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اجليجلي اجلزائري األمحدِي حسني بن مسعود أبو عبد اهللا
  - ولوالديه له اهللا غفر-

 فضيلة الشيخ تقديم
حممد بن علي بن حزام الفضلي البعداني 

  حفظه اهللا ورعاه 
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  :تقديم فضيلة الشيخ
  حممد بن علي بن جزام الفضلي البعداني
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  أبو عبد اهللا حممَّد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
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 لــــه شــــريك ال وحــــده اهللا إال إلــــه ال أن شــــهدأ و ونســــتغفره، ونســــتعينه حنمــــده هللا، إن احلمــــد

  .رسوله عبده حممداً  أن وأشهد
�{��`��_���^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz]١٠٢:(عمران آل(. [  

�{�RQ���������P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

��_��^��]��������\��[��Z��YX����W���V��U��T��S�z�]١:النساء[ .  

 �{�y��x��w��v��u���¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��z
��¯��®��¬���«��ª���©��¨��§��¦z]بعد أما،  ]٧١ – ٧٠: األحزاب:  

ــا علــى عبــاده ��g���f��e�����d��c��b��a}�: املــؤمنني يقــول اهللا ســبحانه وتعــاىل ممتًن

u��t��s��r��q��p���o��n��m��l��k��ji��h 

z��]٣: املائدة [   
 بتمـام��n��m��l��k�z }�) :(٢٢٠/ص"(تفسريه"اهللا يف قال العالمة السعدي رمحه

 كافيني والسنة الكتاب كان وهلذا والفروع، األصول والباطنة، الظاهرة الشرائع وتكميل النصر،
  .وفروعه أصوله الدين أحكام يف الكفاية، كل
 بالكتـا علـم غـري علـوم إىل وأحكامهم عقائدهم معرفة يف للناس بد ال أنه يزعم متكلف فكل

 إال يكمـل ال الـدين أن زعـم قـد دعـواه، يف مبطـل جاهل، فهو وغريه، الكالم علم من والسنة،
  .ولرسوله هللا والتجهيل الظلم أعظم من وهذا إليه، ودعا قاله مبا
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{���q��p���oz والباطنــــــــــــــة الظــــــــــــــاهرة �{�u��t��s��r z أي :
 َمــن  الــذي وامحــدوا بكم،لــر  شــكرا بــه فقومــوا لــه، ارتضــيتكم كمــا دينــا، لكــم واصــطفيته اخرتتــه
  .اهـ.)وأكملها وأشرفها األديان بأفضل عليكم

��Z]��\��[��^����_��`��}�: -أيًضــــــــا -و قــــــــال ســــــــبحانه و تعــــــــاىل 

e��d��c��b��a z ]������ :١��[  
 على شاهدة لتكون و ، األمم لتعلو اصطفاها أمة اإلسالمية األمة هذه أن وجل  عز  اهللا فأبان
  . الكرمية اآلية هذه بنص النحلو   امللل سائر
 خيــارًا، عــدًال : أي ���Z�z]��\��[}�(:تعــاىل اهللا رمحــه الســعدي العالمــة قــال
 أمـور كـل يف وسـطا األمـة، هـذه اهللا فجعـل ،الخطـر تحت داخلة فأطراف الوسط، عدا وما

 بــأن كــاليهود، جفــاهم، مــن وبــني كالنصــارى، فــيهم، غــال مــن بــني األنبيــاء، يف وســطا الــدين،
 وآصـارهم، اليهود تشديدات ال الشريعة، يف ووسطا بذلك، الالئق الوجه على كلهم م آمنوا
  .النصارى اون وال
 وال وكنائسـهم، بـيعهم يف إال صالة هلم تصح ال الذين كاليهود ال واملطاعم، الطهارة باب ويف

 الـذين نصـارىكال وال هلـم، عقوبـة الطيبـات، علـيهم حرمـت وقـد النجاسـات، من املاء يطهرهم
  .اهـ.))ودرج دب ما أباحوا بل شيئا، حيرمون وال شيئا، ينجسون ال

فكمال الشريعة  يف صـدق أخبارهـا و عـدل أحكامهـا ينـادي عليهـا بالكمـال وحماسـن األقـوال 
 وجــــــــل و األفعال،قــــــــال عــــــــز:����{��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��z

¨��§���z ]١١٥: األنعام[.� �
أعــدل مــن أوامــره ونواهيــه و ال معقــب حلكمــه و هــو ال  مــن أخبــار اهللا تعــاىل ، وفــال أصــدق 

  .عليم احلكيمال
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فَِإنُه ِمْن اْلَمْعلُـوِم َأن الـِذيَن نـََقلُـوا ): (٢٠٣-٤/٢٠٢"(جمموع الفتاوى"قال شيخ اإلسالم كما 
ــْن ا ــِه َوَســلَم ِم ــٌد َصــلى اللــُه َعَلْي ــِه ُحمَم ــا َدَعــا إلَْي ــْن اْآليَــاِت َم ــِه ِم ــا َجــاَء ِب ــوا َم ــرِيَعِة َونـََقُل يِن َوالش لــد

اْلُمْعِجـــزَاِت  َأْعظَـــُم ِمـــْن الـــِذيَن نـََقلُـــوا ِمْثـــَل َذلِـــَك َعـــْن ُموَســـى َوِعيَســـى َوَمـــا َجـــاَء بِـــِه ِمـــْن َهـــَذْيِن 
َعْقلِــِه ِيف َهــَذا اْلَوقْــِت إَىل َمــا ِعْنـــَد َأْعظَــُم ِممــا َجــاَء بِــِه ُموَســى َوِعيَســى ؛ بَـــْل َمــْن َنظَــَر بِ  النـــْوَعْنيِ 

نَـُهَمـــا ِمـــْن  ْنـــَد اْليَـُهـــوِد َوالنَصــاَرىاْلُمْســِلِمَني ِمـــْن اْلِعْلـــِم النــاِفِع َواْلَعَمـــِل الصـــاِلِح َوَمــا عِ  ُعلِـــَم َأن بـَيـْ
ِمــْن تـَْوِحيــِد اللــِه َوَمْعرِفَــِة َأْمسَائِــِه اْلُمْســِلِمَني  الــِذي ِعْنــدَ فَــِإن . اْلَفــْرِق َأْعظَــُم ِممــا بـَــْنيَ اْلَعــرِِم َواْلَعــَرِق 

ـــ ـــاِر َوالثــــِة َوالنـــْوِم اْآلِخـــِر َوِصـــَفِة اْجلَن ـــِه َوأَنِْبَيائِـــِه َوُرُســـِلِه َوَمْعرِفَـــِة اْليَـ َقـــاِب َواِب َواْلعِ َوِصـــَفاتِِه َوَمَالِئَكِت
ل َمـْن يـَْبَحـُث َعـْن َوَهـَذا بـَـنيٌ ِلُكـ،ْنـَد اْليَـُهـوِد َوالنَصـاَرى ِثِري ِمما عِ َأْعَظُم َوَأَجل ِبكَ  َواْلَوْعِد َواْلَوِعيدِ 

ــَلَواِت اْخلَْمــسِ  ِمْثــلَ  ِت الظــاِهَرِة َواْلَباِطَنــةِ َوَمــا ِعْنــَد اْلُمْســِلِمَني ِمــْن اْلِعَبــاَدا ،َذلِــكَ  َوَغْريَِهــا ِمــْن  الص
َوَمـا ِعْنـَدُهْم ِمـْن الشـرِيَعِة . َأْعَظُم َوَأَجـل ِممـا ِعْنـَد َأْهـِل اْلِكتَـاِب َعَواِت َواْألَذَْكاِر َوالد الصَلَواِت ؛ 

َأْعظَـُم َوَأَجـل ِممـا ِعْنـَد َأْهـِل اْلِكتَـاِب  اتِ ِيف اْلُمَعاَمَالِت َواْلُمَناَكَحاِت َواْألَْحَكاِم َواحلُُْدوِد َواْلُعُقوبَـ
.  
ُهْم ِفي ُكل ِعْلٍم نَاِفٍع َوَعَمٍل َصاِلٍح َوَهَذا َيْظَهُر ِلُكـل َأَحـٍد بِـَأْدَنى َنظَـٍر َال فَاْلُمْسِلُموَن فـَْوقَـ  

  .َيْحَتاُج إَلى َكِثيِر َسْعٍي 
ـَـا َحَصــَل بَِنِبــيِهْم َصــلى اللــهُ ًدى َوَخــْريٍ َحيُْصــُل َهلـُـْم َواْلُمْســِلُموَن ُمتِفُقــوَن َعَلــى َأن ُكــل ُهــ َعَلْيــِه  فَِإمن

 ــُه َعَلْيــِه َوَســلى اللــٌد َصــل ــْنيِ َوُحمَم َم ؛ َفَكْيــَف ُميِْكــُن َمــَع َهــَذا َأْن َيُكــوَن ُموَســى َوِعيَســى نَِبيـَم َوَســل
َأْعظَــُم ِممــا  ْن اْهلـُـَدى َوِديــِن اْحلَــق َفَمــا ُهــْم َعَلْيــِه ِمــ ،َوالنَصــاَرى َعَلــى اْحلَــق ؟لَــْيَس بَِنــِيب َوَأن اْليَـُهــوَد 

ـَـا َصـاَرى ؛ َوَذلِــَك إمنِهْم  ِعْنـَد اْليَـُهــوِد َوالنـْوُه ِمــْن نَبِـيَعاقِــٍل ،تـََلق ِمــْن  -َوَهــَذا اْلَقــْدُر يـَْعـَرتُِف بِــِه ُكـل
ــًدا َرُســولُ  -اْليَـُهــوِد َوالنَصــاَرى  ُحمَم َوَأن ِديــَن اْلُمْســِلِمَني َحــق ــِه  يـَْعَرتِفُــوَن بِــَأن اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْي

ــٌر ِمـْن ِديــِنهِ  ْسـَالِم َخيـْ ُهْم َدَخـَل اْجلَنــَة بَـْل يـَْعَرتِفُــوَن بِـَأن ِديــَن اْإلِ ْم ؛ َكَمــا َوَسـلَم َوَأن َمــْن َأطَاَعـُه ِمــنـْ
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ـرُُه  َالِسـَفُة اْلَعـاملَِ َعلَـى أَنـُه َال يـَْقـرَُع َأْمجَـَع فَ : َأْطبَـَقْت َعَلى َذِلَك اْلَفَالِسَفُة َكَما قَاَل ابْـُن ِسـيَنا َوَغيـْ
  .اهـ..)اْلَعاَملَ نَاُموٌس َأْعَظُم ِمْن َهَذا الناُموسِ 

أال و إن من حماسن الشريعة اليت شرعها اهللا جل وعَال لعباده األمر باخلتان تكميًال للفطـرة  ♦
حملاســن اجلميلــة الــيت كشــف عنهــا هــرياً للجســد و الثــوب و غــري ذلــك مــن املزايــا اجلليلــة واو تط

: قـق ابـن القـيم رمحـه اهللا تعـاىل حيـث قـالالعالمـة  احمل و أبان ما هلـا مـن حكـٍم و أسـرار الغطاء
 والباطنة الظاِهَرة حماسنهم َا وجيمل لِِعَباِدهِ  ُسْبَحانَهُ  اهللا شرعها الِيت  الشرَاِئع َحماِسن من اخلَِتان(

َها فطرهم ِيت ال  للفطرة مكمل فـَُهوَ   َمْشـُروِعية وأصـل ِإبـْـرَاِهيم ِملـة احلنيفبـة َمتام من َكانَ  َوِهلََذا َعَليـْ
 ووعـده ِإَماًمـا للنـاس َجيعلـه َأن وعـده ِإبـْـرَاِهيم َعاَهـدَ  ملـا َوجل عز اهللا فَِإن احلنيفية لتكميل اْخلَِتان

 أَنــه َوأْخــربهُ  َنْســله يكثــر َوَأن صــلبه مــن امللــوكو  اْألَنِْبَيــاء يكــون َوَأن َكِثــريَة لشــعوب أَبَــا يكــون َأن
ُهم َمْولُـود كـل خيتنـوا َأن اْلَعْهـد َعالَمة َنْسله َوَبني بَينه َجاعل  ِيف  ميسـما َهـَذا عهـدي َويكـون ِمـنـْ

}�������:تـََعـاَىل  قـَْولـه تَـَأول مـن لتأويـل َوَهـَذا ُمَوافـق ِإبـْـرَاِهيم ِملـة ِيف  للـدخول علـم فاخلتـان َأْجَسادهم

q��p��o��n��m��lk��j z]���َ���ْ�� على اْخلَِتان ]��١.  
 ِحــني بــزعمهم أَْوَالدهــم يطهــرون فهــم الصــِليب لعبــاد والتعميــد الصــْبغ ِمبَْنزِلَــة للحنفــاء فاخلتــان

 ةاحلنيفيــ صــبغة للحنفــاء ُســْبَحانَهُ  اهللا فشــرع َنْصــرَانِّيا َصــار اْآلن َويـَُقولُــونَ  املعموديــة ِيف  يصــبغوم
ــان ميســمها َوجعــل ــ���[�q��p��o��n��m��lk��j z}� اْخلَِت  جعــل َوقــد  ]��١ ��ْ���َ

َهـــا ُيَضـــاف ملـــن َعالَمـــة الســـمات ُســـْبَحانَهُ  اهللا  دواـــم يســـمون النـــاس َوِهلـَــَذا َـــا اْلمعلـــم ِإلَْيـــهِ  ِمنـْ
َهــا ُيَضــاف َمــا يكــون َحــىت  الســمات بــأنواع ومواشــيهم  قــد مث  بســمته ُروفــاَمعْ  ِإْنَســان كــل ِإَىل  ِمنـْ

  .أمة بعد أمة ِيف  متوارثة السمة َهِذه تكون
 اْلُعُبوِديــة بِِنْســَبة اليــه وينســب وملتــه دينــه َوِإَىل  اليــه ُيَضــاف ملــن علًمــا اْخلَِتــان ُســْبَحانَهُ  اهللا َفجعــل

 تـدعى اْلَعـَرب نَـتوََكا ورَنِكـهِ  اْخلَِتان بسمة عرف دينه ِيف  ِإْنَسان َحال جهلت ِإذا َحىت  واحلنيفية
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 َال ( َأْصــَحابه لَــهُ  فـََقـالَ  ظهــر قـد اْخلِتَــان ملـك أجــد ِإين  ِهرقــل َحـِديث ِيف  َجــاءَ  َوِهلَـَذا اْخلِتَــان بِأمـة
َنَما) فاقتلهم اْليَـُهود تختتن فَِإنَما َهَذا يُهَمنك  صلى اهللا َرُسول بَرُسول َوِإذا َذِلك على هم فـَبَـيـْ

ــا َفوجــدَ  خمتــون ُهــوَ  َهــل َوينظــر يْكشــف َأن بِــهِ  فَــأمر بكتابــه َجــاءَ  دقــ َوســلم َعَلْيــهِ  اهللا خمتونًــا فـََلم 
 اْلُمســلمني بَــني أجنــادين وقْـَعــة َكانَــت َوملــا اْألمــة َهــِذه ملــك َهــَذا قَــالَ  ختتــنت اْلَعــَرب َأن أخــربهُ 
 علــى َهلـُـم َصــرب َال  لــفالق َهــُؤَالءِ  ِإن اْلُمســلمني معشــر يَــا يـَُقــول اْلَعــاصِ  بــن ِهَشــام جعــل َوالــروم

 وتطهــري َعلَـْيِهم احلنفـاء إقــرام يُوجـب ِممـا َوجعلــه ورنكهـم الصـِليب عبــاد بشـعار فَـذكرهمْ  السـْيف
   .ِمنـُْهم اَألْرض

 وعبادتـه لَـهُ  َواْإلِْخَالص وحمبته مبعرفته اْلُقُلوب صبغت الِيت  احلنيفية ِهيَ  اهللا صبغة َأن َواْلَمْقُصود
ــهُ  يكشــر  َال  َوحــده ــَدان وصــبغت َل ــاِرب وقــص واالســتحداد اْخلِتَــان مــن اْلفطْــَرة خبصــال اْألَب الش 
بِــط ونتــف اْألَْظَفــار وتقلــيم  اهللا فْطــَرة فظهــرت واالســتنجاء والســواك َواِالْسِتْنَشــاق واملضمضــة اْإلِ

�}� تـََعاَىل  قـَْوله قي جرير بن ُحمَمد قَالَ  وأبدام احلنفاء قـُُلوب على � lk��j�z بالصبغة يـَْعِين 
ْســَالم صــبغة  َأن تــْزعم َهلـُـم َمــاء ِيف  جعلــتهم أطفــاهلم تنصــر َأن أَرَاَدت ِإذا النَصــاَرى َأن َوَذلِــكَ  اْإلِ
ْسـَالم ألهـل اْجلََنابَـة غسـل ِمبَْنزَِلة تقديس َهلَا َذِلك  جـلّ  اهللا فـََقـالَ  النْصـرَانِية ِيف  َهلُـم صـبغة َوأَنـه اْإلِ

��E��D��C��B��A}��َوالنَصـاَرى اْليَـُهـود قَـالَ  ملـا َوسلم َعَلْيهِ  اهللا صلى لَنبيه ثـََناُؤهُ 

��R���Q��P�������O��N��ML���������K��J��I��H��GFz ]ــ��  قـَْولــــه ِإَىل  ] ��١: ����ــ

�{q��p��o��n��m��lk��j z(. حتفة املودود."اهـ) "١٧٥/ص.(  
هــذا  كـان  جليلـة ومزايـا مجيلــة حماسـن تـان مـنممـا اشـتمل عليــه اخل بيانـه مــر  مـا علـى بنـاءً  و �

  . "أحكام الختانتحفة الِخالن ب"يل على تأليف هذا الكتاب الذي بني أيدينا  اً اعثب



 
١٠ 

املتفرقــة يف املتعلقــة مببحــث اخلتــان، كــام و األحاملســائل  فاســتعنت بــاهللا و قمــت جبمــع شــتات
وقمــت بــه  إىل ذلــك قــتُ ف أرجــو أن قــد وُ  و رتبتهــا ترتيبــاً متناســباً  األعــالم  األئمــة بطــون كتــب
  . املستعانو اهللا املوفق و  أحسن قيام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١١ 

  :عملي يف هذا البحث 
مخســـة فصـــوٍل و حتـــت كـــل فصـــل أذكـــر بعـــض  وتعـــاىل علـــى بتـــوفيقي اهللا ســـبحانه رتبتـــهو قـــد 

  :تايل الاملباحث واملسائل ، وهي ك

  : الفصل األول
 مفهوم�الفطرة� •

 . ختانمع&%�ال •

 .الختان�من�س2ن�الفطرة�ال�01فطر�هللا�الناس�عل+*ا •

 .الختان�اتباع�للملة�الحنيفية�ملة�إبراهيم�عليه�والس4م •

 . -الس4م عليه -إبراهيم نبيه A*ن هللا ابت�ى ال01 الكلمات من الختان •

 .-عليه�الص4ة�والس4م–أول�من�اختDن�إبراهيم� •

 .ن بيان�أن��العرب�و�ال+*ود�كانوا�يختتنو  •

 .بيان�أن�النصارى�Qي�مسـألة�الختان�فرقتان •

  :الفصل الثاني 
�الذكور�و�Uناث •  بيان�أن�الختان�حكمه�يعمُّ

 حكم�الختان�للذكر�و�\ن]% •

 حكم�ختان�الخن]%�ا_شكل •

 .حكم�ختان�من�له�ذكران� •

 .حكم�ختان�ا_يت •

•  
ً
 .حكم�ختان�من�ُوِلد�مختونا

 .حكم�ختان�الذي�أسلم� •
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 بائر�الذنوب؟هل�ترك��الختان�من�ك •

 .الوقت�الذي�يشرع�فيه�الختان •

 .القدر�الذي�يؤخذ�من�خDن�الذكر�و�خDن�\ن]% •

 .تنب+*ات�ملحقة�A*ذا�ا_بحث •

 .الطريقة�الطبية�لختان�البنات .١

ر�الختان�الفرعوني� .٢
َ
ط

َ
 .خ

 .من�يقوم�بخDن�الذكر�و�\ن]% .٣

  :الفصل الثالث 
 )א�ط�����א����א�(|א�����ل�א���
�	��������ن

 من�يتوpى�الختانة؟]: ١[لةمسأ •

 .م1%�يضمن�الخاتن�و�م�r�%1يضمن]: ٢[مسألة •

ادق؟]: ٣[مسألة • بيب�الصَّ
َّ
 .من�هو�الط

ر�الشروط�؟]: ٤[مسألة •
َّ
ت�يده��مع�توف  .هل�يضمن�من��تعدَّ

 هل�يضمن�إن�ختنه�وpّيِ�\مر�Qي�وقٍت�معتدل�Qي�الحّرِ�وال}�د؟]: ٥[مسألة� •

يـــة��إذ]: ٦[مســألة • ى��فكــان��ســـبًبا�Qــي�إتـــ4ف�الـــنفس��أو�هـــل�عليــه�الّدِ ا�تعـــدَّ

 \طراف؟�

َية�؟�]: ٧[مسألة • ل�الّدِ   من�يتحمَّ

  من�هم�العاقلة�؟]:٨[مسألة� •

 كم�ا_قدار�الذي�تحمله�العاقلة�؟�]:٩[مسألة •

ِجَسة�؟�]: ١٠[مسألة •
َ
رلة�ال�01تقطع�من�الختان�ن

ُ
 هل�الغ

 هل�ينقض�وضوء�الخاتن�بمس�ذكر�ا_ختون؟]:١١[مسألة •
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  : ل الرابع الفص
�����ل���
�	����������א����ن �

  :\جرة�ع�ى�الختان�:املبحث األول

 .حكم�أخذ�\جرة�ع�ى�الختان�]:١[مسألة •

 من�يدفع�أجرة�الختان؟]: ٢[مسألة •

ان�\وrد]:٣[مسألة •
َ
 .حكم�جمع�ا_ال�لخت

�:حكم�صنع�طعام�الختان�:املبحث الثاني �

 .حكم�الحضور�إpى�طعام�الختان]: ١[مسألة •

 .حكم��حتفال�بالختان�مع�ا_ولد�النبوي ]: ٢[ألةمس •

 .حكم��حتفال�بالختان�مع�الفرح�والرقص]:٣[مسألة •

  :الفصل اخلامس 
�����! ��מ�א �

 .ص4ة�\قلف� •

 .إمامة�\قلف� •

 .حج�\قلف •

 .ذبيحة�\قلف� •

 .�شهادة�\قلف •
و حبــَب إيل علــم الكتــاب و أن وفقــين لطلــب العلــم  وأشــكره علــى و إين ألمحــد اهللا تعــاىلهــذا 

مث أشـكر وأشكر والدي الكرميني على حسن تربيتهما يل وصـربمها علـي وإحسـنهما إيل ، السنة ،



 
١٤ 

إخواين األفاضل الذين تعاونوا معي يف إخراج هذه الرسالة و يف طليعة من يستحق كامل الشكر 
   ، وكذاشيخنا املبارك العالمة أيب عبد الرمحن حيىي بن علي احلجوري حفظه اهللا ورعاهوالتقدير 

وســـائر مشـــاخينا  الـــذي قـــدم يل، حممـــد بـــن حـــزام حفظـــه اهللا ورعـــاه شـــيخنا املبـــارك أيب عبـــد اهللا
اهللا ردهــا –دار احلـديث بــدماج   يف معقـل الســنةنـا اهللا ــم الــذين مجع وإخوننــا األحبـاء فضـالءال

و اهللا خـريا  مفينا حب العلم و العمل به والسعي يف نفـع املسـلمني بـه فجـزاه وافقد غرس ،-إلينا
 .نفع م اإلسالم واملسلمني

خالص فيما نأيت و َنَذر إنـه فاهللا نسأله السداد يف القول العمل و السرت يف السر والعلن و اإل 
  .و احلمد هللا رب العاملني .در عليه اويل ذلك والق

  

  :كتبه الفقري إىل عفو ربِّه 
  اِجليجلِي اجلَزائريكبُّوس أبو عبد اهللا حسني بن مسعود 

  –غفر اهللا له ولوالديه -
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 مفهوم�الفطرة� •

 . مع&%�الختان� •

 .الختان�من�س2ن�الفطرة�ال�01فطر�هللا�الناس�عل+*ا •

 .الختان�اتباع�للملة�الحنيفية�ملة�إبراهيم�عليه�والس4م •

 . -الس4م عليه -إبراهيم نبيه A*ن هللا ابت�ى ال01 الكلمات من الختان •

 .-4ة�والس4معليه�الص–أول�من�اختDن�إبراهيم� •

 .بيان�أن��العرب�و�ال+*ود�كانوا�يختتنون  •

  .بيان�أن�النصارى�Qي�مسـألة�الختان�فرقتان •

� �

� �
E                                        Q� �

� �
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�� �
�:�#%وמ�א�#ط�"� �

  :للفطرة معنيان،أحدمها لغوي والثاين شرعي 
  .تشقق الشيءُ  ،وتـََفطرَ  شقه وفطَره رفانـَْفطَ  َفْطراً  يـَْفطُرُه الشيءَ  فَطرَ �:أما�ا*ع�fgاللغوي�

 وأَنشــــد  )١(�m��l�������k��j��i��hlالعزيـــز التنزيـــل ،ويف ُفطُــــور ومجعـــه الشـــق :والَفطْـــر 
  �:ثعلب

  الُفطُورُ  فالَتَأمَ  َفِليمَ  هواكِ         فيه َذَرْرتِ  ثم القلبَ  َشَقْقتِ 

 ويف انشــقت َأي )٢(����mD���C��B��A��l تعــاىل قولــه ومنــه، الشــق :الَفطْــر وَأصــل
 يقال،انشــقتا :َأي )قــدماه تـََفطــَرتْ  حتــى وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول قــام( :احلــديث

  ).فطر(مادة  البن منظور "اللسان"انظر.  مبعىنتـََفطَرت انفطرت 
  :اختلف العلماء يف املراد بالفطرة على أقواٍل  :ا_ع&%�الشر�ي�

و املعـروف عنـد عامـة هي اإلسالم،وهذا قـول مجهـور السـلف  أن معىن الفطرة :القول األول

عمــر،وابن  كــأيب هريــرة،و) ١٧/٧٢"(التمهيــد"أهــل التأويــل كمــا ذكــر ذلــك ابــن عبــد الــرب يف 
عبـــاس،و معـــاذ رضـــي اهللا عنهم،والزهري،وعكرمة،وجماهد،واحلســـن، والضحاك،وقتادة،وســـعيد 

  . )٣(بن جبري،وإبراهيم النخعي،وابن زيد
                                                           

 ٠٣: امللك  - ١
 .٠١:اإلنفطار- ٢
  .)٤١-٢١/٤٠"(تفسريابن جرير"، و)٣٧٧-٨/٣٦٧"(تعارض العقل والنقل درء" انظر - ٣
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القاســـم بـــن  ،و)٢(والبخـــاري )١(الطـــربي  ابـــن جريـــركـــال مـــن    لقـــو هـــذا الإىل تـــرجيح مـــال  و
،وابـــــــــــــن  )٧(احلـــــــــــــافظ  ،و)٦(،وابـــــــــــــن القـــــــــــــيم)٥(شـــــــــــــيخ اإلســـــــــــــالم،و )٤(،والبيهقـــــــــــــي)٣(ســـــــــــــالم

  .وغريهم  )١٠(،وابن األثري)٩(،والشوكاين)٨(كثري

ابـن  وهـذا قـول. بربـه  املولـود مـن املعرفـةاملراد بالفطرة اخلِلقة اليت ُخلق عليهـا  :القول الثاني

  .عبد الرب،وابن عطية ،والقرطيب 
  ).٣٠-١٤/٢٩"(تفسري القرطيب"،و)٧-١٨/٦٨"(التمهيد"انظر

فطــرهم علــى اإلنكــار واملعرفــة ، وعلــى الكفــر و أن معــىن الفطــرة أن اهللا  :القــول الثالــث

  . )١١(إسحاق بن راهويه و هو مذهب اناإلمي

 يكفــر ويشــاء،فقد يريــد ممــا إليــه اخللــق قلــوب اهللا يقلــب مــاأن الفطــرة هــي  :الرابــع القــول 

 علـــى يـــزال ال مث يكفـــر كافرًا،وقـــد فيمـــوت يكفـــر مث يـــؤمن مؤمًنا،وقـــد فيمـــوت يـــؤمن مث العبـــد

                                                           
  .)٤١-٢١/٤٠"(هتفسري " -١
 ).٨/٥١٢"(الفتح" - ٢
 ).٢/٢٣(البن سالم"غريب احلديث" - ٣
 ).١٠٧/ص(للبيهقي"االعتقاد" - ٤
 ).٨/٤١٠"(درء تعرض العقل والنقل" - ٥
 ).٤٧٤-٤٧٣/ص"(شفاء العليل" - ٦
 ).٢٥٠-٣/٢٤٥"(لفتحا" - ٧
 ).٣/٤٣٢"(تفسريه" - ٨
 ).٤/٢٢٤"(فتح القدير" - ٩
 ).٣/٤٥٧(البن األثري"النهاية" - ١٠
 ).١٨/٨٤"(التمهيد" - ١١
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 وفطرتـه اهللا تقـدير كلـه اإلميان،وذلـك على ميوت حىت مؤمًنا يكون عليه،وقد ميوت حىت كفره
  ).١٨/٩٣"(التمهيد"انظر .هلم

 يـوم اسـتخراج، معـىن الفطـرة هـي مـا أخـذ اهللا مـن ذريـة آدم مـن امليثـاق  أن:القول اخلـامس

اد بـن ســلمة،واألوزاعي،وابن محـ وأشـهدهم علـى أنفســهم، و هـذا مـذهب ذريـة آدم مـن ظهـره
  .قتيبة
خمتلـف "و)٥٩-٥٥/ص" (عبيـد يف غريـب احلـديثإصـالح غلـط أيب "،و)٩٣-١٨/٩٠"(التمهيد"انظر

  .)١٥١-١٤٩/ص(البن قتيبة"احلديث

 فكأا الشرائع عليها واتفقت األنبياء اختارها أن الفطرة السنة القدمية اليت :القول السادس

فسـرها (،وصـوبه النـووي ، وقـال اإلمـام اخلطـايبوهـذا قـول البيضاوي. عليها ينطوون جبلي أمر
  .اهـ)أكثر العلماء يف هذا احلديث بالسنة

  ).٢/٣١٠"(ل األوطارني"،و)١/٣٣٨"(اموع"،و)١٠/٣٣٩" (الفتح " انظر

 خلقـه عليـه اهللا فطـر مـا علـى أيلفطـرة البـدأة الـيت ابتـدأهم عليهـا،أن معـىن ا :القول السابع

 ميوهلم من البلوغ إليه عند يصريون ما وإىل والسعادة والشقاء واملوت للحياة ابتدأهم أم من
وهـذا قـول ابـن . ليـه إ مصـريهم مـن بد ال مما عليه اهللا فطرهم ما وذلك واعتقادهم آبائهم عن

 أبــواب يف وذكــره املوطــأ يف مالــك رمســه مــا( :،و قــال ابــن عبــد الــرب)١(روايــة عــن أمحــداملبارك،و 
  ).أعلم واهللا هذا حنو ذلك يف مذهبه أن على يدل ما اآلثار من فيه القدر
  ).٣٩٦-٨/٣٩٥( لشيخ اإلسالم "درء تعارص العقل والنقل"و ،)١٨/٧٩"(التمهيد"انظر

�����  
                                                           

قــال املــروزي ولقــد كــان أمحــد بــن حنبــل يــذهب إىل هــذا : (قــال ابــن عبــد الــرب.وقــد رجــع عــن هــذا القــول   - ١
 ).١٨/٧٩"(التمهيد"اهـ)القول مث تركه
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  :)١(\قوال�السبعة�ومناقش�*ا�أدلة

ل �أدلة�القول    : ومناقشته�\وَّ

  :أصحاب هذا القول مبايلي و استدل
 .]٣: الروم[ �m���°¯��®��¬���«��ª��©l:قوله تعاىل  •

©�����m:جــل و عــز اهللا قــول يف أمجعــوا):(١٨/٧٥"(التمهيــد"قــال اإلمــام ابــن عبــد الــرب يف

®��¬���«��ª��°¯�l أيب بقـول ،واحتجـوا اإلسالم اهللا دين :اهللا فطرة:  قالوا أن على 
 عــن وذكــروا ��ª��©z»���¬��®��¯°����} شــئتم إن اقــرءوا:(احلــديث هــذا يف هريــرة

�:جل و عز اهللا قول يف وقتادة والضحاك وإبراهيم واحلسن وجماهد عكرمة �

�{����°¯��®��¬���«��ª��©z ����³��²´}� اإلســـــــالم اهللا ديـــــــن :قـــــــالوا��± z� 
  .اهـ )ن اهللا لدي :قالوا

ـــَرةَ  عـــن َأَيب ) ١٣٥٩رقـــم"(صـــحيحه"مـــا رواه البخـــاري يف •  قَـــالَ :  قَـــالَ  َعْنـــهُ  اللـــهُ  َرِضـــيَ  ُهَريـْ
ــودٍ  ِمــنْ  َمــا (: َوَســلمَ  َعَلْيــهِ  اللــهُ  َصــلى اللــهِ  َرُســولُ  ــدُ  ِإال  َمْوُل ــأَبـََواهُ  اْلِفْطــَرةِ  َعَلــى يُوَل ــهِ  َف  يـَُهوَداِن

 .)َجـْدَعاءَ  ِمـنْ  ِفيَهـا ُتِحسـونَ  َهـلْ  َجْمَعـاءَ  بَِهيَمـةً  اْلَبِهيَمةُ  تـُْنَتجُ  َكَما يَُمجَسانِهِ  وْ أَ  َويـَُنصَرانِهِ 

 ـــَرةَ  أَبُـــو يـَُقـــولُ  ُمث ©����ª»���¬��®��¯°��±��������³��²}�َعْنـــهُ  اللـــهُ  َرِضـــيَ  ُهَريـْ

´ z)٢(.  
 مث سـليمة تولد البهيمة أن فبني): (٨/٣٦٢"(درء تعارض العقل والنقل"قال شيخ اإلسالم يف

 يفســده مث ســليما الفطــرة علــى يولــد املولــود فكــذلك وقــدره اهللا بقضــاء وذلــك النــاس جيــدعها
  .اهـ.)وقدره اهللا بقضاء أيضا وذلك أبواه

                                                           
 .اهللا املوفق . ما من شأنه املناقشة:ذلك بو أعين - ١
 ).٢٦٥٨رقم(ورواه مسلم بنحوه  - ٢
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 الفطــرة تكــون أن يســتحيل: ((وقــد تعقــب هــذا اإلمــام ابــن عبــد الــرب رمحــه اهللا بقولــه :قلــت
 ألن اإلســالم )الفطــرة علــى يولــد مولــود كــل( وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب قــول يف املــذكورة
 ال الطفــل مــن معــدوم وهــذا بــاجلوارح وعمــل بالقلــب واعتقــاد باللســان قــول واإلميــان اإلســالم

  ).١٨/٧٧"(التمهيد."اهـ.))عقل ذو بذلك جيهل
صـلى -ِه عن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر اْلُمَجاِشِعى َأن َرُسـوَل اللـ)٢٨٦٥رقم(و يف صحيح مسلم  •

ـا : (قَاَل َذاَت يـَـْوٍم ِىف ُخْطَبتِـهِ  -اهللا عليه وسلم َمُكـْم َمـا َجِهْلـُتْم ِممي َأَمَرنِـي َأْن ُأَعلرَبـ َأَال ِإن
َعلَمِني يـَْوِمي َهَذا ُكـل َمـاٍل َنَحْلتُـُه َعْبـًدا َحـَالٌل َوِإنـي َخَلْقـُت ِعبَـاِدي ُحنَـَفـاَء ُكلُهـْم َوِإنـُهـْم 

ـــ ُهْم َعـــْن ِديـــِنِهْم َوَحرَمـــْت َعَلـــْيِهْم َمـــا َأْحَلْلـــُت َلُهـــْم َوَأَمـــَرتْـُهْم َأْن أَتـَ ـــَياِطيُن فَاْجَتـــالَتـْ ُهُم الش تـْ
  .)ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم أُْنِزْل ِبِه ُسْلطَانًا

وهذا صـريح يف أـم خلقـوا علـى  :()٢/٩٥٤"(أحكام الذمة"قال ابن القيم رحمه اهللا في 
والـذين كفـروا ( :وأن الشياطني اقتطعتهم بعد ذلك عنهـا وأخرجـوهم منهـا قـال تعـاىل احلنيفية

وهـذا يتنـاول إخـراج الشـياطني هلـم  )أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمـات
من نور الفطرة إىل ظلمة الكفر والشرك ومـن النـور الـذي جـاءت بـه الرسـل مـن اهلـدى والعلـم 

  .اهـ.)لإىل ظلمات اجلهل والضال
ــَد ْبــَن َوْهــٍب َقــالَ عــن )٧٩١رقــم " (صــحيحه"ومــا رواه البخــاري يف  َرُجــًال َال  رََأى ُحَذيـَْفــةُ  :زَْي

َما َصلْيَت َوَلْو ُمت ُمت َعَلى َغْيِر اْلِفْطَرِة الِتي َفَطَر اللُه ُمَحمًدا  :يُِتم الرُكوَع َوالسُجوَد قَالَ 
َهاَصلى اللُه َعَليْ    .ِه َوَسلَم َعَليـْ

ـــدين قـــال وحيتمـــل أن  :قـــال اخلطـــايب(): ٢/٢٧٥"(الفـــتح"قـــال احلـــافظ يف  الفطـــرة امللـــة أو ال
ويكــون حذيفــة قــد أراد ،احلــديث  )خمــس مــن الفطــرة(يكــون املــراد ــا هنــا الســنة كمــا جــاء 

  .اهـ".)ة محمدسن "توبيخ الرجل لريتدع يف املستقبل ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ 
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ُهَما قَاَل قَالَعْن ) ٥٩٥٢رقم(و يف صحيح البخاري   لِيل َرُسوُ  اْلبَـرَاُء ْبُن َعاِزٍب َرِضَي اللُه َعنـْ
ِإَذا أَتـَْيَت َمْضَجَعَك فـَتَـَوضْأ َوُضوَءَك ِللصَالِة ثُم اْضـَطِجْع َعلَـى  :اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 

قُــْل اللُهــم َأْســَلْمُت نـَْفِســي ِإلَْيــَك َوفـَوْضــُت َأْمــِري ِإلَْيــَك َوأَْلَجــْأُت َظْهــِري ِشــقَك اْألَْيَمــِن وَ 
َزْلــتَ   ِإلَْيــَك َرْهَبــًة َوَرْغَبــًة ِإلَْيــَك َال َمْلَجــَأ َوَال َمْنَجــا ِمْنــَك ِإال ِإلَْيــَك آَمْنــُت ِبِكَتابِــَك الــِذي أَنـْ

ـــ ـــُت َوبَِنِبيـــَك الـــِذي َأْرَســـْلَت َف ُقْل ـــوُل فـَ ـــا تـَُق ـــاْجَعْلُهن آِخـــَر َم ـــى اْلِفْطـــَرِة َف ِإْن ُمـــت ُمـــت َعَل
  . َأْسَتْذِكُرُهن َوِبَرُسوِلَك الِذي َأْرَسْلَت قَاَل َال َوبَِنِبيَك الِذي َأْرَسْلتَ 

 إبراهيم ملة القومي الدين على :أي )الفطرة على( وقوله): (١١/١١١"(الفتح"قال احلافظ يف
 �m��j��i��h��g��fl عنـــــــه تعـــــــاىل اهللا قـــــــال واستســـــــلم أســـــــلم الســـــــالم عليـــــــه فإنـــــــه

 ].١٣١: البقرة[ �m��u��t��s��rl عنه وقال ].٨٤: الصافات[
 ديـــن هنـــا بـــالفطرة املـــراد :بطـــال ومجاعـــة بـــنا وقـــال]. ١٠٣: الصـــافات[ �m��B��Al وقـــال 

  اهـ.)اإلسالم
  :أدلة�القول�الثاني�ومناقشته

  :هذا القول بمايليو استدل أصحاب 
  .خالقهن : يعين ].١: فاطر[��m��s��r��q��p��ol:قوله تعاىل •

 .خلقين:يعين  ��m¨��§��¦���¥��¤��£��¢��¡l:قوله تعاىل
 .الفطرة اخللقة،والفاطر اخلالق : فقالوا
 )٧١-١٨/٦٨( "التمهيــد" و ، )٦/١٥٧( للشـوكاين "فـتح القــدير"،و"تفسـري ابــن كثـري"انظـر

.  
َوأَْنَكُروا َأْن َيُكوَن اْلَمْوُلوُد يـُْفَطُر َعَلى ُكْفٍر أَْو ِإميَاٍن أَْو َمْعرِفَـٍة  :(رمحه اهللا بد الربقال ابن ع� 

يَـًة لَـْيَس َمَعَهـا : أَْو ِإْنَكاٍر، قَاُلوا ًعـا، َوبِنـْ َا يُوَلُد اْلَمْوُلوُد َعَلى السَالَمِة ِيف اْألَْغَلِب ِخْلَقـًة، َوطَبـْ َوِإمن



 
٢٢ 

ميَـــاَن بـَْعـــَد اْلبُـلُـــوِغ ِإَذا َميــــِإميَـــا ـــَر أَِو اْإلِ ُزوا، ٌن َوَال ُكْفـــٌر، َوَال ِإْنَكـــاٌر َوَال َمْعرِفَـــٌة، ُمث يـَْعَتِقـــُدوَن اْلُكْف
ـــوا ِبَقْولِـــِه ِيف اْحلَـــِديِث  َهـــْل "، يـَْعنِـــي َســـاِلَمةً " َكَمـــا تـُْنـــَتُج اْلَبِهيَمـــُة بَِهيَمـــًة َجْمَعـــاَء " َواْحَتج

 َهـا تُولَـُد  ؛يـَْعِني َمْقُطوَعَة اْألُُذنِ  ،"وَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاءَ ُتِحسَل قـُُلوَب َبِين آَدَم بِاْلبَـَهاِئِم؛ ِألَنـَفَمث
 َهـــِذِه ِحبَـــائُِر، َوَهـــِذهِ : َكاِمَلـــَة اْخلَْلـــِق لَـــْيَس ِفيَهـــا نـُْقَصـــاٌن ُمث تـُْقطَـــُع آَذانـَُهـــا بـَْعـــُد َوأُنُوفـَُهـــا، فـَيُـَقـــالُ 

 َوَال  ِإميَاٌن، َوَال  ِحيَنِئذٍ  ُكْفرٌ  َهلُمْ  لَْيسَ  ِوَالَدِِمْ  ِحنيِ  ِيف  اْألَْطَفالِ  قـُُلوبُ  َفَكَذِلكَ : يـَُقولُ  ِئُب،َسَوا
 َصمَ َوعَ  َأْكثـَُرُهْم، َفَكَفرَ  الشَياِطُني، اْستَـْهَوتْـُهمُ  بـََلُغوا فـََلما الساِلَمِة، َكاْلبَـَهاِئمِ  ِإْنَكاٌر، َوَال  َمْعرَِفةٌ 
ــاُلوا أَقـَلُهــْم، اللــهُ  ــوْ : َق ــدْ  اْألَْطَفــالُ  َكــانَ  َوَل ميَــانِ  أَوِ  اْلُكْفــرِ  َعَلــى َشــْيءٍ  َعَلــى ُفِطــُروا َق  أَولِيــةِ  ِيف  اْإلِ

 َأنْ  اْلَمْعُقـولِ  ِيف  َوَيْسـَتِحيلُ : قَـاُلوا َيْكُفـُروَن، ُمث  يـُْؤِمنُـونَ  جنَِـُدُهمْ  َوقَـدْ  أَبَـًدا، َعْنـهُ  انـْتَـَقلُـوا َما أَْمرِِهمْ 
 يـَْفَقُهـــونَ  َال  َحـــالٍ  ِيف  َأْخـــَرَجُهمْ  اللـــهَ  ِألَن  ِإميَانًـــا؛ أَوْ  ُكْفـــرًا يـَْعِقـــلُ  ِوَالَدتِـــهِ  ِحـــنيِ  ِيف  الطْفـــلُ  َيُكـــونَ 
 َال  َفَمــنْ  َشـْيًئا ونَ تـَْعَلُمـ َال  أُمَهـاِتُكمْ  ُبطُـونِ  ِمـنْ  َأْخـَرَجُكمْ  َواللــهُ : َوَجـل  َعـز  اللـهُ  قَـالَ  َشـْيًئا، َمَعَهـا
  .ِإْنَكارٌ  أَوْ  َمْعرَِفةٌ  أَوْ  ِإميَانٌ  أَوْ  ُكْفرٌ  ِمْنهُ  اْسَتَحالَ  َشْيًئا يـَْعَلمُ 
  :ُعَمرَ  أَبُو قَالَ 
َها الناسُ  يُوَلدُ  الِتي اْلِفْطَرةِ  َمْعَنى ِفي ِقيلَ  َما َأَصح  اْلَقْولُ  َهَذا   .اهـ..)َأْعَلمُ  َواللهُ  َعَليـْ

وقد تُعقب هذا القول بأنه لو كان املقصود السـالمة مطلًقـا ألضـاف إليهـا اإلسـالم ،و  :قلت
  .مل يكن هناك الستشهاد أيب هريرة باآلية على احلديث معىن

 إن القائــل هــذا :قلــت) : (٤٥١-٨/٣٨٥"(درء تعــارض العقــل النقــل"قــال شــيخ اإلســالم يف
 واحًدا تقتضي الفطرة تكون أن غري من نكارواإل املعرفة من خالني خلقوا أم القول ذا أراد

 ألحــدمها هــو الكفــر،وليس وكتابــة اإلميــان كتابــة يقبــل الــذي كــاللوح القلــب يكــون منهما،بــل
 فـرق ال حينئـذ فاسـد؛ألنه قـول فهـذا الكـالم، ظـاهر به يشعر الذي هو لآلخر،وهذا منه أقبل

 حبســـــب ذلـــــك واإلســـــالم،وإمنا ريوالتنصـــــ واالنكار،والتهويـــــد املعرفـــــة بـــــني الفطـــــرة إىل بالنســـــبة
 أن ذكـــر ويهودانه،وينصرانه،وميجســـانه،فلما يســـلمانه فـــأبواه :يقـــال أن ينبغـــي األســـباب،فكان



 
٢٣ 

 بســـبب ذلـــك حصـــول يف حكـــم أنـــه اإلســـالم،ُعلم دون الفاســـدة امللـــل يكفرانـــه،وذكر أبويـــه
  .الكفر حكم غري منفصل

 زيـغ،إذ اسـتقامة و ال عطـب،وال وال سـالمة القلب يف يكون ال التقدير هذا على فإنه وأيًضا 
كمــا أن الــرق قبــل ،وىل منــه بــاآلخر أبأحــدمها  هــو واحــدة،وليس نســبة منهمــا كــل إىل نســبته

والرتاب قبـل أن ،وال حكـم ذم كقـرآن مسـيلمة،الكتابة فيه ال يثبت له حكم مـدح كاملصـحف
        .اهـ.)أحدمهاال يثبت له حكم  ا أو كنيسةً يبىن مسجدً 

  
  

�    �    �  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢٤ 

  :أدلة�القول�الثالث�و�مناقشته

  :استدل أصحاب هذا القول مبايلي
¿����Ç��Æ��Å��Ä�������Ã��Â��Á��À}�: قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــاىل  )١

���É��Èz ]٨٣: آل عمران.[ 
 بــربكم ألســت فقــال خلقهــم حــني امليثــاق آدم ذريــة مــن فأخــذ: (قــال ابــن عبــد الــرب رمحــه اهللا 

 أهـــل وأمــا قلــوم مــن طوًعــا لـــه معرفــة علــى بلــى :ســـعادة فقــالواال أهــل فأمــا بلــى مجيعــا قــالوا
¿���������Ã��Â��Á��À}�: قولـه ذلـك وتصـديق :قـالوا طوًعـا ال كرًهـا بلـى :فقالوا الشقاء

���É��Æ��Å��Äz ]قولــــــــه وكــــــــذلك قــــــــالوا.]٨٣: آل عمــــــــران :�{��Ç��������Æ

Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê��É��È �z]٣٠ – ٢٩: األعـــــــــــــراف[ 

  ).١٨/٨٤"(التمهيد))."
©����ª»���¬��®��¯°��}�:بقولـه تعـاىل:ا بقـول أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه و احتجو   )٢

´����³��²��±z�]٣٠: الروم.[ 
يقول ال تبديل خللقته اليت جبل عليها ولد آدم كلهـم يعـين مـن الكفـر واإلميـان  :قال إسحاق 

  ).١٨/٨٤"(التمهيد."واملعرفة واإلنكار
��Z��Y��X��W��V]��\��[��^��}��:تعــــاىل و احــــتج إســــحاق بــــن راهويــــه بقولــــه

��q��p��o�����n��m���l��k��j��ih��gf��e��dc��b��a��`���_
��s��rz�]١٧٢: األعراف[  

 وأشــهدهم اســتنطقهم األجســاد قبــل األرواح أــا العلــم أهــل أمجــع: (قــال ابــن راهويــه رمحــه اهللا
��u�����z��y��x���w��������v}��� أال  انظـروا :فقـال ���gf��e��dc��bz} أنفسهم على

~��}��|��{ �z]١٨/٨٤( "التمهيد ".  ]١٧٣ – ١٧٢: األعراف( .  



 
٢٥ 

ــأ :(ابــن عبــد الــرب رمحــه اهللا بقولــه  و هــذا القــول تعقبــه اإلمــام � قــال ومــن إســحاق قــول ام 
 والكفــر واإلنكــار المعرفــة:(إــا آدم بنــو عليهــا يولــد الــيت الفطــرة يف احلــديث تأويــل يف بقولــه
 وأخــرجهم األطفـال خلـق اهللا أن :ذلــك بقـولهم أرادوا يكونـوا أن مــن خيلـو ال فإنـه )يمـانواإل
 فيكفـر يعرف ما املنكر منهم فيؤمن،و لينكر ويعرتف العارف منهم ليعرف أمهام بطون من

 مــنهم تصــح حـني يف إليــه يصـريون مث علمــه فيــه وتقـدم اهللا قضــاء هلـم بــه ســبق قـد كلــه وذلـك
 أرادوا يكونــوا أو قلنــا مــا فــذلك واإلدراك التمييــز عنــد وذلــك واجلحــود والكفــر واإلميــان املعرفــة
 والدتــه حــني يف كــافرا منكــرا جاحــدا عارفــا أو مؤمنــا مقــرا عارفــا يولــد الطفــل أن ذلــك بقــوهلم
 العقـول األصـول ودالئـل شـواهد ألـا ذلـك مـن أصـح علـم وال والعقـل العيـان يكذبـه ما فهذا

  : وجل عز قوله يف وليس
�{^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vzمبـا هلـم يشـهد دليـل اآلية���  ذلـك مـن عـوهاد 
 ال مـا وهـذا هِ لِمـعِ  يف هلـم سـبق مـا إىل ويصـريون شـرونحيُ  اخللـق أن فيه اوإمن ،قلنا ملا رد فيه وال

  .فيه احلق أهل خيتلف
 رـــم هأنـــ مُهـــمَ وأهلَ  ذلـــك شـــاء كيـــف ظهـــره مـــن آدم ذريـــة أخـــرج أنـــه،واحلديث اآليـــة ومعـــىن
 عنـــد العقـــل حبجـــة تـــابعهم مث ،غـــافلني هـــذا عـــن كنـــا إنـــا القيامـــة يـــوم يقولـــوا لئال،ىَلـــبَـ :فقـــالوا
 رهميـدب  حكـيم رب دَ ُمـ خالق إىل املنازعة من عقوهلم يف مبا ااستظهارً  ذلك بعد وبالرسل،التمييز
ـــــــــــــأ ال مبـــــــــــــا  واحلمـــــــــــــد الســـــــــــــنة أهـــــــــــــل إمجـــــــــــــاع وهـــــــــــــذا جحـــــــــــــده ميكـــــــــــــنهم وال هلـــــــــــــم يتهي

  ).١٨/٨٩"(لتمهيدا."اهـ.)هللا

بأنـه مل يعـرف عـن أحـٍد مـن السـلف أن مـنهم مـن آمـن طوًعـا  -أيًضـا-و هـو متعقـب :قلت 
،وهو قول ضعيف معارض لسـائر "تفسريه"من قلبله،ومنهم من آمن كرًها إال عند السدي يف 
  .اآلثار اليت تسوي بني مجيع الناس يف ذلك اإلقرار

�       � �  
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  :ومناقشتهأدلة�القول�الرابع�

  :استدل أصحاب هذا القول مبايلي 
 ِإن  َأالَ (: حبديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال •

ُهمْ  ، َشتى طَبَـَقاتٍ  َعَلى ُخِلُقوا آَدمَ  بَِني  ُمْؤِمنًـا َوَيُمـوتُ  ، ُمْؤِمنًـا َوَيْحَيا ، ُمْؤِمًنا يُوَلدُ  َمنْ  ِمنـْ
ُهمْ  ، ُهمْ  ، َكاِفًرا َوَيُموتُ  ، َكاِفًرا َوَيْحَيا ، َكاِفًرا يُوَلدُ  َمنْ  َوِمنـْ  َوَيْحيَـا ، َكـاِفًرا يُوَلدُ  َمنْ  َوِمنـْ

ُهمْ  ، ُمْؤِمًنا َوَيُموتُ  ، َكاِفًرا  ).َكاِفًرا َوَيُموتُ  ، ُمْؤِمًنا َوَيْحَيا ، ُمْؤِمًنا يُوَلدُ  َمنْ  َوِمنـْ
ل أحــواهلم إىل آخرهــا كــل مــا قضــاه اهللا وقــدره لعبــاده مــن أو احلــديث الفطــرة  يف هــذا : قــالوا

لَتَــرَْكُنب {: واحدة ال تنتقل أو حاال بعـد حـال كقولـه عـز وجـل فطرة وسواء كانت حاالً  ذلك 
  )١(.أي حاال بعد حال على ما سبق هلم يف علم اهللا} طََبقاً َعْن طََبقٍ 

  .الحديث صحيح  :قلت 
من طريق علي بن زيـد بـن جـدعان عـن أيب النضـر عـن )٢١٩١رقم"(هسنن"أخرجه الرتمذي يف
  .فذكره..أيب سعيد اخلدري 
بـن محيـد اوعبد  ،)٢٢٧٠رقم"(مسنده"، والطيالسي يف)١١١٥٩"(مسنده"و أخرجه أمحد يف

و أبـــــو يعلـــــى يف ،)٧٥٢رقـــــم"(مســـــنده"و احلميـــــدي يف،)٨٦٤رقـــــم"(-املنتخـــــب-مســـــنده"يف
،والبيهقــي )٨٥٤٣( "مســتدركه"واحلــاكم يف -)٧٤٩٢رقــم"(إحتــاف اخلــرية"كمــا يف-"مســنده"

  .كلهم من طريق محاد بن سلمة به) ٧٩٣٦رقم "(الشعب"يف
رقـــم "    (مســـنده"أمحـــد يف -مـــن طريقـــهو -)٢٠٧٢٠رقـــم"(مصـــنفه"و أخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف

   .كلهم من طريق معمر به ) ٧/٢٠٨"(شرح السنة"،والبغوي يف)١١٦٠٤
 أيب عــن ، الُقَرِشــي  جــدعان بــن زيــد بــن علــي الســياقة هــذ تفــرد حــديث هــذا: قــال احلــاكم 

  .زيد بن بعليٍ  حيتجا مل-عنهما اهللا رضي-والشيخان نضرة
                                                           

 ).١٨/٩٤"(التمهيد" - ١



 
٢٧ 

ــــت  كمــــا   )ضــــعيف(مــــداره علــــى علــــي بــــن زيــــد بــــن جــــدعان ،وهــــو ،إســــناده ضــــعيف :قل
  ".التقريب"يف
ــــد الطــــرباين يفإال أنــــه قــــد و  ــــد عن " لصــــغريا"،و)٣٣١٦رقــــم"(األوســــط"تابعــــه داود بــــن أيب هن
ثـََنا :قـــال) ٣١٢رقـــم( ـــنُ  بَـــْدرُ  َحـــد ـــَثمِ  ْب ثـََنا ، اْلُكـــوِيف  اْلَقاِضـــي اْهلَْي ـــدُ  َحـــد ـــنُ  ُحمَم  اجلَْـــراحُ  َأْمحَـــدَ  ْب

 ثـََنا ، اْجلُوَزَجاِين ى َحدَأَسدٍ  ْبنُ  ُمَعل  يثـََنا ، اْلَعم به  ِهْندَ  َأِيب  ْبنِ  َداُودَ  َعنْ  ، َخاِلدٍ  ْبنُ  ُوَهْيبُ  َحد  
ُوَهْيــبُ  ، ِهْنــدَ  َأِيب  بْــنِ  َداُودَ  َأِيب  َعــنْ  يـَــْروِهِ  ملَْ :قــال الطــرباين  ــى ، ُوَهْيــبٍ  َعــنْ  َوالَ  ، ِإالُمَعل ْبــنُ  ِإال 

  .اجلَْراحِ  ْبنِ  َأْمحَدَ  ْبنُ  ُحمَمدُ  بِهِ  تـََفردَ  َأَسدٍ 

ــــت  ــــه  :قل ــــثم رجال ــــن اهلي ــــداثقــــات إال بــــدر ب ــــه مجاعــــة و وثقــــه ال " الســــري" . رقطينروى عن
)١٤/٥٣٠.(  

   .و اهللا أعلم فالحديث صحيح بمجموع هاتين الطريقين
 األصــل يف صــحيحا كــان وإن القــول وهــذا :(هــذا القــول ابــن عبــد الـرب بقولــه بوقـد َتعقــ �
   ).١٨/٩٤"(التمهيد"اهـ .)أعلم واهللا الفطرة معىن يف اللغة جهة من األقاويل أضعف فإنه

صاحبه إن كان يقصد أن كل أحوال العباد كائنة بإرادة اهللا  لقول بأنهذا ا -أيًضا-و نوقش 
و مشـــيئته،وعلى وفـــق مـــا قضـــاه اهللا وقـــدره فهـــذا حـــق،ولكن لـــيس هـــذا هـــو املعـــىن الصـــحيح 

فطرة ،بل إن هـذا خيـالف اشـتقاق الفطـرة الـيت هـي ابتـداء الشـيء،فالفطرة عنـد هـؤالء دائمـة لل
خاصـة حبـال معينـة،فمعناها هـو معـىن القضـاء والقدر،وهـذا  يع مراحل ُعْمر العبـد ولـيسيف مج

  .واهللا أعلم.خيالف ظاهر معىن األحاديث عن الفطرة
  

 �  �   �  
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  :أدلة�القول�الخامس�ومناقشته

  :استدل أصحاب هذا القول مبايلي
��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��V}�:قولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل  � •

�n��m���l��k��j��ih��gf��e��dc��b������s��r��q��p��oz 
 .]١٧٢: األعراف[

 إىل خيرجــوا أن قبــل امليثــاق مــن آدم ذريــة مــن اهللا أخــذ مــا املولــودين يف املــذكورة الفطــرة: قــالوا
 لـــه مجيعـــا فـــأقروا بلــى قـــالوا بـــربكم ألســت فخـــاطبهم ظهـــره مـــن آدم ذريــة اســـتخرج يـــوم الــدنيا

 تلــك علــى مطبــوعني خملــوقني همآبــائ أصــالب مــن أخــرجهم مث بــه مــنهم معرفــة عــن بالربوبيــة
  .اإلقرار وذلك املعرفة
 فطـرة للـرب الطبيعـة مـن إقـرار ولكنـه بإميـان اإلقـرار ذلـك وليست تلـك املعرفـة بإميـان وال:قالوا 
 مبــا تصــديقا واخلضــوع بالربوبيــة لــه االعـرتاف إىل فــدعوهم الرســل إلــيهم أرســل مث قلــوم ألزمهـا

 ليـدعو اهللا يكـن مل ألنـه عـارف بـه وهـو املعرفـة بعـد وجحـد أنكـر من فمنهم الرسل به جاءت
 ال مبـــا اإلميـــان كلفهـــم قـــد حينئـــذ يكـــون كـــان إذ نفســـه يعـــرفهم مل وهـــو بـــه اإلميـــان إىل خلقـــه
: الزخـرف[���mÇ��Æ���Å��Ä��Ã��Â l :وجـل عز قوله ذلك وتصديق قالوا يعرفون

 ابـن عـن مـرة وعـن عبـاس ابـن عـن صـاحل أيب وعـن أصـحابه عـن السـدي ذكره ما وذكروا ]٨٧
��Z��Y��X��W��V]��\��}�: وجـل عـز اهللا قـول يف هذا قبل ذكرناه حسبما على مسعود

��^��]zاآلية�.  

