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مقدم ـة البحـ ـث:
إن اغبمد هلل كبمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك
ؿبمدا عبده ورسولو.
لو ،وأشهد أن ً

أما بعد:

فإن أوىل ما يتنافس فيو اؼبتنافسون ،وأحرى ما يتسابق يف حلبة سباقو اؼبتسابقون ما كان فيو
سعادة العبد يف الدنيا واآلخرة ،ذلك العلم النافع والعمل الصاحل ،فمن ُرِزقهما فقد فاز و َغنِم،
ومن ُح ِرمهما فاػبري كلو قد ُح ِرم.

وإ ّن العلم الشرعي ومعرفة ما أنزل اهلل على رسولو من األحكام بأدلتها ،وما يرتتب عليها
ِ
وص ِرفت إليو األعمار الزاخرات؛ ألنو
من الثواب والعقاب من أفضل ما ُشغلت بو األوقات ُ
دبعرفة الفقو يكون اؼبرء متعبداً هلل على بصرية ،ؿبموداً لو نفع العباد يف كل عالنية وسريرة.
وإن فبا شرفين اهلل بو االنضمام عبامعة أم القرى إلكمال دراسيت العليا دبركز الدراسات
اإلسالمية ،وؼبا كان لزاماً علي بعد االنتهاء من اؼبرحلة اؼبنهجية أن أقدم حبثاً لنيل درجة
اؼباجستري.
وؼبا رأيت علماء الشريعة األبرار ،وفقهاء اؼبلة األخيار قد أولوا أمر الكبرية يف الدين أمهية

بالغة ،وعناية فائقة بدءاً من اإلمام الربدجيي (133ىـ) _ وىو أول من صنف كتاباً مستقالً يف
الكبائر _ ومروراً باألئمة من بعده ،وؼبا رأيت اختالف مناىجهم ،وتباين طرائقهم يف التأليف
والتصنيف ،ومل أجد من أفرد الكبائر الفقهية بالتصنيف ودرسها دراسة فقهية مقارنة ببيان
اؼبتفق عليو ،واؼبختلف فيو منها؛ فقد عقدت عزمي على أن يكون عنوان أطروحة حبثي اؼبقدم
لنيل درجة اؼباجستري ىو صبع المسائل الفقهية المعدودة من المبائر ،من أول كتاب الطهارة
إىل آخر كتاب اعبنائزٍ ،ب دراسة ىذه اؼبسائل دراسة فقهية مقارنة ،مع بيان األدلة ،وما يرد
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عليها من مناقشات ،ومع بيان القول الراجح فيها فبا تشهد لو األصول ،وتسنده األدلة
الشرعية.
واهلل أسأل أن يكسو عملي ثوب اإلخالص وجيعلو سبب اػبالص ،وأن جيملو حبلة القبول
فهو سبحانو خري مسؤول وأكرم مأمول.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
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 حدود البحث:
ديكن حصر حدود البحث يف الضوابط اآلتية:
أوالً :ما نص أىل العلم على عده من الكبائر.
ثانياً :ال أتقيد بكون ىذه الكبرية فبا اتفق أىل العلم عليها ،أو فبا اختلفوا فيها.
ِ
مسائل حبثي على أىم ما وقفت عليو من الكتب اؼبؤلفة يف الكبـائر،
ثالثاً :اعتمدت يف صبع
وىذه الكتب على النحو اآلٌب:
– 3الكبائر للربدجيي .
– 2الصغائر والكبائر للسمرقندي .
– 1عقوبة أىل الكبائر للسمرقندي .
– 4الزيادات على الكبائر للمقدسي .
–5الكبائر للذىيب .
–6تنبيو الغافلني البن النحاس .
–7اعبواىر يف عقوبة أىل الكبائر للمليباري .
–8منظومة الكبائر للحجاوي .
–9الصغائر والكبائر البن قبيم .
–33شرح الصغائر والكبائر لزين الدين اؼبصري .
 –33الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي .
–32شرح منظومة الكبائر للسفاريين.
 –31الكبائر حملمد بن عبد الوىاب.
–34الزواجر يف التحذير من الكبائر للشرجبي .
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وأضــفت للمســائل اؼبســتخرجة مــن ىــذه الكتــب مــا تيســر الوقــوف عليــو يف كتــب الفقهــاء يف
اؼبذاىب األربعة ،مع حرصي على أن يكون البحث مستوفياً اؼبوضوع قدر الوسع والطاقة.
رابع ـاً :ىــذا البحــث خــاص بالكبــائر اؼبتعلقــة بالفقــو ونصــييب منــو مــن أول كتــاب الطهــارة إىل
آخر كتاب اعبنائز.
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 أسباب اختيار الموضوع:
كان فبا دعاٍل إىل اختيار ىذا اؼبوضوع والكتابة فيو صبلة أمور أمهها ما يأٌب:
أوالً :أمهيــة اؼبوضــوع؛ ووجــود اغباجــة اؼباســة لدراســة الفــروع الفقهيــة اؼبعــدودة مــن الكبــائر،
وذلك ؼبا يرتتب على الكبرية يف الدين من أحكام شرعية تتعلق بأفعال اؼبكلفني ،ومن ذلك:
 رد شهادة مرتكب الكبرية.
 عــدم توليــة مرتكــب الكبــرية الواليــات ،كالواليــة علــى القضــاء ،وكالواليــة علــى احملضــون،
وكبو ذلك.
ثانياً :ورود مسائل فقهية كثرية عدىا العلماء من الكبائر ،ومل أجد  -حسب اطالعي  -من
قام حبصر فروعها ،ودراستها دراسة فقهية مقارنة.
ثالث ـاً :أن صبلــة مــن اؼبســائل الفقهيــة ىــي ؿبــل اخــتالف بــني العلمــاء يف عــدىا مــن الكبــائر،
وىذا االختالف بينهم لو شبرة كربى ترتتـب عليـو ،ولعـل ىـذا البحـث يكشـف عـن أسـباب ذلـك
من خالل استعراض اؼبسائل ،ودراسـتها ،وموازنـة األدلـة؛ لتحقيـق القـول الـراجح فيهـا علـى ضـوء
النصوص الشرعية.
رابعـاً :ذبنــب التشـدد يف عـد بعــئ اؼبسـائل الفقهيــة مـن الكبــائر مـع أن اػبــالف فيهـا ســائ ،
ولو حظ من النظر.
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 الدراسات السابقة:
حظي موضوع الكبرية باىتمام كبـري مـن قبـل علمـاء اإلسـالم ،حـل إنـك لتجـد اغبـديث
عنو يف غالب العلوم الشرعية؛ يف العقيدة،والتفسري ،واغبديث ،والفقو ،وغريىا.
وقد أفردت الكبرية دبؤلفات كثرية؛ بعضها يف سرد األحاديث فيها ٍ
كجزء فيو من روى عن
النيب  من الصحابة يف الكبائر للحافظ الربدجيي ،وبعضها يف عد الكبائر ككتاب الكبائر
للذىيب ،وكمنظومة الكبائر للحجاوي ،ومن أىل العلم من ألف يف عقوبة أىل الكبائر ككتاب
عقوبة أىل الكبائر أليب الليث السمرقندي ،وككتاب أحكام العصاة من أىل اإلسالم اؼبرتكبني
الكبائر للقلعي الشافعي ،ومل أجد فيما وقفت عليو دراسة للكبائر عند الفقهاء ،وال دراسة
فقهية مقارنة للمسائل اؼبعدودة من الكبائر.
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 منهج البحث:
ســوف أســلك – بــإذن اهلل تعــاىل – منهج ـاً أحــرص علــى االلت ـزام بــو يف ىــذا البحــث،
وأوجز معامل ىذا اؼبنهج يف اؼبعايري اآلتية:
أوالً :تقوم ىذه الدراسة على اؼبنهج االستقرائي االستنباطي.
ثانياً :صبع اؼبسـائل الـيت صـرح بعـئ أىـل العلـم علـى عـدىا مـن الكبـائر ،وكانـت موافقـة
للضوابط اليت ذكرهتا يف حدود البحث.
ثالثاً  :إذا كانت اؼبسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليلو مع توثيق االتفاق.
رابعاً :إذا كانت اؼبسألة من مسائل اػبالف ،فأتبع ما يلي:
أ -عرض اؼبسألة ،والتعريف هبا إن احتيج لذلك؛ ليتضـح اؼبقصـود مـن دراسـتها ،وربريـر
ؿبل النزاع إن كان بعئ صور اؼبسألة ؿبل اتفاق ،وبعضها ؿبل خالف.
ب -ذكر من نص على عد ىذه اؼبسألة من الكبائر.
ج -ذكر األقوال يف اؼبسألة مع بيان من قال هبا من أىل العلم.
د -ربرير اؼبسائل وفق اؼبذاىب األربعة .
هـ -توثيق األقوال من مصادرىا اؼبعتربة.
و -عرض أدلة األقوال مع بيـان وجـو الداللـة ،إال إن كـان وجـو الداللـة جليـاً .وبيـان مـا
يرد عليها من مناقشات.
ز – الرتجيح مع بيان السبب.
خامساً :الرتكيز على موضوع البحث وذبنب االستطراد.
سادساً  :ترقيم اآليات ،وبيان سورىا من القرآن الكرَل على وفق الرسم العثماٍل.
سابعاً :زبريج األحاديث من مصادرىا اؼبعتربة ،وأثبت الكتـاب والبـاب واعبـزء والصـفحة
ورقم اغبديث إذا كان اغبديث يف أحد الكتب السـتة ،وأمـا إن كـان يف غريىـا فـإنين أكتفـي
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بــاعبزء والصــفحة ورقــم اغبــديث ،كمــا أنــين أبــني مــا ذكــره أىــل الشــأن يف درجتهــا – إن مل
تكن يف الصحيحني أو يف أحدمها  ،-فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها منهما.
ثامناً :عزو اآلثار إىل مصادرىا اؼبعتربة.
تاس ــعاً :التعري ــف باؼبص ــطلحات م ــن كت ــب الف ــن ال ــذي يتبع ــو اؼبص ــطلح ،أو م ــن كت ــب
اؼبصطلحات اؼبعتمدة .
عاشراً :توثيق اؼبعاٍل من معاجم اللغة اؼبعتمدة.
حادي عشر :مراعاة قواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
ثاني عشر :الرتصبة بإجياز عبميع األعالم الوارد ذكرىم يف البحث.
ثالث عشر :اػباسبة وتتضمن أىم النتائج من دراسة البحث.
رابع عشر :أتبع الرسالة بالفهارس الفنية ومنها:
أ -فهرس اآليات القرآنية.
ب -فهرس األحاديث النبوية.
ج -فهرس آثار الصحابة والتابعني.
د -فهرس األعالم.
ه -فهرس اؼبراجع واؼبصادر.
و -فهرس اؼبوضوعات.
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 خطة البحث:
انتظم عقد ىذا البحث يف مقدمة ،وسبهيد ،وثالثة فصول ،وخاسبة:
اؼبقدمة  :وتشتمل على ما يأٌب:
_حدود البحث.
_أسباب اختيار اؼبوضوع.
_الدراسات السابقة.
_ منهج البحث.
_ خطة البحث.
التمهي ــد :وفيــو التعري ــف ب ــأىم مصــطلحات العن ـوان ،وفيــو ثالث ــة مباحــث عل ـى النح ــو
اآلٌب:
المبحث األول :التعريف بالفقو.
المبحث الثاني :التعريف بالمبيرة.
المبحث الثالث :أقسام المبيرة.
الفصل األول  :المسـائل الفقهيـة المعـدودة مـن المبـائر اـي لتـاب الطهـارة .وايـو ث ثـة
مباحث:
المبحث األول :اي اآلنية ،واالستنجاء .وايو ث ثة مطالب:
اؼبطلب األول  :األكل أو الشرب يف آنية الذىب والفضة.
اؼبطلب الثاٍل  :عدم التنزه من البول .
اؼبطلب الثالث  :التغوط يف الطرق .
المبحث الثاني :اي السواك ،وسنن الوضوء .وايو تسعة مطالب :
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اؼبطلب األول  :حلق اللحية
اؼبطلب الثاٍل  :عدم األخذ من الشارب.
اؼبطلب الثالث  :اػبضب بالسواد.
اؼبطلب الرابع :النوم على سطح ال ربجري بو.
اؼبطلب اػبامس  :النمص وطلب عملو.
اؼبطلب السادس :وشر األسنان وطلب عملو.
اؼبطلب السابع :الوشم وطلب عملو.
اؼبطلب الثامن :الوصل وطلب عملو.
اؼبطلب التاسع :التبخرت يف اؼبشي.
المبحث الثالث :اي اروض الوضوء وصفتو والغسل والحيض .وايو ث ثة مطالب:
اؼبطلب األول :ترك شيء من واجبات الوضوء .
اؼبطلب الثاٍل :ترك شيء من واجبات الغسل .
اؼبطلب الثالث  :وطء اغبائئ.
الفصل الثاني  :المسائل الفقهية المعدودة من المبائر اي لتاب الص ة .وايو ث ثة
مباحث:
المبحث األول :اي شروط الص ة .وايو أحد عشر مطلباً :
اؼبطلب األول  :ترك الصالة عامداً .
اؼبطلب الثاٍل  :تأخري الصالة عن وقتها بغري عذر .
اؼبطلب الثالث  :تقدَل الصالة عن وقتها بغري عذر .
اؼبطلب الرابع :كشف العورة لغري ضرورة.
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اؼبطلب اػبامس :لبس اؼبرأة ثوبا رقيقا يصف بشرهتا ،وميلها ،وإمالتها.
اؼبطلب السادس  :اإلسبال .
اؼبطلب السابع  :لبس اغبرير للرجال من غري عذر.
اؼبطلب الثامن  :لبس الذىب للرجال من غري عذر.
اؼبطلب التاسع :تشبو الرجال بالنساء فيما خيتصصن بو عرفا غالبا من لباس أو كالم أو
حركة أو كبوىا وعكسو .
اؼبطلب العاشر  :ازباذ القبور مساجد .
اؼبطلب اغبادي عشر  :الصالة إىل القبور .
المبحث الثاني :اي صفة الص ة .وايو ستة مطالب :
اؼبطلب األول :نسيان القرآن.
اؼبطلب الثاٍل  :ترك واجب من واجبات الصالة اجملمع عليها أو اؼبختلف فيها عند من يرى
الوجوب كرتك الطمأنينة يف الركوع أو غريه .
اؼبطلب الثالث :اؼبرور بني يدي اؼبصلي .
اؼبطلب الرابع :رفع البصر إىل السماء.
اؼبطلب اػبامس  :االلتفات يف الصالة.
اؼبطلب السادس :االختصار .
المبحث الثالث :اي ص ة الجماعة وص ة الجمعة واالستسقاء .وايو سبعة مطالب:
اؼبطلب األول :ترك أىل قرية أو بلد صالة اعبماعة يف فرض من اؼبكتوبات اػبمس .
اؼبطلب الثاٍل :إمامة قوم وىم لو كارىون .
اؼبطلب الثالث  :قطع الصف .
اؼبطلب الرابع  :عدم تسويو الصف .
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اؼبطلب اػبامس  :مسابقة اإلمام .
اؼبطلب السادس :ترك صالة اعبمعة ليصلي وحده.
اؼبطلب السابع :زبطي الرقاب يوم اعبمعة .
الفصل الثالث :المسائل الفقهية المعدودة من المبائر اي لتاب الجنائز وايو مبحثان:
المبحث األول :اي غسل الميت وحملو ،ودانو .وفيو طبسة مطالب:
اؼبطلب األول :كسر عظم اؼبيت
اؼبطلب الثاٍل :تشييع النساء للجنازة .
اؼبطلب الثالث :زيارة النساء اؼبقابر .
اؼبطلب الرابع :إيقاد السرج على القبور .
اؼبطلب اػبامس :اعبلوس على القبور
المبحث الثاني  :اي أحمام المصاب .وفيو طبسة مطالب:
اؼبطلب األول :النياحة .
اؼبطلب الثاٍل :اػبمش واللطم عند اؼبصيبة .
اؼبطلب الثالث :شق اعبيوب عند اؼبصيبة .
اؼبطلب الرابع :حلق أو نتف الشعر عند اؼبصيبة .
اؼبطلب اػبامس :الدعاء بالويل والثبور عند اؼبصيبة .
الخاتمـة :وفيها أبرز النتائج والتوصيات .
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الفهارس  :وتشتمل على:
 فهرس اآليات القرآنية .
 فهرس األحاديث النبوية.
 فهرس آثار الصحابة والتابعني.
 فهرس األعالم
 فهرس اؼبراجع واؼبصادر.
 فهرس اؼبوضوعات
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ويف ختــام ىــذه اؼبقدمــة فــإٍل أضبــد اهلل تعــاىل ،وأشــكره علــى نعمــو الكثــرية الــيت ال تُعــد وال
ُربصــىِ ،
ومنَنــو العظيمــة الــيت ال تُستقصــى ،وعلــى مــا مـ ّـن بــو علــي مــن ســلوك طريــق طلـ ِ
ـب العلـ ِم
ّ
ويسر يل صبيع السبل إلسبام ىذه الرسالة.
الشرعيَّ ،
ٍب إٍل يف ى ــذا اؼبق ــام أش ــكر وال ــدي الك ــرديني ،وأع ــرتف ؽبم ــا بب ــال االمتن ــان عل ــى حس ــن
تربيتهمــا ،وتوجيههمــا يل إىل مــا ينفعــين يف ديــين ودنيــاي ،وتيســريمها يل بفضــل اهلل ســبيل طلــب
العلم الشرعي ،فأسألو سبحانو وتعاىل أن جيزيهما عين خري اعبزاء ،ويرضبهما كما ربياٍل صغرياً.
ٍب أٍل أخص بالذكر فضيلة شيخي ومعلمي فضيلة الشيخ الدكتور  /ناصـر أحمـد إبـراىيم
النشوي _ حفظو اهلل _ الذي ذبشم عناء اإلشراف على ىذه الرسـالة ،مـع مـا أوالىـا مـن بـال
االىتمام من بدايتها إىل هنايتها ،وقتاً وإفادة وتوجيهاً ،فكان خري اؼبعلـم والناصـح يل ،فجـزاه اهلل
عين خري اعبزاء ،وكتب لو األجر والثواب ،وبارك لو يف علمو وعملو وأىلو وعقبـو ،إنـو ويل ذلـك
والقادر عليو.
كمــا أشــكر فضــيلة الشــيخني عضــوي اؼبناقشــة علــى تفضــلهما بقبــول مناقشــة ىــذه الرســالة
سائالً اهلل أن جيزيهما عين خري اعبزاء.
طالباً من اهلل أن ينفع هبذا العمـل ،وجيعلـو ذخـراً يل عنـده يـوم اؼبعـاد ،ومـا كـان فيـو مـن حـق
وصواب فبتوفيق اهلل ومنو وكرمو ،وما كان فيو من خطأ وزلل فأستغفر اهلل منو.

وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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التمهيد
وايو ث ثة مباحث:
المبحث األول :التعريف بالفقو.
المبحث الثاني :التعريف بالمبيرة.
المبحث الثالث :أقسام المبيرة.
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المبحث األول :التعريف بالفقو .وفيو مطلبان:
المطلب األول :تعريف الفقو لغة.
ِ
ـدر ( فَِق ـوَ ،وفَـ َقــوَ ،وفَـ ُقــوَ ) وأصــل اســتعمال مادتــو يف لغــة العــرب يتنــاول إدراك
الف ْق ـوُ ىــو مصـ ُ
الشيء والعلم بو ،وكل علم بشيء فهو فِ ْقو.
يقال :أوٌب فال ٌن فِ ْقهاً يف الدين أي :فهماً فيو .اهلل عز وجل:

{نَِّْزَفَمَّيٌُاْ فِِ انذِّّهِ}[انزٌثخ]322:

ي :ليكونوا علماء بو.
ويقال :فَِقوَ _ بكسر القاف _ إذا فهم ،وبفتحها إذا سبق غريه للفهم ،وبضـمها إذا صـار

الفقو لو سجية(.)1

وقيل الفقو ىو :فهم غرض اؼبتكلم من كالمو(.)2

وقيل :بل ىو فهم األشياء الدقيقة سواء أكانت غرض اؼبتكلم أم ال(.)3
ومــن خــالل مــا ســبق يظهــر أن أصــل اشــتقاق كلمــة (الفقــو) يطلــق علــى :الفهــم سـواء كــان يف
الدين ،أم يف غريه ،إال إن العرف قد جعلو خاصاً بعلم الشريعة ،وزبصيصاً بعلم الفروع منها(.)4

) (1مقاييس اللغة ص ( )794مادة :فقو ،لسان العرب ( ،)521 _522/31مادة :فقو ،اؼبصباح اؼبنري ()479/2
مادة :فقو .
) (2احملصول يف علم األصول (.)78/3
) (3شرح اللمع (.)357/3
) (4مقاييس اللغة ص ( )794مادة :فقو ،لسان العرب ( ،)522/31مادة :فقو.
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المطلب الثاني :تعريف الفقو اصط حاً.
كان الفقو يف الصدر األول من اإلسـالم يطلـق ويـراد بـو اؼبعـا الشـامل لعلـوم الـدين ،والشـريعة
يف صبيـع أحكامهـا مــن اعتقـاد ،وآداب ،وأحكـام عمليــةٍ .ب سبيـز الفقـو بعــد ذلـك دبعـا اصــطالحي
جديد حيث اختص علم الفقو باألحكام العملية.
وقــد ُعـّرف الفقــو يف االصــطالح بعبــارات متنوعــة ،وألفــاظ متغــايرة ،ولعــل مــن أفضــل تعريفاتــو

وأشهرىا تعريفو بأنو:

" العلم باألحمام الشرعية العملية الممتسب من األدلة التفصيلية "(.)1
شرح التعريف:
( العلم ) :مطلق اإلدراك الشامل للظن واليقني.
( باألحمام ) :األحكام :صبع حكم واؼبراد بو ىنا :إسناد أمر ألمر آخر إجياباً أو سلباً ،وىو
قي ٌد إلخراج التصورات.
( الشرعية ) :نسبة للشرع وىو قي ٌد إلخراج األحكام العقلية وكبوىا.
( العملية ) :وىي عمل اعبوارح كاأحكام العبادات واؼبعامالت وكبوىا ،وىذا القيد خيرج
األحكام االعتقادية.
( الممتسب ) :أي :البد أن يكون أخذىا عن طريق النظر يف األدلةن واستنباط األحكام
منها بنفسو.
( التفصيلية ) :يراد هبا آحاد األدلة حبيث يدل كل دليل بعينو على حكم معني خاص ،وىو
قيد إلخراج األدلة اإلصبالية(.)2

) (1اؼبستصفى ص(  ،) 5البحر احمليط (.)14/3
) (2الشامل يف حدود وتعريفات مصطلح علم أصول الفقو ( _ 92/3وما بعدىا ).
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المبحث الثاني :التعريف بالمبيرة .وفيو مطلبان:
المطلب األول :تعريف المبيرة لغة.
الكبرية مفرد كبائر ،ويعود أصلها إىل الكاف والباء والراء وىو ما يدل على ِخالف الصغَر.
بري ،وُكبَار ،وُكبَّار .قال اهلل تعاىلًَ{ :مَكَشًُا مَكْشًا كُجَّبسًا} [وٌح.]22:
يقال :ىو َك ٌ
ويف األصل ىي صفة والتقدير الفعلة الكبرية.
و ِ
الكْبـ ُرُ :معظَم األمر ،قال تعاىلًَ { :انَّزُِ رٌََنََّ كِجْشَهُ مِنْيُمْ نَوُ عَزَاةٌ عَظِْم}[اننٌس.]33:
الشيءَ :استعظمتُو(.)1
ت ّ
أيُ :معظَم أم ِره .ويقال :أكبَـ ْر ُ
المطلب الثاني :تعريف المبيرة اصط حاً.
قسم أىل العلم اؼبعاصي إىل قسمني :صغائر ،وكبائر؛ لقول اهلل تعاىل{ :بِن رَجْزَنِجٌُاْ كَجَأئِشَ مَب
رُنْيٌَْنَ عَنْوُ وُكَفِّشْ عَنكُمْ سَِّْئَبرِكُمْ ًَوُذْخِهْكُم مُّذْخَالً كَشِميًب}[اننسبء]13:

وقد سلك أىل العلم يف بيان ضابط الكبرية مسلكني:
المسلك األول :حصر المبائر بالحد.
المسلك الثاني :حصر المبائر بالعد.
وقد اختلف أصحاب اؼبسلك األول يف بيان ضابط الكبرية باغبد على أقوال أشهرىا ما يأٌب:
القول األول :أنها الذنب الموجب للحد .وىو قول للحنفية( ،)2واؼبالكية( ،)3والشافعية(.)4
القول الثاني :أنها الذنب الذي ترتب عليو وعيد اي المتاب أو السنة .وىو قول
) (1مقاييس اللغة ص ( )881مادة :كرب ،لسان العرب ( ،)313 _325/5مادة :كرب.
) (2بدائع الصنائع ( ،)268/6البحر الرائق (.)89/7
) (3الذخرية ( ،)221/33منح اعبليل (.)192/8
) (4مغين احملتاج ( ،)146/6هناية احملتاج (.)294/8
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للحنفية( )1واؼبالكية( ،)2وبو قال الشافعية(.)3
القول الثالث :أن المبيرة ىي الذنب الذي ترتب عليو حد اي الدنيا أو وعيد اي
اآلخرة .وىو مذىب اغبنابلة(.)4
القول الرابع :أن المبيرة ىي الذنب الذي ثبتت حرمتو بدليل مقطوع .وىو قول
للحنفية( ،)5والشافعية(.)6
القول الخامس :أنها الذنب الذي توعد عليو بالنار .وىو قول للمالكية(.)7
القول السادس :أنها لل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار .وىو قول لبعئ اؼبالكية(.)8
القول السابع :أن المبيرة ىي الذنب الذي ترتب عليو حد اي الدنيا أو وعيد اي اآلخرة
أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان .وىو قول لبعئ اغبنابلة ،واختاره الشيخ تقي الدين ابن
تيمية

(.)10( )9

القول الثامن :أن المبيرة مبهمة غير معلومة .وىو قول لبعئ اغبنابلة(.)11

) (1بدائع الصنائع ( ،)268/6تبيني اغبقائق (.)222/4
) (2الذخرية ( ،)221/33منح اعبليل (.)192/8
) (3مغين احملتاج ( ،)427/4هناية احملتاج (..)294/8
) (4اإلنصاف ( ،)46/32شرح اؼبنتهى للبهوٌب (.)589/1
) (5فتح القدير ( ،)432/7تبيني اغبقائق (.)222/4
) (6العزيز شرح الوجيز (.)6/31
) (7منح اعبليل (.)192/8
) (8منح اعبليل (.)192/8
) (9ىو أبو العباس ،أضبد بن عبد اغبليم بن عبد السالم اغبراٍلٍ ،ب الدمشقي ،اإلمام ،الفقيو ،اجملتهد ،احملدث ،اؼبفسر،
األصويل ،تأىل للفتوى والتدريس دون سن العشرين ،وأما تصانيفو فهي أشهر من أن تذكر ،وأعرف من أن تنكر.
تويف سنة (728ىــ) .ينظر :الذيل على طبقات اغبنابلة (.)529 _ 493/4
) (10ؾبموع الفتاوى ( ،)657 _653/33اإلنصاف (.)46/32
) (11اإلنصاف ( ،)46/32كشاف القناع (.)439/6
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وأما أصحاب المسلك الثاني فاختلفوا أيضاً يف عدد الكبائر على أقوال عدة:
فقيل :إهنا ثالث.
وقيل :إهنا أربع.
وقيل :من أول سورة النساء إىل ثالثني آية منها.
وقد رويت ىذه األقوال كلها عن ابن مسعود .)1(
وقيل:ىي سبع .وىو مروي عن علي بن أيب طالب .)2( 
وقيل :تسع .وىو مروي عن ابن عمر .)3(
وقيل :ىي إىل السبعني أقرب .وىو مروي عن ابن عباس 

()4

وقال أبو طالب اؼبكي( " :)5الكبائر سبع عشرة صبعتها من صبلة األخبار الواردة يف
) (1ىو أبو عبد الرضبن عبد اهلل بن مسعود بن غافل اؽبذيل ،أحد السابقني األولني ،أسلم قددياً ،وىاجر اؽبجرتني،
وشهد بدراً ،واؼبشاىد بعدىا ،والزم النيب  ،وكان صاحب نعليو ،وحدث عنو بالكثري .قال  " :لقد رأيتين
سادس ستة وما على األرض مسلم غرينا " .تويف  سنة (12ه).
ينظر :االستيعاب ( ،)988 _987/1اإلصابة (.)233 _398/4
) (2ىو اػبليفة الراشد أبو اغبسن علي بن أيب طالب بن عبد اؼبطلب القرشي .ابن عم النيب  وزوج ابنتو فاطمة _
صلَّى القبلتني ،وىاجر ،وشهد بدراً واغبديبية ،وسائر اؼبشاىد ،ومل يتخلف َع ْن
رضي اهلل عنها _ وأصبعوا على أَنَّوُ َ
مشهد شهده َر ُسول اللَّ ِو  منذ قدم اؼبدينة ،إال تبوك ،فإنو خلفو َر ُسول اهلل  على اؼبدينة وعلى عيالو بعده ِيف
غزوة تبوك .قتل  يف رمضان سنة (43ه).
ينظر :االستيعاب ( ،)3311 _3389/1اإلصابة (.)468 _464/4
) (3ىو أبو عبد الرضبن عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب بن نفيل القرشي .أسلم مع أبيو وىو صغري مل يبل اغبلم.
مل يشهد بدراً ،واختلف يف شهوده أحداً ،والصحيح أن أول مشاىده اػبندق .تويف  دبكة سنة (71ه).
ينظر :االستيعاب ص ( ،)951 _953/1اإلصابة (.)363 _355/4
) (4ىو أبو العباس عبد اهلل بن العباس بن عبد اؼبطلب القرشي اؽبامشي .ولد قبل اؽبجرة بثالث سنني ،ودعا لو النيب 
 فقال « :اللهم فقهو يف الدين ،وعلمو التأويل » وكان عمر بن اػبطاب  حيبو ويدنيو ويقربو ويشاوره مع أجلة
الصحابة .تويف ابن عباس  بالطائف سنة (68ه).
ينظر :االستيعاب ص ( ،)919 _911/1اإلصابة (.)313 _323/4
) (5ىو أبو طالب ؿبمد بن علي بن عطية ،اغبارثي ،اؼبكي اؼبنشأ ،العجمي األصل ،كان ؾبتهداً يف العبادة.
من مؤلفاتو :كتاب (قوت القلوب) وىو مشهور .تويف يف صبادى اآلخرة سنة (186ه).
ينظر :سري أعالم النبالء ()517 _516/36
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الكبائر"(.)1
القول المختار اي تعريف المبيرة:
من خالل عرض األقوال يتضح أن أىل العلم مل يتفقوا على عدد ؿبدد ،وإمنا كل واحد ذكر
ما أدى إليو اجتهاده من خالل تتبع النصوص اليت نصت على الكبائر ،أو توعدت على
األفعال ،أو استقبحها الشارع ،وىي متنوعة ،ولعل الرأي اؼبختار يف ضابط الكبرية ىو أهنا
الذنب الذي ترتب عليو حد اي الدنيا أو وعيد اي اآلخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي
إيمان وذلك ؼبا يأٌب:
أما قول من قال بأن المبيرة ىي الذنب الموجب للحد فإنو يرد عليو بأن ىذا الضابط
ناقص؛ ألن ىناك ذنوباً مل يرتتب عليها حد يف الدنيا ولكن ورد فيها الوعيد الشديد كأكل
الربا ،وعقوق الوالدين ،وكبومها.
وأما القول بأن المبيرة ىي الذنب الذي ترتب عليو وعيد اي المتاب أو السنة فإنو
يناقش بأن ىناك ذنوباً ليس فيها وعيد ولكنها ختمت بلعن كالرشوة ويبعد أن ال تعد من
الكبائر.
وأما القول بأن المبيرة ىي الذنب الذي ترتب عليو حد اي الدنيا أو وعيد اي اآلخرة
فإنو ضابط يقال فيو ما قيل يف سابقو.
وأما ضبط المبيرة بأنها ىي الذنب الذي ثبتت حرمتو بدليل مقطوع فهو مناقش بأن ىذا
الضابط غري مانع إذ ديكن أن يدخل فيو الذنوب الصغائر.
وأما تعريف الكبرية بأنها الذنب الذي توعد عليو بالنار فهو تعريف قاصر ألن الوعيد قد
يكون بالنار وقد يكون بغريىا.
)(1ينظر يف ىذه األقوال :اعبامع ؼبعمر بن راشد األزدي ( ،)462 _463/33تفسري ابن جرير (،)657 _ 643/6
ؾبموع فتاوى شيخ اإلسالم ( ،)663 _ 653/33الداء والدواء ( ،)292 _293/3فتح الباري (-433/33
.)432
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وأما القول بأن المبيرة ىي لل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار فهو ضابط قاصر ػبلوه
عن اغبد والوعيد.
وأما تعريف بعض العلماء للمبيرة بأنها مبهمة غير معلومة فيقال :بأن ىذا القائل إمنا أخرب
عن نفسو وقد علمها غريه.



[]23

المبحث الثالث :أقسام المبيرة.
تنقسم الكبرية إىل أقسام عديـدة ،زبتلـف بـاختالف النظـر إىل االعتبـارات اؼبتعلقـة هبـا ،وقـد
كــان للعلمــاء جهــود مشــكورة يف ذكــر ىــذه التقســيمات ،وربريرىــا ،وبيــان اعتبــارات كــل قســم
منها .وأبرز ىذه التقسيمات ىو ما سيكون حولو حديثنا يف ىذا اؼببحث .وذلك وفـق اؼبطالـب
التالية:
المطلب األول :تقسيم المبيرة إلى ممفرة وغير ممفرة.
المطلب الثاني :تقسيم المبيرة إلى علمية وعملية ،أو إلى اعتقادية واقهية.
المطلب الثالث :تقسيم المبيرة إلى قولية واعلية.
المطلب الرابع :تقسيم المبيرة إلى اعلية وترلية.
ولست بصدد تفصيل ىذه التقسيمات فقد بسط العلماء البحث فيها يف ثنايا كتبهم،
وكذلك الباحثون اؼبعاصرون يف حبوث متخصصة ،ولكن سأعرف هبذه التقسيمات تعريفاً
موجزاً ،وفيما يلي بيانو:

[]24

المطلب األول :تقسيم المبيرة إلى :ممفرة وغير ممفرة.
فبّا ال شك فيو أن الكبائر تع ّد من قبيل اؼبنهي عنو شرعاً ،وأهنا ليست على درجة واحدة
من حيث خطورهتا وإخالؽبا بالدين وإٍب مرتكبها ،حبسب وقوعها يف الضروريات أو غريىا ،فإن
كانت يف الضروريات فهي أعظم الكبائر ،وإن وقعت يف غريىا؛ فهي أدٌل مرتبة بال شك.
تقرر ىذا؛ فإن الكبائر هبذا االعتبار على نوعني:
إذا ّ

 لبائر ممفرة خارج معتنقها عن اؼبلّة ومن أمثلة ذلك :اإلشراك باهلل.
مفسقة _ ،وىذا النوع ىو األكثر وقوعاً _ ومن أمثلة
 لبائر غير ممفرة ويطلق عليها ّ
ذلك :الزنا ،وشرب اػبمر ،وكبومها.

