(آلازحام>وماتغينر:قوله*

مجاهد.=.ذلككانأشهرتسعةعلىزادتإذا(>وماتزداد:قوله*

البصريلحسناأشهر-لعشرةتلدلمرأة1<>وماتزداد:قوله*

تجوروا"لا"أن:قال(تعولو(>الم:قوله*

..وقتادةلحسنواعباسابن-تميلوا"لاأن"(:تعولو(>أ،:قوله*

عباسابنسؤدده-كملالذيالسيد:قال>الصمد(:قوله*

الشيطانيستجريننبمولاقولكمببعضأوبقولكمقولوا

بيتيأهلعنفتنحيقومي

لا:قال؟حج()الاقلفأله:لعكرمةقيل

القاسمبيبأأحديتكنىأنيكرهسيرينابنكان*

الاضحية()جلدلانفسهمفيبيعونهإليهميدفعهعمرابنكان*

الصبيئفقبض،طلحةأبوفخرج،يشتكيطلحةلابيابنكان

عمدالرحمن:ع!ماللهرسولفسماهعزيزا،لجاهلتةافيأبياسمكان

سابعهيومالصبييختتنأنيكرهالحسنكان

أياملسبعةابنهالرجليختنأنيكرهلحسناكان

عميرأبو:لهيقالأخليوكانخلقاالناسأحسن!النبيكان

وصورهخلقهللذيوجهيسجد:سجودهفيجمكيقولالنبيكان

لجزوراولدهعنيعقمالكبنأنسكان

عائشة=العقيقةدمفيقطنةيجعلونلجاهليةاأهلكان*

أسماء=بالمدينةللمهاجرينالإسلامفيولدمولودأولكان*

راكباسبعينفيبريدةفركبيتطير،لا!ي!اللهرسولكان

أصبحنا:يقولواأنأصبحواإذاأصحابهيعلمع!يماللهرسولكان

شاةشاةولدهمنلجواري1والغلمانعنيعقعمربناللهعبدكان*

ليبقىيكنلمولكننبيا،لكانبقيولو،مهدهملأقدكان

القاسمأبايكنىوكان،عائشةأختابنالاشعثبنمحمدكان*
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402بهايكنىالاشعثبنمحمدوكانلقاسم،1بايكنىعليبنمحمدكان

135الاضحية()جلدالبيتفيشيئاأومصلىيتخذونهوعلقمةمسروقكان*

358اوصالهتخلعتاللهعذابذكرإذاا!حلاداوداللهنبيكان

82611،إبراهيمبنمحمدبعصفولم=ولوبالعقيقةيومركان*

19البصريلحسنواقتادة-عقيقةلجاريةاعنيريانلاكانا*

514رأسهبحلقمرتإلاولدلهايولدلايكنرواللهرسولابنةفاطمةكانت

081وبلاءكرب*

53،78،97،8609.سابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهرهينةغلامكل

94رأسهويحلق،فيهويسمى،سابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهرهينةغلامكل

52143،ويدمى،ويحلق،سابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهمرتهنغلامكل

232الناسعلىراعفالامير،رعيتهعنمسوولوكلكمراعكلكم

15،85بدمهارأسهولطخشاةذبحغلاملاحدناولدإذا،لجاهليةافيكتا

316صدرهعلىفبالا،والحسينلحسنبافجيء،!ك!ييهالنبيئخادمكنت

193593،فقالاليهود،أحبارمنحبرفجاء!اللهرسولعندقائماكنت

803زرعلائمزرعكابيلككنت

174سليمانأبيبنحماد.-.؟.وميكائيلبجبريلتسمىرجلفيتقولكيف*

61،6699،،47العقوقأحمثلا

301شيئااللهمنعنكمأغنيلا

401شيئااللهمنلكماملكلا

178اللهشاءإنطهوربأس،لا

042،94،295،2،287928عباسابن-الاقلفذبيحةتؤكللا*

04،2287عكرمةالاقلف=ذبيحةتوكللا*

124عمر=الموسىعليهجرتممنإلاالجزيةتاخذلا*

611بدرهمأعطاكهولوتأخذهلا

502وكنيتياسميبينتجمعوالا

017منكمالبربأهلأعلمالله،أنفسكمتزكوالا
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917عبداللهولكن،السائبتسموهلا

168أفلجولانجيحاولارباحاولايساراغلامكتسمينلا

335بينهمتعدلأنالحقمنعليكلبنيكإنجور،علىتشهدنيلا

614الورقمنبوزنهتصدقيثم،رأسهشعراحلقيولكنبشيءعنهتعقيلا

84الورقمنبوزنهفتصدقيرأسهشعراحلقيولكنتعقيلا

347348،الفارسليدركإنهبيدهنفسيالذيفوسرا،أولادكمتقتلوالا

363بحيضةتستبرأحتىحائلولاتضعحتىحاملتوطالا

38العقوقاللهيحبلا

923يختتنحتىاللهبيتيحجلا

35-1352ديوثلجنةايدخللا

624تيوفتافتاي:وليقل،وأمتيعبدي:أحدكميقللا

72أختانأوبنتانأو،اخواتثلاثأو،بناتثلاثلاحديكونلا

191مسلمأنتبللا،

153المنذراسمهولكنلا،

033صاعبنصفيومكليتصدقأنمنلهخيرولدهأحدكميؤدبلان

07نفسيلقست:ليقلولكن،نفسيخبثت:أحدكملايقل

71النارمنشديدبحظارحتظرت1لقد

293يه!اللهنيأتاحتىمنهبشيءعلمليوما،عنهسألنيالذيعنسألنيلقد

804العاصبنعمرو=ثلاثأحوالأي،ثلاثطبقاتعلىكنتلقد*

346348،وفارسالرومفيفنظرت،الغيلةعنأنهىأنهممتلقد

171عمرالاجدع=بنمسروق:قلتأنت؟من:فقاللخطابابنعمرلقيت*

091العاصياسمهوكان،مطيعغيرقريثرعصاةمنالإسلاميدركلم

212وقعلهاسمهفكرهعيهمالنبييديبينوقف-حمزةقاتل-وحشيأسلملما

96175،وفاضحمخزفقالوا:اسمهماعنفسألجبلينلىإمسيرهفي!نتهى1لما

803خرصهاتلقيلمرأةاجعلت،الصدقةعلىالنساء!ك!النبيئحرضلما

181ليبايعمطيعابنعبداللهقام،نفسهلىإالزبيرابندعالما*
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ذكرهمو[ضعالأثرأوالحديثطرف

187(هرون>جامخت:تقروونإبمم:فقالوانيسألونجرانقدمتلما

158المقاعدفي-شرواللهرسولعليهصلئىع!م!والنبيئابنابراهيمماتلما

186لجنةافيمرضعالهإن:ع!م!مالنبيقالإبراهيمماتلما

018كربلاء:اسمها؟فقيلعنسالبكربلاء،وأصحابهلحسينانزللما*

55081لها:قال!اللهرسولرضاعتسالهعبدالمطلبعلىالسعديةحليمةوقفتلما

091ابنيأروني:فقالىشروالنبيفجاء:قالحربا،:سميثهلحسناولدلما

33الليلةولدقد:وقالتمولاهاوكانلهبأباعمهثويبةبهبشرتع!م!م]لنبيولدلما

211شاتانالسنةبللا:عائشةفقالتجزورانحرناالرِحمنعبدامرأةولدتلما

327237،بيتيوأهلأناالنار،لىإلاإليكاللهم

114أبيهلىإفذهب،اهدهاللهم

014فأخذهاأبيها،لىإفمالتاهدها،اللهم

347والرومفارسضرضاراذلككانلو

902الكفربياللهيمحوالذيالماحيوأناأحمدوأنامحمدأنا:أسماءخمسةلي

302كنيتيوحرماسميأحللذي1ما

177،112المسيببنسعيدبعد-فيناالحزونةتلكزالتما*

41ماتاللهرسوليا1:قالو؟"فلانابنفعلما

61لجنةاادلهأدخلهإلاالحنبيبلغوالمالولدمنثلاثةلهيموتمسلمالناسمنما

92حجابالهكنإلايمتنأويبنحتىعليهنفينفقبناتثلاثلهيكونعبدمنما

92لجنةاأدخلتاهإلاوصحبتاهصحبهماماإليهمافيحسنابنتانلهيكونمسلممنما

61النارفتمسهالحنثيبلغوالمالولدمنئلائةلهيموتمسلممنما

51النارمنحجابالهاكانواإلاالولد،منثلاثةلهايموتامرأةمنكنما

932حسنأدبمنأفضلولداوالدنحلما

43البصريلحسناحمار=وهوفارسمريدريكما*

293لمرأةامنيالرجلمنيفعلااجتمعافإذاأصفر،لمرأةاوماء،أبيضالرجلماء

093علاأيهمافمنأصفر،رقيقالمرأةوماء،أبيضغليطمالرجلماء

571،581،186شهراعشرستةبن1وهو!روالنبيابنإبراهيممات
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ذكرهمواضعالأثراوالحديثطرف

162،186لعاشننيمحمدبعديكونأنقدرولوصغير،وهومات

293يهودييا:قريشمنرجلفقال،اصحابهيحدثوهو!ك!يماللهبرسوليهوديمر

328014،413،لعشرعليهاواضربوهملسبعبالصلاةأبناءكممروا

72،761،839،121،143،،0094عنهوأميطوادماعنهفأهريقواعقيقتهالغلاممع

382اللهإلاالساعةتجيءمتىيعلملا:اللهالايعلمهنلاخمسالغيبمفاتيح

62النارمنسترالهكن،إليهنفأحسنبشيءالبناتهذهمنابتليمن

1،6،73.8459،99شاتانالغلامعنفليفعلولدهعنينسكأنمنكمأحبمن

238،248كبيراكانوانفليختتنأسلممن

234الشاربوقصوالاستنشاقالمضمضة:أوالفطرةالفطرةمن

502باسمييتسمىفلابكنيتيتكنىومنبكنيتي،يتكنىفلاباسميتسمىمن

256عتاسابنكفر=السنةخالفمن*

255منيفليسسنتيعنرغبمن

234السلفمنواحدغير=حنيففهوواختتنوحبئصلىمن*

62أصبعيهوضمهكذا.وهوأناالقيامةيومجاءتبلغا،حتىجاريتينعالمن

03لجنةادخلوزوجهنواواهنفكفهنأخواتأوبناتثلاثلهكانمن

72أختانأوابنتانأو،أخواتثلاثأوبناتثلاثلهكانمن

82لجنةادخلضرائهنوعلىلاوائهنعلىفصبربناتثلاثلهكانمن

82حجابالهكنيمتنأويبنحتىعليهنينفقبناتثلاثلهكانمن

51الجنةدخلأمتيمنفرطانلهكانمن

03جدتهمنوكساهنوسقاهنفأطعمهنعليهنفصبربناتثلاثلهكانتمن

892أحدسوأتييرولممختوناولدتأنياللهعلىكرامتيمن

992سوأتيأحديرلممختوناولدتنيأعزوجلربيعلىكرامتيمن

326يرحملايرحملامن

253257،منافليسشاربهيأخذلممن

71،83،84115،فليفعلعنهينسكانفاحبمولودلهولدمن

00063اليسرىأذنهفيقامواليمنىأذنهفيقأذنمولو؟لهولدمن
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ذكرهمواضعالأثراوالحديثطرف

331فليزوجهبلغفإذادبهواسمهفليحسنولد،لهولدمن

66،175؟اسمكماجم!م!د:اللهرسولفقالرجل،فقامهذه؟يحلبمن

57بريدةبنعبدالله=عنهيعقأنينبغيالاسلامفييولدالمولود*

102!ك!اللهرسولإليهفالتفت،القاسمبايا:بالبقيعرجلارجلنادى

181لجماجماديرالاشعثابنعبدالرحمنونزل،قرةديرلحجاجانزل*

21منيفليسبسنتييعمللمومن،سنتيمنالنكاح

147و]حدةنعلفيالرجليمشيأن!نهى

147لظل1والشمسبينالجلوسعنص!نهى

146القزععن!اللهرسولنهى

412بهفانطلقت،أمهبيدفأخذشئت،يهمابيدفخذأمكوهذهأبوكهذا

993ئابتبنزيدأخطا-فمالام،وهذانلام،وهذانلام،هذان*

156الرحماءعبادهمناللهيرحموإنما،رحمةهذه

093نعم:فقاللماء؟افأبصرتاحتلمت1إذالمرأةتغتسلهل

193أخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤهاعلاإذا،ذلكقبلمنإلاالشبهيكونهل

923يتركلاالاقلفأن:الصحيفةفي!اللهرسولسيفقائمفيوجدنا

441بزنتهفتصدقت،وحسينحسنشعر!ك!اللهرسولبنتفاطمةوزنت

441فتصدقت،كلثوممووزينبوحسينحسنشعرفاطمةوزنت

165سمك؟1ما:لهفقاللحجراعبد:يسمونفسمعهمقومجم!ب!دالنبيعلىوقد

692،792السرةمقطوع:يعنيمسرورامختونا!ك!اللهرسولولد

164،002كرامةولالقاسمأبانكنيكلافقلنا:،القاسمفسماهغلاممنالرجلولد

000102باسمتسميندعكلا:قومهلهفقالمحمدافسماهغلاممنالرجلولد

531،791إبراهيمبيأباسمفسميته،غلامالليلةليولد

93531،186،بتمرةوحنكه،إبراهيمفسماه!يخيمالنبيلىإبهفأتيتغلامليولد

383العوامبنعئاد=سنينلخمسرالدفيمعناةامرولدت*

51موفقةيافرطلهكانومن

177عمرفألفاهم-فأتاهم:قال.أحرقتهمفقدوأهلكمنزلكأدرك،ويحك*
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ذكرهضع1موالأثرأوالحديثطرف

68،176وصلحأمرنابردبكرأبايا

491النغير؟فعلماعمير!بايا

602بكنيتكوأكعيهباسمكأسقيهولدبعدكليولدإناللهرسوليا

033الولد؟حقفماالوالد،حقماعلمناقد!اللهرسوليا

542كسكرأهلمنأشياخالقي-البصرةأميريعني-الرجللهذاعجبايا

514فضةشعرهبزنةوتصذقيرأسهاحلقي،فاطمةيا

272العاصبنهشام=السيفعلىلهمصبرلاالقلفهؤلاءإنالمسلمينمعشريا*

293المرأةنطفةومنالرجلنطفةمن،يخلقكلمن!يهودييا

132عمرابنالاضحية(=)جلديهويتصدقيباع*

134وإبراهيمالشعبي-الاضحية()جلد..يبيعهولامنخلأوغرباللجلدبايبتاع*

514عطاء=الذبحقبللحلقبايبدأ*

132،135،136عمرابنالاضحية(=)جلديهويتصدقيبيعه*

00،368936اوخمسبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملكيدخل

8299،،58بدمراسهيمسولاالغلامعنيعق

47البصريالحسن-عقيقةلجاريةاعلىيرىلاوكان،نفسهعنيعق*

88البصريلحسنواقتادة=سابعهيومعنهيعق*

013البصريلحسنايه=يعملأنعلىوالاضحيةالعقيقةجلديعطيأنيكره*
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الأشعار*فهرس*

البيت

جأبالبطنأقمثأمأذلك

وجدتمااددهصنعبدائعلولا

كذبلاالنبيأن

كرمهأناديهحينااكنيه

حارجغيرزرتقدليتنييا

لعلنيالقدومأعيرونيفقلت

كاذبةغيريميتاحلفتنيإ

فتبتلىيقولأنلسانكاحذر

غناهمتىالفقيريدريوما

فانسلهاعنهعقةتحسرت

معشرإناالرحمنأخليفة

أموالنافيللهنرىعرب،

تمائميعلينيطتبهابلاد

تمائمهالشبابعقبهابلاد

لقبذاعينالنبأبصرتإنوقل

حجرهيبضلانكسفذاك

خصرهشديدكانونليلفي

عفاءعقيقتهمنعليه

الماءمستقذرفيالعجائبتلك

لمطلبعبداابنأنا

اللقبوالسوأة،ألقبهولا

دارجأوحباقدصبيام

ماجدلأبيضقبزبهاأخط

القمرجنىماإلاأغلفلانت

بالمنظقموكلالبلاءإن

يعيلمتىالغنىيدريوما

ابتقلابعدماجديذاخرىجتابو

وأصيلابكرةنسجدحنفاء

تنزيلامنزلاالزكاةحق

عقليأدركنيحينعنيوقطعن

ترابهاجلديمشأرضوأول

لقبهفي،فكرتإن،ومعناهلاإ

منظرهحديدالعرضمخرق

قمرهالزبانىبأطرافعض
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الصفحة

63

385

166

691

425

223

203

018

91

64

235

65

65

68،212
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*الأعلامفهرس*

الصفحةالعلمايممم

2346،03،355،367،385493،،501،141،162،168،183ا!فيادم

،451،551،571،581،951،016،611،162،186!النبيابنإبراهيم

791

611التيميإبراهيم

،32،22223،24،225،22،226،227،228922،ا!فيالخليلإبراهيم

،233،23744،246،253،245،258،2،268926،

،027،274،276،281303

928317،،402النخعيإبراهيم

1،31213صالحبيأبنإبراهيم

93531،186،الاشعريموسىأبيبنإبراهيم

48،2925يحبىأبيبنإبراهيم

191-المنذربنإبراهيم

64،67ئورأبو،الكلبيخالدبنإبراهيم

923مهاجربنإبراهيم

227ميسرةبنإبراهيم

903إبليس

248حاتمبيأابن

68186،40،250،2702،خيثمةابيابن

121مليكةأبيابن

237لحنبلياالشريف،موسىابيابن

702نيالاصبهاابن

20،3804الاعرابيابن

02،524الانباريابن
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الصفحةالعلم[سم

992لجاروداابن

46الرقاعابن

278الصباغابن

،39111،211،021،121،137،،74،8719،،3454،15،95،المنذرابن

091،،92394،2،267268،،382413

392الحنبليتميمابن

926292،1،32362،،471،561،212(الاسلامشيخ)شيخنا،تيميةابن

76272،الطبريجريرابن

212جنيابن

11،334حبانابن

461،167حزمابن

،72،75،76،8849،59،211،511،،65،6667،،63،46عبدالبرابن

421،431.541،451،561،571،621،176،263،692،

79،2503

472،336عدكبابن

146عقيلابن

012فارصابن

02قتيبةابن

927كجابن

53،58،916،017،171،513ماجهابن

56ميادةابن

323عفراءابنا

091،263السبيعيإسحاقأبو

188ل!هأسيدابو

277318،تيميةابنالبركاتأبو

الصائغأحمد=لحارثاأبو
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الصفحةالعلماسم

الصائغأحمد-لحارثاأبو

013راهويهبنإسحاقبنعليبنلحسناأبو

416الكلوذانىلخطاباأبو

631،412ل!بهالدرداءأبو

82،961،502لمكياالزبيرأبو

ذكوانبنعبدالله=الزنادأبو

316ص!النميمولى،السمحابو

892الطبريالطيبابو

423الربيعبنالعاصأبو

الرياحيمهرانبنرفيع=العاليةأبو

113لازهرياالعباسأبو

992عساكرابنالقاسمأبو

103النسابة،الزيديالقاسمأبو

912العنبريالمثنىأبو

255-ليلهذاأسامةبنالمليحابو

923النهقيهالنضرأبو

424لهيثماأبو

512!69!هالباهليأمامةأبو

2414!023،55!هالانصاريأيوبابو

93153،موسىأبيبنبردةأبو

61،923،942ل!نهالاسلميبرزةأبو

68،176،971.181،591،235لظهالصديقبكرأبو

،82،49165،916،172،185،091،30،2502،شيبةأبيبنبكرأبو

60،2414

012عياشبنبكرأبو

لحارثابننفيع=بكرةابو
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أبو

أبو

ابو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

ابو

ابو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

الصفحةالعلماسم

323جهل

القيسىغلاقبنخالد-حسان

291الساعديحميد

237،2851،31،317،362164،184،024،ثابتبنالنعمانحنيفة

التميمىديناربنخالد=خلدة

،3615.25.53،61،0،7،77،83،8679،،21نيالسجستاداود

،1،701،011،131،921،581،631،961،071ة1

821،183،981،891،302،502،60،2412،222،

522،238،،27551،391،34،32،32847،3014،

134،814

591د!هالغفاريذر

6،384،16،641،451!هرافع

803زرع

37133،،51،27!هلخدري1سعيد

القرشينافعبنطلحة=سفيان

155القينسيف

8699،011،511،134،137،288،413،حمدأالامامصاحب،طالب

93!هالأنصاريطلحة

]لشيبانيمخلدبنالضحاك-النبيلعاصم

سلأمبنالقاسمعبيد-

012مسعودبنعبداللهبنعبيدة

393المثنىبنمعمرعبيدة

372دله1عبدبنعتبة

يومنبنحيعتبانة=

491أنسأخوعمير،

322423،الانصاريقتادة
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الصفحةالعلماسم