ــت   املعرفــة تلــك ليســت هــؤالء قــال وقــد :(بقولــه اإلمــام ابــن عبــد الــرب وتعقــب هــذا القــول:قل
 ـذه فكفونـا لـومق ألزمهـا فطـرة للـرب الطبيعـة مـن إقـرار ولكنـه بإميـان اإلقـرار ذلـك وال بإميان
  اهـ).أنفسهم املقالة
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  :أدلة�القول�السادس�ومناقشته�

  :استدل أصحاب هذ القول مبايلي
َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللِه اْحلَاِفُظ َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد  :فقال )١/١٤٩"(رواه البيهقي يف الكربى ما •

ثَـ : اللِه  ُد ْبُن يـَْعُقوَب ِإْمَالًء َحدثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْيَماَن ُحمَم َنا َحاِمُد ْبُن َأِىب َحاِمٍد اْلُمْقرُِئ َحد
 ـِىبثـََنا َحْنظََلُة ْبُن َأِىب ُسْفَياَن َعْن نَـاِفٍع َعـِن ابْـِن ُعَمـَر َعـِن الن قَـاَل  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-َحد

َرَواُه اْلُبَخـارِى ِىف الصـِحيِح  .»تـَْقِلـيُم اَألْظَفـاِر ِمَن السنِة َقص الشاِرِب َونـَْتُف اِإلبْـِط ، وَ « :
 .َعْن َأْمحََد ْبِن َأِىب َرَجاٍء َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُسَلْيَمانَ 

ا حامــد بــن أيب حامــد غــري حمفوظــة،انفرد ــ" مــن الســنة"لفظــة  وقــد تُعقــب هــذا ،بــأن  :قلــت
) ٧٤٠-١/٧٣٩"(املتفـق واملفـرتق"يـب يفوهو حامـد بـن حممـود النيسـابوري وثقـه اخلط املقرئ

  ".الثقات"وذكره ابن حبان يف) ٣/٨٢٢"(اإلرشاد"،واخلليلي يف
  :جمموعة منهم خالفه  قدو 
 ) .٥٨٨٨رقم"(صحيحه"البخاري يف أخرجه: أحمد بن أبي رجاء -١
 ).من الفطرة: (بلفظ ).٢/١١٨"(مسنده"يف  و أحمد بن حنبل -٢

  .حامد املقرئ  و روايتهما أرجح من رواية حامد بن أيب
  ).من الفطرة(افقني هلما على لفظة ألمحدين ومو لوأضف إىل هذا أنه رواه مجاعة متابعني 

  :وإليك هم
،والبيهقــــــــــــي )٥٨٨٨رقــــــــــــم"(صــــــــــــحيحه"رواه البخــــــــــــاري يف: مكــــــــــــي بــــــــــــن إبــــــــــــراهيم -١
 ).٣/٢٤٣"(الكربى"يف
 ).١٢رقم "(الكربى"،و ) ١٢رقم"(الصغرى"أخرجه النسائي يف:عبد اهللا بن وهب  -٢
 ).٥٤٧٨رقم " (-موارد الظمآن-صحيحه"أخرجه ابن حبان يف:  يد بن مسلمالول -٣
 .)٢/٨٣"(معجم الصحابة"أخرجه ابن قانع يف: أبو عاصم -٤
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يف صحيح ) : (١/٣٣٨" (اموع"و قد تابع النووي البيهقي على هذا الوهم فقال يف :قلت
الشـــارب،وونتف مـــن الســنة قــص :(البخــاري عــن ابــن عمـــر عــن النــيب صـــلى اهللا عليــه وســلم 

  .اهـ)اإلبط،وتقليم األظافر
 إىليف نســبة هــذا اللفــظ  ممــن وهــم  اوغريمهــ ابــن امللقــن النــووي و شــيخه وقــال احلــافظ متعقبــا

 مــن شــيء يف قالــه الــذي أر ومل هــذا علــى امللقــن بــنا شــيخنا تبعــه وقــد :(البخــاري  صــحيح
 أيب حــديث مــن كــذاو  ،) الفطــرة(:بلفــظ عمــر بــنا حــديث مــن فيــه الــذي بــل البخــاري نســخ
 ويف،روايــة يف عوانــة أيب عنــد عائشــة حــديث يف الفطــرة موضــع ةبالســن  التعبــري وقــع نعــم .هريــرة
  ).١٠/٣٣٩"(الفتح."اهـ.)وغريمها والنسائي مسلم رواية يف كما الفطرة بلفظ أخرى

 معـىن: (بقولـه  -كـون الفطـرة معناهـا مـن سـنن األنبيـاء-الصـالح هـذا القـول ابـن و استشكل
. اهــ ) الفطـرة سـنة :أي مضـاف حـذف علـى أنـه املـراد لعـل السـنة،لكن معىن من بعيد فطرةال
  ).١٠/٣٣٩"(الفتح"
  

  
�     �     �  
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ة�القول�السابع�ومناقشته
َّ
  :أدل

  :و مما استدل به أصحاب هذا القول 
 َعــنْ  ِعيٍد،َســ بْــنُ  حــدثنا ابــن وكيــع حــدثنا َحيْــَىي :قــال  )٧/١٥٨("تفســريه"مــا رواه الطــربي يف 

 فَـاِطرُ  َمـا َأْدِري َال  ُكْنـتُ :قَـالَ  َعباٍس، اْبنِ  َعنِ  ُجمَاِهٍد، َعنْ  اْلُمَهاِجِر، ْبنِ  ِإبـْرَاِهيمَ  َعنْ  ُسْفَياَن،
ـــَمَواتِ  ـــى الســـانِ  أتَـــاِني َحتـــٍر، ِفـــي َيْخَتِصـــَمانِ  َأْعَرابِي َقـــالَ  بِْئ  أي َفَطْرتـَُهـــا، أَنَـــا: َأَحـــُدُهَما فـَ

َتَدأْ   .تـَُهاابـْ
  ".التقريب)"ضعيف(ابن وكيع وهو سفيان  هفييحسن  إسناده: قلت

  ".التقريب)"صدوق لني احلفظ(أما إبراهيم بن مهاجر 
،وأبــو عبيــد عنــد ) ١٨/٧٨"(التمهيــد"و قــد تــابع ابــن وكيــع كــال مــن حممــد بــن بشــار كمــا يف

  .كليهما عن حيي بن سعيد به ) ٢/٢٥٨"(الشعب"البيهقي يف
  ".تفسريه"ه احلافظ ابن كثري يف و جود إسناد

ـــــــــــــه تعـــــــــــــاىل • �m�É��È��Ç��������Æ��Î��Í��Ì��Ë���Ê: و اســـــــــــــتدلوا بقول

Ï l]٢٩-٣٠: األعراف.[ 
 ،قالـــه ابـــن عبـــاس. القيامـــة يـــوم تبعثـــون كـــذلك ، أشـــقياء وســـعداء بـــدأكم معنـــاه كمـــا :قـــالوا

تفســــري ابــــن  "،و البــــن اجلــــوزي "زاد املســــري"انظــــر.ي ومقاتــــل والفــــراءجماهــــد والقرظــــي والســــد و 
  ).٣/٤٠٣("كثري

  . عند هذه اآلية ذكرها املفسرون اليت تأويالتهذا واحد من أربع  :قلت
فيـه أربعـة } َكَمـا بَـَدَأُكْم تـَُعـوُدوَن {:((-عنـد تفسـري اآليـة-"النكـت والعيـون"املـاوردي يف قال

  :أقاويل
   .عباس ابن القيامة،قاله يوم تبعثون كذلك ، وسعيداً  شقياً  بدأكم كما : أحدها
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 أبـــو روى.  القيامــة يــوم تبعثـــون بعضــكم،كذلك وكفــر بعضــكم فـــآمن بــدأكم كمــا : الثــاني
َعــثُ « :قـال وســلم عليــه اهللا صــلى النـيب عــن جــابر عــن سـفيان  َكانَــتْ  َمــا َعلَــى نـَْفــسٍ  ُكــل  تـُبـْ

  .» َعَلْيهِ 
 وابـن ، احلسن ،قاله أحياء الفناء بعد تعودون ،كذلك شيئاً  تكونوا ومل خلقكم كما:والثالث

  . زيد
  .اهـ). القيامة يوم تبعثون كذلك ، شيئاً  متلكون ال بدأكم كما : والرابع

 َكْعـبٍ  بْـنِ  ُأَيب  َعـنْ  َعبـاسٍ  ابْـنِ  َعـنْ  )٢٦٦١رقـم"(صـحيحه"مبـا رواه مسـلم يف: و استدلوا •
 َولَـوْ  َكـاِفًرا طُبِـعَ  اْلَخِضـرُ  قـَتَـلَـهُ  الـِذي اْلغُـَالمَ  ِإن (:َوَسـلمَ  َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصـلى اللهِ  َرُسولُ  قَاَل قَالَ 

 .).وَُكْفًرا طُْغَيانًا أَبـََوْيهِ  َألَْرَهقَ  َعاشَ 
فأعلم اهللا اخلضر ما كـان الغـالم  ا زاكيةً وكان الظاهر ما قال موسى أقتلت نفسً  :قال إسحاق

  ).١٨/٨٦"(التمهيد."اهـ.اعليه يف الفطرة اليت فطره عليها ألنه كان قد طبع يوم طبع كافرً 
 بـدأكم كمـا(بأقوال بعض المفسرين من السلف عند تفسير قوله تعالى  و استدلوا  •

  :، فمن ذلك )تعودون
 علـى خلقـه اهللا ابتـدأ مـن(: قـال،)تعودون بدأكم كما(:قوله يف كعب بن محمدقول  •

ــق نأ كمــا الســعادة، أهــل بأعمــال عمــل وإن عليــه، خلقــه اهللا ابتــدأ مــا إلــى صــار وةاالش 
 خلقـه ابتـدئ ومن. خلقه عليه ابتدئ ما إلى صار ثم السعادة، أهل بأعمال عمل إبليس
 أن كمـا ،الشـقاوة أهـل بأعمال عمل وإن خلقه، عليه ابتدئ ما إلى صار السعادة، على

 .)١(.)خلقهم عليه ابتدئ ما إلى صاروا الشقاء،ثم أهل بأعمال عملت السحرة
 .)٢().كما كتب عليكم تكونون(:، قال)ودونكما بدأكم تع(:قول سعيد بن جبير  •

                                                           
 .)١٨/٨٠"(النمهيد"،و ابن عبد الرب يف )١٥٧-٨/١٥٦"(تفسريه"رواه ابن جرير يف   - ١
 ).١٨/٨١"(التمهيد"، وابن عبد الرب يف)١٥٧-٨/١٥٦"(تفسريه"رواه ابن اجلرير يف  - ٢
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 بـــدأكم كمـــا:(فـــيهم اهللا قـــول إىل تســـمع أمل فـــيهم، علمـــه إىل عـــادوا :قـــول أبـــو العاليـــة •
 .)١()الضاللة عليهم حق وفريًقا هدى فريًقا:(قوله تسمع ألم ؟)تعودون

ا، يبعث املسلم مسـلمً :(،و يف رواية)شقيا وسعيًدا: ()كما بدأكم تعودون(:قول مجاهد •
 .)٢()والكافر كافرًا

وقد نوقشت هذا اآلثار مبا رجحه اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه بعـد سـوقه  :قلت 
: قـال مـن قالـه الـذي القـولُ  بالصواب، ذلك تأويل يف األقوال وأوىل: (هلذه اآلثار، قال 

 لًقـــاخ فنـــائكم بعـــد تعـــودون ،)٣(شـــيًئا تكونـــوا مل أن بعـــد خلًقـــا اهللا بـــدأكم كمـــا: معنـــاه
عليــه وســلم أن اهللا  صــلى نبيــه أمــر: ذكــره تعــاىل اهللا القيامــة،ألن يــوم إىل حيشــركم مثلــه،

ـــا مشـــركني أهـــَل جاهليـــة، ال يؤمنـــون باملعـــاد، وال يصـــدقون  يـُْعلـــم مبـــا يف هـــذه اآليـــة قوًم
فأمره أن يدعوهم إىل اإلقرار بـأن اهللا بـاعثهم يـوم القيامـة، ومثيـُب َمـْن أطاعـه، . بالقيامة

أمَر ريب بالقسط، وأن أقيموا وجـوهكم عنـد كـل : قل هلم: فقال له. عاقُب َمْن عصاهوم
: فــرتك ذكــر مســجد، وأن ادعــوه خملصــني لــه الــدين، وأن أقــروا بــأْن كمــا بــدأكم تعــودون

، إذ كــان فيمــا ذكــر داللــة علــى مــا )أقيمــوا(مــع)أن(كمــا تــرك ذكــر. )وأن أقــروا بــأن(
  .اهـ).حذف منه

تفسري الفطرة بالبداءة اليت ابتدأ اهللا اخللق عيها من شقاوة  : مناقشة�هذا�القول  •
هللا قـــدر علـــى كـــل البلـــوغ ،إن كـــان القصـــد أن ا عادة،وإىل مـــا يصـــري إليـــه اخللـــق عنـــدوســـ

 هــذا ممــا هــو كــائن لــه مــن شــقاوة وســعادة فــذلك حــق و األدلــة علــى خملــوق،وعِلم ذلــك
                                                           

 ).١٨/٨١"(التمهيد"،وابن عبد الرب يف )٨/١٥٦"(تفسريه"رواه ابن جرير يف - ١
  ).٨/١٥٧"(تفسريه"رواه ابن جرير يف   - ٢
-٨/١٥٦(ابـــن جريـــر" تفســـري"انظـــر .ســـن،وابن زيـــد ،وقتادة،وجماهـــد يف روايـــة عنـــه حلوهـــم ابـــن عباس،وا - ٣

١٥٧( .  
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عادة ُتكتب على اجلنني وهو يف بطن قائمة ، ألن الرزق واألجل و العمل والشقاوة والس
: أنــه قــال -رضــي اهللا عنــه-،و يف الصــحيحني عــن عبــد اهللا بــن مســعودأمـه قبــل أن يولــد

ثـََنا هِ  َرُسولُ  َحدى اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللاِدقُ  َوَسلاْلَمْصُدوُق قَالَ  َوُهَو الص: ُيْجَمعُ  َأَحدَُكمْ  ِإن 
 َذلِـكَ  ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َيُكونُ  ثُم  َذِلكَ  ِمْثلَ  َعَلَقةً  َيُكونُ  ثُم  يـَْوًما َأْربَِعينَ  هِ ُأم  َبْطنِ  ِفي َخْلُقهُ 

 َعثُ  ثُم  َوَشِقي  َوَأَجَلهُ  َوِرْزَقهُ  َعَمَلهُ  اْكُتبْ  َلهُ  َويـَُقالُ  َكِلَماتٍ  بَِأْرَبعِ  فـَيُـْؤَمرُ  َمَلًكا اللهُ  يـَبـْ
 .احلديث .) َسِعيدٌ  َأوْ 

أن كــل مولـود يولــد علـى مـا ســبق يف علـم اهللا أنــه صـائر إليــه : ىن هــذا القـول و لكـن معـ
ــــــــوان و  ــــــــس واجلــــــــن واحلي ــــــــات مــــــــن اإلن ــــــــع املخلوق ــــــــد احملاقــــــــة عــــــــام يف مجي ،وهــــــــذا عن

أن هذه املخلوقات خلقت على الفطرة ،والقول ذا وامليل إليـه :اجلمادات،فيكون املعىن
ال معــىن لــه،ألن ذلــك  )ودانــه أو يمجســانهفــأبواه يه(جيعــل قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم 

يلـزم منــه أن الوالــدين عنـدما يهودانــه أو ينصــرانه يكـون ذلــك هــو الفطـرة الــيت ولــد عليهــا 
وايــــة فــــال فــــرق يف ذلــــك ، و كــــذلك القــــول خيــــالف قولــــه صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم يف الر 

  .).  ما من مولود يولد إال و هو على الملة(األخرى اليت عند مسلم 
  ) .خلقت عبادي حنفاء(:قوله يف احلديث اآلخر و يف

و ال يكــون هنــاك فــرق بــني الــوالدة ومــا قبلهــا، فــال يكــون هنــاك لتخصيصــه يف احلــديث 
  .واهللا أعلم . حني الوالدة فائدة

 :قلـت ( :)٣٨٨-٨/٣٨٧"(درء تعـارض العقـل والنقـل"قال شيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف
لـــد علـــى مـــا ســـبق يف علـــم اهللا أنـــه صـــائر إليـــه حقيقـــة هـــذا القـــول أن كـــل مولـــود فإنـــه يو 

ومعلوم أن مجيع املخلوقات ذه املثابة فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق يف علم 
ا اهللا هلا واألشجار خملوقة على مـا سـبق يف علـم اهللا هلـا وحينئـذ فيكـون كـل خملـوق خملوقًـ

   على الفطرة
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 )فــأبواه يهودانــه وينصــرانه ويمجســانه(:وأيضــا فإنــه لــو كــان املــراد ذلــك مل يكــن لقولــه
ما هو الفطرة اليت ولد عليها على هذا القول فال فرق بـني التهويـد  هِ فإما فعال بِ ، معًىن 

فإن ذلـك كلـه ،وبني تعلـيم سـائر الصـنائع،وبـني تلقـني اإلسـالم وتعليمـه ،والتنصري حينئذ
   .العلم هِ داخل فيما سبق بِ 

ا مــا ولــد يبني أن أبويــه غــري ،يت ولــدت مجعــاء مث جــدعتوأيضــا فتمثيلــه ذلــك بالبهيمــة الــ
    .عليه

   .هذا خيالف)حنفاء عبادي إني خلقت(:وقوله)على هذه الملة(:وأيضا فقوله
 إىل اجنينًـ كـان حـني مـن فإنه،اإلنسـان أحـوال وسـائر الـوالدة حـال بني فرق فال وأيضا 

 علـــى بكوـــا الـــوالدة صفتخصـــي اهللا علـــم يف ســـبق مـــا على،أحوالـــه مـــن لـــه ايـــة ال مـــا
 فيــه الــروح نفــخ قبــل الصــحيح أنــه يف ثبــت وقد،خمصــص بغــري ختصــيص القــدر مقتضــى
 علــى الــروح فيــه يــنفخ مولــود كــل :قيــل فلو،ســعيد أو وشــقي وعملــه وأجلــه رزقــه يكتــب
  .اهـ.)الكتابة بعد هو النفخ أن مع املعىن ذا أشبه لكان الفطرة

هـــي البـــداءة : وقـــال آخـــرون  ):(٤/٢٢٤"(القـــدير فـــتح"و قـــال الشـــوكاين رمحـــه اهللا يف  
اليت ابتدأهم اهللا عليها فإنه ابتدأهم للحياة واملوت والسـعادة والشـقاوة والفـاطر يف كـالم 
العرب هو املبتدئ وهذا مصري من القائلني به إىل معىن الفطرة لغة وإمهـال معناهـا شـرعا 

الشـرع وال ينـايف ذلـك ورود الفطـرة  واملعىن الشرعي مقدم على املعىن اللغوي باتفاق أهل
��p��o}��:ا ا املعىن اللغـوي كقولـه تعـاىل يف الكتاب أو السنة يف بعض املواضع مرادً 

��s��r��qz ]اهـ.)أي خالقهما ومبتديهما:]١: فاطر.  
األدلـة الـيت  ة اإلسـالم و هـو قـول اجلمهـور ، إذ أنبالفطر  أن املراد�:القول�الراجح �

 ا صاستدل ا أن صرحية الداللة على حيحةوا اإلسالم  الفطرة املقصود.  
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إثبــات حيحة باعتبــار التوافــق علــى صــ الــيت مــرت معنــا بقيــة األقــوالومــع ترجيحنــا هلــذا ف
مثـل قـول والرد على القدرية بل إن بعضها يوافق القول الذي مال إليه اجلمهـور ،  القدر

دم مـن الميثـاق قبـل أن يخرجـوا إلـى أن الفطرة هي ما أخذ اهللا من ذريـة آ (من قال
،ففيه إثبات أن الذرية مقرون باهللا تعاىل قبل أن يولدوا و مفطورون على ذلـك )١()الدنيا

  . ، وهذا حيقق القول الراجح 
ا القول حيقـق القـول األول هذ):(٨/٣٦٢"(تعارض العقل والنقل"قال شيخ اإلسالم يف 

هــي املعرفــة بــاهللا و اإلقــرار بــه ، وفيــه زيــادة أن  يف أن كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة الــيت
ــر فطــرة (ذلــك كــان قــد حصــل هلــم قبــل الــوالدة،حني اســتخرجوا مــن صــلب آدم،وقــد فس

   .اهـ.)يف احلديث بذلك ) اهللا
، فإنـه ال مينـع  )٢()بأنهـا االبتـداء بالشـقاوة و السـعادة(و هكذا قـول مـن فسـر الفطـرة 

ما كان و مـا يعلم عد ذلك ،فإن اهللا رأ عليه التغري بسالم مث طأن يكون قد ولد على اإل
  .)٣(يكون وما مل يكن إذا كان كيف يكون ،فيعلم أنه يولد سليماً مث يتغري

إال أـا تـؤدي إليـه  لفطرة وإن كان ظاهرهـا خـالف مـا رجحنـايف معىن ا فاألقوال املنقولة
 .و اهللا أعلم .وحتققه

�     �     �� �
�جيح��دعائم �Dيليو عمدتنا يف ترجيح هذا القول ما :ال:   
 .)٤(بالفطرة اإلسالم ة و داللتها الصرحية يف أن املقصوداألدل صحة •

                                                           

  .و هو القول اخلامس  - ١
  .القول السابع  - ٢
 ).٨/٣٦٢"(درء تعارض العقل والنقل"انظر  - ٣
 )- ١٧/ص(انظر  - ٤
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ـــه  تفســـري • بـــأن املـــراد  الصـــحابة لـــذلك احلـــديث ، و مـــنهم أبـــو هريـــرة رضـــي اهللا عن
بذلك ، أدرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم أعلم مبا مسعوا من األسالم ، ف الفطرة

ا شــاهدوه مــن القــرآن ، واألحــوال الــيت اختصــوا ـا ، وملــا هلــم مــن الفهــم التــام و العلــم ملـ
 . )١(الصحيح ،السيما علماؤهم وكرباؤهم

ألنــــه ) أو يســــلمانه(، ومل يقــــل )فــــأبواه يهودانــــه أو ينصــــرانه أو ميجســــانه(أن قولــــه  •
 .سببه الوالدان كان   مفطور على ذلك ، وأن تغري الفطرة 

فعلــم أن التغيــري مث جتــدع ، ذلــك بالبهيمــة الــيت تولــد جمتمعــة مــع اخللــق يف ه شــب  هأنــ •
 .وارد على الفطرة السليمة اليت يولد العبد عليها 
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  . للشيخ اإلسالم رمحه اهللا " مقدمة  يف أصول التفسري" انظر  - ١
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� �
  :مع&%�الختان��-١

  . اصطالحي اآلخر و ، لغوي أحدمها:   معنيان للختان إن
 خـــنت: ((  -"خـــنت" مـــادة-)٤/٢٦"( العـــرب لســـان" صـــاحب قـــال :أمـــا�معنـــاه�@ـــي�اللغـــة�

 اخلنت:  قيل و خمتون هو و ، اخلتانة و اخلتان اإلسم و ختناً، خيتنها و خيتُنها اجلارية و الغالم
  . سواء ذلك يف األنثى و الذكر ، املختون:  واخلتني للنساء، اخلفض و للرجال

 اإلعـذار: لقطعهـا يقـال و ، املـرأة نواة من القطع وموضع ، الذكر يف اخلنت موضع:  اخلتان و
  . اخلفض و
  . اهـ.)) القطع:  الختان أصل و

 قصـوراً  يعـد فهـذا ،)١(فقـط الغـالم ذكـر من القطع موضع على اخلتان لفظ إطالق أما : قلت
 الختنـــان التقــا إذا(:-ســلم و عليــه اهللا صــلى – اهللا رســـول قــول ويــرده ، أهلــه عنــد احلــد يف

  .احلديث)الغسل وجب
  .اهـ)املرأةاملراد ذه التثنية ختان الرجل و ): (١/٣٩٥"(الفتح"يف  قال احلافظ

 اجلاريــة وفــرج ، الغــالم ذكــر مــن القطــع موضــع مهــا): (( ٢/١٠"(النهايــة"يف األثــري ابــن قــالو 
  .اهـ.))
 ، للرجــال اإلعـذار: لقطعهمـا يقـال فهـذا ، للنسـاء واخلفــض ، للرجـال اخلـنت: القائـل قـول أمـا

" اللسـان" وصـاحب ،) ٢/١٠"(النهايـة" يف األثـري ابـن ذلـك علـى نبه كما ، للنساء واخلفض
  . -آنفاً  معك مر  قد و-)٤/٢٦(
"  املـــودود حتفـــة" يف القـــيم ابـــن العالمـــة بيـــان وأحســـن  عبـــارة بـــأوجز  كلـــه هـــذا خلـــص لقـــد و
  اخلتان أن :املقصود و(:قال حيث،)١٠/٣٤٠"(الفتح" يف احلافظ وقبله) ٢٥٨/ص(

                                                           
  .) ٢/٢٤٥" (معجمه"ع ابن فارس يف وهذا صني - ١
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  . القطع بعد تبقى اليت اجللدة وهي:  للمحل اسم 
  .  اهـ.)) ا يستاك اليت لآللة اسم فإنه السواك هذا ونظري اخلاتن فعل هو و:  للفعل اسم و

 مـن خمصـوص بعض قطع): ((١٠/٣٤٠" (الفتح" يف احلافظ قال :أما�معناه�@ي�Yصط�ح�
  . اهـ))خمصوص عضو
  . اجلارية فرجو  الغالم لذكر شامل" خمصوص عضو" وقوله  :قلت

 اللغـة يف اخلتـان إن حيـث ، فظـاهر االصـطالحي املعـىن و اللغـوي املعـىن بـني املناسـبة وجـه أما
  . مطلق وخصوص عموم فبينهما خمصوص قطع اصطالحاً  و  قطع كل يعم
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  :عليهالختان�من�س2ن�الفطرة�ال�01فطر�هللا�الناس�

� �

���m�X�W������¦��¥��¤�§¨��¯��®��¬���«��ª��©°������³��²��±

´µ����¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸��¶l ]٣٠: الروم.[  
 شــريك ال وحــده اهللا عبــادة وهــو حنيفــاً  الوجــه إقامــة علــى عبــاده فطــر أنــه ســبحانه اهللا فــأخرب

  .غيريهاوت بإفسادها ال تقريرها و الفطرة بتكميل بعثوا آخرهم إىل أوهلم من مجيعاً  والرسل،له
فطــرة متعلقــة بالقلــب وأخــرى متعلقــة  قســمني إىل الفطــرة القــيم ابــن احملقــق اإلمــام  قســم قــد و

   بالبدن
  : فطرتان الفطرة و) : (( ٢٩٦/ص"(املودود حتفة" يف اهللا رمحه قال
 هـذه وهـي عمليـة  فطـرة و سـواه، مـا علـى إيثاره و وحمبته  اهللا معرفة وهي بالقلب تتعلق فطرة

 متـــد منهمـــا كـــل و البـــدن تطهـــر الثانيـــة و ، القلـــب تطهـــر و الـــروح تزكـــي األوىلفـــ ، اخلصـــال
 شــاء إن– الســابع الفصــل يف ســنذكره ملــا اخلتــان البــدن فطــرة رأس كــان و تقويهــا و األخــرى

  . اهـ.)) -اهللا
 هريـرة أيب حديث من )١(الصحيحني يف جاء ما ا ويفسر اآلية هذه معاين بعض يبني مما  و
 َواِالْسـِتْحَداُد، الِختَـاُن، «:  -وسـلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول قال: قال -نهع اهللا رضي–

 اِرِب، َوَقصاآلبَاطِ  َونـَْتفُ  اَألْظَفاِر، َوتـَْقِليمُ  الش «  
  احلديث . .. » - اْلِفْطَرةِ  ِمنَ  َخْمسٌ  َأوْ  - َخْمسٌ  اْلِفْطَرةُ «:و يف روايٍة 

 هلـــــذا ذكـــــره بعـــــد-)٢٦٨/ص"(املـــــودود حتفـــــة"يف -اهللا رمحـــــه-القـــــيم ابـــــن احملقـــــق اإلمـــــام قـــــال
 الفطــرة مــن اخلصــال هــذه كانــت وإمنــا ، الفطــرة خصــال رأس الختــان فجعــل : ((-احلــديث

                                                           
 .) ٥٠رقم(، ومسلم ) ٥٨٩١رقم(البخاري - ١
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 الـيت الكلمـات مـن هـي و إبـراهيم ا أمر اخلصال هذه و إبراهيم ملة احلنيفية هي الفطرة ألن
 حــديث مــن  اهللا رمحــه )١(أمحــد اإلمــام مســند ويف: ((  اهللا رمحــه قــال أن إىل...ــن  ربــه ابــتاله
 ِمـنَ  ِإن (( : -وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول  قال:  قال -عنه اهللا رضي– ياسر بن عمار

ــــَرِة، ــــَرُة، َأوِ  اْلِفْط ــــاُق، اْلَمْضَمَضــــُة، اْلِفْط ــــص  َواِالْسِتْنَش ــــاِرِب، َوَق ــــَواُك، الش َوتـَْقِلــــيمُ  َوالس 
ِبِط، َونـَْتفُ  اْلبَـَراِجِم، َوَغْسلُ  اْألَْظَفاِر،   )).َواِالْنِتَضاحُ  َواِالْخِتَتاُن، َواِالْسِتْحَداُد، اْإلِ

 يألفهــا الــيت املســتقذرة الفضــالت أخــذ و النظافــة و الطهــارة يف الفطــرة خصــال اشــرتكت قــد و
 الفصـــل يف عليـــه ســـتقف اختصـــاص و اتصـــال بالغرلـــة لـــه و آدم بـــين مـــن وجياورهـــا  الشـــيطان

  . -اهللا شاء إن– السابع
 شـعار اخلتـان و فـاحلج حنيـف هوف اختنت و حج و صلى من:  السلف من واحد غري قال و

  .اهـ.))عليها الناس فطر اليت اهللا فطرة هي و احلنيفية
 تأمـل ملـن و ، عليهـا النـاس ُفِطـر الـيت فطـرةال مـن ُمكمـالت اخلتـان أن لنـا يتبـني ـذا و  � 

 علــى الشــواهد أكــرب مــن وهــذا ، كماهلــا و الشــريعة  حماســن  نمــ اخلتــانأن  رأى التأمــل حــق

                                                           
٣٠/٢٦٨(  - ١.(  

رقــــم "(مســــنده"، و الطيالســــي يف )١/٨٨"(لكــــربىا"، والبيهقــــي يف)٢٩٤رقــــم "(ســــننه"ابــــن ماجــــة يف أخرجــــه
،وابـــــــن أيب شـــــــيبة )٢/١٦٦" (مشـــــــكل اآلثـــــــار"والطحـــــــاوي يف، )١/١٩٧"(مســـــــنده"، وأيب يعلـــــــى يف) ٢٧٢

ثـََنا َعِلــي بْــُن زَيْــدٍ ]بــن ســلمة[كلهــم مــن طريــق َمحــادٌ ) ١/١٧٨"(مصــنفه"يف َعــْن َســَلَمَة بْــِن ]بــن جــدعان[، َحــد ،
   .مرفوعاً  ْبِن يَاِسٍر، َعْن َعماِر ْبِن يَاِسرٍ ُحمَمِد ْبِن َعماِر 

  :فيه ثالث علل .  إسناده ضعيف جًدا: قلت
  " .التقريب)"ضعيف(بن جدعان  َعِلي ْبُن زَْيدٍ / ١
  " .التقريب) "جمهول( َسَلَمَة ْبِن ُحمَمِد ْبِن َعماِر ْبِن يَاِسرٍ / ٢
ـــــ/ ٣ ه عمه شـــــيئاً . ار بـــــن ياســـــر االنقطـــــاع بـــــني ســـــلمة بـــــن حممـــــد ة جـــــدالتـــــاريخ "فإنـــــه مل يســـــمع مـــــن جـــــد

 ).١/٣٣٧"(اروحني) ."٤/٧٧"(الكبري
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فلــه احلمــد و الشــكر .  ــم لطفــه و بعبــاده رمحتــه و وحكمتــه تعــاىل و ســبحانه الــرب كمــال
  .العظيم 
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4م 4ة�والسَّ ة�إبراهيم�عليه�الصَّ
َّ
ة�مل ة�الحنيفيَّ

َّ
باع�للمل ِ

ّ
  الختان�ات

  
 نبينــا وعلــى عليــه– إبــراهيم ملــة احلنيفيــة امللــة باتبــاع آيــة مــا غــري يف ســبحانه ربنــا اأمرنــ لقــد ♦

 ويف ، واهلدايــــة الرشــــد اتباعهــــا ،ففيائع الســــماويةشــــر ال أصــــل هــــي والــــيت ،-والســــالم الصــــالة
  . عياًذا باهللا تعاىل والغواية الكفر سواها ابتغاء و عنها اإلعراض

mX�Wa���`������_���~��}��|{��z��y����e���d��c��������bl�]آل عمـــــــــــــــــــران :
٩٥[ .  

  وجـــــــل و قـــــــال عـــــــز:�m����������k��j���i��h��g��f��e��d��c��b��a���`

��r��q����������p��o��n��mll ]١٢٥: النساء[.   

��m�X�W��������������~��}��|{���z��y��x��w��v��u��t������s��r��q��p

��¢��¡l� ]١٦١: األنعام[ .  

: يونس[ ��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Æ��Å��Äz}�:  سبحانه قال و
١٠٥[ .  

��z��y��x�����w��v��u}��������|{��~��_�������`����a}�:  جــل وعــالَ  قــال و
��bz��� ]١٢٣: النحل.[  

¤��¥��¦�������§¨��©����ª»���¬��®��¯°��±��}��: ســــــــبحانه و تعــــــــاىل قــــــــال و

��½�������������¼��»��º��¹��¸��¶��µ´����³��²��¿��¾z]الــــروم :
٣٠  .[  
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 ســبحانه اهللا أنعــم مبــا اإلخبــار و وحــده هللا العبوديــة إخــالص اآليــات هــذه تضــمنت لقــد �
 إبـراهيم أبينـا ملـة القـيم الـدين هـو الـذي املسـتقيم صـراطه إىل باهلدايـة عباده من شاء من على

  . -التسليم أزكى و الصالة أفضل نبينا على و عليه –
 أن علـــى يـــدل كلـــه والقـــرآن): (( ٥/١٨٠"(الرســـائل جـــامع" يف كمـــا اإلســـالم شـــيخ قـــال

  . الشرك من البراءة و وحده اهللا عبادة أنها و إبراهيم ملة هي الحنيفية
 فيهـا يـدخل وال ، احلنيفيـة يف يـدخل وذلـك ، شـرعه و به أمر مبا تكون إمنا سبحانه عبادته و

 فــإن ، األنبيــاء ــا يــأمر مل عبــادات والنصــارى اليهــود ابتــدَعَ  كمــا ، العبــادات مــن ابتــدع فيمــا
 بـدل مـن خبـالف ُحَنفـاء كـانوا اتـبعهم مـن و إسـرائيل بـين أنبياء من غريمها و عيسى و موسى
 لــه خملصــني يعبــدوه أن غــريهم و الكتــاب أهــل اهللا أمــر قــد و  احلنيفيــة عــن خــارج فإنــه ديــنهم
  .اهـ.)) البينة جاءم ما بعد من وتصرفوا فبدلوا ، حنفاء الدين

) ١/٤٤١"(تفسريه"يف جرير ابن ذكرها، احلنيفية معىن يف السلف عبارات اختلفت لقد و ♦
  . عنها والكالم بسطها موطن هذا وليس وغريمها) ١/٤١٩(كثري وابن ،
 يف قتــادة عــن جــاء مــا "احلنيفيــة"و الــيت فســروا ــا  الســلف عــن املــأثورة املعــاين  متلكــ مــن و

 و اهللا حـرم ما والخاالت  والعمات البنات و األمهات تحرم و انالخت الحنيفية(( : قوله
  .)) .المناسك

 بـن العبـاس انبـا حيـي بـن حممـد حـدثنا:  قـال) ١٠٦٢٣رقـم"(تفسريه" يف حامت أيب ابن أخرجه
  فذكره. قتادة عن سعيد عن زريع ثنا الوليد

ـــــــــــر ابـــــــــــن أخرجـــــــــــه و ـــــــــــم" (تفســـــــــــريه" يف جري  الـــــــــــدر"يف الســـــــــــيوطي ذكـــــــــــره و).٣٨٠٧٢رق
  ).١/٢٩٤"(ملنثورا
  )١/٢٩٤"(املنثور الدر" يف كما معمر قول هو و



 
٤٥ 

 أول ألنــه ، احلنيفيــة إبــراهيم ديــن مســي إمنــا:  آخــرون قــال و) : ((٢/٥٩٣:(جريــر ابــن وقــال 
ــِنتَ  َمــنِ  َفُكــل : قــالوا. عليــه بعــده مــن فاتبعــه ، اخلتــان للعبــاد ســن  مــن ــانِ  َســِبيلِ  َعَلــى اْخُت  اْخِتَت

ْسـَالِم، ِمـنَ  ِإبـْـرَاِهيمُ  َعَلْيـهِ  َكـانَ  َمـا َعلَـى ُهوَ فَـ  ِإبـْرَاِهيَم،  َوقَـالَ . ِإبـْـرَاِهيمَ  ِملـةِ  َعلَـى نَـْيـفٌ ح فـَُهـوَ  اْإلِ
 ِدينَـهُ  اْلُمْخلِـصُ : قـَـْوهلِِمُ  َعلَـى فَاْحلََنِيَفـةُ  ُخمِْلًصـا، ِإبـْـرَاِهيمَ  ِملـةَ  بَـلْ  َحِنيًفـا، ِإبـْرَاِهيمَ  ِملةَ  َبلْ : آَخُرونَ 

 ثـََنا َذِلكَ  قَالَ  َمنْ  ذِْكرُ  َوْحَدهُ  هِ لِل دُ  َحدـِل، بْـنُ  َأْمحَدُ  ثـََنا: قَالَ  احلَُْسْنيِ، ْبنُ  ُحمَمثـَنَـا: قَـالَ  اْلُمَفض 
ــدي  َعــنِ  َأْســَباٌط، ِبــعْ {: " الســةَ  َواتــرَاِهيمَ  ِمل ــا ِإبـْ ــالَ "  ُخمِْلًصــا: يـَُقــولُ  ]١٢٥: النســاء[} َحِنيًف  َوَق
ْسَالُم، اْحلَِنيِفيةُ  َبلِ  :آَخُرونَ  َها فَاْستَـَقامَ  ِملِتهِ  ِيف  بِِإبـْرَاِهيمَ  ائْـَتم  َمنِ  َفُكل  اْإلِ   )).ُحنَـْيفٌ  فـَُهوَ  َعَليـْ
 علـــم هـــو(  اخلتـــان أن اهللا رمحـــه القـــيم ابـــن احملقـــق اإلمـــام قـــول حقيقـــة يـــدرك ـــذا و :قلـــت 

  ) ١٦٢/ص" (ودودامل حتفة))" -السالم عليه– إبراهيم ملة يف للدخول
  . فأخطأ بعضهم إليه ذهب كما  مطلقاً  احلنيفية هو وليس

 ِعْنــِدي اْلَحِنيــفُ : ((قــال حيــث) ٥٩٤-٢/٥٩٣"(تفســريه"يف جريــر ابــن القــول هــذا رد وقــد 
َراِهيمَ  ِدينِ  َعَلى اِالْسِتَقاَمةُ  ُهوَ   اْلبَـْيتِ  َحج  َكاَنتْ  وْ  اْحلَِنيِفيةَ  َأن  َوَذِلكَ . ِملِتهِ  َعَلى َواتـَباُعهُ  ِإبـْ

 اللهُ  نـََفى َوَقدْ  ُحنَـَفاَء، َكانُوا الشْركِ  َأْهلِ  ِمنْ  اْجلَاِهِليةِ  ِيف  َحيُجونَهُ  َكانُوا الِذينَ  َيُكونَ  َأنْ  َلَوَجبَ 
: عمـران آل[}اْلُمْشـرِِكنيَ  ِمـنَ  َكـانَ  َوَما ُمْسِلًما َحِنيًفا َكانَ  َوَلِكنْ {: ِبَقْولِهِ  َحتَنـًفا َذِلكَ  َيُكونَ  َأنْ 

 اْليَـُهــودُ  َيُكــونَ  َأنْ  َلَوَجــبَ  اْخلَِتــانُ  ِهــيَ  َكانَــتْ  لَــوْ  اْحلَِنيِفيــةَ  ِألَن  اْخلَِتــاِن؛ ِيف  اْلَقــْولُ  َفَكــَذِلكَ ] ٦٧
�¢��£��������¤��¥��¦��§��¨��©����������m: :ِبَقْولِــــهِ  َذلِــــكَ  ِمــــنْ  اللــــهُ  َأْخــــَرَجُهمُ  َوقَــــدْ  ُحنَـَفــــاَء،

��±��°��¯�������®��¬��«��ªl ]٦٧:آل عمران .[  
 مــن وصــفنا مــا هــو ولكنــه ، وحــده البيــت حــجّ  ال و اخلتــان ليســت احلنيفيــة أن إذن صــح  فقــد

  .اهـ.)فيها به ئتماماإل و عليها اتباعه و إبراهيم ملة على اإلستقامة
  

�          � �  
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  : -عليه�الس4م- براهيمالختان�من�الكلمات�ال�01ابت�ى�هللا�A*ن�نبيه�إ�-٤

  
 و عليـه فرضها فرائض -السالم عليه– إبراهيم وخليله لنبيه سبحانه اهللا اختبار كان لقد  ♦
  .له اختباراً  و منه امتحاناً  ن العملب فكلفه إليه أوحاهن اليت الكلمات و هي  به أمر أمر

  ]١٢٤: البقرة[��z���y���x����w���v��u �z}:قال سبحانه وتعاىل
 يف جريـــر ابـــن ذكرهـــا أقـــوال مثانيـــة علـــى الكلمـــات هـــذه تعيـــني يف املفســـرون اختلـــف قـــدل و
  .)١/١٨٢" (والعيون النكت" يف واملاوردي ،) ٢/٤٩٨"(تفسريه"
 ابـــــــن قـــــــواه و) ٢/٥٠٦"(تفســـــــريه"يف جريــــــر ابـــــــن حنــــــى إليـــــــه مـــــــا هـــــــذا يف الصــــــواب أن إال 

، أنه جـائز أن تكـون  )١/٢٠٥"(القرآن معاين"يف الزجاج إسحاق أبو ونصره) ١/٢٤١(كثري
مجيـع مـا ذكـره املفسـرون، وجـائز أن تلك الكلمـات الـيت امـتحن اهللا ـن إبـراهيم عليـه السـالم 

  .يكون بعضها 
 عــز – اهللا إن: يقــال أن عنــدنا القــول مــن ذلــك يف الصــواب و(:( -اهللا رمحــه– جريــر ابــن قــال
 يعمـل أن وأمره  إليه حاهنأو  بكلمات خليله إبراهيم اخترب أنه عباده أخرب -وجل  ـن فعمـل 
 ن و  أخرب كما أمتهن  فعل أنه عنه ثناؤه جل.  
 وجـائز ، الكلمـات تأويـل يف قولـه ذكرنـا مـن ذكـره مـا مجيـع الكلمـات تلـك تكون أن جائز و
 فعمــل ذلــك بكــل بلغنــا فيمــا امــتحن كــان قــد عليــه اهللا صــلوات إبــراهيم بعضــه،ألن  تكــون أن

  .اهـ.))فيه عليه الواجب أمره و اهللا بطاعة فيه به،وقام
 ــا قــام و -والسـالم الصــالة عليـه- إبــراهيم خليلـه ــا اهللا ابتلـى الــيت األوامـر تلــك مـن و �
  . تانباالخت األمر ، قيام أحسن على
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 عليــــه اهللا صــــلى– النــــيب  أن -عنــــه اهللا رضــــي-هريــــرة أيب عــــن )١("الصــــحيحني" يف جــــاء فقــــد
َراِهيُم َعَلْيِه السَالُم َوُهَو اْبُن َثَمانِيَن َسَنًة بِالَقدومِ اْختَ « : قال -وسلم   »َتَن ِإبـْ
 عاهـــد ملـــا -وجـــل  عـــز – اهللا فـــإن) : ((١٦٢/ص" (املـــودود حتفـــة"يف اهللا رمحـــه القـــيم ابـــن قـــال

 تكـــون أن و ، كثـــرية لشــعوب أبـــاً  يكـــون أن وعــده ، إمامـــاً  للنـــاس جيعلــه أن وعـــده و إبــراهيم
 عالمــة نســله بــني و بينــه جاعــل أنــه وأخــربه ، نســله يكثــر أن و ، صــلبه مــن امللــوك و األنبيــاء
 علــم ،فاخلتــان أجســادهم يف ميســماً  هــذا عهــدي ويكــون ، مــنهم مولــود كــل خيتنــوا أن العهــد

ـــه تـــأول مـــن لتأويـــل موافـــق وهـــذا ، إبـــراهيم ملـــة يف للـــدخول ��m��lk��j}�: تعـــاىل قول

q��p��o��n �z ـاه.))اخلتان على  .  
 ال إبــــراهيم ملــــة مــــن واخلتــــان الشــــارب قــــص) : ((٢١/٥٨"(التمهيــــد"يف الــــرب عبــــد ابــــن قــــال

  .اهـ))ذلك يف خيتلفون
  :  -السالم عليه- إبراهيم ا اهللا ابتلى اليت الكلمات من تانتخاال بأن القائلون و �

 ـن ابتلـي الـيت الكلمـات عـن كالمه ضمن ذكره فقد -عنهما اهللا رضي-عباس ابن -١

  . عشر هي و إبراهيم
أخربنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن  ) :١/٧٥"(تفسريه"قال عبد الرزاق رمحه اهللا يف 

مخـــس يف : ابـــتاله اهللا بالطهـــارة :قـــال��z���y���x����w���v��u �z}�:ابـــن عبـــاس
  .الرأس، ومخس يف اجلسد

  .سقص الشارب، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق الرأ: يف الرأس
تقليم األظفار، وحلـق العانـة، واخلتـان، ونتـف اإلبـط، وغسـل أثـر الغـائط والبـول : ويف اجلسد 

  ).باملاء
                                                           

 ) .٢٣٧٠(، ومسلم ) ٣٣٥٦رقم (البخاري - ١
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 جريــــــــــــر وابــــــــــــن ،) ١/١٤٩( والبيهقـــــــــــي ،) ٢/٢٦٦"  (املســــــــــــتدرك" يف احلــــــــــــاكم أخرجـــــــــــه
 ابـــن عـــن معمـــر عـــنكلهـــم ) ١/٢١٩"(تفســـريه" يف حـــامت أيب وابـــن ،) ٢/٤٩٩"(تفســـريه"يف

  .  عباس ابن عن أبيه عن طاوس
 الـوادعي اإلمـام أقـره و ، الـذهيب عليـه وسـكت ،)الشيخني شرط على صحيح(:  احلاكم قال
  ).٣/١٢٤" (الذهيب عليها سكت اليت احلاكم ألوهام تتبعاته" يف كما

 بعضـــها ذكـــر ويف ، احلـــديث)الفطـــرة مـــن عشـــرة: ( لفظـــه و عائشـــة عـــن مرفوعـــاً  جـــاء قـــد و
  ).٢٦١رقم( مسلم وأخرجه. هنا عما اختالف

  : رضي اهللا عنه  قتادة - ٢
 سـليمان حـدثنا قـال، بشـار بـن حممد حدثنا) : ٢/٥٠٠"(تفسريه"قال ابن جرير رمحه اهللا يف 

 :قـال )بكلمـات ربـه إبـراهيم ابتلـى وإذ( :قولـه يف قتـادة حـدثنا قـال، هـالل أبو حدثنا قال،
 ،وتقليمالشــارب وقــص والســواك، والــدبر، القبــل وغســل العانــة، وحلــق بالختــان، ابــتاله

  ).خصلة ونسيت: هالل أبو قال. اإلبط ونتف األظافر،
كمــا يف ) صــدوق فيــه لــني (، وأبــو هــالل هــو حممــد بــن ســليم الراســيب ســنده حســن :قلــت 

   "التقريب"

  :رمحه اهللا  الشعبي -٣

 عــن إســحاق، أيب بــن يــونس عــن قتيبــة، بــن َســلم حــدثنا):١/٥٠٥"(تفســريه" يفقــال الطــربي 
  .الختان منهن :قال )بكلمات ربه إبراهيم ابتلى وإذ( :الشعيب

 إســحاق، أيب بــن يــونس حــدثنا قــال، واضــح بــن حيــىي حــدثنا قــال، محيــد ابــن و حــدثنا: قــال
  .مثله فذكر يقول، الشعيب مسعت: قال



 
٤٩ 

 إســحاق أيب بــن يــونس حــدثنا قــال، أمحــد أبــو حــدثنا قــال، إســحاق بــن أمحــد وحــدثنا: قــال 
 )بكلمـات ربـه ابتلـى إبـراهيم وإذ( :اهللا قـول عـن حاقإسـ أبـو وسأله - الشعيب مسعت قال،

  .)إسحاق أبا يا الختان، منهن :قال –
 يـونس عـن وكيـع عن) ١١/٥٢١"(مصنفه"يف شيبة أيب وابن ،) ١/٢٨٤"(تارخيه"يف وأخرجه 
  .به

  :  رمحه اهللا احلسن أبي بن احلسن -٤

 عليـة ابن حدثنا قال، اهيمإبر  بن يعقوب حدثين )٢/٥٠٥"(تفسريه"قال الطربي رمحه اهللا يف 
 ابـتاله:  قـال) فـأتمهن  بكلمات ربه إبراهيمَ  ابتلى وإذ( للحسن قلت : قـال رجاء أيب عن

 ، عنـــه فرضـــي بالشـــمس وابـــتاله ، عنـــه فرضـــي بـــالقمر وابـــتاله ، عنـــه فرضـــي بالكوكـــب
   .)).بالختان وابتاله ، عنه فرضي بالهجرة وابتاله عنه، فرضي بالنار وابتاله

  ). ٦/١٩٣"(تارخيه"يف عساكر ابن جهأخر 
 القمـر و والشـمس  بالكوكـب ابـتاله عليه، فصبر بأمر البتاله واهللا إي(( :  بلفظ جاء و

 و ابنـــه بـــذبح ابـــتاله و:  قـــال أن إلـــى... يـــزول ال دائـــم ربـــه أن عـــرف و ذلـــك فأحســـن
  .))ذلك على فصبر الختان
 ثنــا: قــال زريــع بــن يزيــد ثنــا: قــال ذمعــا بــن بشــر حــدثنا:  قــال) ٢/٥٠٥( جريــر ابــن أخرجــه
  .فذكره...:يقول احلسن كان:  قال قتادة عن سعيد

 قتـادة عـن شيبان طريق من) ٦/١٩٥"(تارخيه"يف عساكر وابن ،)١/٢٨٥"(تارخيه"يف وأخرجه
  .به
 وأيب ، والنخعـي ، الشعيب و ، وجماهد ، املسيب بن سعيد عن روي و:  حامت أيب ابن قال و

  . ذلك حنو لدج أيب و ، صاحل



 
٥٠ 

 يف الســــــــمعاين املظفــــــــر أيب و ، كثــــــــري ابــــــــن احلــــــــافظ مــــــــن كــــــــل وذهــــــــب :قلــــــــت ♦

 املعــىن هلــذا يشــهد أنــه) ١/٣٤٩"(الــوجيز احملــرر" يف عطيــة ابــن هكــذا ،و) ١/١٣٥"(تفســريه"
 مـــن -ملســـلم واللفـــظ -"الصـــحيحني" يف جـــاء مـــا -كثـــري ابـــن عبـــارة هـــي كمـــا- ويقاربـــه بـــل

: خمــس الفطــرة:  قــال -وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب عــن -عنــه اهللا رضــي هريــرة أيب حــديث
  .)). اإلبط ونتف ، األظافر وتقليم ، الشارب وقص ، االستحداد و الختان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٥١ 

  : -عليه�الص4ة�والس4م–أول�من�اختDن�إبراهيم��-٥

  
 ســـعيد بـــن قتيبـــة حـــدثنا): ٣٣٥٦رقـــم"(صـــحيحه"يف -اهللا رمحـــه– البخـــاري اإلمـــام قـــال  ♦
 -عنه اهللا رضي– هريرة أيب عن األعرج عن الزناد أيب عن القرشي الرمحن عبد بن مغرية ثناحد
 هـو و -السـالم عليـه– إبـراهيم اختـتن((  : -وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول قال:  قال
   ))بالقدوم سنة ثمانين ابن

  . سلمة أيب عن الرمحن عبد تابعه
  . -خمففة-بالَقُدوم:  قال و الزناد أبو حدثنا شعيب أخربنا اليمان أبو حدثنا
 بـن حممـد ورواه ، هريـرة أيب عـن عجـالن وتابعـه. الزنـاد أيب عـن إسحاق ابن الرمحن عبد تابعه

  .  )١(سلمة أيب عمروعن

  ).بالقُدوم( الدال ختفيف) ٢٣٧٠ رقم( مسلم رواه و :قلت

 و،-السالم عليه براهيمإ اختنت من أول أن احلديث هذا داللة من العلم أهل أخذ قد و �
 والقـــــــــــرطيب ،) ٢١/٥٩" (التمهيـــــــــــد" يف الـــــــــــرب عبـــــــــــد ابـــــــــــن علـــــــــــى ذلـــــــــــك اإلمجـــــــــــاع نقـــــــــــل

   .)٢/٣٥٣"(تفسريه"يف

                                                           

ٌد ِيف ُمْسَنِدِه  َأما ُمَتابـََعُة َعْبِد الرْحَمِن ْبِن ِإْسَحاقَ  ): (٦/٣٩٠" (الفتح"قال احلافظ يف  -  ١ فـََوَصَلَها ُمَسد
  . ِبْشِر ْبِن اْلُمَفضِل َعْنُه َوَلْفظُُه اْخَتَنتَ إِبـْرَاِهيُم بعد َما َمرْت بِِه َمثَانُوَن َواْخَتَنتَ بِاْلَقُدومِ َعْن 
  .قـُتَـْيَبةَ  رَِوايَةِ  ِمْثلَ  َعْجَالنَ  بن َعنِ  اْلَقطانِ  َحيَْىي  َعنْ  َأْمحَدُ  فـََوَصَلَها َعْجَالنَ  ُمَتابـََعةُ  َوَأما
 دِ  ِرَوايَةُ  اَوَأمرَْأسِ  َعَلى ِإبـْرَاِهيمُ  اْخَتَنتَ  َوَلْفظُهُ  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  ُمْسَنِدهِ  ِيف  يـَْعَلى أَبُو فـََوَصَلَها َعْمٍرو ْبنِ  ُمَحم 

 .اهـ.)اْخِتَتانِهِ  ِعْندَ  َنةً سَ  َمثَاِننيَ  بن َكانَ  أَنهُ  َعَلى الرَوايَاتُ  َهِذهِ  فَاتـَفَقتْ  بِاْلَقُدومِ  َواْخَتَنتَ  َسَنةً  َمثَاِننيَ 



 
٥٢ 

عليـه السـالم أول النـاس -كـان إبـراهيم  :و قد جـاء موقوفـاً عـن سـعيد بـن املسـيب أنـه قـال 
ضــــيف الضــــيف،و أول النــــاس اختــــتن،وأول النــــاس قــــص الشــــارب، و أول النــــاس رأى 

: فقـال . يارب يا رب ماهذا ؟ فقال اهللا تبارك و تعـالى وقـار يـا إبـرهيم : الشيب، فقال 
  .)١(رب زدني وقاراً 

                                                           

  .عن حيىي بن سعيد به ) ١٦٤٢رقم "(رواه مالك يف املوطأ -١
  ).٦٣٩٢رقم " (الشعب "البيهقي يف  -من طريقه-و

حــدثنا ســليمان بــن حرب،حــدثنا محــاد بــن زيــد، عــن : قــال) ١٢٥٠رقــم "(األدب املفــرد"ه البخــاري يفو أخرجــ
  .حيىي بن سعيد به 

حــدثنا ابــن منري،حــدثنا حيــىي بــن :قــال ) ٣٥٧٣٨رقــم (و )٣١٨٣١رقــم "(املصــنف"يبة يفو أخرجــه ابــن أيب شــ
  .سعيد به 

قــال كــان إبــراهيم أول النــاس (: حــدثنا عبــدة، عــن حيــىي بــن ســعيد بــه بلفــظ:قــال ) ٢٦٤٦٧(وأخرجــه بــرقم 
أضـــاف الضـــيف وأول النـــاس قـــص شـــاربه وقلـــم أظـــافره واســـتحد وأول النـــاس اختـــتن وأول النـــاس رأى 

  .)  شيب فقال يا رب ما هذا قال الوقار قال رب زدني وقاراً ال
  .عن حيىي بن سعيد به ) ٢٠٢٤٥رقم" (اجلامع"و أخرجه معمر يف 

فكل من مالـك و محـاد بـن زيـد و ابـن منـري و عبـدة و معمـر بـن رشـد مخسـتهم عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد 
  .بن املسيب موقوفاً عليه 

  . -رضي اهللا عنه– و قد جاء موصوًال عن أيب هريرة
 واقـد بـن اهللا عبـد ثنـا كثري بن حيىي بن حممد ثنا عروبة أبو ثناحد :فقال) ٤/١٩٤"(الكامل"رواه ابن عدي يف

 -وسـلم عليـه اهللا صـلى- النـيب أن هريـرة أيب عـن املسـيب بن سعيد عن سعيد بن حيىي عن سلمة بن محاد عن
 مــن وأول الشــيب رأى مــن وأول الشــارب صقــ مــن وأول الضــيف أضــاف مــن أول إبــراهيم إن ((: قــال
  .))سنة ومائة عشرين بن بقدومه اختتن من وأول األظافر قص

  .و هذا احلديث ذا اإلسناد يرويه أبو قتادة :قال ابن عدي
  ) .٦٨٤١رقم"(الشعب"البيهقي يف -من طريقه–و رواه 



 
٥٣ 

                                                                                                                                                                   

) تركـــوه:(قـــال البخـــاري فيـــه .  يف ســـنده عبـــد اهللا بـــن واقـــد و هـــو أبـــو قتـــادة احلـــراين. ضـــعيف جـــداً  :قلـــت 
، ويف موضــع )٥/٢٢١٩"(الكبــري التــاريخ) "منكــر احلــديث: (ر ،ويف موضــع آخــ) ٦٨/ص"(الضــعفاء الصــغري"

 ) .مرتوك"(التقريب"و قال احلافظ يف".ذيب التهذيب"كما يف  ) سكتوا عنه(آخر
حـــدثنا : قـــال) ١/٦٤"(لألوائـــا"ابـــن أيب عاصـــم يف أخرجـــه. و قـــد تـــابع ســـعيد بـــن املســـيب أبـــو ســـلمة  ♦♦♦♦ 

صـلى اهللا –قـال رسـول اهللا : ثنا سلمة بن رجاء عن حممد بن عمرو عن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة قـال يعقوب 
  ).أول من اختتن إبراهيم على رأس ثالثين و مائة سنة(: -عليه وسلم

  :ضعيف ، وفي سنده علتان : قلت 
، و )٦١٦"(الضـعفاء واملرتوكـني"النسـائي يف و هو ابـن محيـد بـن كاسـب قـال يعقوب شيخ ابن أبي عاصم/١

و ).٩/٢٠٩"(اجلـــرح والتعـــديل"، وضـــعفه أبوحـــامت كمـــا يف) لـــيس بشـــيء) :(٧/١٥١"(الكامـــل"ابـــن معـــني يف
  ) . صدوق رمبا يهم:(بقوله" التقريب"خلص أقواهلم احلافظ يف 

، وضـــعفه النســـائي  "اجلـــرح والتعـــديل)."لـــيس بشـــيء: (قـــال ابـــن معـــني .، وهـــو التيمـــي  ســـلمة بـــن رجـــاء/ ٢
سـلمة بـن رجـاء : ، وقـال ابـن عـدي )٨/٢٧٨"(الثقـات"،و ذكره ابن حبـان يف )٢٤٢"(الضعفاء واملرتوكني"يف

يهـــــا غـــــري مـــــا ذكـــــرت مـــــن احلـــــديث و أحاديثـــــه أفـــــراد و غرائـــــب و حيـــــدث عـــــن قـــــوم بأحاديـــــث ال يتـــــابع عل
  ) .غربصدوق ي"(بقوله" التقريب"وخلص أقواهلم احلافظ يف  ) ٣/٣٣١"(الكامل."

عنــــــد الطــــــرباين و قــــــد تــــــابع يعقــــــوب بــــــن محيــــــد يف ســــــلمة بــــــن رجــــــاء بــــــه أمحــــــد بــــــن عمــــــرو اخلــــــالل املكــــــي 
  ). ١/٣٦"(األوائل"يف

و تــــــابع حيــــــي بــــــن ســــــعيد يف ســــــعيد بــــــن املســــــيب موصــــــوًال إبــــــراهيم بــــــن أيب حيــــــي عنــــــد ابــــــن عــــــدي يف � 
 بــن أمحــد بــن ســوادة حــدثين حــدثنا حممــد بــن أيب علــي اخلــوازمي حــدثين عبــد اهللا: قــال ) ١/١٢٢"(الكامــل"

هـــارون بـــن آدم حـــدثنا حجـــاج عـــن ابـــن جـــريج عـــن إبـــراهيم بـــن أيب حيـــي عـــن حيـــي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن 
–أول مــن اختــتن إبــرهيم :(قــال -صــلى اهللا عليــه ســلم–عــن النــيب  -رضــي اهللا عنــه–املســيب عــن أيب هريــرة 

  ).  -عليه السالم
  ) .متروك(و هو  فيه إبراهيم بن أبي يحي. ضعيف جداً : قلت 

حـدثنا حممـد بـن حيـي بـن سـليمان املـروزي ،ثنـا عاصـم، ثنـا أبـو :قال ) ٤/١٨٣"(الكامل"و وراه ابن عدي يف 
كـان إبـراهيم أول (:قـال -صـلى اهللا عليـه وسـلم–أويس حدثين أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عـن النـيب 
   ) .م عاش بعد ذلك ثمانين سنةمن اختتن و هو ابن عشرين ومائة سنة،فاختتن بالقدوم ث

  ) .٨٦٣٩رقم"(الشعب"و من طريقه البيهقي يف



 
٥٤ 

                                                                                                                                                                   

صـدوق رمبـا يهـم " (التقريـب"، فعاصم بن علي و هو الواسطي أبـو احلسـن يف و هذا سند فيه ضعف: قلت 
. (  

  ) .صدوق يهم"(التقريب"و فيه أبو أويس و هو عبد اهللا بن عبد اهللا يف 
ــرَةَ  َأِيب  َعــنْ  اْألَْعــرَجِ  َعــنِ  الزنَــادِ  َأِيب  رَِوايَــةِ  ِمــنْ  اْلُمَوطــأِ  ِيف  َوَقــعَ  أَنــهُ ) ١١/٨٨" (الفــتح"و قــد ذكــر احلــافظ يف   ُهرَيـْ

 َذلِـكَ  بـَْعـدَ  َوَعـاشَ  بِاْلَقـُدومِ  َواْخَتَتنَ  َوِمائَةٍ  ِعْشرِينَ  بن َوُهوَ  اختتن من َأولُ  ِإبـَْراِهيمَ  َأن  ُهرَيـْرَةَ  َأِيب  َعَلى َمْوُقوفًا
  سنة  ثََمانِينَ 
و " التمهيـد"، وإال فـإين مل أقـف علـى هـذه الروايـة ال يف فإن كان كما قال فهو على شرط الصـحيح : قلت

  .فاهللا أعلم .يف غري هذه املصادرال و " إحتاف املهرة"و ال يف" التحفة"ال يف 
ــِق َأِيب أُ :  احلــافظ  مث قــال ــَماِك ِمــْن َطرِي ــَنِد َمْرُفوًعــا َوأَبُــو وروينــاه ِيف فـََوائِــد بــن الس َــَذا السِ نَــاِدَويْــٍس َعــْن َأِيب الز

  . أَُوْيٍس ِفيِه ِلنيٌ 
  :ن و للحديث شاهدي

  : حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص: األول
 أيب عــن املعــافري اهللا عبــد بــن حــي عــن وهــب ابــن وروى:( تعليقــاً )٢١/٦٧"(التمهيــد"ذكــره ابــن عبــد الــرب يف

 شـاربه قـص رجـل وأول اختـتن رجـل أول إبـراهيم أن :العـاص بـن عمـرو بـن اهللا عبـد عـن بلياحل الرمحن عبد
  )..عانته وحلق واستن أظفاره وقلم
، وقـال )٣/٢٧١"(اجلـرح والتعـديل)."أحديثـه منـاكري:(فيه حيـي بـن عبـد اهللا قـال أمحـد .  ضعيف جداً : قلت

  ) .٦/٢٣٥"(الثقات"حبان يفوذكره ابن ). فيه نظر) :(٣/٧٦"(تارخيه الكبري"البخاري يف
  حديث  أبي أمامة رضي اهللا عنه:الشاهد الثاني

 بْـنِ  َأْمحَـدَ  بْـنُ  ُحمَمـدُ  أَنـَْبأَ  ، اِإلْسَفرَايِيِين  ُحمَمدٍ  ْبنُ  احلََْسنُ  ْخبَـرَنَا: (قال) ٤٠٢١رقم"(مستدركه"أخرجه احلاكم يف 
ثـََنا ، اْلبَـــرَاءِ  ُســَلْيَمانَ  ْبــنُ  اْلُمَعــاىفَ  َحــد  اِينثـََنا ، اْحلَــر ــدُ  َحــد َســَلَمةَ  بْــنُ  ُحمَم  اِينِحيمِ  َعْبــدِ  َأِيب  َعــنْ  ، اْحلَــرالــر  اِيناحلَْــر ، 
ـــَماءِ  ِمـــنَ  َكـــف  طََلَعـــتْ :  قَـــالَ  ، أَُماَمـــةَ  َأِيب  َعـــنْ  ، اْلَقاِســـمِ  َعـــنِ  ، اْلَملِـــكِ  َعْبـــدِ  َأِيب  َعـــنْ  ِمـــنْ  ُأْصـــبُـَعْنيِ  بـَـــْنيَ  الس 
َها َتْدنُو ُمث  ، إِبـْرَاِهيمَ  رَْأسِ  ِمنْ  َتْدنُو َفَجَعَلتْ  بـَْيَضاءُ  َشْعرَةٌ  بِِعَهاَأَصا  ثُـم  ، َوقَـارًا اْشـَتِعلْ :  َوقَاَلتِ  ، رَْأِسهِ  ِيف  فَأَْلَقتـْ

  .ستدرك احلديث بطوله يف امل..)) َواْخَتَتنَ  َشابَ  َمنِ  َأولَ  وََكانَ  َتَطهرْ  َأنْ  ِإلَْيهِ  اللهُ  َأْوَحى
منكــــر : (علتــــه أبــــو عبــــد امللــــك وهــــو علــــي بــــن يزيــــد األهلــــاين ،قــــال البخــــاري فيــــه .  ضــــعيف جــــداً : قلــــت 

الرتمــــذي "علــــل"كمــــا يف) ذاهــــب احلــــديث:(، وقــــال يف موضــــع آخــــر) ٦/٣٠١"(التــــاريخ الكبــــري)."احلــــديث
  )الضعفاء واروحني"، وتركه النسائي يف"الكبري



 
٥٥ 

  �لة�ال�01اختDن�A*ا�إبراهيم�عليه�الس4م

 دال ختفيـف يف الـرواة اختلـف): ((١٨٣-٦/١٨٢" (املفهـم" يف القـرطيب العبـاس أبـو قال�
 يعين و التخفيف الرواة أكثر عليه فالذي ،  معناها يف أيضاً  واختلفوا ، تشديدها و) القدوم(

ــار آلــة:  بــه فســره و مشــدداً  بعضــهم رواه و النجــارة آلــة يف اللغــة أهــل أكثــر قــول وهــو ، النج 
 أيب عــن وُحِكــي ، بالســراة: قــال مــن ومــنهم ، بالشــام معــروف موضــع بأنــه:  اللغــويني بعــض
 يف رواه مــن و: قــال والــالم األلــف تدخلــه ال ، معرفــة مشــدد املكــان:  قــدوم:  اللغــوي جعفــر

 اجلمع و بالتشديد قدوم:  تقل ال السكيت ابن قال. خمففاً  – السالم عليه– إبراهيم حديث
  .قُدمٌ :

  :األعشى قال
اَهُبوُر�الُجُنو�������َد�حول_ن�يضرب�فيه�القُدمْ 

َ
  أقام�به�ش

  .خمفف موضع اسم: أيضاً  مالقدو  و وقالئص قلص: مثل ، قدائم:  القُدم مجع و
 ففيـه املوضـع بـه أريـد وإذا ، خمفـف فهـو اآللـة بـه أريد إذا القدوم أن أقواهلم من وحيصل: قلت

  . اهـ.)) املوضع و اآللة: احلديث يف بالقدوم يراد أن وحيتمل ، التخفيف و التشديد
ـــــار آلـــــة احلـــــديث يف املـــــراد أن الـــــراجح و : قلـــــت يشـــــارح ثـــــرأك رجحـــــه مـــــا هـــــذا و ، النج 

 ،-التخفيـف علـى مسـلم رواة اتفـاق نقـل و-) ١٥/١٢٢"(املنهاج"يف كالنووي. الصحيحني

                                                                                                                                                                   

عن سعيد بن حيي عن سعيد بـن املسـيب موقوفـاً  -لذين مر ذكرهم قبل أسطرٍ ا-و ذا يتبني أن رواية اخلسمة
عليــه أرجــح ممــن روى احلــديث موصــوالً ،فــاحملفوظ الوقــف علــى ســعيد بــن املســيب ، إال مــا ذكــره احلــافظ بــأن 

  .و اهللا أعلم .مالكاً رواه عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة موقوفاً عليه فله حكم الرفع 
  
 



 
٥٦ 

 يف واملبـاركفوري ،) ١٩/٣٧٧"(التوضـيح"يف امللقـن ابـن و ،) ٧/٦٤٦" (الفـتح" يف احلافظ و
  ) .٧/١٢٥"(الباري عون" يف خان حسن وصديق ،)٤/٦١"(املنعم منة"
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٥٧ 

  -عليه�الس4م–ن�ال�01اختDن�ف+*ا�إبراهيم�الّسِ 

    
 ، مضــت مــن عمــره ســنة مثـانني إبــراهيم عليــه الصــالة والســالم فيهـا اختــنت الــيت الســنّ  أمـا� 
 َســَنةً  َمثـَـاِننيَ  بــنا َكــانَ  أَنــهُ  َعَلــى الرَوايَــاتُ  َهــِذهِ  فَاتـَفَقــتْ ): ((٧/٣٩١" (الفــتح"يف احلــافظ قــال
ـَراِهيم َأن : (َمْرُفوًعـا حبَـان ابـن َوعنـد ُهَريـْـَرة أيب َعـن )١(اَمْوُقوفًـ اْلُمَوطإِ  ِيف  َوَوَقعَ  َتانِهِ اْختِ  ِعْندَ   ِإبـْ

 ُهوَ  اْلَقْدرَ  َهَذا فَِإن  )٢(َشْيءٌ  اْلَمْنتِ  ِمنَ  َسَقطَ  أَنهُ  َوالظاِهرُ  )َسَنةً  َوِعْشرِينَ  ِماَئةٍ  بن َوُهوَ  اختتن
 َسـِعيدٍ  بْـنِ  َحيْـَىي  َعـنْ  اْألَْوزَاِعـي  َطرِيـقِ  ِمنْ  الشْيخِ  ِألَِيب  اْلَعِقيَقةِ  ِكَتابِ  آِخرِ  ِيف  َوَوَقعَ  ُعُمرِهِ  ِمْقَدارُ 

                                                           
 . ما بني أيدينا من املصادرفيقف على هذه الرواية نمل  ناأن على - آنفاً – وقد سبق بيانه - ١
 يف - السقط وعزاه البن حبانمبينا ملا ذكره احلافظ رمحه اهللا من - قال العالمة األلباين رمحه اهللا  - ٢
! عند غري ابن حبان كذلك هذا مما ال دليل عليه، وادعاء السقط يرده أنه: فأقول: ( )-٥/١٣٣"(الضعيفة "

 طريق من الشيخ أليب"  العقيقة كتاب"  آخر يف ووقع"  :ومن هؤالء ما جاء يف متام قول احلافظ املذكور
".  سنة مثانني ذلك بعد وعاش: " وزاد مثله، موصوال املسيب بن سعيد سعيد عن بن حيىي عن األوزاعي

  ". أعلم واهللا سنة، مائيت عاش يكون فعلى هذا
  :مالحظتان الكالم هذا على ولي

  عساكر ابن رواية هي األوزاعي عن الشيخ أيب رواية أن أظن أنين :إحداهما
  .الشيخ أيب طريق غري من كانت وإن التخريج، هذا صدر يف املذكورة

  كالمه، به يشعر ملا خالفا الزيادة تلك أيضا فيها حبان ابن رواية أن :واألخرى
  .اهـ ).ومنكرةأ شاذة أا عرفت وقد. فتنبه

 اْلَمْرَوزِي  َوذََكرَ : (قال ) ٢٣/١٣٨"(التمهيد"و لعلها نفسها رواية املروزي اليت ذكرها ابن عبد الرب يف :قلت
ثـََنا َقالَ  الرْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َأْمحَدُ  اْلَولِيدِ  َأِيب  عنْ  اْألَْوزَاِعي  َحِديثَ  يـَْعِين -  رٍوَعمْ  أَبُو َأْخبَـَرِين  قَالَ  اْلَولِيدُ  َحد 

 بِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْبنِ  َحيَْىي  َعنْ  -اْألَْوزَاِعيهِ  َقاَل َرُسولُ  قَالَ  ُهرَيـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  اْلُمَسيى اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللَوَسل 
  .َسَنةً  َمثَاِننيَ  كَ َذلِ  بـَْعدَ  َعاشَ  ُمث  َسَنةٍ  َوِمائَةِ  ِعْشرِينَ  اْبنُ  َوُهوَ  إِبـْرَاِهيمُ  اْخَتَنتَ 

 .و يف سنده الوليد بن مسلم مدلس و قد عنعن 



 
٥٨ 

ــنِ  َســِعيدِ  َعــنْ  ــهُ  َمْرُفوًعــا َمْوُصــوًال  اْلُمَســيبِ  ْب  َهــَذا فـََعَلــى َســَنةً  َمثَــاِننيَ  َذِلــكَ  بـَْعــدَ  َوَعــاشَ  َوزَادَ  ِمثْـُل
 ِمـنْ  َوالثـاِين  نـُبُـوتِهِ  َمْبَدإِ  ِمنْ  ُحِسبَ  اْألَولَ  بَِأن  بـَْعُضُهمْ  َوَمجَعَ  َأْعَلمُ  َواللهُ  َسَنةٍ  َيتْ ِمائَـ  َعاشَ  َيُكونُ 
  .اهـ)َمْوِلِدهِ  َمْبَدإِ 
 مثـانني ذلـك بعـد عـاش و ، سـنة ومائـة عشـرين ابـن هـو و إبـراهيم اختتـان حديث أما : قلت
.  -تعاىل اهللا شاء إن– عليه مزيد ال مبا -اهللا رمحه-لبايناأل اإلمام ذلك بني كما منكر ،فهو
  ) .٢١١٢رقم"(الضعيفة" لزاماً  انظر
 و اختــنت إبــراهيم أن فيــه الــذي األول احلــديث بــني احلــافظ ذكرهــا الــيت اجلمــع مســألة أمــا  �
 لكـون ذلـك يتـأتى فـال ومائـة عشـرين ابـن هـو و اختـنت أنـه فيـه الـذي والثـاين ، مثـانني ابـن هـو
  . نكارته من علم ملا اآلخر يقاومه ال الباب فحديث ، الصحة يف متساويني غري ديثنياحل
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٥٩ 

  من�بعده�-عل+*م�الس4م-أخذ�\نبياء�و�الرسل�بسنة�إبراهيم

  
 ابن ذلك ذكر كما بسنته أخذوا -عليه السالم-بعد إبراهيم  من والرسل األنبياء وهكذا �

 يف حـــىت أتبـــاعهم و الرســـل يف بعـــده اخلتـــان اســـتمر  و((: قـــال حيـــث"املـــودود حتفـــة يف القـــيم
 حـرم و اخلنزيـر حلـم حـرم بأنـه تقـر كما جتحده ال و بذلك تقر النصارى و اختنت فإنه املسيح
  .اهـ.))  السبت كسب

 كمــا اخلتــان وأوجــب ، اختــنت املســيح و): ((١٤١/ص"(احليــارى هدايــة"يف اهللا رمحــه قــال و
  .اهـ)) املسيح قبل األنبياء و هارون و ىموس أوجبه

  

  إيراد�و�Uيجابة�عليه

  �.؟ خيتتنون تباعهمأ و األنبياء من -السالم عليه-إبراهيم قبل كان ما أو: قائل قال فإن �
  : وجهني من اإلشكال هذا على جياب:  قيل

 األخــذ ســوى، خيتتنــون كــانوا أــم لنــا يثبــت صــريح صــحيح نــص  هنــاك لــيس :الوجــه�\ول�

ونظــــائر هــــذه  ]٣٠: الــــروم[��ª��© z»���¬��®��¯}��: تعــــاىل قولــــه بعمــــوم
  . اخلتان منها اليت اخلصال -معنا مر  كما– الفطرة من وأن اآلية ،

  .،و هي اإلسالم كما تقدمو الفطرة اليت فطر عليها بين آدم مالزمة وليست مبكتسبة 
  :أثران اهلامشي حبيب بن وحممد ، األحبار كعب عن جاء أنه :الوجه�الثاني�

 خلـق: (( لفظه و" تفسريه"يف القرطيب نقله و عنه اجلوزي ابنرواه  فقد األحبار كعب أثر أما
 ، لوط،ويوســـــف ســـــام،و نــــوح،و إدريـــــس،و آدم،وشــــيت،و:  خمتـــــونني عشــــر ثـــــالث األنبيــــاء
  . اهـ)) -وسلم عليهم اهللا صلى– عيسى،والنيبّ  وشعيب،وسليمان،وحيي،و ، وموسى



 
٦٠ 

  :بما يلي  هذين الوجهين و قد رد على :قلت
عليــــه –األخــــذ بــــالعموم يتعــــارض مــــع اإلمجــــاع القــــائم علــــى أن أول مــــن اختــــنت إبــــراهيم  �

  ".األصول"أما اإلمجاع فداللته قطعية كما هو مقرر يف )١(ألن العموم داللته ظنية -السالم
  .أما أثر كعب األحبار فهو من اإلسرائيليات اليت أغلبها مناكري  �

 -أعلـم اهللا و- األمة هلذه ليس و((:أخباره و مروياته عن اهللا رمحه كثري ابن اإلمام قال قد و
  .اهـ.))عنده مما واحدٍ  حرفٍ  إىل حاجة

" النـــوادر والزيـــادات"و ذهـــب ابـــن احلبيـــب املـــالكي كمـــا نقـــل ذلـــك ابـــن أيب زيـــد القـــريواين يف 
  .ه السالمإىل أن االختتان مل يكن قبل إبراهيم علي) ٤/٣٣٧(

أــم كــانوا خيتتنــون ال علــى ســبيل الوجــوب وإمنــا علــى  –واهللا أعلــم –و الــراجح  :قلــت 

-إبراهيم أول من أوجب عليه اخلتان واز ، واإلمجاع الوارد هو يف بيان أنسبيل املشروعية واجل
   .-عليه السالم

و (:فقـــال )١٧٥/ص"(الكـــالم علـــم يف األقـــدام ايـــة" يف الشهرســـتاين  و قـــد أشـــار إىل هـــذا
 مشـروعاً  كـان الختـان تـرك بـل وغـريه لنـوح يكـن مل حكمٌ  الوالدة من السابع اليوم يف اخلتان

  . اهـ ))لهم
حيـث قـال ) -٢/٥٩٤" (تفسـريه"و أومئ بنحو ما ذكرنا اإلمام الطـربي رمحـه اهللا كمـا يف ♦
ــرَا ِإَىل  اْحلَِنيِفيــةُ  ُأِضــيفَ  َفَكْيــفَ : قَائِــلٌ  َقــالَ  َفــِإنْ : ( ــةً  ِملِتــهِ  َعَلــى َوأَتْـَباِعــهِ  ِهيمَ ِإبـْ َســائِرِ  ُدونَ  َخاص 

ــاءِ  ــهُ  اْألَنِْبَي َل ــاِعِهْم؟ قـَبـْ ــلَ  َكــانَ  َمــنْ  ُكــل  ِإن : ِقيــلَ  َوأَتْـَب ــرَاِهيمَ  قـَْب ــاءِ  ِمــنَ  ِإبـْ ــا َكــانَ  اْألَنِْبَي ــا َحِنيًف  ُمتِبًع
ُهمْ  َأَحــًدا َعــلْ جيَْ  ملَْ  ذِْكــرُهُ  تـََعــاَىل  اللــهَ  َوَلِكــن  اللــِه، طَاَعــةَ   ِقَيــامِ  ِإَىل  ِعَبــاِدهِ  ِمــنْ  بـَْعــَدهُ  ِلَمــنْ  ِإَماًمــا ِمــنـْ

 َواْخلِتَـاِن، اْحلَـج  َمَناِسـكِ  ِمـنْ  بـَيـنَـهُ  ِفيَمـا ِإَماًمـا َفَجَعلَـهُ  بِـِإبـْرَاِهيَم، َذلِـكَ  ِمنْ  فـََعلَ  َكالِذي الساَعِة،

                                                           
 .وخالف يف ذلك األحناف فقالوا بأن داللته قطعية  والراجح ، وهذا قول اجلمهور - ١
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ْسَالِم، َشرَاِئعِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَغْريِ   ِعْلًمـا َذلِـكَ  ِمـنْ  َسـن  َمـا َوَجَعـلَ  الساَعِة، ِقَيامِ  ِإَىل  أََبًدا بِهِ  َعبًداتَـ  اْإلِ
ُهمْ  َواْلُمِطيعِ  وَُكفارِِهمْ  ِعَباِدهِ  ُمْؤِمِين  بـَْنيَ  ُممَيـزًا  َحِنيًفـا النـاسِ  ِمـنَ  اْحلَِنيـفُ  َفُسـميَ  َواْلَعاِصـي، َلهُ  ِمنـْ

َهاِجـــِه، َهْديِـــهِ  َعَلـــى َقاَمِتهِ َواْســـتِ  ِملَتـــهُ  بِاتـَباِعـــهِ   اْلِمَلـــِل، َأْمسَـــاءِ  ِبَســـائِرِ  ِملِتـــهِ  َعـــنْ  الضـــال  َوُمســـيَ  َوِمنـْ
  .اهـ ...) اْلِمَللِ  ُصُنوفِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَغيـْرُ  َوَجمُوِسي، َوَنْصرَاِين  يـَُهوِدي : َفِقيلَ 
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  ن و يختتن كانوابيان�أن�العرب�وال+*ود��-٦

  
ي كمـا وصـفهم اهللا تعـاىل يف صـالشـرك و املعاإن العرب يف اجلاهلية  مع ما كانوا فيه مـن  �
  ].٢: اجلمعة[ ��c��b��a��`��_���^�������]��\z}�:قوله

، وذلك الشـيء املتمسـك بـه  -عليه السالم -متسكوا بشيء من دين إبراهيم  مع ذلك فقد 
الشـيء  الغلو يف معبودامشابه شائبة الشرك و  ليهع هودخل التحريف والتبديل ،من  طرأ عليه

    الكثري
كما ذكر ذلك أبو احلسن األخفش فيما نقله عنه شـيخ اإلسـالم   تمسكني بهسكانوا م امفم

  .من أهل املغازي والسري  سنة اخلتان وغريه 
 عنـد الـدين شـعائر ومـن) : (٣٤٤-١١/٣٤٣"(املفصل يف تـاريخ العـرب"قال صحاب كتاب

، وهـو "ألغـرلا"حىت إم كانوا يعـريون بينهم ،  الفاشية الشعائر من وهو االختتان، لينياجلاه
وكـــان مـــنهم وال ســـيما أهـــل مكـــة مـــن خيـــنت البنـــات أيًضـــا، بقطـــع  ،الشـــخص الـــذي مل خيتـــنت

نسـاء، فـإذا أرادوا " ختانـة"وقـد كـانوا يعـريون مـن تكـون أمـه " اخلتانـة"وتقوم بذلك " بظورهن"
 اهـ)خاتنة: يابن مقطعة البظور، وإن مل تكن أم من يقال له: له أحد قالوا ذم.  
إين : -هرقــل-لوهأن قــال هلــم ســ:أيب ســفيان و فيــه يف قصــة هرقــل مــع اذلــك صــرحيً  جــاء قــدو 

: رأيت الليلة حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان قد ظهر، فمن خيتنت من هـذه األمـة ، قـالوا 
أم ، واكتب إىل مدائن ملكك فيقتتلـوا مـن فـيهم مـن ليس خيتنت إال اليهود ، فال يهمنك ش

اليهود ، فبينمـا هـم علـى أمـرهم أتـى هرقـل برجـل أرسـل بـه ملـك غسـان خيـرب عـن خـرب رسـول 
اذهبـــوا فــانظروا أخمتـــنت هـــو أم ال ؟ : ، فلمـــا اســتخربه هرقـــل قــال -صــلى اهللا عليـــه وســلم-اهللا
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هـذه : هـم خيتتنـون ، فقـال هرقـل : قـال فنظروا إليه فحدثوه أن خمتنت ، وسأله عن العـرب ؟ ف
  .احلديث..))ملك هذه األمة قد ظهر

كانـت العـرب ختتـنت يف زمـن إمساعيـل و دليـل () :٩/٣٠٨"(االسـتذكار"د الـرب يف قال ابن عب
ذلـــك يف حـــديث ابـــن شـــهاب عـــن عبيـــد اهللا عـــن ابـــن عبـــاس عـــن أيب ســـفيان بـــن حـــرب يف 

  .اهـ ))شرعهم أيضاً حديث هرقل ، وكانت اليهود ختتنت و ذلك من 
 يُوَجـد وهلـذا: قلتُ ) : ((٥/١٨٤"(جامع الرسائل"يف  او قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كم♦
 هـؤالء وهـم احلنيـف، معـاداةُ  كالِمهـم ويف وغـريِهم النصـارى من الكتاب أهل بعض كتب يف

 وال خيتتنـون وال حيجـون ال النصـارى فـإن مشـركون، وهـم وخيتتنـون حيجـون كـانوا الـذين العرب
   .اهـ)).خيتنت من وفيهم عنه، ينهى أكثرهم بل باخلتان، يتعبدون

 بِأمـــة تـــدعى اْلَعـــَرب َكانَـــت() : ١٨٦/ص"(حتفـــة املـــودود"و قـــال ابـــن القـــيم رمحـــه هللا يف ♦
 يهمنك َال  َأْصَحابه َلهُ  فـََقالَ  ظهر قد اْخلَِتان ملك أجد ِإين  ِهرقل َحِديث ِيف  َجاءَ  َوِهلََذا اْخلَِتان

ـَـا َذاَهــ َنَمــا فــاقتلهم اْليَـُهــود ختتــنت فَِإمن  َعَلْيــهِ  اهللا صــلى اهللا َرُســول بَرُســول َوِإذا َذلِــك علــى هــم فـَبَـيـْ
ـا َفوجـدَ  خمتـون ُهـوَ  َهـل َوينظـر يْكشـف َأن بِـهِ  فَـأمر بكتابه َجاءَ  قد َوسلم َأن أخـربهُ  خمتونـا فـََلم 
  .اهـ )اْألمة َهِذه ملك َهَذا قَالَ  ختتنت اْلَعَرب
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  بيان�أن�النصارى�Qي�مسـألة�الختان�فرقتان

  
خبـالف النصـارى فقـد خـالفوا  كـذا اليهـود وه قاطبـة  العـرب اختتـان -آنفـاً -تبني لناومما  �

يف  -رمحــه اهللا–ابــن القــيم    مــع أنــه أوجبــه علــيهم كمــا قــال -عليــه الســالم-املســيح عيســى
ملســــيح اختــــنت و أوجــــب اخلتــــان كمــــا أوجبــــه موســــى و وا): (( ١٤١/ص( "هدايــــة احليــــارى"

  اهـ))رون و األنبياء قبل املسيح ها
شــيخ شــيخه وقبلــه  )١٠٨/ص"(حتفــة املــودود"يف   -رمحــه اهللا–و قــد ذكــر العالمــة ابــن القــيم 

أن النصـارى يف مسـألة اخلتـان انقسـموا إىل فـرقتني  )٥/١٨٤"(جامع الرسائل"اإلسالم كما يف
  .قة ال ختتنت ، فرقة ختتنت و فر 

العــرب كمــا مــر معنــا كــالم شــيخ اإلســالم ، وناقضــوا بــذلك أيضــا  ناقضــوا التــاركني للختــان و 
و رأو ) : (( ١٤٢/ص"(هدايـة احليــارى"يف  –رمحـه اهللا –اليهـود كمـا قـال العالمـة ابــن القـيم 

  .اهـ ))اليهود خيتتنون فرتكوا اخلتان 
الرهبــان نســخوا مجيــع األحكــام العمليــة  و القسيســنياملخالفــة لرســوهلم ســببها أن ذه و هــ �

: حيــث قــال ) -٣/٦٥٩(إظهــار احلــق "اهللا اهلنــدي يف رمحــة العالمــةللتــوراة كمــا أبــان ذلــك 
 بـه مصـرح هـو كمـا -السـالم عليـه- إبـراهيم شريعة يف أبدياً  كان : الختان حكم) العاشر((

 إمساعيــــل أوالد يف احلكــــم هـــذا بقــــي ولــــذلك ،"التكـــوين" ســــفر مــــن عشـــر الســــابع البـــاب يف
 مــن الثالثــة اآليــة أيضــاً، -الســالم عليــه- موســى شــريعة يف وبقــي الســالم، عليهمــا وإســحاق

 ، وخـنت )الصـبي  يخـتن الثـامن اليـوم وفـي( : هكـذا "األخبـار" سفر من عشر الثاين الباب
 الثـاين البـاب مـن والعشـرين احلاديـة اآليـة يف بـه مصـرح هـو كمـا أيضـاً  -السـالم عليه- عيسى

- عيسـى ختـان يـوم يف يؤدوـا معينـة صـالة احلـني هـذا إىل املسـيحيني ويف ،"لوقـا" إجنيـل من
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 وما ،-السالم عليه- عيسى عروج إىل باقياً  احلكم هذا وكان اليوم، هلذا تذكرة -السالم عليه
 أعمـال" مـن عشـر اخلـامس البـاب يف مشـروح هـو كمـا عهـدهم يف احلواريون نسخه بل نسخ

 هـــذا نســـخ يف بـــولس مقدســـهم ويشـــدد أيضـــاً، عشـــر الثالـــث املثـــال يف ســـتعرفو  ،"احلـــواريني
 بـولس أنا وها((: هكذا "غالطية أهل إىل" رسالته من اخلامس الباب يف بليغاً  تشديداً  احلكم
 بإقامـة ملـزم خمتـون كل أن أشهد ألين  بشيء املسيح ينفعكم لن اختتنتم إن إنكم لكم أقول
 نيـل عـن وسـقطتم املسـيح مـن لكـم فائدة فال بالناموس تزكيتم إن إنكم،الناموس أعمال مجيع

 واآليــة ))باحملبــة يعمــل الــذي إميــان بــال للقلفــة وال املســيح يف هلــا منفعــة ال اخلتانــة فــإن النعمــة
 املسـيح يف للختـان منفعـة ال((:هكـذا املـذكورة الرسـالة مـن السـادس البـاب مـن عشرة اخلامسة
  .اهـ)).))يداجلد اخللق بل للقلفة وال عيسى
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  ختان�الن�0ِّ�ص�

  
  : )١(على ثالثة أقوالٍ �اختلف يف ختانه

  .خمتونًا  ولد أَنه: القول األول
  .َصدره شقّ  ِحني ختنه ِجْربِيل َأن :َوالقول الثاِني

  . أَْوَالدهم ختان ِيف  اْلَعَرب َعاَدة على َختَـَنه اْلمطلب عبد جده َأن :القول الثاِلث 
  

�    �  �  
  

  :أدلة�\قوال�الث4ثة�ومناقش�*ا

  : استدل أصحاب هذا القول مبايلي �:أدلة�القول�\ول 
 َعلَـى َكَراَمتِـي ِمـنْ «: َوَسـلمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلى اللـهِ  َرُسـولُ  قَـالَ : قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  ديث أََنسِ حب •
  . »َسْوأَِتي َأَحدٌ  يـَرَ  َوَلمْ  َمْخُتونًا، تُ ُوِلدْ  أَني رَبي

  .الحديث منكر :قلت
ــــــــــــم "(األوســــــــــــط"أخرجــــــــــــه الطــــــــــــرباين يف ــــــــــــم"(الصــــــــــــغري"و،)٦١٤٨رق ،واخلطيــــــــــــب )٩٣٦رق

ــدٍ  ْبــنُ  كلهــم مــن طريــق ُســْفَيانُ   )٣/٤١٢"(تارخيــه"، وابــن عســاكر يف)٢/١٧٩"(تارخيــه"يف ُحمَم 

                                                           
بتوســــــٍع ) -٢٠١/ص"(حتفــــــة املــــــودود"،و ) ٨١-١/٨٠"(زاد املعــــــاد"ذكرهــــــا العالمــــــة ابــــــن القــــــيم رمحــــــه اهللا يف  - ١

اإلشــــــــــــارة إىل ســــــــــــرية "، و مغلطــــــــــــاي يف )١/١٦٤"(الفتوحــــــــــــات الســــــــــــبحانية"يضــــــــــــاً املنــــــــــــاوي يفطيب،وهكــــــــــــذا أ
  .و غريهم من أهل العلم ) ٦١/ص"(املصطفى
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 اْلَفزَارِي ،يِصيَمالِـٍك  بْـنِ ا أَنَـسِ  َعـنْ  احلََْسـِن، َعـنِ  ُعبَـْيـٍد، بْـنِ  يُـوُنسَ  َعـنْ  َشـْيٌم،هُ  ثـَنَـا قَـالَ  اْلِمص
  .مرفوًعا

 منـه مسـع:( حـامت أيب ابـن قـال ).مـرتوك(اْلِمصيِصـي وهـو  اْلَفـزَارِي  ُحمَمدٍ  ْبنُ  وفيه سنده ُسْفَيانُ 
  ).٣/٥٣"(اللسان")..حديثه وتركا زرعة وأبو أيب
  ، وقال ) ٤/٤٨٢"(الكامل)"اَألَسانِيدَ  َوُيَسوي اْألَحاِديثَ  َيْسرِقُ  َكانَ (:َعِدي  اْبنُ  قَالَ 

 أحاديثـــه ويف عليـــه تاقـــالث يتابعـــه مل مـــا األحاديـــث مـــن ذكـــرت مـــا غـــري ُحمَمـــد بْـــن ولســـفيان(
 واتصـال قـوم بـدل قـوم تبـديل يرويه ما أسانيد ويف ثقات قوم من يسرقها وسرقات موضوعات
  ).٤/٤٨٤(.) الضعف بني َوهو األسانيد،

و بنحـوه ابـن اجلـوزي ).حممـد بـن سـفيان بـه تفـرد هشـيم، إال يـونس عـن يـروه مل:(قال الطرباين
  ).١/١٦٦"(العلل"يف

  .به ..ثنا هشيم بن بشري:،قالتابعه احلسن بن عرفة  بل قد :قلت
الضـــياء املقدســـي  هومـــن طريقـــ-)٩١رقـــم"(الـــدالئل"، و) ٣/٢٤"(احلليـــة"أخرجـــه أبـــو نعـــيم يف

كلهم من طريق نـوح ) ٤١٤-٣/٤١٣"(تارخيه"، وابن عساكر يف -)١٨٦٤رقم"(املختارة"يف
  .ثنا احلسن بن عرفة به :بن حممد بن نوح 

  ).اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  ِإال  َنْكتُْبهُ  ملَْ  احلََْسِن، يُوُنَس َعنِ  َحِديثِ  ِمنْ  َغرِيبٌ : (قال أبو نعيم
 سـرقه وقـد حاله جيهل من بعض فيه إسناد ذاوه :(-على سبيل اإلعالل له-ابن عساكرقال 
 بـن إمساعيـل بـن اهللا عبـد سـعد أبـو أخربناه عرفة بن احلسن عن فرواه كذاب وهو اجلارود ابن

 أنبأنـا الصـرام حممـد بـن اهللا عبيـد بـن حممـد الفضـل أبـو أنبأنا النسوي حيان بن حممد بن أمحد
 اجلـارود بـن الرمحن عبد بن حممد بكر أبو أنبأنا البسطامي احلسني بن حممد عمر أبو القاضي

 اهللا رسـول قـال قـال أنـس عـن احلسـن عـن بشـري بـن هشـيم أنبأنـا عرفـة بـن احلسـن أنبأنـا الرقي
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 سوأتي ير لم مختونا ولدت أني وتعالى تبارك ربي على كرامتي من(:وسلم عليه اهللا صلى
  .اهـ ) )أحد

 مـــن عنــدي فيمــا أره مل هــذا الرقـــي داجلــارو  وابــن: قلــت :(قــال العالمــة األلبــاني رحمـــه اهللا
ـــاريخ"و للســـمعاين،" األنســـاب: "مثـــل وغريمهـــا"  اللســـان"و "امليـــزان: "مثـــل املراجـــع، " الرقـــة ت
  .أعلم واهللا.احلراين للقشريي

 يوردهــا مل) املرجــاين( :النســبة وهــذه أعرفــه، مل املرجــاين، اهللا عبــد بــن حممــد الفضــل أبــو ومثلــه
  ". اللباب" يف األثري ابن وال ،"األنساب" يف السمعاين

. األُبُلِـي  حممـد بـن نـوح" :هكـذا"  امليـزان" يف الـذهيب ذكـره فقـد نـوح، بـن حممـد بـن نوح وأما 
   ". موضوع شبه حديثاً  عرفة بن احلسن عن روى

 ثقـات كلهـم( :عقبه وقال نعيم أيب رواية من"اللسان" يف احلافظ ساقه فقد هذا، يعين :قلت
 مــن )١("املختــارة" يف ضــياء الــدين احلــافظ احلــديث هــذا روى وقــد وثقــه، نمــ أر فلــم نوحــاً  إال

  .) حسن حديث أنه طريقته على ومقتضاه الوجه، هذا
  بن حممد هذا،وقرينه نوح جهالة إىل عساكر ابن إشارة احلافظ فات وقد:قلت

  اهللا عبــد 
ُ
 الــذي الرقــي داجلــارو  ابــن ومثلــه الــذهيب، علــى"  لســانه" يف يســتدركه فلــم  ؛اِين َجــرْ امل

  .أيضاً  احلافظ يستدركه مل والسرقة، بالكذب عساكر ابن امه
  الشام حافظ عن القراء إىل بنقلها تفرد الثالثة، هؤالء ترمجة يف فوائد وهذه

  .فضله من املزيد وأسأله توفيقه، على هللا فاحلمد. هذا كتايب عساكر ابن

                                                           
  . )١٨٦٤رقم( - ١
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ــــبُ األُ " ) :تنبيــــه(  ففيــــه " اللســــان" وأمــــا ،)١("واملغــــين" ،"مليــــزانا" يف وقــــع باملوحــــدة هكــــذا" ي ِل
. اهـــــــــ)"عســــــــاكر ابــــــــن" يف ينســــــــب ومل ، "احلليــــــــة" يف هــــــــو كــــــــذلك و ، باملثنــــــــاة "ي ِلــــــــيْ األَ "
  ).٥٧٧-١٣/٥٧٦"(الصحيحة"
 ىَصل  - النِبي  ُوِلدَ : قَالَ  اْلُمطِلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعباسِ  أَبِيهِ  َعنْ  َعباسٍ  اْبنِ و استدلوا حبديث  •

. ِعْنــَدهُ  َوَحِظــيَ  اْلُمطِلــبِ  َعْبــدَ  َذلِــكَ  َوَأْعَجــبَ : قَــالَ . َمْســُرورًا َمْخُتونًــا - َوَســلمَ  َعَلْيــهِ  اللــهُ 
  .َشْأنٌ  َلهُ  َفَكانَ . َشْأنٌ  َهَذا الْبِني لََيُكوَنن : َوقَالَ 

  . حديث منكر :قلت 
 احلََْكـمُ  َأْخبَـَرنَـا. اْلَمكـي  َعطَاءٍ  ْبنُ  سُ يُونُ  َأْخبَـَرنَا: قال ) ١/٨٢"(الطبقات"أخرجه ابن سعد يف

  .به...َعباٍس  اْبنِ  َعنِ  ِعْكرَِمةُ  اْلَعَدِين ،َأْخبَـَرنَا أَبَانَ  ْبنُ 
   .)٢()١/٥٣٧"(تارخيه"عساكر يف ومن طريقه ابن

                                                           
  ).٢/٢٣٣" (املختارة"و يف  - ١
يقــع ومل . غايــة مــا يف األمــر أنــه كنــاه ، و ) يــونس بــن العطــاء( الظــاهر أنــه ) أبــو موســى بــن عطــاء: (تنبيــه - ٢

مــن  و مل أجـد تنبيــهتكنيتـه ال يف روايــة ابـن ســعد، وال يف روايـة أيب نعــيم عـن ســليمان بـن ســلمة اآلتيـة ذكرهــا، 
أمــا مــا ) دار البشــري-ط(مــع أن اعتمــاده كــان علــى هــذه النســخة الظاهريــة  علــى هــذا الشــيخ األلبــاين رمحــه اهللا

  .و اهللا أعلم  تصحيف ر أنهالظاهف) موسى بن العطاء( أنه) دار الفكر -ط (يف طبعة جاء 
 يُـوُنسُ  ُهـوَ  ناشـزة أبـا ولعـل: (،حيـث قـال"أبـو ناشـزة"أن احتمال كنيته ) ٣/٣٩٨"(تاريخ بغداد"أما ماجاء يف 

  .اهـ ).أَْعَلمُ  فَاللهُ  َعطَاٍء، ْبنُ 
 بـن يـونس هـو وأنـه "ناشـزة أبـي" فـي الخطيـب ذكـره الذي االحتمال إن ثم: (قال الشيخ األلباين رمحـه اهللا

! تدليسـاً " ناشـزة أيب: "الكنيـة ـذه يـونس ذكـر الـذي هـو يكـون أن فيحتمـل: مث قال رمحـه اهللا ... وارد عطاء
ـــــــــــــــــــزان" يف قـــــــــــــــــــاال ولـــــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــــو":"اللســـــــــــــــــــان" و" املي ـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالراء كـــــــــــــــــــذا - ناشـــــــــــــــــــزة أب  ال - املهمل

 ).١٠/١٣٦"(الضعيفة"اهـ)".يعرف
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 َال  اْلَعَجاِئب يروي :(قال ابن حبان).متهم(ويف سنده يونس بن العطاء وهو الصدائي  :قلت
  ).٣/١٤١"(اروحني)"انـَْفرد ِإَذا بِهِ  اِالْحِتَجاج َجيُوز

 وكـذا ،املوضـوعات الطويـل ُمحَيد َعن روى،: النقاش سعيد وأبو )١(احلاكم وقال: (قال احلافظ
  ).٤/٤٨٢"(امليزان"انظر ، )٣/٥٧٥"(اللسان).".)٢(نعيم أبو قال
  .به..ثنا يونس بن العطاء :رِي اْخلََبائِ  َسَلَمةَ  ْبنُ  و قد تابع ابن سعد ُسَلْيَمانُ �

ومــن طريقــه ابــن -)٣()١/١١٤"(دالئلــه"هقــي يفي، والب)١/١٥٤"(دالئلــه"أخرجــه أبــو نعــيم يف
  . -)١/٤٠٣"(تارخيه"عساكر يف

 يشــتغل ال احلـديث، مـرتوك: قـال أبـو حــامت ) .مــرتوك(فيـه سـليمان بــن سـلمة اْخلَبَـائِرِي  :قلــت
   .به

 عنـه أحـدث وال يكـذب، كـان صـدق،: فقـال اجلنيـد البـن ذلـك فذكرت: قال ابن أيب حامت 
  ). ٤/١٢٢"(اجلرح والتعديل".هذا بعد
مقدمــــة      يف قــــال حــــني الــــرب عبــــد ابــــن تســــاهل فقــــد هــــذا؛ عرفــــت إذا: اإلمــــام األلبــــاين قــــال

) بالقــــــــــــائم هــــــــــــذا العبــــــــــــاس حــــــــــــديث إســــــــــــناد ولــــــــــــيس(:عقــــــــــــب احلــــــــــــديث"االســــــــــــتيعاب"
  ).١٣/٥٧٨"(الضعيفة."اهـ.)

                                                           
 )حمقق-ط) .(١/٢٤٤" (املدخل إىل الصحيح" - ١
  )حمقق-ط() .١/١٦٦"(ءالضعفا" - ٢
ــــَداِئي ، (وقــــع عنــــده أن أدخــــل بــــني يــــونس واحلكــــم وقــــد   - ٣ ــــِن اْحلَــــاِرِث الص َــــاِد ْب ــــِن زِي ــــَة ْب ــــِن رَبِيَع ُعْثَمــــاَن ْب

  .أما يف النسخة الظاهرية فال ) دار الفكر(فقد وقع هذا يف نسخة" تاريخ ابن عساكر"، أما يف ...)ِمبِْصرَ 
ــَن رَبِيَعــَة : َلِكــْن أَْدَخــَل ِفيــِه بـَــْنيَ يُــوُنَس َواحلََْكــمِ : (قــال) ١/٤٨٦"(تارخيــه" الــذهيب يف هــذاوذهــب إىل  ُعْثَمــاَن ْب

 َداِئيالص.(  
ـــَداِئيّ ابـــن (عـــدم إدخالـــه ، غايـــة مـــا يف األمـــر أنـــه تصـــحيف مـــن  والصـــواب  ـــَن رَبِيَعـــَة الص عـــن (إىل ) ُعْثَمـــاَن ْب

 ...).عثمان
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 ِيف  اْحلَـــِديثُ  َوَهـــَذا: (قــالحيـــث ابــن كثري،احلـــافظ  -أيًضــا-قـــع منــه التســـاهلممـــن و  و :قلـــت
  ).٣/٣٨٧"(البداية و النهاية)"َنَظرٌ  ِصحِتهِ 

  .و قد جاء عن أيب هريرة ،و ابن عمر،وابن عباس رضي اهللا عنهم 
�  رضي اهللا عنهماا طريق ابن عمر أم:  

ـــدِ  بْـــنُ  َأْمحَــدُ  احلََْســـنِ  أَبـُــو ثـََناقــال َحـــد ) ١/١٩٢"(تارخيـــه"أخرجهــا أبـــو نعـــيم يف  َخالِـــدٍ  بْـــنِ  ُحمَم 
ــدُ  اخلَِْطيـبُ  ثنــا ُحمَم، ـدِ  بْــنُ  اْلَمْلَحِميْمحَنِ  َعْبــدُ  ثنــا ُســَلْيَماَن، بْــنِ  ُحمَمــوبَ  بْــنُ  الـرأَي ،ثنــا احلِْْمِصــي 
َثِين  اْلَمْقِدِســي، ُموَســى َأِيب  ْبــنُ  ُموَســى َقــالَ  ُعَمــَر، اْبــنِ  َعــنِ  نَــاِفٍع، َعــنْ  َلَمَة،َســ ْبــنُ  َخالِــدُ  َحــد :

 .»َمْخُتونًا َمْسُرورًا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِبي  ُوِلدَ «
  . عن ابن عمر مرفوعاً ) ١/٥٣٨"(خيهتار "و من طريقه ابن عساكر يف

ــت ــدُ ،ضــعيف جــداً  ثــراأل :قل ــدِ  ْبــنُ  فيــه ُحمَم مــه إبــراهيم ا" باغنــديال"وهــو ُســَلْيَمانَ  ْبــنِ  ُحمَم
، ) أيضــا ومصــحف التــدليس خبيــث ولكنــه امــه ال:(اإلمســاعيلي وقالاألصــبهاين بالكــذب،

 وبــني شــيخه، بينــه مــن يســقط مث رفاقــه، بعــض مــن يســمع خملــط، مــدلس(: وقــال الــدارقطين 
  " .الضعفاء.)" اخلطأ كثري وهو وثالثة، اثنني كانوا ورمبا

 ذلــك ولكــن خطئــه، لكثــرة كــان إمنــا امــه؛ مــن اــام لعــل: لفــأقو : ( قــال العالمــة األلبــاني
   ).١٣/٥٨١" (الضعيفة)".أعلم واهللا. حمفوظاته بالنسبة لكثرة مغتفر
كالمهـا جمهـوالن ) اْلَمْقِدِسـي  ُموَسى َأِيب  ْبنُ  ُموَسى( و) احلِْْمِصي  أَيوبَ  ْبنُ  الرْمحَنِ  َعْبدُ (و فيه 

.  
  

 � ضي اهللا عنها طريق أبي هريرة ر أم:  
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 بن إمساعيل أنبأنا الكويف كثري بن حممد من طريق ) ١/٥٣٧"(تارخيه"ابن عساكر يفأخرجها 
  .مخُتونًا ولد-وسلم عليه اهللا صلى-الَنِبي  أن :هريرة أيب عن احلسن عن املسلم

  . الحديث منكر: قلت
 ،)١()حديثه خرقنا( :اإلمام أمحدقال فيه  ،)متهم(حممد بن كثري هو القرشي الكويف يف سنده 

 علــى وخططــت عجائــب عنــه كتبنــا( :املــديين بــنا وقــال .)احلــديث منكــر( :البخــاري  وقــال
  ).٩/٤١٨"(ذيب التهذيب)."بـَني  حديثه على الضعف :(عدي بنا وقال ،)حديثه

  ) .متهم(، أبو إسحاق البصري)٢(و هو املكي وفيه أيضاً امساعيل بن مسلم 
 ليس :(، وقال حيي بن معني) احلَِْديث منكر( املكي مسلم ْبن ِإْمسَاِعيل: حنبل ْبن َأْمحَد قال 

 ْبــن ِإْمسَاِعيــل عــن وســئل - القطــان يعــين-حيــىي مسعــت: املــديين قــال بــن علــي و َعــنْ  ،)بشــيءٍ 
ثـََنا: قــال خملطًــا، يــزل مل: قــال أمــره؟ أول ِيف  َكــانَ  كيــف: لَــهُ  قيــل املكــي، مســلم باحلــديث حيَــد 
  ).٣/٢٠٠"(ذيب الكمال" .ضروب ثةثال على الواحد
  :أما طريق ابن عباس رضي اهللا عنهما� 

، )٣٣٦/ص"(معجـــم الشـــيوخ"، وابـــن مجيـــع يف) ٢/٣٩٩" (الكامـــل"أخرجهـــا ابـــن عـــدي يف
ــنُ  َجْعَفــرُ كلهــم مــن طريــق )٣/٤١١"(تارخيــه"وابــن عســاكر يف  ــالَ : قَــالَ  اْلَواِحــِد، َعْبــدِ  ْب  لَنَــا َق

َرةَ ُهبَـ  ْبنُ  َصْفَوانُ    .به  َعباسٍ  اْبنِ  َعنِ  َعطَاٍء، َعنْ  ُجَرْيٍج، اْبنِ  َعنِ  اْلبُـْرَساِين، َبْكرٍ  ْبنُ  َوُحمَمدُ  يـْ

  ).متهم بالوضع(، آفته جعفر بن عبد الواحد القاضي  موضوع :قلت 
                                                           

 ) .مزقنا حديثه) : (٤/٣١٥" (تاريخ بغداد"ويف  - ١
" الطبقــات)  "٣/١٩٨" (ــذيب الكمــال)."املكــي: لكثــرة جماورتــه مبكــة قيــل َلــهُ (:قيــل، نســب إىل مكــة  - ٢
حيــي بـــن  هقالــ) اا، ولكــن كــان يكثــر التجــارة واحلــج إىل مكــة فســمي مكيًــمل يكــن مكيًــ:(، وقيــل) ٧/٢/٢٤(

قالـه أبـو حـامت و أبـو زرعـة كمـا يف ). بصـرٌي سـكن مكـة: (و قيـل).-رواية الدوري-٣٨/  ٢: تارخيه(معني يف 
 ).١/١/١٩٨"(اجلرح والتعديل"
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  .احلديث يضع:  الدارقطين قال
  .هلا أصل ال أحاديث روى:  زرعة أبو وقال
  .الثقات عن باملناكري ويأيت احلديث يسرق:  َعِدي ابن وقال

 أن ميـني عليـه وكـان قوم من سرقة وبعضها بواطيل كلها: وقال أحاديث له َعِدي ابن ساق مث
ثـََنا:  يقول َوال ، حيدث ال اللسان"انظر .فالن لنا قال:  يقول فكان َحد ."  

" الضعيفة"اهللا يف، وقد ضعفها الشيخ األلباين رمحه  فالطرق كلها شديدة الضعففبالجملة 
)١٣/٥٨٢( .  
 أعـرف َأن أرْدت( :أنهـا قَالَـت اْلمطلـب عبـد بنت َصِفيةو مما استدلوا به ما جاء عن  •

 ).مختونًا فرأيته أُنـَْثى أم ُهوَ  أذكر

قـــال " معجـــزات النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم"ذكـــره احلكـــيم الرتمـــذي يفال أصـــله لـــه ، :قلـــت
حتفــة . "اهـــ)بِــهِ  يعــرف ِإْســَناد لَــهُ  َولَْيسَ ،يثبــت َال  احلَــِديث َهــَذاوَ : (العالمــة ابــن القــيم رمحــه اهللا

  ".املودود
 َوُهــوَ  اْألَُخــر اْألََحاِديــث يـَُنــاقض خمتونــا فرأيتــه بقوِهلـَـا َصــِفية َعــن َحَكــاهُ  َوَمــا: (وقــال رمحــه اهللا  

 َواِحــــد يثبــــت َال وَ  اآلخــــر يـُنَــــاقض اْلَبــــاب َهــــَذا ِيف  َحــــِديث َفكــــل ،)أحــــد ســــوءيت يــــر مل( قـَْولــــه
َها   . اهـ.)ِمنـْ

  !.حني ذكر أن والدته خمتونًا أمر متواتر" مستدركه"ومن هذا يتبني لك خطأ احلاكم يف 
ـــــهِ  اللـــــهُ  َصـــــلى اهللا رســـــوك أن األخبـــــار تـــــواترت وقـــــد(:قـــــال رمحـــــه اهللا  خمتونـــــاً  ولـــــد َوَســـــلمَ  َعَلْي

  .اهـ)".مسروراً 
اسـتنكار األئمـة علـى احلـاكم كـذلك األخبـار، و  وهذا مردود ملا مر معك من عدم ثبـوت هـذه

  .قوله 
  .اهـ.)متواتر فكيف ذلك، صحة أعلم ما ":(تلخيصه"يف  -رداً عليه-قال الذهيب 
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َتُه ِلَما َوَرَد َلُه  ():٣/٣٨٨("البداية"كثري يف و بنحوه قول احلافظ ابن   َعى بـَْعُضُهْم ِصحَوَقِد اد
  .اهـ.)ْعُضُهْم أَنُه ُمتَـَواتٌِر َوِيف َهَذا ُكلِه َنَظرٌ ِمَن الطُرِق َحىت َزَعَم بَـ 

قولــه بتــواتر " مســتدركه"انتقــد عليــه يف  ممــا أن) ٢/١٨٥"(لنهايــةغايــة ا"ابــن اجلــزري يفو ذكــر 
  .ا ، وذلك لوجود اخلالف و شهرته األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ولد خمتونً 

  !.وزي مع إعالله للحديثوممن ذهب إىل هذا قول ابن اجل
  .اهـ)به يصح ال احلديث هذا أن غري خمتوناً؛ ولد أنه شك وال :قلت:(قال رمحه اهللا 

  
 .أن والدته خمتوناً من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم  ومما استدلوا به •

  .وهذا مردود بوجود من ولد خمتوناً 
 مـن كثـريا فَـِإن َوسـلم َعَلْيـهِ  اهللا صـلى اِئصـهَخصَ  مـن فـَلَـْيسَ : (قال العالمة ابـن القـيم رمحـه اهللا 

  .اْخلَِتان ِإَىل  ُحمَْتاج غري يُولد الناس
 اْحلسـن بـن ُحمَمـد ابْـن اْحلسـن ُحمَمـد أَبَـا الَقاِضـي أَبَـاهُ  َأن الزيـدي النسـابة اْلَغَناِئم أَبُو َوذكر قَالَ 

 أَبُـو خلـق ِخبَطـهِ  قرأته ِفيَما َوقَالَ  قَالَ  باملطهر لقب َوِهلََذا قَالَ  اْخلَِتان ِإَىل  ُحمَْتاج غري ولد الزيدي
  .اهـ.) خلق َكَما َوتُويف  خينت مل مطهرا اْحلسن ُحمَمد

  .و ممن ولد خمتوناً ابن صياد 
 - معـروف هو ما فيه قيل وقد - صياد ابن أن الغرائب ومن: (قال العالمة األلباين رمحه اهللا 

سلمة  أم عن صحيح بسند) ١٥/١٥٩" ( املصنف" يف شيبة أيب ابن روى كذلك؛ فقد ولد
َها اللهُ  َرِضيَ    .)صياد ابن: يعين.خمتوناً  مسروراً  أمه ولدته( :قالت َعنـْ
 ابــن ولــد( :قــال الــزبري بــن عــروة عــن صــحيح بســند) ١١رقــم(" مصــنفه" يف الــرزاق عبــد وروى
  .اهـ )). ُخمتتناً  أعور صياد
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فتــاوى "انظــر . لإلفتــاء  أن  ذلــك لــيس مــن خصــائص األنبيــاء وأفتــت اللجنــة الدائمــة :قلــت 
  ).٥/١٤٤"(اللجنة
  

 النـيب َخـَنتَ  جربيل إن :واستدل أرباب هذا القول حبديث أيب بكرة�: أدلة�القول�الثاني •
   .قلبه طهر حني َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى

وابـــــــن ،)١/١٥٥"(الئلــــــهد"أيب نعــــــيم يف و ،)١()٥٨٢١رقـــــــم"(األوســــــط"يفأخرجــــــه الطــــــرباين 
 الـرْمحَنِ  َعْبـدُ  نـا: قَـالَ  احلَْْضـَرِمي  اللـهِ  َعْبـدِ  بْـنُ  كلهم من طريق ُحمَمدُ ) ٣/٤١٠"(تارخيه"عساكر

َنةَ  ْبنُ   بْـنُ  َمْسـَلَمةُ  نـا: قَـالَ  اْلَمـَداِئِين  احلََْسـنِ  أَبُـو السـَلِمي  ُحمَمـدٍ  بْـنُ  َعلِـي  ثـَنَـا: قَـالَ  اْلَبْصـرِي  ُعيَـيـْ
  .َبْكَرَة به  َأِيب  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  زِيَاٍد، ْبنِ  ُمْسِلمِ  ْبنِ  ُحمَاِربِ 

ْسـَناِد، َِـَذا ِإال  َبْكـرٍ  َأِيب  َعـنْ  اْحلَـِديثُ  َهَذا يـُْرَوى َال : قال الطرباين   بْـنُ  الـرْمحَنِ  َعْبـدُ  بِـهِ  تـََفـردَ  اْإلِ
َنةَ     ُعيَـيـْ

  . مسلسل بالمجاهيله مظلم إسناد. الحديث منكرٌ  وهذا :قلت 

 وأيب احلضــرمي، احلــافظ بــني مــا ظلــم،مُ  إســناد وهــذا: قلــت: (قــال العالمــة األلبــاين رمحــه اهللا 
  :التايل الوجه على ذلك وبيان يعرفون، ُجلهم ال الثقفي بكرة

  اهليثمي؛ يعرفه ومل ترمجة، له أجد مل ؛البصري عيينة بن الرحمن عبد - ١
  .يأيت كما

                                                           
إىل  -واهللا أعلـم–أنه حبـث عنـه يف هـذا املعجـم ومل جيـده ، وهـذا راجـع  رمحه اهللا وقد ذكر العالمة األلباين - ١

 . نسخة اليت كانت بني يديه آنذاكأنه سقط من ال
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 جرحـاً  فيـه يـذكرا ومل ،)٢(حـامت أيب وابـن )١(البخـاري أورده ،الزيـادي محارب بن مسلمة - ٢
. عنــه عليــة ابــن إمساعيــل بروايــة) ٤٩٠/ ٧" ( الثقــات" يف فــذكره حبــان ابــن وأمــا تعــديًال، وال
  ". املدائين احلسن أبو عنه روى:"فقال حامت، أبو وأما

 شــيخ الســلمي املــدائين حممــد بــن علــي لعلــه: فقلــت هــذا؟ احلســن أبــو مــن: فتســاءلت :قلــت
  به فإذا "الذهبي مقتنى" إىل فرجعت احلديث، هذا يف احلضرمي

 " المــدائني حســن بــن محمــد بــن علــي" :حســن بــأيب يكــىن فــيمن) ١٧٩/١٤٧٤( يــذكر
 غسـان بن املفضل عن روى أنه ذكر فرأيته ،)٣(" أحمد الحاكم أبي كنى" أصله إىل فرجعت
. العسـكري ناجح بن عبيد بن أمحد جعفر وأيب") بغداد تاريخ"في مترجم ثقة وهو( الغاليب

يف  شـيخه أنـه ظـين علـى فغلـب احلضـرمي، طبقـة مـن ومهـا ")التهذيب" في لين مترجم وهو(
  .أعلم واهللا احلديث، هذا
 بروايــة ابنــه) ٥/٤٥٢()٦(حبــان وابــن )٥(حــامت وأبــو )٤(البخــاري ذكــره الزيــادي، محــارب - ٣

  . هولجم فهو عنه؛ فقط مسلمة
 عيينــــة بــــن الــــرمحن عبــــد وفيــــه ،"األوســــط" يف الطــــرباين رواه) :"٨/٢٢٤( فقــــال اهليثمــــي وأمــــا

  "! ثقات رجاله وبقية أعرفهما، ومل حمارب؛ بن! وسلمة
 قــد! تطهــري قلبــه قصــة ألن ؛منكــر والمــتن حجــة، بــه تقــوم ال ضــعيف فاإلســناد: وبالجملــة

 َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصـلى ختنـه منهـا، شـيء يف يـذكر ومل لَم،َوَسـ َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصـلى عنـه طرق من صحت
                                                           

 ) .٧/٣٨٧"(الكبري تاريخال"- ١
  ).٨/٢٦٦"(اجلرح والتعديل" - ٢
  .)٣/٣٢٧" (األمساء والكىن"  - ٣
 ) .٨/٢٩"(التاريخ الكبري" - ٤
  ) .٨/٤١٧"(اجلرح والتعديل"- ٥
 " .الثقات" - ٦
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، ) ١٤٤٥و ٣٧٣( رقـم شـئت إن فراجـع" الصـحيحة" يف بعضها خرجت كنت وقد َوَسلَم،
 بينـا ممـا البـاب وغـريه حـديث مـع" اخلصـائص" يف إيـاه بـإيراده حيسـن مل السـيوطي فـإن ولذلك
 وفاتـــه ) "!املختـــارة( يف الضـــياء صـــححهو " ) :١/١٣٢( بقولـــه القراءصـــحته أوهـــم بـــل علتـــه؛
 يف قـال رأيتـه مث .)موضـوع شـبه حديث إنه( :الـذهيب وقول باجلهالة، إياه عساكر ابن إعالل

  . )١()موضوعاً  هأظن ( :)٧٠٢/٦٦٨٢" (املغين"
 ال حــديث" ":املعــاد زاد" القــيم كتابــه أول يف اهللا رمحــه القــيم ابــن قــول عــن ســيوطيال وتغافــل
 هـذا ولـيس ثابـت، حـديث فيـه ولـيس ،" املوضـوعات" يف اجلـوزي ابـن الفـرج وأبـ ذكره يصح،

 بــن حممــد اهللا عبــد أبــو صــاحبنا وحــدثين ،...  خمتونــاً  يولــد النــاس مــن كثــرياً  فــإن خواصــه؛ مـن
 ملـن يقولون والناس خيتنوه، مل أهله وأن كذالك؛ ولد أنه املقدس ببيت احملدث اخلليلي عثمان

  اهـ ..)".خرافام من وهذا !القمر ختنه: كذلك ولد
�   �    �  

  :عنهما اهللا رضي َعباسٍ  اِْبنِ  استدلوا مبا جاء َعنْ  :أدلة�القول�الثالث
 وسـماه مأدبـة، لـه وجعـل سـابعه، يـوم َوَسـلمَ  َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصلى َخَتَن النبي المطلب عبد أن

  .محمداً 
ثـََنا" : اإلســتيعاب"ابــن عبــد الــرب يفأخرجــه  ــدِ  ْبــنُ  َأْمحَــدُ  ُعَمــرَ  أَبُــو َحــد ِقــرَاَءةً  َأْمحَــدَ  ْبــنِ  ُحمَم  ِمــين 

ثـََنا:حــّدثهم عيسـى بْــنَ  ُحمَمـدَ  َأنّ  َعَلْيـهِ  وبَ  بْــنُ  َحيْـَىي  َحـدفُ  بَـاِدي بْــنِ  أَيـ ـدُ  حــدثنا اْلَعـالبْــنُ  ُحمَم 
ـــرِي  َأِيب  الس  ـــالَ اْلَعْســـَقالِين َثِين  َق ـــدُ  َحـــد ـــنُ  اْلَولِي ـــنَ  ُشـــَعْيبٍ  َعـــنْ  ْســـِلمٍ مُ  ْب  َعَطـــاءٍ  َعـــنْ  َمحْـــَزةَ  َأِيب  اْب

 ـاسٍ  ابْـنِ  َعـنِ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  اْخلُرَاَساِينَعب  لِـبِ  َعْبـدَ  َأنَخـَنتَ  اْلُمط  ـِيبى النـهُ  َصـلمَ  َعَلْيـهِ  الليـَـْومَ  َوَسـل 
   .ُحمَمًدا َوَمساهُ  َمْأُدبَةً  َلهُ  َوَجَعلَ ،َساِبِعهِ 

                                                           
 )٣/٣٨٩("البدايـــــة"، وحكـــــم عليـــــه احلـــــافظ ابـــــن كثـــــري يف ) هـــــذا منكـــــرٌ : (قـــــال) ٢/٢٨"(تارخيـــــه"ويف  - ١

 ) .غريب جداً (: بالغرابة،قال
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 ِإال  َلِقيتُـهُ  ِممـنْ  اْحلَـِديثِ  َأْهـلِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ِعْندَ  َأِجْدهُ  فـََلمْ  احلَِْديثَ  َهَذا طََلْبتُ : أَيوبَ  ْبنُ  َحيَْىي  لَ قَا
  .السرِي  َأِيب  اْبنِ  ِعْندَ 

  ).َغرِيبٌ  ُمْسَندٌ  َحِديثٌ  اْلَبابِ  َهَذا ِيف  :(و قال)٢١/٦١"(التمهيد"و أخرجه يف

  :فيه ثالث علل. يف جداً الحديث ضع :قلت 

  "ذيب التهذيب)."لني احلديث ،كثري الغلط(ابن أيب السري وهو حممد بن املتوكل / ١
  " .التقريب"الوليد بن مسلم مدلس ،وقد عنعن/ ٢
  ".التقريب"،وكان يدلس و يرسل ، وقد عنعن)صدوق يهم(عطاء اخلراساين/ ٣
  أنه خنت  -ذلك بوت دليل يفعدم ث مع- الذي تطمئن إليه النفسو  و الراجح�

  ه ابن العدمي و أومئ إليه ابن هذا الذي مال إلي على عادة العرب؛هللا عليه وسلم صلى ا
 .الرب وهكذا ابن القيم ، ونصره الشيخ األلباين رمحهم اهللا مجيعا عبد

•  هي ي ما ذكرنا أمور والذي يقو:  
 .نقص والعيب يف غري ذلك أن العرب كانت ترى الفضيلة يف االختتان ، وال -١
 ، وهو عليه الصـالة والسـالم صلى اهللا عليه وسلمالفطرة كما أخرب بذلك أن اخلتان من  -٢

 .أكمل الناس فطرة ،و أحسنهم خلقاً فهو أحق ذا وأهله 
 هنفـأمت َوسلم َعَلْيهِ  اهللا صلى َخِليله َا اهللا ابتلى الِيت  اْلَكِلَمات من -كما مر معنا-اْخلَِتانأن 

الصـْرب  َمـعَ  بِـهِ  اِالبِْتَالء َأن اْلَمْعُلوم َومن، فاألمثل األمثل مث  اْألَنِْبَياء بَالء الناس َوَأشد وأكملهن
 بَ سـلَ يُ  َال  َأن َوسلم َعَلْيهِ  اهللا صلى النِيب  ِحبَال األليق و،  وأجره بِهِ  اْلُمْبَتلى ثـََواب ُيَضاعف ِمما

 من َغريه َخَصاِئص من أعظم َخَصاِئصه فَِإن َخِليله أْكرم َكَما َا اهللا ُيكرمهُ  َوَأن اْلَفِضيَلة َهِذه
  ) ٢٠٦/ ص"(حتفة املودود"انظر .  َوَأْعَلى النِبيني

�   �    �  
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�الذكور�و�Uناث  :بيان�أن�حكم�الختان�يعمُّ

  
ثـََنا: )٣٤٩(برقم" هصحيح"مسلم يفقال اإلمام  � دُ  َحدْبنُ  ُحمَم  ثـََنا اْلُمثـَىن اَألْعَلى َعْبدُ  َحد 
ثـََنا - َحِديثُهُ  َوَهَذا - َأْعَلُمهُ  َوالَ  - قَالَ  ِهَاللٍ  ْبنِ  ُمحَْيدِ  َعنْ  ِهَشامٌ  َحد  َعنْ  - بـُْرَدةَ  َأِىب  َعنْ  ِإال 
ــ َقــالَ  ُموَســى َأِىب  ــبُ  الَ  األَْنَصــارِيونَ  فـََقــالَ  َواألَْنَصــارِ  اْلُمَهــاِجرِينَ  ِمــنَ  َرْهــطٌ  َذلِــكَ  ِىف  فَ اْختَـَل  جيَِ

 قَـالَ . اْلُغْسـلُ  َوَجـبَ  فـََقـدْ  َخـاَلطَ  ِإَذا بَـلْ  اْلُمَهـاِجُرونَ  َوقَـالَ . اْلَمـاءِ  ِمـنَ  أَوْ  الـدْفقِ  ِمنَ  ِإال  اْلُغْسلُ 
 يَـا َهلَـا فـَُقْلـتُ  ِىل  فَـأُِذنَ  َعاِئَشـةَ  َعَلى فَاْسَتْأَذْنتُ  فـَُقْمتُ . َذِلكَ  ِمنْ  مْ َأْشِفيكُ  فَأَنَا ُموَسى أَبُو قَالَ 

 الَ  فـََقالَــــتْ . َأْســــَتْحِييكِ  َوِإىن  َشــــْىءٍ  َعــــنْ  َأْســــأََلكِ  َأنْ  أُرِيــــدُ  ِإىن  - اْلُمــــْؤِمِننيَ  أُم  يَــــا أَوْ  - أُمــــاهْ 
َـا َوَلَدْتكَ  الِىت  أُمكَ  َعْنهُ  َساِئالً  ُكْنتَ  َعما َتْسأََلِىن  َأنْ  َتْسَتْحِىي  ـكَ  أَنَـا فَِإمنيُوِجـبُ  َفَمـا قـُْلـتُ . أُم 
 بـَْينَ  َجَلسَ  ِإَذا« : -وسلم عليه اهللا صلى- اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  َسَقْطتَ  اْخلَِبريِ  َعَلى قَاَلتْ  اْلُغْسلَ 
  .» اْلُغْسلُ  َوَجبَ  فـََقدْ  اْلِخَتانَ  اْلِخَتانُ  َوَمس  اَألْرَبعِ  ُشَعِبَها

ـــــد الرتمـــــذي يف ـــــان فقـــــد وجـــــب (:بلفـــــظ) ١٠٨(بـــــرقم"ســـــننه"و جـــــاء عن إذا التقـــــى الختان
  . )١()الغسل

                                                           

  .بمجموع طرقه صحيح  - ١
بطــرق عــن الوليــد ) ٦/١٦١(، وأمحــد ) ٦٠٨(، وابــن ماجــة بــرقم) ١٩٦(بــرقم" الكــربرى"النســائي يف  أخرجــه

  .ثنا األوزاعي ، ثنا عبد الرمحن بن القاسم ، ثتنا عائشة رضي اهللا عنها ذا اللفظ : بن مسلم 
 أن احلــديث مل يســلم كــم أبــان ومــع تصــريح الوليــد بــن مســلم بالتحــديث يف مجيــع طبقــات الســند إال: قلــت 

هــذا احلــديث إذا نظــرت إىل ســنده و : ((حيــث قــال ) ٤٥٦/ص" (أحــداديث معلــة"ذلــك اإلمــام الــوادعي يف 
جــدم رجــال الصــحيح إال علــي بــن حممــد الطنافســي  وهــو مقــرون ، وهــو ثقــة أيضــا ؛ لكــن قــال احلــافظ يف 

هــذا خطـــأ : ســألت حممــداً عنــه؟  فقــال ":لــلالع"قــال الرتمــذي يف : قلــت ): (١٢/٢٧٢" (النكــت الظــراف"
: ســألت القاســـم بــن حممـــد : وقــد قـــال أبــو الزنـــاد . ،إمنــا يرويــه األوزاعـــي عــن عبـــد الــرمحن بـــن القاســم مرســـالً 

  )).ال: مسعت يف هذا احلديث شيئاً؟ فقال 
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يـة الوليـد السـند إىل األوزاعـي صـحيح و قـد صـح بسـماعه يف روا: و قد تعقب ابـن القطـان هـذا الكـالم فقـال 
ـــفاً ال يرتضـــيه بـــن مزيـــد عنـــه فيحتمـــل قـــول أيب الزنـــاد علـــى معـــىن يليـــق بـــه ، مث ذكـــر ابـــن القطـــان كالمـــا  متعس

    .اهـ))حمقق
  .حنوه ) ١/١١٢" (التلخيص احلبري"و ذكر احلافظ يف

رواه رفعــه الوليــد بــن مســـلم و الوليــد بــن مزيـــد ، و : مث قـــال ) ١١٢-١/١١١" (الســنن"و ذكــره الــدارقطين يف 
  .اهـ ))بشر بن بكر و أبو املغرية وعمرو بن أيب سلمة و حممد بن كثري و حممد بن مصعب و غريهم موقوفاً 

  .اهـ))هذا و احلديث صحيح عن عائشة من طريق أخرى رواه مسلم و غريه 
كــالً مــن اإلمــام الــوادعي رمحــه اهللا و مــا نقلــه عــن اإلمــام الــدارقطين رمحــه اهللا ، أن   هملخــص مــا ذكــر  :قلــت  

بشر بن بكر و أبـو املغـرية و عمـرو بـن : د رووه مرفوعاً ، وخالفهم مجع و هم يالوليد بن مسلم و الوليد بن يز 
  .موقوفاً  رووه أيب سلمة و حممد بن كثري و حممد بن مصعب وغريهم

بـــو عوانـــة شـــة ســـواء مبـــا رواه مســـلم ، وأئاحلـــديث صـــحيح عـــن عا(إال أنـــه كمـــا قـــال اإلمـــام الـــوادعي رمحـــه اهللا 
إذا جلــس بــني : (موســى عنهــا مرفوعــاً بلفــظ  مــن طريــق أيب بــردة عــن أيب) ١/١٦٤("البيهقــي"، و) ١/٢٨٥(

  ).شعبها األربع و مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 
أخرجــــه الرتمــــذي ، و الشــــافعي مــــن طريــــق ســــعيد بــــن املســــيب عــــن أيب موســــى بــــه حنــــوه  وهــــو روايــــة ألمحــــد 

  ) .حديث حسن صحيح: (لرتمذي قال ا) . ١١٢، ٦/٩٧،٤٧(
إذا : (عن قتادة عن عبد اهللا بن رباح أن دخـل علـى عائشـة فسـأهلا احلـديث ، وفيـه ) ٦/٢٦٠(و أخرج أمحد 

  .و سنده صحيح موقوف ) .اختلف اخلتانان و جبت اجلنابة
و ألــزق إذا قعــد بــني الشــعب األربــع : (وفيــه شــاهد آخــر عــن عائشــة  رضــي اهللا عنهــا مرفوعــا بلفــظ  :قلــت 

  )اخلتان باخلتان فقد وجب الغسل
" شـــــــرح معـــــــاين اآلثـــــــار"، و الطحـــــــاوي يف )١١٢،١٣٥، ٦/٤٧(، و أمحـــــــد) ١٠٩(أخرجـــــــه الرتمـــــــذي بـــــــرقم

  .وغريهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب عن عائشة به ) ١/٥٦(
  .علي ضعيف و لكنه يصلح يف الشواهد و املتابعات :قلت 

  .ديث صحيح مبجموع هذه الطرق ، وأصله يف مسلم ففي اجلملة احل
و ذهب اإلمام األلباين رمحه اهللا إىل أن سبب جميئـه تـارة مرفوعـاً ، وتـارة موقوفـاً أن هـذا مـن فعـل عائشـة رضـي 

ويتلخص مـن جممـوع هـذه الطـرق أن السـّيدة عاشـة رضـي اهللا : (( اهللا عنها ، وكٌل من روى عنها مبا مسع قال 
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 خيتنت و وجه الداللة من هذا احلديث واضحة ،إذ أن فيه بيان أن النساء كن.  
 أخـربين حممـد بـن علـي حـدثنا صـاحل أن ) :١٤٩/ص" (الوقـوف والرتجـل"وقـد روى اخلـالل يف

قـــال ) إذا التقـــى الختانـــان وجـــب الغســـل(:إذا جـــامع امرأتـــه و مل ينـــزل فقـــال: قـــال : أبـــاه 
   )وفي هذا بيان أن النساء كن يختتن (]:أمحد[

مبـــا ال مزيـــد -و أبـــان )٣٤٩-٢/٣٤٨("الصـــحيحة"يف  رمحـــه اهللاو قـــد تكلـــم اإلمـــام األلبـــاين 
  . هللاا عند السلف رمحهم ان معروفً أن ختان النساء كا -عليه

 علـم ال مـن يظنـه ملـا خالفـا السـلف عنـد معروفـا كـان النسـاء خنت أن وأعلم: (قال رمحه اهللا 
  :ذلك يف اآلثار بعض عنده، فإليك

 مـا هـذا؟ تـدري هـل: فقيـل طعامـه، إىل العـاص أيب بـن عثمـان دعي:(قال الحسن عن - ١
 وســلم اهللا عليـه ىصـل اهللا رســول عهـد علـى نــراه كنـا مـا شــيء هـذا: فقـال! جاريــة ختـان هـذا
  . ) يأكل أن فأىب

  .عنه العطار محزة أيب طريق من )٢/  ٧/  ٣(" الكبري املعجم"يف الطرباين أخرجه
 وسـائر رواتـه حـامت، أبـو قـال كمـا )احلـديث حسـن( الربيـع بـن إسـحاق امسـه محـزة وأبـو :قلت

  . حسن سند فهو عثمان من مسعه احلسن كان فإن موثقون،
 جاريـة"ذكـر دون بـه احلسـن عـن كريـز بـن اهللا عبيد بن طلحة عن حاقبن إس حممد رواه وقد

"  
 إســــحاق،فإنه ابــــن عنعنــــة لــــوال جيــــد وإســــناده ،) ٢١٧/  ٤( وأمحــــد أيضــــا الطــــرباين أخرجــــه
  ) .٦٠/  ٤( اهليثمي أعله وبه مدلس،

                                                                                                                                                                   

رة ترفـع احلـديث و تـارة توقفـه ، وكـل روى مـا مسـع منهـا و الكـل صـحيح ، الرفـع و الوقـف و ال عنها كانـت تـا
  ) .١٢٢-١/١٢١"(اإلرواء"انظر .اهـ )منافاة بينهما
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 اإلسـالم، عثمـان علينـا فعـرض الـروم، مـن وجـواري سـبيت(:قالـت المهـاجر أم عن - ٢
  ). عثمان أخدم فكنت وطهروهما، اخفضوهما: فقال أخرى وغير غيري منا يسلم فلم

  ) .١٢٤٦ ،١٢٤٥" ( املفرد األدب"  يف البخاري أخرجه
مـــن  لهـــن نــدعو أال: لعائشـــة فقيــل خـــتن، عائشــة أخـــي بنــات أن"  علقمـــة أم عــن - ٣

 فرأتـه يتغنـى، البيت، في عائشة فمرت فأتاهن، عدي، إلى فأرسلت بلى،: قالت يليهن؟
  .) أخرجوه،أخرجوه! شيطان أف،: فقالت - كثير شعر ذا وكان - طربًا رأسه حركوي
  ) .١٢٤٧" ( األدب"  يف البخاري أخرجه 

 مرجانـــة وثقهـــا وامسهـــا هـــذه علقمـــة أم غــري ثقـــات، رجالـــه للتحســـني، حمتمـــل وإســناده: قلـــت
  .اهـ ).ثقتان عنها وروى حبان، وابن العجلي

ــــن حــــزم اإلمجــــاع علــــ �  ــــان للنســــاء كمــــا يفو قــــد نقــــل اب " مراتــــب اإلمجــــاع"ى إباحــــة اخلت
ال خـــالف يف اســـتحبابه ) : ((٢٠٦/ص"(حتفـــة املـــودود"، و قـــال ابـــن القـــيم يف) ١٥٧/ص(

  .اهـ )) لألنثى ، و اختلف يف وجوبه
  

  
�     �     �  

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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 :حكم�الختان�للذكور�و�Uناث�

� �
  :اختلف أهل العلم يف حكمه على ثالثة أقوال 

 )١(، وهذه رواية عن أمحديف حق النساء  سنةحق الرجال  اخلتان واجب يف :  ل و القول�\ 
و ذكرهـا ) ١/٣٠٠" (امـوع"ا يف هو وجه  عند الشافعية كم ،و )٢(قول لبعض املالكية و، 

، و قــــــول لشــــــيخ  )٣(و هـــــو اختيــــــار املوفـــــق ابــــــن قدامـــــة) ٣٤٠/ ١٠" (الفــــــتح "احلـــــافظ يف 
  .)٧(، واللجنة الدائمة ، وشيخنا حيىي احلجوري)٦(و األلباين. )٥(، وابن عثيمني )٤(اإلسالم

�  �  �  
 )١(، ومالـك )٨(أن اخلتان سنة يف حق الذكر و األنثـى و هـو قـول أيب حنيفـة :القول�الثاني�

ذهـــب أكثـــر أهـــل : (( وقـــال احلـــافظ .  )٢(، وهـــو وجـــه عنـــد الشـــافعية ، وأمحـــد يف روايـــة عنـــه
  .اهـ )) أنه ليس بواجب العلماء و بعض الشافعية إىل 

                                                           
ـــــــة و - ١ ـــــــن ذكرهـــــــا هـــــــذه الرواي  صـــــــاحب وذكـــــــر ،)١/١٣٣" (الفـــــــروع"و ،) ١/٨٥"(املغـــــــين" يف قدامـــــــة اب
البــن مفلــح " املبــدع" انظــر )مطلقــاً  اخلتــان جيــب ال: ( قــال أنــه أمحــد عــن أخــرى روايــة) ١/١٢٤"(اإلنصــاف"
)١/١٠٤. (  
  ).٢١/٥٩"(التمهيد"انظر  - ٢
 ) .٢٦٧-١١/٢٦٦" (اإلنصاف"، ) ١/١١٥" (املغين " انظر  - ٣
إقامـة "، وقولـه بسـنيته علـى املـرأة انظـر ) ٢٤٣/ص" (شـرح العمـدة"أما قوله  بوجوبه علـى الرجـال  فـانظر - ٤

  ) .٢٧٠/ص" (الدليل
  )١٠/١٦٤"(شرح املمتع"انظر   - ٥
 ).٦٩/ص" (متام املنة" - ٦
 . ، ومسعناه منه يف أحد دروسه النافعة بدار احلديث بدماج ) ٢٠٦/ص" (الرياض املستطابة" - ٧
إذا  تـــرك  الرجـــل اخلتــان أجـــرب عليــه و إن  تركتـــه املــرأة مل جتـــرب عليـــه ، : ومــع قـــوهلم بســنيته  فـــإم قــالوا   - ٨

) ٧/٣٢٨(للكسـاين " بـدائع الصـنائع"، و) ١/١٥٦(للسرخسي" املبسوط" ، و)١/٦٣" (رح القديرش"وانظر 
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 و ممن اختار القول بالس ة  احلسن البصري و ابن حزم يَ نـ.  
  ) .٦/٢١٨"(احمللى" ، و) ١١/١٧٥" (مصنف عبد الرزاق"انظر 

  
�  �  �  

  
،  )٣(أن اخلتـان واجـب يف حـق اجلميـع  وبـه قـال الشـافعي ومجهـور أصـحابه :القول�الثالـث�

وهـي املـذهب ، وبعـض ))  جيـب إال أن خيـاف علـى نفسـه ال: ، ويف روايـة  )٤(وأمحد يف رواية
  . )٥(املالكية

                                                                                                                                                                   

نيـــــل "، و) ٥/٤٣٦" (الفتـــــاوى اهلنديـــــة"، و) ٢٨٠/ص" (حتفـــــة املـــــودود"، و ) ١٢/١١٠" (شـــــرح الســـــنة"، 
 وعـن أيب حنيفـة واجـب و لـيس بفـرض ،: (( و قال احلافظ  ).١٣/٣٩٥" (الفتح" ، و) ١/١١٢" (األوطار

  .اهـ ))وعنه سنة يأمث برتكه 
حاشـية ابـن العابـدين " ، و) ١/٦٣" (شرح القـدير"و يف قول للحنيفة  أنه سنة للرجال مكرمة للنساء كما يف 

) "٦/٧٥١. (  
" شـــرح الرســـالة"، ) ٢/٣٥(لـــأليب" شـــرح مســـلم"، و) ١٦٧/ص(البـــن اجلـــزي" القـــوانني  الفقهيـــة :انظـــر  - ١

  ) .١/٣٩٤(لزروق
إىل أن مالكــاً مذهبــه الوجــوب علــى الرجــال ، وأن مــا جــاء عنــه يف  -وفقــه اهللا-ىي احلجــوريو مــال شــيخنا حيــ

" . حتفـة املـودود"املقصود ا السنة اليت هي يف مرتبة الفرض كما هو توجيه ابـن القـيم رمحـه اهللا يف ) سنة(قوله 
  ) .٢٠٦/ص"(الرياض املستطابة"انظر 

  ) .١/٨٥"(املغين"، و )١/١٢٤(للمرداوي"اإلنصاف"انظر  - ٢
 ) .١/٣٠٠" (جمموع الفتاوى"انظر  - ٣
  .لالبن مفلح) ١٠٤-١/١٠٣"(املبدع" للمرداوي ، و ) ١/١٣٣"(اإلنصاف"انظر   - ٤
طـــرح "لالبـــن جـــزي ، و) ١٦٧" (القـــوانني الفقهيـــة"و هـــذا القـــول لســـحنون مـــن أصـــحاب مالـــك ، انظـــر - ٥

  .للعراقي ) ٢/٧٥"(التثريب
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مـنهم وكيــع ، وعطــاء ، وربيعــة ، بــني الــذكور و اإلنــاث ، وهنـاك مــن أوجبــه دون تفصـيل  �
  . واألوزاعي ، والشعيب ، و حيي بن سعيد األنصاري 

" الفــــــتح"، ولــــــه )١/٣٠٠"(امــــــوع"للنــــــووي ، و) ٣/١٤٨"(شــــــرح صــــــحيح مســــــلم"انظــــــر 
املنتقـــــــــى شـــــــــرح "لالبـــــــــن القـــــــــيم ، و)٢٧٢/ص"(حتفـــــــــة املـــــــــودود"للحـــــــــافظ ، و) ١٣/٣٩٥(

  ) .٧/٢٣٢"(املوطأ
  

�  �   �  
  :أدلة�\قوال�الث4ثة�ومناقش�*ا� �

  :أدلة�القول�\ول�و�مناقشته� •

صــلى اهللا عليــه –حبــديث شــداد بــن أوس أن رســول اهللا  اســتدل أصــحاب هــذا القــول� 
  . ))رجال ، مكرمة للنساءالختان سنة لل((: قال  -وسلم
فهذا احلديث فرق بني حكم الرجال و النساء، وال يدل على الوجوب يف حق النسـاء : قالوا 