المطلب الثاني :تقسيم المبيرة إلى :علمية وعملية ،أو إلى اعتقادية واقهية.
الكبائر باعتبار _ موضوعها الذي تعلقت بو من أمور االعتقاد القلبية ،أو العبادات العملية
_ تنقسم إىل قسمني :لبيرة علمية (اعتقادية) ،ولبيرة عملية (اقهية).
أما العلمية؛ فهي اؼبسائل اؼبتعلقة باالعتقاد كاإلديان باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،واليوم
اآلخر ،والقدر خريه وشره ،وال شك أن الكبائر الواقعة يف ىذه اؼبسائل أشنع وأخطر من غريىا
ومن أمثلة ذلك :األمن من مكر اهلل.
وأما المبائر العملية؛ فهي تلك الكبائر الواقعة يف األعمال الظاىرة من أقو ِال وأفعال_
وىذا النوع ىو األكثر وقوعاً _ ومن أمثلة ذلك :أكل الربا ،وأكل مال اليتيم وكبومها.

[]25

المطلب الثالث :تقسيم المبيرة إلى :اعتقادية ،وقولية ،واعلية.
تنقسم الكبرية باعتبار مصدرىا إىل :لبيرة قولية ،ولبيرة اعلية ،ولبيرة اعتقادية.
أما لبيرة االعتقاد فهي اليت نشأت عن اعتقاد القلب ومن أمثلة ذلك :إساءة الظن باهلل.
وأما المبيرة القولية فهي اليت تتعلق بالنطق باللسان ومن أمثلة ذلك :قول الزور.
وأما المبيرة الفعلية فهي اليت قوامها على أفعال اعبوارح ومن أمثلة ذلك :السرقة.

المطلب الرابع :تقسيم المبيرة إلى :اعلية وترلية.
تنقسم الكبرية _ باعتبار وقوع مرتكبها فيها وحصول الفعل منو ،أو عدمو _ إىل :لبيرة
اعلية ،ولبيرة ترلية.
المبيرة الفعلية :ىي أن يفعل ما هناه الشرع عنو وعظّم حرمة فعلو وأكثر الكبائر من ىذا
النوع ،ومن أمثلة ذلك :شرب اػبمر
وأما المبيرة الترلية :فهي أن يرتك ما أمر الشرع بفعلو وعظّم حرمة تركو .ومن أمثلة ذلك:
ترك الصالة.
ىذا ما تيسر بيانو حول مباحث التمهيد ،واهلل ويل التوفيق.



[]26

الفصل األول  :المسـائل الفقهيـة المعـدودة مـن المبـائر اـي لتـاب الطهـارة .وايـو ث ثـة
مباحث:
المبحث األول :اي اآلنية ،واالستنجاء .وايو ث ثة مطالب:
اؼبطلب األول  :األكل أو الشرب يف آنية الذىب والفضة.
اؼبطلب الثاٍل  :عدم التنزه من البول .
اؼبطلب الثالث  :التغوط يف الطرق .



[]27

المطلب األول  :األلل أو الشرب اي آنية الذىب والفضة.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)2()1والذىيب( )4()3وابن النحاس

()6()5

وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية( ،)8()7وابن قيم اعبوزية( )10()9واغبجاوي(،)1()11من اغبنابلة.
) (1ىو زين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد ،الشهري بابن قبيم فقيو حنفي ،من العلماء اؼبصريني .لو تصانيف منها األشباه
والنظائر يف أصول الفقو ،والبحر الرائق يف شرح كنز الدقائق .تويف سنة  973ى ـ وقيل :سنة 969ه.
ينظر :الفوائد البهية يف تراجم اغبنفية ص (  ،) 314الكواكب السائرة بأعيان اؼبئة العاشرة (.)318 ،317/1
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)157
3
) ( ىو ؿبمد بن أضبد بن عثمان بن قادياز الذىيب ،مشس الدين ،أبو عبد اهلل حافظ ،مؤرخ ،عالمة ؿبقق .تركماٍلّ
األصل ولد سنة 671ى ـ تصانيفو كثرية تقارب اؼبئة ،منها :تاريخ اإلسالم الكبري ،وسري أعالم النبالء ،والكبائر .تويف
بدمشق سنة 748ىــ.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى ( ،)321 _333/9طبقات الشافعية البن قاضي شهبة (.)57 _55/1
) (4الكبائر للذىيب ص (.)428
الدمياطي ،اؼبعروف بابن النحاس :فرضي فاضل،
الدمشقي ٍب
) (5ىو أضبد بن إبراىيم بن ؿبمد ،أبو زكريا ،ؿبيي الدين
ّ
ّ
ؾباىد ،اغبنفي ٍب الشافعي لو تآليف ،منها :مشارع األشواق اىل مصارع العشاق ومثري الغرام إىل دار السالم ،وتنبيو
الغافلني عن أعمال اعباىلني وربذير السالكني من أفعال اؽبالكني .تويف سنة 834ى ـ ودفن بدمياط.
ينظر :الضوء الالمع ( ،)231 /3شذرات الذىب (.)357/9
) (6تنبيو الغافلني ص (.)293
) (7ىو شهاب الدين أبو العباس أضبد بن ؿبمد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي ولد يف رجب سنة  939ى ـ وقيل:
سنة 933ى ــ ،من ؿبفوظاتو كتاب "اؼبنهاج" ،ومقروآتو ال ديكن حصرىا ،ومن مؤلفاتو :شرح اؼبنهاج اؼبسمى "ربفة
احملتاج بشرح اؼبنهاج" ،الفتاوى الفقهية الكربى ،الزواجر عن اقرتاف الكبائر .تويف يف مكة اؼبكرمة يف رجب عام
 974ى ـ وقيل :عام 971ىـ ـ .
ينظر :الكواكب السائرة ( ،)332_333/1النور السافر (.)268 _258/3
) (8الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)397/3
9
مشقي ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين أحد أجالء العلماء .مولده سنة
) ( ىو ؿبمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزْرعي الد ّ
سنة 693ىـ يف دمشق.كتب خبطو اغبسن شيئا كثريا .وألّف تصانيف كثرية منها :الصواعق اؼبرسلة على اعبهمية
واؼبعطلة ،إعالم اؼبوقعني عن رب العاؼبني ،زاد اؼبعاد .تويف سنة 753ى ـ
ينظر :الذيل على طبقات اغبنابلة ( ،)379 _373/5شذرات الذىب (.)292 _278/8
) (10إعالم اؼبوقعني (.)138/4
) (11ىو موسى بن أضبد بن موسى اغبجاوي اؼبقدسيٍ ،ب الصاغبي ،شرف الدين ،أبوالنجا :فقيو حنبلي ،من أىل
(حجة) من قرى نابلس .لو كتب منها :زاد اؼبستقنع يف
دمشق .كان مفيت اغبنابلة وشيخ اإلسالم فيها .نسبتو إىل ّ
أجل كتب الفقو عند اغبنابلة .تويف سنة 968ىـ.
اختصار اؼبقنع ،واإلقناع وىو من ّ
ينظر :الكواكب السائرة ( ،)392/1شذرات الذىب (.)472/33

[]28

أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر( .)2وىو قول للحنفية( ،)3وبعئ الشافعية( ،)4وبو قال
اغبنابلة(.)5
القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وىو مقتضى القول اؼبروي عن علي وابن مسعود
وابن عمر وابن عباس يف أحد أقوالو _ رضي اهلل عنهم _( ،)6وهبذا القول قال الشافعية يف
اؼبعتمد عندىم(.)7
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن حذيفة  )8( قال :ظبعت النيب  قال « :ال تلبسوا الحرير وال
الديباج وال تشربوا اي آنية الذىب والفضة وال تأللوا اي صحااها اإنها لهم اي الدنيا
ولنا اي اآلخرة »(.)9

=

) (1منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (2منهم من قيد استعماؽبا بالرجال كابن القيم ،ومنهم من أطلق استعماؽبا على الرجال والنساء كابن النحاس.
) (3الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)157
) (4الكبائر للذىيب ص ( ،)428تنبيو الغافلني ص ( ،)293الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)397/3
) (5اإلقناع ( ،)418/4غاية اؼبنتهى مع شرحو مطالب أويل النهى (.)634/6
) (6وذلك ألهنم حصروا الكبائر بعدد ومل يذكروا ىذه اؼبسألة منها .ينظر :اعبامع ؼبعمر بن راشد األزدي (_463/33
 ،)462تفسري ابن جرير ( 643/6وما بعدىا ) ،ؾبموع فتاوى شيخ اإلسالم ( 656/33وما بعدىا ) ،تفسري ابن
كثري ( 273/2وما بعدىا) ،فتح الباري (.)433/33
) (7نقل ْاألَ ْذ َر ِعي عن اعبمهوِر أنو من الصغائ ِر قال الشرواٍل " :وىو اؼبعتمد " .ينظر :حاشية الشرواٍل (.)338/3
) (8ىو أبو عبد اهلل حذيفة بن اليمان العبسي كان من كبار أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وىو الذي بعثو
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يوم اػبندق ينظر إىل قريش فجاءه خبربىم وىو معروف يف الصحابة بصاحب سر
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .تويف سنة (16ه).
ينظر :االستيعاب ( ،)115 _114/1أسد الغابة (.)736/3
) (9أخرجو البخاري ( ،)77/7يف كتاب األطعمة ،باب األكل يف إناء مفضئ ،رقم اغبديث ( ،)5426ومسلم
( ،)3617/1يف كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل استعمال إناء الذىب والفضة على الرجال والنساء  ،رقم اغبديث

=

[]29

الدليل الثاني :عن أم سلمة( ،)1زوج النيب  ،أن رسول اهلل  قال « :الذي يشرب اي
آنية الفضة ،إنما يجرجر اي بطنو نار جهنم »(.)2
الدليل الثالث :عن أم سلمة _ رضي اهلل عنها _ قالت :قال رسول اهلل  « : من

شرب اِي إناء من ذىب ،أو اضة ،اإنما يجرجر اي بطنو نارا من جهنم »(.)3
وجو الداللة من األحاديث السابقة:

الوجو األول :أن ىذه األحاديث فيها وعيد بالنار ،وما توعد عليو بالنار فإنو من الكبائر.
الوجو الثاني :أن تصويت النار يف اعبوف فيو دليل على العذاب الشديد(.)4
أدلة القول الثاني(:)5
الدليل األول :ما ورد عن أيب ىريرة( )6وأيب سعيد اػبدري( _ )1رضي اهلل عنهما _ أهنم

=

(.)2367
) (1ىي أم سلمة ىند بنت أيب أمية بن اؼبغرية القرشية اؼبخزومية زوج النيب  كانت قبل النيب  عند أيب سلمة بن عبد
األسد اؼبخزومي ،فولدت لو :سلمة ،وعمر ،ودرة ،وزينب .وتويف فخلف عليها رسول اهلل  بعده ،وكانت من اؼبهاجرات
إىل اغببشة وإىل اؼبدينة .توفيت _ رضي اهلل عنها _ سنة (.)63
ينظر :االستيعاب ( ،)3923 _3923/4أسد الغابة (.)278/7
) (2أخرجو مسلم ( ،)3615/1يف كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل استعمال أواٍل الذىب والفضة يف الشرب وغريه
على الرجال والنساء ،رقم اغبديث (.)2365
) (3أخرجو مسلم ( ،)3615/1يف كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل استعمال أواٍل الذىب والفضة يف الشرب وغريه
على الرجال والنساء ،رقم اغبديث (.)2365
) (4ينظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)397/3
) (5يصلح االس تدالل هبذه األدلة للقول بعدم الكبرية يف صبيع مباحث الرسالة ولكنين اكتفيت بذكرىا يف أول موطن من
الرسالة ونبهت على ما عداه.
) (6ىو أبو ىريرة عبد الرضبن بن صخر الدوسي ،صاحب رسول اهلل  ،أسلم عام خيرب وشهدىا مع رسول اهلل ٍ ،ب
لزمو وواظب عليو رغبة يف العلم راضيا بشبع بطنو ،فكانت يده مع يد رسول اهلل  ،وكان يدور معو حيث دار ،وكان
من أحفظ أصحاب رسول اهلل  .تويف سنة (57ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3772 _3768/4اإلصابة يف سبييز الصحابة (_148/7
.)162

[]30

قاال :خطبنا رسول  يوما فقال  :والذي نفسي بيده ثالث مرات ٍب أكب ،فأكب كل رجل
منا يبكي ،ال يدري على ماذا حلفٍ ،ب رفع رأسو ويف وجهو البشر ،فكان أحب إلينا من ضبر
النعم  ،فقال  :ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ،ويصوم رمضان ،ويخرج الزلاة،
ويجتنب المبائر السبع ،إال اتحت لو أبواب الجنة ،ثم قيل :ادخل بس م"(.)2
وجو الداللة:
أن ىذا اغبديث فيو داللة على أن عدد الكبائر سبع.
المناقشة:
أن النص على ىذه السبع بأهنن كبائر ال ينفي ما عداىن إال عند من يقول دبفهوم اللقب
وىو ضعيف عند عدم القرينة وال سيما عند قيام الدليل باؼبنطوق على عدم اؼبفهوم(.)3
الدليل الثاني :ما ورد أن رسول اهلل  قال يف حجة الوداع  ":أال إنما ىن أربع :أال
تشرلوا باهلل شيئا ،وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق ،وال تزنوا ،وال تسرقوا "(.)4
وجو الداللة:
أن ىذا اغبديث فيو داللة على أن عدد الكبائر أربع ،وليس منهن األكل والشرب يف آنية
الذىب أو الفضة.
المناقشة:

=

) (1ىو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان اػبزرجي األنصاري  ،أول مشاىده اػبندق ،وغزا مع َر ُسول اللَّ ِو  اثنيت
عشرة غزوة ،وكان فبن حفظ عن َر ُسول اللَّ ِو  سنناً كثرية ،وروى عنو علماً صباً ،وكان من قبباء األنصار وعلمائهم
وفضالئهم .تويف سنة (74ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)632/2اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)66 _65/1
) (2أخرجو النسائي ،)8/5( ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،رقم اغبديث ( ،)2418واغباكم يف اؼبستدرك
( ،)136/3وصححو اغباكم ومل يتعقبو الذىيب.
) (3ينظر :تفسري ابن كثري (.)272/2
) (4أخرجو أضبد ( ،)124/13واغباكم يف اؼبستدرك ( )153/4وقال " :صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ".

[]31

أن النص على ىذه األربع بأهنن كبائر ال ينفي ما عداىن ،السيما وقد جاءت أحاديث
أخرى تدل على أهنا ليست ؿبصورة بأربع ،واعبمع أوىل من الرتجيح كما ىو مقرر عند
األصولني.
الدليل الثالث :ما ورد عن علي  أنو قال وىو خيطب الناس على اؼبنرب " :يا أيها الناس،
إن الكبائر سبع " فأصاخ الناس ،فأعادىا ثالث مرات ٍب قال :أال تسألوٍل عنها قالوا :يا
أمري اؼبؤمنني ،ما ىي قال " :اإلشراك باهلل ،وقتل النفس اليت حرم اهلل ،وقذف احملصنة وأكل
مال اليتيم ،وأكل الربا ،والفرار يوم الزحف ،والتعرب بعد اؽبجرة "(.)1
وجو الداللة:
أن ىذا األثر ليس فيو األكل والشرب يف آنية الذىب أو الفضة.
المناقشة:
أنو قول صحايب خالفو غريه _ كما سيأٌب _ فال يكون حجة.
الدليل الرابع  :ما ورد عن ابن عمر  أنو سئل عن الكبائر فقال :ىي تسع .فقيل لو:
ما ىن قال  :اإلشراك باهلل ،وقذف احملصنة _ ،قيل لو :قبل القتل قال :نعم ،ورغما  -وقتل
النفس اؼبؤمنة ،والفرار من الزحف ،والسحر ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،وعقوق الوالدين
اؼبسلمني ،وإغباد بالبيت اغبرام ،قبلتكم أحياء وأمواتاً "(.)2
وجو الداللة:
أن ىذا األثر ليس فيو األكل والشرب يف آنية الذىب والفضة.
المناقشة من وجهين:
) (1أخرجو ابن جرير ( ،)9379/8وعزاه اغبافظ يف الفتح ( )382/32للطرباٍل.
) (2أخرجو البيهقي يف السنن الكربى ( ،)439/1وابن جرير ( ،)9388/8قال عنو اغبافظ ابن حجر يف التلخيص
( " :)338/2مداره على أيوب بن عتبة وىو ضعيف ،وقد اختلف عليو فرواه مرة موقوفا ومرة مرفوعا "

[]32

الوجو األول :أن ىذا األثر ضعيف.
الوجو الثاني :أنو لو صح فهو قول صحايب خالفو غريه فال يكون حجة.
الدليل الخامس :ما ورد أن رجالً جاء ابن عمر  فسألو عن الكبائر ،فذكر الكبائر سبعاً
أو شبانياً " :اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،وقذف

احملصنة ،واليمني الفاجرة "(.)1
الترجيح:

الذي يرتجح يف ىذه اؼبسألة ىو القول بأهنا كبرية ،وذلك لألسباب التالية:
أوال :قوة أدلة القول األول ،وسالمتها من اؼبناقشات ،وضعف أدلة القول الثاٍل .
ثانياً :الوعيد الشديد الوارد يف األكل والشرب من آنية الذىب والفضة .
ثالثا :انطباق التعريف اؼبختار للكبرية على ىذه اؼبسألة.
رابعا :أن ما استدل بو أصحاب القول الثاٍل من حصر الكبائر يف عدد معني زبالفو
النصوص األخرى اليت تدل على الزيادة ،واألخذ جبميع النصوص أوىل من عدم العمل
ببعضها.



) (1أخرجو معمر بن راشد يف جامعو (.)463/33

[]33

المطلب الثاني :عدم التنزه من البول.
من عد ىذه المسألة من المبائر:
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)1والذىيب( ،)2وابن النحاس( ،)3وابن
حجر اؽبيتمي من الشافعية( ،)4واغبجاوي من اغبنابلة(.)5
أقوال أىل العلم اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول اغبنفية( ،)6وبو قال بعئ اؼبالكية( ،)7وبعئ
الشافعية( ،)8وإليو ذىب اغبنابلة(.)9
القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وبو قال بعئ اؼبالكية ،والشافعية ،واغبنابلة (.)10
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن عباس  قال :مر النيب  حبائط من حيطان اؼبدينة ،أو مكة
) (1الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية ص (.)154
) (2الكبائر للذىيب ص (.)272
) (3تنبيو الغافلني ص (.)382
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (5منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (6الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية ص (.)154
) (7التسهيل لعلوم التنزيل (.)389/3
) (8األشباه والنظائر للسيوطي (.)186/3
) (9منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (10شرح سنن ابن ماجو ؼبغلطاي ( ،)363/3اآلداب الشرعية ( ،)326/3فيئ القدير ( ،)269/1فيئ الباري
(.)433/3

[]34

فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النيب  «:يعذبان وما يعذبان اي لبير ٍب قال:
بلى .لان أحدىما ال يستتر من بولو ولان اآلخر يمشي بالنميمة »(.)1
الدليل الثاني :عن أنس  )2(عن النيب  قال «:تنزىوا من البول ،اإن عامة عذاب
القبر منو »(.)3
الدليل الثالث :عن أيب أمامة  )4(قال :قال رسول اهلل  «: :تنزىوا من البول ،اإن
عامة عذاب القبر منو » (.)5
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن ابن عباس  قال :مر النيب  حبائط من حيطان اؼبدينة ،أو مكة
فسمع صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال النيب  «:يعذبان وما يعذبان اي لبير ٍب قال:
بلى .لان أحدىما ال يستتر من بولو ولان اآلخر يمشي بالنميمة »(.)6
1
باب :من الكبائر أن ال يسترت من بولو .ح ( ،)236كما أخرجو مسلم
) ( أخرجو البخاري ()51/3كتاب الوضوءٌ ،
( )243/3كتاب الطهارة ،باب الدليل على قباسة البول ووجوب االسترباء منو .ح (.)292
) (2ىو أبو ضبزة أنس بن مالك اػبزرجي األنصاري خادم رسول اهلل  ويقال :إن أنس بن مالك قدم من صلبو من
ولده وولد ولده كبوا من مائة قبل موتو ،وذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دعا لو فقال :اللهم ارزقو ماالً وولداً
وبارك لو .تويف سنة (91ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)333 _339/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)278 _275/3
) (3أخرجو الدارقطين ( ،)213/3وقال عقبو " :احملفوظ مرسل " ،ولو شاىد من حديث أيب ىريرة أخرجو الدارقطين
( )211/3بلفظ « :أكثر عذاب القرب من البول » وقال عقبو " :صحيح ".
) (4ىو أبو أمامة صدي بن عجالن الباىلي سكن مصرٍ ،ب انتقل منها فسكن ضبص من الشام ،ومات هبا ،وكان من
اؼبكثرين يف الرواية ،وأكثر حديثو عند الشاميني .تويف سنة (83ه).
تنظر ترصبتو يف :أسد الغابة ( ،)35/1اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)34/6
) (5أخرجو الطرباٍل يف اؼبعجم الكبري ( ،)311/8وقال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)492/3رواه الطرباٍل يف الكبري
ورجالو موثوقون ".
) (6تقدم زبرجيو يف أدلة القول األول.

[]35

وجو الداللة من وجهين:
الوجو األول :أن يف ىذا اػبرب لفظ " :كان " ،وكان لدوام الفعل فلهذا بالدوام حكم
الكبرية(.)1
الوجو الثاني :أنو وصف كال منهما دبا يدل على ذبدد ذلك منو واستمراره عليو لإلتيان
بصيغة اؼبضارعة بعد حرف كان.

الدليل الثاني :إِ َّن عدم االجتناب من البول ليس بكبرية يف نَـ ْف ِس ِو ،بل يـ ْف ِ
ضي إىل كبرية،
ُ
الصالة(.)2
وىي الصالة يف تلك الثياب النجسة اؼبستل ِزَمة لبطالن َّ
المناقشة:

أن ظاىر اغبديث خيالفو فإنو رتب العذاب على ترك التنزه منو ولو كان ؼبا يرتتب عليو من
بطالن الصالة كان العذاب على تركها ،أو على الصالة بنجس ال على ترك التنزه منو(.)3
الترجيح:
الراجح ىو القول األول القائل بأن عدم التنزه من البول من الكبائر؛ وذلك لقوة أدلة
القائلني بو ووضوحها ،وكوهنا صرحية على أن ىذا الفعل من الكبائر ،وضعف ما استدل بو
أصحاب القول الثاٍل ،وأن النصوص دلت على أن عدم التنزه من البول سبب من أسباب
عذاب القرب ،وهبذا يتحقق يف ىذا الفعل التعريف اؼبختار للكبرية .


) (1اآلداب الشرعية (.)326/3
) (2فيئ القدير (.)269/1
) (3فيئ القدير (.)269/1

[]36

المطلب الثالث  :التغوط اي الطرق.
من عد ىذه المسألة من المبائر:
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)2
القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وىو قول اغبنفية( ،)3وبعئ اؼبالكية( ،)4وإليو ذىب
الشافعية( ،)5وىو قول للحنابلة(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :اتقوا اللعانين» قالوا :وما
اللعانان يا رسول اهلل قال « :الذي يتخلى اي طريق الناس ،أو اي ظلهم »(.)7

) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (2اؼبصدر السابق.
) (3رد احملتار على الدر اؼبختار ( ،)141/3حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص (.)51
) (4مواىب اعبليل (.)276/3
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ،)236/3اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع (.)57/3
) (6الفروع (.)312/3
) (7أخرجو مسلم يف صحيحو ( ،)226/3كتاب الطهارة ،باب النهي عن التخلي يف الطرق ،والظالل ،ح (.)269

[]37

الدليل الثاني :عن معاذ بن جبل  )1(قال :قال رسول اهلل  « :اتقوا الم عن
الث ث البراز اى الموارد وقارعة الطريق والظل »(.)2
الدليل الثالث :عن جابر بن عبد اهلل  )3(قال :قال رسول اهلل  « :إيالم والتعريس
على جواد الطريق ،والص ة عليها ،اإنها مأوى الحيات ،والسباع ،وقضاء الحاجة عليها،
اإنها من الم عن »(.)4
الدليل الرابع :عن أيب ىريرة  ظبعت رسول اهلل  يقول « :من سل سخيمتو على
طريق من طرق المسلمين اعليو لعنة اهلل والم ئمة والناس أجمعين »(.)5
المناقشة:
أن ىذا اغبديث ضعيف(.)6
) (1ىو أبو عبد الرضبن معاذ بن جبل اػبزرجي األنصاري كان أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار ،وشهد
بدرا واؼبشاىد كلها ،وبعثو رسول اهلل  قاضياً إىل اعبند من اليمن ،يعلم الناس القرآن وشرائع اإلسالم ،ويقضي بينهم

تويف  يف طاعون عمواس سنة شبان عشرة من اؽبجرة.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3437 _3432/1اإلصابة يف سبييز الصحابة (_337/6
.)339
) (2أخرجو أبو داود يف سننو ( ،)33/3كتاب الطهارة ،باب اؼبواضع الل هنى النىب  عن البول فيها ح ( ،)26كما
أخرجو ابن ماجو يف سننو ( ،)239/3كتاب الطهارة وسننها ،باب النهي عن اػبالء على قارعة الطريق ح ( )128قال
اغبافظ يف التلخيص( " :)138/3وصححو ابن السكن واغباكم ،وفيو نظر؛ ألن أبا سعيد مل يسمع من معاذ وال يعرف
ىذا اغبديث بغري ىذا اإلسناد قالو ابن القطان ".
َّ
النيب  ،وروى عنو
) (3ىو أبو عبد اهلل جابر بن عبد اللو بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي ،أحد اؼبكثرين عن ّ
الصحابة ،ولو وألبيو صحبة .كان جابر  يقول " :غزوت مع رسول اللَّو  تسع عشرة غزوة " .قال جابر:
صباعة من ّ
" مل أشهد بدراً وال أحداً ،منعين أيب ،فلما قتل مل أزبلّف ".
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)223 _239/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)547 _546/3
) (4أخرجو ابن ماجو يف سننو ( ،)239/3كتاب الطهارة وسننها ،باب النهي عن اػبالء على قارعة الطريق ح ()129
وحسن إسناده اغبافظ ابن حجر يف التلخيص اغببري (.)139/3
) (5أخرجو اغباكم يف اؼبستدرك ( ،)296/3وضعف إسناده اغبافظ ابن حجر يف التلخيص اغببري (.)138/3
) (6الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3

[]38

أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :اتقوا اللعانين» قالوا :وما
اللعانان يا رسول اهلل قال « :الذي يتخلى اي طريق الناس ،أو اي ظلهم »(.)1
الدليل الثاني :عن معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل  « :اتقوا الم عن الث ث
البراز اى الموارد وقارعة الطريق والظل »(.)2
وجو الداللة:
أن النهي ىنا متعلق باآلداب فال ينتهي إىل التحرَل(.)3

الترجيح:
الراجح يف ىذه اؼبسألة أن التغوط يف طرقات اؼبسلمني من الكبائر؛ لورود اللعن اؼبفضي إىل
الطرد واإلبعاد من رضبة اهلل على ىذا الفعل ،وىو أوىل بإطالق الكبرية عليو من عدم التنزه من
البول؛ ألن ىذا الفعل متعلق حبقوق العباد اؼببنية على اؼبشاحة؛ وؼبا فيو من وقوع الضرر
عليهم.



) (1سبق زبرجيو ص (.)17
) (2سبق زبرجيو ص (.)18
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)237/3

[]39

المبحث الثاني :اي السواك ،وسنن الوضوء .وايو تسعة مطالب :
اؼبطلب األول  :حلق اللحية
اؼبطلب الثاٍل  :عدم األخذ من الشارب.
اؼبطلب الثالث  :اػبضب بالسواد.
اؼبطلب الرابع :النوم على سطح ال ربجري بو.
اؼبطلب اػبامس  :النمص وطلب عملو.
اؼبطلب السادس :وشر األسنان وطلب عملو.
اؼبطلب السابع :الوشم وطلب عملو.
اؼبطلب الثامن :الوصل وطلب عملو.
اؼبطلب التاسع :التبخرت يف اؼبشي.



[]40

المطلب األول  :حلق اللحية
من عد ىذه المسألة من المبائر.
وضع الذىيب فصالً يف كتابو الكبائر عنون لو بقولو " :جامع ؼبا حيتمل أنو من الكبائر " ٍب

ذكر فيو حديثاً يتعلق بالنهي عن حلق اللحية ( .)1ومل أجد من خالل تتبعي ألقوال العلماء يف
اؼبسألة من جزم بذكر حلق اللحية من الكبائر ،وقد استدل الذىيب لقولو دبا ورد عن ابن عمر
 عن النيب  قال « :خالفوا المشرلين واروا اللحى وأحفوا الشوارب »(.)2
وقد يناقش بأن كل حكم كانت علتو ـبالفة اؼبشركني وعدم التشبو هبم فإنو ال يصل إىل
درجة التحرَل(.)3



) (1الكبائر للذىيب ص (.)481 ،468
) (2أخرجو البخاري ()363/7كتاب اللباس ،باب تقليم األظفار .ح ( ،)5892كما أخرجو مسلم ( )222/3كتاب
الطهارة ،باب خصال الفطرة .ح (.)259
) (3فتح الباري (.)98/33

[]41

المطلب الثاني  :عدم األخذ من الشارب.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
وضع الذىيب يف كتابو الكبائر فصالً عنون لو بقولو " :جامع ؼبا حيتمل أنو من الكبائر " ٍب

ذكر فيو حديثني يتعلقان باألخذ من الشارب ( .)1ومل أجد من خالل تتبعي ألقوال العلماء يف
اؼبسألة من جزم بذكر أن ترك األخذ من الشارب من الكبائر ،وقد استدل الذىيب لقولو دبا ورد
عن ابن عمر  عن النيب  قال « :خالفوا المشرلين واروا اللحى وأحفوا الشوارب
»(.)2
وقد يناقش بأن كل حكم كانت علتو ـبالفة اؼبشركني وعدم التشبو هبم فإنو ال يصل إىل
درجة التحرَل(.)3
وكذلك ما ورد عن زيد بن أرقم( )4مرفوعاً قال « :من لم يأخذ من شاربو اليس منا »(.)5



) (1الكبائر للذىيب ص (.)482 ،468
) (2أخرجو البخاري ()363/7كتاب اللباس ،باب تقليم األظفار .ح ( ،)5892كما أخرجو مسلم ( )222/3كتاب
الطهارة ،باب خصال الفطرة .ح (.)259
) (3فتح الباري (.)98/33
) (4ىو زيد بن أرقم بن زيد األنصاري اػبزرجي روي عنو أنو قال :غزا رسول اهلل  تسع عشرة غزوة غزوت منها
معو سبع عشرة غزوة .يقال :إن أول مشاىده اؼبريسيع ،يعد يف الكوفيني ،نزل الكوفة وسكنها ،وابتين هبا دارا يف كندة.
وبالكوفة كانت وفاتو ،يف سنة شبان وستني.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)515/2اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)488 _487/2
) (5أخرجو النسائي ( ،)35/3كتاب الطهارة ،باب قص الشارب ح ( ،)31والرتمذي ( ،)193/4كتاب األدب ،باب
ما جاء يف قص الشارب ح ( ،)2763وقال " :ىذا حديث حسن صحيح ".

[]42

المطلب الثالث  :الخضب بالسواد.
تحرير محل النزاع.
()1
اتفق أىل العلم على أن اجملاىد ال حيرم عليو صب شعره بالسواد  ،كما أهنم اتفقوا أيضاً

على أن صب الشعر بالسواد ؿبرم إذا كان لغرض التدليس واػبداع( ،)2إال إهنم اختلفوا يف
حكم الصب بالسواد إذا مل حيصل بو تدليس ،ومل يكن للجهاد.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)4

القول الثاني :أن الخضب بالسواد ليس من المبائر .وىو قول عند اغبنفية( ،)5وبو قال
اؼبالكية( ،)6وبعئ الشافعية( ،)7وىو اؼبذىب عند اغبنابلة(.)8
) (1ينظر :فتح الباري البن حجر ( ،)499/6لكن ورد عن القاضي أيب يعلى من اغبنابلة يف كتابو األحكام السلطانية
ص ( )137اؼبنع من خضاب الشيب بالسواد يف اعبهاد وغريه.
) (2ينظر :ربفة األحوذي (.)163/5
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)263/3
) (4اؼبصدر السابق .وقال ابن النحاس يف تنبيو الغافلني ص ( " :.)148يقتضي أن يكون من الكبائر ".
) (5الدر اؼبختار مع حاشيتو رد احملتار (.)422/6
) (6الفواكو الدواٍل على رسالة ابن ايب زيد القريواٍل ( ،)137/2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباٍل
(،)446_445/2
) (7اجملموع ( ،)294/3تنبيو الغافلني ص (.)133،148
) (8اإلنصاف (،)321/3اإلقناع (.)23/3

[]43

أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال  :قال رسول اهلل  « :يمون
قوم يخضبون اي آخر الزمان بالسواد لحواصل الحمام ال يريحون رائحة الجنة »(.)1
وجو الداللة:
أن اػبضب بالسواد توعد عليو بالوعيد الشديد فيكون من الكبائر(.)2
المناقشة:
أن الوعيد اؼبذكور يف اغبديث ليس على اػبضب بالسواد بل على معصية أخرى(.)3
الجواب عن المناقشة:
بل ترتيب اغبكم على ىذا الوصف مشعر بكونو علة لو(.)4
الجواب عن الجواب:
أنو ال يسلم بأن الوعيد اؼبذكور ألجل اػبضب بالسواد إذ قد وجد طائفة قد خضبوا بو يف
أول الزمان من سلف ىذه األمة ،ولو كان الوعيد على اػبضب بالسواد مل يكن ِ
لذ ْكر قولو «
اي آخر الزمان » فائدة(.)5
الدليل الثاني :عن ابن عمر  قال :ظبعت رسول اهلل  يقول « :الصفرة خضاب
()1

المؤمن ،والحمرة خضاب المسلم ،والسواد خضاب الماار »

) (1أخرجو أبو داود يف سننو ( ،)272/6كتاب الرتجل ،باب ما جاء يف خضاب السواد ح ( ،)4232والنسائي
( ،)318/8كتاب الزينة ،باب النهي عن اػبضاب بالسواد ح ( .)5375قال ابن حجر يف فتح الباري (" :)499/6
وإسناده قوي إال أنو اختلف يف رفعو ووقفو ،وعلى تقدير ترجيح وقفو فمثلو ال يقال بالرأي ،فحكمو الرفع ".
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)263/3
) (3ينظر :ربفة األحوذي (.)163/5
) (4ينظر :نيل األوطار (.)355/3
) (5ينظر :ربفة األحوذي (.)163/5

[]44

المناقشة:
ىذا اغبديث ضعيف(.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  أن النيب  قال « :إن اليهود والنصارى ال يصبغون
اخالفوىم »(.)3
وجو الداللة:
أن النيب  أمر بالصب وىو يشمل الصب بالسواد(.)4
المناقشة:
أن ىذا اإلطالق مقيد بغري السواد؛ لورود النهي عن السواد يف أحاديث أخرى _ كما مر
_.
الدليل الثاني :قولو  « :إن أحسن ما غير بو الشيب :الحناء ،والمتم(.)6(» )5

=

) (1أخرجو اغباكم يف اؼبستدرك ( )634/1قال ابن أيب حاًب يف اعبرح والتعديل ( " :)385/4حديث منكر شبو
اؼبوضوع ".
) (2ينظر :ربفة األحوذي (.)163/5
) (3أخرجو البخاري ( ،)373/4كتاب األنبياء ،باب ما ذكر عن بين إسرائيل ،ح ( ،)1462ومسلم (،)3661/1
كتاب اللباس والزينة ،باب يف ـبالفة اليهود يف الصب  ،ح (.)2331
) (4ينظر :ربفة األحوذي (.)163/5
) (5الكتم ىو :نبات خيلط مع الوظبة ويصب بو الشعر أسود وقيل :ىو الوظبة .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر
(.)353/4
) (6أخرجو أبو داود يف سننو ( ،)268/6كتاب الرتجل ،باب يف اػبضاب ،ح ( ،)4235والرتمذي (،)284/1
كتاب اللباس ،باب ما جاء يف اػبضاب ،ح ( ،)3751والنسائي ( ،)319/8كتاب الزينة ،باب اػبضب باغبناء
والكتم ،ح ( ،)5378وابن ماجو ( ،)3396/2كتاب اللباس ،باب اػبضاب باغبناء ح( .)1622قال الرتمذي عقب
إيراده ىذا اغبديث " :حديث حسن صحيح ".