174الشاميقتادةأبو

211كرزأبو

33ع!م!مالنبيعملهب،بو

91العفاريمالكأبو

113زيادبنمحمدأبو

49معمرأبو

93531.186.012،!الاشعريموسىأبو

العامريمالكبنالمنذر=نضرةأبو

عمداللهبنأحمدالاصبهاني=نعيمأبو

!222،232!391!881!31،61،71،82،15.06،49،671!ههريرةأبو

522،622،722،233.6،32114،214

الراسبيسليمبنمحمد=هلالأبو

451لحجاما،البياضيهندأبو

164الجشميوهبأبو

418حنيفةابيصاحب،يوسفابو

الكلبيخالدبنإبراهيمأبوثور=

172ل!هكعببنبيا

45،57.0،6،78701،221،231،132أحمدالإمامصاحب،الاثرم

،78،9709،89،011،221،132،حمدأصاحب،لحارثاأبوالصائغأحمد

133،135،514

174لحارثابنأحمد

82لحسنابنأحمد

54،77134،القاسمبنأحمد

131نحمدبنأحمد

،3146،48،0،5.54،55،56.570،661،،11،12،41حنبلبنأحمد

،64،65،73،76،77،78،97.08،86،88،980،9،89

472



الصفحةالعلماسم

99،101،201،701،801،011،511،181،221،231،

261،271،281،921،013،132،133،134،135،136،

137،431،441،151،891،202،012،222،28،20،23

،231232،234،236،238،923،042،44،2542،152،

58،263،2266،،267،268،2770،28،281،284،287

،288،928392،592،1،314.315،31،323.334،335

.347،358،362،368.372،383.893134،414،514،

184،914،024

113الرباطىسعيدبنأحمد

248سنانبنحهد

928أبوالسمح،ثابتبنعبداللهبنأحمد

792نيالاصبهاأبونعيم،عبداللهبنحمدأ

503أحمدبنمحمدبناحمد

792الخطيبخالدبنمحمدبنأحهد

137مطربنمحمدبنأحهد

65الانطاكيهاشمبناحمد

942يونسبنأحهد

892،424الازهري

188أخدريبناسامة

402حفصبنأسامة

347!هزيدبنأسامة

255الهذليعميربنأسامة

32522،46،2268،926،ا!إسحاق

،75،76،88،9810،201،3113،.64،56راهويهابن،إبراهيمبنإسحاق

21،3913

97413،أحمدصاحب،إبراهيمبناسحاق

473



العلماسم

الكوسجمنصوربنإسحاق

هانئبناسحاق

يونسبنإسرائيل

ا!نيإسرافيل

عنهااللهرضيالصديقبكرأبيبنتأسماء

عنهااللهرضييزيدبنتأسماء

اليكللاإسماعيل

عليةابن،إبراهيمبنإسماعيل

اويسبيأبنإسماعيل

خالدأبيبنإسماعيل

أميةبنإسماعيل

الشالنجيسعيدبنإسماعيل

عامربنأسود

أشهب

أصرم

الاصم

الاصمعى

هرمزبنعبدالرحمن=الاعرح

الاعمش

ه!حابسبنالاقرع

الخزاعيةالاسودأم

عنهااللهرضيلحارثابفلبابةالفضلأم

عنهااللهرضيبردةأم

زرعأم

عنهااللهرضيسلمةأم

عنهااللهرضيسليمأم

47

الصفحة

،132،134،136،288134

،54،57232

091

،173431

04،491

347

،19،99،225،268،926276

،024،288422

602

162،186

422

08،128

021

173

07،918

28

،6364

916،891

326

924

315

156

803

،931326،893

،93093



الصفحةالعلم[سم

281عنهااللهرضيعطيةام

313محصنبنتقيسأم

05.39،59،111،211،4،31513عنهااللهرضيالكعبيةكرزأم

414عنهااللهرضيطالبأبيبنعليبنتكلثومأم

04حنبلبنحمدولدام

423عنهااللهرضيزينببنت،العاصأبيبنتأمامة

203القيسامرو

152سيرينبنأنس

،26،931،6012،912،541.151،521،531،،11،16لههمالكبنأنس

541،491،،892،992،3360،93893

226،227،228،236،317418،الاوزاعي

804معاويةبنإياس

49السختيانيأيوب

72بشيربنايوب

58،82932،العاصبنسعيدبنعمروبنموسىبنايوب

إسماعيلبنمحمد=البخاري

951،186لههعازببنالبراء

071،881،291برة

68،7567،.46،15،58لهلهالاسلمىالحصيببنبريدة

81183.المفضلبنبشر

932يوسفبنبشر

334أبوالنعمانلله،الانصاريسعدبنبشير

44،358،31،36،363،367،3734،3799،3104،504بقراط

423ل!هالحم!ثيبلال

يساربنعبدالله-البهي

475



الصفحةالعلماسم

،84،49111،461،521،951،174،،28،3647،1.553.58،البيهقي

20،24،22،238.9235،25،926.033،331،336.378422

81،82،86،39،69،023413،.3694،05،15.53،الترمذي

151،521،531.358البنانيثابت

912مالكبنأنسبنعمداللهبنثمامة

193،593،793893،!النبيمولى،ثوبان

33لهبأبيمولاةثويبة

061الجعفيجابر

9230،24.287،288928،زيدبنجابر

291،033سمرةبنجابر

111،164،916،00،210،250،2926ظهعبداللهبنجابر

543جالينوس

173،471،69.230،340،3377ا!قيجبريل،جبرائيل

902مطعمبنجبير

346عنهااللهرضيالاسديةوهببنتجدامة

16حازمبنجرير

10،2402لحميدعبدابنجرير

إياسبنسعيد-الجريري

201،123،135الحارثبنجعفر

014،114الانصاريسنانبنرافعبنعبداللهبنجعقر

227عونبنجعفر

97132،133،151،251،النيسابوريمحمدبنجعفر

124144،،49011،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر

403نصيربنمحمدبنجعفر

231المزيالدينجمال

67،68177،112،الحرقيشهاببنجمرة

476



الصفحةالعلماسم

0،7918جميلة

664،22426،الجوهري

278،927لحرميناإمام،الجويني

173مسكينبنالحارث

76يزيدبنلحارثا

النيسابوريعبداللهبنمحمد=الحاكم

172الحباب

35الشهيدبنحبيب

255أرطاةبنلحجاحا

181الثقفييوسفبنالحجاح

368،9360.37،371،372388،أسيدبنحذيفة

012!هاليمانبنحذيفة

66،07175،918،091،112،حرب

378الديليالاسودأبيبنحرب

238152،274،،135.222الكرمانيإسماعيلبنحرب

03عمرانبنحرملة

332حزمبيأبنحزم

177،188،112وهببيأبنحزن

،74،75،76،78،97،8809،،3452،53.57،،9،91البصريلحسنا

19،39،012،013،431.،23714،254،294،2257،

266،،267،268.287،288،928،89299،21،31،328

،332381

992عرفةبنلحسنا

013الجوهريعليبنالحسن

477



الصفحةالعلماسم

36،37،48.510،6،61،62،87،49،59،!هطالبأبيبنعليبنالحسن

111،441،451،461،091،،926316،

،326327

103الزيديأبوالحسن،الحسنبنمحمدبنالحسن

82مكرمبنالحسن

124فلدبنحسين

36،48.51،06،61.62،87،49،59،!هطالبأبيبنعليبنالحسين

111،124،144،451،146،،926315،

،316327

002عبدالرحمنبنحصين

04،2287الحوضىعمرأبوعمر،بنحفص

412غياثبنحفص

8128،عبدالرحمنبنتحفصة

121الصديقبكرأبىبنعبدالرحمنبنتحفصة

0،7918لحكما

عتيبةبنالحكم

917السعديّةحليمة

174سليمانأبيبنحماد

04،602أبوأسامة،أسامةبنحفاد

113درهمبنحفاد

83521،1،31893،،13سلمةبنحفاد

212عبدالمطلببنحمزة

891،00،2102لطويل1حميد

60،2702زنجويهبنحميد

172عبدالرحمنبنحميد

27421،لحميديا

478



الصفحةالعلماسم

،570،6،78011،221،126.،45،56إسحاقبنحنبل

131،431،،22504،2،267،287288

51،2،385493لسلام1عليهاحواء

03المصريأبوعشانةيؤمنبنحي

185التميميحلدةأبودينار،بنخالد

792سلمةبنخالد

002الواسطيعبداللهبنخالد

31القيسىأبوحسان،غلاقبنخالد

214الخرقي

242بيلخطاا

892،303403،ثابتبنأحمد،البغداديلخطيبا

،7709،89،701،011.511،261،281،921.،04،56.57الخلال

013،132.135،137،431.151،231،152،266،277،0،28

287،928

191عبدالرحمنبنخيثمة

822،792،892الدارقطني

853ا!فيداود

937هندأبيبنداود

914الظاهريالاصبهاني،عليبنداود

58قيسبنداود

31السمانأبوصالحذكوان

191مسلمبنترائطة

402الزهريحفصبنراشد

235النميريالرِاعي

014،114!هالأنصاريسنانبنرافع

91المفسر،أنسبنالربيع

947



العلماسم

نافعبنالربيع

عبدالرحمنأبيبنربيعة

الرياحيالعاليةأبو،مهرانبنرفيع

عبادةبنروج

سليمانبنالريبع

ه!العوامبنالزبير

بكاربنالزبير

الزخاج

زرعة

زائدةبيابنزكريا

يحعىبنزكريا

مسلمبنمحمد=الزهري

سلمىابيبنزهير

محمدبنزهير

أسلمبنزيد

ه!ثابتبنزيد

طالبابيبنعليبنتزينب

عنهااللهرضيزينب

السائب

والسلامالصلاةعليهاسارة

المراديأبوالعلاءلمسا

الجعدأبيبنسالم

أبوحفصتميمبنسالم

سعيدبنعبدالسلام،سحنون

السدي

هظعبادةبنسعد

048

الصفحة

182

116،144،145،236

185

358

202

186

154،402،262

02،393،423

07،918

091

137

،017،188

،923

،002

،9،91

63

26

84

93

91

17

27

28

02

49

92

42



العلم[سم

ه!معاذبنسعد

الاعشىسعيد

عروبةابيبنسعيد

حنبلبناحمدبنسعيد

165،177،185المسيببنسعيد

لجريريا،إياسبنسعيد

جبيرسعيدبن

المخزوميعبدالرحمنبنسعيد

مالكبنسعيد

منصوربنسعيد

يزيدبنسعيد

لحبابأبوايسار،بنسعيد

،36502،15،2،267268.الثوريسفيان

عيينةبنسفيان

المصيصيالفزاريمحمدبنسفيان

الذيالأبيبنسلم

ه!الضبيعامربنسلمان

محارببنسلمة

النبى!مولاةسلمى

أرقمبنسليمان

المغيرةبنسليمان

حرببنسليمان

داودبنسليمان

شرحبيلبنسليمان

أبوزميلالحنفيسماك

481

الصفحة

042

27

،56،57024

،188،121،225،226،227

331

،262،263،038381،704

191

384

،931332

183

391

،2031،31،317،932،331

،382393

،270،02،267311،368

892

245

،94،7281،143

181

917

153

893

263

53



الصفحةالعلماسم

033حرببنسماك

،52،53،57،72،78،97.860،9،39431،151،،94ل!هجندببنسمرة

521،571،168

153الساعديسعدبنسهل

72صالحأبيبنسهيل

96176،عمروبنسهيل

185،20،2402السهيلي

203محمدبنسيف

إدريسبنمحمد=الشافعي

سعيدبنإسماعيلالشالنجي-

191ا!فيهارونبنشبر

138شبرمة

191ا!ورهارونبنشبير

2892،عمارابيشداد

44،2281ل!هاوسبنشداد

331سعيدبنشداد

92سعدبنشرحبيل

182هانئبنشريح

593السحماءبنشريك

9263،الحجاجبنشعبة

571،016،171،177،091،236الشعبي

226503،حمزةبيابنشعيب

012ابووائل،سلمةبنشقيق

0،7918شهاب

177الحرقيضرامبنشهاب

16فيا!ورشيث

482



الصفحةالعلماسم

0،7918شيطان

،31،57،970،9،89011،122،431،441،حنبلبنأحمدبنصالح

151،،267،028134،514

57حبانبنصالح

892جزرةمحمد،بنصالح

191الصرم

358محرزبنصفوان

302شيبةبنتصفية

992103،عبدالمطلببنتصفية

05،49النبيلأبوعاصم،الشيبانيمخلدبنالضحاك

423المفسر،مزاحمبنالضحاك

202،233كيسانبنطاووس

412لحاقظاأبوالقاسم،نيالطبرا

186.502!هعبيداللهبنطلحة

916القرشيأبوسفيان،نافعبنطلحة

،6281،،21،51،91،1،2،2646،05،58عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشة

،82،87،88،9839،59،111،211،137،

571،581،491،30،22،03،803431،

،322،326،362،382،3840،93،193

893

0،7918العاص

13،012بهدلةابنالنجود،أبيبنعاصم

63عبيداللهبنعاصم

091العاصي

0،7188عاصية

111الاحولعامر

483



الصفحةالعلماسم

932عامرأبيبنعامر

368936،بوالطفيل،واثلةبنعامر

383العوامبنعباد

52،2248الدوريعباس

65أحمدبنالعباس

692792،ظهعمدالمطلببنالعباس

227أبومسهرمسهر،بنعبدالأعلى

165لحجرعمدا

014،114الانصاريسنانبنرافعبنعمد[دتهبنجعفربنلحميدعمدا

211!هالصديقبكرأبيبنعمدالرحمن

52.021الثقفيبكرةأبيبنعمدالرحمن

552عمرةأبيبنعمدالرحمن

181الأشعثبنعبدالرحمن

792لحممىاايوببنعمدالرحمن

76جبيربنعبد]لرحمن

9،704زيدبنعمدالرحمن

293مسعودبنعمداللهبنعبدالرحمن

403البصريعيينةبنعمدالرحمن

316مهديبنعمدالرحمن

15،49،223،522الأعرجهرمزبنعمدالرحمن

233238،،26،03،85912،541،172،174،الصنعانيهمامبنلرزاق1عبد

41لوارث1عمدبنعبدالصمد

402الأوديعمد[للهبنعمدالعزيز

502الجزريعمدالكريم

231028،الهيثمبنلكريم1عبد

162،186أوفىأبيبنعبدالله

484



عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبد[لثه

دثه1عبد

عبدالله

عبدالله

دثه1عبد

لله1عبد

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

عبدالله

دثه1عبد

عبدالله

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

بن

الصفحةالعلماسم

145،157بكرأبي

62حزمبنبكرابي

04،152طلحةبي

،222228،،56011،221،231،261،013،171.حنبلبنأحمد

0،24،263،288413

191ابزىبنلحارثا

918جزءبنلحارثا

04،181،491!الزبير

183الشخير

62،03لمباركا

921لمثنىا

921لمحررا

57الحصيببنبريدة

471جراد

64،5،7232،522،622أبوالزنادذكو[ن

893!هسلام

203صتاد

11،3213طاهر

233كيسانبنطاووس

227الأسلمىعامر

،3754،15،16،49،59،971،،9،41،91،12،92!هعماس

481،233،923،042،442،942،452.552،652،

582،952،262،562،872،882،982،692،503،

9،320،331،339،370،3839،3423

522،622الأصبحيأبوأوش!اويس،بنلثه1عبد

33عبدالمطلب

485



الصفحةالعلماسم

8128،خثيمبنعثمانبنعبدالله

،54،59،123،132،134.135،461،163،188ل!هعمربنعبدالله

918،41،2،267،792،331،332914،422

12،152،918!نهالعاصبنعمروبنعبدالله

20،2302عونبنعبدالله

67414،لهيعةبنعبدادله

002المسنديمحمدبنعبدالله

302النفيليمحمدبنعبدالله

137العدنيعمرأبيبنيحىبنمحمدبنعبدالله

367،936.037،371،372293،،16،123ل!همسعودبنعبدالله

181!همطيبلبنعبدالله

336معاذبنعبدالله

67،82،8788،،58وهببنعبدالله

422ءالمقرييزيدبنعبدالله

581،951،061البهييساربنعبدالله

661،971.69،240،3503!النبيجد،لمطلبعبدا

،0.6،86،88101،701،011،181،123،126،128الميمونيعبدالملك

013،131،132،134،151،،266،277414

383الماجشونبنعبدالملك

238247""451"87111،137،،2858،جريجبنلملكعبد

403البجليعثمانبنعبدالواحد

49،111العنبريسعيدبنرث1عبدالو

41الحنفيبارقبنعبدربه

63رافعابيبنعبيدالله

018عتبةبنلثه1عبدبنعبيدالله

181طالبأبيبنعليبنعبيدالله

486



الصفحةالعلم[سم

146عمربنعبيدالله

63موسىبنعبيدالله

0،7918عتلة

172!هالعاصأبيبنعثمان

602شيبةأبيبنعثمان

937422،!هعفانبنعثمان

82عمربنعثمان

013اللبانبنأبوعمروجعفر،بنعمروبنعثمان

238،247،248925،جدهعنأبيهعنكليببنعثيم

422القرشيعجلان

62،64،203العوامبنالزبيربنعروة

0،7918،191عزيز

267287،،56،57122،126،عصامبنعصمة

53503.الخراسانيعطاء

،88،9889،201،111،541،951،061،228،،64رباجبيأبنعطاء

0،33،393804،423

124القرظيعطية

28مسلمبنعفان

176رافعبنعمبة

03!هلجهنيعامرابنعقبة

227إبراهيمبنعكرمة

9،0،21،649،04،2،2875،03،937381عباسابنمولى،عكرمة

191المسيببنالعلاء

135النخعيعلقمة

146الحسينابيبنعلي

487



الصفحةالعلماسم

241،134،451،091،70،2،923،3139،31،326!هطالبأبيبنعلي

،327،328،337،937114،414

184طلحةأبيبنعلي

156عياضبنالفضيلبنعلي

92المدينيبنعلي

4،22926للخمي1رباجبنعلي

372زيدبنعلي

311سلمةبنعلي

403المدائنيمحمدبنعلي

702هاشمبنعلي

234ياسربنعمار

114الجرميعمارة

441غزيةبنعمارة

0.0330،3403العديمابنالدينكمال،الحسنابيبنعمر

68916،171،177،185،591،11،2،277،281،!هالخطاببنعمر

،378،937142،422

383عبدادلهبنعمر

614نافعبنعمر

82نبهانبنعمر

87137،157،،58،62عبدالرحمنبنتعمرة

58،28لحارثابنعمرو

804!هالعاصبنعمرو

368ديناربنعمرو

932العاصبنسعيدبنعمرو

283،،47،15،1،6،73،81،83،84،85،87،59521شعيببنعمرو

5،31،328014

488



العلماسم

مرةبنعمرو

هرمبنعمرو

لحكمابنعوانة

مالكبنعوف

القاضي،السبتيموسىبنعياض

ا!عيسى

يونسبنعيسى

بكرةأبيبنعبدالرحمنبنعيينة

غراب

48،4911،،3646،عنهااللهرضيفاطمة

اللغويالفراء،

فرعون

أبونعيم،دكينبنالفضل

7770،،57زيادبنالفضل

عطيةبنالفضل

السينانيموسىبنالفضل

عياضبنالفضيل

خليفةبنفطر

قارون

أبوعبيد،سلامبنالقاسم

عبدالرحمنبنالقاسم

محمدبنالقاسم

مهديبنالقاسم

موسىبنعياض=عياضالقاضي

948

الصفحة

021

،923024،287

181

28،92

173،236

،187،922،253،385493

162

52،012

،07،918191

،1،124،144،145،268،326

327

02،424

172

،185091

،1011،144،277،928،414

033

031،312

156،891

92،602،702

172

،63،65،66،921،384422

293

46

336



الصفحةالعلماسم

،991،52.55،57،1،6،8819،39،912،04،2142،دعامةبنقتادة

48،2،273،287،288،313813

41إياسبنقرة

227حيويلبنعبدالرحمنبنقرة

332زلادبنكثير

02الكسائي

43!بهمالكبنكعب

393الكلبي

268383،،76،88918،091،سعدبنالليث

917المحاربيالمومل

541،161عنهااللهرضىالقبطيةمارية

،56،68،73،76،84،88،98،4959،211،131،،54،46أنسبنمالك

161،121،421،441،173،184،391،40،260،2،236

،268،284،317،323،937،383184،024

927الماوردي

9،273،038423،جبربنمجاهد

403زيادبنسليمبنمحارب

231المحاملي

091طالبأبىبنعليبنمحسن

316حليفةبنمحل

82611،التيميإبراهيمبنمحمد

40،2702الصديقبكرأبيبنمحمد

232الوراقهارونبيأبنمحمد

236،،76،88211،202،،18،64،56الشافعيإدريسبنمحمد

48،2952،،284،362،383184،024

87541،521،571،581،263،إسحاقبنمحمد

094



محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

حنيفة

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

محمدبن

الصفحةالعلماسم

113الطوسيأسلم

،81174.177،412،262،.3694،53،،61البخاريإسماعيل

263،4،319،32،332،3680،37593

87091،الصائغإسماعيل

287الاحمسيسمرةبنإسماعيل

402قيسبنالاشعث

302الاسديلحسنا

418بيأصاحب،نيالشيبالحسنا

الخلالشيخ،الحسين

الخزازالعباس

أبوكريب،العلاء

عطيةبنالفضل

السريأبيبنالمتوكل

لمنذرا

المثكدر

بشر

طالبأبيبنجعفر

غرزةبيأبنحازم

حاطب

دحيم

الشاميالانصاريسعد

وقاصأبيبنسعد

الراسبيهلالأبو،سليم

سنان

سيرين

194

،57،77،701

،03،002

،186

،402

،53،122،202،302

277

031

033

503

702

926

091

702

36

702

36

9

702

358

191

993



محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محملى

محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محملى

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

العلماسم

عبيداللهبنطلحةبن

العدويالحسنبنمحمدبنطلحةبن

الانصاريعبداللهبن

لحاكماأبوعبدالله،النيسابوريعبداللهبن

المصريلحكمابنعبداللهبن

سليمانبنعبداللهبن

نميربنعبداللهبن

الميمونيلحميدعبدابنعبدالمللنببن

الطنافسيعبيدبن

الخليليعثمانبن

القرشيعجلانبن

04،7السمسارعليبن

الحنفيةابن،طالبأبيبنعليبن

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبن

الترمذيلحكيماعلي،بن

الحجبيعمرانبن

عمروبن

الحمصيعوفبن

عيسىبن

قضيلبن

مالكبن

الباغنديسليمانبنمحمدبن

محمويهبن

294

الصفحة

402،502

003

28

،21،36،202،224،311

،314315،932

224

403

،186224

266

916،923

292

224،383

،5،701،123،143151،266

402،602،702

،49،59،111،124،144

145،402،268

،992003

302

87

912

503

82،191

602

792

932



الصفحةالعلماسم

،227228،،56131،172،،2646،الزهريشهاببنمسلمبنمحمد

.238،248،925.336383

113الصفاريحتىبنمحمد

028الكحاليحىبنمحمد

422حبانبنيحتىبنمحمد

20،2422يعقوببنمحمد

804الربيعبنمحمود

238خالدبنمخلد

66،67.84175،112،مرة

69السلميكعببنمرة

102الفزاريمروان

222،822،082لمروذيا

331،123،232لمروزيا

253السلامعليهاالبتول،مريم

183،002مسرهدبنمسدد

135،171الاجاعبنمسروق

012لمسعوديا

50،2331الفراهيديإبراهيمبنمسلم

2254،31،324،335،،13،16،17،163.167،168الحجاجبنمسلم

،346،368،593793

191،291رائطةأيو،مسلم

403زيادبنسليمبنمحارببنمسلمة

177،188حزنبنالمسيب

191ا!فيهارونبنمشبر

951،181الزبيربنمصعب

07918،المضطجع

394



الصفحةالعلماسم

183الشخيربنعبداللهبنمطرف

091مطيع

418ل!نهجبلبنمعاذ

41قرةبنمعاوية

542سليمانبنالمعتمر

21يساربنمعقل

233336،.260،3172،174،الازديراشدبنمعمر

187!هشعبةبنالمغيرة

226عبدالرحمنبنالمغيرة

402الضبيمقسمبنالمغيرة

393423.المفسر،سليمانبنمقاتل

651،182شريحبنالمقدام

552،268الشاميمكحول

917،203قيصر،الرومملك

0،7918المنبعث

531،188أسيدأبيبنلمنذرا

121الزبيربنالمنذر

183العامرينضرةأبو،مالكبنالمنذر

60،2702الثورييعلىبنلمنذرا

102المعتمربنمنصور

231،135الوليدبنمنصور

924عبيدبنتمنية

135،266أحمدصاحبيحى،بنمهنا

187ا!فيموسى

792المقدسيموسىبيأبنموسى

238طالبابيبنعليبنحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنإسماعيلبنموسى

494



العلماسم

حفصبنإسماعيلبنموسى

اللخميرباحبنعليبنموسى

ا!فيميكاثيل

عنهاادلهرضيالهلاليةلحارثابنتميمونة

لملكعبدا=حمدأصاحب،الميموني

عمرابنمولىنا

شريطبننبيط

النسائي

شميلبنالنضر

محمدبنالنضر

!نهبشيربنالنعمان

ه!لثقفي1أبوبكرة،كلدةبنلحارثابننفيع

قهمبنالننهاس

ا!سعلانوح

والسلاملصلاة1عليهاهاجر

ا!سعلاهارون

هامان

أبوشريحهانئ

هاننبنهانئ

يزيدبنهانن

هرقل

حبانبنهرم

هشام

الدستوائيهشام

القردوسيهشام

العاصبنهشام

594

[لصفحة

248،925

224،926

،173174

274

46،1،227،228،792332

228

12،51،53،411

224

932

،334335

،52012،303،403

28،92

162

161،276

091

172

182

091

165

272

382

07،918

502

013،893

272



الصفحةالعلماسم

137المخزوميسليمانبنهشام

04،172،203الزبيبربنعروةبنهشام

51،012،892،992372.بشيربنهشيم

593اميةبنهلال

52،55،56.570،24287.يحىبنهمام

912جميلبنالهيثم

227خارجةبنهيثم

91الواحدي

262الو[قدي

212حرببنوحشي

302ابوعوانة،اليشكريعبداللهبنالوضاج

41،20،250،2،923287لجزاحابنوكيع

721،173الوليد

226،227،2285،03317،مسلمبنالوليد

267منبهبنوهب

174ياسين

33ا!علايحى

053كثيرأبيبنيحى

316الوليدبنيحى

503العلافزيادبنايوببنيحى

144بكيربنيحى

35حمزةبنيحى

18خلفبنيحى

،62،82،87137،177،391،522،،54،58الانصاريسعيدبنيحى

،226،227236

224248،القطانسعيدبنيحى

694



العلماسم

محمدبنيحى

معينبنيحى

الليثييحىبنيحى

يعمربنيحى

حبيبأبيبنيزيد

الحباببنيزيد

شريحبنالمقدامبنيزيد

زريعبنيزيد

المزنيعبدبنيزيد

عبداللهبنيزيد

هارونبنيزيد

ا!فييعقوب

بختانبنيعقوب

كاسببنحميدبنيعقوب

عبيدبنيعلى

يعيثر

الغفارييعيثر

ا!ملايوسف

ماهكبنيوسف

موسىبنيوسف

عبيدبنيونس

794

الصفحة

924

225،248

51،012

423

918

191

،165181

92

،5882

153

013،021

32،246

31،54،151

،58،82336

75

،67175

67

246

،81،82121

028

892،992



والقبائل*والجماعاتالفرقفهرس*

الاسم

أسلم
حمدأاصحاب

الرأيأصحاب

مالكاصحاب

الاعراب

زهرةبنهشامال

الرسل،المرسلين،النبيينالانبياء،

لجاهليةاأهل

لجئةاأهل

لحديثاأهل

الكتابأهل

اللغةاهل

المدينةاهل

النارأهل

بنوإسرائيل

بنوإسماعيل

بنوالرشدة

بنو[لزنية

بنوسهم

بنوعامر

بنوقريظة

بنومغويّة

الصفحة

،68،96،176212

،77،08،237،931321

46

418

326

402

،51،1،31،016،161،922،023،253

0،2730،3،377378

،5899

141،367

،9459،248،317،793

،4719

02،393

46

367

244،034

244

07،918

07

68

183

042

918

894



لاسما

،64،06،39،131التابعون

لجهميةا

جهينة

لحرقةا

،272،643الروم

81،19،138،571،4،23السلف

الشافعية

02،64،06،39،131،061،952،81،391،3،323الصحابة

الصديقون

ابراهيمضيف

الظاهرية

،442،532،952الصلبانعباد،الصليبعئاد

عصية

غفار

،643فارس

العراقفقهاء

لوطقوم

مزينة

،5،173،274،924لملائكةا

لمنافقونا

لمهاجرونا

،452النصارى

272،،04،26،49،152،572،66،2672،682اليهود

994

الصفحة

12،931

031

177

،68177

34،934

4،2336

893

42،423

016

32

941

،27272

17،212

17،212

34،934

317

174

،43434

،91434

04،193

25،273

،27193



لمواضع*واالبلادفهرس*

الصفحةلموضعواأالبلد

عفرةأرض

البصرة

البقيع

تبوك

لحجازا

الحديبية

النارحرة

خراسان

خضرة

لظىذات

الشعب

الصلالةشعب

الهدىشعب

طابة

العالية

فاضح

قباء

القدوم

كربلاء

كسكر

مخز

المدينة

المقاعد

005

52،012

68

68

262

07

07

96

،222،223224

96

،04،182،291،391264



لموضعاوا[لبلد

مكة

منى

نجران

يثرب

الصفحة

263

187

291،391

05



الكتب*فهرس*

الكتاباسم

الفيلسوفلبقراطالاجنة

الترمذيللحكيمالاحتياط

للبخاريالمفردالادب

عبدالبرلابنالاستذكار

لبر1عبدلابنالاستيعاب

لبقراطالاغذية

المنذرلابنالاوسط

للواحديالبسيط

خيثمةبيأابنتاريخ

للبخاريالكبيرالتاريخ

البغداديللخطيببغدادتاريخ

للحاكمنيسابورتاريخ

الترمذيجامع

لعبدالرزاقلجامعا

للخلآللجامعا

حمدانلابنالرعاية

للسهيليالانفالروض

حمدأمسندعلىعبداللهزيادات

السنن

ماجهابنسنن

0،749،79،8داودبيأسنن

الاربعةالسنن

للبيهقيالكبرىالسنن

الصفحة

،358،993104

103

191

176

373

34

91

186،702

174،932

031

311

-023

174

،77،89151،18،1122،277

131

185

171

،313،334041،412

،58،916،017171،315

،15،916،017،182،188،918،302،502

602،041

225

152،918،926

205



الصفحةالكتاباسم

391النسائيسنن

278الصباغلابنالشامل

492الخطابلابيالهدايةشرح

63للبيهقيالإيمانشعب

912للجوهريالصحاج

334حبانابنصحيح

،61،94،53،177،186،188،00،241،2922،262البخاريصحيح

،263،332،335،382593

13،16،17،26،153،163،168،186،187،291،مسلمصحيح

،225،346،347،368،936093

،93641،251،531،671،188،291،002،222،،61الصحيحان

63،280،313،34،326،32،335،367093

تيميةابنالبركاتلابيالغاية

لبقراطالفصول

زنجويهلابنالادبكتاب

العديمابنالدينلكمال!النبيختانفيكتاب

طلحةبنلمحمدطالنبيختانفيكتاب

داودلابيلمراسيلا

68داودلابيلمسائلا

238الكرمانيلحربالمسائل

إسحاقبنلحنبلالمسائل

المسانيد

لحاكم"ا"صحيح]لصحيحين،علىالمستدرك

27،31،69،023،234،326،328،334،293014،أحمدمسند

091شيبةأبيابنمصنف

305

،102

،193

،233

042،

277

344

602

003

003

891،

،274

024

313

316

411،

191،



الكتاباسم

نيللطبراالكبيرالمعجم

قدامةلابنالمغني

مالكموطا

للجوينيالمطلبنهاية

الصفحة

،215033

413

66،67،16،1،144175،177،937

278

05



العلمية:الفهارسثانئا:

.العقيدة-

.القرانوعلومالتفسير-

وعلومه.لحديثا-

الققه.-

الفقه.أصولى-

واللغة.النحو-

وتربوية.طبيةنصائح-

متنوعة.ولطائفمتفرقات-





*العقيدةفهرساولا:*

المبحث

الربوبية:توحيد-

فإن؟الاطلاقعلىلربهوصففذلكالسيد،بأنهلىوتعاتباركالربوصف

لحقيقةاعلىالسيدفهو،يرجعونإليهالذيأمرهممالكهولخلقاسيد

سواهماعلىوايثارهومحبتهادلهمعرفةهيبالقلبتتعلقالتيالفطرة

:والصفاتالأسماءتوحيد-

ولابالاحدالتسميةيجوزفلابهالمختصة!هالربباسماءالتسميةتحرم

..بالرازقولالخالقباولابالصمد

لجبارباتسميتهميجوزلاكماوالظاهر،بالقاهرالملوكتسميةتجوزلا

الغيوبوعلاموالباطنوالاخروالاول!لمتكبروا

سؤددهكملالذيالسيد:الصمد

،المخلوقعنبمعانيهايخبرأنيجوزغيرهوعلىادلهعلىتطلقالتيالاسماء

الربعلىبطلقكماعليهيطلقبحيثالاطلاقعلىبهايتسمىأنيجوزولا

لىتعا

والثتاءالمدحعلىدالةنعوتاكانتلماورسولهوكتابهلىتعاالربأسماء

وفضلهوعظمتهالمسمىلجلالةالاسماءتكثيربابمنصارت

:("الألوهية"العبادةتوحيد-

لهالديندماخلاص،اللهلىإوالانابةالتوحيدمن،لايماناأصللملةا

واعتقادوأفعال!ل!أفومجموعةوهي،الدينهيلملةا

الايمانكدخولالملةفيالاعمالدخول

والتتدليف:الحخبناقامة-

بهمنذرفهوفهمهمنوتمكنالقرانبلغهمنكل

يعقللممنامتحانعلىتدل!ونحوهموالمعتوهينالاطفال!امتحان

الاخرةفيليستالدنيافيالبالغغيرعلىالاحكامترتيبعدم

705

الصفحة

183

234

182

182

184

184

902

246

258

258

416

416

416



الصفحةلمبحثا

417والانباتالاحتلام:أمرانالبلوغاعتبارفيالنبارعاعتبرهالذي

14-1849الغلامبهيبلغالذيالسنفيوالخلافمعتا؟؟سنللاحتلامهل

-042422اعتبارهفيوالخلاف،بهلمقصودواللبلوغالانباتاعتبار

الشفاعة:-

301الشفاعةجهاتمنليستللوالدالولدشفاعة

301واخلاصهتوحيدهمنلهالمشفوععملعلىموقوفالشفاعةفياللهإذن

301بوةولابنوةولابقرابةمستحقةليستومنزلتهاللهعندوقريهالشافعمرتبة

والقدر:القضاء-

ومنتهيةعليهجاريةالقدريةاللهأحكامكانتالثلاثالطلماتفيوهوالانسان

إليه

693قدرهابأسبابذلككل،لمصيبةواوالاجلوالرزق،والسعادةالشقاوة

سلبهشاءوإذا،اقتضاءهفيهجعلاللهشاءإذبل،لمسببهموجبغيرالسبب

693اقتضاءه

693مدبرلامدبر،حاكملاعليهمحكوممتصرف!،لافيهمتصرفالسبب

الاخر:اليوم-

034-427أوعذابهمتنعمهمحينلىإتهمممابعدمنالبرزخأهلأحوال

043الساعةلقيامعملهحسبعلىالبرزخفيالفاجرويعذبالمؤمنينعم

043العضوذلكبجنايةيليقبعذابالقبرفيالفاجرمنعضوكليختص

431البعثثمالموتثمالفزعنفخة:ثلاثالقيامةيومإسرافيلنفخات

-431436دارهفريقكلدخوللىإالناسبعثحينمنالقيامةيومأحوال

:النبوات-

162نبيغيريلدقدالنبيئبانرد!ك!د!بعدهالنبوةبانقظاعإبراهيموفاةتعليل

922..السبتكسبوحرِملخنزيرالحموحرماختتنالمسيحأنتقرالنصارى

377الرسلبهجاءتمالىإقاطبةالعقلاءيدركهمانسبةضعف

377العقليدركهلابماجاءتوانما،ألبتةالعقلصريحيخالفبماتأتلمالانبياء
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الصفحة[لمبحث

يهتديولابجملتهيشهدوبما،والفطرةالعقلبهشهدبماالرسلجاءت

377الصريحالعقليحيلهبماتاتولم،إدراكهقوةالعقلفيليسوبما،لتفصيله

بمخالفتها:الإسلامجاءالتيالجاهليةعوائد-

42يئدوثهنكانواحتىالبناتأمرمنلجاهليةاتؤخرهكانتمااللهقدم

52لىتعااللهذمهمالذينلجاهليةاأخلاقمنبالاثاثالتسخط

43لجاهليةاستةمنللتخلصالبنتدونبالابنالتهمئةللرجلتخصيصينبغيلا

43لبنين1وبالرفاء:بالنكاحتهنئتهمفييقولونلجاهليةاكانت

حتى،لجاهليةافعلمنكانللبركةالمولودرأستدمية

55،89101-58.لهاتعظيماالهتهمبهيلطخون

يجوزفلاالنار،وعبادالصليبعيادشعاروتركهالحنفاءشعارالختان

442فيهموافقتهم

الذيدينهمشعارفيموافقتهميستلزملاشيءفيللمشركينالمسلمموافقة

252به1امتازو
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*القرانوعلومالئفسيرفهرسثانيا:*

المبحث

اواقتبسها:فسرهاالتيالأيات-1

الصفحة

*البقرة*

48301(شقعةمنهايقبلولاشئانفممىعننقشتجرىلأيؤما>وأتقو

421332<يكلن!زبنهممرئ!!متكاذو!>

لعالمين(الرتأشلمت...نفسة-سفهمنلاإإنرهصملىعنيرغبومن>

131-231452

531273(000حنيفاإبنقمملةبلقل!تدو(أؤنصنرئهودا>!وتوأ

272"172-138072<صئغبمأللهمنأخسنومناللهصبغة>

187(لكنماللهتمتبمابخشووهقواتجغولدم>فا

"33-2332443(بالمغ!وبئ!ءانيتمقآ...كاملثنمصلينأولدهنلزضعنتوالولد>

،378973

452301(ولاشفعةختماولافيهبتعلايوميانيأنقبل>تن

*عمرانال*

6<الة،لاهوالأثزالحكيملايشاةالأرتعامكئففىيصؤر!ضهوالذى>

59642<المشركينمنحنيفاوم!كانبزهيمملهإاذهـفاتبعوأصدققل>

*ءالنسا*

23-371(تعولوألااأدفى+لكذ...فانكوأليتمىافىنفسطو(لااضقغوإن>

9113(خئراكثير3فيهللهويجعلشئاتكرهو(انفصمع>فانكرهتموهن

36337(اامقزبئوبذىوبمالؤلدين)خشنالمحه-نمثاولالمنركودله>واعبدو
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المبحث

