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ص من ريبه وشبهه املصطفني ص من ريبه وشبهه املصطفني على عباده، وخل  على عباده، وخل    احملرماحملرم  احلمد هلل الذي حظر مواطن اللهواحلمد هلل الذي حظر مواطن اللهو

الذي أرمله و صاصما الذي أرمللله و صاصللما ، وصلى و وملى على مددو لمد وعلى حله وص به، ، وصلللى و وملللى على مللددو لمد وعلى حله وصلل به، لقربه وودادهلقربه ووداده
 ..((1))ألعدائه بواضح براهدنه ويناتهألعدائه بواضح براهدنه ويناته

.   أمااب د.اا    مب د بد للعبللد ف  فلل  ف م من األمور امل و   فلل م من األمور امل و     أ ت  لقلمثبتلل  لقلوهي من جه  أخر  وهي من جهلل  أخر  --للع وصوع وصوع   --بهبللهمثب
؛  ؛ بعض ما أخرب به النيب صلى و علده وملى، ومشاهدة املؤمن له عداوا صوله صلى و صوله صلى و أال تر  أال تر  بعض ما أخرب به النيب صلى و علده وملى، ومشاهدة املؤمن له عداوا

ملى  علده ومللللللى   َتزُِعُه ِمَن الِ.َببِد، َوَلِكْن يَاْقِبُض الِ.ْلَم ِدَقْبِض »»علده و َتزُِعُه ِمَن الِ.َببِد، َوَلِكْن يَاْقِبُض الِ.ْلَم ِدَقْبِض ِإنَّ اَّللََّ الَ يَاْقِبُض الِ.ْلَم انِْتَزاًعب يَاناْ ِإنَّ اَّللََّ الَ يَاْقِبُض الِ.ْلَم انِْتَزاًعب يَاناْ
ََذ النَّبُس رُُءوًسب ُجهَّباًل، َفُسِئُلوا َفأَفْاتَاْوا ِدَغْْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّو الُ.َلمَ الُ.َلمَ  ََذ النَّبُس رُُءوًسب ُجهَّباًل، َفُسِئُلوا َفأَفْاتَاْوا ِدَغْْيِ ِعْلٍم، َفَضلُّو بِء، َحَّتَّ ِإَذا ََلْ يُاْبِق َعبِلًمب اَّتَّ ا ا بِء، َحَّتَّ ِإَذا ََلْ يُاْبِق َعبِلًمب اَّتَّ

لُّوا لُّواَوَأضااااااااَ ضَ شدي عبد الع ي  بن   ، بعض أكابر العلماء  كالشللللللللللدي عبد الع ي  بن   ، وصد رأينا ذلك بعد موت وصد رأينا ذلك بعد موت ، ، ((2))««َوَأ بعض أكابر العلماء  كال
 ..رمحهما ورمحهما و  والشدي ابن عثدمنيوالشدي ابن عثدمني

شك فا ال شلللللللك فم  م  و و  ضى العلمد ، و ده أننا نشلللللللاهد   وصتنا املعاصلللللللر حال  من الفوضلللللللى العلمد ، و ا ال  صر حال  من الفو شاهد   وصتنا املعا من أبر  من أبر  ده أننا ن
وما يتبعه وما يتبعه   من غري ارتكا  على أمق صو، ،من غري ارتكا  على أمللق صو، ،  تغدري القناعات الش صد تغدري القناعات الشلل صللد اإلمهايف   اإلمللهايف   مظاهرها  مظاهرها  
شكدك الناه فدما بب   ر،ه  لكتا  على الفرد واجملتمع، ولعل منها تشللللللللللللللكدك الناه فدما بب   ر،ه  لكتا    ملبد ملللللللللللللللبد   من حاثرمن حاثر على الفرد واجملتمع، ولعل منها ت

 ..لهو واملومدقىلهو واملومدقىوالسن ؛ ك رم  املعا ف وحالت الوالسن ؛ ك رم  املعا ف وحالت ال
ض  املقبل ملثبل يتضااااااااااا  املقبل ابابو و  هو القويف هو القويف ، ، حبرم  املعا ف وحالت اللهوحبرم  املعا ف وحالت اللهو لرغى من أم القويف  لرغى من أم القويف   ملثبل يت

صوراملؤيد  ألدل  من الكتا  والسللللللللللن ، واتفاأل السلللللللللللم واألئم  األربع  على مر العصللللللللللور سلم واألئم  األربع  على مر الع سن ، واتفاأل ال صد صد ، و ، و املؤيد  ألدل  من الكتا  وال
لكحكى بعض العلملللاء اإل لللاع على ذللللك ماء اإل اع على ذ نا   األون  األخرية بعض فقلللد خرل علدنلللا   األونللل  األخرية بعض   ،،((3))حكى بعض العل قد خرل علد من من ف

السلم السلم إىل إىل بعضهى ذلك، فنسب بعضهى ذلك، فنسب     تعد  تعد  و و ، ، واملومدقىواملومدقى  حبل مساع املعا فحبل مساع املعا ف  وموميقوليقول  ينتسب للعلىينتسب للعلى
   ..بل ويضربوم علدهابل ويضربوم علدهااملعا ف وحالت اللهو، املعا ف وحالت اللهو، أبهنى كانوا يستمعوم أبهنى كانوا يستمعوم 

                                         
 .(12 -11)ص  البن حجر اهلدتمي كم الرعاع عن لرمات اللهو والسماع من    مقتبس( 1)
 ( من حديث عبد و بن عمرو بن العاص رضي و عنهما.2673(، ومسلى )100خرجه الب اري )أ( 2)
، وإلدك "األئم  األربع و  السلم أحكام املعا ف عند  رير" مرك  ملم ورص  علمد  توضح هذا بعنوام   ( 3)

 . /https://salafcenter.org/3002رابطها  

https://salafcenter.org/3002/
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ضهىبعضلللللهى  صايفصايفحدث حدث  ص اب  والتابعني وغريهى كانوا يتعاطوم اع  من الصللللل اب  والتابعني وغريهى كانوا يتعاطوم  "إم   "إم بع ضر  الضلللللر     اع  من ال ال
   ..((1))على حالت املعا ف ويستمعوم إلدها؟!على حالت املعا ف ويستمعوم إلدها؟!

الذي كام يُغىن به   األعراه    من النيب صلى و علده الذي كام يُغىن به   األعراه    من النيب صلى و علده   ثبت أن الغنبءثبت أن الغنبءحخر  "حخر  "  صايفصايفو و 
ملى غناء  مل امري والوملللللللللللللللى غناء  مل امري وال . . ما يذهب إلده لرمو حالت املعا فما يذهب إلده لرمو حالت املعا ف، ك، ك، ولدق  لدفوف فقط، ولدق  لدفوف فقططبويفطبويفو

، والكرب ، والكرب كبنوا يست.ملون املزامْي والَكَب كبنوا يست.ملون املزامْي والَكَب فق  ثبت أهنم يف أعراس الصحبدة رضي هللا عنهم  فق  ثبت أهنم يف أعراس الصحبدة رضي هللا عنهم  
عدم اإلنكار على من صايف حبل املعا ف عدم اإلنكار على من صايف حبل املعا ف ير  ير  مث هو مث هو ، ، …"…"هو الطبلهو الطبل  ––بفتح الكاف والباء بفتح الكاف والباء   ––

   ..وحالت اللهووحالت اللهو
هذه و  هلللذه  د   الورصللل  العلمدللل   و   ش منلللاصشلللللللللللللللل الورص  العلم ناص حد  لواحلللد    م يث اليمن األحلللاديلللث الي  لوا حاد كثر الكالم حوهلا، كثر الكالم حوهللللا،     من األ

متداليف  ا االمللللللللللللتداليف  ا و و  صل به إىل التوصللللللللللللل به إىل على األصل على األصل و و أأعلى حل مساع املعا ف وحالت اللهو، على حل مساع املعا ف وحالت اللهو، اال عدم عدم التو
ستمع إلدها، اإلنكار على من يسللللللللللللللتمع إلدها،  متدالهلى منه  ولل امللللللللللللللتدالهلى منه  اإلنكار على من ي كبن اجلواري إذا أُْنِكْحوا ميرون كبن اجلواري إذا أُْنِكْحوا ميرون ""ولل ا

       ((2))"" واملزامْي واملزامْيببيضردون ابلكيضردون ابلك
شروع   وصبل الشللللللروع    صدل الكالم تفصللللللدل الكالم وصبل ال شبهات من اعتمد علده   رد شللللللبهات من اعتمد علده   ، و ، و احلديثاحلديثهذا هذا على على تف رد 

   مورمورمن بدام أمن بدام أ  ال بد  ال بد  القويف حبل امتماع املعا ف وحالت اللهو واملومدقى؛ القويف حبل امتماع املعا ف وحالت اللهو واملومدقى؛ 
  كدفد  الوصويف   كدفد  الوصلويف   --الي صررها جهابذة احملدبنيالي صررها جهابذة احملدبني--إم صاعدة علوم احلديث إم صاعدة علوم احلديث   األمر األول األمر األول 

ضعفه  أم  مع طرأل احلديثإىل معرفلل  صلللللللللللللل لل  احلللديللث أو ضللللللللللللللعفلله  أم  مع طرأل احلللديللث ص   احلديث أو  وينظر فدها زد ام النقد وينظر فدهللا زد ام النقللد ، ، إىل معرف  
ص دح؛الصللل دح؛ ضعفهلد رل بعد ذلك  لنتدج ، فدقويف بصللل   احلديث أو ضلللعفه  ال ص   احلديث أو  ضه أصوهلى ، وإلدك بعضللله أصوهلى لد رل بعد ذلك  لنتدج ، فدقويف ب ، وإلدك بع

   هذا املعىن   هذا املعىن 
ل(  "هللللللل(  "  363363يقويف احلافظ اخلطدب البغدادي )ت يقويف احلافظ اخلطدب البغدادي )ت  أم أم     والسبدل إىل معرف  عل  احلديثوالسبدل إىل معرف  عل  احلديثه

تهوينظر   اختالف رواتلللله  ،،جيمع بني طرصهجيمع بني طرصلللله قام ويعترب زكللللاهنى من احلفظ ومن لتهى   اإلتقللللام   ،،وينظر   اختالف روا كاهنى من احلفظ ومن لتهى   اإلت ويعترب ز
 . . ((3))""والضبطوالضبط

