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٣٧٠

  القضا املعاصرة املستنبطة من أحاديث التجمل واخلروج لصالة العيد
  

  بنان بنت فراج بن علي العقالء
  

  امللخص
ّالسنة هي األصل الثاين الذي يستند إليه الفقيه يف استنباط األحكام من أدلتها الشرعية، ولذلك فإن ارتباط  ّ

ألحكام الشرعية ال تستنبط إال من النص احلديث النبوي لفرع؛ وذلك أ ألحكام الشرعية ارتباط األصل   ّ
ّ وعليهما يدور اإلمجاع وبقية األدلة الشرعية، وهلذا فإن اآلصرة بني السنة - نصا أو قياسا - كتا أو سنة، 

  .واألحكام الشرعية آصرة ال ميكن جتاوزها وال إغفاهلا
ّحة دنيوية وال أخروية إال نبه عليها أو أشار إليها،فلم يرتك خريا إال دل الناس كافة  مصلالنيبومل يرتك  ّ

 .عليه، وال شرا إال حذرهم ونبههم من الوقوع فيه
ُولذلك فإن األحاديث النبوية اليت ترجع أصول األحكام إليها، ويعتمد العلماء عليها من خري ما يبذل  ّ

  .هالوسع واجلهد يف دراسته والنظر في
صيال فقهيا وفق التغريات  صيل األحاديث املدروسة  وحتاول الباحثة من خالل هذه الدراسة 

  :االجتماعية املعاصرة، والنوازل الفقهية الواقعة، وذلك من خالل
 .حصر اختالفات الفقهاء - 
 .دراسة أدلتهم - 
 .مناقشة األدلة - 
 .معرفة سبب اخلالف - 
 .الرتجيح - 

ملسألة واليت هلا أثر يف احلكم عليهاإلضافة للبحث عن القواعد الف ُوقد اخرتت هلذه .قهية املتعلقة 
 للشيخ كام الشرعية  من كالم خري الربيةاملنتقى فياألح من كتاب كتاب العيدالدراسة جمموعة من أحاديث 

  . رمحه هللا تعاىل)ه٦٥٢/ت(أيب الربكات جمد الدين عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن تيمية 
  : وذلك بتقسيم كل حديث إىل أربعة حماورهو املنهج الوصفي االستقرائي االستنباطي،  :منهج الدراسة

  .  غريب احلديث واملعىن اإلمجايل:األول
  .  مسائل احلديث واملسائل املعاصرة امللحقة به:الثاين
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٣٧١

حلديث :الثالث   . -  حمل الدراسة -  القواعد األصولية املتعلقة 
حلديث :الرابع   .-  حمل الدراسة - القواعد الفقهية املتعلقة 

  :أهم النتائج والتوصيات
  : اليت توصلت هلا الباحثةنتائج البحثمن أهم 

ُبيان أن أحاديث األحكام صاحلة لكل زمان ومكان، وذلك لتضمنها قواعد أصولية وفقهية تبىن عليها  ّ
  .ة يف املسائل القدمية واملعاصرةاألحكام الشرعي

  :أهم التوصياتوأما 
فإين أدعو الباحثني إىل دراسة فقه احلديث واستنباط القواعد الفقهية واألصولية منه، وإحلاق املسائل املعاصرة 

  .ملسائل املذكورة يف األحاديث
  

  مقدمة
  :والسالم على نبيه املصطفى وصحبه وآله، وبعداحلمد  وكفى، والصالة 

حلديث والفقه؛ وذلك ألن علم الفقه من أفضل العلوم  ّفإن أمهية أحاديث األحكام تستمد أمهيتها من تعلقها  ّ
صيالته العميقة وأشرفها، وبه تصح العبادة اليت ألجلها خلق هللا تعاىل اخللق،  ورغم قواعد هذا العلم املتينة و

ّفات اجلمة فإن الساحة العلمية ال تزال حباجة جلمع شتات املسائل، واستخراج الدرر والفوائد، وربط املسائل واملؤل
ّوالشك أن من خري ما يبحث فيه هو أحاديث األحكام جلمعها بني احلديث والفقه، وال شك أن ، بعضها ببعض ُّ

، وأحاديث األحكام إمنا تبحث يف تعلق أفعال احلديث إذا صح وسلم من املعارضة، فقد سقط ما عداه من األقوال
حاديث النيب -اقتضاء أو ختيريا أو وضعا- املكلفني    قوله وفعله وتقريره-  ويدخل يف ذلك - .  

ِالبحث يف األمر الذي يعطي للباحث يف ثنا هذه املسائل دفعة قوية حنو االجتهاد وال سيما إذا أضيف إىل 
ا، وأقوال أهل العلم فيها،  ُاألحاديث البحث يف املسائل الفقهية املندرجة حتته، والقضا الفقهية املعاصرة امللحقة 

  .حلاجة الناس هلا يف هذا الزمان خاصة
  

  :أسباب اختيار املوضوع
ة الفقهية، وملا يف كتاب املنتقى تتجلى أهم هذه األسباب يف رغبة الباحثة اجلمة يف خدمة احلديث النبوي من الناحي

امن أحاديث مل جتتمع يف غريه،  املندرجة حتت ، وللبحث يف املسائل الفقهية، والقضا الفقهية املعاصرة امللحقة 
  . وللمشاركة يف مؤمتر اإلمام الثالث للسنة النبويةحديث الباب،
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٣٧٢

  
  :أهداف البحث

 املسائل الفقهية املستنبطة من احلديث دراسة فقهية مقارنة، بيان النوازل بيان غريب احلديث واملعىن اإلمجايل له، دراسة
حلديث ودراستها دراسة مقارنة  .ُالفقهية اليت استدل هلا 

  
  :أمهية البحث

ملصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي وهو احلديث النبوي،   اهتمام إبراز إبراز تعلق الفقه واألصول املتعلق 
تمع حاجة إظهار فيها، الشرعي احلكم ومعرفة الفقهية النوازل يف ّلنظر الفقهاء  يف للنظر الفقه يف للمجتهدين ا
  .املعاصرة والنوازل املسائل

  
  :منهج البحث

ب التجمل للعيد، واخلروج لصالة العيد، هو املنهج الوصفي االستقرائي االستنباطي، و اخرتت لبحثي أحاديث 
  :ربعة حماوروقسمت كل حديث إىل أ

  . غريب احلديث واملعىن اإلمجايل:األول
  .  مسائل احلديث واملسائل املعاصرة امللحقة به:الثاين

حلديث :الثالث   . -  حمل الدراسة -  القواعد األصولية املتعلقة 
حلديث :الرابع   .-  حمل الدراسة - القواعد الفقهية املتعلقة 

  
  :إشكالية البحث

استنباطالقضا املعاصرة من أحاديث التجمل واخلروج لصالة العيداألمر الذي يستدعي تتجلى مشكلة البحث يف 
  .عرض اختيارات املذاهب يف التجمل واخلروج لصالة العيد، وبيان القواعد اليت اتبعها الفقهاء يف الرتجيح

وفق - واخلروج لصالة العيد وحتاول هذه الدراسة حتديد الراجح من األقوال يف القضا املعاصرة من أحاديث التجمل 
 ووفق التغريات االجتماعية املعاصرة، من خالل حصر اختالفات الفقهاء، ومقارنتها - ما جاء يف املذاهب األربعة

صيل املسألة، ومعرفة سبب اخلالف، وذكر األدلة ومناقشتها، والرتجيح فيما بينها   .لراجح بعد 
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٣٧٣

  :الدراسات السابقة
  :ُ، وإن كانت هناك دراسات سابقة مهمة رجعت إليها، مثلدراسات سابقة فيهمل أقف يف حبثي على 

  ).هـ١٢٥٠/ت(نيل األوطار شرح منتقى األخبار لإلمام دمحم بن علي الشوكاين  - ١
 أطروحة دكتوراه للباحث دمحم - جمد الدين أبوالربكات عبدالسالم ابن تيمية ومنهجه يف كتابه املنتقى يف االحكام - ٢

زمول بقسم الكتاب والسنة جبامعة أم القرى، بن عمر    .ه١٤٠٨سامل 
  

  :خطة البحث
قسمت البحث إىل مقدمة تشتمل على أسباب اختيار املوضوع وأهداف البحثوأمهية البحث ومنهج البحث وإشكالية 

  .وصياتالبحث والدراسات السابقة ومبحثان حيتوي كل مبحث على أربعة مطالب وخامتة تتضمن أهم النتائج والت
 

  التجمل للعيد: ب: املبحث األول
  :نص احلديث: املطلب األول
ا رسول هللا ، فقال:  قال)ه٧٣/ت (عن ابن عمر  : وجد عمر حلة من إستربق تباع يف السوق فأخذها، فأتى 

ا للعيد والوفد   .»إمنا هذه لباس من ال خالق له«: فقال. رسول هللا، أبتع هذه فتجمل 
ا عمر : متام احلديث ٍفلبث عمر ما شاء هللا مث أرسل إليه جببة ديباج فأقبل  َ ِ ِ َُّ ا النيب  فقال)ه٢٦/ت(ِ  :  حىت أتى 

ذه؟، فقال َرسول هللا أقلت إمنا هذه لباس من ال خالق له مث أرسلت  ََ َ ا حاجتك«: َ َتبيعها وتصيب  ُ ِ ُ َ ُ«)١(.  
  

  :ريب احلديث واملعىن اإلمجايلتفسري غ: املطلب الثاين
  :تفسري غريب احلديث: أوال

  .)٢ (واحدة احللل، وهي برود اليمن، وال تسمى حلة إال أن تكون ثوبني من جنس واحد: احللة

                                                             
مه  هللا، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا أخرجه البخاري اجلعفي، دمحم بن إمساعيل أبو عبد) 1( : ، حتقيق"صحيح البخاري" وسننه وأ

صر الناصر،  ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي"دار طوق النجاة : الناشر(دمحم زهري بن  ، )هـ١٤٢٢، األوىل:  الطبعة-" مصورة عن السلطانية 
ب: كتاب وأخرجه مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري، املسند  . ٩٤٨، ح١٦،ص٢يف العيدين والتجمل فيه، ج: العيدين، 

اللباس : ، كتاب) بريوت- دار إحياء الرتاث العريب :الناشر(دمحم فؤاد عبد الباقي، : ، حتقيقالصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا 
ب حة العلم وحنوه للرجل : والزينة،  حته للنساء، وإ ء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على الرجل، وإ حترمي استعمال إ

 .٢٠٦٨، ح١٦٣٩، ص٣ما مل يزد على أربع أصابع، ج
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٣٧٤

َما غلظ من احلرمي واإلبـريسم والديباج، وهي لفظة أعجمية معربة أصلها استـبـره: إستربق َ َْ ْ ْ َْ ََّ ُ
)٣( .  

