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-قاَل اإلماُم ابُن القّيم  بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، اللهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضرين وللمستمعني.القارئ: 
 "حتفُة املودوِد أبحكاِم املولوِد": يف كتابِ  -رمحه هللا تعاىل

 السَّاِبع يَ ْومِ  َكَراِهَيةِ   ِف  اِِلْخِتََلف ِف  السَّاِدس اْلَفْصل 
 ؟هيف كراهتِ الشيخ: 

 القارئ: كذا مكتوب "كراهية"
 ؟[اذام] كراهية أيشالشيخ: 

 القارئ: يوم السابع
 .السابعِ  يومَ  اخلتانِ  كراهةُ   يعين كأنه يريدُ الشيخ: 
  .َأْْحدِ  اإِلَمامِ  َعن ِرَوايَ َتانِ  مها قَ ْوَلْيِ  على َذِلك ِف  اْختلف َوقدالقارئ: 

 :الصَِّبِِ  ختانِ  كرِ ذِ  ََببُ  :اْْلَللُ  قَالَ 
 لْ  ،َأْدِري َِل  :قَالَ  ؟تتُ يَ  مْ كَ لِ  الصَِّبَّ  هُ انَ تَ خِ  للاِ  عبدِ  َأَبَ  َذاكرَ  هأَنَّ  احلميدِ  عبدِ  بنُ  اْلملكِ  عبدُ  َأْخربِن  

ا اْبين َلهُ  َوذكرتُ  ،َعَلْيهِ  ظُ لُ غْ ي َ  ،عشر   اْبنُ  الصَِّغيِ  على ق  شُ يَ  ِإنَّه  له:َفقلتُ  ،َشْيئا   ِفيهِ  أمسعْ   ِف  هُ أَنَّ  ُُمَمَّد 
 ،هِ تِ دَّ وشِ  َعَلْيهِ  هِ ظِ لْ غِ لِ  ؛اْلعْشَرةَ  هُ يكرَ  هُ ورأيتُ  ،َذِلكَ  َيْشَتِهي َكأَنَّهُ   هُ ورأيتُ  ِفيَها هُ نَ أختِ  َأنْ  فأشتهي ِسِني مخسِ 
 .الِسنةِ  َأو للشهرِ  للصَِّغيِ  هُ كرَ يُ  هُ أرَ  َولْ  ،َهَذا َعَلْيهِ  يْشَتد   الصَِّغي َأنَّ  ظَنَ ْنتُ  َما :يل فَ َقالَ 

 .سبوعأنة أو السَّ  َأو الشيخ:
 .الصَِّغيَ  يُ ْؤِذي َهَذا يكونَ  َأنْ  نمِ  بُ عجَ يَ  هُ رَأَيْ تُ  َأِنِ  ِإِلَّ  ،َشْيئا   َذِلكَ  ِف  يقلْ  َولالقارئ: 
  .من اخلجلِ  بشيء   س  ويُِ  ويتألُ  نفسياً  يؤذيهِ  ،متاًما ؤذيهِ رة يُ أبو العاشِ ا أمَّ الشيخ: 

شفى من يُ  ذلكَ  وفيما بعدَ  ،هِ يف ساعتِ  ؤذي أبًدا، فيه ُيسر  ه فهو ال يُ الناس يفعلونَ  كما صارَ   ا الصغيُ أمَّ 
 .هِ وعلى أهلِ  على الصغيِ  وفيه سهولة   ر  سْ فيه يُ  الصغيِ  تانُ خِ  ،سريعاً  هِ حِ رْ جَ 
 

 .هِ سابعِ  يَ ْومَ  الصَِّب   ُيَتَ  َأنْ  كرهُ يَ  احْلسنُ  َكانَ   :يَ ُقولُ  هُ ومسعتُ  :اْلملكِ  عبدُ  قَالَ القارئ: 
 وأيش السبب؟ ،هذا منطلق هذا الفصلالشيخ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر   ـهـ 1439
ّ

 البّراكمؤسسة وقف الش

 

 2 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 هُ ابْ نَ  ِتُ يَ  الرجلِ  َعنِ  للاِ  عبدِ  َأَبَ  َسأَلتُ  :قَالَ  انَّ هَ مُ  َحدثَنا :قَالَ  ارِ سَ مْ السِِ  َعليِ  بنُ  ُُمَمَّدُ  أخربنَ  القارئ:
م   لسبعةِ  َبل   بنُ  َأْْحدُ  يل َوقَالَ  ،اْليَ ُهودِ  فعلُ  َهَذا :َوقَالَ  ،هُ هَ رِ كَ فَ  ،َأَّيَّ  الرجلُ  تَ يَ  َأنْ  كرهُ يَ  احْلسنُ  َكانَ   :َحن ْ