                                         
  امسعه   هذا املقطعو معى د. عدوم إبراهدى   ترويج هذه الفري ، ( 1)

https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4 
    مدونته وإلدك رابطه  مسأل  الطبل   العره؛  أحد الدكاترةتعقدب على لعبد و بن فهد اخللدفي ( 2)

http://alkulify.blogspot.com/2018/01post.html-blog/  
 .(295 /2اجلامع ألخالأل الراوي وحدا  السامع لل طدب البغدادي )( 3)

https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4
https://www.youtube.com/watch?v=udEFpu9fsi4
http://alkulify.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
http://alkulify.blogspot.com/2018/01/blog-post.html
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ل( هلللللللللللللللللللل(   231231)ت )ت إبراهدى احلريب  مسع  أمحد بن حنبل إبراهدى احلريب  مسع  أمحد بن حنبل ويقويف ويقويف  احلديث إذا مل احلديث إذا مل »»يقويف  يقويف  ه
 ..((1))««ااواحلديث يفسر بعضه بعضا واحلديث يفسر بعضه بعضا   ،، مع طرصه مل تفهمه مع طرصه مل تفهمه
ل(هلللللللللللللللللللللللللللل(  233233)ت )ت   علي بن املدييعلي بن امللدييويقويف اإلمام ويقويف اإلملام  البا  إذا مل  مع طرصه مل يتبني البلا  إذا مل  مع طرصله مل يتبني »»    ه

 ..((2))««خطؤهخطؤه
ا األمر الثبين  األمر الثبين   ا إذا صللللح احلديث، وكام معارضللللا صح احلديث، وكام معارضا شرعد  لغريه من األدل  الشللللرعد    --  الظاهر  الظاهر--إذا  لغريه من األدل  ال

ص د   الثابت ، ف م من الكتا  والسلللن  الصللل د   الثابت ، ف م  سن  ال التعارض والرتجدح بني التعارض والرتجدح بني يقوم إبعمايف صواعد يقوم إبعمايف صواعد اجملتهد اجملتهد من الكتا  وال
 مث الرتجدح.مث الرتجدح.  ،،األدل ، ف م أمكن اجلمع صايف به، وإال يصار إىل النسياألدل ، ف م أمكن اجلمع صايف به، وإال يصار إىل النسي

ف م مل ،كن اجلمع، وال معرف  النسي  رج نا، ف م مل ،كن اجلمع، وال معرف  النسي  رج نا، هل(  "هل(  "  626626ت ت اإلمام ابن صدام  )اإلمام ابن صدام  )يقويف يقويف 
 ..  ((3))""فأخذو األصو    أنفسنافأخذو األصو    أنفسنا
صلح حبايف فال يصللللللح حبايف  شدي أو دكتور   اجلامع  عامل أو شلللللدي أو دكتور   اجلامع  يقم يقم   أمأم  --من الناحد  العلمد من الناحد  العلمد --فال ي --عامل أو 

د أًّيا كللانلل  مكللانتلله العلمدلل  ته العلم كان ن  م يث على هللذا احلللديللث   --أًّيا كا حلد هذا ا كبن اجلواري إذا أُْنِكْحوا ميرون كاابن اجلواري إذا أُْنِكْحوا ميرون ""أعي  أعي  --على 
ضردون يضاااردون  متها، ته ودرامللللتها، وال جيتهد    ع طرصه ورواًّيوال جيتهد    ع طرصه ورواًّي  --"" واملزامْي واملزامْيببابلكابلكي يقوم يقوم ال ال مث بعد ذلك مث بعد ذلك ته ودرا

ص د  ه  ألدل  الشلللرعد  من القرحم الكرو، والسلللن  النبوي  الصللل د  تتقارنقارنزز سن  النبوي  ال شرعد  من القرحم الكرو، وال الدال  على  رو املعا ف الدال  على  رو املعا ف   ه  ألدل  ال
 ..((4))؛ لل ديث؛ لل ديثوحالت اللهو واملومدقى إال ما كام من ضر  الدف   النكاح للنساءوحالت اللهو واملومدقى إال ما كام من ضر  الدف   النكاح للنساء

  --""يضردون ابلكب واملزامْييضردون ابلكب واملزامْي""    ح يثح يثأعي  أعي  --جيعله جيعله   أو بعضهأو بعضه  ل هذا كلهل هذا كلهصبل فعصبل فعمث هو مث هو 
متماع إىل املعا فدلدالا على جوا  االملللللللللللتماع إىل املعا ف مدقى، أواملوملللللللللللدقى، أ  دلدالا على جوا  اال عدم اإلنكار على من يقويف عدم اإلنكار على من يقويف حج  لحج  ل  ووواملو

 ..ذلكذلكجبوا  جبوا  
ص تهإذم مها أمرام ال بد منهما   ع طرأل احلديث ودرامللللللتها، مث بعد تقرير صلللللل ته متها، مث بعد تقرير  وهو وهو --  إذم مها أمرام ال بد منهما   ع طرأل احلديث ودرا

مدثب  الب ث عدمهما مللللللدثب  الب ث عدمه شر احلديث ينظر اجملتهد فدما يسللللللتنبط منه، أما املسللللللارع  إىل نشللللللر احلديث   --ما  سارع  إىل ن ستنبط منه، أما امل ينظر اجملتهد فدما ي
 هو ما يستنكره أهل العلى، وصد تقدم بعض كالمهى.هو ما يستنكره أهل العلى، وصد تقدم بعض كالمهى.فف  ،،وإذاعته صبل ذلكوإذاعته صبل ذلك

                                         
 .(212 /2اجلامع ألخالأل الراوي وحدا  السامع )ينظر  ( 1)
 ملرجع السابق.ا( 2)
 .(391 /2روض  الناظر وجن  املناظر )( 3)
 أيت خترجيه.مد( 4)
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  ما ينبغي أم يعلى  أم شبه  إيراد هذا احلديث والتشغدب به على القويفما ينبغي أم يعلى  أم شبه  إيراد هذا احلديث والتشغدب به على القويفلث  لث  األمر الثباألمر الثب
ص د  الثاب   ألدل  الصللللللل د   شبه   رو املعا ف، لدق بشلللللللبه  جديدة، وإرا هو ترديد لشلللللللبه    علىعلى  الثاب   ألدل  ال شبه  جديدة، وإرا هو ترديد ل  رو املعا ف، لدق ب
ل(هلللللل(  565565)ت )ت صد،  أوردها ابن القدسراين صد،  أوردها ابن القدسراين  ، مدعداا أم احلديث أخرجه مسلى   ص د ه، ، مدعداا أم احلديث أخرجه مسلى   ص د ه، ((1))ه

ل(هللللل(  533533وهو خطأ صطعاا، واتبعه النويري )ت وهو خطأ صطعاا، واتبعه النويري )ت  ، وصد توىل بعض العلماء احملققني الرد على ، وصد توىل بعض العلماء احملققني الرد على ((2))ه
 اهلى   أبناء الب ث.اهلى   أبناء الب ث.تلك الشبه  وبدام ضعفها، ومدأيت بعض أصو تلك الشبه  وبدام ضعفها، ومدأيت بعض أصو 

   الذي است لوا دهالذي است لوا ده  احل يثاحل يثرواايت رواايت 
مل ، وفدما يلي بداهنا أربع طرأل  واحدة موصللللللللللللللول ، وبالب  مرمللللللللللللللل ، وفدما يلي بداهنا من من ورد هذا احلديث ورد هذا احلديث  صول ، وبالب  مر أربع طرأل  واحدة مو

 تفصدالا تفصدالا 
 من طريقني  من طريقني  الرواًّيت املوصول  الرواًّيت املوصول  جاءت جاءت   وصدوصد    ةةاملوصولاملوصول  تترواايرواايالالأواًل  أواًل  

ملدمام بن باليف، حدبي جعفر، ملدمام بن باليف، حدبي جعفر، ، أخربو ، أخربو حيىي دن صبحل الُوَحبظيحيىي دن صبحل الُوَحبظيعن عن   الطريق األول الطريق األول 
ضي و عنهرضلللللللي و عنه--  عن أبده، عن جابرعن أبده، عن جابر ملى  طب صايف  "كام رملللللللويف و صللللللللى و علده ومللللللللى  طب   --ر صلى و علده و مويف و  صايف  "كام ر

وا ،روم  ا،  طللب خطبتني، فكللام اجلواري إذا أُن ك    ا، مث جيلق، مث يقوم فد طللب صللائمللا وا ،روم صللائمللا ا،  طب خطبتني، فكام اجلواري إذا أُن ك    ا، مث جيلق، مث يقوم فد طب صائما صائما
ضردون ابلكيضااااااردون ابلك شتد  فدشلللللللتد    ،، واملزامْي واملزامْيببي صلى و عالناه ويدعوم رملللللللويف و صللللللللى و ع  فد مويف و  ملى صائماا، لده ومللللللللى صائماا، الناه ويدعوم ر لده و

َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا. . .  األي وا إ لَدل  َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا. . .  األيفعاتبهى و فقايف  }َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفضلللللللللل  وا إ لَدل  ض    ]اجلمع     ]اجلمع   فعاتبهى و فقايف  }َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َف
1111]]""((3)).. 

