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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمددد للدده الددما لدده مددا تي الس د د د د د د دمدداوا ومددا تي األ  ،ولدده الحمددد تي ا خرة ،وهو الحكيم
ل
يدا لى يو
دليما مز و
الخبير ،وصددلى الله على نبيما محمد الس دراي الممير ،وعلى حله وصددحبه ،وًددلم ًسد و
الدين ،أما بعد:
مر بي تائدة نقلتها من المكتبة الش د د دداملة و علتها تي مس د د د ل
دتمد خا ل لتس د د دده
تقد كمت ذا َّ
مرا عتها واًد د د د د ددتمكا ها ،ولم أ اع تيها ًرًيبوا معيموا ،تقد أنق تائدةو تقهيةوًَ ،ليها تائدة مسد د د د د ددلكية ،م
نحويه ...وهكما ،ولع هما أنش د د ددئ للقا  .وأحيانوا ال أذكر ال اً د د ددم الكتاو الممقول ممه الفائدة،
دون اًم مؤلفه لشهرًه ،وأحيانوا ال أذكر الجزء والصفحة ألنه ما كان تي المية أول ما بدأ بجمع
همه الفوائد نشرها ،م بدا لي ذلك بعد عسى أن يستفاد ممها وأظفر بدعوةل
ل
صالحة ممن يطالعاها،
ولقد أصبح الوقوف على ذلك ميسووا لمن أ اد ذلك عبر المكتبة الشاملة أو غيرها من البرامج.
ل
بتصرف أو ًقدي لم أو ًأخي لر ال يخ ُّ بالمقصود مراعاةو لالختصا .
م ن بعض همه الفوائد ممقول
ناتعا ،مبا وكا ،ن بما غمي كريم(.)4
البر
خالصا ،و
الرحيم أًأل أن يجع عملما و
َ
واللهَ َ

ل
مالحظة على البريد  kmy424@gmail.comوله زي الشكر والدعاء.
()4أؤم ممن يطلع عليه أن يفيدني بأا
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*قددال ابن القيم تي بدددائع الفوائددد :تددائدددة عزيزة الو ود :احتج المعتزلددة على مخلوقيددة القرحن بقولدده
{خالق ك َش د د د د د ذي لء ونحو ذلك من ا يا  .تأ او األكثرون بأنه عا مخص د د د ددو يخ
ًعالىَ :
مح المزاع كس د د د ددائر الص د د د ددفا من العلم ونحوه ،قال ابن عقي تي اإل ش د د د دداد :ووقع لي أن القرحن ال
يتماوله هما اإلخبا وال يص د د د ددلح لتماوله ألن به حص د د د د عقد اإلعال بكونه خال وقا لك شد د د د د ل
يء ،وما
ص د دا قال :ال أًكلم اليو
حص د د به عقد اإلعال واإلخبا لم يكن و
داخال ًحت الخ  ،ولو أن ش د ددخ و
كال ومدا ال كدان كدمبوا لم يدخ خبا ه بملك ًحت ما أخبر به .قلت :م ًدبر هما تو دًه ممكووا
ص ذووما تَدلَ ذن أ َكل َم
َح ودا تَدقولي ني نَ َم ذ ل َّلر ذح َمن َ
تي قوله ًعالى تي قصدة مريم{ :تَإ َّما ًَدَري َّن م َن الذبَ َشدر أ َ
الذيَد ذوَ نذس د ديا و نما أمر بملك لئال ًس ددأل عن ولدها ،تقولها{ :تلن أكلم اليو نس دديا به حص د د
داخال ًحدت الخبر ،و ال كان قولها هما مخال وفا
خبدا بدأنهدا ال ًكلم اإلنس ولم يكن مدا أخبر بده و
لمم ها.
*زاد المعاد :قوله ( :وماؤها شددفاء للعين) قي  :ن ماءها يخلئ تي األدوية التي يعالج بها العين،
ال أنه يسدتعم وحده .وقي  :أنه يسدتعم بحتوا بعد شديها واًدتقطا مائها ألن الما ًلطفه وًمضجه
وًمي تضد ددالًه و وبته المؤذية وًبقي المماتع ...قال الغاتقي :ماء ال َك ذمأة أصد ددلح األدوية للعين ذا
عجن به اإل مد واكتح به ويقوا أ فانها ويزيد الروح الباصرة قوةو وحدَّة ويدتع عمها نزول الموازل.
مجردا ش د ددفاء للعين مطل وقا ،تيعص د ددر ماؤها ويجع تي العين ممه،
*ش د ددرح المووا :الصد د دواو أن ماءها و
مجردا،
وقد أيت أنا وغيرا تي زممما من كان عمي وذه بص د د ددره حقيقةو ،تكح عيمه بماء ال َك ذمأة و
دالح
تشد دفي وعاد ليه بص ددره ،وهو الش دديع العدل األيمن الكمال ابن عبد الله الدمش ددقي ص دداح ص د ل
وو ل
اعتقادا تي الحديث وًبروكا به.
اية للحديث ،وكان اًتعماله لماء ال َك ذمأة
و

يح ،تأعج بها ،تخشي شريح عليها تقال:
*تتح البا ا :كان
من باهلة َعيونوا ،ترأى بغلةو لشدر ل
ل
مت ممه .و نما أ اد شريح بقوله :حتى ًقا ،
تسل ذ
نها ذا بضت ال ًقو حتى ًقا  ،تقال :أف أفَ ،
أا :حتى يقيمها الله ًعالى.
داال بعيمدده على الو وو ،كددالخت دان،
*ك د ُّ مددا ممع ممدده ذا دل دلي د على وازه ،كددان ذلددك الدددلي د و
والزيادة على الركوع تي الكسوف.
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*أحكددا الجمددائز لأللبدداني :الفددا ر الممبعددث تي المحددا  ،مث د ًددا الص د د د د د ددالة والزكدداة مع اعتراتدده
بو وبهما ،والزاني ومدمن الخمر ،ونحوهم من الفس د د د د ددا = يص د د د د دلَّى عليهم ،ال أنه يمبغي أله العلم
والدين أن يدعوا الصالة عليهم ،عقوبةو وًأديبوا ألمثالهم ،كما تع المبي  ،تعن أبي قتادة قال :كان
ً د ددول الله  ذا دعي لجمازةل ً د ددأل عمها ،تان أ مي عليها خير قا تص د ددلى عليها ،و ن أ مي عليها
غير ذلك قال :ألهلها شد د د ددأنكم بها ،ولم يص د د د د عليها .أخر ه أحمد والحاكم وقال :صد د د ددحيح على
شرط الشيخين ،وواتقه المهبي .وهو كما قاال.
* حكا األحكا  ،البن دقيق :ولقد أحس د د د ددن من قال من العلماء :اعم بالحديث ولو مرةو ًكن من
أهله.
*قوله ( :ليس من البر الصد د دديا تي الس د ددفر) الظاهرية المانعون من الصد د ددو تي السد د ددفر يقولون :ن
اللفظ عا  ،والعبرة بعمو اللفظ ال بخص د د د ددو الس د د د ددب  .ويج أن ًتمبه للفر بين داللة الس د د د دديا
والقرائن الددالة على ًخص د د د د د ددي العا  ،وعلى مراد المتكلم ،وبين مجرد و ود العا على الس د د د د د ددب ال
السا قَة تَاقذطَعوا أَيذديَده َما بسب ًرقة داء صفوان
السا َو َّ
{و َّ
يقتضي التخصي به ،كقوله ًعالىَ :
وأنه ال يقتضي التخصي به بالضرو ة واإل ماع ،أما السيا والقرائن ،تإنها الدالة على مراد المتكلم
من كالمه وهي المرش د د د د دددة لى بيان المجمال  ،وًعيين المحتمال  ،تاض د د د د ددبئ همه القاعدة تإنها
مفيدة تي مواضددع ال ًحصددى ،وانظر تي قوله ( :ليس من البر الصدديا تي السددفر) مع حكاية همه
الحالة مع أا ال َقبي هو؟ تمزله عليه.
*االًددتدالل باالقتران ضددعي ال أنه تي هما المكان قوا ألن لفظة الفطرة لفظة واحدة اًددتعملت
تي همه األشددياء الخمسددة ،تلو اتترقت تي الحكم -أعمي أن ًسددتعم تي بعض همه األشددياء إلتادة
الو وو وتي بعض د ددها إلتادة المدو -لز اً د ددتعمال اللفظ الواحد تي معميين مختلفين ،وتي ذلك ما
عرف تي علم األص ددول ،و نما ًض ددع داللة االقتران ض ددع وفا ذا اً ددتقلت الجم تي الكال ولم يلز
ممدده اً د د د د د ددتعمددال اللفظ الواحددد تي معميين ،كمددا تي قولدده ( :ال يبولن أحدددكم تي المدداء الدددائم وال
يغتس د د تيه من الجمابة) حيث اًد ددتدل به بعض الفقهاء على أن اغتسد ددال الجم تي الماء يفسد ددده
لكونه مقرونوا بالمهي عن البول تيه.
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ص د د دا بالرًد د ددول  وال ا يوا مجرى
*قد ًر ح تي علم األصد د ددول :أن مالم يكن من األتعال مخصد د ددو و
وو أو ل
أتعال الجبلة وال ظهر أنه بيان لمجم ل وال علم ص د د د د د ددفته من و ل
ندو أو غيره= تإما أن يظهر
تيه قصد القربة أو ال؟ تإن ظهر ،تممدوو ،و ال تمباح.
*التمصي

على بعض صو العا ال يقتضي التخصي  ،وهو المختا تي علم األصول.

*قوله( :تر ) ذه بعض د د ددهم لى عد الو وو ،وحملوا( :تر ) على معمى َّ
قد  ،وهو أص د د ددله تي
اللغة ،لكمه نق تي عرف االًتعمال لى الو وو ،تالحم عليه أولى ألن ما اشتهر تي االًتعمال
تالقصد عليه هو الغال .
*الشدديء يمفى النتفاء مرًه والمقصددود ممه ،تيقال :تالن ليس بإنسد ل
دان ،ذا لم يفع األتعال المماًددبة
لإلنسانية.
*ولما كان المقصود من العلم العم به از أن يقال لمن ال يعم بعلمه :نه اه غير عال لم.
*الحديث دلي على واز الماتلة على الراحلة ،و واز صددالًها حيث ًو هت بالراك احلته ،وكأن
السدب تيهً :يسدير ًحصدي الموات على المسداتر وًكثيرها ،تإن ما ضديق ريقه قَ َّ ،وما اًسع ريقه
دهيال للكلفة ،وتتح لهم ريقة
ًَ د د ده ذ  ،تاقتض د د ددت حمة الله ًعالى بالعباد أن قل الفرائض عليهم ًس د د د و
ًعظيما لأل و .
ًكثير الموات
و
شرعا.
*وص الر ولية بالمسبة لى واو األعمال غير معتب لر و