  .ملا تقرر من أن لفظ السنة إذا ورد يف احلديث ال يراد به اليت تقابل الواجب 
مـــن جهتـــني ، مـــن جهـــة الـــدليل ، ومـــن جهـــة مدلولـــه و صـــحة  القـــول و تعقـــب هـــذا:قلـــت
  :تدالل به اإلس

ــــدليل  ــــن جهــــة ال والبيهقــــي  ،) ٥/٧٥(، فقــــد أخرجــــه أمحــــد  فالحــــديث ضــــعيف :أمــــا م
من طريق عباد بن العوام و حفص بن غياث كالمها عـن احلجـاج بـن ) ٨/٣٢٥" (الكربى"يف

  .مرفوعاً به  -صلى اهللا عليه وسلم-أرطأة عن أيب مليح  بن أسامة اهلذيل عن النيب
على احلجاج بن أرطأة وهـو صـدوق كثـري اخلطـأ وكـان يـدلس  إذ مداره سنده ضعيف :قلت 

  .، وقد عنعن و مل يصرح بالتحديث 
  .ه قد اضطرب فيه اضطالباً شديداً مث إن
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 َكـَذا، َرَواهُ  فـَتَـارَةً  ِفيـِه، اْضـَطَربَ  َوَقدْ  ُمَدلٌس، َواحلُْجاجُ ): ((٤/٨٢"(التلخيص"قال احلافظ يف 
ادِ  ِبزِيَاَدةِ  َرَواهُ  َوتَارَةً  َحـامتٍِ  َأِيب  َوابْـنُ  )١(َشـْيَبةَ  َأِيب  ابْـنُ  َأْخَرَجـهُ  اْلَملِـيِح، َأِيب  َوالِـدِ  بـَْعدَ  أَْوسٍ  ْبنِ  َشد 

 َأْمحَـدُ  َأْخَرَجـهُ  أَيـوبَ  َأِيب  َعـنْ  َمْكُحـولٍ  َعـنْ  َرَواهُ  َوتَـارَةً  ،)٣("اْلَكبِـريِ " ِيف  َوالطبَـرَاِين  ،)٢("اْلِعَللِ " ِيف 
ــاٍج، ِمــنْ  َخطَــأٌ  أَنــهُ  أَبِيــهِ  َعــنْ  َوَحَكــى ،)٤("اْلِعَلــلِ " ِيف  َحــامتٍِ  َأِيب  ابْــنُ  َوذََكــَرهُ  ، اِوي ِمــنْ  أَوْ  َحجالــر 

َهِقي  َوقَالَ  زِيَاٍد، ْبنُ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َعْنُه، اْلبَـيـْ
َقِطعٌ  َضِعيفٌ  ُهوَ : )٥(   .ُمنـْ

ــاجِ  َعلَــى يَــُدورُ  اْحلَــِديثُ  َهــَذا: )٦("التْمِهيــدِ " ِيف  اْلبَـــر  َعْبــدِ  ابْــنُ  َوقَــالَ  ممــن ولــيس أرطــاة، بــن َحج 
 بِهِ  ُحيَْتج.  
َهِقـي  ،)٧("اْلَكبِـريِ " ِيف  الطبَــرَاِين  َرَواهُ  فـََقـدْ  َحجاٍج؛ رَِوايَةِ  َغْريِ  ِمنْ  ُأْخَرى َطرِيقٌ  َوَلهُ : قـُْلت َواْلبَـيـْ

)٨( 
 َهِقي َواْلبَـيـْ

َهِقي  َفهُ َوَضع  َمْرُفوًعا، َعباسٍ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  )٨(   .)٩("السَننِ " ِيف  اْلبَـيـْ

                                                           
  . به شداد عن مليح أيب عن رجل عن حجاج عن) ٦٥١٩قمبر "(املصنف"  - ١
  . )٢٢٣١رقم / ٦٤٧- ٥/٦٤٦( - ٢
عـن شـداد بـن أو س بـه  -اهلـذيل أسامة- عن أبيه مليح أيب طريق من )٧١١٣و ٧١١٢رقم / ٧/٢٧٣( - ٣
. 
٥/٦٤٧( - ٤.(  
  .ري و يعين باإلنقطاع عدم مساع مكحول من أيب أيوب األنصا) ٣٢٥" (الكربىسننه "يف  - ٥
٢١/٥٩( - ٦. (  
 ) .٩٩/١٤٦-١/٩٨" (مسند الشاميني"، ويف ) ١١٥٩٠(رقم  - ٧

الـوازن عـن الوليـد بـن الوليـد ثنـا ابـن ثوبـان عـن ابـن عجـالن  من طريق أيوب) ٣٢٥-٨/٣٢٤" (سننه"يف  ٨-
  . عن عكرمة عنه به مرفوعاً 

روى عـن عبـد : (حلـاكم و أبـو نعـيم و هو موضوع ، وآفته هـذا الوليـد بـن والوليـد العنسـي ، قـال عنـه ا: قلت 
   .و تركه الدارقطين و العقيلي ، اهـ )الرمحن بن ثابت بن ثوبان أحاديث موضوعة 

  .اهـ )هذا إسناده ضعيف ، واحملفوظ موقوف: و قال )٣٢٥-٨/٣٢٤( -٩
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 ِعْجَالَن، اْبنِ  َعنْ  ثـَْوبَاَن، اْبنِ  َعنْ  اْلَولِيِد، رَِوايَةِ  ِمنْ  َوُهوَ  َرفْـُعُه، َيِصح  َال : )١("اْلَمْعرَِفةِ " ِيف  َوقَالَ 
  اهـ)) )٢(.َتْدلِيًسا ِفيهِ  َأن  إال  ُمَوثـُقوَن، َوُرَواتُهُ  َعْنُه، ِعْكرَِمةَ  َعنْ  ِعْجَالَن،

 بـــن حجـــاج يرويـــه: ((عـــن هـــذا احلـــديث فقـــال ) ١٠٢٢رقـــم" (العلـــل"و ســـئل الـــدارقطين يف 
 وحفـص العـوام بـن عبـاد فـراه عنـه واختلـف أيـوب أيب عـن الشـمال أيب بن مكحول عن أرطأة

 هــارون بــن ويزيــد الضــرير معايــة وأبــو منــري بــن اهللا عبــد وخــالفهم هكــذا حجــاج عــن غيــاث بــن
 مــن معاويــة أبــا أن إال أحــدا بينهمــا يــذكروا مل أيــب أيب عــن حــولمك عــن حجــاج عــن فــرووه
  .اهـ .))الوهم كثري ألنه أرطأة بن حجاج من فيه االختالف وقفه بينهم
و يتبني لنا من جممـل مـا ذكرنـا أن هـذا احلـديث ضـعيف مبجمـوع طرقـه ، ألن مـدارها : قلت 

  .نا على حجاج بن أرطأة ، ولإلضطراب احلاصل فيه و علته من ذكر 
  : و قد جاء عن ابن عباس موقوفاً 

، وابـــن ) ٢٦٩٧رقـــم"(مســـند الشـــاميني"، ويف) ١٢٨٢٨رقـــم " (الكبـــري"أخرجـــه الطـــرباين يف 
من طريقني عـن وكيـع ) ٨/٣٢٥"(الكربى سننه"، والبيهقي يف ) ١/٤٠٣"(الكامل"عدي يف 

  .عن سعيد بن بشري عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفاً 
  " .التقريب"كما يف " ضعيف"، فيه سعيد بن بشري و هو  و هذا سند ضعيف :قلت 

: بـه فقـال  )٣(فقـد أعلـه بعـد إخراجـه مـن طريـق إبـراهيم بـن ُجمَشـر" الكامـل"أما ابـن عـدي يف 
 ذكــرت مـا سـوى ولـه مجشـر بـن غيـر يرويـه أعلـم ال قتـادة حـديث مـن الحـديث وهـذا((

  . هـا))محفوظة غير األسانيد جهة من منكرات
                                                           

- ٦/٤٦٦( ١. (  
كمـا -يـد بـن الوليـد العنسـي و هذا الكالم من احلافظ كأنه وهـم منـه رمحـه اهللا ، وفـإن الوليـد هنـا هـو الول - ٢

  ) . إال أن فيه تدليساً (ولعل احلافظ رمحه اهللا ظنه الوليد بن مسلم كما هو ظاهر قوله   -تقدم معك
" اإلكمــــال"كمـــا يف   –بضـــم املــــيم و فـــتح اجلـــيم و كســــر الشـــني املعجمـــة املشــــددة آخـــره راء –) جمشـــر( - ٣
)٢١٣-٧/٢١٢. ( 



 
٨٩ 

ضعيف يسرق (قال ابن عدي وابن اشر هو إبراهيم بن اشر بن معدان البغدادي : قلت 
  ) .١/١٩٣"(امليزان"انظر " . الثقات"ابن حبان كما يف  ،وخطأه)احلديث

  " .التقريب"عمرو بن عبد اهللا األوِدي و هو ثقة كما يف و قد تابعه 
ق أيب الصــباح عبــد الغفــور عــن أيب هــامث عــن مــن طريــ) ١٢٠٠٩" (الكبــري"أخرجــه الطــرباين يف

  .عكرمة عن ابن عباس به موقوفاً 
، فيه أبو الصباح متهم بالكذب ، و عليـه فاحلـديث موضـوع مرفوعـاً  و هذا موضوع: قلت 

  .عن ابن عباس ضعيف موقوفاً عنه كما مر معك 
  .و اهللا أعلم . و يف اجلملة احلديث ضعيف ال يتقوى مبجموع طرقه 

صـلى اهللا –النـيبأراد به سنة  "الختان سنة" :ن جهة صحة اإلستدالل به  فقالوا أما م •
  .١سنُه و أمر به ، فيكون واجباً  -صلى اهللا عليه وسلم–، وأن رسول اهللا  -عليه وسلم

 :يقــال الطريقــة هــي الســنة و( : (ابــن القــيم رمحــه اهللا بقولــه اإلمــام و تعقــب هــذا اإلســتدالل 
 نـدب أنـه ال هلـم مشـروع :أي ))للرجـال سـنة الختـان((: فقولـه ت ،شرع أي كذا له سننت

 ســنتي عــن رغــب مــن((: لقولــه واســتحبابًا وجوبًــا املتبعــة الطريقــة هــي فالســنة واجــب ، غــري
  ))بعدي من الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم((:  وقوله ،)) مني فليس
 اصـــطالح تركـــه جيـــوز امبـــ الســـنة وختصـــيص ،)) كفـــر الســـنة خـــالف مـــن((:عبـــاس ابـــن وقـــال

،   الطريقـة هـي فالسـنة واجب ومسـتحب ، من ألمته اهللا رسول سنه ما فالسنة إال و حادث
  ) .٢٩٣/ص"(حتفة املودود."اهـ ))والسبيل واملنهاج الشريعة و هي

 علـــى فيـــه حجـــة ال لالحتجـــاج يصـــلح ال احلـــديث كـــون ومـــع: ((و قـــال الشـــوكاين رمحـــه اهللا 
. اهـــ .))األصــوليني  اصــطالح يف الســنة مــن أعــم الشــارع لســان يف ســنةال لفظــة ألن املطلــوب

  ) .١/١١٣"(النيل"انظر 
                                                           

 )  .٢٩٣/ص(لالبن القيم"حتفة املودود"انظر - ١
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لحة تعود إىل شـرط أنه يف حق الرجال فيه مص : و مما استدل به أصحاب هذا القول �
ألنه إذا بقيت هـذه اجللـدة فـإن البـول إذا خـرج مـن ثُقـب من شروط الصالة و هي الطهارة ، 

هـذه وصار سبباً يف االحرتاق و االلتهاب و كذلك كلما حترك أو عَصر مع اَحلشَفة بقي و جت
  .اجللدة خرج البول و تنجس بذلك 

شـهوا ، وهـذا طلـب كمـال و : أنـه يقلـل مـن ُغلَمِتهـا أي : و أما يف حق املرأة فغاية فائدتـه 
  )١(.ليس من باب إزالة النجاسة

 )٢(األول القـول حبجـج الرجـال علـى لوجوبـه لوناملفصـ واحتج: ((قال الشوكاين رمحه اهللا  �
( مـــن قولـــه  )٣(القـــول الثـــاين أهـــل بـــه احـــتج الـــذي احلـــديث يف مبـــا النســـاء علـــى وجوبـــه ولعـــدم

   .)١/١١٣"(النيل"انظراهـ . )) )مكرمة في النساء
كمـا سـيأيت   -إن شـاء اهللا-أما استدالهلم بأدلة املوجبني له على الرجال فهـو الصـواب: قلت 
  .عند الرتجيح  بيانه

ـــق عنـــك شـــعر الكفـــر ((:  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–قولـــه  :و ممـــا اســـتدلوا بـــه أيضـــاً  أل
 ))واختتن

  .وجه الداللة أنه ال يكون واجباً إال على من أُِمر به و هم الرجال : قالوا
  . الحديث ضعيفو قد نوقش بأن هذا : قلت 

الســـــنن الصـــــغري "قـــــي يفالبيه -و مـــــن طريقـــــه-)٣٥٦(بـــــرقم" ســـــننه"فقـــــد أخرجـــــه أبـــــوداود يف
،وأمحـــــــد )١/١٧٢" (الكـــــــربى"و،)٥٢٥٦(رقـــــــم" معرفـــــــة الســـــــنن واآلثـــــــار"و،)٣٤٠٢(بـــــــرقم"
ـــــــن أيب عاصـــــــم يف)٣/٤١٥( ـــــــايناآلحـــــــاد "،واب ، والطـــــــرباين ) ٢٧٩٥(و )١٦٩٢رقـــــــم( "واملث

                                                           
 . للعالمة ابن عثيمني) ١/١٦٤"(الشرح املمتع"انظر  - ١
  ..و هم القائلني بوجوبه على الصنفني - ٢
  .القائلني بسنيته  - ٣
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 و )٩٨٣٥( رقـــــم "مصـــــنفه" و هـــــذا يف–كلهـــــم عـــــن عبـــــد الـــــرزاق ) ٩٨٢رقـــــم" (الكبـــــري"يف
  أخربت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده به : ابن جريج قال نا : قال  - )١٩٢٢٤(

عثيم بن كليب ،وهـذا خطـأ ، وإمنـا هـو عثـيم بـن كثـري ابـن كليـب عـن (و قال ابن أيب عاصم 
  . )١(احلديث..أبيه كثري عن جده كليب أنه جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :فيه ثالث علل ،  و هذا سنده ضعيف: قلت 
  " .التقريب"عثيم و والده كليهما جمهوالن كما يف  :ية األولى والثان

جهالة املخِرب البن جريج ، ومعروف عن ابن اجريج التدليس و أنـه وحـش كمـا قـال : الثالثة 
يتجنــب تدليســه ، فإنــه وحــش التـدليس ال يــدلس إال فيمــا مسعــه مــن جمــروح : (الـدارقطين عنــه 

  . )٢(اهـ)غريمهاإبراهيم بن أيب حيي و موسى بن عبيدة  و :مثل 
                                                           

أن ُكَلْيبــاً هــذا هــو صــحاَيب ": ــذيب التهــذيب "قــد ادعــى احلــافظ يف : (( قـال العالمــة األلبــاين رمحــه اهللا  - ١
الصـْلت، وتـرجم لـه : ذكر ابن منـده وغـريه أن اسـم والـد ُكَلْيـب"  :بوه؛ فقالاحلديث، وأنه جد عثيم، ال أ هذا
الَصــحبة    ولــيس األمــر كــذلك؛ بــل هــو عثــيم بــن كثــري بــن كليــب،و! بنــاًء علــى ظــاهر اإلســناد "الصــحابة"يف 

والــد كليــب؛ وإمنــا   أن الصــحايب لكليــب، وكــأن مــن حــدث ابــن جــريج نســب عثيمــاً إىل جــده، فصــار الظــاهر
روى ابن منده احلـديث مـن طريـق إبـراهيم بـن أيب حيـىي عـن  ب هو الصحايب، وال نعرف ألبيه صحية، وقدكلي

  " ... "!املسند"وكذا رواه أمحد يف  عثيم على الصواب،
املصـنف، ويـأيت قريبـاً، ومـا أظـن  هكذا علـى الصـواب؛ وإمنـا رواه كمـا رواه" املسند"ومل أجد احلديث يف : قلت

يشري إىل هـذا؛ فقـد قـال يف ترمجـة كثـري بـن كليـب " التعجيل " وهم يف هذا العزو، وكالمه يف إال أن احلافظ قد
وقـع يف حديثـه : قلـت"  :-"ابُنه ُعثـيم جمهـول : روى عن أبيه، وله صحبة، وعنه: " اُحلَسيين عقب قول -هذا

، مث ... "يف الســند وال ذكــر عنــدمها لكثــري . كليــب عــن أبيــه عــن عثــيم بــن: اخــتالف؛ فعنــد أمحــد وأيب داود
فقيــل إن ابــن جــريج َمحََلــه عــن إبــراهيم بــن أيب حيــىي؛ فأمــه، ونســب "  :املتقدمــة، مث قــال ذكــر روايــة ابــن منــده

  ".إىل جده  ُعثيماً 
، "التقريـب "، ويف "التهـذيب " وعلى مـا صـوبه احلـافظ؛ كـان عليـه أن يـُْفـرِد لكثـري هـذا ترمجـًة خاصـة يف: قلت

 ).٢/١٩٥"(صحيح أيب داود"اهـ)).ُيْسَتدرك عليهم وهذا مما! هو وال اخلزرجي ومل يفعل ذلك، ال
  ) .٢٦٥رقم "(سؤاالت احلاكم " - ٢



 
٩٢ 

  .وهذا منها ، فقد رواه ابن أيب حيي هذا عن عثيم بن كليب به  :قلت 
بــن وا،)٥٨٦٩رقــم"(معرفــة الصــحابة"يم يف،و أبــونع)١/٢٢٤"(كامــلال"أخرجــه ابــن عــدي يف

يف معرفـة اإلصـابة "كمـا يف –" معجـم الصـحابة"وابـن قـانع يف ،"معرفة السنن واآلثار"منده يف
  .افظللح) ٣/٣٠٧"(الصحابة

كمـــا   "مـــرتوك احلـــديث" -املشـــار إليـــه يف كـــالم اإلمـــام الـــدارقطين-فـــابن أيب حيـــي بـــن إبـــراهيم 
  .، وهو متفق على ضعفه بني أهل احلديث و ما وثقه إال الشافعي " التقريب"يف

و ) .أْخــِربتُ : (شــارة إليـه بقولـه فتبـني ـذا أن ابــن جـريج رواه عنـه مث دلســه بإسـقاط امسـه واإل
 بـن عثـيم عنـه وأخـربت اإلسـناد هـذا ويف ُجـَريج بـن قاله الذي وهذا: ((بن عدي لذلك قال ا

ونقــل   ) .١/٢٢٤"(الكامــل."اهـــ .))اســم  عــن فكــىن َحيْــىي أيب بــن إبــراهيم حدثــه إمنــا كليــب
  .عقب خترجيه للحديث ) ١/١٧٢"(الكربى"كالمه البيهقي يف 

  " .اإلصابة"أعله احلافظ يف  و به :قلت 
 ِإْسـَناده َهـَذا: ( -بعدما ذكره-)٣/٣٤" (بيان الوهم واإليهام"يف)١(ان الفاسيو قال ابن القط

 عثـيم َأن َوَذلِـكَ  ، أْخـربت:  جـريج ابْـن َقول ِيف  الِذي اِالْنِقطَاع من ، الضْعف ِيف  َغايَة َوُهوَ  ،
َــاَدة ِفيــهِ  بــل َهَكــَذا بَِقــي فليتــه َهــَذا َوَمــعَ  ، َجمُْهولُــونَ  ، وجــده وأبــاه ُكَلْيــب بــن  أَنـَهــا أَقُــول َال  زِي

:  اْآلن اْلَقائِــل جــريج ابْــن ِإن:  قَــالَ  مــن اْلُمحــدثني مــن َأن َوِهــي ، ُحمَْتمَلــة َولكنَهــا ، َصــِحيَحة
َا ، ُكَلْيب بن عثيم َعن أْخربت من َوُهوَ  ، حيىي أيب بن ِإبـْرَاِهيم ُكَلْيب بن عثيم َعن َلهُ  َرَواهُ  ِإمن 

 ِفيـهِ  الرْأي حسن َكانَ  من الناس من َكانَ  َوقد ، دينه ِيف  َا رمي أخر ورَوأُمُ  ، ضعفه علم قد
  . جريج َواْبن ، الشاِفِعي ِمنـُْهم ،

ـَـا ِإنــه:  قَــاُلوا ، َأَحاِديــث جــريج ابْــن روى َوقــد َهــا ، وأرســلها فأســقطه ، َعنــهُ  َأخــذَها ِإمن  َهــَذا ِمنـْ
  . اَحلِديث

                                                           
  ) .٤/٨٢"(التلخيص"يف  -اختصاراً –ونقل كالمه احلافظ  - ١



 
٩٣ 

"  ِكَتابـه ِيف  َذِلك ذكر اخلَِْطيب ثَابت بن بكر َوأَبُو ، عدي بن َأْمحد أَبُو:  ِفيهِ  َذِلك قَالَ  َوِممنْ 
  .اهـ )). - بـََيانه ِيف  َوأطَال"  اْلُمَتَشابه تـَْلِخيص

  .بن أيب حبيب  وقد تابع عثيم يف أبيه يزيد: قلت 
مــن طريــق خالــد بــن عمــرو عــن الليــث بــن ) ٢/٣٨٣"(معجــم الصــحابة"أخرجــه ابــن قــانع يف

  .) و اغسل ثيابك(وزاد فيه. عد عن يزيد بن أيب حبيب عن كثري بن كليب به س
ــــــاع ، واحلــــــديث علقــــــه أبــــــو نعــــــيم يف خالــــــد بــــــن عمــــــرو هــــــذا كــــــذاب و : قلــــــت  معرفــــــة "ض

  ) .٥/٢٣٩٨"(الصحابة
  . واهللا أعلم. فالحديث بالجملة ضعيف جداً بطرقه التي ذكرنا 

ــــنه اإلمــــام األلبــــاين رمحــــه اهللا ــــه شــــاهدين ) ١/١٢٥/٧٩"(اإلرواء"يف  و قــــد حس بــــأن وجــــد ل
  .أحدمها عن قتادة أيب هشام ، واآلخر عن واثلة بن األسقع 

  :أما حديث قتادة أبي هشام )١
من  –) ٣/٢٢٦"(اإلصابة"كما يف–، وابن شاهني ) ٢٠رقم"(الكبري"فقد أخرجه الطرباين يف

ن أبيـه عـن عمـه تـادة الرهـاوي عـطريق أمحد بن عبـد امللـك احلـراين ،ثنـا قتـادة بـن الفضـل بـن ق
  .هشام بن قتادة عن أبيه به 

مل يرو عنـه إال الفضـل ، " جمهول عنيٍ "هذا سند ضعيف ، وعلته هشام بن قتادة و هو: قلت
ومل يوثقه إال ابن حبان ، بل الفضل بن قتادة نفسه حيتاج مـن يوثقـه فـإين مل أقـف علـى ترمجـة 

  له 
  )!!.رجاله ثقات: (من ذهول يف قوله ) ١/٢٨٣"(امع" و يف هذا بيان ملا وقع للهيثمي يف

  :أما حديث واثلة بن األسقع  )٢



 
٩٤ 

مـن طريـق ) ٧٢-١٣/٧١"(تارخيـه"،و اخلطيـب يف )٢/٣٨"( تارخيـه"فقد أخرجه أبو نعيم يف 
: ثــين معــروف اخليــاط أبــو اخلطــاب قــال : ثــين أيب قــال : ســليم بــن منصــور بــن عمــار يقــول 

  .فذكره بنحوه ، ومل يذكر اخلتان : لمسعت واثلة بن األسقع يقو 
  :، فيه ثالث علل و هذا سنده ضعيف جدا : قلت 
لــه أحاديــث منكـــرة : (قــال ابــن عــدي .  أبــو اخلطــاب اخليــاط بــن عبــد اهللا معــروف: األوىل 

  ).ليس بالقوي(و قال أبو حامت ) جداً 
حديثـه بالنكـارة ابـن  منصور بن عمار أيب سليم  وهـى حديثـه الـذهيب ، وحكـم علـي: الثانية 
  ) .١٨٨-٤/١٨٧"(امليزان"انظر ) .فيه جتهم(وقال العقيلي  .عدي 
رقــــم "(املغــــين"انظــــر ) .كتكلــــم فيــــه ومل يــــرت (قــــال الــــذهيب فيــــه . ســــليم بــــن منصــــور : الثالثــــة 
  له )٢٦٤٣

 بعضــها يشــد ال ركيكــة كلهــا الطــرق وهــذه : (-تعــاىل أعــزه اهللا-قــال شــيخنا حيــىي احلجــوري 
  .)٢٠٦/ص" (الرياض املستطابة" اهـ ).بعضاً 

  واهللا أعلم .فباجلملة فاحلديث ال يرتقي إىل رتبة احلجية مبجموع طرقه و شواهده
د الوجـوب مـا مل يوجـد أمـر ، واألمـر يفيـ" و اختـنت"أن لفـظ :ووجـه الداللـة منـه: قالوا  •

 .ختتان واجب صارف إىل االستحباب ، فدل على أن اال
عليــه  نقشالــ إثبــات العــرش يكــون قبــلو (ديث يف أصــله ال يثبــت أن احلــوقــد نــوقش بــ :قلــت 

!! (  
 :و اســتدلوا علــى ســنيته للمــرأة ،أنــه قــال ألم عطيــة األنصــارية الــيت كانــت ختفــض النســاء �

  .»َال تـُْنِهِكى فَِإن َذِلَك َأْحَظى ِلْلَمْرَأِة َوَأَحب ِإَلى اْلبَـْعِل «
  .ه ضعيف احلديث مبجموع طرقه وشواهد: قلت 



 
٩٥ 

َمْشــِقى  :قــال) ٥٢٧١(بــرقم"ســننه"أبــو داود يف  أخرجــه  ْمحَِن الدثـََنا ُســَلْيَماُن بْــُن َعْبــِد الــر َحــد
ــاَن  ــُد بْــُن َحس ثـََنا ُحمَم ثـََنا َمــْرَواُن َحــد قَــاَال َحــد ِحيِم اَألْشــَجِعىــاِب بْــُن َعْبــِد الــر قَــاَل  -َوَعْبــُد اْلَوه

 َعْبُد اْلَوه اْمَرأًَة َكاَنْت َختِْنتُ  -اِب اْلُكوِىف ِة َأنَة األَْنَصارِيَعِطي َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْريٍ َعْن أُم
 ـــِىبـــَك َأْحظَـــى ِلْلَمـــْرَأِة «:-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-بِاْلَمِديَنـــِة فـََقـــاَل َهلـَــا الن َال تـُْنِهِكـــى فَـــِإن َذِل

ُرِوَى َعــْن ُعبَـْيــِد اللــِه بْــِن َعْمــرٍو َعــْن َعْبــِد اْلَمِلــِك ِمبَْعَنــاُه  :قَــاَل أَبُــو َداُودَ  .»بَـْعــِل َوَأَحــب ِإلَــى الْ 
  .لَْيَس ُهَو بِاْلَقِوى َوَقْد ُرِوَى ُمْرَسالً :قَاَل أَبُو َداُودَ . َوِإْسَناِدهِ 

  .احلَِْديُث َضِعيفٌ  َوُحمَمُد ْبُن َحساَن َجمُْهوٌل َوَهَذا :قَاَل أَبُو َداُودَ 
  :، وفيه علتان  سنده ضعيف جداً  :قلت 

ــان  -١ عــن -كمــا قــال أبــوداود وغــريه،و قــال عبــد الغــين املقدســي " جمهــول"محمــد بــن حس
غـريوا امسـه سـرتا لـه وقـد ، ) كـذاب وضـاع(هو حممد بن سـعيد املصـلوب : -حممد بن حسان

  .إىل جده وهوتدليسا لضعفه، فنسب
  .و الصواب األول

 مـا حديثـه مع قلـة اً جد احلديث مضطرب:(،قال أمحد فيهعبد الملك بن عمير القرشي -٢
 ).منها كثري يف غلط وقد حديث مخسمائة له أرى

  ". ذيب التهذيب)"خملط(و قال ابن معني

وكما هو معـروف عنـد أهـل املصـطلح أنـه إذا وجـد حـديث وقـع فيـه االضـطراب و   :قلت

  .طراب فإنه يتوجه إعالل احلديث بهكان يف إسناده راٍو مشهور باالض
و االضـــطراب يف هـــذا اإلســـناد يشـــبه أن يكـــون مـــن عبـــد امللـــك بـــن عمـــري لكثـــرة اخـــتالف 

  .احلفاظ عنه



 
٩٦ 

 َعـنْ  َعْنـهُ :  َوِقيـلَ  ، َكـَذا َعْنـهُ  َفِقيلَ  ، ُعَمْريٍ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعَلى ِفيهِ  اْختَـَلفَ  َوَقدْ :(قال احلافظ
ي اْلُقَرِظــ َعِطيــةَ 

 أَبُــو َرَواهُ  ، فَــذََكَرهُ  ، َعِطيــةَ  أُم :  َهلَــا يـَُقــالُ  َخاِفَضــةٌ  بِاْلَمِدينَــةِ  َكانَــتْ :  قَــالَ  ، )١(
ــدِ  َوَأَعلــهُ  ، السـَننِ  ِيف  َداُود أَبـُـو َرَواهُ  ، َعِطيــةَ  أُم  َعــنْ  ، َعْنـهُ :  َوِقيــلَ  ، اْلَمْعرِفَــةِ  ِيف  نـَُعـْيمٍ  بْــنِ  ِمبَُحم 

َهِقـي  َجتِْهيلِـهِ  ِيف  َعـِدي  ابْـنُ  َوتَِبَعـهُ  ، َضـِعيفٌ  َجمُْهـولٌ  إنهُ :  فـََقالَ  ، َحسانَ   َعْبـدُ  َوَخـاَلَفُهمْ  ، َواْلبَـيـْ
 دُ  ُهوَ :  فـََقالَ  َسِعيدٍ  ْبنُ  اْلَغِين٤/١٥٥"(التلخيص احلبري." اهـ.)اْلَمْصُلوبُ  َسِعيدٍ  ْبنُ  ُحمَم .(  

، وابــــن عســــاكر )٢/١٥٣٧"(املعرفــــة"،وأبــــو نعــــيم يف)٨/٣٢٤"( ســــننه"أخرجــــه البيهقــــي يف  
َثِين  َعْمــرٍو ْبــنُ  اللــهِ  كلهــم مــن طريــق ُعبَـْيــدُ   ) ١/  ٢٠٦/ ٨( "تــاريخ دمشــق"يف ِمــنْ  َرُجــلٌ  َحــد 

 يـَُقـالُ  أَةٌ اْمـرَ  بِاْلَمِدينَـةِ  َكـانَ :قَـالَ  قـَـْيسٍ  بْـنِ  الضـحاكِ  َعـنِ  ُعَمـْريٍ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ  اْلُكوَفةِ  َأْهلِ 
 َعِطيــةَ  ُأم  يَــا« :-وســلم عليــه اهللا صــلى- اللــهِ  َرُســولُ  َهلَــا فـََقــالَ  اْجلَــَوارِي َختِْفــضُ  َعِطيــةَ  أُم  َهلَــا

َهِكي َوالَ  اْخِفِضي   .» الزْوجِ  ِعْندَ  َوَأْحَظى ِلْلَوْجهِ  َأْسَرى فَِإنهُ  تـَنـْ
 -بـن جعفـر  لته عـن حـديث حدثنيـه عبـد اهللاو سأ":أسئلة ابن معني"يف عالئيقال املفضل ال

أهـل الكوفـة عـن  حـدثين رجـل مـن: قـال  -هو الرقـي  -عن عبيد اهللا بن عمرو  -هو الرقي 
الضـحاك بـن : فقـال . )فـذكره : قلـت : ( عبد امللك بن عمـري عـن الضـحاك بـن قـيس قـال 

  .)٢(" قيس ليس بالفهري

                                                           
، َحـ: قال)٧٨٠-٢/٧٧٩"(العيال"أخرجه ابن أيب الدنيا يف  - ١ ـيمثـََنا َحيَْىي ْبُن يُوُسَف الز ـِه َحدثـََنا ُعبَـْيـُد الل د

  .احلديث »ي فِ حْ َأِشمي َوَال تُ «:ْبُن َعْمرٍو، َعْن َعِطيَة اْلُقَرِظي به،و فيه
رجاله ثقات إال عبد اهللا بن عمرو وهو الرقي مل يدرك عطيـة القرظـي، والواسـطة بينهمـا هـو عبـد امللـك : قلت 

  . بن عمري
ابـن عبـد هكـذا  ،و وتـرجم لـه )٤١٨٩(بـرقم" اإلصـابة"بته احلـافظ يفصـحو ممن  أثبت الصواب أنه هو،  - ٢

  ،)٢٥٥٩(برقم"أسد الغابة"ابن األثري يف ، و )١٢٥٨(برقم " اإلستيعاب"الرب يف 
-١٣٤/ص("الريـاض املسـتطابة"انظـر ."التهـذيب.)"روى لـه النسـائي حـديثاً واحـًدا يف الصـالة: (قال احلـافظ 

  .-اهللا تعاىلحفظه –لشيخنا حيىي احلجوري )١٣٥
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 بـن اهللا عبـد أدخـل قـد و: "  منـده ابـن نـدع صـقري ابن رواية عقب"التهذيب"احلافظ يف  قال
 مل الـــذي الكــويف الرجــل امللــك عبــد و اهللا عبيــد بــني منصــور مــن أوثــق هــو و،  الرقــي جعفــر
 و بـه تفـرد الـذي فهـو الكـويف حسـان بـن حممـد أنـه معاويـة بـن مـروان روايـة مـن فيظهـر  يسمه

 عطيــة أم عــن رواه هــل عمــري بــن امللــك عبــد علــى اختلــف أنــه هــذا مــن حيصــل و  جمهــول هــو
؟  أرسـله أو منـه مسعـه و وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب عـن الضحاك رواه هل و؟  ال أو بواسطة

  " . حمتمل ذلك كل؟  عنها أرسله أو؟  عطية أم عن أخذه أو
ميكــن الرتجــيح و حيصــل لنــا مــن هــذا كثــرت اخــتالف الــرواة علــى عبــد امللــك بــن عمــري مبــا ال 

    .و اهللا أعلم بعضها على بعض
قـــــــــد تـــــــــابع حممـــــــــد بـــــــــن حســـــــــان الكـــــــــويف زيـــــــــد بـــــــــن أيب أنيســـــــــة عنـــــــــد احلـــــــــاكم  إال أنـــــــــه

 عمــرو بــن اهللا عبيــد الرقــي ثنــا أيب حــدثنا العــالء بــن هــالل طريــق مــن) ٣/٥٢٥"(املســتدرك"يف
كانـت باملدينـة : قال،  قيس ابن الضحاك عن عمري بن امللك عبد عن أنيسة أيب بن زيد عن

-صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم-هلــــا رســــول اهللا ة فقــــالعطيــــ أم  :امــــرأة ختفــــض النســــاء يقــــال هلــــا
سكت عنه احلاكم و تبعه  ).اخفضي و ال تنهكي فإنه أنضر للوجه و أحظى عند الزوج:(

  .الذهيب
  . والد هالل فيه العالء سنده ضعيف جداً،: قلت

 أحاديـــــث زريـــــع بـــــن يزيـــــد عـــــن عنـــــده احلـــــديث ضـــــعيف احلـــــديث منكـــــر:(حـــــامت أبـــــو قـــــال 
  .هـا.)موضوعة

 مــن أو أتــى منــه أدري فــال منكــر حــديث غــري أبيــه عــن روى العــالء بــن هــالل:النســائي وقــال 
  .أبيه

 األسـانيد يقلـب:(وقـال" الضـعفاء" يف حبـان ابـن نكرة،وذكـره حديثه بعض يف :اخلطيب وقال
  ".ذيب التهذيب)."االحتجاج به جيوز فال األمساء ويغري
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  :شواهد هيو للحديث 
  : بن عمر رضي اهللا عنهماالشاهد األول عن ا

،و إمساعيـــل )٨٢٧٦رقـــم" (الشـــعب"،و البيهقـــي يف )٦١٧٨رقـــم" (مســـنده"أخرجـــه البـــزار يف
جممـوع مصـنفات أيب العبـاس األصـم وإمساعيـل -٥٣٠رقم"(-رواية الفارسي-جزءه"الصفار يف

 ، نَاِفعٍ  َعنْ  ، أَُميةَ  ْبنِ  لَ ِإْمسَاِعي َعنْ  ، ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنِ  ، َعِلي  ْبنُ  َمْنَدلُ  هم من طريقكل)الصفار
 يَـا(: فـََقـالَ  ، األَْنَصـارِ  ِمـنَ  ِنْسـَوةٌ  وسـلم عليـه اهللا صـلى النِيب  َعَلى َدَخلَ :  قَالَ  ، ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

 ، ُكـن َأْزَواجِ  ِعْنـدَ  َأْحظَـى فَِإنـهُ  ، تـُـْنِهْكنَ  َوال َوَأْخِفْضـنَ  ، َغْمًسـا اْخَتِضـْبنَ :  األَْنَصـارِ  ِنَساءَ 
  .الزْوجَ :  يـَْعِين :  َمْنَدلٌ  قَالَ  ).اْلُمنَـعِمينَ  وَُكْفرَ  َوِإياُكمْ 

 وثق،وبقيـــة وقـــد )ضـــعيف( وهـــو علـــي بـــن منـــدل :وفيـــه): (٥/٣١١"(امـــع"قـــال اهليثمـــي يف
  .اهـ).ثقات رجاله
ــــدليس كمــــا قــــال : قلــــت ــــيح الت و يف الســــند ابــــن جــــريج وهــــو مــــدلس وقــــد عــــنعن ،وهــــو قب

  .)٤١/ص"(طبقات املدسني."الدارقطين
  :الشاهد الثاني عن علي رضي اهللا عنه

 حــدثنا :غســان قــال أيب حممــد بــن مــن طريــق عــوف) ٦٧٣٤(بــرقم"تارخيــه"أخرجــه اخلطيــب يف
 أيب عن مرة بن عمرو عن مسعر حدثنا األنصاري الرمحن عبد بن أمحد بن اهللا عبد تغلب أبو

 عليـه اهللا صـلى-اهللا رسـول إليهـا فأرسـل بالمدينـة خفاضـة كانـت: قـال علـي عن البخرتي
  .))للزوج وأرضى للوجه أحسن فإنه تنهكي وال فأشمي خفضت إذا((: -وسلم
رضــي اهللا -مــن علــي -و امســه ســعيد بــن فــريوز- ســنده منقطــع ،مل يســمع أبــو البخــرتي:قلــت
جــــــــــامع "انظــــــــــر. قالــــــــــه شــــــــــعبة،و البخــــــــــاري،و أبــــــــــو حــــــــــامت،و أبوزرعــــــــــة.ومل يدركــــــــــه -عنــــــــــه

  ).١٨٣/ص"(التحصيل
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، ووثقـه أبـو حـامت و ذكـره  )١(و يف السند عوف بن حممد أبو غسان املدائين ، روى عنه أربعة
  ".الثقات"ابن حبان يف

  ) .مل أجد له ترمجة(قال اإلمام األلباين .)جمهول العني(و أبو تغلب عبد اهللا 
  .و بقية رجاله ثقات

  :الشاهد الثالث عن أنس رضي اهللا عنه
ثـََنا :قـال ) ٥٧٨(بـرقم"العيـال"ا يفأخرجه ابن أيب الدني ـدُ  َحـدَسـَالمٍ  بْـنُ  ُحمَم ،ثـََنا اجلَُْمِحـي َحـد 

ــهِ  اهللاُ  َصــلى اللــهِ  َرُســولُ  َقــالَ : َقــالَ  َمالِــٍك، ْبــنِ  أَنَــسِ  َعــنْ  ثَابِــٍت، َعــنْ  الرَقــاِد، َأِيب  ْبــنُ  زَائِــَدةُ   َعَلْي
 ِعْنـــدَ  َوَأْحظَـــى ِلْلَوْجـــهِ  َأْســـَرى فَِإنـــهُ  تـَْنِهِكـــي َوَال  فََأِشـــمي َأْخَفْضـــتِ  ِإَذا«:َعِطيـــةَ  ِألُم  َوَســـلمَ 
   .»الزْوجِ 

أمحد بن حيـىي من طريق ) ٢٢٥٣(برقم" األوسط"و) ١٢٢(برقم"الصغري"و أخرجه الطرباين يف
  .به ثعلب النحوي

ـــــن عـــــدي يف البيهقـــــي  -ومـــــن طريقـــــه-مـــــن طريـــــق أيب خليفـــــة بـــــه،)٧٢٣(بـــــرقم"الكامـــــل"واب
  ).١٧٥٦٢(برقم"كربىال"يف

  . من طريق معاوية بن صاحل أبو عبد اهللا به)١٨٢١(برقم"الكىن واألمساء"و الدواليب يف
  ".التقريب) "منكر احلديث(الرقَاِد وهو  َأِيب  ْبنُ  مداره على زَاِئَدةُ  ، ضعيف جًدا:قلت
 حيـان نبـ حممـد أبـو حـدثنا: قـال)١/٢٤٥"(تـاريخ أصـبهان"طريق أخرى عند أيب نعـيم يفوله 
 ثنـا احلسـن مسعـت الراسـيب هـالل أبـو ثنـا أمية أيب بن إمساعيل ثنا فارس بن أمحد بن جعفر ثنا

 أم يـا:((وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب هلـا فقال أمين أم هلا يقال باملدينة ختانة كانت :قال أنس
  .))للزوج وأحظى للوجه أسنى فإنه تنهكيه وال يدك فأضجعي خفضت إذا أيمن

                                                           
عمــــرو بــــن علــــي الفــــالس و بنــــدار،وحيي بــــن حكــــيم املقــــرئ،و عبــــدة بــــن عبــــد اهللا الصــــفار،وكلهم : هــــم - ١

  ).٨/٥٢١" (الثقات"، و) ١٤/٢٨٨(للذهيب "تاريخ اإلسالم"،)٦٧٣٤(برقم"تاريخ بغداد."ثقات
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  . -)١٠/٣٤٠"(الفتح"كما يف –" العقيقة"كتابه  الشيخ يف بوو أخرجه أ
 أنـه والظـاهر هـذا إمساعيـل غري موثقون ورجاله :قلت:((-رمحه اهللا تعاىل-قال العالمة األلباين

 أيب عـــن حـــدث أميـــة أيب ابـــن: ويقـــال أميـــة، بـــن إمساعيـــل:(" اللســـان" و" امليـــزان"  يف الـــذي
  ).٢/٣٥٣"(الصحيحة."اهـ)الدارقطين تركه األشهب العطاردي

  و اهللا أعلم.الحديث بمجموع طرقه و شواهده ال يرتقي إلى الحجية ف
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١٠١ 

 :أدلة�القول�الثاني�ومناقش�*ا� •

 حبديث شداد بن أوس املتقدم  :استدل أصحاب هذا القولو  )١
  .االسنة قد صرحت بأن اخلتان سنة : وجه الداللة منه أن : وقالوا
  .و قد نوقش هذا احلديث بأنه ضعيف كما تقدم : قلت 

فكمـــا تقـــرر أن لفـــظ الســـنة إذا ورد يف احلـــديث ال يـــراد بـــه الـــيت تقابـــل و علـــى فـــرض صـــحته 
ذلــك اإلمــام ابــن  لشــريعة و املنهــاج والســبيل كمــا أبــانالواجــب ، بــل يــراد بــه الطريقــة و هــي ا

  ) .١/١١٣"(النيل"يف، والشوكاين ) ٢٩٣/ص"(حتفة املودود"القيم رمحه اهللا يف 
صـلى اهللا –مسعـت رسـول اهللا : قـال" الصـحيحني"حبديث أيب هريرة يف :و استدلوا أيضاً  )٢

الختـان ، واالسـتحداد ، : _ أو خمس مـن الفطـرة–الفطرة خمس ((: يقول -عليه وسلم
 )).و نتف اإلبط ، وتقليم األظافر ،و قص الشارب

اجبة إال عند من شذ فال يكـون اخلتـان واجبـاً بأن اخلصال املنتظمة مع اخلتان ليست بو :قالوا
.  

وأجيب بأنه ال مانع أن يـراد بـالفطرة وبالسـنة : ((قال احلافظ رمحه اهللا مناقشاً هلذا اإلستدالل
يف احلــديث القــدر املشــرتك الــذي جيمــع الوجــوب والنــدب وهــو الطلــب املؤكــد فــال يــدل ذلــك 

ه وأيضـــا فـــال مـــانع مـــن مجـــع املختلفـــي علـــى عـــدم الوجـــوب وال ثبوتـــه فيطلـــب الـــدليل مـــن غـــري 
���¡��¢��£�����¤��¥��¦��§�����}�:احلكــم بلفــظ أمــر واحــد كمــا يف قولــه تعــاىل

¨ z���]ـــاء احلـــق واجـــب واألكـــل مبـــاح هكـــذا متســـك بـــه مجاعـــة  ، ]١٤١: األنعـــام فإيت
الفــرق بــني اآليــة واحلــديث أن احلــديث تضــمن لفظــة  وتعقبــه الفاكهــاين يف شــرح العمــدة فقــال

احــدة اســتعملت يف اجلميــع فتعــني أن حيمــل علــى أحــد األمــرين الوجــوب أو النــدب خبــالف و 
اآليــة فــإن صــيغة األمــر تكــررت فيهــا والظــاهر الوجــوب فصــرف يف أحــد األمــرين بــدليل وبقــي 



 
١٠٢ 

اآلخــر علــى األصــل وهــذا التعقــب إمنــا يــتم علــى طريقــة مــن مينــع اســتعمال اللفــظ الواحــد يف 
  .اهـ .))شافعية فال يرد عليهممعنيني وأما من جييزه كال

نهم استدالل بداللة االقـرتان ، وهـي ضـعيفة ال تقـوى علـى معارضـة أدلـة م و هذا :قلت 

 إن مث((:حيث قـال )٢٩٧/ص"(التحفة"الوجوب كما ذكر ذلك اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف
 اء،ومنهاواالسـتنج واالستنشـاق كاملضمضـة واجـب هـو مـا منهـا احلديث يف املذكورة اخلصال

 حتتــه جيتمــع حبيــث جــدا طــال إذا الظفــر فــإن األظفــار تقلــيم وأمــا كالســواك مســتحب هــو مــا
 وهـذا طـال إذا وجوبه يقتضى فالدليل الشارب قص وأما الطهارة لصحة تقليمه وجب الوسخ
اهــ )) .)))١(منـا فليس شاربه يأخذ لم من((: ولقوله به اهللا رسول ألمر به القول يتعني الذي

.  
  . )٧/٢٣٢(للباجي" املنتقى"، و) ٢٢/٤٥" (عمدة القاري" انظر

  
  

�        �      �  
  
  
  

                                                           
أيب شـــيبة  ، وابـــن)٩٢٩٣،و ١٤رقـــم" (الكـــربى"،والنســـائي يف)٢٧٦١رقـــم (أخرجـــه الرتمـــذي . صـــحيح - ١
، )٥٠٣٦،و٥٠٣٤، و٥٠٣٣رقــم"(الكبــري"، والطــرباين يف)٣٦٨و٤/٣٦٦(، وأمحــد )٥٥٤٥رقــم"(مصــنفه"يف

وغــريهم بطــرق كثــرية عــن يوســف بــن صــهيب عــن حبيــب بــن ) ٦٤٤٥و ٦٤٤٤رقــم "(الشــعب"والبيهقــي يف
  .يسار عن زيد بن أرقم به 

  ).١٠/٣٣٧"(الفتح"احلافظ يف ، وقوى سنده ) حديث حسن صحيح:(قال الرتمذي.رجاله ثقات : قلت 



 
١٠٣ 

  :أدلة�القول�الثالث�و�مناقش�*ا�

  : النظر و ثراأل أدلة من صحيحاستدل أصحاب هذا القول ب
  : ثر\�صحيح�فأما�من )١

 
ً
 : ((-مصـلى اهللا عليـه وسـل–قال رسـول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه-حديث أيب هريرة :أوال

  .)١())اختتن إبراهيم و هو ابن ثمانين سنة بالقدوم
��z��y��x�����w��v��u}��������|{��~��_�������`��}�: و قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال اهللا تعـــــــــــــــــاىل 

��b��az ]١٢٣:النحل. [  
  . )٢(كما تقدم ذكره   -عليه السالم-واخلتان من ملته: قالوا
ا يقع مبا يكون واجباً قال احلـافظ رمحـه  -غالباً -و وجه الداللة من اآلية أن االبتالء : قالوا إمن

 عليه- إبراهيم كان إن إال  ذكر ما يلزم ال بأنه وتعقب: ((-على هذا االستدالل-اهللا متعقباً 
 فيحصـل النـدب سـبيل علـى فعله يكون أن اجلائز من فإنه الوجوب سبيل على فعله -السالم
}� : -حممـــد هنبيـــ حـــق  يف- تعـــاىل اهللا قـــال وقـــد ،فعـــل مـــا وفـــق علـــى باعـــهبات  األمـــر امتثـــال

���µ��´��³��²z ]أفعالــه أن األصــول يف تقــرر وقــد،] ١٥٨:األعــراف 
  ) .١٣/٣٩٧"(الفتح"اهـ .))الوجوب  على تدل ال مبجردها

ا يدل على الندب  -عليه السالم-أن جمرد فعل إبراهيم -رمحه اهللا-ابن القيم حج ور  :قلت  إمن
  .لواجٍب إذا مل يكن بياناً 

  . )٢٨٦/ص( "التحفة."اهـ .))فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناهفمىت : (قال رمحه اهللا

                                                           
 . تقدم خترجيه - ١
  .من أحسن احلجج ه أن) ١٣/٣٩٧"(الفتح"يف ما نقله عنه احلافظ يفهذا القول وقد وصف البيهقي  - ٢



 
١٠٤ 

اخلتان من ملته ،فقد نوقش هذا الـدليل بـأن امللـة هـي احلنيفيـة و هـي التوحيـد :أما قوهلم  •
 ] .١٣٥: البقرة[�����O��N��ML�R���Q��P���z}��:و هلذا بينه بقوله 

اهللا  إىل واإلنابـة التوحيـد مـن االميـان أصـل هـي كلـه هـذا يف فامللـة: ((رمحـه اهللا قال ابن القـيم 
وإخــالص الــدين لــه وكــان رســول اهللا يعلــم أصــحابه إذا أصــبحوا أن يقولــوا أصــبحنا علــى فطــرة 
اإلســالم وكلمـــة اإلخـــالص وديـــن نبينـــا حممـــد وملـــة أبينــا إبـــراهيم حنيفـــا مســـلما ومـــا كـــان مـــن 

  ).٢٨٤-٢٨٣/ص"(تحفةال."اهـ .))املشركني 

 
ً
  .)) ألق عنك شعر الكفر واختتن((استدلوا حبديث  :ثانيا
لألمر و األمر للوجوب مع ما تقرر من )اختتنو (الداللة من هذا احلديث أن لفظ وجه :قالوا

  ) .١٣/٣٩٦"(الفتح"انظر.أن خطابه للواحد يشمل غريه حىت يقوم دليل اخلصوصية 
عيف ال تقوم به احلجة ، ولو ثبت لكان قويـاً يف بابـه وقد نوقش هذا بأن احلديث ض :قلت 

.  

 
ً
 بْـنُ  َعلِـى :  احلََْسـنِ  أَبُـو َأْخبَـَرنَـا :قـال)١()٨/٣٢٤" (الكـربى"استدلوا مبـا رواه البيهقـي يف :ثالثا
ثـََنا ِمبَكةَ  اْلَقْزِويِىن  بـُْنَدارٍ  ْبنِ  ُحمَمدِ  دٍ  أَبُو َحدَأْمحَـدَ  بْـنُ  َسـْهلُ :  ُحمَم  يَباِجى ثـََنا الـد أَبُـو َحـد  َعلِـى  :
 َداُودَ  بْـنُ  ُحمَمـدُ :  َبْكـرٍ  أَبُـو َأْخبَـَرنَا اْحلَاِفظُ  اللهِ  َعْبدِ  أَبُو َوَأْخبَـَرنَا ح اَألْشَعثِ  ْبنِ  ُحمَمدِ  ْبنُ  ُحمَمدُ 

ــدِ :  َعِلــى  َأِىب  َعَلــى قُــرِئَ  قَــالَ  الصــوِىف  ُســَلْيَمانَ  ْبــنِ  ــدِ  نِ ْبــ ُحمَم اَألْشــَعثِ  ْبــنِ  ُحمَم  َثِىن  اْلُكــوِىف َحــد 
 طَالِـبٍ  َأِىب  ْبنِ  َعِلى  ْبنِ  احلَُْسْنيِ  ْبنِ  َعِلى  ْبنِ  ُحمَمدِ  ْبنِ  َجْعَفرِ  ْبنِ  ُموَسى ْبنِ  ِإْمسَاِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى
ثـََنا هِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َأِىب  َحد دٍ  ْبنِ  َجْعَفرِ  َجدهِ  َعنْ  يهِ أَبِ  َعنْ  ُحمَم َجد  ْبنِ  احلَُْسْنيِ  ْبنِ  َعِلى  َعنْ  َعِلى 

 عليــه اهللا صــلى- اللــهِ  َرُســولِ  َســْيفِ  قَــاِئمِ  ِىف  َوَجــْدنَا:  قَــالَ  َعْنــهُ  اللــهُ  َرِضــىَ  َعِلــى  أَبِيــهِ  َعــنْ  أَبِيــهِ 

                                                           
 ) .٠٦رقم"(تبيني االمتنان"و من طريقه ابن عساكر يف - ١



 
١٠٥ 

َركُ  الَ  اَألقْـَلفَ  ِإن «: الصِحيَفةِ  ِىف  -وسلم  َسَنةً  َثَمانِينَ  بـََلغَ  َوَلوْ  َيْخَتِتنَ  ىَحت  اِإلْسَالمِ  ِفى يـُتـْ
َفرِدُ  َحِديثٌ  َهَذا:قال البيهقي  . »    .اِإلْسَنادِ  ََِذا السَالمُ  َعَلْيِهمُ  اْلبَـْيتِ  َأْهلُ  بِهِ  يـَنـْ

، مــن شــيوخ ابــن  الكــويف األشــعث حممــد بــن حممــد بــن آفتــه ؛ حــديث موضــوع هــذا :قلــت 
 قريبـاً  نسـخة لنـا أخـرج أن التشـيع إىل ميلـه شـدة محلـه ، مبصـر عنـه كتبـت(( :عدي قال عنـه 

 وهـي قريبـة ، جديـد كاغـد علـى طـري خبط آبائه عن إمساعيل بن موسى عن حديث من ألًفا
  " .املناكري من عامتها ، حديث ألف من
 من وكان شيخاً  – احلسن بن علي بن احلسني عبداهللا أليب األحاديث هذه فذكرنا((: قال مث

 عنـده أن قـط ما ذكر سنة أربعني باملدينة جاري هذا موسى كان:  فقال - صرمب البيت أهل
  ).٧/٥٦٥"(الكامل"" . غريه عن وال أبيه عن الرواية من شيئاً 
 لـه وسـاق" :-الرتمجـة حـديث منها إليها املشار األحاديث بعض ذكر أن بعد - الذهيب وقال
 آيـات مـن آيـة:  فقـال ، عنـه الـدارقطين سـألت:  السـهمي قـال.  موضـوعات مجلـة عدي ابن
وقـــد ((:وقـــال عقبـــه " اللســـان"وأقـــره احلـــافظ يف  .)العلويـــات:  يعـــين الكتـــاب ذاك وضـــع اهللا

  . ))ورتبه على األبواب وكله بسنٍد واحد" السنن"وقفت على بعض الكتاب املذكور ، ومساه 

 
ً
 خربنـــاأ قـــال) ٢٠٢٤٨-٢٠٢٤٦رقـــم (١"مصـــنفه"عبـــد الـــرزاق يف روى  اســـتدلوا مبـــا :رابعـــا
 وال شـهادته تجـوز ال ويقـول األغـرل ذبيحـة يكـره عبـاس ابـن كـان:((قـال قتـادة عن معمر
  .)٢(.))صالته تقبل

                                                           
 ) .١٨٠٢٤"(الكربى"والبيهقي يف  - ١
  .رضي اهللا عنهما وأنه صحيح إىل ابن عباس ،"قلفصالة األ"وسيأيت خترجيه يف مبحث  - ٢



 
١٠٦ 

حتفـة "يف  -رمحـه اهللا-ونوقش هذا بأنه قول صحايب تفرد به كما ذكر ذلـك ابـن القـيم :قلت 
حلسـن و كان يشدد فيه، و قد خالفه ا: (، ونقل عن اإلمامأمحد أنه قال) ٢٨٧/ص"(املودود

  . )١()البصري وغريه

 
ً
مــــن أســـلم فليختـــتن،و إن كــــان  : (( -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–بقولــــه :اســـتدلوا  :خامســـا

  .)).كبيراً 
  )٢٨٧/ص"(حتفة املودود."هذا و إن كان مرسًال ، فهو يصلح لإلعتضاد : قالوا 
ثـََنا َعْبـُد اْلَعزِ :قـال )١٢٥٢رقـم"(األدب املنفـرد"أخرجه البخـاري يف :قلت  ـِه َحـديـِز بْـُن َعْبـِد الل

َثِين ُسَلْيَماُن ْبُن ِبَالٍل ، َعْن يُوُنَس ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل : اْألَُوْيِسي قَاَل  ُجُل (: َحدوََكاَن الر
  )٢().ِإَذا َأْسَلَم ُأِمَر بِاِالْخِتَتاِن َوِإْن َكاَن َكِبيًرا

 يف كـــان ذلـــك أن يعـــين ال الزهـــري أن فالـــذي يظهـــر ، موقوفـــاً  أو مقطوعـــاً   و ســـنده صـــحيح
 صـــــــحيح األدب"اإلمـــــــام األلبـــــــاين يف كـــــــذا قـــــــال، -وســـــــلم اهللا عليـــــــه صـــــــلى -النـــــــيب عهـــــــد
   .)١٢٥٢رقم"(املفرد

                                                           
كـان احلسـن ال : قـال : من قول قتادة ) ٢٠٢٤٩رقم" (مصنفه"قول احلسن البصري  رواه عبد الرزاق يف - ١

  . يرى ذلك 
) تعليـق اليمـاين املـدين - ١٨٠٦/  ٨٢/  ٤" ( التلخـيص " إمساعيل كمـا قـال احلـافظ يف  رواه حرب بن - ٢
لــه ، و مل   "الســنن الكــربى"يعــين  للبيهقي،أطلقــه،و ذلــك) ١١٤/  ١"( الــدر املنثــور " وطي يف و عــزاه الســي،

  . -باختصار–لإلمام األلباين رمحه اهللا )٦/١١٨٠"(الصحيحة." أره فيه ، و قد أبعد النجعة
أيب هريـرة و هو جعلـه أثـر الزهـري مـن حـديث " نيل األوطار"و قد نبه رمحه اهللا على ما وقع للشوكاين يف:قلت

،و احلــافظ إمنــا ذكــره مــن حــديث الزهــري كمــا ســبق ، " التلخــيص"رضـي اهللا عنــه ،و نســبة هــذا إىل احلــافظ يف 
 .فجزى اهللا األلباين خرياً فقد كان إماماً ناقداً بصرياً 



 
١٠٧ 

 الزهري مرسل وأما: (بقوله االستدالل ذا األثر احملقق ابن القيم رمحه اهللا اإلمام  و قد ناقش
 الزهـــري فمراســـيل )كبيـــًرا كـــان وإن نفليختـــت أســـلم مـــن(: النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عــن

  .لالحتجاج  تصلح ال املراسيل أضعف من عندهم
مكـان حيـىي بـن سـعيد القطـان ال يـرى إرسـال  :حـدثنا أمحـد بـن سـنان قـال :قال ابن أيب حامت

وقرىء على عبـاس الـدوري عـن حيـىي ، )١()الريح شبه هو بمنزلة( :الزهري وقتادة شيئا ويقول
  ) .٢٧٥/ص"(حتفة املودود."اهـ .)))٢()ل الزهري ليست بشيءمراسي( :بن معني قال

  
ً
ــا ال يحــج :(حبــديث أيب بــرزة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف األغلــف: اســتدلوا  :سادس

  . )بيت اهللا حتى يختتن
  .وقد نوقش هذا بأنه حديث ال يثبت جلهالة إسناده : قلت 

 يف النيب عن برزة أيب حديث من املنذر ابن واهر  ما اخلامس الوجه: ((قال ابن القيم رمحه اهللا 
 حيـج أقلـف رجـل عـن اهللا رسـول سـألنا:لفـظ ويف ،)يختـتن حتى اهللا بيت يحج ال (:األغلف
حتفــــــــة .)."جمهــــــــول إســــــــناده ألن يثبــــــــت ال :قــــــــال مث )يختــــــــتن حتــــــــى ال(:قــــــــال اهللا بيــــــــت
  ) .٢٧٦/ص"(املودود

 : ظرالنَّ �صحيحو�أما�من� )٢

  : فمما ذكروه

 
ً
فــإذا يكــون بفمــه حتــبس النجاســة فتمنــع صــحة الصــالة كمــن أمســك جناســة القلفــة أن  :أوال

  .اخلتان واجباً و ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

                                                           
 ) .٣٧/ص"(جامع التحصيل"لالبن أيب حامت ، ونقله عنه العالئي يف )١٣/ص"(املراسيل"  - ١
  . -برواية الدوري-)١٠٢٧رقم/٢/٥٣٩"(معني ريخ ابنات" - ٢



 
١٠٨ 

 بِـَأن  َوتـُُعقبَ (: بقوله)١٣/٣٩٦"(الفتح"احلافظ يف -ذكره بعد-وقد ناقش هذا القول :قلت 
 اْلُقْلَفـة َداِخـل الصـاِئم،ِخبَِالفِ  بِـهِ  يـُْفِطر َال  ِفيهِ  َمْأُكولالْ  َوْضع َأن  الظاِهر،ِبَدلِيلِ  ُحْكم ِيف  اْلَفم
  .اهـ.)ُمْغتَـَفر ِعْندنَا اْلَقْدر َهَذا بَِأن  الطَربِي  الطيب أَبُو َصرحَ  اْلَباِطن،َوَقدْ  ُحْكم ِيف  فَِإنهُ 

حيــث )٢٩٠/ص"(ملــودودحتفــة ا"و ممــن نــاقش هــذا القــول أيضــاً اإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا يف
 باختيـاره كان إذا عليه يالم إمنا فهذا وصالته طهارته لفساد معرض األقلف إن وقولكم(:قال
 وسـلس والرعـاف البـول كسـلس طهارتـه تفسـد ومل عليـه يلـم ومل وقدرتـه اختيـاره عـن خرج وما

  .هـ ا.)عنه عجز مبا يؤاخذ مل واالستنجاء االستجمار من عليه يقدر ما فعل فإذا املذي
ما القول بأن داخل القلفة يف حكم الباطن فيه نظر ألن من وضع دواًء داخل قلفتـه أ :قلت 

  .)١(مل يفطر به ، خبالف من أدخله يف إحليله ففيه خالف مشهور
  .أن يقال إن إدخال القلفة يف حكم الظاهر ، وال بد من طهارته  -و اهللا أعلم-فاألوىل

 
ً
  من اجلسد تعبداً فيكون واجباً و ال يستخلف إن اخلتان قطع عض :قالوا :ثانيا

انظــــــر قــــــول أبوحامــــــد و أتباعــــــه كاملــــــاوردي متامــــــاً كقطــــــع اليــــــد يف الســــــرقة ،و جــــــنح هلــــــذا ال
  ).٣٩٧-١٣/٣٩٦"(الفتح"

  .هذا القول بأنه قياس مع الفارق بل و من أبرد األقيسة  و قد نوقش :قلت
َا اْلَيد َقْطع بَِأن  قبَ َوتـُعُ ): (١٣/٣٩٧"(الفتح"قال احلافظ رمحه اهللا يف ُجـْرم ُمَقابـَلَـة ِيف  أُبِيحَ  ِإمن 

  .اهـ .)اْلِقَياس يَِتمّ  فـََلمْ .  َعِظيم
تعليقاً على هذا القول بـأن هـذا ) ٢٨٨/ص"(حتفة املودود"و قال احملقق ابن القيم رمحه اهللا يف

 مــن النجعــة أبعــد لقــدو  بينهمــا مــا بعــد فيــا اللــص يــد قطــع مــن اخلتــان فــأين األقيســة أبــرد مــن(

                                                           
  ).٢/٢٤٩"(اخلرشي على خليل"،و)٣/٦٧"(املبسوط"، و) ٣/١١١"(املغين"انظر  - ١



 
١٠٩ 

 بـــاب وأيـــن لـــه عقوبـــة الســـارق يـــد وقطـــع املختـــون إكـــرام فاخلتـــان اآلخـــر علـــى أحـــدمها قـــاس
  .اهـ.)والتنظيف الطهارات أبواب من العقوبات

 
ً
ا أبـيح  ، ولـوال أن اخلتـان واجـب ملـ )١(بـأن النظـر إىل العـورة حمـرم باإلمجـاع:  و اسـتدلوا :ثالثـا

  ).١/٥٨"(املغين"و) ١٣/٣٩٦"(الفتح"انظر .كشف عورته و النظر إليها
احلــــــــافظ  القاضــــــــي عيــــــــاض رمحــــــــه اهللا فيمــــــــا نقلــــــــه عنــــــــه و تعقــــــــب هــــــــذا القــــــــول :قلــــــــت 

ـــهُ :(بقولـــه)١٣/٣٩٦"(الفـــتح"يف ـــاض َوتـََعقَب ـــَأن  )٢(ِعَي ـــاح ةور العـــ َكْشـــف ِب  اجلِْْســـم ِلَمْصـــَلَحةِ  ُمَب
َهـا َوالنظَـر نـَْيوِيـة اْلَمْصـَلَحة ِيف  َجـازَ  ِإْمجَاًعــا،َوِإَذا َواِجبًـا َذلِـكَ  ،َولَـْيسَ  لِْلُمــَداَواةِ  يـُبَـاح ِإلَيـْ َكــانَ  الد 

يِنية اْلَمْصَلَحة ِيف  اهـ.)أَْوَىل  الد.  

