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بعد: أما وصحبه، وعىل آله حممد عىل وبارك وسلم وصىل اهللا هللا وحده احلمد

متنوعة  احلديثية ~ عثيمني بن بن صالح حممد العالمة شيخنا جهود فإن
اهللا إىل للدعوة نفسه نذر  قد فإنه ،األخر الرشيعة علوم  يف جهوده  إىل إضافة
والندوات واللقاءات واملحارضات الدروس خالل من الناس ونفع العلم ونرش

والربامج اإلذاعية.

وأعانه ووفقه وقته يف له سبحانه قد بارك اهللا أن ير وحياته سريته واملتأمل يف
األسبوع أيام طيلة تتوقف ال يف مسجده اجلامع فدروسه والتدريس، التعليم عىل

يف رمضان. أو مسافراً كان إذا إال

والعرش رمضان،  من األواخر العرش يف  الرشيف املكي احلرم يف ودروسه 
أو طريق اهلاتف عن السائلني إجابة إضافة إىل كذلك، احلجة ذي شهر األوىل من

غريها. يف أو املسجد... من رجوعه حال طريقه يف أو املسجد يف

بذلك له  يرفع وأن  حسناته، ميزان يف لألمة مه قدَّ ما جيعل أن  أسأل فاهللا
الدعوات. جميب قريب سميع الدرجات إنه

بإقامة اإلسالمية والدراسات الرشيعة بكلية القصيم ممثلة جامعة أحسنت ولقد
الشيخ «جهود ~ بعنوان  العالمة شيخنا جهود تربز التي املباركة الندوة هذه

وحتليلية». منهجية دراسات العلمية، ابن عثيمني

علمه فيها ملدة عرشين نرش التي الكلية هذه عىل من حقوق الشيخ حلق أداء وهي
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تزيد. أو عاماً

موازين وجعل ذلك يف خري كل الندوة هذه  بإقامة سعى من لكل اهللا فشكر
حسناهتم.

العلوم يف عثيمني  ابن «جهود  الندوة حماور من الثاين املحور يف ومشاركتي
وعلومه». احلديث رشح يف عثيمني ابن الشيخ «منهج واملوضوع الرشعية»،

عثيمني ابن للشيخ خمترصة ترمجة عىل وتشتمل مقدمة إىل البحث قسمت وقد
وفصلني وخامتة.

األول الفصل
مباحث: وفيه   

يف رشح األحاديث. طريقته األول: املبحث
احلديث. من والفوائد عنايته باستنباط األحكام الثاين: املبحث

للحديث املرشوح. املفصلة للروايات ذكره املبحث الثالث:
املفردات. ورشح الغريب عنايته ببيان الرابع: املبحث

األحاديث. بني ظاهره التعارض ما توهم اآلثار ودفع اخلامس:عنايته بمشكل املبحث
يراه ما ترجيح مع  رشحه، يف الفقهية اخلالفية للمسائل ذكره السادس:  املبحث 

أو خالفه. املذهب وافق بالدليل راجحاً
عنها. اإلجابة مع احلديث عىل الواردة اإلشكاالت إيراده لبعض املبحث السابع:

عند املسائل وفروع والتقاسيم والضوابط األصول بذكر عنايته الثامـن: املبحث
األحاديث. لبعض رشحه

ومناسبته. احلديث ورود أسباب بذكر الغالب يف عنايته املبحث التاسع:
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الفصل الثاين
مباحث: وفيه     

الفن. هذا يف خمترصاً كتاباً تأليفه األول: املبحث

املخترصة. الفن هذا كتب لبعض رشحه الثاين: املبحث

هذا الفن. يف والضوابط القواعد لبعض ذكره املبحث الثالث:

لألحاديث رشوحه يف تطبيقها مع الفن هذا مصطلحات لبعض ذكره املبحث الرابع:

املخرجني. لبعض وتعقبه التخريج، مصطلحات لبعض تفسريه اخلامس: املبحث

مطالب. وفيه والتضعيف.. بالتصحيح عنايته املبحث السادس:

البحث. نتائج أهم وفيها اخلامتة:
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خمترصة ترمجة
~   

آل عبدالرمحن بن سليامن بن  حممد  بن صالح بن حممد الشيخ فضيلة هو *
متيم. بني من الوهبة من عثيمني

يف «عنيزة». ١٣٤٧هـ سنة رمضان شهر من والعرشين ليلة السابع يف ولد *

ثم  عرشة، الثانية عمره يتجاوز ومل القرآن فقد حفظ صاحلة ~ نشأة نشأ *
الزمالعالمة عبدالرمحنالسعديفدرسعليهالعلومالرشعيةيفالتفسري،واحلديث،
املتون خمترصات وحفظ والنحو، واألصول، والفقه، النبوية، والتوحيد، والسرية

العلوم. هذه يف

الذين املشايخ  من استفاد العلمي» الرياض «معهد يف دراسته  أثناء ويف  *
املسجد  يف فقرأ عليه ~ باز عبدالعزيز بن الشيخ بسامحة واتصل فيه، سوا درَّ
يف به وانتفع تيمية»، ابن  اإلسالم شيخ «رسائل ومن البخاري»، «صحيح من
الشيخ سامحة ويعد بينها، واملقارنة املذاهب، فقهاء  آراء يف والنظر احلديث علم

بعلمه. والتأثر التحصيل يف الثاين شيخه بن باز عبدالعزيز

فيه توسم أن بعد بعنيزة، الكبري اجلامع يف يف عام (١٣٧٠هـ) التدريس بدأ *
نيِّ عُ الرياض، يف العلمي املعهد من خترج وملَّا التحصيل، ورسعة  النجابة شيخه

(١٣٧٤هـ). عام بعنيزة العلمي يف املعهد ا سً مدرِّ

عنيزة مكتبة والتدريس يف بعنيزة الكبري اجلامع إمامة توىل (١٣٧٦هـ) سنة ويف
.~ سعدي بن عبدالرمحن العالمة شيخه وفاة بعد للجامع التابعة الوطنية

املسجد س يف يدرِّ الشيخ فضيلة تكفيهم؛ بدأ ال املكتبة وصارت الطلبة، كثر وملا
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كانوا حتى  وخارجها اململكة من وتوافدوا الطالب إليه  واجتمع نفسه، اجلامع
ملجرد ال جاد، حتصيل دراسة يدرسون وهؤالء الدروس، يف بعض املئات يبلغون

وفاته. حتى ا، ومدرسً وخطيبًا ا إمامً ذلك، عىل االستامع، وبقي

الدين بالقصيم الرشيعة وأصول كلية يف إىل التدريس (١٣٩٨هـ)انتقل عام  ويف
حتى وفاته. فيها ا أستاذً وظل اإلسالمية، سعود اإلمام حممد بن جلامعة التابعة

العطاء عاماً من مخسني من أكثر خالل العلمية الشيخ جهود ظهرت وقد *
املحارضات وإلقاء والتوجيه واإلرشاد والوعظ والتدريس العلم نرش يف والبذل
التي واألجوبة الفتاو وحترير بالتأليف عناية وله سبحانه، اهللا إىل والدعوة
التي الصوتية الساعات آالف له صدر كام الرصني،  العلمي  بالتأصيل متيَّزت
تفسري يف العلمية ودروسه اإلذاعية وبراجمه ولقاءاته وخطبه حمارضاته  سجلت
واملتون النبوية والسرية الرشيف للحديث املتميزة والرشوحات الكريم القرآن

والنحوية. الرشعية العلوم يف واملنظومات

: منها كثرية وكان للشيخ أعامل

إىل ١٤٠٧هـ عام السعودية من العربية يف اململكة العلامء كبار هيئة يف ا عضوً *
وفاته.

يف اإلسالمية سعود  بن حممد اإلمام بجامعة العلمي املجلس يف ا عضوً *
١٣٩٨ ـ ١٤٠٠هـ. الدراسيني العامني

بن اإلمام حممد جامعة بفرع الدين وأصول الرشيعة كلية جملس يف ا عضوً *
فيها. العقيدة لقسم ا ورئيسً القصيم يف اإلسالمية سعود

واملناهج اخلطط جلنة عضوية يف شارك العلمي تدريسه باملعهد آخر فرتة ويف *
هبا. املقررة من الكتب ا عددً العلمية، وألّف للمعاهد
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حيث وفاته، عام (١٣٩٢هـ) إىل من احلج موسم يف التوعية يف جلنة ا * عضوً
واألحكام املسائل  يف  ويفتي واملشاعر، مكة يف وحمارضات ا دروسً يلقي كان

الرشعية.

عام تأسيسها من  عنيزة يف اخلريية الكريم القرآن حتفيظ  مجعية ترأس *
وفاته. إىل (١٤٠٥هـ)

من متنوعة فئات عىل السعودية العربية اململكة داخل عديدة ألقى حمارضات *
جهات يف إسالمية ومراكز عىل جتمعات اهلاتف عرب ألقى حمارضات كام الناس،

خمتلفة من العامل.

العربية السعودية. اململكة يف عقدت التي املؤمترات من العديد يف شارك *

الطالب بتوجيه اعتنى الوعظي واجلانب الرتبوي بالسلوك هيتم وألنه *
استقطاهبم وحتصيله، وعمل عىل العلم طلب اجلاد يف املنهج سلوك إىل وإرشادهم

بأمورهم. واالهتامم املتعددة، أسئلتهم وحتمل تعليمهم عىل والصرب

عام شوال شهر من عرش اخلامس األربعاء يوم مغرب قبيل  الشيخ تويف  *
(١٤٢١هـ).

حسناته، يف ميزان قدمه ما وجعل جناته، فسيح وأسكنه واسعة رمحة رمحه اهللا
كريم.(١) جواد إنه

http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml :اهللا رمحه عثيمني، ابن الشيخ موقع من بترصف (١) منقول
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األول الفصل
    

يف  أبيّنه عليها والتعليق النبوية األحاديث يف رشح فريد منهج ~ للشيخ
املباحث اآلتية:

األول املبحث
  

األحكام والفوائد ذكر وهي بديعة، طريقة لألحاديث رشحه يف الشيخ سلك
وحرصها، املسائل ضبط عىل تعني الطريقة وهذه فوائد، شكل عىل املستنبطة
يف امللقن التثريب»، وابن «طرح األئمة املتقدمني كالعراقي يف سلكها بعض وقد

وآخرين. ،األخر األحكام» وكتبه عمدة بفوائد «اإلعالم

و الصاحلني»(٢)، «ورياض املرام»(١)، «بلوغ ألحاديث  رشحه ظاهر يف وهذا
إىل أحاديث  إضافة وغريها النووية»(٤) «األربعني و املصطفى»(٣)، أخبار من «املنتقى
عبدالوهاب(٥)، بن حممد للشيخ كتاب «التوحيد» ألحاديث يف رشحه العقائد كام
يف املسلكية الفوائد ذكر مع تيمية(٦)،  ابن اإلسالم لشيخ الواسطية»  «العقيدة و

خاصة. العقائد أحاديث

.(١٩٣/٧) واإلكرام» (٢٨/٢)، اجلالل ذي «فتح (١)
.(٢٧٨/٤) الصاحلني» (٣٦٨/٢)، رياض «رشح (٢)

(ص١٠٤). عىل املنتقى» «التعليق (٣)
.(٢٣١) ص (١٨٢)، (٤) انظر

.(٣٩٧ عثيمني (١٧٩/٩، الشيخ ابن جمموع فتاو ورسائل ضمن التوحيد» «رشح كتاب (٦)
.(٤٣٢ الشيخ» (٤٠٤/٧، ورسائل فتاو «جمموع ضمن العقيدة الواسطية» «رشح (٧)
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املبحث الثاين
   

البن ترمجته يف بسام ابن قال ذلك، سعدي يف عبدالرمحن بن بشيخه تأثر وقد
احلديث يف أو التفسري كان يف سواء الكريمة النصوص كالمه عىل  «أما سعدي:

طالب».(١) يتصوره ال ما والفوائد األحكام منها من فإنه يستنبط فأمر عجب،

التدريس، طريقة كثرياً يف به شيخه: «إنني تأثَّرت عن عثيمني ابن الشيخ قال وقد
واملعاين».(٢) باألمثلة للطلبة وتقريبه العلم، وعرض

امليسء حديث ذلك ومن أمثلة رشحها، التي األحاديث من كثري يف ظاهر وهذا
فائدة.(٣) ثالثني من أكثر فوائده وأحكامه من ذكر فقد صالته، يف

وعرشين  مخساً من فوائده ذكر اليدين، فقد ذي قصة يف < هريرة وحديث أيب
فائدة.(٤)

النبي  امرأته وقول مع ابن مسعود قصة يف < اخلدري سعيد وحديث أيب
عىل فوائده من ذكر فقد .« مْ يْهِ لَ عَ بِهِ قْتِ دَّ تَصَ نْ مَ قُّ أَحَ كِ لَدُ وَ كِ وَ جُ وْ Sهلا: «زَ

فائدة.(٥) ستاً وعرشين اختصاره

تبارك  ربه S عن اهللا  رسول يرويه فيام < أيب ذر حلديث رشحه ويف
ثامن فوائده من ذكر فقد ،« يسِ نَفْ ىلَ عَ مَ لْ الظُّ تُ مْ رَّ حَ إِينِّ  بَادِي عِ «يَا وتعاىل:

قرون» (٢٢٣/٣ ـ ٢٢٤). خالل ثامنية نجد «علامء (١)
اإلنرتنت. شبكة عىل موجود الكريم، وهو القرآن إذاعة عرب بثه تمَّ الدعوة» «موكب برنامج يف (٢)

.(٣٩٧) ومسلم البخاري(٧١٥)، أخرجه واحلديث واإلكرام «(٦/٣)، اجلالل ذي فتح (٣)
.(٥٧٣) ومسلم ،(١٢٢٩) البخاري أخرجه واحلديث اجلالل واإلكرام» (٢٠/٤)، ذي «فتح (٤)

.(١٤٦٢) البخاري أخرجه واحلديث اجلالل واإلكرام» (٢٥٣/٦ ـ ٢٦٦)، ذي «فتح (٥)
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وعرشين فائدة.(١)

 S النبي إىل جربيل يف قصة جميء < اخلطاب بن عمر رشحه حلديث ويف
أكثر يف رشحه مع فوائد من فيه ما ذكر وسؤاله عن اإلسالم واإليامن واإلحسان،

صفحة.(٢) وأربعني مائة من

مسلم(٥٥/٢٥٧٧). أخرجه واحلديث ،(٢٥٠ ص(٢٣٥- النووية» األربعني «رشح (١)
(١٤٥/٣) «الفتاو جمموع ضمن رشحه مستقالً طبع وقد الصاحلني» (٣٤٣/١ ـ ٤٨٤) رياض «رشح (٢)

.(٨) مسلم أخرجه واحلديث
أخرجه واحلديث ،(٢٥٧/٥) «رد» «الفتاو فهو أمرنا عليه ليس عمالً عمل من عائشة: « حديث ومثله  

ومسلم(١٧١٨). البخاري(٢٦٩٧)،
أخرجه واحلديث (٢٣١/٥) «الفتاو أمه» بطن خلقه يف جيمع أحدكم «إن وحديث ابن مسعود >:  

ومسلم(٢٦٤٣). ،(٣٢٠٨) البخاري
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املبحث الثالث
   

تبني أو مطلقاً، تقيِّد أو ، إشكاالً تزيل ربام للحديث  األخر الروايات ذكر 
الروايات  هذه اإلشارة إىل ~ منهج الشيخ من ذلك، وقد كان نحو جممالً أو

