
Uploaded by: www.nawadir.org  
Source: http://www.alukah.net/culture/0/118158/  

 فائدة متفرقة يف السنّة وغريها عن الشيخ حممد يونس اجلونفوريعرشون 

 احلريري أمحد بن حممدبقلم 

 الفرائد يف عوايل األسانيد وغوايل الفوائد: ُنرشت ملحقة بكتاب

 حممد أكرم الندوي لشيخ احلديث حممد يونس اجلونفوري. ختريج د

 م5112- 1341، 1منشورات مكتبة نظام اليعقويب اخلاصة، البحرين ط

  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي أفرده الشيخ حممد زياد التكلة واعتنى  (اعتقاد أيب عبد اهلل البخاري) ملا فرغنا أنا والشيخ التوم من قراءة -1

: ؛ قال شيخنا(هذا آخر املنقول عن اإلمام البخاري رمحه اهلل وإيانا واملسلمني)  12به؛ وعند قول املعتني ص 

 !ـ حفظه اهلل ثم َبكى( وهذه عقيديت)

 1344/ 15/ 11املدينة النبوية 

  

عند  - 31من نسخة متام املنة ص  -لإلمام أيب جعفر بن جرير الطربي ( رصيح السنة) وملا قرأُت عليه بمنزيل -2

هل هو قول وعمل؟ وهل : وأما القول يف اإليامن: القول يف اإليامن زيادته ونقصانه؛ قال[ باب: )]قوله رمحه اهلل

قال ( "هو قول وعمل يزيد وينقص": قول من قال: وينقص؟ أم ال زيادة فيه وال نقصان؟ فإن الصواب فيهيزيد 

 !واْشَهد َعََلَّ أين أقول بذلك)  :شيخنا

5/ 12/ 1433 

  

لإلمام  (الصفات) كتاب (أنا واملشايخ التوم وعاشور) 1344/ 15/ 11وملا قرأنا عليه يوم اخلميس  -3

هل من : ُيلقى يف النار، وتقول": ا يف هناية احلديث األول وفيه قوله صىل اهلل عليه وسلمالدارقطني قال شيخن

 (أما أنا فأقول بظاهر ما جاء يف األحاديث: )قال شيخنا "قط قط: مزيد؟ حتى يضع رجله فيها ـ أو قدمه ـ فتقول

  

اين أتى النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وسلم وقال الزعفر: )للدارقطني (الصفات) من كتاب( 11)وقال يف آخر احلديث  -4

يا أبا القاسم، َأَبَلغك أن اهلل عز وجل حيمل اخلالئق عىل إصبع، والسموات عىل : رجل من أهل الكتاب، فقال
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فضحك رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه : قال إصبع، واألرضني عىل إصبع، والشجر عىل إصبع، والثرى عىل إصبع؟

﴾  ...َوَما َقَدُروا اهللََّ َحقَّ َقْدِرِه َواألَْرُض ََجِيعًا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ  وأنزل اهلل ﴿: وسلم حتى بدت نواجذه، قال

ونحن نقول بإثبات األصابع، واألشاعرة ينكرون ذلك مع أن فيه عرشة : )قال شيخنا. إىل آخر اآلية[ 16: الزمر]

 !(أحاديث، وقوهلم غلط

  

ال تقّبحوا ": للدارقطني؛ وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم( الصفات) من كتاب( 11)وقال عند احلديث  -5

 .(ُنثبُت وجًها هلل يليق بجالله سبحانه وتعاىل)  :"الوجه؛ فإن اهلل عز وجل خلق آدم عىل صورته

  

نة وال "(: 16)لإلمام الدارقطني وقول الزهري برقم  (تالصفا) وقال عند آخر كتاب -6 َسلِّموا للسُّ

 .ونحن ُنؤمُن بام يف هذا الكتاب) :، قال شيخنا"تعارضوها

  

أليب حممد عبد الرمحن بن عمر بن حممد املعروف بابن  كتاب يف رؤية اهلل تبارك وتعاىل وملا قرأت عىل شيخنا -7

اس؛ قال شيخنا يف آخره  .أما أنا فأؤمُن بام جاء يف األحاديث)  :النحَّ

7/ 12/ 1433 

  