وصدل  الطبل الذي له وصدل  الطبل الذي له ، ، لطبل ذو الرأمنيلطبل ذو الرأمللني      --بفت تنيبفت تني--  الَكرَب الَكرَب وصد فسر بعض اللغويني وصد فسللر بعض اللغويني 
 ..((5))ففه  لده  لد، وبعضهى فسر ، وبعضهى فسر ((4))وجه واحدوجه واحد

صوتف.لى تفساااْي الكب ابل و، واملزامْي  سااان الصاااوت سن ال سْي الكب ابل و، واملزامْي   ست ال م  ذ  ، ال يصااا  اسااات ال م  ذ  ((6))ف.لى تف ص  ا ، ال ي
   الطريق الطريق 

                                         
 (.72لسماع )ص  أخرجه ابن القدسراين   ا( 1)
 (.146 /4اي  األر  للنويري )هن( 2)
(، والط اوي   أحكام 388 /23(، والطربي   التفسري )2753خرجه أبو عوان    املست رل )أ( 3)

 (.72(، وابن القدسراين   السماع )ص  1490(، و  مشكل األاثر )234)القرحم 
 .(143 /4) البن األبري النهاي    غريب احلديث واألبر( 4)
 (.13 /4ينظر  امل صص البن مدده ) (5)
 دأيت توجده ذلك.م( 6)
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ملدمام بن أيب أويق، صايف  حدبي ملللللللللللدمام بن أيب أويق، صايف  حدبي ، صايف  حدبنا ، صايف  حدبنا عن علي دن م.ب عن علي دن م.ب   الطريق الثبنية الطريق الثبنية 
ملى " أيب، عن جعفر بن لمد، عن أبده، عن جابر بن عبد و، أم النيب صلللللللللى و علده وملللللللللى "  صلى و علده و أيب، عن جعفر بن لمد، عن أبده، عن جابر بن عبد و، أم النيب 

س  فإذا كبن نكبح ل.ب أهله ومروا ابللهو على املسااا  كام  طب الناه يوم اجلمع ، كام  طب الناه يوم اجلمع ،  ، وإذا ، وإذا فإذا كبن نكبح ل.ب أهله ومروا ابللهو على امل
رصد، وكام رصد، وكام غغطريق الطريق ال  ا بفناء    املسجد الذي يليا بفناء    املسجد الذي يلين يف البط اء خل ، وكان  البط اء جملسا ن يف البط اء خل ، وكان  البط اء جملسا 

ضااألعرا  إذا جلبوا اخلدلل، واإلبلل، والغنى، وبضللللللللللللللا ع األعرا  ن لوا البط اء، ف ذا مسع ذلك ع األعرا  ن لوا البط لاء، فل ذا مسع ذللك ئئاألعرا  إذا جلبوا اخلدل، واإلبل، والغنى، وب
--ا، فعاتب و ا، فعاتب و بعض من يقعد لل طب  الي   يوم اجلمع  صاموا للهو والتجارة، وتركوه صائما بعض من يقعد لل طب  الي   يوم اجلمع  صاموا للهو والتجارة، وتركوه صائما 

َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماااملؤمنني لنبده، فقايف   كتابه  }َوإ َذا رََأو ا   َارَةا أَ املؤمنني لنبده، فقايف   كتابه  }َوإ َذا رََأو ا   َارَةا أَ   --ع  وجلع  وجل َها َوتَلرَُكوَا صَائ مااو  هَل واا انل َفض وا إ لَدل      و  هَل واا انل َفض وا إ لَدل 
 ..((1))األي األي 

 وهذ  الطريق كمب ترى ليس فيهب الكب واملزامْي، فال يص  است ال م  ب وهذ  الطريق كمب ترى ليس فيهب الكب واملزامْي، فال يص  است ال م  ب 
صادأل عن أبده لمد عن جعفر الصلللادأل عن أبده لمد   مرمل مرملللل   طرألطرأل  بالثبالث  ديثديثه احله احلهلذهلذ    ةةاملرسلاملرساال  تترواايرواايالال عن جعفر ال

 بن علي الباصر بن علي الباصر 
ملدمام بن باليف عن جعفر عن عن مللللللللللللدمام بن باليف عن جعفر عن   ويسويسأُ أُ يب يب أأمسبعيل دن مسبعيل دن عن إعن إاألوىل  األوىل  الطريق الطريق  بده بده أأعن 

صلي و علده وملى  طب صائما كام رملللويف و صللللي و علده ومللللى  طب صائما   "  "صايفصايف   ،،اامث يقوم فد طب صائما مث يقوم فد طب صائما   ،،مث جيلقمث جيلق  ،،ااكام رمويف و 
شتد  فدشللللللللللللللتد    ،،ضردن ابلكب واملزامْيضاااااااااااردن ابلكب واملزامْيييم م ر ر فكام اجلواري اذا نك ن مر فكام اجلواري اذا نك ن مر   ،، طب خطبتني طب خطبتني الناه الناه   فد

ملىوم النيب صلللللللللللللي و علده وملللللللللللللىعُ عُ ويدَ ويدَ   ،،الدهىالدهى صلي و علده و َوإ َذا رََأو ا َوإ َذا رََأو ا }}صايف  صايف    ؛؛فعاتبهى و على ذلكفعاتبهى و على ذلك    صايفصايف  ،،وم النيب 
َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا ُصل  َما ع ن َد ا    َخري   م نَ  وا إ لَدل  َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا ُصل  َما ع ن َد ا    َخري   م نَ   َارَةا َأو  هَل واا انل َفضللللللللل  وا إ لَدل  ض  ُ َخري ُ   َارَةا َأو  هَل واا انل َف و  َوم َن الت  َجارَة  َوا   ُ َخري ُ  الل ه  و  َوم َن الت  َجارَة  َوا    الل ه 

 ..((2)) " "الر ا  ص نيَ الر ا  ص نيَ 
كام الناه إذا كام الناه إذا عن جعفر بن لمد عن أبده صايف   عن جعفر بن لمد عن أبده صايف   الثبنية  عن محي  دن األسود الثبنية  عن محي  دن األسااود الطريق الطريق 

ملى  طب رأوا  ارة وهى صريب من السلللللوأل خرجوا إلدها وتركوا رملللللويف و صللللللى و علده ومللللللى  طب  صلى و علده و مويف و  سوأل خرجوا إلدها وتركوا ر رأوا  ارة وهى صريب من ال
صار إذا كام فدها عره فكان  األنصلللللللللللار إذا كام فدها عره   ،،ااصائما صائما  ضردون دهيهوون ابلكب يضاااااااااردون دهفكان  األن   ،،ف رل الناه إلدهف رل الناه إلده  ،،يهوون ابلكب ي

َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا }}فغضب و ع  وجل لرموله صلى و علده وملى من ذلك وعاتبهى  فغضللب و ع  وجل لرمللوله صلللى و علده وملللى من ذلك وعاتبهى  
َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا َها َوتَلرَُكوَا صَائ مااانل َفض وا إ لَدل   ..((3))األنصار"األنصار"عله عله واللهو ما تفواللهو ما تف  ،،يت من السوأليت من السوألأيأي  لتجارة بعض مالتجارة بعض ما    انل َفض وا إ لَدل 

                                         
 (.235خرجه الط اوي   أحكام القرحم )أ( 1)
 (.366القرحم )خرجه اجلهضمي   أحكام أ( 2)
 (.367خرجه اجلهضمي   أحكام القرحم )أ( 3)
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ومل يذكر ومل يذكر   ،،فقد اصتصرت على لفظ "الكرب"فقد اصتصرت على لفظ "الكرب"اختالف   بعض ألفاظها؛ اختالف   بعض ألفاظها؛   طريقطريقو  هذه الو  هذه ال
، وعلده فدمكن ، وعلده فدمكن ((1))أنه الدفأنه الدفالي ذكرها العلماء  الي ذكرها العلماء  معاين الكرب معاين الكرب  ل   ل  من من فدها لفظ "امل امري"، و فدها لفظ "امل امري"، و 

 رو املعا ف  رو املعا ف الذي اتفق  علده املذاهب الفقهد ، وهو الذي اتفق  علده املذاهب الفقهد ، وهو دلدالا للقويف دلدالا للقويف   عدعدوتوت  ،،طريقطريقإخرال هذه الإخرال هذه ال
 ..((2))عند بعضهىعند بعضهى  وحالت اللهو إال الدف   النكاح والولدم وحالت اللهو إال الدف   النكاح والولدم 

ثة  عن الثاابلثااة  عن الطريق الطريق  ثبل صايف  صلللايف  حلللدبي جعفر بن لملللد عن أبدللله صلللايف    إدراهيم دن حمم إدراهيم دن حمماا ال ده  مد عن أب حدبي جعفر بن ل صايف  
وكام هلى موأل يقايف هلا البط اء، وكام هلى مللوأل يقايف هلا البط اء،   ،،كام رمويف و صلى و علده وملى  طب يوم اجلمع كام رمللويف و صلللى و علده وملللى  طب يوم اجلمع »»

ملدى جيلبوم إلدها اخلدل و كان  بنو مللللدى جيلبوم إلدها اخلدل و  سمناإلبل والغنى والسلللمنكان  بنو  وتركوا وتركوا   ،،فقدموا ف رل إلدهى الناهفقدموا ف رل إلدهى الناه  ،،اإلبل والغنى وال
فعريهى فعريهى   ضردوا ابلكبضردوا ابلكبوكام هلى هلو إذا ت ول أحد من األنصار وكام هلى هلو إذا ت ول أحد من األنصار   ،،رمويف و صلى و علده وملىرمويف و صلى و علده وملى

َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا  }  }و بذلك فقايفو بذلك فقايف َها َوتَلرَُكوَا صَائ مااَوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفض وا إ لَدل   ..((3))""  َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفض وا إ لَدل 
  الطريق صبلها، فتكوم خارج  عن لل الن اع،   الطريق صبلهلا، فتكوم خلارجل  عن للل الن اع، تقدم ذكره تقلدم ذكره الطريق ما الطريق ملا   ويقايف   هذهويقلايف   هلذه

 حالت اللهو واملعا ف.حالت اللهو واملعا ف.حرم  حرم    علىعلى  ومتفق  مع األدل  الص د  ومتفق  مع األدل  الص د  
شبهتهى حبل املعا ف ما ،كن أم يفددهى   تقوي  شللللللللللللللبهتهى حبل املعا ف   إمإم  خنلص من ذلك خنلص من ذلك        ييوهوه--ما ،كن أم يفددهى   تقوي  

 روايتام  روايتام  تلك الرواًّيت  تلك الرواًّيت  من من   --  الفقرات األتد   الفقرات األتد   كما مدأيت بدانهكما مدأيت بدانه      ضعدفضعدف  ااحقدقتهحقدقته
   ..حيىي بن صاحل الُوَحاظيحيىي بن صاحل الُوَحاظي  والي تفرد بوصلهاوالي تفرد بوصلها  الرواي  املوصول ،الرواي  املوصول ،األوىل  األوىل  
مل رواي  إمساعدل بن أويق املرمللللللل والثاند   والثاند    شفكبن يفيشااااافكبن يفكال الروايتني كال الروايتني إذ  إذ    ؛؛رواي  إمساعدل بن أويق املر ضر  ذكر الضااااار    ي ذكر ال
 ..ابلكب واملزامْيابلكب واملزامْي