[]45

وجو الداللة:
يسود الشعر.
أن اغبديث اؼبذكور يدل على استحباب اػبضاب باغبناء ـبلوطاً بالكتم وىو ّ

المناقشة من وجهين:

اسود ،وكذا إن استويا،
الوجو األول :ال يسلم دبا قلتم بل اػبلط خيتلف فإن غلب الكتم ّ

اضبر ،واؼبراد باػبلط يف اغبديث اؼبذكور إذا كان اغبناء غالباً على الكتم صبعاً
وإن غلب اغبناء ّ

بني األحاديث.

الجواب عن المناقشة:
أن اغبديث مطلق وليس مقيداً بصورة دون صورة ،ووجو اعبمع ليس دبنحصر فيما ذكر(.)1
الوجو الثاني :أن اؼبنهي عنو ىو األسود البحت ،والصب باغبناء والكتم ليس كذلك.
الدليل الثالث :ما ورد أن النيب  قال « :إن أحسن ما اختضبتم بو لهذا السواد،
أرغب لنسائمم ايو ،وأىيب لمم اي صدور عدولم »(.)2
المناقشة:
ىذا اغبديث ضعيف(.)3
الترجيح:
الذي يرتجح أن اػبضب بالسواد ليس بكبرية وذلك ؼبا يأٌب:
أوالً :اػبالف يف ثبوت اغبديث _ الذي احتج بو أصحاب القول األول _ وقفاً ورفعاً.
) (1ينظر لوجو الداللة واؼبناقشة وجواهبا :ربفة األحوذي (.)156/5
) (2أخرجو ابن ماجو ( ،)3397/2كتاب اللباس ،باب اػبضاب باغبناء ح( .)1625ويف إسناده دفاع بن دغفل وقد
ضعفو أبو حاًب كما يف اعبرح والتعديل (.)445/1
) (3ينظر :ربفة األحوذي (.)157/5

[]46

ثانياً :أن اػبضب بالسواد قد ورد فعلو عن بعئ الصحابة رضي اهلل عنهم وانتشر بينهم.
ثالثاً :أن اػبضب بالسواد قد حكي االتفاق على عدم ربرديو(.)1



) (1ينظر :اؼبفهم ؼبا أشكل من كتاب تلخيص مسلم (.)439/5

[]47

المطلب الرابع :النوم على سطح ال تحجير بو.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وقد نسبو ابن حجر اؽبيتمي لبعئ العلماء اؼبتأخرين ،وقال
ابن النحاس " :حيتمل أن يكون من الكبائر "(.)2
القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وبو قال الشافعية( )3واغبنابلة(.)4
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن علي بن شيبان  )5(قال :قال رسول اهلل  « :من بات على ظهر
بيت ليس لو حجار اقد برئت منو الذمة » (.)6

) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)213/3
) (2تنبيو الغافلني ص (.)159
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ،)213/3هناية احملتاج (.)182/3
) (4اإلقناع ( ،)23/3غذاء األلباب (.)163/2
) (5ىو أبو حيىي علي بن شيبان بن ؿبرز اغبنفي السحيمي اليمامي ،كان أحد الوفد من بين حنيفة ،لو أحاديث أخرجها
البخاري وأبو داود وغريمها .منها قولو  " :خرجنا حل قدمنا على رسول اللَّو  فبايعناه ".
ينظر :االستيعاب ص ( ،)3389/1اإلصابة (.)464 _461/4
) (6أخرجو أبو داود يف سننو ( ،)181/7أبواب النوم ،باب يف النوم على سطح غري ؿبجر ح ( ،)5343وصححو
األلباٍل يف صحيح األدب اؼبفرد (.)461/3

[]48

وجو الداللة:
أن النوم على سطح ال ربجري بو تُوعد عليو برباءة الذمة منو؛ فيكون من الكبائر.
المناقشة:

أن اؼبراد يف ىذا اغبديث أن من نام على سطح بال ربجري فقد ُوكِ َل إىل نفسو؛ الرتكابو ما

ىو سبب للهالك عادة يف بعئ الناس؛ فلم يقتئ ذلك اغبرمة فضالً عن كونو كبرية(.)1

الدليل الثاني :نهى رسول اهلل  أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليو(.)2

الدليل الثالث :أنو تعريئ النفس للهالك(.)3
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :نهى رسول اهلل  أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليو(.)4
وجو الداللة:
أن النهي لألدب فيحمل على الكراىة(.)5
الدليل الثاني :أن الغالب يف ىذا الفعل السالمة ،وما غلبت السالمة فيو؛ فإنو ال حيرم
فعلو(.)6

) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)213/3
) (2أخرجو الرتمذي يف سننو ( ،)418/4أبواب النوم ،باب يف النوم على سطح غري ؿبجر ح ( )2854وقال " :ىذا
حديث غريب ،ال نعرفو إال من حديث ؿبمد بن اؼبنكدر عن جابر إال من ىذا الوجو ،وعبد اعببار بن عمر يضعَّف ".
وقد صححو األلباٍل يف صحيح الرتغيب والرتىيب (.)335/1
) (3تنبيو الغافلني ص (.)159
) (4سبق زبرجيو يف أدلة القول األول.
) (5ينظر :غذاء األلباب (.)163/2
) (6ينظر :اؼبصدر السابق.

[]49

الترجيح:
الذي يرتجح أن ىذا الفعل ليس دبحرم فضالً أن يكون كبرية؛ ألن ىذا الفعل غالبو
السالمة ،وأما ما ورد يف اغبديث من براءة الذمة فبن بات على ظهر بيت ليس لو حجار فإنو
ؿبمول على أن من مات وىذه حالو فال يؤاخذ بدمو ،أو إن لكل من الناس عهداً من اهلل
تعاىل باغبفظ والكرامة ،فإذا ألقى بيده إىل التهلكة انقطع عنو ىذا العهد(.)1



) (1عون اؼبعبود (.)262/31

[]50

المطلب الخامس  :النمص وطلب عملو.
تباينت آراء أىل العلم يف بيان معا النمص فذىب صبهور أىل العلم إىل أن النمص ىو:
نتف شعر الوجو دون قصره على شعر اغباجب(.)1
وقيل النمص ىو :نتف شعر اغباجب(.)2
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)4
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن النمص وطلبو من المبائر .وىو قول للمالكية( ،)5وإليو ذىب بعئ
الشافعية(.)6
القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول اؼبالكية( )7وبو قال أكثر الشافعية( ،)8وىو
مقتضى مذىب اغبنابلة(.)9
) (1حاشية رد احملتار على الدر اؼبختار ( ،)171/6القوانني الفقهية ص ( ،)291هناية احملتاج ( ،)25/2كشاف القناع
(.)83/3
) (2اجملموع (.)343/1
) (3تنبيو الغافلني ص (.)299
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (5اؼبفهم ؼبا أشكل من كتاب تلخيص مسلم ( ،)444/5تفسري القرطيب (.)191/5
) (6تنبيو الغافلني ص (.)299
) (7الفواكو الدواٍل (.)134/2
) (8الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (9حيث إن الكبرية عندىم ما فيو حد يف الدنيا أو توعد عليو يف اآلخرة .ينظر :اإلنصاف ( ،)46/32شرح اؼبنتهى
للبهوٌب (.)589/1

[]51

أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عبد اهلل بن مسعود  قال « :لعن اهلل الواشمات ،والمستوشمات،
والمتنمصات ،والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهلل ،ما لي ال ألعن من لعن رسول اهلل
 ،وىو اي لتاب اهلل »(.)1
الدليل الثاني :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال « :ل ِعنت الواصلة والمستوصلة،
والنامصة والمتنمصة ،والواشمة والمستوشمة من غير داء » (.)2
وجو الداللة:
أن النمص توعد عليو يف ىذين اغبديثني باللعن ،واللعن أمارة من اإلمارات اليت تدل على
الكبائر (.)3
المناقشة:
أنو ال يسلم بأن الفعل اؼبتوعد عليو باللعن يعد من كبائر الذنوب _ كما سبق بيانو _(.)4
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :ما ورد أن امرأة قالت لعائشة( )1رضي اهلل عنها :يا أم اؼبؤمنني ،إن يف وجهي
وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي فقالت عائشة « :أميطي عنك األذى ،وتصنعي

) (1أخرجو البخاري ()366/7كتاب اللباس ،باب اؼبتنمصات .ح ( ،)5919كما أخرجو مسلم ( )3678/1كتاب
اللباس والزينة ،باب ربرَل فعل الواصلة واؼبستوصلة والوامشة واؼبستومشة والنامصة واؼبتنمصة واؼبتفلجات واؼبغريات خلق اهلل.
ح (.)2325
) (2أخرجو أبو داود ( ،)246/6كتاب الرتجل ،باب صلة الشعر ح ( ،)4373وحسن إسناده ابن حجر يف فتح
الباري (.)176/33
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (4ينظر اؼببحث الثاٍل من مباحث التمهيد ص (.)39

[]52

لزوجك كما تصنعني للزيارة ،وإذا أمرك فلتطيعيو ،وإذا أقسم عليك فأبريو ،وال تأذٍل يف بيتو ؼبن
يكره »(.)2
المناقشة:
ىذا األثر ضعيف فال يصلح االحتجاج بو.
الدليل الثاني :أن الزينة مطلوبة للنساء ومنها النمص(.)3
المناقشة:
أن ىذا التزين البد أن يكون يف حدود ما أباحو الشرع ،واألدلة صرحية يف منع النمص ولعن
فاعلو.
الترجيح:
الراجح أن النمص من الكبائر؛ ألن األحاديث الصحيحة صرحية يف أن الفاعل للنمص
ملعون على لسان رسول اهلل  متعرض لغضب اهلل وسخطو فهذا يقتضي أن يكون ىذا
الفعل معدود من الكبائر وأن ما احتج بو أصحاب القول الثاٍل مل يسلم من اؼبناقشة.



=

) (1ىي أم عبد اهلل عائشة بنت أيب بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم اؼبؤمنني ،زوج النيب صلى اهلل عليو وسلم
وأشهر نسائو ودخل هبا وىي بنت تسع ،وكان دخولو هبا يف شوال يف السنة األوىل ماتت سنة (58ه) عند األكثر وقيل:
سنة (57ه).
ينظر :أسد الغابة ( ،)386/7اإلصابة (.)215 _213/8
) (2أخرجو عبد الرزاق يف مصنفو ( ،)346/1وضعفو األلباٍل يف غاية اؼبرام يف زبريج أحاديث اغبالل واغبرام ص(.)76
) (3حاشية رد احملتار على الدر اؼبختار (.)171/6

[]53

المطلب السادس :وشر األسنان وطلب عملو.
اؼبراد بوشر األسنان ىو :برد األسنان دبِْربد وكبوه لتحديده ،وتفليجو ،وربسينو(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( )2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)4
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن وشر األسنان من المبائر .وىو قول للمالكية( ،)5وبو قال بعئ
الشافعية(.)6
القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول أكثر الشافعية( ،)7ومقتضى مذىب
اغبنابلة(.)8
أدلة القول األول:
الدليل األول :قولو تعالىًَٓ{ :مُشَوَّيُمْ فَهَُْغَِّْشُنَّ خَهْكَ

انهّوِ}[اننسبء]119:

) (1اؼبغين ( ،)73/3اجملموع (.)343/1
) (2الكبائر للذىيب ص (.)423
) (3تنبيو الغافلني ص (.)133
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (5اؼبفهم ؼبا أشكل من كتاب تلخيص مسلم ( ،)444/5تفسري القرطيب (.)191/5
) (6الكبائر للذىيب ص ( ، )423تنبيو الغافلني ص ( ،)133الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (7الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (8حيث إن الكبرية عندىم ما فيو حد يف الدنيا أو توعد عليو يف اآلخرة .ينظر :اإلنصاف ( ،)46/32شرح اؼبنتهى
للبهوٌب (.)589/1

[]54

وجو الداللة:
أن وشر األسنان من تغيري خلق اهلل اؼبنهي عنو (.)1
الدليل الثاني :عن عبد اهلل بن مسعود  قال « :لعن اهلل الواشمات ،والمستوشمات،
والمتنمصات ،والمتفلجات للحسن( )2المغيرات خلق اهلل ،ما لي ال ألعن من لعن رسول
اهلل  ،وىو اي لتاب اهلل »(.)3
الدليل الثالث :أن وشر األسنان تدليس(.)4
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :أن الكبرية ما فيو حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة ،ووشر األسنان ليس فيو
حد وال وعيد.
الترجيح:
الراجح واهلل أعلم قول القائلني بأنو كبرية؛ لقوة األدلة ووضوحها وكوهنا صرحية يف اؼبسألة
وضعف أدلة أصحاب القول الثاٍل _ كما ناقشناه يف سبهيد الرسالة _.


) (1تفسري الطربي (.)532/7
2
َّحسني
الربَاعيات واؼبتفلجات :النساء الالٌب ي ْفعلن ذلك
) ( ال َفلَج بالتَّحريك  :فُـ ْر َجة ما بني الثَّنايا و َّ
بأسناهنن َر ْغبَةً يف الت ْ
ّ
ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)468/1
) (3سبق زبرجيو ص (.)52
) (4تنبيو الغافلني ص (.)133

[]55

المطلب السابع :الوشم وطلب عملو.
اؼبراد بالوشم ىو :غرز اعبلد باإلبرة حل خيرج الدمٍ ،ب يذر عليو كبو نيلة ليزرق أو
خيضر(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب()2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)4
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن الوشم من المبائر .وىو قول للمالكية( ،)5وبو قال بعئ الشافعية(.)6
القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول أكثر الشافعية( ،)7ومقتضى مذىب
اغبنابلة(.)8
أدلة القول األول:
الدليل األولًَٓ{ :مُشَوَّيُمْ فَهَُْغَِّْشُنَّ خَهْكَ

انهّوِ}[اننسبء]119:

) (1مغين احملتاج (.)436/3
) (2الكبائر للذىيب ص (.)423
) (3تنبيو الغافلني ص (.)298
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (5اؼبفهم ؼبا أشكل من كتاب تلخيص مسلم ( ،)444/5تفسري القرطيب (.)191/5
) (6الكبائر للذىيب ص ( ، )423تنبيو الغافلني ص ( ،)298الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (7الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (8حيث إن الكبرية عندىم ما فيو حد يف الدنيا أو توعد عليو يف اآلخرة .ينظر :اإلنصاف ( ،)46/32شرح اؼبنتهى
للبهوٌب (.)589/1

[]56

وجو الداللة:
أن الوشم من تغيري خلق اهلل اؼبنهي عنو (.)1
الدليل الثاني :عن عبد اهلل بن مسعود  قال « :لعن اهلل الواشمات ،والمستوشمات،
والمتنمصات ،والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اهلل ،ما لي ال ألعن من لعن رسول اهلل
 ،وىو اي لتاب اهلل »(.)2

الدليل الثالث :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال « :ل ِعنت الواصلة والمستوصلة،

والنامصة والمتنمصة ،والواشمة والمستوشمة من غير داء » (.)3
وجو الداللة:
أن الوشم تُوعد عليو يف ىذين اغبديثني باللعن ،واللعن أمارة من اإلمارات اليت تدل على

الكبائر (.)4

المناقشة:
أنو ال يسلم بأن الفعل اؼبتوعد عليو باللعن يعد من كبائر الذنوب _ كما سبق بيانو _(.)5
أدلة القول الثاني:

الدليل األول :عن أيب ىريرة  قال :ظبعت النيب  يقول « :ال ت ِشمن وال تستوشمن
»(.)6
) (1تفسري الطربي (.)532/7
) (2سبق زبرجيو ص (.)52
) (3سبق زبرجيو ص (.)52
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (5ينظر اؼببحث الثاٍل من مباحث التمهيد ص (.)39
) (6أخرجو البخاري ()366/7كتاب اللباس ،باب اؼبستومشة .ح (.)5946

[]57

الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  « :العين حق » وهنى عن
الوشم(.)1
وجو الداللة:
أن ىذا النهي ؿبمول على التنزيو(.)2
الترجيح:
الراجح ىو القول بأن الوشم وطلب عملو كبرية من كبائر الذنوب ؼبا يأٌب:
أوالً :أن الوشم داخل يف تغيري خلق اهلل اؼبنهي عنو.
ثانياً :صحة حديث ابن مسعود  الصريح يف لعن فاعل الوشم وشدة نكريه عليو.
ثالثاً :أن اللعن أمارة من األمارات اليت تدل على الكبائر.



) (1أخرجو البخاري ()366/7كتاب اللباس ،باب الوامشة .ح (.)5944
) (2فتح الباري (.)177/33

[]58

المطلب الثامن :الوصل وطلب عملو.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب()1وابن النحاس( )2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن الوصل من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)4
القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول أكثر الشافعية( ،)5ومقتضى مذىب
اغبنابلة(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال « :لعن اهلل الواصلة والمستوصلة،
والواشمة والمستوشمة »(.)7

) (1الكبائر للذىيب ص (.)423
) (2تنبيو الغافلني ص (.)297
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)214/3
) (4اؼبصادر السابقة.
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (6حيث إن الكبرية عندىم ما فيو حد يف الدنيا أو توعد عليو يف اآلخرة .ينظر :اإلنصاف ( ،)46/32شرح اؼبنتهى
للبهوٌب (.)589/1
) (7أخرجو البخاري ()365/7كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر .ح (.)5911

[]59

الدليل الثاني :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ أن جارية من األنصار تزوجت ،وأهنا
معط شعرىا ،فأرادوا أن يصلوىا ،فسألوا النيب  ،فقال « :لعن اهلل الواصلة
مرضت فت ّ
والمستوصلة »(.)1

الدليل الثالث :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال « :ل ِعنت الواصلة

والمستوصلة ،والنامصة والمتنمصة ،والواشمة والمستوشمة من غير داء » (.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :أن وصل الشعر بطاىر غري شعر آدمي ىو من باب الزينة احملببة للزوج(.)3
المناقشة:
أن ىذا يشكل عليو حديث عائشة _ رضي اهلل عنها _ اؼبتقدم وفيو أن زوجها أمر
بالوصل(.)4
الدليل الثاني :أن الكبرية ما فيو حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة ،ووشر األسنان ليس فيو
حد وال وعيد.

) (1أخرجو البخاري ()365/7كتاب اللباس ،باب الوصل يف الشعر .ح ( .)5914كما أخرجو مسلم ()3677/1
كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل فعل الواصلة واؼبستوصلة والوامشة واؼبستومشة والنامصة واؼبتنمصة واؼبتفلجات واؼبغريات
خلق اهلل .ح (.)2321
) (2سبق زبرجيو ص (.)52
) (3العزيز شرح الوجيز (.)12/4
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3

[]60

الترجيح:
الذي يرتجح ىو القول بأن الوصل كبرية؛ وذلك لصحة األحاديث الواردة يف لعن من
وصلت شعرىا واللعن ال يكون إال على كبرية ،وأما ما استدل بو أصحاب القول الثاٍل فإنو ال
يسلم من اؼبناقشات من جهة أنو استحسان معارض بعموم النصوص اليت فيها اللعن.



[]61

المطلب التاسع :التبختر اي المشي(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر وابن النحاس( ،)2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)4
القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وىو قول للحنفية( ،)5وبو قال الشافعية(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :قولو تعاىلًَ{ :الَ رَمْشِ فِِ األَسْضِ مَشَحًب بِوَّكَ نَه رَخْشِقَ األَسْضَ ًَنَه رَجْهُغَ انْجِجَبلَ
طٌُال * كُمُّ رَنِكَ كَبنَ سَِّْئُوُ عِنْذَ سَثِّكَ مَكْشًُىًب } [اإلسشاء.]38 ،37:

وجو الداللة:
أن اؼبراد باؼبرح اؼبنهي عنو يف ىذه اآلية ىو التبخرت(.)7

) (1واؼبراد بو ىنا التبخرت يف غري موضع القتال.
) (2تنبيو الغافلني ص (.)228
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)259/3
) (4تنبيو الغافلني ص ( ،)228أسا اؼبطالب ( ،)141/4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)259/3
) (5اعبوىرة النرية ( ،)213/2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)156
) (6روضة الطالبني ( ،)224/33مغين احملتاج ( ،)146/6حاشية الشرواٍل (.)81/4
) (7رياض الصاغبني (.)231/3

[]62

الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال « :بينما رجل يتبختر ،يمشي اي
برديو قد أعجبتو نفسو ،اخسف اهلل بو األرض ،اهو يتجلجل( )1ايها إلى يوم القيامة»(.)2
الدليل الثالث :عن عبد اهلل بن عمر _ رضي اهلل عنهما _ قال :ظبعت رسول اهلل 
يقول « :من تعظم اي نفسو ،أو اختال اي مشيتو لقي اهلل وىو عليو غضبان »(.)3
الدليل الرابع :عن عبد اهلل بن مسعود  عن النيب  قال « :ال يدخل الجنة من لان
اي قلبو مثقال ذرة من لبر »(.)4
لم أجد ألصحاب القول الثاني دلي ً ولعل مما يستدل لهم بو:
أن الكبرية ىي الذنب اؼبوجب للحد ،واالختيال يف اؼبشي ال يوجب حداً.
الترجيح:
الذي يرتجح أن التبخرت يف اؼبشي لو حالتان:
الحالة األولى :إذا كان يصاحبو التكرب اؼبنضم إليو كبو استحقار اػبلق  ،فهذا كبرية إذ
التكرب من الكبائر وعليو ربمل أدلة القول األول.
الحالة الثانية :أال يصاحبو تكرب فهذا ال يعد من الكبائر.

) (1يتجلجل أي :يغوص يف األرض .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)284/3
) (2أخرجو البخاري ( ،)343/7كتاب اللبس ،باب من جر ثوبو من اػبيالءح (،)5789كما أخرجو مسلم
( ،)3654/1كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل التبخرت يف اؼبشي مع إعجابو بثيابو .ح ( )2388واللفظ لو.
) (3أخرجو أضبد ( )233/33ح ( ،)5995واغباكم ( )328/3ح ( )233وقال " :حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه" ،وقال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)334/2رواه أضبد ورجالو رجال الصحيح ".
) (4أخرجو مسلم ( ،)91/3كتاب اإلديان ،باب الكرب وبيانو ح (.)349

[]63

المبحث الثالث :اي اروض الوضوء وصفتو والغسل والحيض .وايو ث ثة مطالب:
اؼبطلب األول :ترك شيءمن واجبات الوضوء.
اؼبطلب الثاٍل :ترك شيء من واجبات الغسل.
اؼبطلب الثالث :وطء اغبائئ .



[]64

المطلب األول :ترك شيء من واجبات الوضوء(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
()2
صرح قبلو من
ا
أحد
أر
مل
و
،
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية
ً
ّ

العلماء بكوهنا كبرية أو صغرية إال ما ورد عن اإلمام الدمريي( )3أنو قال " :ترك بعئ العضو [
القدم ] غري مغسول ليس من الكبائر؛ لالختالف يف فرض الرجلني "(.)4
ولعل العلماء مل يذكروا ىذه اؼبسألة؛ ألن ترك شيء من واجبات الوضوء يستلزم ترك فعل
الصالة على ىيئتها الشرعية ،فيكون داخالً ربت قوؽبم :إن تركها كبرية(.)5
األدلة:
الدليل األول :لٌنو رعبىلَّ{ :بؤَُّّيَب انَّزِّهَ آمَنٌُاْ بِرَا لُمْزُمْ بِنََ انصَّالحِ فبغْسِهٌُاْ ًُجٌُىَكُمْ ًَؤَّْذَِّكُمْ بِنََ
انْمَشَافِكِ ًَامْسَحٌُاْ ثِشُئًُسِكُمْ ًَؤَسْجُهَكُمْ بِنََ انْكَعْجَنيِ }...آّخ [املبئذح.]6:

ويل لألعقاب من النار »(.)6
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  قال :قال النيب ٌ « :

) (1واؼبراد يف ىذه اؼبسألة ىو ترك الواجبات اجملمع عليها ،أو اليت يعتقد التارك وجوهبا .ينظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر
(.)239/3
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)239/3
3
) ( ىو كمال الدين ؿبمد بن موسى بن عيسى الدمريي القاىري الشافعي ،كان لو ح ّ
ظ من العبادة تالوة وصياماً وقياماً
وؾباورة َّ
دبكة واؼبدينة .من مؤلفاتو :النجم الوىاج يف شرح اؼبنهاج ،حياة اغبيوان الكربى تويف سنة ()838ه.
تنظر ترصبتو يف :طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ( ،)62/4الضوء الالمع (.)59/33
) (4نقلو عنو اؼبناوي يف فيئ القدير (.)346/3
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
) (6أخرجو البخاري ( ،)343/7كتاب الوضوء ،باب غسل األعقاب ح (،)365كما أخرجو مسلم (،)235/3
كتاب الطهارة ،باب وجوب غسل الرجلني بكماؽبما .ح ( )242واللفظ لو.

[]65

الدليل الثالث :قولو  « :إنها ال تتم ص ة أحدلم حتى يسبغ الوضوء لما أمر اهلل
تعالى ،ايغسل وجهو ويديو إلى المراقين ،ويمسح برأسو ورجليو إلى المعبين » (.)1
الدليل الرابع :أن ترك شيء من واجبات الوضوء اجملمع عليها ،أو اليت يعتقد التارك وجوهبا
يستلزم منو بطالن الصالة(.)2



) (1أخرجو أبو داود ( ،)344/2كتاب الصالة ،باب صالة من ال يقيم صلبو يف الركوع والسجود ،ح ( ،)858وأخرجو
الرتمذي ( ،)193/3كتاب الصالة ،باب ما جاء يف وصف الصالة ح ( ،)132وأخرجو النسائي ( ،)23/2كتاب
األذان ،باب اإلقامة ؼبن يصلي وحده .ح ( ،)667وأخرجو ابن ماجو ( ،)292/3كتاب الطهارة وسننها ،باب ما جاء
يف الوضوء على ما أمر اهلل تعاىل ح ( )463واللفظ لو ،وقال اغباكم يف اؼبستدرك ( " :)168/3ىذا حديث صحيح
على شرط الشيخني ".
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3

[]66

المطلب الثاني :ترك شيء من واجبات الغسل.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
()1
صرح قبلو من
ا
أحد
أر
مل
و
.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية
ً
ّ

العلماء بكوهنا كبرية أو صغرية ،ولعل العلماء مل يذكروا ىذه اؼبسألة؛ ألن ترك شيء من

واجبات الوضوء يستلزم ترك فعل الصالة على ىيئتها الشرعية ،فيكون داخالً ربت قوؽبم :إن

تركها كبرية(.)2
األدلة:

الدليل األول :عن علي  أن رسول اهلل  قال « :من ترك موضع شعرة من جنابة لم
يغسلها ا ِعل بو لذا ولذا من النار » قال علي " :فمن ٍَبَّ عاديت رأسي ،فمن ٍَبَّ عاديت
رأسي ثالثاً ،وكان جيز شعره " (.)3
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول  « :إن تحت لل شعرة جنابة ابـلوا
الشعر ،ونقوا البشر »(.)4

) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
) (2اؼبصدر السابق.
) (3أخرجو أبو داود ( ،)383/3كتاب الطهارة ،باب يف الغسل من اعبنابة ،ح ( ،)249وأخرجو ابن ماجو
( ،)178/3كتاب الطهارة وسننها ،باب ربت كل عرة جنابة ح ( )599وصحح إسناده اغبافظ ابن حجر يف التلخيص
اغببري (.)182/3
) (4أخرجو أبو داود ( ،)383/3كتاب الطهارة ،باب يف الغسل من اعبنابة ،ح ( ،)248وأخرجو الرتمذي (،)367/3
كتاب الطهارة ،باب ما جاء أن ربت كل شعرة جنابة ح ( ،)336وأخرجو ابن ماجو ( ،)177/3كتاب الطهارة
وسننها ،باب ربت كل شعرة جنابة ح ( ،)597قال أبو داود يف سننو ( " :)383/3اغبارث حديثو منكر وىو ضعيف
" ،وقال اغبافظ يف التلخيص اغببري ( " :)183/3مداره على اغبارث بن وجبة ،وىو ضعيف جداً ".

[]67

الدليل الثالث :ما ورد أنو  قال « :اتقوا اهلل وأحسنوا الغسل اإنها من األمانة التي
حملتم والسرائر التي استودعتم »(.)1
الدليل الرابع :أن ترك شيء من واجبات الوضوء اجملمع عليها ،أو اليت يعتقد التارك وجوهبا
يستلزم منو بطالن الصالة(.)2



) (1أخرجو الطرباٍل يف الكبري ( .)16/25قال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)272/3رواه الطرباٍل يف الكبري من طريق
عثمان بن عبد الرضبن عن عبد اغبميد ومل أر من ترصبهما ".
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3

[]68

المطلب الثالث  :وطء الحائض .
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على جواز االستمتاع من اغبائئ فيما فوق السرة ودون الركبة ،كما أصبعوا
على حرمة وطء اغبائئ عامداً يف الفرج( ،)1ولكنهم اختلفوا يف وطء اغبائئ يف فرجها ىل
ىو كبرية من الكبائر أم ال .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية(،)2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من
الشافعية( ،)4واغبجاوي ()5من اغبنابلة.
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم اي ىذه المسألة على قولين ،وىما:
القول األول :أن وطء الحائض لبيرة .وىذا قول للحنفية( ،)6وبو قال الشافعية( ،)7وىو
أحد القولني عند اغبنابلة(.)8

) (1اؼبغين ( ،)242/3البحر الرائق (.)237/3
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)155
) (3تنبيو الغافلني ص (.)373
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (5منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (6البحر الرائق (.)237/3
) (7اجملموع ( ،)159/2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (8مطالب أويل النهى يف شرح غاية اؼبنتهى (.)247/3

[]69

القول الثاني :أن وطء الحائض ليس بمبيرة .وبو قال بعئ الشافعية( ،)1وىو اؼبذىب
عند اغبنابلة(.)2
أدلة القول األول:
الدليل األول:قولو تعالىًَّ{ :سْإَنٌُوَكَ عَهِ انْمَحِْطِ لُمْ ىٌَُ ؤَرًٍ فَبعْزَزِنٌُاْ اننِّسَبء فِِ انْمَحِْطِ ًَالَ
رَمْشَثٌُىُهَّ حَزَََّ َّطْيُشْنَ فَةِرَا رَطَيَّشْنَ فَإْرٌُىُهَّ مِهْ حَْْثُ ؤَمَشَكُمُ انهّوُ بِنَّ انهّوَ ُّحِتُّ انزٌََّّاثِنيَ ًَُّحِتُّ انْمُزَطَيِّشِّه }
[انجمشح]222:

وجو الداللة:
أن ربرَل وطء اغبائئ ثبت بدليل مقطوع ،فدل على أنو كبرية من الكبائر.
المناقشة:
أن اعتبار الكبرية ىي ما ثبتت حرمتو بدليل مقطوع ال دليل عليو.

الدليل الثاني :ما جاء عن أَِيب ُىَريْـَرةَ  عن ال ِنيب  قال « :من أتى حائِضاً ،أو امرأة

اِي دبرىا ،أو لاىنًا اقد لفر بما أنزل على محمد .)3(» 
وجو الداللة:

أن ىذا الذنب ترتب عليو ىذا الوعيد الشديد يف السنة فدل على أنو من الكبائر.
المناقشة:
أن ىذا اغبديث ال حجة فيو لضعف إسناده كما قال البخاري فال ينبغي أن تثبت الكبرية
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (2اإلقناع ( ،)64 /3شرح اؼبنتهى (.)333/3
باب :يف الكاىن .ح ( ،)1934والرتمذي ( ،)399/3كتاب الطهارة،
) (3أخرجو أبو داود ،)48/6( ،كتاب الطبٌ ،
الطهارة ،باب ما جاء يف كراىية إتيان اغبائئ .ح ( ،)315وابن ماجو ( ،)434/3كتاب الطهارة وسننها ،باب
النهي عن إتيان اغبائئ .ح ( )619وضعف ىذا اغبديث اإلمام البخاري قال الرتمذي ( " :)399/3ضعف ؿبمد
ىذا اغبديث من قبل إسناده " ،وقال الذىيب يف الكبائر ص ( " :)499ليس إسناده بالقائم ".

[]70

بذلك(.)1
الدليل الثالث :ما روي عن النيب  أنو « لعن من أتى امرأة اي حيضها »(. )2
وجو الداللة:
أن ىذا الذنب رتب عليو اللعن؛ فدل على أنو من الكبائر.
المناقشة:
أن ىذا اغبديث ال يعرف.
أدلة القول الثاني:

الدليل األول :ما جاء عن أَِيب ُىَريْـَرَة  عن ال ِنيب  قال « :من أتى حائِضاً ،أو امرأة

اِي دبرىا ،أو لاىنًا اقد لفر بما أنزل على محمد .)3(» 
وجو الداللة:
أن ىذا ؿبمول على من فعل ذلك استحالالً(.)4

الدليل الثاني :عدم انطباق تعريف الكبرية على وطء اغبائئ ( )5إذ الكبرية ىي ما فيو حد
يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة.

) (1ينظر :الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (2نقل ابن حجر اؽبيتمي يف الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( )237/3عن اغبافظ العالئي أنو قال " :إن الوطءَ ِيف
اغبيئ َجاء ِيف بَ ِ
ِ
عئ األحاديث لعن فاعلو ،ومل أقف إىل اآلن على ذلك".
باب :يف الكاىن .ح ( ،)1934والرتمذي ( ،)399/3كتاب الطهارة،
) (3أخرجو أبو داود ،)48/6( ،كتاب الطبٌ ،
باب ما جاء يف كراىية إتيان اغبائئ .ح ( ،)315وابن ماجو ( ،)434/3كتاب الطهارة وسننها ،باب النهي عن
إتيان اغبائئ .ح ( )619وضعف ىذا اغبديث اإلمام البخاري قال الرتمذي ( " :)399/3ضعف ؿبمد ىذا
اغبديث من قبل إسناده " ،وقال الذىيب يف الكبائر ص ( " :)499ليس إسناده بالقائم ".
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (5كشاف القناع (.)233/3

[]71

الترجيح:
بعد استعراض األقوال يف اؼبسألة فإن الرتجيح يف ىذه اؼبسألة ؿبتمل ،ولكن األقرب_ واهلل
أعلم _ ىو القول بأهنا ليست كبرية؛ وذلك ؼبا يلي :
أوالً :أن ما ورد يف اآلية ليس فيو ما يوجب حداً يف الدنيا ،أو وعيداً يف اآلخرة ،ومل خيتم
بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إديان.
ثانياً :أن اغبديث الذي احتج بو أصحاب القول األول ضعيف ،فال ينبغي أن تثبت الكبرية
بذلك اغبديث الضعيف.
ثالثاً  :أن األصل يف اؼبنهيات أهنا ال تكون كبرية إال بنص موجب لذلك ،وال نص يف
اؼبسألة.