الغالب. يف
مُ دكُ أَحَ َّ نَّنيَ تَمَ يَ «الَ :S النبي > عن أنس عند رشحه حلديث ذلك فمن *
يلِ ا ً ريْ خَ يَاةُ َ احلْ انَتِ كَ ا مَ يِنِي أَحْ اللهمَّ لِ يَقُ لْ فَ الً اعِ فَ دَّ بُ الَ انَ كَ إِنْ أَصابه فَ ٍّ لِرضُ تَ َوْ املْ

(١).« يلِ ا ً ريْ خَ اةُ فَ الْوَ انَتِ كَ ا إِذَ نِي فَّ تَوَ وَ
خرياً احلياة علمت ما أحيني «اللهم وهي: له ة أخر للحديث مفرسِّ ذكر رواية

عز وجل.(٣) عامله إىل فيكل األمر خرياً يل».(٢) الوفاة علمت إذا وتوفني يل

إذا فرغ العلامء: يقول آمني بعض فقال املأموم «وأما قوله: أيضاً: ذلك ومن *
نُوا..»..(٤) مِّ أَ فَ امُ اإلِمَ نَ أَمَّ ا «إِذَ :S آمني، لقوله قول من اإلمام

يف به ح ألنه مرصَّ ضعيف، القول «وهذا فقال: القول هذا ضعف إىل أشار ثم
.(٥)«.. آمِنيَ وا ولُ قُ فَ الِّنيَ الضَّ الَ وَ ، مْ يْهِ لَ عَ وبِ ضُ َغْ املْ ِ ريْ غَ امُ اإلِمَ الَ قَ ا «إِذَ آخر: لفظ

( الِّنيَ الضَّ الَ (وَ عليه وهو يؤمن ما بلغ إذا أي: ن، إذا أمَّ املعنى هذا فيكون وعىل
معه».(٦) التأمني فأمنوا، لتكونوا يف رشع أو إذا

ومسلم(٢٦٨٠). البخاري (٥٦٧١)، (١) أخرجه
وصححه. (١٩٢٣) واحلاكم النسائي (١٣٠٥)، (٢) أخرجه

الصاحلني» (٢٤٨/١). رياض «رشح (٣)
.(٧٢/٤١٠) ومسلم البخاري (٧٨٠)، (٤) أخرجه

البخاري(٧٨٢). أخرجه (٥)
.(٦٩ املستقنع» (٦٨/٣، زاد عىل «الرشح املمتع (٦)



٥٠٩

الرابع املبحث
    

كثري قال ابن احلديث، فهم يعني عىل املشكل مما وبيان احلديث غريب إن معرفة
والعلم احلديث بفهم املتعلقة من املهامت احلديث: «وهو ألفاظ غريب علم عن

به».(١) وما يتعلق اإلسناد صناعة ال بمعرفة به، والعمل

ورشح  احلديث غريب ببيان فائقة عناية ~ عثيمني ابن للشيخ كان وقد
غريها. أو أحاديث األحكام يف ذلك سواء مفرداته

ا..».(٢) وهَ تَدُ تَعْ الَ فَ ا، ودً دُ حُ دَّ حَ وَ ...» :S لقوله رشحه عند فمن ذلك *

أحد اجلارين  دخول من ملنعه األرايض بني احلد ومنه املنع، اللغة: يف احلد قال:
اآلخر. عىل

فالواجبات  واملحرمات، الواجبات باحلدود املراد إن  قيل االصطالح: ويف
باحلدود املراد  بعضهم: وقال تقرب، ال حدود واملحرمات  ،تتعد ال حدود
الصواب ولكن ذلك، أشبه وما الرسقة، وعقوبة الزنا الرشعية كعقوبة العقوبات
لكن واملحرمات، وجل الواجبات عز حمارم اهللا يف احلديث باحلدود املراد أن األول
القرآن يف هكذا تقربه، ال نقول: تتجاوزه، واملحرم ال تعتده،أي ال نقول: الواجب
 Á  À  ¿ نث قال: الصائم عىل والرشب األكل تعاىل حتريم اهللا ذكر ملا الكريم

احلثيث» (٤٦١/٢). «الباعث مع احلديث» علوم «اختصار (١)
علتان: فيه وإسناده ضعيف، اخلشني، أيب ثعلبة عن مكحول، من طريق الدارقطني (٥٣٨/٥) (٢) أخرجه

اخلشني. أيب ثعلبة من سامع له يصح مل أن مكحوالً إحدامها:
قال  لكن قوله، من  عن مكحول بعضهم ورواه ثعلبة،  أيب عىل ووقفه رفعه اختلف يف أنه  والثانية:
رجب البن واحلكم» العلوم «جامع انظر وقال: «وهو أشهر»، املرفوع، بالصواب األشبه الدارقطني:

.(١٥٠/٢)

       



٥١٠

قال:نث [  ^  _  جيب فيها وما العدة ذكر وملا (البقرة: ٢٢٩)، Ã مث   Â
(البقرة: ١٨٧).(١) a مث   `

عباده قنوط من ربنا «عجب ":S قوله ـ العقائد أحاديث يف وهو مثال آخر:
احلديث.(٢) ني.». نِطِ قَ غريه...ينظر إليكم أزلني وقرب

أشد لسببني...والقنوط:  ذلك ويكون اليشء استغراب هو «العجب: قال:
مجع اسم كطري ة َ ريَ غِ والغري:اسم مجع غريه، قرب مع يعني ه، ريَ غِ اليأس،...وقرب

تغيريه...».(٣) املعنى: وقرب فيكون هذا وعىل التغيري، بمعنى اسم ة، وهي ريَ طِ
إىل رشحه أثناء أشار يف ربام فإنه البخاري»، عىل «صحيح تعليقه يف وكذلك

معناها. عن اإلشكال وأزال فوضحها غامضة مجلة أو غريبة، كلمة
بالنبي ملا اشتد وفيه قوله: ،} عباس ابن رشحه حلديث ذلك:عند مثال *
املعنى  ذكر بعده»  تضلوا ال كتاباً  لكم اكتب بكتاب  «ائتوين قال: Sوجعه
شك الرشيعة فال يف بعده تضلوا ال املراد كان  «فإن فقال: ذلك، قوله من املراد
أفضل اهللا كتاب ألن حسبنا كتاب اهللا، عمر: قال كام ذلك، من اهللا خريٌ كتاب أن
الرسول وأن بالنسبة للخالفة، بعده تضلوا ال املعنى كتاباً كان سيكتب...وإن مما
رمحة فإن من اخلالفة، يف كتاباً يكتب أن أراد به واشتد ثقل به املرض ملا رأ نفسه
من برضاً بكر أيب انتخاب يكون حتى يعارض عمر أن ر أو قدَّ يرسَّ اهللا تعاىل أن اهللا

خالفته...».(٤) إىل Sأشار الرسول أن مع الصحابة،

ح/٣٠. ص(٣٠٩) » النووية األربعني (١) «رشح
بن وكيع عن بن عطاء، يعىل عن سلمة، بن طريق محاد (١٨١) من ماجة وابن أمحد (١٦١٨٧)، أخرجه (٢)

وكيع  ضعيف، وإسناده ربنا..»، ضحك » بلفظ: اهللاS فذكره رسول قال: قال رزين، أيب عن عمه، حدس،
عطاء". بن يعىل عنه تفرد يعرف، "ال :(٣٣٥/٤) امليزان" يف" قال الذهبي س، دُ عُ حدس- ويقال: ابن

فيه مقال". (٨٥/١):"وهذا إسناد الزوائد" يف " البوصريي وقال
.(٢٧ الواسطية» (٢٦/٢- العقيدة «رشح (٣)

= البخاري» (٣٠٠/١).                      صحيح «رشح (٤)



٥١١

املبحث اخلامس
    

العلامء مجيع معرفته إىل ويضطر األنواع، أهم من  «هذا :~ النووي قال
أو بينهام، فيوفق ظاهراً املعنى  يف متضادان حديثان يأيت أن وهو الطوائف، من
واألصوليون والفقه، اجلامعون بني احلديث األئمة له يكمل ألحدمها، وإنام يرجح

املعاين».(١) اصون عىل الغوَّ

غريه إىل  عنه يعدل فال بينهام اجلمع أمكن فإن ظاهراً  حديثان  تعارض وإذا 
هبام معاً. العمل وجيب بحال،

مل وإن بالناسخ، أخذنا لآلخر ناسخ أحدمها أن علمنا يمكن اجلمع، فإن مل وإذا
احلازمي ذكر وقد جداً، كثرية الرتجيح وأوجه بالراجح منهام، أخذنا يثبت النسخ

(٢). وجهاً منها مخسني

وقد كان فيهام، التوقف وجب املتعارضني احلديثني الرتجيح بني يمكن مل وإذا
وجد شيئاً من ومن وجه، من كل متعارضان ثمَّ حديثان «ليس يقول: خزيمة ابن

بينهام».(٣) له ألولِّف فليأتيني ذلك

بني اجلمع  لألحاديث  رشوحه  يف عثيمني ابن  الشيخ به  متيز ما بديع ومن 
سؤال: عن له جواب معرض قال يف وقد فأحسن وأجاد، املتعارضة األحاديث
ظاهرها التي النصوص  بني اجلمع يعرف أن  خاصة العلم لطالب املهم من «إن

.(٢٨٢ ،٢٨١/٤) (٥٦/٣ ـ ٥٨)، ،(٤١٣/٢) واإلكرام» ذي اجلالل يف «فتح أخر أمثلة وانظر =
الراوي» (١٧٥/٢). (١) «تدريب

بعدها. وما ص(١٤) اآلثار» من واملنسوخ الناسخ يف «االعتبار (٢)
احلثيث» (٤٨٢/٢). «الباعث (٣)

       



٥١٢

ال اهللا رشيعة ألن املعارضة عدم ويتبني له األدلة، بني اجلمع عىل التعارض ليتمرن
يتعارض أيضاً».(١) ال رسوله عن صح وما تبارك وتعاىل وكالم اهللا تتعارض،

يف  والعشاء املغرب صىل  S النبي أن جابر حديث  ذكر ملا  ذلك: فمن  *
املغرب  Sبني النبي مجع عمر: ابن وحديث وإقامتني(٢)، واحد بأذان املزدلفة

يف واحدة منهام.(٤) يناد ومل داود: أليب رواية ويف واحدة(٣)، بإقامة والعشاء
: يعني لكل واحدة، أي: يفرسَّ منهام «يمكن أن واحدة يف يناد ومل «قوله» قال:
فإننا يصح، ال احلمل هذا أن ر قدِّ وإذا فقط، لواحدة وإنام ناد واحدة، لكل يناد مل
لكن مقدم عىل النايف، واملثبت ، نافٍ ابن عمر مثبت، وحديث جابر حديث نقول:

الرتجيح».(٥) جابر، وال حيتاج إىل حديث يطابق أن من أجل أوىل األول الوجه
ملسلم:  رواية ويف مرات»(٦) سبع «فليغسله  هريرة: أيب حديث يف ومثله *
وعفروه سبعاً، «فاغسلوه مغفل: بن عبداهللا حديث أما بالرتاب»(٧)، «أوالهن 
ومكان الغسالت عدد يف هريرة أيب خيالف حديث أنه فظاهره الثامنة بالرتاب»(٨)،

منها. الرتاب
أهنا ثامنة مغفل بن اهللا عبد يف حديث بالثامنة «املراد نقول: أن بينهام واجلمع
خيالفه فال هذا وعىل أهنا األخرية باعتبار ال باملاء الغسالت عىل سبع زيادهتا باعتبار

أعلم».(٩) األوىل. واهللا تكون يف أن
ابن عثيمني» (١٢٣/١٣). الشيخ ورسائل جمموع فتاو» (١)

مسلم (١٢١٨). (٢) أخرجه
مسلم (٢٩١/١٢٨٨). (٣) أخرجه

هذه الرواية باالضطراب. عىل (٤٠١/٢) السنن» يف «هتذيب القيم ابن وقد حكم (٤) برقم (١٩٢٨)،
واإلكرام» (١٨١/٢). اجلالل ذي «فتح (٥)

.(٢٧٩) ومسلم البخاري (١٧٢)، (٦) أخرجه
(٧) «صحيح مسلم» (٢٧٩).
(٨) «صحيح مسلم» (٢٨٠).

األفهام» (٣٢/١). «تنبيه انظر (٩)



٥١٣

«ظاهر  األسد».(١)  من فرارك املجذوم من «فرَّ :S النبي قول  يف وقال *
ألنه هذا؛ شك يف وال ة»(٢)، ريَ طِ وال ال عدو» :S قوله يعارض احلديث هذا
ـ ـ رمحهم اهللا العلامء ولكن بيننا، املجذوم كان إذا يرضنا فامذا العدو انتفت إذا
أهل  يعتقدها التي العدو هي Sإنام الرسول نفاها التي العدو بأن أجابوا
ال يكون كيف اهللا رسول يا األعرايب: ملا قال بد، وهلذا وال تعدي وأهنا اجلاهلية،
اجلمل يأتيها ـ يشء  فيها أي ليس يعني ـ  الظباء،  كأهنا الرمل واإلبل يف عدو
الذي أن واجلواب: األول»(٣)؟ أعد نْ «مَ :Sفقال النبي األجرب فتجرب؟!
الصحيحات إىل األجرب من انتقلت التي فالعدو إذاً هو اهللا، اجلرب فيه جعل

وتعاىل.(٤) تبارك اهللا بأمر فالكل وجل، عزّ بأمر اهللا كان

البخاري(٥٧٠٧). أخرجه (١)
ومسلم(٢٢٢٥) (١١٦). البخاري (٥٧٥٣)، (٢) أخرجه

.(٢٢٢) ومسلم البخاري (٥٧١٧)، (٣) أخرجه
«الرشح املمتع» (١٢١/١١). (٤)

       



٥١٤

املبحث السادس
   

    

وترجيح الفقهية املسائل يف اخلالف ذكر رمحهم اهللا، عىل وعلامؤنا، أئمتنا جر
خالف املذهب. الراجح وإن

مذهب عىل الفروع يف «ونحن  عبدالوهاب: بن حممد بن عبداهللا الشيخ قال
أنا دون غريهم...إال األربعة األئمة أحد د قلَّ من ننكر عىل وال حنبل، بن أمحد اإلمام
خمصص، وال غري منسوخ أو سنة كتاب نص جيل من لنا صح إذا املسائل بعض يف

املذهب».(١) وتركنا به أخذنا األربعة األئمة أحد به وقال بأقو منه، معارض وال

لبعض رشحه يف الفقهي اخلالف بذكر اعتنى قد فإنه اإلسالم  شيخ وكذا 
آخرين. يف بن سعدي ~(٣) عبدالرمحن الشيخ وكذا أحاديث األحكام(٢)

لبعض  رشحه يف ذكره للخالف ~ هبؤالء فظهر عثيمني ابن الشيخ تأثر وقد
من ذكر وربام القائل، ذكر بدون يذكر األقوال أحاديث األحكام، األحاديث السيام

أحياناً. هبا قال

من أفضل اجلامعة «صالة عمر: بن عبداهللا حلديث رشحه عند ذلك: * مثال
متفق عليه.(٤) درجة» وعرشين بسبع صالة الفذ

الصحيح إن فنقول: هذا «وعىل قال: ثم اجلامعة، حكم صالة العلامء يف رسد خالف

النجدية» (١٥/٤). األجوبة يف «الدرر السنية (١)
.(٢٥٤ -٢٥٢/١٨) «الفتاو «جمموع انظر (٢)

ص(١٠٠). األبرار» قلوب «هبجة كتابه يف مثاالً لذلك انظر (٣)
ومسلم(٦٥٠). البخاري» (٦٤٥)، (٤) «صحيح



٥١٥

للصلوات الرجال البالغني عىل عني فرض ـ أهنا املذهب وهو ـ العلم أكثر أهل عليه ما
تكون باطلة».(١) ال صالته ناقصة، ولكنها وتكون برتكها اإلنسان ويأثم اخلمس،

منكم يقرأن أحد : «ال > مرفوعاً الصامت بن عبادة حلديث رشحه وعند *
القرآن».(٢) بأم إال جهر بالقراءة إذا القرآن من شيئاً

أربعة املسألة «ويف هذه فقال: للمأموم، الفاحتة يف مسألة قراءة أقوال العلامء ذكر
هبا».(٣) ذكر من قال مع رسدها ثم أقوال...