*ملأنعاا*

91(بلغومنبهكملانذلقرئجناهذا>واوجىالى

07<يماكسبوأب!لوأالذين>أول!ك

911<لألفمءاذانفي!بعحن>ولامرنهخ

216<العالمينرتلئهوممافوتحيايولنصعكلصلاقإنقل>

*لأعرافا*

<18بهاعوهنالحستىيأش!ابر>ل!بله

الصفحة

416

903

29

902

*هرد*

44(الماء>وغيمق
381

*يوشف*

38642!ثئئص(منلاللهتشركانماكالاناهـلعقوليابزهيمهـإشحقيءابآءملةتبعت>و

لرعد*ا*

8083(تزدادومالأزحاماتفيضوماأنثئ!لتخملمايغلمأدته>

النحل**

9562-58(مائحكمونألاسا...-مسوذاوجههظلبالأنثىأحدهمبسثرل!ذا>

387(78لاثذواوالأثصرالئممع.وجعللكم..ئه!كمبالونمنأخرجكموأدله>

237642"231(إثرهصميفامفةاتبعأنإلكاوحتآثم>

*سراءلاا*

13337(إتنؤحثيةأولدكئمئفلوأولا>

46501(ااؤلدواااتولافىكهر>وشا
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المبحث

*نقالفرا*

47<اجمضقؤةوذتصلمناأزؤنجامنفا>رشاهب

*العنكبوت*

8<حسنابؤلديهالإلنننووضينا>

*الروم*

45(000قؤضعنىبعدمنجعلثؤضعفمنظقكمائذى>الله

*لقمان*

41(عامين>وفصئله-في

00033(ءولدعنمجزهـوالدلايوماواخشوربكماتقوأاتجاسجما!ا>

*لأحزابا*

5(اللةعندقسطهولألايهمعوهماد>

-2113(اواف!إلايريدونإن...مرضقلوبهمفلذينواالمئفقونيقولرذ>

سبا**

02ظئه-<اتيسعلئهتمصدقولقد>

الزمر**

6(ثئثظلئمتىفىضلئبندمن!قابطودؤأثفمفي>يخلفكتم

*لشورىا*

11(البصحيروهوالشميعشئ>ليسكمثلهء

94-05قدير(عليم...إنه-والازض!الت!ئؤلفللهـطث>

512

الصفحة

332

336

425

937

301

791

391

601

036

4
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الصفحةالمبحث

*خرفلرا*

1752<وهوكظيممسواوحهه-مث!ظلللزحمقبمابمثزأحدهم!ذا>

*الأحقاف*

37083"3789"51(شغرا-درفصنله-ثنثونوخمله..هإخشنابولدئهالإلنسق>ووضتتا

*لحجراتا*

11891<لفبلابائانجرا>ولا

لحديد*ا*

51-31لمصير<اولثسمؤلبهثم!..والممفتائممقونيقولتوم>

*الطلاق*

2(بمعروففاضكوهنأ!هنف!ذابلغن>

لتحريم*ا*

6<والحجارةلاسهاوقودراناهلي!نقس!وفوأمنواءاالذينجمائها>

لمدثر*ا*

38نفعب!بماكسبثرهة(- !رلى

*نلانساا*

82(أشرهغوشددناظقنفمتخن>

*لانشقاقا*

91طبؤ<عنطبفا>لزكبن

*رقالطا*

57(لثزالميوألقحليبينمنيخرجدافؤجئامنخلئ!مئمئمفليتبهرالآدذمنن>

513

434-435

265

،328336

401

357

704

393



المبحث

لكوثر*ا*

2وانخر<لربكفصحل>

الصفحة

29

*لإخلاصا*

!صالضمد(2

:القرآنغريب-2

الماضغينأكلةبقدرلحمقطعة:المضغة

واللغةالتفسيرأهلجميععن،تجوروتعولوا:

سوددهكملالذيالسيدالصمد:

273،ادلهدينأو،اللهفطرة:ادلهصبغة

القطع:هوالبتلش

..أذنهاشقواذكراالسادسوكانأبطنخمسةولدتإذاالناقة:البحيرة

الاسيرومنه،بهيربطالذيالاسار:

المشيمةوظلمة،الرحموظلمة،البطنظلمة<:ثاب>ظامنتى

الزيادةوضده،النقصان:الغيض

الصدرعلىلحليامعلق:الترائب

-704شدةبعدشدةأو،حالبعدحالاطبؤ<:عن>طبقا

-0423..لحلمأوا،الاربعيننحولىإسنةعشرةسبعنحومنالاشد:

التفسير:فيوتنبيهاتقواعد3-

المرفوعحكمفيعندنابيالصحاتفسير:أبوعبدادلهلحاكماقال

ونحوها<و>اتر(و>حم<اتم>:مثل<طهو>(>بس

واأكثرحولعلىاللفظيحمللئلا<>كاملين:بقولهالحولينفيالرضاعتماماكد

514

184

3

91

18

27

03

03

35

36

38

93

21

18

34



وعلومه*الحديثفهرسثالتا:*

[لصفحةالمبحث

عليها:علقاوشرحهاالتيوالأثارالأحاديث-1

177سهلأنت:فقال،حزن:قلت؟اسمكما:فقال!ك!حالنبيلىإأتيت

222بالقدومسنةثمانينابنوهو!كطإبراهيماختتن

91،2028الغسلوجبالختانانالتقىإذا

275للبعلحبوللمراةاحظىذلكفان،تنهكيفلاختنتإذا

611بضفيرولوفبيعوهازنتإذا

927تنهكيولاأشمي

335غيريهذاعلىأشهد

336337،أولادكمبيناعدلوا

238واختتنالكفرشعرعنكألق

917أمنيتهمنلهيكتبمايدريلاأحدكمإن

367..ذلكفييكونثميوماأربعينأكهبطنفىخلقهيجمعأحدكمإن

167الاملاكملكتسمىرجلاللهعنداسمأخنعإن

061لحياتهولااحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمسإن

75-76..الصلواتجملىيعرضونكماالعقيقةعلىالقيامةيوميعرضونالناسإن

8149،،62.فعقوا.،لجاريةاعنتعقولاشاتينالغلامعنتعقاليهودإن

74لجاريةاعنتعقولاالغلامعنتعقاليهودإن

093393الرجليرىمامنامهافيترىالمرأةعنع!يمالنبيسالتسليمأمأن

0093393.احتلمت1إذلمرأةاتغتسلهل:بم!يحاللهلرسولقالتامراةأن

175أنا:فقال،رجلفقامهذه؟"يحلبمن":للقجةقال!ك!حاللهرسولأن

68177،...جمرة:فقال؟اسمكما:لرجلقال!هعمرأن

802بئنكمأقسم،قاسمناإنما
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الصفحةلمبحثا

178بالقولموكلالبلاء

116بعصفورولوالعقيقةتستحب

802بكنيتيتكنواولاباسميتسموا

185تلعنونهمثمالانبياءأسماءأولادكمتسمون،ذلكمنشراتفعلون

312أسماءكمحسنوا

4،24،255281للئساءمكرمةللرجالسنةالختان

76.؟.اسمكما:فقال،رجلفقاميحلبها؟من:فقال،بناقةيوما!ح!رالنبيدعا

093393..ماءماؤهاعلاإذا،ذلكقبلمنإلاالشبهيكونوهلدعيها،

176طابابنرطبمنبرطبفأتينا،رافعابنعقبةدارفيكانارأيت

364وبصرهسمعهوشقوصورهخلقهللذحدوجهيسجد

000904بئرهمفيدلومنوجهيفيمخهامجةع!ي!النبيمنعقلت

39،121إناثاأمكنذكرانايضركملا،شاةلجاريةاوعنشاتانالغلامعن

401الجنةفأدخلهمحداليفيحد

257منهماحدافتشفماالناحر!زاللهرسولمعأسلمقد

562يدركحتىالرِجليختنونلاكانوا

72،97،،-5355ويدمىويحلقسابعهيومعنهتذبح،بعقيقتهمرتهنغلامكل

08،601

093393..فقالاليهود،أحبارمنحبرفجاءع!ي!راللهرسولعندقائماكنت

803زرعلامزرعكأبيلككنت

1،6،6617العقوقأحبلا

301شيئااللهمنعنكماحغنيلا

401شيئااللهمنلكمأملكلا

178اللهشاءإنطهور،باسلا

611بدرهمأعظاكهولوتأخذهلا

017-168أفلحولانجيحاولارباحاولايساراغلامكتسمينلا

363بحيضةتستبرأحتىحائلولا،تضعحتىحامحلتوطألا
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[لصفحة[لمبحث

38العقوقاللهيحسثلا

903خرصهاتلقيالمرأةجعلتالصدقةعلىالنساء!ش!ررالنبيئحرضلما

026.تعقيلاعيه!ر:اللهرسولفقالبكبشينعنهتعقأنفاطمةأرادتلحسناولدلما

93-00393.الرجلمنيفعلااجتمعافإذاأصفر،لمرأةاوماءأبيضالرجلماء

328413،.لعشر.عليهاضربوهم1و،لسبعبالصلاةأبناءكم1مرو

63،81،39121،143،.00095ميطواودماعنهفأهريقوا،عقيقتهالغلاممع

382[دئهإلاالساعةتجيءمتىيعلملا:اللهإلايعلمهنلاخمسالغيبمفاتيح

000،61،71،73،83،84511عنفليفعلولدهعنينسكانمنكمأحبمن

-461148القزع!كشم!عناللهرسولنهى

093393..لمرأةانطفةومنالرجلنطفةمن،يخلقكلمنيهودفييا

أوخمسبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملكيدخل

67،3388وأربعين

28بدمرأسهيمسولا،الغلامعنيعق

عليها:الحكمأونقلعليهاحكمالتي[لأحاديث2-

تصحيحها:اونقلصححهاالتياوالأسانيدالأحاديثا-

023غريبحسن:الترمذيقالوالتعالر:الختان:المرسلينسننمنأربع

15غريمبحسن:الترمذيقالسابعهيومالمولودبتسميةأمر-!اللهرسولأن

18صحيححسن:الترمذيقال..شاتانالغلامعنأمرهم!شرراللهرسولأن

091نكارةفيه:دثه1عبيدوأنتم،فاقبروهانزلوا

412جيدإسناده:ابائكموأسماءبأسمائكمالقيامةيومتدعونإبمم

513لحاكماصخحه:الانثىبولمنويغسلالذكربولمنينضحإنما

413شرطهماعلىلحاكماوصححهالترمذيحسنه:..ينضحالرِضيعالغلامبول

06..حديثغيرالعقيقةفيعشب!دالنبيعنثبت

63صحيح:الترمذيقال..لحسناناذفيادنيك!رواللهرسولرايت

05صحيححديث:الترمذيقال..و[حدةالانثىوعنشاتانالغلامعن

39وغيرهالترمذيوصححه،صحيح:شاةلجاريةاوعنشاتانالغلامعن
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الصفحةلمبحثا

0،678صحيح:الترمذيوقالجيُد،إسنادأحمد:قالبعقيقتهمرتهنالغلام

94صحيححسنحديث:الترمذيقال..بعقيقتهرهينةغلامكل

35صحيححسن:الترمذيقال..بعقيقتهمرتهنغلامكل

48غيرهمعبالاعتضادالبيهقيقواه:ولدهعنينسكأنأحمثمن

238للاعتضاديصلحلكنهمرسل:كبيراكانوانفليختتنأسلممن

58عبدالرزاقجوده:فليفعلعنهينسكأدنفأححبولدلهولدمن

316لحاكماصححه:الغلامبولويرشلجاريةابوليغسل

:غيرهعنذلكأونقلأوأعلهاضعفهاالتيالأحاديث-ب

62عنمعمرعنالمباركابنروايةفيهالصحيحبشيء:البناتهذهمنابتليمن

عروةعنحزمبنبكربيأبنعبداددهعنالزهرفي

03مرسل:واواهنفكفهنأخواتأوبناتثلاثلهكانمن

73ضعفإسنادهمافي:لحسناناذفي!لخيموتاذينه،فاذنمولودلهولدمن

57-52،5658-53،أصح"يسمىو"يحبى،بنهقاممنوهم"ويدمى":لفط

16-06بشيءليستأحمد:قال:العقيقةأمرثبوتعلىفيهايعترضالتيالاحاديث

16يصخلابمثيء:عنهتعقيلا

48مرسل:عنهينسكأنفأحبولدلهولدمن

113مرسل..برجلمنهاالقابلةلىإابعثواأن

912منكر:نفسهعنعقءلجم!مالمبيأن

415سابعهيومإبراهيملابنهمج!م!مالنبيتسميةفيبكاربنالزبيرقولإعلال

157صحيحغير:عليهيصلولمإبراهيمابنهدفن!ي!اددهرسولأن

915مرسل-لمج:اللهرسولعليهصلى!كمالنبيابنإبراهيمماتلما

915بعضابعضهايشدمراسيلإبراهيمابنهعلىمجني!صلاتهفيوعطاءالبهيحديث

915مرسل:إبراهيمابنهعلىصلى!لخيمالنبيئأن:رباحبيابنعطاء

061يثبتلا:إبراهيمابنهعلى!يطاللهرسولصلى

168الراويكلاممنبل!لخم!مكلامهمنليست"عليتزيدنلاأربمهنإنما"جملة

417نظرإسنادهفي:البخاريقال..وهماملحارثا:لكمالاسماءخيرإن
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الصفحةلمبحثا

184!مرالنبيئأسماءمنوطهيسانفيمسندشيءلاكايثبت

-491591يصحلاع!ي!م:النبيمنسقطتعنهااللهرضيعائشةان

412!يصحلا:..نكم1إخومنأحدماتإذا

2-52226وغيرهبالوقفاعل:وعشرينمائةابنوهواختتنإبراهيم

227معلول:ثمانينذلكبعدعاشثمسنةومائةعشرينابنوهوإبراهيماختتن

228معلولضعيف:..إبراهيمالضيفاضافمنأول

231غلطوكلاهما="الحناء"لحياء"اب"ضبط:الختانالمرسلينسننمن

923924،مجهولاسنادهلان،يثبتلا:يختتنحتىاللهبيتيحبئلاالاقلف

255وقفهوالمحفوظ،ضعيفإسنادهللنساء:مكرمةللرجالسنةالختان

-692792يثبتولاموقوفاوروي،بالقائمإسنادهليس:بم!شمختونااللهرسولولد

892لحديثامنكرالمصيصي،سفيانبهتفرد:مختوناولدتنيااللهعلىكرامتيمن

992مسروقواسناده،مجاهيلفيهمختونا:ولدتأنيربيعلىكرامتيمن

992بهيعرفإسنادلهوليسيثبتلا:مختونافرأيتهأنثىأمهوأذكرأعرفأنأردت

203محمدبنسيففيهيصح،لامختونا:مسروراولدصياداين

403لفظهشذوذمعإسنادهيصخلاموقوفاكونهمعبم!:النبيئختنجبريلأن

403ضعفهمعبالصوابأشبه:السابعاليومفيختتهعبدالمطلبجدهأن

والتعديل:لجرحواوالتاريخالرواة3-

35العقيقةحديثسمرةمنلحسناسمع

912محرربنعبد[لثهأحمدضغف

912نفسهعن!كعقالنبيأنلحديثمحرربنعبداللهتركو]إنما

بحديثهيحتبئلاالجعفيئجابر

915تابعيالزبير،بنمصعبمولىيسار،بنعبداللهمحمدأبوهو:البهيئ

225...بهمحتحامسلملهروىالمدنيعبداللهبنعبد]دتهأبوأويس

227-228الخطأوكثرةلحديثاورفعبالتدليسمسلمبنالوليدوصف

228الحديثائمةضعفها!كب!:النبيعنشريطبننبيطنسخة

923248،إسماعيلبنموسىبهتفرد:يختتنحتىالاسلامفييتركلاالاقلف
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الصفحةلمبحثا

248الشافعيخلا،الحديثاهلبينضعفهعلىمتفقيحعىأبيبنابراهيم

248للاحتجاجتصلحولا،المراسيلضعفمنالحديثأهلعندالزهريمراسيل

248الريجبمنزلةهو:ويقولشيئاوقتادةالزهريإرساليرىلاالقطانكان

248بشيءليستالزهريمراسيل:معينابنقال

255بهيحتجلامفنأرطاةبنالحخاج

-622263..مختوناكانآنهشيءوأصحيك!ب!ر،وفاتهحينعباسابنسنفياختلف

792الحديثيسرقوقد،يسمعلمبماويحدث،التدليسكثير،ضعفوهالباغندي

892الحالسيء،ضعيف،الحديثمنكر:المصيصيالفزاريمحمدبنسفيان

992كذابوهو،لحديثايسرقالجارودابن

003وصناعتهبطرقهلهعلمولا،الحديثأهلمنيكنلمالترمذيلحكيما

003لهصللاومابالموضوعاتكتبهالترمذيلحكيماحشا

203حديثهفيمطعون:الثوريسفيانأختابنمحمدبنسيف

923!مالنبيمنجدهسماعيصحلمالعاصبنسعيدبنعمروبنموسىبنأيوب

033ضعيف:عطيةبنالفضلبنمحمد

الحديث:كريب-4

01-1012الاخرىهماإحداتشبه،مثلان،أومتقاربتانمستويتان:مكافئتانشاتان

-201301نظرفيه:لوالديهالتبفاعةعنمحبوس!بلأنه"بعقيقته"مرتهنتفسير

401غيرهأوفعلبفعله،المحبوسهو""المرتهن

146بعضهوتركالصبيرأسبعضحلق:القزع

-471148تقطعهوهوالسحابتقزعمنماخوذالقزع

167أوضع:وأخنىاخنعومعنى"اخعى"روايةوفياللهعنداسماخنعإن

177حزنةأرضومنه،الغلظة:لحزونةا

022فيلتقيانختانهاختانهيحاذى،الفرجفيالحشفةغياب:الختانانالتقىإذا

-222223الصحيحوهو،للالةأواسمموضعاسمإبراهيماختتانحديثفيالقدوم

972لمرتفعا:والاشم،اشملموضعااتركي:أشفي

803يجولويتحرك:أيفيهاينوس
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الصفحةلمبحثا

803الاذنفيالموضوعةلحلقةاهو:الخرص

لحديث:امختلف-5

62146،الموونةوكفاهاعنهماهوعقلائه"عنهتعفي"لا:لفاطمةع!قوله

26الانثىدونبالعقيقةالذكرتخصيصالكتابأهلفعلمنالذي

66الاسماءمنالقلوبعنهتنفرماكراهةعلىتنبيه"العقوقأحمث"لا

71-66المنفرةالمكروهةللاسماءطكراهتهوبين،الطيرةعنالنهيبينلجمعا

17ع!كرههوتشابهتناسبالعقوقوبينبينهالعقيقةاسمكانلما

37احياناالاخرواطلاق،هجرهدونلمشروعاالاسمباستعمالباسلا

59-69رواهالراويأن"كبشينعنهماو"عقكبشا"كبشاعنهما"عقبينلجمعا

كبشينعنهماأمهماوذبحتكبشا،واحدكلعنذبحأوابنه،لمعنىبا

157أصحابهأمرع!مروأتهعلىيحملعائشةونفيإبراهيمابنهلمج!علىصلاته

مشغولاهووكانعليهبالضلاة

061-581الاقوالأفسدمنبأبوتهلاستغنائهابنهعلىالصلاة!لختركبانهالقول

166..عمدالدينار"تعس"مجف:قولهمعاللهلغيرالمعيدالاسمتحريمبينلجمعا

166"عبدالمطلبابنأنا"!لخ:قولهبم،اللهلغيرالمعبدالاسمتحريمبينلجمعا

183ادم"ولدسيد"أنا:!ي!موقولهللربمطلقوصف"الله"السيد:!م!قوله

بالنعمةمنهاخبار

226228،وهواختتانهوبينسنةثمانينبن1وهوإبراهيماختتانبينلجمعاتخطئة

سنةمائتيعاشبانهسنةوعشرينمائةابن

34843-9لا!لخ:"وقوله"الغيلعنأنهىأنهممت"لمجم!:قولهبينقيتنالا

سرا"أولادكمتقتلوا

37-0373لجنينافيتخليقأسيدبنوحذيفةمسعودابنحديثألفاظبينلجمعا

593-كونوبينالابوينمائيلىإجنسهأوتحديدالولدشبهنسبةبينفيتنالا

693للواطئالنببه

693الامرينأيلىتعارئهلملكاوسؤالوالاينابالاذكارسببقيامبينتضادلا

الجنينفييحدثه
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المبحث

فيهاشتباهولاالاممنكونهلتحققالامدونللأبالولدلشبهالقائفاعتباو

لمصطلح:ا-6

لحاكم"ا"مستدركعلى"صحيح"اسمالمولفإطلاق

الصبيسماعلصحة1حدسنينالخمسجعلت
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*("الأبوابعلىمرئبا"الفقهفهرس:رابعا*