ْأي ال نصيب له من اخلري: ال خالق له َ)٤(.  
ٍديباج َ   .)٥(الديباج الثياب املتخذة من اإلبريسم، فارسي معرب، وقد تفتح داله: ِ
  :املعىن اإلمجايل: نيا

ا يف ّورد يف احلديث أن عمر بن اخلطاب  وجد حلة من احلرير تباع، مث طلب من النيب   أن يشرتيها؛ ليتجمل 
؛ أي من ال نصيب له يف اخلري، »إمنا هذه لباس من ال خالق له«: قال له رسول هللا ف. األعياد، وعند لقاء الوفود

ّخرج خمرج التغليظ يف النهي عن لبس احلرير، وإال فاملؤمن العاصي ال بد من دخوله اجلنة، فله نصيب منها، ولذا  ّ
ن خرجن بدليل    . )٦(آخرخص من عمومه النساء فإ

من ال دين له، : من ال حرمة له، وقيل: قيلمعناه من ال نصيب له يف اآلخرة، و: قيل: »من ال خالق له يف اآلخرة«و
  . )٧(فعلى األول يكون حمموال على الكفار، وهو الصواب

  
  :مسائل احلديث: املطلب الثالث
هل هو حمرم يف كل حال » إمنا هذه لباس من ال خالق له«: حكم لبس احلرير للرجال لقوله : املسألة األوىل

  :وكل وقت أم مثة حاالت وأوقات جيوز لبس احلرير فيها

                                                                                                                                                                                                    
 بريوت، -كتب العلمية دار ال: الناشر(سامل دمحم عطا، دمحم علي معوض، : ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم، االستذكار، حتقيق:  انظر)2(

النهاية يف غريب ، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم الشيباين اجلزري، ٣١٧، ص٨، ج) م٢٠٠٠ -  ه ١٤٢١األوىل، : الطبعة
 .٤٣٢، ص١، ج)م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩  بريوت، -املكتبة العلمية : الناشر( حممود دمحم الطناحي، -طاهر أمحد الزاوي : حتقيقاحلديث واألثر،

ِاحلميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر، دمحم بن فتوح بن عبد هللا، تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم، حتقيق: انظر) 3( زبيدة دمحم سعيد : الدكتورة: َ
النهاية يف غريب احلديث واألثر، مرجع  . ١٨١، ص )م١٩٩٥ –ه ١٤١٥األوىل، :  مصر، الطبعة- القاهرة -مكتبة السنة : الناشر(عبد العزيز، 

 .٤٧، ص ١سابق ج
ر، أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، مشارق : انظر) 4( املكتبة العتيقة، ودار : دار النشر(األنوار على صحاح اآل

 .٤٧، ص ١النهاية يف غريب احلديث واألثر، مرجع سابق ج . ٢٣٨، ص ١، ج)الرتاث

 .٤٧، ص ١لنهاية يف غريب احلديث واألثر، مرجع سابق جا . ٢٣٨، ص ١مشارق األنوار، مرجع سابق، ج:  انظر)5(
 
املطبعة الكربى األمريية، : الناشر(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالين القتييب املصري، أمحد بن دمحم بن أىب بكر بن عبد امللك، : انظر) 6(

 .٢٠٣، ص٢، ج) هـ١٣٢٣السابعة، : مصر، الطبعة

دار إحياء : الناشر(، "املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"النووي، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف، شرح النووي على مسلم : انظر) 7(
 .٣٨، ص ١٤، ج )ه١٣٩٢ية، الثان:  بريوت، الطبعة-الرتاث العريب 
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٣٧٥

فأمجع » إمنا هذه لباس من ال خالق له«: اختلف العلماء يف حكم لبس احلرير للرجال لقوله : زاعحترير حمل الن
إمنا يلبس «:  يف حديث الباب، لقول النيب )٩( حمرم على الرجال)٨(ّأهل العلم على أن لباس احلرير املصمت اخلالص

  . »هذا من ال خالق له
ِومبا جاء عن علي بن أيب طالب  ًأخذ حريرا فجعله يف ميينه، وأخذ ذهبا فجعله : ّإن نيب هللا : ، قال)ه٤٠/ت(ّ

  . )١٠(»ّإن هذين حرام على ذكور أميت«: مث قال. يف مشاله
  : واختلفوا يف لبس الرجال له يف حال احلرب واملرض وما شابه ذلك

، رضي هللا عنهما يف )ه٣٦/ت(، وللزبري )ه٣٢/ت(عوف  لعبد الرمحن بن هو ترخيص النيب : سبب اخلالف
  .فهل كان ذلك هلما خاصة أم احلكم عام؟. لبس احلرير

، وهو رواية عن )ه١٧٩/ت(ومالك ) ه١٥٠/ت(ّأن لبس احلرير حرام مطلقا، وهو قول أيب حنيفة : القول األول
  .)١١()ه٢٤١/ت(أمحد 

  :واستدلوا
ّاحلرير والذهب حرام على ذكور أميت، وحل «: قال رسول هللا : قال) ه٤٤/ت (عن أيب موسى  مبا جاء: أوال

ثهم   . )١٢(»إل

                                                             
لنقل الذي ميتنع م": قال ابن بطال)8( س بلبس اخلز، واخلز ال شك سداه حرير وإمنا قلنا عىن به من احلرير املصمت، لقيام احلجة  نه الكذب أنه ال 

س به يف كل حال للرجال والنساء بتة بتحليله، فسبيل كل ما اختلف سداه وحلمته سبيل اخلز، أنه ال  ابن بطال، أبو ".وحلمته وبر، فإذا كانت احلجة 
سر بن إبراهيم، :حتقيقشرح صحيح البخاري البن بطال، احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،   السعودية، -مكتبة الرشد : دار النشر( أبو متيم 

ض، الطبعة  .١١٠، ص٩ ج،)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الر

ََابن مازة البخاري احلنفي، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز، :  انظر)9( ، ين فقه اإلمام أيب حنيفة احمليط الربهاين يف الفقه النعماَ
ابن رشد  . ٣٤٠، ص٥، ج)م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر(عبد الكرمي سامي اجلندي، : احملقق

دار الغرب : الناشر(د دمحم حجي وآخرون، :  والتعليل ملسائل املستخرجة، حتقيقالقرطيب، أبو الوليد دمحم بن أمحد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه
العيىن، أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني  . ٢٠٧، ص١٧، ج) م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية، :  لبنان، الطبعة-اإلسالمي، بريوت 

، ١٢، ج) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، :  لبنان، الطبعة- بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر(الغيتايب احلنفي بدر الدين، البناية شرح اهلداية، 
 .٩٢ص

ْأخرجه أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، سنن أيب داود)10( ِ دمحم حميي الدين عبد : ، احملققِّ
 .وصححه األلباين. ٤٠٥٧، ح٥٠،ص٤، ج) بريوت–املكتبة العصرية، صيدا : الناشر(احلميد، 

ابن قدامة املقدسي، أبو دمحم موفق الدين  . ٢٠٧، ص١٧البيان والتحصيل، مرجع سابق، ج . ٣٤٠، ص٥احمليط الربهاين، مرجع سابق، ج:  انظر)11(
 .٢٣١، ص١، ج) م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر(الكايف يف فقه اإلمام أمحد، عبد هللا بن أمحد، 

 عادل مرشد، -وط شعيب األرنؤ: مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيقأمحد بن دمحم بن حنبل، بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا، أخرجه )12(
، ٢٧٦، ص٣٢،  ج) م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األوىل، : مؤسسة الرسالة، الطبعة:الناشر)عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، . د: وآخرون، إشراف

ؤوط. ١٩٥١٥ح  .وصححه شعيب األر
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٣٧٦

ما يديه فقال إن هذين أخذ رسول هللا «:  قالعلي بن أيب طالب وعن   حريرا بشماله وذهبا بيمينه مث رفع 
  .)١٣(»حرام على ذكور أميت

  . )١٤(»من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة«: وقال
، أنه ال تلبسوا نساءكم احلرير، فإين مسعت عمر حيدث عن  النيب : قال) ه٧٣/ت(وعن عبد هللا بن الزبري 

ومن مل يلبسه يف اآلخرة مل : "وقال عبد هللا بن الزبري من عنده، )١٥(»من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة«:قال
ٌولباسهم فيها حرير: يدخل اجلنة، قال هللا تعاىل ْ َِ َ ُ ََ ُِ ِ]١٦(]"٢٣: احلج(.  

بس احلرير ال يدخل فيه من كانت به علة خيففها لبس ّوالنهي عن لّأن هذه األحاديث عامة : مناقشة الدليل
  .)١٧(احلرير
أمجع العلماء على أن لباس احلرير للنساء ): "٤٦٣/ت(اإلمجاع على حرمة لبس احلرير، قال ابن عبد الرب : نيا

حالل، وأمجعوا أن النهي عن لباس احلرير إمنا خوطب به الرجال دون النساء وإنه حظر على الرجال وأبيح 
مجاعهذا ل: "وقال. )١٨("للنساء   .)١٩("فظ عموم واملراد منه اخلصوص 

  : مناقشة الدليل
لبسه ): "ه١٢٥٠/ت(قال الشوكاين .  هلذا احلكم، ولبسهم احلريرتنتقض دعوى اإلمجاع مبخالفة الصحابة 

 على ما هو حمرم يف الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر عشرون صحابيا، ويبعد كل البعد أن يقدموا
  .)٢٠("الصحابة وهم يعلمون حترميه فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضا ما هو أخف من هذا

                                                             
 .تقدم خترجيه) 13(

ب:  أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب)14(  . ٥٨٣٤، ح١٥٠، ص٧ه للرجال، وقدر ما جيوز منه، جلبس احلرير وافرتاش: اللباس، 
ب: ومسلم يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب ء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على : اللباس والزينة،  حترمي استعمال إ

حة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع، ج حته للنساء، وإ  .  ٢٠٧٤، ح٣،١٦٤٦الرجل، وإ

ؤوط، وصححه ٢٥١، ح٣٦٤،ص١أخرجه أمحد يف مسنده، مرجع سابق ج) 15(  . شعيب األر

دمحم عبد الكبري ، مصطفى بن أمحد العلوي :  عبد هللا بن دمحم، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيقابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن) 16(
 .٢٤٦، ص١٤، ج) ه١٣٨٧:  املغرب، عام النشر-وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : الناشر(البكري، 

دمحم فؤاد عبد الباقي، قام : ابن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: انظر)17(
ز، الناشر: ات العالمةعليه تعليق(حمب الدين اخلطيب، : خراجه وصححه وأشرف على طبعه  بريوت، -دار املعرفة : عبد العزيز بن عبد هللا بن 

عمدة القاري شرح صحيح العيىن، أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين، . ٢٩٥، ص١٠،ج)ه١٣٧٩
 .١٧، ص٢٢ج، ) بريوت- دار إحياء الرتاث العريب :الناشر(البخاري، 

 .٢٤١، ص١٤التمهيد، مرجع سابقج) 18(

 .٢٤٩، ص١٤التمهيد، مرجع سابقج)19(

 -هـ ١٤١٣ألوىل، ا: دار احلديث، مصر، الطبعة: الناشر(عصام الدين الصبابطي، : حتقيقنيل األوطار، الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا، )20(
 . ٩٧، ص٢،ج)م١٩٩٣
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٣٧٧

  .)٢١(ال يباح لبسه؛ الحتمال أن تكون الرخصة خاصة هلما: لثا
  :نوقش مبا يلي:شة الدليلمناق

ما على خالف األصل   .)٢٢(ختصيص الرخصة 
ما ثبت يف حق صحايب يثبت يف حق غريه، إذ ال دليل على اختصاصه به، وقس على القمل غريه مما حيتاج فيه إىل 

  .)٢٣(لبس احلرير
لزبري وعبد الرمحن وال تصح تلك الدعوىّأن    .)٢٤(احلديث حجة على من منع إال أن يدعي اخلصوصية 

) ه١٨٢/ت(ال يكره يف حالة احلرب، ويكره يف غري حالة احلرب، وهو قول أيب يوسف : القول الثاين
وهو الصحيح يف مذهب ، وروايته عن مالك) ه٢١٣/ت(رمحهما هللا، وهو قول ابن املاجشون ) ١٨٩/ت(ودمحم

ّأنه جيوز لبسه عند الضرورة ملفاجأة احلرب أو لعلة داعية إىل لبسه،وهو اختيار أمحد،وروي ذلك )ه٢٠٤/ت(الشافعي 
بع)ه٩٠/ت(وأنس ) ه٥٨/ت(عن عائشة    .)٢٥(، وغريمها من صاحب و

  :واستدلوا مبا يلي
 القمل، فاستأذ يف غزاة هلما، فرخص هلما يف قميص ّأن الزبري وعبد الرمحن بن عوف شكوا إىل النيب «: أوال

كة كانت جبلودمها فكان معلوما بذلك، إذ  أرخص للزبري بن العوام يف احلرير وعبد الرمحن حلّوفيه أنه ، )٢٦(»احلرير
إلنسان يرجى بلبس احلرير  إلنسان يرجى بلبس احلرير خفتها أن له لبسه معها، وأن من كانت  ّكل علة كانت 
                                                             

ريخ النشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الناشر(ابن قدامة املقدسي، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد، املغين، : انظر)21(  - هـ ١٣٨٨: بدون طبعة،  
 .٤٢٢، ص١، ج)م١٩٦٨

 .٤٢٢، ص١املغين، مرجع سابق ج: انظر) 22(

دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى  " ابن حسن بن إدريس، شرح منتهى اإلراداتالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين: انظر)23(
 .١٥٩، ص١، ج)م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل، : عامل الكتب، الطبعة: الناشر(، "اإلرادات