أجره له مثل صائامً كان ر «من فطَّ :< خالد بن زيد وعند رشحه حلديث *
الرتمذي.(٤) رواه يشء» الصائم ينقص من أجر ال غري أنه

عىل فطره من املراد فقيل: إن صائامً) فطر (من معنى يف العلامء قال: «واختلف
ألن يشبعه بتفطريه أن املراد بعض العلامء: بتمرة، وقال ولو الصائم به يفطر ما أدنى
ظاهر لكن السحور، عن يستغني به وربام ليله، طول ينفع الصائم الذي هو هذا

مثل أجره...».(٥) له فإن واحدة بتمرة ولو صائامً ر فطَّ إذا اإلنسان احلديث أن

الراجح، القول ذكر مع األقوال ذكر دون املسألة يف أشار إىل اخلالف * وربام
جلامعة يرشحه كان الصاحلني، فإنه ألحاديث رياض رشحه يف السيام كثري وهذا

اخلالف.(٦) ذكر يف اإلطالة عدم فناسب املسجد

واإلكرام» (٥٣٣/٤ ـ ٥٣٤). اجلالل ذي «فتح (١)
حممود بن ومكحول، عن نافع حكيم بن حرام عن زيد بن واقد، طريق من الدارقطني (٣٢٠/١) (٢) أخرجه

فذكره. الصامت بن عبادة سمع أنه الربيع، ابن
«الثقات»  يف حبان ابن ذكره احلديث، هذا بغري يعرف ال الربيع بن حممود بن نافع ضعيف، وإسناده

.(٢٤٢/٤) «امليزان» و ،(٤٧٠/٥) «الثقات» معلل». «حديثه وقال:
املنتقى» (٤٣/١). عىل «التعليق (٣)

حسن صحيح». حديث وقال: «هذا (٤) برقم (٨٠٧)
.(٢١٨/٥) يف أيضاً ومثله الصاحلني» (٣١٤/٥)، رياض «رشح (٥)

يف (٤٦٦/٥). لذلك مثاالً انظر (٦)

       



٥١٦

السابع املبحث
  

    

من السامع أو  القارئ ذهن يف يرد ما كل رفع عىل تعني بديعة طريقة  وهذه
إيرادات.

عن حكم الدعاء سئل فقد تيمية، ابن اإلسالم شيخ الطريقة هذه سلك وقد
الدعاء من جاز ما «فإن قيل: املأثورة، فأجاب...ثم قال: غري باألدعية الصالة يف
ومن قال حسناء،...قيل: وجارية سؤاله داراً، مثل الصالة، يف جاز الصالة خارج

الصالة».(١) خارج مرشوع مثل هذا إن

ا «إِذَ مرفوعاً: هريرة أيب حلديث  عثيمني ابن الشيخ رشح عند ذلك: فمن  *
احلديث».(٢) ،... ةِ الَ الصَّ إِىلَ وا شُ امْ فَ ةَ امَ اإلِقَ مُ تُ عْ مِ سَ

ونَ رُ أَخَّ تَ يَ مٌ وْ قَ الُ يَزَ «...الَ :S قوله القول هذا يعارض قيل: أال قال: «فإن
:S وقوله  واملكان، الزمان  يف يكون التأخر إن حيث  اهللا»(٣) مُ هُ رَ خِّ ؤَ يُ تَّى حَ
«تقدموا» :S الرسول قول ألن يعارضه، «هذا ال فنقول: ،(٤)« يبِ ُّوا متَ أْ فَ وا مُ دَّ «تَقَ
األمرين يشمل أنه الوجوب، وذكرنا سبيل عىل وليس االستحباب سبيل عىل ليس

الواجب».(٥) السعي بعد التأخر هو اهللا يؤخره أن الذي يمكن التأخر لكن مجيعاً،
.(٤٧٥/٢٢) «الفتاو «جمموع (١)

ومسلم(٦٠٢). البخاري (٦٣٦)، (٢) أخرجه
(٣) «صحيح مسلم» (٤٣٨).

مسلم(٤٣٨). أخرجه (٤)
.(٥٣٤ واإلكرام» (٥٣٣/٤- اجلالل ذي «فتح (٥)

.(٦٢،٨١،١٠٩/٤) ،(٢٧٦/١) البخاري» صحيح «رشح وانظر:  
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الثامن املبحث
   
     

إنمنأنفعطرقالتعليمذكرالتقاسيمواألنواع،فإنذلكمما يعنيعىلضبط العلم 
والضوابط. األصول وتطبيقها عىل للمسائل مجع وفيها واستحضاره، وإتقانه

يف ـ سعدي ابن الشيخ قال بذلك، تيمية ابن اإلسالم شيخ متيزت مؤلفات وقد
ه، وأمهِّ غريها به أعظم مافاقت «ومن ـ: اإلسالم شيخ كتب عىل كالمه معرض
القواعد  عىل بالتنبيه  االعتناء  غاية يعتني  ~ مؤلفها أن سواها عىل دت وتفرَّ
هبا، تكلم التي الفنون من فن كل يف املحيطة اجلامعة، والضوابط واألصول الكلية،
لألشجار واألصول للبنيان، األساس بمنزلة للعلوم والقواعد األصول أن ومعلوم
باألصول، الفروع، والفروع تثبت وتتقو عليها واألصول تبنى هبا، إال هلا ثبات ال
مآخذ تعرف وهبا مطرداً، نامءاً وينمي ويقو العلم يثبت واألصول وبالقواعد
النظائر أهنا جتمع كام كثرياً، تشتبه املسائل التي بني الفرقان حيصل وهبا األصول،

ذكرنا..اهـ(١). الفوائد غري ما وهلا من مجعها، العلم مجال التي من واألشباه
وطبق واألصول بالقواعد العناية عىل تالميذه عثيمني ابن  الشيخ حثَّ وقد

رشوحه. يف ذلك
القواعد يعرف أن  العلم  لطالب يكون  ما أهم من  أن  اعلم «ثم :~ قال
إال ال تنفع فهذه مفردة املسائل معرفة أما العلم، له جتمع التي هي ألهنا واألصول،

املرء».(٢) ينساها ما ورسعان ، قليالً
الشيخ (٥/٥). ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفات ص(٥) املأمول» العلم إىل الوصول «طريق (١)

ص(٧). واألصول اجلامعة» القواعد عىل «التعليق (٢)

       



٥١٨

للقواعد: نظمه يف وقال

الوصـوال ـرم حيُ تفتـه فمن األصـوال         القواعـد اغتنـم

تكن مل إذا وأغصاهنا  الشجرة كأصل فروع، واملسائل العلم،  هي فاألصول
وهتلك...».(١) تذبل جيد فإهنا أصل األغصان عىل

تتضمنه، القواعد، وعىل معرفة ما معرفة نحرص عىل أن لنا ينبغي «لذلك وقال:
بنيِّة منها عىل املقصود نحصل حتى منا هو أعلم من وأن نسأل فيها، نتباحث وأن

وإخالص وحسن أداء».(٢)

لألحاديث. الشيخ رشوح جلياً عىل ذلك ظهر وقد

وقول املسجد يف الذي بال األعرايب قصة يف أنس حلديث ذلك: عند رشحه فمن *
فأهريق عليه.(٣) املاء من بذنوب أمر بوله قىض ملا تزرموه..»، ثم «ال :Sالنبي

إال املنكر إزلة يمكن مل إذا أنه  املعروفة املشهورة بالقاعدة «وفيه األخذ  قال:
أعظم ارتكاب من أوىل املنكرين أخف ارتكاب ألن ننكر،  ال فإننا أنكر  هو بام

املنكرين».(٤)

َ ريْ ا غَ تِهَ يْ بَ امِ عَ طَ مِنْ ةُ  أَ َرْ املْ تِ قَ نْفَ أَ ا «إِذَ مرفوعاً: عائشة حلديث رشحه وعند *
..»..احلديث(٥). بَ اكتَسَ هُ بِامَ رُ أَجْ ا هَ جِ وْ لِزَ وَ تْ قَ نْفَ أَ بِامَ ا هَ رُ أَجْ َا هلَ انَ كَ ةٍ دَ سِ فْ مُ

الغري  ملك يف الترصف وهو الفضويل، ترصف قاعدة احلديث من «يؤخذ قال:
باإلجازة ينفذ أنه والراجح ينفذ ترصفه أم ال؟ هل العلامء إذنه، وقد اختلف بغري

ص(٦٧). العلم» «كتاب (١)
ص(٢٨). الرشح» مع وقواعده الفقه أصول (٢) «منظومة

.(٢٨٤) ومسلم البخاري» (٢٢١)، (٣) «أخرجه
واإلكرام» (١١٩/١). اجلالل ذي «فتح (٤)

.(١٠٢٤) ومسلم البخاري (١٤٢٥)، (٥) أخرجه
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وقد يقال: النية، الشرتاط ينفذ ال إنه قد يقال: فهذا الزكاة مثل نية، إىل حيتاج ما إال
مقامه».(١) أقامه فقد له أذن إذا ألنه ينفذ، إنه

نَا دُ أَحَ أْيتِ يَ أَ ِ اهللاَّ ولَ  سُ رَ يَا  وا الُ قَ وفيه: مرفوعاً  ذر  أيب حلديث رشحه وعند *
رٌ زْ وِ ا فِيهَ يْهِ لَ عَ انَ أَكَ امٍ رَ حَ يفِ ا هَ عَ ضَ وَ مْ لَوْ تُ يْ أَ «أَرَ : الَ قَ رٌ أَجْ ا فِيهَ هُ لَ ونُ يَكُ وَ هُ تَ وَ هْ شَ

(٢).« رٌ أَجْ هُ لَ انَ كَ لِ الَ َ احلْ ا يفِ هَ عَ ضَ وَ ا إِذَ لِكَ ذَ كَ فَ

العكس،  قياس الفقهاء يسميه ما عىل تنبيه  < ذر أيب حديث «ويف قال:
كون يف العلة فهنا ملفارقة العلة، ضد األصل يف األصل حكم نقيض إثبات وهو
إذا العلة: هذه حالل، نقيض يف شهوته وضع أنه وهو أهله، أتى إذا يؤجر اإلنسان
بقياس العلامء ما يسمى عند وهذا ذلك، عىل يعاقب فإنه يف حرام وضع شهوته

العكس».(٣)

دْ  قَ فَ اهللاِ بِيلِ سَ يفِ يًا ازِ غَ زَ هَّ جَ نْ «مَ مرفوعا: خالد بن زيد رشحه حلديث وعند *
ا..»..(٤) زَ غَ

له مثل كان طاعة اهللا من يف طاعة شخصاً أعان من العامة أن قال: «فالقاعدة
أجره شيئاً».(٥) من ينقص أن غري من أجره

وا لُ مَ أَرْ ا إِذَ يِّنيَ رِ عَ شْ األَ «إِنَّ مرفوعاً: األشعري أيب موسى حلديث رشحه وعند *
وهُ مُ تَسَ اقْ مَّ ثُ دٍ احِ وَ بٍ يفِ ثَوْ مْ هُ نْدَ عِ انَ كَ ا مَ وا عُ َ مجَ ينَةِ َدِ ِمْ بِاملْ يَاهلِ امُ عِ عَ طَ لَّ قَ أَوْ ، وِ زْ الْغَ يفِ

.(٦)« مْ نْهُ مِ نَا أَ وَ نِّي مِ مْ هُ فَ ةِ يَّ وِ بِالسَّ مْ نَهُ يْ بَ

واإلكرام» (٢٥٢/٦). اجلالل ذي «فتح (١)
مسلم (١٠٠٦). (٢) أخرجه

الصاحلني» (١٦٦/٢). رياض «رشح (٣)
.(١٨٩٥) ومسلم البخاري (٢٨٤٣)، (٤) أخرجه

الصاحلني» (٣٧٥/٢). رياض «رشح (٥)
.(٢٥٠٠) ومسلم البخاري (٢٤٨٦)، (٦) أخرجه
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الناس بعض يفعلها  التي  التعاونية اجلمعيات يف أصل احلديث «وهذا قال:
من وجل عز اهللا يريد ما فيه جيمعون صندوقاً يضعوا عىل أن القبيلة جتتمع اليوم،
أن منهم واحد كل عىل مثالً فيكون والرتشيح، باالجتهاد وإما بالنسبة إما املال،
الصندوق هذا ويكون أشبه ذلك، ما أو كسبه من أو من راتبه املائة اثنني يف يدفع

منهم».(١) واحد عىل حتصل التي والنكبات للجوائح اً معدَّ

إِالَّ  بَيْتِ الْ مِنَ لِمُ تَ Sيَسْ بِيَّ النَّ أَرَ ْ ملَ قال: أنه عمر ابن حلديث وعند رشحه *
(٢). ِ نِيَنيْ يَامَ الْ ِ نَنيْ كْ الرُّ

سبب وجد فإذا يف املرتوكات، كذلك تكون األفعال تكون يف كام «السنة قال
تركه».(٣) السنة أن عىل هذا دل يفعل، النبيSفلم عهد الفعل يف

تَ دْ جَ سَ ا ألعرايب: «إِذَ أن النبيSقال رافع حلديث رفاعة بن رشحه وعند *
(٤).« َ الْيُرسْ رجلك عىل فاجلس ا جلست إِذَ فَ ودِكَ جُ نْ لِسُ كِّ مَ فَ

اجلمع فيقدم  يمكن ومل Sوفعله النبي قول تعارض إذا «فالقاعدة:أنه قال:
تعارض».(٥) ال أمكن اجلمع فإنه إذا أما القول،

انَانِ عَّ اللَّ ا مَ وَ وا الُ قَ ،« ِ انَنيْ عَّ اللَّ وا قُ «اتَّ مرفوعاً: هريرة أيب حلديث وعند رشحه *
(٦).« مْ هِ لِّ ظِ يفِ أَوْ النَّاسِ يقِ رِ طَ يفِ ىلَّ تَخَ ي يَ «الَّذِ : الَ قَ ِ اهللاَّ ولَ سُ رَ يَا

بأي نوع املسلمني أذية حتريم وهي: عامة قاعدة هذا أن نأخذ من «ويمكن قال:

الصاحلني» (٤٢٦/٣). رياض «رشح (١)
.(١٢٦٩) ومسلم البخاري(١٦٠٩)، أخرجه (٢)

األفهام» (٢٢٣/٣). ذوي «تنبيه (٣)
أمحد (٣٤٠/٤). (٤) أخرجه

املنتقى» (٢١٠/١). عىل «التعليق (٥)
مسلم (٢٦٩). (٦) أخرجه
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يشء».(١) أي أو اللمز الفعل أو أو سواء بالقول األذ أنواع من

شيخه طريقة من استفادها وقد  متنوعة، كثرية فهي التقاسيم ذكر  وأما *
.~ السعدي عبدالرمحن