المبحث

:الطهارةكتاب-1

الاستنجاء:-

لحذاءواالخفلاسفلوالترابلحجر،باالاستجمارمحلتطهير

:الفطرةخصال-

الفطرةخصالفي!ك!يمالنبيئذكرهولا،السننمنليسالحناء

حسنفهونفسهختانعلىالرجلقويإذا

إبراهيمملةالحنيفيةهيلانها،الفطرةلىإالطهارةخصالنسبت

المستقذرةالفصلاتواخذوالنظافةالالهارةفيالفطرةخصالاشتركت

عليهاالناسفطرالتياللهفطرةوهي،الحنيفيةشعارالختان

مؤكدةوسنيةواستحبابوجوببينالختانحكمفيالاقوال

نيوالنصراالم!لمبينبهايفرقالتيالنبعائرأظهرمنلختانا

تلفهلىإأدىولوالكبيرعلىالعلماءمنطائفةعندالختانوجوب

ة1مداوولاضرورةلغيرالعورةكشفيجوزلا

مستحبالسواك

الطهارةلصخة؛الوسختحتهيجتمعبحيثجداطالإذاالظفرتقليميجب

بهالقوليتعينالذيوهذا،طالإذاالشاربقمقوجوبيقتضيالدليل

ذلكقبلعليهيجبولا،البلوغعندالصبيعلىلختاناوجوبوقت

مختونايبلغبحيثالبلوغقبلالصبييختنأنلبئالوعلىيجب

نبالأبدلمتعلقةاالعباداتلوجوبأهلاليسالصبيئ

وحختهما،قولينعلىلسابع1اليومفيالختانكراهةفيالخلاف

جازأكثرهاأخذعلىاقتصروان،الحشفةجلدةالرجلختانفييؤخذ

الشفرينبينالفرحأعلىفيالديككعرفجلدتقطعالتيالمرأةختان

مجزفيوغيروواجتب،،سنة:أقسامثلاثةلختانافيالقطع
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الصفحةلمبحثا

281قولينعلىوجوبهفيواختلف،للأنثىالختاناستحبابفيخلافلا

282الذكرفيكانتوإنوالانثى،الدكرتعمالختانلهاشرعالتيلحكمةا

أبين

92-0592.احتمالهعنضعفه2-.مختوناولادته-1:لختاناوجوبيسقط

منهاواحدكلوفي.الميت-4.التلفخوفهمعكبيراالرجل3-إسلام

تفصيل

192بمثلهيتعبدولايتقربلاوهوعبثمكروجـ،خلقةللمختونالحديدةمباشرة

292تمامهالتظهرختانهمنبذفلارأسهاوظهرتاماالقلفةزواليكنولممختوناولدمن

292ظاهرةكلهاالحشفةتكونفأنلهقلفةولاولدممنختانهيسقطالذي

492الميتختاناستحبابعدمعلىالعلمأهلجمهور

الوضوءقض1نو-

325الوضوءينقضلألاالصغيرةمس

242-434الختانعلىموقوفةالطهارةصحة

252البولبسلسطهارتهتفسدلملاستنجاءوالاستجمارمنعليهيقدرمافعلإذا

الغسل:-

492الباردلماءباالاغتساليسقطعذرلمرضأواالبردقوة

022أحكامثمانيةالاأربعمائةالفرجفيالذكرحشفةتغييبعلىيترتب

النخاسة:إزالة-

101العيننجسالرِائحةخبيثالدم

313-719بينهماالتفريقعلىلجمهور1و،لجاريةواالغلامبولنضحأوغسلفيلخلافا

317بينهماالئسويةيجوزفلا،والنضحالغسلفيلجارية1والغلامبولبينفرقتالسنة

318والنضحالغسلفىلجارية1الغلالموبولبينالتفريقعلىالصحابةجماعإنقل

913والمشقةالطبيعةجهةمنلجاريةواالغلامبولبينفروقثلاثة

3023-91الرش:النضحبل،عنهيزللموانبالماءإغراقهالنضحإنقالمنتخئطة

023ونحوهماوالتحنيكالعسلبتلعيقالغلامبولنضححكميبطللا

123فيهاالصلاةمنعولا،أولعابهأوريقهالطفلقيءمنالثياببغسلالشارعيامرلم
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الصفحةلمبحثا

123الاستجماربعدوماالبنوارعكطين،لحاجةواللمشقةالنجاسةعنيعفى

322وغيرهالفأربأكلهاعلمهمع،بنجسليستالهرةأنمج!حالنبيأخبر

322لفمهامطهراالهرةريقكانكماللحاجةفمهيطهرالطفلريق

323بالخرقةوالمسحوالتخليللريح1وبالشمسالتطهير

الحيض:-

36-1362المعتاد؟الحيضدمامفساددمهوهل،لحاملاتراهالذيالدمفىالخلاف

362حيضايكونالمعتادحيضهاوقتالدمراتإذالحاملاأنعلىتدلالادئةعموم

:الرةكتاب2-

:الصلاةشروط-

9230،24،243،254،255،287288،يختتنحتىصلاتهتقبللاالاقلف

442بولسلسبهمنإمامةتجوزلا

328014،لعشرعليهاويضربونسنينلسبعبالصلاةالاولاديؤمر

:الصلاةصفة-

325للحاجةكانإذايبطلهالاالصلاةفيالمتفرقالعمل

وهو،لسانهتحريكلهيشرعلا:لاخرس1والدكرولاالقراءةيحسنلامن

92-129باترنةتبطلبذلككاالصلانإ:ولوقيل،الخشوعمكروبرـينافيعبث

السهو:سجود-

103بالاجماعيجوز=لافيهايسهولموانصلاةكلعقبسهوسجدتيسجود

:التطوعصلاة-

127عنهوقعاالمكتوبةوسنةالمسجدتحيةبهماينويركعتينصلىلو

127الطوافركعتيوعنعنهوقع،مكتوبةأوسنةفرضا[لطوافبعدلوصلى

لجماعة:اصلاة-

236،237442،يختتنحتىإمامتهتجوزلاالاقلف

الجمعة:صلاة-

214لجمعةايوملهمفشرع،أيامسبعةكلفيعبادهحالبتغيرط!ةحكمتهاقتضت

إليهفيهيرغبون
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الصفحةالمبحث

.الكسوفصلاة-

الابدارفىيكسفوالقمرالسرار،لىلياتكسفالشمسأنالعادةاللهأجرى

الجنائز:كتاب3-

بالعينالميتعلىالبكاءجواز

بينجمعفإنه،وأفضلأكملإبراهيمبنه1علىبكاثهفيع!اللهرسولهدي

للطفلرحمتهوبينلىتعارئهبقضاءالرضا

لاعملأوقوللىإيخرجهلمماأجرهينقصولا،الميتعلىلحزناجواز

يرضيهعملأوقولتركلىإأو،الربيرضي

الطفلتغسيلمشروعية

،1561استهلوإذاذلكعلىلجمهوراجمعوأ،الاطفالعلىالصلاةمشروعية

وصلاتهالكسوفبأمرانشغالهإبراهيمابنهعلىالقحلاة!ك!روتركهوجه

يغسللاوهوالغسلبعدتكونلالهاالشهيدعلىالصلاةتركتإنما

مقابرفيودفنعليهصلييختتنونلاقتلىجماعةبينالمختونوجدإذا

،422المسلمين

لجتهومعاالطبيبلنظرالعورةكشفيجوزو،للمريضلجةالمعاتركيجوز

لمسهاأوالعورةوكشفعانتهحلقالميتلغاسليجوز

الضيام:كتاب-4

بصومهتلفهيخشىالذيالمريضعنالصوموجوبيسقط

لمناسك:اكتاب5-

عنهوالاحراملمناسكامواضعوإحضارهلهبالدعاءينتفعلمولودا

فلانعناللهملبيك:فيقول،واللفظبالنيةتكونالغيرعنلاحرام1والتلبية

الحلقعلىالنحريقدمأنالحاجمناسكفيالسنة

،923024،يختتنحتىلهحجلاالاقلف

مستحبةوتقليدهلهدياوسوقالتلبية

النسكفيرأسهعلىالموسىيمرأنلهيشرعلاشعررأسهعلىيخلقلممن

الختانمنالرجلالإحراميمنعلا
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الصفحةالمبحث

والأضاحي:لهديا-6

29بالصلاةمقرونةعبادةفإنه،والاضاحيلهداياافيمقصودالدموإراقةالذبحنفس

29مقامهيقملمالقيمةأضعافبأضعافوالاضحيةوالقرانلمتعةادمعنتصذقلو

11-1819بعينهواحدعنالدمإراقةوقوعلعدموالاضحيةلهديافيالاشتراكمنع

123لجيرانامنالفقراءلىإالاضحيةثلثإهداءاستحباب

126العقيقةمقامتقومالولدعنالاضحيةانالتابعينمنحدوغيرذهب

127الاضحيةوعنلمتعةادمعنأجزأهالئحريومشاةوالقارنالمتمتعذبحلو

-013136بهاللتصدقورؤوسهاالاضحيةوسقطجلودبيعحكمفيالخلاف

924مستحبوتقليدهالهديسوق

152موليهمالمنالاضحيةثمناخراحليللويجوز

261وجوبهافيمختلفالاضحية

لمولود:اأحكام7-

وتحنيكه:بهوالتهنئةوالبشارةالولدطلب-

9-17الولدطلباستحباب

2-425البناتتسخطكراهة

32155،تهنئتهلهاستحبالبشارةفاتتهفانولد،لهولدمنبشارةاستحباب

9341-الولدتحنيكاستحباب

023ولادتهمعندبالتمرالاطفالتحنيكجمي!النبيعادةمنكان

واحكامه:الولدتسمية-

-151162فيهالولدتسميةيستحبالذياليومفيالخلاف

155ولادتهيومالمولودتسميةسنةغ!مالنبيابنوإبراهيمماريةقصةفوائدمن

-163165المولودبهايسمىالتيالاسماءمنيستحبما

61-4615وعبدالرحمنعبداللهلصحيحو،اللهلىإالاسماءأسطفيالفقهاءاختلف

165لحسينوعبداوعبدعليئكعبدالعزى،اللهلغيرمعبداسمكلتحريمعلىائفقوا

167العلماءتحريمهعلىاتفقممايستشنىمماعبد]لمطلبحزمابنلتخصيصوجهلا

-671168!هللهفانهشاه؛وشاهالسلاطينوسلطانالملوكبملكالتسميةتحرم
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الصفحةلمبحثا

168مج!يطاللهلرسولفإنه،ادمولدستدوكذا،الكلوسيدالناسبسيدالتسميةتحرم

071-681فتشمئزلا،:فيقولخير؟اعندك:يقاللأنهوخير؛ورباحبيسارالتسمييكره

للنفستزكيةوفيه،المكروهللمنطقذكروفيه،بهوتتطئرذلكمنالقلوب

172-117والاجدعلهانوالوكخنزب،الشياطينبأسماءالتسمييكره

-172173والوليدوفارونكفرعون،لجبابرة1والفراعنةبأسماءالتسمييكره

174-173واسرافيلوميكائيلكجبرائيل،لملائكةابأسماءالتسمييكره

-175182ومرةكحرب،النفوستكرههامعانلهاالتيبالاسماءالتسمييكره

175والاماكنالأشخاصمنجذاويكرههالقبيحالاسمعليهيشتد!ك!دطكان

176منهامأخوذةمعانيهاكأنحتىبها،مرتبطةالاسماءنيمعاوجدالسنةتأملمن

182بالاحدالتسميةيجوزفلا،بهالمختصة!هالرببأسماءالتسميةتحرم

لاخرواوالاوللمتكبروالجتارواوالطاهروالقاهروالرازقلخالقواوالصمد

184وحم،ويس،طه:مثل،وسورهالقرانبأسماءالتسميالمكروهةلاسماءامن

185والكراهة،الصوابوهوالكراهةعدم:قولانالانبياءباسماءالتسميكراهةفي

185الابتذالعنأسمائهمصيانةالانبياءباسماءالتسميبكراهةقالمنقصد

-188291حسناخرباسموكراهتهلقبحهالاسمتغييراستحباب

291بزيبمابرةاسمكتغيير،التزكيةلكراهةالاسمتغييراستحباب

-291391فيكره،طابة:فسماهايثرباسمهاوكان،المدينةاسمبم!سطالنبيغير

المنافقينعنيثربتسميتهااللهحكىوانما،شديدةكراهةيثرب:تسميتها

491لهيولدأنفبلفلانبيبأالمولودتكنيةجواز

591بكراسمهابنيكنلمبكربيكا،أولادهبغيراولادلهالذيالرجلتكنيةيجوز

691لهوإكرامللمكنىوتفخيمتكبيرنوعالتكنية

791للأبفهيالولدتسميةفيالابوانتنازعواذا،للأملاللأبحقالتسمية

791ديناخيرهماالدينفيويتبع،النسبفيأباهويتبع،والرقلحريةافيأمهالولديتبع

891يكنلمأوفيهسواءكان،يكرههبماالانسانتلقيبتحريمفيخلافلا

891أحمدفيهوسهلالعلماءاستعمله-كالاعمش-بهواشتهربلقبعرفمنذكر

2-00802وجمعاإفرادا،بكنيتهوالتكنيمج!ي!نبيناباسمالتسميةحكمفيالخلاف

528



[لصفحةالمبحث

102!نبيناباسمالتسميجوازعلىجماعالا

102حمدأعنروايتانبكنيتهوالتبكنيع!ي!باسمهالتسمي

2-20302يكرههوغيرهسيرينبن1ويحرمهفالشاقعيمطلقا،ع!ي!مبكنيتهالتكنيعنع

202-304النسخعلىالنهيوحملوامطلقا،ع!ي!بكنيتهالتكنيوغيرهمالكاباج

502أفرداإنوجوازه،لمجوكنيتهاسمهبينلجمعاجوازبعدمالقول

2-60702وفاتهبعدوجوازه،حياتهفيوكنيتهع!ي!باسمهالتسميجوازبعدمالقول

يصلحلالمنتسميتها-1:وكنيته!يه!يمباسمهالتسميمنالمنعفيماخذثلاثة

02-7028لهالاختصاصمصلحةزوال3-.المخاطبةوقتالالتباسخشية-2.له

902واحداسممنبأكثرالتسميةيجوزووالتمييز،التعريففيكافالواحدالاسم

وأحكامها:المقيقة-

45،155العقيقهمشروعيةبيان

45فعلهفقدالذبحواما،العقيقةاسمع!م!مالنبيكره

16لحسينوالحسناعنعق!لخيطالنبيبأنالاحاديثاستفاضت

72-73الاسمبهذاالعقيقةتسميةكراهةفيالخلاف

74-85؟مستحبةأمهيجبة1و،العقيقةحكمفيالخلاف

77العقيقةوجوبفيصريحنم!أحمدالامامعنليس

9709،العقيقةلاجلالاقتراضحكم

08؟أبيهمالأو،مالهفيالصبيعلىواجبةالعقيقةذبحهل

08الشاتان؟أوالذكرعلىالنباةتجبهل

12-74،082819،بلغ؟إذانفسهعنيعقأنيجبهلأبوهالولدعنيعقلمإذا

86-98العقيقةفيهتستحبالذندالوقتفي

98515،أجزأتبعدهذبحولو،استحبابالسابعباليومالعقيقةذبحتقييد

98واكلالطبخبيوملاالذبحبيومالعقيقةاعتبار

0،929زادلووبثمنهاالتصدقمنأفضلالعقيقةذبح

1939-29،عقيقةلجاريةاعنيريانلاوقتادةالحسنكان

39ذلكفيالناسواختلافالعقيقةذبيحةفيوالانثىالذكرتفاضل
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المبحث

الغلامعنسمههيكمالجاريةاعنسمهالعقيقةأنعلىالعلماءجمهور

واحدةشاةمنهماكلعن،العقيقةفيسواءلجاريةواالغلامإنقالمن

99001،7-العقيقةذبحعندولدهعنيعقأنأرادمنيقولهما

اللحموتفريقالصدقةمن،الاضحيةفييستحبماالعقيقةفييستحسث

متقاربتينمستويتينشاتينيكونأنالذكرعنالمذبوحفيشرع

201،211،5المجزئالسنواعتبار،العيوبمنالعقيقةذبيحةتهذيبوجوب

نيئالحمهاإخراجوعدمتوزيعهاعندالعقيقةلحمطبخاستحباب

وملحبماءالعقيقةلحمطبخاستحباب

جدولاأعضائهاتقطيعواستحباب،العقيقةلحمعظامكسركراهة

العقيقةعظامبكسربأسلابانهقولهمفيشهابوابنمالكحخة

العقيقةعظامكسربكراهةقالمنحخة

أوجلدهاالعقيقةلحممنشيءبيعمنالمنع

الثمانيةالأزواجمنالضحايافييجوزماإلاالعقيقةفييجوزلاأثهعلىجماعالا

رأسعنالاالراسيجزئولاالعقيقةلحمفيالاشتراكيصحلا

بقرةولاجزورمقامهمايقومولا،مستقلاندمانالغلامعنالعقيقة

واحدعنالدمإراقةمنالمقصودحصولعدم:العقيقةفيالاشتراكمنعمنحجة

181،0والبقركالابلالغنمبغيرالعقيقةمشروعيةفيلخلافا

والبقربالابلتجزئالعقيقةأنرأىمنحخة

والتصدقوالاهداءاكلمن،العقيقةلحممصرفبيان

121،4الوليمةفيكماالعقيقةطعاملىإالناسدعوةفيلخلافا

لجيرانامنالفقراءلىإالعقيقةلحمثلثإهداءاستحباب

للقابلةالعقيقةلحممنشيءإهداءجواز

واحددمفيوالعقيقةالاضحيةبينالنيةفيالتشريكحكم

الولدعنبالاضحيةتسقطالعقيقةأنالتابعينمنجماعةذهب

عنووقوعهاإجزاؤها،:العقيقةعنالاضحيةإجزاءفيأحمدعنالروايات

والتوقف،هماحدأ
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الصفحةلمبحثا

127مختلفينبسببينذبحانأنهما:العقيقةعنالاضحيةإجزاءعدموجه

127واحدبذبحمنهالمقصوداحصولالعقيقةعنالأضحيةذبيحةإجزاءوجه

-013136بهاللتصدقورووسهاالعقيقةوسقطجلودبيعحكمفيالخلاف

131،134-013ذلكفيوالاثارالعقيقةمنأوالطباخالجازرأجرةإعطاءكراهة

132،135بثمنهالتصدقوبيعهافيلبقروالشاةمنالعقيقةجلدبينالتفريق

138..لفلانثوابهاجعلاللهم:ويقول،عنهينويهلاحدعملثواباهدىإذا

138لمنيقللمغ!ي!النبيفإن؛بالشرطالغيرعنالعملنيةتعليقلىإحاجةلا

..شبرمةعنفاجعلهإحراميقبلتكنتإناللهم:قل:شبرمةعنيلئيسمعه

-138913بالشرطالغيرعنلعقيقة1ووالضحئةالاهداءتعليقالسلفعنيحفطلا

041اتفاقاالسابعاليومفيمستحبانرأسهوحلقالولدعقيقةذبح

الولد:أذنفيلإقامة1والأذان-

36-38اليسربدنهاذفيوالاقامةاليمنىالولدأذنفيالتأذيناستحباب

الأنثى:أذنوثقبالولدشعرحلق-

441،-52.5595.حمد.أعنوروايةقتادةقولالمولودرأستدمية

101،211-001مكانهالزعفرانوضعوسنيةالصبي،رأسعلىالدمجعلعنالنهي

1،155-44145حلقهبعدالمولودشعريزنمفابالفضةالصدقةاستحباب

145لحجامناسكعنلهتمييزا؟عنهالذبحقبلالولدشعربحلقالبدءاستحباب

-471148..أنواعأربعةالشعرحلقفيفعلهالمحرمالقزع

1،155-43146ذلكفيوالاثار،شعرهبوزنوالصدقةالولدحلقاستحباب

155حلقهبعدالارضفيالشعردفنمشروعية

155الطفللولدهالوالدعيادةمشروعية

3013-60أوالدنيويةالدينيةلمصلحةالعدمللصبيئيجوزولا،للزينةالبنتأذنثقبيجوز

903القياسأفسدمنالانعاماذانقطععلىالانثىأذنئقبقياس

والعطية:لفبةا،الوف8-

154الهديةقبولاستحباب

415الكتابىطأهلمنلهديةاقبولجواز
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الصفحةلمبحثا