مجموع لم يلز حص د دوله تي بعض ذلك المجموع ،ال ذا دل الدلي على لغاء بعض
*ما ً على
ل
معتبرا ال يلز أن يترًد الحكم
ذلدك المجموع وعدد اعتبدا ه ،تيكون و وده كعددمده ،ويبقى مدا عدداه و
على بعضه.
ضد دا ألن العلة
ضد دا متفق عليه ،وهو ظاهر أي و
*مح الحكم ال بد أن ًكون علته مو ودة تيه ،وهما أي و
لو لم ًكن مو ودةو تي مح الحكم لكانت أ مبيةو عمه ،تال يحص التعلي بها.
*صد ددحيح مسد ددلم« :تضد ددحك ابن مسد ددعود تقال أال ًسد ددألوني مم أضد ددحك؟ تقالوا مم ًضد ددحك؟ قال
هكما ضددحك ًددول الله  تقالوا :مم ًضددحك يا ًددول الله؟ قال :من ضددحك و العالمين حين
قال أًس د ددتهز ممي وأنت و العالمين ،تيقول :ني ال أً د ددتهز ممك ،ولكمي على ما أش د دداء قاد »
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ل
مخصوصة ،وليست ًعلي وقا للقد ة بالمشيئة،
قال الشيع صالح حل الشيع :الجواو :أنه متعلق بأشياء
أو أن يقال :قد ًه على ما يشاء ال ًمفي قد ًه على ما لم يشأ.
*صدديد الخا ر :تص د ً :ددياًددة المفسً :أملت العلم والمي ليه والتشدداغ به ،تإذا هو يقوا القل
قوة ًمي به لى نوع قساوةل ...تإذا ًأملت باو المعامال ق األم  ،و القل  ،و اء الدموع،
و ابت المما اة ،وغش د د دديت الس د د ددكيمة ،وص د د ددر كأني تي مقا المراقبة .ال أن العلم أتض د د د د وأقوى
ًلميعا ال
حجةو ،وأعلى ًبةو ...تالص د د د دواو العكوف على العلم مع ًلميع المفس بأً د د د ددباو المرققا
و
يقدح تي كمال التشاغ بالعلم.
*الفتح البن د  :قددال أبو نعيم الفض د د د د د د د بن دكين :مددا عمددا ة بن زاذان ،عن ددابددت البمدداني ،قددال:
ل
بمسجد قال :أمحدث هما؟ تإن قلت :نعم مضى،
كمت اقب مع أنس بن مالك من الزاوية ،تإذا مر
وأن قلت :عتيق صلى.
ل
َح ُّق أَ ذن ًَدقوَ تيه تيه َ ال
س َعلَى التَّد ذق َوى م ذن أ ََّول يَد ذو أ َ
*ًفس د د د ددير ابن كثير :قوله{ :لَ َم ذس د د د د دجد أً د د د د د َ
ين دلي على اً د د د د ددتحباو الص د د د د ددالة تي المس د د د د ددا د القديمة
يحبُّو َن أَ ذن يَدتَطَ َّهروا َواللَّه يح ُّ الذمطَّهر َ
المؤًد دس ددة من أول بمائها على عبادة الله وحده ال شد دريك له ،وعلى اً ددتحباو الص ددالة مع الجماعة
الصددالحين والعباد العاملين المحاتظين على ًددباو الوضددوء والتمزه عن مالبسددة القاذو ا  .وعن ل
من أصدحاو ًدول الله  أن ًدول الله  صدلى بهم الصدبح تقرأ الرو تيها ،تأوهم تلما انصدرف
قال ( :نه يلبس عليما القرحن ن أقو واما ممكم يصلون معما ال يحسمون الوضوء ،تمن شهد الصالة معما
تليحسد د د ددن الوضد د د ددوء) تدل هما على أن كمال الطها ة يسد د د دده القيا تي العبادة ويعين على ًمامها
و كمالها والقيا بمشروعاًها.
{حوى لَذيده أَبَد َويذده قددال ابن رير :ولم يقم دليد على مو أمدده ،وظدداهر القرحن يدددل على حيدداًهددا،
* َ
وهما الما نصره هو الممصو .
كثيرا ،حتى يمكر
*{ َك ذي ن َسدب َح َ
ك َكث ويرا َونَمذكَرَ َكث ويرا قال مجاهد :ال يكون العبد من الماكرين الله و
ومضطجعا.
وقاعدا
قائما و
و
الله و
*{قَري ولم يق  :قريبة ألنه ض د د د َّدمن الرحمة معمى الثواو ،أو ألنها مضد د د دداتة لى الله ،تلهما قال:
قري من المحسمين.
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ض َّمن الرهبة معمى الخضوع ولهما عدَّاها بالال .
ين ه ذم لَربه ذم يَد ذرَهبو َن َ
*{للَّم َ

{وَم ذن يرذد تيه بإلذ َح لاد بظ ذل لم
*واأل ود أنه َ
ض َّمن الفع هاهما معمى "يَدهم" ،ولهما عداه بالباء ،تقالَ :
أا :يَدهم تيه بأم لر تظي لع من المعاصي الكبا .
"عج لكم".
ألنه ضمن معمى َ

ف لَك ذم
*دخلت "الال " تي قولهَ { :د َ
ُّهن  :قال بعضهم :الباء زائدة ،وًقديرهً :مبت الدهن ،كما تي قول العرو :ألقى تالن
*{ًَدذمدبت بالد ذ
ضمن الفع تتقديرهً :خري بالدهن ،أوًأًي بالدهن.
بيده ،أا :يده .وأما على قول من ي َ
*و نما دخلت الباء تي قوله{ :بأَييكم الذ َم ذفتون لتدل على ًض د د د ددمين الفع تي قوله{ :تَ َسد د د د دتدذبصد د د د در
َويدذبصرو َن وًقديره :تستعلم ويعلمون ،أو :تست ذخبَر وي ذخبَرون بأيكم المفتون.

*{ًأ ََل ًائ بع َم ل
او َواق لع تيه ًضمين دل عليه حرف "الباء" ،كأنه م َقد  :يستعج ًائ بعماو
َ َ َ
ك بالذ َع َماو َولَ ذن ي ذخل َ اللَّه َو ذع َده أا :وعمابه واقع ال محالة.
{ويَ ذستَد ذعجلونَ َ
واقع ،كقولهَ :

*الش د د ددرح الممتع :تائدة :قال بعض الماأ :يمكن أن نأخم من قوله« :حتى ًموقي عس د د دديلته ويمو
عسدديلتك» ما يسددمى بشددهر العس د  ،ته هما صددحيح؟ نعم ،هما صددحيح ،لكن العس د ليس بشدده لر
شهرا.
دهرا وليس و
ذا دا مع المرأة ،تيكون العس و

ما حكم من يقول :أذه أنا و ياها للعمرة؟ نقول :هما حس د ددن وغير حس د ددن ألن الظاهر أن أص د ددله
مأخوذ من غير المسددلمين ألنما ما عهدنا هما تي السددابقين ،وال ًكلم عليها أه العلم ،تيكون هما
متلقى من غير المسلمين ،هما من و له .ومن و له حخر :أخشى أنه ذا ال بالماأ زمان أن يجعلوا
الزواي ً د ددببوا لمش د ددروعية العمرة ،م يقال :يس د ددن لك من ًزوي أن يعتمر تمحدث للعبادة ًد د دببوا غير
درعي وهما مشددك ألن الماأ ذا ال بهم الزمن ًتغير األحوال ويمسددى األول ،تلهما نقول :ا ع
شد ل
شهرا ،واحمد الله على العاتية.
دهرا ال و
شهر العس تي حجرًك ،تي بيتك ،وا ع العس و

*قدال مش د د د د د ددهو تي ًحقيق المواتقا  :أيت تي المما تي أول ل
ليلة بدأ تيها بخدمة هما الكتاو
أً وددا على شدر لتة ل
عالية ،والماأ يمظرون ليه ويخاتونه ويمصدرتون عمه وأحسدست بربا ة أ ل  ،تسر
ًجاهه ،دون ل
ذلوال تأولتها :خدمة هما الكتاو.
خوف تو دًه و



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()8

*قال ابن ًيمية -لما ًكلم عن شددرط البخا ا ومسددلم :-وقد يتر من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ
تيه ،تيظن من ال خبرة له أن ك ما واه ذلك الش د ددخ يحتج به أص د ددحاو الص د ددحيح ،وليس األمر
كملك.
وقدال ابن د  :تَد َقد َّ حدديث ًركاه ال وله علة خفية ،لكن لعزة من يعرف العل كمعرتتهما ويمقده،
وكونده ال يتهيدأ الواحدد ممهم ال تي األعص د د د د د ددا المتبداعددة ،ص د د د د د ددا األمر تي ذلك لى االعتماد على
كتابيهما والو و بهما والر وع ليهما ،م بعدهما لى بقية الكت المشا ليها.
وقوة الفهم ،وانكس د ددا َ المفس ،وض د ددع َ الهوى
* امع العلو والحكم :قلة الغماء ًو
قَّة القل َّ ،
َّ
أحمد يعظم أمر
والغضد  ،وكثرة الغماء ًو
ضد ذلك .وقال المروذا :ع أبو عبد الله :يعميَ :
الجوع والفقر ،تقلت له :يؤ ر الر تي ًر الشددهوا  ،تقال :وكي ال يؤ ر ،وابن عمر يقول :ما
شبعت ممم أ بعة أشهر؟ قلت ألبي عبد الله :يجد الر م ذن قلبه قَّة وهو يشبع؟ قال :ما أ ى.

البن عمر أال أ يئك بجوا قال وأا شيء هو ،قال :شيء يهضم الطعا ذا أكلته ،قال
قال
ما شد د د د ددبعت ممم أ بعة أشد د د د ددهر ،وليس ذا ألني ال أقد عليه ولكن أدكت أقو واما يجوعون أكثر مما
يشبعون.
ل
حيمئم عبا ة عن ل المغفرة باللس د د ددان،
قرن االً د د ددتغفا بمكر التوبة تيكون االً د د ددتغفا
كثيرا ما ي َ
*و و
والتوبة عبا ة عن اإلقالع من المنوو بالقلوو والجوا ح.
*البخا ا حمه الله يقع له تي ًا يخه أوها تي أخبا أه الشا .
*الجهدابدمة المقداد العدا تون بعلد الحدديدث أتراد قليد من أهد الحدديدث ددا ،وأول من اش د د د د د ددتهر تي
الكال تي نقد الحديث ابن ً د دديرين ،م َخلَفه أيوو الس د ددختياني ،وأخم ذلك عمه ش د ددعبة ،وأخم عن
ش ددعبة يحيى القطان وابن مهدا ،وأخم عمهما أحمد وعلي بن المديمي وابن معين ،وأخم عمهم مث
البخددا ا وأبي داود وأبي ز عددة وأبي حدداًم ،وكددان أبو ز عددة تي زمدداندده يقول :ق د من يفهم هددما وم دا
أعزه ...ولما ما أبو ز عة قال أبو حاً لم :ذه الما كان يحس د د د د د ددن هما المعمى ،يعمي أبا ز عة ما
عرف اليو واحد يعرف
بقي بمص د د د د ددر وال بالعرا واحد يحس د د د د ددن هما ،وقي له بعد مو أبي ز عة :ي َ
هما؟ قال :ال .و اء بعد هؤالء ماعة ممهم المس ددائي والعقيلي وابن عدا والدا قطمي ،وق من اء
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بعدهم من هو با ع تي معرتة ذلك ،حتى قال أبو الفري الجوزا تي أول كتابه الموض ددوعا  :ق َّ من
يفهم هما ،ب عد .
أظن أني تاوض د ددته تيها،
بن عبد العزيز وً د ددمعته يتكلَّم تي همه المس د ددألة ،و ُّ
عمر َ
*قد أيت تي المما َ
وتهمددت من كالمده َّ
أن التكلُّم بددالخير أتض د د د د د د د من ال ُّس د د د د د د دكو  ،وأظ ُّن أندَّه وقع تي أ مدداء الكال ذكر
ًليمان ابن عبد الملك ،و َّ
أن عمر قال ذلك له.
*تتح المغيث :قال حمزة الكماني :كمت أكت الحديث تكمت أكت عمد ذكر المبي :ص د د د د د دلى الله
عليه ،وال أكت  :وًد د د د ددلم ،ترأيت المبي  تي المما تقال :مالك ال ًتم الصد د د د ددالة علي؟ تما كتبت
بعد :صلى الله عليه ،ال كتبت :وًلم.
*مغمي المحت دداي :ت ددائ دددة :الح دداء والعين ال يجتمع ددان تي كلم د لدة واح دددةل أص د د د د د ددلي ددة الحروف لقرو
مخر همددا ،ال أن ًؤلَّ كلمددة من كلمتين ،كقولهم :حيعد تددإنهددا مركبددة من كلمتين :من حي على
الص د د د د ددالة ،ومن حي على الفالح ،ومن المرك من كلمتين قولهم :حوق  ،ال حول وال قوة ال بالله.
قدالده الجوهرا ،وقال األزهرا حولق ،بتقديم الال على القاف ،تهي مركبة من حاء حول وقاف قوة،
وبس د د د د د د دمد  ،بس د د د د د ددم اللدده ،وحمدددل :الحمددد للدده ،والهيللددة :ال لدده ال اللدده ،والجعفلددة :علددت تددداء ،
والطلبقة ،أ ال الله بقاء  ،والدمعزة ،أدا الله عز  .والسدبحلةً ،دبحان الله .والمشألة قول :ما شاء
الس ذم َعلةً :ال عليكم.
اللَّه .و َّ
*ممهاي السدمة المبوية :ليس ما واه أحمد تي المسمد وغيره يكون حجة عمده ،ب يروا ما واه أه
العلم وش د د د د د ددر ده تي المس د د د د د د دمدد :أن ال يروا عن المعروتين بدالكدمو عمدده ،و ن كان تي ذلك ما هو
ضددعي وشددر ه تي المسددمد مث شددرط أبي داود تي ًددممه ،وأما كت الفضددائ تيروا ما ًددمعه من
دحيحا أو ضددعي وفا تإنه لم يقصددد أن ال يروا تي ذلك ال ما بت عمده ،م زاد
شدديوخه ً دواء كان صد و