يصيب احليض  دم  يف بكر أيب  بنت أسامء حلديث  رشحه عند ذلك: فمن  *
فِيهِ»(٢). يلِّ تُصَ وَ هُ حُ تَنْضَ ثم َاءِ هُ بِاملْ صُ رُ تَقْ مَّ ثُ هُ تُّ ُ S: «حتَ الَ الثوب، قَ

ييل: ما «والنجس قال:

من كاخلارج نجس فإنه حياهتا  حال يف  امليتة نجس حيوان من خرج ما ١ـ
األنعام. هبيمة

كدم البواسري ودم احليض. لآلدمي بالنسبة سبيل من خرج ما كل ٢ـ
واحلمري».(٣) والسباع الكلب كدم نجس حيوان من خرج ما كل ٣ـ

ةٍ  لَ يْ لَ اتَ ذَ  S بِيِّ النَّ عَ مَ يْتُ لَّ صَ قال: أنه عباس ابن حلديث وعند رشحه *
ينِهِ.(٤) نْ يَمِ نِي عَ لَ عَ جَ فَ ائِي رَ أْيسِ مِنْ وَ Sبِرَ اهللاِ ولُ سُ رَ ذَ أَخَ فَ هِ، ارِ يَسَ نْ عَ تُ مْ قُ فَ

الصالة يف احلركة ولكن أو للحاجة، الصالة للمصلحة احلركة يف «جتوز قال:
ذكرها».(٥) أقسام...ثم مخسة إىل العلم قال أهل ما عىل تنقسم

تبوك غزوة عن ختلفه قصة الطويل يف حلديث كعب بن مالك * وعند رشحه
 َّ إِيلَ امَ قَ فَ أصحابه لَهُ وْ وحَ الِسٌ Sجَ اهللاِ ولُ سُ ا رَ إِذَ فَ دَ جِ َسْ املْ لْتُ خَ دَ تَّى حَ وفيه:

واإلكرام» (٥٠٤/١). اجلالل ذي «فتح (١)
ومسلم(٢٩١). البخاري (٢٢٧)، (٢) أخرجه

مسلم». «صحيح عىل تعليقه من (٣)
.(٧٦٣) ومسلم البخاري (٧٢٦)، (٤) أخرجه

واإلكرام» (٤٩٩/٤). اجلالل ذي «فتح (٥)
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احلديث.(١) ... نَّأينِ هَ وَ نِي حَ افَ صَ تَّى حَ لُ وِ رْ َ اهللاِ هيُ يْدِ بَ عُ بْنُ ةُ حَ لْ طَ

أقسام: ثالثة والقيام العلم: أهل «قال قال:

إىل الرجل. قيام األول:

للرجل. قيامٌ والثاين:

الرجل. عىل والثالث:

عليه والقيام ال بأس به،... أيضاً للرجل به...والقيام بأس ال إىل الرجل فالقيام
النبي منهيٌ عنه، قال  فهذا له، تعظيامً رأسه عىل واحدُ ويقوم جالساً، يكون كأن

(٤) ا».(٣)اهـ ضً بَعْ ا هَ ضُ بَعْ مُ ظِّ عَ يُ مُ اجِ عَ األَ ومُ تَقُ امَ كَ وا ومُ تَقُ «الَ :S

.(٢٧٦٩) ومسلم البخاري (٤٤١٨)، (١) أخرجه
ماجة(٣٨٣٦). وابن داود (٥٢٣٠)، أبو (٢) أخرجه

.(١٥٨ الصاحلني» (١٥٥/١- رياض «رشح (٣)



٥٢٣

املبحث التاسع
      

عىل احلديث فهم أمهها: من وثمرات فوائد له احلديث ورود سبب معرفة إن
الفهم عىل تعني النزول أسباب معرفة  أن  «وكام  البلقيني: قال الصحيح،  وجهه
ه يتوجَّ التي النبوية األحاديث كثري من يف فكذلك احلال اآليات، لبعض الصحيح

ورودها». أسباب بمعرفة الصحيحة وجهته الصحيح املعنى فيها

أتت بجملة أحكام ملقاصد الرشيعة وذلك أن الرشيعة، مقاصد إدراك ومنها:
تساعد قد السبب معرفة وكذا الورود، أسباب بمعرفة وتدرك هذه املقاصد تظهر

املسائل.(١) من مسألة يف ليس حقيقياً إزالة تعارض أو خالف يف

وبني أحاديث الباب بينه واجلمع فهمه عىل أيضاً تعني مناسبة احلديث ومعرفة
الواحد.

احلديث، ومناسبته  ورود سبب بذكر ~ عثيمني ابن الشيخ عناية ظهرت وقد
سبب «ومعرفة ـ: حديث سبب ذكر بعد ـ قال وقد لألحاديث، رشوحه يف غالب
ملعرفة بالنسبة  أمهية هلا السبب فمعرفة  النص..  فهم  عىل يعني اآلية أو  احلديث

املعنى».(٢)

قال:  أنه  S اهللا رسول عن السمح أيب حلديث رشحه  عند  ذلك: فمن  *
مِ».(٣) الَ الْغُ لِ بَوْ مِنْ شُّ رَ يُ وَ يَةِ ارِ َ اجلْ لِ بَوْ مِنْ لُ سَ غْ «يُ

السنة» ص فهم وأثره يف ورود احلديث «أسباب وبحثي ص(٣٥٥)، للبلقيني االصطالح» «حماسن انظر (١)
.(١١)

واإلكرام» (١٣٧/١). اجلالل ذي «فتح (٢)
والنسائي(٣٠٤). داود (٣٧٦)، أبو (٣) أخرجه
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فأتاه   S النبي  خيدم كان < السمح أبا أن احلديث:  هذا «سبب  قال:
 S فقال النبي السمح، أبو يغسله صدره، فأراد أن فبال عىل احلسني أو باحلسن
اللفظ بعموم ـ قال العلامء ـ كام والعربة سبب، له احلديث هذا فيكون احلديث، هذا

السبب».(١) بخصوص ال
ةٌ يَّ حَ ىَ هِ وَ ةِ يمَ بَهِ الْ مِنَ عَ طِ قُ ا «مَ مرفوعاً: الليثي أيب واقد حلديث وعند رشحه *

يْت».(٢) مَ هو فَ

اإلبل،  أسنمة جيبون وجدهم املدينة النبيSملا قدم احلديث أن «سبب قال:
احلديث».(٣) هذا فقال وهي حية، منها فيبينوهنا ودكاً، يتخذوهنا الضأن وأاليا

احلديث: مناسبة ذكر وأما
لُ أَ يَسْ لُ جُ الرَّ الُ يَزَ «ال مرفوعاً: عمر ابن حلديث رشحه عند ذلك: فمن *

(٤).« مٍ ْ حلَ ةُ عَ زْ هِ مُ هِ جْ يفِ وَ ولَيْسَ ةِ يَامَ قِ الْ مَ يَوْ َ أْيتِ يَ تَّى حَ النَّاسَ

ألن فيه ظاهرة، واملناسبة احلديث هذا ـ حجر ابن يعني ـ املؤلف «أورد قال:
أن من السائلني حتذير هذا ففي السائلني، يعطون التطوع، والناس صدقة الباب

ال يستحقون».(٥) ما يسألوا

ةِ  ثَ ثَالَ إِىلَ إِالَّ الُ حَ الرِّ دُّ تُشَ «الََ مرفوعاً: سعيد أيب حلديث رشحه  وعند *
احلديث.(٦) .«.. دَ اجِ سَ مَ

واإلكرام» (٢١٣/١). اجلالل ذي «فتح (١)
من إال نعرفه ال غريب حسن حديث «هذا وقال: ،(١٤٨٠) والرتمذي ،(٢٨٥٨) داود  أبو أخرجه  (٢)

أسلم». بن زيد حديث
واإلكرام» (١٣٧/١). اجلالل ذي «فتح (٣)

.(١٠٤٠) ومسلم البخاري (١٤٧٥)، (٤) أخرجه
واإلكرام» (٢٦٧/٦). اجلالل ذي «فتح (٥)

.(١٣٩٧) ومسلم البخاري (١١٨٩)، (٦) أخرجه



٥٢٥

أنه ملَّا كان االعتكاف؟ املناسبة باب احلديث يف هذا ذكر املناسبة من «ما قال:
شدُّ وهو االعتكاف،  من أخص هو بام  املؤلف أتى باملساجد خاصاً  االعتكاف

خاص  فاالعتكاف املساجد، هذه إىل إال الرحال شد جيوز ال حيث الرحال
الثالثة».(١) هذه املساجد إال إىل جيوز ال حيث أخص وشدُّ الرحال باملساجد،

وعمله؛ وماله أهله ثالثة: امليت «يتبع مرفوعاً: أنس حلديث رشحه وعند *
عمله».(٢) ويبقى وماله، أهله يرجع واحد، ويبقى اثنان فريجع

ـ الصاحلني رياض من املجاهدة  باب يعني ـ للباب احلديث هذا «ومناسبة قال:
عىل نفسه جياهد اإلنسان فإن النفس، جماهدة يوجب العمل كثرة ألن ظاهرة،

موته».(٣) بعد الصاحلة التي تبقى األعامل

نومه مِنْ  مْ كُ دُ أَحَ ظَ يْقَ تَ اسْ ا  «إِذَ مرفوعاً: هريرة أيب حلديث رشحه وعند  *
هِ».(٤) ومِ يْشُ خَ ىلَ عَ بِيتُ انَ يَ يْطَ الشَّ إِنَّ فَ ا ثً ثَالَ ثِرْ نْ تَ يَسْ لْ فَ

قيَّده البخاري رواية يف أنه ـ الوضوء باب يعني ـ قال: «مناسبة احلديث للباب
فتوضأ فليستنثر ثالثاً».(٥) منامه من أحدكم استيقظ قال: إذا بالوضوء حيث

تَفِعَ رْ تَ تَّى  بْحِ حَ الصُّ دَ  بَعْ ةَ الَ صَ مرفوعاً:«الَ سعيد أيب حلديث رشحه وعند *
(٦).« سُ مْ يبَ الشَّ تَغِ تَّى ِ حَ رصْ الْعَ دَ بَعْ ةَ الَ صَ الَ وَ ، سُ مْ الشَّ

يف باب الصالة عن النهي أحاديث ـ املقديس ـ يعني املؤلف ذكر «مناسبته قال:
عن املنهي األوقات ذكر فيها بالصالة املأمور األوقات ملا ذكر أنه الصالة: مواقيت

واإلكرام» (٥٧٤/٧). اجلالل ذي «فتح (١)
البخاري(٦٥١٤)،ومسلم(٢٩٦٠). أخرجه (٢)

الصاحلني» (٩٩/٢). رياض «رشح (٣)
ومسلم(٢٣٨). البخاري(٣٢٩٥)، أخرجه (٤)

واإلكرام» (٢٧٧/١). اجلالل ذي «فتح (٥)
ومسلم(٨٢٧). البخاري (٥٨٦)، (٦) أخرجه

       



٥٢٦

وقت له ليس ما يف النوافل أن ليبني أو ومقابله، ليجمع بني اليشء فيها، الصالة
مجيعها موقت فإن بخالف الفرائض النهي، أوقات عدا ما وقت كل فيصىلَّ حمدد،
النوافل، من يتبعها وما خاصة للفرائض املذكورة األوقات فتكون حمدد،  بوقت
إىل الصبح صالة النهي بعد وقت فيه امتداد سعيد ألن أيب املؤلف بحديث وأتى

الشمس».(١) ارتفاع

«تنبيه ذوي األفهام» (٢٠٢/١). (١)
صحيح و «رشح ،(٤٠٠ ،١٩١ ،١٣٥ ،١٢٢/١) واإلكرام» اجلالل ذي «فتح أخر يف أمثلة وانظر

.(٣٥/٣) البخاري»



٥٢٧

الثاين الفصل
   

عند  عرف ما أو  احلديث، بأصول خاصة عناية ~ عثيمني ابن للشيخ
آلة احلديث فأصول اآللة، علوم من علم وهو احلديث»، «مصطلح بـ املتأخرين

األحاديث.(١) من الضعيف من الصحيح ملعرفة ووسيلة احلديث لفهم
املباحث اآلتية: يف املصطلح بعلم وعنايته منهج الشيخ ويتمثل

األول  املبحث
     

يستفيد املصطلح» علم يف «قواعد عن عبارة وهو احلديث» «مصطلح واسمه
األوىل للسنتني العلمية املعاهد لطالب مصنف الكتاب وأصل  املبتدئ، منها

والثانية الثانوي.
عن ثبوهتا يف أوهلام النظر نظرين، حيتاج إىل بالسنة مقدمته: «واملستدل يف الشيخ قال
احلكم. عىل النص داللة النظر يف ثانيهام صحيحاً، إليه نسب ما كل ليس إذ ،Sالنبي
املردود من  املقبول هبا يميَّز قواعد، وضع  إىل احتيج  األول النظر  أجل ومن
وه «مصطلح وسمَّ بذلك اهللا، رمحهم العلامء، قام وقد ،S النبي ينسب إىل فيام
حسب ـ الفن هذا من املهم  عىل يشتمل وسطاً، كتاباً فيه  وضعنا وقد احلديث»،
وسميناه ـ العلمية املعاهد يف الثانوي القسم يف والثانية للسنتني األوىل املقرر املنهج
األوىل، السنة مقرر يتضمن األول القسم قسمني: جعلناه وقد احلديث»، «مصطلح

الثانية...».(٢) السنة مقرر يتضمن الثاين والقسم
ص(٣٤). للسخاوي والتيسري» التقريب «رشح (١)

ص(٥-٦). احلديث» (٢) «مصطلح

       



٥٢٨

املبحث الثاين
   

رشحها يف متعددة دروساً رتَّب فقد حجر، البن الفكر» «نخبة كتاب السيام
ومعتنياً، هبا حمتفياً وكان النظر»، «نزهة بـ املسمى املؤلف مع رشح عليها والتعليق
الكتب عن لسؤال إجابته أثناء يف قال وقد بخط يده، وكتبها قلب حفظها عن ظهر
ما أمجع املصطلح من ويف ...» قال: ـ املبتدئ العلم طالب هبا يعتنى أن ينبغي التي

حجر...».(١) البن الفكر نخبة يكون

معنى، الكثري لفظاً للنخبة: «هذا الكتيِّب الصغري رشحه مقدمة يف أيضاً وقال
الواسعة املصطلح كتب يف تبحث لو املصطلح، علم ألنه نخبة جداً، كبري وزنه يعني
حيفظها أن اإلنسان اليسرية، ويستطيع النخبة هذه يف موجود فيها ما كل أن وجدت

يومني».(٢) خالل يف

الضوابط  ذكر مع باالختصار هلا رشحه ومتيَّز للبيقوين، البيقونية» * ورشح «نظم
واألمثلة.(٣) والتعريفات

أو األحاديث لبعض  رشحه عند املصطلح مباحث عىل تعليقه  إىل إضافة  *
رشح يف رشوعه عند مسلم» «صحيح كمقدمة الرشوح، كتب لبعض يف رشحه

مسلم». «صحيح

ص(١٧٢). العلم» «كتاب (١)
اليد. بخط تعليقي من ص(٢) الفكر» نخبة (٢) «رشح

سنة الرياض، ـ الثريا دار طبع اخلريية، العثيمني  صالح بن حممد الشيخ مؤسسة بإرشاف طبع  وقد (٣)
(١٤٢٣هـ).



٥٢٩

املبحث الثالث
   (١)   

األئمة رمحهم ذلك عىل تقدم، وقد جر كام مهم القواعد والضوابط معرفة
اهللا.