155الرقيقهدئةقبولجواز

551بشراهالبشيرإعطاءاستحباب

:النكاحكتاب-9

001الاسلامشرائعدإقامةوالسرورالفرحلإظهارالمناكحفيالولائمسنةجرت

155التسريجواز:!يخ!النبيابنوإبراهيمماريةقصةفوائدمن

:اللعانكتاب-01

378سقطايكوننإلاأشهرستةلدونتلدلاالمرأةأنعلىكلهمالفقهاءاتفق

الرجل:تزوجهايوممنأشهرستةمنلاقلبولدجاءتإذالمرأةأنعلىجماعالا

284لهفالولد:نكحهايوممنأشهرلستةبهجاءتفان،بهلاحقغيرالولدأن

793بأمينيلحقولالحديثاأهلفقهاءوأكثرالصحابةعندبأبوينالولديلحققد

893الفراشلصاحبالولدشبهمخالفةلىإيلتفتلمفراشهناككانإن

893منهمابهاأشبهكانبمنلحقفا،القاقةاريامرأتانادعتهلوالولدأنالصحيح

:الرضاعكتاب-11

155وتحضنهلترضعهأمهغيرلىإالطفلدفعيجوز

نصفلى!استمرارهولها،إليهحاجتهمعللولدحقوهو،حولانالرضاعتمام

343الثالثعامه

0343.وتشاورهمابتراضيهماذلكأراداإذالحوليناقبلالولدفطامللأبوين

343وولدهايضرهانإلا،الامكرهتوانأمهغيرعندولدهيسترضعأنللأب

الحضانة:الئفقات،كتاب-21

243الدواءوثمنالخاتنأجرةاليتيممالمنليالويخرج

15،2062مالهمنوالمعلمالمؤ؟بأجرةواخراج،لتأديبهاليتيمضربليللويجوز

214-114اثارفيهوإنما،بسبعالتخييروقتتقييداعتبارالمرفوعةالاحاديثفيليس

:الجناياتكتاب-13

243الختانبسرايةالتلفالولييضمنلا
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الصفحةلمبحثا

243نزاععنهالصبمانسقوطوفي،ذلكلهيجوزفلااخرعضوقطعلرجلاذنلو

283علىزادتفان،غيرهكجناية،عاقلتهأوعلى،عليهمضمونةالخاتنيدجناية

مالهفيفهيالثلثعننقصتوان،العاقلةعلىكانتالديةثلث

284مضمونةلجنايةاسرايةأنعلىالناساتفق

284فيهابصناعتهوالعلمبالحذقالخاتنيعرفولمبالسرايةالختانفيتلفما

لجنايةاكسرايةفهي،عليهالاقداملهيجزلمجرحسرايةلاذهايضمنها،فانه

284-285ونحوهماوالقصاصلحدودافيالمقدرسرايةضمانفيالخلاف

285اتفاقاالسرايةيضمنلمحقها،الصعاعةوأعطى،بالختانعارفاالخاتنكانإن

285كانقان،منهعليهيخافضعفحالأو،يناسبهلازمنفييختنهأنلهناذإن

ضمنهوالا،فيهبالاذنحقهأسقطلانه؛سرايتهالخاتنيضمنلمعاقلابالغا

286يضمنالخاتنأنفالقاعدةلختانباليئالونواذسرايةلختانباحصلإذا

الحدود:كتاب-41

492بهيتضزرانكاناإذاوغيرهمالحاملواالمريضعلىلحداإقامةيسقط

الأطعمة:-51

287928-92304،2،254،255،258-؟يختتنأنقبلالاقلفذبيحةتوكلهل

:الشهادات-61

236،2371،24،255،287288،يختتنحتىشهادتهتقبللاالاقلف

052تجبلموانعليهاالشهادةلتحملوجههاكشفللمرأةيجوز
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ك!وقواعدهالفقهاصولى:خامسا*

الصفحةلمبحثا

مقامهمايقومأومن،أبواهبهاويخاطب،ولادتهحينمنبالانسانالاحكامتتعلق

02للترجيحيصلحفانهالغرائبمنكانولو!ي!النبيعنلمرويا

12المرفوعحكمفيعندنابيالصحاتفسير:أبوعبداللهلحاكماقال

عدمهوعللشيئاأوأباح،بعلةالنهيوعلل،عنهمنهياحكماذكرإذالشارع

32المعلللحكمالضدمضادةالعلةتكونأنبدفلا،بعلة

67السننكوجوب،تركهوكرهاستحبابهتأكدما:لمالكيةاعندالواجبةالسنة

بجعل،الاحكاممنكثيرفيوالانثىالذكربينالمفاضلةالشريعةقاعدة

69الذكرمنالنصفعلىالانثى

237الندبوبينالفرضبينمرتبةعلىويطلقونهاتاركها،يأثمالمالكيةعندالسنة

242المسنونعلىللمحاقظةلحرامايلتز!لا

247لواجببيانايكنلمإذاالندبعلىالفعليدلإنما

942لمختلفوا،لمستحبوا،الواجبفمنها،واجبةالشعائركلليست

52-5526والسبيلوالمنهاجالشرعةوهيواستحبابا،وجوياالمتبعةالطريقةهيالسنة

256-حادثاصطلاحتركهيجوزبماالسنةتخصيص

256الوجوبأدلةمعارضةعلىتقوىلاالاقتراندلالة

925مخالفتهاالنباقعيئوتبدييع،الاربعةالائقةععدالصحابةأقوالحجتة

265واجبفهوبهإلاالواجبيتتملاما

268-926بحخةإلاشيءحظريجوزولا،الاباحةالاشياءفيالأصل

286السببدونبالمباشرةالضمانتعلقوسببمباشرةلىإلجنايةاستندتإذ

392عنهبالعجزيسقطالواجب

003وواهيةضعيفةبعللالشرعيةالامورخفيكتبهفيالترمذيلحكيماعلل

903جوازهعلىيدذعليهوإقرارهملامرالناسبفعلورسولهاللهعلم

931مردودالسنةمقابلةفيالقياس

335"غيريهذاعلىأشهد":قولهالاباحةلاالتهديدبهلمراداالامرأمثلةمن

336الوجوبعلىيدلمراراالموكدلمطلقاالامر
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كمواللغةالنحوفهرس:سادسا!!

الصفحة[لمبحث

1-النحو:

364388،ترتيباتقتضيلاالواو

اللغة:-2

02-18وغيرهالكسائيبين"يعولعال":معانيفيالخلاف

52تنويهالتعريف

33.لخير.بادعاءو]لته!مةيسر،بماإعلامالبشارةن:والته!مةالبشارةبينالفرق

43الزوجينبينوالالتحايمالاتفاقبحصولدعاء،لاتفاقواالالتحامالزفاء:

6477،أو]لشعر؟الذبحهيهل،العق!قةمعنىفيعبيدبيوأحمدبينالخلاف

56..قطعإذاعق:يقاللانه،اللغةفيمعروفالعقيقةأصلفيأحمدقالهما

56وأصوبوأقربعبيدبيأقولمنأولىاللغةفيالعقيقةمعنىفيحمدأقول

66شعرهحلقوإذا،أسبوعهيومعنهالذبح:لامريناشتفتالعقيقة

:لغيرهيشفعلملمنيقالولا،غيرهأوقعلبفعلهالمحبوسهو"المرتهن"

401مرتهن

801،والوليمة،لتحفة1و،والمأدبة،القرى:لهايدعىالتيالاطعمةنيومعااسماء

لوكيرةوا،لنقيعةو،والوضيمة،لعذيرة1و،لعقيقة1و،لخرس1و

891الذمفياستعمالهوغالب،اللقبقهوذماومدحاأفهمإنالاسم

991فلانبيكام،أوبابوصدرذماولامدحايفهملاكانإنالاسم:هيالكنية

فلانمو

991العجممنتىوإنماونحوهما،الذولةوعزالدينبعزالتسميةالعربتعرفلم

وليمته.لىإوالذعوة،الختنوموضع،الخاتنفعللأمور:اسملختانا

921خفضا:الانثىفيويسمى

912:المختونوغيرأيضا،للأنثىالاسمهذايقالوقدإعذارا،الذكرختانيسضى

قلفوأغلف
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المبحث

الختانفيتقطعالتيلجلدةاهيوالغرلةلقلفة

بهاللتسوكسموبهايستاكالتيللالةاسم:لسواك

موضعواسم،بهينحتما:أمرينعلىيطلقبالتخفيف،القدوم

وبقينبقيت:اخرهلىإولنصفه،وخلونخلت:نصفهلىإالشهرلاوليقال

وليد،،جنين،مضغة،علقة،نطفة:حلقهبتغيرالانسانأسماء

مترعرع،مميزمثغور،،خماسي،دارج،فطيم،رضيع،صديغ

...فعيا،شئونا

الكريمالسخيعلىأيضاويطلقكييرا،شيخاكانوإنالمملوكعلىالفتىيطلق
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الصفحة

921

022

224

922

425-427

426



وتربوية*طئتةنصائحسابعا:*

المبحث

طثئة:ئدوفوائ!نصا-

ثلاثةأوبيومينوضعهبعدأمهغيرمنرضاعهيكونأنللمولودالاجود

لضعفهفصاعدا؛أشهرثلاثةعليهيأتيحتىبهوالطوافالولدحملمنعينبغي

الاندرانيلملجوابالعسلتكلمهوقتقربإذاالمولودلساندلكيستحسن

عليهالكلاملتسهيلوغيرهما؛

أسنانه،نباتوقتلىإاللبنعلىتغذيتهفيالاقتصارالمولودمعيستحسن

الغذاءفىمعهالتدرحثم

والسمنبالزبديومكلأسنانهنباتوقتالمولودلثةدلكيستحسن

للفسادتعريضهاخشية؛الصلبةالاشياءمنأسنانهنباتعندالولدمنعينبغي

والتعويجلخللوا

فيهوصراخهالطفلبكاءمنالمستفادةالكثيرةالمنافع

أعضاؤهوتقوىبدنهيصلبأنلىإورباطهالولدقماطهمالإعدمينبغي

والقياملحركةاعلىالولدتدريبفيالتدرحاستحسان

مزعجة،وحركةفظيعومنظرشديدكصوت؛يفزعهأمركلمنالطفلوقايةينبغي

العاقلةقوتهإفسادمنفيهلما

إتاهينسيهبماوإيناسه،بضدهتلافيهلىإالمبادرةفينبغيمفزععارضللطفلعرضإذا

الاخلاقوسوءلحمباتواالقيءبهويهيحأسنانهنباتعندالولدحاليتغير

أسنانهنباتوقتالولدتدبيرفيالتلظفينبغي

يسيراغذاءوتغذيتهأسنانهنباتعندلحماًماالولدإدخالتكرارينبغي

ونحوهكمونعليهاكصوفيكفيهبماانطلقإذاالولدبطنيعصب

حينهااعتقالهوضرر،لهخيرأسنانهنباتوقتالولدبطنانطلاق

ونحوهبعسل،أسنانهنباتعندبطنهاعتقللوالولدطبيعةتليينلىإالمبادرة

وشرابهاطعامهاتلطيفالولدبطنانطلاقوفتللمرضعينبغي

537

الصفحة

338

338

933

933

034

034

034

341

341

341

341

341

342

342

342

342

342

342



الصفحةالمبحث

343أسنانهنبابتكاملوقدوالبرد،لحرااعتدالعندالولدلفطاموقمتىحمدأ

343لهضمواالغريزيةلحرارةالقوةآ،الطعافيأنفعالخريفيالاعتدالوقت

443بهمفاجأتهوعدم،التدريجعلىالرضيعتفطمأنللمرضعينبغي

يبردهأوأويسخنهأويستفرغهبغتةالبدنيملأمماالكثيراستعمالخطورة

344البدنيحركمفاذلكأونحو

4،34153والشربالاكلبكثرةالامتلاءمنتمكينهمللأطفالالتدبيرسوءمن

3443-45شبعهبمدونإعطاوهمللأطفالالتدبيرأنفعمن

لحرارةاوجودلقوة؟الصيففيالباردالماءشربمنالصبيانيمنعلا

543حينهافيهمالغريزية

346المخاطرمنذلكفيوماوقتهقبلالصثيعلىالطفلحملمنالحذر

346رديئةعواقبفيهأونحوهأوعطاسأونومقيءمنالولدإليهيحتاجماحبس

اللبنيبقىفلا،وأهاجهالطمثدممنهاحركالمرضعباشرإذاالرجل

934رائحتهوطيباعتدالهعلىحينمذ

34843-9حبلتإذاالمرضعمنالطفلمنعبالحيطةوالأخذالتدبيرتماممن

356الظهرأوفقارأوالكبد،،أوالدماغ،القلب:الانسانمنيخلقماأولفيالخلاف

357متقاربةنقطثلاثلحيواناجثةخلقفييتبينماأولأنالتشريحأرباباتفق

358363خلقاالمرأةرحمفيالممينشاةكيفتة

فيبهاللهخبرمافيهخالفوافيماتابعهومن"الطبيب"بقراطعلىالتعقب

374378أمهيطنفىلجنيناتخليقمسألة

382-38لحملامذةأقمىفيالاقوالذكر

938السنةنصفتمامعندوانقلابهتحريكهبعدلجنينال1احو

393وحدهالرجلماءمنوليس،المرأةوماءالرجلماءمنلجنينايخلق

493وغيرهماوالنباتلحيوانكا،أصلينبينمنيوجدهمايجادإفيالعادةاللهأجرى

492الولدلمجانسةسببوالعلو،السابقلشبهسببالأبوينمائيلأحدالسبق

004الوالدةوخاصةالوالدينأفكاربسببيكونقدوحسنهلمولوداقبح

004لجنينافيلتأثيره؛الشنيعةالصوررؤيةللحاملالاطباءكره
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الصفحةلمبحثا

04-2044أشهرلسبعةموتهوعدمأشهر،لثمانيةولدإذاالولدموتسبب

404وشدتهوقوتهصختهعلىيدلولادتهساعةالطفلبكاء

404بهلمأعلىدليلأعضائهمنعضوعلىأوإصبعهأوابهامهيدهالطفلوضع

04-5046ولادتهمبعدوأصبرمنهمأقوىالرحمفيحملوهمالاطفال

604أمهدممنيلائمهمايجتذبويغتذيالرحمفيلجنينا

تربوية:نصائح-

328333وتعليمهمالاولادتاديبوجوب

334337والمنعالعطاءفيبينهمالعدلالاولادحقوقمن

336القبلةفيالاولادبينالعدليستحبونالسلفكان

352-353واخرتهدينهأمرفييضرهماتجنيبهوولدهبتربيةمكلفالاب

14-1245معينةسنعلىوتوقفهاالولدإسلامصحةفيالخلاف

14-5146والعباداتالصلاةتركعلىيضربعشرابنالولدصارإذا

35-3371352،تعليمهموتركلهمالاباءهمالإمنفسادهمجاءالاولادأكثر

943المربئيعودهماعلىينشافانهوتركا،فعلاالصبيبخلقالاعتناءوجوب

943عليهانشاواالتيالتربيةقبلمنمنحرفةأخلاقهمالناسأكثر

934بسمعهيضرهشيءيعلقلاحتىلخلقهالضارةالمجالسالصبيتجنيبوجوب

053عسرالظبيعةعنلخروجواالعوائدتغيير

053السيئةلعواقبها،والراحةوالذعةوالبطالةالكسلالصبيتجنيبوجوب

053فيهماواما،العقبىفيواماالدنيا،فيإما،حميدةعواقبوالتعبللجد

35153-0والعقلوالفرجبالبطنالمتعلقةلمضاراالصبيتجنيبوجوب
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ك!متنوعةولطائفمتفرقاتثامنا:*

الصفحةالمبحث

01اللذةفياللهرضىطلبلىإالصومليلةفيالمجامعإرشاد

13بناتآباءكانواالانبياء:يقولحمدأالإمامكان

وصول2-،الإنسانسمعيقرعماأول-1المولود:اذنفيالتأذينأسرار

3783الشيطاندعوةعلىدعوتهوسبق،الشيطانهروب3-،قلبهلىإأثره

2-6711213،المعانيقوالبوالالفاظ،والمسمىالاسمبينالتيالعلاقة

07الدينابوابمنبابمنهاحسنهوماليإالمستقبحالاسمعنالعدول

وموروث،الوالدينعلىاللهنعمةتجددبسببمشروعةالعقيقةذبح

89!،1بهاللهوفداهعنهذبحالذيبالكبشإسماعيلفداءعن

ذكرأنكما،ولادتهبعدالشيطانضررمنللولدحرزالعقيقةذبح

19،99501،كذلكالرحمفيوضعهعنداللهاسم

29مقامهماغيرهمايقوملاونسيكةصلاةملةكلفي

001لنعمتهواظهاراللهشكراالعظامالسرورحوادثعندالطعامإطعام

101لوناوأحسنهوألطفهالطيبأطيبمنالزعفران

الشعرإزالة-2عنهالاذىإماطة-1المولود:رأسحلقفوائدمن

وشمهبصرهتقوية-4منهاالبخارليخرجالرأسمسامفتح3-الضعيف

101وسمعه

لمحلهوابانة2-لشرفهإظهارا-1:شاتينالذكرعنالمذبوحكونشرعسبب

101الانثىعلىبهاللهفضلهالذي

فاضلةتكونأنفينبغيبالواحدةوقعلوالفداءلانمتماثلتينالشاتانجعلت

201أمرهايهونوهماإحدافييتجوزأنلميؤمنبالشاتينوقعفلما،كاملة

601والظاهرالباطنالاذىمنلهتخليم!ىلهالدمواراقةالمولودشعرإزالة

801للنعمةوشكرالاحسانفيزيادهبالعقيقةلحمطبخ

،وخطرهالإطعامهذاشرفإظهارالعقيقةعظامكسركراهةحكمة

-211113وقوتهاوصحتهااعضائهبسلامةوتفاؤلاالمولود،نفسوكبر
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الصفحةلمبحثا