ابم دده أحم ددد زي ددادا  ،وزاد أبو بكر ال َقطيعي زي ددادا  ،وتي زي ددادا ال َقطيعي زي ددادا كثيرة ك ددمو
موض د د د د د ددوعدة ،تظن الجاه أن ًلك من واية أحمد ،وأنه واها تي المس د د د د د ددمد ،وهما خطأ قبيح تإن
الش د د د دديون الممكو ين ش د د د دديون القطيعي ،وكلهم متأخر عن أحمد ،وهم ممن يروا عن أحمد ،ال ممن
يروا أحمد عمه.
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*الفرو للعسد د د ددكرا :اللمس يكون باليد خاص د د د دةو ليعرف اللين من الخشد د د ددونة ،والحرا ة من البرودة،
والمس يكون بدداليددد وبددالحجر وغير ذلددك ،وال يقتض د د د د د ددي أن يكون بدداليددد ،ولهددما قددال ًعددالى{ :و ن
يمسسك الله بضر ولم يق  :يلمسك.
*أحاديث ًعظيم الربا للصددياح :أبو القاًددم البغوا ،عبد الله بن عبد العزيز البغدادا (  )347من
األئمة المين يمبغي االعتماء بكالمهم على األحاديث تقد ش د د د د ددهد له ما العل الدا قطمي بحس د د د د ددن
الكال على األحاديث تقال« :كان أبو القاً د د د ددم بن مميع قلما يتكلم على الحديث ،تإذا ًكلم كان
كالمه كالمسد ددما تي السد دداي» وقال « :قة ،ب  ،ما من األئمة دَذبت ،أق المشد ددايع خطوا ،وكان
ل
ل
صاعد».
صاعد أكثر حديثوا من ابن مميع ال ن كال ابن مميع تي الحديث أحسن من كال ابن
ابن
*قَد َال ابن حجر« :من عدادة ابن ع ل
ددا تي الكدامد  ،أن يخري األحدداديدث التي أنكر على الثقدة ،أو
على غير الثقة».
*ومن ًتبع كال الع ذجلي على الر ددال َو َ د َد لهددما نظددائر ممددا يخددال تيدده ميع المقدداد أو يو ق من ال
المعلمي ،ت َق َالً :عيد ال يروا عمه ال ابمه،
يعرف ،تعمده ًوًع تي باو التو يق ،وقد نبه على ذلك
ُّ
كثيرا من ًو يق العجلي،
ولم يو قه ال العجلي و ابن حبان ،وقاعدة ابن حبان معروتة ،وقد اًد ددتقرأ
و
ض دا :وًو يق العجلي و دًه باالًددتقراء ،كتو يق ابن حبان أو
تبان لي أنه نحو من ابن حبانَ .وقَ َال أي و
أوًع.
المعلمي :و خراي البخا ا تي التا يع ال يفيد الخبر شيئوا ،ب يضره تإن من شأن البخا ا أن
*قال
ُّ
ال يخري الخبر تي التا يع ال ليدل على وهن وايه.
*قَ َال المعلمي :ذكرهم للحاكم بالتسد د دداه نما يخصد د ددونه بالمسد د ددتد  ،تكتبه تي الجرح والتعدي لم
يغمزه أحد بش د د د د ل
ديء مما تيها .قلت-د .الص د د د ددياح :-وكت الحاكم األخرى ،كمعرتة علو الحديث،
والمدخ لى معرتة الصدحيح ،والمدخ لى معرتة اإلكلي  ،وًا يع نيسدابو  ،وًؤاال السجزا له،
وًؤاالًه للدا قطمي ،تيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه ،وًضع شكووكا كبيروة
حول ما وقع ممه تي المس د د د ددتد  ،وًر ح ما قاله ابن حجر تي ً د د د ددب التس د د د دداه وكثرة األوها  ،ذ
يقول :أظمه تي حال ًصمي المستد كان يتك على حفظه ،تأل هما كثر أوهامه.
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*قال المهبي :ابن الجا ود ص دداح كتاو الممتقى تي الس ددمن مجلد واحد تي األحكا  ،ال يمزل تيه
أبدا ،ال تي الماد تي أحاديث يختل تيها ا تهاد المُّقاد.
عن ًبة الحسن و
*كت يغل عليها واية الحديث الضد د د د د ددعي  ،أو هي مظمة الحديث الضد د د د د ددعي بأنواعه ،ومن هما
الموع :كتاو المسددمد للحا ث بن أبي أًددامة ،كتاو الصددمت وحداو اللسددان البن أبي الدنيا ،كتاو
المجالسة للديمو ا ،معجم الصحابة البن قانع ،المعا م :الكبير ،واألوًئ ،والصغير ،وكتاو مسمد
الش د د د دداميين كلها للطبراني ،كتاو حلية األولياء وًا يع أص د د د ددبهان ،ومعرتة الص د د د ددحابة كلها ألبي نعيم،
كتاو شد د د دع اإليمان للبيهقي ،كتاو الترغي والترهي لألص د د ددبهاني ،كتاو ًا يع بغداد للخطي
البغدادا ،كتاو ذ الكال للهروا.
*عدد من األئمة ال يرون أص د د د د د ودال أ ذن يقال لما قاله الص د د د د ددحابي من كالمه ،حتى لو كان مما ال يقال
بالرأا :له حكم الرتع ،ممهم ابن حز  ،ونصره العراقي ،وأحمد شاكر ،وقولهم له و ه قوا ،والمسألة
من مطا ح اال تهاد ،ومسا ح المظر.
*قال ابن ل تي ش د د د ددرح عل الترمما :مس د د د ددمد البزا  ،ومعا م الطبراني ،أو أتراد الدا قطمي ،وهي
مجمع الغرائ والمماكير.
ليال
*قال المهبي تي ًمقيح التحقيق :وقد صدمَّ شديخما العالمة أبو العبَّاأ تي همه المسألة كتابوا و
لتقر عيمه ،ويمشرح
ً َّدماه :كتاو بيان الدلي على بطالن التحلي  ،يمبغي لك ذا ل ل أن يمظر تيهَّ ،
صد ه ،والله الموتق.
*األمر بددالمعروف والمهي عن الممكر البن أبي الدددنيددا :قددال وهي د بن الو د« :لقي عددالم عددال وم دا هو
توقدده تي العلم ،تقددال :يرحمددك اللدده ،مددا الددما أخفي من عملي؟ قددال :مددا يظن بددك أنددك لم ًعم د
حس د د د د د ددمةو قئ ال أداء الفرائض ،قال :يرحمك الله ،تما الما أعلن من عملي؟ قال :األمر بالمعروف
والمهي عن الممكر تدإنده دين اللده الما بعث الله به أنبياءه لى عباده ،وقد ا تمع الفقهاء على قول
نبي اللدده { :و علمي مبدداكددا أين مددا كمددت مددا بركتدده ًلددك؟ قددال :األمر بددالمعروف والمهي عن
الممكر أيمما كان.

*وعن أبي عبدد الرحمن العمرا قال :ن من غفلتك عن نفس د د د د د ددك عراض د د د د د ددك عن الله ،بأن ًرى ما
نفعا.
يسخطه تتجاوزه ،ال ًأمر تيه ،وال ًمهى ،خوتوا ممن ال يملك لك ضرا وال و
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َمن ًر األمر بالمعروف والمهي عن الممكر مخاتةَ المخلوقين ،نزعت ممه هيبة الطاعة ،تلو أمر ولده
أو بعض مواليه الًتخ به.
*التواض د ددع والخمول البن أبي الدنيا :ص د ددلة بن أش د دديم وأص د ددحابه :أبص د ددروا وال قد أً د ددب زا ه تأ اد
أصدحابه أن يأخموه بألسدمتهم ،تقال صددلة :دعوني أكفيكموه ،قال :يا ابن أخي َّن لي ليك حا ة،
قدال ومدا ذا يدا عم؟ قدالً :رتع زا  ،قدال :نعم ونعمدة عي لن .تقدال :ألص د د د د د د دحدابده هدما كان أمث  ،لو
أخمًموه قال ال أتع .
*أضواء البيان :تي ا ية قوالن:
غدا كما ونس د دديت أن ًقول :ن ش د دداء
األول :أنها متعلقة بما قبلها ،والمعمى :أنك ن قلت ً :د ددأتع و
الله ،م ًمكر تق  :ن ش دداء الله .وهما القول هو الظاهر ألنه يدل عليه قولهَ { :والَ ًَد ذقولَ َّن ل َش د د ذي لء
ني تَاع ذلك َغ ودا الَّ أَن يَ َشد د د د د د داءَ الله  .القول الثاني :أن ا ية ال ًعلق لها بما قبلها ،وأن المعمى:
ذا وقع ممك المس د دديان لش د د ل
ديء تاذكر الله ألن المس د دديان من الش د دديطان ،كما قالَ { :وَمآ أَنذ َس د د دانيه الَّ
الش د د دديطان أَ ذن أَذذكَره وكقوله{ :اً د د ددتحوذ َعلَذيهم الش د د دديطان تَأَن َس د د داه ذم ذ ذكَر الله وقال ًعالىَ { :و َّما
َّك الشيطان تَالَ ًَد ذقع ذد بَد ذع َد المكرى َم َع القو الظالمين .
يمسيَدم َ

* الء األتها  :المو ن الثاني والثال ون من موا ن الصالة عليه :ذا نسي الشيء أو أ اد ذكره ،ذَكره
أبو موًددى المديمي ،و وى تيه عن أنس بن مالك قال :قال ًددول الله  ( :ذا نسدديتم شدديئوا تصددلوا
علي ًمكروه ن شاء الله) قال محقق الكتاو :الحديث ممك وبا .
َّ
*أًدباو الم د د د د د د ددزول للواحدا :عن األصددمعيً :ددمعت المهدى على ممبر البصددرة يقول :ن الله أمركم
بأمر بدأ تيه بمفس د دده و مى بمالئكته ،تقال { :ن الله ومالئكته يص د ددلون على المبي يا أيها المين حمموا
ص ددلوا عليه وً ددلموا ًس ددليما ح ره بها من بين الرً د واختص ددكم بها من بين األنا  ،تقابلوا نعمة الله

بالشددكر .قال ًدده بن محمد بن ًددليمان :هما التش دري الما شد َّدرف الله به نبيما يقول { :ن الله
ومالئكته يصلون على المبي أبلغ وأًم من ًشري حد بأمر المالئكة بالسجود له ألنه ال يجوز أن
يكون الله مع المالئكة تي ذلك التش د د د دري  ،وقد أخبر الله عن نفسد د د دده بالصد د د ددالة على المبي ،م عن
المالئكة بالص ددالة عليه ،تتشد دري ص ددد عمه أبلغ من ًشد دري ل ًخت به المالئكة من غير وا لز أن
يكون الله معهم تي ذلك.
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*زاد المعداد :وكدان يخلد لحيتده أحيانوا ،ولم يكن يواظ على ذلك .وقد اختل أئمة الحديث تيه،
تص د د د د د ددحح الترمددما وغيره أندده كددان ي َخلد لحيتدده ،وقددال أحمددد وأبو ز عددة :ال يثبددت تي ًخليد اللحيددة
حديث .وكملك ًخلي األص ددابع لم يكن يحاتظ عليه ،وتي الس ددمن عن الم ذس د دتَد ذو د بن ش ددداد :أيت
دابع ليه بخمص ددره ،وهما ن بت عمه ،تإنما كان يفعله أحيانوا ،ولهما
المبي  ذا ًوض ددأ يدلك أص د َ