[]72

الفصل الثاني  :المسائل الفقهية المعدودة من المبائر اي لتاب الص ة .وايو ث ثة
مباحث:
اؼببحث األول:يف شروط الصالة .وفيو أحد عشر مطلباً:
اؼبطلب األول  :ترك الصالة عامداً .
اؼبطلب الثاٍل  :تأخري الصالة عن وقتها بغري عذر .
اؼبطلب الثالث  :تقدَل الصالة عن وقتها بغري عذر .
اؼبطلب الرابع :كشف العورة لغري ضرورة
اؼبطلب اػبامس:لبس اؼبرأة ثوبا رقيقا يصف بشرهتا وميلها ،وإمالتها.
اؼبطلب السادس  :اإلسبال .
اؼبطلب السابع  :لبس اغبرير للرجال من غري عذر .
اؼبطلب الثامن  :لبس الذىب للرجال من غري عذر .
اؼبطلب التاسع :تشبو الرجال بالنساء فيما خيتصصن بو عرفاً غالباً من لباس أو كالم أوحركة
أو كبوىا وعكسو

.

اؼبطلب العاشر  :ازباذ القبور مساجد .
اؼبطلب اغبادي عشر  :الصالة إىل القبور .



[]73

المطلب األول  :ترك الص ة عامداً .
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على أن جاحد فرض الصالة كافر( ،)1كما أنين مل أجد من العلماء من قال
بأن ترك الصالة صبلة من صغائر الذنوب ،ولكن أىل العلم قد اختلفوا يف من ترك بعئ
الصلوات ىل يعترب ارتكب كبرية من الكبائر أم ال .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( )2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(،)4
واغبجاوي من اغبنابلة(.)5
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول اغبنفية( ،)6وبو قال بعئ اؼبالكية(،)7
والشافعية( ،)8وىو قول اغبنابلة(.)9
) (1االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار (.)215/3
) (2الكبائر للذىيب ص (.)334
) (3تنبيو الغافلني ص (.)363
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)237/3
) (5منظومة اغبجاوي ص (.)539
) (6شرح مشكل اآلثار ( ،)234/8اعبوىرة النرية (.)213/2
) (7االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار ( ،)83/3الذخرية (.)24/2
) (8الكبائر للذىيب ص ( ،)334تنبيو الغافلني ص ( ،)363الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)237/3
) (9منظومة اغبجاوي ص (.)539

[]74

القول الثاني :أنها ليست من المبائر .وىو قول للمالكية( ،)1ووجو عند الشافعية(.)2
ونُسب ىذا القول إىل صبهور أىل العلم(.)3
األدلة:
الدليل األول :قولو

تعالى {:مَب سَهَكَكُمْ فِِ سَمَش* لَبنٌُا نَمْ وَكُ مِهَ انْمُصَهِّني} [املذثش،42:

.]41

الدليل الثاني :عن بريدة 

()4

قال :قال رسول اهلل  « :العهد الذي بيننا وبينهم

الص ة امن ترلها اقد لفر »(.)5
الدليل الثالث :عن جابر بن عبد اهلل _ رضي اهلل عنهما _ قال :ظبعت النيب  يقول« :
إن بين الرجل وبين الشرك ،والمفر ترك الص ة »(.)6
الدليل الرابع « :ال تترك الص ة متعمداً ،اإنو من ترك الص ة متعمداً اقد برئت منو
ذمة اهلل ورسولو »(.)7
) (1االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار ( ،)83/3الفواكو الدواٍل (.)78/3
) (2روضة الطالبني (.)221/33
) (3نسبو ؽبم ابن عبد الرب يف االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار (.)83/3
) (4ىو أبو عبد اهلل بريدة بن اغبصيب بن عبد اهلل األسلمي ،أسلم قبل بدر ،ومل يشهدىا وشهد اغبديبية ،وكان فبن
بايع بيعة الرضوان ربت الشجرة ،وكان من ساكين اؼبدينة ٍب ربول إىل البصرةٍ ،ب خرج منها إىل خراسان غازياً فمات
دبرو يف إمرة يزيد بن معاوية.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)385/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)438/3
) (5أخرجو الرتمذي ( ،)133/4كتاب اإلديان ،باب ما جاء يف ترك الصالة .ح ( ،)2623والنسائي (،)213/3
كتاب الصالة ،باب اغبكم يف تارك الصالة ح ( ،)461وابن ماجو ( ،)383/2كتاب إقامة الصالة ،باب ما جاء
فيمن ترك الصالة .ح ( )3379قال الرتمذي يف سننو ( " :)133/4ىذا حديث حسن صحيح غريب ".
) (6أخرجو مسلم ( ،)88/3كتاب اإلديان ،باب ما جاء يف ترك الصالة .ح (.)82
) (7أخرجو أضبد ( ،)157/45ح ( .)27164وإسناده منقطع؛ ألن مكحول مل يسمع من أدين كما قالو البيهقي يف
يف سننو الكربى (.)497/7

[]75

الدليل الخامس :قال عمر  " :)1(إنو ال حظ ألحد يف اإلسالم أضاع الصالة "(.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن عبادة بن الصامت 

()3

قال :قال رسول اهلل  « :إنها ستمون

عليمم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الص ة لوقتها حتى يذىب وقتها ،اصلوا الص ة
لوقتها » فقال رجل :يا رسول اهلل ،أصلي معهم قال « :نعم إن شئت »(.)4
وجو الداللة:
أنو مل يقل إن الصالة ال تصلى إال يف وقتها(.)5
الدليل الثاني :ما ورد أن وفد ثقيف قدموا على رسول اهلل  ومعهم ىدية ،فقال« :
أىدية أم صدقة؟ اإن لانت ىدية اإنما يبتغى بها وجو رسول اهلل  وقضاء الحاجة ،وإن
لانت صدقة اإنما يبتغى بها وجو اهلل عز وجل » ،قالوا :ال بل ىدية ،فقبلها منهم وقعد

) (1ىو اػبليفة الراشد أبو حفص أمري اؼبؤمنني عمر بن اػبطاب بن نفيل القرشي العدوي كان  من أشراف قريش،
وإليو كانت السفارة ِيف اعباىلية ،وكان عند مبعث النيب  شديداً على اؼبسلمنيٍ ،ب أسلم ،فكان إسالمو فتحاً على
اؼبسلمني ،وفرجاً ؽبم من الضيق .قتلو أبو لؤلؤة اجملوسي سنة (21ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3359 _3344/1اإلصابة يف سبييز الصحابة (_484/4
.)485
) (2أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ( )364/6رقم ( ،)13163كما أخرجو عبد الرزاق يف مصنفو ( )353/3رقم
(.)579
) (3ىو أبو الوليد عبادة بن الصامت اػبزرجي األنصاري وكان عبادة نقيبا ،وشهد العقبة األوىل والثانية والثالثة وآخى
رسول اهلل  بينو وبني أىب مرثد الغنوي ،وشهد بدراً واؼبشاىد كلهاٍ ،ب وجهو عمر إىل الشام قاضياً ومعلماً ،فأقام
حبمصٍ ،ب انتقل إىل فلسطني ،ومات هبا سنة (14ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)839 _837/2أسد الغابة (.)358/1
) (4أخرجو أبو داود يف سننو ( ،)124/3كتاب الصالة ،باب إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت .ح ( ،)114وابن
ماجو ( ،)137/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما جاء فيما إذا أخروا الصالة عن وقتها .ح (.)3275
وصححو األلباٍل يف صحيح سنن أيب داود (.)123/2
) (5االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار (.)79/3

[]76

معهم يسائلهم ويسائلونو حل صلى الظهر مع العصر(.)1
وجو الداللة:
أن أقل ما يف ىذا أنو أخرىا عن وقتها الذي كان يصليها فيو بشغل اشتغل بو(.)2
الترجيح:
الذي يرتجح من أقوال أىل العلم يف ىذه اؼبسألة أهنا كبرية من الكبائر وذلك ؼبا يأٌب:
أوالً :إطالقات القرآن والسنة بأن ترك الصالة كفر.
ثانياً :أن ما احتج بو أصحاب القول الثاٍل فإنو ؿبمول على تأخريىا عن وقتها اؼبختار ال
عن كل وقتها فإنو صنيع األمراء ومل يؤخرىا أحد عن كل وقتها فوجب ضبل ىذه األخبار على
ىذه اغبالة(.)3



) (1أخرجو النسائي ( ،)279/6كتاب العمرى ،باب عطية اؼبرأة بغري إذن زوجها .ح ( )1758وضعف إسناده
األلباٍل يف ضعيف النسائي (ص.)1767 :
) (2االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار (.)83/3
) (3عون اؼبعبود (.)73/2

[]77

المطلب الثاني  :تأخير الص ة عن وقتها بغير عذر .
أصبع أىل العلم على أن تارك الصالة عامداً حل خيرج وقتها ٍ
عاص هلل( ،)1وقد عد ىذه

اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)2والذىيب( ،)3وابن النحاس( ،)4وابن حجر اؽبيتمي
من الشافعية( ،)5واغبجاوي من اغبنابلة( ،)6ومل أجد أحداً من أىل العلم صرح بكون تأخري
الصالة عن وقتها بغري عذر صغرية من الصغائر ولكن مقتضى ما ذكره بعئ العلماء من كون
ترك الصالة الواحدة وكبوىا ال يعد كبرية أن يكون التأخري كذلك؛ ألن التأخري نوع من
الرتك(.)7
وأما األدلة على لون تأخير الص ة عن وقتها بغير عذر لبيرة من لبائر الذنوب اما
يأتي:
الدليل األول :قولو تعالى{:فَخَهَفَ مِه ثَعْذِىِمْ خَهْفٌ ؤَظَبعٌُا انصَّالَحَ ًَارَّجَعٌُا انشَّيٌََادِ فَسٌَْفَ
َّهْمٌَْنَ غًَّْب * بِالَّ مَه رَبةَ ًَآمَهَ ًَعَمِمَ صَبنِحًب فَإًُْنَئِكَ َّذْخُهٌُنَ انْجَنَّخَ ًَالَ ُّظْهَمٌُنَ شَْْئًب } [مشّم،59:
.]63

وجو الداللة:
أن اهلل قد رتب الوعيد الشديد على إضاعة الصالة واؼبراد بإضاعتها ىنا ىو تأخريىا عن
) (1االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار (.)83/3
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)151
) (3الكبائر للذىيب ص (.)326
) (4تنبيو الغافلني ص (.)363
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)223/3
) (6منظومة اغبجاوي (ص.)539 :
) (7وقد سبق يف اؼبطلب السابق بيان األقوال وأدلتها.

[]78

وقتها كما قالو ابن مسعود  وغريه من أىل التأويل(.)1
الدليل الثاني :قولو تعالىَّ{ :بؤَُّّيَب انَّزِّهَ آمَنٌُا الَ رُهْيِكُمْ ؤَمٌَْانُكُمْ ًَالَ ؤًَْالَدُكُمْ عَه رِكْشِ انهَّوِ ًَمَه َّفْعَمْ

رَنِكَ فَإًُْنَئِكَ ىُمُ انْخَبسِشًُن}[املنبفمٌن.]9:
وجو الداللة:
أن اؼبراد بذكر اهلل ىنا الصلوات اػبمس فمن اشتغل عن الصالة يف وقتها دبالو كبيعو ،أو
صنعتو ،أو ولده كان من اػباسرين (.)2
الدليل الثالث :قولو

تعالى{ :فٌََّْمٌ نِّهْمُصَهِّني * انَّزِّهَ ىُمْ عَه صَالَرِيِمْ سَبىٌُن} [املبعٌن.]4،5 :

وجو الداللة:
أن اهلل قد رتب الوعيد الشديد على السهو عن الصالة واؼبراد بو يف ىذه اآلية ىو تأخري
الصالة عن وقتها كما قالو أىل التأويل(.)3



) (1ينظر :تفسري الطربي ( ،)567/35تفسري البغوي (.)243/5
) (2ينظر :تفسري البغوي ( ،)14/8الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)223/3
) (3ينظر :تفسري الطربي ( ،)659/24تفسري ابن كثري (.)495/8

[]79

المطلب الثالث  :تقديم الص ة عن وقتها بغير عذر .
أصبع العلماء على أنو ال جيوز اعبمع بني الصالتني يف اغبضر لغري عذر( ،)1وقد عد ىذه
اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من
الشافعية( ،)4واغبجاوي من اغبنابلة( ،)5ومل أجد أحداً من أىل العلم صرح بكون تقدَل الصالة
عن وقتها بغري عذر صغرية من الصغائر ولكن مقتضى ما ذكره بعئ العلماء من كون ترك
الصالة الواحدة وكبوىا ال يعد كبرية يقتضي أن يكون التقدَل كذلك؛ ألن التقدَل نوع من
الرتك(.)6
وأما األدلة على لون تقديم الص ة عن وقتها بغير عذر لبيرة من لبائر الذنوب اما
يأتي:
الدليل األول :قولو تعالى { :بِنَّ انصَّالَحَ كَبوَذْ عَهََ انْمُاْمِنِنيَ كِزَبثًب مٌَّْلٌُرًب }[اننسبء.]331:
وجو الداللة:
إن اهلل افرتض على عباده الصلوات ،وكتبها عليهم يف أوقاهتا احملدودة ،ال جيوز ألحد أن
يأٌب هبا يف غري ذلك الوقت إال لعذر شرعي(.)7
) (1التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعاٍل واألسانيد ( )233/32وىذا اإلصباع شامل لنوعيو من تقدَل أو تأخري.
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)151
) (3تنبيو الغافلني ص (.)363
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)223/3
) (5منظومة اغبجاوي (ص.)539 :
) (6وقد سبق يف اؼبطلب األول من ىذا اؼببحث بيان األقوال وأدلتها.
) (7فتح القدير للشوكاٍل (.)589 _588/3

[]80

الدليل الثاني :عن ابن عباس  عن النيب  قال « :من جمع بين ص تين من غير
عذر اقد أتى باباً من أبواب المبائر »(.)1
الدليل الثالث :ما ورد عن عمر  أنو قال « :اعبمع بني الصالتني من غري عذر من
الكبائر »(.)2



) (1أخرجو الرتمذي ( ،)259/3كتاب الصالة ،باب ما جاء يف اعبمع بني الصالتني .ح ( ،)388ويف سنده حنش بن
قيس الرحيب .قال عنو الرتمذي يف سننو ( " :)259/3وىو ضعيف عند أىل اغبديث ،ضعفو أضبد وغريه " ،وقد
وثقة اغباكم يف اؼبستدرك ( )439/3وتعقبو الذىيب يف التلخيص ( )439/3بقولو " :بل ضعفوه " .وقال ابن رجب
يف فتح الباري (" :)266/4مل يوافق على تصحيحو ".
) (2أخرجو ابن أيب شيبة يف مصنفو ( ،)232/2وعبد الرزاق يف مصنفو (.)552/2

[]81

المطلب الرابع :لشف العورة لغير ضرورة.
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على وجوب سرت العورة عن العيون( ،)1ولكنهم اختلفوا يف عد كشفها من
الكبائر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن لشف العورة من غير ضرورة من المبائر( .)4وىو قول للحنفية(،)5
وللشافعية(.)6
القول الثاني :أن لشف العورة من غير ضرورة ليس من المبائر .وإليو ذىب اغبنفية(،)7
واؼبالكية( )8اي حال الخلوة من غير حاجة ،وأما الشافعية فمعتمد مذىبهم أن كشف العورة

) (1اجملموع (.)366/1
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)154
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
) (4ويشمل ما إذا كان يف اغبمام ،أو يف اػبلوة من غري حاجة.
) (5حيث عدوا كشف العورة يف اغبمام من الكبائر تنظر :الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)154
) (6حيث عدوا كشف العورة يف اغبمام من الكبائر وكذلك كشفها يف حال اػبلوة من غري حاجة يف مقابل األصح.
ينظر :روضة الطالبني ( ،)225 ،224/33الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)235 ،233/3
) (7اؼببسوط ( ،)265/13البحر الرائق (.)239/8
) (8الفواكو الدواٍل (.)133/2

[]82

صغرية مطلقاً(.)1
أدلة القول األول:
الدليل األول :ما ورد أنو  قال « :احفظ عورتك إال من زوجتك ،أو ما ملمت
يمينك ،قيل :إذا كان القوم بعضهم يف بعئ قال :اإن استطعت أن ال يرينها أحد ا
يرينها ،قيل :فإذا كان أحدنا خاليا ،قال :اإن اهلل أحق أن يستحيا منو من الناس »(.)2
الدليل الثاني :ما جاء عن أيب سعيد اػبدري  أن النيب  قال « :ال يتناجى اثنان
على غائطهما ،ينظر لل واحد منهما إلى عورة صاحبو ،اإن اهلل عز وجل يمقت على
ذلك »(.)3
الدليل الثالث :عن ابن عمر  أن رسول اهلل  قال « :إيالم والتعري اإن معمم من
ال يفارقمم إال عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أىلو ،ااستحيوىم وألرموىم »(.)4
) (1روضة الطالبني ( ،)225 ،224/33تنبيو الغافلني ص ( ،)113الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)236/3
) (2أخرجو أبو داود ،)314/6( ،كتاب اغبمام ،باب ما جاء يف التعري .ح ( ،)4337والرتمذي ( ،)194/4كتاب
كتاب األدب ،باب ما جاء يف حفظ العورة .ح ( ،)2769وابن ماجو ( ،)336/1كتاب النكاح  ،باب التسرت
عند اعبماع .ح ( )3923قال الرتمذي يف سننو ( " :)194/4حديث حسن ".
) (3أخرجو أبو داود ( ،)32/3كتاب الطهارة ،باب كراىية الكالم عند اػبالء .ح ( ،)35وابن ماجو (،)226/3
كتاب النكاح  ،باب النهي عن االجتماع عند اػبالء واغبديث عنده .ح ( ،)142واللفظ لو .قال أبو داود يف سننو
( " :)32/3مل يسنده إال عكرمة " ،وقال اؼبنذري يف الرتغيب والرتىيب ( " :)82/3رووه كلهم من رواية ىالل بن
عياض أو عياض بن ىالل عن أيب سعيد ،وعياض ىذا روى لو أصحاب السنن وال أعرفو جبرح وال عدالة وىو يف عداد
اجملهولني " .وقال مغلطاي يف شرحو على سنن ابن ماجو ( " :)346/3ىذاحديث ـبتلف يف تصحيحو وتضعيفو ".
) (4أخرجو الرتمذي ( ،)332/5كتاب األدب ،باب ما جاء يف االستتار عند اعبماع .ح ( ،)2833قال الرتمذي يف
يف سننو ( " :)332/5ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من ىذا الوجو " وقال البغوي يف شرح السنة (" :)25/9
يروى عن ابن عمر بإسناد غريب ".

[]83

الدليل الرابع  :عن جابر  عن النيب  قال « :من لان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ا
يدخل الحمام بغير إزار »(.)1

أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال « :لانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة،
ينظر بعضهم إلى بعض ،ولان موسى  يغتسل وحده ،اقالوا :واهلل ما يمنع موسى أن
يغتسل معنا إال أنو آدر( ،)2اذىب مرة يغتسل ،اوضع ثوبو على حجر ،افر الحجر بثوبو،
اخرج موسى اي إثره ،يقول :ثوبي يا حجر ،حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى ،اقالوا:
واهلل ما بموسى من بأس ،وأخذ ثوبو ،اطفق بالحجر ضرباً » فقال أبو ىريرة :واهلل إنو لندب
باغبجر ،ستة أو سبعة ،ضرباً باغبجر(.)3
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال « :بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليو
رجل جراد من ذىب ،اجعل يحثي اي ثوبو ،انادى ربو :يا أيوب ألم ألن أغنيتك عما
ترى؟ قال :بلى ،يا رب ،ولمن ال غنى بي عن برلتك »(.)4
) (1أخرجو النسائي ( ،)398/3كتاب ،باب الرخصة يف اغبمام .ح ( ،)433والرتمذي ( ،)433/4كتاب األدب،
باب ما جاء يف دخول اغبمام .ح ( ،)2833قال الرتمذي يف سننو ( " :)433/4ىذا حديث حسن غريب ،ال
نعرفو من حديث طاووس ،عن جابر إال من ىذا الوجو قال ؿبمد بن إظباعيل :ليث بن أيب سليم صدوق ،وردبا يهم
يف الشيء .وقال ؿبمد بن إظباعيل :قال أضبد بن حنبل :ليث ال يفرح حبديثو ،كان ليث يرفع أشياء ال يرفعها غريه
فلذلك ضعفوه ".
) (2األدرة بالضم :نفخة يف اػبصية .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)13/3
) (3أخرجو البخاري ( ،)64/3كتاب الغسل ،باب من اغتسل عرياناً وحده يف اػبلوة ،ومن تسرت فالتسرت أفضل .ح
( ،)278ومسلم ( ،)267/3كتاب اغبيئ باب جواز االغتسال عريانا يف اػبلوة .ح (.)119
) (4أخرجو البخاري ( ،)64/3كتاب الغسل ،باب من اغتسل عرياناً وحده يف اػبلوة ،ومن تسرت فالتسرت أفضل .ح
(.)279

[]84

وجو الداللة من الحديثين:
أن النيب  قص القصتني ومل يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا ،وإال فلو كان
فيهما شيء غري موافق لبينو(.)1
وكذلك فإن اهلل تعاىل عاتب أيوب على صبع اعبراد ومل يعاتبو على االغتسال عرياناً(.)2
الترجيح:
الراجح يف ىذه اؼبسألة أن كشف العورة من غري ضرورة لو حالتان:
الحالة األولى :كشف العورة اؼبغلظة وىو من كبائر الذنوب؛ وعليو ربمل أدلة القول األول.
الحالة الثانية :كشف العورة غري اؼبغلظة .والذي يظهر أن كشفها من الصغائر؛ ألنو مل يرد
يف شأن كشفها وعيد يف الدنيا أو اآلخرة أو لعن أو غضب أو نفي إديان ،كما أن اطالق
النهي ال ينقل اؼبنهي عنو إىل حد الكبرية إال بنص يف اؼبسألة .



المطلب الخامس :لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وميلها ،وإمالتها.
) (1نيل األوطار (.)136/3
) (2فتح الباري (.)187/3

[]85

من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( ،)1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية( )2حل قال
ابن حجر  " :ذكر ىذا من الكبائر ظاىر ؼبا فيو من الوعيد الشديد ،ومل أر من صرح بذلك "،
لكن ابن النحاس الشافعي (ت  834ه ) قد صرح قبل ابن حجر بأن لبس اؼبرأة ثوبا رقيقاً
و ّ

يصف بشرهتا وميلها ،وإمالتها يعد من الكبائر.

واألدلة على عد ىذه المسألة من المبائر لثيرة ،منها:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  « :صنفان من أىل النار لم
أرىما :قوم معهم سياط لأذناب البقر يضربون بها الناس ،ونساء لاسيات عاريات
ممي ت مائ ت ،رءوسهن لأسنمة البخت( )3المائلة ،ال يدخلن الجنة ،وال يجدن ريحها،
وإن ريحها ليوجد من مسيرة لذا ولذا »(.)4
الدليل الثاني :عن عبد اهلل بن عمرو  )5(قال :ظبعت رسول اهلل  يقول « :سيمون
اي آخر أمتي رجال يرلبون على سروج لأشباه الرحال ،ينزلون على أبواب المساجد،
) (1تنبيو الغافلني ص (.)285
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)258/3
) (3البخت صبع خبيت وىي اعبمال طوال األعناق .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)333/3
) (4أخرجو مسلم ( ،)3683/1يف كتاب اللباس والزينة ،باب النساء الكاسيات العاريات اؼبائالت اؼبميالت ،رقم
اغبديث (.)2328
) (5ىو أبو ؿبمد عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي يقال كان اظبو العاص فغريه النيب  قال أبو ىريرة :
" ما أجد من أصحاب رسول اهلل  أكثر حديثاً مين إال ما كان من عبد اهلل بن عمرو فإنو كان يكتب " .تويف 
سنة (68ه) ،وقيل65( :ه) ،وقيل (69ه).
ينظر :االستيعاب ص ( ،)959 _956/1اإلصابة (.)367 _365/4

[]86

نساؤىم لاسيات عاريات على رؤوسهن لأسنمة البخت العجاف ،العنوىن؛ اإنهن
ملعونات ،لو لان وراءلم أمة من األمم خدمهن نساؤلم لما خدممم نساء األمم
قبلمم»(.)1



) (1أخرجو أضبد ( ،)654/33ح ( ،)7381وابن حبان ( ،)64/31ح ( ،)5751واغباكم يف اؼبستدرك
( ،)481/4ح ( )8146وقال " :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخني ،ومل خيرجاه " .وقال اؽبيثمي يف ؾبمع
الزوائد ( " :)317/5رجال أضبد رجال الصحيح ".

[]87

المطلب السادس  :اإلسبال(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن قبيم من اغبنفية( ،)2والذىيب( )3وابن النحاس( )4وابن حجر
اؽبيتمي من الشافعية(.)5
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن اإلسبال لبيرة من المبائر .وىو قول للحنفية( ،)6واؼبالكية(،)7
والشافعية( ،)8وىو اؼبذىب عند اغبنابلة(.)9
القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول للحنابلة(.)10
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :ال ينظر اهلل يوم القيامة إلى من
) (1اإلسبال إما أن يكون من دون خيالء أو خبيالء ،واؼبراد يف ىذا اؼببحث ىو النوع الثاٍل.
) (2الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)155
) (3الكبائر للذىيب ص (.)188
) (4تنبيو الغافلني ص (.)236
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)259/3
) (6الرسائل الزينية يف مذىب اغبنفية البن قبيم ص (.)155
) (7اؼبفهم ؼبا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)436/5
) (8الكبائر للذىيب ص ( ،)188تنبيو الغافلني ص ( ،)236الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)259/3
) (9اآلداب الشرعية واؼبنح ؼبرعية ( ،)174/1كشاف القناع (.)277/3
) (10اآلداب الشرعية واؼبنح ؼبرعية ( ،)174/1اإلنصاف (.)472/3

[]88

جر إزاره بطراً »(.)1
الدليل الثاني :عن أيب ذر  )2(عن النيب  قال « :ث ثة ال يملمهم اهلل يوم القيامة،
وال ينظر إليهم وال يزليهم ولهم عذاب أليم » قال :فقرأىا رسول اهلل  ثالث مراراً ،قال
أبو ذر :خابوا وخسروا ،من ىم يا رسول اهلل قال« :المسبل ،والمنان ،والمنفق سلعتو
بالحلف الماذب »(.)3
الدليل الثالث :عبد اهلل بن عمر _ رضي اهلل عنهما _ قال :قال رسول اهلل  « :من
جر ثوبو مخيلة لم ينظر اهلل إليو يوم القيامة »(.)4
دليل القول الثاني:
أن اػبيالء مشية يبغضها اهلل تعاىل(.)5
الترجيح:
بعد عرض األقوال واألدلة واؼبناقشات يرتجح القول األول؛ لصراحة األحاديث الواردة يف
اؼبسألة وداللتها على أن اإلسبال للخيالء متوعد عليو بوعيد شديد يتحقق بو تعريف الكبرية
اؼبختار.
) (1أخرجو البخاري ( ،)343/7كتاب اللباس ،باب من جر ثوبو من اػبيالء .ح ( ،)5788ومسلم (،)3651/1
كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل جر الثوب خيالء .ح (.)2387
) (2ىو الزاىد اؼبشهور الصادق اللهجة أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري كان طويال أظبر اللون كبيفاً وكان من السابقني
السابقني إىل اإلسالم ،وكان من أوعية العلم اؼبربزين يف الزىد والورع والقول باغبق ،تويف بالربذة عام (12ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)257 _252/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (_335/7
.)339
) (3أخرجو مسلم ( ،)332/3كتاب اإلديان ،باب بيان ربرَل غلظ إسبال اإلزار واؼبن بالعطية ،وتنفيق السلعة باغبلف،
باغبلف ،وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إليهم ،وال يزكيهم وؽبم عذاب أليم .ح (.)336
) (4أخرجو البخاري ( ،)342/7كتاب اللباس ،باب من جر ثوبو من اػبيالء .ح (.)5793
) (5فصول يف اآلداب و مكارم األخالق اؼبشروعة ص ( ).

[]89

المطلب السابع  :لبس الحرير للرجال من غير عذر(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( )2وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)4
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو وجو عند الشافعية(.)5
القول الثاني :أنها من الصغائر .وىو أصح الوجهني عند الشافعية( .)6وحكي عن قوم
إباحتو(.)7
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عمر  قال :قال النيب  « :من لبس الحرير اي الدنيا لم يلبسو
اي اآلخرة »(.)8
) (1واؼبراد بو يف ىذا اؼببحث ما كان الغالب يف لبسو حريراً.
) (2الكبائر للذىيب ص (.)433
) (3تنبيو الغافلني ص (.)287
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)252/3
) (5روضة الطالبني (.)213/33
) (6روضة الطالبني (.)213/33
) (7فتح الباري (.)285/33
) (8أخرجو البخاري ( ،)353/7كتاب اللباس ،باب لبس اغبرير للرجال وقدر ما جيوز منو .ح ( ،)5814ومسلم
( ،)3645/1كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل استعمال إناء الذىب والفضة على الرجال والنساء ،وخاًب الذىب
واغبرير على الرجل ،وإباحتو للنساء ،وإباحة العلم وكبوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع .ح ( )2371من حديث
أنس بن مالك .

[]90

الدليل الثاني :عن عمر بن اػبطاب  أن رسول اهلل  قال « :إنما يلبس الحرير اي
الدنيا من ال خ ق لو اي اآلخرة »(.)1
الدليل الثالث :قولو  « :ال تلبسوا الحرير وال الديباج ،وال تشربوا اي آنية الذىب
والفضة ،وال تأللوا اي صحااها اإنها لهم اي الدنيا ولنا اي اآلخرة »(.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن حذيفة  قال « :نهانا النبي  أن نشرب اي آنية الذىب
والفضة ،وأن نألل ايها ،وعن لبس الحرير والديباج ،وأن نجلس عليو »(.)3
وجو الداللة:
أن النهي ىنا ؿبمول على اػبيالء أو على التنزيو(.)4
المناقشة:
أن ىذا القول مردود لثبوت الوعيد على لبسو(.)5
الدليل الثاني :ما ورد أن عمر بن اػبطاب  لقي عبد الرضبن بن عوف  )6(فنهاه عن
) (1أخرجو البخاري ( ،)353/7كتاب اللباس ،باب لبس اغبرير للرجال وقدر ما جيوز منو .ح ( ،)5815واللفظ لو،
ومسلم ( ،)3619/1كتاب اللباس والزينة ،باب ربرَل استعمال إناء الذىب والفضة على الرجال والنساء ،وخاًب
الذىب واغبرير على الرجل ،وإباحتو للنساء ،وإباحة العلم وكبوه للرجل ما مل يزد على أربع أصابع .ح (.)2368
) (2سبق زبرجيو ص (.)29
) (3أخرجو البخاري ( ،)353/7كتاب اللباس ،باب لبس اغبرير للرجال وقدر ما جيوز منو .ح (.)5817
) (4فتح الباري (.)285/33
) (5فتح الباري (.)285/33
) (6ىو أبو ؿبمد عبد الرضبن بن عوف بن عبد عوف القرشي أحد العشرة اؼبشهود ؽبم باعبنة ،كان اظبو يف اعباىلية عبد
عبد عمرو ،وقيل :عبد الكعبة ،فسماه رسول اهلل  عبد الرضبن ،ولد بعد الفيل بعشر سنني ،وأسلم قبل أن يدخل
رسول  دار األرقم ،وكان من اؼبهاجرين األولني ،صبع اؽبجرتني صبيعاً ،وشهد بدراً واؼبشاىد كلها مع رسول اهلل
 .تويف سنة (12ه) وقيل :سنة (13ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)853 _844/2اإلصابة يف سبييز الصحابة (_293/4
.)291

[]91

عن لبس اغبرير فجعل عبد الرضبن يضحك ،ويقول " :لو أطعتنا لبست مثلو "(.)1
وجو الداللة:
أن عبد الرضبن بن عوف  فهم من إذن رسول اهلل  لو يف لبس اغبرير نسخ التحرَل ومل
ير تقييد اإلباحة باغباجة(.)2
المناقشة:
أنو على التسليم بصحة نسبة ىذا الفهم لعبد الرضبن بن عوف  ،فإنو رأي صحايب
خالفو غريه فال يكون حجة.
الدليل الثالث :أن الكبرية ىي ما كان فيو ح ٌد( ،)3وال حد على الرجال يف لبسهم للحرير.
الترجيح:
أما بالنسبة للحكم التكليفي فإن األدلة ظاىرة يف حرمة لبس الرجال للحرير من غري عذر،
بل قد نَـ َقل اإلصباع على ذلك غري واحد من أىل العلم( ،)4وأما بالنسبة العتبار ذلك من
الكبائر فإن الذي يظهر يل ىو القول بأنو من الكبائر لنفي لبسو يف اآلخرة ؼبن لبسو يف الدنيا
وىذا وعيد شديد يقتضي أن ىذا الفعل من الكبائر .