 
ً
ــا عظــيم علــى الــنفس و هــو ال يشــرع إال يف إحــدى  إن يف اخلتــان إدخــال أملَ  :قــالوا  :رابع

. ن فثبـــــت الثالـــــث ملصـــــلحة ،أو عقوبـــــة ، أو وجــــوب ، وقـــــد انتفـــــى األوال: ثــــالث خصـــــال 
  ) .١٣/٣٩٧"(الفتح"انظر

 َمَصـاِلح ِعـدة اْخلَِتان ِيف  بَِأن  :()١٣/٣٩٧"(الفتح"احلافظ يف َشاَمة فيما نقله عنه أَبُو َوتـََعقَبهُ  
 ِيف  اْألَقْـلَـف مّ ذَ  َكثـُـرَ  َوقَـدْ  ، اْلَعـَرب ِعْنـد اْلُمْسـتَـْقَذرَات ِمـنْ  اْلُقْلَفـة فَـِإن  َوالنظَاَفة الطَهارَة َكَمزِيدِ 

ْسَالم َوأَقـَر  ، بِهِ  َخاصة َولِيَمة َوَلهُ  ، َقْدر ِعْندهمْ  لِْلِخَتانِ  وََكانَ  ، َأْشَعارهمْ    .اهـ). َذِلكَ  اْإلِ

 
ً
، وبــه يعــرف املســلم مــن الكــافر وإذا  )٣(حمتجــني بوجوبــه بأنــه مــن شــعار الــدين قــالوا :خامســا

قاله اخلطايب . ُصلَي عليه و دفن يف مقابر املسلمني وجد املختون بني مجاعة قتلى غري خمتتنني
  ) .١/٧٩"(معامل السنن"يف

                                                           
  .البن جزي ) ٦٩/ص"(قوانني األحكام الشرعية"انظر - ١
  ) .٢/٦٥"(اإلكمال"يف  - ٢
  ) .٢٨٩/ص"(حتفة املودود"، و) ١/٥٧"(املغين"انظر  - ٣



 
١١٠ 

 بِـَأن ( ):١٣/٣٩٧" (الفـتح"وتعقب كالم اخلطايب أبو شامة فيما نقله عنـه احلـافظ يف :قلت 
 ِمــــنْ  وََكِثــــريًا اْليَـُهــــود ِألَن  َمــــْرُدود اْلَمْقتُــــول ِيف  ِادَعــــاهُ  َوَمــــا ، َواِجَبــــة ُكّلَهــــا لَْيَســــتْ  الــــدين ِشــــَعار

  ـ.اهـ). بِاْلَقرِيَنةِ  ذُِكرَ  َما فـَْليُـَقيدْ  َخيِْتُنونَ  النَصاَرى
  ) . َدلِيله َبَطلَ  َقدْ :قُلُت  : (مث قال احلافظ

حتفــــــــة "و زاد علـــــــى مـــــــا ذكـــــــر أبـــــــو شـــــــامة اإلمـــــــام احملقـــــــق ابـــــــن قـــــــيم اجلوزيـــــــة رمحـــــــه اهللا يف
 ال فاخلتـان اليهـود وهـم خيتتنـون الكفـار بعـض نفـإ كذلك ليس :(بقوله ) ٢٩٨/ص"(املودود

 بني فرقا فيكون وحينئذ املسلمون إال فيه خيتنت ال حمل يف كان إذا إال والكافر املسلم بني مييز
  . والكافر املسلم

 
ً
تـرك –إن تـرك اخلتـان مـن شـعار عبـاد الصـلبان ، وعبـاد النـريان فمـوافقتهم فيـه  :قـالوا :سادسا
  . شعار دينهم موافقة يف -اخلتان

 أـم (:بقولـه) ٢٩٨/ص"(حتفـة املـودود"يف تعقب هذا القول اإلمام احملقق ابـن القـيم رمحـه اهللا
 الباطــل الـدين مــن عليـه هــم مـا مبجمــوع امتـازوا وإمنــا اخلتـان تــرك مبجـرد احلنفــاء عـن يتميـزوا مل

 عـــن بـــه امتـــازوا الـــذي ديـــنهم شـــعار يف مـــوافقتهم يســـتلزم ال اخلتـــان تـــرك يف املســـلم وموافقـــة
  .اهـ.)احلنفاء

  .و ذكروا أدلة أخرى على قوهلم غري هذه 

  :الرتجيح 

مـع مناقشـتها يظهـر أن اخلتـان واجـب يف حـق  لألقـوال الثالثـة و أدلتهـا ا تقدم من عرضٍ م فمِ 
  : الرجال سنة يف حق النساء  لألسباب التالية 

ون إال ال يكــبعـد الثمـانني سـنة  -عليـه الســالم-أنـه يغلـب علـى الظــن أن اختتـان إبـراهيم •
و إذا كــان كــذلك فــإن  و االختبــار ومعنــاه أمــر وتعبــد  عــن أمــٍر ، ألن االبــتالء هــو االمتحــان



 
١١١ 

قــد أمــر باتبــاع ملتــه و ال وجــه لتخصــيص ذلــك بالتوحيــد بــل  -صــلى اهللا عليــه وســلم-رســولنا
 -قـد مـرت معنـا و-تيراد بذلك العموم لكون التوحيد و اخلتان و غريه من اخلصال اليت ورد

و لــيس هنـــاك دليــل علــى التفريـــق، ومــن فـــرق  -معليــه الســـال-قــد ثبــت أـــا مــن ملـــة إبــراهيم
 .طولب بالدليل

أنه فيه مصلحة تعود إىل شرط من شروط الصالة و هي الطهارة ، إذ أنه لو بقيـت هـذه  •
ــــع و صـــار ســـبباً يف اال و حــــرتاق اجللـــدة فـــإن البــــول إذا خـــرج مـــن ثقــــب احلشـــفة بقـــي و جتم

 ).١٦٥-١/١٦٤"(الشرح املمتع"انظر .االلتهاب 
ال يتم الواجـب  ما أن القلفة حتبس النجاسة فتمنع من أداة الصالة فيكون هذا من باب •

 .إال به فهو واجب 
 .م و احلرام ال يستباح إال للضرورةأنه قطع شيٍء من البدن ، وقطع شيٍء من البدن حرا •
عليه، و على ماله ألنه سيعطي اخلاتن أجرة من ماله و اعتداء أنه يقوم به ويل اليتيم و ه •

 االعتداء على مال اليتيم و بدنه غالباً ، فلوال أنه واجب مل جيز 
أن كشــف عــورة املســلم لغــري مــا مســوغ شــرعي حيــرم إمجاعــاً فلــو مل يكــن اخلتــان مصــلحته  •

مفاســد عظيمــة ألمــر  أرجــح مــن مفســدة كشــفها و النظــر إليهــا وملســها مل جيــز ارتكــاب ثــالث
 .مندوب جيوز فعله وتركه 

فتلك من متام احلياة ) :(٣٠٠/ص"(حتفة املودود"أما املداواة فكما قال ابن القيم رمحه اهللا يف 
و أسباا اليت البد للبنية منها؛ فلو كـان اخلتـان مـن بـاب املنـدوبات لكـان مبزلـة كشـفها ملـا ال 

  .اهـ) تدعو احلاجة إليه  وهذا ال جيوز
فمــا )٢٩٢/ص"(حتفــة املـودود"وفمـا بعـده للعالمــة ابـن عثيمـني،)١/١٦٤"(شـرح املمتــع"انظـر 
  .اهللا اجلميع  احملقق ابن القيم  رحم للعالمة بعده

�  �    �    
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  :تنبيه�
ابــن القــيم رمحــه اهللا مل يــرجح شــيئاً  احملقــق ذكــر العالمــة ابــن عثيمــني رمحــه اهللا أن العالمــة �

  .مل يرتجح عنده شيء يف هذه املسألة  -و اهللا أعلم–الف و كأنه عند ذكره حلجج االخت
 ومل االخــتالف، ُحجـج يف »املـودود ُحتفــة« يف اهللا رمحـه القـيم ابـن أطــال وقـد: (قـال رمحـه اهللا 

الشــــرح . "اهـــــ ).املســــألة هــــذه يف شــــيء عنــــده يــــرتجح مل ـــــ أعلــــم واهللا ـــــ وكأنــــه ،!شــــيئاً  يــــرجح
  ).١/١٦٤"(املمتع

سـياقه ألدلـة املـوجبني للختـان و حيـث لناظر يف طريقة العالمة ابن القيم رمحه اهللا مـن ا :قلت
  :املسقطني له يتضح له أنه ينتصر لقول من قال بالوجوب و ذلك من وجهني

أنه ساق من أدلة املوجبني للختان مخسـة عشـر وجهـاً يف املقابـل جتـده مل يسـق  :الوجه األول

مخسة أدلة مع مناقشة أدلة املـوجبني ، وهـذا إن دل علـى شـيٍء  من أدلة املسقطني له إال قدر
  .فإمنا يدل على قوة أدلة من أوجبه عنده 

أنـه خـتم هـذا الفصـل ببيـان قـوة أدلـة املـوجبني لـه مـن حيـث مناقشـته حلجـج  : الوجه الثـاني

  .واهللا أعلم . املسقطني لوجوبه مما يشعر بأنه مييل إىل القول بالوجوب 
على أنه ينتصر للقائلني بالوجوب أنه عقـد فصـًال خامسـاً بعـد هـذا الفصـل بعنـوان و مما يدل 

و كـل مـن قـرأ هـذا الفصـل تبـني لـه أنـه مييـل إىل القـول  "فـي وقـت وجوبـه:الفصل الخـامس"
أنه جيب على الويل أن خينت الصيب : و عندي ):(٣٠٤/ص(بالوجوب كيف ال و قد قال يف 

 .اهـ.)فإن ذلك مما ال يتم الواجب إال به  قبل البلوغ حبيث يبلغ خمتوناً،
  .فهذا تصريح منه بأن وجوب اخلتان من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب



 
١١٣ 

متــام "أن ابــن القــيم خيتــار الوجــوب كمــا يف  العالمــة األلبــاين رمحــه اهللا ؛ مــا ذكــرتوذهــب إىل 
الريـــــــــــاض "يف و هكـــــــــــذا أيضـــــــــــا شـــــــــــيخنا حيـــــــــــىي احلجـــــــــــوري حفظـــــــــــه اهللا) .٦٩/ص"(املنـــــــــــة

   .و اهللا املوفق).٢٠٦/ص"(املستطابة
�   �   �  

  
  :أما�بالنسبة�لسنيته�Qي�حق�النساء�فذلك�راجع�إpى�ث4ثة�وجوٍه��ي� �

  .صحيح باخلتان حديث-الذي هو أمر وجوب-أنه مل يثبت يف األمر�:الوجه األول  

 )انـان وجـب الغسـلإذا التقـى الخت( -صـلى اهللا عليـه وسـلم-أن قول النـيب :الوجه الثاني 

 فيه إشارة إىل أن النساء يف زمنه كن  خيتِنت.  

أن عــدم اختتــان النســاء ال يرتتــب علــيهن مــا يرتتــب علــى عــدم اختتــان �:الوجــه الثالــث

شهوا، وهذا طلب كمال و ليس مـن بـاب :الرجال فإن غاية ما فيه أن يقلل من ُغلمتها أي
  .إزالة األذى كما هو الشأن يف حق الرجال 

و أمـا بالنسـبة للمـرأة فـأقوى ):(١/١٦٦"(الشـرح املمتـع"قال العالمة ابن عثيمـني رمحـه اهللا يف 
   .اهـ.)األقوال أنه سنة

دلة و عليه املعتمد  و اهللا فهذا هو القول الوسط يف املسألة و هو الذي تدل عليه ظواهر األ
  .املوفق

  
 

�     �    �  
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شِكل�ختان�الخن]%
ُ
  ا_

  
  :ع�ى�قول_ن�ه�فيلف�اختُ 

ختـان فرجيــه قبـل البلــوغ ، وهـو مــذهب احلنابلـة و وجــه عنـد الشــافعية و  :القــول األول �

اســتدلوا بــأن ختــان أحــد فرجيــه واجــب ، وال يتوصــل إىل الواجــب إال خبتامــا مجيعــاً و مــا ال 
  ).١/٣٥٠" (اموع. "يتم الواجب إال به فهو واجب

ني أمـره ، و هـو وجـه عنـد املالكيـة ، وأصـح وجهـي منع ختانه حـىت يتبـ :القول الثاني  �

  .الشافعية ،و استدلوا بأن اجلرح على اإلشكال ال جيوز 
ــُرمُ ): (٤/١٦٤"(أســىن املطالــب"يف  -مــن الشــافعية-قــال العالمــة زكريــا األنصــاري ــانُ  َوَحيْ ) ِخَت

ــَدُه؛ أَمْ  ُلــوغِ اْلبُـ  قـَْبــلَ  َأَكــانَ  َســَواءٌ  َأيْ ) ُمْطَلًقــا اْلُمْشــِكلِ ( اْخلُْنَثــى ــك  َجيُــوزُ  َال  اْجلُــرْحَ  ِألَن  بـَْع بِالش
  .اهـ.) اْلبَـَغِويّ  َعنْ  َونـََقَلهُ  الرْوَضةِ  ِيف  َصحَحهُ  َما َوَهَذا
ــــالَ  ــــاِين  َق ــــة-اْلَفاِكَه ــــل"كمــــا يف -مــــن املالكي ــــلْ  ): (٣/٢٥٩"(مواهــــب اجللي ــــَنتُ  َه  اْخلُْنثَــــى ُخيَْت

ــِإذَ  َال  أَمْ  اْلُمْشــِكلُ  ــا اَف ــَنتُ، قـُْلَن ــْرَجْنيِ  َأي  َفِفــي ُخيَْت ــا ِفيِهَمــا أَوْ  اْلَف يًع  ِألَْصــَحابَِنا َذِلــكَ  ِيف  أَرَ  ملَْ  مجَِ
 َحـىت  َجيُـوزُ  َال  َوِقيلَ  اْلبُـُلوِغ، بـَْعدَ  فـَْرِجهِ  ِيف  اْخِتَتانُهُ  جيَِبُ  َفِقيلَ  الشاِفِعي  َأْصَحابُ  َواْختَـَلفَ  نـَْقًال 

،َ ِعْنَدُهمْ  اْألَْظَهرُ  وَ َوهُ  يـََتبَـني.  
ــَنتُ  َال  أَنــهُ  احلَْــق ) : قـُْلــت(  بَاَحــِة، َعَلــى احلَْْظــرِ  تـَْغِليــبِ  قَاِعــَدةِ  ِمــنْ  َعِلْمــت ِلَمــا ُخيَْت  َوَمَســائُِلهُ  اْإلِ

 اهـ ).َذِلكَ  َعَلى َتُدل.  

  ).٣/١٤٨"(شرح مسلم "و رجحه النووي يف  و القول الثاني أقرب :قلت 

  
�     �    �  
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  :مسائل�ملحقة�A*ذا�ا_بحث� •

  :من�هو�الخن]%�ا_شِكل؟�]: ١[مسألة

  .التثين والتكسر هو  مأخوذ من االخنناث،و: لغة 
  .هو اآلدمي الذي له آلتا الذكر واألنثى ، أو له ثقب ال يشبه واحًدا منهما : و اصطالحاً 

  ما��ي�\مور�ال�01يتب�ن�A*ا�الخن]%�ا_شكل�؟]: ٢[مسألة

  .ر اليت يتبني ا اخلنثى املشكل بوله من إحدى اآللتني دون األخرى ،فيحكم له ا األمو 
  .احليض ،وتفلك الثدين ،و نبت اللحية ويعرف كذلك ب

فــإن بــال مــا مجيعــاً ، مــنهم مــن اعتــرب األســبق و هــو قــول اجلمهــور ، وإن عــدم الســابق �
عــي ، وصــاحيب أيب حنيفــة ، و وجــه اعتــرب بعضــهم األكثــر ،وهــو قــول امحــد يف روايــة ، واألوزا

  .عند الشافعية 
  .ال يعترب باألكثر ، وهو قول الشافعية ، وبعض احلنابلة :و قال بعضهم 

  والذي يظهر أنه يتوقف يف أمره حيت يبلغ ويتبني أمره  :قلت 
  .لشيخنا ابن حزام حفظه اهللا  )٢١٧-٤/٢١٦"(فتح العالم"انظر 

  _شكل�؟من�يخDن�الخن]%�ا] : ٣[مسألة�

طـرف الرجـال والنسـاء إذا كـان صـغرياً ، أمـا  ختنه مـناحلنفية و الشافعية إىل جواز ذهب  �
فـــإن كـــان حيســـن خـــنت نفســـه ، وإال اشـــُرتي لـــه جاريـــة ختتنـــه فـــإن مل جيـــد ذلـــك ختنـــه إذا بلـــغ 

  .الرجال والنساء ضرورة كالتطبيب 

عليـه عالمـات الرجـال فيختنـه رجـل   أمره ، أما إذا ظهـرتهذا يف حالة ما إذا مل يتبني :قلت 
  .و اهللا أعلم .، وإذا ظهرت عليه عالمات النساء ختفضه امرأة 
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حتفــــة " ،) ٦/٢١٥"(تبــــني احلقـــائق"، )٦/٤٣٩"(الفتــــاوى اهلنديـــة"،)١/٣١٥"(امـــوع"انظـــر 
  ) .٩/٢٠٠" (احملتاج 

  
  :حكم�ختان�من�له�ذكران�ما�] : ٤[مسألة�

ــــا): (١/١٤٨"(النيــــل"قــــال الشــــوكاين يف  � ــــِإنْ  ذََكــــرَانِ  لَــــهُ  َمــــنْ  َوأَم  َوَجــــبَ  َعــــاِمَلْنيِ  َكانَــــا َف
  .اهـ .)ُخِنتَ  اْآلَخرِ  ُدونَ  َعاِمًال  َأَحُدُمهَا َكانَ  َوِإنْ  ِخَتانـُُهَما

  ) . ١/٣٥٠"(اموع" .انظر   
  

�     �     �  
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ت ّيِ
َ
  حكم�ختان�ا_

  
االتفـاق علـى عـدم )٢٠٠/ص("املـودود حتفـة"ه اهللا يفقد نقل العالمة احملقـق ابـن القـيم رمحـ �

ا اختلفوا يف استحبابه وجوب ختنه وإمن ، :  
ــــة ، و املالكيــــة ، واملشــــهور عنــــد الشــــافعية حتــــرمي ختــــان امليــــتفمــــ � ،  مطلقــــاً  ذهب احلنابل

واســتدلوا بــأن فيــه قطــع جلــدة امليــت ال حاجــة إىل قطعهــا ، وفيــه زوال القصــد مــن اخلتــان وهــو 
ة من النجاسة اليت حتتقن يف الغرلة ، واسـتدلوا أيضـاً بـأن فيـه كشـف عـورة امليـت لغـري مـا الطهار 

  .حاجة ، وأيضاً أن اخلتان من التكاليف الشرعية ، واملوت مما يسقطها 
جــواز ختنــه كبــرياً كــان أو صــغرياً ، واســتدلوا بــأن و ذهــب الظاهريــة ، وبعــض الشــافعية إىل  �

مـأمور ـا فيعمـل ذلـك كلـه  يف نفسه بل الكـل ا املرءة و مل يؤمر اخلتان كغريه من سنن الفطر 
  .بانون ، واملغمى عليه ، والصغري 

و يف وجـــه مرجـــوح عنـــد الشـــافعية خـــنت الكبـــري دون الصـــغري ، واســـتدلوا بـــأن الصـــغري غـــري  �
  .مكلف ، أما الكبري فقد مات و هو مكلف فوجب ختنه 

  
ثْـلَـة الـيت اهللا علـى األقـولني األخـريين بالشـذوذ وعـد  و قد حكم شيخ اإلسالم رمحه �

ُ
ه مـن امل

  .ينا عنها 
 أئمـة عامـة عنـد املـوت بعـد خيـنت مل خمتـون غـري وهـو مـات إذا وغـريه الصيب إن: (قال رمحه اهللا 

ــة هــذا فــإن بشــيء، ولــيس خيــنت، أنــه شــاذ قــول فيــه ولكــن وغــريهم، األربعــة املســلمني  بعــد ُمثْـَل
 احتبــاس منـع اخلتــان مـن املقصــود وألن ؛ )١(املثلـة عــن ـى وســلم عليـه اهللا صــلى والنـيب املـوت،
  ).٦٩/ص"(جامع املسائل والرسائل".اهـ...)يبول ال املوت بعد وهو القلفة، يف البول

                                                           
  .من حديث عبد اهللا بن زيد رضي اهللا عنه ) ٥٥١٦رقم(أخرجه البخاري  - ١



 
١١٨ 

  .اهللا رمحهما العالمة ابن باز ، وابن عثيمنيهو ما رجحه  و،الراجح القول األول  :قلت 
  

، )٣/٥٢"(التــــــاج واإلكليــــــل"،و )٢/٤٥٩"(اإلنصــــــاف"،و)١٨٣-٥/١٨٢"(امــــــوع":انظــــــر
فتــــــاوى "، و)٥/٣٥٦"(الشــــــرح املمتــــــع"،و)٢٠٠/ص(حتفــــــة املــــــودود"، و)٣/٣٩٠" (احمللـــــى"و

  ).٨/٣٦٩"(اللجنة
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١١٩ 

 حكم�ختان�
ً
  من�ُوِلد�محتونا

 
االتفاق على عدم  )١٩٧/ص("املودود حتفة"قد نقل العالمة احملقق ابن القيم رمحه اهللا يف � 

ا اختلفوا يف استحبا ب إمرار املوسى على موضع اخلتانوجوب ختنه ، وإمن:  
  
علــى فـذهب بعــض املالكيـة إىل اســتحباب إمـرار املوســى علـى موضــع اخلتـان، قياســاً مـنهم  �

مــرار الســواك علــى مــن ذهبــت أســنانه ، و يف احلــج ، وهكــذا إإمــرار املوســى علــى رأس األصــلع 
 فَـأتوا بِـَأْمر أَمـرتُكم ِإذا(:َوسـلم َعَلْيـهِ  اهللا صـلى النـِيب  قَـالَ  َوقـد بِـهِ  اْلَمـْأُمور مـن َعَلْيهِ  يقدر امَ  ِألَنهُ 
 أقـل فَـَال  اْلقطـع سـقط فَـِإذا َواْلقطـع احلديدة ُمَباشَرة أَمرْين اْلَواِجب َكانَ  َوقد ،)اْسَتَطْعُتم َما ِمْنهُ 
  .احلديدة ُمَباشَرة اْسِتْحَباب من
قياس استحباب إمرار املوسى على موضع اخلتان يف هذه احلالة ، بإمرارها على رأس األصلع  و

  .لق فال يف احلج قياس مع الفارق ألن األول فيه كشف للعورة أما يف احلالذي ال شعر عنده 
  .مث إنه ال يستحب على الصحيح إمرار املوسى على رأس األصلع 

 َيْسـُقطُ  َكَمـا ِبَعَدِمـِه، َفَسـَقطَ  الشـْعُر، َحمَلهُ  اْحلَْلقَ  َأن  َولََنا،) :(٣/٣٨٨"(املغين"قال ابن قدامةيف 
  .اهـ )ِبَفْقِدهِ  اْلُوُضوءِ  ِيف  اْلُعْضوِ  َغْسلِ  ُوُجوبُ 

اإلمجـــاع و أمــا ).٨/٢١٢"(امــوع). "ال يســتحب إمــرار املوســـى ( :و قــال أبــو بكــر بـــن داود
  .خمروم خبالف أيب بكر بن داود املتقدمالذي نقله ابن املنذر فهو 

ســب واســتدالهلم بــإمرار الســواك كــذلك قيــاس مــع الفــارق ألن الســواك ال خيــتص باإلســنان فح 
 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى النِيب  َكانَ : قَالَ  بل هو للثة و اللسان أيضاً حلديث ُحَذيـَْفَة رضي اهللا عنه

  .)١(»بِالسَواكِ  فَاهُ  َيُشوصُ  ِل،الليْ  ِمنَ  قَامَ  ِإَذا«
                                                           

 ).٢٥٥رقم(، ومسلم ) ٢٤٥رقم(رواه البخاري  - ١



 
١٢٠ 

 فـََوَجْدتُـهُ  َوَسـلمَ  َعَلْيـهِ  اهللاُ  َصـلى النـِيب  أَتـَْيـتُ : و حديث أيب موسى األشعري رضي اهللا عنـه قـال 
» َواكُ  ُأْع، ُأعْ  يـَُقولُ  بَِيِدهِ  ِبِسَواكٍ  َيْسَنتهُ  ِفيِه، ِيف  َوالسعُ  َكأَن١(»يـَتَـَهو(.  

ــا مؤنــة كفــاه زمــه شــيء ه ال يلنابلــة ، واملالكيــة ، والشــافعية إىل أنــو ذهــب احل � مــن ذلــك أل
  .تنزع حلشفة مظنة احتباس البول فيها ، وإذا بقي شيٌء من ااهللا إياها 

  :لعدة اعتبارات منها  والراجح القول الثاني: قلت 
 .أن هذه مؤنة كفاه اهللا إياها  •
 شــديداً، غمــا لــذلك فــاغتم خمتــون، ولــد لــه ولــد رجــالً  هنــا هــا إن :أمحــد يل قــال امليمــوين قــال

  ) .٢/١٠٠"(تفسري القرطيب". !ذا؟ غمك فما املؤنة، كفاك اهللا كان إذا له فقلت
أن إمــرار املوســى يف هــذه احلالــة عبــث ال فائــدة منــه ألن املقصــود قــد حصــل و هــو إزالــة  •

ل املقصـود و املوسـى وسـيلة إىل هـذا املقصـد و إذا الغرلة اليت حيتبس عندها البول ، وبزواهلـا زوا
  .فعل املقصود مل يبق للوسيبة أدىن اعتبار 

 ِمبثلِـهِ  يتعبد َوَال  بِهِ  اهللا ِإَىل  يَتقرب َال  َمْكُروه َهَذا َأن َوالصَواب: (قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا 
ــرِيَعة َعنــهُ  وتنــزه ــهُ  الشفعــل ِإَىل  َوِســيَلة ُهــوَ  بــل َمْقُصــود غــري املوســى وإمــرار ِفيــهِ  فَائِــَدة َال  َعبــث فَِإن 

 ).١٩٨/ص"(حتفة املودود."اهـ .)َوَنِظري معىن للوسيلة يْبق مل اْلَمْقُصود سقط فَِإذا اْلَمْقُصود
شــــرعية ، والضــــرورة  ضــــرورةأن اخلتــــان يســــتلزم كشــــف العــــورة ، وكشــــفها ال جيــــوز إال لل •

 .معدومة واحلالة هذه
األشــــــــــــــــــباه "،)١/٥٩٦"(حاشــــــــــــــــــية العــــــــــــــــــدوي"، و)٣٥٢-١/٣٥١"(امــــــــــــــــــوع: " انظـــــــــــــــــر
تفسـري "،)-٢٠٠/ص"(حتفـة املـودود"،)٣/٢٩٦(البـن احلـاج " املـدخل" ،)٤٠٧/ص"(والنظائر
  ).-٢/١٠٠"(القرطيب

  
                                                           

 ) .و طرف السواك على لسانه (و زاد ) ٢٥٤(واللفظ له ، ومسلم ) ٢٤٤(أخرجه البخاري  - ١



 
١٢١ 

  :تنبيه مهم 

ختنـه : لعـرب قـديًما أن مـن ولـد فـي القمـر ولـد مختونًـا ويقولـونمن مزاعم ا: �����  •
 :!!القمر 
 لَـــهُ  قلفــة َوَال  ولــد الــِذي: (رد علــى هــذا الــزعم الباطـــل اإلمــام ابــن القــيم رمحــه اهللا بقولـــه و قــد 
ــه تــْزعم اْلَعــَرب َكانَــت  اْلَقَمــر ختنــه يـَُقولُــونَ  َوِهلـَـَذا وجتمعــت قلفتــه تقلصــت اْلَقَمــر ِيف  ولــد ِإذا أَن
 نَـاِدر قلفـة بِـَال  يُولد َوالِذي اْلَقَمر ِيف  ونيولد الناس يزل فَلم ُمْسَتمر أَمر ُهوَ  َوَال  مطرد غري َوَهَذا
 َوِهلَـَذا اْلبَــْول خمـرج يبـني ِحبَْيـثُ  احلََْشـَفة رَأس يْظهـر بـل تَاما القلفة َزَوال يكون َفَال  َهَذا َوَمعَ  جدا

 اِهَرةظَـ كلَهـا احلََْشـَفة تكـون فَـأن ختانـه يْسـقط الـِذي َوأمـا احلََْشـَفة َمتـام ليْظهـر ختانـه مـن بُد َال 
 َواهللا َكــَذِلك ولـد ِممـن أَنــه اْلُمَقـّدس بِبَـْيـت اْلُمحــدث اخلليلـي ُعْثَمـان بــن ُحمَمـد صـاحبنا َوَأْخـربِين 

  ).١٩٩/ص"(حتفة املودود.)"أعلم 

ــ���  • ـــِئلَ  :��ـ ـــنُ  ُس ـــَالحِ  اْب ـــنْ  الص ـــمرَ  َصـــِبي  َع ـــهُ  َش ـــا ُغْرلََت ـــا ِبَخـــْيطٍ  َورََبَطَه ـــدةً  َوتـَرََكَه  ُم
 . ِخَتانُهُ  يُْمِكنُ  َال  ِبَحْيثُ  َكاْلَمْخُتونِ  َوَصارَ  اْلَخْيطُ  َوانـَْقَطعَ  مَرتْ فـََتشَ 

َهـا َشْيءٍ  َوَال  ُغْرلَِتهِ  َقْطعُ  ُميِْكنُ  َال  ِحبَْيثُ  َصارَ  إنْ  بِأَنهُ  :فََأَجابَ   ُوُجوبُـهُ  َسـَقطَ  َغْريَِهـا ِبَقطْـعِ  إال  ِمنـْ
ــِإنْ  أَْمَكــَن، َوِإنْ  ــدْ  َشــَفةُ احلَْ  َكانَــتْ  َف  اْلُغْرلَــةِ  تـََقلــصُ  َيُكــونَ  َأنْ  إال  أَْيًضــا َســَقطَ  ُكلَهــا اْنَكَشــَفتْ  َق

 ُميِْكـنُ  َمـا َقطْـعِ  ُوُجـوبُ  َيْظَهـرُ  فَاَلـِذي َوِمجَاِعـهِ  َطَهارَتِـهِ  ِيف  اْلَمْقطُوعِ  َعنْ  يـَنـُْقصُ  ِحبَْيثُ  َواْجِتَماُعَها
ـــهُ  َهـــا َقْطُع ـــ يـَْلَتِحـــقَ  َحـــىت  ِمنـْ ـــكَ  ِيف  اْلَمْخُتونِ ِب ـــانِ  ِمـــنْ  فـََيِجـــبُ  ُكلَهـــا تـَْنَكِشـــفْ  ملَْ  َوِإنْ  َذِل ـــا اْخلَِت  َم

يَعَها َيْكِشفُ    ).٤/١٦٤"(أسىن املطالب يف شرح روض الطالب"انظر . مجَِ
• �������:�	
 :�)١(�������ن�א�

                                                           

اهـ )ل وقلة معرفةه و الغفلة فإمنا جهلَ وهذا خالف البَـ : (قال العالمة احملقق ابن القيم رمحه اهللا   - ١
 ).٢٤٤/ص"(الروح"



 
١٢٢ 

  :برئاسة العالمة ابن باز رمحه اهللا) ٥/١٣٨(وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء �
 المذكور ألن اآلن حتى يختن ولم تقريبا عاما ٢٧ العمر من يبلغ عم ابن لي :ص سؤالن

 يلــزم أو ختــان بــدون تركــه فــي إثــم علــي هــل ذلــك عــن إفتــائي فأرغــب شــيئا يميــز وال أبلــه
  ترونه؟ بما لكم ثم هللا والنظر ذلك
  :وبعد،وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هللا احلمد �
 بــاملعروف األمــر هيئـة رئــيس ذكـر وكمــا أبلــه أنـه مــن السـائل ذكــر كمــا املـذكور حــال كانـت إذا
 كارثـة ذلـك يسـبب أن خبتانـه عمـه ابـن قيـام مـن خيشى وأنه يصوم وال يصلي وال جمنون أنه من
  .حال كل على عمه ابن على إمث وال ختانه ترك يف حرج فال عمه ابن وبني بينه

  .اهـ ).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، وباهللا
  

�      �      �  
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  حكم�ختان�الرجل�الكب���إذا�أسلم

  
ن أل كمــا يــؤمر بالصــالة وســائر الواجبــات  ســلم الكــافر و مل يكــن خمتونًــا أمــر باخلتــانإذا أ �

  . كما مر معك آنفاً   اخلتان واجب يف حق الذكر
وأمـا اخلتـان  :(معـرض الكـالم عـن الكـافر إذا أسـلم قال شيخنا حيىي احلجـوري حفظـه اهللا يف 

  ).٢٠٥/ص"(الرياض املستطابة"اهـ).فيجب عليه أن خيتنت ألن هذا من فطرة اإلسالم
واســتدلوا علــى وجوبــه عليــه خبتــان إبـــراهيم عليــه الســالم عنــد الثمــانني مــن عمــره بآلـــة : قلــت

  القدوم 
ــــن العــــريب  ــــكاملســــلك يف "يف  رمحــــه اهللاقــــال العالمــــة اب  وهــــذا): (٧/٣٣١"(شــــرح موطــــأ مال

  .اهـ ).باالختتان ُيْسِلم الكبري الّشيخ أمر ملن حّجة احلديث
  .أما إذا خاف أن يلحقه ضرر فمذهب اجلمهور أنه يسقط عنه  �
 َكِبريا الرجل يسلم أن: ( -يف معرض كالمه عن موانع اخلتان-ه اهللالعالمة ابن القيم رمحقال 

 مجَاَعـة رَِوايَـة ِيف  َأْمحد اِإلَمام َعَلْيهِ  َوَنصّ  اجلُْْمُهور ِعْند َعنهُ  يْسقط فـََهَذا هُ ِمنْ  نَفسه على َوخيَاف
 الروِمـي َوسـلم َعَلْيـهِ  اهللا صـلى اهللا َرُسـول زمـن ِيف  أسـلم قـد أَنـه اْحلسـن َقول َوذكر َأْصَحابه من

 َعن يْسقطهُ  فَلم اجلُْْمُهور سعيد بن َسْحُنون َوَخالف ِمنـُْهم أحدا فتش َفَما والفارسي واحلبشي
  َوَغريه َمتِيم اْبن َحَكاهُ  َأْمحد َمْذَهب ِيف  َقول َوُهوَ  نَفسه على اْخلَاِئف اْلَكِبري
 ميَْنع َأن يـَْنَبِغي َوالِذي الّتلف خوف ِعْند فـََقط ُوُجوبه يْسقط أَنه َأْصَحابَنا َكَالم َوظَاهر: فصل
ـــالَ  اهلَِْدايَـــة شـــرح ِيف  هِ بِـــ َوصـــرح لَـــهُ  جيـــوز َوَال  فعلـــه مـــن ـــهُ  ميْنَـــع فـََق َهـــا َكثِـــريَة َنَظـــائِر َوِهلَـــَذا ِمْن  ِمنـْ

 بصـومه تلفـه ْخيَشـى الـِذي اْلَمـرِيض َوَصـْوم َواْلَمـَرض الْـربد قـُـوة َحـال ِيف  اْلبَـارِد بِاْلَماءِ  اِالْغِتَسال
 َكَمـا اْلِفْعـل ِإبَاَحـة متنـع كلَهـا اْألَْعـَذار ِذهَهـ فَِإن َذِلك َوغري َواْحلَاِمل اْلَمرِيض على احلَْد َوِإقَاَمة
  ).٢٠٠/ص"(حتفة املودود.)"ُوُجوبه تْسقط



 
١٢٤ 

  .لذي جاءت به هذه الشريعة السمحة رفع احلرج افكون سقوطه عنه لعجزه فهذا من  :قلت
ـــــه ســـــبحانه أيًضـــــا ،]١٥٢: األنعـــــام[V���������U��T��S��R �z}��:قـــــال تعـــــاىل }� :و قول

��¥���¤��£��¢��ª�������©��¨��§����¦z ]ونظـــــــــــائر  ]٤٢: األعـــــــــــراف
  .هذا كثرية يف الوحيني 

الواجــب يســقط مــع ( )١(املتفــق عليهــا و مــن هــذه األدلــة اســتنبط أهــل العلــم القاعــدة الفقهيــة
  ).العجز عنه

 قُ تـَُفر  الشرِيَعةِ  ُأُصولَ  فَِإن ): (٢١/١٤١"(جمموع الفتاوى"قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما يف 
يـــعِ  ِيف  ـــْنيَ  َمَوارِِدَهـــا مجَِ ـــِدي؛ َواْلُمَفـــرِط؛ َواْلَعـــاِجِز؛ اْلَقـــاِدرِ  بـَ ـــْيسَ  َوَمـــنْ  َواْلُمْعَت ـــدٍ  َوَال  ِمبَُفـــرطٍ  َل . ُمْعَت

نَـُهَما َوالتـْفرِيقُ    .اهـ.)اْلَوَسطُ  اْألُمةُ  َعَلْيهِ  الِذي اْلَوَسطُ  َوُهوَ  ُمْعَتِمدٌ  َعِظيمٌ  َأْصلٌ  بـَيـْ
 تـََعاَىل  الله أَْوَجَبهُ  َما ن  ):(١/٤٧"(ذيب السنن"عالمة احملقق ابن القيم رمحه اهللا يف و قال ال
ــهُ  أَوْ ،  َوَرُســوله ــاَدةِ  َشــْرطًا َجَعَل ــا أَوْ ،  لِْلِعَب ــهِ  ِصــحتَها َوْقــف أَوْ ،  ِفيَهــا رُْكًن  ِحبَــالِ  ُمَقيــد ُهــوَ :  َعَلْي
 فَــَال ،  َمــْأُمور َوَال  َمْقــُدور فـَغَــْري  اْلَعْجـز َحــال ِيف  َوأَمــا.  بِــهِ  ِفيَهــا يـُـْؤَمر الــِيت  اْحلَــال ِألَنـَهــا،  اْلُقـْدرَة

ــُجود َوالرُكــوع َواْلِقــرَاَءة اْلِقَيــام َكُوُجــوبِ  َوَهــَذا.  َعَلْيــهِ  اْلِعَبــاَدة ِصــحة تـَتَـَوقــف اْلُقــْدرَة ِعْنــد َوالس  ،
لَــــة َواْســــِتْقَبال،  اْلَعــــْورَة َســــْرت  اطِ وََكاْشــــرتَِ ،  بِــــاْلَعْجزِ  َذلِــــكَ  َوُســــُقوط  َوَيْســــُقط،  اْلُقــــْدرَة ِعْنــــد اْلِقبـْ
 تـََعذرَ  َلوْ  فَِإنهُ "  يـَتَـَوضأ َحىت  َأْحَدثَ  ِإَذا َأَحدُكمْ  َصَالة الله يـَْقَبل َال "  قـَْوله وََكَذِلكَ . ..بِاْلَعْجزِ 

  .اهـ .)َمْقُبوَلة َصَالته تْ وََكانَ ،  ِبُدونِهِ  َصلى اْلُوُضوء َعَلْيهِ 
  أي -أن املعجــوز عنــه إذا تــبعض  الــب بغســل قلفتــه ألنــه يف مقــدوره ، وذلــكإال أنــه مط� 
فإنــه جيــب عليــه فعــل ذلــك الــبعض ،و هــو داخــل ختــت قاعــدة  -قــادر علــى أداء بعضــه كــان

  .و اهللا املوفق ) .امليسور ال يسقط باملعسور(

                                                           
 ).٤٣٩-٨/٤٣٨"(جمموع الفتاةى"نقل االتفاق شيخ اإلسالم كما يف  - ١



 
١٢٥ 

  ب؟هل�ترك�الختان�من�كبائر�الذنو 

  
 التاِســــــَعةُ  اْلَكِبيــــــَرةُ ): (٢/٢٦٨"(الزواجــــــر عــــــن اقــــــرتاف الكبــــــائر"قــــــال اهليتمــــــي يف �

  ) .اْلبُـُلوغِ  بـَْعدَ  اْلَمْرَأةِ  َأوْ  الرُجلِ  ِخَتانِ  تـَْركُ : الثَالِثِماَئةِ  بـَْعدَ  َوالثَمانُونَ 
 ِمـنْ  َذلِـكَ  َعلَـى يـَتَـَرتـبُ  ِلَمـا الـذَكرِ  انِ ِختَـ تـَـْركِ  ِيف  َوْجـهٍ  نـَـْوعُ  َولَـهُ  بـَْعُضـُهْم، َهـَذا ذََكـرَ  َكَذا 

ـرَ  ِألَن  َغالِبًـا؛ الصـَالةِ  تـَْركُ  ُمجَْلِتَها ِمنْ  الِيت  اْلَمَفاِسدِ   َحـىت  اْسـِتْنَجاُؤهُ  َيِصـح  َال  اْلَمْختُـونِ  َغيـْ
ــا ِألَنـَهــا قـُْلَفِتــِه؛ َداِخــلَ  الــِيت  احلََْشــَفةَ  يـَْغِســلَ  ةَ ُمْســ َكانَــتْ  َلمــةِ  َتِحق زَاَل  ِيف  َحتْتَـَهــا َمــا َكــانَ  اْإلِ
 َذلِـــكَ  ِيف  التَســـاُهلُ  اْلَمْخُتـــوِننيَ  َغـــْريِ  َأْحـــَوالِ  ِمـــنْ  َواْلَغالِـــبُ  َغْســـُلُه، فـََوَجـــبَ  الظـــاِهرِ  ُحْكـــمِ 
  .َكِبريَةٌ  َذِلكَ  ن إ قَالَ  َمنْ  َمْلَحظُ  ُهوَ  َهَذا َفَكَأن  َصَالتـُُهمْ  َتِصح  َفَال  بِهِ  اِالْعِتَناءِ  َوَعَدمُ 

 ُيَصـرحُ  َمـا َأْصـَحابَِنا َكـَالمِ  ِيف  رَأَيْـت ُمث  لَـُه، َوْجهَ  َفَال  َكِبريَةً  اْألُنـَْثى َحق  ِيف  تـَرِْكهِ  َكْونُ  َوأَما 
  . اْألَقْـَلفِ  َشَهاَدةِ  قـَُبولِ  ِيف  َوْجَهْنيِ  َحَكُموا أَنـُهمْ  َوَذِلكَ  ذََكْرته ِمبَا

َهاجِ  راحِ شُ  بـَْعضُ  قَالَ  نَـا إنْ  أَنـا َوالصـِحيحُ : الدِمِريي  َكاْلَكَمالِ  اْلِمنـْ  بِـَال  فـَتَـرََكـهُ  اْخلِتَـانَ  أَْوَجبـْ
  .انـْتَـَهى. َفَسقَ  ُعْذرٍ 

َا اْلَكَالمَ  َأن  َذِلكَ  فَأَفْـَهمَ   َكرِ  ِيف  ُهوَ  إمناْألُنـَْثى ُدونَ  الذ  َكرَ  َوَأنـقُ  الذبِـَال  تَـانِ اخلِْ  بِتَــْركِ  يـَُفس 
ْمته َما َوَوْجُههُ  َكِبريَةً  َكْونُهُ  ِبَذِلكَ  ِفْسِقهِ  ِمنْ  َويـَْلَزمُ  ُعْذرٍ  اهـ ).َقد.  

، أمــا مــن تركــه لعــذر فقــد مــر شــرعي وهــذا احلكــم يف حــق مــن تركــه لغــري عــذر :قلــت

  " .ختان الكبري إذا أسلم"الكالم عنه يف مبحث
  

  �    �  �  
  



 
١٢٦ 

  :ه�الختانالوقت�الذي�يشرع�في�-٥

  
  :ع�ى�أقواٍل �)١(اختلف�Qي�الوقت�الذي�يخDن�فيه�الص�0ّ  � 

  )٢(أن أول وقته سبع سنني،وآخره اثنا عشرة سنة و هو قول للحنفية :القول األول 

  " .السراجية"هو املختار كما يف: قال ) ٥/٣٧٥"(الفتاوى اهلندية"كما يف
  .)٤(ح من مذهب احلنابلة، وهو الصحي )٣(و ذهب املالكية إىل القول بالكراهة

وقـال بـه . )٦(،و قـول يف مـذهب احلنابلـة)٥(من سبع إىل عشٍر ،و هي رواية عن مالـك:و قيل 
  . )٧(الليث بن سعد

  .)٨(وفيه وجه عند الشافعية التحرمي قبل استكمال العشر 

                                                           
 .بني الذكر واألنثى يف ذلك  وال فرق  - ١

البحــــر "انظــــر .عشــــر ســــنني :تســــع ســــنني  وقيــــل :،  وقيــــل ) ال خيــــنت حــــىت يبلــــغ: (و مــــن أقــــواهلم  ٢ -
حاشــــــــــــــية ابــــــــــــــن "،و) ٢/٧٤٤"(جممـــــــــــــع األــــــــــــــر"، و) ٦/٢٢٧"(تبيــــــــــــــني احلقــــــــــــــائق"، و) ٧/٩٦"(الرائـــــــــــــق
 ) . ٦/٧٥٢"(عابدين

حاشـــية العـــدوي علـــى كفايـــة "، )٤/٣٩٤(للمـــواق" التـــاج واإلكليـــل"،و)٧/٢٣٢(للبـــاجي"تقـــىنامل"انظـــر  - ٣
 ).١/٥٩٥"(الطالب الرباين

 ومنهـــــــا يكـــــــره اخلتـــــــان يـــــــوم الســـــــابع علـــــــى الصـــــــحيح مـــــــن) :( ١/١٢٤"(اإلنصـــــــاف"وي يفاقـــــــال املـــــــرد - ٤
   .اهـ.)املذهب

و مـــــن ).٤/٣٩٤"(الفواكـــــه الـــــدواين"،و)٤/٣٩٤"(واإلكليـــــل التـــــاج" ،و)٧/٢٣٣(للبـــــاجي"املنتقـــــى"انظـــــر-٥
 .ثغره وهو مقدم أسنانه ألقى أي: الصيبّ  ثُغر إذااختياراته 

 .إىل الرعايتني واحلاويني) ١/١٢٤" (اإلنصاف"نسبه املرداوي يف - ٦
 ) .٢/١٠١"(تفسري القرطيب"انظر - ٧
 ) .١/٣٥٠"(اموع"انظر - ٨



 
١٢٧ 

،و يستحب يف اليوم السابع إال أن يكون الصيب ضعيفاً و هو قول الشافعية  :القول الثاني

  )١(هو رواية عن أمحد

له وقتان وقت وجـوٍب و وقـت اسـتحباٍب،فوقت الوجـوب عنـد البلـوغ،و  :القول الثالث

والشـافعية ،و هـو مـا رجحـه  )٢(وهـذا هـو املشـهور مـن مـذهب احلنابلـة.وقت االستحباب قبله
  .)٣(يفيت ذا شيخنا حيي احلجوريهكذا  شيخ اإلسالم ،و قبله ابن املنذر، وابن عثيمني،و
  

�   �   �  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .لشيخ اإلسالم ) ١/٢٤٧"(الفتاوى الكربى"انظر - ١
 اخلتـان جيـب :الـدين تقـي الشـيخ قـال .البلـوغ عنـد وجوبـه حمل) : (١/١٢٤"(اإلنصاف"قال املرداوي يف  - ٢

 أن ومنهـــا: مث قـــال . آمـــن  بـــالغ ختـــان وجيـــب ":املنتخـــب"و "املنـــور" يف ،وقـــال والصـــالة الطهـــارة وجبـــت إذا
  .اهـ.)املذهب  من الصحيح على أفضل الصغر زمن اخلتان

 .ج ما كما مسعناه منه يف أحد دروسه النافعة  بدار احلديث بدَ   - ٣



 
١٢٨ 

 :أدلة�\قوال�الث4ثة��ومناقش�*ا�

  :أدلة�القول�\ول�و�مناقش�*ا

اســتدل أصــحاب القــول األول بــأن صــاحب الســبع الســنني مميــز هلــذا األمــر و فامهًــا لــه لــذلك 
  يؤمر بالصالة 

ثـََنا :قال) ٢١/٤٥٧(رقم" مسنده"ملا رواه اإلمام أمحد يف  دُ  َحدْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمالـر  َفـاِويالط 
ثـََنا قَاَال  َواِحدٌ  اْلَمْعَىن  السْهِمي  َبْكرٍ  ْبنُ  اللهِ  َوَعْبدُ  ارٌ  َحدَعنْ  ُشَعْيبٍ  ْبنِ  َعْمرِو َعنْ  َمحَْزةَ  أَبُو َسو 
ــهِ  هِ  َعــنْ  أَبِي ــالَ  َقــالَ  َجــد ــهِ  اللــهُ  َصــلى اللــهِ  َرُســولُ  َق ــرُ  :(َوَســلمَ  َعَلْي ــاءَُكمْ  واُم َن ــَالةِ  أَبـْ ِلَســْبعِ  بِالص 

َها ِسِنيَن َواْضرِبُوُهمْ  نَـُهمْ  َوفـَرُقوا)١(ِسِنينَ  ِلَعْشرِ  َعَليـْ   ). .اْلَمَضاِجعِ  ِفي بـَيـْ
،و )١/٣٤٧"(مصـنفه"،وابـن أيب شـيبة يف )٤٩٥(أخرجـه أبـو داود رقـم. صحيح لغيره:قلت 

،واحلـــــــــــــــــــــاكم )٨٢٨٣(الشـــــــــــــــــــــعب رقـــــــــــــــــــــم"،و)٣٣٥٩(رقـــــــــــــــــــــم"الكـــــــــــــــــــــربى"البيهقـــــــــــــــــــــي يف
شـــــــــــــــرح "،والبغـــــــــــــــوي يف )١/١٥٩"(الكــــــــــــــىن"،والـــــــــــــــدواليب يف)٧٠٨(رقـــــــــــــــم"املســــــــــــــتدرك"يف

ــــــــــــــــــو نعــــــــــــــــــيم يف)٥٠٥(رقــــــــــــــــــم"الســــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــة"،و أب ــــــــــــــــــدنيا )١٠/٢٦"(احللي ــــــــــــــــــن أيب ال ،واب
وغـــريهم مـــن طريـــق ســـوار بـــن داود ) ١/٢٣٠"(الســـنن"،والـــدارقطين يف )٢٩٧(رقـــم"العيـــال"يف

  .املزين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به

                                                           
  ) .و اضربوهم عليها لثالث عشرة سنة(جاء يف بعض ألفاظ احلديث  - ١

اين للهيثمــــــــــــي،والطرب ) ١/٢٣٨"(بغيــــــــــــة الباحــــــــــــث بزوائــــــــــــد احلــــــــــــارث"أخرجــــــــــــه احلــــــــــــارث بــــــــــــن أســــــــــــامة يف 
جـزء فيـه سـبعة جمـالس مـن "،وأبوالطاهر املخلص يف)١/٢٣١"(سننه"،و الدارقطين يف)٤١٢٩(رقم"األوسط"يف

ثنا عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن أنس بن مالـك عـن عمـه :،كلهم من طريق داود بن احملرب )١٥٦"(األمايل
  .مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن أنس به 

  ).داود بن احملربتفرد به : (قال الطرباين
  .).داود مرتوك، وقد خالف يف هذا احلديث سنداً، ومتناً ): (١/٤٥٦"(املطالب العالية"وقال احلافظ يف  

  ..) وهو كذاب، فال يستشهد به وال كرامة): (١/٢٦٧"(اإلرواء"و قال اإلمام األلباين يف 
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  . هذا إسناد حسن: لتق
  .-رضي اهللا عنه-و له شاهد من حديث سربة بن معبد اجلهين

" مســـنده"،وأمحـــد يف)٤٩٤(رقـــم" ســـننه"،وأبـــوداود يف)٤٠٧(رقـــم" ســـننه"أخرجـــه الرتمـــذي يف
ـــــــــــــــــــــــــــن أيب شـــــــــــــــــــــــــــيبة يف ، )٣/٢٠١( ـــــــــــــــــــــــــــن جزميـــــــــــــــــــــــــــة  ، )١/٣٤٧"(مصـــــــــــــــــــــــــــنفه"واب واب

مشـــــــــــكل "،والطحـــــــــــاوي يف)١/٢٧٣"(ســـــــــــننه"،والـــــــــــدارمي يف)١٠٠٢(رقـــــــــــم"صـــــــــــحيحه"يف
و ابــن ) ٦٥٤٦،٦٥٤٧،٦٥٤٨،٦٥٤٩(رقــم  " الكبــري"، والطــرباين يف ) ٢٥٦٥(رقــم"اآلثـار

واحلــــــاكم يف ) ٢٩٤(رقــــــم"العيــــــال"، وابــــــن أيب الـــــدنيا يف) ١٤٧(رقــــــم " املنتقــــــى"اجلـــــارود يف 
معرفــــــــة "،و) ٨٤-٣/٨٣(و ) ٢/١٤" (الكـــــــربى"، و البيهقــــــــي يف ) ١/٢٠١" (املســـــــتدرك"

وغريهم من طريق عبد امللك بن الربيع ابن سـربة عـن أبيـه عـن ) ١٤٧٢(رقم "السنن واملسانيد
  .جده به

  ).حديث حسن صحيح:(قال الرتمذي
  .وسكت عنه الذهيب) هذا حديث صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه:(و قال احلاكم 

 فــإن نظــر قــااله وفيمــا:  قلــت :(بقولــه) ١/٢٦٧"(اإلرواء"وقــد تعقبــه اإلمــام األلبــاين يف: قلــت
 متابعــة املتعــة يف واحــدا حــديثا)  ١٣٣ - ١٣٢/  ٤(  مســلم لــه أخــرج إمنــا هــذا امللــك دعبــ

   ) فقط معني ابن ضعفه اهللا شاء إن صدوق( :الذهيب فيه قال وقد.  وغريه احلافظ ذكر كما
 )قبلـه الـذي بشـاهده الصـحة درجـة إىل هـذا حديثـه ويرتقـي خيالف مل إذا احلديث حسن فهو
  .اهـ

بأن هذا ليس فيه دليل، ألن الصالة نفسها ال جتـب عنـد البلـوغ علـى  فقد نوقش : قلت

الصــــحيح و إمنــــا األمــــر هنــــا للتعلــــيم وتــــرويض الصــــيب علــــى العبــــادات و تعويــــده علــــى ســــائر 
  الطاعات 
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 تأديـب أمـر -أيًضا-األمر وهذا () :٢/٤١٤"(شرح أبي داود"قال  العيني رحمه اهللا في 
  .اهـ.)العبادات بإقامة تعودوي املسلمني ليتخلق أخالق وإرشاد

لـيس يف هـذا :(و كراهة اخلتان يف اليوم السابع لـيس عليـه دليـل كمـا قـال ابـن املنـذر رمحـه اهللا 
ـــــــــــــــــه وال ســـــــــــــــــنة  ـــــــــــــــــوع اخلتـــــــــــــــــان خـــــــــــــــــرب يرجـــــــــــــــــع إلي ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــي يثبـــــــــــــــــت،وليس لوق الب

  ).١/٣٥٢"(اموع."اهـ.)تستعمل
ـا كرهـه  ألنـه مـن ومـن كـره ختـان الصـبّي فـي السـابع   � و مسـتندهم مـا  عـل اليهـودفإمن ،

 أيب بـن سـعيد وأبـو احلـافظ اهللا عبـد أبـو أخربنا :قال)١٧٣٥١(رقم" الكربى"رواه البيهقي يف 
 املقـرى الـرمحن عبـد أبـو ثنـا اهللا عبيد بن حممد ثنا يعقوب بن حممد العباس أبو ثنا :وقاال عمر
 ابــن وهــو خيتــنت أن أمــر الــرمحن خليــل إبــراهيم إن :يقــول أيب مسعــت :قــال علــى بــن موســى ثنــا

 عجلـت إنـك( إليـه اهللا فـأوحى ربـه فـدعا الوجـع عليـه فاشـتد بقـدوم فاختنت فعجل سنة مثانني
 عليــه- إســمعيل وخــتن :قــال أمــرك، أؤخــر أن كرهــت رب يــا :قــال ،)باآللــة نــأمرك إن قبــل

 ســبعة ابــن وهــو -الســالم عليــه- إســحاق وخــتن ســنة عشــر ثالثــة ابــن وهــو -الســالم
  .).أيام
  .-)٦/٣٦٠"(الفتح"كما يف –رجه أبو يعلى وأخ

خـنت إبـراهيم إسـحاق لسـبعة أيـام : قال شيخنا : (و نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمة قوله 
و خــنت إمساعيــل عنــد بلوغــه فصــار ختــان إســحاق ســنة يف بِنيــِه وختــان إمساعيــل ســنة يف بِنيــِه 

  ) .٣٠٦/ص"(حتفة املودود. ) ."واهللا أعلم
م احلـــديث ضـــعيف إلعضـــاله، فبـــني علـــي أيب موســـى و بـــني إبـــراهيم عليـــه الســـالهـــذا :قلـــت 

-مــن حــديث أيب  هريــرة )١(إال أن أصــله يف الصــحيحني.  مفــاوز تنقطــع دوــا أعنــاق املطــي
  .أن إبراهيم عليه السالم اختنت و هو ابن مثانني سنة بالقدوم -رضي اهللا عنه

                                                           
  ).٢٣٧٠(،ومسلم رقم)٣٣٥٦(البخاري رقم - ١
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 :ومناقش�*ا�نيأدلة�القول�الثا

  :ون بتعيني اخلتان يف اليوم السابع حبديثني استدل القائل

  :احلديث األول
عـن الحسـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-عق رسول اهللا( :قال  -رضي اهللا عنه-عن جابر�

 .)والحسين وختنهما لسبعة أيامٍ 
  :هذا احلديث له طريقان

�	
،و الطـــــــــرباين )١٧٥٦٣(رقـــــــــم"الســـــــــنن الكـــــــــربى"أخرجهـــــــــا البيهقـــــــــي يف :����ـــــــــ� �
ـــــن عســـــاكر يف)٧١٤(رقـــــم"الكامـــــل"، وابـــــن عـــــدي يف )٨٩١(رقـــــم"الصـــــغري"يف تبيـــــني "،و اب

كلهــم مــن )٦/٢٥٧٣"(بغيــة الطلــب يف تــاريخ حلــب"،وابــن العــدمي يف )٢٥(و)٢٤"(االمتنــان
ثنا الوليد بن مسـلم عـن زهـري بـن حممـد املكـي عـن حممـد بـن املنكـدر :طريق حممد بن املتوكل 

 .عن جابر به
  :فيه ثالث علل،جداً إسناده ضعيف :قلت

انظـــر ).لـــني احلـــديث كثـــري الغلـــط(حممـــد بـــن املتوكـــل،وهو ابـــن أيب الســـري العســـقالين :األولـــى
  ).٦٩٧رقم "(ذيب التهذيب"

  .مدلس و قد عنعن الوليد بن مسلم  :الثانية
 زهري بن حممد املكي اخلراساين أبو املنـذر، روى عنـه العراقيـون أحاديـث مسـتقيمة مـن: الثالثة

  .مثل أيب داود الطيالسي و عبد الرمحن بن مهدي وغريمها
  ).٢١٣٤رقم"(ذيب التهذيب"انظر ).ثقة(و أخرج له األئمة الثقات يف مصنفام و هو 
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إال أن أهـــل الشـــام رووا عنـــه أحاديـــث ظهـــر مـــن اعتبارهـــا أن عامتهـــا أغـــاليط ،فأنكرهـــا ســـائر 
ولكـن اختلفـوا يف سـبب وقـوع هـذه األغـاليط يف  النقاد وحكموا ببطالا و اتفقـوا علـى ذلـك

  .حديث زهريٍ 
فذهب فريق منهم إىل أن زهرياً الذي يروي عنه الشاميون ليس هو زهري بن حممد الذي يروي 

  ).٣/٥٨٩"(التاريخ الكبري"،و هذه رواية عن أمحد نقلها عنه البخاري يف )١(عنه العراقيون
ل مجاعة من احلفاظ كالبخاري،وأمحد يف رواية و ذهب آخرون إىل أما واحد ،و هو قو  �

  .عنه نقلها األثرم و هي األصح،وأبوحامت،وابن عدي، والعجلي،والذهيب،وابن حجر
  :يف نسبة األغاليط إليه أم إىل الشاميني الذين رووا عنه -أيضاً -لكن اختلفوا 
  .)٣/٥٨٩"(التاريخ الكبري."مناكري )٢(روى عن أهل الشام أحاديث:قال البخاري

حمله الصدق و يف حفظه سوء،وكان حديثـه بالشـام أنكـر مـن حديثـه بـالعراق :(وقال أبو حامت
لســوء حفظــه،وكان مــن أهــل خراسان،ســكن املدينــة وقــدم الشــام ،فمــا حــدث مــن كتبــه فهــو 

  ).٢/٤٩٧" (اجلرح والتعديل."اهـ.)صاحل و ما حدث من حفظه ففيه من الغاليط
 حيـــث رووا عنـــه أخطـــؤوا عليه،فإنـــه إذا حـــدث مـــن العـــراق لعـــل الشـــاميني:(و قـــال ابـــن عـــدي

  ).٤١٧رقم"(الكامل."اهـ.)فروايتهم عنه شبه مستقيمة  وأرجوا أنه ال بأس به
فصـــل اخلطـــاب يف مروياتـــه أنـــه إذا روى عـــن أهـــل الشـــام فـــإم يـــروون عنـــه أحاديـــث  :قلـــت 

  .منكرة ،و إذا روى عنه أهل العراق فهي أحاديث مستقيمة
  .ا من مرويات أهل الشام عنه، إذ أن الوليد بن مسلم شامي و قد تفرد ذه الزيادة و هذ

                                                           
ممــن يســمى هــذا اإلســم إال زهــري بــن  -أعــين أنــه يضــعف يف الشــاميني-يــل فيــه هــذا القــولومل أقــف عمــن ق:قلــت - ١

حممــــد املكــــي اخلراســــاين ، أمــــا زهــــري بــــن قميــــز فثقــــة ومل يــــذكر عليــــه هــــذا ، وهكــــذا أيضــــاً زهــــٌري آخــــر جمهــــول ذكــــره 
 .داودروى عنه الوليد بن مسلم و هو جمهول مل خيرج له إال أبا ) ٢١٣٥رقم" (ذيب التهذيب"صاحب

 .الواحدة مةنقل الرتمذي كالمه عقب إخراجه حلديث التسلي - ٢
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مل يــروه عــن حممــد بــن املنكــدر إال زهــري بــن حممــد ومل يقــل أحــد ممــن روى هــذا :(قــال الطــرباين
  .اهـ.)إال الوليد بن مسلم) وختنهما لسبعة أيام(احلديث 

و هـو ممـن ال .د بن املتوكل و هـو شـامي أيًضـاكما أنه مل يرو هذا احلديث عن الوليد إال حمم
  . يتحمل التفرد 

ال أعلــــــم رواه عــــــن الوليــــــد غــــــري حممــــــد بــــــن املتوكــــــل و هــــــو ابــــــن الســــــري :(قــــــال ابــــــن عــــــدي
  .اهـ.))١(العسقالين

 فتفرد به عن شامي  منكرة و أغاليط  -كما تقدم–ورواية الشاميني عن زهري بن حممد  شامي  
وختنهما لسبعة ( زبري حممد بن املتوكل،فروى احلديث بدون زيادةهذا؛و قد خالف أبو ال �
  .)أيامٍ 

أبـــــــــــــــو يعلـــــــــــــــى -و مـــــــــــــــن طريقـــــــــــــــه-)٢٣٢٣٢(رقـــــــــــــــم"مصـــــــــــــــنفه"رواه ابــــــــــــــن أيب شـــــــــــــــيبة يف
كلهـم مـن طريـق املغـرية بـن مسـلم ) ٢٥٠٩(رقـم"الكبـري"،والطرباين يف)١٩٣٣(رقم"مسنده"يف

عـــــن الحســـــن  -وســـــلم صـــــلى اهللا عليـــــه-عـــــق رســـــول اهللا(: عــــن أيب الـــــزبري عـــــن جـــــابر 
  ).والحسين

  ).رواه أبويعلى ،و رجاله ثقات):(٤/٥٧"(امع"قال اهليثمي يف
م وهــو القلســمي أبــو ســلمة رجالــه رجــال مســلم إال املغــرية بــن مســلهــو كمــا قال،بــل  :قلــت 
  ".التقريب"انظر .)صدوق(السراج

 إال أن احلـــــــــديث ســـــــــنده ضـــــــــعيف لعنعنـــــــــة أيب الـــــــــزبري فهـــــــــو مـــــــــدلس كمـــــــــا هـــــــــو معـــــــــروف
  ).٩٣٣١"(التقريب."عنه

                                                           
  ).٦٩٧رقم "(ذيب التهذيب"كما يف ) ابن أيب السري(والصواب  - ١
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ـــدنيا يف  ـــادة عنـــد ابـــن أيب ال فيهـــا تصـــريح أيب الـــزبري ) ٤٨رقـــم"(العيـــال"مث إين وقفـــت علـــى زي
و فــي العقيقــة تقطــع أعضــاء و :قــال جــابر:(بالســماع مــن جــابر رضــي اهللا عنــه ، ولفظهــا 

  .هذه عقيقة فالن :تطبخ بماٍء و ملٍح ثم يبعث إلى الجيران فيقال
  ).نعم هو أطيب له:أيضع فيها خًال؟ قال :فقلت لجابر:قال أبو الزبير

و ذا يزول الرتدد الذي وقع للعالمة األلباين رمحه اهللا يف تصحيح احلـديث لعلـة التـدليس ،و 
  .واهللا أعلم . ذا يكون احلديث قابًال للتحسني

ثَنا: فقـال" احلليـة"وقد تابع أبو جعفر حممد بن علي أبا الزبري عند أيب نعـيم يف�  حممـد َحـد 
ثَنا حفظه من الرملي زكريا بن جعفر بن حممد حدثين سلم بن ُعَمر بن علي بن بن قسيم َحد 

ثَنا منصور ثَنا الوحـاظي صـاحل بن حيىي َحد الصـرييف بسـام عـن الكنـدي اهللا َعْبـد بـن حممـد َحـد 
 اهللا صـلى النبـي أن( عنه تعاىل اهللا رضي اهللا َعْبد بن جابر عن علي بن حممد جعفر أيب عن

  ).كبًشا كبًشا والحسين الحسن عن عق وسلم عليه
 مـن أحد وهو بسام حديث من عزيز جعفر أيب حديث من غريب َحِديث هذا:قال أبو نعيم

  .الكندي عنه به تفرد الكوفة أهل مقلي من حديثه جيمع
  . ملا فيه من ااهيل ومن ال يعرف حاله و اهللا أعلم وسنده ضعيف: قلت

  .و الزيادة منكرة .تخلص من جمموع الطريقني أن احملفوظ من احلديث دون ذكر اخلتان فنس 
ه  علــى عـدم ثبــوت هـذه الزيــادة ، إذا علمنــا أن هـذا احلــديث جــاء رنــاو يـزداد بيانًــا مـا قر  �

ابـن عباس،وبريـدة بـن حصـيب،وأنس بـن مالك،وعبـد هللا بـن : عن مجاعة مـن الصـحابة وهـم 
بألفــاظ متقاربــة  -رضــي اهللا عــنهم أمجعــني-ب،وأم املــؤمنني عائشــة عمرو،وعلــي بــن أيب طالــ

  .دون ذكر اخلتان 
  :بياا كالتايل و 
١�−�������	
���  :عكرمة ،واختلف عليه وصًال و إرساالً  عنه فريويه :����س�א
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  فرواه معمر و الثوري عن أيوب عن عكرمة مرسًال 
  . )٢٦٧٩(رقم" مصنفه"أخرجه عبد الرزاق يف 

  .البن أيب حامت) ٢/٤٩"(العلل"وتابعهما على إرساله وهيب و ابن علية كما يف  :قلت
  .و خالفهم عبد الوارث بن سعيد فرواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس موصوالً 

 وابـــــن)  ٤٥٧/  ١"( املشـــــكل"  يف والطحـــــاوي)  ٢٨٤١( رقـــــم داود أبـــــو أخرجـــــه أخرجـــــه
 ٥(  "احلديث غريب"يف احلريب إسحاق وأبو) ٣٠٢ ، ٢٩٩/  ٩( والبيهقي)٩١١(  اجلارود

 ١" ( الكبــري املعجــم"يف والطــرباين)  ١/  ١٦٦ ق) (  معجمــه(  يف األعــرايب وابــن) ٢/  ٨/ 
و )  ١٥١/  ٢"( اصـــــبهان أخبـــــار"يف نعـــــيم وأبـــــو)  ١/  ١٣٨ ، ٢/  ١٣٧/  ٣ ، ٢٥٤/ 

    .)١٠١رقم"(الذرية الطاهرة"الدواليب يف
 صـححه ،وقـد البخـاري شـرط علـى صـحيح إسـناد وهذا:  قلت:(ه اهللاقال اإلمام األلباين رمح

  .اهـ)) . بتحقيقي رقم( "الكربى األحكام" يف اإلشبيلي احلق عبد
  ).٣/١٤٧"(التلخيص"و صححه ابن دقيق العيد كما يف : قلت

ـــــــــه اإلرســـــــــال   ـــــــــراحج في ـــــــــه إال أن ال ـــــــــه ابن ـــــــــو حـــــــــامت فيمـــــــــا نقلـــــــــه عن ـــــــــك أب ـــــــــح ذل كمـــــــــا رج
 ، ِعكرِمـة عـن ، أيوب عن ، الواِرثِ  عبدُ  رواهُ  ؛ حِديثٍ  َعن أِيب  ألتُ وس):(٢/٤٩"(العلل"يف

  .كبشنيِ  واُحلسنيِ  احلسنِ  عنِ  عقّ  وسلم عليه اهللا صلى الّنِيبّ  أن  عّباسٍ  ابنِ  عنِ 
  .هكذا الواِرثِ  َعبدِ  عن ، َمْعَمرٍ  أبُو حّدثنا ، وهمٌ  هذا:  أِبي قال
  .ُمرسالً  وسلم عليه اهللا صلى الّنِيب  عنِ  ، ِعكرِمة عن ، يوبأ عن ، ُعلّية وابنُ  ، ُوهيبٌ  ورواهُ 
  .اهـ).أصح  ُمرسالً  وهذا:  أِيب  قال

  .عن قتادة به) ١٩٢٤(رقم"الصغرى"و) ٤٥٤٥(رقم"الكربى"و أخرجه النسائي يف
  .عن حيىي بن سعيد به) ٦٩٢٥(رقم" الكبري"و الطرباين يف
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) ٢/٤٩"(العلـــل"باخلطـــأ كمـــا نقلـــه عنـــه ابنـــه يف وَحَكـــم أبـــو حـــامت علـــى هـــذه الروايـــة :قلـــت 
حاِرِيب  رواهُ  ؛ حِديثٍ  َعن أِيب  وسألتُ :(قال

ُ
 ابـنِ  عـنِ  ، ِعكرِمـة عـن ، سـِعيدٍ  بـنِ  حيـىي عـن ، امل

  .عنُهما عقّ  واُحلسني احلسن أن  عّباسٍ 
  .نصارِي األ سِعيدٍ  بنِ  حيىي حِديثِ  ِمن قولُهُ  ِعكرِمة عن ُهو ِإّمنا ، خطأٌ  هذا:  أِبي قال
 وُحسـيًنا حسـًنا أن  ِعكرِمـة عـن ، حيـىي عـن ، األمحـرِ  خالِـدٍ  أِيب  عن األشج  حّدثنا كذا:  قُلتُ 
  .عنُهما عقّ 

 يـــــرِوي ِعكرِمــــة،كيف يرضــــى ال ِعكرِمة،فِإنـّــــهُ  عــــن ســــِعيدٍ  بــــنِ  حيـــــىي رِوايــــةُ  تِصــــح مل:أِيب  قــــال
  ـ اه)!عنُه؟

  عن يونس بن عبيد به) ١٦٣٥(رقم" معجمه"و أخرجه ابن األعرايب يف 
  ".التقريب"كما يف) لني احلديث(فيه مسلمة بن حممد الثقفي  إسناده ضعيف: قلت

  .عن عكرمة عن ابن عباس موصوًال بألفاظ متقاربة )١(ثالثتهم
  .و الراجح اإلرسال واهللا أعلم 
٢−��������������
��	���	
إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــق عــن احلســن :���������

  . واحلسني 
 بْـــنُ  احلَُْســـْنيُ  َأْخبَـَرنَـــا :قـــال)٤٥٣٩رقــم"(الكـــربى"و)٤٢١٣رقـــم"(الصـــغرى"أخرجــه النســـائي يف

ثـََنا قَالَ  ُحَرْيثٍ  اْلَفْضُل به َحد.  
  .به -وهو ابن شقيق–نا علي بن احلسن :قال) ٥/٣٦١(و أخرجه أمحد يف

  ).١/١٢١"(الكبري"و الطرباين يف
  .حدثنا زيد بن احلباب به:قال) ٢٤٢٣١رقم"(مصنفه"و أخرجه ابن أيب شيبة يف

  .ثالثتهم عن احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه به 
                                                           

  .مع رواية عبد الوارث بن سعيد املوصولة و قد تقدم ذكرها  - ١
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  ).١١٦٤رقم" (اإلرواء"وصححه األلباين يف.  سنده صحيح على شرط مسلم: قلت
٣−�������������������	
أن النـّيب صــلى اهللا عليـه وســلم عـق عــن احلسـن و احلســني :���������

  .بكبشني
  .حدثنا احلراث بن مسكني به:قال)٢٩٤٥رقم"(مسنده"يعلى يف أخرجه أبو

  .من طريق احلارث بن مسكني به) ٢/١٢٦"(الكامل"و أخرجه ابن عدي يف
أخربنا احلسن بـن سـفيان حـدثنا إبـراهيم بـن :قال)٥٣٠٩رقم"(صحيحه"وأخرجه ابن حبان يف

  .املنذر احلزامي به
كتـب :حدثنا حممد بن املثـىن قـال:قال) ١٢٣٥رقم"(كشف األستار"كما يف-و أخرجه البزار

  .يل أمحد بن صاحل به
  .من طريق أمحد بن صاحل به)٩/٢٩٩"(الكربى"و أخرجه البيهقي يف
حـدثين جـدي حرملـة :حـدثنا أمحـد بـن طـاهر قـال)١٨٩٩رقـم"(األوسط"و أخرجه الطرباين يف

   به
  .حدثنا يونس به:قال) ١٠٣٨رقم"(مشكل اآلثار"و أخرجه الطحاوي يف

رث بن مسكني،و إبراهيم بن املنذر احلزامي،وأمحد بن صـاحل،وحرملة،ويونس أربعـتهم عـن احلا
  عبد اهللا بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي اهللا عنه به 

  :،فيه ثالث عللسنده ضعيف :قلت 
  .قتادة مدلس وقد عنعن/ ١
ألت حيــىي عــن جريــر بــن ســ:((دعبــد اهللا بــن أمحــ قــال.روايــة جريــر عــن قتــادة مــتكلم فيهــا / ٢

هـو عــن : حيـدث عـن قتـادة عــن أنـس مبنـاكري؟ فقـال إنـه: فقلــت. لـيس بـه بـأس: حـازم؟ فقـال
 أحاديــــــث قتــــــادة عــــــن جلريــــــر اجلملــــــة؛ ويف :(ولــــــذلك قــــــال الــــــذهيب. اهـــــــ.))قتــــــادة ضــــــعيف
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 عـن حديثـه يف لكـن ثقـة؛ هـو :(و قال احلـافظ ).١/٣٩٣"(ميزان االعتدال"انظر .اهـ.)منكرة
  ". التقريب."اهـ.)من حفظه حدث إذا أوهام وله ،ضعف قتادة
). مل يروه عن قتـادة إال جرير،تفـرد بـه ابـن وهـب :(قال الطرباين .و مل يروه عنه إال هو :قلت

  .اهـ.)ال نعلم أحداً تابع جريرًا عليه:(وقال البزار
لس وقــد و كلهــم ثقــات مــن رجــال الشــيخني لــوال أن قتــادة مــد:(قــال اإلمــام األلبــاين رمحــه اهللا

  .عنعنه 
وقــــــــال اهليثمــــــــي ) رقــــــــم"(األحكــــــــام الكــــــــربى"و مــــــــع ذلــــــــك فقــــــــد صــــــــححه عبــــــــد احلــــــــق يف

و قــــــــال يف مكــــــــان .ورجالـــــــه رجــــــــال الصـــــــحيح:بعــــــــدما عـــــــزاه لألوســــــــط)٤/٨٥"(امـــــــع"يف
  ).)١(رواه أبويعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات):٤/٧٥(آخر
ــح و).٢/٥٥٠"(الكامــل"و قــد أنكــره عليــه ابــن عــدي يف: قلــت نقلــه فيمــا إرســاله أبوحــامت رج 
 بــن جريــر عــن ، وهــب ابــن رواه حــديث عــن أيب وســألت:( قــال)٢/٤٩"(العلــل"يف ابنــه عنــه

                                                           
ـــا  "الصـــغري"هـــذا احلـــديث للطـــرباين يف) ٤/١٤٧"(التلخـــيص"عـــزا احلـــافظ يف :�������� - ١ وهـــو وهـــٌم ،فإمن

كـــــــذا قـــــــال اإلمـــــــام األلبـــــــاين .كمـــــــا عرفـــــــت مـــــــن خترجيهمـــــــا وممـــــــا نقلتـــــــه عـــــــن اهليثمـــــــي"األوســـــــط"أخرجـــــــه يف
  ).١١٦٤رقم"(اإلرواء"يف
حيـث جعـل احلـديث ) ٩/٣٤١"(البـدر املنـري"مـا وقـع البـن امللقـن يف كتابـه -أيًضـا–ومما جيدر التنبيـه عليـه �

  .رضي اهللا عنهة قتادة عن أنس من رواي )و ختنهما لسبعة أيام(بزيادة 
َها َحِديث قـََتاَدة َعن أنـس ) :( ٩/٣٤١"(البدر املنري"قال العالمة ابن امللقن رمحه اهللا يف  -َأن َرُسـول اهللا «ِمنـْ

 َأْصـــَغر«َرَواُه الطبَــــرَاِينّ ِيف .  »عـــق َعـــن اْلحســـن َواْلُحَســـْين وختنهمـــا لســـبعة أَيـــام -َصـــلى اهللا َعَلْيـــِه َوســـلم 
: مل يـــروه َعـــن ابْـــن اْلُمْنَكـــدر ِإال زَُهـــْري ، وَمل يقـــل أحـــد ِممـــن َرَوى َهـــَذا اَحلـــِديث َعـــن زَُهـــْري : قَـــاَل  مث » معامجـــه

  .اهـ))ِإال اْلَولِيد بن ُمسلم» وختنهما لسبعة أَيام«
  .و هذا غلط و وهٌم وقد تقدم بيان ذلك و أا بدون هذه الزيادة 
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 احلســن عــن -وســلم عليــه اهللا صــلى-اهللا رســول عــق: قــال ، أنــس عــن ، قتــادة عــن ، حــازم
  .بكبشني واحلسني

- اهللا رسـول عـق :قـال ، عكرمـة عن ، قتادة هو إمنا ، احلديث هذا يف جرير أخطأ :أيب قال
  .اهـ.)مرسالً ... -وسلم عليه اهللا صلى

  .فالصواب فيه عن عكرمة مرسًال واهللا أعلم

�א#���� �و�&%$�א#��"! ��−٤����	
 عق - َوسلم َعَلْيهِ  اهللا َصلى - النِيب  َأن« :������

ُهَما َواِحد كل َعن َواحلَُْسْني  اْحلسن َعن   .»متكافئني مثلني اثـْنَـْنيِ  كبشني ِمنـْ
َرِيف  ُحمَمـدٍ  بْـنُ  َبْكـرُ  َأْمحَـدَ  أَبُـو َأْخبَـَرِين : قال) ٤/٢٣٧"(مستدركه"أخرجه احلاكم يف  ِمبَـْروَ  ، الصـيـْ

ثـََنا ، ثـََنا ، ِقالَبَةَ  أَبُو َحد ابٍ  أَبُو َحدثـََنا ، َمحَْشاذٍ  ْبنُ  َسْهلُ  َعت ارُ  َحدَعْمـرِو َعـنْ  ، َمحْـَزةَ  أَبُـو َسو 
هِ  َعنْ  ، أَبِيهِ  َعنْ  ، ُشَعْيبٍ  نِ بْ  احلديث )١(َجد.  