دار احلديث، : الناشر(األمري الصنعاين، دمحم بن إمساعيل بن صالح احلسين، الكحالين،سبل السالم، . ١٠٢، ص٦فتح الباري، مرجع سابق،ج: انظر)24(
ريخ: الطبعة  .٤٥٩، ص١، ج)بدون طبعة وبدون 

دات على ما يف املدونة من غريها من اُألمهات، النفزي، أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد عبد الرمحن، :  انظر)25( ِالنَّوادر والز َّ َ َ عبد / الدكتور: ٢، ١جـ :حتقيقِّ
غ، جـ دمحم عبد العزيز ال/ األستاذ: ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٥َّحممد حجي، جـ / الدكتور: ٤، ٣ّالفتاح دمحم احللو، جـ  عبد هللا املرابط / الدكتور: ٦د

غ، جـ / الرتغي، األستاذ غ، جـ / أمحد اخلطايب، األستاذ/ الدكتور: ١٢دمحم األمني بوخبزة، جـ / األستاذ: ٨دمحم عبد العزيز الد دمحم عبد العزيز الد
املاوردي، علي بن  . ٢٢٧، ص١،ج)م١٩٩٩األوىل، : لطبعةدار الغرب اإلسالمي، بريوت، ا: الناشر(َّحممد حجي، / الدكتور): الفهارس (١٥، ١٤

 -الشيخ علي دمحم معوض : دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، حتقيق
املهذب  . ٤٧٩، ص٢،ج)م١٩٩٩-هـ ١٤١٩األوىل، : ة لبنان، الطبع-دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر(الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، 

، ١٧، مرجع سابقجالبيان والتحصيل . ٤٢٢، ص١، مرجع سابق،جاملغين . ٣٤٠، ص٥، مرجع سابق جاحمليط الربهاين) . ١/٢٠٤(للشريازي 
 .٢٠٧ص

ؤوط.١٢٩٩٢ح، ٣٠٢، ص٢٠، مرجع سابقجأخرجه أمحد يف مسنده) 26(  . وصححه شعيب األر
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٣٧٨

خفتها أن له لبسه معها، قصد إىل دفع ما هو أعظم أذى من احلكة وذلك كأسلحة العدو، أن له من ذلك ما كان 
  . )٢٧( بسبب احلكةلعبد الرمحن والزبري

ح ذلك له رسول هللا : مناقشة الدليل ًالرخصة ألجل احلكة، إما أن يكون خمتصا مبن أ َّ َّ َ أو يكون ذلك حمموال ،ً
ٍيـتـعدى به علة احلكة، وليس أمر احلرب يف شيء من ذلكعلى سبب الرخصة ال َّ َ َُِّ ّ َ َ

)٢٨(.  
 أرخص يف كل واحد منها وقد روى أن النيب. كما جيوز أن يكون كل واحد من السفر والغزو واحلكة سببا مستقال

قتضى أن يكون كل وجه له حكم، ومجعها يوجب أن يكون ثالث علل اجتمعت فأثرت يف مفردا، فإفرادها يف رواية ا
  .)٢٩(احلكم على االجتماع كما تقتضيه على اإلنفراد

لديباج فقالت)ه٧٣/ت ( بكرعن أمساء بنت أيب: نيا ا أخرجت جبة مزررة   يلبس هذه إذا كان النيب : "، أ
  .)٣٠("لقي العدو

  .)٣١(يف سنده احلجاج بن أرطأة وهو ضعيف): ٨٥٢/ت(قال ابن حجر : مناقشة الدليل
ّألن املنع من لبسه للخيالء، وكسر قلوب الفقراء، واخليالء يف وقت احلرب غري مذموم قال : من قال يباح قال: لثا

ا ملشية يبغضها هللا إال يف هذا «: صحابه ميشي بني الصفني خيتال يف مشيته حني رأى بعض أالنيب  إ
  .)٣٢(»املوطن

  .)٣٣(احلرير كله حرام على الرجال سواء لبسه للخيالء أو غريها: مناقشة الدليل
كما قال على القمل الذي ينفع فيه لبس احلرير للضرورة وهو يف معناه لضرورة احلرب فيقاس عليه، : القياس: رابعا

س به إذا كان جبة أو سالحا": يف الديباج) ه١١٤/ت(عطاء  كان أيب : "، قال)١٤٦/ت(وعن هشام ، )٣٤("ال 

                                                             
 .٢٣١، ص١، مرجع سابق، جالكايف . ١١٠، ص٩، مرجع سابق، جشرح صحيح البخاري: انظر) 27(

ابن املناصف، دمحم بن عيسى بن دمحم بن أصبغ، أبو عبد هللا، اإلجناد يف أبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر مجل من آدابه ولواحق :  انظر)28(
ن، ص: زي، الناشرمشهور بن حسن آل سلمان ودمحم بن زكر أبو غا: أحكامه، حتقيق الكايف البن قدامة  . ١٦٦دار اإلمام مالك، مؤسسة الر

 .٢٣١، ص١مرجع سابق، ج 
 .٤٥٨، ص١سبل السالم، مرجع سابق، ج . ١٩٥، ص١٤عمدة القاري، مرجع سابق، ج  . ١٠١، ص٦فتح الباري، مرجع سابق، ج: انظر) 29(

ّبد اللطيف َ ع-َّ حممد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعيب األرنؤوط : أخرجه ابن ماجه، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، احملقق)30(
 .، وضعفه األلباين٢٨١٩، ح٩٤٢، ص٢، ج)م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠األوىل، : دار الرسالة العاملية، الطبعة: الناشر(حرز هللا، 

مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل، : الناشر التهذيب، ذيبابن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، : انظر)31(
 .١٩٦، ص٢هـ، ج١٣٢٦

 .٤٢٢، ص١املغين، مرجع سابق، ج: انظر) 32(

 .٣٢، ص١٤شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ج: انظر) 33(

ر، حت) 34( مكتبة : الناشر(كمال يوسف احلوت، : قيقأخرجه ابن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم، أبو بكر، الكتاب املصنف يف األحاديث واآل
ض، الطبعة-الرشد   .٢٤٦٧٢، ح١٥٤، ص٥، ج)ه١٤٠٩األوىل، :  الر
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٣٧٩

ِفقاسوا هذا على الرخصة يف . )٣٥("له يلمق من ديباج يلبسه يف احلرب ُحديث أنس، بعلة أنه يدفع من ضرر الغزو، ُّ ََ ْ ّ َِّ ِ
إلرهاب، وإما بكونه من السالح مما هو أشد من ضرر احلكة َّإما  ُّ ِّ)٣٦(.  

لنجاسة: مناقشة الدليل   .)٣٧(مىت وجد مغنيا عنه من دواء أو لباس مل جيز له لبسه كالتداوي 
يباج الذي ال يقوم غريه مقامه يف دفع السالح، وهذا احلديث يدل على جوازه، جيوز للمحارب لبس الد: الرتجيح

ألجل " رخصة"ألجل هذه املصلحة املذكورة فيه، ولعله تعني لذلك يف دفعها يف ذلك الوقت، وقد مساه الراوي 
حة، مع قيام دليل احلظر   .)٣٨(اإل

  : حكم التزين للوفود: املسألة الثانية
  . لعمر على أصل التجمل للعيدويستدل حبديث الباب على مشروعية التجمل للعيد، وذلك لتقريره 

  .)٣٩("وهذا يدل على أن التجمل عندهم يف هذه املواضع كان مشهورا: "يف املغين) ٦٢٠/ت(قال ابن قدامة 
يقتضي » وللوفد إذا قدموا عليك«عة شرع فيه التجمل وقوله يقتضي أن يوم اجلم» فلبستها يوم اجلمعة «:وقوله 

أيضا أنه قد شرع التجمل للواردين والوافدين يف احملافل اليت تكون لغري آية خموفة كالزالزل والكسوف وعند احلاجة إىل 
 أقره على ما دعا إليه من التجمل يف هذين املوطنني ّالتضرع والرغبة كاالستسقاء، ويدل على هذا التأويل أن النيب 

جلميل من املباح   .)٤٠(وإمنا أنكر عليه لبس هذا النوع، فثبت أن التجمل إمنا شرع 
  .)٤١(" كان يلبس برده األمحر يف العيدين ويف اجلمعةّأن النيب ): "ه٦٩٧/ت(عن جابر  :ويعضده ما جاء
  . )٤٢("معة جبة يلبسها يف العيدين ويوم اجلكانت للنيب : "وعن جابر قال

                                                             
 .٢٤٦٧٢ ح،١٥٤، ص٥، مرجع سابق،جأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه) 35(

اء الدين، العدة شرح العمدة، :  انظر)36( ريخ: دار احلديث، القاهرة، الطبعة: الناشر(املقدسي، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو دمحم   بدون طبعة، 
 .١٦٧مرجع سابق، صاإلجناد يف أبواب اجلهاد،  . ٦٩، ص١،ج)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤: النشر

 ).٣/٢٣(حتفة احملتاج للهيثمي ) . ١/٢٧٥(أسىن املطالب : انظر) 37(

ريخ: مطبعة السنة احملمدية، الطبعة: الناشر(ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، : انظر)38( فتح  . ٣١٠، ص٢،ج)بدون طبعة وبدون 
 .٤٥٩، ص١،مرجع سابق، جسبل السالم . ١٠٢، ص٦مرجع سابق، جالباري البن حجر

 .٢٧٤، ص٢ مرجع سابق، ج)39(

 هـ ١٣٣٢وىل، األ:  جبوار حمافظة مصر، الطبعة- مطبعة السعادة : الناشر(الباجي األندلسي، أبو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ، : انظر)40(
ا دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة - ريخ:  الطبعة- مث صور  .٢٢٩، ص٧، ج)الثانية، بدون 

ِد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، السنن الكربى، حتقيق أخرجه أبو بكر البيهقي، أمح)41( ْ َ ْ دار : الناشر(دمحم عبد القادر عطا، : ُ
األلباين، أبو عبد الرمحن دمحم وضعفه األلباين يف . ٥٩٨٤،ح٣٥٠، ص٣،ج)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة-الكتب العلمية، بريوت 

دته، أشرف على طبعهصر الدين، بن احلا : املكتب اإلسالمي، الطبعة: الناشر(زهري الشاويش، : ج نوح بن جنايت بن آدم، ضعيف اجلامع الصغري وز
ددة واملزيدة واملنقحة  .٤٦٢٠، ح٦٦٥، ص١ج، )ا

، ٣، ج) بريوت–املكتب اإلسالمي : الناشر(دمحم مصطفى األعظمي، . د: أخرجه ابن خزمية، أبو بكر دمحم بن إسحاق، صحيح ابن خزمية، حتقيق)42(
 .إسناده ضعيف لعنعنة احلجاج: قال األلباين. ١٦٧٧، ح١٣٢ص
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٣٨٠

 يعتم ويلبس الرب عن جابر كان رسول هللا ًوكان معهودا عندهم أن يلبس املرء أحسن ثيابه هلما وروى ابن عبد "
وعن ابن عمر أنه كان يلبس يف العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي وغريه وال نزاع يف . برده األمحر يف العيدين واجلمعة

ًاستحباب خروجه يف العيدين على أحسن هيئة متنظفا متطيبا قاطعا للرائحة ً ً الكريهة من بدنه وثوبه البسا أمجل ثيابه ً
 يلبس للخروج وكاجلمعة وأوىل، بل العيد أوىل من وجوه عديدة، وكاجلمعة فإنه كان . ألنه يوم اجلمال ويوم الزينة

أن النيب نظور إليه، من بني سائر الناس، إليها أمجل ثيابه، بل العيد أوىل، من وجوه عديدة واإلمام أوىل بذلك، ألنه م
٤٣("كان يلبس برد حربة يف كل عيد(.  
  