أمرهم أن يمسحوا عىل العصائب ... ": من سنن أيب داود وفيه( 131)قال شيخنا يف تعليقه عىل احلديث  -8

 -رمحه اهلل  -احلنفية ال يمسحون عىل اجلوارب، وملا سمعت بأن شيخ مشاخينا حسني أمحد املدين : )"والتساخني

(.كان يمسح؛ مسحُت مَلَّا احتجُت 
1

 

 وسامعي والشيخ عاشور بمكة املكرمة بقراءة الشيخ التوم 1432 /12 /14

  

: يف سنن أيب داود وفيه رؤيا عبد اهلل بن زيد يف األذان؛ قال شيخنا( 311)وقال شيخنا يف تعليقه عىل احلديث  -9

، فالرشع ال يؤخذ "قد سبقك هبا الوحي": وعند عبد الرزاق أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال لعبد اهلل بن زيد)

                                                           
1
، هوعمل هجد يعن رأ يسلامن املنصورفور يو املفتهو شيخ اإلسالم حسني أمحد املدين سأل سبطَ  ذا بعد ماهعن خ قد رجع الشي  

 أعلم بالصواب ذا، واهللهمثل  ، وكان شيخنا يأخذ باالحتياط يفكومل يعمل بذل ةسح عل  اجلوارب الرقيقبامل قلمل ي هأنب هفأخرب

 .(محديوسف شبري أ)
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إضافة إىل إقراره صىل  -وهو حديث قويل  -ط؛ بل هو ثابت بالوحي وبأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم من املنام فق

 .(اهلل عليه وسلم

  

زاد  -ُأِمَر بالل أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة ": من سنن أيب داود وفيه( 216)وقال شيخنا عند احلديث  -10

 .(هذا الذي دل عليه هذا احلديث هو الراجح عندي) :، قال شيخنا"إال اإلقامة: محاد يف حديثه

  

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان إذا سمع ": من سنن أيب داود وفيه( 251)وقال شيخنا عند احلديث  -11

فهذا كاٍف؛ خالًفا لبعض احلنفية لذين  "وأنا وأنا": فإن قال رجل يف اجلواب) :‘‘وأنا وأنا: املؤذن يتشهد قال

ا بالنبي صىل اهلل عليه وسلمجعلوا ذ  .(لك خاصًّ

16/ 12/ 1432 

  

أنتوضُأ ...": يف صحيح مسلم وفيه( 411)حلديث  (أنا والشيخني التوم وعاشور وقال شيخنا عند قراءتنا -12

وأنا أقول بظاهر احلديث؛ فال جتوز الصالة يف مبارك اإلبل، وينقض حلمها : )، قال"...نعم: من حلوم اإلبل؟ قال

وهناك حديث عن الرباء بن عازب عند أيب داود؛ صححه أمحد بقوله، وابن خزيمة وابن حبان . وضوءال

 .(بإخراجهام له يف صحيحيهام

28/ 8/ 1431 

  

وكان يفرش رجله اليرسى وينصب ... ": يف صحيح مسلم وفيه( 316)وقال شيخنا عند قراءتنا حلديث  -13

اإلقعاء برفع الركبتني منهيٌّ عنه، أما وضعهام عىل األرض : )؛ قال"...نرجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطا

 .(واجللوس عىل العقبني فليس بمكروه؛ بل هو سنة كام اختاره البيهقي وابن اهلامم

29/ 8/ 1431 
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وفيه قوله ( 246)وقال شيخنا عند قراءتنا حلديث معاوية بن احلكم السلمي ريض اهلل عنه يف صحيح مسلم  -14

الصواب إثباُت صفة الفوقية هلل جل : )، قال"...يف السامء: أين اهلل؟ قالت... ": صىل اهلل عليه وسلم للجارية

 !(وعال، وال أذهُب إىل أقوال املتكلمني

20/ 12/ 1431 

  

يا رسول اهلل، أي الصدقة أعظم ... ": يف صحيح مسلم وفيه( 1145)وقال شيخنا عند قراءتنا حلديث  -15

ا  -وأيب : هذا ليس َحلًِفا باألب؛ بل احللف باألب أن يقول: )، قال"...أما وأبيك َلُتنَبََّأنَّهُ : فقالأجًرا؟  ُم أباه، أمَّ ُيَعظِّ

