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-القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اللَّهم اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي، قاَل ابُن القيِ ِم 

املودوِد أبحكاِم املولوِد"، يف تتمَِّة الفصِل الثَّاين يف ذكِر ختاِن إبراهيَم يف كتاِبِه "حتفُة  -رمَحُه هللُا تعاىل
 ، قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل:-صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم وعليهم أمجعنيَ -اخلليِل واألنبياِء بعَدُه 

، ِإَماًما للنَّاسِ  هُ َفجعلَ  نَّ هُ وأكملَ  هنَّ فأتَّ  هُ يلَ َخلِ  ُسْبَحانَُه هبَا ِإبْ َراِهيمَ  الَِِّت ابتلى هللاُ  َكاَن من اخلَِْصالِ   واخلتانُ 
، "ََثَاِننَي سنة   َوُهَو اْبنُ  ِإبْ َراِهيمُ  اختتَ ": ، َوالَِّذي يف الصَِّحيحِ مَ َكَما تقدَّ   ن اختتَ مَ  لُ أوَّ  هُ َوقد روى أَنَّ 

، هُ َوََل جتحدُ  بذلكَ  َوالنََّصاَرى تقرُّ  ، فَإنَُّه اختتَ اْلَمِسيحِ هم َحَّتَّ يف وأتباعِ  يف الرُُّسلِ  هُ بعدَ  اخْلَِتانُ  َواْستمرَّ 
يَ ْوًما، َوُهَو  مخسنيَ  َومل يصمْ  ى ِإىَل الصَّْخَرةِ َوصلَّ  السبتِ  كسبَ   مَ َوحرَّ  اخْلِْنزِيرِ  حلمَ  مَ أِبَنَُّه حرَّ  َكَما تقرُّ 

 .اْلَكِبيُ  الصَّْومُ  هُ ونَ الَِّذي يسمُّ  الص يامُ 
ِْمِذي ِ  َجامعِ َويف  َعَلْيِه  ى هللاُ صلَّ - هللاِ  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  أيب أَيُّوبَ  ن َحِديثِ مِ  َأمْحدَ  اإِلَمامِ  ومسندِ  الّتِ 
 .-مَوسلَّ 

م وهنا يف أّيَ خيص   معلومةا  فيه أوقاتا  ون  يتحر   الكبي   الصوم   ه  ون  يسم   النصارى هلم صيام   : هذا من بدع  الشيخ
من   أهَلوه  حت   وا فيه  ذي غل  هم الَ وا نبيَ هم، وهم هبذا قد خالف  وه يف دين  ا أحدث  ، هذا م  الشرق   ويستقبلون   الشتاء  

 [7]الفاحتة: ﴿َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِ نَي﴾: هم للا  كما وصف    ون  ، فالنصارى ضال  للا   دون  
ْبُل َوَأَضلُّوا َكِثيًا ﴿ُقْل ََي َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َغْيَ احْلَقِ  َوََل تَ تَِّبُعوا َأْهَواَء قَ ْوم  َقْد َضلُّوا ِمْن ق َ 

 [77]املائدة: َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل﴾
 

ِْمِذي ِ  ، َويف َجامعِ عنكَ  القارئ: عفا هللاُ   قَاَل َرُسولُ : قَالَ  أيب أَيُّوبَ  ن َحِديثِ مِ  َأمْحدَ  اإِلَمامِ  ومسندِ  الّتِ 
 ."َوالنِ َكاحُ  والسواكُ  رُ عطُّ والتَّ  احْلَياءُ  اْلُمْرسلنيَ  َننِ ن سُ مِ  َأربع  ": -مَ َعَلْيِه َوسلَّ  ى هللاُ صلَّ - هللاِ 

 احلناء. هم يقول  ذي جاء فيه بعض  ، هذا ال  : احلياء  الشيخ
ِْمِذيُّ  القارئ: نعم، ِِبْلَياِء  هم: احْلَياءُ فَ َقاَل بَعضُ  هِ يف َضبطِ  ، َواْختلفَ َغرِيب   حسن   َهَذا َحِديث   قَاَل الّتِ 

 .ِبلنُّونِ  هم احْلِنَّاءُ َوقَاَل بَعضُ  َواْلمد ِ 
َا : وَِكََلُُهَا غلط  يَ ُقولُ  اْلمزيَّ  احْلَاِفظَ  َنا َأَِب احْلجَّاجِ َشيخَ  تُ َومسعْ  يف  النُّونُ  تْ ، فَ َوقَ عَ ُهَو اخْلَِتانُ ، َوِإَّنَّ