م   لسبعةِ  هُ ابْ نَ    .يَ اْلَبصرِيِِ  بعضُ  :قَالَ  احْلسنِ  َعنِ  هُ ذكرَ  نْ مَ  :َفقلتُ  ،َأَّيَّ
َنة بن ُسْفَيانَ  َسَألَ  الث َّْوريِ  ُسْفَيانَ  َأنَّ  بَلغيِن  :َأْْحدُ  يل َوقَالَ   ؟الصَِّب  َتُ يُ  كمْ   ِف  :ُعيَ ي ْ
َنةَ  بنَ  ُسْفَيانَ  َأكيسَ  َكانَ   َما :َأْْحدُ  يل فَ َقالَ  ،يهِ بنِ  عمرَ  اْبنُ  َتَ خَ  مْ كَ   ِف  َلهُ  قلتَ  َلو :ُسْفَيانُ  فَ َقالَ  - !ُعيَ ي ْ
 -يهِ بنِ  عمرَ  اْبنُ  َتَ خَ  مْ كَ   ِف  لَهُ  قلتَ  َلو :قَالَ  ِحيَ  يَ ْعيِن 

َبلُ  َحدثَنا ِعَصام   بنُ  عصَمةُ  َأْخربِن   .أبَْسَ  َفََل  السَّاِبعِ  يَ ْومَ  ِتَ خُ  َوِإنْ  :قَالَ  للاِ  عبدِ  َأَبَ  َأنِ  :َحن ْ
 .هذا هو الصوابُ ال أبس، الشيخ: 
َا القارئ:   .َشْيء   َهَذا ِف  َولَْيسَ  ،َبليهودِ  هَ يتشبَّ  َكْيَل  احْلسنُ  هُ هَ رِ كَ   َوِإَّنَّ
م   لسبعةِ  الصَِّب   َتُ يُ  :ِِلَبِيهِ  قَالَ  هُ أَنَّ  َصالُ  َحدثَنا ، قال:َعليِ   بنُ  ُُمَمَّدُ  َأْخربِن   احْلسنِ  َعنِ  ْروىي ُ  قَالَ  ؟َأَّيَّ

َا :فَ َقالَ  َذِلكَ  َعنْ  ه  ُمنَ بِِ  بنُ  وهبُ  َوُسِئلَ  :قَالَ  ،اْليَ ُهودِ  لُ عْ فِ  :قَالَ  هُ أَنَّ   ؛السَّاِبعِ  اْليَ ْومِ  ِف  َذِلكَ  ْسَتحب  يُ  ِإَّنَّ
 .الِصبيانِ  على هِ تِ فَّ ْلِِ 

 وسنتنيِ  لسنة   الصبَّ  خيتنونَ  البالدِ  الناس. كانوا يف هذهِ  جعلَ  [الذي] هذا اللي هذا هو الواقعُ  الشيخ:
 الصبِّ  أخذوا خبتانِ أهنم لكن ملا  ،كُُيسَ  الصب   وُيتاجُ  ،املشقةِ  عليه بعضُ  يعين بعد ما، كان يصلُ  وثالث  
 . على اجلميع أسهلَ  صار األمرُ  بقليل   عدَ أو ب السابعِ  يومَ  ه األولِ يف أسبوعِ  جداً  الصغيِ 

 
 وهُ َفَدعُ  لَذِلكَ  تِتْ يَ  لْ  َوِإذا ،سبعا   َأَصابَهُ  َما ألَ  جيدُ  َِل  ، كلَّهُ اْْلََسدِ  رُ دَ خَ  َوُهوَ  دُ يُولَ  اْلَمْوُلود نَّ ِل القارئ:

 .قوىيَ  َحّتَّ 
  :اْْلَِتانِ  َوقتِ  ِف  اْختلُفوا َوقدْ  :اْْلَِتانِ  َوقتِ  رِ كْ ذِ  ِف  اْلُمْنذرِ  اْبنُ  َوقَالَ 

 على خَلف ا ؛أنس   بنُ  َوَمالكُ  ،اْلَبْصِري   احْلسنُ  َذِلكَ  هَ رِ كَ   ،هِ سابعِ  يَ ْومَ  الصَِّب   َتَ يُ  َأنْ  طَائَِفة   َفكرِهتْ 
  .اْليَ ُهودِ 
 ببلدانِ  اْْلَِتانَ  رَأَْيتُ  َما َوَعامةُ  :قَالَ ، اْليَ ُهودِ  خَلفِ  ِف  َوالصََّوابُ  :َمالك   قَالَ  ،َخَطر   ُهوَ  الث َّْوري   َوقَالَ 