) (1أخرجو معمر بن راشد يف جامعو (.)69/33
) (2فتح الباري (.)285/33
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)255/3
) (4اؼبغين ( ،)423/3اؼبنهاج شرح صحيح مسلم بن اغبجاج (.)11/34

[]92

المطلب الثامن  :لبس الذىب للرجال من غير عذر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( )1وابن النحاس( )2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)4
القول الثاني :إباحة استعمال يسير الذىب اي اللباس إذا لان علماً يسيراً لأربع
أصابع اما دون .وىو قول اغبنفية( ،)5ورواية عند اغبنابلة(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عبد اهلل بن عباس _ رضي اهلل عنهما _ أن رسول اهلل  رأى خاسباً
من ذىب يف يد رجل ،فنزعو فطرحو ،وقال « :يعمد أحدلم إلى جمرة من نار ايجعلها اي
يده » ،فقيل للرجل بعد ما ذىب رسول اهلل  " :خذ خاسبك انتفع بو " ،قال " :ال واهلل ،ال
آخذه أبداً وقد طرحو رسول اهلل .)7(" 
) (1الكبائر للذىيب ص (.)433
) (2تنبيو الغافلني ص (.)289
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)254/3
) (4اؼبصادر السابقة.
) (5بدائع الصنائع (.)313/5
) (6اإلنصاف (.)483/3
) (7أخرجو مسلم ( ،)3655/1كتاب اللباس والزينة ،باب طرح خاًب الذىب .ح (.)2393

[]93

الدليل الثاني :عن أيب سعيد اػبدري  أن رجالً قدم من قبران إىل رسول اهلل  وعليو

خاًب من ذىب ،فأعرض عنو رسول اهلل  وقال « :إنك جئتني واي يدك جمرة من نار
»(.)1
الدليل الثالث :ما ورد عنو  أنو قال « :من لان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ا يلبس
حريراً ،وال ذىباً »(.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :ما ورد أنو  نهى عن لبس الذىب إال مقطعاً(.)3
وجو الداللة:
أنو ؿبمول على اليسري اؼبفرق التابع لغريه(.)4
الدليل الثاني :أن العربة للمتبوع ال للتابع والبسو ال يسمى البس ذىب(.)5
الدليل الثالث :أنو يسري أشبو يسري اغبرير ويسري الفضة (.)6

) (1أخرجو النسائي ( ،)373/8كتاب الزينة ،باب خاًب الذىب .ح ( ،)5388وصححو األلباٍل يف صحيح الرتغيب
والرتىيب (.)226/2
) (2أخرجو أضبد ( .)586/16ح ( )22248واغباكم يف اؼبستدرك ( ،)232/4ح ( .)7432وقال " :ىذا حديث
صحيح اإلسناد ،ومل خيرجاه " وصححو الذىيب يف التلخيص ( .)232/4وقال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد (" :)347/5
رواه أضبد ورجالو ثقات ".
) (3أخرجو أبو داود ( ،)293/6كتاب اػباًب ،باب يف الذىب للنساء .ح ( ،)4219والنسائي ( ،)363/8كتاب
الزينة ،باب ربرَل الذىب على الرجال ( .)5349وصححو األلباٍل يف زبرجيو ؼبشكاة اؼبصابيح (.)3255/2
) (4ؾبموع الفتاوى (.)88/23
) (5بدائع الصنائع (.)313/5
) (6الشرح الكبري على اؼبقنع (.)471/3

[]94

الترجيح:
بعد استعراض األقوال واألدلة يف ىذه اؼبسألة فإن الذي يظهر أن لبس الذىب للرجال من
غري عذر لو حالتان :
الحالة األولى :إذا كان الذىب كثرياً فإن لبسو يعد كبرية من كبائر الذنوب؛ لتحقق الوعيد
الشديد فيو بالنار وبنفي اإلديان عنو.
الحالة الثانية :أن يكون الذىب يسرياً فهذا ال يعد من الكبائر؛ _ ؼبا تقدم يف أدلة القول
الثاٍل _.
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المطلب التاسع :تشبو الرجال بالنساء ايما يختصصن بو عرااً غالباً من لباس أو ل م
أوحرلة أو نحوىا وعمسو

.

من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( ،)1وابن النحاس( ،)2وابن حجر اؽبيتمي من
الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف حكم ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنو من المبائر .وىو قول بعئ اؼبالكية( ،)4والشافعية(.)5
القول الثاني :أنو ممروه .وىو قول للشافعية(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال « :لعن رسول اهلل 
المتشبهين من الرجال بالنساء  ،والمتشبهات من النساء بالرجال »(.)7
الدليل الثاني :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال « :لعن رسول اهلل  المخنثين
) (1الكبائر للذىيب ص (.)252
) (2تنبيو الغافلني ص (.)293
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)256/3
) (4اؼبفهم ؼبا أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)535/5
) (5الكبائر للذىيب ص ( ،)252تنبيو الغافلني ص ( ،)293الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)256/3
) (6الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)256/3
باب :اؼبتشبهون بالنساء واؼبتشبهات بالرجال .ح (.)5885
) (7أخرجو البخاري ( ،)353/7كتاب اللباسٌ ،
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من الرجال  ،والمترج ت من النساء »(.)1
الدليل الثالث :عن أيب ىريرة  قال « :لعن رسول اهلل  الرجل يلبس لبسة المرأة،
والمرأة تلبس لبس الرجل »(.)2
وجو الداللة:
أن تشبو الرجال بالنساء ،وتشبو النساء بالرجال تُوعد عليهما باللعن يف ىذه األحاديث،

واللعن أمارة من اإلمارات اليت تدل على الكبائر(.)3
دليل القول الثاني:

أن التشبو من باب األدب فال يرتقي إىل درجة التحرَل بل يكون مكروىاً(.)4
الترجيح:
فبا سبق يتبني رجحان القول بأن تشبو اؼبرأة بالرجال من الكبائر؛ وذلك للعن الذي ورد يف
عدة أحاديث وىذا يقتضي أن ىذا الفعل من كبائر الذنوب.



) (1أخرجو البخاري ( ،)353/7كتاب اللباس ،باب إخراج اؼبتشبهني بالنساء من البيوت .ح (.)5886
باب يف لباس النساء .ح ( )4398وصحح إسناده النووي يف اجملموع
) (2أخرجو أبو داود ( ،)353/7كتاب اللباسٌ ،
(.)469/4
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)257/3
) (4العزيز شرح الوجيز ( ،)29/6اجملموع (.)444/4
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المطلب العاشر  :اتخاذ القبور مساجد.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)2
القول الثاني :أن اتخاذ القبور على المساجد ممروه .وإليو ذىب اغبنفية(،)3
والشافعية(.)4
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ عن النيب  قال يف مرضو الذي مات فيو:
« لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(.)5
وجو الداللة:
أن اليهود والنصارى استحقوا اللعن؛ ألجل ازباذىم قبور أنبيائهم مساجد ،فدل ذلك على
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (2اؼبصدر السابق.
) (3الفتاوى اؽبندية (.)366/3
) (4اجملموع شرح اؼبهذب (.)136/5
) (5أخرجو البخاري ( ،)88/2كتاب اعبنائز ،باب ما يكره من ازباذ اؼبساجد على القبور .ح ( ،)3113ومسلم
( ،)176/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن بناء اؼبساجد على القبور وازباذ الصور فيها والنهي عن
ازباذ القبور مساجد .ح(.)529
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أن ىذا الفعل من كبائر الذنوب.
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :قاتل اهلل اليهود اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد »(.)1
الدليل الثالث :ما ورد عنو  أنو قال عن أىل اغببشة الذين بنوا كنائس هبا تصاوير:
« إن أولئك إذا لان ايهم الرجل الصالح امات بنوا على قبره مسجداً ،وصوروا ايو تلك
الصور أولئك شرار الخلق عند اهلل يوم القيامة »(.)2
وجو الداللة:
أنو جعل من فعل ذلك بقبور صلحائو شر اػبلق عند اهلل يوم القيامة ،فدل على أن ىذا
الفعل معدود من الكبائر(.)3
وأما أصحاب القول الثاني الم أر لهم دلي ً غير ما ذلره اصحاب القول األول ولعلهم
حملوا ذلك على المراىة.
الترجيح:
الراجح من قويل أىل العلم يف ىذه اؼبسألة أهنا من الكبائر ؼبا يلي:
أوالً :اللعن الوارد يف حديث عائشة _ رضي اهلل عنها _ ؼبن با على القرب.
ثانياً :أن من فعل ىذا الفعل كان يوم القيامة عند اهلل من شرار اػبلق.
باب .ح ( ،)417ومسلم ( ،)176/3كتاب اؼبساجد ومواضع
) (1أخرجو البخاري ( ،)95/3كتاب الصالةٌ ،
الصالة ،باب النهي عن بناء اؼبساجد على القبور وازباذ الصور فيها والنهي عن ازباذ القبور مساجد .ح(.)513
) (2أخرجو البخاري ( ،)91/3كتاب الصالة ،باب :ىل تنبش قبور مشركي اعباىلية ،ويتخذ مكاهنا مساجد .ح
( ،)427ومسلم ( ،)175/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن بناء اؼبساجد على القبور وازباذ
الصور فيها والنهي عن ازباذ القبور مساجد .ح (.)528
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)245/3
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وعليو :فهذا الوعيد العظيم يقتضي أن ىذا الفعل من الكبائر .
ثالثاً :أن ىذا الفعل ذريعة من الذرائع اؼبوصلة للشرك .
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المطلب الحادي عشر  :الص ة إلى القبور .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية( ،)2ومقتضى قول من يبطل
الصالة من اغبنابلة(.)3
القول الثاني :أنها ممروىة .وىو قول اغبنفية( ،)4واؼبالكية( ،)5والشافعية( ،)6واغبنابلة(.)7
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب مرثد الغنوي  )8(قال :ظبعت رسول اهلل  يقول « :ال تصلوا
إلى القبور ،وال تجلسوا عليها »(.)9
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (2اؼبصدر السابق.
) (3اإلنصاف (.)495/3
) (4اؼببسوط (.)236/3
) (5بداية اجملتهد (.)325/3
) (6اجملموع (.)358/1
) (7اإلنصاف (.)494/3
) (8ىو أبو مرثد كناز بن حصن وقيل :ابن حصني بن يربوع الغنوي ،وىو من كبار الصحابة وفضالئهم ،شهد بدراً ىو
ىو وابنو مرثد بن أيب مرثد قيل :تويف أبو مرثد يف خالفة أيب بكر الصديق  ،سنة إحدى عشرة.
ينظر :أسد الغابة ( ،)472/4اإلصابة (.)135/7
) (9أخرجو مسلم ( ،)668/2كتاب اعبنائز  ،باب النهي عن اعبلوس على القرب والصالة عليو .ح (.)972
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الدليل الثاني :عن ابن عباس _ رضي اهلل عنهما _ قال :قال رسول اهلل  « :ال تصلوا
إلى قبر ،وال تصلوا على قبر »(.)1
الدليل الثالث :عن أنس  أن النيب  نهى عن الص ة إلى القبور(.)2
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :حديث جابر مرفوعاً «  ...وجعلت لي األرض مسجداً وطهوراً »(.)3
وجو الداللة:
أنو يعم صبيع بقاع األرض.
المناقشة:
أن ىذا دليل عام ـبصوص دبا ورد من النهي عن الصالة إىل القبور.
الدليل الثاني :أن جهة القبلة جيب تعظيمها ،ومعا التعظيم ال حيصل إذا كانت قبلة
اؼبسجد إىل ىذه اؼبواضع اليت ال زبلو عن األقذار(.)4
الترجيح:
الراجح يف ىذه اؼبسألة أهنا ليست من الكبائر؛ وذلك ألن ما ورد يف األحاديث اليت استدل
هبا أصحاب القول األول ال يوجب حداً يف الدنيا ،أو وعيداً يف اآلخرة ،ومل خيتم بغضب أو
لعنة أو نار أو نفي إديان.
) (1أخرجو الطرباٍل يف اؼبعجم الكبري ( ،)176/33وصححو األلباٍل يف سلسلة األحاديث الصحيحة (.)31/1
) (2أخرجو ابن حبان يف صحيحو ( .)91/6ح (.)2121
) (3أخرجو البخاري ( ،)95/3كتاب الصالة ،باب قول النيب  " :جعلت يل األرض مسجدا وطهوراً .ح (،)418
ومسلم ( ،)173/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن بناء اؼبساجد على القبور وازباذ الصور فيها
والنهي عن ازباذ القبور مساجد .ح(.)523
) (4اؼببسوط (.)236/3
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المبحث الثاني  :اي صفة الص ة .وايو ستة مطالب :
اؼبطلب األول :نسيان القرآن .
اؼبطلب الثاٍل  :ترك واجب من واجبات الصالة اجملمع عليها أواؼبختلف فيها عند من يرى
الوجوب كرتك الطمأنينة يف الركوع أو غريه.
اؼبطلب الثالث:اؼبرور بني يدي اؼبصلي .
اؼبطلب الرابع:رفع البصر إىل السماء.
اؼبطلب اػبامس :االلتفات يف الصالة.
اؼبطلب السادس:االختصار .



[]103

المطلب األول :نسيان القرآن .
صورة المسألة:
اختلف أىل العلم يف بيان معا نسيان القرآن اؼبذموم على ثالثة معان:
المعنى األول :أن ال ديكنو معاودة حفظو األول إال بعد مزيد كلفة وتعب لذىابو عن
حافظتو بالكلية ،وأما النسيان الذي ديكن معو التذكر دبجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا
سهو ال نسيان يف اغبقيقة( ،)1واؼبراد إذا كان نسيانو هتاوناً وكسالً( ،)2وىو أشهر اؼبعاٍل.
المعنى الثاني :أن ال يستطيع القراءة من اؼبصحف(.)3

المعنى الثالث :أن النسيان دبعا ترك العمل بالقرآن ال نسيانو بعد حفظو(.)4
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )5وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)6
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
()8

القول األول :أنها من المبائر .وىو قول للحنفية( ،)7وبو قال الشافعية
) (1الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر اؽبيتمي (.)16/3
) (2حاشية الرملي على أسا اؼبطالب (.)64/3
) (3مرقاة اؼبفاتيح شرح مشكاة اؼبصابيح (.)635 /2
) (4االستذكار (.)488/2
) (5تنبيو الغافلني ص (.)366
) (6الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)399/3
) (7اعبوىرة النرية (.)213/2
) (8روضة الطالبني ( ،)221/33مغين احملتاج (.)146/6
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القول الثاني :أن نسيان القرآن ليس لبيرة من المبائر .وىو قول سفيان بن عيينة(،)2()1
وبو قال بعئ اغبنفية( ،)3والشافعية(.)4
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أنس  أن النيب  قال « :عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة
يخرجها الرجل من المسجد ،وعرضت علي ذنوب أمتي الم أر ذنباً أعظم من سورة من
القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها »(.)5
المناقشة:
أن ىذا اغبديث فيو ضعف(.)6
الدليل الثاني :عن سعد بن عبادة

()7

قال :قال رسول اهلل  « :ما من امرئ يقرأ

) (1ىو سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اؽباليل اإلمام الكبري ،حافظ العصر ،شيخ اإلسالم ،أبو ؿبمد اؽباليل،
الكويفٍ ،ب اؼبكي مولده :بالكوفة ،يف سنة سبع ومائة .وطلب اغبديث وىو حدث ،بل غالم ،ولقي الكبار ،وضبل عنهم
علما صبا ،وأتقن ،وجود ،وصبع ،وصنف وكانت وفاتو سنة (398ه).
تنظر ترصبتو يف سري أعالم النبالء (.)475 _454/8
) (2حيث ذكر ابن عبد الرب عن سفيان بن عيينة أن النسيان الذي يستحق عليو صاحبو اللوم ويضاف إليو فيو اإلٍب ىو
الرتك للعمل بو ينظر :االستذكار (.)488/2
) (3عون اؼبعبود (.)93/2
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
باب يف كنس اؼبسجد .ح ( )463والرتمذي ( ،)28/5كتاب فضائل القرآن،
)(5أخرجو أبو داود ( ،)145/3كتاب ٌ ،
القرآن ،باب .ح ( .)2936وضعفو األلباٍل يف زبرجيو ؼبشكاة اؼبصابيح (.)224/3
) (6الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)399/3
) (7ىو أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم اػبزرجي األنصاري شهد العقبة وبدراً يف قول بعضهم ،كان سيداً يف األنصار
األنصار مقدماً وجيهاً ،لو رياسة وسيادة يعرتف قومو لو هبا .مات حبوران من أرض الشام لسنتني ونصف مضتا من
خالفة عمر  ،وذلك سنة (35ه) .وقيل سنة (34ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)599 _594/2أسد الغابة (.)443/2
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القرآن ثم ينساه إال لقي اهلل يوم القيامة أجذم(.)2( »)1
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :أن النسيان يف كالم العرب معناه الرتك(.)3
الدليل الثاني :أن حفظ صبيع القرآن ليس واجباً على األعيان ،فال يذم من تغافل عن
حفظو(.)4
المناقشة:
أن من صبعو فقد علت رتبتو وشرف يف نفسو وقومو ،فإذا كان كذلك فمن اؼبناسب تغليظ
العقوبة على من أخل دبرتبتو الدينية ،ومؤاخذتو دبا ال يؤاخذ بو غريه(.)5
الترجيح:
اؼبختار أن ىذا الفعل مع حرمتو فإنو غري معدود من الكبائر؛ وذلك لعدم صحة أي وعيد
شديد على نسيان القرآن ،وألن األصل يف اؼبنهيات أهنا ال تكون كبرية إال بنص موجب
لذلك ،وال نص يف اؼبسألة.


) (1أجذم :أي مقطوع اليد .من اعبذم وىو القطع .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)253/3
) (2أخرجو أبو داود ( ،)599/2كتاب صالة السفر ،باب التشديد فيمن حفظ القرآن ٍب نسيو .ح ( .)3474وضعفو
األلباٍل يف سلسلة األحاديث الضعيفة (.)513/1
) (3االستذكار ( ،)488/2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)233/3
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)232 _233/3
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المطلب الثاني  :ترك واجب من واجبات الص ة المجمع عليها أو المختلف ايها
عند من يرى الوجوب لترك الطمأنينة اي الرلوع أو غيره.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
()1
صرح قبلو من
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية  ،ومل أر أحداً ّ

العلماء بكوهنا صغرية ،ولعل العلماء مل يذكروا ىذه اؼبسألة؛ ألن ترك واجب من واجبات
الصالة اجملمع عليها أو اؼبختلف فيها عند من يرى الوجوب يستلزم ترك فعل الصالة على
ىيئتها الشرعية ،فيكون داخالً ربت قوؽبم :إن تركها كبرية(.)2
األدلة:
()3

الدليل األول :عن أيب مسعود األنصاري

قال :قال رسول اهلل  « :ال تجزئ

ص ة الرجل حتى يقيم صلبو اي الرلوع والسجود»(.)4
الدليل الثاني :عن أيب قتادة  )5(قال :قال رسول اهلل  «:أسوأ الناس سرقة الذي
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)213/3
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)237/3
) (3ىو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري .يعرف بالبدري؛ ألنو سكن أو نزل ماء ببدر ،وشهد العقبة ،ومل
يشهد بدراً عند صبهور أىل العلم بالسري .اختلف يف وقت وفاتو .فقيل :تويف سنة إحدى أو اثنتني وأربعني ،ومنهم
من يقول :مات بعد الستني.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3757 _3756/4أسد الغابة (.)283/6
) (4أخرجو أبو داود ( ،)342/2كتاب الصالة ،باب صالة من ال يقيم صلبو يف الركوع والسجود .ح (،)855
والنسائي ( ،)381/2كتاب االفتتاح ،باب إقامة الصلب يف الركوع .ح ( ،)3327والرتمذي ( ،)153/3كتاب
الصالة ،باب ما جاء فيمن ال يقيم صلبو يف الركوع والسجود .ح ( ،)265وابن ماجو ( ،)47/2كتاب إقامة
الصالة والسنة فيها ،باب الركوع يف الصالة .ح ( .)873وصححو األلباٍل يف صحيح أيب داود (.)1/4
) (5ىو أبو قتادة اغبارث بن ربعي بن بلدمة األنصاري السلمي ،فارس رسول اهلل  ،اختلف يف شهوده بدراً .فقال
بعضهم :كان بدرياً .ومل يذكره ابن عقبة ،وال ابن إسحاق يف البدريني ،وشهد أحدا وما بعدىا من اؼبشاىد كلها ،واختلف

=
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يسرق من ص تو ،قالوا :يا رسول اهلل وكيف يسرق من صالتو قال :ال يتم رلوعها وال
سجودىا أو قال :ال يقيم صلبو اي الرلوع والسجود »(.)1
الدليل الثالث :ما ورد أنو  ؼبح دبؤخر عينو إىل رجل ال يقيم صلبو يف الركوع والسجود،
فلما انصرف رسول اهلل  قال « :يا معشر المسلمين ،إنو ال ص ة لمن ال يقيم صلبو اي
الرلوع والسجود »(.)2



=

يف وقت وفاتو ،فقيل :مات باؼبدينة سنة أربع وطبسني .وقيل :بل مات يف خالفة علي بالكوفة ،وىو ابن سبعني سنة،
وصلى عليو علي وكرب عليو سبعاً.

تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3712 _3713/4أسد الغابة (.)244/6
) (1أخرجو أضبد ( .)139/17ح ( ،)22642قال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)323/2رجالو رجال الصحيح "،
وصححو األلباٍل يف صحيح اعبامع (.)229/3
) (2أخرجو أضبد ( .)224/26ح ( .)36297وصحح إسناده البوصريي كما يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجو
(.)338/3
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المطلب الثالث:المرور بين يدي المصلي .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن المرور بين يدي المصلي من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
()5

القول الثاني :أنو ليس من المبائر .وىو قول اغبنفية( ،)4وبو قال بعئ الشافعية
أدلة القول األول:

الدليل األول :عن أيب سعيد اػبدري  قال :ظبعت النيب  يقول « :إذا صلى أحدلم
إلى شيء يستره من الناس اأراد أحد أن يجتاز بين يديو ،اليداعو اإن أبى اليقاتلو اإنما
ىو شيطان »(.)6

) (1تنبيو الغافلني ص (.)267
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)215/3
) (3اؼبصدرين السابقني .وجاء عن بعئ اغبنفية واؼبالكية أن مقتضى األدلة أن يعد اؼبرور بني يدي اؼبصلي من الكبائر.
ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ،)295 /4شرح الزرقاٍل على اؼبوطأ (.)517 /3
) (4اؼببسوط (.)392/3
) (5اجملموع (.)249/1
باب يرد اؼبصلي من مر بني يديو .ح ( ،)539ومسلم (،)162/3
) (6أخرجو البخاري ( ،)338/3كتاب الصالةٌ ،
كتاب الصالة ،باب منع اؼبار بني يدي اؼبصلي .ح (.)535
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الدليل الثاني :عن أيب جهيم  )1(قال :قال رسول اهلل  « :لو يعلم المار بين يدي
المصلي ماذا عليو ،لمان أن يقف أربعين خيراً لو من أن يمر بين يديو »(.)2
ذرى
الدليل الثالث :ما ورد عن عبد اهلل بن عمرو  أنو قال « :ألن يكون الرجل رماداً يُ َ
بو خري لو من أن دير بني يدي رجل متعمداً وىو يصلي »(.)3
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أيب جهيم  قال :قال رسول اهلل  « :لو يعلم المار بين يدي
المصلي ماذا عليو ،لمان أن يقف أربعين خيراً لو من أن يمر بين يديو »(.)4
وجو الداللة:
أنو ؿبمول على الكراىة(.)5
الترجيح:
الذي يظهر أن ىذا الفعل من الكبائر؛ النطباق التعريف اؼبختار عليو؛ وذلك للنهي الشديد
يف حق اؼبار بني يدي اؼبصلي.
) (1ىو أبو جهيم عبد اهلل بن جهيم األنصاري ،وقيل يف نسبو غري ذلك .يقال :إنو ابن أخت أيب بن كعب .وقد قيل:
إنو ابن أخي اغبارث بن الصمة أو ابن عمو.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3625/4اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)62/7
)(2أخرجو البخاري ( ،)338/3كتاب الصالة ،باب إٍب اؼبار بني يدي اؼبصلي .ح ( ،)533ومسلم (،)161/3
كتاب الصالة ،باب منع اؼبار بني يدي اؼبصلي .ح (.)535
) (3أخرجو أبو نعيم يف تاريخ أصبهان ( ،)321/2وصحح وقفو األلباٍل يف صحيح الرتغيب والرتىيب ص (.)562
) (4سبق زبرجيو يف أدلة القول األول.
) (5اؼببسوط (.)392/3
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المطلب الرابع :راع البصر إلى السماء(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أن راع البصر إلى السماء اي الص ة من المبائر .وىو قول بعئ
الشافعية(.)3
()7

القول الثاني :أنو ممروه .وىو قول اغبنفية( ،)4واؼبالكية( ،)5والشافعية( ،)6واغبنابلة
أدلة القول األول:

الدليل األول :عن أنس بن مالك  قال :قال النيب  « :ما بال أقوام يراعون
أبصارىم إلى السماء اي ص تهم » فاشتد قولو يف ذلك حل قال « :لينتهن عن ذلك أو
لتخطفن أبصارىم »(.)8

) (1واؼبراد بو يف الصالة.
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)241/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4تبيني اغبقائق (.)361/3
) (5مواىب اعبليل (.)549/3
) (6اجملموع ( ،)97/4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (7كشاف القناع (.)173/3
) (8أخرجو البخاري ( ،)353/3كتاب األذان ،باب رفع البصر إىل السماء يف الصالة .ح (.)753
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الدليل الثاني :عن جابر بن ظبرة  )1(قال :قال رسول اهلل  « :لينتهين أقوام يراعون
أبصارىم إلى السماء اي الص ة ،أو ال ترجع إليهم »(.)2
الدليل الثالث :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال« :لينتهين أقوام عن راعهم
أبصارىم عند الدعاء اي الص ة إلى السماء ،أو لتخطفن أبصارىم »(.)3
وجو الداللة من ىذه األحاديث:
أن ىذا الفعل توعد عليو بالوعيد الشديد وىو خطف البصر ،فدل ذلك على أنو من كبائر
الذنوب(.)4
المناقشة من وجهين:
الوجو األول :أن عامة اػبلق يرفعون أبصارىم إىل السماء وىي ساؼبة ،فدل على أن اؼبراد
باػبطف أخذىا عن االعتبار حل تعترب بآيات السماء واألرض(.)5
الوجو الثاني :بل اؼبراد أنو خيشى على األبصار من األنوار اليت تنزل هبا اؼبالئكة على
اؼبصلي(.)6

) (1ىو أبو عبد اهلل جابر بن ظبرة بن عمرو العامري السوائي ،من بين سواءة بن عامر بن صعصعو حليف با زىرة وىو
ابن أخت سعد بن أيب وقاص  ،لو وألبيو صحبة ،نزل الكوفة وابتا هبا داراً يف بين سواءة ،وتويف يف إمرة بشر بن
مروان عليها سنة (64ه) ،وقيل :بل تويف سنة (66ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)224/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)541 _542/3
) (2أخرجو مسلم ( ،)123/3كتاب الصالة ،باب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة .ح (.)428
) (3أخرجو مسلم ( ،)123/3كتاب الصالة ،باب النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة .ح (.)428
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (5مواىب اعبليل ()553 /3
) (6نيل األوطار ()223 /2
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استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة
ومما أضااوا من األدلة أيضاً:
_ أن رفع البصر يف الصالة ينايف اػبشوع اؼبطلوب(.)1
الترجيح:
الذي يظهر يل أن رفع البصر إىل السماء داخل الصالة ليس من الكبائر؛ وذلك ؼبا يأٌب:
أوالً :أن األصل يف اؼبنهيات أهنا ال تكون كبرية إال بنص موجب لذلك ،وال نص يف
اؼبسألة.
ثانياً :أن اإلصباع قد نُقل على كراىتو وعدم حرمتو(.)2



) (1حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص .)154
) (2شرح صحيح البخاري البن بطال ( ،)164/2إرشاد الساري (.)83/2
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المطلب الخامس :االلتفات اي الص ة(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أنها ممروىة .وىو قول اغبنفية( ،)4واؼبالكية( ،)5والشافعية( ،)6واغبنابلة(.)7
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ قالت :سألت رسول اهلل  عن االلتفات
يف الصالة فقال « :ىو اخت س يختلسو الشيطان من ص ة العبد »(.)8
الدليل الثاني :عن أيب ذر  قال :قال رسول اهلل  « :ال يزال اهلل عز وجل مقب ً

) (1واؼبراد بو ىنا إذا مل يكن غباجة.
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)241/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4تبيني اغبقائق (.)361/3
) (5مواىب اعبليل (.)548/3
) (6اجملموع ( ،)96/4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (7كشاف القناع (.)169/3
) (8أخرجو البخاري ( ،)353/3كتاب األذان ،باب االلتفات يف الصالة .ح (.)753
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على العبد وىو اي ص تو ما لم يلتفت ،اإذا التفت انصرف عنو »(.)1
الدليل الثالث :عن أنس  قال :قال يل رسول اهلل  « :يا بني ،إياك وااللتفات اي
الص ة ،اإن االلتفات اي الص ة ىلمة ،اإن لان ال بد افي التطوع ال اي الفريضة »(.)2
»(.)2
الدليل الرابع :ما روي عن جابر  قال :قال رسول اهلل  « :إذا قام الرجل اي
ص تو أقبل اهلل عليو بوجهو ،اإذا التفت قال :يا ابن آدم! إلى من تلتفت؟ إلى من ىو
خير لك مني؟ أقبل إلي ،اإذا التفت الثانية قال مثل ذلك ،اإذا التفت الثالثة صرف اهلل
تبارك وتعالى وجهو عنو »(.)3
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة
ومما أضااوا من األدلة أيضاً:
_ أن االلتفات يشغل عن الص ة ،امان ترلو أولى(.)4
الترجيح:
الذي يظهر يل أن رفع البصر إىل السماء داخل الصالة ليس من الكبائر؛ وذلك ؼبا يأٌب:
أوالً :أن األصل يف اؼبنهيات أهنا ال تكون كبرية إال بنص موجب لذلك ،وال نص يف
) (1أخرجو أبو داود ( ،)377/2كتاب الصالة ،باب االلتفات يف الصالة .ح ( ،)939والنسائي ( ،)8/1كتاب
السهو ،باب التشديد يف االلتفات يف الصالة .ح ( .)3395وصححو اغباكم يف اؼبستدرك (.)163/3
) (2أخرجو الرتمذي ( ،)729/3كتاب الصالة ،باب ما ذكر يف االلتفات يف الصالة .ح ( )589وقال " :ىذا حديث
حديث حسن غريب ".
) (3رواه البزار كما يف كشف األستار عن زوائد البزار ( .)267/3قال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)83/2رواه البزار
وفيو الفضل بن عيسى الرقاشي ،وقد أجمعوا على ضعفو ".
) (4اؼبغين (.)7/2
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اؼبسألة.
ثانياً :أن أىل العلم اتفقوا على كراىتو(.)1



) (1تبيني اغبقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشليب (.)361 /3
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المطلب السادس:االختصار .
صورة المسألة:
اختلف أىل العلم يف بيان معا االختصار على أقوال عديدة:
المعنى األول :وضع اليد على اػباصرة( ،)1وىو اؼبعا األشهر عند أىل العلم.
المعنى الثاني :أن يصلي اؼبصلي وبيده عصا يتوكأ عليها(.)2
المعنى الثالث :أن ال يتم ركوعها وال سجودىا(.)3
المعنى الرابع :أن يقرأ من آخر السورة آية فصاعداً وال يتم السورة(.)4
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)5
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)6
القول الثاني :أنها ممروىة .وىو قول اغبنفية( ،)1واؼبالكية( ،)2والشافعية(،)3
) (1اؼبغين ( ،)8/2فتح الباري (.)332/3
) (2فتح الباري (.)332/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4اؼبصدر السابق.
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)241/3
) (6اؼبصدر السابق.
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واغبنابلة(.)4
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  قال « :نهي عن الخصر اي الص ة »(.)5
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  عن النيب  « أنو نهى أن يصلي الرجل مختصراً »(.)6
الدليل الثالث :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :االختصار اي الص ة راحة
أىل النار »(.)7
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة
ومما أضااوا من األدلة أيضاً:
_ أن يف االختصار تشبو بالكفرة ،والتشبو هبم خارج الصالة مكروه فيكون داخلها من
باب أوىل(.)8
_ أن يف االختصار ترك سنة اليد وىي :الوضع (.)9

=

) (1تبيني اغبقائق (.)361/3
) (2مواىب اعبليل (.)548/3
) (3اجملموع ( ،)96/4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)244/3
) (4اؼبغين (.)8/2
) (5أخرجو البخاري ( ،)66/2كتاب العمل يف الصالة ،باب اػبصر يف الصالة .ح (.)3239
) (6أخرجو مسلم ( ،)187/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب كراىة االختصار يف الصالة .ح (.)545
) (7أخرجو ابن خزدية يف صحيحو ( ،)57/2ح ( ،)939وابن حبان يف صحيحو ( ،)61/6ح ( .)2286قال
الذىيب يف ميزان االعتدال ( " :)193/2خرب منكر " ،وقال العيين يف عمدة القاري ( " :)297/7وظاىر ىذا
اإلسناد الصحة إال أن الطرباٍل رواه يف األوسط فأدخل بني عيسى بن يونس وبني ىشام عبد اهلل بن األزور وقال مل
يروه عن ىشام إال عبد اهلل بن األزور تفرد بو عيسى بن يونس ،وعبد اهلل بن األزور ضعفو األزدي ".
) (8بدائع الصنائع (.)235/3
) (9اؼبصدر السابق.
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الترجيح:
الذي يظهر يل أن االختصار داخل الصالة ليس من الكبائر؛ وذلك ألن ما ورد يف
األحاديث اليت استدل هبا أصحاب القول األول ال يوجب حداً يف الدنيا ،أو وعيداً يف اآلخرة،
ومل خيتم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إديان.
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المبحث الثالث :اي ص ة الجماعة وص ة الجمعة واالستسقاء .وايو سبعة مطالب :
اؼبطلب األول :ترك أىل قرية أو بلد صالة اعبماعة يف فرض من اؼبكتوبات اػبمس .
اؼبطلب الثاٍل :إمامة قوم وىم لو كارىون .
اؼبطلب الثالث :قطع الصف .
اؼبطلب الرابع :عدم تسويو الصف .
اؼبطلب اػبامس :مسابقة اإلمام .
اؼبطلب السادس :ترك صالة اعبمعة ليصلي وحده.
اؼبطلب السابع :زبطي الرقاب يوم اعبمعة .
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المطلب األول  :ترك أىل قرية أو بلد ص ة الجماعة اي ارض من الممتوبات
الخمس .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(ٍ .)1ب قال " :ومل أر من صرح
صرح قبلو أو بعده بكوهنا
بذلك " .اى ــ ،ومل أجد _ حسب اطالعي _ أحداً من العلماء ّ
صغرية.
األدلة:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  قال « :والذي نفسي بيده لقد ىممت
أن آمر بحطب ،ايحطب ،ثم آمر بالص ة ،ايؤذن لها ،ثم آمر رج ايؤم الناس ،ثم
أخالف إلى رجال ،اأحرق عليهم بيوتهم ،والذي نفسي بيده لو يعلم أحدىم ،أنو يجد
عرقا سميناً( ،)2أو مرماتين حسنتين( ،)3لشهد العشاء »(.)4
الدليل الثاني :عن ابن مسعود  قال " :من سره أن يلقى اهلل غداً مسلماً ،فليحافظ
على ىؤالء الصلوات حيث ينادى هبن ،فإن اهلل شرع لنبيكم صلى اهلل عليو وسلم سنن اؽبدى،
وإهنن من سنن اؽبدى ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي ىذا اؼبتخلف يف بيتو ،لرتكتم
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)216/3
العرق _ بالسكون _ :العظم إذا أخذ عنو معظم اللحم .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)223/1
)ْ (2
) (3اؼبِْرماة :ظلف الشاة .وقيل ما بني ظلفيها .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر (.)269/2
) (4أخرجو البخاري ( ،)313/3كتاب األذان ،باب وجوب صالة اعبماعة .ح (.)644

[]121

سنة نبيكم ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ،وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورٍ ،ب يعمد إىل
مسجد من ىذه اؼبساجد ،إال كتب اهلل لو بكل خطوة خيطوىا حسنة ،ويرفعو هبا درجة ،وحيط
عنو هبا سيئة ،ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ،ولقد كان الرجل يؤتى بو
يهادى بني الرجلني حل يقام يف الصف "(.)1
الدليل الثالث :عن أيب الدرداء  )2(قال :ظبعت رسول اهلل  يقول « :ما من ث ثة
اي قرية وال بدو ال تقام ايهم الص ة إال قد استحوذ عليهم الشيطان ،اعليمم بالجماعة؛
اإنما يألل الذئب القاصية »(.)3
الدليل الرابع :عن أسامة بن زيد  )4(قال :قال رسول اهلل  « :لينتهين رجال عن
ترك الجماعة ،أو ألحرقن بيوتهم »(.)5


) (1أخرجو مسلم ( ،)451/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب صالة اعبماعة من سنن اؽبدى .ح (.)654
) (2ىو أبو الدرداء عودير بن عامر ،ويقال عودير بن قيس بن زيد األنصاري ،اشتهر بكنيتو شهد أحدا وما بعدىا من
اؼبشاىد ،كان أحد اغبكماء العلماء والفضالء ،ومات سنة (12ه) بدمشق .وقيل :سنة (13ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3213 _3227/1اإلصابة يف سبييز الصحابة (_623/4
.)622
) (3أخرجو أبو داود ( ،)433/3كتاب الصالة ،باب التشديد يف ترك اعبماعة .ح ( ،)547والنسائي (،)336/2
كتاب اإلمامة ،باب التشديد يف ترك اعبماعة .ح ( .)847وحسنو األلباٍل يف زبرجيو ؼبشكاة اؼبصابيح (.)115/3
) (4ىو أبو زيد ،وقيل :أبو ؿبمد أسامة بن زيد بن حارثة الكليب ،موىل رسول اهلل  من أبويو ،وكان يسمى :حب
رسول اهلل ،سكن بعد النيب  وادي القرىٍ ،ب عاد إىل اؼبدينة ،ومات باعبرف يف خالفة معاوية  سنة (58ه)
أو ( .)59وقيل :بل تويف سنة (54ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)77 _75/3أسد الغابة (.)394/3
) (5أخرجو ابن ماجو ( ،)538/3كتاب اؼبساجد واعبماعات ،باب التغليظ يف التخلف عن اعبماعة .ح (.)795
وقال األلباٍل يف صحيح الرتغيب والرتىيب ( " :)334/3صحيح لغريه ".