الربيع ،وغيرهم ،على أن تي
لم يروه المين اعتموا بضددبئ وضددوئه ،كعثمان ،وعلي ،وعبد الله بن زيد ،و ُّ
بن لهيعة .وأما ًحريك خاًمه ،تقد وا تيه حديث ض د د د د ددعي من واية معمر بن
ً د د د د ددماده عبد الله َ
حر َخاًَمه ،ومعمر
َّ
محمد بن عبيد الله بن أبي اتع عن أبيه عن ده أن المبي  كان ذا ًوضد ددأ َّ
عباأ و ل
وأبوه ضعيفان ،ذكر ذلك الدا قطمي[ .قال ممتخبه عفا الله عمه :بت عن ابن عمر وابن ل
أنس
وأبي أمامة ًخلي اللحية .ما صددح من ح ا الصددحابة تي الفقه ( )59/4وقال ابن عمرً :خللوا يعمي
بين األصابع ،وكان ابن عمر يتتبع ما بين أصابع قدميه (.])51/4
*اإللماع ،للقاضددي عيا  :عن أبي ل
عبيد القاًددم ،قال :من شددكر العلم أن ًسددتفيد الشددىء ،تإذا ذكر
لدك ،قلدت :خفي علي كدما وكما ولم يكن لي به علم حتى أتادني تالن تيه كما وكما ،تهما ش د د د د د ددكر
العلم.
*من ًعليقا الش د دديع محمد الخض د ددر حس د ددين على المواتقا  :من أقب على العبادة بيقي لن ًد د دا لع،
و د َدد تيهددا من اال ًيدداح مددا يود معدده لو أن الحيدداة ال ًطددالبدده بمددا يلفتدده عمهددا ولو لحظدةو ،تليس العددابددد
ض داءة -كما يحس د أًددا ى األهواء -تي ضد ل
دائقة من حري المفس واقتحا المكا ه ،ب هو
ببصدديرةل و َّ
تي لمةل ال ًمق عمد من يمو عمها عن لمة د ا المعا ف السامية والحكمة الغامضة.
*مجموع الفتاوى :نفس اإليمان بالله وعبادًه ومحبته و الله هو غماء اإلنسد د د د ددان وقوًه وصد د د د ددالحه
وقوامده ،كمدا عليده أهد اإليمان ،وكما دل عليه القرحن ،و ن كان تي األعمال الص د د د د د ددالحة ما هو على
خالف هوى المفس -والله ً د د د د د ددبحانه يأ ر العبد على األعمال المأمو بها مع المش د د د د د ددقة ،كما قال
ًعالى{ :ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأ وال نص ا ية ،وقال  لعائشة( :أ ر على قد نصبك)-
ل
ألًباو ...ولهما لم يجئ تي
وًبعا
تليس ذلك هو المقصود األول باألمر الشرعي ،و نما وقع ضمموا و
ال القول على اإليمان والعم الصد د د ددالح أنه ًكلي  ،كما يطلق
الكتاو والسد د د ددمة وكال السد د د ددل
ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة و نما اء ذكر التكلي تي موض د د د د د ددع المفي كقوله{ :ال يكل
الله نفسدا ال وًدعها {ال ًكل ال نفسك {ال يكل الله نفسا ال ما حًاها أا و ن وقع تي
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األمر ًكلي تال يكل ال قد الوً د د ددع ،ال أنه يس د د ددمي ميع الشد د د دريعة ًكلي وفا ،مع أن غالبها قرة
العيون وً د د د د د ددرو القلوو ولددما األ واح وكمددال المعيم ،وذلددك إل ادة و دده اللدده واإلنددابددة ليدده ،وذكره
أبدا.
وًو ه الو ه ليه ،تهو اإلله الحق الما ًطمئن ليه القلوو ،وال يقو غيره مقامه تي ذلك و
* غا ة اللهفان :وليس المقص د ددود بالعبادا واألوامر المش د ددقة والكلفة بالقص د ددد األول ،و ن وقع ذلك
ضددمموا وًبعا تي بعضددها ألًد ل
دباو اقتضددته البد ممها هي من لواز همه المشددأة تأوامره ً دبحانه وحقه
و
الدما أو بده على عبداده وش د د د د د ددرائعده التي ش د د د د د ددرعهدا لهم هي قرة العيون ،ولمة القلوو ،ونعيم األ واح،
وًددرو ها ،وبها شددفاؤها وًددعادًها وتالحها ،وكمالها تي معاشددها ومعادها ،ب ال ًددرو لها وال ترح
وال لمة وال نعيم تي الحقيقة ال بملك ،كما قال ًعالى{ :يا أيها الماأ قد اءًكم موعظة من بكم
وشدفاء لما تي الصددو وهدى و حمة للمؤممين ق بفض الله وبرحمته تبملك تليفرحوا هو خير مما
يجمعون تدإن قيد  :تقددد وقع ًس د د د د د ددميددة ذلدك ًكلي وفدا تي القرحن كقولده{ :ال يكل اللده نفس د د د د د ددا ال
وًعها  ،وقوله{ :ال نكل نفسا ال وًعها  .قي  :نعم ،نما اء ذلك تي ان المفي ولم يسم
وعهدا
وهدى و حمةو وحيا وة و
وحا ونووا وشفاءو و
ًبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه ًكلي وفا قئ ،ب ًماها و
ووصيةو ،ونحو ذلك.
*قال ابن العربي :شيخما أبو حامد بلع الفالًفة ،وأ اد أن يتقيأهم تما اًتطاع.
*المواتقا  :اختيا أبي موً د د د ددى  للص د د د ددو تي اليو الحا كاختيا من اختا الجهاد على نوات
الصد ددالة والصد دددقة ،ونحو ذلك ،ال أن تيه قصد ددد التشد ددديد على المفس ليحص د د األ ر به ،و نما تيه
قصد الدخول تي عبادةل عظم أ رها لعظم مشقتها ،تالمشقة تي هما القصد ًابعة ال متبوعة ،وكالمما
نما هو تيما ذا كانت المشقة تي القصد غير ل
ًابعة وكملك حديث األنصا ا ليس تيه ما يدل على
قصدد التشدديد و نما تيه دلي على قصدد الصدبر على مشدقة بعد المسدجد ليعظم أ ره ،وهكما ًائر
ما تي هما المعمى.
*المواتقا  :ويش د د ددتم القرحن على أنو لاع من القواعد األص د د ددلية والفوائد الفرعية ،والمحاً د د ددن األدبية
تلممكر ممها أمثلةو يستعان بها تي تهم المراد:
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ث ًَ د د د د د د د ووال تجر عادًه تي
ين َحتَّى نَدذبد َعد َ
تمن ذلدك :عدد المؤاخدمة قبد اإلندما َ :
{وَمدا كمدَّا م َعدمب َ
خلقه أنه ال يؤاخم بالمخالفة ال بعد ً ددال الرً د د  ،تإذا قامت الحجة عليهم{ :تَ َم ذن َش د داءَ تَد ذليد ذؤم ذن
َوَم ذن َشاءَ تَد ذليَكذف ذر ولك زاء مثله.
وممها :اإلبالو تي قامة الحجة على ما خا به الخلق تإنه ًعالى أنزل القرحن برهانوا تي نفس د د د د د دده
على صحة ما تيه ،وزاد على يدا ًوله  من المعجزا ما تي بعضه الكفاية.

وممهدداً :ر األخددم من أول مرة بددالددمند  ،والحلم عن ًعجيد المعدداندددين بددالعددماو ،مع ًمدداديهم على
اإلباية والجحود بعد وضوح البرهان ،و ن اًتعجلوا به.
وممهاً :حس د د ددين العبا ة بالكماية ونحوها تي الموا ن التي يحتاي تيها لى ذكر ما يس د د ددتحيا من ذكره
الم ذسد د د دتم الم َس د د د داءَ  .وقولهَ { :كانَا يَأذكالن الطَّ َعا  .حتى ذا وض د د ددح
تي عادًما كقوله ًعالى{ :أ ذَو َ
الس د ددبي تي مقطع الحق ،وحض د ددر وقت التصد د دريح بما يمبغي التصد د دريح به تال بد ممه ،و ليه اإلش د ددا ة
{واللَّه ال يَ ذستَ ذحيي م َن الذ َحق .
بقولهَّ { :ن اللَّهَ ال يَ ذستَ ذحيي أَ ذن يَ ذ
و َمثَ وال َما بَدع َ
ضر َ
وضةو تَ َما تَد ذوقَد َها َ .

وممهددا :التددأني تي األمو  ،والجرا على مجرى التثبددت ،واألخددم بدداالحتيدداط ،وهو المعهود تي حقمددا
نجوما تي عش د د د درين ًد د د ددمة حتى قال الكفا { :لَ ذوال ندزَل َعلَذيه
تلقد أنزل القرحن على ًد د د ددول الله  و
{وقد ذرحنودا تَدَرقذدمَداه لتَد ذقَرأَه َعلَى
الذق ذرحن ذملَدةو َواح د َد وة  .تقددال اللددهَ { :ك د َمل د َ
ك لمدثَدب د َ
ت ب ده تد َؤ َاد َ  .وقددالَ :
المَّاأ علَى مك ل
ذث َونَدَّزلذمَاه ًَدذمز ويال  ،وتي همه المدة كان اإلنما يترادف ،والصراط يستوا بالمسبة لى
َ
ك و ل
محتاي ليه ،وحين أبى من أبى من الدخول تي اإلً د د ددال بعد عش د د ددر ً د د ددمين أو
هة و لى ك
ل
ض د د د دا ،حكمةو بالغةو ،وًرًيبوا يقتضد د د دديه
أكثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء تشد د د ددرع الجهاد لكن على ًد ل
يج أي و
العدل واإلحس د ددان ،حتى ذا كم الدين ،ودخ الماأ تيه أتوا و ا ،ولم يبق لقائ ما يقول قبض الله
أ الدين ،وقوا عض ددده بأنص ددا الله تلله
نبيه ليه وقد بانت الحجة ،ووض ددحت المحجة ،واش ددتد أ ُّ
كثيرا على ذلك.
الحمد و

وممها :كيفية ًأدو العباد ذا قصدوا باو و األ باو بالتضرع والدعاء تقد بين مسا القرحن حدابوا
اًددتقرئت ممه ،و ن لم يم عليها بالعبا ة تقد أغمت شددا ة التقرير عن التصدريح بالتعبير ،تأنت ًرى
أن نداء الله للعباد لم يأ تي القرحن تي الغال ال بد د د د د د د«يا» المشيرة لى بعد الممادا ألن صاح
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المداء ممد د د د د د د د ددزه عن مداناة العباد ،موصد ددوف بالتعالي عمهم واالًد ددتغماء ،تإذا قر نداء العباد للرو أًى
بأمول ًستدعي قرو اإل ابة:
ممها ً :ددقاط حرف المداء المش ددير لى قرو المما َدى ،وأنه حاض ددر مع الممادا غير غات ل عمه تدل
على اً د د د د د ددتش د د د د د د دعدا الراغد هدما المعمى ذ لم يأ تي الغال ال « بما» « بما» كقولهَ { :بدَّمَا ال
ك َما تي بَطذمي .
ًد َؤاخ ذمنَا { َو ني نَ َم ذ لَ َ
وممها :كثرة مجيء المداء باً د د ددم الرو المقتض د د ددي للقيا بأمو العباد و ص د د ددالحها تكأن العبد متعلق
قائال :يا من هو المصددلح لشددئونما على اإل ال أًد د د د د د د د َّم لما ذلك
بمن شددأنه التربية والرتق واإلحسددان ،و
بكما ،وهو مقتضى ما يدعو به ،و نما أًى "اللهم" تي مواضع قليلة ،و ل
لمعان اقتضتها األحوال.