بالضوابط عنايته مثل احلديث علم يف بالضوابط الشيخ ابن عثيمني عني وقد
فيه. وقوته العلم يف رسوخه عىل يدل وهذا واألصول، الفقه علم يف والقواعد

ذلك: فمن

يستلزم ال  املتن وضعف املتن، ضعف يستلزم ال السند «ضعف  قوله: ١ـ
السند».(٢) ضعف

دعاءً  منا Sيعلِّ رسول اهللا «كان عباس: ابن حلديث عند رشحه ذلك قال
حجر ابن عنه وقال البيهقي(٣)، أخرجه  الصبح». من صالة القنوت يف به ندعو

ضعف».(٤) سنده «ويف

هريرة حديث أيب يف ورد ملا احلديث»(٥). صحة يف ال يقدح بالتعيني «اجلهل ٢ـ
صاليت العيش».(٦) اليدين «إحد ذي قصة يف

جيمعها والضابط شتَّى، أبواب من فروعاً جتمع القاعدة أن والقاعدة الضابط بني «والفرق نجيم: ابن قال (١)
«األشباه والنظائر» ص(١٦٦). هو األصل». هذا واحد، باب من

واإلكرام» (٣٢٩/٣). اجلالل ذي «فتح (٢)
«سننه» (٢٠٩/٢ ـ ٢١٠). يف (٣)

الصالة (٣٠٧) صفة باب  ، «بلوغ املرام» (٤)
واإلكرام» (٣١/٤). اجلالل ذي «فتح (٥)

.(٥٧٣) ومسلم البخاري (١٢٢٩)، (٦) أخرجه

       



٥٣٠

مع  جمال للعقل ال أنه يعني العقل»(١) تدخل دون اللفظ ظاهر عىل «البقاء ٣ـ
كنت كام ـ الصاع أي ـ أخرجه أزال فال «أما أنا :< سعيد أيب لقول ورود النص،

(٢).Sاهللا يف زمن رسول أخرجه

«وهذه فقال: أمثلة، لذلك يعد اضطراباً» وذكر ال احلديث ألفاظ «اختالف ٤ـ
عند اختالف الرواة حجر ابن ذكرها اهللا، وممن رمحهم املحدثون، ذكرها القاعدة
ديناراً،  عرش باثني ذهب من قالدة اشرت حني < عبيد بن فضالة حديث يف
هل الثمن يف عدد الرواة اختلفوا فإن ديناراً، عرش اثني من أكثر فيها فوجد لها ففصَّ
ليس هذا يرض، ألن ال هذا إن حجر: ابن فقال أكثر، أو أقل أو ديناراً، عرش اثنا هو
اإلنسان إن إذ يقدح، ال أمر الثمن هذا مقدار يف الرواة واختالف أصل احلديث، يف
أصل احلديث، يعود إىل يف األلفاظ لكنه ال اختالف وهنا الثمن، كم عدد قد ينسى

صحيح».(٣) وهو االضطراب، من سامل فاحلديث هذا وعىل

السنة الصحايب: علامء احلديث: «إذا قال قال السنة، من ـ أي عائشة ـ قوهلا ٥ـ
يعني: له، رأياً فيكون استنباطاً  استنبطه  أنه علمنا  إذا إال  الرفع، حكم فله كذا
الرشيعة ووجوبه أنه من املهم مستحباً، يكون وقد واجباً، اليشء ذلك يكون قد

آخر»(٤) من دليل واستحبابه يؤخذ

األحكام به وثبتت العلم، أفاد  صدقه عىل القرينة دلَّت إذا اآلحاد «خرب ٦ـ
التفريق بينهام».(٥) عىل دليل والعلمية، وال العملية

واإلكرام» (٢٠٢/٦) وانظر (٦١٩/١). اجلالل ذي «فتح (١)
مسلم (٩٨٥). (٢) أخرجه

واإلكرام» (٣٣٥/٧). اجلالل ذي «فتح (٣)
.(٥٠) ص الصالح البن احلديث» «علوم وانظر واإلكرام» (٥٢٤/٧)، اجلالل ذي «فتح (٥)

ابن عثيمني» (٣٢/١). الشيخ ورسائل جمموع فتاو» (٥)



٥٣١

املبحث الرابع 
      

مصطلحاته لبعض ذكره من اإلكثار احلديث بعلوم الشيخ عناية يظهر أبرز ما من
لألحاديث. يف رشوحه هلا تطبيقه مع

معنيان: املحدثني له عند اإلرسال أن قوله: «اعلم ذلك: فمن *

النبي من يسمع مل الذي املرسل ما رفعه التابعي أو الصحايب أن هو املعنى األول:
ألن الصحايب، منه املرسل ما سقط بعضهم: قول من التعريف أحسن S، وهذا
S مع أنه مرسل، فلو أن  النبي من يسمع مل الذي الصحايب أرسله ما هذا خيرج
يف  ولد حممداً ألن الرسول S فهو مرسل، إىل حديثاً رفع } بن أيب بكر حممد

.S الرسول يسمع من أن يمكن فال الوداع حجة

قتادة  يروي أن مثل بأن حذف الصحايب، التابعي يعني رفعه إذا املعنى الثاين:
املرسل  هو وهذا ، مرسالً يسمى Sفهذا  النبي عن قه علَّ أو ،S النبي عن

االصطالح. أهل عنه يتكلم الذي اخلاص

السند، أثناء ولو كان يف سنده من واحد منه سقط عىل ما املرسل يطلق وقد
راوٍ منه سقط الذي هو املرسل أن الفقه، يرون أصول أهل عند هو املعروف وهذا

متصل السند».(١) يف

من بيان أنه غري من احلديث يف الراوي كالماً يدخل  أن وقال: «اإلدراج: *
يف ويكون اآلخر، يف ويكون األول، يف يكون أن اإلدراج العلم ذكر أهل وقد قوله،

اجلالل واإلكرام» (٦٥٨/١). ذي «فتح (١)
.(١٥٣/١) احلثيث» «الباعث و ص(٥١)، الصالح البن احلديث» «علوم املرسل تعريف يف وانظر

       



٥٣٢

اإلدراج؟ وهل جيوز قائل: قال «فإن قال: ذلك...ثم عىل األمثلة وذكر الوسط،

من  أن يكون ألنه يوهم جيز، مل معلوم غري وإن كان جاز، معلوماً إذا كان قلنا:
املدرج، هلذا الرواة بعض بحذف معلوماً يكون أنه الغالب ويف األحاديث، أصل

األول».(١) الراوي كالم من يكون أن يمكن ال بكونه أو

 Sأن النبي» أمحد: عند التشهد صفة يف مسعود ابن رواية حلديث يف وقالـ  *
أن «وأمره لقوله: اإلجازة أصل «إثبات ـ: الناس» مه يعلِّ أن وأمره التشهد مه علَّ
يقول: أجزت بأن بلفظ اإلجازة الرواية عن الشيخ الناس»،واإلجازة: هي يعلمه

ذلك».(٢) أشبه وما عني، تروي أن

غريب، حديث الرتمذي إذا قال: أن املتأخرين العلامء بعض ذكر «وقد وقال: *
التي الغرائب غالب إنام ما قاله، كل يف رد يطَّ أظنه ما هذا ولكن أنه ضعيف، فمعناه

أهنا ضعيفة عنده».(٣) غريبة إهنا ويقول يذكرها

اهللا، رمحهم إسناده، فاحلفاظ، أو أول حذف مجيع إسناده، ما «املعلَّق وقال: *
السند بحذف تعليقاً يسمى فهذا واحد، آخر عن اً مرويَّ فيذكرونه احلديث، قون يعلِّ

كله.
اليوم صام من يارس: بن ر عامَّ قال البخاري: قال هذا احلديث: ذلك يف مثال
، فحذف  رجاالً والبخاري بن يارس عامر بني أن نعلم ونحن يشك فيه...».(٤) الذي

اجلالل واإلكرام» (١٨٤/٢). ذي «فتح (١)
ص(١٢٤). النكت مع النظر» «نزهة اإلدراج مباحث وانظر يف  

واإلكرام» (٤١٣/٣). اجلالل ذي «فتح (٢)
ص(٢٥٢). للسخاوي والتيسري» التقريب «رشح وانظر:  

.(٣٨٨- ٣٨٧ واإلكرام» (٤/ اجلالل ذي «فتح (٣)
بذلك. الرتمذي مراد يف بيان (٤١٣/١) يف «رشح علل الرتمذي» رجب احلنبيل أفاض ابن وقد

أبوداود  وأخرجه فصوموا..».، رأيتموه النبيS «إذا قول كتاب «الصوم» باب: يف تعليقاً البخاري ذكره (٤)
.(١٦٤٥) ماجة وابن والنسائي(٢١٨٨)، والرتمذي(٦٨٦)، ،(٢٣٣٤)



٥٣٣

تعليقاً. يسمى فهذا كله، السند

يعترب شيخه، فإنه شيخ إىل الرواية فأضاف السند، أول حذف لو وكذا أيضاً
وال املحذوف هذا هو من ال ندري أننا ووجهه الضعيف، قسم من واملعلَّق تعليقاً،
صحيحاً، عنده يعترب فإنه أو غريه البخاري احلافظ به جزم لكن إذا املحذوف؟ حال
ال صحيح، ألنه عنده فهو به ~ جازماً قه البخاري علَّ فام الناس، عند وليس
ويكون قد حذف يعتقد أنه صحيح، إال وهو عليه قه علَّ من إىل بنسبته جيزم أن يمكن
خمتلف فيهم رواته وإما ألن اللحظة، تلك يف من األسباب، إما لنسيانه لسبب سنده

األسباب».(١) من ذلك أو لغري منهم، واثق وهو حيذفه أن فأراد الناس، عند

وال اجلمع يمكن بحيث ال حديث، يف هو اختالف الرواة «االضطراب وقال: *
اجلمع يمكن ال وجه متنه عىل أو بسنده الرواة فيه اختلف وجدنا حديثاً الرتجيح، فإذا
ناسخاً».(٢) فيكون احلكمني أحد ر نعلم تأخُّ أن إال مضطرب، علمنا بأنه الرتجيح وال

تغريُّ  يرض معناه، وال وإما Sيتواتر إما لفظه عن الرسول «املتواتر وقال: *
يف تنصب متنوعة عىل حوادث يدل التواتر املعنوي لكن واحداً، املعنى مادام األلفاظ

الرواة...».(٣) بعض ه يغريِّ قد لكن اللفظ نفس هو اللفظي واملتواتر واحد، يشء

املتقدمني ـ عند وأنبأنا حدثنا وأخربنا ـ يعني الكلامت الثالث «هذه وقال: *
األلفاظ هذه بعضهم مدلول ل وفصَّ العربية، اللغة يف كذلك وهو بينها، فرق ال
املحدثني املتأخرين عند أما عام، واإلخبار اهلامة، األمور يف يكون اإلنباء فقال: لغة

اجلالل واإلكرام» (٣٦/٧). ذي «فتح (١)
حجر. البن الباري» فتح الساري مقدمة «هدي وسببه البخاري عند ق والتعليق املعلَّ يف التفصيل وانظر  

ص (١٧).
.(١٢٨/١) مسلم» عىل صحيح التعليق يف» ومثله واإلكرام» (٤٥٨/٢)، اجلالل ذي «فتح (٢)

للصنعاين (٣٤/٢). األفكار» «توضيح وانظر
مع «النخبة وانظر األربعني النووية» ص(٨٣). «رشح يف ومثله البخاري» (٢٨٢/١)، صحيح «رشح (٣)

.(٥٧ ص(٥٢- والنكت» رشحها،

       



٥٣٤

سمعه ملن وأنبأنا وأخربنا  الشيخ، من سمع ملن حدثنا فيقولون: بينها، قون فيفرِّ
فيمن يعني اإلجازة، يف هذا يقول: وبعضهم يسمع، والشيخ يقرأ هو يعني الشيخ،

عنه املبارشة».(١) رو فيمن وليس باإلجازة عنه يروي

، السند متصالً يكون أن رشوطاً مخسة، مجع ما هو الصحيح «اإلسناد وقال: *
من ساملاً  احلديث يكون  وأن الضبط، تام  يكون  وأن ، عدالً الراوي يكون وأن
وأما السند، إىل تعود األوىل فالثالثة العلة، من ساملاً يكون أن وأيضاً الشذوذ، 
وال السند يصح قد ألنه احلديث، متن إىل يعودان فهام الشذوذ والعلة من السالمة
ينجرب كان إذا ضعيفاً كان السند يصح احلديث لشواهده وإن وقد يصح احلديث،
بكثرة فإنه يصل حسناً كان السند إذا العلامء أكثر عند األقل عىل أو ببعض، بعضه

الصحة».(٢) درجة إىل والشواهد الطرق

واستظهارها،  احلديث علوم من ~ الشيخ متكن بوضوح لنا يتبني تقدم مما
الفن. هذا األئمة يف ومعرفة كالم

األئمة بعض يذكرها التي املصطلحات عىل به أيضاً تعقُّ منها متكنه عىل يدل ومما
ذلك: فمن الفن هذا يف

ثالثة»، فوق ما مروي «مشهور منظومته: يف البيقوين لقول رشحه عند قوله *
فاملشهور اثنني، ما فوق مشهور مروي نقول: القول الراجح وعىل املؤلف، رأي هذا
رواه هو: ما الصحيح القول وعىل فصاعداً، أربعة رواه هو ما املؤلف كالم عىل

التواتر».(٣) حد إىل يصل فصاعداً، ومل ثالثة

.(١٧٩/١)» البخاري صحيح (١) «رشح
.(٩٩/١) وانظر «الباعث احلثيث» واإلكرام» (٤٨٤/٣)، اجلالل ذي «فتح (٢)

وغريها. (٣١٨ ،٢٣٦ ص(١٨١، النووية» األربعني يف» رشح أخر أمثلة وانظر
ص(٦٩). البيقونية» املنظومة «رشح (٣)



٥٣٥

غري املخالف كان وهي: إذا املؤلف يذكرها مل أخر خمالفة أيضاً: «وهناك وقال
أسوأ الثقة، وهو فيه الضعيف خالف ما هو: واملنكر منكراً، يسمى حديثه ثقة،فإن

الثقة».(١) مع فيه املخالفة الضعف، والشاذ املخالفة مع املنكر ألن الشاذ، من

ملخترص ابن حجر وضبطه اتقانه من ذلك ابن عثيمني الشيخ استفاد وقد قلت:
كام تقدم. الفكر» «نخبة وهو الفن هذا يف

من أقل يف الصالة تقرصوا عباس مرفوعاً: ال حلديث ابن رشحه عند ـ * وقال
أنه  ضعيف والصحيح الدارقطني(٢) بإسناد رواه «وقول ابن حجر: برد.... أربعة
مرتوك  احلديث فيه راوٍ نظر، ألن فيه الضعف عىل ~ املؤلف «اقتصار موقوفـ:

والسالم».(٣) الصالة عليه عن الرسول أبداً يصح وال منكر، فهو

بن حممد الشيخ وقول التوحيد كتاب أحاديث أحد عىل عند تعليقه * وقال ـ
يكون أن إال الواقع، اجليد يف من أقل أنه «وعندي ـ: إسناده جيد عبدالوهاب:

متابعات...».(٤) هناك

ص(٩٢). البيقونية» املنظومة «رشح (١)
«سننه» (٣٨٧/١). يف (٢)

اجلالل واإلكرام»(٦٢٨/٤). ذي «فتح (٣)
.(٥١٧/٩) الفتاو جمموع ضمن التوحيد» كتاب «رشح (٤)

       