 محــزة، أبــو َســّوار فيــه: قلــت: (بقولــه" تلخيصــه"ســكت عنــه احلــاكم و تعقبــه الــذهيب يف :قلــت
  .واحلديث يصلح يف الشواهد .اهـ).ضعيف وهو

����&%�$�א#��"�(����−٥�*�$����$+���	
عليـه صـلى اهللا -َعـق َرُسـوُل اللـِه  :قَـالَ : ������
قَـاَل . »يَا فَاِطَمُة اْحِلِقى رَْأَسُه َوَتَصدِقى ِبزِنَِة َشْعرِِه ِفضـًة « :َعِن احلََْسِن ِبَشاٍة َوقَـالَ  -وسلم

  .فـََوزَنـَْتُه َفَكاَن َوْزنُُه ِدْرَمهًا أَْو بـَْعَض ِدْرَهمٍ 

                                                           
جعلـــه مـــن حـــديث عبـــد اهللا بـــن   -رمحـــه اهللا- لعراقـــيل -دار البـــاز.ط-)٧٢/ص"(األســـانيد تقريـــب"ويف  - ١

عــــن عبــــد اهللا بــــن عمــــرو رضــــي اهللا  -دار املؤيــــد–)٢٢٩/ص(و يف النســــخة احملققــــة .عمــــر رضــــي اهللا عنهمــــا 
  .و اهللا أعلم.فلعله يف النسخة األوىل خطأ مطبعي وإال فاملعتمد النسخ احملققة على خمطوط . عنهما
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: همــاكلي) ١٦٠٢رقــم" (ســننه"و الرتمــذي يف)٢٤٧١٦رقــم"(مصــنفه"أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف
 َعـنْ  َبْكـرٍ  َأِىب  بْـنِ  اللـهِ  َعْبـدِ  َعـنْ  ِإْسـَحاقَ  بْـنِ  ُحمَمـدِ  َعـنْ  اَألْعلَـى َعْبـدِ  ْبنُ  اَألْعَلى من طريق َعْبدُ 

  .طَاِلب احلديث َأِىب  ْبنِ  َعِلى  َعنْ  احلَُْسْنيِ  ْبنِ  َعِلى  ْبنِ  ُحمَمدِ 
  :فيه علتني. ضعيف إسناده: قلت

  .مدلس وقد عنعن -صاحب السرية-يسار حممد بن إسحاق وهو ابن/١
  .حممد بن علي بن احلسني مل يدرك علي بن أيب طالب / ٢

 ملَْ  احلَُْسـْنيِ  بْـنِ  َعلِـى  بْـنُ  ُحمَمـدُ  َجْعَفـرٍ  َوأَبُو .ِمبُتِصلٍ  لَْيسَ  َوِإْسَناُدهُ  َغرِيبٌ  َحَسنٌ :(قال الرتمذي 
  .اهـ).طَاِلبٍ  َأِىب  ْبنَ  َعِلى  يُْدرِكْ 
َقِطــٌع َوِقيــَل ِىف ( :وقــال ) ١٩٧٧٦رقــم "(الكــربى"يف -معلًقــا-ره البيهقــيو ذكــ َوَهــَذا أَْيًضــا ُمنـْ

ِه َعــْن َعِلــى َرِضــَى اللــُه َعْنــُه َوَال أَدْ  ْبــِن ُحَســْنيٍ َعــْن أَبِيــِه َعــْن َجــد ــِد ْبــِن َعِلــى رِى رَِوايَِتــِه َعــْن ُحمَم
  .اهـ).؟َحمُْفوظًا ُهَو أَْم الَ 

ـــِن  :فقـــال) ٧٥٨٩رقـــم"(مســـتدركه"احلـــاكم يفو وصـــله  ـــُن َعِلـــي ْب ـــُد ْب ـــِب ُحمَميُـــو الط ثـََنا أَب َحـــد
ثـََنا يـَْعَلى  اُء  َحداِب اْلَفرُد ْبُن َعْبِد اْلَوهثـََنا ُحمَم ِمْن َأْصِل ِكَتابِِه ، َحد ، ْبُن ُعبَـْيٍد احلََْسِن احلِِْريي

ثـََنا ُحمَمُد ْبنُ  ْبِن احلَُْسْنيِ ، َعْن  ، َحد ِد ْبِن َعِليِإْسَحاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب َبْكٍر ، َعْن ُحمَم
ِه ، َعـْن َعلِــي بْــِن َأِيب طَالِـٍب  َرِضــَي اللــُه َعْنـهُ  بلفــظ أَبِيـِه ، َعــْن َجــد:  ى اهللاِ  َرُسـولُ  َعــقــهُ  َصــلالل 

  .احلديث ... ِبَشاةٍ  )١(احلَُْسْنيِ  َعنِ  َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
وســكت عليــه هــو والــذهيب ورجالــه  ):(١١٦٤رقــم "(اإلرواء"قــال اإلمــام األلبــاين رمحــه اهللا يف

 اهـ)ب هذا فلم أجد له ترمجةثقات معروفون غري أيب الطي.  

                                                           
،و ) احلََْســنِ  َعــنِ  -وســلم عليــه اهللا صــلى- اللــهِ  َرُســولُ  َعــق ( -كمــا تقــدم-عنــد ابــن أيب شــيبة والرتمــذيو  - ١

  .راجع إىل الرواية باملعىن  -واهللا أعلم–هذا 
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تلخـيص "أبـو الطيـب حممـد بـن علـي بـن احلسـن هـو املنـاديل النيسـابوري ذكـره صـاحب :قلت
  . ومل يذكر فيه جرًحا وال تعديالً ) ٩٨/ص"(تاريخ نيسابور

- يســـار ابـــن وهــو إســـحاق بــن حممـــد علــى الطـــريقني مــن ومـــداره:  قلــت: (مث قــال رمحـــه اهللا
 مــن مــا لــه أجــل مــن إيــاه الرتمــذي حتســني ولعــل .  عنعنــه وقــد مــدلس وهــو -الســرية صــاحب
  .اهـ.)مأعل واهللا.  الثالثة الطريق من املتقدم عباس ابن حديث مثل الشواهد


	����/.-�&%$�א#��"!���−٦�����: ـهِ  َرُسـولُ  َعـقاحلََْسـنِ  َعـنِ  -وسـلم عليـه اهللا صـلى- الل 
  .اَألَذى رَْأِسِهَما َعنْ  ُميَاطَ  َأنْ  َوأََمرَ  َوَمساُمهَا الساِبعِ  يـَْومَ  َواحلَُْسْنيِ 

، واحلـاكم )٥٣١١رقـم"(صـحيحه"، وابـن حبـان يف) ٨٨٠رقـم"(املشـكل"أخرجه الطحاوي يف
،و ابــــــــــــن عــــــــــــدي )١٩٧٤٩رقـــــــــــم"(الكــــــــــــربى"،والبيهقـــــــــــي يف)٧٥٨٨رقــــــــــــم"(املســـــــــــتدرك"يف
كلهم من طريق حممد بن ) ٩٩رقم"(فوائده"، وأيب زرعة الدمشقي يف)١٦٩٥رقم"(الكامل"يف

عمـــرو اليـــافعي عـــن ابـــن جـــريج عـــن حيـــي بـــن ســـعيد عـــن عمـــرة بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن عائشـــة 
  احلديث.

 َوَعْبدِ  اْلَياِفِعى  َعْمرٍو ْبنِ  ُحمَمدِ  َغيـْرُ  اِإلْسَنادِ  ََِذا ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنِ  يـَْرِويهِ  َأْعَلمُ  الَ : (قال ابن عدي
  ).َروادٍ  َأِىب  ْبنِ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ 

  ).يف حديثه مناكري:(و حممد بن عمرو اليافعي هذا قال فيه ابن عدي :قلت
  .)حدث بغرائب(وقال ابن يونس 

  .ال تثبت عدالته : و قال ابن القطان
  " الضعفاء"و ذكره الساجي يف
  .غريه أقوى منه:وقال حيي بن معني

 :فقــاال عنــه زرعــة وأبــا أيب ســألت قــال):( ١٤٤رقــم"(اجلــرح والتعــديل"و قــال ابــن أيب حــامت يف
  ".ذيب التهذيب"انظر.اهـ.))وهب البن شيخ
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  ).شيخ ثقة مصري(ه عقب امسه يف هذا السند وقال عن" الثقات"وذكره ابن حبان يف 
  .روى له مسلم متابعة 

ــــذهيب يف : قلــــت  ــــه مســــلم ، ومــــا علمــــت أحــــًدا :(حيــــث قــــال " امليــــزان"قــــد وهــــم ال روى ل
  .اهـ.)ضعفه

  .لكن قد تابعه عبد ايد بن أيب رواد
 كلهمــا مــن) ٤٥٢١رقــم"(مســنده"،و أيب يعلــى يف)١٩٧٧٢رقــم"(الكــربى"أخرجــه البيهقــي يف

  .طريق عبد ايد بن أيب رواد عن ابن جريج به
رواه أيب يعلى والبزار باختصار ورجاله رجـال الصـحيح خـال ):(٤/٦٩"(امع"قال اهليثمي يف
  .إسحاق فإين ال أعرفه:شيخ أيب يعلى

" التهـــذيب"عبــد ايـــد بــن أيب رواد هـــذا وثقــه ابـــن معني،وأمحد،والنســائي كمـــا يف :قلـــت

  ".التهذيب)"كان أثبت الناس يف ابن جريج:( ل الدارقطينوقا" .امليزان"و
" والتعــديل اجلــرح)."فيــه يــتكلم احلميــدي كــان حديثــه، يكتــب بــالقوي، لــيس(: حــامت أبــو قــال

اَرُقْطِينّ  وقــــــــــــال ،)٦/١١٢"(الكبــــــــــــري التــــــــــــاريخ"،و) ٦/٦٥( ويعتــــــــــــرب بــــــــــــه حيــــــــــــتج ال(: الــــــــــــد 
  ".روحنيا"وتركه ابن حبان يف كتابه .)٢/٦٤٨"(امليزان)"به

وهو من أثبـت النـاس يف ابـن جـريج فمثـل .و احلاصل أنه قد أنكرت عليه أحاديث وتكلم فيه
  .واهللا أعلم . هذا حيسن حديثه فيه

  .و تابعه هشام بن سليمان 
كليهما ) ١٤٢رقم"(الذرية الطاهرة"،والدواليب يف)٤٣رقم "(العيال"و أخرجه ابن أيب الدنيا يف

  .عن ابن جريج بهمن طريق هشام بن سليمان 
 وحملــه ، احلــديث مضــطرب :(هشــام بــن ســليمان هــو املخزومــي املكــي ، قــال أبوحــامت: قلــت

  ).٢٤٤رقم"(اجلرح والتعديل)."بأًسا حبديثه رأى ما ، الصدق
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  ).٢٢٥"(الضعفاء)."وهم جريج ابن غري عن حديثه يف :(وقال العقيلي 
  ).٦٠٦٦رقم"(الكاشف)."صدوق:(و قال الذهيب 

  ).مقبول:(بقوله" التقريب"مسلم، وخلص أقواهلم احلافظ يف  و روى له

ـــــت كمـــــا نـــــص عليـــــه احلـــــافظ يف " لـــــني "فمثلـــــه يصـــــلح يف املتابعـــــات ،أمـــــا إذا تفـــــرد فــــــ :قل
  ".التقريب"مقدمة

  .فاحلديث اتني املتابعتني تقويان وتعضدان رواية حممد بن عمرو اليافعي
صــحيح :لقلــت كمــا قــال احلــاكم( لبــاين رمحــه اهللاإلمــام األفلــوال عنعنــة ابــن جــريج كمــا قــال 

اإلســــــــــــــناد ووافقــــــــــــــه الذهيب،وصــــــــــــــححه ابــــــــــــــن الســــــــــــــكن أيضــــــــــــــاً كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر احلــــــــــــــافظ 
وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنده ):"٩/٤٨٣"(الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح"،و قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يف)٤/١٤٧"(التلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــيص"يف

  ).١١٦٤رقم"(اإلرواء"انظر").صحيح
 الضــعفاء بعــض عــن دلــس قــد ألنــه ضــعفها لشــدة ــا يستشــهد ال جــريج ابــن وعنعــة :قلــت

   وغريمها عبيدة بن موسى و حيي أيب بن إبراهيمك
 يسـمعه فيمـا إال يُـدلس ال التـدليس قبـيح فإنـه جريج ابن تدليس جتنب:(الدارقطين اإلمام قال
  . اهـ)وغريمها عبيدة بن وموسى حيي أيب بن إبراهيم:مثل جمروح من
 ضـــعيف نعناملعـــ جـــريج ابـــن حـــديث أن األئمـــة كلمـــات مـــن فتبـــني:(األلبـــاين العالمـــة قـــال و

   ).٤٥/ص"(املسلمة املرأة جلباب)."تدليسه لقبح به يستشهد ال الضعف شديد
عــق رســول اهللا عــن الحســن :(و باجلملــة، فــاحملفوظ مــن هــذا احلــديث إمنــا هــو بلفــظ :قلــت

  ).والحسين
فــي  ة منكــرة ألمــور قــد مــر ذكرهــا و نلخصــهافإنهــا زيــاد)وختنهمــا لســبعة أيــام(أمــا لفظــة 

  :النقاط التالية
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أن هــذه الزيــادة مــن روايــة الوليــد بــن مســلم عــن زهــري بــن حممــد املكــي، والوليــد شــامي و  -١
امت و البخـاري، وابـن عـدي أيب حـ منكـرة كمـا مـر معـك كـالم األئمـة رواية الشاميني عن زهـري

 وغريهم 
" الكامـــــــل"أن هـــــــذا احلـــــــديث مـــــــن ضـــــــمن األحاديـــــــث الـــــــيت أودعهـــــــا ابـــــــن عـــــــدي يف -٢
 .عند ترمجته)٧١٤رقم(

 النكــــــــــرة بعــــــــــض فيهــــــــــا حممــــــــــد بــــــــــن لــــــــــزهري األحاديــــــــــث وهــــــــــذه: (اهللا عقبــــــــــه قــــــــــال رمحــــــــــه
 الشــاميني ولعــل األحاديــث هــذه غــري ولــه غــريهم روايــة مــن أصــح الشــاميني عنــه)١(]غــري[وروايــة
 املســتقيم العطــار عنــه فروايــام العــراق أهــل عنــه حــدث إذا فإنــه عليــه اخطــؤوا عنــه رووا حيــث
  .اهـ.)بأس ال أنه وأرجو

 ".الفتح"نقله احلافظ يف.ال أدري: ث سأل الوليد عنه مالكاً فقالأن هذا احلدي -٣

  : احلديث الثاني 
 .وهذا احلديث يعترب كالشاهد حلديث جابر رضي اهللا عنه 

ُهَمـــا  َعةٌ ((: عـــن ابـــن عبـــاٍس رِضـــي اهللا َعنـْ ـــاِبعِ  يَـــومَ  الصـــِبي  ِفـــي الُســـنةِ  ِمـــنَ  َســـبـْ ى :السُيَســـم 
 َعِقيَقِتـــهِ  بِـــَدمِ  َويـَُلطـــخُ  رَْأُســـهُ  َوُيحلَـــقُ  َعْنـــهُ  َويـَُعـــق  ُأُذنُـــه َوتـُثْـَقـــبُ  اَألَذى هُ َعْنـــ ويَُمـــاطُ  وُيْخـــَتن

  ..))ِفضةً  أوْ  َذَهًبا َشْعرِهِ  ِبَوْزنِ  َويـَُتَصدقُ 
مــن طريــق رواد بــن اجلــراح عــن عبــد امللــك بــن أيب ) ٥٦٢رقــم "(األوســط"أخرجــه الطــرباين يف 

  .فذكر احلديث...بن عباسسليمان عن عطاء عن ا
  .مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال رواد : قال الطرباين 

                                                           
 . بإثباا يستقيم املعىن ويصح لعل سقطت من النسخ املطبوعة ، و  - ١
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فيــه رواد بــن اجلراح،أبــو عاصــم العســقالين مــنهم مــن وثقــه كيحــىي بــن . ضــعيف جــًدا: قلــت 
  .)١(معني
 عـن ، حـدث أنـه إال سـنة صـاحب بـه بـأس ال:  أبيـه ،َعـن)٢(حنبـل بـن أمحـد بـن اهللا َعبد قال
  .مناكري أحاديث يانسف

  .ن يقوم حديثهأكان قد اختلط ال يكاد :  )٣(الُبخارِي  وقَال
  .الصدق حمله وكان ، ُعَمره آخر يف حفظه هو مضطرب احلديث ،تغري:  )٤(حامت أبو َوقَال
  .ليس بالقوي روى غري حديث منكر وكان قد اختلط: )٥(النَسائي َوقَال
 حــديث ويف ، صـاحلًا شـيخا وكـان ، عليـه النـاس يتابعــه ال هيرويـ مـا عامـة: )٦(عـدي بـنا َوقَـال

  .حديثه يكتب أنه إال النكرة بعض الصاحلني
  .وخيالف خيطئ: ،َوقَال)٧("الثقات"كتاب يف ِحبان ابنُ  وذكره
  .احلديث ضعيف:  )٨(سفيان بن يعقوب َوقَال
اَرُقْطِين  َوقَال مرتوك: )٩(الد.  
  .العلم أهل من مجاعة عنه حدث وقد ، بالقوي وليس يثاحلد صاحل:  )١٠(البزاز َوقَال

                                                           
  ) .٢٣٦٨رقم "(اجلرح والتعديل"  - ١
 ) .١/٢١٩"(لعللا" - ٢
  ) .١١٣٩رقم "(التاريخ الكبري" - ٣
  ) .٢٣٦٨رقم "(اجلرخ والتعديل"- ٤
  )١٩٤رقم "(الضعفاء واملرتوكني" - ٥
  ).١/٣٥٨"(الكامل" - ٦
  ).١٣٢٤٥رقم( - ٧
  ).٩/٢٣٠رقم"(ذيب الكمال"- ٨
  "سؤاالت الربقاين" - ٩
  ) .٣٣٣٦رقم "(كشف األستار"- ١٠
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  ".ذيب التهذيب"انظر.عنده مناكري: و قال الساجي 

عبــارات األئمــة كالبخــاري ، و أيب حــامت ، وابــن عــدي ، والنســائي ،  فبــالنظر إىل :قلــت

  .لالعتبار و اهللا أعلم مثله ال يصلح فيكون ممن والدارقطين 
  و اهللا أعلم.تان مع حديث ابن عباس ال يتقوىي فيه ذكر اخلفعلى هذا،حديث جابر الذ 

مـــن جـــوع ، وال بـــأس و يشـــهد للتوقيـــت يف اليـــوم الســـابع حـــديثني  ال يســـمنان و ال يغنيـــان 
  : ، فأقولهلما و استقصاًء ألحاديث الباب بذكرمها بيانًا حلا

و  قـــــــال رســـــــول اهللا صـــــــلى اهللا عليـــــــه: قـــــــال  :  عـــــــن�ع�ـــــــي�ر�ـــــــ��0هللا�عنـــــــهحـــــــديث� �
  ).اختنوا أوالدكم يوم السابع فإنه أطَهر و أْسرع لنبات اللحم و أْرَوح للقلب(:سلم

مـن طريـق عبـد اهللا بـن أمحـد بـن عـامر ) ١/١٢٧/٢٩٢"(مسند الفردوس"أخرجه الديلمي يف 
حدثنا علي بن موسى الرضا أخربنا أيب عن أبيه عن جده عـن علـي بـن احلسـني عـن أبيـه عـن 

  .فوًعاعلي رضي اهللا عنه ر 
  .آفته عبد اهللا بن أمحد بن عامر الطائي .موضوع: قلت 

 الرضـا، علـي عـن أبيـه، عن عامر، بن أمحد بن عبداهللا ):(٤٢٠٠رقم"(امليزان"قال الذهيب يف 
  .أبيه وضع أو وضعه عن تنفك ما الباطلة، املوضوعة النسخة بتلك آبائه عن
  .اهـ).ىباملرض يكن مل أميا كان: الزهري علي بن احلسن قال

  ).٢/٢٧٩"(تنزيه الشريعة"، وابن عراق يف)٤١٤٢رقم"(اللسان "و أقره احلافظ يف 
ثنا علي بن موسى الرضا به و ذكره الـذي :و قد تابعه داود بن سليمان اجلرجاين الغازي قال 

  .بعده 
، وابــــن )٣/٥٩(للرافعــــي"أخبــــار قــــزوين"كمــــا يف -"فوائــــده"أخرجــــه أبــــو حفــــص بــــن زادان يف

  .معلًقا) ٤٥٣١٢"(كنز العمال"، التقي اهلندي يف)٢٣(بيني االمتنانت"عساكر يف
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عنــد ترمجتــه "امليــزان"و داود بــن ســليمان هــذا أســوأ حــاًال مــن ابــن عامر؛قــال الــذهيب يف: قلــت
كذبـه حيــي بــن معـني ومل يعرفــه أبــو حـامت وبكــل حــال فهـو شــيخ كــذاب لـه نســخة موضــوعة :(

  .اهـ.)على الرضا 
ـــاس�ر�ـــ�0 أثـــر�� أن عبـــد المطلـــب خـــتن النبـــي صـــلى اهللا عليـــه : هللا�ع�*مـــا�ابـــن�عبَّ

  . وسلم يوم سابعه ، وجعل له مأدبة ، وسماه محمًدا 
حدثنا أبو عمر أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد ): ٣٩-١/٣٨"(اإلستيعاب"أخرجه ابن عبد الرب يف

وب بــن بــادي العــالف حــدثنا حيــىي بــن أيــ: قــراءة مــين عليــه أن حممــد بــن عيســى حــدثهم قــال
يعــين ابــن –حـدثنا حممــد بــن أيب الســري العسـقالين قــال حــدثين الوليــد بــن مسـلم عــن شــعيب 

  .فذكره..عن عطاء اخلراساين عن عكرمة عن ابن عباس  -أيب محزة
  ).وما وجدنا هذا احلديث عند أحد إال عند ابن أيب السري: (قال حيىي بن أيوب

  :علل فيه أربع.وهو ضعيف جًدا: قلت
" ـــذيب التهـــذيب)."لـــني احلـــديث كثـــري الغلـــط(ابـــن أيب الســـري وهـــو حممـــد بـــن املتوكـــل /١
  ).٦٩٧رقم(
  .الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ومل يصرح /٢
رقــــم "(التقريــــب."، وكــــان يرســـل ويــــدلس وقــــد عــــنعن)صــــدوق يهــــم كثــــريًا(عطـــاء اخلراســــاين/٣

٣٩٢.(  
  . السري و هو ممن ال يتحمل التفرد احلديث تفرد به حممد بن أيبو أضف إىل هذا أن 

  ).ويف هذا الباب حديث مسند غريب: ( وقال) ٢١/٦١"(التمهيد"و أخرجه يف
كانـــت فاطمــة  تعــق عـــن ولــدها يــوم الســـابع  ( :قــال و فــي البــاب أثــر أبـــي جعفــر �

  .).وتسميه وتختنه وتحلق رأسه وتصدق بوزنه ورقًا



 
١٤٨ 

حدثنا عبدة بن سـليمان : قال) ٢٤٢٥٨( و)٢٤٧٤١رقم"(املصنف"أخرجه ابن أيب شيبة يف
  .عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عبد امللك بن أيب جعفر به

وفاطمـة  -وهـو حممـد بـن علـي البـاقر-لإلنقطاع املوجود بني أيب جعفـر  سنده ضعيف: قلت
  .الكربى رضي اهللا عنها ،فإنه مل يدركها 

جعفــر بــن (ابنــه : فــاظمجــع مــن احل ال أحســبها حمفوظــة، ألن األثــر جــاء عــن" ختتنــه"و لفظــة 
، فهـــؤالء )٣(،وابـــن جـــريج)٢(وهـــو أدرى مبـــا روى والـــده ،وعمـــرو بـــن دينـــار )١()حممـــد الصـــادق

  .الثالثة تابعوا عبد امللك بن أعني يف أيب جعفر بدون ذكر اخلتان 
  .فاحلاصل أن األثر مع انقطاعه فإن ذكر اخلتان غري حمفوظ واهللا أعلم 

  .واهللا أعلم.موقوفًا امرفوًعا وال أثرً  ااخلتان مل يثبت شيء يف بابه،الحديثً فباجلملة فتوقيت  �
  :و هذا ما ترجح عند جمٍع من الحفاظ

 ).١/١٢٥"(اإلنصاف. "شيئا فيه أمسع مل :قال أمحد •
  " الفتح"نقله احلافظ يف.ال أدري : فقال  )٤(سألت مالًكا عنه: قال الوليد  •
ال ،وقلـت لـه :فيان الثـوري أحتفـظ يف اخلتـان وقتًـا قلـتو قال سفيان بن عيينـة قـال يل سـ •

  ). ٨/٣٣٨"(اإلستذكار"انظر. ال: أتعرف أنت فيه وقًتا قال

                                                           
حــدثنا احلســني بــن حممـد الســعدي حــدثنا حيــىي القطــان : قــال ) ٤٩رقـم"(العيــال"يفأخرجـه ابــن أيب الــدنيا  - ١

  .عن جعفر بن حممد عن أبيه به 
 .رجاله ثقات إال أن فيه انقطاع كما مر ذكره : قلت

حــدثنا إســحاق بــن إمساعيــل حـدثنا ســفيان عــن عمــرو بــن :قـال)٥٠رقــم"(العيــال"أخرجـه ابــن أيب الــدنيا يف - ٢
  .به دينار عن أيب جعفر
  ".مصنفه"وعلقه عبد الرزاق يف

  ).٧٩٧٣"(مصنفه"أخرجه عبد الرزاق يف - ٣
 ).و ختنهما لسبعة أيامٍ (أي عن تلك الزيادة الوادرة يف حديث جابر رضي اهللا عنه  - ٤



 
١٤٩ 

ليس يف هذا الباب ي يثبـت،وليس لوقـوع اخلتـان خـرب يرجـع إليـه و : (و قال ابن املنذر •
 ).١/٣٥٢"(اموع."اهـ.)ال سنة تستعمل 

منكرة ،ألن احلديث الـذي ال يعرفـه احلفـاظ وال حيفـظ  و هذا مما يفيد أن هذه الزيادة :قلت 
من حديثهم على سعة حفظهم و قوة ضـبطهم للروايـات و الـرواة ال شـك أنـه مطعـون فيـه،إذ 

أن حـديث الـراوي يـرد إذا جـاء (هم العمـدة يف قبـول األحاديـث و ردهـا كمـا نقـل عـن شـعبة 
  .عن املعروفني ما ال يعرفه املعروفون

هو الحديث الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن (: الربدجيي معرفًا للمنكر و قال 
التــابعين عــن الصــحابة ،ال يعــرف ذلــك الحــديث و هــو مــتن الحــديث ، إال مــن طريــق 

  ).١/٤٥٠"(شرح العلل"نقله ابن رجب يف.).الذي رواه فيكون منكًرا
  

  
�    �    �  
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  :أدلة�القول�الثالث�و�مناقش�*ا

ــْريٍ  ْبــنِ  َســِعيدِ  َعــنْ  )٦٢٩٩رقــم (اســتدل أصــحاب هــذا القــول مبــا رواه البخــاري  �  َقــالَ  ُجبَـ
 يـَْوَمِئــذٍ  أَنَــا :قَــالَ .َوَســلَم؟  َعَلْيــهِ  اللــهُ  َصــلى النــِيب  قُــِبضَ  ِحــنيَ  أَنْــتَ  َمــنْ  ِمْثــلُ : َعبــاٍس  ابْــنُ  ُســِئلَ 

   يُْدِركَ  َحتى الرُجلَ  َيْخِتُنونَ  َال  وََكانُوا:  قَالَ  .َمْخُتونٌ 
 النبِـي  قُـِبضَ  :َعبـاسٍ  ابْـنِ  َعـنْ  ُجبَــْريٍ  بْـنِ  َسـِعيدِ  َعـنْ  ِإْسـَحاقَ  َأِيب  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ِإْدرِيسَ  اْبنُ  َوقَالَ 
  . )١(َخِتينٌ  َوأَنَا َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى

 كـانوا(عبـاس  ابـن قـول وأمـا): (٣٠٤/ص"(حتفـة املـودود"قال العالمة ابـن القـيم رمحـه اهللا يف 
ـــون ال ��r��q��p}�:تعـــاىل البلوغ،كقولـــه يقـــارب حـــىت :أي )يـــدرك حتـــى الرجـــل يختن

��w��v��u���t���sz ]يتـــــــــأتى ال األجـــــــــل بلـــــــــوغ وبعـــــــــد. ]٢: الطـــــــــالق 
 الــيت الــوداع حجــة يف وأخــرب خمتونًــا النــيب مــوت يــوم كــان أنــه عبــاس ابــن صــرح اإلمســاك،وقد

 اآلبـاء النـيب أمـر وقـد )٢(االحـتالم نـاهز قـد كـان أنه يوًما ومثانني بضعة اهللا رسول بعدها عاش
 تـــرك هلـــم يســـوغ فكيـــف لعشـــر تركهـــا علـــى يضـــربوهم وأن لســـبعٍ  بالصـــالة أوالدهـــم يـــأمروا أن

  .اهـ.)أعلم واهللا البلوغ جياوزوا حىت ختام
 يْ أ:  ) يُـــْدرِك َحـــىت  الرُجـــل ونَ َخيِْتُنـــ َال  وََكـــانُوا(  قـَْولـــه): ( ١١/٩٠"(الفـــتح"و قـــال احلـــافظ يف

ُلغ َحتى   . اهـ )اْلُحُلم يـَبـْ
                                                           

، واإلمســاعيلي )١٠٥٧٩رقــم "(الكبــري"، والطــرباين يف)١/٢٨٥"(اآلحــاد واملثــاين"وصــله ابــن أيب عاصــم يف - ١
عــن عبــد اهللا ) ١٣٢-٥/١٣١"(تغليــق التعليــق"و احلــافظ يف  -)١١/١٢٥"(الفــتح"كمــا يف -"مســتخرجه"يف

  بن إدريس بن يزيد األودي عن أبيه عن أيب إسحاق به 
وجـزم بـذلك ، ورد عليـه اإلمـام ابـن القـيم ) ٢/٣٥١"(اإلسـتيعاب"و قد ضعفه اإلمام ابن عبد الرب رمحـه اهللا يف

بـل هـو أصـح شـيء يف البـاب ، وهـو الـذي رواه البخـاري :قلـت: (بقولـه) ٣٠٢/ص"(حتفة املـودود"رمحه اهللا يف
  .اهـ.)كما تقدم لفظه" صحيحه"يف 
  ).٥٠٤رقم(،و مسلم )٧٦رقم(أخرجه البخاري  - ٢



 
١٥١ 

ْمسَـــاِعيِلي أنـــه قَـــالَ  و قـــد تُعقـــب هـــذا القـــول مبـــا نُِقـــل عـــن  َال  وََكـــانُوا( اْلَقائِـــلُ  َمـــنِ  أَْدرِي َال :(اْإلِ
 ُجبَـــْريٍ  بْــنِ  َســِعيدِ  َعــنْ  ِبْشــرٍ  أَبـُـو قَــالَ  دْ َوقَــ .ُدونَــهُ  َمــنْ  أَوْ  ِإْســرَائِيلُ  أَوْ  ِإْســَحاقَ  أَبـُـو َأُهــوَ  )َيْخِتنُــونَ 

 اللـهِ  ُعبَـْيـدِ  َعـنْ  الزْهـرِي  َوقَـالَ  َعْشـرٍ  بـن وانـا َوَسـلمَ  َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصلى النِيب  قُِبضَ  :َعباٍس  ابن َعنِ 
 قَالَ  اِالْحِتَالمَ  نَاَهْزتُ  َقدْ  َوأَنَا ِمبًِىن  َوَسلمَ  هِ َعَليْ  اللهُ  َصلى النِيب  أَتـَْيتُ  َعباسٍ  بن َعنِ  اللهِ  َعْبدِ  ْبنِ 

،وتعقبــه ) ١١/٩٠"(الفــتح"نقلــه احلــافظ يف. اهـــ)ُمْضــَطرِبَةٌ  َهــَذا ِيف  َعبــاسٍ  بــن َعــن َواْألََحاِديــثُ 
  .َوِفي َكَالِمِه َنَظرٌ  :ْلتُ ق: (بقوله رمحه اهللا

َلــُه فـَُهــَو ُمَضــاٌف ِإَىل فَــِألَن اْألَْصــَل َأن ا :َأمــا َأوًال   لــِذي يـَْثبُــُت ِيف اْحلَــِديِث َمْعطُوفًــا َعَلــى َمــا قـَبـْ
ْدرَاُج بِاِالْحتِ    .َمالِ َمْن نـََقَل َعْنُه اْلَكَالَم الساِبَق َحىت يـَْثُبَت أَنُه ِمْن َكَالِم َغْريِِه َوَال يـَْثُبُت اْإلِ

َمْرُدوَدٌة َمَع ِإْمَكاِن اجلَْْمِع أَِو التـْرِجيِح فَِإن اْلَمْحُفوَظ الصِحيَح  َفَدْعَوى اِالْضِطرَابِ  :َوَأما ثَانًِيا 
ــْعِب َوَذلِـَك قـَْبــَل اهلِْْجــَرِة بِـَثَالِث ِســِنَني فـََيُكــوُن لَـُه ِعْنــَد اْلَوفَــاِة النَبوِيـِة ثَــَال  ُه ُولِــَد بِالشَث َعْشــَرَة أَنـ

الّســري َوَصــححُه بــن عبــد اْلــرب َوأورد ِبَســَند َصــِحيح َعــن بــن َعبــاٍس أَنــُه َســَنًة َوبِــَذِلَك َقطَــَع أهــل 
ــْعِب َوَهــَذا َال يـُنَــاِيف قـَْولَــُه نَــاَهْزُت اِالْحــِتَالَم َأْي قَارَبـْتُــُه َوَال قـَوْ  لَــُه قَــاَل ُولِــْدُت َوبـَنُــو َهاِشــٍم ِيف الش

ِالْحِتَمــاِل َأْن َيُكــوَن أَْدَرَك َفُخــِنتَ قـَْبــَل اْلَوَفــاِة النَبوِيــِة َوبـَْعــِد  وََكــانُوا َال َخيِْتُنــوَن الرُجــَل َحــىت يُــْدرِكَ 
َحجِة اْلَوَداِع َوأما قـَْوله وانا بن َعْشٍر َفَمْحُموٌل َعَلى ِإْلَغاِء اْلَكْسِر َوَرَوى َأْمحَُد من َطرِيق ُأْخـَرى 

َرَة َوُميِْكُن َردُه ِإَىل رَِوايَِة َثَالَث عشَرة بَِأن يكون بـن َعن بن َعباس انه َكاَن ِحيَنِئٍذ بن َمخَْس َعشْ 
ُر اْلَكْسَرْيِن بَِأْن َيُكوَن ُوِلَد َمَثًال ِيف َشواٍل  فـََلُه ِمَن َثَالَث َعْشَرَة َوَشْيٍء َوُوِلَد ِيف أَثـَْناِء السَنِة َفَجبـْ

َها َسَنًة َوقُِبَض النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِيف رَبِيٍع فـََلُه ِمَن َأْشُهٍر فََأْطَلَق  السَنِة اْألُوَىل َثَالثَةُ  َعَليـْ
نَـُهَما َثَالَث َعْشَرَة َفَمْن قَاَل َثَالَث َعْشـَرَة أَْلغَـى اْلَكْسـ َرْيِن السَنِة اْألَِخريَِة َثَالثٌَة ُأْخَرى َوَأْكَمَل بـَيـْ

  .اهـ.) اهللا اْعَلمَومن قَاَل مخس عشَرة جرمها وَ 
قــالوا إن اخلتــان جيــب إذا وجبــت الطهــارة الــيت هــي شــرط يف صــحة  :و اســتدلوا بــالنظر  �

  الصالة ، وهذا من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 



 
١٥٢ 

  . )١(و تعقبوا هذا القول بصحة صالة القائف
وغ،إذ هـــو وقـــت و هـــو  أن اخلتـــان ال جيـــب إال بـــالبل القـــول الثالـــث، ألقـــوالا و أرجـــح �

لـيس فـي هـذا البـاب ( :التكليف بعد ما كان من شأنه التكليف، و إال كما قال ابن املنذر 
نهـــي يثبـــت،وليس لوقـــوع الختـــان خبـــر يرجـــع إليـــه و ال ســـنة تســـتعمل،و األشـــياء علـــى 

  ). ١/٣٥٢"(اموع."اهـ.)اإلباحة ، وال يجوز حظر شيء منها إال بحجة
ـــا): (١/٢٧٤"(الفتـــاوى الكـــربى" كمـــا يفقـــال شـــيخ اإلســـالم رمحـــه اهللا ـــانُ  أَم  َشـــاءَ  َفَمـــَىت  اْخلَِت

لُـغَ  لِـَئال  تـَْفَعـُل، اْلَعــَربُ  َكانَـتْ  َكَمـا ُخيْـَنتَ  َأنْ  فـَيَـْنَبغِــي اْلبُـلُـوغَ  رَاَهـقَ  إَذا َلِكـنْ  اْختَـَنتَ،  َوُهــوَ  إال  يـَبـْ
  .اهـ)َخمُْتونٌ 

مــر الصــيب أن خيتنــه قبــل البلــوغ أو مــا يقــارب و أوجــب العالمــة ابــن قــيم رمحــه اهللا علــى ويل أ
  .البلوغ حىت يبلغ وهو خمتون 

 فإن خمتونا يبلغ حبيث البلوغ قبل الصيب خينت أن الويل على جيب أنه وعندي: (قال رمحه اهللا 
  ).١٨٢/ص"(حتفة املودود."اهـ.)به إال الواجب يتم مما ال ذلك
�ٍ�����؟:����ع������� :� �
جــع إىل األطبــاء الثقــات ، فهــم أعلــم مبــا يعــود علــى الصــيب ســواًء بــالنفع أو وهـذا األمــر ير  �

  .بضده 
 ِيف  َويـَْرِجـعُ ): (١/٢٧٤"(الفتاوى الكربى"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كما يف 

ــَررِ  ــاءِ  إَىل  الضَقــاِت، اْألَِطبهُ  َكــانَ  َوِإَذا الثـــْيفِ  ِيف  َيُضــر ــَرهُ  الص ــهُ  اْخلَرِيــِف، َزَمــانِ  إَىل  َأخَواَلل 
  . اهـ).َأْعَلمُ 

  
�    �    �  

                                                           
  .وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل  - ١



 
١٥٣ 

  القدر�الذي�يؤخذ�من�خDن�الذكر�و�خDن�\ن]%

� �
 :القدر�الذي�يؤخذ�من�خDن�الذكر� •

 تـَُغطـي الـِيت  اْجلِْلـَدةِ  َقطْـعُ  الـذَكرِ  ِختَـانُ : اْلَمـاَوْرِدي  قَـالَ ): (١٠/٣٤٠" (الفـتح"قال احلـافظ يف 
َقـى َال  َأنْ  ُجيْـزِئُ  َمـا َوأََقل  احلََْشَفةِ  أَولِ  ِعْندَ  َأْصِلَها ِمنْ  ُتْستَـْوَعبَ  َأنْ  َواْلُمْسَتَحب  ،)١(احلََْشَفةَ   يـَبـْ

َها   .احلََْشَفةِ  ِمنَ  َشْيءٌ  بِهِ  يـَتَـَغشى َما ِمنـْ
 َحـىت  احلََْشَفةَ  تـَُغطي الِيت  اْجلِْلَدةُ  َوِهيَ  )٢(اْلُقْلَفةِ  َقْطعُ  الرَجالِ  ِيف  اْلُمْسَتَحق  :احلََْرَمْنيِ  ِإَمامُ  َوقَالَ  
  . ُمَتَدل  َشْيءٌ  اْجلِْلَدةِ  ِمنَ  يـَبـَْقى َال 

يع تنكشف َحىت : الّصباغ بن َوقَالَ    .احلََْشَفة مجَِ
 قَــل  َوِإنْ  احلََْشــَفةِ  قَ فـَــوْ  ِممــا َشــْيءٍ  ِبَقطْــعِ  اْلَواِجــبُ  يـَتَــَأدى:  الراِفعِــي  نـََقلَــهُ  ِفيَمــا َكــج  بــن َوقَــالَ  

  .رَْأِسَها َتْدِويرَ  اْلَقْطعُ  َيْستَـْوِعبَ  َأنْ  ِبَشْرطِ 
  .اهـ .)اْلُمْعَتَمدُ  ُهوَ  ،َواْألَولُ  َشاذ  َوُهوَ : النـَوِوي  قَالَ  

 (أن  إمـــام احلـــرمني وابـــن الصـــباغاملـــاوردي ،و  قـــول، ملعتمـــدامقصـــود  النـــووي بـــاألول  :قلـــت
يــعُ  يـُْقطَــعَ  َأنْ  الرُجــلِ  ِيف  اْلَواِجــبَ  يــعُ  يـَْنَكِشــفَ  َحــىت  احلََْشــَفةَ  تـَُغطــي الــِيت  اْجلِْلــَدةِ  مجَِ احلََْشــَفِة  مجَِ

  ).٣/١٤٨" (شرح مسلم."اهـ .)
و  هــانكشــف مجيعجللــدة الــيت تغطــي احلشــفة حــىت تقطــع مجيــع ا؛أنــه يُ و هــو الصــحيح � 

ببا يف تنجـــيس البـــدن والثيـــاب ،و معلـــوم أنـــه مـــن لكـــي ال حيـــتقن البـــول يف القلفـــة فتكـــون ســـ

                                                           
  ).١/٣٩١" (النهاية."رََأُس الذكر: احلََْشَفُة  - ١
  ).٩/٢٩٠" (اللسان"انظر .الُغرَلة: -بالفتح-َلَفةالُقْلَفة والقَ يقال  - ٢



 
١٥٤ 

شروط الصـالة تطهـري البـدن والبقعـة و مـا ال يـتم الواجـب إال بـه فهـو واجـب؛إذاً فقطـع مجيـع 
  .واهللا أعلم .واجب ال هو القلفة احمليطة باحلشفة

ب ،و منـه مـا هـو واجـ ،أن قطـع خـنت الـذكر" حتفـة املـودود"قد ذكر اإلمام ابـن القـيم يف :تنبيه
  .منه ما هو مستحب ،و منه ما هو  غري جمزئ ، وذلك بعد أن ساق نصوًصا لألئمة

كــان نصــف القلفــة ا  قطــع مجيــع القلفــة حــىت تــربز احلشــفة ، واملســتحب مــملقصــود بالواجــب فا
  .فما دونه، وما كان فوق النصف فهو غري جمزئ 

ــت  مــن  -قبــل أســطر- و الصــواب أن تركهــا إىل النصــف فمــا دونــه ال جيــزئ ملــا مــر بيانــه :قل
   .ج عن ذلك تنجيس للبدن والثوب ، وحصول األمراضفينت،احتباس البول يف القلفة املتبقية 

أما ما حيصل يف بعض البلدان من سلخ اجللـد احملـيط بالـذكر أو سـلخ الـذكر نفسـه فهـذا  �
 .تالف للنفس حمرم شرعاً وتأباه العقول السليمة والفطر املستقيمة ملا يف ذلك من وحشية و إ

 فقط، الذكر حلشفة الساترة القلفة قطع هو: الشرعي والختان:  قال العالمة ابن باز  رمحه اهللا
 املتوحشـة البلـدان بعـض يف كمـا كلـه الـذكر يسـلخ أو بالـذكر حيـيط الـذي اجللـد يسـلخ من أما

 للجهـال هزينـ الشـيطان من تشريع إال هو فما املشروع اخلتان هو هذا أن منهم جهال ويزعمون
 والســهولة باليســر جــاءت الــيت اإلســالمية والشــريعة احملمديــة للســنة وخمالفــة للمختــون وتعــذيب
  .النفس على واحملافظة

  :منها وجوه لعدة محرم وهو
  .فقط الذكر حلشفة الساترة القلفة بقطع وردت السنة أن - ١
 املثلـة عـن وسـلم ليـهع اهللا صـلى اهللا رسـول ـى وقـد ـا، ومتثيـل للـنفس تعـذيب هذا أن - ٢

 أشـد وهـو أوىل بـاب مـن آدم لبـين فالتعذيب أطرافها، تقطيع أو ا والعبث البهائم صرب وعن
  .إمثا



 
١٥٥ 

 يف وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول عليــه حــث الــذي والرفــق لإلحســان خمــالف هــذا أن - ٣
  .احلديث )١(» َشْيءٍ  ُكل  َعَلى اِإلْحَسانَ  َكَتبَ  اللهَ  ِإن  «: قوله
��u�����������������t}�: تعـاىل لقولـه جيـوز ال وذلـك املختون وموت السراية إىل يؤدي قد هذا أن - ٤

��¡��{z���yx������w��vz]ســــبحانه وقولـــه،]١٩٥: البقـــرة :�{��n��m���lk��j��i

��r��q��p���������oz]الشــرعي اخلتـان جيـب ال أنـه علــى العلمـاء نـص وهلـذا ، ]٢٩: النسـاء 
  ).٤/٤٢٣" (جمموع الفتاوى"اهـ .)ذلك  من عليه خيف إذا الكبري على

  
�      �  �  

  
ي�يؤخذ�من�خDن�\ن]%� • ِ

ّ
  :القدر�الذ

َمــامُ  قَــالَ ): (١٠/٣٤٠"(الفــتح"قــال احلــافظ يف  يـَْنطَِلــقُ  َمــا اْلَمــْرأَةِ  ِخَتــانِ  ِمــنْ  َواْلُمْســَتَحق  :)٢(اْإلِ
  .اِالْسمُ  َعَلْيهِ 

ــَدةٍ  َقْطــعُ  انـَُهــاِختَ : اْلَمــاَوْرِدي  َقــالَ   ــْوقَ  فـَْرِجَهــا َأْعَلــى ِيف  َتُكــونُ  ِجْل  أَوْ  َكــالنـَواةِ  الــذَكرِ  َمــْدَخلِ  فـَ
  .اهـ.)اْسِتْئَصالِهِ  ُدونَ  ِمْنهُ  اْلُمْستَـْعِلَيةِ  اْجلِْلَدةِ  َقْطعُ  َواْلَواِجبُ  الديكِ  َكُعْرفِ 

الفرج  فوق الديك كعرف ةجلد قطع املرأة وختان) : (١/٦٠٦"(فيض القدير"يفقال املناوي 
  .اهـ.)

 َخمْــرَجُ  ُهــوَ  الـذَكرِ  َمــْدَخلَ  َأن  فَـاْعَلمْ  اْلَمــْرأَةِ  ِختَـانُ  َوأَمــا): (٢/١٣١"(امـوع"و قـال النــووي يف 
 َهـَذا َوبـَـْنيَ  بَــْولِ الْ  َخمْـرَجُ  ُهـوَ  الرُجـلِ  إْحِليـلِ  ِمْثلُ  ثـَْقبٌ  الذَكرِ  َمْدَخلِ  َوفـَْوقَ  َواْلَمِين  َواْلَوَلدِ  اْحلَْيضِ 
ــْفَرْينِ  بـَــْنيَ  َوَرقَــةٍ  ِمثْــلُ  َرِقيَقــةٌ  ِجْلــَدةٌ  اْلبَـــْولِ  َخمْــرَجِ  َوفـَــْوقَ  َرِقيَقــةٌ  ِجْلــَدةٌ  الــذَكرِ  َوَمــْدَخلِ  الثـْقــبِ  الش 

                                                           
  .وغريه من حديث شداد بن أوس رضي اهللا عنه ) ١٩٥٥(أخرجه مسلم برقم  - ١
  .مقصوده اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل  - ٢



 
١٥٦ 

ـــْفرَانِ  ِقيَقـــةُ  اْجلِْلـــَدةُ  فَِتْلـــكَ  بِـــاجلَِْميعِ  حتُِيطَـــانِ  َوالشَهـــا يـُْقَطـــعُ  الر  اْلَمـــْرأَةِ  ِختَـــانُ  َوِهـــيَ  انِ اْخلِتَـــ ِيف  ِمنـْ
  .اهـ.)الذَكرِ  َمْدَخلُ  اْلبَـْولِ  َخمْرَجِ  َوَحتْتَ  اْلبَـْولِ  َخمْرَجُ  َوَحتَْتهُ  مستقل املرأة ِخَتانَ  َأن  َفَحَصلَ 

  .عليه  فعلى فرض ضعفه فالعمل »تـَْنهِكي َوَال  َأِشمي« َعِطيةَ  أُم  َحِديثِ  َوِيف  :قلت 
باَلغـــةِ  والنـْهـــكَ  الرائحـــِة، بِِإْمشَـــامِ  الَيِســـري الَقْطـــع ، َشـــبه) تـَْنهِكـــي َوَال أِمشـــي (فقولـــه 

ُ
 َأيِ : ِفيـــهِ  بامل

  ).٢/٥٠٣(البن األثري" النهاية".َتْسَتأِصِليها َوَال  النواةِ  بعضَ  اْقَطِعي
َهكـــي َوَال ( :قـَْولُـــهُ ) : (١٢/٣٢٦" (اللســـان"و قـــال صـــاحب   الَبْظـــرِ  ِمـــنَ  تْأخـــذي َال  َأي): تـَنـْ

 َوَال  النــواةِ  بعــضَ  اْقَطعِــي َأي ِفيــِه، بِاْلُمَباَلغَــةِ  والنـْهــكَ  الراِئَحــِة، بِإمشــام اْلَيِســريَ  اْلَقْطــعَ  َشــبهَ  َكثِــريًا،
  .اهـ.)تستْأصليها

  
�    �  �  

  
  :تنب+*ات�ملحقة�A*ذا�ا_بحث�

ية�لختان�البنات�):١(التنبيه  •  �:الطريقة�الطّبِ
يف الطريقـة  .أخصـائية فـي أمـراض النسـاء والتوليـد"ات خالـد حممـد علـي سـت البنـ/قالت د

  :الطبية خلتان البنات 
وتشــدZ(،  يثــانول (يــتم تعقــيم ســطح اجللــد و حتــت القلفــة باحملاليــل املعقمــة املعروفــة مثــل -١

 .القلفة إىل اخللف و من اجلوانب حىت تنفصل أي الِتَصاقَاٍت موجودة 
 أملل من البنج "ما يعادل ) Hypoderminc nedeele(ة صغرية حيقن بواسطة حقن -٢

" سم٢-١" يف آخر )Lidocaine 2% and Epinephrine 1:100,00" ( املوضعي
  يف قمة 



 
١٥٧ 

اجلزء اهلرمي من القلفة و ذلك بتثبيت اجلزء األعلى على جسم البظر بإام اليد اليسرى  -٣
 ة دقيقتنيلتسهيل احلقن يف اجللد القلفة و االنتظار ملد. 

عنـــد التأكـــد مـــن ختـــدير املنطقـــة نقـــوم بســـحب القلفـــة إىل األعلـــى ألبعادهـــا عـــن البظـــر  -٤
حبيـث ) ِجْفـْت ضـاغط(بواسـطة ) القلفـة(بولسطة ملقاط تشـريح ، مث يقـبض اجلـزء املـراد قطعـه

حـــىت نطمـــئن لعـــدم ) دقـــائق ١٠-٥اجلفـــت الضـــاغط لفـــرتة (يكـــون اجلـــزء املـــراد إزالتـــه فـــوق 
مــع القطــن تثبــت ) شــاش الفــازلني(،وتوضــع قطعــة نظيفــة مــن ) اجلفــت(يــزالحــدوث نزيــف مث 

 .فقط بواسطة املالبس الداخلية للطفلة 
ومتابعــة نظافــة اجلــرح يف األيــام التاليــة بواســطة ) ســاعات٤(ميكــن إزالــة الشــاش أو القطــن بعــد 

  .املاء والصابون أو املاء وامللح 
غــرزة (باجلفــت الضــاغط أو توضــع  يف حالــة حــدوث نزيــف مــن اجلــرح يضــغط مــرة أخــرى -٥

 .مكان النزيف ،بشرط عدم مالقاة طريف اجلرح مرة أخرى بأي حال ) الكاتقط الناعم
  .من ناحية روتينيةال حيتاج اجلرح ألي غيار أو مضادات حيوية 

   .)١(اهـ )يف حالة ظهور إلتهابات ميكن معاجلتها بواسطة املضادات احليوية املعروفة

 :��)٢(التنبيه  •
َ

ر�خ
َ
 :�)٢(الختان�الفرعونيط

                                                           
 . )٦٤/١٦٥"(احلديث أهل أرشيف ملتقى" - ١
 نـيب عنـدما تيقنـوا وتأكـدوا مـن أنـه سـيأيتلـك أـم ذكروا أن نسبة هـذا النـوع مـن اخلتـان إىل الفراعنـة ،و ذ - ٢

عليـه  نـىب اهللا موسـى جنـاب ، حـىت ال يـأيتمـن اإل ا وذلـك ملـنعهن امسه موسى قرروا القيام خبتان كل اإلنـاث كليًـ
  .السالم 

ــا هــذا الــذي ذكــروه و يتنــاقلوه لــيس لــه ســند يرجــع إليــه ، وال هــو مــذكور يف اإلســرائليات الــيت ُحيَــدث  :قلــت
  فاهللا أعلم بصحته .وال حرج ، ولو وجد هذا لذُكر يف كتب التفسري و التاريخ 

بل ما قصه اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه عن فرعون أنه كان يتحرز أال يوجـد موسـى عليـه السـالم بقتـل غلمـان 
  .بين إسرائيل دال على خالف ما ذكروه 
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يتمثل اخلتان الفرعوين يف إعاقـة اجلهـاز التناسـلي للمـرأة عـن طريـق بـرت البظـر والشـفرين الصـغريين  
ومـن مث جتميــع املتبقــي مــن الشــفرين الكبــريين باخلياطــة أو ، كليـاً وبــرت جــزء مــن الشــفرين الكبــريين

  .للبول والدم معاً غريها وال يرتك إال ثقب صغري يف األسفل ليكون خمرجاً 
وهو مركز إحسـاس ، وهناك صور من اخلتان أقل بشاعة ولكن يف كل األحوال ال يسلم البظر

 .من البرت الكلي أو اجلزئي، رئيسي
  ت بعض اإلحصائيات على أنودان ناتج %) ٢٥إىل  ٢٠(وقد دلمن حاالت العقم يف الس

  ".لطبيةاملوسوعة ا"انظر.عن جراء هذه العملية املشينة 
وخباصـة يف أوربـا  تـان الفرعـوين بـني النـاسة اخلر اخلتـان اإلسـالمي بنشـر صـو  وقد حاولوا تشـويه

  .وا من دين اإلسالم حىت ينفر 
ليس من دين اإلسالم يف شيٍء و ال يقره عرٌف وال ديـن وال فطـرة  )الختان�الفرعوني(فهذا 

  .عنا احلنيف األمر به أن يأيت يف شر مستقيمة و ال عقل سليم، فضًال عن 

                                                                                                                                                                   

¦��§������¨��©�����ª~������¡��¢��£��¤��¥�}��:قـــــال ســـــبحانه وتعـــــاىل

��´��³��²������������±��°��¯®��¬��«z ]٤: القصص.[  
 ِمـنْ  َوَخْوفًـا َواْحِتَقارًا، َهلُمْ  ِإَهانَةً  ِنَساَءُهْم، َوَيْسَتْحِيي أَبـَْناَءُهْم، َهَذا َمعَ  َويـَْقُتلُ : (قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا 

ُهمُ  يُوَجـدَ  َأنْ  ُهمْ  يُوَجــدَ  َأنْ  ِمــنْ  َمْمَلَكِتــهِ  َوَأْهــلُ  ُهـوَ  َتَخــوفَ  قَــدْ  انَ َكــ الــِذي اْلغُــَالمُ  ِمــنـْ  َســَببُ  غالم،َيُكــونُ  ِمــنـْ
 قـَـْولِ  ِمـنْ  يَْدُرُسـونَهُ  َكـانُوا ِفيَمـا ِإْسـرَائِيلَ  بَـِين  ِمـنْ  َهـَذا تـََلقـْوا قَـدْ  اْلِقـْبطُ  وََكانَـتِ  .َيَدْيهِ  َعَلى َدْولَِتهِ  َوَذَهابُ  َهَالِكهِ 
يَارَ  َوَردَ  ِحــنيَ  اْخلَِليــِل، يمَ إِبـْــرَاهِ  َة، الــدارَِهــا َمــعَ  لَــهُ  َوَجــَرى اْلِمْصــرِيةَ  َأَخــذَ  ِحــنيَ  َجــَرى، َمــا َجبِخــَذَها َســارَجارِيَــًة، لَِيت 

َهـا َوَمنَـَعـهُ  ِمْنـُه، اللهُ  َفَصانـََها  َوَذريتِـهِ  ُصـْلِبهِ  ِمـنْ  َسـُيوَلدُ  أَنـهُ  َولَـَدهُ  َالمُ السـ َعَلْيـهِ  إِبـْـرَاِهيمُ  فـََبشـرَ . َوُسـْلطَانِهِ  بُِقْدرَتِـهِ  ِمنـْ
 ِمــنْ  ِفْرَعــْونُ  َفــاْحتَـَرزَ  ِفْرَعــْوَن، ِعْنــدَ  ِبَهــَذا تـََتَحــدثُ  اْلِقــْبطُ  َفَكانَــتِ  يََدْيــِه، َعَلــى ِمْصــرَ  َمِلــكِ  َهــَالكُ  َيُكــونُ  َمــن

َفــعَ  نْ َولَــ ِإْســَرائِيَل، بَِنــي ذُُكــورِ  بَِقْتــلِ  َوَأَمــرَ  َذِلــَك،  َوِلُكــل  يـُــَؤخُر، َال  َجــاءَ  ِإَذا اللــهِ  َأَجــلَ  ِألَن  َقــَدٍر؛ ِمــنْ  َحــَذرٌ  يـَنـْ
 ).٢٢١-٦/٢٢٠"(تفسري القرآن الكرمي. "اهـ. . .)ِكَتاٌب  َأَجلٍ 
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و اهللا .وجيـــه أعـــداء اإلســـالمر و الكـــذب املفضـــوح الـــذي يســـعى يف ت املقبـــوح فهـــذا مـــن اإلفـــك
  املستعان 

كر�و\ن]% ):٣(التنبيه
َّ

  :من�يقوم�بختان�الذ
 اْجلَـَوارِي النَسـاء وخيفـض الّصـبيان الرَجـال خينت): (١/١٢٩(القواعد الفقهية"قال ابن جزي يف

  .اهـ)النَساء من َذِلك على طَالعاال َلهُ  رجلال ِألَن
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  :من�يتوpى�الختانة�؟�] : ١[سألة�م •

أهـــال لـــذلك ،مـــع ) الطبيـــب اجلـــراح(يف خـــنت الصـــيب أن يكـــون اخلـــاتن وهـــو  اشـــرتطوا �
  .القدرة على آداء اخلتان على الوجه املطلوب 

  :مها شرطان املتأهل هو الذي توفر فيهو ( 
  .ةالمطلوب الجراحية بالمهمة وبصيرة علم، ذا يكون أن: األول
  .المطلوب الوجه على وأدائها تطبيقها، على قادرًا يكون أن: الثاني
 ال باجلراحــة اجلاهــل ألن منــه البــد أمــر فإنــه املطلــوب اجلراحــي بالعمــل وبصــريته علمــه فأمــا
 هـذا علـى فعلـه فيعتـرب للهـالك املـريض حيـاة تعريض من ذلك يف ملا فعلها يباشر أن له حيل

  .شرًعا حمرًما الوجه
 هـؤالء أن ومجلته... (: األطباء تضمني ملسألة بيانه عند -اهللا رمحه- قدامة ابن ماماإل قال
  :بشرطني يضمنوا مل به أمروا ما فعلوا إذا

ومعرفـــة، ألنـــه إذا مل �بصـــارة ـــا وهلـــم صـــناعتهم، يف حـــذق ذوي يكونـــوا أن: أحـــدمها
فيضــمن  يكــن كــذلك مل حيــل لــه مباشــرة القطــع، وإذا قطــع مــع هــذا كــان فعلــه حمرًمــا

  .اهـ)١(...)سرايته كالقطع ابتداء
علـى اشـرتاط البصـرية واملعرفـة يف الطبيـب اجلـراح، وأنـه إذا مل تكـن  -رمحـه اهللا-فنص 

متــوفرة فيــه فــإن فعلــه يعتــرب حمرًمــا شــرًعا وإنــه يأخــذ حكــم القطــع علــى وجــه اجلنايــة، 
  .فيجب عليه ضمان سرايته

                                                           
 ) .٥٣٨/ ٥(البن قدامة "املغين" - ١
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نــــه ملســــألة يف معــــرض بيا -محــــه اهللار -وقــــال الشــــيخ برهــــان الــــدين إبــــراهيم بــــن مفلــــح
واقتضــــى ذلــــك أــــم إذا مل يكــــن هلــــم حــــذق يف الصــــنعة أــــم .. (:تضــــمني الطبيــــب

يضــــمنون، ألنــــه ال حتــــل هلــــم مباشــــرة القطــــع، فــــإذا قطــــع فقــــد فعــــل حمرًمــــا، فيضــــمن 
  .اهـ)١()سرايته
مـــا تقـــدم مـــن اعتبـــار شـــرط العلـــم واملعرفـــة، واحلكـــم بـــإمث الفاعـــل  -رمحـــه اهللا-فأكـــد 

  .للجراحة اليت جيهلها
-بــن زّروق اكمــا أكــد اعتبــار شــرط العلــم للحكــم جبــواز فعــل اجلراحــة الشــيخ أمحــد 

وأمـــــا الفصـــــد، والكـــــي، فـــــال خـــــالف يف جوازمهـــــا بشـــــرط معرفـــــة (:بقولـــــه -رمحـــــه اهللا
  .اهـ)٢()الفاعل

إال بعـد أن يكـون  اجلراحـةومن هذا يتبني لنا أنه ال جيوز للطبيب أن يقدم على فعـل 
ــ
ً
ا ــا، وعنــده املعرفــة التامــة مبراحلهــا التفصــيلية، فــإذا مل يتــوفر فيــه ذلــك بــأن كــان عامل

جاهًال ا بالكلية مثل أن تكـون خارجـة عـن اختصاصـه أو جـاهًال بـبعض فإنـه حيـرم 
عليــه فعلهــا، ويعتــرب إقدامــه عليهــا يف حــال جهلــه مبثابــة اجلــاين املعتــدي علــى اجلســد 

كمه يف اآلثار املرتتبة على فعله من جهة الضمان كمـا احملرم بالقطع واجلرح ويأخذ ح
  .-إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت بيانه يف موضعه 