   هذا احل يث   هذا احل يث الرد على من صحَّ الرد على من صحَّ 
 اعتمدوا   تص د هى هلذا احلديث على أمرين  اعتمدوا   تص د هى هلذا احلديث على أمرين  صد صد 

 ..تص دح هذا احلديث بناء على أم أ  عوان  رواه   مست رجهتص دح هذا احلديث بناء على أم أ  عوان  رواه   مست رجه  األول األول األمر األمر 

                                         
 (.13 /4ينظر  امل صص البن مدده ) (1)
، وهذا رابطها  "األئم  األربع و  السلم أحكام املعا ف عند  رير"ينظر تفصدل ذلك    ( 2)

https://salafcenter.org/3002/ . 
 .(229 /1األم )أخرجه الشافعي   ( 3)

https://salafcenter.org/3002/
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هذا احلديث ما  اده أبو هذا احلديث ما  اده أبو ص دح؛ ف م ص دح؛ ف م غري غري   التص دح  ذه العل التص دح  ذه العل أم هذا أم هذا   واجلوا  عنه واجلوا  عنه 
سلى عوان  على صللل دح مسللللى، وصد حكى احلفااي أبم  ًّيداته على صللل دح مسللللى  ص دح م سلى، وصد حكى احلفااي أبم  ًّيداته على  ص دح م أحاديث أحاديث ها ها منمنعوان  على 

 وإلدك بعض أصوايف العلماء   بدام هذا وإلدك بعض أصوايف العلماء   بدام هذا ؛ ؛   ضعدفضعدف  ووأأ    حسنحسن ، و  بعضها  ، و  بعضها ص د ص د 
ل(  هللللل(    852852)ت )ت احلافظ ابن حجر احلافظ ابن حجر صايف صايف يقويف يقويف  وإم مساه بعضهى وإم مساه بعضهى --كتا  أيب عوان  كتا  أيب عوان  ألم  ألم  ""ه
ف م له فده أحاديث كثرية مستقل    أبناء األبوا ، نبه هو على كثري ف م له فده أحاديث كثرية مستقل    أبناء األبوا ، نبه هو على كثري   --ا على مسلىا على مسلىمست رجا مست رجا 
 ..((1))""واملوقووواملوقوو  ويوج  فيهب الصحي  واحلسن والض.يف أيًضبويوج  فيهب الصحي  واحلسن والض.يف أيًضبمنها، منها، 

شدي املعلمي الشلللللللدي املعلمي ويقويف ويقويف  ل(  هللللللللللللللللللللل(    13861386)ت )ت الدماين الدماين ال   ببزاد أدو عوانة ح يثً زاد أدو عوانة ح يثً ومع ذلك ومع ذلك ""ه
صحتهب لن حيكم هو دصاااااااااحتهض.يفً ضااااااااا.يفً  سمى كتابه را يسلللللللللللمى كتابه   فف  ؛؛ب لن حيكم هو د ست رل على ألنه مسلللللللللللت رل على   ؛؛««ااص د ا صللللللللللل د ا »»را ي ألنه م

 ..  ((2))""وألنه معظى أحاديثه وهي مست رج  الص احوألنه معظى أحاديثه وهي مست رج  الص اح  ،،««الص دحالص دح»»
ل(  "هللللللللللللللل(  "  316316صويف الطربي )ت صويف الطربي )ت   األمر الثبين األمر الثبين  والذي هو أوىل  لصوا    ذلك اخلرب والذي هو أوىل  لصوا    ذلك اخلرب ه

 ..  ((3))""ألنه صد أدرا أمر القوم ومشاهدهىألنه صد أدرا أمر القوم ومشاهدهى  ؛؛الذي رويناه عن جابرالذي رويناه عن جابر
     من وجهنيمن وجهني  واجلوا  عنهواجلوا  عنه
صويب لرواي  جابر أم صويف الطربي لدق تصللل د اا لل ديث، وإرا هو تصلللويب لرواي  جابر   الوجه األول الوجه األول  ص د اا لل ديث، وإرا هو ت أم صويف الطربي لدق ت

صطالح  االصللللللللللللللطالح  يقابلهيقلابللههو ما هو ملا ص دح" و صلللللللللللللل دح" و "هذا "هلذا صوهلى  صوهلى  على غريها، وفرأل كبري بني على غريهلا، وفرأل كبري بني  هذا هلذا   "  "  اال
ص دح التصللللللللللللل دح ؛ ف م ؛ ف م خطأ"خطأ"هذا هذا ""    صوهلىصوهلى  يقابلهيقابلههو ما هو ما صوا " و صلللللللللللللوا " و هذا هذا ضعدم"، وصوهلى  "ضلللللللللللللعدم"، وصوهلى  " أو أو الت

ضعدم التضللللللللعدم  متعمايف احملدبني   اوهو امللللللللتعمايف احملدبني   ا، ، يكوم للرواي يكوم للرواي الت صويب التصللللللللويب حلكى على األحاديث، أما حلكى على األحاديث، أما وهو ا الت
 ..واالجتهادواالجتهاد  رأيرأيالال  ووأأدراي  دراي  لللليكوم يكوم والت طئ  ف نه والت طئ  ف نه 

صوا "حيتمل صويف اإلمام الطربي  "أوىل  لصللللللللللللوا "    ودنبء عليهودنبء عليه صويبه أراد تصللللللللللللويبه أنه أنه   حيتمل صويف اإلمام الطربي  "أوىل  ل من جه  من جه  أراد ت
 ال من جه  احلكى على احلديث.ال من جه  احلكى على احلديث.الدراي  الدراي  

ثبين الوجااه الثاابين  ل  ال يسللللللللللللللتبعللد أم يقللايف  صويف اإلمللام الطربي موافق للقويف املؤيللد  ألدللل    الوجه ال قايف  صويف اإلمام الطربي موافق للقويف املؤيد  ألد عد أم ي ستب ال ي
   --أعي  حرم  املعا ف وحالت اللهوأعي  حرم  املعا ف وحالت اللهو--الص د   من الكتا  والسن  الص د   من الكتا  والسن  

 ذكر تفسريين  ذكر تفسريين    الطربيالطربي  أمأموبدام ذلك  وبدام ذلك  
                                         

 (.292 - 291 /1)لنك  على ابن الصالح البن حجر ا( 1)
 .(676 /2التنكدل زا   أتندب الكوبري من األ طدل )( 2)
 (.389 /23سري الطربي )تف( 3)
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   وهو أم اللهو كام كرباا وم امري.وهو أم اللهو كام كرباا وم امري.  رواي  جابر،رواي  جابر،    أحدمهاأحدمها
، وصد أمنده عن جما    اللهواللهو  أمأم    ثاينثاينوالوال ، وصد أمنده عن جماكام طبالا  هد من صوله.هد من صوله.كام طبالا
 هنا وجهي نظر لبدام مراد الطربي بقوله  "أوىل  لصوا " هنا وجهي نظر لبدام مراد الطربي بقوله  "أوىل  لصوا " و و 

سريين التفسللللريين الرأي األويف  أم الرأي األويف  أم  سري الكرب أبنه الطبللى تفسللللري الكرب أبنه الطبلمتقار م، وهذا عمتقار م، وهذا عالتف ، فتكوم رواي  ، فتكوم رواي  لى تف
   جابر موافق    بعضها تفسري جماهد.جابر موافق    بعضها تفسري جماهد.

سريينالتفسللللللللللريين  أمأموالرأي األخر  والرأي األخر   سري على تفسللللللللللري خمتلفام؛ بناء خمتلفام؛ بناء   التف وهو معىن وهو معىن ، ، الدفالدفأبنه أبنه الكرب الكرب على تف
سري ، وتفسللللري ((1))ص دح صايف به بعض اللغوينيصلللل دح صايف به بعض اللغويني صوت؛ ولدق حسللللن الصللللوت؛ ولدق امل امري أبنه امل امري أبنه ، وتف سن ال سري هذا التفسللللري ح هذا التف

شعري فقد صايف النيب صلللللى و علده وملللللى أليب مومللللى األشللللعري ببعدد؛ ببعدد؛  صلى و علده وملى أليب مومى األ ًَّي َأَ  ًَّي َأَ  »»    --رضي و عنهرضللللي و عنه--فقد صايف النيب 
   ..((2))««ُموَمى َلَقد  أُوت دَ  م   َماراا م ن  َم َام ري  حيف  َداُودَ ُموَمى َلَقد  أُوت دَ  م   َماراا م ن  َم َام ري  حيف  َداُودَ 

صندع والظللاهر من صللللللللللللللندع  ثاينالثللاين  الرأيالرأيأنه أراد أنله أراد الطربي الطربي والظاهر من  حيكي خالفاا   حيكي خالفلاا   إذ إنه إذ إنله دوم األويف؛ دوم األويف؛   ال
  --اللذين مها الدف وحسن الصوتاللذين مها الدف وحسلن الصلوت--  تفسري اللهو، ففي التفسري األويف يفسره  لكرب وامل امريتفسلري اللهو، ففي التفسلري األويف يفسلره  لكرب وامل امري

سري األخر الذي وهذا التفسللللللللللللللري  الم التفسللللللللللللللري األخر الذي  سري  الم التف سريفسللللللللللللللروهذا التف وهو  ذا يوافق األدل  وهو  ذا يوافق األدل     لطبل، لطبل،  اللهواللهو  يف
     اللهو.اللهو.الص د   على  رو املعا ف وحالت الص د   على  رو املعا ف وحالت 
 منبقشة احل يث رواية ودراية منبقشة احل يث رواية ودراية 

ملى، هذا احلديث ال يثب  عن النيب صللللللللى و علده ومللللللللى،  صلى و علده و   هوهومن جهي الرواي  والدراي ، فمن جهي الرواي  والدراي ، فهذا احلديث ال يثب  عن النيب 
ص تهمللللللمنا جدالا بصللللل تهإذا إذا --عتمد علده عتمد علده ال يُ ال يُ أنه أنه كما كما من عدة وجوه،  من عدة وجوه،  مردود مردود ضعدم ضلللللعدم   حديثحديث   --ملمنا جدالا ب