 .يف اللَّْفظَةِ  ، فَاْختلفَ تْ َفَذَهبَ  اْْلَاِمشِ 
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ِْمِذيُّ  قَاَل: وََكَذِلَك َرَواُه اْلمَحاِمِلي َعن الشَّْيخِ  ، قَاَل: َوَهَذا أوىل ، فَ َقاَل: اخْلَِتانُ ِبَعْيِنهِ  الَِّذي روى َعنُه الّتِ 
يف  -مَ َعَلْيِه َوسلَّ  ى هللاُ صلَّ - النَِّبُّ  هُ َوََل ذكرَ  َننِ ن السُّ لَْيَس مِ  واحلناءُ  خلق   احْلَياءَ  ِإنَّ ، فَ واحلناءِ  ن احْلَياءِ مِ 

 .اخْلَِتانِ  ، ِبََِلفِ ليهِ  إَوََل ندبَ  اْلفْطَرةِ  ِخَصالِ 
 بَِيِدِه. هُ نَفسَ  جلِ الرَّ  يف ختانِ  فصل  

 نعم.  للا،: ال إله إال  الشيخ
 .جلِ َعن الرَّ  هللاِ  ُسِئَل أَبُو عبدِ : القارئ: قَاَل اْلَمرُّوذيُّ 

 .: عندان املروزي  طالب
 ، نعم.: ال املشهور كذا اْلم ر وذي  الشيخ

 .قويَ  فَ َقاَل: ِإنْ  هُ نَفسَ  خيتُ  جلِ َعن الرَّ  هللاِ  أَبُو عبدِ القارئ: ُسِئَل 
 ، نعم.: أي يعين أقول، يعين قوي هو فال أبس  الشيخ

َثمِ  بنُ  اْلَكِريِ  ين عبدُ : َأْخبَ لُ القارئ: َوقَاَل اخْلَلَّ  عْ  اْْلَي ْ  خيتُ  جلِ َوُسِئَل َعن الرَّ  هللاِ  َأَِب عبدِ  تُ قَاَل: مسَِ
 .على َذِلكَ  قويَ  فَقاَل: ِإنْ ، هُ نَفسَ 

َها َزوجُ  يْدخلُ  ُسِئَل َعن اْلَمْرَأةِ  هللاِ  َأَِب عبدِ  هْم َأنَّ ثَ َحدَّ  ِإْسَحاقَ  َأنَّ  َهاُرونَ  بنُ  ين ُُمَمَّدُ وقَاَل: َوَأْخبَ  َها َعَلي ْ
َها اخْلَِتانُ  ، جيبُ مل ختتتْ و   .َحَسَنة   نة  سُ  ؟ فَ َقاَل: اخْلَِتانُ َعَلي ْ

 يعين هذا، نعم. يف النساء  : الشيخ
، !هُ ؟ قَاَل: َما أْحسنَ على َذِلكَ  تْ قويَ  َلُه: فَِإنْ  َها قيلَ نَفسِ  يف ختانِ  اْلَمرُّوذي ِ  َمْسأََلةِ  ََنْوَ  القارئ: َوذكرَ 
 .َحَسَنة   َوِهو سنة   َعَلْيِه فَ ُهَو حسن   ، قَاَل: ِإذا قويَ هُ نَفسَ  خيتُ  جلِ َوُسِئَل َعن الرَّ 

 .اْلفْطَرةِ  ن ِخَصالِ مِ  هُ َوأَنَّ  هِ يف مشروعيتِ  الثَّاِلثُ  اْلَفْصلُ 
: مخس   اْلفْطَرةُ ": -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - قَاَل: قَاَل َرُسول هللاِ  أيب ُهَريْ َرةَ  ن َحِديثِ َويف الصَِّحيَحنْيِ مِ 

ِبطِ  ونتفُ  األظافرِ  وتقليمُ  الشَّاِربِ  وقصُّ  واَلستحدادُ  اخْلَِتانُ   ."اإْلِ
َا َكاَنتْ اْلفْطَرةِ  ِخَصالِ  رَأسَ  اخْلَِتانَ  َفجعلَ   ِملَّةُ  ةُ ِهَي احلنيفيَّ  اْلفْطَرةَ  أِلَنَّ  ن اْلفْطَرةِ مِ  اخلَِْصالُ  َهِذهِ  ، َوِإَّنَّ

 الرَّزَّاقِ  عبدُ  ،َكَما ذكرَ هِبنَّ  هُ ربُّ  الَِِّت ابتَلهُ  ن اْلَكِلَماتِ مِ  ، َوِهيَ هبَا ِإبْ َراِهيمُ  َأمرَ  اخلَِْصالُ  ، َوَهِذهِ ِإبْ َراِهيمَ 
 يف الرَّْأسِ  ِِبلطََّهارَِة مخس   ، قَاَل: ابتَلهُ اْْليَةِ  يف َهِذهِ  َعبَّاس   َعن اْبنِ  َعن أَبِيهِ  س  و طَاو  َعن ابنِ  َعن معمر  