وأمــا اشــرتاط القــدرة علــى التطبيــق وأداء اجلراحــة علــى الوجــه املطلــوب فهــو أمــر مهــم 
جًدا ال حيكم بتحقق األهلية إال بعد وجوده، وذلك ألن العلم بالشيء غري كاف يف 

ونــه أهــًال لعملــه إذا كــان عــاجزًا عــن أدائــه علــى الوجــه املطلــوب وصــف اإلنســان بك

                                                           
 ).١١٠/ ٥(البن مفلح  "املبدع" - ١
  ).٤٠٩/ ٢(لزّروق " شرح الرسالة" - ٢
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ألحــد ) ١١٤-١١٢/ص"(حــة الطبيــةأحكــام اجلرا) . "فــالعلم شــيء، والتطبيــق شــيء
  .الشناقطة

  
�    �    �  

  
 :��(�'&%$�א,�+$�و���(�)�'&%$]�:�٢[������ •
يضــمن و الم طيــب عــن ضــمان الطبيــب ، مــىت للعالمــة ابــن القــيم رمحــه اهللا كــو  �

  .ميت ال يضمن 
  : َمخَْسةٌ  اْألَْقَسامُ  ) :(ومابعده٤/١٣٩"(زاد املعاد"رمحه اهللا يفقال 

َحــُدَها
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َ
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َ
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َ
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�َحق

َ
َعة

ْ
ــن ــى�الصَّ

َ
ْعط

َ
ــهِ  ِمــنْ  فـَتَـَولــدَ  ،أ  ِفْعِل

ـــارِِع، ِجَهـــةِ  ِمـــنْ  ِفيـــهِ  اْلَمـــْأُذونِ  ـــهُ  َمـــنْ  ِجَهـــةِ  َوِمـــنْ  الشْفِس، أَوِ  اْلُعْضـــوِ  تـََلـــفُ  َيِطبأَوْ  الـــنـ 
 ِإَذا َكَما َوَهَذا ،ِفيهِ  َمْأُذونٍ  ِسَرايَةُ  فَِإنـَها ،اتـَفاقًا َعَلْيهِ  َضَمانَ  َال  فـََهَذا ِصَفٍة، َذَهابُ 
َعةَ  َوَأْعَطى ِلْلِخَتاِن، قَاِبلٌ  َوِسنهُ  َوْقٍت، ِفي الصِبي  َخَتنَ   اْلُعْضوُ  فـََتِلفَ  َحقَها، الصنـْ

ــِبي، َأوِ  ــمْ  الص ــهِ  ِيف  َبطــهُ  يـَْنَبِغــي َمــا َغــْريِهِ  أَوْ  َعاِقــلٍ  ِمــنْ  بَــط  ِإَذا وََكــَذِلكَ  ،َيْضــَمنْ  َل  َوْقِت
 يـَتَـَعـد  ملَْ  ِفيـهِ  َمـْأُذونٍ  ُكـل  ِسرَايَةُ  َوَهَكَذا َيْضَمْن، ملَْ  بِِه، فـََتِلفَ  يـَْنَبِغي الِذي اْلَوْجهِ  َعَلى

  .بِاِالتـَفاقِ  احلَْد  َكِسرَايَةِ  َسَبِبَها، ِيف  اْلَفاِعلُ 
ـــدَ  اْلِقَصـــاصِ  َوِســـرَايَةُ  ـــا اجلُْْمُهـــورِ  ِعْن ـــَمانَ  ِإَجيابِـــهِ  ِيف  حنيفـــة أليب ِخَالًف َـــا، الضِ  َِوِســـرَايَة 
ابَة، ْأِجرِ َواْلُمْستَ  الصِيب، َواْلُمَعلمِ  اْمَرأَتَُه، الرُجلِ  َوَضْربِ  التـْعزِيِر، حنيفـة أليب ِخَالفًـا الد 

 اِفِعيَِما ِيف  َوالشَِمانَ  ِإَجياَواْسَتثْـَىن  َذِلَك، ِيف  الض  اِفِعيةِ  َضْربَ  الشاب الد.  
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 يَةُ َوِســَرا ،)١(بِاِالتـَفــاقِ  َمْضــُمونَةٌ  اْلِجَنايَــةِ  ِســَرايَةَ  َأن : َونَِزاًعــا ِإْجَماًعــا اْلَبــابِ  َوقَاِعــَدةُ 
نَـُهَما َوَما بِاِالتـَفاِق، ُمْهَدرَةٌ  اْلَواِجبِ    .النـَزاعُ  َفِفيهِ  بـَيـْ

 بـَـْنيَ  الشـاِفِعي  َوفـَـرقَ  َضـَمانَُه، َأْهـَدرَا ومالـك وأمحـد ُمْطَلًقـا، َضَمانَهُ  أَْوَجبَ  حنيفة فأبو
  . َضَمانَهُ  فََأْوَجبَ  )٣(اْلُمَقدرِ  َغْريِ  َوبـَْنيَ  َضَمانَهُ  فََأْهَدرَ  ،)٢(اْلُمَقدرِ 

ْذنَ  َأن  ِإَىل  َنظَــرَ  حنيفــة فــأبو َــا اْلِفْعــلِ  ِيف  اْإلِ ــَالَمِة، َمْشــُروطًا َوقَــعَ  ِإمن ومالــك وأمحــد بِالس 
ْذنَ  َأن  ِإَىل  َنَظرَا  النـْقَصـانُ  ُميِْكـنُ  َال  اْلُمَقـدرَ  َأن  ِإَىل  َنظَـرَ  َوالشـاِفِعي  الضَماَن، َأْسَقطَ  اْإلِ
، ِمبَْنزِلَــةِ  فـَُهــوَ  ِمْنــُه، صــا الــنــرُ  َوأَم  فَــِإَذا فَاْجِتَهاِديــٌة، َوالتْأِديبَــاتِ  َكــالتـْعزِيرَاتِ  اْلُمَقــدرِ  َغيـْ
   .اْلُعْدَوانِ  َمِظنةِ  ِيف  ِألَنهُ  َضِمَن، َِا، تَِلفَ 

اِني
َّ
ِقْسُم�الث

ْ
�َيُدُه�َمْن�َيِط : ال

ْ
َرت

َ
ٌب�َجاِهٌل�َباش ّبِ

َ
�ِبِه ُمط

َ
ِلف

َ
ت

َ
ُه،�ف  َعِلمَ  ِإنْ  فـََهَذا ،بُّ

 ـــهُ  َعَلْيـــهِ  اْلَمْجـــِينـــهِ  ِيف  لَـــهُ  َوأَِذنَ  لَـــُه، ِعْلـــمَ  َال  َجاِهـــلٌ  أَنَهـــِذهِ  ُختَـــاِلفُ  َوَال  َيْضـــَمْن، ملَْ  ِطب 
 َوأَْوَمهَـهُ  اْلَعِليـَل، َغـر  أَنـهُ  َعلَـى َيُدل  اْلَكَالمِ  َوقـُوةَ  السَياقَ  فَِإن  ،)٤(احلَِْديثِ  ظَاِهرَ  الصورَةُ 

 ِألَْجـــلِ  طَبـــهِ  ِيف  لَـــهُ  َوأَِذنَ  طَِبيـــٌب، أَنـــهُ  اْلَمـــرِيضُ  ظَـــن  َوِإنْ  َكـــَذِلَك، َولَـــْيسَ  طَِبيـــٌب، أَنـــهُ 
 يـلُ َواْلَعلِ  َيْسـتَـْعِمُلُه، َدَواءً  لَـهُ  َوَصـفَ  ِإنْ  وََكـَذِلكَ  يَـُدُه، َجنَـتْ  َمـا الطِبيبُ  َضِمنَ  َمْعرِفَِتِه،

 هُ  َيُظنَصرِيحٌ  أَوْ  ِفيهِ  ظَاِهرٌ  َواحلَِْديثُ  ،)٥(َضِمَنهُ  بِِه، فـََتِلفَ  َوِحْذِقهِ  ِلَمْعرِفَِتهِ  َوَصَفهُ  أَن.  
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  ).١١/٥٦٢"(املغين"، و ) ٣٢٤/ص"(حتفة املودود"انظر   - ١
  .كاحلد و القصاص   - ٢
   ) .٣٢٥/ص"(حتفة املودود."كالتعزير والتأديب ، ألن التلف به دليل على التجاوز والعدوان   - ٣
، فـَُهَو َضاِمنٌ «:( يقصد حديث  - ٤ َب، َوَال يـُْعَلُم ِمْنُه ِطبَمْن َتطَب«   
 ) .١٠٩/ص"(الطب النبوي"اع على تضميته يف ونقل اإلمج - ٥
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 زَاَد، َفَمـــا الثـلُـــثَ  َكانَـــتِ  ِإنْ  ُمث  ،،�ف

يَـةُ  َتُكونُ  فـََهلْ  َعاِقَلٌة، َتُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  َعاِقَلِتِه، َعَلى فـَُهوَ  اْلَمـاِل؟ بـَْيـتِ  ِيف  أَوْ  َمالِـِه، ِيف  الد 
  . أمحد َعنْ  رَِوايـََتانِ  ُمهَا قـَْوَلْنيِ، َعَلى
 ملَْ  َفــِإنْ  الرَوايـََتــاِن، َفِفيــهِ  ُمْســِلًما، َكــانَ  َوِإنْ  َمالِــِه، َفِفــي ِذميــا، الطِبيــبُ  َكــانَ  ِإنْ : َوِقيــلَ 
يَــُة، َتْســُقطُ  فـََهــلْ  َحتِْميلُــُه، تـََعــذرَ  أَوْ  َمــاٍل، بـَْيــتُ  َيُكــنْ  ِفيــهِ  اْجلَــاِين؟ َمــالِ  ِيف  جتَِــبُ  أَوْ  الد 

  .ُسُقوطَُها: َأْشُهُرُمهَا َوْجَهانِ 
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  . اْلَمالِ  بـَْيتِ  ِيف  اْلَمرِيضِ 
ــةُ  ــامُ  َعَلْيِهَمــا نَــص  َوقَــدْ  الطِبيــِب، َعاِقلَــةِ  َعَلــى أَنـَهــا :َوالثانَِي َم َمــامِ  َخَطــأِ  ِيف  َأْمحَــدُ  اْإلِ  اْإلِ
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َ

ِلف
َ
ت

َ
ِه�ف  أَِذنَ  َوِإنْ  ِفيـِه، َمـْأُذونٍ  َغـْريِ  ِفْعـلٍ  ِمنْ  تـََولدَ  ِألَنهُ  َيْضَمُن،: َأْصَحابـَُنا فـََقالَ  ،َوِلّيِ

ـــِيب  َوِيل  أَوْ  اْلَبـــاِلُغ، لَـــهُ  ـــهُ  ُمْطَلًقـــا َيْضـــَمنَ  َال  َأنْ  َوَحيَْتِمـــلُ  َيْضـــَمْن، ملَْ  َواْلَمْجنُـــوِن، الصِألَن 
  . َسِبيلٍ  ِمنْ  اْلُمْحِسِننيَ  َعَلى َوَما ُحمِْسٌن،
يًا،ُمتَـَعــ َكــانَ  ِإنْ  فَِإنــهُ  َوأَْيًضــا ــرَ  َفــَال  د ْذنِ  أَثـَ ــَوِيل  إلِِ ــَماِن، ِإْســَقاطِ  ِيف  اْل َيُكــنْ  ملَْ  َوِإنْ  الض 

يًا، ِلَضَمانِهِ  َوْجهَ  َفَال  ُمتَـَعد.  
ْذِن، َعَدمِ  ِعْندَ  ُمتَـَعد  ُهوَ : قـُْلتَ  فَِإنْ   ْذنِ  ِعْندَ  ُمتَـَعد  َغيـْرُ  اْإلِ   .اْإلِ

                                                           
  ).٥/١٥١" (اللسان. "رأس الذكر  - ١
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ــتُ   َــ َوَعَدُمــهُ  ُعــْدَوانُ ال:قـُْل ــرَ  فَــَال  ُهــَو، ِفْعلِــهِ  ِإَىل  يـَْرِجــعُ  اِإمن  َوَهــَذا ِفيــِه، َوَعَدِمــهِ  لِــْإلِْذنِ  أَثـَ
  .اهـ).َنَظرٍ  َمْوِضعُ 

�  �  �  
   :يتلخص لنا من كالم اإلمام احملقق ابن القيم رمحه اهللا ما يلي :قلت 
  : شرطانفيه  ضمان عليه اتفاقاً إذا توفر الخاتن الالطبيب أن  �

  .،قادراً على آداء ما طلب منه يكون طبيًبا حادقًا أن : ا مأحده
  .أن يكون فعله مأذون فيه: الثاني 
ما طُلب منه فهذا قـد مـر الكـالم  ون طبيًبا حاذقًا،قادراً على آداءأما أن يك �

  .)١(عليه قبل أسطرٍ 
مـا ترتـب (، فهـذا منـدرج حتـت القاعـدة الفقهيـة  فيـه اً أما أن يكون فعلـه مأذونـ �

  .)٢()على املأذون فهو غري مضمون
  ":منظومته"قال العالمة السعدي رمحه اهللا يف 

�عن�ا*أذون�
َ
أ

َ
�ما�نش   .فذاك�أمر�ليس�با*ضمون�* * * و�كلُّ

مـا أُِذن يف فعلـه ، ن اإلنسـان إذا فعـل يعـين أ: (قال رمحـه اهللا معلقـاً علـى هـذا البيـت 
ل ، ونشـأ عـن ذلـك املـأذون أشـياء إما من جهِة الشـارع ، أو مـن جهـة صـاحب الفعـ

  . اهـ .)توجب الضمان لو استقلت ؛ كانت تلك اآلثار هدراً غري مضمونة

                                                           
 . )؟من يتوىل اخلتانة (األوىل املسألة  - ١
لشــيخنا ) ٢٥٢/ص"(الــدرر البهيــة شــرح املنظومــة الفقهيــة"انظرهــا يف .وقــد أوردهــا العلمــاء بألفــاظ متقاربــة - ٢

 ) .١٤رقم/القاعدة"(القواعد واألصول اجلامعة"مة السعدي يف وهذا لفظ العال.عبد اهللا بن ملح اخلوالين 
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إباحـة الشـرع للفعـل ، أو إذن مـن لـه ) : (٥/٥٨" (املوسوعة القواعد"قال البورنو يف 
 تنفي و ُتسقُط عـن الفاعـل الضـمان ،و املؤاخـذة ،ألن املـرء ال يؤاخـذ بفعـل:احلق فيه

  .اهـ .)ما ميلك أن يفعله شرًعا ،أو بفعل ما أذن له فيه صاحب احلق 
  . إذن شرعي وإذن وضعي ؛فاإلذن إذنان :قلت 

  :وهو  القاعدة ما نحن بصدده و من فروع هذه •
مـــن اجتمـــاع  مـــا نشـــأ مـــن ضـــرر أو تلـــف عـــن فعـــل طبيـــب حـــاذٍق ،فـــال بـــد فيـــه� 

  )اإلذن الوضعي و الشرعيذن اإل( )١(اإلذنني
فهو شرط صحيح يعترب به يف الضمان ، في هذا الفعلي ذن الشرعاإل أما •

، فــإن كــان مــن غــري إذن الشــرع فهــو حمــرم و إذا حصــلت كمــا ســبق يبانــه   مــن عدمــه
  .ن مِ سراية ضَ 

 )٢(لــه جيــوز ال فإنــه ):(١٣١/ص" (حتفــة املــودود"قــال العالمــة ابــن القــيم رمحــه اهللا يف 
 وال بقطعــه - وســلم عليــه اهللا صــلى - ورســوله اهللا يــأمر مل عضــو قطــع علــى اإلقــدام
 وال ذلــك، لــه جيــوز ال فإنــه أصــبعه، أو أذنــه، قطــع يف لــه أذن لــو كمــا قطعــه، أوجــب
   .اهـ)باإلذن عنه اإلمث يسقط
�  عليــه حــديث فهــو شـرط صــحيح معتــرب ، )إذن المالــك(الوضــعيذن اإلأمــا دل

َها اللهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ   َال ( :فـََقـالَ  َمَرِضـهِ  ِيف  َوَسـلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى النِيب  ْدنَاَلدَ : قَاَلتْ  َعنـْ

                                                           
، وتغيــري منكــر باليــد ،ككســر مزمــار -غالًبــا–و قــد ينفــرد اإلذن الشــرعي ، كــاإلذن يف قطــع يــد الســارق  - ١

،أو قارورة مخر وحنو ذلك ، فال ضمان عليه وإن مل يرض املالك  املغين.  
  . ،واملفصود و حنو ذلكو قد جيتمعان كما يف املختون،و احملجوم

 .اخلاتن  - ٢
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ــدوِني ــا .)١(تُِل ُقْلَن ــةُ : فـَ ــرِيضِ  َكَراِهَي ــا ِللــدَواءِ  اْلَم ــاقَ  ، فـََلم ــالَ  َأَف ــى َال  :(َق َق ــدٌ  يـَبـْ  َأَح
رَ  ُلد  ِإال  ِمْنُكمْ    . .)َيْشَهْدُكمْ  َلمْ  فَِإنهُ  اْلَعباسِ  َغيـْ

مجيــع مــن كــان  أنــه صــلى اهللا عليــه وســلم أمــر بلــد مــن هــذا احلــديث و وجــه الداللــة
  .ذلك ، وهذا نوع من القصاص ب حوله ،ألنه مل يأذن

فهــذا دليــل واضــح يف تضــمني مــن حصــل منــه ســراية أو تلــف إذا مل يســتأذن املــريض 
  .نفسه أو من قام مقامه 

 أن الشـارع أمـر ملَِ : قلـت فـإن) : (٢٧/٤٣٥("حالتوضـي"قال ابن امللقـن رمحـه اهللا يف 
 أنـه -أعلـم واهللا- وجهـه: قـال بـأن املهلب عنه أجاب: قلت البيت؟ يف من كل يـَُلد 
 أملـــا بـــذلك وآمل عنـــه ـــاهم بـــل املـــداواة مـــن بـــه يـــأمرهم مل مـــا ذلـــك مـــن بـــه فعـــل ملـــا

 البيـت يف يبقـى ال: "قولـه تـرى أال ذلـك، بـه فعل من كل من يقتص أن أمر شديدا،
 مــن هُ د لَــ مــن كــل  علــى اصَصــالقِ  فأوجــب" مكُ دْ هَ ْشــيَ  مل هفإنــ اسالعبــ إال د لُــ إال أحــد
- وسـلم عليـه اهللا صـلى - يـه ملخـالفتهم ورآه؛ ذلـك يف سـاعدهم ومن البيت أهل

   .اهـ ).
وجــه  مــا: فــإن قــال قائــل) : (٩/٤١٥"(شــرحه علــى البخــاري"و قــال ابــن بطــال يف 

تـرجم  يائشة الذى ىف آخر ىف هذه الرتمجة وليس فيه ذكر اللدود الـذذكر حديث ع
أنه أراك أن مافعل باملريض مما أن يفعل بـه أنـه  -واهللا أعلم  -حيتمل ذلك : به؟ قيل

اليلزم فاعل ذلك بـه لـوم والقصـاص حـني مل يـأمر بصـب املـاء علـى كـل مـن حضـره، 
ن ذلــك مــن بــاب اجلنايــة عليــه، وفيــه لــه ممــا ــى أن يفعــل بــه؛ أل وملَِ وأنــه خبــالف مــا أُ 

  .اهـ ).القصاص

                                                           
ومهـا لديـداه، ولددتـه  الـدواء الـذي يصـب يف أحـد جـانيب فـم املـريض: اللدود بفتح الالم): تـَُلدوِين  َال (قوله - ١

 .البن قرقول) ٣/٤٢٦" (مطالع األنوار. " فعلت ذلك به
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 عليـه اهللا صـلى -النـيب  أمـر إمنـا) : ( ٧/٦١٥( "األصـول جامع"يف االثري ابن و قال
 بعــد بــل ، ال إذنــه بغيــر لَــدوه حيــث هلــم عقوبــة البيــت يف مــن كــل يَلــد  أن - وســلم

  .اهـ).)١(ذلك عن إياهم يه
  :د الشخصين المستحق لإلذن بالختان أحو � 

  .املختون  :األول
  . أو من نابهُ  وليه :الثاني
   . بإذنه أو ال يعتبر يعتبرأما األول ينظر إلى أهليته حتى � 

  : تكون بوجود شرطين همان وأهلية اآلذِ 
  . العقل: األول
  .البلوغ :الثاني

  .الشروط  استيفاءلعدم و من مت فإنه ال يصح إذن الصيب ، وانون 
 حقــه أسـقط ألنـه يضــمنه مل عـاقالً  بالغًـا كــان فـإن: (ل العالمـة ابـن القــيم رمحـه اهللاقـا

  .اهـ.)شرًعا إذنه يعترب ال ألنه ضمنه، صغريًا كان وإن فيه، باإلذن
 ذلك على فرع مث. والعقل البلوغ،: شرطيها بذكر اآلذن أهلية إىل -اهللا رمحه- فأشار
  .شرًعا اعتباره وعدم الصيب إذن سقوط

 ذلـك علـى ينبـين فإنـه لـذلك، أهليتـه عدم حال يف بإذنه يعتد ال املريض أن تقرر ذاوإ
  .عنه بدل ألنه وأحرى، أوىل باب من لألهلية الفاقد الويل إذن اعتبار عدم
فإذنـه معتبـر فـي حـال عجـز المختـون  أو نابـهُ  وهـو ولـي المختـونأما الثاني  �

  .عن إبداء اإلذن لعدم توفر األهلية لديه 

                                                           
  ) .٤/٢٥٤"(النهاية"و بنحوه يف - ١
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 إنسـان مـن سـلعة قطـع أو وليـه، إذن بغـري صـبًيا خـنت وإن: (قال ابن قدامة رمحه اهللا 
  .فيه مأذون غري قطع ألنه ضمن، جنايته فسرت وليه إذن بغري صيب من أو إذن بغري
 ألنــه يضــمن مل لــه أذنــا مــن فعلــه أو عليــه، واليــة لــه مــن أو احلــاكم، ذلــك فعــل وإن

  . ألحد الشناقطة" م اجلراحة الطبيةأحكا" انظر.اهـ.)شرًعا فيه مأذون
و رجح العالمة ابن القيم رمحه اهللا تضمني الطبيب اخلـاتن علـى ويل املختـون  :قلت 

  .مبا تقتضيه قاعدة تضمني املباشر ، فويل املختون متسبب والطبيب اخلاتن مباشر 
 أَو الْـَوِيلّ  علـى الضـَمان بُ ِجيـ َهـل نظرٍ  َموِضع فـَُهوَ  وليه ِفيهِ  أذن َوِإن :(قال رمحه اهللا 

ــَوِيلّ  َأن ريــب َوَال  اخلــاتن علــى  تضــمين تـَْقَتِضــي فالقاعــدة مَباشــر واخلــاتن املتســبب اْل
 ِيف  الَقْول تـَْفِصيل فـََهَذا َتْضِمينه تعذر ِإذا َما ِخبَِالف َعَلْيهِ  اإلحالة ُميكن ِألَنهُ  اْلُمَباشر

  ).١٩٥/ص"(حتفة املودود."اهـ.)أعلم َواهللا ختانه وسراية اخلاتن ِجَنايَة
راية جنايــة وســراية مــن ختلــف عنــه شــرط مــن هــذه الشــروط ضــمن ألــا ســف :قلــت 

  .و اهللا أعلم باالتفاق  اجلناية مضمونة
�   �   �  

   :من هو الطبيب الحاذق ؟]: ٣[مسألة �
هُ  القيم ابنُ  العالَمة قَالَ    :أَْمرًا ِعْشرِينَ  ِعَالِجهِ  ِيف  يـُرَاِعي الِذي ُهوَ  اهللا َرمحَِ

َحُدَها
َ
  .ُهَو؟ اْألَْمرَاضِ  َأي  ِمنْ  اْلَمَرضِ  نـَْوعِ  ِيف  النَظرُ  :أ

ـــــــاِني
َّ
ـــــــنْ  َســـــــَبِبهِ  ِيف  النَظـــــــرُ  :الث ـــــــةُ  َواْلِعلـــــــةُ  َحـــــــَدَث، َشـــــــْيءٍ  َأي  ِم َـــــــتْ  الـــــــِيت  اْلَفاِعَل  َكان

  . ِهَي؟ َما ُحُدوثِهِ  َسَببَ 
 
ُ

ـــــــث اِل
َّ
ـــــــوةُ  :الث ـــــــرِيِض،ا قـُ ـــــــلْ  ْلَم ـــــــيَ  َوَه ـــــــةٌ  ِه ـــــــَرِض، ُمَقاِوَم ـــــــُه؟ َأْضـــــــَعفُ  أَوْ  لِْلَم  فَـــــــِإنْ  ِمْن

َواءِ  ُحيَـــــــركْ  وَملَْ  َواْلَمـــــــَرَض، تـَرََكَهـــــــا َعَلْيـــــــِه، ُمْســـــــَتْظِهَرةً  لِْلَمـــــــَرِض، ُمَقاِوَمـــــــةً  َكانَـــــــتْ  بِالـــــــد 
  .َساِكًنا
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اِبُع    ُهَو؟ َما الطِبيِعي  اْلَبَدنِ  ِمزَاجُ  :الرَّ
ا

َ
خ

ْ
  .الطِبيِعي  اْلُمْجَرى َغْريِ  َعَلى اْحلَاِدثُ  اْلِمزَاجُ  :ِمُس ال

اِدُس    .اْلَمرِيضِ  ِسن  :السَّ
اِبُع    .َعاَدتُهُ  :السَّ
اِمُن 

َّ
  .بِهِ  يَِليقُ  َوَما السَنِة، ُفُصولِ  ِمنْ  اْحلَاِضرُ  اْلَوْقتُ  :الث

اِسُع    .َوتـُْربـَُتهُ  اْلَمرِيضِ  بـََلدُ : التَّ
َعاِشُر 

ْ
  .اْلَمَرضِ  َوْقتِ  ِيف  اْهلََواءِ  لُ َحا: ال

َر 
َ

َحاِدَي�َعش
ْ

َواءِ  ِيف  النَظرُ : ال الد  ةِ  لِِتْلكَ  اْلُمَضاداْلِعل.  
ــــــــَر 

َ
ــــــــاِنَي�َعش

َّ
ــــــــوةِ  ِيف  النَظــــــــرُ  :الث َواءِ  قـُ ــــــــد ــــــــِه، ال َــــــــةُ  َوَدَرَجِت ــــــــا َواْلُمَوازَن نَـَه ــــــــْنيَ  بـَيـْ ــــــــوةِ  َوبـَ  قـُ

  .اْلَمرِيضِ 
ــــَر 

َ
�َعش

َ
ــــث اِل

َّ
ــــةَ  َقْصــــِدهِ  ُكــــل  َيُكــــونَ  ال أَ  :الث ــــْط، اْلِعلــــةِ  تِْلــــكَ  ِإزَاَل َــــلْ  فـََق ــــا ب  َعلَــــى ِإزَالَتُـَه

َهـــــــا، َأْصـــــــَعبَ  ُحـــــــُدوثَ  َمَعـــــــهُ  يَـــــــْأَمنُ  َوْجـــــــهٍ   َمَعَهـــــــا يَـــــــْأَمنُ  َال  ِإزَالَتُـَهـــــــا َكـــــــانَ  َفَمـــــــَىت  ِمنـْ
َهــــا َأْصــــَعبَ  ُأْخــــَرى ِعلــــةٍ  ُحــــُدوثَ   اْلَواِجــــُب، ُهــــوَ  ْلِطيُفَهــــاَوتَـ  َحاِهلَــــا، َعلَــــى أَبـَْقاَهــــا ِمنـْ

ــــَواهِ  َكَمــــَرضِ  َوَهــــَذا  َمــــا ُحــــُدوثُ  ِخيــــفَ  َوَحْبِســــهِ  ِبَقْطِعــــهِ  ُعــــوِلجَ  َمــــَىت  فَِإنــــهُ  اْلُعــــُروِق، أَفْـ
  .ِمْنهُ  َأْصَعبُ  ُهوَ 

ـــــَر 
َ

ـــــَع�َعش اِب ـــــَال  فَاْألَْســـــَهِل، بِاْألَْســـــَهلِ  يـَُعـــــاِلجَ  َأنْ  :الرَّ ـــــنَ  يـَْنَتِقـــــلُ  َف  َذاءِ بِاْلغِـــــ اْلعِـــــَالجِ  ِم
َواءِ  ِإَىل  الـــــد  ـــــدَ  ِإال َواءِ  ِإَىل  يـَْنَتِقـــــلُ  َوَال  تـََعـــــذرِِه، ِعْن ـــــبِ  الـــــد اْلُمرَك  ـــــدَ  ِإال َواءِ  تـََعـــــذرِ  ِعْن الـــــد 

ــــــــنْ  اْلَبِســــــــيِط، ــــــــبِ  ِحــــــــْذقِ  َفِم َــــــــةِ  ِعَالُجــــــــهُ  الطِبي َــــــــَدلَ  بِاْألَْغِذي َــــــــِة، ب َــــــــةِ  اْألَْدِوي  َوبِاْألَْدِوي
  .اْلُمرَكَبةِ  َبَدلَ  اْلَبِسيطَةِ 

ــــَر 
َ

ــــاِمَس�َعش
َ

خ
ْ

 ملَْ  فَــــِإنْ  َال؟ أَوْ  ِعَالُجَهــــا ُميِْكــــنُ  ِممــــا ِهــــيَ  َهــــلْ  اْلِعلــــةِ  ِيف  يـَْنظُــــرَ  َأنْ  :ال
 يُِفيــــدُ  َال  ِعــــَالجٍ  َعلَــــى الطَمــــعُ  َحيِْملُــــهُ  َوَال  َوُحْرَمتَــــُه، ِصــــَناَعَتهُ  َحِفــــظَ  ِعَالُجَهــــا، ُميِْكــــنْ 
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ـَـــا ُميِْكــــنُ  َهــــلْ  َنظَــــرَ  َالُجَهــــا،عِ  أَْمَكــــنَ  َوِإنْ . َشــــْيًئا ــــِإنْ  َال؟ أَمْ  َزَواُهل ــــمَ  َف  ُميِْكــــنُ  َال  أَنــــهُ  َعِل
 َأن  َورََأى تـَْقِليُلَهـــــا، َيُكـــــنْ  ملَْ  فَـــــِإنْ  َال؟ أَمْ  َوتـَْقِليُلَهـــــا َختِْفيُفَهـــــا ُميِْكـــــنُ  َهـــــلْ  َنظَـــــرَ  َزَواُهلـَــــا،
ْمَكـــــــانِ  َغايَـــــــةَ  ـــــــوَة، َوَأَعـــــــانَ  َذلِـــــــَك، بِـــــــاْلِعَالجِ  َقَصـــــــدَ  ا،زِيَاَدَِـــــــ َوَقْطـــــــعُ  ِإيَقافـَُهـــــــا اْإلِ  اْلُق

  .اْلَمادةَ  َوَأْضَعفَ 
ــــــــَر 

َ
ــــــــاِدَس�َعش ــــــــرضَ  َأال  :السَّ ــــــــطِ  يـَتَـَع ــــــــلَ  لِْلَخْل  يـَْقِصــــــــدُ  بَــــــــلْ  بِاْســــــــِتْفرَاٍغ، ُنْضــــــــِجهِ  قـَْب

  .اْسِتْفرَاِغهِ  ِإَىل  بَاَدرَ  ُنْضُجُه، َمت  فَِإَذا ِإْنَضاَجُه،
ـــــــــ

َ
ـــــــــاِبَع�َعش ــــــــــَرةٌ  لَـــــــــهُ  َيُكـــــــــونَ  َأنْ  :َر السَّ  َوأَْدِويَِتَهــــــــــا، َواْألَْرَواحِ  اْلُقلُـــــــــوبِ  بِـــــــــاْعِتَاللِ  ِخبـْ

ــــكَ  ــــَالجِ  ِيف  َعِظــــيمٌ  َأْصــــلٌ  َوَذِل ــــِإن  اْألَبْــــَداِن، ِع ــــَدنِ  اْنِفَعــــالَ  َف ــــنِ  َوطَِبيَعتَــــهُ  اْلَب  الــــنـْفسِ  َع
ـــــــــبِ  ـــــــــرٌ  َواْلَقْل ـــــــــبُ  َمْشـــــــــُهوٌد، أَْم ـــــــــانَ  ِإَذا َوالطِبي ـــــــــاَعارِ  َك ـــــــــَأْمرَاضِ  ًف ـــــــــبِ  ِب  َوالـــــــــروحِ  اْلَقْل

ـــــَرةَ  َال  َوالـــــِذي اْلَكاِمـــــَل، الطِبيـــــبَ  ُهـــــوَ  َكـــــانَ  َوِعَالِجِهَمـــــا،  َكـــــانَ  َوِإنْ  بِـــــَذِلكَ  لَـــــهُ  ِخبـْ
 يُـــــَداِوي َال  طَِبيـــــبٍ  وَُكـــــل . طَِبيـــــبٍ  ِنْصـــــفُ  اْلَبـــــَدنِ  َوَأْحـــــَوالِ  الطِبيَعـــــةِ  ِعـــــَالجِ  ِيف  َحاِذقًـــــا

 اْخلَـــــــْريِ، َوِفْعـــــــلِ  بِالصـــــــَدَقِة، َوقـُـــــــَواهُ  ُروِحـــــــهِ  َوتـَْقوِيَـــــــةِ  َوَصـــــــَالِحِه، قـَْلبِـــــــهِ  قـــــــدِ بِتَـفَ  اْلَعِليـــــــَل،
ْحَســــــاِن، ــــــالِ  َواْإلِ قْـَب ــــــى َواْإلِ ــــــدارِ  اللــــــهِ  َعَل ــــــْيسَ  اْآلِخــــــَرِة، َوال ــــــٍب، فـََل َــــــلْ  ِبطَِبي  ُمَتطَبــــــبٌ  ب

ْحَســـــــــاُن، ْريِ،اْخلَـــــــــ ِفْعـــــــــلُ  اْلَمـــــــــَرضِ  ِعَالَجـــــــــاتِ  َأْعظَـــــــــمِ  َوِمـــــــــنْ . قَاِصـــــــــرٌ   َوالـــــــــذْكُر، َواْإلِ
 َدْفـــــــعِ  ِيف  تَـــــــْأِثريٌ  اْألُُمـــــــورِ  َوِهلـَــــــِذهِ  َوالتـْوبَـــــــُة، اللـــــــِه، ِإَىل  َواِالبِْتَهـــــــالُ  َوالتَضـــــــرُع، َوالـــــــدَعاُء،

ــــــَفاءِ  َوُحُصــــــولِ  اْلِعَلــــــلِ  ــــــِة، اْألَْدِويَــــــةِ  ِمــــــنَ  َأْعظَــــــمُ  الشِبيِعيَدادِ اْســــــِتعْ  ِحبََســــــبِ  َوَلِكــــــنْ  الط 
  .َونـَْفِعهِ  َذِلكَ  ِيف  َوَعِقيَدَِا َوقـَُبوِهلَا، النـْفِس،

َر 
َ

اِمَن�َعش
َّ
  .بِالصِيب  َكالتـَلطفِ  بِِه، َوالرْفقُ  بِاْلَمرِيِض، التـَلطفُ  :الث

ــــــــَر 
َ

اِســــــــَع�َعش ــــــــَواعَ  َيْســــــــتَـْعِملَ  َأنْ  :التَّ َهلِيــــــــِة، الطِبيِعيــــــــةِ  اْلِعَالَجــــــــاتِ  أَنـْ  َواْلعِــــــــَالجَ  َواْإلِ
َهـــــا َيِصـــــلُ  َال  َعِجيبَـــــةً  أُُمـــــورًا التْخِييـــــلِ  ِيف  اْألَِطبـــــاءِ  ِحلُـــــذاقِ  فَـــــِإن  بِالتْخِييـــــِل، َواُء، ِإلَيـْ الـــــد 
  .ُمِعنيٍ  ِبُكل  اْلَمَرضِ  َعَلى َيْسَتِعنيُ  اْحلَاِذقُ  فَالطِبيبُ 
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َ

ــــُرون
ْ

ِعش
ْ
 َعلَــــى َدائِــــرًا َوتَــــْدِبريَهُ  ِعَالَجــــهُ  َجيَْعــــلَ  َأنْ  - الطِبيــــبِ  أَْمــــرِ  ِمــــَالكُ  َوُهــــوَ  -: ال

  : أَرَْكانٍ  ِستةِ 
 .اْلَمْوُجوَدةِ  الصحةِ  ِحْفظُ  -١
٢-  ةِ  َوَردحْمَكانِ  ِحبََسبِ  اْلَمْفُقوَدةِ  الص   .اْإلِ
 .اْلِعلةِ  َوِإزَاَلةُ  -٣
ْمَكانِ  ِحبََسبِ  تـَْقِليُلَها أَوْ  -٤   .اْإلِ
زَاَلةِ  تـَْنيِ اْلَمْفَسدَ  أَْدىنَ  َواْحِتَمالُ  -٥   .َأْعَظِمِهَما إلِِ
  .َأْعَظِمِهَما لَِتْحِصيلِ  اْلَمْصَلَحتَـْنيِ  أَْدىنَ  َوتـَْفوِيتُ  -٦

ــــــتةِ  اْألُُصــــــولِ  َهــــــِذهِ  فـََعلَــــــى اْلعِــــــَالِج، َمــــــَدارُ  الس  تَــــــهُ  َهــــــِذهِ  َتُكــــــونُ  َال  طَِبيــــــبٍ  وَُكــــــلَأِخي 
َهــــــــا، يـَْرِجــــــــعُ  الــــــــِيت  - ٤/١٣٠"(املعــــــــاد زاد".اهـــــــــ.)َأْعلَــــــــمُ  هُ َواللــــــــ ِبطَِبيــــــــبٍ  فـَلَــــــــْيسَ  ِإلَيـْ
١٣٣ (  
ت�يده���هل�يضمن�من�:]٤[مسألة � ر�معتعدَّ

َّ
  :؟الشروط� توف

 ا جناية خطأكالم العالمة ابن قيم عن هذا ا  مرلقسم ، وأنه يضمن أل .  
عَ  َوَأْعَطى َلهُ  أَِذنَ  َحاِذٌق، طَِبيبٌ : الثاِلثُ  اْلِقْسمُ : (قال رمحه اهللا   َلِكنـهُ  َحقَها، ةَ الصنـْ

 ِإَىل  اْخلَـــاِتنِ  يَـــدُ  َســـبَـَقتْ  َأنْ  ِمْثـــلَ  فَأَتْـَلَفـــُه، َصـــِحيحٍ  ُعْضـــوٍ  ِإَىل  َوتـََعـــدتْ  يَـــُدُه، َأْخطَـــَأتْ 
  .اهـ.)َخطَأٍ  ِجَنايَةُ  ِألَنـَها َيْضَمنُ  فـََهَذا ، اْلَكَمَرةِ 
  .طأونقل اإلمجاع ابن املنذر على تضمني من وقع منه جناية اخل: قلت 

وأمجعـــوا علـــى أّن قطـــع اخلـــاتن إذا أخطـــأ فقطـــع الـــذكر، واحلشـــفة، أو  :(قـــال رمحـــه اهللا 
  .)١١٩/ص( "اإلمجاع".)بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة

  
�   �   �  
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هــــل�يضــــمن�إن�ختنــــه�وpــــّيِ�\مــــر�Qــــي�وقــــٍت�معتــــدل�Qــــي�الحــــّرِ�] : ٥[مســــألة� �

  وال}�د؟
 َوْقتٍ  ِيف  الصِيب  اْلَوِيل  َخَنتَ  َوِإَذا: َفْصلٌ : ( )٩/١٨٠"(املغين"يف  قال ابن قدامة رمحه اهللا

 فـَلَـمْ  الشـرِْع، ِيف  بِـهِ  َمـْأُمورٌ  ِفْعـلٌ  ِألَنـهُ  بِـِه؛ تَِلفَ  إنْ  َضَمانٌ  يـَْلَزْمهُ  ملَْ  َواْلبَـْرِد، احلَْر  ِيف  ُمْعَتِدلٍ 
ــــفَ  َمــــا َيْضــــَمنْ  ــــرِ  ِيف  َكــــاْلَقْطعِ  بِــــِه، تَِل ــــا، ملَْ  اْمــــَرأَةً  أَوْ  َرُجــــًال  َكــــانَ  َوِإنْ . َقةِ الس ــــَأَمرَ  َخيَْتِتَن  َف

 بِِه، تـََلُفهُ  اْلَغاِلبُ  أَوْ  بِاْخلَِتاِن، يـَتـَْلفُ  أَنهُ  اْألَِطباءُ  َزَعمَ  ِممنْ  َكانَ  فَِإنْ  َفُخِتَنا، َِِما السْلطَانُ 
 َعَلْيِه، َضَمانَ  َفَال  السَالَمَة، اْألَْغَلبُ  َكانَ  َوِإنْ  ِفيِهَما، َذِلكَ  َلهُ  لَْيسَ  ِألَنهُ  الضَماُن؛ فـََعَلْيهِ 

  .اهـ ).الشاِفِعي  قَالَ  َوََِذا. َواْلبَـْردِ  احلَْر  ِمبُْفرِطِ  لَْيسَ  ُمْعَتِدٍل، َزَمنٍ  ِيف  َكانَ  إَذا
�   �   �  

ية]:٦[مسألة � ى��فكان��سبًبا�إذا  هل�عليه�الّدِ الـنفس��أو�Qي�إت4ف��تعدَّ

  :؟�\طراف

 َعَلْيــهِ  اْلُمْجَتَمــعُ  اْألَْمــرُ  :)١(َمالِــكٌ  قَــالَ : ( )٨/٦٢"(اإلســتذكار"يف قــال ابــن عبــد الــرب
 اخلَْطَـــأِ  ِمـــنَ  َذلِـــكَ  َوَأن  )٢(اْلَعْقـــلَ  َعَلْيـــهِ  َأن  احلََْشـــَفةَ  فـََقطَـــعَ  َخـــَنتَ  ِإَذا الطِبيـــبَ  َأن  ِعْنـــَدنَا
 َفِفيـهِ  َذلِـكَ  يـَتَـَعمـدْ  ملَْ  ِإَذا تـََعـدى أَوْ  الطِبيـبُ  بِـهِ  َأْخطَـأَ  َما ُكل  َوَأن  ِقَلةُ اْلَعا َحتِْمُلهُ  الِذي
  .اْلَعْقلُ 
  .اْلَعاِقَلةِ  َعَلى يـَْعِين  :ُعَمرَ  أَبُو قَالَ 
  .َعْمدٌ  َال  َخطَأٌ  ِألَنهُ  ءِ اْلُعَلَما َوُمجُْهورِ  َوالشاِفِعي  َواللْيثِ  َوالثـْورِي  َحِنيَفةَ  َأِيب  قـَْولُ  َوُهوَ 
ـَرهُ  َوأَرَادَ  يُـرِْدهُ  وَملَْ  اْلَفاِعـلُ  يـَْقِصْدهُ  ملَْ  َما اخلَْطَأَ  َأن  َأْمجَُعوا َوَقدْ   َوالطِبيـبِ  اْخلَـاِتنِ  َوِفْعـلُ  َغيـْ
  . اْلَمْعَىن  َهَذا ِيف 

                                                           
  ) .٨٥٣/ص" (املوطأ"يف  - ١
ية ا - ٢ لد. 
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َثِين  قَالَ  َبْكرٍ  أَبُو َوذََكرَ ،  َوُشَرْيحٍ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َوَعْمرِو َوَعطَاءٍ  الشْعِيب  قـَْولِ  َمْعَىن  َوَهَذا َحـد 
 َقِفــيــوبَ  َعــنْ  الثـاْلَمِلــيحِ  َأِيب  َعــنْ  ِقَالبَــةَ  َأِيب  َعــنْ  أَي  انَــةً  َأنــةِ  َكانَــتْ  َخت  َختَـَنــتْ  بِاْلَمِديَن
   .َعاِقَلِتَها َعَلى ِديـَتَـَها ُعَمرُ  َفَجَعلَ  َفَماَتتْ  َجارِيَةً 
كـأن حيصـل لة موت املختـون متضـررا مـن جنايـة  الطبيـب اخلـاتن  وهذا يف حا :قلت 

  .ية كاملةفعلى العاقلة الد  له نزيف ال ميكن إيقافه،
ـــــــــــه تعـــــــــــالى  ��L���K��J��IH��������G��F��E��D��C����������B��A}� :لقول

W��V������U��T���������S��R��Q��P��O��N��M...�z 
  ].٩٣ – ٩٢: النساء[

يــدخل فيــه  شــامل وب ضــمان الــنفس املتلفــة خطــًأ ، وأن ذلــكفــدلت اآليــة علــى وجــ
  األطباء وغريهم 

 ه يســتحقأنـنـص مجاعـة مـن السـلف فقـد  ى خطـؤه إىل قطـع احلشـفة إذا أد أمـا  �
   وما زادالدية 
  .)١(ومةكُ و أما ما نقص عن احلَشفة ففيه حُ �

  .فيما زاد حكومة :و قال بعض الشافعية
يـة بقطعـه كـامًال،و يف النصـف النصـف (الشوكاين و قال بعض احلنابلة ،و  الد تستحق

لشــيخنا ابــن ) ٥/١٥٦( "فــتح العــالم "مــن  .)و اهللا أعلــم.، مث حبســابه،وهذا أقــرب 
  حزام

   
�   �   �  

َية�؟�]:٧[ مسألة�   ل�الّدِ   :�من�يتحمَّ
                                                           

ية : أي  - ١ وتسمى أروش اجلنايات . ليس فيها شيء مقدر من الد.  
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 َوالثــــْورِي  َحِنيَفـــةَ  َأِيب  قـَــْولُ  مــر كـــالم ابــن عبـــد الـــرب أن ديــة اخلطـــأ علــى العاقلـــة ، َوُهـــوَ 
  .َعْمدٌ  َال  َخطَأٌ  ِألَنهُ ،اْلُعَلَماءِ  َوُمجُْهورِ  َوالشاِفِعي  َواللْيثِ 
اإلمجـــاع علـــى أن ديـــة  وغـــريهمابـــن قدامـــة ونقـــل ابـــن املنـــذر ، و القـــرطيب ،و : قلـــت 
  .على العاقلة، وخالف عثمان البيت و قوله مردود ملخالفته للنص  اخلطأ

ى النـيب صـلى اهللا عليـه ضـحبديث املرأتني اللتني قتلت إحدامها األخرى، فق او و استدل
  . وسلم بالدية على العاقلة 

  ).٢٠٢٩"(احمللى" .)٨/٣٧٨"(املغين"،)٨/٦٢"(اإلستذكار": انظر 
  

�  �   �  
  :العاقلة�؟�هم�من]: ٨[مسألة� �

يَـــُة،: َواْلَعْقـــلُ  .اْلَعْقـــلَ  َيْحِمـــلُ  العاقلـــة َمـــنْ  ىُتَســـ الدَهـــا َعْقـــًال؛ مِلَســـانَ  تـَْعِقـــلُ  ِألَنـ  َوِيل 
َا: َوِقيلَ . اْلَمْقُتولِ  يَـتْ  إمنُهـمْ  اْلَعاِقلَـُة، ُمسَوِهلَـَذا اْلَمْنـُع،: َواْلَعْقـلُ  اْلَقاتِـِل، َعـنْ  َميْنَـُعـونَ  ِألَنـ 

ْقَدامِ  ِمنْ  َميَْنعُ  ِألَنهُ  َعْقًال؛ اْلُعُلومِ  بـَْعضُ  ُمسيَ    ).١٢/٣٩"(املغين"انظر.اْلَمَضار  ىَعلَ  اْإلِ
 اْلَعاِقلَــــةَ  َأن  ِيف  اْلِعْلــــمِ  َأْهــــلِ  بـَــــْنيَ  ِخـــَالفَ  َوَال ): (١٢/٣٩"(املغــــين"قـــال ابــــن قدامــــة يف

َرُهمْ  َوَأن  اْلَعَصَباُت، ْخـَوةِ  ِمـنْ  َغيـْ  َمـنْ  وَُكـل  َوالـزْوِج، اْألَْرَحـاِم، َذِوي َوَسـائِرِ  اْألُم، ِمـنْ  اْإلِ
  .اهـ..).اْلَعاِقَلةِ  ِمنْ  ُهمْ  لَْيسَ  اْلَعَصَباِت، َعَدا

ـــت ـــأنثى ، فيـــدخل اإلخـــوة مـــن غـــري األم ، :ضـــابط ذلـــك  :قل كـــل ذكـــر مل يـــدل ب
  .واألعمام و أبناء األعمام وما أشبه ذلك 
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 املعتِــق، وأبنــاء كــاملعِتق، الــوالء مــن اتبَ َصــالعَ  :(قــال العالمــة ابــن عثيمــني رمحــه اهللا 
 كُلحمــــة ُحلمــــة« يف احلــــديث جــــاء كمــــا الــــوالء ألن املعتِــــق؛ وإخــــوة املعتِــــق، وآبــــاء

   .به يورث ،)١(»النسب

                                                           
البيهقــــــــي يف -مــــــــن طريقــــــــه و-، )٤/٣٩٧" (مســــــــتدركه"أخرجــــــــه احلــــــــاكم يف . منكــــــــر بهــــــــذا اللفــــــــظ - ١
ــاِفِعي قَــالَ )١٠/٤٩٤"(ســننه" ــدُ  أَنـَْبــأَ :مــن طريــق الش ــهِ  دِ َعْبــ َعــنْ  يُوُســَف، َأِيب  َعــنْ  احلََْســِن، بْــنُ  ُحمَمِديَنــاٍر، بْــنِ  الل 

ُهَما به اللهُ  َرِضيَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ    .َعنـْ
 ُعبَـْيـدِ  َعـنْ  إِبـْـرَاِهيَم، بْـنِ  يـَْعُقـوبَ  َعـنْ  اْلَولِيـِد، بْـنِ  مـن طريـق ِبْشـرِ ) ٤٩٥٠رقم"(صحيح"و أخرجه ابن حبان يف 

  .دينار به ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  اللهِ 
 ُعَمـرَ  بْـنُ  اللـهِ  ُعبَـْيـدُ  ِدينَـارٍ  بـن َوبـَـْنيَ  يُوُسـفَ  َأِيب  بـَـْنيَ  اْلَولِيدِ  ْبنَ  ِبْشرَ  َوأَْدَخلَ ): (١٢/٤٤"(الفتح"فظ يفقال احلا
  .اهـ.)يـَْعَلى َأِيب  َعنْ  َصِحيِحهِ  ِيف  ِحبانَ  بن َوأخرجه َعنهُ  ُمْسنده ِيف  يعلى أَبُو َأْخَرَجهُ 

،ألن أبا يوسـف مل يسـمع شـيئاً مـن عبـد اهللا ابـن دينـار كمـا ) ٣/٦٤"(العلل").و هو احملفوظ: (قال الدارقطين
  ).٣/٣٨٧"(أطراف الغرائب واألفراد"ذكر ذلك ابن القيسراين يف 

مـن أجــل أيب يوسـف القاضـي وهــو يعقـوب بــن إبـراهيم ، تركـه البخــاري وحيـي و عبــد إسـناده ضــعيف : قلـت 
  ).-٤/٤٣٨(للعقيلي "الضعفاء"،)١٤٢/ص(للبخاري "الضعفاء ."الرمحن و وكيع 

مث هو قد خالف احلفاظ الثقات ، فإم يروونه عن عبـد اهللا بـن دينـار عـن عبـد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا 
  ).نهى عن بيع الوالء وهبته(:مرفوًعا بلفظ

  :و ممن رواه كذلك 
  )٢٨٩٦رقم"(موطئه"مالك بن أنس يف 

  )٢/١١٤٥(ومسلم ) ٢٥٣٥رقم"(صحيحه"و شعبة عند البخاري يف
و الســــــــفيانان و إمساعيــــــــل بــــــــن جعفــــــــر، و ســــــــليمان بــــــــن بــــــــالل ، وعبيــــــــد اهللا بــــــــن عمــــــــر عنــــــــد مســــــــلم يف 

  و غريهم مجاعة ).٢/١١٤٥"(صحيحه"
  .»احلَِْديثِ  َهَذا ِيف  ِديَنارٍ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  َعَلى ِعَيالٌ  ُكلُهمْ  الناسُ «: ُمْسِلمٌ  قَالَ 

  باخلطأ، ) ٦/٣٩٤"(سننه"، وقد حكم عليها البيهقي يف فرواية الحديث بهذا اللفظ منكرة
َــادٍ  ْبــنُ  َبْكــرِ  أَبُــو َقــالَ  و قــال  ،  َهَكــَذا يـَــْرُووهُ  ملَْ  الثـَقــاتِ  ِألَن ،  َخَطــأٌ  َهــَذا: احلَْــِديثِ  َهــَذا ُعَقْيــبَ  النـْيَســابُورِي  زِي

َا ١٠/٤٩٤"(سنن البيهقي. "ُمْرَسًال  احلََْسنُ  َرَواهُ  َوِإمن.(  
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 حيمــل فالــذي النســب، مــن أقــارب لــه ولــيس خطــأ، وجــىن أُعتــق، عبــداً  أن فــرض فلــو
  ) .١٤/١٧١"(الشرح املمتع"اهـ ..)عصباته أو موجوداً، كان إن سيده عقله

�  �   �  
ل�ا�:فائدة��   �   :لعاقلة�لدية�الخطأ�دون�الجاني�الحكمة�من�تحمُّ

 اْآلَدِمــي  َوِديَــةَ  َتْكثـُــُر، اخلَْطَــأِ  ِجَنايَــاتِ  َأن  َذلِــكَ  ِيف  َواْلَمْعــَىن : (قــال ابــن قدامــة رمحــه اهللا
ـــريٌَة، ـــى فَِإَجيابـَُهـــا َكِث ـــةُ  فَاقْـَتَضـــتْ  بِـــِه، ُجيِْحـــفُ  َمالِـــهِ  ِيف  اْجلَـــاِين  َعَل  َعلَـــى إَجيابـََهـــا احلِْْكَم

ــِة،اْلَعاقِ  َعانَــةِ  لِْلَقاتِــِل، اْلُمَواَســاةِ  َســِبيلِ  َعَلــى َل ــُه، َواْإلِ ــُه، َختِْفيًفــا َل  ِيف  َمْعــُذورًا َكــانَ  إذْ  َعْن
َفرِدُ  ِفْعِلِه،   ).٨/٣٧٨"(املغين".).بِاْلَكفارَةِ  ُهوَ  َويـَنـْ
  

�   �   �  
  
  :تحمله�العاقلة�؟��كم�ا_قدار�الذي] : ٩[مسألة� �

 علـــى الديـــة ثلـــث علـــى زاد مـــا أن علـــى كـــذلك وأمجعـــوا: (هللا قــال ابـــن املنـــذر رمحـــه ا
  .العاقلة
  :الثلث دون وفيما الثلث، في واختلفوا�
   .العاقلة على فهو زاد وما خاصة،  ماله يف دونه فما الثلث: يقول الُزْهري فإن

 سـعيد قـول هذا اجلاين، مال يف الثلث دون وما العاقلة، على فوقه هلما الثلث: وقيل
  .سلمة أيب بن العزيز وعبد ومالك، عطاء، قال وبه سيبامل بن

  .الثلث دون ما العاقلة تعقل ال: أمحد وقال

                                                                                                                                                                   

  .و اهللا أعلم .البيهقي بسند صحيح"سنن"واللفظ املذكور من مراسيل احلسن كما يف 
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 ذلــك دون كــان ومــا ذلــك، فــوق فمــا واملوضــحة الســن العاقلــة تعقــل: طائفــة وقالــت
  .)١(والنعمان الثوري، مذهب هذا اجلاين، مال ففي
  .- وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن ذلك صح العاقلة، على الُغرّة: إسحاق وقال

 غـرم مـن ألن كثُـرت؛ أو اجلنايـة قلـتِ  اجلـاين، عاقلـة علـى اخلطـأ عقـل: طائفـة وقالت
  .الشافعي قول كثر، هذا أو قل اجلاين، مال يف العمد عقل كما. األقل غرم األكثر
  ].١٦٤: األنعام[ Î��Í��Ì��Ë��Ê z}�: ثناؤه جل اهللا وقال
" اإلشــــراف".)٢("أبيـــه َجبريـــرة امـــرؤٌ  يؤخـــذ ال" - ســــلمو  عليـــه اهللا صـــلى -النـــيب وقـــال

)٨/٧ (  

يَـةِ  ِيف أنـه َقَضـى  اخلَْطـابِ  بْـنُ  مـا روي عـْن ُعَمـرُ  حجـة القـول األول :قلت  َال  َأنْ  الد 
َهـــا ُحيَْمـــلَ  لُـــغَ  َحـــىت  اْلَعاِقَلـــةِ  َعَلـــى َشـــْيءٌ  ِمنـْ يَـــةِ  ثـُُلـــثَ  تـَبـْ َهـــا الدْقـــلُ عَ  - اْلَعاِقَلـــةِ  َعَلـــى فَِإنـ 

  .)٣(اْلَعاِقَلةِ  َعَلى محَُِلتْ  َفَصاِعًدا َذِلكَ  بـََلَغتْ  فَِإَذا - َواْجلَائَِفةِ  اْلَمْأُموَمةِ 

                                                           
 .أبو حنيفة  - ١
، )١٩٥٩" (مســــنده"يف ، والبــــزار )٤١٦٥(" الصــــغرى"أخرجــــه النســــائي يف . مرســــل صــــحيح اإلســــناد - ٢

الضـحى، عـن ، من طريق أيب بكر بن عياش، عن األعمش، عن مسـلم أيب ) ١٠٣٠١" (الكبري"والطرباين يف 
  .به ]  بن مسعود[ مسروق، عن عبد اهللا

 َحـــدثنا: قـــال الـــزبـَْريِي، َأْمحَـــدَ  أيب طريـــق مـــن)٤١٦٤(اختلـــف فيـــه علـــى األعمـــش ، فأخرجـــه النســـائي :  قلـــت
  .ُعَمَر فذكره  ابنِ  َعنِ  َمْسُروٍق، َعن الضَحى، َأِيب  َعن اَألْعَمِش، َعنِ  َشرِيٌك،

األعمــش عــن أيب  عــن ويعلــى معاويــة أيب طريــق مــن مث ســاقه". مرســل والصــواب خطــأ، هــذا: " النســائي وقـال 
  .مرسال الضحى عن مسروق

أحاديـث "، والـوادعي يف)٤/٦٢٤" (الصـحيحة"، و األلبـاين يف ) ٥/٢٤١"(علله"و رجح إرساله الدارقطين يف
 ).٢٤٦/ص" (معلة

  ).٧/٣٣٧"(اإلرواء)."مل أقف عليه(قال العالمة األلباين رمحه اهللا  - ٣
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ْعـت: من طريق ابن مسعان قَالَ ) ١١/٢٦٩" (احمللى"ابن حزم يف وهذا األثر ذكره   مسَِ
  .فذكره ...يـَُقوُلوَن  ُعَلَمائَِنا ِمنْ  رَِجاًال 

  .  عنه واإلمجاع على خالف ما نقلوخه مبهمون،و ابن مسعان قد كذب،وشي
أن ذلك مقتضى األصل يف وجوب الضمان على اجلـاين :  و مما استدلوا به قولهم

؛ ألنـــه موجـــب جنايـــة وبـــدل متلفـــة فكـــان عليـــه كســـائر املتلفـــات و اجلنايـــات ، وإمنـــا 
النيب صلى  ُخولف يف الثلث فصاعًدا ختفيفاً على اجلاين لكونه كثرياً جيحف به ، قال

الثلـــث ، "((الصـــحيحني"اهللا عليـــه وســـلم كمـــا يف حـــديث ســـعد رضـــي اهللا عنـــه يف 
  )).والثلث كبير

ـــة القـــول الثـــاني ـــحة فمـــا فوقهمـــا ، حـــديث  و حج و املوض العاقلـــة حتمـــل الســـن أن
ــاء (يف بعــض روايــات مســلم املغــرية رضــي اهللا عنــه  فقضــى بغــرة ، وجعلــه علــى أولي

  .)المرأة
ـــيس فيـــه أرش : قـــالوا  قيمتهـــا نصـــف عشـــر الديـــة ،و ال حتمـــل مـــا دون ذلـــك ألن ل
   .مقدر

أن ديـــة اجلنـــني ال حتملهـــا العاقلـــة إال إذا مـــات مـــع أمـــه مـــن : و أجيـــب عـــن هـــذا 
الضربة تكون ديتهما مجيعاً موجـب جنايـة تزيـد علـى الثلـث ، وإن ُسـلم وجوـا علـى 

  .دون ذلك ؛فألا دية آدمي كاملة 
مـا قالـه الشـافعي و عثمـان البيت؛حتميـل العاقلـة القليـل و الكثـري ، ألن  قربواأل� 

و من محل القليل محل الكثري ،كاجلاين يف العمد ، وإن كان القول األول ليس ببعيد 
   .و اهللا أعلمهو اختيار شيخ اإلسالم 

، و )٨/٧"(اإلشــــــــــــــــــــــــــراف"، و)٧/٧٧٧"(املغــــــــــــــــــــــــــين"، و)٥/٦٦" (املفهــــــــــــــــــــــــــم: "انظــــــــــــــــــــــــــر

  ).٢٠/٣٨٥" (جمموع الفتاوى"و ).٢٥/١٨٢"(اراإلستذك"
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�  �  �  
  :هل�ينقض�وضوء�الخاتن�بمس�ذكر�ا_ختون�؟�] ١٠[مسألة� �

ذهــب احلنابلــة و الشــافعية إىل أنــه يــنقض الوضــوء إذا مــس القلفــة الــيت تقطــع يف �
ـا مـن جلـ اخلتان قبل ـها بعـد القطـع فـال وضـوء عليـهقطعها ، ألكر ، وإن مسدة الـذ 

  .لزوال اإلسم واحلرمة 
إال أـم حكمـوا بنقضـان الوضـوء عنـد اتصـال  التفصـيل إىل هـذااملالكية وذهب  �

  .فال  مقروناً بلذة أما من غري هذاالذكر إذا كان 
 ذكـر مبـس اخلاتن وضوء ينتقض ال( ):١/٢٢٤"(الذخرية"يف وقال القرايف من املالكية

  . ياملالك بن العريبا هنحو بو .).املختون

هذه املسألة متفرعة عن مسألة مس ذكر الغري ،فمن ذهب مـنهم كاحلنابلـة و : قلت 
إىل نقضان الوضوء مبس ذكره قالوا بنقضان من مس ذكـر غـريه مـن بـاب  )١(الشافعية

  ).من مس الذكر فليتوضأ(أوىل و لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم

وهي شـاذة ،فيهـا مـروان بـن احلكـم و ) ١/٢١٦(هذه الرواية أخرجها النسائي :قلت 
  ).من مس ذكره(هو مطعون يف عدالته ، واحملفوظ 

انتقــاض الوضــوء مبــس ذكــره أحلــق بــه عــدم االنتقــاض إىل عــدم  )١(و مــن ذهــب مــنهم
  .مبس ذكر غريه 

                                                           
و هـــو مـــرِوٌي عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب ، وســـعد بـــن أيب وقـــاص، وابـــن عمـــر ، وابـــن عبـــاس ،وأيب هريـــرة ،  - ١

  .وعائشة ، هو قول سعيد بن املسيب ، وعطاء ،وعروة ، والزهري ، ومالك ،واألوزاعي وغريهم 
،و أثــر ســعد ،وابــن )١/١٩٤" (األوســط"ابــن املنــذر يف  -إال أثــر عائشــة رضــي اهللا عنهــا–وأخــرج هــذه اآلثــار 

رضــــي اهللا عــــنهم ففــــي = = عمــــر رضــــي اهللا عــــنهم صــــحيحان ، وأمــــا أثــــر عمــــر ،وابــــن عبــــاس ، وأيب هريــــرة 
  .لشيخنا حممد بن حزام حفظه اهللا )١/٢٣٤"(فتح العالم."أسانيدها ضعف 
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األدلــة جــاءت بالتنصــيص علــى ذكــر املــرء نفســه كمــا يف حــديث بســرة بنــت  :قــالوا 
 ذََكـــَرهُ  َمـــس  َمـــنْ  :(نهـــا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالصـــفوان رضـــي اهللا ع

  .يعود إىل املرء نفسه ) ذَكَره(،و الضمري يف قوله فـَْلَيتَـَوضأْ 
ن سواًء كان متصـًال أو فالصحيح عدم انتقاض وضوء اخلاتن إذا مس ذكر املختو �

     .قلفة أو احلشفة المنفصًال ،و وسواًء كانت 
التــــــــــــــــــاج ) "٢/٢٧٤"(التمهيــــــــــــــــــد"،و)٢/٣٧"(امــــــــــــــــــوع"، و)١/١٣٤"(غــــــــــــــــــينامل"انظــــــــــــــــــر 
  ).١/٢١٧" (حاشية البجريمي على اخلطيب"،)١/٤٣٤"(واإلكليل

�    �   �   
 ]: ١١[مسألة �

َ
رلة�ال�01تقطع�من�الختان�ن

ُ
  :؟� ةَس ِج هل�الغ

 ِيف  يقطــــع َمــــا َوِهــــي ةرلَــــالغُ ): ( ١/١٢٩"(الفقهيــــة القــــوانني"قــــال ابــــن جــــزي يف  �
ـــاناخلِْ   تـــدخل َأن َوَال  اْلُمَصـــلي حيملَهـــا َأن جيـــوز َفـــَال  َحـــيّ  مـــن تْ َعـــطِ قُ  ِألَنـَهـــا جنََِســـة َت

  .اهـ.)ِمنـُْهم جهال الناس بعض يـَْفَعله َوقد ِفيهِ  تدفن َأن َوَال  اْلَمْسِجد

، تجـهي و حيتبس فيكون مظنة التنجسالبول حيتقن فيها  القول بنجاستها كون :قلت
و السـمك و  ا قطعت من حي فالراجح أن ما قطع من حي ما عـدا اآلدمـي أما كو 

وشـــيخ ) ٢/٥٦٢"(امـــوع"نقـــل اإلمجـــاع علـــى ذلـــك النـــووي يف ، اجلـــراد فهـــو جنـــس

                                                                                                                                                                   
اس ، وعمـران بـن وهو قول علي ،وابن مسعود ، وحذيفة ، وعمار ، وحكاه ابن املنذر أيضـا عـن ابـن عبـ - ١

  .حصني ،و أيب الدرداء ، وربيعة ، والثوري وغريهم 
إال أثـر  -رضـي اهللا عـنهم-فهـي صـحيحة عـنهم) -١/١٦٤(أما ما جاء عـن الصـحابة أخرجهـا ابـن أيب شـيبة 

  .ففي إسناده ضعف  ، علي رضي اهللا عنه
نـه مـن طريـق احلسـن عنـه صحيح عنهم إال أثـر عمـران بـن حصـني فإ)٢٠٢-١/٢٠٠(أما ما حكاه ابن املنذر 

  ).١/٢٣٥"(فتح العالم. "،ومل يسمع منه 
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وقــــد وجــــد حــــالف لكنــــه شــــاذ كمــــا  )٢١/٩٨"(جممــــوع الفتــــاوى"اإلســــالم كمــــا يف
  ).١/٩٣"(اإلنصاف"يف

  .السمك و اَجلراد فالراجح فيه طهارته  أما العضو املنفصل من اآلدمي و� 
ــــَمكِ  ِمــــنْ  اْلُمَبــــانُ  اْلُعْضــــوُ  َوأَمــــا): (٢/٥٦٣"(امــــوع"قــــال النــــووي رمحــــه اهللا يف  الس 

  :َوْجَهانِ  ُكلَها َفِفيَها اْآلَدِمي  َوَمِشيَمةِ  َوظُُفرِهِ  َورِْجِلهِ  َكَيِدهِ  َواْآلَدِمي  َواجلَْرَادِ 
  .َكَمْيَتاَِا اْخلُرَاَسانِيونَ  َصحَحهُ  الِذي َوُهوَ  ارَتـَُهاَطهَ  َأَصحُهَما

َــــا َجنَاَســــتُـَها :َوالثــــاِين   ــــارَةِ  ُحيَْكــــمُ  ، َوِإمن  أَوْ  اْلِعرَاِقيــــونَ  َقطَــــعَ  ِحلُْرَمِتَها،َوَِــــَذا اجلُْْملَــــةِ  ِبَطَه
 َعلَـى اِالتـَفاقَ  الطيبِ  َأِيب  اْلَقاِضي نـَْقلُ  َكررَ َوتَ  َأْعَضائِهِ  َوَسائِرِ  اْآلَدِمي  َيدِ  ِيف  ُمجُْهوُرُهمْ 

 َعلَـى اِالتـَفـاقَ  -أَْيًضـا-اْلَقاِضـي َونـََقـلَ  َسَقَطتْ  أَوْ  ُقِطَعتْ  إَذا َوَغْريِهِ  السارِقِ  َيدِ  َجنَاَسةِ 
  .اهـ.)ذكرناه َكَما الطَهارَةُ  َوالصِحيحُ  اْآلَدِمي  َمِشيَمةِ  َجنَاَسةِ 
يبقـى علـى ألن الطاهر إذا فارقتـه املـوت  وهو مذهب احلنابلة،، و الصحيح و ه �

  .واهللا أعلم.طهارته ،فكذلك إذا فارقه عضو منه،فإنه طاهر
  . للعالمة ابن عثيمني رمحه اهللا) ١/٩٧"(شرح املمتع"انظر

�   �   �  
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  :\جرة�ع�ى�الختان: ا_بحث�\ول 

  : ع�ى�الختان�جرةحكم�أخذ�\  :]١[مسألة �

 اْخلَِتــــاِن، َعلَــــى اِالْســــِتْئَجارُ  َوَجيُــــوزُ ): (٥/٣٩٨"(املغــــين"بــــن قدامــــة رمحــــه اهللا يف قــــال ا
ـــْلَعةِ  َوَقْطـــعِ  َواْلُمـــَداَواِة، ـــهُ  ِخَالفًـــا؛ ِفيـــهِ  نـَْعَلـــمُ  َال . السِفيـــهِ  َمـــْأُذونٌ  إلَْيـــِه، ُحيَْتـــاجُ  ِفْعـــلٌ  َوِألَن 