 رَ غَ أث ْ  ِإذا
 .سناناأل تْ ر: إذا طلعَ غَ إذا أث ْ الشيخ: 
َبل بن َأْْحدُ  َوقَالَ  القارئ:  .َشْيئا   َذِلكَ  ِف  أمسعْ  لْ  :َحن ْ
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  .اْلعْشَرةِ  ِإَل  ِسِنيَ  السَّبعِ  َبيَ  َما للغَلمِ  اْْلَِتانُ  :سعد   بنُ  اللَّْيثُ  َوقَالَ 
م لسبعةِ  ِإْسَحاقَ  هُ ابْ نَ  َتَ خَ  الرَّْْحَنِ  َخِليلَ  ِإبْ َراِهيمَ  َأنَّ  هِ َغيِ  َأو َمْكُحول   َعنْ  يَ ُحكِ  َوقدْ  :قَالَ   َتَ وخَ  ،َأَّيَّ
  .سنة   عشَرةَ  لثَلثَ  ِإمْسَاِعيلَ  هُ ابْ نَ 

 .السَّاِبعِ  يَ ْومَ  َهاَوَلدَ  تُ تَ  َكاَنتْ   فَاِطَمةَ  َأنَّ  َجْعَفرَ  أيب َعنْ  َوُرِويَ 
 .االمَر واسع   هذا أنَّ  ؤخذ من جمموعِ يُ  إي هذا أمر،الشيخ: 
 يثبتُ  هني   اْلَبابِ  َهَذا ِف  لَْيسَ  :رِ اْلُمْنذِ  اْبنُ  قَالَ  القارئ:

 .أو أخَّرَ  قدَّمَ  ،بسالشيخ: 
 .لُ ْستَ ْعمَ تُ  سنة   َوَِل  ِإلَْيهِ  رجعُ يَ  خرب   اْْلَِتانِ  لوقتِ  َولَْيسَ  القارئ:

 .املنذر هو السديدُ  قوُل ابنُ  ،هذا هو الفصلُ الشيخ: 
ََبَحةِ  على فاِلشياءُ  القارئ: َها َشْيء   رُ ظْ حَ  جيوزُ  َوَِل  اإْلِ  الصَِّب   تَ يُ  َأنْ  عَ نَ مَ  نْ مَ  َمعَ  نعلمُ  َوَِل  ،ِبجَّة   ِإِلَّ  ِمن ْ

م   لسبعةِ   .جَّة  حُ  َأَّيَّ
َهِقيِِ  سَننِ  َوِف   صلى- النَِّب  قَّ عَ  :قَالَ  َجابر   َعنْ  رِ اْلُمْنَكدِ  بنِ  ُُمَمَّدِ  َعن ُُمَمَّد   بنِ  زَُهْيِ  َحِديثِ  نمِ  اْلبَ ي ْ
م   لسبعةِ  امَ هُ ن َ ت َ وخَ  َواحْلَُسْيِ  احْلسنِ  َعنِ  -َوسلم َعَلْيهِ  للا  .َأَّيَّ

 ...الشيخ: 
 اي شيخ ،قاَل عندي: ضعيف  القارئ: 
 ملقصود أنهإي االشيخ: 
َعةِ  اْبنُ  َوُهوَ  ِإْسَحاقَ  َتَ خَ  ِإبْ َراِهيمَ  َأنَّ  أَبِيهِ  َعن َرََبح   بنِ  َعليِِ  بنِ  ُموَسى َحِديثِ  نْ مِ  وفيَهاالقارئ:   َسب ْ

م     .َأَّيَّ
م   لسبعةِ  ِإْسَحاقَ  ِإبْ َراِهيمُ  َتَ خَ  :َناَشيخُ  قَالَ   ِإْسَحاقَ  ختانُ  َفَصارَ  ،هِ بُ ُلوغِ  ِعْندَ  ِإمْسَاِعيلَ ابَنه،  َتَ وخَ  ،َأَّيَّ

 أعلم َوللا ،بنيهِ  ِف  ة  نَّ سُ  ِإمْسَاِعيلَ  وختانُ  ،بنيهِ  ِف  ة  نَّ سُ 
 السَّاِبعُ  اْلَفْصلُ 

 ال إله إال هللا. إىل هنا اي محود. ،هلم، هللا املستعان عادةً  ،يعين صار عادةً الشيخ: 
 