ص دح لذا أعرض أصللللللللل ا  الصللللللللل دح  ص ا  ال ملى وغريمهاالب اري ومللللللللللى وغريمها--لذا أعرض أ عن روايته، ومل  رجه أحد من عن روايته، ومل  رجه أحد من   --الب اري و
سنده، وصد تقدم ذكر من خرجه، فال داعي للتكرارأصللللل ا  السلللللنن وال اإلمام أمحد   مسلللللنده، وصد تقدم ذكر من خرجه، فال داعي للتكرار سنن وال اإلمام أمحد   م ص ا  ال ، ، أ

متداليف هذا مع شلللللللدة خمالف  لصدل  الصللللللل د   الثابت     رو املعا ف، و  هذا إ ايف لالملللللللتداليف  ص د   الثابت     رو املعا ف، و  هذا إ ايف لال شدة خمالف  لصدل  ال هذا مع 
    لتفصدل لتفصدل  مرتباامرتباا  --رواي  ودراي رواي  ودراي --ضعفه ضعفه   يلي بداميلي بدام  فدمافدماو و   على تضعدفه ورده،على تضعدفه ورده،

   ه وجهبنه وجهبنفيفي، و ، و ض.ف احل يث من جهة الروايةض.ف احل يث من جهة الروايةأواًل  أواًل  
صاحل الوُ حيىي بن صلللللللللللللللاحل الوُ ما تفرد به ملا تفرد بله أم هذا احلديث أم هلذا احللديلث   الوجه األول الوجه األول  عن عن رواه رواه قد قلد فف، ، حاظيحلاظيحيىي بن 
صوالا موصلللللللللللللوالا   مل يروهمل يروهو و ملدمام بن باليف، مللللللللللللللدمام بن باليف،  ري حيىي ري حيىي غغ  --مع كثرة تالمذته الثقاتمع كثرة تالمذته الثقات--  ملدماممللللللللللللللدمام  عنعن  مو

                                         
 (.13 /4ينظر  امل صص البن مدده ) (1)
 ( من حديث أيب مومى رضي و عنه.793(، ومسلى )5048خرجه الب اري )أ( 2)
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، وصايف الذهيب ، وصايف الذهيب ((1))""لدق  حلافظ عندهىلدق  حلافظ عندهى""    صايف فدهصايف فده  أمحدأمحد  احلاكى أ احلاكى أ وهو بق  إال أم وهو بق  إال أم ، ، الوحاظيالوحاظي
ل(  "هلللللل(  "  538538)ت )ت  ومن وبقه  ابن عدي، ومن وبقه  ابن عدي، ، وصايف أيضاا  "، وصايف أيضاا  "((2))""مشهور بق  تكلى فده لتجهى فدهمشهور بق  تكلى فده لتجهى فدهه

م األ الشللللللدي أبو إملللللل األ ما أفاده ما أفاده ، و ، و ((3))""وابن حبام وغم ه بعض األئم  لبدع  فده ال لعدم إتقاموابن حبام وغم ه بعض األئم  لبدع  فده ال لعدم إتقام شدي أبو إ ال
له  بني حللاللله  احلويياحلويي حا قايففقللايف    بني  دحيىي الوحللاظي فدلل  "  "ف قايف من ص  مقللايف من ص    ههحيىي الوحاظي ف ظهبللل حفظللهم هذا هللذا ، ومن كام ، ومن كللام ((4))""بل حف
ملم  األمثل  على هذا  محاد بن ملللللللللللللم    أصر أصر   ال حيتمل تفرده؛ ومنال حيتمل تفرده؛ ومن  ، ف نه ، ف نه حالهحاله صد صد ف نه بق  لكنه ف نه بق  لكنه األمثل  على هذا  محاد بن 

 اإلمام مسلى مع تفرداته  اإلمام مسلى مع تفرداته  به به تعامل تعامل ولدعترب زا ولدعترب زا ماء حفظه   حخره، ماء حفظه   حخره، 
ل(  هلللللل(    595595يقويف احلافظ ابن رجب )ت يقويف احلافظ ابن رجب )ت  فقد خرل مسلى   ص د ه حلماد بن ملم  فقد خرل مسلى   ص د ه حلماد بن ملم  ه

صاري، ومل  رل حديثه عن عن أيو  وصتادة وداود بن أيب هند واجلريري وحيىي بن ملللعدد األنصلللاري، ومل  رل حديثه عن  معدد األن عن أيو  وصتادة وداود بن أيب هند واجلريري وحيىي بن 
نار، عمرو بن دينلللار،  قبت، ولكن إمنااب جرح حاا يثااه عن همالء فيمااب هد.ااه عليااه تْي  من الثقاابت، عمرو بن دي يه تْي  من الث .ه عل مب هد ثه عن همالء في ح ي منب جرح  ولكن إ

     ((5))""ب تفرد ده عنهب تفرد ده عنهقو  عليه، َل خيرح له عن أح  منهم شيئً قو  عليه، َل خيرح له عن أح  منهم شيئً ووافوواف
ماله؛ فقد اختلم   وصلللللللللللله وإرملللللللللللاله؛ فقد صد صد أم احلديث أم احلديث   الوجه الثبين الوجه الثبين  صله وإر صاحل رواه حيىي بن صلللللللللللاحل اختلم   و رواه حيىي بن 

، ورواه غريه ، ورواه غريه ((6))حاظي عن ملدمام بن باليف عن جعفر بن لمد عن أبده عن جابر موصوالا حاظي عن ملدمام بن باليف عن جعفر بن لمد عن أبده عن جابر موصوالا الوُ الوُ 
دل بن أيب أويقإمسللاعدللل بن أيب أويق–– مساع دد بن ، ومُحدللد بن إ مود،األمللللللللللللللود،، ومُح دهعن جعفر عن أبدلله  ((7))--وإبراهدى بن لمدوإبراهدى بن لمللد  األ   عن جعفر عن أب

 ، ، مرمللالا لهلللللللللللللللل  385385ت ت صويف الدارصطي )صويف الدارصطي )  الرواي  املرمل الرواي  املرمللل يرجح يرجح وما وما مرمالا مئل عن حديث مللئل عن حديث عندما عندما --( ( ه
ا يوم اجلمع  خطبتني ا يوم اجلمع  خطبتني لمد بن علي عن جابر عن النيب صلى و علده وملى  كام  طب صائما لمد بن علي عن جابر عن النيب صلى و علده وملى  كام  طب صائما 

ملدمام بن باليف، عن فرواه ملللللللللللللدمام بن باليف، عن   نه؛نه؛فقايف  يرويه جعفر بن لمد، واختلم عفقايف  يرويه جعفر بن لمد، واختلم ع  --((8))جيلق بدنهماجيلق بدنهما فرواه 

                                         
 .(380 /31)للم ي  هتذيب الكمايف   أمساء الرجايفينظر  ( 1)
 .(737 /2املغي   الضعفاء )( 2)
 .(455 /10مري أعالم النبالء )( 3)
 (.424 /2ذيف اإلحسام )ب( 4)
 .(783 /2شرح علل الرتمذي )( 5)
 هي الرواي  الي ذكرهتا   نص احلديث.و ( 6)
 قدم ختريج هذه الرواًّيت.ت( 7)
 هذا ج ء من رواي  أيب عوان .و ( 8)
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جابرجعفر بن لملللد، عن أبدللله، عن جلللابر ده، عن  مد، عن أب لك بن أنقوخلللالفللله ملللاللللك بن أنق، ، جعفر بن ل ما فه  ده رواه عن جعفر، عن أبدللله     وخال رواه عن جعفر، عن أب
 ..((2))""، واملرمل أشبه، واملرمل أشبه((1))مرمالا مرمالا 

 اثنًيب  ض.ف احل يث من جهة ال راية  اثنًيب  ض.ف احل يث من جهة ال راية  
وا وجوه متعددة، ففي بعض ألفاظه  "وجوه متعددة، ففي بعض ألفاظه  "  منمنهذا احلديث هذا احلديث صد جاء صد جاء  وا فكام اجلواري إذا أُن ك    فكام اجلواري إذا أُن ك   

   ..((3))وهذ  رواية حيىي دن صبحل الوحبظيوهذ  رواية حيىي دن صبحل الوحبظي  ،،"" وامل امري وامل امريرَب رَب ،روم يضربوم  لكَ ،روم يضربوم  لكَ 
وهذ  رواية علي وهذ  رواية علي   ،،""ف ذا كام نكاح لعب أهله ومروا  للهو على املسجدف ذا كام نكاح لعب أهله ومروا  للهو على املسللجدو  بعضها  "و  بعضللها  "

   ...ب .ب دن مَ دن مَ 
ناع الرتجدح بال مرج   ومن املقرر   على األصللللللللللللللويف  امتنللللاع الرتجدح بال مرج    صويف  امت فاايفرتجدح بعض ألفللللااي، ، ((4))ححومن املقرر   على األ   فرتجدح بعض أل

ضها لى بعضللللها الرواًّيت عالرواًّيت ع ، ، ، فكدم يعتمد على اللفظ األويف دوم الثاين، فكدم يعتمد على اللفظ األويف دوم الثاينمردودمردود  ،،بغري حج بغري حج   األخراألخرلى بع
   ..؟!؟!""ويقايف  "هذا إمناد ص دحويقايف  "هذا إمناد ص دح

ثبينعلى أن األقر  هو ترجي  اللفظ الثاابين بدأعي  روايلل  علي بن معبللد--  على أن األقر  هو ترجي  اللفظ ال ي  علي بن مع على اللفظ على اللفظ   --أعي  روا
 األمور األتد  األمور األتد  ذلك   ذلك   بدام بدام و و   --أعي  رواي  حيىي بن صاحل الوحاظيأعي  رواي  حيىي بن صاحل الوحاظي--  األويفاألويف

شدي أبو الشلللللللللللللدي أبو من فوائد من فوائد و و أم علي بن معبد الرصي أوبق من حيىي الوحاظي؛ أم علي بن معبد الرصي أوبق من حيىي الوحاظي؛ األمر األول  األمر األول   ال
م األ احلويي  "وحيىي الُوحاظي فده مقايف من ص  إمللل األ احلويي  "وحيىي الُوحاظي فده مقايف من ص   ، ، ي  ي  ص   ص   عبد الر  عبد الر  بن مَ بن مَ   علي  علي  بل حفظه، وصد خالفه بل حفظه، وصد خالفه إ