  :ملسائل املعاصرة امللحقة مبسائل احلديثا: املطلب الرابع
  :مسألة حكم لبس احلرير الصناعي للرجال

  : اختلف أهل العلم يف حكم لبس احلرير الصناعي للرجال على قولني
  . اجلواز مطلقا: القول األول
  .كراهة لبسه: والقول الثاين
  :اجلواز مطلقا: القول األول

ت وأشباهها، ومن مشتقات البرتول جيوز للرجل لبسه، احلرير ال: قال أكثر العلماء املعاصرين صناعي املأخوذ من النبا
  :وأدلة هذا القول

حة: الدليل األول   .)٤٤(األصل يف اللباس اإل
حة إال ما خصه الدليل، واألقمشة املصنوعة من احلرير الصناعي تكون لينة :مناقشة الدليل ّأن األصل يف اللباس اإل

ما جدا تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن جيتنبها، ألن املطلوب يف الرجل اخلشونة والصالبة والرجولة، أ
لرجال   .)٤٥(الليونة وامليوعة فهذه ال تليق 

                                                             
 .٤٨٠، ص١، ج)هـ١٤٠٦الثانية، : الطبعة(ابن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي النجدي، عبد الرمحن بن دمحم، اإلحكام شرح أصول األحكام، ) 43(
دمحم : حتقيقآل الشيخ، دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب و:  انظر)44(

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، . ٦٦، ص ٢ج، ) هـ١٣٩٩األوىل، : مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة: الناشر(بن عبد الرمحن بن قاسم، 
سة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : الناشر(أمحد بن عبد الرزاق الدويش، : فتاوى اللجنة الدائمة، مجع وترتيب ض- اإلدارة العامة للطبع  -ر ، ) الر

 . ٤٧، ص٢٤ج
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة : مصدر الكتاب(مصطفى بن العدوى شلباية املصري، أبو عبد هللا، سلسلة التفسري ملصطفى العدوي، :  انظر)45(

، مت )اإلسالم، سؤال وجواب(م العريب من موقع القس: ، الكتاب- حفظه هللا -الشيخ دمحم صاحل املنجد : إشراف . ١٩، ص١٢، ج)اإلسالمية
هذا امللف هو أرشيف جلميع املادة العربية : ، تنبيه]الكتاب مرقم آليا[ م، ٢٠٠٩ نوفمرب، ١٥ -، هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ٢٦يف : نسخه من اإلنرتنت

ريخ نسخه، وهذه املادة هي قسمان ]. لفتوى يف خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشةوجتد رقم ا) [١٥٨٦٢عددها ( الفتاوى -١: ملوقع حىت 
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٣٨١

ت وأشباهها فهو جائز: الدليل الثاين   .)٤٦(احلرير الصناعي مأخوذ من النبا
  .)٤٧(من لبس احلرير الصناعي قد يدفعه ذلك للبس الطبيعيّصحيح أنه ليس حبرير حقيقي، ولكن :مناقشة الدليل
لشيئني قد يتماثالن يف الصورة والشكل وخيتلفان يف احلكم فيحرم أحدمها ويباح اآلخر إبقاء له أن ا: الدليل الثالث

حيرم على الرجال لبس احلرير الطبيعي للنهي عنه، ويباح هلم لبس احلرير الصناعي ولو : على األصل، ومن صور ذلك
  .)٤٨( احلكمكان ملمسه كالطبيعي فلم يوجب اتفاقهما يف الصورة والشكل اتفاقهما يف

حلرير الصناعي فليس حريرا يف اللغة وال يف معىن احلرير املنهي عنه هو حرير دودة :مناقشة الدليل القز، أما ما يسمى 
  .)٤٩(ولكن يكره لبسهجتوز،" حرير"الشرع وتسميته 

  :جيوز لبسه مع الكراهة: القول الثاين
  .جيوز للرجل أن يلبسه؛ لكن األفضل أال يلبسه:  وغريه من أهل العلم)ه٢٠٠١/ت (قال ابن عثيمني
  :أدلة هذا القول

يف احلرير خنوثة ال تليق بشهامة الرجال، كما األقمشة املصنوعة من احلرير الصناعي تكون لينة جدا : الدليل األول
تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن جيتنبها، ألن املطلوب يف الرجل اخلشونة والصالبة والرجولة، أما الليونة 

لرجال   .)٥٠(وامليوعة فهذه ال تليق 
ّحة، إال ما ورد الدليل بتحرميه ومل يرد ما حيرم احلرير الصناعياألصل يف اللباس اإل:مناقشة الدليل ّ

)٥١(.  
  .)٥٢(من لبس احلرير الصناعي قد يدفعه ذلك للبس الطبيعيمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه، و: الدليل الثاين

                                                                                                                                                                                                    
فهي عبارة عن انتقاءات من قسم الفتاوى، فلم نكررها ...) ملفات، تعرف على اإلسالم،(أما بقية األقسام، مثل .  الكتب واملقاالت-٢

http://www.islamqa.com ،٧٥٩١، ص٥ج. 
فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق،  . ٦٦، ص٢، مرجع سابق، جفتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ:  انظر)46(

تأبو فيصل البدراين، حكم الغناء واملعازف وآالت املالهي واملؤثرا . ٤٧، ص٢٤ج  .٧، ص ت الصوتية، بدون بيا
 .٧٥٩١، ص٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، مرجع سابق ج . ١٩، ص١٢سلسلة التفسري ملصطفى العدوي، مرجع سابق، ج: انظر) 47(

فتاوى اللجنة الدائمة مرجع سابق،  . ٦٦، ص٢ مرجع سابق، جفتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ،: انظر) 48(
 .٧حكم الغناء واملعازف أليب فيصل البدراين، مرجع سابق، ص  . ٤٧، ص٢٤ج

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية : العثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم، دروس الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني، مصدر الكتاب :  انظر)49(
http://www.islamweb.net٧حكم الغناء واملعازف أليب فيصل البدراين، مرجع سابق، ص  . ٤٨، ص٨ ، ج. 

ض الصاحلني البن عثيمني :  انظر)50( ت( فتاوى نور على الدرب، العثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم،) . ٤/٣٢٣(شرح ر  . ٢، ص٢٢، ج)بدون بيا
 .٧٥٩١، ص٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، مرجع سابق، ج . ١٩، ص١٢سلسلة التفسري ملصطفى العدوي، مرجع سابق، ج

فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق،  . ٦٦، ص٢ مرجع سابق، جفتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ،: انظر) 51(
 .٤٧، ص٢٤ج

ض الصاحلني البن عثيمني، مرجع سابق، ج: انظر) 52( سلسلة  . ٢، ص٢٢فتاوى نور على الدرب البن عثيمني، مرجع سابق، ج . ٣٢٣، ص٤شرح ر
 .٧٥٩١ ص،٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، مرجع سابق، ج . ١٩، ص١٢التفسري ملصطفى العدوي، مرجع سابق، ج
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٣٨٢

حلرير الصناعي فليس حريرا يف اللغة وال يف : مناقشة الدليل املنهي عن لبسه هو حرير دودة القز فقط، أما ما يسمى 
  .)٥٣(الشرع

بغي لإلنسان أن ال يلبسه ألنه قد يشعر مبيوعة وحب الرتف وهذا قد يدخل يف اإلسراف أو قد ين: الدليل الثالث
  .)٥٤(ًيدخل فيما يكون به الفتنة فالبعد عنه أوىل وإن كان جائزا

  .)٥٥(وألن اجلاهل إذا رآه يظنه حريرا طبيعيا فيظن أن ذلك سائغ للرجل ورمبا يقتدي به السالمة أسلم لإلنسان
النصوص الشرعية اليت وردت يف حترمي احلرير على الرجال إمنا هي يف احلرير الطبيعي الذي خيرج من :مناقشة الدليل

خذ حكمه وال حيرم بتحرميهأما احل. دودة القز ي الناس عنهرير الصناعي فإنه ال    .)٥٦(ّ، وال جيب اجتنابه، و
القز سواء ربيت يف مزرعة أو يف مصنع فال يباح للرجال إال إذا قلت احلرير الطبيعي املستخرج من دودة : الرتجيح

من القماش، ألن الصحابة كانوا يلبسون اخلز وهو قماش منسوج من حرير وصوف ونسبة احلرير  % ٥٠نسبته عن 
فقط ، وأما احلرير الصناعي املستخرج من مشتقات البرتول فامسه حرير لكنه يف احلقيقة ليس حبرير، %٥٠أقل من 

  .وهللا أعلم. )٥٧(هذا. من القماش % ١٠٠تشابه أمساء فيباح للرجال ولو كانت نسبته 
  

                                                             
 .٧حكم الغناء واملعازف أليب فيصل البدراين، مرجع سابق، ص  . ٤٧، ص٢٤فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق، ج: انظر) 53(

ض الصاحلني البن عثيمني، مرجع سابق، ج: انظر) 54( سلسلة .  ٢، ص٢٢فتاوى نور على الدرب البن عثيمني، مرجع سابق، ج . ٣٢٣، ص٤شرح ر
 .٧٥٩١، ص٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، مرجع سابق، ج . ١٩، ص١٢التفسري ملصطفى العدوي، مرجع سابق، ج

ض الصاحلني البن عثيمني، مرجع سابق، ج: انظر) 55( ، مرجع ٢، ص٢٢فتاوى نور على الدرب البن عثيمني، مرجع سابق، ج . ٣٢٣ ص،٤شرح ر
 .٧٥٩١، ص٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، مرجع سابق، ج . ١٩، ص١٢سابق، ج

لشبكة اإلسالمية، فتاوى الشبكة اإلسالمية،  . ٤٧، ص٢٤فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق، ج:  انظر)56(  ١مت نسخه من االنرتنت يف (جلنة الفتوى 
ريخ نسخه، وعددها - الكتاب مرقم آليا -  م،٢٠٠٩ نوفمرب، ١٨ -، هـ ١٤٣٠ذو احلجة  ملوقع حىت  ، ورقم ٩٠٧٥١، جمموع الفتاوى العربية 

 . ٢٤٣، ص٢٠ج، http://www.islamweb.net، )الفتوى يف خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة
جتد : [املنتدى الشرعي العام، مالحظة: هذا اجلزء يضم(م، ٢٠١٠ ديسمرب - هـ ١٤٣٢احملرم : ، مت حتميله يف١ -أرشيف ملتقى أهل احلديث :  انظر)57(

 ضغطت على الرابط ينقلك للموضوع على اإلنرتنت لتطالع ما قد يكون جد فيه رابط املوضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا
ريخ حتميل األرشيف، وميكنك إضافة ما ختتاره منها خلانة التعليق يف هذا الكتاب اإللكرتوين إن أردت ، )من مشاركات بعد 

http://www.ahlalhdeeth.com ،٥٥ص، ١١ج. 
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٣٨٣

 
  ب اخلروج إىل العيد: املبحث الثاين
  :نص احلديث: املطلب األول

ّ أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق واحليض وذوات أمر رسول هللا «:  قالت)ه٧٠/ت(وعن أم عطية 
 رسول هللا، : قلت. » ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني- املصلى : لفظ ويف - فيعتزلن الصالة : اخلدور، فأما احليض

ا«: إحدا ال يكون هلا جلباب؟، قال  فيه )ه٣٠٣/ت(وليس للنسائي . )٥٨(رواه اجلماعة» لتلبسها أختها من جلبا
  . )٥٩(أمر اجللباب

  .)٦٠(»واحليض يكن خلف الناس يكربن مع الناس«: - يف رواية-  )٢٧٥/ت( وأيب داود )ه٢٦١/ت(وملسلم 
ُكنا نؤمر أن خنرج احليض فيكربن بتكبريهم: "قالت أم عطية: )ه٢٥٦/ت(وللبخاري  ّ")٦١(.  

  :تفسري غريب احلديث واملعىن اإلمجايل: املطلب الثاين
  :تفسري غريب احلديث: أوال

ّعاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيلمجع : العواتق ّ ِهي البكر اليت مل تنب إىل زوج، وقيل: ّ اللوايت أشرفن على : ّ
ا عتقت من خدمة أبويها ومل متلك بعد بنكاح َالبلوغ، ومسيت بذلك َأل ِِّ َ)٦٢(.  