[]122

المطلب الثاني :إمامة قوم وىم لو لارىون .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( ،)1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية( ،)3ومقتضى قول من يفسد
الصالة من اغبنابلة(.)4
القول الثاني :أنها ممروىة .وإليو ذىب اغبنفية(،)5وىو قول للمالكية( ،)6وبو قال
الشافعية( ،)7واغبنابلة(.)8
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عبد اهلل بن عمرو  قال :قال رسول اهلل  « :ث ثة ال يقبل لهم
) (1تنبيو الغافلني ص (.)265
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)219/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4اإلنصاف (.)271/2
) (5البحر الرائق (.)169/3
) (6شرح اػبرشي (.)28 _27/2
) (7مغين احملتاج (.)489/3
) (8كشاف القناع (.)481/3

[]123

ص ة :الرجل يؤم القوم وىم لو لارىون ،والرجل ال يأتي الص ة إال دباراً  -يعين بعد ما
يفوتو الوقت  -ومن اعتبد محرراً »(.)1
الدليل الثاني :عن أيب أمامة  قال رسول اهلل  « :ث ثة ال تجاوز ص تهم آذانهم:
العبد اآلبق حتى يرجع ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،وإمام قوم وىم لو
لارىون»(.)2
الدليل الثالث :عن ابن عباس  عن رسول اهلل  قال « :ث ثة ال ترتفع ص تهم اوق
رؤوسهم شبراً :رجل أم قوماً وىم لو لارىون ،وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ،وأخوان
متصارمان »(.)3
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة.
الترجيح:
الذي يظهر يل أن ىذه اؼبسألة ليست من الكبائر؛ ألن األحاديث اليت استدل هبا
أصحاب القول األول متكلم فيها ،وال تثبت الكبرية دبثل ذلك ،وأما النهي الوارد يف األحاديث
فهو ؿبمول على نفي الثواب ال الصحة .

) (1أخرجو أبو داود ( ،)441/3كتاب الصالة ،باب الرجل يؤم القوم وىم لو كارىون .ح ( ،)591وابن ماجو
( ،)335/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب من أم قوماً وىم لو كارىون ح( .)973وضعفو األلباٍل يف
ضعيف اعبامع الصغري (.)185/1
) (2أخرجو الرتمذي ( ،)466/3كتاب الصالة ،باب ما جاء فيمن أم قوما وىم لو كارىون ح ( )163وقال " :ىذا
حديث حسن غريب من ىذا الوجو." .
) (3أخرجو ابن ماجو ( ،)335/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب من أم قوماً وىم لو كارىون ح(.)973
وحسنو األلباٍل يف زبريج مشكاة اؼبصابيح (.)151/3
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المطلب الثالث :قطع الصف .
صورة المسألة:
أن يكون اؼبصلي يف الصف ٍب خيرج منو لغري حاجة
أو جييئ اؼبصلي إىل صف ٍب يرتك بينو وبني من بالصف فرجة بال حاجة(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أن وصل الصفوف سنة .وإليو ذىب اغبنفية( ،)4والشافعية( ،)5واغبنابلة(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عبد اهلل بن عمر  قال :قال رسول اهلل  «:من وصل صفاً وصلو
) (1فيئ القدير (.)75/2
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)243/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص.)136 :
) (5اجملموع (.)133/4
) (6كشاف القناع (.)128/3

[]125

اهلل ومن قطع صفاً قطعو اهلل »(.)1
وجو الداللة:
أن القطع ىنا دبعا لعنة اهلل ،واللعن من عالمة الكبائر(.)2
الدليل الثاني :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ قالت :قال رسول اهلل  « :إن اهلل
وم ئمتو يصلون على الذين يصلون الصفوف ،ومن سد ارجة راعو اهلل بها درجة »(.)3
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوا وصل الصف على
االستحباب.
الترجيح:
الذي يظهر يل أن ىذه اؼبسألة ليست من الكبائر؛ وذلك ألن وصل الصف مسنون فضالً
عن كونو واجباً ،وألن األصل يف اؼبنهيات أهنا ال تكون كبرية إال بنص موجب لذلك ،وال نص
يف اؼبسألة.



( )1أخرجو أبو داود ( ،)8/2كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف .ح ( ،)666والنسائي ( ،)91/2كتاب اإلمامة،
باب من وصل صفاً .ح ( ،)839واغباكم ( )111/3وقال " :ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه".
) (2شرح اؼبقدمة اغبضرمية (ص.)161 :
) (3أخرجو ابن ماجو ( ،)313/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب إقامة الصفوف .ح ( )995وقال الشيخ
األلباٍل يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( " :)74/6اغبديث دبجموع طرقو ثابت صحيح ".

[]126

المطلب الرابع :عدم تسويو الصف .
اعتدال القامة بالصف على ظبت واحد.
ويراد هبا أيضاً سد اػبلل الذي يف الصف ( ،)1بناء على التسوية اؼبعنوية(.)2
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)4
القول الثاني :أن تسوية الصفوف سنة .وىو قول اغبنفية( ،)5واؼبالكية( ،)6والشافعية(،)7
واغبنابلة(.)8
أدلة القول األول:

) (1شرح الزرقاٍل على اؼبوطأ ( ،)545/3التيسري شرح اعبامع الصغري (.)353/3
) (2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)237/3
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)243/3
) (4اؼبصدر السابق.
) (5حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص.)136 :
) (6شرح الزرقاٍل على اؼبوطأ (.)545/3
) (7اجملموع (.)133/4
) (8كشاف القناع (.)128/3

[]127

الدليل األول :عن النعمان بن بشري  )1(قال :قال رسول اهلل  «:لتسون صفوامم
أو ليخالفن اهلل بين وجوىمم »(.)2
الدليل الثاني :عن النعمان بن بشري  قال :أقبل رسول اهلل  على الناس بوجهو فقال:
« أقيموا صفوامم -ث ثا -واهلل لتقيمن صفوامم ،أو ليخالفن اهلل بين قلوبمم »(.)3
المناقشة:
أن التغليظات يف ىذا الباب مل يقصد هبا ظواىرىا ،بل اؼبقصود هبا الزجر عن خلل
الصفوف ،وضبل الناس على إكماؽبا وتسويتها ما أمكن(.)4
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أنس  عن النيب  قال « :أقيموا صفوامم اإني أرالم من وراء
ظهري » وكان أحدنا يلزق منكبو دبنكب صاحبو وقدمو بقدمو(.)5
الدليل الثاني :عن أنس  عن النيب  قال « :سووا صفوامم اإن تسوية الصفوف

اقدي :كان ّأول مولود يف اإلسالم من
) (1ىو أبو عبد اهلل النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري .قال الو ّ
األنصار بعد اؽبجرة بأربعة عشر شهراً .استعملو معاوية  على الكوفة .ومات  مقتوالً وىو ىارب من ضبص سنة
(64ه) ،وقيل :سنة (65ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3533 _3496/4اإلصابة يف سبييز الصحابة (_146/6
.)147
) (2أخرجو البخاري ( ،)345/3كتاب األذان ،باب تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدىا .ح ( ،)737ومسلم
( ،)124/3كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف ،وإقامتها ،وفضل األول فاألول منها ،واالزدحام على الصف
األول ،واؼبسابقة إليها ،وتقدَل أويل الفضل ،وتقريبهم من اإلمام .ح (.)416
) (3أخرجو أبو داود ( ،)5/2كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف .ح ( .)662وصحح إسناده األلباٍل يف صحيح أيب
أيب داود (.)216/1
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)242/3
) (5أخرجو البخاري ( ،)346/3كتاب األذان ،باب إلزاق اؼبنكب باؼبنكب والقدم بالقدم يف الصف .ح (.)725

[]128

من إقامة الص ة »(.)1
وجو الداللة من الحديثين:
أهنما دليالن على االستحباب حيث مل يذكر أن إقامة الصفوف وتسويتها من أركان
الصالة ،وال من واجباهتا ،وإمنا من سبامها وحسنها(.)2
الترجيح:
الراجح يف ىذه اؼبسألة أهنا ليست من الكبائر؛ وذلك ألن اإلصباع قد حكي على عدم
وجوب تسوية الصفوف( ،)3وألن ما ورد يف األحاديث اليت استدل هبا أصحاب القول األول
ال يوجب حداً يف الدنيا ،أو وعيداً يف اآلخرة ،ومل خيتم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إديان.



) (1أخرجو البخاري ( ،)346/3كتاب األذان ،باب إقامة الصف من سبام الصالة .ح (.)721
) (2طرح التثريب (.)125/2
) (3فتح الباري (.)233/2

[]129

المطلب الخامس :مسابقة اإلمام(.)1
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أنها من الصغائر .وىو قول اغبنفية( ،)4ويف قول للشافعية( )5واغبنابلة( )6أهنا
مكروىة.
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال «:أما يخشى أحدلم  -أو :ال يخشى
أحدلم  -إذا راع رأسو قبل اإلمام أن يجعل اهلل رأسو رأس حمار ،أو يجعل اهلل صورتو

) (1سبق اؼبأموم لإلمام لو صور متنوعة جعل الفقهاء لكل صورة منو حكماً مستقالً ،واؼبراد بالسبق ىنا ىو السبق ببعئ
الركن وىو ما عناه النيب  يف النهي الوارد يف حديث أيب ىريرة .
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)242/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4جاء يف حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص )145 :أن مسابقة اإلمام مكروىة وقد ذكر ابن عابدين يف
حاشيتو أن كل مكروه ربردياً فإنو من الصغائر .ينظر :حاشية رد احملتار (.)456/3
) (5طرح التثريب ( ،)176/2حاشية الشرواٍل (.)155/2
) (6اإلنصاف (.)214/2
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صورة حمار »(.)1
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  عن النيب  قال «:أما يخشى الذي يراع رأسو قبل
اإلمام أن يحول اهلل رأسو رأس الملب »(.)2
الدليل الثالث :عن ابن مسعود  قال « :ما يأمن الذي يرفع رأسو قبل أن يرفع اإلمام رأسو
أن يعود رأسو رأس كلب ،ولينتهني أقوام يرفعون أبصارىم إىل السماء أو ليخطفن أبصارىم
»(.)3
وأما أصحاب القول الثاني الم أر لهم دلي ً غير ما ذلره أصحاب القول األول ولعلهم
حملوا ذلك على المراىة.
الترجيح:
الراجح من أقوال أىل العلم يف ىذه اؼبسألة أن مسابقة اإلمام من الكبائر وذلك ؼبا يأٌب:
أوالً :ورود الوعيد الشديد الوارد فيها.
ثانياً :أن مسابقة اإلمام فيها إخالل بأركان الصالة مستوجب لبطالهنا يف بعئ الصور.
ثالثاً :انطباق حد الكبرية على ىذ اؼبسألة.


) (1أخرجو البخاري ( ،)343/3كتاب األذان ،باب إٍب من رفع رأسو قبل اإلمام .ح ( ،)693ومسلم (،)123/3
كتاب الصالة ،باب النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود وكبومها .ح (.)427
) (2أخرجو ابن حبان يف صحيحو ( ،)63/6وقال األلباٍل يف التعليقات اغبسان على صحيح ابن حبان(" :)335/4
منكر بلفظ كلب واحملفوظ ما قبلو ".
) (3أخرجو الطرباٍل يف اؼبعجم الكبري (.)219/9
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المطلب السادس :ترك ص ة الجمعة ليصلي وحده.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب( ،)1وابن النحاس( ،)2وابن حجر اؽبيتمي من
الشافعية( ،)3واغبجاوي من اغبنابلة(.)4
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول اغبنفية( ،)5واؼبالكية يف اؼبعتمد يف ما إذا بل
الرتك ثالث مرات( ،)6وأما الشافعية واغبنابلة فذىبوا إىل أن ترك اعبمعة مرة كبرية(.)7
القول الثاني :أنها صغيرة .وىو قول للحنفية( ،)8واؼبالكية يف اؼبعتمد يف ما دون الثالث،
أو فيها إذا كانت غري متواليات(.)9
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن مسعود  أن النيب  قال لقوم يتخلفون عن اعبمعة « :لقد
) (1الكبائر للذىيب ص (.)465
) (2تنبيو الغافلني ص (.)271
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)248/3
) (4منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (5احمليط الربىاٍل (.)131/8
) (6مواىب اعبليل ( ،)367/2حاشية العدوي على شرح اػبرشي (.)79/2
) (7الكبائر للذىيب ص ( ،)465تنبيو الغافلني ص ( ،)271الزواجر عن اقرتاف الكبائر ( ،)248/3منظومة اغبجاوي
اغبجاوي ص (.)523
) (8احمليط الربىاٍل ( .)131/8إال إن اغبنفية مل يقيدوا ترك الثالث بكوهنا متواليات.
) (9مواىب اعبليل ( ،)367/2شرح اػبرشي (.)79/2
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ىممت أن آمر رج ً يصلي بالناس ،ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
بيوتهم»(.)1
الدليل الثاني :عن عبد اهلل بن عمر وأيب ىريرة _ رضي اهلل عنهما _ أهنما ظبعا رسول اهلل
 يقول على أعواد منربه « :لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ،أو ليختمن اهلل على
قلوبهم ،ثم ليمونن من الغاالين »(.)2
أدلة القول الثاني:
()3

الدليل األول :عن أيب اعبعد الضمري 

أن رسول اهلل  قال « :من ترك ث ث

جمع تهاوناً بها ،طبع اهلل على قلبو »(.)4
وجو الداللة:
دل على أن ما دون الثالث خبالف تاركها ثالثاً يف عظم اإلٍب وكثرة الوعيد فوجب أن

يلحق ذلك بالصغائر(.)5
المناقشة:

) (1أخرجو مسلم ( ،)452/3كتاب اؼبساجد ومواضع الصالة ،باب الذين يتخلفون عن صالة اعبماعة واعبمعة .ح
(.)652
) (2أخرجو مسلم ( ،)593/2كتاب اعبمعة ،باب التغليظ يف ترك اعبمعة .ح (.)865
) (3ىو أبو اعبعد الضمري من بين ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن عدي ابن كنانة .اختلف يف اظبو ،فقيل :اظبو أدرع.
الربقي :قتل مع عائشة _
وقيل :جنادة .وقيل :عمرو ابن بكر .لو صحبة ورواية ،ولو دار يف با ضمرة باؼبدينة قال ابن ّ
رضي اللَّو تعاىل عنها _ يف وقعة اعبمل.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3623/4اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)56 _55/7
) (4أخرجو أبو داود ( ،)285/2كتاب الصالة ،باب التشديد يف ترك اعبمعة .ح ( ،)3352والنسائي (،)88/1
كتاب اعبمعة ،باب التشديد يف التخلف عن اعبمعة .ح ( ،)3169والرتمذي ( ،)613/3كتاب الصالة ،باب ما جاء
باب :فيمن ترك
يف ترك اعبمعة من غري عذر .ح ( ،)533وابن ماجو ( ،)231/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيهاٌ ،
اعبمعة من غري عذر .ح ( .)3325وقال الرتمذي " :حديث أيب اعبعد حديث حسن ".
) (5مواىب اعبليل ( ،)367/2حاشية العدوي على شرح اػبرشي (.)79/2

[]133

ض إتياهنا كفريضة
أن ترك الفريضة مرة وثالثاً وأقل وأكثر سواء إذ ىي فريضة مفروضة ُم ْفتَـَر ٌ

الصالة لوقتها فلو ترك الصالة لوقتها متعمداً مرة واحدة مل يُنتظر بو أن يفعل ذلك ثالثاً وكان
دبنزلة التارك أصال لألبد(.)1

الجواب عن المناقشة:
أن القول باشرتاط الثالث أظهر إذ ال يسلم اؼبسلم من مواقعة الذنوب فوجب أن ال جيرح
العدل دبا دون الكبائر إال أن تكثر منو فيعلم هتاونو(.)2
الترجيح:
الراجح ىو قول من قال أن ترك صالة اعبمعة ليصلي وحده من الكبائر لصراحة النصوص
الواردة يف الوعيد الشديد يف ترك صالة صبعة واحدة ،وأما ما استدل بو أصحاب القول الثاٍل
فيحمل على أن الطبع يكون يف ترك ثالث صبع وال ينفي عظم اإلٍب فيرتك واحدة.



) (1مواىب اعبليل ( ،)367/2حاشية العدوي على شرح اػبرشي (.)79/2
) (2مواىب اعبليل ( ،)367/2حاشية العدوي على شرح اػبرشي (.)79/2
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المطلب السابع :تخطي الرقاب يوم الجمعة .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أن التخطي ممروه .وإليو ذىب اغبنفية( ،)4واؼبالكية( ،)5والشافعية(،)6
واغبنابلة(.)7
أدلة القول األول:
()8

الدليل األول :عن معاذ بن أنس اعبهين 

قال :قال رسول اهلل  « :من تخطى

) (1تنبيو الغافلني ص (.)272
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)253/3
) (3اؼبصدرين السابقني.
) (4عمدة القاري ( ) .)238/6إال إن بعئ اغبنفية قيد الكراىة دبا إذا خرج اإلمام وأما قبلو فال يكره.
) (5االستذكار ( )53/2إال إهنم قيدوا الكراىة دبا إذا خرج اإلمام وأما قبلو فال يكره.
) (6اجملموع (.)546/4
) (7شرح منتهى اإلرادات (.)123/3
) (8ىو أبو سهل معاذ بن أنس اعبهين ،حليف األنصارسكن مصر ،روى عنو ابنو سهل ،ولو نسخة كبرية عند ابنو
سهل ،أورد منها أضبد بن حنبل يف مسنده ،وأبو داود ،والنسائي ،وأبو عيسى ،وابن ماجو ،واألئمة بعدىم يف كتبهم .ذكر
يدل على أنو بقي إىل خالفة عبد اؼبلك بن مروان.
أبو أضبد
العسكري ما ّ
ّ
تنظر ترصبتو يف :أسد الغابة ( ،)386/5اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)337/6
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رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم »(.)1
الدليل الثاني :عن أنس بن مالك  قال :بينما رسول اهلل  خيطب إذ جاء رجل
يتخطى رقاب الناس حل جلس قريباً من النيب  ،فلما قضى رسول اهلل  صالتو قال« :
ما منعك يا ا ن أن تجمع » قال :يا رسول اهلل ،قد حرصت أن أضع نفسي باؼبكان الذي
ترى قال « :قد رأيتك تخطى رقاب الناس ،وتؤذيهم من آذى مسلماً اقد آذاني ،ومن
آذاني اقد آذى اهلل عز وجل »(.)2
الدليل الثالث :عن األرقم بن أيب األرقم اؼبخزومي  )3(أن النيب  قال « :إن الذي
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ،ويفرق بين االثنين بعد خروج اإلمام لالجار قصبو اي
النار »(.)4
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة

) (1أخرجو الرتمذي ( ،)645/3كتاب الصالة ،باب ما جاء يف كراىية التخطي يوم اعبمعة .ح ( ،)531وابن ماجو
( ،)236/2كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف النهي عن زبطي الناس يوم اعبمعة .ح ( .)3336وقال
الرتمذي " :حديث سهل بن معاذ بن أنس اعبهين حديث غريب " .وضعفو األلباٍل يف ضعيف الرتغيب والرتىيب
(.)333/3
) (2أخرجو الطرباٍل يف األوسط ( ،)63/4وضعفو األلباٍل يف ضعيف الرتغيب والرتىيب (.)333/3
) (3ىو أبو عبد اهلل األرقم بن أيب األرقم اؼبخزومي .واسم أيب األرقم عبد مناف بن أسد .كان من اؼبهاجرين األولني
قدَل اإلسالم .قيل :أنو كان سبع اإلسالم .أي :سابع سبعة .وقيل أسلم بعد عشرة أنفس ،كان النيب  جيتمع بالصحابة
يف داره  ،وكان  بدرياً ،قيل أنو تويف يوم مات أبو بكر الصديق .وقيل :بل تويف باؼبدينة سنة (55ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)312 _313/3اإلصابة يف سبييز الصحابة (.)397 _396/3
) (4أخرجو أضبد ( ،)35447وقال اؽبيثمي يف ؾبمع الزوائد ( " :)379/2فيو ىشام بن زيد وقد أصبعوا على ضعفو ".
".
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الترجيح:
الراجح أن ىذا الفعل ليس من الكبائر؛ لعدم صحة االحاديث الواردة يف الباب ولوصحت
فحملها على الكراىية أوىل ألهنا متعلقة باآلداب ،وكذلك فإن صبهور أىل العلم من اغبنفية
واؼبالكية والشافعية واغبنابلة قد ذىبوا إىل كراىتو فضالً عن حرمتو.
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الفصل الثالث  :المسائل الفقهية المعدودة من المبائر اي لتاب الجنائز وايو
مبحثان:
اؼببحث األول :يف غسل اؼبيت وضبل اؼبيت ودفنو وفيو طبسة مطالب:
اؼبطلب األول :كسرعظم اؼبيت
اؼبطلب الثاٍل :تشييع النساء للجنازة .
اؼبطلب الثالث :زيارة النساء اؼبقابر .
اؼبطلب الرابع :إيقاد السرج على القبور .
اؼبطلب اػبامس :اعبلوس على القبور
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المطلب األول :لسر عظم الميت
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( ،)1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية( ،)2ومل أجد _
صرح قبلهما أو بعدمها بكون ىذا الفعل من الصغائر.
حسب اطالعي _ أحداً من العلماء ّ
األدلة:
الدليل األول :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ أن رسول اهلل  قال « :لسر عظم
الميت لمسره حياً »(.)3
الدليل الثاني :أن اؼبسلم ؿبرتم بعد موتو كاحرتامو حال حياتو(.)4



) (1تنبيو الغافلني ص (.)294
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (. )273/3
* قال ابن حجر إنو مل ير من صرح بعد كسر عظم اؼبيت من الكبائر لكن قد عده ابن النحاس قبلو من الكبائر.
) (3أخرجو أبو داود ( ،)336/5كتاب اعبنائز ،باب يف اغبفار جيد العظم ،ىل يتنكب ذلك اؼبكان  .ح (،)1237
وابن ماجو ( ،)543/2كتاب اعبنائز ،باب يف النهي عن كسر عظام اؼبيت .ح ( .)3636وصححو األلباٍل يف
إرواء الغليل (.)234/1
) (4فيئ القدير (.)553/4
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المطلب الثاني :تشييع النساء للجنازة .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)2
القول الثاني :ذىب اغبنفية إىل أن تشييع النساء مكروه ربردياً ( ،)3وأما اؼبالكية فقالوا :جيوز
للقواعد من النساء ،وحيرم على النساء الالٌب خيشى عليهن الفتنة ،ويكره للشابة إال عبنازة من
يشق عليها فقده فيباح( ،)4وأما الشافعية واغبنابلة فقالوا :بالكراىة التنزيهية(.)5
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  قال :قربنا مع رسول اهلل  - يعين
ميتاً ،-فلما فرغنا انصرف رسول اهلل  وانصرفنا معو ،فلما حاذى بابو وقف فإذا كبن بامرأة

) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)272/3
) (2اؼبصدر السابق.
) (3عمدة القاري ( ،)97/6حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح (ص )637 :وقد ذكر ابن عابدين يف حاشيتو أن
كل مكروه ربردياً فإنو من الصغائر .ينظر :حاشية رد احملتار (.)456/3
) (4الفواكو الدواٍل ( ،)293/3حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباٍل (.)423/3
) (5أسا اؼبطالب ( ،)132/3اؼبغين (.)156/2
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مقبلة ،قال :أظنو عرفها ،فلما ذىبت إذا ىي فاطمة( )1فقال ؽبا رسول اهلل  « :ما أخرجك
فرضبت إليهم ميتهم ،أو
يا ااطمة من بيتك » قالت :أتيت يا رسول اهلل أىل ىذا البيت
ُ
عزيتهم بو ،فقال ؽبا رسول اهلل  « :فلعلك بلغت معهم ال ُكدى( » )2قالت :معاذ اهلل! وقد
ظبعتك تذكر فيها ما تذكر ،قال « :لو بلغت معهم ال ُكدى » فذكر تشديدا يف ذلك(.)3
ويف رواية« :لو بلغتها معهم ما رأيت اعبنة حل يراىا جد أبيك »(.)4
المناقشة:
أن ىذا اغبديث ضعيف(.)5
الدليل الثاني :عن علي  قال :خرج رسول اهلل  فإذا نسوة جلوس ،فقال « :ما
يجلسمن؟ » قلن :ننتظر اعبنازة ،قال « :ىل تغسلن؟ » قلن :ال ،قال « :ىل تحملن؟ »
قلن :ال ،قال « :ىل تدلين ايمن يدلي؟ » قلن :ال ،قال « :اارجعن مأزورات غير
مأجورات »(.)6
المناقشة من وجهين:
الوجو األول :أن ىذا اغبديث ضعيف.
) (1ىي فاطمة بنت رسول اهلل  ،سيدة نساء العاؼبني ،على أبيها وعليها السالم .كانت ىي وأختها أم كلثوم أصغر
بنات رسول اهلل  ،ولدت فاطمة رضي اهلل عنها سنة إحدى وأربعني من مولد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وأنكح رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم فاطمة علي بن أيب طالب بعد وقعة أحد .وتوفيت بعد رسول اهلل  بيسري.
ينظر :االستيعاب ( ،)3899 _3891/4اإلصابة (.)269 _262/8
) (2ىي القبور .ينظر :سنن أيب داود (.)43/5
) (3أخرجو أبو داود ( ،)43/5كتاب اعبنائز ،باب يف تعزية النساء وكراىة بلوغهن إىل القبور .ح ( ،)1321والنسائي
( ،)27/4كتاب اعبنائز ،باب النعي .ح ( .)3883ضعفو النووي يف اجملموع شرح اؼبهذب (.)278/5
) (4أخرجها النسائي ( ،)27/4كتاب اعبنائز ،باب النعي .ح ( .)3883قال األلباٍل يف سلسلة األحاديث الضعيفة
( " :)313/34وىو منكر جداً ".
) (5اجملموع شرح اؼبهذب (.)278/5
) (6أخرجو ابن ماجو ( ،)538/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء يف اتباع النساء اعبنائز .ح ( .)3578وضعفو األلباٍل
يف سلسلة األحاديث الضعيفة (.)262/6
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الوجو الثاني :أنو لو صح فإنو ؿبمول على ما يتضمن حراماً(.)1
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن أم عطية _ رضي اهلل عنها _( )2قالت " :نهينا عن اتباع الجنائز ولم
يعزم علينا "(.)3
وجو الداللة:
أن ىذا النهي هني غري ؿبتم( ،)4فال يدخل يف الكبائر.
الترجيح:
وبعد النظر يف األقوال واألدلة واؼبناقشات فإن تشييع النساء للجنائر ليس من الكبائر؛ ألن
ىذا الفعل مكروه تنزيهاً وليس دبحرم ولورود النصوص الصارفة للتحرَل وهبذا القول ذبتمع
النصوص وتأتلف ،واهلل أعلم.



) (1أسا اؼبطالب (.)132/3
) (2ىي أم عطية نسبية بنت اغبارث .وقيل نسيبة بنت كعب األنصارية تعد أم عطية يف أىل البصرة ،كانت من كبار
نساء الصحابة رضوان اهلل عليهم أصبعني ،وكانت تغزو كثريا مع رسول اهلل  ،سبرض اؼبرضى ،وتداوي اعبرحى ،وشهدت
غسل ابنة رسول اهلل  ،وحكت ذلك فأتقنت.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)312 _3947/4أسد الغابة (.)156/7
) (3أخرجو البخاري ( ،)78/2كتاب اعبنائز ،باب اتباع النساء اعبنائز .ح ( ،)3278ومسلم ( ،)646/2كتاب
اعبنائز ،باب هني النساء عن اتباع اعبنائز .ح (.)918
) (4أسا اؼبطالب (.)132/3
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المطلب الثالث :زيارة النساء المقابر .
اتفق العلماء على استحباب زيارة الرجال للمقابر( ،)1واختلفوا يف حكم زيارة النساء ؽبا
وعد ذلك من الكبائر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( ،)2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية(.)4
القول الثاني :ذىب اغبنفية إىل إباحة زيارة النساء اؼبقابر( ،)5وأما اؼبالكية فقالوا :بإباحتو
للقواعد ،)6( ،وأما الشافعية ،واغبنابلة فقالوا :بالكراىة التنزيهية(.)7
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن عباس  قال :لعن رسول اهلل  زائرات القبور ،والمتخذين

) (1التمهيد ( ،)219/23مغين احملتاج (.)56/2
) (2تنبيو الغافلني ص (.)135
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)272/3
) (4اؼبصدرين السابقني.
) (5البحر الرائق (.)233/2
) (6مواىب اعبليل ( ،)217/2حاشية الدسوقي على الشرح الكبري (.)422/3
) (7ربفة احملتاج ( ،)233/1اؼبغين (.)424/2
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عليها المساجد ،والسرج (.)1
الدليل الثاني :عن أيب ىريرة  أن رسول اهلل  لعن زوارات القبور (.)2
المناقشة:
أن ذلك ؿبمول على ما إذا كانت زيارهتن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت بو
عادهتن(.)3
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن عائشة _ رضي اهلل عنها _ قالت كيف أقول يا رسول اهلل _ تعين إذا
زرت القبور _ قال  «:قولي :الس م على أىل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم اهلل
المستقدمين منا والمستأخرين ،وإنا إن شاء اهلل بمم الحقون »(.)4
الدليل الثاني :أنو صلى اهلل عليو وسلم  « -مر بامرأة على قرب تبكي على صيب ؽبا ،فقال
ؽبا :اتق اهلل واصبري »(.)5
وجو الداللة:

) (1أخرجو أبو داود ( ،)319/5كتاب اعبنائز ،باب يف زيارة النساء القبور .ح ( ،)1216والرتمذي (،)422/3
كتاب الصالة ،باب ما جاء يف كراىية أن يتخذ على القرب مسجداً .ح ( ،)123والنسائي ( ،)94/4كتاب
اعبنائز ،باب التغليظ يف ازباذ السرج على القرب .ح ( ،)2341وابن ماجو ( ،)535/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء
يف النهي عن زيارة النساء القبور .ح ( .)3575قال الرتمذي " :حديث ابن عباس حديث حسن ".
) (2أخرجو الرتمذي ( ،)162/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء يف كراىية زيارة القبور للنساء .ح ( ،)3356وابن ماجو
( ،)535/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء القبور ح ( .)3576قال الرتمذي " :ىذا
حديث حسن صحيح ".
) (3أسا اؼبطالب (.)113/3
) (4أخرجو مسلم ( ،)673/2كتاب اعبنائز ،باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألىلها .ح (.)974
)(5أخرجو البخاري ( ،)71/2كتاب اعبنائز ،باب قول الرجل للمرأة عند القرب :اصربي .ح ( ،)3252ومسلم
( ،)617/2كتاب اعبنائز ،باب يف الصرب على اؼبصيبة عند أول الصدمة .ح (.)926
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أنو لو كانت الزيارة حراماً لنهى عنها(.)1
الدليل الثالث :أن اؼبرأة قليلة الصرب ،كثرية اعبزع ،ويف زيارهتا للقرب هتييج غبزهنا ،وذبديد
لذكر مصاهبا ،فال يؤمن أن يفضي هبا ذلك إىل فعل ما ال جيوز(.)2
الترجيح:
الذي يرتجح يف ىذه اؼبسألة أهنا ليست من الكبائر؛ لصحة ضبل األحاديث الواردة يف لعن
زورات القبور على الزيارة اليت فيها تعديد وبكاء ونوح؛ ولورود اإلذن يف زيارهتن ؽبا وعدم العزم
عليهن يف التحرَل.



) (1مغين احملتاج (.)57/2
) (2اؼبغين (.)425/2
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المطلب الرابع :إيقاد السرج على القبور .
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أن إيقاد السرج ممروه .وىو قول للحنفية( ،)4وبو قال بعئ الشافعية(،)5
وضبل قوؽبم ابن حجر اؽبيتمي على إذا مل يقصد بو التعظيم(.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن عباس  قال :لعن رسول اهلل  زائرات القبور ،والمتخذين
عليها المساجد ،والسرج (.)7
الدليل الثاني :أن فيو تضييعاً للمال يف غري فائدة (.)8
الدليل الثالث :أن فيو إفراطا يف تعظيم القبور أشبو تعظيم األصنام (.)1
) (1تنبيو الغافلني ص (.)136
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)272 ،245 ،244/3
) (3اؼبصدرين السابقني.
) (4البناية شرح اؽبداية (.)262/1
) (5اجملموع (.)134/5
) (6الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)246/3
) (7سبق زبرجيو ص (.)344
) (8اؼبغين (.)179/2
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أدلة القول الثاني:
الدليل األول :أنو إذا مل يكن إيقادىا للتعظيم فإهنا ال ربرم؛ ألن اؼبمنوع ىو تعظيم
القبور(.)2
الترجيح:
فبا سبق من األقوال واألدلة فإن القول الراجح ىو القول بأن إيقاد السرج على القبور من
الكبائر؛ ؼبا صح عنو  اللعن يف حق متخذي السرج على اؼبقابر فعلى ىذا فإن ىذا الفعل
منطبق عليو ما قرر يف التعريف اؼبختار.