وممهاً :قديم الوًيلة بين يدا الطل كقوله { :يَّا َ نَد ذعبد َو يَّا َ نَ ذستَعين ،ذاهدنَا الصَرا َط الذم ذستَق َيم
ت
ك { َبدَّمَا ن َ
ت َه َما بَا وال ً د د د د د د دذب َحانَ َ
َّك حًَدذي َ
ت { َبدَّمَا َما َخلَ ذق َ
{ َبدَّمَا ندَّمَا َحممَّا { َبدَّمَا َحممَّا ب َما أَنذدَزلذ َ
ين َّال
ت ذر َع ذو َن َوَم َألَه زيمَدةو { َو ندَّه ذم َع َ
ص د د د د د د د ذوني َواًَّدبَدعوا َم ذن لَ ذم يَزذده ...لى قولددهَ :
{وال ًَزد الظَّدالم َ
{و ذذ يَد ذرتَع بذدَراهيم الذ َق َواع َد م َن الذبَدذيت َو ذً َماعي َبدَّمَا ًَد َقبَّ ذ ممَّا .
ًَدبَا وا َ

*المواتقا  :وممها :التر لما ال حري تي تعله بماءو على أن ما ال حري تيه بالجزء ممهي عمه بالك
كإعراض د د دده عن ً د د ددماع غماء الجا يتين تي بيته ،وتي الحديث( :لس د د ددت من َد لد وال دد ممي) ،والدد:
اللهو ،و ن كان مما ال حري تيه تليس ك ما ال حري تيه يؤذن تيه.
*اإلقرا ممه  ذا واتق الفع تهو صددحيح تي التأًددي ال شددوو تيه ،وال انحطاط عن أعلى مراً
التأًد د ددي ألن تعله  واقع موقع الص د د دواو ،تإذا واتقه قرا ه لغيره على مث ذلك الفع تهو كمجرد
االقتداء بالفع  ،تاإلقرا دلي زائد مثبت ،بخالف ما ذا لم يواتقه ،تإن االقرا و ن اقتضد ددى الصد ددحة
تالتر كالمعا  ،و ن لم ًتحقق تيه المعا ض د د د ددة تقد مى تيه ش د د د ددوو التوق لتوقفه عليه الص د د د ددالة

مباحا ،وبعده عن التلهي به و ن لم
والس د د ددال عن الفع  ،ومثاله عراض د د دده عن ً د د ددماع اللهو و ن كان و
يحري تي اً ددتعماله ،وقد كانوا يتحد ون بأش ددياء من أمو الجاهلية بحض د درًه و بما ًبس ددم عمد ذلك،
ولم يكن يمكر هو من ذلك ال ما دعت ليه حا ة ،أو ما ال بد ممه ،ولما اءًه المرأة ًس د د ددأله عن
مسد ل
دألة من ها ة الحيضددة قال لها( :خما ترص دةو مم َّس دكة تتطهرا بها) تقالت :وكي أًطهر بها؟
تفهمتها بما هو أصرح وأشرح ،تأقر
تأعاد عليها واًتحى حتى غطى و هه ،تفهمت عائشة ما أ ادَّ ،
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عائش ددة على الش ددرح األبلغ ،وً ددكت هو عمه حياءو تمث هما مراعى ذا لم يتعين بيان ذلك تإنه من
باو الجائز ،أما ذا ًعين تال يمكن ال اإلتها كي كان ،تإنه مح مقطع الحقو  ،واألمثلة كثيرة،
والحدداص د د د د د د د أن نفس اإلقرا ال يدددل على مطلق الجواز من غير نظر ،بد تيدده مدا يكون كددملددك نحو
اإلقرا على المطلوبا والمباحا الص د د درتة ،وممه ما ال يكون كملك ،كاألمثلة تإن قا نه قول تاألمر
تيه كما ًقد  ،تيمظر لى الفع تيقضى بمطلق الصحة تيه مع المطابقة دون المخالفة.
*والما يوضددح هما الموضددع وأن المماص د ًقتضددي تي االعتبا الكمالي العت على ما دون الالئق
نوح عن أن يقو بها
بها :قص د د د د ددة نوح و براهيم عليهما الس د د د د ددال تي حديث الش د د د د ددفاعة ،وتى اعتما ل
بخطيئته ،وهي دعاؤه على قومه ،ودعاؤه على قومه نما كان بعد يأًد د د دده من يمانهم ،قالوا وبعد قول
الله له{ :لن يؤمن من قومك ال من قد حمن وهما يقض ددى بأنه دعاء مباح ،ال أنه اً ددتقص ددر نفس ده
لرتيع شأنه أن يصد من مثله مث هما ذ كان األولى اإلمسا عمه ،وكملك براهيم اعتم بخطيئته،
وهي الثالث المحكيددا تي الحددديددث بقولدده( :لم يكددمو براهيم ال الث كددمبددا ) تعد َّددهدا كددمبددا
يضا اعتبا وا بما ذكر.
و ن كانت ًعر و

*والبرهان على ص د د ددحة هما التقرير :ما ًقد تي دلي الكتاو أن ك قض د د د ل
دية لم ً ذرد أو لم ًبط أو لم
يمبه على ما تيها تهي صد د ددحيحة صد د ددادقة ،تإذا عرضد د ددما مسد د ددألتما على ًلك القاعدة و دنا الله ًعالى
نوح دعاءه على قومه ،تقال{ :وقال نوح و ال ًم على األ من الكاترين ديا ا ولم
حكى عن ل
خروي عن مقتض د د د د د ددى األمر والمهي ،ب حكى أنه
يدمكر قبلده وال بعدده مدا يددل على عت ل وال لول وال ل
قال { :نك ن ًم هم يض د د ددلوا عباد ا ية ،ومعلو أنه  لم يق ذلك ال بوح لي من الله ألنه
غيد وهو معمى قولده ًعدالى{ :وأوحي لى نوح أنه لن يؤمن من قومك ال من قد حمن وكملك قال
ًعالى تي براهيم{ :تمظر نظرة تي المجو تقال ني ً د د ددقيم ولم يمكر قب ذلك وال بعده ما يش د د ددير
لى لول وال عتد ل وال مخددالفددة أم لر وال نهي ،ومثلدده قولدده ًعددالى{ :قددال بد تعلدده كبيرهم هددما تلم يقع
ل
لمخالفة وال شد د د ددا ة لى عت ل  ،ب اء تي ا ية األولى { :ذ اء به بقل
تي هما المسد د د ددا ذكر
ً د ددليم وهو غاية تي المدح بالمواتقة وهكما ً د ددائر المس د ددا لى حخر القص د ددة ،وتي ا ية األخرى:
{قدال ولقددد حًيمدا براهيم ش د د د د د ددده من قبد وكمدا بدده عددالمين لى حخرهدا ،تتض د د د د د ددممددت ا يدا مددحدده
ومماضلته عن الحق من غير زيادةل ،تدل على أن ك ما ناض به صحيح مواتق ،ومع ذلك ،تقد قال
( :لم يكمو براهيم ال الث كمبا ) و براهيم تي القيامة يسددتقصددر نفسدده عن ًبة الشددفاعة بما
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يمكره ،وكملك نوح تثبت أن با الخطيئة هما ليس من قبَ مخالفة أمر الله ،ب من هة االعتبا
من العبد تيما ًطلبه به المرًبة.
ًعليما،
*المواتقا  :القرحن أًى بالمداء من الله ًعالى للعباد ومن العباد لله ًد د د ددبحانه ما حكايةو و ما و
ل
محموف ،كقوله
تحين أًى بدالمداء من قب الله للعباد اء بحرف المداء المقتض د د د د د د دي للعبد ابتوا غير
ًعالى{ :يا عبادا المين حمموا ن أ ضددى واًددعة {ق يا عبادا المين أًددرتوا على أنفسددهم {ق
يا أيها الماأ ني ً د ددول الله ليكم ميعا {يا أيها الماأ {يا أيها المين حمموا تإذا أًى بالمداء
من العباد لى الله ًعالى اء من غير حرف ل
نداء ل
ابت بماء على أن حرف المداء للتمبيه تي األص ،
ض دا ،تإن أكثر حروف المداء للبعيد وممها« :يا» التي هي أ الباو ،وقد
والله ممد د د د د د د ددزه عن التمبيه ،وأي و
دوصا لقوله ًعالى{ :و ذا ًألك عبادا عمى تإني قري
أخبر الله ًعالى أنه قري من الداعي خص و
ومن الخلق عموومدا لقولدده{ :مددا يكون من نجوى ال دة ال هو ابعهم وال خمس د د د د د ددة وقولده{ :ونحن
أقرو ليه من حب الو يد تحص د د من هما التمبيه على أدبين ،أحدهماً :ر حرف المداء ،وا خر:
اً د ددتش د ددعا القرو ،كما أن تي با الحرف تي القس د ددم ا خر التمبيه على معمين ،با التمبيه لمن
الممادى ،وأنه ممزه عن مداناة
شد د د د ددأنه الغفلة واإلعرا والغيبة وهو العبد ،والداللة على ا ًفاع شد د د د ددأن َ
عال ،وتى علوه ل
العباد ذ هو تي دنوه ل
دان ًبحانه.
والثاني :أن نداء العبد للرو نداء ل
غبة و ل ل لما يصح شأنه ،تأًى تي المداء القرحني بلفظ الرو تي
وًعليما ألن يأًي العبد تي دعائه باالً ددم المقتضد دي للحال المدعو بها ،وذلك أن
ًمبيها
عامة األمر و
و
الرو تي اللغدة هو القدائم بمدا يص د د د د د ددلح المربوو ،تقال ًعالى :تي معر بيان دعاء العباد { :بما ال
ًؤاخمنا ن نسيما أو أخطأنا { ...بما ال ًزو قلوبما بعد ذ هديتما .
و نمدا أًى قولده ًعالى{ :و ذ قالوا اللهم ن كان هما هو الحق من عمد

من غير ل
ًيان بلفظ الرو

ألنه ال مماًد ددبة بيمه وبين ما دعوا به ،ب هو مما يماتيه ،بخالف الحكاية عن عيسد ددى { :اللهم
بما أنزل عليما مائدة من السماء ا ية تإن لفظ الرو تيها مماً دا.
والثالث :أنه أًى تيه الكماية تي األمو التي يس ددتحيا من التصد دريح بها ،كما كمى عن الجماع باللباأ
والمباش د د ددرة ،وعن قض د د دداء الحا ة بالمجىء من الغائئ ،وكما قال تى نحوه{ :كانا يأكالن الطعا
تاً د ددتقر ذلك أدبوا لما اً د ددتمبطماه من همه المواض د ددع ،و نما داللتها على همه المعاني بحكم التبع ال
باألص .
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والرابع :أندده أًى تيدده بددااللتفددا الددما يمبىء تي القرحن عن أدو اإلقبددال من الغيبددة لى الحض د د د د د د دو
بالمس د د د د ددبة لى العبد ،ذا كان مقتض د د د د ددى الحال يس د د د د ددتدعيه ،كقوله ًعالى{ :الحمد لله و العالمين،
ض د د دا ،كقوله
الرحمن الرحيم ،مالك يو الدين م قال { :يا نعبد وبالعكس ذا اقتض د دداه الحال أي و
ًعالى{ :حتى ذا كمتم تي الفلك و رين بهم بريح يبة .
وًأم تي هما المسد ددا معمى قوله ًعالى{ :عبس وًولى ،أن اءه األعمى حيث عوً المبي 