 .(فال يأيت عىل وجه الَقَسم؛ بل لتحسني العبارة ونحو ذلك "وأبيك"

22/ 12/ 1431 

  

ال ُتنَكح املرأُة عىل عمتها وال عىل ": يف صحيح مسلم وفيه( 1316)وقال شيخنا تعليًقا عىل حديث  -16

ال َينسخ القطعي  -كام هو احلال هنا  -مذهب احلنفية أن الزيادة عىل النصِّ َنْسٌخ، وعندهم الظَّني : )، قال"خالتها

مات، فكيف اجلواب؟ - املشهور ُيزاد به عىل الكتاب؛ لكن املشهور عندهم اشرتطوا : قالوا: قال! وهو آيُة املحرَّ

 .(لتواتر يف الطبقات الثالث األوىل، وهذا غري موجود هنا، فمذهب اجلمهور َأوىل وأصحفيه ا

23/ 12/ 1431 

  

اة يف صحيح مسلم  -16 دَّها وصاًعا من متر": وفيه( 1253)وقال شيخنا عند حديث املََصَّ مسألة : )"وإال فلرَيُ

َلُه ال أقبُله اة واضحة، وقول من َعلَّ  !املََصَّ

 .(!ِمتُّ فأظهروا قويل؛ فإن أهل البلد عندنا ال يتحملون املخالفة يف مثل هذه املسائل الظاهرة فإذا: ثم قال

  

يثني عىل  -وفقه اهلل  -مذهب شيخنا اتباع احلديث وإن خالف املذهب، وكان : )-ومن نسختي أنُقل  -قلت 

: وقال عنه -بعض أهل احلديث وعىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثري وابن عبد اهلادي والذهبي 

 .ا عىل مذهب السلف يف االعتقادأن: ويقول -قبلهم  -واإلمام أمحد  -الذهبي كأنه ِصيَغ من الذَهب 
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وال يوافق غالة الصوفية وال األشعرية واملاتريدية، وكنا إذا جلسنا معه أحسسنا كأننا أمام رجل من السلف من 

هُ  -نحسبه كذلك وال نزكي عىل اهلل أحًدا  -أهل احلديث   !(فلله درُّ

  

إذا تبايع ": اهلل عنهام مرفوًعا من صحيح مسلم عن ابن عمر ريض( 1241)وقال شيخنا عند حديث  -17

 .(هذا احلديث َنصٌّ يف خيار املجلس: )، قال"...الرجالن فكل واحد منهام باخليار ما مل يتفرقا

24/ 12/ 1431 

  

: عن جابر ريض اهلل عنه مرفوًعا( 5113)عند حديث مسلم  -وفقهام اهلل  -سأَل أحُد الطالب شيَخنا  -18

 ليس عليه وكاٌء غطُّوا اإلناء وأوكوا الس"
ٍ
 ليس عليه غطاٌء أو سقاء

ٍ
قاء فإن يف السنة ليلة ينزل فيها وباء ال يمر بإناء

هل أثبَت الطب احلديث أن بعض األمراض هلا لياٍل معينة تنزل : قال الطالب سائاًل  "إال نزل فيه من ذلك الوباء

 !فيها؟

 !(هذا َنصٌّ : )فأجابه شيخنا قائاًل 

25/ 12/ 1431 

  

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن ": من صحيح مسلم( 5115)ل شيخنا عند قراءتنا حلديث وقا -19

عىل ": اإلمام أمحد حيمل احلديث عىل ظاهره، وقد جاء يف السنة البن أيب عاصم: )"اهللَ َخلَق آدَم عىل صورته

 .(اءت، واملنبغي يف مثل هذا السكوت عن التأويل، وإمرارها كام ج"صورة الرمحن

1/ 9/ 1432 

  

ما أشبع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أهَلُه ثالثة أيام تباًعا من "(: 5161)وقال شيخنا عند حديث مسلم  -20

 .(!استحرضوا هذا احلديث، ونحن نشبع كل يوم: )قال "خبز حنطة حتى فارق الدنيا

1/ 9/ 1432 

 .انتهى