=

)(1اؼبغين (.)179/2
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)246/3

[]147

المطلب الخامس :الجلوس على القبور.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)1
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية.
القول الثاني :أن الجلوس على القبر ممروه .وإليو ذىب اغبنفية( ،)2والشافعية(،)3
واغبنابلة( ،)4وأما اؼبالكية فقالوا :باعبواز(.)5
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  «:ألن يجلس أحدلم على
جمرة اتحرق ثيابو ،اتخلص إلى جلده ،خير لو من أن يجلس على قبر»(.)6
الدليل الثاني :عن أيب مرثد الغنوي  قال :ظبعت رسول اهلل  يقول « :ال تصلوا إلى
القبور ،وال تجلسوا عليها »(.)7
) (1الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)273/3
) (2البحر الرائق (.)239/2
) (3اجملموع (.)134/5
) (4اؼبغين (.)423/2
) (5الذخرية ()466/2
) (6أخرجو مسلم ( ،)667/2كتاب اعبنائز ،باب النهي عن اعبلوس على القرب والصالة عليو .ح (.)973
) (7سبق زبرجيو ص (.)333
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الدليل الثالث :عن عقبة بن عامر 

()1

قال :قال رسول اهلل  «:ألن أمشي على

جمرة ،أو سيف ،أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم ،وما
أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي ،أو وسط السوق »(.)2
استدل أصحاب القول الثاني بما ورد اي أدلة القول األول وحملوىا على المراىة
وأما المالمية اقد استدلوا دبا ورد عن علي  أنو كان يتوسد القبور ويضطجع عليها(.)3
عليها(.)3
مناقشة قول المالمية:
أن فعل الصحايب ال يُعارض بالثابت من حديث النيب .
الترجيح:
الراجح يف ىذه اؼبسألة ىو القول األول القائل :بأن اعبلوس على القبور من الكبائر وذلك
ؼبا ورد يف األحاديث السابقة من الوعيد الشديد ؼبن جلس على قرب أو مشى عليو وأن فاعلو
موعود بالنار.


) (1ىو أبو ضباد عقبة بن عامر بن عبس اعبهين سكن  مصر ،وكان والياً عليها ،وابتا هبا داراً ،وشهد فتوح الشام،
وكان الربيد إىل عمر بفتح دمشق ،وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن .تويف يف آخر خالفة معاوية سنة (58ه).
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3374 _3371/1أسد الغابة (.)53/4
) (2أخرجو ابن ماجو ( ،)538/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء يف النهي عن اؼبشي على القبور واعبلوس عليها .ح
( .)3567وصححو األلباٍل يف صحيح اعبامع الصغري (.)899/2
) (3أخرجو مالك بالغاً يف موطئو (.)185/3
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المبحث الثاني  :اي أحمام المصاب وايو خمسة مطالب:
اؼبطلب األول :النياحة .
اؼبطلب الثاٍل :اػبمش واللطم عند اؼبصيبة .
اؼبطلب الثالث :شق اعبيوب عند اؼبصيبة .
اؼبطلب الرابع :حلق أو نتف الشعر عند اؼبصيبة .
اؼبطلب اػبامس :الدعاء بالويل والثبور عند اؼبصيبة .
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المطلب األول :النياحة.
صورة المسألة:
اؼبراد بالنياحة :رفع الصوت بتعديد ؿباسن اؼبيت(.)1
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على ربرَل النياحة( ،)2ولكنهم اختلفوا يف عدىا من الكبائر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب()3وابن النحاس( ،)4وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(،)5
واغبجاوي من اغبنابلة(.)6
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال اؼبالكية( ،)7وىو قول للشافعية( ،)8و بو قال
) (1اعبوىرة النرية (.)338/3
) (2شرح النووي على مسلم (.)216/6
) (3الكبائر للذىيب ص (.)158
) (4تنبيو الغافلني ص (.)234
) (5الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
) (6منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (7اؼبفهم ؼبا أشكل من تلخيص صحيح مسلم ( ،)593/2أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)372/2
) (8الكبائر للذىيب ص ( ،)158تنبيو الغافلني ص ( ،)234الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
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اغبنابلة(.)1
القول الثاني :أن النياحة من الصغائر .وبو قال بعئ اؼبالكية إذا مل تتخذ صنعة( ،)2وأما
بعئ الشافعية فقالوا بأهنا صغرية مطلقاً(.)3
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  « :اثنتان اي الناس ىما بهم
لفر :الطعن اي النسب ،والنياحة على الميت »(.)4
الدليل الثاني :عن أيب مالك األشعري  )5(أن النيب  قال " :أربع اي أمتي من أمر
الجاىلية ،ال يترلونهن :الفخر اي األحساب ،والطعن اي األنساب ،واالستسقاء
بالنجوم ،والنياحة » وقال « :النائحة إذا لم تتب قبل موتها ،تقام يوم القيامة وعليها
سربال من قطران ،ودرع من جرب »(.)6
الدليل الثالث :عن أيب سعيد اػبدري  قال :لعن رسول اهلل  النائحة
والمستمعة(.)7
الدليل الرابع :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  « :ث ثة من المفر باهلل :شق
) (1منظومة اغبجاوي ص (.)523
) (2أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)372/2
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)264/3
) (4أخرجو مسلم ( ،)82/3كتاب اإلديان ،باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة على اؼبيت .ح
(.)67
) (5ىو أبو مالك األشعري .وقد اختلف يف اظبو ،فقيل :كعب بن مالك ،وقيل :كعب بن عاصم ،وقيل :عبيد ،وقيل:
عمرو ،وقيل :اغبارث .وىو معدود يف الشاميني وقيل :سكن مصر ،وكان من أصحاب السقيفة.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)3123/1أسد الغابة (.)267/6 ،454/4
) (6أخرجو مسلم ( ،)644/2كتاب اعبنائز ،باب التشديد يف النياحة  .ح (.)914
) (7أخرجو أبو داود ( ،)46/5كتاب اعبنائز ،باب يف النوح .ح ( .)1328وضعفو األلباٍل يف زبرجيو ؼبشكاة اؼبصابيح
اؼبصابيح (.)541/3
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الجيب ،والنياحة ،والطعن اي النسب »(.)1
أدلة القول الثاني:
الدليل األول :عن جابر بن عبد اهلل _ رضي اهلل عنهما _ قال :جيء بأيب يوم أحد قد
مثل بو ،حل وضع بني يدي رسول اهلل  وقد سجي ثوباً ،فذىبت أريد أن أكشف عنو،
فنهاٍل قوميٍ ،ب ذىبت أكشف عنو ،فنهاٍل قومي ،فأمر رسول اهلل  فرفع ،فسمع صوت
صائحة ،فقال « :من ىذه؟ » فقالوا :ابنة عمرو  -أو أخت عمرو  -قال « :الم تبمي؟ أو
ال تبمي ،اما زالت الم ئمة تظلو بأجنحتها حتى راع »(.)2
الدليل الثاني :عن أم عطية  -رضي اهلل عنها – قالت " :أخذ علينا النيب  أن ال ننوح
فما وفت منا امرأة غري طبس نسوة .)3( " ...
الترجيح:
فبا سبق يتبني أن الراجح يف ىذه اؼبسألة أن النياحة معدودة من الكبائر؛ وذلك ؼبا ورد يف
الوعيد الشديد يف أهنا إذا مل تتب قبل موهتا ،تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ،ودرع
من جرب.

) (1أخرجو ابن حبان يف صحيحو ( ،)127/4واغباكم يف اؼبستدرك على الصحيحني ( ،)543/3وقال " :صحيح
اإلسناد ،ومل خيرجاه ".
) (2أخرجو البخاري ( ،)83/2كتاب اعبنائز ،باب ما يكره من النياحة على اؼبيت .ح ( ،)3291ومسلم
( ،)3937/4كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عبد اهلل بن عمرو بن حرام والد جابر رضي اهلل تعاىل
عنهما .ح (.)2473
) (3أخرجو البخاري ( ،)84/2كتاب اعبنائز ،باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك .ح ( ،)3136ومسلم
ومسلم ( ،)645/2كتاب اعبنائز ،باب التشديد يف النياحة .ح (.)916
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المطلب الثاني :الخمش واللطم عند المصيبة .
أصبع أىل العلم على ربرَل طبش الوجوه( ،)1وقد عد ىذه اؼبسألة من الكبائر الذىيب(،)2
وابن النحاس( )3وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية( ،)4كما عده اغبنابلة( )5من كبائر الذنوب.
األدلة:
الدليل األول :عن ابن مسعود  قال :قال النيب  « :ليس منا من لطم الخدود،
وشق الجيوب ،ودعا بدعوى الجاىلية »(.)6
الدليل الثاني :عن أيب أمامة  أن رسول اهلل  لعن الخامشة وجهها ،والشاقة جيبها،
والداعية بالويل والثبور(.)7
الدليل الثالث :عن امرأة من اؼببايعات قالت :كان فيما أخذ علينا رسول اهلل  يف
اؼبعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيو فيو :أن ال نخمش وجهاً ،وال ندعو وي ً ،وال نشق
جيباً ،وال ننشر شعراً (.)8

) (1اعبوىرة النرية (.)338/3
) (2الكبائر للذىيب ص (.)158
) (3تنبيو الغافلني ص (.)237
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
) (5كشاف القناع (.)423/6
)(6أخرجو البخاري ( ،)83/2كتاب اعبنائز ،باب :ليس منا من شق اعبيوب .ح ( ،)3294ومسلم ( ،)99/3كتاب
اإلديان ،باب ربرَل ضرب اػبدود وشق اعبيوب والدعاء بدعوى اعباىلية .ح (.)331
) (7أخرجو ابن ماجو ( ،)523/2كتاب اعبنائز ،باب ما جاء يف النهي عن ضرب اػبدود وشق اعبيوب .ح
( .)3585وحسنو األلباٍل يف صحيح اعبامع الصغري (.)937/2
) (8أخرجو أبو داود ( ،)52/5كتاب اعبنائز ،باب يف النوح .ح ( .)1313وصحح إسناده األلباٍل يف أحكام اعبنائز
اعبنائز (.)13/3
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المطلب الثالث :شق الجيوب عند المصيبة .
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على ربرَل شق اعبيوب( ،)1ولكنهم اختلفوا يف عدىا من الكبائر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )2وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)3
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وبو قال بعئ الشافعية( ،)4وىو قول اغبنابلة(.)5
القول الثاني :أنها من الصغائر .وىو قول للشافعية (.)6
أدلة القول األول:
الدليل األول :عن ابن مسعود  قال :قال النيب  « :ليس منا من لطم الخدود،
وشق الجيوب ،ودعا بدعوى الجاىلية »(.)7
) (1اعبوىرة النرية (.)338/3
) (2تنبيو الغافلني ص (.)237
) (3الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
) (4اؼبصدرين السابقني.
) (5كشاف القناع (.)423/6
) (6مغين احملتاج (.)146/6
) (7سبق زبرجيو ص (.)354
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الدليل الثاني :ما ورد أن أبا موسى األشعري  )1(وجع وجعاً شديداً ،فغشي عليو ورأسو
يف حجر امرأة من أىلو ،فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ،فلما أفاق ،قال :أنا بريء فبن برئ
منو رسول اهلل  إن رسول اهلل  « :برئ من الصالقة( ،)2والحالقة والشاقة »(.)3
الدليل الثالث :عن أيب أمامة  أن رسول اهلل  لعن الخامشة وجهها ،والشاقة
جيبها ،والداعية بالويل والثبور(.)4
الدليل الرابع :عن أيب ىريرة  قال :قال رسول اهلل  « :ث ثة من المفر باهلل :شق
الجيب ،والنياحة ،والطعن اي النسب »(.)5
الدليل الخامس :عن امرأة من اؼببايعات قالت :كان فيما أخذ علينا رسول اهلل  يف
اؼبعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيو فيو :أن ال نخمش وجهاً ،وال ندعو وي ً ،وال نشق
جيباً ،وال ننشر شعراً (.)6
لم أجد ألصحاب القول الثاني دلي ً ولعل مما يستدل لهم بو:
أن الكبرية ىي الذنب اؼبوجب للحد ،وشق اعبيوب ال يوجب حداً.
) (1ىو أبو موسى عبد اهلل بن قيس بن سليم األشعري .أسلم دبكة قددياً ،وكان  من أحسن الناس صوتاً بالقرآن،
واله رسول اهلل  ـباليف اليمن :زبيد وذواهتا إىل الساحل ،وواله عمر  البصرة يف حني عزل اؼبغرية عنها إىل صدر من
خالفة عثمان ٍ ،ب عزلو عنها .مات  وبالكوفة ،سنة (42ه) ،وقيل :سنة ( ،)44وقيل :غري ذلك.
تنظر ترصبتو يف :االستيعاب يف معرفة األصحاب ( ،)983 _979/1أسد الغابة (.)164/1
) (2الصلق :ىو الصوت الشديد ،يريد رفعو يف اؼبصائب ،وعند الفجيعة باؼبوت .ينظر :النهاية يف غريب اغبديث واألثر
(.)48/1
) (3أخرجو البخاري ( ،)83/2كتاب اعبنائز ،باب ما ينهى من اغبلق عند اؼبصيبة .ح ( ،)3296ومسلم (،)333/3
( ،)333/3كتاب اإلديان ،باب ربرَل ضرب اػبدود وشق اعبيوب والدعاء بدعوى اعباىلية .ح (.)334
) (4سبق زبرجيو ص (.)354
) (5سبق زبرجيو ص (.)351
) (6سبق زبرجيو ص (.)354
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الترجيح:
الذي يرتجح يف ىذه اؼبسألة ىو القول القائل بأن شق اعبيوب عند اؼبصيبة كبرية من الكبائر
وذلك لإلصباع على حرمتها ،ولورود اغبديث يف لعن من فعل ذلك وىذا يقتضي أن ىذا الفعل
يعترب كربة من كبائر الذنوب.
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المطلب الرابع :حلق أو نتف الشعر عند المصيبة .
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن النحاس( )1وابن حجر اؽبيتمي من الشافعية( ،)2كما عدىا
اغبنابلة( )3من كبائر الذنوب.
األدلة:
الدليل األول :ما ورد أن أبا موسى األشعري  وجع وجعاً شديداً ،فغشي عليو ورأسو يف
حجر امرأة من أىلو ،فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ،فلما أفاق ،قال :أنا بريء فبن برئ منو
رسول اهلل  إن رسول اهلل  « :برئ من الصالقة ،والحالقة والشاقة »(.)4
الدليل الثاني :عن امرأة من اؼببايعات قالت :كان فيما أخذ علينا رسول اهلل  يف اؼبعروف
الذي أخذ علينا أن ال نعصيو فيو :أن ال نخمش وجهاً ،وال ندعو وي ً ،وال نشق جيباً ،وال
ننشر شعراً (.)5



) (1تنبيو الغافلني ص (.)237
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
) (3كشاف القناع (.)423/6
) (4سبق زبرجيو ص (.)356
) (5سبق زبرجيو ص (.)354
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المطلب الخامس :الدعاء بالويل والثبور عند المصيبة .
تحرير محل النزاع:
أصبع أىل العلم على ربرَل الدعاء بالويل والثبور( ،)1ولكنهم اختلفوا يف عدىا من الكبائر.
من عد ىذه المسألة من المبائر.
عد ىذه اؼبسألة من الكبائر ابن حجر اؽبيتمي من الشافعية(.)2
أقوال العلماء اي المسألة:
اختلف أىل العلم يف ىذه اؼبسألة على قولني:
القول األول :أنها من المبائر .وىو قول بعئ الشافعية(.)3
القول الثاني :أنها من الصغائر .وىو قول للشافعية (.)4
أدلة القول األول:
الدليل األول :ما ورد أن أبا موسى األشعري  وجع وجعاً شديداً ،فغشي عليو ورأسو يف
حجر امرأة من أىلو ،فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً ،فلما أفاق ،قال :أنا بريء فبن برئ منو
رسول اهلل  إن رسول اهلل  « :برئ من الصالقة ،والحالقة والشاقة »(.)5
) (1اعبوىرة النرية (.)338/3
) (2الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)262/3
) (3اؼبصدر السابق.
) (4الزواجر عن اقرتاف الكبائر (.)264/3
) (5سبق زبرجيو ص (.)356
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الدليل الثاني :عن أيب أمامة  أن رسول اهلل  لعن الخامشة وجهها ،والشاقة جيبها،
والداعية بالويل والثبور(.)1
الدليل الثالث :عن امرأة من اؼببايعات قالت :كان فيما أخذ علينا رسول اهلل  يف
اؼبعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيو فيو :أن ال نخمش وجهاً ،وال ندعو وي ً ،وال نشق
جيباً ،وال ننشر شعراً (.)2

لم أجد ألصحاب القول الثاني دلي ً ولعل مما يستدل لهم بو:
أن الكبرية ىي الذنب اؼبوجب للحد ،والدعاء بالويل والثبور عند اؼبصيبة ال يوجب حداً.
الترجيح:
الذي يرتجح يف ىذه اؼبسألة ىو القول القائل بأن الدعاء بالويل والثبور عند اؼبصيبة كبرية
من الكبائر؛ وذلك لإلصباع على حرمتها ،ولورود اغبديث يف لعن من فعل ذلك.



) (1سبق زبرجيو ص (.)354
) (2سبق زبرجيو ص (.)354
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 خاتمة البحث وأبرز النتائج.
ويف ختام ىذا البحث أضبد اهلل ،وأشكره على فضلو ،وإحسانو ضبداً كثرياً طيباً ،فقد علمـين
مـا مل أكـن أعلـم ،وكـان فضــلو علـي كبـرياً ،وأصـلي وأسـلم علــى رسـول اؽبـدى ؿبمـد بـن عبــد
اهلل ،وعلى آلو وصحبو ومن وااله ،أما بعد:
فيمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:
 سلك أىل العلم يف بيان ضابط الكبرية مسلكني:
اؼبسلك األول :حصر الكبائر باغبد.
اؼبسلك الثاٍل :حصر الكبائر بالعد.
وقد اختلف أصحاب اؼبسلك األول يف بيان ضابط الكبرية باغبد على أقوال ما رجحتو منها
أن اؼبراد بالكبرية يف الشرع :الذنب الذي ترتب عليو حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة أو ُختِم
بلعنة أو غضب أو نفي إديان.
 تنقسم الكبرية إىل أقسام عديدة ،زبتلف بـاختالف النظـر إىل االعتبـارات اؼبتعلقـة هبـا ،وأبـرز
أقسامها :كبرية مكفرة وغـري مكفـرة ،وكبـرية علميـة وعمليـة أو اعتقاديـة وفقهيـة ،وأيضـاً كبـرية
قولية وفعلية ،وكبرية فعلية وتركية.
 وضعت جدوالً ضمنتو أقوال القائلني بالكبرية يف كل مسألة ،وىو تلخيص ؼبا ورد يف صلب
الرسالة  ،وبيانو على النحو اآلٌب:
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المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـألة
األلل أو الشرب اي آنية الذىب
والفضة
عدم التنزه من لبول

الحنفية

المالمية

قول لهم

قول لهم

بعضهم

الشااعية

الحنابلة

بعضهم

مذىبهم

بعضهم

مذىبهم

التغوط اي الطرق

بعضهم

حلق الحية

احتمال لبعضهم

عدم األخذ من الشارب

احتمال لبعضهم

الخضب بالسواد

بعضهم

النوم على سطح ال تحجير بو

بعضهم

النمص وطلب عملو

قول لهم

بعضهم

وشر األسنان وطلب عملو

قول لهم

بعضهم

الوشم وطلب عملو

قول لهم

بعضهم
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الحنفية

المالمية

الشااعية

الوصل وطلب عملو

بعضهم

التبختر اي المشي

بعضهم

ترك شيء من واجبات الوضوء

بعضهم

ترك شيء من واجبات الغسل

بعضهم

وطء الحائض

قول لهم

ترك الص ة عامداً

قول لهم

تأخير الص ة عن وقتها

مذىبهم

مذىبهم

تقديم الص ة عن وقتها

مذىبهم

مذىبهم

لشف العورة لغير ضرور

قول لهم

قول لهم

لبس المرأة ثوباً رقيقاً

بعضهم

الحنابلة

مذىبهم

قول لهم

مذىبهم

مذىبهم

مذىبهم

مذىبهم

بعضهم
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الحنفية

المالمية

الشااعية

الحنابلة

اإلسبال

قول لهم

قول لهم

قول لهم

مذىبهم

لبس الحرير للرجال من غير عذر

وجو عندىم

لبس الذىب للرجال من غير عذر

بعضهم

بعضهم

تشبو الرجال بالنساء والنساء بالرجال

بعضهم

اتخاذ القبور مساجد

بعضهم

الص ة إلى القبور

بعضهم

نسيان القرآن

قول لهم

مقتضى قول
بعضهم

مذىبهم

ترك واجب من واجبات الص ة

بعضهم

المرور بين يدي المصلي

بعضهم

راع البصر إلى السماء

بعضهم
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الحنفية

المالمية

الشااعية

االلتفات اي الص ة

بعضهم

االختصار

بعضهم

ترك أىل قرية أو بلد ص ة الجماعة

بعضهم

إمامة قوم وىم لو لارىون

بعضهم

قطع الصف

بعضهم

عدم تسوية الصف

بعضهم

مسابقة اإلمام

بعضهم

ترك ص ة الجمعة

قول لهم

مذىبهم إذا لان
الترك لث ث

مذىبهم

تخطي الرقاب يوم الجمعة

بعضهم

لسر عظم الميت

بعضهم

الحنابلة

مقتضى قول
بعضهم

مذىبهم
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الحنفية

المالمية

الشااعية

تشييع النساء للجنازة

بعضهم

زيارة النساء للمقابر

بعضهم

إيقاد السرج على القبور

بعضهم

الجلوس على القبور

بعضهم

النياحة

مذىبهم

الحنابلة

بعضهم

مذىبهم

الخمش واللطم عند المصيبة

بعضهم

مذىبهم

شق الجيوب

بعضهم

مذىبهم

حلق أو نتف الشعر عند المصيبة

بعضهم

مذىبهم

الدعاء بالويل والثبور عند المصيبة

بعضهم
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ـ ـ ـ الفهارس .وتشمل ما يلي :
ـ ـ ـ اهرس اآليات القرآنية.
ـ ـ ـ اهرس األحاديث النبوية.
ـ ـ ـ اهرس آثار الصحابة والتابعين.
ـ ـ ـ اهرس األع م.
ـ ـ ـ اهرس المراجع والمصادر.
ـ ـ ـ اهرس الموضوعات.
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 اهرس اآليات القرآنية.
اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

{سٌسح انجمشح}

رقم الصفحة

رقمها

{ًَّسْإَنٌُوَكَ عَهِ انْمَحِْطِ لُمْ ىٌَُ ؤَرًٍ فَبعْزَزِنٌُاْ اننِّسَبء فِِ انْمَحِْطِ ًَالَ رَمْشَثُوٌىُهَّ حَزَّوََ َّطْيُوشْنَ فَوةِرَا رَطَيَّوشْنَ

فَإْرٌُىُهَّ مِهْ حَْْثُ ؤَمَشَكُمُ انهّوُ بِنَّ انهّوَ ُّحِتُّ انزٌََّّاثِنيَ ًَُّحِتُّ انْمُزَطَيِّشِّه } 222

73

{سٌسح اننسبء}

{بِن رَجْزَنِجٌُاْ كَجَأئِشَ مَب رُنْيٌَْنَ عَنْوُ وُكَفِّشْ عَنكُمْ سَِّْئَبرِكُمْ ًَوُذْخِهْكُم مُّذْخَالً كَشِميًب} 13
{ًَٓمُوووشَوَّيُمْ فَهَُْغَِّْوووشُنَّ خَهْوووكَ انهّووووِ}

339

56

{ بِنَّ انصَّالَحَ كَبوَذْ عَهََ انْمُاْمِنِنيَ كِزَبثًب مٌَّْلٌُرًب }

331

39
،54
83

{سٌسح املبئذح}

{َّبؤَُّّيَووب انَّوزِّهَ آمَنُووٌاْ بِرَا لُمْوزُمْ بِنَووَ انصَّووالحِ فبغْسِوهٌُاْ ًُجُووٌىَكُمْ ًَؤَّْوذَِّكُمْ بِنَووَ انْمَشَافِوكِ ًَامْسَوحٌُاْ ثِشُئًُسِوكُمْ
ًَؤَسْجُهَكُمْ بِنََ انْكَعْجَنيِ }...

{نَِّْزَفَمَّيٌُاْ فِِ انذِّّهِ}

6

65

{سٌسح انزٌثخ}
322

37

{سٌسح اإلسشاء}
{ًَالَ رَمْشِ فِِ األَسْضِ مَشَحًب بِوَّكَ نَه رَخْشِقَ األَسْضَ ًَنَه رَجْهُغَ انْجِجَبلَ طٌُال * كُمُّ رَنِكَ كَبنَ سَِّْئُوُ عِنْذَ
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سَثِّكَ مَكْشًُىًب }

18-17

اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

62
رقمها

{سٌسح مشّم}

رقم الصفحة

{فَخَهَفَ مِه ثَعْذِىِمْ خَهْفٌ ؤَظَبعٌُا انصَّالَحَ ًَارَّجَعٌُا انشَّيٌََادِ فَسٌَْفَ َّهْمٌَْنَ غًَّْب * بِالَّ مَه رَبةَ ًَآمَهَ ًَعَمِمَ
صَبنِحًب فَإًُْنَئِكَ َّذْخُهٌُنَ انْجَنَّخَ ًَالَ ُّظْهَمٌُنَ شَْْئًب }

63 _ 59

78

{سٌسح اننٌس}
{ ًَانَّزُِ رٌََنََّ كِجْشَهُ مِنْيُمْ نَوُ عَزَاةٌ عَظِْم}

39

33
{سٌسح املنبفمٌن}

{َّبؤَُّّيَب انَّزِّهَ آمَنٌُا الَ رُهْيِكُمْ ؤَمٌَْانُكُمْ ًَالَ ؤًَْالَدُكُمْ عَه رِكْشِ انهَّوِ ًَمَه َّفْعَمْ رَنِكَ فَإًُْنَئِكَ ىُمُ انْخَبسِشًُن}

79

9
{سٌسح وٌح}
{ًَمَكَشًُا مَكْشًا كُجَّبسًا}

39

22
{سٌسح املذثش}

{ مَب سَهَكَكُمْ فِِ سَمَش* لَبنٌُا نَمْ وَكُ مِهَ انْمُصَهِّني} 41 _42

75

{سٌسح املبعٌن}
{فٌََّْمٌ نِّهْمُصَهِّني * انَّزِّهَ ىُمْ عَه صَالَرِيِمْ سَبىٌُن}

5-4

79
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 اهرس األحاديث النبوية.
رقم الصفحة

الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
[أ]
اتقوا اللعانني
19
اتقوا اهلل وأحسنوا الغسل
اتقوا اؼبالعن الثالث
اثنان بالناس مها هبم كفر
احفظ عورتك إال من زوجتك
االختصار يف الصالة راحة أىل النار
أخذ علينا النيب  أن ال ننوح
إذا صلى أحدكم إىل شيء يسرته
إذا قام الرجل يف صالتو أقبل اهلل عليو
أربع يف أميت من أمر اعباىلية
أسوأ الناس سرقة
أقيموا صفوفكم _ ثالثاً _ واهلل لتقيمن صفوفكم
أقيموا صفوفكم فإٍل أراكم
أال إمنا ىن أربع :أال تشركوا باهلل شيئاً
أما خيشى أحدكم _ أو :ال خيشى أحدكم _ إذا رفع رأسو قبل اإلمام
أما خيشى الذي يرفع رأسو قبل اإلمام
إن أحسن ما غري بو الشيب
إن أحسن ما اختضبتم بو السواد
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجداً

،18
68
19 ،18
352
81
338
351
339
335
352
337
328
328
13
313
313
45
46
99

[]170

إن بني الرجل وبني الشرك
إن ربت كل شعره جنابة
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم اعبمعة
أن رجالً قدم من قبران على رسول اهلل  وعليو خاًب من ذىب
إن رسول اهلل  برئ من الصالقة
359
أن رسول اهلل  رأى خاسباً من ذىب يف يد رجل
أن رسول اهلل  لعن زوارات القبور
أن رسول اهلل  لعن اػبامشة وجهها
363
أن رسول اهلل  مر بامرأة على قرب تبكي
إن اهلل ومالئكتو يصلون على الذين يصلون الصفوف
325
أن النيب  هنى عن الصالة إىل القبور
332
أن وفد ثقيف قدموا على رسول اهلل 
إن اليهود والنصارى ال يصبغون
45
إمنا يلبس اغبرير يف الدنيا
إهنا ستكون عليكم بعدي أمراء
إهنا ال تتم صالة أحدكم
إياكم والتعري
81
إياكم والتعريس على جواد الطريق

75
67
رقم الصفحة
316
94
،358 ،356
91
344
،356 ،354
344

76

93
76
66

18
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[ب]
بينما أيوب يغتسل عرياناً
بينما
61
بينما رسول اهلل 
316

84
يتبخرت

رجل
خيطب

جاء

إذ

رجل

يتخطى

الناس

رقاب

[ت]
تنزىوا من البول
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث

15
[ث]

ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم
ثالثة ال ذبوز صالهتم آذاهنم
ثالثة ال ترتفع صلواهتم فوق رؤوسهم شرباً
ثالثة ال يقبل اهلل ؽبم صالة
ثالثة من الكفر باهلل

رقم الصفحة
89
324
324
321
356 ،352

[ج]
جيء بأيب يوم أحد

351
[خ]

خالفوا اؼبشركني وفروا اللحى
خرج رسول اهلل  فإذا نسوة جلوس
خطبنا رسول اهلل  يوماً فقال :والذي نفسي بيده

42 ،43
343
13

[]172

[ذ]
الذي يشرب يف آنية الفضة

13
[س]

سيكون يف آخر أمل رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال
سووا صفوفكم

الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث

[ص]

الصفرة خضاب اؼبؤمن
صنفان من أىل النار مل أرمها

86
328

رقم الصفحة
44
86

[ع]
عرضت علي أجور أميت
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة
العني حق

335
75
58

[ق]
قربنا مع رسول اهلل  _ يعين ميتاً _ فلما فرغنا

343

قويل  :السالم عليكم أىل الديار من اؼبؤمنني
قاتل اهلل اليهود والنصارى ازبذوا قبور أنبيائهم مساجد

344
99

[ك]

[]173

كان فيما أخذ علينا رسول اهلل  يف اؼبعروف
358
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة
كسر عظم اؼبيت ككسره حياً

،356 ، 354
84
319

[ل]
ال ترتك الصالة متعمداً
ال ذبزئ صالة الرجل حل يقيم صلبو
ال تصلوا إىل قرب
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
ال تصلوا إىل القبور
ال تلبسوا اغبرير وال الديباج
ال تشمن والتستومشن
ألن أمشي على صبرة أو سيف
ألن جيلس أحدكم على صبرة فتحرق ثيابو
ال يتناجى اثنان على غائطهما
ال يدخل اعبنة من كان يف قلبو مثقال ذرة من كرب
ال يزال اهلل عز وجل مقبالً على العبد
ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراً
لتسون صفوفكم
لعنت الواصلة واؼبستوصلة
لعن رسول اهلل  الرجل يلبس لبسة اؼبرأة
لعن رسول اهلل  زائرات القبور
لعن رسول اهلل  النائحة.
لعن رسول اهلل  اؼبشتبهني من الرجال بالنساء

75
337
332
رقم الصفحة
348 ،333
93 ،29
57
349
348
81
61
334
88
328
63 ،57 ،52
97
346 ،341
352
96

[]174

لعن رسول اهلل  اؼبخنثني من الرجال
لعن من أتى امرأة يف حيضها
لعن اهلل الوامشات واؼبستومشات
لعن اهلل الواصلة
لعن اهلل اليهود والنصارى ازبذوا قبور أنبيائهم مساجد
لقد مهمت أن آمر رجالً يصلي بالناس
لو يعلم اؼبار بني يدي اؼبصلي
ليس منا من لطم اػبدود
لينتهني أقوام عن رفعهم أبصارىم عند الدعاء يف الصالة
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
لينتهني أقوام عن ودعهم اعبمعات
لينتهني أقوام يرفعون أبصارىم إىل السماء
لينتهني رجال عن ترك اعبماعة

96
73
57 ،54 ،52
63 ،59
98
312
333
355 ،354
332
رقم الصفحة
312
332
322

[م]
ما بال أقوام يرفعون أبصارىم إىل السماء يف صالهتم
ما من امرئ يقرأ القرآن
ما من ثالثة يف قرية
مر النيب  حبائط من حيطان اؼبدينة
من أتى حائضاً
من بات على ظهر بيت
من زبطى رقاب الناس يوم اعبمعة
من ترك ثالث صبع هتاوناً
من ترك موضع شعرة من جنابة

333
335
322
15 ،14
73 ،73
48
315
312
67

[]175

من تعظم يف نفسو
من جر ثوبو ـبيلة
من صبع بني صالتني من غري عذر.
من سل سخيمتو على طريق من طرق اؼبسلمني
من شرب يف إناء من ذىب
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل اغبمام بغري إزار
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يلبس حريراً وال ذىباً
من لبس اغبرير يف الدنيا
من مل يأخذ من شاربو فليس منا
وصل
من
صفاً
325
الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث

[ن]

هنى أن يصلي الرجل ـبتصراً
هنى رسول اهلل  أن ينام الرجل على سطح
هنى عن لبس الذىب إال مقطعاً
هنانا النيب  أن نشرب يف آنية الذىب
هني عن اػبصر يف الصالة
هنينا عن اتباع اعبنائز

وصلو

61
89
83
18
13
84
94
93
42
اهلل
رقم الصفحة
338
49
94
93
338
342

[ه]
ىو اختالس خيتلسو الشيطان من صالة العبد

334

[و]
وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً

332

[]176

والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب
ويل لألعقاب من النار

323
65

[ي]
يا بين إياك وااللتفات يف الصالة
يا معشر اؼبسلمني إنو ال صالة ؼبن ال يقيم صلبو
يكون قوم خيضبون يف آخر الزمان بالسواد

335
338
44

 اهرس آثار الصحابة.
األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

صاحب األثـ ـ ـ ــر

رقم الصفحة

[أ]
أن امرأة قالت لعائشة رضي اهلل عنها :يا أم اؼبؤمنني ،إن يف وجهي شعرات عائشة 52
أن رجالً جاء ابن عمر  فسألو عن الكبائر

ابن عمر

12

أن عمر بن اػبطاب  لقي عبد الرضبن بن عوف  فنهاه عن لبس اغبرير عمر 93
عمر

إنو ال حظ ألحد يف اإلسالم أضاع الصالة

76

[ج]
اعبمع بني الصالتني من غري عذر من الكبائر

عمر

83

[ك]
كان يتوسد القبور ويضطجع عليها

علي بن أيب طالب

349

[]177

[م]
ما يأمن الذي يرفع رأسو قبل أن يرفع اإلمام رأسو ابن مسعود

313

ابن مسعود

323

من سره أن يلقى اهلل غداً مسلماً
[ي]

علي بن أيب طالب

يا أيها الناس ،إن الكبائر سبع

12

 اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرس األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م.
 أع م الصحابة.
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم

رق ـ ـ ـ ــم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة

أدرع بن بكر ( أبو اعبعد الضمري )

311

األرقم بن أيب األرقم

316

أسامة بن زيد

322

أنس بن مالك

316 ،328 ،335 ،333 ،335 ،332 ،15

بريدة بن حصيب األسلمي

75

جابر بن ظبرة

332

جابر بن عبد اهلل

351 ،335 ،332 ،84 ،75 ،18

جندب بن جنادة ( أبو ذر الغفاري )

89

اغبارث بن ربعي ( أبو قتادة األنصاري )

337
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حذيفة بن اليمان

93 ،29

زيد بن أرقم

42

سعد بن عبادة األنصاري

335

سعد بن مالك األنصاري ( أبو سعيد اػبدري )
352
صدي بن عجالن (أبو أمامة الباىلي )
363
عبادة بن الصامت

،339 ،94 ،81 ،13
،356 ،354 ،324 ،15
76

عبد الرضبن بن صخر الدوسي ،65 ،61 ،59 ،58 ،57 ،45 ،19 ،18 ،17 ،13
،313 ،313 ،323 ،338 ،332 ،99 ،97 ،88 ،86 ،84 ،73 ،73 ،67
356 ،352 ،348 ،344 ،311
عبد الرضبن بن عوف
عبد اهلل بن جهيم األنصاري

92 ،93
333

رق ـ ـ ـ ــم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم
عبد اهلل بن عباس بن عبد اؼبطلب ،83 ،63 ،57 ،52 ،44 ،15 ،14 ،29 ،23
346 ،341 ،324 ،332 ،96 ،91
عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب ،325 ،89 ،61 ،44 ،42 ،43 ،11 ،12 ،29 ،23
311
عبد اهلل بن عمرو بن العاص
343
عبد اهلل بن قيس ( أبو موسى األشعري )

،321 ،333 ،86
،358 ،356

359
عبد اهلل بن مسعود اؽبذيل ،313 ،323 ،79 ،61 ،58 ،57 ،54 ،52 ،29 ،23
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،355 ،354 ،312
بن

عقبة
349
عقبة بن عمرو ( أبو مسعود األنصاري )
علي بن أيب طالب
349
علي بن شيبان
عمر بن اػبطاب

عامر
337
،343 ،67 ،12 ،29 ،23
48
،93 ،83 ،76

93
عودير بن عامر ( أبو الدرداء األنصاري )

322

كعب بن مالك ( أبو مالك األشعري )

352

كناز بن حصن ( أبو مرثد الغنوي )

،333

348
معاذ بن أنس اعبهين
معاذ بن جبل
النعمان بن بشري
عائشة بنت أيب بكر الصديق
344
نسيبة بنت اغبارث ( أم عطية األنصارية )
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــم
ىند بنت أيب أمية القرشية ( أم سلمة )
 أع م من بعد الصحابة.