                                                             
م عند املصنف سبعة من الرواة، وهم) 58( جمد الدين  كما ذكره .اإلمام أمحد، والبخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه: واملقصود 

دار : طارق بن عوض هللا بن دمحم أبو معاذ،الناشر: أبو الربكات، عبد السالم بن تيمية احلراين، املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية،حتقيق
 .٢٧، ص ابن اجلوزي

ب: ق، كتابأخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع ساب)59( ، ومسلم يف صحيحه، مرجع ٩٨٠، ح٢٢، ص٢إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد،ج: العيدين، 
ب: سابق، كتاب حته للنساء، : اللباس والزينة،  ء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخامت الذهب واحلرير على الرجل، وإ حترمي استعمال إ

حة العلم وحنوه للرجل ما مل يزد  ، ٣٨٨، ص٣٤وأمحد يف مسنده، مرجع سابق،ج. ، واللفظ له٢٠٦٨، ح١٦٣٩، ص٣على أربع أصابع،جوإ
ب: ، وأبو داود يف سننه، مرجع سابق، أبواب٢٠٧٩٣ح والرتمذي، أبو عيسى، دمحم  . ١١٣٦، ح٢٩٦، ص١خروج النساء يف العيد،ج: اجلمعة، 

ْبن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، ، وإبراهيم عطوة )٣جـ (، ودمحم فؤاد عبد الباقي )١،٢جـ(أمحد دمحم شاكر :ق وتعليقحتقيسنن الرتمذي، َ
، ) م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، :   مصر، الطبعة-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب : الناشر(، )٤،٥جـ(عوض املدرس يف األزهر الشريف 

ب: كتاب تىب  . ٥٣٩، ح٤١٩، ص٢يف خروج النساء يف العيدين،ج: العيدين،  والنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين،ا
 -ه١٤٠٦الثانية، :  حلب، الطبعة-مكتب املطبوعات اإلسالمية : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: ، حتقيق"السنن الصغرى للنسائي"من السنن 

ب: م، كتاب١٩٨٦ ، وابن - وليس فيه ذكر اجللباب-  ٣٩٠، ح١٩٣، ص١عوة املسلمني،جشهود احليض العيدين ود: احليض واالستحاضة، 
ب: ماجه يف سننه، مرجع سابق، كتاب  .١٣٠٧، ح٤١٤، ص١ما جاء يف خروج النساء يف العيدين،ج: إقامة الصالة، والسنة فيها، 

ب: أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 60( حة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة، مفارقات : اللباس والزينة،  ذكر إ
  .٨٩٠، ح٦٠٦، ص٢للرجال،ج

ب: وأبو داود يف سننه، مرجع سابق، كتاب  .٨٩٠، ح٦٠٦، ص٢يف العيدين والتجمل فيه،ج: العيدين، 

ب:  يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب)61( م مىن، وإذا غدا إىل عرفة،ج: العيدين،   .٩٧١، ح٢٠، ص٢التكبري أ
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٣٨٤

  .)٦٣(مجع حائض، واحليض دم خيرج من قعر الرحم: احليض
حية يف البيت يرتك عليها سرت فتكون فيه اجلارية البكر، : ذوات اخلدور  وقيل اخلدور البيوت،مجع خدر، واخلدر 

ن ّوذات اخلدر يريد األبكار احملتجبات، وهن اللوايت قل خروجهن من بيو ّ ّّ
)٦٤(

 .  
هو الدخول يف فضيلة الصالة لغري احليض " يشهدن اخلري: "املقصود بقول أم عطية: ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني

تعم للجميع" ودعوة املسلمني"
)٦٥(

.  
ا، وقيل: ّ الرداء، وقيل:قيل يف معناه عدة أقوال أمهها: جلباب هو ثوب أقصر وأعرض من : ّاملالءة اليت يشتمل 

ّهو ثوب واسع دون الرداء تغطي به املرأة ظهرها وصدرها، وقيل هو : اخلمار وهي املقنعة؛ تغطي به املرأة رأسها، وقيل
  .)٦٦(هو اخلمار: اإلزار، وقيل

  :املعىن اإلمجايل: نيا
خلروج إىل صالة العيد، واملقصود بذلكأمر رسول هللا    :  النساء يف هذا احلديث 

ّاستحباب حضور النساء جمامع اخلري ودعاء املسلمني وحلق الذكر والعلم وحنو ذلك - ١
)٦٧(

. 
 .)٦٨(هّأن من شأن العواتق واملخدرات عدم الربوز إال فيما أذن هلن في - ٢
ن، وهي: »فأما احليض« َفـيـعتزلن الصالة«: فلهن أحكام خاصة  َ َّ َ ِْ َْ اعتزال املصلى، واختلف العلماء يف سببه، قال : »ََ

حلال احلكمة يف اعتزاهلن أن يف وقوفهن وهن ال يصلني مع املصليات إظهار استهانة : ")ه٦٨٣/ت(ابن املنري 
  .)٦٩("فاستحب هلن اجتناب ذلك

ن املراد أن يتسع على غريهن، : ن مصلى العيدين مسجد، فال جيوز للحائض املكث فيه، وقيل: قيل: املصلى
  . )70 (ويتميزن

                                                                                                                                                                                                    
ر، مرجع سابقج: انظر)62(  .١٧٩، ص٣رجع سابق،ج، النهاية يف غريب احلديث واألثر، م٦٦، ص٢مشارق األنوار على صحاح اآل

مطبعة جملس دائرة املعارف : الناشر(الفتَّين، دمحم طاهر بن علي الصديقي اهلندي الكجراين، جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار، )63(
 .٦١٦، ص١،ج)م١٩٦٧ - ه ١٣٨٧الثالثة، : العثمانية، الطبعة

ر:  انظر)64(  .١٣، ص٢، مرجع سابق،ج غريب احلديث واألثر النهاية يف .٢٣٠، ص١، مرجع سابق،جمشارق األنوار على صحاح اآل

 .٤٢٩، ص١، مرجع سابق، جسبل السالم: انظر)65(

: الناشر(دمحم أبو الفضل إبراهيم، -علي دمحم البجاوي : الفائق يف غريب احلديث واألثر، حتقيقالزخمشري، حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاسم، : انظر)66(
ر .٢٢٩، ص١، ج)الثانية:  لبنان، الطبعة-دار املعرفة   .١٤٩، ص١، مرجع سابقج مشارق األنوار على صحاح اآل

 .١٨٠، ص٦، مرجع سابق،ج شرح النووي على مسلم)67(

 .٤٧٠، ص٢، مرجع سابق،جفتح الباري البن حجر)68(

 .٤٢٤،ص١، مرجع سابق،جفتح الباري البن حجر)69(
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٣٨٥

ّفيه جواز الذكر  للحائض، حيتمل أنه يف وقت خروجهن، وعند تكبري اإلمام يف خطبته : »ِّيكربن مع الناس«
  .)٧١(وصالته

ما » ّفيكربن بتكبريهم« ن أ م جلامع ما بينهما من كو م مىن، ويلتحق به بقية األ ًألن ذلك يف يوم العيد وهو من أ ّ ّ ّ ّّ ً ّ
لذكر فيهن، قال اخلطايب معد ّودات، وقد ورد األمر  ّ ّ ّ م): "ه٣٨٨/ت(ٍ ّحكمة التكبري يف هذه األ ّأن اجلاهلية كانوا . ّ ّ

ّيذحبون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبري فيها إشارة إىل ختصيص الذبح له ً  .)٧٢(»ّوعلى امسه عز وجل. ّ
ا« ا«بيان حال املرأة إذا مل يكن هلا جلباب يوم العيد، وقوله » لتلبسها أختها من جلبا املراد به : قيل: »من جلبا

ا ما ال حتتاج إليه، وقيل: اجلنس؛ أي  يف لبس الثوب الذي عليها، ويشهد املراد تشريكها معها: وقيل: تعريها من ثيا
ا«: له رواية ب املبالغة أي، )٧٣(»تلبسها صاحبتها طائفة من ثو خيرجن ولو اثنتان يف : واألظهر أن هذا من 
  . )٧٤(جلباب

  :مسائل احلديث: املطلب الثالث
لتكبري يوم الفطر: ألةاملس   :اجلهر 

  :اتفق الفقهاء على استحباب التكبري يوم الفطر واختلفوا يف صفته على قولني يف هذه املسألة
لتكبري حبيث يسمع نـفسه ومن يليه وفـوق ذلك قليال، وهو قول مجهور العلماء من املالكية والشافعية : األول ًجيهر  ِ ِ َِ َْ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ ُ ُُ ََْ َ ِ ُِ
  .)٧٥(لة وصاحيب أيب حنيفة رواية عنهواحلناب

                                                                                                                                                                                                    
 - ٢. حممود بن شعبان بن عبد املقصود-١:شرح صحيح البخاريتحقيقَابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، السالمي، فتح الباري )70(

 -٧. صالح بن سامل املصرايت-٦. دمحم بن عوض املنقوش- ٥. السيد عزت املرسي-٤. إبراهيم بن إمساعيل القاضي-٣.جمدي بن عبد اخلالق الشافعي
ء األثرية مكتبة الغ: الناشر( صربي بن عبد اخلالق الشافعي، -٨.عالء بن مصطفى بن مهام  - مكتب حتقيق دار احلرمني : احلقوق. املدينة النبوية-ر

 .١٤٢، ص٢، ج) م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األوىل، : القاهرة، الطبعة
. د: ياض، اليحصيب السبيت، أبو الفضل، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال املعلم بفوائد مسلم، حتقيقعياض بن موسى بن ع: انظر)71(

الفاكهاين، عمر بن علي بن سامل بن ، ٢٩٨، ص٣، ج)م١٩٩٨ -ه ١٤١٩ة والنشر والتوزيع، مصر األوىل، عدار الوفاء للطبا: الناشر(حيىي إمساعيل، 
، الطبعة: الناشر(نور الدين طالب، : ض األفهام يف شرح عمدة األحكام، حتقيق ودراسةصدقة اللخمي اإلسكندري، ر األوىل، : دار النوادر، سور

 .٧٤، ص٣، ج)م٢٠١٠ -ه ١٤٣١
 .٣١٥،  ص٣،جكام للحافظ ابن حجر العسقالين مأخوذ من كتابه فتح الباريالعامر، عبد السالم بن دمحم، فتح السالم شرح عمدة األح)72(
ب:  كتاب، مرجع سابق،أخرجه أبو داود يف سننه) 73(  .١١٣٦ح، ٢٩٦، ص١،جخروج النساء يف العيد: اجلمعة، 

رمشارق األنو: انظر)74( علي القاري، علي بن سلطان دمحم، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي، مرقاة ، ١٤٩، ص١، مرجع سابق،جار على صحاح اآل
 .١٠٦٤، ص٣، ج)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، :  لبنان، الطبعة-دار الفكر، بريوت : الناشر(املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، 

 - دار إحياء الرتاث العريب : الناشر(طالل يوسف، : املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، حتقيق: انظر)75(
حتفة حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، ي بن حجر، اهليثمي، أمحد بن دمحم بن عل .٢٧٧، ص٢، مرجع سابق، ج املغين .٨٥، ص١، ج) لبنان-بريوت 

املكتبة التجارية الكربى مبصر : الناشر(على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء، : روجعت وصححت، احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي
ا ١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧: عام النشربدون طبعة، : لصاحبها مصطفى دمحم، الطبعة ريخ -دار إحياء الرتاث العريب م، مث صور  بريوت، بدون طبعة وبدون 



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

 

٣٨٦

لتكبري وال جيهر، وهو قول أيب حنيفة: الثاين   .)٧٦(ُّيسر 
  :أدلة القول األول

ٰولتكملوا العدة ولتكربوا ا على:  قوله تعاىل- ١ َ َّ َُ َ ُ َ َِّ َ ُ ُِ َِ َّ ِ ْ ِ ْ ما هداكمْ ُ َ َ َ] ٧٧(ّلعدة صوم رمضان، وا]١٨٥: البقرة(.  
يت -   -رسول هللا «ّأن ،  عن عبد هللا بن عمر أخربه - ٢  كان يكرب يوم الفطر من حني خيرج من بيته حىت 

  .)٧٩( عن سلف وهو عمل أهل املدينة خلفا)٧٨(»املصلى
يت : " عن ابن عمر- ٣ يت املصلى مث يكرب حىت  لتكبري حىت  أنه كان إذا غدا يوم األضحى ويوم الفطر جيهر 

  . )٨٠("اإلمام
س من أصحاب رسول ا )ه٨٦/ت( روي ذلك عن علي وابن عمر وأيب أمامة - ٤ ، وهو قول عمر -   - َّ، وأ

ن بن عثمان )ه١٠١/ت(بن عبد العزيز    ).ه١٠٥/ت(، وأ
، وبه قال محاد )ه٨٣/ت( أيب ليلى ، وعبد الرمحن بن)ه٩٥/ت(، وسعيد بن جبري )ه٩٦/ت(وفعله النخعي 