بهما المقدا من هما العتاو ،لكن على ل
حال ًقتضي الغَيبة التي شأنها أخ بالمسبة لى المعاً ،
م ع الكال لى الخطدداو ،ال أندده بعتد ل
داو أخ من األول ،ولددملددك ختمددت ا يددة بقولدده{ :كال
نها ًمكرة .
والخامس :األدو تي ًر التمص د د د ددي على نس د د د ددبة الش د د د ددر لى الله ًعالى ،و ن كان هو الخالق لك
شي لء ،كما قال بعد قوله{ :ق اللهم مالك الملك لى قوله{ :بيد الخير ولم يق  :بيد الخير
معا ألن نزع الملك واإلذالل بالمس ددبة لى من لحق ذلك به ش ددر
والش ددر ،و ن كان قد ذكر القس ددمين و
ظاهر ،نعم قال تي أ ره { :نك على ك ش د ديء قدير ًمبيها تي الجملة على أن الجميع خلقه حتى
اء تي الحديث عن المبي ( والخير تي يديك ،والش د د د د ددر ليس ليك) وقال براهيم { :الما
خلقمي تهو يهدين والما هو يطعممي ويسددقين و ذا مرضددت تهو يشددفين تمس د لى و العالمين
الخلق والهداية واإل عا والسد د ددقي والشد د ددفاء واإلماًة واإلحياء وغفران الخطيئة ،دون ما اء تي أ ماء
ذلك من المر  ،تإنه ًكت عن نسبته ليه.
كفاحا ،دون التقاضد د ددي بالمجاملة والمسد د ددامحة،
والسد د ددادأ :األدو تي المماظرة ،أن ال يفا ئ بالرد و
هدى أو تي ض د د د د د ددالل مبين وقوله{ :ق ن كان للرحمن
كما تي قوله ًعالى{ :و نا أو ياكم لعلى و
ولد تأنا أول العابدين {ق ن اتتريته تعلي رامي وقوله{ :ق أولو كانوا ال يملكون ش د د د د د د ديئا وال
يعقلون {أولو كان حباؤهم ال يعلمون شد د د د د دديئا وال يهتدون ألن ذلك أدعى لى القبول وًر العماد،
و فاء نا العصبية.
والسد ددابع :األدو تي راء األمو على العادا تي التسد ددببا وًلقي األًد ددباو ممها ،و ن كان العلم
قد أًى من و اء ما يكون أخ وما من مسدداقا التر يا العادية ،كقوله ًعالى{ :عسددى أن يبعثك بك
مقاما محمودا {تعس ددى الله أن يأًي بالفتح أو أمر من عمده {وعس ددى أن ًكرهوا ش دديئا وهو خير
لكم ومن هما الباو اء نحو قوله ًعالى{ :لعلكم ًتقون {لعلكم ًمكرون وما أشبه ذلك.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()21

ألما
حرمها و
*المواتقدا  :ومدا داء تي حرمدان الخمر تملك ا ع لى معمى المراً  ،تال يجد َمن ي َ
ألما بفقد شهوة الولد.
بفقدها ،كما ال يجد الجميع و

*األمر الكلي ذا بت كليا ،تتخل بعض الجزئيا عن مقتضى الكلي= ال يخر ه عن كونه كليا.

*الغال األكثرا معتبر تي الش دريعة اعتبا العا القطعي ألن المتخلفا الجزئية ال يمتظم ممها كلي
يعا هما الكلي الثابت .هما شأن الكليا االًتقرائية.
*ال اعتبا بمعا ضة الجزئيا تي صحة وضع الكليا للمصالح.
ضال
*قيَّض الله للقرحن حفظةو بحيث لو زيد تيه حرف واحد ألخر ه حالف من األ فال األصاغر ،ت و
عن القراء األكابر.
*ص دديد الخا ر :وا عن بعض الس ددل أن وال ش ددتمه توض ددع خده على األ
علي.
لي المن الما
ًلطت هما به َّ
َ

وقال :اللهم اغفر

*وما أيت مش د د ددتتا للهم ،مبددا للقل مث ش د د دديئين ،أحدهما :أن ًطاع المفس تي ل ك ش د د د ل
ديء
و
و
ًش د د د د د ددتهيده ،وذلدك ال يوق على ح لدد تيده ،تيدمهد الددين والددنيدا وال يمدال كد المراد .مث أن ًكون
الهمة تي المسددتحسددما أو تي مع المال أو تي ل الرياًددة ،وما يشددبه همه األشددياء .تيا لَه من
شتا ل ال امع له ،يمه العمر وال يمال بعض المراد ممه.

صدا العوا  ،والمشي تي األًوا تإن الطبع يتقاضى بالشهوا ويمسى
والثاني :مخالطة الماأ خصدو و
الرحي عن الدنيا ،ويح الكسد عن الطاعة ،والبطالة والغفلة والراحة .تيثق على من أل مخالطة
الماأ التشداغ بالعلم أو بالعبادة .وال يزال يخالطهم حتى ًهون عليه الغيبة وًضيع الساعا تي غير
ش دددد ل
ل
ل
تحيمئم يخلو القل
أحد،
يء .تمن أ اد ا تماع َهمه ،تعليه بالعزلة ،بحيث ال يس د د د ددمع ص د د د ددو
بمعا ته.
*نق ابن السبكي عن أبيه قصيدةو ائقةو(:)4
أبمي ال ًهم نصيحتي التي

أوصيك واًمع من مقالي ًرشد

احفظ كتاو الله والسمن التي

صحت وت ذقهَ الشاتعي محمد
ذ

( )4بقا الشاتعية (.)477 /41
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واعلم أصول الفقه علما محكما

يهديك للبحث الصحيح األيد

وًعلم المحو الما يدني الفتى

من ك تهم تي القرحن مسدد

واًلك ًبي الشاتعي ومالك

وأبى حميفة تي العلو وأحمد

و ريقة الشيع الجميد وصحبه

والسالكين ريقهم بهم اقتد
يأًي به من ك أمر ًسعد

واًبع ريق المصطفى تي ك ما
واقصد بعلمك و ه بك خالصا

ًظفر بسب الصالحين وًهتد

واخش المهيمن وأ ما يدعو ليه

وانته عما نهى وًزهد

وا تع لى الرحمن ك ملمة

بضراعة وًمسكن وًعبد

واقطع عن األًباو قلبك واصطبر

واشكر لمن أوال خيرا واحمد

وعليك بالوع الصحيح وال ًحم

حول الحمى واقمت لربك واًجد
وقريحة ًمحاء ذا ًوقد

وخم العلو بهمة وًفطن
واًتمبئ المكمون من أًرا ها

وابحث عن المعمى األًد األ شد

وعليك أ باو العلو وال ًكن

تي ضبئ ما يلقونه بمفمد
ن

و ذا أًتك مقالة قد خالفت
تاق الكتاو وال ًم عمه وق

الكتاو أو الحديث المسمد
متأدبا مع ك حبر أوحد

تلحو أه العلم ًمت للجمة

عليهم تاحفظ لسانك وابعد

هما وصيتي التي أوصيكها

أكر بها من والد متودد

* بقا الشاتعية الكبرى :نق ابن السبكي عن أبيه:
كمال الفتى بالعلم ال بالمماص

و ًبة أه العلم أًمى المراً

هم و وا علم المبيين تاهتدى

بهم ك ًا ل تي الظال وًا و

وال تخر ال ث شرعة أحمد

وال تض ال باكتساو المماق
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وبحث وًدقيق و يضاح مشك

وًحرير برهان وقطع مغال

و حكا حيا الكتاو وًمة

أًت عن ًول من لؤا بن غال

ذا المرء أمسى للعلو محالفا

أضاء له ممها ميع الغياه

ويمزاح عمه ك شك وشبهة

وًبدو له األنوا من ك

هي الرًبة العليا ًسامى بأهلها

لى مستقر تو متن الكواك

تدونكها ن كمت للرشد البا

ًم خير مر و الدنا والعواق

وال ًعدلن بالعلم و
ماال و تعةو

وًمر القما أو مرهفا القواض

وهبك ازو دنيا عمك تال ًب

تعمها لقد عوضت صفو المشا و

تما قد ذا الدنيا وما قد أهلها

وما اللهو باألوالد أو بالكواع

ذا قست ما بين العلو وبيمها

بعق صحيح صاد الفكر صائ

تما لمة ًبقى وال عيش يقتمى

ًوى العلم أعلى من ميع المكاً

ان

*ًهمي ًددمن أبي داود :و ريق الجمع بين همه األحاديث :ما ذكره غير و ل
احد من أصددحاو أحمد
وغيرهم :أن العو ة عو ًدان :مخففة ،ومغلظة .تالمغلظة :الس د د د د د د دوأًان .والمخففة :الفخمان .وال ًماتي
بين األمر بغض البصر عن الفخمين لكونهما عو ة ،وبين كشفهما لكونهما عو ة مخففة.
ل
محمد.
*صحيح البخا اً :قول أًماء كلما مر بالحجون :صلى الله على ًوله
*ًمن أبى داود :عن أ ب ل
جيد أنها قالت له :يا ًول الله ،صلى الله عليك.
و ه الفائدة :أنهما اكتفيا بالصالة ،دون السال .
*التحرير والتموير ،البن عاشو  :أحد ت الصالة على المبيء تي أوائ الكت تي زمن ها ون الرشيد،
ذكر ذلك ابن األ ير تي الكام تي ًمة حدى و مانين ومائة ،وذكره عيا تي الشفاء.
...ا ية ًضممت األمر بشيئين :الصالة على المبي والتسليم عليه ،ولم ًقتض معهما تي كالل و ل
احد
وهما مفرقان تي كلما التشدهد ،تالمسدلم مخير بين أن يقرن بين الصدالة والتسدليم بأن يقول :صلى
ل
ل
محمد ،تيأًي تي
محمد ،والسال على
الله على محمد والسدال عليه ،أو أن يقول :اللهم ص على
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ان التصددلية بصدديغة ل ذلك من الله ،وتي ان التسددليم بصدديغة نشدداء الس ددال بممزلة التحية
له ،وبين أن يفرد الصد ددالة ويفرد التسد ددليم ،وهو ظاهر الحديث الما واه عيا تي الشد ددفاء أن المبي
 قال( :لقيت بري تقال لي :أبش د د ددر أن الله يقول :من ًد د ددلم عليك ًد د ددلمت عليه ومن ص د د ددلى
عليك صد ددليت عليه) .وعن المووا أنه قال بكراهة تراد الصد ددالة والتسد ددليم ،وقال ابن حجر :لعله أ اد
خالف األولى .وتي االعتما والمعتم عمه نظر ذ ال دلي على ذلك.
يما ،ولكمه اصددطالح وًمييز لمراً
*الما اًددتقر عليه اصددطالح أه السددمة ولم يقصدددوا بملك ًحر و
ال الدين ،كما قصددروا الترضدي على األصددحاو وأئمة الدين ،وقصددروا كلما اإل الل نحوً :با
الله ،على الخالق دون األنبياء والرً .
وًعالى ،و
* الء األتها  :وقد حكى غير واحد اإل ماع على أن الصد د د ددالة على ميع المبيين مش د د ددروعة ،ممهم
الشديع محيي الدين المووا حمه الله وغيره ،وقد حكي عن مالك واية أنه ال يصلى على غير نبيما،
ولكن قال أص د د د د ددحابه :هو مؤولة بمعمى أنا لم نتعبد بالص د د د د ددالة على غيره من األنبياء ،كما ًعبدنا الله
بالصالة عليه.
*شم ا المه  :تي ًمة484( :هد د د د دد) تيها أحدث الرشيد تي صدو كتبه الصالة على المبي صلى
الله عليه.
*مص ددم عبد الرزا  :عن الثو ا عن أبي ًد دده عثمان بن حكيم عن عكرمة ،عن ابن ل
عباأ ،قال:
«ال يمبغي الصالة على ل
نبي .وتي المعجم
أحد ال على المبيين» قال ًفيان :يكره أن يصلى ال على ل
الكبير للطبراني :حد ما علي بن عبد العزيز ما أبو نعيم ما ً د د د ددفيان عن عثمان بن حكيم عن عكرمة
أحد على ل
عباأ ،قال« :ال يمبغي الصالة من ل
عن ابن ل
أحد ال على المبي  .»قال تي تتح البا ا:
وهما ًمد صحيح [قال ممتقيه عفا الله عمه :وبين اللفظين تر ]
*ًفسد د د د ددير ابن كثير :قد غل تي عبا ة كثي لر من المسد د د د ددان للكت  ،أن يفرد علي  بأن يقال :عليه
دحيحا ،لكن يمبغي أن
السددال  ،من دون ًددائر الصددحابة ،أو :كر الله و هه ،وهما و ن كان معماه صد و
ي َس د داوى بين الص ددحابة تي ذلك تإن هما من باو التعظيم والتكريم ،تالش دديخان وعثمان أولى بملك
ممه ،ضي الله عمهم أ معين.
* مرا األو ا  :ومن اللطائ ما حكاه األصمعي قال :مر

ل
بكماأ يكمس كمي وفا وهو يغمي:
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أضاعوني وأا تتى أضاعوا . . .ليو كر ل
يهة وًداد غر
و