 . . ((5))ه"ه"أوبق منأوبق منوهو وهو 
له ومروا له ومروا ف ذا كام نكاح لعب أهف ذا كام نكاح لعب أه""ولفظها  ولفظها  --رواي  علي بن معبد رواي  علي بن معبد موافق  موافق  األمر الثبين  األمر الثبين  
سجد للهو على املسللللللجد ضر   لكرب وامل امري، ولدق فدها الضللللللر   لكرب وامل امري"" للهو على امل ص د   لآلًّيت واألحاديث الصلللللل د     --، ولدق فدها ال لآلًّيت واألحاديث ال

رَت ي هَل َو ؛ كما   صوله تعاىل  ؛ كما   صوله تعاىل  الدال  على حرم  املعا ف وحالت اللهوالدال  على حرم  املعا ف وحالت اللهو رَت ي هَل َو }َوم َن الن اه  َمن  َيشلللللللللللللل  ش  }َوم َن الن اه  َمن  َي
َذَها  ب دل  ا    ب َغري   ع ل ى  َويَلت    ل  َعن  ملللللللللللَ َد يث  ل ُدضللللللللللل  َذَها احل  ب دل  ا    ب َغري   ع ل ى  َويَلت    مَ ل  َعن   ض  َد يث  ل ُد ُهُ واا أُولَئ َك هَلُى  َعَذا   ُمه ني   ]لقمام  ُهُ واا أُولَئ َك هَلُى  َعَذا   ُمه ني   ]لقمام  احل 

                                         
 مقتصر ا على هذا اجل ء من احلديث فقط. عبد الباصي(- 112 /1)مالك   املوطأ أخرجه ( 1)
 .(327 /13) للدارصطي النبوي العلل الواردة   األحاديث ( 2)
 لل الب ث. تقدم خترجيها، وهي نص احلديث( 3)
(، وشرح خمصر الروض  151 /3(، والفروأل للقرا  )195 /2نظر  الت صدل من احملصويف لصرموي )ي( 4)
 (.635 /2للطو  )

 (.424 /2  بذيف اإلحسام )( 5)
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َتِحلُّوَن احِلَر َواحلَرِيَر، َوامَْمَر ، وصوله صلى و علده وملى  ، وصوله صلللى و علده وملللى  [[66 ْسَتِحلُّوَن احِلَر َواحلَرِيَر، َوامَْمَر "لََيُكوَننَّ ِمْن ُأمَِِّت َأقْاَواٌم، َيسااْ "لََيُكوَننَّ ِمْن ُأمَِِّت َأقْاَواٌم، َي
برَِحةٍ  َسبرَِحةٍ َواملََ.بِزَو، َولَيَاْنزَِلنَّ َأقْاَواٌم ِإىَل َجْنِب َعَلٍم، يَاُروُح َعَلْيِهْم ِدساااااَ يَاْ.ِِن الَفِقَْي يَاْ.ِِن الَفِقَْي   -- َ ُْم، َيَْتِيِهْم  َ ُْم، َيَْتِيِهْم َواملََ.بِزَو، َولَيَاْنزَِلنَّ َأقْاَواٌم ِإىَل َجْنِب َعَلٍم، يَاُروُح َعَلْيِهْم ِد

ُ   َجرِيَن ِقَرَدً    -- ُع الَ.َلَم، َومَيْسااااااااااَ ُ، َوَيضااااااااااَ َنب َتً ا، فَايُابَايِ تُاُهُم اَّللَّ ُ   َجرِيَن ِقَرَدً  حِلَبَجٍة فَايَاُقولُوَن  اْرِجْع ِإلَياْ سَ ُع الَ.َلَم، َومَيْ ضَ ُ، َوَي َنب َتً ا، فَايُابَايِ تُاُهُم اَّللَّ حِلَبَجٍة فَايَاُقولُوَن  اْرِجْع ِإلَياْ
شك أم الرواي  شلللللللك أم الرواي  ، وال ، وال ((2))واحلر  الفرل، واملعا ف  حالت املالهيواحلر  الفرل، واملعا ف  حالت املالهي    ((1))َوَجَنبزِيَر ِإىَل يَاْوِم الِقَيبَمِة"َوَجَنبزِيَر ِإىَل يَاْوِم الِقَيبَمِة"

 املوافق  لصدل  الص د   مقدم  على ما  الفها، كما هو مقرر   على األصويف.املوافق  لصدل  الص د   مقدم  على ما  الفها، كما هو مقرر   على األصويف.
  دصحة احل يث  دصحة احل يث على التسليم ج اًل على التسليم ج اًل اثلثًب  اثلثًب  

  أبم نسعى   أبم نسعى لقاعدة األصولد لقاعدة األصولد ااإعمايف إعمايف احلديث، ف نه ينبغي علدنا احلديث، ف نه ينبغي علدنا ا جدالا بص   ا جدالا بص   إذا ملمنإذا ملمن
ضني؛ ف نه اجلمع بني الدلدلني املتعارضللللللللللللللني؛ ف نه   أوالا إلجياد وجه من وجوه اجلمع بدنهما، ف ذا مل ،كنأوالا إلجياد وجه من وجوه اجلمع بدنهما، ف ذا مل ،كن اجلمع بني الدلدلني املتعار

   ..يصار إىل النسي إذا على التاريي، وإال فدصار إىل الرتجدحيصار إىل النسي إذا على التاريي، وإال فدصار إىل الرتجدح
ضي القاضللللي يقويف يقويف   هذا   هذا و و  ل(  "هلللللللللللللللللل(  "  353353أبو الولدد الباجي )ت أبو الولدد الباجي )ت القا إذا تعارض لفظام على إذا تعارض لفظام على ه

سي املتقد  م  ملتأخر، وإ م جهل ذلك وجه ال ،كن اجلمع بدنهما، ف  م ُعل َى التاريي فدهما نسللللللللللللللي املتقد  م  ملتأخر، وإ م جهل ذلك  وجه ال ،كن اجلمع بدنهما، ف  م ُعل َى التاريي فدهما ن
ف  م أمكن ر   ترجدح أحللدمهللا على األخر، بوجلله من وجوه الرتجدح الي أتيت بعللد هللذا، فلل  م أمكن نظنظ عد هذا،  ر   ترجدح أحدمها على األخر، بوجه من وجوه الرتجدح الي أتيت ب

 وتطبدق ذلك على هذا احلديث   حالتني وتطبدق ذلك على هذا احلديث   حالتني   ..((3))…"…"ذلك وجب املصري إىل ما يرج حذلك وجب املصري إىل ما يرج ح
     حل يث ودني األدلة على حترمي امل.بزوحل يث ودني األدلة على حترمي امل.بزوااهذا هذا اجلمع دني اجلمع دني احلبلة األوىل  احلبلة األوىل  

سن  واإل اعمن الكتا  والسللللللللللللن  واإل اع--واألدل  املتكابرة واألدل  املتكابرة ،كن اجلمع بني هذا احلديث، ،كن اجلمع بني هذا احلديث،  على على   --من الكتا  وال
   ، وطريق  ذلك ، وطريق  ذلك  رو املعا ف رو املعا ف

سر كلم  أم تفسلللللللللر كلم   سري تفسلللللللللري الاللدق هذا لدق هذا  لدف، و  لدف، و   --  هذا احلديث  هذا احلديثالواردة الواردة ––الَكرَب الَكرَب أم تف ؛ ؛ بعددبعددببتف
 . . ((4))غري واحد من أهل اللغ غري واحد من أهل اللغ   بهبهقد صايف قد صايف فف

                                         
 .-رضي و عنه-مالك األشعري ( عن أيب عامر أو أيب 5590خرجه الب اري )أ( 1)
 (.55 /10، 265 /7نظر  فتح الباري البن حجر )ي( 2)
 .(62)ص  للباجي اإلشارة   أصويف الفقه ( 3)
 (.112 /2(، وال خمشري   الفائق )13 /4نظر  امل صص البن مدده )ي( 4)
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من من   ااص د ا ص د ا   االه شاهدا له شاهدا لدق ذلك ببعدد أيضاا؛ ف م لدق ذلك ببعدد أيضاا؛ ف م تفسر امل امري حبسن الصوت؛ و تفسر امل امري حبسن الصوت؛ و وأم وأم 
    --رضي و عنهرضلي و عنه--؛ فقد صايف النيب صلى و علده وملى أليب مومى األشعري ؛ فقد صايف النيب صللى و علده ومللى أليب موملى األشلعري النبويالنبوي  احلديثاحلديث

 ..((1))««ًَّي َأَ  ُموَمى َلَقد  أُوت دَ  م   َماراا م ن  َم َام ري  حيف  َداُودَ ًَّي َأَ  ُموَمى َلَقد  أُوت دَ  م   َماراا م ن  َم َام ري  حيف  َداُودَ »»
ل(  "هلللللللللللللللل(  "  666666ويقويف ابن األبري )ت ويقويف ابن األبري )ت  و علده وملى امل مار و علده وملللى امل مار صد ضر  رمويف و صلى صد ضللر  رمللويف و صلللى ه

 ..((2))""وحالوة نغمته، كأم   حلقه م امري ي مر  اوحالوة نغمته، كأم   حلقه م امري ي مر  ا  --علده السالمعلده السالم--مثالا حلسن صوت داود مثالا حلسن صوت داود 
شابه على احملكى، للمتشللابه على احملكى،   ألم فده محالا ألم فده محالا   --إذا صح احلديثإذا صللح احلديث--وال شك أم هذا اجلمع أوىل وال شللك أم هذا اجلمع أوىل  للمت

صويف الفقه؛ يقويف اجلصاص )كما هو مقرر   على أصللويف الفقه؛ يقويف اجلصللاص ) لهلللللللللللللللل  356356ت ت كما هو مقرر   على أ شابه أم ومللبدل املتشللابه أم ""(  (  ه ومبدل املت
 . . ((3))""حيمل على احملكى ويرد إلده وذلك   الفقه كثريحيمل على احملكى ويرد إلده وذلك   الفقه كثري