  .)٨١()ه٣١٨/ت(، وابن املنذر )ه٢٤٠/ت(، وأبو ثور )ه٢٣٨/ت(، ومالك، وإسحاق )ه١٦٧/ت(
                                                                                                                                                                                                    

على الصفحة-  بعده -حاشية اإلمام عبد احلميد الشرواين، :  بعده مفصوال بفاصل-البن حجر اهليثمي، " حتفة احملتاج يف شرح املنهاج"كتاب :  
كفاية بكر بن دمحم بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين، احلصين، أبو  .٥١، ص٣،ج)حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي: مفصوال بفاصل

، )م١٩٩٤األوىل، :  دمشق، الطبعة-دار اخلري : الناشر(علي عبد احلميد بلطجي ودمحم وهيب سليمان، : حتقيقاألخيار يف حل غاية االختصار، 
طي،التاج  .١٥١ص : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر(واإلكليل ملختصر خليل، املواق، دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغر

 بن سامل ابن مهنا،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، - أو غنيم-النفراوي، أمحد بن غامن  .٥٧٧، ص٢،ج)م١٩٩٤ -هـ١٤١٦األوىل، 
ريخ النشر: دار الفكر، الطبعة: الناشر( البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن  .٢٧٣، ص١، ج)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: بدون طبعة، 

: الناشر(عبد القدوس دمحم نذير، : حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: ومعهالروض املربع شرح زاد املستقنع، بن إدريس،
- دار الفكر: الناشر(بن عبد العزيز عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، دمحم أمني بن عمر  .١٦٤، ص) مؤسسة الرسالة-دار املؤيد 

 .١٦٩، ص٢، ج)م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : بريوت، الطبعة
 .١٦٩، ص٢، مرجع سابق،جختار وحاشية ابن عابدين الدر امل .٨٥، ص١، مرجع سابق،جاهلداية يف شرح بداية املبتدي:  انظر)76(

 بريوت، -دار إحياء الرتاث : الناشر(عبد هللا حممود شحاته، : مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي، تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيق:  انظر)77(
صدقي دمحم مجيل، : ، حتقيقالبحر احمليط يف التفسريأبو حيان، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،  .١٦٢، ص١،ج)ه١٤٢٣األوىل، : الطبعة

 . ٢٠٢، ص٢، ج)هـ١٤٢٠:  بريوت، الطبعة-دار الفكر : الناشر(
شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم :  عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود، سنن الدارقطين، حققه وضبط نصه وعلق عليهالدارقطين، علي بن أخرجه )78(

، ٣٨٠، ص٢، ج)م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤األوىل، :  لبنان، الطبعة-مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر(شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، 
 . ١٧١٤ح

 . ٢٧٣، ص١، مرجع سابق،جالفواكه الدواين:  انظر)79(

صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن األلباين، أبو عبد الرمحن وصححه .١٧١٤ح، ٣٨٠، ص٢، مرجع سابق،ج أخرجه الدارقطين يف سننه)80(  دمحم 
ض، الطبعة: الناشر(آدم،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  ، عام "ملكتبة املعارف"األوىل، : مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الر

 .١٧١ح، ٣٣١، ص١،ج)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢: ٧م، جـ ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: ٦م، جـ ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ٤ - ١جـ:النشر
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٣٨٧

  :أدلة القول الثاين
َ أن األصل يف الثناء اإلخفاء لقوله تـعاىل- ١ َ َ ِِْ َِ : لغدو ِواذكر ربك يف نـفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول  ِّ ُْ َُ ْ ِْ ِ َ ً َ ُّ ََ َ َ َِ ِ ِْ َْ َْ ُ ً َ َ َْ َّ ُِ َّ

ِواآلصال َ ْ َ]وقوله ]٢٠٥: األعراف ،-  -» 82(»خري الذكر اخلفي(.  
ء وقال  ألن- ٢   .)83(»إنكم ال تدعون أصم وال غائبا...«: -   - ه أقرب من األدب والتطوع، وأبعد من الر
  .)٨٤("جمانني الناس: "قال. ال: ، قيل"أيكرب اإلمام؟: " فقال، أنه مسع الناس يكربون،/)ت( عن ابن عباس - ٣
لتكبري يف األضحى ألنه يوم تكبري، قال ا تعاىل - ٤ َّ أن الشرع ورد  ّ ّ ّم معدودات ٍواذكروا ا يف أ َ ُ ْ َّ ٍَّ َ ِ ََّ ُ ُ ْ َ] البقرة :

م ومل يرد به الشرع يف الفطر،]٢٠٣  واملراد به التكبري يف هذه األ
ُ

)٨٥( .  
ّال نسلم أن الشرع مل يرد به فإن هللا تعاىل قال : فإن قيل َّّولتكملوا العدة َّ ِ ْ ُِ ْ ُِ ٰ ولتكربوا ا علىَ َ ََّ َ ُ َِّ َ ْ ما هداكمُِ ُ َ َ َ] البقرة :

م شهر رمضان، وعن ابن عمر،]١٨٥ لتكبري بعد إكمال عدة أ  كان خيرج يوم -   - أن رسول هللا «:  أخرب 
  . وهذا نص يف الباب. )86(»لتكبريالفطر ويوم األضحى رافعا صوته 

ن املراد مبا يف اآلية التكبري يف صالة العيد، واملعىن صلوا صالة العيد وكربوا هللا فيها، ومدار احلديث على  أجيب 
  .)٨٧(- وقد تقدم- الوليد بن دمحم، وهو مرتوك احلديث 

جلهر الذي كان عليه فعل الصحابة : الراجح ، وحكمة اجلهر به إيقاظ الغافل وتعليم -  رضوان هللا عليهم - القول 
  .-  وهللا تعاىل أعلم - اجلاهل، 

  
  :املسائل املعاصرة امللحقة مبسائل احلديث: املطلب الرابع

ستخدام مكربات الصوت   :التكبري اجلماعي قبل صالة العيد 
لتكبري مجيعا يبدؤونه مجيعا وينهونه مجيعا بصوت واحد وبصفة : ألةصورة املس ًأن يرفع مجاعة ـ اثنان فأكثر ـ الصوت  ً ً

  .خاصة
  : التكييف الفقهي للمسألة

                                                                                                                                                                                                    
 .٢٧٧، ص٢، مرجع سابق، جاملغين: انظر) 81(

 . تقدم خترجيه)82(

ب:  كتاب، مرجع سابق، أخرجه البخاري يف صحيحه)83(  .٤٢٠٥ ح،١٣٣، ص٥، جغزوة خيرب: املغازي، 

 .تقدم خترجيه)84(

 )١/٢٣٧(، فتح القدير )١/٤١٧(تفسري ابن كثري ) 85(

 . تقدم خترجيه)86(

 .١٠٤، ص٣البناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج: انظر) 87(
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٣٨٨

الذين قالوا إن التكبري اجلماعي حمدث جعلوه بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره؛ ألن 
 يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فال حجة فيها إذا خالفت العبادات توقيفية ال

ا العبادات، وإمنا تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إمجاع  األدلة الشرعية، وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت 
  .قطعي

م العيد من ال لتكبري يف أ ا األمة اإلسالمية عن بقية األمم السابقة، والذين قالوا رفع الصوت  شعائر اليت متيزت 
ً سواء كان فرد أم مجاعيا - فالتكبري املطلق واملقيد يف عيدي الفطر واألضحى   هو سنة مستحبة، واظب عليها -ً

  .- رضوان هللا عليهم -  والصحابة -   - رسول هللا 
ٌّال أصل هلذا التكبري اجلماعي يعول عليه بل هو من األمور احملدثة، وأما التكبري من األفراد كل على حدة :ولالقول األ َّ

ًفهو السائغ شرعا، وقد أنكر التكبري اجلماعي العلماء احملققون يف هذه البالد وغريها، ومنهم الشيخان اجلليالن دمحم 
ز، وعبد العزي)ه١٣٨٩/ت(بن إبراهيم آل الشيخ  ، )٨٨(، رمحهما هللا واللجنة الدائمة لإلفتاء)ه١٤١٩/ت(ز بن 

صر الدين األلباين، )٨٩()ه١٤١٣/ت(والشيخ محود بن عبد هللا التوجيري   -  )٩٠()ه١٤٢٠/ت( والشيخ دمحم 
ز رمحه هللا يف جممو-رمحهما هللا    .)٩١(ع فتاواه، وهو قول مساحة الشيخ عبد العزيز بن 
 عليها، وممن قال به الشيخ - م  رضوان هللا عليه-  والصحابة -  -سنة مستحبة، ملواظبة رسول هللا : القول الثاين

  .أبو احلسن املأريب
  : أدلة القول األول

ا من سلطان، فمن أنكر التكبري : ًأوال هذا العمل ال أصل له وال دليل عليه، فهو بدعة يف صفة التكبري ما أنزل هللا 
؛  أي مردود غري مشروع، )92(»عمل عمال ليس عليه أمر فهو ردمن «: -  - ذه الصفة فهو حمق؛ وذلك لقوله 

ا، وكل بدعة ضاللةوش...«:  -  - وقوله    .)93(»ّر األمور حمد

                                                             
 .٣١٠، ص٨فتاوى اللجنة الدائمة، مرجع سابق، ج.  ١٢٨، ١٢٧، ص٣  جمموع فتاوى العالمة دمحم بن إبراهيم، مرجع سابق، ج)88(

 .م١٩٦١ -ه ١٣٨١: سنة النشر دار الكشاف، بريوت،: إنكار التكبري اجلماعي وغريه، الناشرري، التوجيمحود بن عبد هللا بن محود، :  انظر)89(

 .١٢١، ص١ سلسلة األحاديث الصحيحة، مرجع سابق، ج)90(

ز، أشرف على مجعه وطبعه)91( ز، عبد العزيز بن عبد هللا، جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن   .٢٣-٢٠، ص١٣دمحم بن سعد الشويعر، ج: ابن 
ب: أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 92( ت األمور، ج: األقضية،  ، عن ١٧١٨، ح١٣٤٣، ص٣نقض األحكام الباطلة، ورد حمد

 .-  -عائشة 

ب: أخرجه مسلم يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 93(  .-  - عن جابر بن عبد هللا ٨٦٧، ح٥٩٢، ص٢ختفيف الصالة واخلطبة، ج: اجلمعة، 



 

e-Proceeding of 3rd  INHAD Interna onal Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2018). 27 December 2018. KUIS, Kajang, Selangor. 
Organized by Hadith Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-44741-6-4 

 

٣٨٩

ن العبادات توقيفية ال يشرع فيها إال ما دل عليه عمل الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره؛ أل: ًنيا
الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهم فال حجة فيها إذا خالفت األدلة الشرعية، وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت 

  .)٩٤(ا العبادات، وإمنا تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إمجاع قطعي
بعيهم وهم القدوة، والواجب االتباع وعدم االبتداع : ًلثا مل يفعله السلف الصاحل ال من الصحابة وال من التابعني وال 

  .)٩٥(يف الدين
  : أدلة القول الثاين

ُِّما ثبت عن أم : ًأوال ْ ََِّعطية َ ْ قالت-  - َ َ َكنَّا نـؤمر أن خنرج يـوم العيد، حىت خنرِج البكر من خدرها، حىت خنرِج «: َ َ ْ َْ ْ ُْ ْ ُ ََّ ََّ ْ َ َ ََِ ْ ِ ِ َِ ُ ُِْ ِْ َ ْ َ ُْ ُ
َاحليض فـيكن خلف النَّاس، فـيكربن بتكبريهم، ويدعون بدعائهم، يـرجون بـركة َ َََّ ُ َ َ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َ َْ ْ َ ِْ ِِ َ ُ َُ ِ ِ ِِِ ْ َ ّ َ ْ ُ ِْ َ َ ََُ ذلك اليـوم وطهرتهَّ ُْ َ ِْ َْ َ َِ «)96( .  