تقلت له أما ً د د د دداد الثغر تال علم لما كي أنت تيه ،وأما ً د د د ددداد الكم تمعلو  .قال األص د د د ددمعي:
وكمت حديث السن تأ د العبث به تأعر عمي مليا م أقب علي وأنشد:
وأكر نفسي نمي ن أهمتها . . .وحقك لم ًكر على ل
أحد بعدا
ذ

تقلت :وأا كر ل
امة حص د د د د د ددلت لها ممك ،وما يكون من الهوان أكثر مما أهمتها به .تقال :ب ال والله
من الهوان مددا هو أكثر وأعظم ممددا أنددا تيدده ،تقلددت لدده :ومددا هو؟ تقددال :الحددا ددة ليددك و لى أمثددالددك،
قال :تانصرتت وأنا أخزا الماأ.
قي  :نه كان ألبي حميفة ا ًد د د د ددكاف بالكوتة يعم نها ه أ مع ،تإذا َ مَّه اللي  ،ع لى ممزله
ل
السكر أنشد:
بلح لم
وًمك ،تيطبع اللحم ويشوا السمك ،تإذا َد َّ
و تيه ُّ
أا تتى أضاعوا . . .ليو كر ل
يهة وًداد غر
أضاعوني و َّ

وال يزال يشدرو ويردد البيت لى أن يغلبه السكر ،وكان أبو حميفة يصلي اللي  ،ويسمع نشاده تفقد
العسد ددس ممم ال ة أيال  ،وهو محبوأ ،تاًد ددتأذن اإلما
صد ددوًه بعض الليالي تسد ددأل عمه تقي  :أخمه َ
العسد د د ددس ممم ال ة أيال  ،تتأمر
على األمير ،وقال :ما حا ة اإلما  ،تقال :لي ا ًد د د ددكاف أخمه َ
بتخليتده ،تقدال :نعم وكد من أخدم ًلدك الليلدة لى يومما هما ،ترك اإلما وًبعه ا ه اإلً د د د د د ددكاف،
خيرا
تلما وصد لى دا ه ،قال له أبو حميفة :أًرانا أضعما  ،قال :ال ،ب
حفظت و ذ
ذ
عيت ،زا الله و
خمرا ،تتاو من يومه ولم يعد لى ما كان
عن ص ددحبة الجوا و عايته ،ولله َّ
علي أن ال أش ددرو بعدها و
عليه.
الحاكم الفا مي ادعى األلوهية ،وتي تصد الصي والمباو يتراكم على الحاكم ،والخدا ًدتعه وال
يمدتع ،تقرأ تي ذلك الوقت بعض القراء ،وكان حسددن الصددو { :يا أيها الماأ ضددرو مث تاًددتمعوا
لده ن الدمين ًددعون من دون اللدده لن يخلقوا ذبدابدا ولو ا تمعوا لدده و ن يس د د د د د ددلبهم الدمبداو ش د د د د د دديئودا ال
يسددمقموه ممه ضددع الطال والمطلوو ما قد وا الله حق قد ه ن الله لقوا عزيز تاضددطربت األمة
لعظم وقوع هدمه ا يدة تي حكدايدة الحدال ،حتى كأن الله أنزلها ًكميبوا للحاكم تيما ادعاه ،وً د د د د د ددقئ
الحاكم من تو ً د د د د دريره خوتوا من أن يقت  ،وولى ها بوا ،وأخم تي اً د د د ددتجالو ذلك الر لى أن
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دوال لى بعض الجزائر ،وأمر بدإغراقده ،و ؤا بعدد ذلدك تي الممدا تقي له ما
ا مدأن ليده ،تجهزه ً د د د د د د و
و د ؟ تقال :ما قصر معي صاح السفيمة أ ًى بي على باو الجمة.
القاض د ددي عالء الدين أبو البقاء الشد د دداتعي ،كان قد عزل من وظيفة قضد د دداء القضد د دداة ،تعاد لى وظيفته
وألبس التشد دري من قلعة دمش ددق وحض ددر لى الجامع ،تاً ددتفتح الش دديع معين الدين الض د درير المقر
وقرأ{ :قدالوا يدا أبانا ما نبغي همه بض د د د د د دداعتما د ليما ونمير أهلما ونحفظ أخانا ا ية .تحص د د د د د د د
بالجامع األموا ًرنم صفق له المسر بجماحيه.
*مغمي اللبيد  :قولهم :ن المكرة ذا أعيد نكروة كانت غير األولى ،و ذا أعيد معرتةو ،أو أعيد
المعرتة معرتةو أو نكرةو= كان الثاني عين األول ،وحملوا على ذلك ما وا( :لن يغل عسددر يس درين)
ويش ددهد للص ددو ًين األوليين أنك ًقول :اش ددتريت تر وًد دا ،م بعت تر وًد دا ،تيكون الثاني غير األول ،ولو
قلت :م بعت الفرأ لكان الثاني عين األول ،وللرابع قول الحماًي:
صفحما عن بمي ذه  . . .وقلما القو خوان

قوما كالما كانوا
عسى األيا أن ير عن و

ويشدك على ذلك أمو ال ة :أحدها :أن الظاهر تي حية ألم نشرح أن الجملة الثانية ًكرا للجملة
يد دا ا ،ن لز ل
ل
يد دا وا ،وعلى هما تالثانية عين األولى .والثاني :أن ابن مسعولد
األولى ،كما ًقول :ن لز و
قال :لو كان العسدر تي ح لر لطلبه اليسدر حتى يدخ عليه نه لن يغل عسر يسرين ،مع أن ا ية
تي قراءًه وتي مصدحفه مرة واحدة ،تدل على ما ادعيما من التأكيد ،وعلى أنه لم يسدتفد ًكر اليسر
من ًكر ه ،ب هو من غير ذلك ،كأن يكون تهمه مما تي التمكير من التفخيم ،تتأوله بيسددر الدا ين.
والثالث :أن تي التمزي حيا ًرد همه األحكا األ بعة ،تيشك على األول قوله{ :الله الما خلقكم
من ض د د د ددع ا ية {وهو الما تي الس د د د ددماء له وتي األ له والله له واحد .وعلى الثاني قوله
ًعالى{ :تال ماح عليهما أن يص د د ددلحا بيمهما ص د د ددلحا والص د د ددلح خير تالص د د ددلح األول خا  ،وهو
صلح ائ لر ،ومثله{ :زدناهم
الصلح بين الزو ين ،والثاني عا  ،ولهما يستدل بها على اًتحباو ك
ل
عمابا تو العماو والشيء ال يكون تو نفسه .وعلى الثالث قوله ًعالى{ :ق اللهم مالك الملك
ًؤًي الملك من ًش د د د دداء وًمزع الملك ممن ًش د د د دداء تإن الملك األول عا والثاني خا {ه زاء
اإلحس د د ددان ال اإلحس د د ددان تإن األولى العم والثاني الثواو {وكتبما عليهم تيها أن المفس بالمفس
تإن األول القاًلة والثانية المقتولة ،وكملك بقية ا ية .وعلى الرابع{ :يس د د د د ددألك أه الكتاو أن ًمزل
عليهم كتابا من السماء وقوله:
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 . . .ذ الماأ ناأ والزمان زمان تإن الثاني لو ًاوى األول تي مفهومه لم يكن تي االخبا به عمه
تائدة و نما هما من باو قوله . . . :أنا أبو المجم وشدعرا شعرا ،أا :وشعرا لم يتغير عن حالته،
تإذا ادعي أن القاعدة تيهن نما هي مسد ددتمرة مع عد القريمة ،تأما ن و د قريمة تالتعوي عليها=
ًه األمر.
وتي الكش د د دداف :تإن قلت :ما معمى لن يغل عس د د ددر يس د د د درين؟ قلت :هما حم على الظاهر ،وبماء
على قوة الر دداء ،وأن وعددد اللدده ال يحم د ال على أبلغ مددا يحتملدده اللفظ ،والقول تيدده :أن الجملددة
الثددانيددة يحتمد أن ًكون ًكر ويرا ألولى ،كتكرير{ :ويد يومئددم للمكددمبين لتقرير معمداهددا تي المفوأ،
وكتكرير المفرد تي :داء زيدد زيد ،وأن ًكون األولى ع َدة بأن العس د د د د د ددر مردوف باليس د د د د د ددر ال محالة،
والثانية عدة مسددتأنفة بأن العسددر متبوع باليسددر ال محالة ،تهما يس دران على ًقدير االًددتئماف ،و نما
احدا ألن الال ن كانت تيه للعهد تي العس د د ددر الما كانوا تيه ،تهو هو ألن حكمه
كان العس د د ددر و و
حكم زيد لدد تي قولددك :ن مع زيد لدد مد وداال ،ن مع زيد لدد مد وداال ،و ن كددانددت للجمس الددما يعلمدده كد أحد لدد،
ض دا ،وأما اليسددر َّ
تممكر متماول لبعض الجمس ،تإذا كان الكال الثاني مسددتأن وفا ،تقد ًماول
تهو هو أي و
ضد د دا حخر ،ويكون األول ما ًيس د ددر لهم من الفتوح تي زممه  ،والثاني ما ًيس د ددر تي أيا الخلفاء،
بع و
ويحتم أن المراد بهما يس د ددر الدنيا ويس د ددر ا خرة مث { :ه ًربص د ددون بما ال حدى الحس د ددميين
وهما الظََّفر والثواو.
وقال بعض د د د د د ددهم :الحق أن تي ًعري األول ما يو االًحاد ،وتي التمكير يقع االحتمال ،والقريمة
ًعين ،وبيانها هما أنه  كان هو وأص ددحابه تي عس ددر الدنيا ،توًد ددع الله عليهم بالفتوح والغمائم ،م
وعد  بأن ا خرة خير له من األولى ،تالتقدير :ن مع العسد د ددر تي الدنيا يسد د د ودرا تي الدنيا ،و ن مع
العس ددر تي الدنيا يس د ودرا تي ا خرة للقطع بأنه ال عس ددر عليه تي ا خرة ،تتحققما اًحاد العس ددر وًيقما

ويسرا تي ا خرة .اهد من مغمي اللبي .
يسرا تي الدنيا و
أن له و

*المغمي :و نما ًدمي ًعليق الطال على ش ل
درط َحل وفا ًجووزا لمشداكته الحل تي المعمى المشهو ،
وهو الحدث أو الممع أو ًأكيد الخبر ،نحو قوله :والله ألتعلن أو ال أتع  ،أو لقد تعلت أو لم أتع ،
وما لم يو د تيه هما المعمى ال يصح ًسميته َحل وفا.

*ًوتيق الرحمن ،للشيع تيص حل مبا ً :مبيه :لم أبين التفسير تي بعض المواضع ألنه يظهر للعالم
وًجول تيها ،تإنه يكاد
ص دا من نش ددأ تي بالدهمَّ ،
من ً دديا ا يا وكال العرو المو ودين ،خص ددو و
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يفسددر القرحن ولو لم يس ددمع ا ا { ،يَ َكاد َزيذدتد َها يض ديء َولَ ذو لَ ذم ًَ ذم َس د ذس ده نَا وقد كمت تي ص ددغرا
أهاو ًد دؤال العلماء تي بعض ما يش ددك علي من القرحن ،تأً ددمع الكلمة من بعض األعراو ،تتزي
عمي ما أش د د د ددك  ،وكان أبي ذا ً د د د ددمع القرحن عرف معماه بمجرد التالوة .وً د د د ددمع أعرابي وال يقرأ:
ض دذب وحا *تَالذمو يَا قَ ذد وحا *تَالذمغ َيرا ص دذب وحا *تَأَدَ ذر َن به نَد ذق وعا *تَد َو ًَد دطذ َن به َ ذم وعا تقال
{والذ َعاديَا َ
َ
األعرابي :الخي د الخي د  .وًجددادل الن تيمددا يفعلدده الجهددال عمددد القبو من دعدداء الموًى ،و ل د
{وأ َّ
َن الذ َم َسد دا َد للَّه تَال ًَ ذدعوا َم َع
الحا ا ممهم ،تقال أحدهما :هما ش ددر ألن الله ًعالى يقولَ :
َح ودا تقال ا خر :ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسد ددر القرحن .تسد ددكت الر  ،وكان حلي وما وهو
اللَّه أ َ
تي بي ددت ا خر ،تخر ددت عليهم ددا ي ددة ميل ددة تق ددال :ي ددا تالن من ه ددمه؟ ق ددال :بمتي .تق ددال :لو
ًزو تَها .تضددحك به وقال :أًزوي بمتي تقال الر  :ه تي ذلك بأأ .تقال :ما ًسددمع قول الله:
ت َعلَذيك ذم أ َّم َهاًك ذم َوبَدمَاًك ذم تقال :نك ًقول :ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرحن؟
{حرَم ذ

كثيرا ما
والمقصددود :أن من كان لسددانه عربيا ،وتطرًه مسددتقيمة ،يعرف معمى القرحن بمجرد ًددماعه ،و و
ك
{ويَ ذس دأَلونَ َ
يس ددألمي األعراو ،وغيرهم عن مس ددائ غامض ددة تي األيتا  ،تأًلوا عليهم قول الله ًعالىَ :
صلح تيعرتون
صدالَح لَّه ذم َخذيدر َو ذن ً َخالطوه ذم تَإ ذخ َوانك ذم َوالله يَد ذعلَم الذم ذفسد َد م َن الذم ذ
َعن الذيَدتَ َامى ق ذ ذ
الجواو بمجرد التالوة ،ويقمعون ،تإذا انض ددم لى العربية والفطرة الس ددليمة ،معرتة ً دديرة المبي  كان
ذلك نووا على نول .