ل( هلللللللللللللل(   321321جعفر الط اوي )ت جعفر الط اوي )ت   وصد ذهب أبووصد ذهب أبو أفال تر  أفال تر  ""؛ فقايف  ؛ فقايف  هذاهذا  إىل صريب منإىل صريب منه
صد أم و مل ينههى عن اللهو الللذي صللد  لذي  دهأ ح مثللله فدمللا كللام ذلللك اللهو منهى فدللهأم و مل ينههى عن اللهو ا ما كام ذلك اللهو منهى ف له فد ، وكذلك ، وكللذلللك ((4))أ ح مث

اللعب الذي صد أ حه   األعداد غري داخل   مثله من اللهو الذي صد هناهى عنه   غري اللعلب اللذي صلد أ حله   األعدلاد غري داخلل   مثلله من اللهو اللذي صلد هنلاهى عنله   غري 
شيء ما ذكروه من األاثر   هذا أم ال تضللللللللللللللاد   شلللللللللللللليء ما ذكروه من األاثر   هذا   --حبمد و ونعمتهحبمد و ونعمته--، فبام ، فبام ((5))األعداداألعداد ضاد    أم ال ت

 ..((6))""البا  عن رمويف و صلى و علده وملىالبا  عن رمويف و صلى و علده وملى
ملى أنه أ حه   األعراهالذي صللللح عنه صلللللى و علده وملللللى أنه أ حه   األعراهو و  صلى و علده و صح عنه  فقد فقد ضر  الدف؛ ضللللر  الدف؛ هو هو     الذي 

ص د هرو  الب اري   صللللللللل د ه ضر  الدف   النكاح والولدم   ضلللللللللر  الدف   النكاح والولدم وترجى لهوترجى له--  رو  الب اري    الر بَلد  ع بن  الر بَلد  ع بن  عن عن   --  
ضي و عنهمارضلللللي و عنهما--  ُمَعو  ذ  ابن َعف رَاءُمَعو  ذ  ابن َعف رَاء ملى فدخل حني بُ جاء النيب صللللللى و علده ومللللللى فدخل حني بُ   --ر صلى و علده و علي، علي،   ي َ ي َ جاء النيب 

                                         
 عنه.( من حديث أيب مومى رضي و 793(، ومسلى )5048خرجه الب اري )أ( 1)
 .(80 /9) البن األبري جامع األصويف( 2)
 .(374 /1)للجصاص الفصويف   األصويف ( 3)
 /4شرح مشكل األاثر )أي  ما أبدح هلى   أعرامهى من اللعب الذي أبدح هلى فدها. صاله الط اوي   ( 4)

132) . 
خمتصر "، ينظر  والنرد، وكل اللهوويكره اللعب  لشطرنج،   "-نفسه-هو كل اللهو كما يقويف الط اوي و ( 5)
امتماع صوت   "أم -بال خالف-، واملقرر   املذهب احلنفي (مطبوع مع شرحه للجصاص- 544 /8الط اوي )

الب ر ، و (369 /5احملدط الربهاين   الفقه النعماين )" ينظر  املالهي كالضر   لقصب، وغري ذلك من املالهي حرام
 لشد ي  اده جممع األهنر   شرح ملتقى األحبر، و (215 /8   اخلالق وتكمل  الطوري )الرائق شرح كن  الدصائق ومن

(2/ 550 ،553). 
 .(133 /4) للط اوي شرح مشكل األاثر( 6)
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سك مي، فجعل  جويرًّيت لنا، فجلق على فراشلللي كمجلسلللك مي، فجعل  جويرًّيت لنا،  شي كمجل ضردن ابل ويضاااردن ابل وفجلق على فرا ويندبن من صتل ويندبن من صتل   ي
َدِعي َهِذِ ، َوُقوِل َدِعي َهِذِ ، َوُقوِل »»  من ح ئي يوم بدر، إذ صال  إحداهن  وفدنا نيب يعلى ما   غد، فقايف من ح ئي يوم بدر، إذ صال  إحداهن  وفدنا نيب يعلى ما   غد، فقايف 

   ..((1))««اِبلَِّذي ُكْنِت تَاُقوِلنيَ اِبلَِّذي ُكْنِت تَاُقوِلنيَ 
ضر  هذا احلديث يضللللللللللللللر  هذا احلديث وال وال   ،،و ذا اجلمع تتفق األدل و ذا اجلمع تتفق األدل  ص تهبعد احلكى بصلللللللللللللل ته--ي ألدل  ألدل      --بعد احلكى ب

 ..املعا ف وحالت اللهو واملومدقىاملعا ف وحالت اللهو واملومدقىعلى  رو على  رو   --من الكتا  والسن  واإل اعمن الكتا  والسن  واإل اع--الص د   الثابت  الص د   الثابت  
 جوا  اثن يف اجلمع دني احل يث وأدلة حترمي امل.بزو جوا  اثن يف اجلمع دني احل يث وأدلة حترمي امل.بزو 

ص   هذا احلديث، ف نه يكوم دلدالا على القويف بت رو املعا ف، على التسللللدى جدالا بصللل   هذا احلديث، ف نه يكوم دلدالا على القويف بت رو املعا ف،  سلدى جدالا ب على الت
  ،،بدنهى اللهوبدنهى اللهو  أنه كام يغلب فدماأنه كام يغلب فدما  "  "--اإلمام الرافعياإلمام الرافعي  كما صايفكما صايف--ولدق العكق، ويكوم املعىن ولدق العكق، ويكوم املعىن 

 ..((2))""وكانوا يضربوم   النكاح  لطبل، وكام فدهى من  رل لذلك فمنعهى و تعاىلوكانوا يضربوم   النكاح  لطبل، وكام فدهى من  رل لذلك فمنعهى و تعاىل
ص اب  على أم هذا القويف بعدد عن إحسلللللللللام الظن الواجب  لصللللللللل اب   سام الظن الواجب  ل ضي و عنهىرضلللللللللي و عنهى--على أم هذا القويف بعدد عن إح   --ر

وال شك أنك إذا خدل  بني وال شك أنك إذا خدل  بني هل(  "هل(  "  563563ظن  ى هذا؛ يقويف السهروردي )ت ظن  ى هذا؛ يقويف السهروردي )ت ومعاذ و أم يُ ومعاذ و أم يُ 
ص اب [ ]يعي  الصللللل اب [ عدندك جلوه هؤالء عدندك جلوه هؤالء  سماعللسلللللماع]يعي  ال صد  مساع املعا ف وحالت اللهو[]يقصلللللد  مساع املعا ف وحالت اللهو[  لل ، وما ، وما ]يق

ومن تبعهى عن ذلك ومن تبعهى عن ذلك   ،،ف م نفسك تن ه أص ا  رمويف و صلى و علده وملىف م نفسلك تن ه أصل ا  رملويف و صللى و علده ومللى  ،،يفعلونه فدهيفعلونه فده
 ..((3))""اجمللق، وعن حضورهاجمللق، وعن حضوره
 عن  ت.ذر اجلمع عن  ت.ذر اجلمع   املصْي إىل الفجي املصْي إىل الفجي احلبلة الثبنية احلبلة الثبنية 

أعي  أعي  --ذا مل يقبل اخلصى وجوه اجلمع امل تلف ، ف نه يصار إىل الرتجدح، وصد عارضتها ذا مل يقبل اخلصى وجوه اجلمع امل تلف ، ف نه يصار إىل الرتجدح، وصد عارضتها إإ
    الشد ام الشد ام رواها رواها فقد فقد   --هي   أعلى درجات الص  هي   أعلى درجات الص  --رواي  أخر  رواي  أخر    --الرواي  الي احتجوا  االرواي  الي احتجوا  ا

فتقدم رواي  الص د ني فتقدم رواي  الص د ني ، ، ""ضر  اجلواري  لكرب وامل امريضر  اجلواري  لكرب وامل امري""ا  ا  ولدق فدهولدق فدهص د هما عن جابر، ص د هما عن جابر، 
 وإلدك نصها وإلدك نصها على تلك الرواي ، على تلك الرواي ، 

صلى و صايف  "بدنما حنن نصللللي مع النيب صللللى و   --رضي و عنهمارضلللي و عنهما--  جابر بن عبد وجابر بن عبد وعن  عن   صلي مع النيب  صايف  "بدنما حنن ن
ملى إذ أصبل  عري  مل طعاما علده ومللللللللللللى إذ أصبل  عري  مل طعاما  صلى و علده ا، فالتفتوا إلدها حىت ما بقي مع النيب صللللللللللللى و علده علده و ا، فالتفتوا إلدها حىت ما بقي مع النيب 

                                         
 (5147خرجه الب اري )أ( 1)
 .(509 -850 /1)للرافعي شرح مسند الشافعي ( 2)
 .(96 -95 /3املدخل البن احلال )ينظر  ( 3)
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شر رجالا ومللللللللى إال ابنا عشلللللللر رجالا  ملى إال ابنا ع َها َوتَلرَُكوَا ، فن ل  هذه األي   }وَ ، فن ل  هذه األي   }وَ و وا إ لَدل  َها َوتَلرَُكوَا إ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفضللللللل  وا إ لَدل  ض  إ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َف
 ..((1))["["1111صَائ ماا  ]اجلمع   صَائ ماا  ]اجلمع   
وا ،روم     "  "، والي فدها، والي فدهاترد الرواي  الي احتجوا  اترد الرواي  الي احتجوا  ا  ودنبء عليه ودنبء عليه  وا ،روم فكام اجلواري إذا أُن ك    فكام اجلواري إذا أُن ك   

ضربوم  لكيضلللللللربوم  لك ص ا  أصللللللل ا  وال وال اإلمام أمحد اإلمام أمحد  رجها  رجها ولغرابتها مل ولغرابتها مل ، ، "" وامل امري وامل امريربربي ست الكتب السلللللللت أ به به و و   ،،الكتب ال
 ..تسلى أدل  من صايف بت رو املعا ف وحالت اللهو من املعارض تسلى أدل  من صايف بت رو املعا ف وحالت اللهو من املعارض 

صد يكوم وصع صد يكوم وصع --  إهنا حكاي  لفعل منكرإهنا حكاي  لفعل منكريقايف هلى  يقايف هلى      --عن  ت.ذر اجلمععن  ت.ذر اجلمع--جوا  اثن جوا  اثن 
ستديف  ا مل يطلع علده النيب صللللللى و علده ومللللللى، ومل يقره، فكدم يكوم حج  يسلللللتديف  ا و و   --جهالا جهالا  ملى، ومل يقره، فكدم يكوم حج  ي صلى و علده و مل يطلع علده النيب 