٥٣٦

اخلامس  املبحث
   

العلم،  لطالب مهمة لألحاديث يف خترجيهم األئمة بمصطلحات املراد معرفة إن
مؤلفاهتم. مقدمة يف وذكروها األئمة هبا عني وقد

من حديث  كل عقب  بينت «وقد  املرام»: «بلوغ مقدمة يف  حجر ابن قال
ومسلم، والبخاري، أمحد، بالسبعة: فاملراد األمة، نصح إلرادة األئمة، من أخرجه

ماجة. وابن وأبوداود، والنسائي، والرتمذي،

أمحد. وبالستة: من عدا
وأمحد. أقول: األربعة وقد ومسلم، البخاري من عدا وباخلمسة:

األول. الثالثة عدا من وباألربعة:
واألخري. عداهم من وبالثالثة:

فهو عدا ذلك وما معهام غريمها، أذكر ال وقد ومسلم، البخاري وباملتفق عليه:
(١).« مبنيَّ

مراده  وفرسَّ حجر، التفسري البن هذا من ~ عثيمني استفاد الشيخ ابن وقد
لألحاديث. رشحه عند املصطلحات هبذه

والرتمذي،  أبوداود، األربع: السنن أي: السنن»: «وألصحاب «قوله: قال: فقد *
أن معناها يكون العبارة هذه مثل  جاءت  إذا  هل  لكن ماجة، وابن والنسائي،
السنن»، يقولون: «يف أحياناً ألهنم تتبع، إىل حيتاج هذا عليه؟ اتفقوا السنن أصحاب
هؤالء من واحداً ويكون الراوي السنن»، أهل أو «رو السنن»، «وألصحاب أو

ص(٣ ـ ٤). املرام» بلوغ (١) «مقدمة



٥٣٧

يف احلديث هذا  فنقول: هذا وعىل اجلميع، ال املجموع املعنى ويكون  األربعة،
حيتاج هذا نقول: أصحاب السنن رواه؟ من كل واحد سئلنا: هل لو لكن «السنن»

مراجعة».(١) إىل

بني  «هناك فرق يقول: «رشح صحيح البخاري» أحد دروس مرة يف وسمعته
السنن أهل أن عىل  يدل فاألول السنن، يف وهو أو السنن، أهل رواه يقال: أن

أحدهم. أخرجه ولو يكفي السنن» «يف والثاين أخرجوه، األربعة

الذين العلم أهل يفعله ما دائامً وهذا املعنى، يف يعني عليه «متفق  وقال: *
أو ملسلم، واللفظ  ومسلم، البخاري رواه   : مثالً يقولون األصول، من يأخذون
لفظاً، ذلك خيتارون أشبه وما داود، واللفظ أليب السبعة رواه أو للبخاري، اللفظ
األمانة حيث من أنه أوىف السياقات، فإنه جيب العامل ظن بحسب يكون هذا االختيار
مثالً فأنت احلديث، يتم حتى السياق يف هذا تركت التي الباقية أن يذكر األلفاظ
غريمها، أو مسلم أو البخاري مثالً ستختار فإنك أحاديث يف تكتب أن أردت إذا
،األخر السياقات من فيه يكن هذه األلفاظ فتثبته ثم تضيف إليه ما مل أوىف وتنظر

ورواياته».(٢) سياقاته مجيع يف كامالً احلديث يأيت أن ألجل

أرقم،  بن زيد حديث عن «البلوغ» يف ابن حجر ذكره عند قول ما تعقباته: ومن *
الرتمذي.(٣) رواه الفصال». ترمض حني األوابني اهللاS قال: «صالة رسول أن

يف  فاحلديث غريب منه، الرتمذي رواه املؤلف: «قول عثيمني: ابن الشيخ قال
«سنن الرتمذي»...».(٥) بعينه يف اللفظ هبذا أراد أنه املؤلف ولعلَّ «صحيح مسلم»(٤)

واإلكرام» (٩٠/١). اجلالل ذي «فتح (١)
اجلالل واإلكرام»(٣٠/٤). ذي «فتح (٢)

«بلوغ املرام»(٣٩٠). (٣)
(٤) برقم (٧٤٨).

واإلكرام» (٢٨٦/٤)                 = اجلالل ذي «فتح (٥)

       



٥٣٨

يسأل  النبي S قال: «ال > عن حلديث عمر ختريج النووي عند ـ وقال *
هذا  يف ~ املؤلف «تساهل وغريه.(١): أبوداود رواه امرأته»، الرجل فيام رضب
األحاديث، ج خرَّ من مجيع يشمل الغري ألن وغريه، أبوداود رواه حيث قال: احلديث
وغريه، أبوداود رواه قيل: إذا : فمثالً األعىل، ال يذكر هذه الصيغة مثل كان وإن
وإنام رواه أيب داود، من أعىل من هو وال مسلم، وال البخاري مل يروه أنه فيعني ذلك

دونه».(٢) هو ممن وغريه داود أبو

للمرأة حيل «ال مرفوعاً: هريرة أيب عن حديث حجر ابن ـ عند قول وقال *
أبوداود: زاد متفق عليه واللفظ للبخاري(٣)، بإذنه». إال شاهد وزوجها تصوم أن
املؤلف  ألن التخريج، من حيث صناعة إشكال فيه «احلديث ـ: رمضان»(٤) «غري
املتفق املتفق عليه، ألن يدخل يف ال داود وأبو داود، زاد أبو قال: ثم عليه متفق قال:
~ طو ذكر  املؤلف لكن ومسلم، البخاري رواه الذي هو املؤلف عند عليه
داود، وزاد وأبو ومسلم البخاري أخرجه قال: وكأنه الزيادة، بذكر داود أيب رواية
يف أهل البالغة ذكرها وله أمثلة كثرية املعلوم، الذكر طي من باب وهذا وكذا، كذا

حذف».(٥) وإجياز قرص، إجياز نوعان، إنه قالوا: حيث اإلجياز، كالمهم عىل

أمتي يل عن جتاوز «إن اهللا حلديث أنس مرفوعاً: النووي ختريج عند ـ وقال *
والبيهقي ماجة ابن  رواه  حسن حديث  عليه»، استكرهوا  وما  والنسيان  اخلطأ

(٢٠١/٣) رقم (٣٦٨٢)، «حتفة األرشاف» يف املزي له يعزه ومل ، أصالً الرتمذي يروه «احلديث مل قلت: =  
أرقم». الباب عن... وزيد بن «ويف فقال: إليه أشار ولكنه

داود» (٢١٤٧). «سنن أيب (١)
الصاحلني» (٥١٢/١). رياض «رشح (٢)

ومسلم(١٠٢٦). البخاري» (٥١٩٥)، (٣) «صحيح
داود» (٢٤٥٨). «سنن أيب (٤)

واإلكرام» (٤٠٤/٧ ـ ٤٠٥). اجلالل ذي «فتح (٥)



٥٣٩

هذا الكتاب يتساهل  يف ~ «النووي : النوويةـ  األربعني أحاديث من وغريمها(١)،
«رواه يقول: احلفاظ...هنا من ألنه هو نها وربام حيسِّ أحاديث ضعيفة كثرياً، فيورد
رواه البخاري لكان العموم عىل بكالمه أخذنا وغريمها»، فلو والبيهقي ماجة ابن
هذا لكن قوله: «وغريمها يف هؤالء والنسائي، لدخول والرتمذي داود وأبو ومسلم
الصحيحني ثم درجة دون الذين املخرجني ذكروا إذا عادهتم من ألنه بوارد، ليس
أعىل هو من أن يدخل يريدون مثلهام، ال دوهنام أو هو فاملراد ممن وغريمها، قالوا:
عىل وأحال الدون، ذكر من عىل لعيب منهام أعىل هو من  أرادوا لو ألنه منهام،

وغريه».(٢) ثم يقال: األعىل يذكر الواجب أن ألن وهذا واضح األعىل،

أراد «فأيكم :< سعيد اخلدري أيب عن وملسلم املقديس: قول عند ـ وقال *
مسلم، أره يف ومل البخاري» يف «صحيح هذا ـ:» السحر إىل فليواصل أن يواصل

املؤلف».(٣) سبقة قلم من فلعله

والبيهقي(٣٥٧/٧). ماجة (٢٠٤٥)، ابن (١) أخرجه
ص(٣٨٢). النووي» األربعني «رشح (٢)

.(١٩٦٣) البخاري أخرجه وقد األفهام» (٩٥/٣)، ذوي «تنبيه (٣)

       



٥٤٠

املبحث السادس
  

: مطالب وفيه
    :األول املطلب

يتحر كان فقد احلديث، علوم من اجلانب هذا يف عثيمني ابن الشيخ برز
ومواعظه وحمارضاته، وفتاواه دروسه يف هبا  يستدل  التي  النبوية األدلة صحة 

وكتاباته ورسائله.

عبدالعزيز بن الشيخ سامحة وبشيخه تيمية، ابن اإلسالم بشيخ كثرياً تأثر وقد
اهللا. رمحهم باز،

باحلديث». من جهة العناية ابن باز حديث له: «تأثرت بالشيخ معرض يف قال
يف دروس له وكان باز، بن عبدالعزيز الثاين  بشيخنا «واتصلت  أيضاً: وقال
يف وأمدَّ وفقه اهللا كان ألنه احلديث، يف علم عليه قرأنا املسجد وكذلك يف بيته،
احلديث، علوم كبري يف إملام له واملسلمني، كان ونفع به اإلسالم خري، عىل حياته
«صحيح من عليه فقرأنا املوضوع، هذا يف جيدة أبواباً  خرياً اهللا  جزاه لنا وفتح 

احلديث».(١) علم إىل اجتهت البخاري»...ولكني
ذلك: فمن

ثالثة  «املرأة حتوز مرفوعاً: < األسقع بن واثلة حديث عن مرة سألته أنني
أهل  بعض إن عليه».(٢) وقلت: العنت الذي وولدها ولقيطها، عتيقها، مواريث:

صححه». اإلسالم شيخ «لكن يل: فقال فه؟ ضعَّ العلم

العلمية وحياته  سريته الشيخ فيه بنيَّ  وقد  الكريم، القرآن إذاعة يف بثه تمَّ الدعوة» موكب «يف برنامج (١)
اإلنرتنت. عىل بكامله ذلك، والربنامج وغري ومشاخيه

والرتمذي(٢١١٦). داود(٢٩٠٦)، أبو أخرجه (٢)



٥٤١

وقع  الذي يعني الرجل املجامع ـ إن أمر ~ اإلسالم شيخ «قال أيضاً: وقال
ورد ألنه ضعيف، بالقضاء هريرة(١)ـ أيب يف حديث رمضان، هنار امرأته يف عىل
ير احلديث لكن هذا مكانه» يوماً قال:«صم والسالم، الصالة عليه الرسول أن

ضعيف».(٢)  أنه اإلسالم شيخ

أحدكم الركعتني صىل «إذا مرفوعاً: هريرة أيب حديث عىل كالمه عند ـ وقال *
ابن اإلسالم شيخ أنكر األيمن(٣)ـ: «وقد جنبه عىل فليضطجع الصبح قبل صالة

هبذه الضجعة،  أمر النبيSأنه عن يصح ال «إنه وقال: هريرة، أيب حديث تيمية
بأمره».(٤) وليس فعله، من ذلك ثبت وإنام

ولَ سُ رَ أَتَتْ ةً أَ رَ امْ أَنَّ هِ دِّ جَ نْ عَ بِيهِ أَ نْ عَ يْبٍ عَ شُ بْنِ و رِ مْ عَ حلديث رشحه وعند *
نيَ طِ عْ تُ َا:«أَ هلَ الَ قَ فَ بٍ هَ ذَ مِنْ تَانِ لِيظَ غَ تَانِ كَ سَ مَ ا تِهَ نَ ابْ يَدِ ىفِ وَ َا هلَ ابْنَةٌ ا هَ عَ مَ Sوَ ِ اهللاَّ
،« نَارٍ مِنْ يْنِ ارَ وَ سِ ةِ يَامَ قِ الْ مَ يَوْ ِامَ اهللا هبِ كِ رَ وِّ يُسَ أَنْ كِ ُّ «أَيَرسُ الَ قَ ، : الَ الَتْ قَ ا»، ذَ هَ اةَ كَ زَ
رواه  ولِهِ. سُ لِرَ وَ لَّ جَ وَ زَّ عَ ِ َّ هللاِ ا َ مهُ الَتْ قَ Sوَ بِيِّ النَّ إِىلَ امَ تْهُ قَ لْ أَ فَ امَ تْهُ عَ لَ خَ فَ  : الَ قَ

الثالثة.(٥)
باز».(٦) بن عبدالعزيز شيخنا «وصححه قال:

ق: املحلَّ الذهب عن النهي أحاديث يف باز بن عبدالعزيز شيخنا وقال: «قال *
الصحيحة».(٧) لألحاديث ملخالفتها شاذة، إهنا

.(١١١١) ومسلم البخاري(١٩٣٧)، أخرجه (١)
واإلكرام» (٣٣٣/٧ ـ ٣٣٤). اجلالل ذي «فتح (٢)

أمحد (٩٣٦٨). أخرجه (٣)
واإلكرام» (١٩٠/٤). اجلالل ذي «فتح (٤)

.(٢٤٣٤) والنسائي ،(٥٧٦) والرتمذي داود (١٣٣٦)، أبو (٥) أخرجه
ابن عثيمني» (١١٨/١٨). الشيخ ورسائل جمموع فتاو» (٦)

واإلكرام» (٢٦٢/٦). اجلالل ذي «فتح (٧)

       



٥٤٢

مُ تُ يْ مَ رَ مْ نْتُ أَ ا إِذَ مْ لَكُ صَ خِّ مٌ رُ يَوْ ا ذَ هَ «إِنَّ مرفوعاً سلمة أم حلديث وعند رشحه *
وا وفُ تَطُ أَنْ بْلَ قَ مْ تُ يْ سَ ا أَمْ إِذَ «فَ اءَ النِّسَ إِالَّ نْهُ مِ مْ تُ مْ رُ حَ ا مَ لِّ مِنْ كُ نِي وا»،يَعْ ِلُّ أَنْ حتَ ةَ رَ مْ َ اجلْ

وا بِهِ».(١) وفُ تَّى تَطُ حَ ةَ رَ مْ َ وا اجلْ مُ تَرْ أَنْ بْلَ قَ مْ تِكُ ئَ يْ هَ ا كَ مً رُ حُ تُمْ ْ رصِ بَيْتَ الْ ا ذَ هَ

ومن تأمل  ~ بأنه شاذ، بن باز عبدالعزيز الشيخ عليه حكم قال: «ولذلك
بالشذوذ».(٢) عليه حكم وسياقه ورواته احلديث

ة فيه علَّ له ظهر فمتى له، ومالحظته احلديث ملتن رعايته أيضاً منهجه ومن *
ال. أم سنده صح سواء ضعفه خفيِّة،

كنت «إن مرفوعاً: مغفل حلديث عبداهللا بن رشحه عند ـ قوله ذلك فمن *
S،ألنه النبي عن يصح ال احلديث هذا «ولكن جتفافاً»(٣)ـ: للفقر فأعد حتبني
،S الرسول حيب إنسان غني من فكم ،S النبي وحمبة الغنى بني ارتباط ال
عن يصح ال احلديث الرسولS، فهذا ما يكون إليه فقري أبغض من إنسان وكم