 يكرب يف قبته مبىن فيسمعه أهل املسجد، فيكربون، -   -كان عمر : "-  رمحه هللا - قال اإلمام البخاري : ًنيا
ن بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليايل ّوكن النساء يكربن...ًويكرب أهل األسواق، حىت ترتج مىن تكبريا   خلف أ

  . )97("التشريق مع الرجال يف املسجد
  . )98("فع األصواتتضطرب وتتحرك، وهي مبالغة يف اجتماع ر: أي" ترتج"قوله : "جاء يف فتح الباري

  .ًفظاهر النصني يدالن على أن التكبري كان مجاعيا بصوت واحد
إذا رأوا هالل شوال أحببت أن يكرب الناس مجاعة وفرادى يف املسجد ": "األم"قال اإلمام الشافعي رمحه هللا يف : ًلثا

  . )99(" ومقيمني، يف كل حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبريواألسواق والطرق واملنازل، ومسافرين
ر عن الصحابة والتابعني يف تكبري العيدين بعد أن نقل العديد -  رمحه هللا - وقال احلافظ ابن حجر  وقد : "- من اآل

م عقب الصلوات وغري ذلك من األحوال ر على وجود التكبري يف تلك األ وظاهر اختيار ...اشتملت هذه اآل
ر اليت ذكرها تساعده   . )100("البخاري مشول ذلك للجميع، واآل

ذا نعلم    .أن التكبري اجلماعي بصوت واحد مشروع يف أصل السنةو

                                                             
ز،)94(  .٢١، ص١٣ مرجع سابق، ج جمموع فتاوى الشيخ ابن 

 .٣١١-٣١٠، ص٨ فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، مرجع سابق، ج)95(

 . تقدم خترجيه)96(

ب: أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 97( م مىن، وإذا غدا إىل عرفة، ج: العيدين،   .٢٠، ص٢التكبري أ

 .٤٦٢، ص٢فتح الباري، مرجع سابق، ج) 98(

، )م١٩٩٠-هـ١٤١٠: بدون، سنة النشر:  بريوت، الطبعة-دار املعرفة : الناشر(الشافعي، دمحم بن إدريس بن العباس، املطليب القرشي املكي، األم، ) 99(
 .٢٦٤، ص١ج

 .٤٦٢، ص٢فتح الباري، مرجع سابق، ج) 100(
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٣٩٠

ن األصل عدم ذلك ، فيقال : ًرابعا وكذلك األصل عدم رفع الصوت، وقد ورد : عدم ثبوت دليل املنع، إال القول 
 يف  واألدلة أظهر يف املنع من رفع الصوت منها-  وهذا متفق عليه بيننا خالفا للحنفية - الدليل فيما حنن فيه خبالفه 

ب أوىل، أضف إىل ذلك ما سبق من أدلة، وإن كان  املنع من الذكر اجلماعي فلما جاز األعلى جاز األدىن من 
  .بعضها ليس صرحيا

، واآلخر )ه٥٩/ت(يب هريرة أورد البخاري يف صحيحه أثرين معلقني، أحدمها عن ابن عمر، وأ: مناقشة القول األول
م العشر، يكربان ويكرب الناس وكان ابن عمر وأ: "، فقال- - عن عمر بو هريرة خيرجان إىل السوق يف أ
  .)102("مل أره موصوال عنهما: "، قال احلافظ يف شرحه. )101("بتكبريمها

ّوكان عمر  يكرب يف قبته مبىن، فيسمعه أهل املسجد فيكربون ويكرب أهل : "قال البخاري يف أول الباب الذي يليهو
  .)103(ً"األسواق حىت ترتج مىن تكبريا

، وسعيد بن منصور )ه٢٢٤/ت( أنه وصله أبو عبيد القاسم بن سالم )104(فظ يف شرحهوقد ذكر احلا
لتكبري لتذكري -   - ، واألثران ال يدالن على التكبري اجلماعي، بل يدالن على رفع الصوت منهم )ه٢٢٧/ت(  

  .ًفيتذكرون ويكرب كل واحد رافعا صوته على حدةالناس به، 
وأنه على فرض عدم ورود ظواهر األدلة عليه فليس مثة ما مينع منه، وال ترتتب عليه أي مفسدة، وال يدعي أحد أن 
ر الصحابة الكرام، فال جيوز  ًالذكر بصوت واحد أكثر أجرا وأحب إىل هللا، وإمنا هو أداء تلقائي ثبت يف السنة ويف آ

  .)١٠٥(اإلنكار على فاعليه، وتناقل هذا الفعل بني أجيال املسلمني من غري نكري أمارة على املشروعية أيضا
دلة املانعة منه، ّ أن التكبري اجلماعي بدعة حمدثة ال جيوز؛ وذلك لقوة األ-  وهللا تعاىل أعلم - يرتجح عندي :الرتجيح

  .وألنه يوافق القواعد الشرعية
  

  :اخلامتة
  :النتائجَّأمحد هللا على ما من به علي من إمتام البحث، وهذه أهم 

ُ بيان أن أحاديث األحكام صاحلة لكل زمان ومكان، وذلك لتضمنها قواعد أصولية وفقهية تبىن عليها األحكام -  ّ
  .ةالشرعية يف املسائل القدمية واملعاصر

                                                             
ب: أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 101( م التشريق، ج: العيدين،   .٢٠، ص٢فضل العمل يف أ

 .٤٥٨، ص٢فتح الباري، مرجع سابق، ج) 102(

ب: أخرجه البخاري يف صحيحه، مرجع سابق، كتاب) 103( م التشريق، ج: العيدين،   .٢٠، ص٢فضل العمل يف أ

 .٤٦٢، ص ٢فتح الباري، مرجع سابق، ج) 104(

 .٢٩٥٦: دار اإلفتاء املصرية،فتاوى دار اإلفتاء املصرية، فتوى رقم)105(
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  .أحاديث كتاب املنتقى منها الصحيح واحلسن والضعيف- 
  .ًأن أحاديث املنتقى غالبا مؤيدة للمذهب احلنبلي- 
  .  يستفاد من دراسة املسائل الفقهية استنباط أحكام النوازل والقضا املعاصرة- 

  :التوصياتأما 
ملسائل فإين أدعو الباحثني إىل دراسة فقه احلديث وا ستنباط القواعد الفقهية واألصولية منه، وإحلاق املسائل املعاصرة 

  .الفقهية املدروسة حتت األحاديث
 

  جعفـهـــرس املصادر واملرا
 .القرآن الكرمي - ١
  :املصادر واملراجع - ٢
ِأبو بكر البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلسروجردي اخلراساين، السنن الكربى، احملقق -  َْ ْ دمحم عبد : ُ

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة- دار الكتب العلمية، بريوت : القادر عطا، الناشر
صدقي دمحم مجيل، : ، حتقيقالبحر احمليط يف التفسريأبو حيان، دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان،  - 

 .هـ١٤٢٠:  بريوت، الطبعة-دار الفكر : الناشر
ْ األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السجستاين، سنن أيب داود، أبو داود، سليمان بن -  ِ ِّ

 .  بريوت–املكتبة العصرية، صيدا : دمحم حميي الدين عبد احلميد ، الناشر: احملقق
ر، دار  -  أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، مشارق األنوار على صحاح اآل

  .كتبة العتيقة، ودار الرتاثامل: النشر
ت -   .أبو فيصل البدراين، حكم الغناء واملعازف وآالت املالهي واملؤثرات الصوتية، بدون بيا
شعيب : مسند اإلمام أمحد بن حنبل، احملققأمحد بن دمحم بن حنبل، بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا،  - 

: مؤسسة الرسالة، الطبعة:هللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشرعبد . د:  عادل مرشد، وآخرون، إشراف- األرنؤوط 
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، 

صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من  -  األلباين، أبو عبد الرمحن دمحم 
ض، الطبعة: فقهها وفوائدها، الناشر جـ : ، عام النشر)ملكتبة املعارف(األوىل، : مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الر

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: ٧م، جـ ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦: ٦م، جـ ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: ٤ -  ١
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دته، أشرف  -  صر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، ضعيف اجلامع الصغري وز األلباين، أبو عبد الرمحن دمحم 
ددة واملزيدة واملنقحة: مي، الطبعةاملكتب اإلسال: زهري الشاويش، الناشر: على طبعه  .ا

آل الشيخ، دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ دمحم بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل  - 
األوىل، : مطبعة احلكومة مبكة املكرمة، الطبعة: دمحم بن عبد الرمحن بن قاسم، الناشر: الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق

 . هـ١٣٩٩
: دار احلديث، الطبعة: مري الصنعاين، دمحم بن إمساعيل بن صالح احلسين، الكحالين، سبل السالم، الناشراأل - 

ريخ  .بدون طبعة وبدون 
 جبوار حمافظة - مطبعة السعادة : الباجي األندلسي، أبو الوليد سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطإ، الناشر - 

ا دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة  مث صو- هـ ١٣٣٢األوىل، : مصر، الطبعة ريخ:  الطبعة- ر  .الثانية، بدون 
، وسننه البخاري اجلعفي، دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  - 

مه  صر النا: ، حتقيق"صحيح البخاري"وأ مصورة عن السلطانية "دار طوق النجاة : صر، الناشردمحم زهري بن 
 . هـ١٤٢٢األوىل، :  الطبعة- " ضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي

ر، حتقيق -  كمال : ابن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم، أبو بكر، الكتاب املصنف يف األحاديث واآل
ض، - مكتبة الرشد : يوسف احلوت، الناشر  .ه١٤٠٩األوىل، : الطبعة الر

طاهر : حتقيقالنهاية يف غريب احلديث واألثر،ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم الشيباين اجلزري،  - 
 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩  بريوت، - املكتبة العلمية :  حممود دمحم الطناحي، الناشر- أمحد الزاوي 

ز، عبد العزيز بن عبد هللا، جمموع  -  ز، أشرف على مجعه وطبعهابن  دمحم بن سعد : فتاوى العالمة عبد العزيز بن 
 .الشويعر

سر : حتقيقشرح صحيح البخاري البن بطال، ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك،  -  أبو متيم 
ض، الطبعة-مكتبة الرشد : بن إبراهيم، دار النشر  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الثانية، :  السعودية، الر

مطبعة دائرة املعارف النظامية، : الناشرذيب التهذيب، ابن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي،  - 
 .هـ١٣٢٦اهلند، الطبعة األوىل، 

ابن حجر، أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه  - 
خراجه وصححه وأشرف على طبعهدمحم فؤاد عبد ال: وأحاديثه حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات : باقي، قام 
ز، الناشر: العالمة  .ه١٣٧٩ بريوت، - دار املعرفة : عبد العزيز بن عبد هللا بن 
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املكتب : دمحم مصطفى األعظمي، الناشر. د: ابن خزمية، أبو بكر دمحم بن إسحاق، صحيح ابن خزمية، حتقيق - 
 .وت بري- اإلسالمي 

بدون طبعة : مطبعة السنة احملمدية، الطبعة: ابن دقيق العيد، إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، الناشر - 
ريخ  .وبدون 

 - ١: َابن رجب احلنبلي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، السالمي، فتح الباري شرح صحيح البخاريتحقيق - 
 -٤.  إبراهيم بن إمساعيل القاضي- ٣. الق الشافعي جمدي بن عبد اخل- ٢. حممود بن شعبان بن عبد املقصود

.  عالء بن مصطفى بن مهام- ٧.  صالح بن سامل املصرايت- ٦.  دمحم بن عوض املنقوش- ٥. السيد عزت املرسي
ء األثرية :  صربي بن عبد اخلالق الشافعي، الناشر- ٨ مكتب حتقيق دار : احلقوق.  املدينة النبوية-مكتبة الغر

 . م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧األوىل، : اهرة، الطبعة الق- احلرمني 
: ابن رشد القرطيب، أبو الوليد دمحم بن أمحد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، حتقيق - 

 . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨الثانية، :  لبنان، الطبعة–دار الغرب اإلسالمي، بريوت : د دمحم حجي وآخرون، الناشر
 بريوت، - دار الفكر:  دمحم أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد احملتار على الدر املختار، الناشرابن عابدين، - 

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة
: سامل دمحم عطا، دمحم علي معوض، الناشر: ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم، االستذكار، حتقيق - 

 .  م٢٠٠٠ - ه ١٤٢١األوىل، : ت، الطبعة بريو- دار الكتب العلمية 
مصطفى بن : ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق - 

:  املغرب، عام النشر–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية : دمحم عبد الكبري البكري، الناشر، أمحد العلوي 
 . هـ١٣٨٧

: ابن قاسم العاصمي القحطاين احلنبلي النجدي، عبد الرمحن بن دمحم، اإلحكام شرح أصول األحكام، الطبعة - 
 . هـ١٤٠٦الثانية، 

دار الكتب : الناشرالكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة املقدسي، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد،  - 
 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤األوىل، : العلمية، الطبعة