113حسناموقعاوقعتالحقارةعنوخرجتشرفتإذالهديةا

041العمرمراتبأوللانهأسبوعاالولدحياةعلىبهايستدلالتيالمدةجعلت

142ايامسبعةكلفيالعبدحالبتغيرحكمتهاللهأجرى

ونهيه،بعضهوتركالرأسبعضحلقعننهيهللعدلالشارعمحبةكمالمن

147واحدةنعلفيالصشيعنونهيه،والظلالشمسبينلجلوساعن

415ثمانسنةلحجةاذيفيإبراهيم!حالنبيسريةالقبطيةماريةولدت

161الدنيافيكانالذيالنقصموتهمبعدعبادهمنالسعادةلاهلاللهيكمل

161ورحما"ذمةلهمإن":وقالخيرا!ك!بالقبطأوصى

176الاحلامتأويلفيالاسماءنيمعايعتبربم!النبيكان

917للعبداللهتوفيقمنالاسماء!خيرالمنطقحفط

012اسماوعشرينثلاثةع!ماللهلرسولفارسابنلحسيناأبوذكر

213كذلكوأضدادهاتناسبها،أسماءتستدعيالقبيحةوالافعالالاخلاق

213قيهلحمداخصاللكثرةإلاوأحمدمحمدا:ع!يماللهرسولسميما

212-415تهمبامهالابابائهمالقيامةيوميدعونلخلقاانالصواب

027-276وأصلهوالصحيةالشرعيةوفوائدهلختاناحكمةبيان

جريل،ختنه:وقيلمختونا،ولد:فقيل!ك!رو:ختانهفيالخلاف

203-695جدهختنه:وقيل

103كذلكيولدالناسمنفكثير،بهخاصاهذافليسمختونامج!ورولدلو

103ذلكسببوبيانالقمر،بختانمختوناالمولودم1العويسمي

303بهوتفخرنفسهالختانفيالفضيلةترىالعربكانت

303وأكملهنتمهنفاابراهيمحليلهبهااللهابتلىالتيالكلماتمنلختانا

كانولما،مرةكاوللخلقابإعادةالوعدتحققغرلا:آدمبنيإعادةحكممن

603لهمأعيدتالغرلةتصيبلهمنجاسةلاالجتةأهل

603703تزولفقدعليها،يبعثونالتيالغرلةعلىلخلقااستمراريلزملا

3113-02فيهالإمامةوتفزسالاذنينمثقوبراهويهابنولادةفيعجيبة

326327الاطفالتقبيلاستحباب
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المبحث

الله"رسولمحمداللهإلاإلهلا":نطقهوقتالطفلتلقيناستحسان

عليهالمنافعمنذلكفيومااللهوتوحيد

معناالله:أي،"عمانويل"أولادهميسمونماكثيراسراليلبنوإكان

البوادينساءعنداولادهاتسترضعالعربكانت

حفهاأضعافأضعافباطلهاالفلاسفةعندالذيوالفلكالهيئةأمور

الولادةعندأولارأسهخروجوأمهلجنينباالالهيةالعنايةتماممن

542

الصفحة

933

034

338

377



التحقيق*ومصادرمراجعفهرس*

عبدالله،أبو،الدينشمس)763(مفلحلابن،المرعيةلمنحواالشرعيةالاداب

هـ.1386المنار،مطبعة،الحنبليالمقدسيمفلحبنمحمد

العاصمةدارأبوزيد،عبداللهبنبكرللدكتور،موارده،آثاره،حياته:الجوزيّةقيمابن

هـ.2341،لرياضبا

أبوتحقيق،النيسابوريإبراهيمبنمحمدبكر،بيأ318()لمنذرالابنالاجماع

هـ.2041،بالرياضطيبةدارصغير،أحمدحنيفحماد

الكتببدارمخطوط،عليبنمحمد32(0نحو)الترمذيللحكيمالاحتياطات

والتراثللثقافةالماجدجمعةبمركزمصور،ب59182رقممجموع،المصرية

.المتحدةالعربيةالامارات،بدبي

دارتصوير،الرازيعلىبنحمدأبكرأبو(037)للجصاص،القرانأحكام

هـ.1325الاستانةطبعةعن،بيروتفيالعربيالكتاب

جمعه،المطلبيالشافعيإدريسبنمحمدالامام2(0)4للشافعي،القراناحكام

الحسيني،العطارعزتنشر،لخالقعبداعبدالغنيالشيختحقيق،البيهقي

هـ.1371

،كسرويسيدتحقيقمحمد،بنأحمدبكرأبي31(1)للخلالالمللأهلأحكام

هـ.4141بيروت،العلميةالكتبدار

الكتابدار،عبداللهبنأحمد(043)الأصبهانينعيملأبياصبهانأخبار

هـ.0141بيروت،العلميةالكتبداروطبعة،تاريخبدونبمصر،الاسلامي

بنمحمدبنعبدالكريمسعدابي)562(نيللسمعاوالاستملاءالاملاءأدب

.م5391،ليدنفيبريلمطبعة،التميميمنصور

فؤادمحمدتحقيق.إسماعيلبنمحمدالامام)256(للبخاريالمفرد،الأدب-

هـ.0041،بدمشقالقلمداروطبعة،عبدالباقي

محمد(0125)نيللشوكا،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد-

هـ.1356،الحلبيمصطفىمطبعة،عليابن

لهاشمي،حمداأبيأبنمحمد(4!!)8موسىأبيلابنالرشادسبيللىإالارشاد!
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هـ9141،الرسالةمؤسسة،التركيعبداللهتحقيق

ناصرمحمد(،0421للالباني)،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

هـ.9913،الإسلاميالمكتب،الدين

يوسفعمربيأ(عبدالبر)463لابنالأمصارفقهاءلمذاهبالجامعالاستذكار

هـ.2341،المتحدةالعربيةالاماراتالنداء،مؤسسة،عبدادلهابن

بنيوسفعمر،بيأ()463عبدالبرلابن،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

تاريخ.بدون،بالقاهرةمصرنهضةمطبعة،البجاويعليتحقيق،عبدالله

محمد،بنمحمدبنعلي063()الأثيرلابن،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

.م0791،الشعبدار،واخرينالبناإبراهيممحمدتحقيق

مركز،الذهبيماجدتحقيق93()5فارسلابن،ومعانيهاع!ي!اللهرسولاسماء

هـه9041،بالكويتالوثائقولمخطوطاتا

ابنعبدالصمدبنمكيبنمحمدعبداللهأبي)716(الوكيللابنلنظائر1والأشباه

هـ.4231،المكرمةبمكةالبازمكتبة،المرحل

الكتابدار،كمالبنعبدالرحمن،الدينجلال9(،11)للسيوطيو[لنظائر،الأشباه
هـ.8141،بيروت،بيلعرا

مطيعمحمدتحقيق،إبراهيم،الدينزين79(0!نجيملابنوالنظائر،الأشباه

هـ.3041،بدمشقالفكردار،لحافظا

أحمد،صغيرحمادأبوتحقيق،(13)9لمنذرالابنالعلماءمذاهبعلىالإشراف

هـ.2841،المتحدةالعربيةبالإماراتوالنشرللطباعةالمدينةدار

محمدبنعليبنأحمد)852(حجرلابن،الصحابةتمييزفيالإصابة

هـ.2913مصر،نهضةمكتبة،البجاويمحمدعليتحقيق.العسقلاني

.دتحقيقمحمد،بنحمد،سليمانأبو)388(للخطابيالمحدتينغلطإصلاح

هـ5041بيروت،الرسالةمؤسسة،الضامنصالححاتم

الوفابيأتحقيق،سهلبنحمدأبنمحمدبكر،أبو()483،السرخسياصول

.م1372آباد،بحيدرالنعمانيةلمعارفاإحياءلجنة،نيالافغا

بنموسىبنمحمد(584)للحازميالاثار،منلمنسوخواالناسخفيالاعتبار

هـ3041،بحلبالوعيدار.نيالهمداعثمان

بنحمد،سليمانبيا)388(للخطابيالبخاريصحيحشرحالسنناعلام
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-31

-32

33+

-34

-35

-36

37-

38-

-93

القرىأمبجامعةالبحوثمعهد،عبدالرحمنبنسعدبنمحمدتحقيقمحمد،

هـ.9041،المكرمةبمكة

محىمحمدتحقيق75(1)الجوزيةقيهالابنالعالمينربعنالموقعينإعلام

هـ.1374بمصر،السعادةمطبعةلحميد،عبدالدين

،بيروت،للملايينالعلمدارمحمود،بنالدينخيرهـ()6913للزركلي،الاعلام

هـ.0891

محمد،بنالدينشمس9(0)2للسخاويالتاريخاهلذملمنبالتوبيخالاعلان

العلي،صالحترجمة،روزنتالتأليف،المسلمينعندالتاريخعلمكتابضمن

هـه3041،الرسالةمؤسسة

ابنأحمدبنموسى،الدينشرف(للحجاوي)689الانتفاعلطالبالاقناع

هـ.9141هجر،دار،التركيعبداللهد.تحقيق،المقدسيموسى

عاليمحمد.صححهفنديكإدوارد:جمعه،مطبوعهوبماالقنوعاكتفاء

هـ.1313مصر،بالفجالة،،التأليفمطبعة،الببلاوي

عن،الشعبمطبعة.المطلبيإدريسبنمحمدالامام2(0)4للشافعي،الام

هـ1132،بولاقطبعة

بنعبداللهمحمدأبي936()الأصبهانيالشيخلابيالنبويالحديثفيالأمتال

هـ.2041بالهند،السلفيةالدارمحمد،

بعناية،هراسخليلهمحمدتحقيق،سلامبنالقاسم22()4عبيدلأبي،الاموال

.م8791،الدوحة،الانصاريعبداللهالشيخ

حامدمحمدتحقيق)885(للمرداوي،الخلافمنالراجحمعرفةفيالانصاف

هـ.0041،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الفقي

حمادأبوتحقيق)318(لمنذرالابنالاختلافوالاجماعوالسننفيالأوسط

هـه5041،بالرياضطيبةدارأحمد،صعير

لجوزياابندارمحمد،السيديسريجمعه7(ه1)[لقيملابنالتفسيربد[ئع

هـ.4141،لسعوديةبا

بنبكرأبو،الدينعلاء)587(للكاسانيالشر[ئع،ترتيبفيالصنائعبدائع

.بالقاهرةالاماممطبعةمسعود،

عالمدار،العمرانمحمدبنعليتحقيق75(1)الجوزيةقيهالابنالفوائدبدائع



هـ.5241،ئدلفواا

هـ.1041،بيروت.حمدابنمحمد()595رشدلابنلمجتهد،ابداية

،بالرياضالمعارفمكتبة،إسماعيلالفداءبيأ)774(كثيرلابن،والنهايةالبداية

.م6691

الملقنلابنالكبيرالشرجفيالوافعةالاثاروالأحاديثتخريجفيلمنيراالبدر

،بالرياضلهجرةادار،أيوبسليمانحمدأتحقيق،عليبنعمر8(40)

هـ.5241

تحقيقحمد،أبنحليل(،للسهارنفوري)1346داود،أبيحلفيلمجهودابذل

هـ.4261،الندويالدينتقي

العديم،ابنحمد،أبنعمر(،066)جرادةأبيلابنحلب،تاريخفيالطلببغية

.م8891بيروتالفكر،دارزكار،سهيلدهتحقيق

بيبنيحيىالحسينأبي)558(،للعمرانيالشافعيالاماممذهبفيالبيان

هـ.1421،بجدةالمنهاجدارالخير،

لجد.ارشدبنحمدابنمحمدالوليد،ابي52(0)رشدلابن،لتحصيل1والبيان

.4041قطر،دولة،واخرينحجيمحمدتحقيق

محمدبنمحمدالسيد(012)5للزبيدي،القاموسجواهرمنالعروستاج

هـ.4913،بالكويتلحكومةامطبعة،لحسينيامرتضى

صلاحتحقيق،حرببنزهيربنحمدأبكر،بيأ(927)خيثمةأبيابنتاريخ

هـ.4241،القاهرةوالنشر،للطباعةلحديثةاالفاروق،هللفتحيابن

،بالقاهرةللكتابالعامةلمصريةاالهيئة،بروكلمانكارل،العربيالادبتاريخ

.م5991

محمدالدينشمس)748(للذهبي،والأعلاملمشاهيراووفياتالإسلامتاريخ

هـ.1141،بيروت،تدمريعبدالسلامتحقيق،عثمانبنحمدأابن

الفضلأبومحمدتحقيقجرير،بنمحمدجعفر،بيأ31(0)الطبريتاريخ

.م9791،لمعارفادار،إبراهيم

العلمية،الكتبدار،إسماعيلبنمحمدالامام)256(للبخاريالكبيرالتاريخ

هـ.2241،بيروت

الكتابدار.عليبنأحمدبكر،بيأ()463البغداديللخطيببغداد،تاريخ

546



.بيروت،بيلعرا

تهذيب.اللههبةبنلحسنابنعليالقاسمبيا571()عسا!لابن،دمشقتاريخ-45

هـ.1741،بيروتالفكر،دار،العمرويغرامةعمرتحقيق(،134)6بدرانابن

دار،المطاطيعبداللهتحقيق75(1)الجوزيةقيملابنالقرآنايمانفيالتبيان-55

هـه9241الفوائد،لمعا

عبدالرحمنمحمد(للمباركفوري)1353الترمذيسننبشرحالاحوذيتحفة-56

هـ.6041،قرطبةمؤسسة،عبداللطيفعبدالوهابتصحيح،عبدالرحيمابن

الدين،جلال(119)للسيوطي،النواويتقريبشرحفيالراويتدريب-57

هـ.5241،بالرياضطيبةدار،بيالفاريامحمدنظرتحقيق.كمالبنعبدالرحمن

التراثإحياءدار،لمعلمياعبدالرحمنصححه)748(للذهبي،لحفاظ1تذكرة-58

الهند.طبعةعن،

تحقيق،عليبنلحسنابنمحمد)562(،حمدونلابنالحمدونيةالتذكرة-95

.م6991بيروتصادر،دار،عباهرإحسان

بيأبنحمدابنمحمد(167)للقرطبيالاخرةوأمورلموتىابأحوالالتذكرة-06

هـه5241،بالرياضلمنهاجادار،إبراهيمالصادقتحقيقبكر،

هـ.6241،بالقاهرةحمدأالامامدار31(1)للخلاللجامعامنلترجل16-1

إبراهيمتحقيق.الشريفعليبنمحمدبنعلي)816(نيللجرجا،التعريفات-62

هـ.5041،بيروت،العربيالكتابدار،الابياري

محمدبنعبدالحيمحمد(013)4للكنويمحمد،موطأعلىالممجدالتعليق-63

هـ.2141،بدمشقالقلمدار.لحليمعبدا

القزقي،سعيدتحقيقمحمد.بنعليبنأحمد)852(حجرلابن،التعليقتغليق-64

عمار.ودار،الاسلاميلمكتباطبع

الدينعمادالفداء،بيأ774()كثيرلابن(،العظيم)القرآنكثيرابنتفسير-56

هـ.0041،بيروتالفكر،دار.إسماعيره

بيأبنعبدالرحمنمحمد،بيأ)327(حاتمأبيلابن،العظيمالقرآنتفسير-66

بالمدينة،الدارمكتبةبشير،وحكمتنيالزهراأحمدحققه.الرازيحاتم

العلمية.الكتبدار،الطيبأسعدبتحقيقبيروتوطبعةهـ.8041

بتسعدت!كيق،إبراهيمبنمحمدبكربيا)318(لمنذرالانجنالقرانتفسير-67
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هـ.4231،المنورةبالمدينةالماثردارالسعد،محمد

مسلم،مصطفىتحقيق()126الصنعانيهمامبنعبدالرزاق،القرانتفسير

هـ0141،الرياضالرشد،مكتبة

هـ3041بيروت،العلميةالكتبدار(161)التهوريسفيانتفسير

المنشوراتالسورتي،عبدالرحمنحققه(01)4لمكياجبربنمجاهدتفسير

هبيروت،لعلميةا

محمدتحقيقمحمد،بنعليبنأحمد)852(،حجرلابنالتهذيبتقريب

هـ0421،بيروتفيحزمابندار،عوامة

،الفرجبيأ)597(رجبلابن(الكبرى)القواعدالفو[ئدوتحريرالقواعدتقرير

هـ4241،القيمابندار،سلمانحسنمشهورتحقيق،رجببنعبدالرحمن

ابنحمدأ852()حجرلابنالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص

هـ1384،الفنيةالطباعةشركةمحمد،بنعلي

،عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس)744(للذهبي،المستدركتلخيص

الهند.طبعةعن،المستدركبذيلمطبوع

د.عزةتحقيق)593(،العسكريهلاللأبيالأشياءأسماءمعرفةفيالتلخيص

هـ.3141بيروتصادر،دار،حسن

محمد()458يعلىلأبيالامامعنوالأربعوالثلاثالروايتينفيصحلماالتمام

العاصمةدار،اللهالمدالعزيزوعبدالطيارعبداللهتحقيقالفزاء،الحسينبن

هـ.4141،بالرياض

عمر،ابي()463عبدالبرلابنوالأسانيد،لمعانيامنالموطافيلماالتمهيد

الاوقافوزارة،واخرينالعلويبنمصطفىتحقيق،القرطبيالنمرييوسف

هـ1387،لمغرببا

حسينتحقيىمحمد،بننصر،الليثأبي)373(للسمرقنديالغافلينتنبيه

تاريخ.بدون،بيروت،الارقمدارلحميد،عبدا

)639(عراقلابنلموضوعةواالشنيعةالأحاديثعنالمرفوعةالشريعةتنزيه

هـ9913بيروت،الكنانيمحمدبنعليالحسنأبي

الكتبدارأحمد،بنمحمدالدينشمس)744(عبدالهاديلابنالتحقيقتنقيح

هـ.9141،العلمية
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،نوحبنلحسنامنصوربيأ93(0)للقمريالطبيةالاصطلاحاتفيالتنوير-81

هـ.1141،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمطبوعات،الدينتقيوفاءتحقيق

الرشيد،ناصوتحقيق.جريربنمحمدجعفر،بيأ31(0)للطبريالاثار،تهذيب-82

هـ.2041،المكرمةبمكةالصفامطابع

الدينجمال،لحجاجابيأ742()للمزيالرجالأسماءفيالكمالتهذيب-83

هـ.1341،بيروت،الرسالةموسسةعواد،بشارتحقيق،يوسف

عبدالسلامتحقيقأحمد،بنمحمدمنصور،.بيأ37(0)للأزهرياللغةتهذيب-84

هـ.4913،بالقاهرةللكتابالقوميةالدار،هارون

دار،لحسينابنمحمودبنمحمد)632(للأسروشنيالصغارأحكامجامع-85

.م7791بالقاهرةالفضيلة

جرير.بنمحمدجعفر،بيأ3(01)للطبري،القرآنأيتاويلعنالبيانجامع-86

الحلبي.مصطفىوطبعةبمصر،المعارفدارشاكر،محمودتحقيق

أبومصطفىتحقيق،القرشيعيدالله(1)79وهبلابنالحديثفيالجامع-87

هـ.1641،لجوزياابندارالخير،

،الانصاريأحمدبنمحمد،عبداللهبيأ671()للقرطبي،القرانلأحكاملجامعا-88

المصرية.الكتبدارطبعةعنمصورة،الثانيةالطبعة

المكتب،المصنفمع،عبدالرزاقرواية()153الأزديراشدبنلمعمرالجامع-98

هـ.3041وبيروتدمشق،الاسلامي

75(1)القيملابنالأنامخيرمحمدعلىوالسلامالصلاةفصلفيالأفهامجلاء-09

هـ.7041،بالكويتالعروبةدار،الارناؤوطتحقيق

عبدالرحمن،الدينجلال(119)للسيوطيالكبيرلجامع[أوالجوامعجمع-19

.م8791،للكتابالعامةالهيئة،المصريةالكتبدارمخطوطةعنمصورةنسخة

حمدتحقيق،الحنفيعمربنأحمدالعباسأبي()446للئاطفيالأحكامجمل-29

هـ.1841المكرمةبمكةالبازمكتبة،جانسيدالله

،لخطابابيابنمحمدزيدأبي(الرابع)القرنللقرشيالعرباشعارجمهرة-39

هـ.1041،بالرياضالامامجامعة،الهاشميعليمحمدتحقيق

مكتبة،الازديلحسنابنمحمدبكر،بيأ32(1)دريدلابن،اللغةجمهرة-49

تاريخ.بدون،بالقاهرةالدينيةالثقافة

954



الدينعلاء)745(نيالتركمالابن،البيهقيسننعلىالتعليقفيالنقيالجوهر-

الهند.طبعةعن،السننمنمطبوعهالماردينيعليابن

مطبعة(،0231)الدسوقيعرفةبنمحمدالكبير،الشرحعلىالدسوقيحاشية-

بمصر.الحلبيعيسى

بنعبدالرحمن()3913للنجديلمستنقعازادشرحالموبعالرونرحاشية-

هـ.0141الرياض،الرابعةالطبعة،العاصميقاسمبنمحمد

الدمشقي.أمينمحمد(5221)عابدينلابنلمختاو،االدرعلىالمحتاررد-

هـ.1386،الحلبيمصطفىمطبعة

دارلموجود،عبداوعادل،معوضعلىتحقيق()458للماوردي[لكبيرالحاوي-

هـ.9141بيروت،العلميةالكتب

تحقيق،عبدالرحيمبنأحمداللهليوشاه(1)176للدهلويالبالغةاللهحجة-1

هـ.4221،بالرياضالكوثردار،ضميريةجمعةعثمان

محمد،بنإسماعيل،القاسمأبي535()للأصبهانيالمحجةبيانفيالحجة-1

هـ.1141،بالرياضالرايةدار

الاسلاميللفكرالعالميالمعهد(،41)30عبدالخالقعبدالغني،السنةحجية-1

هـ.7041،بيروتفيالكريمالقرانوداربأمريكا،

الكتابدار،عبداللهبنحمدأ(043)الأصبهانينعيملأبيالأولياء،حلية-1

هـ.0041،بيروت،بيلعرا

عبدالرحمن،الدينجلال(،119)للسيوطيلمأثوو،باالتفسيرفيلمنثوو[الدر-1

عبداللهد.بتحقيقهجرداروطبعة،هـ.3041،بيروتالفكر،.داركمالبن

هـ.441لقاهرةا،لتركيا

بنعبدالرحمن)289(للعليميأحمدالامامأصحابذكرفيالمنضدالدو-1

تاريخ.بدون،التوبةمكتبة،العثيمينعبدالرحمنتحقيقمحمد،

هـ.4231بيروت،العلميةالكتبدار()458للبيهقيالنبوةدلائل-1

.م8291،بدمشقالعربيةاللغةمجمعابرد،بنالرماج(1)94ميادةابنديوان-1

هـ6141،بيروت،لجيلادارالصمد،واضحشرح(09)النميريالراعيديو[ن-1

المعارفدار،الهاديصلاحتحقيق،نيالذبياضرارابن22()الشماخديوان-1

.م6891بمصر،
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القوميةالدار،ثعلبالعباسبيأبشرح.هـ(،ق)13سلمىأبيبنزهيرديوان-011