(٤).«Sالنبي

يوم توضأ ـ:«من مرفوعاً جندب  بن  سمرة  حلديث  رشحه عند ـ وقال *
تأملت إذا  احلديث «هذا أفضل»(٥): فالغسل اغتسل ونعمت، ومن  فبها اجلمعة
 S الرسول كالم ألن ،S النبي من يصدر أن يبعد ركيكاً لفظاً وجدته لفظه
الرسول، كالم من أنه تعرف األوىل للوهلة قراءته عند وحالوة ورونق طالوة عليه

ورودها...».(٦) عليك ويكثر ،Sالنبي عن تكرر األحاديث كنت إذا السيام

داود (١٩٩٢). أبو (١) أخرجه
املنتقى» (٢٣٨/١). عىل «التعليق (٢)

الرتمذي (٢٣٥٠). أخرجه (٣)
الصاحلني» (٣٧٩/٣). رياض «رشح (٤)

.(١٠٩١) ماجة وابن ،(١٣٨) والنسائي ،(٤٩٧) والرتمذي داود (٣٥٤)، أبو (٥) أخرجه
اجلالل واإلكرام»(٥٩٠/١). ذي «فتح (٦)



٥٤٣

 S ِ اهللاَّ ولِ سُ لِرَ انَ كَ مسلم»: يف «صحيح ابن عمر حلديث عند رشحه ـ وقال *
ا.(١): ذَ هَ ى قَ يَرْ وَ ا ذَ هَ لَ نْزِ يَ أَنْ إِالَّ امَ نَهُ يْ بَ نْ يَكُ ْ ملَ وَ : الَ قَ ... تُومٍ كْ مَ مِّ أُ ابْنُ وَ لٌ بِالَ نَانِ ذِّ ؤَ مُ
يكون أن يتصور ال املعنى فإنه حيث ومن معناها، يصح وال اللفظة مدرجة «هذه
وقال: وارشبوا..».، قال: «كلوا S حيث عن النبي ورد القدر مع ما بينهام هذا

ر».(٣) يتسحَّ يستيقظ النائم ومتى فمتى قائمكم»(٢)، نائمكم ويرجع «ليوقظ

«حديث ما يقول: فكثرياً احلديث، بمعنى اهتاممه احلديث ملتن رعايته * ومن
لكن صحيح»، «موقوف لكن معناه ضعيف صحيح»، «حديث لكن معناه يثبت ال

صحيح».(٤) معناه

    املطلب الثاين:

كام  األحاديث، من والضعيف الصحيح ببيان ~ عثيمني الشيخ ابن ني عُ
األئمة كالم عني بنقل بني الفقه واحلديث،كام مجعوا الذين األعالم عناية األئمة هي

واختاره. إليه ذهب ملا مؤيداً والتضعيف التصحيح يف

ذلك: فمن

الصف  خلف يصيل رجالً رأSاهللا أن رسول حديث وابصة ـ عند قوله *
إن يقول: من فمنهم فيه، العلامء خمتلفون احلديث «هذا أن يعيد(٥)ـ: وحده فأمره
ضعف وإذا احلديث، يوجب ضعف االضطراب أن ومعلوم اإلسناد مضطرب
الصحيح إال باحلديث حيتج وال يعمل ال أنه املعلوم فيه،ألن من حجة فال احلديث

(١) «صحيح مسلم» (٣٨/١٠٩٢).
.(٣٩/١٠٩٣) ومسلم البخاري (٦٢١)، (٢) أخرجه

تعليقي. من الصوم كتاب يف مسلم» صحيح عىل «التعليق (٣)
.(٦٣٨٧ ،٦٣٠ واإلكرام» (٥٤٩/٤، اجلالل ذي «فتح (٤)

.(٢٢٨/٤) وأمحد ،(٢٣١) والرتمذي داود (٦٨٢)، أبو (٥) أخرجه

       



٥٤٤

لبيان ذكره إال جيوز وال بل وال يعمل به، به، حيتج فإنه ال الضعيف احلسن، أما أو
ذكره برشوط أجاز العلم أهل بعض فإن األعامل، فضائل من إذا كان إال ضعفه،

وهي: ثالثة

شديداً. الضعف يكون أال ٥ـ

صحيح. أصل عنه له املرهب املرغب فيه أو العمل هذا وأن يكون ٦ـ

Sقاله. الرسول أن يعتقد أال ٧ـ

وفيام مطلقاً، ذكره وال الضعيف باحلديث العمل جيوز ال قال: اآلخر والبعض
ضعيفاً. كان عامَّ Sغنى الرسول عن صح

احلديث يكون الرأيني كال وعىل أو حسنه، اإلسناد هذا صحح العلامء وبعض
حجة».(١)

فهو  وجمانينكم»(٢)  صبيانكم مساجدكم «جنبوا  حديث: «أما وقال: *
ضعيف».(٣)

ضعيف، حديث ـ احلسنى يعني األسامء ـ رسدها يف وقال: «احلديث الوارد *
حجة».(٤) به تقوم ال

السفر  يف Sكان يقرص النبي أن  حلديث عائشة وفيه: رشحه عند وقال *
ويفطر».(٥) ويصوم ويتم

.(٥٣٧/٨) «الفتاو «جمموع ويف واإلكرام» (٥٢١/٤)، و(٤٦٥/٢)، اجلالل ذي «فتح (١)
.(٢٥) ص للسيوطي األبرار» «حتفة رشوط العمل باحلديث الضعيف ذكر يف وانظر

ماجة (٧٥٠). ابن (٢) أخرجه
الصاحلني» (٥٦٢/٢). رياض «رشح (٣)

الصاحلني» (٢٨/٤). رياض «رشح (٤)
البيهقي(١٤١/٣). أخرجه (٥)



٥٤٥

 Sالنبي عن حيفظ ومل ويتم» فهذا منكر، وليس بصحيح، قوهلا: «يقرص وأما
مشهور، معروف وهذا أمرٌ القرص، كان يالزم يف سفره، بل األيام من أتمَّ يوماً أنه
كان وإن حجرـ معلول، ابن يعني ـ املؤلف كام قال احلديث هذا «إن وهلذا نقول:

اخلطأ».(١) من معصوماً ثقة، وليس كان وإن هيم، قد الراوي ألن ثقات، رواته

الذي الدعاء يف يعني امليعاد» ختلف ال  «إنك الزيادة: ت صحَّ «قد وقال:  *
دعاء املؤمنني ألهنا صحيحة، وألن اإلنسان، يقوهلا أن فينبغي ـ األذان عقب يقال

عمران:  (آل Ï Î Í Ì ËÊ مث   É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Áنث
(٢).(١٩٤

القرآن، وقال:  يعلمها بأن امرأة رجالً ج النبيSزوَّ أن ذلك «ومن وقال: *
تصح، ضعيفة وال الرواية هذه لكن ه به، فخصَّ مهراً» بعدك أحد عن جيزئ «لن

الصحيح».(٣) روايات جلميع خمالفة شاذة ألهنا
الصفوف»(٤)ـ: ميامن عىل يصلون ومالئكته «إن اهللا حلديث: ـ عند ذكره وقال *
عىل كان هذا فيكون ضعيفاً، وإن وعىل يف توثيقه، خمتلف رجل فيه احلديث «هذا
فليكن بتوثيقه خمتلف رجل فيه كان إذا لكن اإلسناد، حيث من مسلم رشط

ضعيفاً».(٥)
حمرم».(٦) صائم وهو «احتجم الروايات: بعض جاء يف «وأما ما وقال: *

حمرماً أبداً».(٧) صائامً يكن Sمل ألن الرسول يصح، ال فهذا
واإلكرام» (٥٦٥/٤). اجلالل ذي «فتح (١)

الصاحلني» (٤١/٥). رياض «رشح (٢)
.(٥٦٩/٧) ويف واإلكرام» (١٠٣/٦)، اجلالل ذي «فتح (٣)

.(٩٩٥) ماجة وابن داود (٥٧٨)، أبو (٤) أخرجه
الصاحلني» (١١٨/٥). رياض «رشح (٥)

.(١٦٨٢) ماجة وابن داود (٢٣٧٣)، أبو (٦) أخرجه
واإلكرام» (١٨٤/٧). اجلالل ذي «فتح (١٧٧)

       



٥٤٦

مَ يَوْ امِّ التَّ ورِ بِالنُّ دِ اجِ َسَ املْ إِىلَ  مِ لَ الظُّ يفِ ائِنيَ َشَّ املْ ِ «بَرشِّ حديث: عند  ـ وقال  *
مُ تُ يْ أَ رَ ا «إِذَ بعده، الذي احلديث ضعيف.. وأضعف منه احلديث «هذا ةِ».(١)ـ: يَامَ قِ الْ

(٣).«(٢).« نِ بِاإلِيامَ هُ لَ وا دُ هَ اشْ فَ ، دَ اجِ َسَ املْ تَادُ يَعْ لَ جُ الرَّ

ألن عرشه». ظل  يف اهللا  «يظله  ضعيف: لكنه حديث  يف ورد  «قد وقال: *
املخلوقات، وليس فوقه مجيع فوق والعرش ميل، بقدر اخلالئق من تدنو الشمس

منها».(٤) الناس يُظلَّ حتى شمس

كثري: فهو األحاديث عىل أحكام األئمة نقله وأما  *

رِ آخِ يفِ بُونَ ْضِ خيَ مٌ وْ ونُ قَ «يَكُ مرفوعاً: عباس ابن حديث عند ـ قوله ذلك: فمن
أحد مفلح ـ «قال ابن نَّةِ».(٥): َ اجلْ ةَ ائِحَ رَ ونَ حيُ يَرِ الَ مِ امَ َ احلْ لِ اصِ وَ حَ كَ ادِ وَ بِالسَّ انِ مَ الزَّ

جيد».(٦) «إسناده ـ: ابن تيمية اإلسالم شيخ تالميذ

من ذكرتم ما «فأما ـ: عنها سئل أسئلة عن أجوبة فيها ذكر له رسالة ـ يف وقال *
الليل  جوف قال: أسمع؟ الدعاء النبي Sسئل:أيُّ > أن أمامة أيب حديث
عبدالرمحن رواية من بأنه ابن معني أعله فقد املكتوبات.(٧)، الصلوات رَ بُ ودُ اآلخر،

منه».(٨) ومل يسمع أمامة، أيب عن سابط بن

والرتمذي(٢٠٧). داود (٤٧٤)، أبو (١) أخرجه
.(٧٩٤) ماجة وابن الرتمذي (٣٠١٨)، أخرجه (٢)

.(٥٦/١) «الفتاو «جمموع ويف الصاحلني» (٦٦/٥)، رياض «رشح (٣)
حكمه أيضاً وانظر ،(٣٤٧/٣) الصاحلني» رياض «رشح يف ومثله البخاري» (١٢٧/٩)، صحيح «رشح (٤)

.(٤٢٠/٢٤) ،(٧٥ /١٢) «جمموع الفتاو» يف بالوضع أحاديث عىل
.من الفتاو مواضع عدة يف ليست بحديث مشتهرة وعبارات

.(٥٠٧٥) والنسائي داود (٤٢١٤)، أبو (٥) أخرجه
.(١٢٢/١١) «الفتاو «جمموع (٦)

الرتمذي (٣٤٩٩). أخرجه (٧)
.(٢٧٧/١٣) «الفتاو «جمموع (٨)



٥٤٧

احلجامةـ حديث يعني ـ فيها ما أصح «إن :~ أمحد اإلمام «قال وقال: *
(٢).«(١)< شداد بن أوس

أحكامهام من القيم كثرياً ابن وتلميذه تيمية ابن شيخ اإلسالم عن نقله إىل إضافة
األحاديث. عىل

اإلسالم.(٣) شيخ عن النقل تقدم وقد

عىل  منقلب آخر احلديث بأن املعاد(٤) زاد يف ~ القيم ابن جزم وقال: «هلذا
«وليضع  الصواب إن قبل ركبتيه»(٥) وقال: يديه «وليضع احلديث وآخر الراوي،
إذا فإن البعري يربك البعري، لربك كام ركبتيه قبل يديه وضع لو ألنه يديه» قبل ركبتيه

هذا».(٦) تبني له البعري عند الربوك شهد ومن يديه، يقدم برك

تلقني أمامة يف أيب حديث يعني ـ فيه واحلديث املرفوع آخر: موضع يف وقال
يصح رفعه».(٧) ال «إنه :~ القيم ابن يقول ـ امليت

، ةً عَ كْ رَ ةَ َ رشْ عَ تَيْ ثِنْ ى حَ الضُّ ىلَّ صَ نْ «مَ مرفوعا: أنس حلديث ـ عند رشحه وقال *
غرابته، حكى الرتمذي فإن احلديث هذا «أما ».(٨)ـ: ةِ نَّ َ اجلْ يفِ بٍ هَ ذَ ا مِنْ ً قَرصْ اهللا لَهُ بَنَى

عليه».(٩) معول فال هذا وعىل «أنه ضعيف، «التلخيص يف ~ وذكر ابن حجر

.(١٦٦٦٣) وأمحد ،(١٦٨١) ماجة وابن داود (٢٣٦٧)، أبو (١) أخرجه
واإلكرام» (٢٠٠/٧). اجلالل ذي «فتح (٢)

«خمتارات انظر وتضعيفه، تصحيحه من استفادته عىل يدل ما اإلمام هذا من كتب وخمتاراته خمترصاته ويف (٣)
.«الفتاو «جمموع ضمن (٢٥/٧) املستقيم» اقتضاء الرصاط من

.(٢٢٦/١) (٤)
داود (٨٤٠). أبو (٥) أخرجه

.(١١٢/٣) املمتع» «الرشح و ،(١٧٣-١٧٤ /١٣) «الفتاو «وجمموع (٦)
.(٢٥٠/٧) هتذيب السنن» » يف ابن القيم وكالم واإلكرام» (٦٠٢/٥)، اجلالل ذي «فتح (٧)

وقال: «هذا حديث غريب». الرتمذي (٤٧٣) أخرجه (٨)
واإلكرام» (٢٨٨/٤). اجلالل ذي «فتح (٩)

       



٥٤٨

أحياناً الرتجيح مع تضعيفه أو احلديث يف تصحيح العلامء رسد خالف * وربام
وبدونه.