بدون طبعة، : مكتبة القاهرة، الطبعة: ابن قدامة املقدسي، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أمحد، املغين، الناشر - 
 .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨: ريخ النشر

َّ حممد -  عادل مرشد - شعيب األرنؤوط : ابن ماجه، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، احملقق - 
ّ عبد اللطيف حرز هللا، الناشر- ي كامل قره بلل  .  م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠األوىل، : دار الرسالة العاملية، الطبعة: َ
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ََابن مازة البخاري احلنفي، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز،  -  احمليط الربهاين يف الفقه النعماين َ
  لبنان، - دار الكتب العلمية، بريوت : عبد الكرمي سامي اجلندي، الناشر: احملقق، فقه اإلمام أيب حنيفة 

 . م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة
ابن املناصف، دمحم بن عيسى بن دمحم بن أصبغ، أبو عبد هللا، اإلجناد يف أبواب اجلهاد وتفصيل فرائضه وسننه  - 

: مشهور بن حسن آل سلمان ودمحم بن زكر أبو غازي، الناشر: قيقوذكر مجل من آدابه ولواحق أحكامه، حت
ن  .دار اإلمام مالك، مؤسسة الر

حاشية : ومعهالروض املربع شرح زاد املستقنع، البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس،  - 
 مؤسسة - دار املؤيد : نذير، الناشرعبد القدوس دمحم : الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه

 .الرسالة
دقائق أويل النهى لشرح  "البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات - 

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤األوىل، : عامل الكتب، الطبعة: الناشر، "املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات
ْعيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، دمحم بن  -  أمحد دمحم : حتقيق وتعليقسنن الرتمذي، َ

، )٤،٥جـ(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )٣جـ (، ودمحم فؤاد عبد الباقي )١،٢جـ(شاكر 
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الثانية، :  مصر، الطبعة-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب : الناشر

: سنة النشر دار الكشاف، بريوت، : إنكار التكبري اجلماعي وغريه، الناشرالتوجيري،  بن عبد هللا بن محود، محود - 
 .م١٩٦١ - ه ١٣٨١

ِاحلميدي أبو عبد هللا بن أيب نصر، دمحم بن فتوح بن عبد هللا، تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم،  - 
ه ١٤١٥األوىل، :  مصر، الطبعة– القاهرة - مكتبة السنة : زيز، الناشرزبيدة دمحم سعيد عبد الع: الدكتورة: حتقيق

 .م١٩٩٥ –
كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، احلصين، أبو بكر بن دمحم بن عبد املؤمن بن حريز بن معلى احلسيين،  - 

 .م١٩٩٤ىل، األو:  دمشق، الطبعة- دار اخلري : علي عبد احلميد بلطجي ودمحم وهيب سليمان، الناشر: حتقيق
شعيب : الدارقطين، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود، سنن الدارقطين، حققه وضبط نصه وعلق عليه - 

 لبنان، - مؤسسة الرسالة، بريوت : االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم، الناشر
 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة

 .ة، فتاوى دار اإلفتاء املصريةدار اإلفتاء املصري - 
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 - علي دمحم البجاوي : الزخمشري، حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاسم، الفائق يف غريب احلديث واألثر، حتقيق - 
 .الثانية:  لبنان، الطبعة- دار املعرفة : دمحم أبو الفضل إبراهيم، الناشر

مكتبة الفرقان : الناشر ،حكام األضاحي والعيدينالسليماين، مصطفى بن إمساعيل، أبو احلسن، تنوير العينني  - 
 .ه١٤٢١  :سنة النشر  عجمان،- 

بدون، :  بريوت، الطبعة- دار املعرفة : الشافعي، دمحم بن إدريس بن العباس، املطليب القرشي املكي، األم، الناشر - 
 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠: سنة النشر

دار احلديث، : عصام الدين الصبابطي، الناشر: حتقيقوطار، نيل األالشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا،  - 
 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األوىل، : مصر، الطبعة

العامر، عبد السالم بن دمحم، فتح السالم شرح عمدة األحكام للحافظ ابن حجر العسقالين مأخوذ من كتابه  - 
 .فتح الباري

 . فتاوى نور على الدربالعثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم، - 
القاري، علي بن سلطان دمحم، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، علي  - 

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األوىل، :  لبنان، الطبعة- دار الفكر، بريوت : الناشر
عياض بن موسى بن عياض، اليحصيب السبيت، أبو الفضل، شرح صحيح مسلم للقاضي عياض املسمى إكمال  - 

ه ١٤١٩دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر األوىل، : حيىي إمساعيل، الناشر. د:  بفوائد مسلم، حتقيقاملعلم
 .م١٩٩٨ - 

العيين، أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين، البناية شرح اهلداية،  - 
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : لطبعة لبنان، ا- بريوت -دار الكتب العلمية : الناشر

عمدة القاري شرح العيىن، أبو دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين،  - 
 . بريوت-  دار إحياء الرتاث العريب :الناشرصحيح البخاري، 

ض األفهام يف  -  شرح عمدة األحكام، حتقيق الفاكهاين، عمر بن علي بن سامل بن صدقة اللخمي اإلسكندري، ر
، الطبعة: نور الدين طالب، الناشر: ودراسة  .م٢٠١٠ -ه ١٤٣١األوىل، : دار النوادر، سور

َّالفتين، دمحم طاهر بن علي الصديقي اهلندي الكجراين، جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار،  - 
 .م١٩٦٧ - ه ١٣٨٧الثالثة، : طبعةمطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، ال: الناشر

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطالين القتييب املصري، أمحد بن دمحم بن أيب بكر بن عبد امللك،  - 
 . هـ١٣٢٣السابعة، : املطبعة الكربى األمريية، مصر، الطبعة: الناشر
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أمحد بن عبد الرزاق الدويش، : وترتيباللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، مجع  - 
سة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : الناشر ض- اإلدارة العامة للطبع - ر  . الر

املاوردي، علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو  - 
دار الكتب :  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الناشر-  الشيخ علي دمحم معوض: شرح خمتصر املزين، حتقيق

 .  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩األوىل، :  لبنان، الطبعة- العلمية، بريوت 
: جمد الدين أبو الربكات، عبد السالم بن تيمية احلراين، املنتقى يف األحكام الشرعية من كالم خري الربية، حتقيق - 

 .دار ابن اجلوزي: طارق بن عوض هللا بن دمحم أبو معاذ،الناشر
طالل يوسف، : املرغيناين، علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين، اهلداية يف شرح بداية املبتدي، حتقيق - 

 . لبنان-  بريوت - دار إحياء الرتاث العريب : الناشر
رسول مسلم بن احلجاج، أبو احلسن القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل  - 

 . بريوت- دار إحياء الرتاث العريب : دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: ، حتقيقهللا 
دروس : مصطفى بن العدوى شلباية املصري، أبو عبد هللا، سلسلة التفسري ملصطفى العدوي، مصدر الكتاب  - 

 .صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
: عبد هللا حممود شحاته، الناشر: قاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي، تفسري مقاتل بن سليمان، حتقيقم - 

 هـ١٤٢٣األوىل، :  بريوت، الطبعة- دار إحياء الرتاث 
اء الدين، العدة شرح العمدة، الناشر -  دار احلديث، القاهرة، : املقدسي، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو دمحم 

ريخ النشر: لطبعةا  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤: بدون طبعة، 
طي، التاج واإلكليل ملختصر خليل، الناشر -  دار : املواق، دمحم بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغر

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٦األوىل، : الكتب العلمية، الطبعة
تىب -  ، حتقيق "السنن الصغرى للنسائي" من السنن النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، ا

 .م١٩٨٦ -ه١٤٠٦الثانية ، :  حلب، الطبعة- مكتب املطبوعات اإلسالمية : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر
دات على ما يف املدونة من غريها من األُمهات، النفزي، أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد عبد الرمحن،  -  ِالنَّوادر والز َّ َ َ ِّ

، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٥َّحممد حجي، جـ / الدكتور: ٤، ٣ّعبد الفتاح دمحم احللو، جـ / الدكتور: ٢، ١ـ ج: حتقيق
غ، جـ / األستاذ: ١٣ غ، / عبد هللا املرابط الرتغي، األستاذ/ الدكتور: ٦دمحم عبد العزيز الد دمحم عبد العزيز الد
غ، جـ /  اخلطايب، األستاذأمحد/ الدكتور: ١٢دمحم األمني بوخبزة، جـ / األستاذ: ٨جـ  ، ١٤دمحم عبد العزيز الد
 .م١٩٩٩األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: َّحممد حجي، الناشر/ الدكتور): الفهارس (١٥
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٣٩٧

:  بن سامل ابن مهنا، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، الناشر-أو غنيم- النفراوي، أمحد بن غامن  - 
ريخ النشر: لفكر، الطبعةدار ا  .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: بدون طبعة، 

املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن "النووي، أبو زكر حميي الدين حيىي بن شرف، شرح النووي على مسلم  - 
 . ه١٣٩٢الثانية ، :   بريوت ، الطبعة - دار إحياء الرتاث العريب  : ، الناشر"احلجاج

على عدة نسخ : روجعت وصححتحتفة احملتاج يف شرح املنهاج، ي بن حجر، اهليثمي، أمحد بن دمحم بن عل - 
بدون طبعة، عام : املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى دمحم، الطبعة: مبعرفة جلنة من العلماء، الناشر

ا دار إحياء الرتاث العريب ١٩٨٣ -  هـ ١٣٥٧: النشر ري-  م، مث صور  - خ،  بريوت، بدون طبعة وبدون 
حاشية :  بعده مفصوال بفاصل-البن حجر اهليثمي، " حتفة احملتاج يف شرح املنهاج"كتاب : على الصفحة

 .حاشية اإلمام أمحد بن قاسم العبادي:  بعده مفصوال بفاصل- اإلمام عبد احلميد الشرواين، 
  :املواقع االلكرتونية - ٣
املنتدى : م، هذا اجلزء يضم٢٠١٠ ديسمرب -  هـ ١٤٣٢ احملرم: ، مت حتميله يف١ –أرشيف ملتقى أهل احلديث  - ١

جتد رابط املوضوع الذي تتصفحه، أسفل يسار شاشة عرض الكتاب، إذا ضغطت : [الشرعي العام، مالحظة
ريخ حتميل  على الرابط ينقلك للموضوع على اإلنرتنت لتطالع ما قد يكون جد فيه من مشاركات بعد 

: ، رابط املوقع]تاره منها خلانة التعليق يف هذا الكتاب اإللكرتوين إن أردتوميكنك إضافة ما خت.. األرشيف 
com.ahlalhdeeth.www://http 

دروس صوتية قام : العثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم، دروس الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني، مصدر الكتاب - ٢
 net.islamweb.www://httpبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

، )اإلسالم، سؤال وجواب(القسم العريب من موقع : ، الكتاب- حفظه هللا - الشيخ دمحم صاحل املنجد : إشراف - ٣
: ، تنبيه]الكتاب مرقم آليا[ م، ٢٠٠٩ نوفمرب، ١٥= ، هـ ١٤٣٠ ذي القعدة ٢٦يف : مت نسخه من اإلنرتنت

ريخ نسخه، وهذه املادة هي قسمانهذا ملوقع حىت   : امللف هو أرشيف جلميع املادة العربية 
 ].وجتد رقم الفتوى يف خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة) [١٥٨٦٢عددها (الفتاوى  - 
ن قسم فهي عبارة عن انتقاءات م...) ملفات، تعرف على اإلسالم،(أما بقية األقسام، مثل . الكتب واملقاالت - 

  com.islamqa.www://httpالفتاوى، فلم نكررها 
لشبكة اإلسالمية، فتاوى الشبكة اإلسالمية، مت نسخه من اإلنرتنت - ٤ ، هـ ١٤٣٠ ذو احلجة ١يف : جلنة الفتوى 

ريخ ، ذا امللف هو أرشيف جلميع الفتاو]الكتاب مرقم آليا[ م، ٢٠٠٩ نوفمرب، ١٨=  ملوقع حىت  ى العربية 
، ]وجتد رقم الفتوى يف خانة الرقم، ورابطها أسفل يسار الشاشة) [٩٠٧٥١وعددها (نسخه 

net.islamweb.www://http 