، َويف الرَّْأسِ  َوفرقُ  واكُ والس ِ  اَِلْسِتْنَشاقُ وَ  واملضمضةُ  الشَّاِربِ  : قصُّ يف الرَّْأسِ  ، مخس  يف اْْلََسدِ  َومْخس  
ِبطِ  ونتفُ  واخلتانُ  اْلَعانَةِ  َوحلقُ  األظافرِ  : تقليمُ اْْلََسدِ   ِِبْلَماِء. َواْلبَ ْولِ  اْلَغاِئطِ  أثرِ  َوغسلُ  اإْلِ
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 َوِهيَ  ة  عمليَّ  على َما سواُه، وفطرة   هُ وإيثارُ  هُ تُ وُمب َّ  هللاِ  معرَفةُ  ِِبْلَقْلِب َوِهيَ  تتَ َعلَّقُ  : فْطَرة  فطراتنِ  والفطرةُ 
ُهَما تدُّ  ، وكل  اْلبدنَ  رُ طه ِ تُ  ، َوالثَّانِيةُ اْلقلبَ  رُ وتطه ِ  ي الر وحَ ، فَاأْلوىل تزك  اخلَِْصالُ  َهِذهِ  اأْلُْخَرى  ِمن ْ
 تعاىل. َشاَء هللاُ  ِإنْ  السَّاِبعِ  ، ملا َسنذكُرُه يف اْلَفْصلِ اخْلَِتانَ  اْلبدنِ  فْطَرةِ  يها، وََكاَن رَأسُ وتقو  

 ى هللاُ صلَّ - هللاِ  قَاَل: قَاَل َرُسولُ  -َعنهُ  هللاُ َرِضي - ََيسر   بنِ  ارِ عمَّ  ن َحِديثِ مِ  َأمْحدَ  اإِلَمامِ  َويف ُمْسندِ 
 األظافرِ  وتقليمُ  واكُ والس ِ  الشَّاِربِ  وقصُّ  َواَِلْسِتْنَشاقُ  ن اْلفْطَرِة َأو اْلفْطَرُة: اْلَمْضَمَضةُ مِ ": -مَ َعَلْيِه َوسلَّ 

ِبطِ  ونتفُ  الباجمِ  َوغسلُ   ."واَلنتضاحُ  واَلختتانُ  واَلستحدادُ  اإْلِ
 ها الشَّْيطَانُ الَِِّت أيلفُ  املستقذرةِ  الفضَلتِ  َوأخذِ  ظافةِ والن   يف الطََّهارَةِ  اْلفْطَرةِ  ِخَصالُ  تْ اشّتكَ  َوقدْ 

 .ِبلغرلةِ  ، َولهُ ن بين آدمَ ها مِ وجياورُ 
 تقليم   بدل  ها، ن  ب ْ أظفاراا يرك    ن  يشرتيْ  ن   صرْ حت   الكفار   بعوائد   ه  ابلتشب   للنساء   الشيطان   ن  : وقد زيَ الشيخ
هذا فيه يعين تشويه اخللقة، ؟ لإلنسان   ن  يزي   الشيطان   ! كيف  ه لعجب  إن   للا   ، سبحان  اا أظفار  ب  ترك    األظفار  

يت يعين تستعمل أظفارها ال   اجلارحة   ابحليواانت   له شبه   أظفاره طويلةا  تْ ه أصبح  أظفار   إذا ترك   اآلن اإلنسان  
 .للا   ها، سبحان  س  عن نف ها ويف الدفاع  يف صيد  
 .للفطرة   ة  مضادَ  ة  ا مضادَ ألهن   منكر   األظفار   تركيب  

 
ها الَِِّت أيلفُ  ةِ ستقذرَ املُ  الفضَلتِ  َوأخذِ  ظافةِ والنَّ  يف الطََّهارَةِ  ِخَصال   تْ ، َوقد اشّتكَ عنكَ  القارئ: عفا هللاُ 

َشاَء  ِإنْ  السَّاِبعِ  َعَلْيِه يف اْلَفْصلِ  ستقفُ  واختصاص   اتِ َصال   ِبلغرلةِ  ، َولهُ ن بين آدمَ ها مِ وجياورُ  الشَّْيطَانُ 
 تعاىل. هللاُ 

 ، َوِهيَ ةِ يَّ احلنيف شعارُ  واخلتانُ  ، فاحلجُّ فَ ُهَو حنيف   واختتَ  ى َوحجَّ ن صلَّ : مَ ن الس لفِ مِ  َواِحد   َوقَاَل غيُ 
َها. النَّاسَ  الَِِّت فطرَ  هللاِ  فْطَرةُ   َعَلي ْ
 َعنُه: هللاُ  َرِضيَ - َأَِب بكر   الرَّاِعي خُيَاطبُ قَاَل 

 َوَأِصيَلً  بكَرةً  نسجدُ  حنَفاءُ          ر       ِإَّنَّ معش الرَّمْحَنِ  أخليفةَ 
 َلً        تَ ْنزِي َلً منزَّ  اةِ    الزَّكَ  قَّ        ح        ا        نَ يف َأْمَوالِ  نرى للِ  عرب  

 .ابعُ الرَّ  الفصلُ 
 د.ك، نعم ّي حمم  : حسب  الشيخ

 