شعبان  انتصف ـ «إذا هريرة مرفوعا أيب حلديث رشحه ـ عند قوله ذلك: فمن
غري أو مقبول هو هل اهللا، رمحهم «هذا احلديث اختلف العلامء، تصوموا».(١)ـ: فال

قبوله. وعدم ضعفه ورجح اخلالف(٢) رسد ثم مقبول؟

آنَ  رْ الْقُ ا نَ يْ لَ عَ أُ رَ S يَقْ ِ اهللاَّ ولُ سُ رَ انَ كَ قال: عمر ابن حلديث رشحه وعند *
يف  العلامء اختلف احلديث «وهذا نَا.(٣) قال: دْ جَ سَ وَ دَ جَ سَ وَ َ ربَّ ةِ كَ دَ جْ بِالسَّ رَّ مَ ا إِذَ فَ

الراجح.(٤) وسكت عن اخلالف رسد ثم به»، العمل تصحيحه ويف

إن وأبيه «أفلح :S قوله  مسلم»(٥) من «صحيح يف ثبت ما «أما وقال: *
هذا أن  «السادس: قال:  أوجه، ستة رسد ثم وجوه، من عنه فاجلواب صدق»

الوجوه».(٦) أقرب وهذا األصل، من الناقل هو النهي وأن منسوخ،

به... والعمل حديثها صحة صالة التسبيح يف يف العلامء اختلف «قد * وقال:
أن صالة عندي يرتجح والذي قال: األئمة، ثم نقل كالم مع ، مطوالً اخلالف ورسد

وجوه...» وذكرها.(٧) من وذلك ضعيف، خربها بسنة، وأن ليست التسبيح

كثرة. النوع هذا ويف

.(٩٤١٤) وأمحد ،(١٦٥١) ماجة وابن ،(٧٣٨) والرتمذي داود (٢٣٣٧)، أبو (١) أخرجه
واإلكرام» (٤٤٨/٧). اجلالل ذي «فتح (٢)

داود (١٤١٣). أبو (٣) أخرجه
واإلكرام» (١٢٧/٤). اجلالل ذي «فتح (٤)

برقم (١١). اإليامن يف كتاب (٥)
-١١٥/١) مسلم» صحيح عىل «التعليق و ،(٧٩٨/١٠) «الفتاو «جمموع التوحيد» ضمن كتاب «رشح (٦)

.(١٢٠
٣٢٥ ـ ٣٢٧). ابن عثيمني» (١٤/ الشيخ ورسائل جمموع فتاو» (٧)



٥٤٩

إىل اخلالف يشري كثرياً ما بيده، فإنه رها التي حرَّ الرسائل يف ذلك جلياً ويظهر
ضعفه. أو حديث ما صحة يف

حممد الشيخ عن فيها نقل فقد شعبان» شهر حول «كلمة رسالته ذلك فمن
الشوكاين عن  ونقل بالوضع، حديث عىل حكمه املنار رضا صاحب جملة رشيد

باز.(١) بن عبدالعزيز والشيخ
الصالة».(٢) السجدتني يف بني اليدين «وضع ورسالة يف

كثري. وغريها الصيام»(٣) «جمموعة رسائل يف و

هلا رشحه مع  كثري وهذا  األحاديث، بعض  عىل احلكم عن سكت  وربام *
الشيخ منهج معرفة خالل من يل ظهر وقد منها، واملسائل الفوائد واستنباط بعض
ضعفها مع األحاديث بعض عىل أن سكوته عن احلكم والتضعيف، التصحيح يف

اآلتية. لألسباب راجع

صححه، من فاكتفى بتصحيح العلم، أهل بعض أو حسنه صححه قد أنه ١ـ
عليه.(٤) وتكلم حسنه، فرشحه أو

احلديث..».(٥) صح «إن بقوله: يعربِّ ما وكثرياً ثبوته، عىل أنه بناء ٢ـ

،أخر عمومات  له تشهد أو ضعيفاً، كان ولو صحيح متن احلديث أن ٣ـ
احلديث. ملتن إىل رعايته اإلشارة تقدم وقد كثرياً.(٦) يورده وهذا

.(٢٥/٢٠) «الفتاو «جمموع (١)
.(٤١٠/١٣) «الفتاو «جمموع (٢)

.(٢٠/١٩) «الفتاو «جمموع (٣)
واإلكرام» (٢٢٢/٢). اجلالل ذي «فتح انظر (٤)

.(٥٧٢ ٥٧٦) و (٩١/٢، ،٥٤١ واإلكرام» (٤٧٦/١، اجلالل ذي «فتح انظر (٥)
.(٦٣٨ ،٦٣٠ ،٥٤٩ ،٤٥٣ واإلكرام» (٩٢/٤، اجلالل ذي «فتح (٦)

       



٥٥٠

وكان متنه،  صح إذا احلديث أن إىل  يذهب العلامء بعض «كان  قال: وقد *
لألصول خمالفاً كان إذا والعكس بالعكس، يف سنده، يتساهل فإنه لألصول موافقاً
لكن احلديث،  من احلكم ألخذ بالنسبة جيد  مسلك  وهذا بالسند، يبايل ال فإنه
شهادة األصول هلذا احلديث بالصحة بمجرد جيد السند بأنه عىل للحكم بالنسبة

صحيح».(١) ولكن املتن ضعف فيه السند إن يقال: أن فاألوىل مشكل.. فهذا

    الثالث: املطلب
   

الشيخ واعتنى األئمة، هبا عني وقد أمهيتها هلا والضوابط القواعد أن تقدم وقد
ذكرها  فربام ضعفه، احلديث أو صحة بيان يف الكلية القواعد هبذه ~ عثيمني ابن

العلم. أهل من كالم استفادها وربام منه، استنباطاً

ذلك: فمن
الوتر».(٢) يف القنوت يف النبيSحديث صحيح عن يثبت «مل قوله: *

والسالم عليه الصالة الرسول خصائص من إن العلم: بعض أهل «قال * وقال:
بأن يأيت حديث عليه: فكل وبناءاً تأخر، وما  ذنبه من تقدم له ما غفر قد اهللا أن
من هذا ضعيف، ألن حديث فإنه تأخر وما ذنبه من تقدم ما له من فعل كذا غفر
أن فيه حديث أتاك إذا أنه العلم لطالب نافعة عامة قاعدة وهذه الرسول، خصائص
ضعيف ال تأخر» قوله «ما فاعلم أن وما تأخر، ذنبه تقدم من له ما غفر كذا من فعل

عليه».(٣) حممد صلوات اهللا وسالمه خصائص من هذا ألن يصح،
.(٥١٧/٩)الفتاو جمموع ضمن التوحيد» كتاب «رشح (١)

املمتع»(١٩/٤). «الرشح (٢)
حجر ابن أورد وقد ،(٤٧٩ -٤٧٨/٧) واإلكرام» اجلالل ذي «فتح و ،(٧٣ -٧٢/٢) رياض الصاحلني» «رشح (٣)

ضعفها. ذلك وبنيَّ من األحاديث يف مجلة واملؤخرة» للذنوب املقدمة املكفرة «اخلصال يف كتابه اهللا رمحه



٥٥١

بالرفع لوجهني: ثقة حكم الرافع وكان والوقف تعارض الرفع وقال: «إذا *

مقبولة. الثقة زيادة، والزيادة من الرفع أن األول:

إىل  احلديث أحياناً يسوق الراوي فإن والوقف، الرفع بني منافاه ال الثاين: أنه
رسول قال يقول: قد مثالً فالصحايب به، عنده وحيدث من يقوله وأحياناً منتهاه،
فقط  للحكم مبيناً نفسه احلديث من يقول باحلديث، وقد ويتكلم Sكذا، اهللا
الراوي كان إذا أما راوياً... ال  حاكامً يكون األخري  االحتامل  وعىل راوياً، ال
لضعف بالوقف، ولكن ألنه عورض ال حينئذ، الرفع نقبل فإننا ال ثقة الرافع غري

الراوي».(١)

أن  اإلمام:  موقف يف اجلامعة صالة  باب يف ~ مفلح ابن «ذكر *وقال:
محل هني، حكم أمر أو شديداً، ودل عىل ضعفاً ضعيفاً لكن ليس كان احلديث إذا

اإلطالق».(٢) عىل مسلَّم غري لكنه الكراهة، عىل والنهي االستحباب، األمر عىل

مع األحاديث من لغريه خمالفاً احلديث كان إذا به حيكم «الشذوذ وقال:  *
هذا الرواة يف بقية الراوي خالف إذا الشذوذ يكون أو والرجال، اختالف السند
فيه خيتلف واحد حديث يكون يف إنام الشذوذ أن أظن  وكنت املعني... احلديث
أمحد لإلمام كالماً رأيت ولكني غريه، يزده مل شيئاً ويزيد بعضهم فيشذ الرواة، 

من  ورد وذلك فيام خمتلفني، احلديثان كان وإن يقع حتى الشذوذ عىل أن يدل ~
هذا حديث أمحد: اإلمام قال شعبان(٣)، انتصف الصيام إذا النهي عن يف احلديث

.ويف مواضع أخر واإلكرام»(٨٦/٧) اجلالل «فتح ذي (١)
احلديث  أئمة عليه وهو الذي اآلخر والقول املسألة، يف األقوال أحد عىل هو الشيخ ذكره الذي وهذا
«هذه وقال: «نظم الفرائد» ص(٣٦٧)، يف ذلك العالئي إىل أشار القرائن، ترجحه ذلك ملا يف احلكم أن

احلديث». أهل عند هبا العمل متفق عىل قاعدة
اجلالل واإلكرام» (٤٦٤/٢). ذي «فتح (٢)

خترجيه. تقدم (٣)

       



٥٥٢

يومني»،(١)قال: وال يوم رمضان بصوم «ال تقدموا :Sالنبي لقول ملخالفته شاذ
وذاك اظ، حفَّ قوي ورواته فهو وغريمها، «الصحيحني» ثابت يف هذا احلديث ألن
منه فيحكم أوثق هو من فيه الثقة مما خالف فيكون القوة، يساويه يف ال احلديث

بشذوذه».(٢)
خمالفاً أو الصحيحة األخر األحاديث  خيالف حديثاً وجدنا «إذا *وقال:
اتباع ألن األمر، يف والتأين التثبت فالواجب األمة، ومجهور العلم  أهل لقول 
أو األمة أكثر عليه ما خيالف حديثاً رأيت  إذا  وهلذا الشذوذ، إىل يؤدي الشذوذ
جيب بل قبوله، يف تتعجل فال ها رسوِّ يف كاجلبال التي الصحيحة األحاديث خيالف

األمر».(٣) لك يتبني حتى يف سنده عليك أن تراجع وتطالع

منها يفهم معيَّنة مسائل عىل كلية أحكام الشيخ ذكرها مجلة القواعد التي ومن
ذلك. نحو الباب أو هذا يف يشء صحة عدم

بمكة».(٤) فضل الصيام عىل يدل حديث فيه «ليس قوله: ذلك فمن
احلج يوم اجلمعة».(٥) كون فضل يف يشء يرد «مل

لذاته، صحيح فيها حديث ليس الفجر أذان يف التثويب يف الواردة «األحاديث
درجة إىل ترتقي  بمجموعها أهنا إال مقال، من ختلو ال كثرية أحاديث فيها لكن 

هبا».(٦) املسلمني وعمل وشهرهتا لكثرهتا الصحة

هريرة. أيب حديث من البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢) (١) أخرجه
واإلكرام» (١٥٦/٦). اجلالل ذي «فتح (٢)

.(٦٣١/١٠) «الفتاو «جمموع التوحيد» ضمن كتاب «رشح (٣)
.(١٢ -١١/٢) «الفتاو «جمموع يف املهدي ألحاديث تقسيمه وانظر أيضاً

.(٢٥٩/٢٢) «الفتاو «جمموع (٤)
السابق(٣٥/٢١). املصدر (٥)

السابق(١٨٣/١٢). املصدر (٦)



٥٥٣

عز اهللا  الختاره ثابتاً كان ولو حديث، اجلمعة يوم املوت فضل يف  يثبت «مل
االثنني».(١) يوم مات Sفإنه حممداً لنبيه وجل

     الرابع: املطلب
   

حكم إمام مع حكمه تعارض إذا التعارض، عند تفيد وحاله مرتبة اإلمام معرفة
وأحواهلم األئمة مراتب ذكر عىل املتأخرون األحاديث، وقد جر العلامء عىل آخر
حادٌ نَفسه من «فمنهم الذهبي: قال فقد ذكرت، ملا والتساهل والشدة القوة يف
بن حييى فيهم: فاحلاد متساهل، هو من ومنهم معتدل، هو من ومنهم اجلرح، يف

وغريهم. خراش، وابن حاتم، وأبو معني، سعيد، وابن

زرعة. وأبو والبخاري، حنبل، بن أمحد فيهم: واملعتدل
األوقات».(٢) بعض يف والدارقطني، واحلاكم، كالرتمذي، واملتساهل:

يعطي بذاك، فال الرتمذي ليس ابن عثيمني: «حتسني الشيخ قول ذلك: فمن
املصنفني،  أحسن التحسني،ولكنه من يف كثرياً يتحر ال ~ ألنه قوة، للحديث
أو حسن  أو  صحيح  حديث  هذا : مثالً فيقول احلديث درجة بذكر يعتني ألنه
العلم  أهل من يذكر من عمل أنه غريه عن ~ يتميز وكذلك وهكذا.. غريب،

بني الفقه واحلديث».(٣) جامعة يف احلقيقة سننه فتكون باحلديث،
بالتساهل».(٤) معروف «احلاكم وقال:

مشافهة. يل قاله (١)
ص (٨٣). «املوقظة» (٢)

واإلكرام» (٤٥٥/١). اجلالل ذي «فتح (٣)
املصدر السابق (٢٩٣/٥). (٤)
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وال احلاكم، بتصحيح وال اجلوزي، ابن بوضع  عربة ال يقال: «وهلذا وقال: 
املنذر».(١) ابن بإمجاع

فقال: يف مصنفاهتم، الضعيفة األحاديث املصنفني إيرادهم عن بعض * واعتذر
ألهنا هذا الكتاب يف الضعيفة يذكر األحاديث املرامـ  بلوغ يف يعني ابن حجرـ  لكن
والضعف، واحلسن الصحة مرتبتها من حيث يبني أن الفقهاء، فيجب بني مشهورة

الصحايب».(١) دون ممن احلديث يكون ضعف ومعلوم أن

إيرادهم  يف  األعالم لألئمة األعذار التامس يدل عىل ~ الشيخ من وهذا
ضعفها. مع مصنفاهتم يف الضعيفة هذه األحاديث

املوفق.. واهللا

مشافهة. منه سمعته (١)
.(٣١٤/٧) واإلكرام» (٣١٧/٢)، اجلالل ذي «فتح (٢)



٥٥٥

C

وأصحابه آله وعىل  حممد عىل وبارك وسلم اهللا وصىل العاملني هللا رب احلمد
بعد: أما أمجعني..

اآلتية: النتائج البحث هذا من خالل يل ظهر فقد

به. وعنايته احلديث بعلم ~ عثيمني ابن الشيخ حفاوة ١ـ

فقيه الشيخ أن زعم من عىل احلديث)، والرد (علم هذا العلم الشيخ من متكن ٢ـ
مباحث من فيام أوردته ذلك جلياً ويظهر ث وفقيه، حمدِّ هو ث، بل بمحدِّ وليس

ثنايا هذا البحث. يف

منها. واستنباط الفوائد واألحكام األحاديث رشح يف البديعة الشيخ طريقة ـ  ٣

رده، ركاكة أو نكارة فيه وجد فمتى به،  وعنايته  احلديث ملتن الشيخ رعاية ٤ـ
البحث. يف ثنايا مذكورة أمثلة عدة يف وهذا ظاهر

وقراءته احلديث يف علم باز بن  عبدالعزيز الشيخ سامحة  من الشيخ استفادة ٥ـ
وحمارضاته. دروسه يف ذلك أثر وظهر والرتاجم، علم الرجال والسري عليه يف

أو بالصحة بالشذوذ والنكارة األحاديث بعض عىل حكمه للشيخ اجتهادات يف ٦ـ
من وهذا العلم، وطالب الباحثني عناية حمل األئمة، وهي من غريه عليها وافقه

العلم. هذا من الشيخ يؤيد متكن ما مجلة

عباداته  يف ظاهر وهذا Sوإحياءها النبي عن  الواردة للسنن تطبيقه  ٧ـ
ومعامالته.

بـ تسمى يف موسوعة للندوة املباركة اجلهود هذه بجمع أويص وباملناسبة فإين
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العلمية». وجهوده عثيمني ابن الشيخ «موسوعة

من البحث، وهو هذا إمتام من عيلَّ به منَّ ما عىل سبحانه اهللا أشكر وأخرياً 
والصديقني النبيني مع وإياه جيمعنا أن اهللا نسأل علينا، اإلمام شيخنا حقوق بعض

كريم. جواد إنه النعيم، جنات يف والصاحلني والشهداء

أمجعني. وأصحابه آله وعىل حممد نبينا عىل وسلم وبارك اهللا وصىل
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