صول املوصللللللللللللللول رواًّيت رواًّيت الالجاء   بعض جاء   بعض   صدصد  على أنهعلى أنهعلى إ ح  املعا ف؟! على إ ح  املعا ف؟!  فعاتبهى و فعاتبهى و ""    لل ديثلل ديث  املو
َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا ُصل  مَ }}على ذلك صايف  على ذلك صايف   وا إ لَدل  َها َوتَلرَُكوَا صَائ ماا ُصل  مَ َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفضللللللللللللل  وا إ لَدل  ض  ا ع ن َد ا    َخري   م َن ا ع ن َد ا    َخري   م َن َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َف

ُ َخري ُ الر ا  ص نيَ  و  َوم َن الت  َجارَة  َوا   ُ َخري ُ الر ا  ص نيَ الل ه  و  َوم َن الت  َجارَة  َوا    ..  ((3))  رواي  محدد بن األمود املرمل   رواي  محدد بن األمود املرمل زعناه زعناه ، و ، و ((2))""  الل ه 
صلى و علده وملى النيب صلللى و علده وملللى من  مللن      كتا  و تعاىل، أو كتا  و تعاىل، أو والدلدل ال يكوم إال    والدلدل ال يكوم إال    واحلج  واحلج   النيب 

صرحياا أو تلمد ااتصللللللللللرحياا أو تلمد اا--  ديف  ديف  صد صد إل اع، أو املعقويف، و دع ذلك إل اع، أو املعقويف، و دع ذلك أو اأو ا  --تقريرااتقريرااأو أو   أو فعالا أو فعالا صوالا صوالا --   --ت
 على  رو املعا ف وحالت اللهو. على  رو املعا ف وحالت اللهو. 

 !!!!والكبوالكب  شبهة استمبع الصحبدة للمزامْيشبهة استمبع الصحبدة للمزامْي
صل األمر إىل أم صايف أحد الدكاترة وصللللللللللللل األمر إىل أم صايف أحد الدكاترة      --بناء على هذا احلديث؛ حدث مل يورد غريهبناء على هذا احلديث؛ حدث مل يورد غريه--و

 …".…".كانوا يستعملوم امل امري والَكرَب كانوا يستعملوم امل امري والَكرَب     --رضي و عنهىرضي و عنهى--فقد بب  أهنى   أعراه الص اب  فقد بب  أهنى   أعراه الص اب  ""
 اجلوا  عن تلك الشبهة اجلوا  عن تلك الشبهة 

ضعفها من له أد  إملام بعلو مه  هذه الشلللللللللبه  ضلللللللللعدف  وواهد ، وال يرتدد   القويف بضلللللللللعفها من له أد  إملام بعلو مه   ضعدف  وواهد ، وال يرتدد   القويف ب شبه   هذه ال
م ابن تدمد  م ابن تدمد  يقويف شدي اإلماليقويف شدي اإلمالوما كانوا علده من التقو  والفداء والتض د  هلذا الدين؛ وما كانوا علده من التقو  والفداء والتض د  هلذا الدين؛   ،،القومالقوم
ل(  "ألمهللللللللللل(  "ألم  528528)ت )ت  َو ُلوَم م َن     رضي عنهى رضىا مطلقاا بقولهرضي عنهى رضىا مطلقاا بقوله  مب انهمب انهو و   ه َو ُلوَم م َن }َوالس اب ُقوَم األ  }َوالس اب ُقوَم األ 

                                         
 (.863(، ومسلى )936الب اري )خرجه أ( 1)

 (4889، 2064، 2058)ولدق هو   أطرافه   ص دح الب اري  
 (.366خرجه اجلهضمي   أحكام القرحم )أ( 2)
 (.736أحكام القرحم )خرجه اجلهضمي   أ( 3)
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وا َعن ُه  ]التوب    ُهى  َوَرضللللللللللللُ ُ َعنل  َي ا   ام  َرضلللللللللللل  سللللللللللللَ ار  َوال ذ يَن اتل بَلُعوُهى  إب  ح  َن صللللللللللللَ ر يَن َواأل  وا َعن ُه  ]التوب   ال ُمَهاج  ضُ ُهى  َوَر ُ َعنل  َي ا   ض  ام  َر سَ ار  َوال ذ يَن اتل بَلُعوُهى  إب  ح  صَ َن  ر يَن َواأل  ال ُمَهاج 
166166]]""((1)).. 

شبه رداا على تلك الشلللللللللبه --  ((2))اإلمام الرافعياإلمام الرافعيويقويف ويقويف  ص ا  النيب وصد يتعجب من أصللللللللل ا  النيب   "  "--رداا على تلك ال وصد يتعجب من أ
ضوا لتجارة أو هلو  أم ينفضلللوا لتجارة أو هلو    ،،مع إخباهتى وصدأل نداهتى وصفاء أوصاهتىمع إخباهتى وصلللدأل نداهتى وصلللفاء أوصاهتى  ،،صلى و علده وملىصللللى و علده ومللللى   ،،أم ينف

ساد ال مامعو رمللللللللويف و صلللللللللى و علده وملللللللللى، ومثل هذا ال يفعله الدوم على فسللللللللاد ال مامويدَ ويدَ  ملى، ومثل هذا ال يفعله الدوم على ف صلى و علده و مويف و  إال إال   ،،عو ر
   ..ضعفاء العقويفضعفاء العقويف

و رة التعجب   ((3))ا رو  أبو داود السجستاين   كتابه املعروف " ملرامدل"ا رو  أبو داود السلجسلتاين   كتابه املعروف " ملراملدل"مم    ويكسر َمو رة التعجبويكسلر ملَ
عن لمود بن خالد، عن الولدد، عن أيب معاذ بكري بن معروف، عن مقاتل بن حدام صايف  عن لمود بن خالد، عن الولدد، عن أيب معاذ بكري بن معروف، عن مقاتل بن حدام صايف  

مثل العددين، حىت كام يوم مثل العددين، حىت كام يوم   ،،"كام رمويف و صلى و علده وملى يصلي اجلمع  صبل اخلطب "كام رمللويف و صلللى و علده وملللى يصلللي اجلمع  صبل اخلطب 
ملى  طب وص ع  والنيب صلللللللى و علده وملللللللى  طب وص صلى و علده و صلى اجلمع ، فدخل رجل يقايف له دحد  بن د صلللللللى اجلمع ، فدخل رجل يقايف له دحد  بن  ع  والنيب  د 

، ف رل الناه مل يظنوا إال أنه لدق ، ف رل الناه مل يظنوا إال أنه لدق كبن إذا ق م تلقب  أهله ابل فبوكبن إذا ق م تلقب  أهله ابل فبوو و   ،،صدم بتجارتهصدم بتجارته  ،،خلدف خلدف 
   ..}َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفض وا إ لَدل َها  األي }َوإ َذا رََأو ا   َارَةا َأو  هَل واا انل َفض وا إ لَدل َها  األي       ترا اخلطب  شيء ، فأن يف و تعاىل  ترا اخلطب  شيء ، فأن يف و تعاىل

صلى و علم النيب صلللللى و علفقد  فقد   ملى اخلطب  يوم اجلمع  وأخ  ده وملللللى اخلطب  يوم اجلمع  وأخ  م النيب  صالة، فكام ال  رل أحد ر الصللللالة، فكام ال  رل أحد ده و ر ال
ستأذم النيب صلى و علده وملى"لُرعاف أو أحداث بعد النهي حىت يسللتأذم النيب صلللى و علده وملللى" فتبني أنه كام مبدل فتبني أنه كام مللبدل   ،،لُرعاف أو أحداث بعد النهي حىت ي

 العددين.العددين.  خطب  اجلمع  مبدل خطب خطب  اجلمع  مبدل خطب 
صلى و علده وملى وصد روي عن عبد و بن السللللائب صايف  شللللهدت مع رمللللويف و صلللللى و علده وملللللى  شهدت مع رمويف و  سائب صايف   وصد روي عن عبد و بن ال

صضى الصالة صايف  "إو خنطب فمن أحب أم جيلق لل طب  فلدجلق، ومن أحب صضى الصالة صايف  "إو خنطب فمن أحب أم جيلق لل طب  فلدجلق، ومن أحب   العدد فلم االعدد فلم ا
 ..((4))أم يذهب فلدذهب"أم يذهب فلدذهب"

                                         
 (.572لصارم املسلويف على شامت الرمويف البن تدمد  )ص  ا( 1)
 .(510 -509 /1شرح مسند الشافعي )( 2)
 (.105ص  )( 3)
إلرواء (، وص  ه األلباين   ا1290(، وابن ماجه )185 /3(، والنسائي )1155أخرجه أبو داود )( 4)

 (.221 /2ل يلعي )وصو  النسائي، وابن معني أنه من مرامدل عطاء. ينظر  نصب الراي  ل (،629)
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ل(  "هللللللل(  "  581581وأتم ل ما صاله اإلمام الس هدلي )ت وأتم ل ما صاله اإلمام الس هدلي )ت  ]يعي  الرواي  السابق  عند ]يعي  الرواي  السابق  عند وهذا اخلرب وهذا اخلرب ه
مدل[ أيب داود   املرامللللللدل[  صلى و فالظن اجلمدل أبصلللللل ا  النيب صلللللللى و   ،،وإم مل ينقل من وجه اثب وإم مل ينقل من وجه اثب أيب داود   املرا ص ا  النيب  فالظن اجلمدل أب

 ..((1))""ااعلده وملى يوجب أم يكوم ص د ا علده وملى يوجب أم يكوم ص د ا 
ص اب  الكرام وصوع   الصلللللل اب  الكرام اللهى احفظ صلوبنا من الاللهى احفظ صلوبنا من ال ضي و عنهىرضللللللي و عنهى--وصوع   ال أو القويف علدهى أو القويف علدهى   --ر

 تسلدماا كثرياا.تسلدماا كثرياا.  بغري على، وصلى و على نبدنا لمد وعلى حله وص به وملىبغري على، وصلى و على نبدنا لمد وعلى حله وص به وملى

                                         
 .(111 /18تفسري القرطيب )ينظر  ( 1)