  .اْلُمَباَحةِ  اْألَفْـَعالِ  رِ َكَسائِ  َعَلْيِه، اِالْسِتْئَجارُ  َفَجازَ  َشْرًعا،
  :رمحه اهللا برئاسة العالمة ابن باز-)١٥/١١٢(وقد سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء�

  اهللا؟ عند جزاء يل فهل. أجرا وآخذ الطهارة،: أي اخلتان، بعملية أقوم :٩سؤال 
  :فكان اجلواب مبا يلي 

 يف اخلتــان كــان ذاوإ األجــرة، أخــذ يف شــيء فــال بــه خــاص حمــل يف اخلتــان مت إذا �
 أجــره وأمــا رشــوة، تعتــرب ألــا األجــرة أخــذ جيــوز فــال الدولــة، حســاب علــى مستشــفى

 وبـاهللا. العمـل علـى لـه وبالباعـث قلبـه يف مبا أعلم هو سبحانه، اهللا إىل فهذا اهللا عند
  .اهـ).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق،

  
�   �   �  

  : أجرة�الختان�من�يدفع]: ٢[مسألة �

 السـيدِ  َعَلى جيَِبُ  : َواْلبَـَغِوي  ُحَسْنيٌ  اْلَقاِضي قَالَ ): (١/٣٠٥"(اموع"قال النووي يف
َنهُ  ُخيَليَ  أَوْ  َعْبَدهُ  َخيِْنتَ  َأنْ   اْلَعْبـدُ  َكـانَ  فَـِإنْ  اْلَقاِضي قَالَ : نـَْفَسهُ  بِهِ  لََيْخِنتَ  َوبـَْنيَ َكْسِبهِ  بـَيـْ

ـــبَ  َأنْ  َويـَْنَبغِـــي َنظَــرٌ  ِفيـــهِ  قَالَـــهُ  الــِذي َوَهـــَذا: اْلَمـــالِ  بـَْيــتِ  ِيف  ِخَتانِـــهِ  َرةُ فَـــُأجْ  َزِمنًــا  َعلَـــى جيَِ
  َكالنـَفَقةِ  السيدِ 
   اهـ.)َأْعَلمُ  نـََفَقُتُه َواَللهُ  َعَلْيهِ  ِمنْ  فـََعَلى له َيُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  َمالِهِ  ِيف  الطْفلِ  ِخَتانِ  ُأْجَرةُ : فـَْرٌع 

�   �   �  
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ان�\وrد�؟]: ٣[مسألة �
َ
 :هل�يجوز�جمع�ا_ال��لِخت

  :ئاسة العالمة ابن باز رمحه اهللابر )٥/١٣٣(سئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء 
 علمـا مبلغًـا لـه وجيمعـون النـاس وجيتمـع يعلنون أبناءهم يطهروا أن أرادوا إذا :٢ سؤال

  :ال؟ أم مشروع اهذ هل طهور يف املال مجع كيف لكن سنة الطهور أن
  :فكان اجلواب كالتايل

  :وصحبه،وبعد وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هللا احلمد �
 النقـود مجـع واعتيـاد وسـلم عليـه اهللا صـلى النـيب إليها أرشد اليت الفطرة سنن من اخلتان

  .بدعة والتزامه ذلك يف
  .اهـ).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، وباهللا
وغالـــب مـــن تصـــدر مـــنهم هـــذه األفعـــال أصـــحاب اجلمعيـــات، بـــل تعتـــرب مـــن : قلـــت

اخلتــان (و الغــرض هــو التســول و االحتيــال  حتــت شــعار  -زعمــوا-بنــودهم ونشــاطام
  .واهللا املستعان) اجلماعي

  
�   �    �  
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  )١(حكم�صنع�طعام�الختان: ا_بحث�الثاني

  
  :اختلف فيه على ثالثة أقوال  �
• �-�./�0(�
،و هو مذهب أيب حنيفة وأصحابه، وهـو وجـه عنـد احلنابلـة ، א�23ل�

 والشافعية 

                                                           
حتفــــــــة "كمــــــــا ذلــــــــك ابــــــــن القــــــــيم يف )الغــــــــديرة(،ويســــــــمى أيضــــــــاً )اإلعــــــــذار(ويســـــــمى طعــــــــام اخلتــــــــان  - ١

  .و اهللا أعلم)٧٦/ص"(املودود
ـــاِفِعي  َوَقـــالَ ): (٩/١٩٧"(الفـــتح"وقـــد يســـمي طعـــام اخلتـــان وليمـــًة ،قـــال احلـــافظ يف  � تـََقـــعُ  :َأْصـــَحابُهُ وَ  الش 

طْـَالقِ  ِعْنـدَ  اْسـِتْعَماُهلَا اْألَْشـَهرَ  َلِكن  َوَغْريِِمهَا ِخَتانٍ  أَوْ  ِنَكاحٍ  ِمنْ  َحاِدثٍ  ِلُسُرورٍ  تـُتَخذُ  َدْعَوةٍ  ُكل  َعَلى اْلَولِيَمةُ   اْإلِ
  . اهـ )َذِلكَ  وُ َوحنَْ  اْخلَِتانِ  َولِيَمةُ  فـَيُـَقالُ  َغْريِهِ  ِيف  َوتـَُقيدَ  النَكاحِ  ِيف 
   :���د�� �

  :َكاَنْت اْلَعَرُب ُتَسمي الطَعاَم الِذي يُْطِعُمُه الرُجلُ و 
  .ُوِلَد َلُه َمْوُلودٌ إذا :  طََعاَم اْلُخْرسِ 
ْعَذارِ    .َقْد أَْعَذَر َعَلى َوَلِدهِ : ْخلَِتاِن ، يـَُقوُلونَ و هو طعام ا:  طََعاَم اْإلِ
  . ، َأْي ِمَن اْلوَْكرِ : بـََىن الرُجُل َدارًا أَِو اْشتَـرَاَها فََأْطَعَم ِقيلَ  اإذ: طََعاُم اْلوَِكيَرةِ 
  . ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفرٍ : طََعاُم النِقيَعةِ 

  . طََعاُم اْلَمْأمتَِ وهو : طََعاُم اْلَهِضيَمةِ 
ْعَوةِ وهو : طََعاُم اْلَمْأُدبَةِ  طََعاُم الد .  
  .وهو طعام الضيف :طعام القرئ
  .وهو طعام الزائر :  طعام التحفة

  ).٧٦/ص"(حتفة املودود"، )٨/١٨"(مشكل اآلثار"انظر .الذبح عن املولود يوم سابعه  :العقيقة
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ْعَوةِ  َفُحْكمُ ): (٧/٢٨٦"(املغين"قال ابن قدامة يف � َعَواتِ  َوَسـائِرِ  لِْلِختَـانِ  الدَغـْريِ  الـد 
َجابَــــةُ  الطَعــــاِم، إْطَعــــامِ  ِمــــنْ  ِفيَهــــا ِلَمــــا ُمْســــَتَحبٌة؛ أَنـَهــــا اْلَولِيَمــــةِ  َهــــا َواْإلِ ــــرُ  ُمْســــَتَحبةٌ  إلَيـْ  َغيـْ
، َماِلٍك، قـَْولُ  َوَهَذا.َواِجَبةٍ  اِفِعياهـ).َوَأْصَحابِهِ  َحِنيَفةَ  َوَأِيب  َوالش.  
• 4�55
و هــو وجــه لكيــة ، وأصـح مــذهب عنــد احلنابلـة وهـو مــذهب املا،�2אزא�2553ل�

  عند الشافعية 
 .ورواية عن أمحد وهو قول لبعض املالكية ، ، א�23ل�
����א�8 •
 

�    �  �  
  :أدلة�\قوال�الث4ثة�

  :أدلة�القائل�ن�باrستحباب

 ؟ هو ما:  قال دفًا أو صوتا سمع إذا كان(:اخلطاب بن عمربأثر  :استدلوا  �
  ).صمت ، ختان أو عرس :قالوا فإذا

ـــــــت ـــــــرزاق يفأخرجـــــــه  :قل ـــــــد ال البيهقـــــــي -مـــــــن طريقـــــــه و-)١١/٥"(مصـــــــنفه"عب
  .طريق أيوب عن ابن سرين بهمن  )٧/٤٧٣"(سننه"يف

، وابــــــــــــــن أيب شــــــــــــــيبة )١/١٧٣"(ســــــــــــــننه"و أخرجــــــــــــــه ســــــــــــــعيد بــــــــــــــن منصــــــــــــــور يف
مــن طريــق أيــوب عــن ابــن ) ٥/٤١٥"(تارخيــه"و اخلطيــب يف، ) ١/٤٩٥"(مصــنفه"يف

 َوَسـَألَ  ، أَْنَكـَرهُ  َصـْوتًا َسـِمعَ  ِإَذا َكـانَ  َعْنـهُ  اللـهُ  َرِضـيَ  ُعَمـرَ  َأن  نـُبْئـتُ (سرين بلفظ 
  )..َأقـَرهُ  ِخَتانٌ  َأوْ  ُعْرسٌ :  ِقيلَ  فَِإنْ  َعْنهُ 

لالنقطـاع احلاصـل بـني حممـد بـن سـرين و عمـر رضـي اهللا عنـه  سـنده ضـعيف :قلت
  .فإنه مل يسمع منه 
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، والبوصـريي )٣/٣٧٠"(املطالـب العاليـة"و لكن لألثر طريق تقويه أوردها احلافظ يف 
ثـََنا: قــال مــن روايــة ُمَســددٌ ) ٤/٩٤"(إحتــاف اخلــرية"يف ـادٌ  َحــدابــن َعــنِ  وبيــأ َعــنْ  َمحـ 

ــِإَذا َفــزِعَ  َصــْوتًا َســِمعَ  ِإَذا َكــانَ : َعْنــه اهللا َرِضــيَ  عمــر أن قــال عمــر ــانٌ  ِقيــلَ  َف  َأوْ  ِخَت
  .َسَكتَ  ُعْرسٌ 

  . هذه الطريق صحيحةف
ــانَ  أَنــهُ  :بلفــظ ) ٤/٣٧٩"(تلخــيص احلبــري"و أورده احلــافظ يف  ــِمعَ  إَذا َك ــدف  َس  ال

َرُهَما َكانَ  َوِإنْ  َسَكَت، اْلِخَتانِ  َأوْ  النَكاحِ  ِفي َكانَ  فَِإَذا َث،بـَعَ    . بِالدرةِ  َعِملَ  َغيـْ
 ِخَتـــانِ  َعَلـــى ُيْطِعـــمُ  َكـــانَ  هأنـــ: -رضـــي اهللا عنهمـــا-ُعَمـــرَ  نُ ابـــبـــأثر  :واســـتدلوا  �

َيانِ     .الصبـْ
 )٢/٧٨٥( "العيـــال"يفوابــن أيب الــدنيا ،)٣/٥٦١"(مصـــنفه"أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف

  .نَاِفٍع به َعنْ  لَْيٍث، َعنْ  َجرِيٌر،من طريق 

   . )ضعيف(من أجل ليث وهو ابن أيب سليم وسنده ضعيف :قلت
 ُمْسـِلٍم، بْـنُ  من طريق اْلَولِيـدُ ) ٢/٧٨٦"(العيال" ابن أيب الدنيا يف  وله طريق أخرجها

ــنِ  َســِعيدِ  َعــنْ  ــدِ  ْب ــِز، َعْب ــالَ  َمْكُحــوًال  َأن  اْلَعزِي ــاِفعٍ  َق ــنُ  َكــانَ : لَِن ــرَ  اْب ــَوةَ  ُيِجيــبُ  ُعَم  َدْع
  .»نـََعمْ «: قَالَ  َطَعاِمِه؟ ِإَلى اْلِخَتانِ  َصاِحبِ 

إال أنه قابل لتحسـني . ، فيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلسسنده ضعيف :قلت 
  .الطريقني  مبجموع

 :رضي اهللا عنه و استدلوا بأثر واثلة بن األسقع   •
ثـََنا ُرَشــْيٍد، بْــنِ  َداُودَ  َعــنْ  قــال ُحــدْثتُ )٢/٧٩٠"(العيــال"أيب الــدنيا يف ابــنأخرجــه  َحــد 
 اْألَْسـَقِع؟ بْـنَ  َواثِلَـةَ  رَأَيْـتَ  َهـلْ : يَزِيـدَ  بْـنَ  اللـهِ  َعْبـدَ  َسـأَْلتُ : قَـالَ  الرقـي، ُحمَمدٍ  ْبنُ  ِعَياضُ 



 
١٩٠ 

 ِبِســْبَتةٍ  ُمــْؤَتِزرًا وََكــانَ  النــاسَ  َوَدَعــا َطَعاًمــا َصــَنعَ  ِحــينَ  اْبِنــهِ  ِخَتــانِ  ِفــي َكــانَ  نـََعــمْ : قَــالَ 
 بَـاَركَ  اَشـَربُوا: َويـَُقـولُ  النـاسَ  َيْسِقيهِ  الثـُلثِ  َعَلى ِطَالءٌ  ِفيِهَما ُصَراِحيَتانِ  َمَعهُ  َغِليَظةٍ 

  . ِفيُكمْ  اللهُ 

  .جلهالة شيخ ابن أيب الدنيا .سنده ضعيف: قلت 
  

�   �   �  
ة�الق

َّ
  : ائل�ن�بالجواز�أدل

و  )فـــأقره(ألنـــه كمـــا جـــاء يف األثـــر  ،املتقـــدم اســـتدلوا بـــأثر عمـــر رضـــي اهللا عنـــه��
    .وهذه العبارات يستفاد منها اجلواز وليس االستحباب )صمت(، ) سكت(

  . حىت يأيت صارف اإلباحة اإلباحة  عاداتبأن األصل يف ال: استدلوا  �
ادات ، مــــا اعتــــاد النــــاس مــــن املآكــــل ، العــــ: (قــــال العالمــــة الســــعدي رحمــــه اهللا 

ســـائر التصـــرفات واملشـــارب، وأصـــناف املالبـــس، والـــذهاب ، واـــيء ، والكـــالم ، و 
رم منهـــا إال مـــا حرمـــه اهللا ورســـوله، إمـــا بـــنٍص صـــريح، أو يـــدخل يف املعتـــادة ، فـــال حيـــ

قواعــد شـرح منظومــة ال."اهـــ.)عمـوم ، أو قيــاس صـحيح ، وإال فســائر العــادات حـالل
  ".الفقهية

  .فقالوا األصل في هذا الطعام اإلباحة و اإلذن حتى يأتي ما يصرفه عن ذلك 
   

�   �   �  
  

ة�القائل�ن�بالكراهة�
َّ
  : أدل



 
١٩١ 

 ِختَــاٍن ، ِإَىل  اْلَعــاصِ  َأِيب  بْــنُ  ُعْثَمــانُ  ُدِعــيَ : قَــالَ  احلََْســِن، َعــنِ  جـاءمبــا :اســتدلوا �
 اللـهِ  َرُسـولِ  َعْهـدِ  َعلَـى اْلِختَـانَ  نَـْأِتي َال  ُكنـا ِإنا«: فـََقالَ  َلُه، َفِقيلَ  جيُِيَب، َأنْ  فََأَىب 

  .»َلهُ  نُْدَعى َوَال  َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى

كمـــــا يف إحتـــــاف -،و أيب يعلـــــى)٢٩/٤٣٦"(مســـــنده"أخرجـــــه أمحـــــد يف  :قلـــــت 
رقـــم " (الكبـــري"لطـــرباين يفا،و )٢/٤٩٠"(مســـنده" يفالرويـــاين و،-)٤/١٣٥(اخلـــرية

 ، وأيب القاســــم البغــــوي يف)٣٠٣٣رقــــم"(مشــــكل اآلثــــار"الطحــــاوي يف،و )٨٣٨١
كلهم من طريق ابن إسحاق عن عبيد اهللا بـن طلحـة   )٤/٣٥٠"(معجم الصحابة"

  بن كريز عن احلسن به 

و بقيـة رجالـه ثقـات إال عبيـد اهللا بـن  ،، لعنعنة ابـن إسـحاق سنده ضعيف :قلت 
،وقـال " ثقاته"قه العجلي ، وذكره ابن حبان يفطلحة بن كريز ،روى عنه مجع و وث

  .١)مقبول" (التقريب"احلافظ يف
رضي اهللا  اختلف يف مساع احلسن البصري من عثمان بن أيب عاص قد إال أنه �
، )١/١٣٠"(-بروايـة ابـن حمـرز-)٢(تارخيـه"ابـن معـني يف، فأثبت مساعه كل مـن  عنه

نصــــــــــب "كمــــــــــا يف-"مســــــــــنده"يف،و البــــــــــزار )٥١/ص"(عللــــــــــه"وابــــــــــن املــــــــــديين يف
، والعــالء مغلطــاي )٣/١٠٣٥"(االســتيعاب" ، وابــن عبــد الــرب يف -)١/٩٠"(الرايــة

  ).٩/١٦٠"(اإلكمال"يف

                                                           
 وھذا اصط�ح  - ١

  .اهـ)صيقال إنه رأى عثمان بن أيب العا (بصيغة التمريص )٤٢٥٧رقم("رواية الدروي"ويف  - ٢
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، واحلـــافظ املـــزي )٦٢٤رقـــم"(مســـتدركه"يف )١(و نفـــى مساعـــه عنـــه كـــل مـــن احلـــاكم
 وهــو تــرجيح الشــيخ األلبــاين يف.)٣()٢/٢٦٤"(ذيبــه"، واحلــافظ يف  )٢("ذيبــه"يف
  ).-٢/٤٣٦"(ضعيف أيب داود" )٣/٣٠٨( "لضعيفةا"

   .)٤(و الصواب مع من أثبت مساعه �

                                                           
 ).١/٩١٤"(ماجة شرح ابن"وأقره العالء مغلطاي يف - ١
 .اهـ ) قيل مل يسمع منه(بصيغة التمريض  - ٢
 ).١٠/٦٩٢"(إحتاف اخلرية"، )١/٣٠٣"(التلخيص" - ٣
حــدثنا : حــدثنا أبـو داود قــال: قــال حـدثين أيب قــال) ١٧٣٢رقــم"(العلـل"ملـا أخرجــه عبـد اهللا بــن أمحــد يف  - ٤

  .كان له بيتكنا ندخل على عثمان بن أبي العاص، و : أبو عامر عن احلسن قال
مسعــت احلســن : حــدثنا حــزم قــال: حــدثنا عبــد الصــمد قــال: حــدثين أيب قــال: قــال عبــد اهللا بــن أمحــد  و� 

عثمـان بـن : فقال له عبـد اهللا بـن بريـدة مـن أخبـرك بهـذا يـا أبـا سـعيد؟ فقـال :قال، يقول، وحدث حبديث
  ).٤٥٤٠رقم"(العلل."ثقة واهللا: قال.  أبي العاص

يعنــي عثمــان -مــا رأينــا أفضــل منــه : وكــان احلســن يقــول: حــدثنا ســفيان قــال: قــال حــدثين أيب: قــال  و �
  ).١٥٥٠رقم"(العلل."-بن أبي العاصا

 ثنــا إمساعيــل بــن موســى حــدثنا: -)٩/١٦١"(اإلكمــال"كمــا يف-خيثمــة أيب البــن" البصــرة تــاريخ" و يف  �
  .اهللا عبد أبا يا: رجل له فقال العاص، أبي بن عثمان على دخلنا: قال احلسن ثنا فضالة بن مبارك
 نــا زريــع بــن يزيــد نــا علــي بــن[  ]  حــدثنا:)١٨٠٦رقــم "(الصــحابة معجــم"و قــال أبــو القاســم البغــوي يف  �
 فيـه مـن المـاء يمـج عرفـة يوم صائماً  العاص أبي بن عثمان رأيت: قـال احلسن عن قتادة عن عروبة أيب ابن

  .مجاً 
" الســري"،و)٦/١٢٣"(ــذيب الكمــال" .العــاص أبــي بــن عثمــان علــى دخلــت: احلســن عــن أيــوب وقـال� 

  .و يف هذا احلالة يقدم املثبت على النايف .)٤/٥٦٩(
  
 



 
١٩٣ 

اْلَعطـــــــــاِر عنـــــــــد الطـــــــــرباين  َمحْـــــــــَزةَ  وقـــــــــد تـــــــــابع ابـــــــــن إســـــــــحاق كـــــــــل مـــــــــن َأِيب  �
ــنُ  ُعَمــرُ مــن طريــق )٩/٥٧"(الكبــري"يف  َعــنِ  اْلَعطــاِر، َمحْــَزةَ  َأِيب  َعــنْ  اْلَمــاِزِين، َســْهلٍ  ْب

   .بنحوه  احلََْسنِ 

ضـعفه ، وثقـه ابـن حبـان و اْلَمـاِزِين  َسـْهلٍ  بْـنُ  ، فيـه ُعَمـرُ  ضـعيففيـه سـنده  :قلت
  ).٣/١٧٠"(الضعفاء" .العقيلي

ألجــل صــدوق ،تكلــم فيــه مــن (بيــع األبَلــي و أبــو محــزة العطــار هــو إســحاق بــن الر  
  " .التقريب".)القدر
إحتــــــــاف "ا يفكمــــــــ-أيب يعلــــــــى  َأْشــــــــَعُث بــــــــن ُســــــــوار عنــــــــد تابعــــــــه أيضــــــــاً  و�

 ثنـــا ُغـــرَاٍب، بْـــنُ  َعِلـــي  ثنـــا :اْلُمَغلـــِس قـــال بْـــنُ  مـــن طريـــق ُجَبـــارَةُ  -)٤/١٣٥"(اخلـــرية
ــا َطَعــاٍم، ِإلَــى ُدِعــيَ  أَنــهُ  اْلَعــاصِ  َأِيب  بْــنِ  ُعْثَمــانَ  احلََْســِن َعــنْ  َعــنِ  َأْشــَعُث، َجــاءَ  فـََلم 

 ُدِعيـتُ  َمـا َشـْيءٌ  َهـَذا: َوقَـالَ  يَْأُكلْ  َوَلمْ  فـََقامَ . َجارِيَةٍ  ِخَتانُ : قَاُلوا َهَذا؟ َما: قَالَ 
  . - َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى - اللهِ  َرُسولِ  َعْهدِ  ِفي ِإلَْيهِ 

  ".ذيب التهذيب). "مرتوك( اْلُمَغلسِ  ْبنُ  ،فيه ُجَبارَةُ سنده ضعيف جًدا : قلت 
  . ،و اهللا أعلم بمحموع هذه الطرق يحسنفاألثر 

  ).٥/١٤٢(و هو اختيار اللجنة الدائمة.و الراجح القول الثاني : قلت
  

�     �    �  
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 :حكم�الحضور�إpى�طعام�الختان�]: ٢[مسألة�� 

و هذه املسألة متفرعة مما قبلها ، فمن استحب صـنع طعـام اخلتـان قـال باسـتحباب 
  احلضــور هلــا ومــن قــال بــاجلواز ذهــب إىل جــواز احلضــور ، ومــن كــره ذلــك ذهــب إىل

  .كراهة احلضور 
الـــدعوة مطلًقـــا ، ويـــدخل يف ذلـــك إجيابـــة  تلبيـــةوجـــوب ن ذهـــب إىل مـــومـــنم  �

ية بعـض الشـافعقـول  الظاهرية ، و الدعوة إىل طعام اخلتان، وهذا القول هو مذهب
 )١(ونسـبه ابـن حـزم رجحه الشوكاين ،،وعبيد اهللا بن احلسن العنربي قاضي البصرة، 

  .جلمهور الصحابة والتابعني
ـــْولُ  أَنـــهُ  َحـــْزمٍ  بـــن َوزعـــم:( بقولـــه  )٩/٢٤٧"(الفـــتح"احلـــافظ يف )٢(وتعقبـــه  ُمجُْهـــورِ  قـَ

ـــَحابَةِ  ـــاِبِعنيَ  الصـــرُ  َوالت ـــهِ  َويـَُعك ـــا َعَلْي ـــنِ  ُعْثَمـــانَ  َعـــنْ  نـََقْلنَـــاهُ  َم ـــاصِ  َأِيب  ْب ـــوَ  اْلَع  ِمـــنْ  َوُه
  .اهـ.)َهلَا يُْدَعى َيُكنْ  ملَْ  انِ اْخلِتَ  َولِيَمةِ  ِيف  قَالَ  أَنهُ  الصَحابَةِ  َمَشاِهريِ 

  . عوة مطلقاً األدلة الوادرة يف إجابة الدّ أخًذا بعموم منهم هذا و � 
 لهـا يـدعى الوليمـة طعـام الطعام شر: ( فمن ذلك حديث أيب هريرة رضي هللا عنه

 عليه اهللا صلى ورسوله اهللا عصى فقد الدعوة ترك ومن الفقراء، ويترك األغنياء
  ).وسلم
الالم لبيـان فـ )فقـد عصـى اهللا ورسـوله و من ترك الـدعوة(وجه الداللة قولـه : قالوا

  .داخل حتت هذا الوعيددعوة ُدِعي املرء إليها  إجابة أي ترك :اجلنس أي

                                                           
 ).-٩/٢٣"(احمللى" - ١
وادعـــى ابـــن حـــزم أنـــه قـــول مجهـــور الصـــحابة : (بقولـــه ) ٧/٧٧"(وتعقبـــه أيضـــاً العراقـــي يف طـــرح التثريـــب - ٢

 .اهـ.)والتابعني ويف ذلك نظر
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: بقولــــه ) ٩/٢٤٥"(الفــــتح"وقــــد تعقــــب هــــذا االســــتدالل احلــــافظ ابــــن حجــــر يف 
مَ  َأن  َيْظَهــرُ  َوالــِذي( ْعَوةِ  ِيف  الــال ًال  اْلَمــْذُكورَةِ  اْلَولِيَمــةِ  ِمــنَ  َعْهــدِ لِلْ  الــدمَ  َوَقــدْ  أَوتـََقــد  َأن 

  .اهـ). تـَُقيدُ  فَِإنـَها اْلَوَالِئمِ  َسائِرِ  ِخبَِالفِ  اْلُعْرسِ  َطَعامِ  َعَلى محَُِلتْ  أُْطِلَقتْ  ِإَذا اْلَولِيَمةَ 
 الَ قَـــ " الصـــحيحني"حبـــديث ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا يف-أيًضـــا-واســـتدلوا �

ــدْعَوةَ  َهــِذهِ  َأِجيبُــوا«: َوَســلمَ  َعَلْيــهِ  اهللاُ  َصــلى اهللاِ  َرُســولُ  : قَــالَ  ،»َلَهــا ُدِعيــُتمْ  ِإَذا ال
 َوُهــوَ  َويَْأتِيَهــا اْلُعــْرِس، َوَغْيــرِ  اْلُعــْرِس، ِفــي الــدْعَوةَ  يَــْأِتي ُعَمــرَ  بْــنُ  اهللاِ  َعْبــدُ  وََكــانَ «

  .»َصاِئمٌ 
  .»َنْحَوهُ  َأوْ  َكانَ  ُعْرًسا فـَْلُيِجبْ  َأَخاُه، َأَحدُُكمْ  َدَعا ِإَذا«:)١(وعند مسلم بلفظ

  .»فـَْلُيِجبْ  َنْحِوِه، َأوْ  ُعْرسٍ  ِإَلى ُدِعيَ  َمنْ «:و يف لفظ آخر
مـر علـى وجـه الداللـة أنـه أمـر بإجابـة الـدعوة سـواء كـان عرسـاً أو غـريه ، واأل: قالوا 

  .الوجوب حىت يأيت صارف
مُ  َوَهـِذهِ : (بقولــه ) ٩/٢٤٦"(لفـتحا"و تعقبـه احلــافظ يف لِْلَعْهــدِ  َتُكــونَ  َأنْ  َحيَْتِمـلُ  الــال 

 اْلَولِيَمـةِ  ِإلَـى َأَحـدُُكمْ  ُدِعيَ  ِإَذا(اْألُْخَرى  ُعَمرَ  بن رَِوايَة َويـَُؤيُدهُ  اْلُعْرسِ  َولِيَمةُ  َواْلُمرَادُ 
ْلَيْأتَِها  َعَلى بـَْعِضَها َمحْلُ  َوأَْمَكنَ  أَْلَفاظُهُ  تـََعدَدتْ  ِإَذا اْلَواِحدَ  احلَِْديثَ  َأن  تـََقررَ  َوَقدْ  )فـَ
م تكــون َأن َوْحيَتمــل َذلِــك تعــني بـَْعــضٍ  ــِذي َوُهــوَ  للعمــوم الــالاْحلَــِديثِ  رَاِوي َفِهَمــهُ  ال 
ْعَوةَ  يَْأِيت  َفَكانَ  ها) .َولَِغْريِِه  لِْلُعْرسِ  الد.  

  )َنْحَوهُ  وْ أَ  َكانَ  ُعْرًسا فـَْلُيِجبْ (أما رواية
 َكـَالمِ  ِمـنْ  َيُكـونَ  َأنْ  َحيَْتِمـلُ  َوقَـدْ ( ):٢٧-٨/٢٥"(ل اآلثـارمشـك"الطحـاوي يفقال 
 َعــنْ  َمجَاَعــةٌ  َهــَذا ُعَمــرَ  اْبــنِ  َحــِديثَ  َرَوى َوَقــدْ ،  اْحلَــِديثـَْنيِ  َهــَذْينِ  ُرَواةِ  ِمــنْ  بـَْعــَدهُ  َمــنْ 

                                                           
 ).١٤٢٩(رقم  - ١
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ُهمْ  اْلُعـْرسِ  ِخـَالفُ  ُهـوَ  الـِذي اْلَمْعـَىن  َهـَذا ذِْكـرِ  ِبغَـْريِ  نَاِفعٍ   اْلُعَمـرِي  ُحمَمـدٍ  بْـنُ  ُعَمـرُ  ِمـنـْ
...  

  .)فََأِجيُبوا ُدِعيُتمْ  إَذا(:مث ساق إسناده إليه بلفظ
ُهَمـا اهللاُ  َرِضـيَ  ُعَمـرَ  ابْـنِ  َعـنِ  نَـاِفٍع، ُعْقَبَة َعـنْ  ْبنُ  سناده إىل ُموَسىساق إو  مثلـه  َعنـْ
.  

ـــْختِ  أَيـــوبُ  إىل و ســـاق إســـناده َعـــنْ الس ُهَمـــا اهللاُ  َرِضـــيَ  ُعَمـــرَ  ابْـــنِ  َعـــنِ  نَـــاِفٍع، َياِين  َعنـْ
  .)ُدِعيُتمْ  إَذا الدْعَوةَ  ائْـُتوا(:مرفوعاً بلفظ 

ْعَوةُ  تِْلكَ  َتُكونَ  َأنْ  فَاْحَتَملَ  :(مث قال رمحه اهللا ْعَوةُ  ِهيَ  اْآلثَارِ  َهِذهِ  ِيف  اْلُمرَاَدةُ  الد الد 
 يَـُدل  َشـْيءٌ  ُرِويَ  َهـلْ  فـََنَظْرنَـا َختَْتلِـفَ  َوَال  اْآلثَارُ  َهِذهِ  فـََتتِفقَ  اْألَُولِ  ارِ اْآلثَ  ِيف  اْلَمْذُكورَةُ 

ْعَوةُ  تِْلكَ  أَنـَها َعَلى ذََكْرنَا؟ َكَما الد...  
ُهَمـا اهللاُ  َرِضـيَ  ُعَمرَ  مث ساق إسناده إىل اْبنِ   مَ َوَسـل  َعَلْيـهِ  اللـهُ  َصـلى اهللاِ  َرُسـولَ  َأن  َعنـْ

ْلَيْأتَِها اْلَولِيَمةِ  إَلى َأَحدُُكمْ  ُدِعيَ  إَذا(: قَالَ    .)فـَ
َ :قــال رمحــه اهللامث  اْحلَــِديثُ  َهــَذا فـَبَـــني  ــِذي َأنــِيت  اْألَْطِعَمــةِ  ِمــنَ  إتْـَيانـُـهُ  جيَِــبُ  اليُــْدَعى ال 

َها   . اهـ).اْلَولِيَمةُ  ِهيَ  َهِذهِ  ُعَمرَ  اْبنِ  َأَحاِديثِ  ِيف  إلَيـْ

العرس فواجب حضورها إال لعذر  والراجح إباحة حضورها ماعدا وليمة :قلت  
  .شرعي
: الــــذِخريَةِ  َجــــاِمعِ  ِيف  َوقَــــالَ ): (٤/٣"(مواهــــب اجلليــــل"قــــال الــــرعيين املــــالكي يف �

َماتِ  َصاِحبُ  قَالَ  ُمث  اْلَوَالِئمِ  ِمنْ  يـُْؤَتى ِفيَما َمْسأََلةٌ  أَْقَسامٍ  َمخَْسةُ  ِهيَ : اْلُمَقد :  
َجابَةِ  َواِجَبةُ  � َها :اْإلِ   .النَكاحِ  َولِيَمةُ  َوِهيَ  إلَيـْ
َجابَةِ  َوُمْسَتَحبةُ  �    لِْلِوَدادِ  لِْلِجريَانِ  يـُْعَملُ  الطَعامُ  َوِهيَ  اْلَمْأُدبَةُ  َوِهيَ  :اْإلِ
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َجابَـــةِ  َوُمَباَحـــةُ  �  لِْلَمْولُـــودِ  اْلَعِقيَقـــةِ كَ  َمـــْذُمومٍ  َقْصـــدٍ  َغـــْريِ  ِمـــنْ  تـُْعَمـــلُ  الـــِيت  َوِهـــيَ  : اْإلِ
ْعـَذارِ  لِلنـَفـاسِ  َواْخلَـْرسِ  الدارِ  لِِبَناءِ  َواْلوَِكريَةِ  السَفرِ  ِمنْ  لِْلَقاِدمِ  َوالنِقيَعةِ   َوَحنْـوِ  لِْلِختَـانِ  َواْإلِ

  .َذِلكَ 
 َواْهلَْيئَـاِت؛ اْلَفْضـلِ  لُ َأهْ  ِسيَما َال  َواْلَمْحَمَدةُ  اْلَفْخرُ  بِهِ  يـُْقَصدُ  َما َوُهوَ  : َوَمْكُروهٌ  � 

 َأَحـدٍ  َقْصـَعةِ  ِيف  يَـَدهُ  َأَحـدٌ  َوَضـعَ  َمـا ِقيـلَ  َوقَـدْ  اْهلَْيئَـةَ  َخيْـرِقُ  َذِلكَ  ِمْثلِ  إَجابَةَ  ِألَن  إال  َذل 
  .َلهُ 

َجابَـــةِ  َوُمَحرَمـــةُ  �  َكَأَحـــدِ  يِتـــهِ َهدِ  قـَبُـــولَ  َعَلْيـــهِ  َحيْـــُرمُ  ِلَمـــنْ  الرُجـــلُ  يـَْفَعلُـــهُ  َمـــا َوُهـــوَ  :اْإلِ
  .اهـ ).انـْتَـَهى لِْلَقاِضي، اخلَْْصَمْنيِ 

ـــار"قـــال الطحـــاوي يفو  ـــالَ ) : (٨/٣٠"(مشـــكل اآلث ـــَك َأن الـــِذي َكـــانُوا : َق ـــَدل َذِل َف
يَْأتُونَـُه يُْدَعْوَن إلَْيِه ِمَن اْألَْطِعَمِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلَم َفَمـا َكـانُوا 
َـا ُهـَو َخـاص ِمـَن اْألَْطِعَمـِة َال َعلَـى ُكـل اْألَْطِعَمـِة  ـا  ، َعَلى ُوُجـوِب إتْـَيانِـِه َعلَـْيِهْم إمن َوَلم

ــا َكــاَن َمــا ِســَواُه ، َكــاَن َطَعــاُم اْلَولِيَمــِة َمــْأُمورًا بِــِه َكــاَن َمــْن ُدِعــَي إلَْيــِه َمــْأُمورًا بِِإتْـَيانِــِه  َوَلم
َر َمْأُموٍر بِِه ِمَن  َر َمْأُموٍر بِِإتْـَيانِهِ ، اْألَْطِعَمِة َغيـْ   .اهـ).َكاَن َغيـْ
  

�   �   �  
    : النبوي �حكم�Uحتفال�بالختان�مع�ا_ولد]: ٢[مسألة��

ـــة يف املغـــرب العـــريب اإلســـالمي-و بشـــيء كبـــري  بـــني النـــاسقـــد انتشـــر  � وخاص- 
 -علـــى صـــاحبه الصـــالة والســـالم-بـــوياملولـــد الن يصـــادفحـــىت تـــأخري ختـــان األوالد 

  .يف ذلك اليوم  !قاصدين بذلك اجلمع بني اإلحتفالني و بعضهم يفعله طلباً للربكة
ســنة و مل جيــر عليهــا عمـــل ال  و هــذا مــن البــدع الــيت لــيس هلــا مســتند مــن كتــاب و

  .األسالف رضوان اهللا عنهم 
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   :م ابن باز رمحه اهللابرئاسة اإلما)٥/١٣٣(اللجنة الدائمة لإلفتاءسئلت و قد 
االحتفـــال باخلتــان جـــرت العـــادة عنـــد الـــبعض للقيـــام بعمليـــة اخلتـــان يـــوم :١٢ســـؤال 

املولد النبوي الشريف ويقومون بالذبائح واستدعاء عدة عائالت ويقومون بعد اخلتان 
  .بتقدمي النقود إىل الطفل هل هناك طريقة خاصة لالحتفال بعملية اخلتان؟

  :يفكان اجلواب كما يل
  .اخلتان من سنن الفطرة اليت أرشد إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم :أوالً 
وجعــل الختــان يــوم المولــد النبــوي مــع لــيس للختــان يف اإلســالم احتفــال،  :ثانيــاً 

 مـن«: وسـلم عليه اهللا صلى النيب وقد قال ذلك اليوم بدعة محدثة )١(االحتفال به
  .)٣(ومسلم )٢(البخاري واهر » رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث

  .اهـ).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، وباهللا
�   �   �  

 :حكم��حتفال�بالختان�مع�الفرح�والرقص: ]٣[مسألة �

   :رمحه اهللابرئاسة اإلمام ابن باز )٥/١٤١(اللجنة الدائمة لإلفتاء  سئلت

  به؟ واالحتفال والفرح صالرق حكم وما املرأة ختان حكم ما :١سؤال 
  :فكان اجلواب كالتايل

  :وبعد،  وصحبه وآله رسوله على والسالم والصالة وحده هللا احلمد �

                                                           

ه احتفال آخر فهذا أشد يبدعة فكيف إذا انضاف إلو اإلحتفال مبولد النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم -  ١
  .و اهللا املستعان

  .)٢٦٩٧(برقم - ٢
 ).١٧١٨(برقم  - ٣
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 فيــه واالحتفــال والفــرح الــرقص وأمــا حقهــن، يف ومكرمــة فمشــروع املــرأة ختــان أمــا
 فهــذا بــه والســرور بالختــان وأمــا الفــرح المطهــر الشــرع فــي أصــال لــه نعلــم فــال

��a}�:ســبحانه اهللا قــال وقــد المشــروعة األمــور مــن الختــان ألن شــرعا؛ مطلــوب

��k��j���i��h���g��f��e���d��c����bz ]٥٨: يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس[ 
 شـكرا املناسـبة ـذه الطعـام صـنع يف حـرج وال ورمحتـه، سـبحانه اهللا فضل من واخلتان

  .ذلك على هللا
  .اهـ).وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، وباهللا

و هـذا قـول  بـه ان اإلناث يراعى فيه السـرت و احليـاء وال يعلـنر أن ختكِ وقد ذُ  :قلت 
  .وجيه 

 َولِيَمـــةِ  اْســـِتْحَبابَ  َأن  َوالظـــاِهرُ ): (٤/٤٠٣"(مغـــين احملتـــاج"قـــال الشـــربيين الشـــافعي يف
نَــاثِ  ُدونَ  الــذُكورِ  ِخَتــانِ  ِيف  َحمَلــهُ  اْخلَِتــانِ   َوُحيَْتَمــلُ  إْظَهــارِِه، ِمــنْ  ُيْســَتْحَياوَ  ُخيَْفــى فَِإنــهُ  اْإلِ

نَـُهن  ِفيَما لِلنَساءِ  اْسِتْحَبابُهُ    .اهـ.)أَْوَجهُ  َوَهَذا َأيْ  َخاصةً  بـَيـْ
  
  

�     �     � 
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  أحكام�\قلف

  
 : )١(ص4ة�\قلف �

  :اختلف يف هذا على قولني 
  .أن صالته جمزئة عنه  فذهب عامة أهل العلم إىل �

ــْيخِ  يـُــَرخصُ  َكــانَ  أَنــهُ  احلََْســنِ  َعــنِ  يَ َوُروِ  :(قــال ابــن عبــد الــرب رمحــه اهللا  ـِذي لِلشُيْســـِلمُ  الـ  َأال 
ــــهِ  َوَذبِيَحتِــــهِ  ِبَشــــَهاَدتِهِ  َوَال  بَْأًســــا بِــــهِ  يـَــــَرى َوَال  َخيْتَــــِنتَ  ــــةُ  َوَصــــَالتِهِ  َوِحجَعلَــــى اْلِعْلــــمِ  َأْهــــلِ  َوَعام 

  ).٢١/٦٢"(التمهيد" اهـ..)َهَذا

ــت   َقــالَ : بلفــظ) ٤/٤٨٣("مصــنف"صــحيح أخرجــه عبــد الــرزاق يفالبصــري  احلســن أثــر :قل
 اْلَعَنتَ  نـَْفِسهِ  َعَلى َفَخافَ  َيْكبُـرُ  بـَْعَدَما ْسَلمَ   أَ  ِإَذا الرُجلِ  ِفي يـَُرخصُ « احلََْسنُ  وََكانَ : َمْعَمٌر 

  . » بَْأًسا َذبِيَحِتهِ  بَِأْكلِ  يـََرى َال  وََكانَ  َيْخَتِتَن، َال  َأنْ  اْخَتَتنَ  ِإنِ 
  .»َذِلكَ  يـََرى َال  احلََْسنُ  وََكانَ «:) ٥/٢١"(مصنف ابن أيب شيبة"يف  و
  .و يف رواية عن ابن عباس ، وأمحد أن صالته ال تصح  

  .ر ابن عباس رضي اهللا عنهما صحيحأث :قلت 
ثـََنا) ٥/٢١"(مصـــنفه"أخرجـــه ابـــن أيب شـــيبة يف ـــدُ  مـــن طريـــق َحـــد ثـَنَ : قَـــالَ  ِبْشـــٍر، ْبـــنُ  ُحمَم اَحـــد 

ــٍد، ْبــنِ  َجــاِبرِ  َعــنْ  قـََتــاَدَة، َعــنْ  ،]ابــن أيب عروبــة[َســِعيدٌ   َال  اْألَقْـَلــفُ «: َقــالَ  َعبــاٍس، اْبــنِ  َعــنِ  زَْي
 يـَـَرى َال  اْلَحَسـنُ  وََكـانَ «: قَـالَ  ،»َذبِيَحـةٌ  لَـهُ  تـُؤَْكـلُ  َوَال  َصـَالٌة، لَـهُ  تـُْقبَـلُ  َوَال  َشـَهاَدتُُه، َتُجوزُ 
  .»َذِلكَ 

                                                           
ْنيِ اْلُمْعَجَمـِة اْلُغْرلَـُة َوِهـَي اْجلِْلـَدُة بِاْلَقـاِف ُمث اْلَفـاِء ُهـَو الـِذي َملْ ُخيْـَنتْ َواْلُقْلَفـُة بِاْلَقـاِف َويـَُقـاُل بِـاْلغَ  :اْألَقْـلَـفِ  - ١

  ).٩/٦٣٧"(فتح الباري".الِيت َتْستُـُر احلََْشَفةَ 
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عـن أبيـه قـال حـدثنا إمساعيـل ) ١٩٦/ص"(حتفـة املـودود"كما يف–بن أمحد  وأخرجه عبد اهللا 
  .بن إبراهيم عن سعيد بن أيب عروبة به 

  .صحيح رجاله رجال الصحيح  :قلت 
 حـــدثنا: قـــال هـــارون، بـــن أمحـــد حـــدثين: قـــال) ٧/٣٠٦"(األوســـط"و أخرجـــه ابـــن املنـــذر يف

زيـد بـه  بـن جـابر عـن قتـادة، عـن - ةعليـ ابن يعين - إمساعيل حدثنا: قال سامل، بن إمساعيل
.  

 َيْكـَرهُ  َعبـاسٍ  ابْـنُ  َكـانَ : قَـالَ  قـَتَـاَدةَ  َعنْ  عن َمْعَمٌر،)٤/٤٨٣"(مصنفه"و أخرجه عبد الرزاق يف
 َعْنــهُ  َفَســأَْلتُ : َمْعَمــرٌ  قَــالَ  ،»َصــَالتُهُ  تـُْقبَــلُ  َوَال  َشــَهاَدتُُه، َتُجــوزُ  َال «: َويـَُقــولُ  اْألََغــَرلِ  َذبِيَحــةَ 

 َصَالتُهُ  َوتـُْقَبلُ  َشَهاَدتُُه، َوَتُجوزُ  ِبَذبِيَحِتِه، بَْأسَ  َال «: فـََقالَ  اًداَمح«.  

  .وسنده منقطع ،ألن قتادة مل يسمع من ابن عباس  :قلت 
من طريق معمر عن رجل عن ابن ) ٢٧/ص"(تبيني االمتنان"إال أنه قد أخرجه ابن عساكر يف

  .عباس مثله 
كمــا مــر التصــريح بامســه يف ) جــابر بــن زيــد(ني معمــر وقتــادة قــد يكــون والرجــل املــبهم الــذي بــ

  .فتكون الطريق يف حكم املتصل.رواية ابن أيب عروبة ، وابن علية 
كمـا يف -أخرجـه اخلـالل،)عمرو بن هرم(عن ابن عباسو قد تابع قتادة يف جابر بن زيد  �

اْلَعـَالء  بـن َسـامل َعـن وَِكيـع َحدثَنا ْمسَاِعيلإِ  بن ُحمَمد َأْخربِين  :قال -)١٩٥/ص"(حتفة املودود"
  .به هرم بن َعْمرو َعن اْلمرَاِدي
ــــو حــــامت : قلــــت  ــــن معــــني ،و قــــال أب ــــه(املــــرادي ضــــعفه اب ــــن حبــــان ) يكتــــب حديث وذكــــره اب

  ".الثقات"يف
  ).ال تقبل صالة رجل لم يختتن(وجاء عن ابن عباس بلفظ 
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، )٨/٣٢٥"(الكـربى"البيهقـي يف -ومـن طريقـه -)١١/١٧٥"(مصـنفه"عبد الرزاق يف هأخرج 
بـــن احلصـــني عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عـــن داود  مـــن طريـــق ابـــن أيب حيـــىي )٦/٣٩٦"(الشـــعب"و

   . عباس به
) منكـرة(، ورواية عكرمـة عـن ابـن عبـاس ) متهم( ، يف سنده إبراهيم بن أيب حيىيضعيف جداً 

  " .ذيب التهذيب".قاله ابن املديين و أبوداود
  ".التقريب)."اخلوارج برأي ورمي ، عكرمة يف إال ثقة: (حلافظو قال ا

  . رضي اهللا عنهما والحاصل أن األثر صحيح إلى ابن عباس
  ).١٤٦/ص"(الوقوف والرتجل"رواها عنه اخلالل يفأما رواية أمحد  �

، أن صـالته صـحيحة بشـرط أن ال يغلـب علـى ظنـه وجـود والـراجح هـو القـول األول: قلت
واهللا .لكنـــه يــــأمث بـــرتك اخلتــــان لوجوبــــه ،،وأن ال يكــــون ذلــــك باختيارهيف ذلــــك املوضـــع جناســـةٍ 
  .املوفق

 األقلــف إن وقــولكم:(حيــث قــال)٢٩٠/ص"(حتفــة املــودود"يف رمحــه اهللاقــال اإلمــام ابــن القــيم  
 اختيــاره عــن خــرج ومــا باختيــاره كــان إذا عليــه يــالم إمنــا فهــذا وصــالته طهارتــه لفســاد معــرض
 مــا فعــل فــإذا املــذي وســلس والرعــاف البــول كســلس طهارتــه تفســد ومل عليــه يلــم ومل وقدرتــه
  .اهـ .)عنه عجز مبا يؤاخذ مل واالستنجاء االستجمار من عليه يقدر

�   �   �  
  :إمامة�\قلف� :فرع

  :اختلف يف إمامته   
  �  ة أو اسـتخفافًا فذهب احلنفية إىل جوازها ،إال  إذا ترك اخلتان على وجه الرغبة عـن السـن
  ) .٧/٤٢٢"(شرح القدير"انظر .دينبال

  .وسبب ترجيحهم هلذا القول ألم يقولون بسنية اخلتان 
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 إىل كراهــة إمامتــه )٣(، والشــافعية)٢(املالكيــة أكثــر ،ويف أصــح الــروايتني )١(و ذهــب احلنابلــة � 
إال مـا  ريهمع صحة صالته وصالة مأمومه ألن من صحت صـالته يف نفسـه صـحت صـالته لغـ

  . خصه الدليل
، ومأخـــذ املنـــع مـــن  إىل بطـــالن صـــالته )٤(، ويف روايـــة عـــن مالـــك وذهـــب بعـــض احلنابلـــة �

ـــعُ  َهـــلْ : قـــال رمحـــه اهللا) ٢/٢٥٧"(اإلنصـــاف"إمامتـــه مـــن وجهـــني ذكرمهـــا املـــرداوي يف  ِمـــنْ  اْلَمْن
 الرَعايَـةِ  ِيف  قَالَـهُ  َوْجَهـانِ  ِفيـهِ  النَجاَسـِة؟ َغْسـلِ  نْ َعـ لَِعْجـزِهِ  أَوْ  اْلَواِجـِب، اْخلِتَـانِ  لِتَـْركِ  إَماَمِتهِ  ِصحةِ 

 فـََعلَـى. اْلَواِجـبَ  اْخلِتَـانَ  تـَرُْكـهُ : بـَْعُضـُهمْ  فـََقـالَ  اْلَمْنـعِ  َمْأَخذِ  ِيف  اْألَْصَحابُ  اْختَـَلفَ : َمتِيمٍ  اْبنُ  قَالَ 
: آَخـُرونَ  َمجَاَعـةٌ  َوقَـالَ  إَماَمتُـُه، َصـحتْ : ِلَضـَررٍ  هِ بِـ اْلَقـْولُ  َسـَقطَ  أَوْ  اْلُوُجوِب، ِبَعَدمِ : قـُْلَنا إنْ  َهَذا
 إنْ  ِمبِْثِلِه، إال  إَماَمُتهُ  َتِصح  َال : َهَذا فـََعَلى النَجاَسةِ  ِمنْ  التَطهرُ  َوُهوَ  الصَالِة، َشْرطِ  َعنْ  َعْجزُهُ  ُهوَ 
 َضــَرٍر، َخــْوفِ  َغــْريِ  ِمــنْ  لِْلِخَتــانِ  تَارًِكــا َكــانَ  إنْ : ْحــَرْينِ اْلبَ  َجمَْمــعِ  ِيف  قَــالَ . انـْتَـَهــى. اْخلَِتــانُ  جيَِــبْ  ملَْ 

 تََأوًال، تـَرََكهُ  َوِإنْ  أَقْـَلَف، ِلَكْونِهِ  َال  لِِفْسِقِه، الرَوايـََتانِ : َوِفيهِ  اْألََصح  َعَلى َفَسقَ : ُوُجوبَهُ  يـَْعَتِقدُ  َوُهوَ 
 بِــــهِ  َقطَــــعَ  الــــِذي: قـُْلــــت. انـْتَـَهــــى. إَماَمتُــــهُ  َصــــحتْ : َوَحنْــــوِهِ  ِلِكــــَربٍ  التـَلــــفَ  نـَْفِســــهِ  َعَلــــى َخائًِفــــا أَوْ 

ُرُهمْ  ُمَنجا َواْبنُ  َوالشارُِح، اْلُمَصنُف،   .اهـ ).النَجاَسةِ  ُغْسلِ  َعنْ  لَِعْجزِهِ  اْلَمْنعَ  َأن : َوَغيـْ

  .املوفق واهللا )٥/١٣٧(اللجنة الدائمة  تهو هو ما رجح الراجح القول األول:قلت 
�   �   � 

                                                           
َتِصـــح إَماَمـــُة : الثانِيَـــةُ : (قـــال ) ٢/٢٥٧"(اإلنصـــاف"روايـــات ذكرهـــا املـــرداوي يف  يف املســـألةو للحنابلـــة  - ١

َمُه ِيف الرَعايَِة، إَماَمُتُه ِمبِْثِلِه إْن َملْ جيَِْب اْخلَِتانُ : َواحلََْواِشي قَاَل اْبُن َمتِيمٍ  اْألَقْـَلِف ِمبِْثِلِه َقد انـْتَـَهى. َتِصح .  
رُهُ : َوِقيلَ َال َتِصح ُمْطَلًقا، َوَأْطَلَقُهَما ِيف اْلُفُروِع،  :َوِقيلَ    .اهـ .)َتِصح ِيف التـرَاِويِح إَذا َملْ َيُكْن قَارٌِئ َغيـْ

ــــا و يف رو  - ٢ الشــــرح " و )٧٦-١/٧٨"(جــــواهر اإلكليــــل"انظــــر. ايــــة هلــــم قيــــدوا الكراهــــة  بتعيينــــه إمامــــاً راتًب
  ).١/٤٤٠" (-مع حاشية الصاوي-الصغري

 .واختلفوا يف تقييد الكراهة بعد البلوغ أم قبله  - ٣
 ) .٤/٣٩٤" (التاج و اإلكليل"انظر  - ٤
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  :©مامة�لأ¨*ما�يقدم��:فرع� 

بــن القاســم االعالمــة عبــد الــرمحن  كمــا صــرح بــذلك  يف اإلمامــة ويقــدم املختــون علــى األقلــف
  ).١/٣٧٤"(اإلحكام"النجدي يف

وقــدم  املختــون علــى األقلــف ألنــه أكمــل طهــارة منــه ، وأيضــا خروجــا مــن اخلــالف  :قلــت 
  .لم واألخذ باالحتياط و اهللا أع

�        �     �  
  
 �حجُّ  �

ْ
 \ق
َ
  :ف�ل

  :اختلف فيه على قولني 
  .  قول ابن عبد الرب رمحه اهللا قول اجلمهور كما مر آنفاً  هو،و أنه حجه صحيح �
ــ � حج ١٤٦/ص"(الوقــوف والرتجــل"ه فاســد يف روايــة عــن أمحــد نقلهــا حنبــل كمــا يف أنــه (

  .للخالل ، معلال ذلك بأنه من متام اإلسالم 
ــه واســتدل بعضــهم  َعــنِ  بـَــْرزََة، َأِيب  حبــديث علــى فســاد حج  ــِيبى النــهِ  اهللاُ  َصــل  ِيف ،  َوَســلمَ  َعَلْي

  ).  َيْخَتِتنَ  َحتى َال  (:قَالَ  اِهللا، بـَْيتَ  َحيُج  اْألَقْـَلفِ 

ا ضعيف الحديث  :قلت  جد.  
، والرويـــــاين )١٣/٤٢٧"(مســـــنده"، وأيب يعلـــــى يف) ٢/٥٦٣" (الكـــــربى"أخرجـــــه البيهقـــــي يف

ـــة"، والفـــاكهي يف)٢/٣٤١"(مســـنده"يف األوســـط"، و ابـــن املنـــذر يف) ١/٣٠٠"(أخبـــار مك "
 :يُـــوُنَس  بْـــنُ  كلهـــم مـــن طريـــق َأْمحَـــدُ ) ٣٣/ص"(تبيـــني االمتنـــان"،وابـــن عســـاكر يف)٧/٣٠٦(

َنا ثـَتـْ َحد  يَـةَ  مسَِْعتُ : قَاَلتْ  اْألَْسَوِد، أُم َها َعـنْ  ُحتَـدُث، بـَـْرزََة، ِيب أَ  بْـنِ  ُعبَـْيـدِ  بِْنـتَ  ُمنـْ بـَـْرزََة  َأِيب  َجـد
  .مرفوًعا 

  .»َيْخَتِتنَ  َحتى َذِلكَ  َعنْ  َوَجل  َعز  اللهُ  نـََهاِنيَ  َال،« :لفظ أيب يعلى و
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  :ن يف سنده علتاو احلديث  �
  ) .٤/٦١١"(امليزان). "غري ثقة(أم األسود و هي موالة أيب زرعة،قال النسائي  -١
 ).ال يعرف حاهلا" (التقريب"قال احلافظ يف .بـَْرزََة  َأِيب  ْبنِ  ُعبَـْيدِ  ْنتَ بِ ة ِ ُمنيَ  -٢

 ذلـك إىل أشـار وقـد ،" عينهـا يعـرف ال"  :يقـال أن األوىل لعـل: قلت :(قال اإلمام األلباين 
  ) .١٢/٣٤"(الضعيفة"اهـ )". األسود أم عنها تفردت":"  امليزان"  يف بقوله الذهيب

 ، وابــــــــــــــــن املنــــــــــــــــذر )٣/٢١٧"(امــــــــــــــــع"كمــــــــــــــــا يف  اهليثمــــــــــــــــي )١(ضــــــــــــــــعفهو  احلــــــــــــــــديث 
ـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــيم )٧/٣٠٦"(األوســـــــــــــــــــــــط"يف ـــــــــــــــــــــــه"يف واب ـــــــــــــــــــــــاين ، و  )١٧١/ص"(حتفت األلب
  . رمحهم اهللا) ٥٥٢٦رقم"(الضعيفة"يف

  .قول اجلمهور كما هو الشأن عن صالته و إمامته و اهللا أعلم  :و الراجح 
  

�     �  �     
  

                                                           
ألنه نفسه قال عن منية بنـت عبيـد بـن ) ١٢/٨٦("العاليةاملطالب "و ال يلتفت إىل حتسني احلافظ له يف  - ١

  ) .ال يعرف حاهلا(أيب برزة 
مــن تصــحيح احلــديث بنــاء ) حســني ســليم أســد(مــا ذهــب إليــه حمقــق مســند أيب يعلــى  -أيضــاً -و ممـا ينبــه عليــه

  .على مذهب ابن حبان يف توثيق ااهيل 
يــق ااهيــل مــذهب عجيــب خمــالف ملــا عليــه اجلمهــور كمــا فالــذي تقــرر أن مــذهب ابــن حبــان رمحــه اهللا يف توث

، إال أن ابــن حبــان توثيقــه للمجاهيــل لــيس علــى إطالقــه و إمنــا يوثــق ) ١/١٤"(ســانلال"ذكــر ذلــك احلــافظ يف
جمهول العني وترتفع عنه اجلهالة عنده بروايـة واحـد و لـو كـان ضـعيفاً  أو جمهـوال كمـا بـني ذلـك اإلمـام األلبـاين 

  ).٢٥-٢٢/ص"(متام املنة" يف رمحه اهللا
على مخسة مراتب  ذكرها العالمة املعلمـي رمحـه " الثقات"وأضف إىل ما تقدم أن مراتب التوثيق عنده يف كتابه

، والــذي يليــق بالراِويــة منيــة بنــت عبيــد بــن أيب بــرزة املرتبــة اخلامســة الــيت قــال )٤٣٨-١/٤٣٧"(التنكيــل"اهللا يف
  .واهللا املوفق.اهـ)يؤمن فيها اخلللو اخلامسة ال (عنها 
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  :األقلف ذبيحة أكل يف واختلفوا( : )٤٣٥ -٣/٤٣٤" (اإلشراف" ابن املنذر يف قال
 عـــن فيـــه اختلـــف وقـــد البصـــري، واحلســـن عبـــاس، ابـــن: ذبيحتـــه يؤكـــل ال قـــال فممـــن �

  .البصري احلسن
 أبــو قــال وبــه الشــافعي، مــذهب يشــبه وهــو بــه، بــأس ال: ســليمان أيب بــن محــاد وقــال �
  .األمصار علماء من الفتيا أهل وعوام ثور،

 ال مــن وفــيهم الكتــاب أهــل ذبــائح أبــاح ملــا َوَجــل  َعــز  اهللا ألن نقــول؛ وبــه: بكــر أبــو لقــا
  .أوىل مبختون ليس الذي املسلم ذبيحة كانت خيتنت،

  اهـ )ذلك مجلة يف دخل ،وهذا]١١٨: األنعام[���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ìz}: اهللا وقال 
  .اهـ.) اْلُعَلَماءِ  َمجَاِهريُ  قَالَ  َوبِهِ  َاللٌ حَ  أَنهُ  َمْذَهبُـَنا: ()٩/٧٨"(اموع"قال النووي يف

صحيح إليه ، وأمـا مـا جـاء عـن احلسـن  -كما مر  -أثر ابن عباس رضي اهللا عنهما :قلت
  ) .صالة األقلف(البصري فأصح الروايتني عنه اجلواز كما مر  بيان ذلك يف 

أحكــام "كمــا يف طالــب   وذبيحــة النصــراين األقلــف ذكرهــا أبــ وفيــه روايــة عــن أمحــد بكراهــة
 هــذا ِيف  اهللا عبــد أبــو ســهل وقــد(و تعقبــه بقولــه ) ٣٦٨/ص(للخــالل" أهــل امللــل و الــردة

  .اهـ ).موضعه ِيف  ذلك بينت وقد طالب، أبو حكاه الِذي بعد
  

�    �    �  
  : شهادة�\قلف� �

  :األقلف شهادة يف واختلفوا): (٤/٢٨٧" (اإلشراف"قال ابن املنذر يف 
 عــن ذلــك يصــح ولــيس شــهادته، جتــوز ال: قــاال أمــا عبــاس وابــن علــي، عــن فروينــا �

  .منهما واحد
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  .اهـ ).مقبولة وصالته جائزة، شهادته: البصري احلسن وقال �

  .ما جاء عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فال يصح كما قال ابن املنذر :قلت
) ٧/٣٠٥" (األوســــــط"ر يف ، وابــــــن املنــــــذ)٨/٥٦٥"(الكــــــربى"فقــــــد أخرجــــــه البيهقــــــي يف

 َرِضـيَ َعِليـا  َأن  َعْلَقَمـَة، َعـنْ  ِإبـْرَاِهيَم، َعنْ  اْلَكِرِمي، َعْبدِ  َعنْ  اجلََْزرِي، َمحَْزةَ كليهما من طريق 
  )اْألَقْـَلفِ  َشَهاَدةَ  ُيِجيزُ  َال  َكانَ ( َعْنهُ  اهللاُ 

ا قال البيهق يف سنده َمحَْزةُ .األثر ضعيف جد ، َمحَْزةُ ( :-عقبه-ي رمحه اهللا اجلََْزرِي  اْجلَـَزرِي 
  ).ِخبََربِهِ  اِالْحِتَجاجُ  َجيُوزُ  َال ،  تـَرَُكوهُ 

، ) صــالة األقلــف(يف -آنًفــا-أمــا مــا جــاء عــن ابــن عبــاس فصــح عنــه ذلــك كمــا مــر معنــا 
  .صح عنه أيًضاوهكذا أيًضا احلسن البصري 

عامة أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عبد ، وهو قول  والراجح هو جواز شهادة األقلف 
  ).٢١/٦١"(التمهيد"الرب يف 

ـا اشـرتطوا يف هـذا أنألنه ليس من شروط الشاهد أن يكـون خمت يكـون مسـلًما ،  ونًـا ، وإمن
  . به عاقًال ، عدًال ، متيقظًا ، حافظًا ملا يشهد

فســق ، والفاســق ال   عــذرٍ لغــري بــأن اخلتــان واجــب وتركــه: قــالوا الــذين قــالوا بــرد شــهادتهو 
  ).٢/٢٦٨"(الزواجر"ذكر هذا اهليتمي يف.ل شهادتهتقب

  :بأن شهادة الفاسق خمتلف فيها  و يرد عليه
 فمــــن أهــــل العلــــم مــــن رد شــــهادته كمالــــك ،و أمحد،وإســــحاق،وأيب ثــــور و غــــريهم � 

 ـذا الشـرط الفاسـق مستدلني  بأن ه لـيس فإ من شروط الشاهد أن يكـون عـدًال و خيـرجنـ
   .بعدلٍ 
و مــن أهــل العلــم مــن ذهــب إىل قبــول شــهادة الفاســق مــا مل يعــرف بالكــذب و هــو  �

 على كذبه قول الشافعي ، والثوري ، ومذهب احلنفية و غريهم ألن هذا الفسق ال يدل  
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rالحكمة�ال�01¤جلها�يعاد�بنو�آدم�غر:  

ــــق ابــــن القــــيم رمحــــه اهللا يف قــــال العالمــــة احمل مــــا): (٢٠٧/ص"(حتفــــة املــــودود"قاهللا وعــــد ل 
ــه وعــده خيلــف َال  الــِذي اْلَوْعــد َصــاِدق َوُهــوَ  ُســْبَحانَهُ   مــرّة أول بــدأهم َكَمــا اْخللــق يُِعيــد أَن

َهـا بـدأه الِيت  اْحلَالة على يُِعيدهُ  َأن وعده صدق من َكانَ   قَـالَ  ماهلـاوك َأْعَضـائِهِ  َمتـام مـن َعَليـْ
��dc��b��a��`�������������_��^]��\����������[��Z��Y��X}� تـََعاَىل  اهللا

��j�������������i��h��gf��e����k�z ] تـََعـــــاَىل  َوقَـــــالَ ] ١٠٤اْألَْنِبيَـــــاء:�{��È��Ç��������Æ

��Éz ]٢٩ اْألَْعرَاف[ .  
َـا اْخلِتَـان فَـِإن َوأَْيًضـا  نـَْيا ِيف  شـرع ِإمن َهـارَة لتكميـل الـده الطــة ، َوأهـل اْلبَــْول مـن والتنـزَال  اْجلن 

َهـا ِإَىل التَحـرز فَيْحَتاج الغرلة تصيب َجنَاَسة ُهَناكَ  فـََلْيسَ  يـَتَـَغوطُونَ  َوَال  يـَُبوُلونَ   َال  والقلفـة ِمنـْ
َهـا بعثـوا ِيت الـ اْحلَالـة تِْلـكَ  علـى اسـتمرارهم قـدر ِإن َهـَذا تعوقـه َوَال  اجلَِْماع َلذة متنع  َوِإال  َعَليـْ
َهــا بعثــوا الــِيت  اْحلَالــة تِْلــكَ  علــى يســتمروا َأن َكــَذِلك يبعثــون َكــوم مــن يْلــزم فَــَال   فَــِإنـُهم َعَليـْ

 أهــل خلــق ِيف  يـُــزَاد َذلِــك بعــد ِفيــهِ  َويـُــزَاد خلقهــمْ  وميــد يكســون مث  مــا ُعــرَاة ُحَفــاة يبعثــون
َها َكانُوا الِيت  صورم على يكونُونَ  اْلُقُبور من قيامهم قتفو  َوِإال  َوالنار اْجلنة نـَْيا ِيف  َعَليـْ الد 

 اهللا ينشـــئهم مث  َعَلْيـــهِ  َمـــاتَ  َمـــا علـــى عبـــد كـــل فيبعـــث وأحـــواهلم وهيئـــام صـــفام وَعلـــى
 ُميكــن ُزولتـَــ أَو اْلُقبُــور ِيف  خلقهــمْ  كملــت الــِيت  الغرلـة تِْلــكَ  تبقــى َوهــل َيَشــاء َكَمــا ُسـْبَحانَهُ 

  .اهـ .)أعلم َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  َواهللا ِإلَْيهِ  اْلمصري جيب ِخبََرب  ِإال  يعلم َوَال  َوَهَذا َهَذا
 َوِلُكــل  َعارِيًــا اْآلَدِمــي  ُحيَْشــرُ  :اْلبَـــر  َعْبــدِ  بــن الَ وقَــ): (..١١/٣٨٤"(الفــتح"ال احلــافظ يف قــ

 اْلَوفَـاءِ  أَبُـو َوقَـالَ ،اْألَقْـَلفُ  َحـىت  يـُـَرد  َشـْيءٌ  ِمْنـهُ  ُقِطـعَ  َفَمـنْ  ُولِـدَ  يـَـْومَ  لَـهُ  َكـانَ  َما اْألَْعَضاءِ  ِمنَ 
ـــا أََرق  فـََتُكـــونُ  بِاْلُقْلَفـــةِ  ُمَوقـــاةٌ  اْألَقْـلَـــفِ  َحَشـــَفةُ  َعِقيـــلٍ  بْـــنُ  نـَْيا ِيف  اْلِقْطَعـــةَ  تِْلـــكَ  أَزَالُـــوا فـََلم الـــد 

  .و اهللا املوفق.اهـ ...)َفْضِلهِ  َحَالَوةِ  ِمنْ  الُِيِذيَقهَ  تـََعاَىل  اللهُ  َأَعاَدَها
  



 
٢١٠ 

 هذا ما يسر يل مجعه يف هذا الباب مع قصر الباع وقلة االطالع و افتقارنا إىل مزيٍد من
  ، ولست من فرسان هذا امليدان فحسيب يف هذا كله قوله تعاىل  العطاالض التأهل

  )ولكل�وجهت�هو�مول{Wا�فاستبقوا�الخ_|ات( 

 ف
ً
 وآخرا

ً
 و نهارًا  احلمد هللا أوال

ً
 ليال

ً
  .سرًا وجهارا

 االنتهاء منه ليلة السبت املوافق للخامس والعشرين
َّ
  مت

  من ربيع اآلخر من عام ستة وثالثني  وأربعمائة ألف

  حرسها اهللا و وفق والتها ملا فيه رضاه-اجلزائر  -يف مقرِّ سكناه والية جيجل