.م4691بمصر،

الدين،نورمحمدحسنجمعهزيد،بنعدي59()الرقاعبنعديديو[ن-111

.م0991،بيروت

وزارةالمعيبد،جبارمحمدتحقيق(الهجرةقبل35)العباديزيدبنعديديوان-211

تاريحه.بدون،بالعراقالثقافة

دارشاكر،حمدأتحقيق.لمطلبياإدريسبنمحمد(02)4للشافعي،الرسالة-131

هـ.9931،ثالترا

سليمانمحمدللقاضي،وسلهاعليهاللهصلىالأميالنبي:سيرةلمينللعارحمة-411

هبالرياضالسلامدارمكتبة(413)9فوريلمنصورا

581()للسهيلي،النبويةالسيرةحديثعليه[شتملماتفسيرفيالأنفالروضن-511

هـ.1332،لجماليةاالمطبعة،عبداللهبنعبدالرحمنالقاسمبيأ

لمكتبا.شرفبنيحيىزكريا،بيأ()676للنووي،الطالبينروضهه-611

هـ.5041،دمشق،ميلاسلاا

القرشيعليبنعبدالرحمن،الفرجأبي)795(الجوزيلابنالمسير،زاد-171

هـ.1384،وبيروتدمشق،الاسلاميلمكتبا،البغدادي

القادروعبدشعيبتحقيق75(1)القيهالابنالعباد،خيرهديفيلمعادازاد-181

هـ.5،041الرسالةمؤسسة،الارناؤوط

طوعي،لمنعمعبداتحقيق37(0)للأزهريالشافعيألفاظغريبفيالزاهر-911

هـ.9141البشائر،دار

السامرائي،إبراهيمتحقيقداود،بنمحمدبكر،بيا(2)79نيللأصبهاالزهرة-021

هـ.6041،الاردنبالزرقاء،المنارمكتبة

هـ.7141،بدمشقالقلمدار،الأحدبخلدونبغداد،تاريخزوائد-121

يوسفبنمحمد(9)42للصالحيالعبادخيرسيرةفيالرشادوالهدىسبل-221

هـ.5913،بالقاهرةالاسلاميةللشوونالاعلىلمجلسا،الشامي

المكتب،الدينناصرمحمد(41)18للألباني،الصحيحةالأحاديثسلسلة-123

.عمان،الاسلاميةالمكتبةو،بيروت،الاسلامي

مكتبة،الدينناصرمحمد(،41)18نيللألبا،الضعيفةالأحاديثسلسلة-421
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31

32

33

34

35

36

37

.بيروتالاسلاميلمكتبوا،بالرياضالمعارف

الدكتورالشيخ(،1384)للسباعيالإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

هـ.8913،بدمشقالاسلاميالمكتب،حسنيمصطفى

عبدالباقي،فؤادمحمدتحقيق،القزوينييزيدبنمحمد)275(ماجةابنسنن

.م7291الحلبيعيسىمطبعة

معوالمجهود،بذلمع،السجستانيالاشعبابن)275(،داودأبيسنن

المحمدية،السنةمكتبة،للخطابيالسننمعالموللمنذريالسننمختصر

9136.

شاكر،أحمدالشيختحقيق.سورةبنعيسىبنمحمد)927(الترمذيسنن

قرطبة،مؤسسة،عبداللطيفعبدالوهابتصحيح،الاحوذيتحفةمعوالمطبوع

هـه6041

شمسالطيبلابيالمغنيالتعليقمععمر،بنعلي)385(الدارقطنيسنن

بالفجالة.المصريةالمطبعة،باديالعطيماالحق

محمدتحقيق،عبدالرحمنبنعبداللهمحمد،أبوالامام)255(،الدارميسانن

هبيروت،لسنةاحياءإدار،هماند

لهند،اطبعهعنمصورة،بيروت،لمعرفةادار()458للبيهقي،الكبرىالسنن

هـ.6134

مؤسسة،شعيببنحمدأ،عبدالرحمنأبو3()30للنسائيالكبرىالسنن

.1241،لةالرسا

بعناية،والسنديالسيوطيبحاشية3()30للنسائي(،)المجتبىالنسائيسنن

هـ.6041،بيروت،غدةأبوعبدالفتاج

تحقيق.الخراسانيشعبةبنمنصوربنسعيدمنصور)227(بنسعيدسنن

هـ.5041،بيروت،العلميةالكتبدار،الاعظميالرحمنحبيب

الارناؤوط،شعيبالشيخباشرافتحقيق)748(للذهبيالنبلاء،أعلامسير

هـ.2041،الرسالةمؤسسة

مصطفىتحقيق.عبدالملكمحمد،أبي2()18هشاملابن،النبويةالسيرة

.بيروت،لمعرفةادار.واخرينالسقا

،بجدةالشروقدار،الندوي[لحسنيعلىالحسنأبيللسيد،النبويةالسيرة
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51

هـ.3041،يةلسعودا

إحياءدارحمد،أبنلحيعمدا(9801)الحنبليالعمادلابنالذهبشذرات-

تاريخ.بدون،العربيالتراث

شعيبتحقيقمسعود.بنالحسينمحمد،أبي)516(للبغوي،السنةشرح-

30415،بيروت،الاسلاميلمكتبا،الارنؤوط

تحقيق5()44عياضللقاضيمسلمبفوائدلمعلماإكمال:مسلمصحيحشرح-

هـ.6241بمصر،الوفاءدار،إسماعيليحعىد.

الكتابدار.شرفبنيحيىزكريا،أبي)676(للنووي،مسلمصحيحشرح+

.بيروت،لعربيا

القرشي،لحزمابنعليالدينعلاء(،)687النفيسلابن،بقراطفصولشرح-

هـ.1141،اللبنانيةالمصريةالدار

سلامة،بنمحمدبناحمدجعفر،أبي32(1)للطحاويالاثار،مشكلشرح-

هـ.5141بيروت

مطبعة،الحقجادسيدمحمدتحقيق32(1)للطحاويالأثار،معانيشرح-

هـ.3871لانوار،ا

الدارطبعةو،بيروت،العلميةالكتبدار()458للبيهقي،الإيمانشعب-

.6041لهند،باالسلفية

مكتبة،عبداللهحسنالحسانيتحقيق751()الجوزيةقبملابنالعلبلشفاء-

تاريخ.بدون،بالقاهرةالتراثدار

حمدأتحقيقحماد،بنإسماعيلتقريبا()393للجوهري،الصحاح-

.2041،الثانيةالطبعةعطار،عبدالغفور

تحقيق،بلبانبنعليالدينعلاء)973(الفارسيبترتيبحبانابنصحيح-

هـ.1841،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطشعيب

مصطفىمحمدحققه.إسحاقبنمحمدبكرلابي31(1)،خزيمةابنصحبح-

هـ.0041،بيروت،الاسلاميالمكتب،الاعظمي

حجر،لابنالباريفتحمعمطبوعإسماعيلبنمحمد)256(البخاريصحيح-

السلفية.المطبعة

فؤادمحمدتحقيق،النيسابوريالقشيريلحجاجاابن261()مسلمصحيح-
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هـ.1374الحلبيعيسىمطبعة،عبدالباقي

عنمصور،يعلىبيأالقاضيبنمحمد()526يعلىأبيلابنالحنابلةطبقات

تاريخ.بدون،المحمديةالستةطبعة

عبدالكافي،بنعليبنعبدالوهاب771()للسبكيالكبرىالشافعيةطبقات

هـ.1386،الحلبيعيسىمطبعة

هـ.0041،بيروتدار(023)سعدلابن،الكبرىالطبقات

الكتبدارحمد،أبنعليبنمحمد(9)45للداووديالمفسرينطبقات

هـ.3041،العلمية

نايفتحقيق75(1)الجوزيةقيملابنالشرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق

هـ4281الفوائد،عالمدارلحمد،ا

جملأمحمدتحقيق75(1)القيملابنالسعادتينوبابالهجرتينطريق

هـه9241الفوائد،لمعادار،الاصلاحي

عليبنإسماعيلتحقيق75(1)القيملابنالشاكرينوذخيرة[لصابرينعدة

هـ.9241الفوائد،لمعادارمرحبا،

عبدالكريم()623للرافعيالكبير،بالشرحلمعروفا+الوجيزشرحالعزيزفتح

هـ.1741،بيروت،العلميةالكتبدارمحمد،ابن

قوجطلعتتعليق2(14)حنبلبنأحمدللامام،الرجالومعرفةالعلل

.م8791،دإستانبرلالاسلاميةلمكتبةااوغلو،وإسماعيل

عبدالرحمنبنعثمانعمر،بيأ)643(الصلاحلابن،الحديثعلوم

هـ.4041الفكر،دارعتر،الديننورد.تحقيق،الشهرزوري

،العباسبيأ)756(الحلبيللسمين،الألفاظشرفأتفسيرفيالحفاظعمدة

للنشر،السيددار،الدغيممحمدمحمودتحقيق،يوسفبنأحمدالدينشهاب

هـ.7041ستانبولإ

دارأحمد،بنمحمود)855(للعيني،البخاريصحبحشرحالقاريعمدة

هبيروت،لفكرا

دارمكتبةمحمد،بنأحمدبكرابي)364(السنيلابنوالليلةاليومعمل

هـ.7041،بدمشقالبيان

الرسالة،مؤسسة،شعيببنحمدأ(3)30للنسائيوالليلةاليومعمل
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97

هـ.7041بيروت

نجمتحقيق،سفيانبنعبيدبنمحمدبنعبدالله281()الدنياأبيلابنالعيال

.0991،السعودية،بالدمامالقيمابندار،خلفعبدالرحمن

المختارمحمدتحقيق،سلامبنالقاسم22()4عبيدلأبيالمصنفالغريب

هـ.6141،والادابللعلومالتونسيالمجمع،العبيدي

بنحمدأ(8901)للحمويالنظائر،والأشباهشرحالبصائرعيونغمز

هـه5041،بيروت،محمد

عيسىمطبعةعمر،بنمحمود)538(للزمخشري،الحديثغريبفيالفائق

.م7191،الحلبيالبابي

العلمية،الكتبدار،لحليمعبدابنحمدأ)728(تيميةلابنالكبرىالفتاوى

هـ.8041بيروت

منوجماعة(0701)الدينلنظام،حنيفةأبيالإماممذهبفيالهنديةالفتاوى

.0131بولاقطبعةعنالهند،علماء

الشيختحقيق)852(،حجرلابن،البخاريصحيحبشرحالباريفتح

.بالقاهرةالسلفيةالمطبعةباز،بنعبداللهبنلعزيزعبد

بنمحمد،الدينكمال861()الهماملابن،الهدايةعلىالقديرفتح

.5113،بولاق،السيواسيعبدالواحد

دار،سلطانبنعليالملا(101)4للقاريالوقايةبشرحالعنايةبابفتح

هـ.8141بيروت،لارقما

صلاحد.تحقيق،جابربنيحىبنأحمد(927)للبلاذريالبلدانففتوح

.م7491،القاهرةالمنجد،الدين

علانبنمحمد(،01)57علانلابن،النوويةالأذكارعلىالربانيةالفتوحات

.بيروتفيالعربيالتراثإحياءدار،المكيالصديقي

الكتبدارشهردار،بنشيرويه(05)9للديلميلخطابابمأثورلفردوس1

هـ.6041،العلمية

بمصر،المقتطفمطبعة،بقر[طتاليف،[لعلاماتوكتاب،بقراطفصول

.م6918

هـ.8913بيروت،لمعرفةادار،)385(النديملابنالفهرست
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29

39

محمدالدينزين(3101)للمناويالصغيرالجامعشرحالقديرفيض

هـ.1931،بيروت،لمعرفةادار،عبدالرووف

عبدالرحمنبنمدين(11)[لقرننيللقوصوالألبا،وناموسالأطباقاموس

هـ.9913،بدمشقالعربيةاللغةمجمعمصورات،المصري

،بالقاهرةالثقافةدار،عبدالملكبطرستحرير،المقدسالكتابقاموس

.م7991

طبعة.يعقوببنمحمد،الدينمجد)817(للفيروزابادي،لمحيطاالقاموس

مطبعة،الزاويحمدأالطاهربترتيبأخربهوطبعة،الحلبيبيالبامصطفى

7191.،الحلبيعيسى

(066)عبدالسلاملابن،الأنامإصلاحفيالأحكامقواعداو،الكبرىالقواعد

ضميرية،وعثمانحمادنزيهد.تحقيق،عبدالسلامبنعبدالعزيزمحمد،بيأ

هـ.2241،دمشقالقلمدار

الدين،موفقمحمدبيأ(063)قدامةلابنأحمدالامامفقهفيالكافي

هـ.8041،بدمشقالاسلاميالمكتب

تحقيق.عبداللهبنيوسف()463عبدالبرلابن،المدينةاهلفقهفيالكافي

هـ.4421،المتحدةالعربيةالاماراتالنداء،دار،القيسيةمحمود

،بخاريسعيدمحمدتحقيقأحمد،بنسليمان036()للطبر[نيالدعاءكتاب

هـ.7041،الاسلاميةالبشائردار

بنلحسينابنمحمد(4)58القزاءيعلىلأبي،والوجهينالروايتينكتاب

هـ5041،الرياض،اللاحمعبدالكريمتحقيقمحمد.

سليممحمدتحقيق،الأمراضلشفاءالتأتيفيغلوقنلىإجالينوسكتاب

.م8291،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،سالم

دار،عليبناعلىمحمد(21)القرنللتهانوي،الفنوناصطلاحاتكشاف

.بيروتصادر

هـ.4913،المكرمةبمكةلحكومةامطبعة(01)46تيللبهو،القناعكشاف

بنمصطفى(01)67خليفةلحاجي،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف

بغداد.،لمثنىامكتبةهعبدالله

علي،الدينعلاء(759)لهندياللمتقي،والأفعالالأقوالسننفيالعمالكنز
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هـ.9913،الرسالةمؤسسة.الدينحسامبن

الدينجلال19(1)للسيوطيالموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللالئ

هـ.5941بيروت،لمعرفةادار،عبدالرحمن

مكرمبنمحمد،الدينجمال،الفضلبيا71(1)منظورلابن،العربلسان

.بيروتصادردار.لمصريا

عبدالفتاجالشينهبهامحتنى852()العسقلانيحجرلابن،لميزانالسان

هـ.2341،لاسلاميةاالبشائردار،أبوغدة

محمد،بنإبراهيم،الدينبرهان)884(مفلحلابن،المقنعشرحلمبدعا

.بيروت،الاسلاميلمكتبا

عن،بيروت،لمعرفةادارحمد،ابنمحمد()483للسرخسي،المبسوط

بمصر.الاولىالطبعة

،أفنديعمدالرحمن(7801)أفنديلدامادالأبحر،ملتقىشرحالأنهرمجمع

هـه8231ستانبولا

محمدبنغانممحمدأبي(2701)بعدللبغدادي[لضمانات،مجمع

هـ.1241بالقاهرةالسلامدار،دي1البغد

هبالقاهرةالاماممطبعة()676للنووي،المهذبشرحلمجموعا

قاسم،بنعبدالرحمنجمع)728(.تيميةابنالاسلامشيخفتاوىمجموع

هـ.0041،بالمغرهبالمعارفمكتبة

عطيةبنلحقعبدا(5)48عطيةلابنالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزلمحررا

هـ.8931،الدوحة،لاندلسدها

إسماعيل،بنعلي(458)سيدهلابن،اللغةفيالأعظملمحيطواالمحكم

هـ.1377،الحلبيمصطفىمطبعة

التراثدارسعيد،بنأحمدبنعليمحمد،ابي()456حزملابن،المحلى

بمصر.

عليتحقيق،الحرانيتميمبنمحمدعبداللهأبي67()هتميمابنمختصر

هـه9241الرشد،مكتبةالقصير،

عليبنمحمد)777(البعليتأليف،تيميةلابنلمصريةاالفتاوىمختصر

هـ.1368،بالقاهرةالمحمديةالسنةمطبعة،لحنبليا
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هـ.9136،المحمديةالسنةمطبعة)656(،للمنذريداود،ابيسننمختصر

بيروت،التجاريالمكتب،إسماعيلبنعلي(4)58سيدهلابنلمخصصا

تاريخ.بدون

دارهالتنوخيسعيدبنعبدالسلام2(04)سحنونرواية،مالكللاماملمدونةا

.بيروت،صادر

نشر،تيميةلابن،جماعالامراتبنقديليه()456حزملابن،الاجماعمراتب

.بالقاهرةالقدسيمكتبة

شعيبتحقيق،نيالسجستاالاشعثابن)275(داودلأبيالمراسيل

هـ.8041،الرسالةمؤسسة،الارنؤوط

ناصرتحقيق،نيالكرماإسماعيلابن(028)لحرباحمدالاماممسائل

هـ.4251الرشد،مكتبة،السلامة
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هـه6041،لمدينةا

البيطار،بهجةمحمدتحقيقداود)275(،بيايط1رواحمد،الاماممسائل

هـ.1353طبعةعنتصوير

هـ.0041،الاسلاميلمكتبا(،)275هانئابنية1روحمد.أالاماممسائل

دارلحداد،اتحقيق(،)526يعلىابيلابنحمد،اعليهاحلفالتيلمسائلا

هـ.7041،العاصمة

.النيسابوريعبداللهبنمحمد(04)5للحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك

هـ.1334الهند،طيعةعن،المعرفةدار

لمعارفادائرة.الاسفرايينيإسحاقبنيعقوب31(0)عوانةابيمسند

هـ.1363بالهند،العثمانية

وطمعة،5041الاسلاميالمكتبطمعة2(14)حنبلبناحمدللامامالمسند

الرسالة.مؤسسة

عابدمحمدبترتيب،المطلبيإدريسبنمحمد2(0)4للشافعيالمسند

.بيروتتصوير،السندي
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.م0891،بيروت
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.بيروت،الاسلاميةلمكتبةا
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