315
19 ،18
328
،319 ،325 ،334 ،99 ،98 ،63
351 ،342
رق ـ ـ ـ ــم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة
13
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اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم العل ـ ـ ـ ــم

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحة

أضبد بن إبراىيم الدمياطي ( ابن النحاس ) ،62 ،59 ،56 ،54 ،53 ،48 ،14 ،28
،312 ،321 ،339 ،334 ،96 ،91 ،93 ،88 ،86 ،83 ،78 ،74 ،69
358 ،355 ،354 ،353 ،346 ،341 ،319 ،315
أضبد بن عبد اغبليم (شيخ اإلسالم ابن تيمية)

23

أضبد بن ؿبمد اؽبيتمي ( ابن حجر اؽبيتمي ) ،56 ،54 ،53 ،48 ،41 ،17 ،14 ،28
،98 ،96 ،91 ،93 ،88 ،86 ،82 ،83 ،78 ،74 ،69 ،67 ،65 ،62 ،59
،327 ،325 ،321 ،323 ،337 ،334 ،333 ،339 ،337 ،334 ،333
،355 ،354 ،353 ،348 ،346 ،341 ،343 ،319 ،315 ،312 ،313
359 ،358
زين الدين بن إبراىيم ( ابن قبيم اغبنفي )
سفيان بن عيينة
ؿبمد بن أيب بكر الدمشقي ( ابن القيم )

82 ،83 ،78 ،69 ،14 ،28
335
28

ؿبمد بن أضبد الذىيب ،91 ،93 ،88 ،78 ،74 ،59 ،56 ،54 ،42 ،43 ،14 ،28
354 ،353 ،312 ،96
ؿبمد بن عطية اغبارثي ( أبو طلب اؼبكي )
ؿبمد بن موسى الدمريي
موسى بن أضبد اغبجاوي

23
65
312 ،83 ،78 ،74 ،69 ،14 ،28

 قائمة المصادر والمراجع.
_ القرآن المريم.
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 _1اإلحسان اي تقريب صحيح ابن حبان .تأليف :ؿبمد بن حبان بن أضبد البُسيت ،ترتيب :األمري

عالء الدين علي بن بلبان ،حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 3438ه.

 _2إحمام األحمام شرح عمدة األحمام .حملمد بن علي بن وىب بن مطيع القشريي ،اؼبعروف بابن
دقيق العيد ،الناشر :مطبعة السنة احملمدية.

 _3أحمام الجنائز وبدعها .للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،طبعة مكتبة اؼبعارف ،الطبعة األوىل
للطبعة اعبديدة 3432ه.
 _4األحمام السلطانية .للقاضي أيب يعلى ؿبمد بن اغبسني ابن الفراء اغبنبلي ،صححو وعلق عليو:

ؿبمد حامد الفقي ،الناشر  :دار الكتب العلمية  -بريوت  ،لبنان ،الطبعة  :الثانية  3423 ،ىـ -
2333م.
 _5اآلداب الشرعية والمنح المرعية .اؼبؤلف :ؿبمد بن مفلح اغبنبلي ،الناشر :عامل الكتب.

 _6إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .اؼبؤلف :أضبد بن ؿبمد بن أىب بكر القسطالٍل ،الناشر:
اؼبطبعة الكربى األمريية ،مصر ،الطبعة :السابعة 3121 ،ىـ.
 _7إرواء الغليل اي تخريج أحاديث منار السبيل .للشيخ ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،إشراف :زىري
الشاويش ،طبعة اؼبكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 3435ه.

 _8االستذلار .أليب عمر يوسف بن عبد الرب ،ربقيق :سامل ؿبمد عطا ،وؿبمد علي معوض ،طبعة دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3423ه.
 _9االستيعاب اي معراة األصحاب .أليب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب ،ربقيق :علي ؿبمد
البجاوي ،الناشر :دار اعبيل  ،الطبعة األوىل 3432ه _ 3992م.

 _11أسد الغابة اي معراة الصحابة .لعز الدين ابن األثري ،ربقيق :علي ؿبمد معوض  -عادل أضبد
عبد اؼبوجود ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3435ه.

 _11أسنى المطالب اي شرح روض الطالب .لزكريا بن ؿبمد األنصاري ،طبعة دار الكتاب اإلسالمي.
 _12األشباه والنظائر .لعبد الرضبن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل3433 ،ىـ 3993 -م.

 _13اإلصابة اي تمييز الصحابة .ألضبد بن علي بن حجر العسقالٍل  ،ربقيق :عادل أضبد عبد
اؼبوجود وعلى ؿبمد معوض ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3435ه.
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 _14إع م الموقعين عن رب العالمين .لشمس الدين ابن قيم اعبوزية ،ربقيق :ؿبمد عبد السالم

إبراىيم ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3433ه.

 _15اإلقناع اي حل ألفاظ أبي شجاع .اؼبؤلف :مشس الدين ،ؿبمد بن أضبد اػبطيب الشربيين ،احملقق:
مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر الناشر :دار الفكر – بريوت.
 _16اإلقناع لطالب االنتفاع .لشرف الدين موسى بن أضبد اغبجاوي ،احملقق :عبد اللطيف ؿبمد

موسى السبكي ،الناشر :دار اؼبعرفة بريوت  -لبنان ،عدد األجزاء4 :

 _17اإلنصاف اي معراة الراجح من الخ ف .لعالء الدين علي بن سليمان اؼبرداوي ،الناشر :دار
إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الثانية  -بدون تاريخ.
 _18أنوار البروق اي أنواء الفروق .لشهاب الدين أضبد بن إدريس اؼبالكي الشهري بالقرايف ،الناشر:
عامل الكتب.
 _19البحر الرائق شرح لنز الدقائق .لزين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد اؼبعروف بابن قبيم اؼبصري،
الناشر :دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية _ بدون تاريخ _.

 _21البحر المحيط اي أصول الفقو .لبدر الدين ؿبمد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ،الناشر :دار
الكتيب ،الطبعة :األوىل3434 ،ىـ 3994 -م.

 _21بداية المجتهد .حملمد بن أضبد بن رشد القرطيب .الناشر :دار اغبديث – القاىرة ،تاريخ النشر:
3425ىـ  2334 -م.
 _22بدائع الصنائع اي ترتيب الشرائع .لعالء الدين أيب بكر الكاساٍل ،الناشر :دار الكتب العلمية،
الطبعة :الثانية3436 ،ىـ 3986 -م.

 _23البيان اي مذىب اإلمام الشااعي .ليحىي بن أيب اػبري بن سامل العمراٍل اليمين ،احملقق :قاسم
ؿبمد النوري ،الناشر :دار اؼبنهاج – جدة ،الطبعة :األوىل 3423 ،ىـ 2333 -م.
 _24تاريخ أصبهان .أليب نعيم أضبد بن عبد اهلل األصبهاٍل .احملقق :سيد كسروي حسن ،الناشر :دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 3433 ،ىـ3993-م.

 _25تبيين الحقائق شرح لنز الدقائق .لفخر الدين الزيلعي ،وهبامشها حاشية الشليب طبع باؼبطبعة
الكربى األمريية – بوالق ،الطبعة األوىل 3131هٍ .ب صورهتا دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية.

 _26تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .أليب العال ؿبمد عبد الرضبن بن عبد الرحيم اؼبباركفورى،
الناشر :دار الكتب العلمية.
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 _27تحفة المحتاج بشرح المنهاج .ألضبد بن ؿبمد بن حجر اؽبيتمي ،ضبط نصو وعلق عليو :د/
ؿبمد ؿبمد تامر ،طبعة مكتبة الثقافة الدينية .بدون تاريخ.

 _28الترغيب والترىيب .عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل ،أبو ؿبمد ،زكي الدين اؼبنذري ،احملقق:
إبراىيم مشس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل 3437 ،ىـ.
 _29التسهيل لعلوم التنزيل .حملمد بن أضبد بن ؿبمد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكليب ،احملقق :الدكتور
عبد اهلل اػبالدي ،الناشر :شركة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت ،الطبعة :األوىل  3436 -ه.

 _31التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .حملمد ناصر الدين األلباٍل ،الناشر :دار با وزير للنشر
والتوزيع ،جدة  -اؼبملكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 3424 ،ىـ  2331 -م.
 _31تفسير القرآن العظيم .اؼبؤلف :أبو الفداء إظباعيل بن عمر بن كثري القرشي ،احملقق :سامي بن
ؿبمد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الثانية 3423ىـ  3999 -م.
 _32التلخيص الحبير (التمييز اي تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز) .ألضبد بن علي بن حجر
العسقالٍل .الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :الطبعة األوىل 3439ىـ3989 .م.

 _33التمهيد لما اي الموطأ من المعاني واألسانيد .أليب عمر يوسف بن عبد الرب ،ربقيق :مصطفى
بن أضبد العلوي  ،ؿبمد عبد الكبري البكري ،طبعة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – اؼبغرب
3187ه.

 _34تنبيو الغاالين عن أعمال الجاىلين وتحذير السالمين من أاعال الهالمين .حملي الدين أيب زكريا
أضبد بن إبراىني ابن النحاس الدمشقي ،حققو وعلقو عليو :عماد الدين عباس سعيد ،طبعة دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل 3437ه.
 _35التيسير بشرح الجامع الصغير .لزين الدين ؿبمد اؼبدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني اؼبناوي
القاىري ،الناشر :مكتبة اإلمام الشافعي – الرياض ،الطبعة :الثالثة3438 ،ىـ 3988 -م.
 _36الجامع .ؼبعمر بن راشد األزدي .احملقق :حبيب الرضبن األعظمي ،الناشر :اجمللس العلمي
بباكستان ،وتوزيع اؼبكتب اإلسالمي ببريوت ،الطبعة :الثانية 3431 ،ىـ.

 _37جامع البيان عن تأويل آي القرآن .حملمد بن جرير الطربي ،ربقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد

احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن ديامة،
الناشر :دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل 3422 ،ىـ  2333 -م.
 _38الجامع ألحمام القرآن .أليب عبد اهلل القرطيب ،ربقيق :أضبد الربدوٍل وإبراىيم أطفيش ،الناشر :دار
الكتب اؼبصرية  -القاىرة ،الطبعة :الثانية3184 ،ىـ  3964 -م.
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 _39الجرح والتعديل .البن أيب حاًب ؿبمد بن عبد الرضبن الرازي .الناشر :طبعة ؾبلس دائرة اؼبعارف
العثمانية  -حبيدر آباد الدكن – اؽبند ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل 3273 ،ىـ
 3952م.
 _41الجوىرة النيرة .أليب بكر بن علي بن ؿبمد اغبدادي العبادي َّ ِ
ي اليمين ،الناشر :اؼبطبعة
الزبِيد ّ

اػبريية ،الطبعة :األوىل3122 ،ىـ.

 _41حاشية الدسوقي على الشرح المبير .حملمد عرفة الدسوقي ،وهبامشو الشرح الكبري للدردير ،طبع
بدار إحياء الكتب العربية.
 _42حاشية الرملي على أسنى المطالب .أليب العباس بن أضبد الرملي الكبري ،هبامش كتاب :أسا
اؼبطالب يف شرح روض الطالب ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي.

 _43حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .لعبد اغبميد الشرواٍل ،هبامش ربفة احملتاج ،وهبامشها

حاشية العبادي ،الناشر :اؼبكتبة التجارية الكربى دبصر 3157ه.

 _44حاشية الطحطاوي على مراقي الف ح شرح نور اإليضاح .ألضبد بن ؿبمد الطحطاوي ،حققو:
ؿبمد عبد العزيز اػبالدي ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3438ه.
 _45حاشية العدوي على شرح الخرشي .لعلي بن أضبد العدوي ،الناشر :دار الفكر للطباعة -

بريوت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 _46حاشية العدوي على لفاية الطالب الرباني .لعلي بن أضبد العدوي ،احملقق :يوسف الشيخ ؿبمد
البقاعي ،الناشر :دار الفكر – بريوت ،تاريخ النشر3434 :ىـ 3994 -م.
اإلصالَحي ،خرج
 _47الداء والدواء .حملمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اعبوزية ،حققوُ :ؿبَ َّمد أصبل ْ
أحاديثو :زائد بن أضبد النشريي ،الناشر :ؾبمع الفقو اإلسالمي جبدة ،ط دار عامل الفوائد جبدة ،الطبعة:

األوىل 3429 ،ىـ.
 _48الذخيرة .أليب العباس أضبد بن إدريس القرايف ،ربقيق :ؿبمد حجي ،وسعيد أعراب ،وؿبمد بو

خبزة ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل 3994م.

 _49الذيل على طبقات الحنابلة .لعبد الرضبن بن أضبد بن رجب ،حققو وقدم لو وعلق عليو :د /عبد
الرضبن بن سليمان العثيمني ،طبعة مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل 3425ه.

 _51رد المحتار على الدر المختار شرح التنوير األبصار .حملمد أمني الشهري بابن عابدين ،الناشر:
دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية3432 ،ىـ 3992 -م.
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 _51الرسائل الزينية اي مذىب الحنفية .لزين الدين بن إبراىيم بن ؿبمد اؼبعروف بابن قبيم اؼبصري،
دراسة وربقيق :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،الناشر :دار السالم ،الطبعة األوىل 3439ه.

 _52روضة الطالبين .أليب زكريا ؿبيي الدين حيىي بن شرف النووي ،ربقيق :زىري الشاويش ،الناشر:
اؼبكتب اإلسالمي ،بريوت -دمشق -عمان ،الطبعة :الثالثة3432 ،ىـ 3993 /م
 _53رياض الصالحين .أليب زكريا ؿبيي الدين حيىي بن شرف النووي ،احملقق :شعيب األرنؤوط
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة :الثالثة3439 ،ىـ3998/م.

 _54الزواجر عن اقتراف المبائر .ألضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي ،الناشر :دار الفكر،
الطبعة :األوىل3437 ،ىـ 3987 -م.
 _55سلسلة األحاديث الصحيحة .حملمد بن ناصر الدين األلباٍل ،طبعة دار اؼبعارف ،الطبعة األوىل
3432ه.
 _56سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء اي األمة .حملمد بن ناصر الدين األلباٍل،

طبعة دار اؼبعارف ،الطبعة األوىل 3432ه.

 _57سنن ابن ماجو .أليب عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزويين ابن ماجو ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل

ؿبمد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز اهلل ،الناشر :دار الرسالة العاؼبية ،الطبعة :األوىل،
مرشد َّ -
 3413ىـ  2339 -م.

شعيب األرنؤوط  -ؿبَ َّمد
 _58سنن أبي داود .أليب داود سليمان بن األشعث السجستاٍل ،احملققَ :
ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة العاؼبية ،الطبعة :األوىل 3413 ،ىـ  2339 -م.
 _59سنن الترمذي .أليب عيسى ؿبمد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،احملقق :بشار عواد معروف ،الناشر:
دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،سنة النشر 3998 :م.

 _61سنن الدارقطني .لعلي بن عمر الدارقطين ،حققو وضبط نصو وعلق عليو :شعيب األرنؤوط ،حسن
عبد اؼبنعم شليب ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أضبد برىوم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 3425ه.

 _61السنن المبرى .أليب بكر أضبد بن اغبسني البيهقي ،ربقيق :ؿبمد عبد القادر عطا ،الطبعة الثالثة
3424ه.
 _62سنن النسائي .أليب عبد الرضبن أضبد بن شعيب النسائي ،ربقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر:
مكتب اؼبطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية.3986 – 3436 ،

 _63سير أع م النب ء .لشمس الدين ؿبمد بن أضبد الذىيب ،حققو ؾبموعة من الباحثني بإشراف
الشيخ شعيب األراؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 3435ه.
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 _64الشامل اي حدود وتعريفات مصطلح علم أصول الفقو .لعبد الكرَل بن علي بن ؿبمد النملة،
طبعة مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل 3413ه.

 _65شذرات الذىب اي أخبار من ذىب .البن العماد اغبنبلي ،حققو :ؿبمود األرناؤوط ،وخرج
أحاديثو :عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :دار ابن كثري ،الطبعة األوىل 3436ه.
 _66شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل .حملمد بن عبد اهلل اػبرشي ،الناشر :دار الفكر للطباعة
 -بريوت ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

 _67شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك .حملمد بن عبد الباقي الزرقاٍل ،ربقيق :طو عبد الرؤوف
سعد ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية ،الطبعة األوىل 3424ه.
 _68شرح سنن ابن ماجو .ؼبغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري اؼبصري اغبكري اغبنفي ،احملقق:
كامل عويضة ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -اؼبملكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل 3439 ،ىـ
 3999م. _69شرح السنة .حمليي السنة ،أبو ؿبمد اغبسني بن مسعود بن ؿبمد بن الفراء البغوي .ربقيق :شعيب
األرنؤوط-ؿبمد زىري الشاويش ،الناشر :اؼبكتب اإلسالمي  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :الثانية3431 ،ىـ
 3981م. _71شرح صحيح البخاري .أليب اغبسن علي بن خلف بن بطال ،ربقيق :أبو سبيم ياسر بن إبراىيم،
الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية 3421ه.
 _71شرح صحيح مسلم .حمليي الدين حيىي بن شرف النووي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب -

بريوت ،الطبعة :الثانية3192 ،ه.

 _72شرح اتح القدير .لكمال الدين ؿبمد بن عبد الواحد السيواسي ،اؼبعروف بابن اؽبمام ،الناشر:
دار الفكر.
 _73الشرح المبير على متن المقنع .لعبد الرضبن بن ؿبمد بن أضبد بن قدامة اؼبقدسي ،الناشر :دار
الكتاب العريب للنشر والتوزيع ،أشرف على طباعتو :ؿبمد رشيد رضا صاحب اؼبنار.

 _74شرح مشمل اآلثار .أليب جعفر أضبد بن ؿبمد بن سالمة األزدي اغبجري اؼبعروف بالطحاوي،

حقيق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل  3435 -ىـ 3494 ،م.

لي
سمى بُشرى الكرَل َ
بشرح َم َسائل التَّعليم .ل َسعيد بن ؿبمد بَ َ
 _75شرح المقدمة الحضرمية اؼبُ ّ
اع ّ
بِ
اعشن اغبضرمي .الناشر :دار اؼبنهاج للنشر والتوزيع ،جدة ،الطبعة :األوىل 3425 ،ىـ  2334 -م.
َ

[]187

 _76شرح منتهى اإلرادات .ؼبنصور بن يونس البهوتى ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل3434 ،ىـ
3991 -م

 _77شرح اللمع .أليب إسحاق الشريازي ،ربقيق :عبد اجمليد الرتكي ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة
األوىل بريوت عام 3438ه _ 3988م.
 _78صحيح ابن خزيمة .أليب بكر ؿبمد بن إسحاق بن خزدية النيسابوري ،احملقق :د .ؿبمد مصطفى
األعظمي ،الناشر :اؼبكتب اإلسالمي – بريوت.
 _79صحيح األدب المفرد .تأليف :ؿبمد ناصر الدين األلباٍل الناشر :مكتبة اؼبعارف ،الطبعة :األوىل،
سنة الطبع3423 :ىـ.
 _81صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  وسننو وأيامو).
أليب عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخاري ،احملقق :ؿبمد زىري بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ؿبمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األوىل3422 ،ىـ.
 _81صحيح الترغيب والترىيب .تأليف :ؿبمد ناصر الدين األلباٍل الناشر :مكتبة اؼبعارف ،الطبعة:
األوىل ،سنة الطبع3423 :ىـ.
 _82صحيح الجامع الصغير وزياداتو .للشيخ ؿبمد بن ناصر الدين األلباٍل ،الناشر :اؼبكتب
اإلسالمي.
 _83صحيح وضعيف سنن أبي داود .حملمد ناصر الدين األلباٍل ،طبعة مكتبة اؼبعارف ،الطبعة األوىل
للطبعة اعبديدة 3439ه.

 _ 84صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل
 .)ؼبسلم بن اغبجاج القشريي النيسابوري ،احملقق :ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت.

 _85ضعيف الترغيب والترىيب .اؼبؤلف :ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،الناشر :مكتبة اؼبعارف  -الرياض
الطبعة  :اػبامسة.
 _86ضعيف الجامع الصغير .للشيخ ؿبمد بن ناصر الدين األلباٍل ،الناشر :اؼبكتب اإلسالمي.
 _87ضعيف سنن النسائي .تأليف :ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،الناشر  :اؼبكتب اإلسالمي – بريوت،
الطبعة :األوىل ،سنة الطبع3433 :ىـ.
 _88الضوء ال مع ألىل القرن التاسع .لشمس الدين أبو اػبري ؿبمد بن عبد الرضبن السخاوي،
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الناشر :منشورات دار مكتبة اغبياة – بريوت.
 _89طبقات الشااعية .أليب بكر ابن قاضي شهبة ،حققو :د /اغبافظ عبد العليم خان ،طبعة عامل

الكتب ،الطبعة األوىل 3437ه.

 _91طبقات الشااعية المبرى .لتاج الدين أيب نصر عبد الوىاب بن علي السبكي ،ربقيق :ؿبمود
الطناحي ،وعبد الفتاح اغبلو ،طبعة دار إحياء الكتب العربية.
 _91طرح التثريب اي شرح التقريب .أليب الفضل عبد الرحيم بن اغبسني العراقي وقد أكملو ابنو

أضبد ،الناشر :الطبعة اؼبصرية القددية  -وصورهتا دور عدة منها :دار إحياء الرتاث العريب ،ودار الفكر
العريب.

 _92عمدة القاري شرح صحيح البخاري .لبدر الدين أيب ؿبمد ؿبمود بن أضبد العيين ،طباعة إدارة
الطباعة اؼبنرييةٍ ،ب صورهتا دار الفكر – بريوت.

 _93عون المعبود شرح سنن أبي داود .حملمد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر العظيم آبادي،
الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الثانية 3435 ،ىـ.

 _94غاية المرام اي تخريج أحاديث الح ل والحرام .اؼبؤلف :ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،الناشر:
اؼبكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة –  3435ىـ.
 _95غاية المنتهى اي جمع اإلقناع والمنتهى .ؼبرعي بن يوسف الكرمي ،مع شرحو مطالب أويل
النهى .للرحيباٍل .الناشر :اؼبكتب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية3435 ،ىـ 3994 -م
 _96غذاء األلباب اي شرح منظومة اآلداب .اؼبؤلف :مشس الدين ،أبو العون ؿبمد بن أضبد بن سامل

السفاريين اغبنبلي ،الناشر  :مؤسسة قرطبة – مصر ،الطبعة  :الثانية  3434 ،ىـ 3991 /م.

 _97الفتاوى الفقهية المبرى .ألضبد بن ؿبمد بن علي بن حجر اؽبيتمي ،صبعها تلميذه :الشيخ عبد
القادر بن أضبد بن علي الفاكهي اؼبكي ،الناشر :اؼبكتبة اإلسالمية.
 _98اتح الباري بشرح صحيح البخاري .ألضبد بن علي بن حجر العسقالٍل ،قام بإخراجو وصححو
وأشرف على طبعو :ؿبب الدين اػبطيب عليو تعليقات العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .الناشر:

دار اؼبعرفة  -بريوت.3179 ،
 _99اتح الباري اي شرح البخاري .لعبد الرضبن بن أضبد بن رجب ،ربقيق :ؿبمود بن شعبان بن عبد

اؼبقصود وآخرين ،الناشر :مكتبة الغرباء األثرية  -اؼبدينة النبوية ،الطبعة :األوىل 3437 ،ىـ  3996 -م.

 _111اتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح المبير) .أليب القاسم عبد الكرَل بن ؿبمد الرافعي ،الناشر:
دار الفكر.
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 _111اتح القدير .حملمد بن علي الشوكاٍل ،حققو وعلق عليو وخرج أحاديثو :ؿبمد صبحي بن حسن
حالق ،الناشر :مكتبة اعبيل اعبديد.

 _112الفروع .لشمس الدين ؿبمد بن مفلح اؼبقدسي ،ومعو تصحيح الفروع .لعالء الدين اؼبرداوي،
وحاشية ابن قندس عليو ،أليب بكر بن إبراىيم البعلي ،ربقيق :د /عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،طبعة
مؤسسة الرسالة ،ودار اؼبؤيد ،الطبعة األوىل 3424ه.
 _113اصول اي اآلداب و ممارم األخ ق المشروعة .أليب الوفاء ابن عقيل اغبنبلي.
 _114الفوائد البهية اي تراجم الحنفية .أليب اغبسنات ؿبمد عبد اغبي اللكنوي ،طبع دبطبعة السعادة،
الطبعة األوىل 3124ه.
 _115الفوالو الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني .ألضبد بن غاًل بن سامل ابن مهنا ،شهاب
الدين النفراوي .الناشر :دار الفكر ،تاريخ النشر3435 :ىـ 3995 -م.
 _116ايض الباري على صحيح البخاري .من أمايل الشيخ ؿبمد أنور الكشمريي ،صبعها ؿبمد بدر
عامل اؼبريهتي ،طبعة دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3426ه.

 _117ايض القدير شرح الجامع الصغير .لزين الدين ؿبمد اؼبدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني

اؼبناوي ،طبعة اؼبكتبة التجارية الكربى ،الطبعة األوىل 3156ه.

 _118القوانين الفقهية .أليب القاسم ،ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن عبد اهلل ،ابن جزي الكليب الغرناطي.
 _119المبائر .لشمس الدين ؿبمد بن أضبد الذىيب ،قرأه وقدم لو وعلق عليو وخرج أحاديثو :أيب عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان ،طبعة مكبة الفرقان ،الطبعة الثانية3424ه.

 _111لشاف القناع عن اإلقناع .ؼبنصور بن يونس البهوٌب ،الناشر :دار الكتب العلمية.
 _111لشف األستار عن زوائد البزار .لنور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان اؽبيثمي ،ربقيق:

حبيب الرضبن األعظمي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 3199 ،ىـ  3979 -م.
 _112الموالب السائرة بأعيان المئة العاشرة .لنجم الدين ؿبمد بن ؿبمد الغزي ،احملقق :خليل
اؼبنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 3438 ،ىـ 3997 -م.
 _113لسان العرب .أليب الفضل ؿبمد بن مكرم بن منظور ،حققو وعلق عليو :عامر أضبد حيدر ،طبعة
دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3426ه.

 _114المبسوط .لشمس األئمة ؿبمد بن أضبد السرخسي ،الناشر :دار اؼبعرفة 3434ه.
 _115مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .أليب اغبسن نور الدين علي بن أيب بكر اؽبيثمي ،ربقيق :حسام
الدين القدسي الناشر :مكتبة القدسي 3434ه.
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 _116المجموع شرح المهذب .حمليي الدين بن شرف النووي ،الناشر :دار الفكر.
 _117مجموع اتاوى شيخ اإلس م أحمد بن تيمية .صبع وترتيب :عبد الرضبن بن ؿبمد بن قاسم،
وساعده ابنو ؿبمد ،الطبعة األوىل 3421ه.

 _118المحصول .أليب عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن اغبسن بن اغبسني التيمي الرازي ،دراسة وربقيق:
الدكتور طو جابر فياض العلواٍل ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة 3438 ،ىـ  3997 -م.

 _119المحيط البرىاني اي الفقو النعماني .أليب اؼبعايل برىان الدين ؿبمود بن أضبد بن َم َازةَ ،حققو:
عبد الكرَل بن سامي اعبندي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 3424ه.

 _121مرقاة المفاتيح شرح مشماة المصابيح .للمال علي قاري ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة األوىل
3422ه.

 _121مشماة المصابيح .حملمد بن عبد اهلل اػبطيب العمري ،أبو عبد اهلل ،ويل الدين ،التربيزي ،احملقق:

ؿبمد ناصر الدين األلباٍل ،الناشر :اؼبكتب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة :الثالثة3985 ،م.

 _122المستدرك على الصحيحين .أليب عبد اهلل اغباكم النيسابوري ،وبذيلو التلخيص للذىيب،
بإشراف :د /يوسف اؼبرعشلي ،طبعة دار اؼبعرفة ،بريوت.
 _123المستصفى .أليب حامد ؿبمد بن ؿبمد الغزايل ،ربقيق :ؿبمد عبد السالم عبد الشايف
الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل3431 ،ىـ 3991 -م.

 _124مسند اإلمام أحمد .أليب عبد اهلل أضبد بن حنبل ،حققو :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،

وآخرون ،إشراف :د /عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 3423ه.

 _125مصباح الزجاجة اي زوائد ابن ماجو .للبوصريي ،احملقق :ؿبمد اؼبنتقى الكشناوي ،الناشر :دار
العربية – بريوت ،الطبعة :الثانية 3431 ،ىـ.
 _126المصباح المنير اي غريب الشرح المبير .اؼبؤلف :أضبد بن ؿبمد بن علي الفيومي ،الناشر:
اؼبكتبة العلمية – بريوت.

 _127المصنف .أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاٍل ،حققو :حبيب الرضبن األعظمي ،الناشر:
اجمللس العلمي -اؽبند ،ويتم توزيعو عن طريق اؼبكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية 3431ه.
 _128مصنف ابن أبي شيبة (المتاب المصنف اي األحاديث واآلثار) .أليب بكر بن أيب شيبة،

حققو :كمال يوسف اغبوت ،الناشر :مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل 3439ه.
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 _129معالم التنزيل اي تفسير القرآن .حمليي السنة ،أبو ؿبمد اغبسني بن مسعود البغوي ،حققو وخرج

أحاديثو :ؿبمد عبد اهلل النمر  -عثمان صبعة ضمريية  -سليمان مسلم اغبرش ،الناشر :دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الطبعة :الرابعة 3437 ،ىـ  3997 -م.

 _131المعجم األوسط .أليب القاسم سليمان بن أضبد الطرباٍل ،ربقيق :طارق بن عوض اهلل بن ؿبمد

 ،وعبد احملسن بن إبراىيم اغبسيين ،الناشر :دار اغبرمني.

 _131المعجم المبير .أليب القاسم سليمان بن أضبد الطرباٍل ،ربقيق :ضبدي بن عبد اجمليد السلفي،
مكتبة ابن تيمية ،الطبعة الثانية.
 _132المغني شرح مختصر الخرقي .ؼبوفق الدين أيب ؿبمد بن قدامة اؼبقدسي .الناشر :مكتبة القاىرة.
 _133مغني المحتاج إلى معراة معاني المنهاج .حملمد بن ؿبمد الشربيين ،صححو واعتا بو :الشيخ
علي عاشور ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب بدون طبعة وبدون تاريخ.
 _134المفهم لما أشمل من تلخيص لتاب مسلم .أليب العباس أضبد بن عمر القرطيب ،حققو وعلق
عليو وقدم لو :ؿبب الدين ديب مستو وآخرون ،طبعة دار ابن كثري ،ودار الكلم الطيب ،الطبعة األوىل

3437ه.
 _135منظومة الحجاوي اي المبائر .لشرف الدين موسى بن أضبد اغبجاوي ،طبعة مكبة الفرقان،
الطبعة الثانية3424ه.

_136مقاييس اللغة .أليب اغبسني أضبد بن فارس ،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،سنة النشر 3429ه.
 _137منح الجليل شرح مختصر خليل .حملمد بن أضبد عليش ،الناشر :دار الفكر 3439ه.
 _138مواىب الجليل لشرح مختصر خليل .أليب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد اؼبغريب اؼبعروف باغبطاب،
وهبامشو التاج واإلكليل للمواق ،طبعة دار الفكر ،الطبعة األوىل 3422ه.
 _139الموطأ .ؼبالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،صححو ورقمو وخرج أحاديثو وعلق عليو:

ؿبمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،عام النشر 3436 :ىـ -
 3985م.
 _141ميزان االعتدال .لشمس الدين ؿبمد بن أضبد الذىيب ،ربقيق :علي ؿبمد البجاوي

الناشر :دار اؼبعرفة للطباعة والنشر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل 3182 ،ىـ  3961 -م

 _141النهاية اي غريب الحديث واألثر .أليب السعادات اؼببارك بن ؿبمد (ابن األثري) ،ربقيق :طاىر
أضبد الزاوى  -ؿبمود ؿبمد الطناحي ،الناشر :اؼبكتبة العلمية  -بريوت3199 ،ىـ 3979 -م.
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 _142نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .تأليف :مشس الدين ؿبمد بن أضبد ابن شهاب الدين الرملي،
ومعو حاشية أيب الضياء الشرباملسي ،وحاشية اؼبغريب الرشيدي ،طبع دبطبعة مصطفى البايب اغبليب وأوالده،
الطبعة األخرية 3186ه.

العْي َد ُروس ،الناشر :دار الكتب
 _143النور الساار عن أخبار القرن العاشر .لعبد القادر بن شيخ َ
العلمية ،الطبعة األوىل 3435ه.

 _144نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار .حملمد بن علي الشوكاٍل ،ربقيق :عصام الدين الصبابطي،
الناشر :دار اغبديث ،مصر ،الطبعة :األوىل3431 ،ىـ 3991 -م.
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