مر بقول تي العيميددة عمددد قبر زيددد بن الخطدداو ،وهم
*ذكر لمددا أن الش د د د د د دديع محمددد بن عبددد الوهدداو َّ
يدا تقال :الله
يقولون :يا زيد يا زيد ،تقال لهم :الله خير من زيد ،م مر بهم مرة أخرى وهم يدعون ز و
خير من ز ل
يد ،م مر بهم الثالثة ،وهم يدعونهم تقال :الله خير من زيد ،تقالوا :ص ددد الش دديع ،وًركوا
دعاءه.

قلت :وما أحس د ددن قول األعرابية حين قدمت العييمة ،والمش د ددركون عكوف عمد قبر زيد بن الخطاو،
تقال لها الس د د د د دددنة :قربي لزيد ،تقالت :أين زيد؟ قالوا :تي القبر ،قالتً :حت الرض د د د د ددم؟ قالوا :نعم،
قالت :ما نفع نفسه تيمفعمي.
*قال الطُّوتي :ذا ا تمع الممكر والمؤنث ،غل الممكر تي الخطاو لش د ددرف المكو ية ،كما غل
القمر على الش د د د د ددمس تي قولهم :القمران لش د د د د ددرف المكو ية وخفتها ،تالتغلي يقع تي اللغة ل
لمعان،
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ممها :ش د ددرف المكو ية ،وممها :خفة اللفظ ،كتغلي عمر على أبي بكر ض د ددي الله عمهما تي قولهم:
الع َمران لخفة اإلتراد.

*المفهم :وًخصي األ بعين بالمكر اء تي مواضع .ممها :قوله  تي شا و الخمر( :ال ًقب له
يوما) ،وقوله( :من أخل
يوما) وقوله ( :يجمع خلق أحدكم تي بطن أمه أ بعين و
صد د د د د ددالة أ بعين و
لله أ بعين ظهر يمابيع الحكمة من قلبه على لسدانه) وقوله ًعالى{ :و ذ واعدنا موًدى أ بعين ليلة
وممدهً :وقيتده تي ق الش د د د د د ددا و ،وًقليم األظفدا  ،وحلق العداندة :أال ًتر أكثر من أ بعين ليلةو ...ن
هما العدد تي همه المواضدع نما خ بالمكر ألنه مدة يكم تيها ما ضربت له ،تيمتق لى غيره،
ويحص د د د د د تيها ًبدله ،وبيانه بانتقال أ وا الخلقة ،تي ك أ بعين ممها يكم تيها و  ،تيمتق عمد
انتهائه لى غيره ،كما قد ن عليه تي الحديث ،وكملك تي األ بعين الميعادية ،أمر بمو ً د درائي أن
يكملوا ًهيؤهم لسدماع كال الله ،تكم لهم ذلك عمد انتهائها ،ومث ذلك تي األ بعين اإلخالصية،
وأما أ بعون ش د د د د د ددا و الخمر ،تليتبدل لحم ش د د د د د ددا و الخمر بغيره ،ويؤيده أن أه التجا و قالوا :ن
يوما ،وقري من هما :األ بعون المضدروية لخصال الفطرة ألنها
السدمن يظهر تي الحيوان تي أ بعين و
عمد انتهائها يكم تحش د د د د د ددها ،واً د د د د د ددتقما ها ،تيمبغي أن ًغير عن حالها .وأما أ بعون ًيان العراف،
تألنهدا المددة التي يمتهي ليهدا ًدأ ير ًلدك المعص د د د د د د ديدة تي قلد تداعلهدا ،وتي وا حده ،وعمدد انتهدائهدا
يمتهي ذلك التأ ير.اهد

قددال أحددد األحبددة :الددد ددال يمكددث تي األ أ بعين .المفدداأ ًمكددث أ بعين .وقددال ًعددالى{ :وبلغ
أ بعين ً د د د د د ددمة وقال{ :محرمة عليهم أ بعين وتي الحديث( :من حفظ على أمتي أ بعين حديثا)
وحد شد د د ددا و الخمر أ بعين ،وتي المسد د د ددمد عن ابن ل
عباأ ،قال :بعث ًد د د ددول الله  أو أنزل عليه
نقال عن األ بعين
القرحن ،وهو ابن أ بعين ً ددمةو .وتي مقدمة األ بعين الثال ية للش دديع عبد الله الس ددعد و
ألبي علي البكرا( :ما بين المصدراعين مسدديرة أ بعين ًددمة) (أًلوممي على أم لر قضدداه الله علي قب أن
أخلق بأ بعين ً ددمة) (أا مس ددجد وض ددع أوال( )...لكان أن يق أ بعين) (تي ك أ بعين ش دداة ش دداة)
(يقو على مازًه أ بعون ال)

امدا كان كالحبوو أو
*المص د ددباح الممير( :الطَّ ذعم علَّة الربَا) المعمى كونه مما يطعم أا مما يس د دداو و
مائعا كالعص د د ددير والدهن والخ  ،والو ه :أن يقرأ بالفتح ألن (الطُّ ذع َم) بالض د د ددم يطلق ويراد به الطعا ،
و
اًتطعاما تهو أعم.
تال يتماول المائعا و(الطَّ ذعم) بالفتح يطلق ويراد به ما يتماول
و
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*ذي الد الكاممة للحاتظ ابن حجر :الحاتظ عمر بن ًدالن البلقيمي ،حفظ المحر وهو صغير،
وصم التصاني الواًعة الباهرة ،وعول الماأ عليه تي اإلتتاء ،تكان يتصدى لملك من بعد العصر
لى الغروو غالبوا ،وال يفتر من االشد د د د د ددتغال ،ما مطالعة ،و ما ًصد د د د د ددمي وفا ،و ما قراءو ،حتى كان يطالع
الد أ ويحر ه ويلقيه على أول من يلقاه ،تيماكره به ويباحثه تيه ،م ذا ًو ه لى الخشد د د د ددابية (لعلها
مد ً د د ددة) يلقيه على من يراتقه تي الطريق ،م ذا حض د د ددر ألقاه و بحثوا معه تيه ،م ذا ع ذاكر به
من لم يكن عس دداه حض ددر ،تال يمسد دداه بعد ذلك ،قرأ عليه تي حواشد ددي الروضد ددة ،وأَذن لي ،وقرأ
عليه دالئ المبوة للبيهقي ...كان عظيم المروة ،مي المودة ،كثير االحتمال ،كثير المباًد د د د ددطة مع
مهابته.
*وتي ًر مة مسدمد الديا المصدرية ابن الكويك :وحب ليه التحديث ممم قرأ عليه صحيح مسلم
تي أ بعة مجالس متوالية غير يو الختم ،وقرأ عليه من صد د ددحيح أبو عوانة ،ومن الحلية ...م انثال
عليه الطلبة ،تالزموه وأكثروا عمه ،وما كان يم ممهم لى أن ما .
*الفقيه المحدث ً د د ددليمان بن براهيم العلوا التعزا ،ذكر لي أنه مر على صد د د ددحيح البخا ا ما بين
قراءةل
ًماع ومقابلة نحو مائة وخمسين مروة ،وًمع ممي وًمعت ممه.
وًماع و ل
ل
*تي ًر مة صدداحبه :المحدث األقفهسددي المصددرا قال :م قد مصددر ًددمة مان وًسددعين تراتقما تي
الس د د د د د د دمدداع مددد وة ،و اتقمي لى دددة تي البحر ،...م دخ د دمش د د د د د ددق مروة ددانيددة لى أن حلددت لى
دتغال بالعبادة
دمش د د ددق...تراتقما تي الس د د ددماع ،وص د د ددحبمي لى القاهرة ،م حج ً د د ددمة ...تأقا بها مش د د د و
والتخريج واإلتادة ،مع حسددن الخلق والخئ والعشددرة ...وكانت كتبه -يعمي لى الحاتظ تيما يظهر-
ًص د لى مكة مش ددتملةو على الش ددو الش ددديد ...وبيمما مطا حا أدبية ،وً ددمع ممي وً ددمعت ممه،
واًتفد من ًعاليقه...
الشد د دديع محمد بن عمر التعزا :اشد د ددتغ بالفقه لى أن مهر وصد د ددا مشد د ددا وا ليه ،ود أ بعدة مدا أ
عفة وصر ل
بشهامة و ل
ل
امة ،تثق
وكثر لبته ،وانتهت ليه ياًة الفتوى بها ،م قر تي قضائها ،تباشر
على أه الدولة ،تصرف ،وأقب على عادًه من المفع للماأ لى أن ما .
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*الش دديع عبدالله بن عقي عن الش دديع عبدالرحمن بن ً ددعدا :كان مرةو يقرأ تي ديوان المتمبي ،وكان
قبرا .قال الشدديع السددعدا :تعزتت
تي ًلك القصدديدة التي كان يقرؤها هجاء ،تلما نا أى أنه يمبش و
بعد ذلك عن قراءة أشعا الهجاء.
*ًوضدديح المشددتبه تي ضددبئ أًددماء الرواة وأنسددابهم وألقابهمً :ددعد ال َقَرظ المؤذن ،صددحابي مشددهو ،
معا.
والقرظ :بفتح القاف والراء و
كثيرا لما تي الص د د د د دحيح من
*المبدع :وذكر تي المغمي والش د د د د ددرح أنه ال يجوز أن يتقد على الوقت و
حديث عائشددة ،قال القاًددم« :ولم يكن بين أذانهما ال أن يمزل ذا ويرقى ذا» قال البيهقي :مجموع
ما وا تي ًقديم األذان قب الفجر نما هو بزم لن يس د د د د د ددي لر .وأما ما يفع تي زمانما من األذان للفجر
من الثلث األخير ،تخالف السمة ،ن ًلم وازه ،وتيه نظر.
ومَرة
*الصد د ددحاح :وهما مرحن صد د ددالحان ،وال يجمع على لفظه .وبعضد د ددهم يقول :همه َمرأة صد د ددالحةَ ،
أيضا ،بتر الهمزة وبتحريك الراء بحركتها.
و
*مص د ددم ابن أبي ش د دديبة :حد ما أبو معاوية عن األعمش عن ش د د ل
لى عبد الله،
دقيق ،قال :اء
يقال له :أبو رير ،تقال :ني ًزو ت ا يةو ش ددابةو ،و ني أخاف أن ًفرَكمي ،قال تقال عبد الله :ن
اإلل من اللده ،وال َف ذر من الش د د د د د دديطددان ،يريدد أن يكره ليكم مدا أحد اللده ،لكن تدإذا أًتدك تمرهدا أن
ًص د ددلي و اء كعتين .وهو تي مص د ددم عبد الرزا عن معمر عن األعمش عن أبي وائ ل  ،قال :اء
د لى ابن مس د د د د د د ل
دعود ،تقددال :ني ًزو دت امرأة و ني ...وتي مجمع الزوائدد :واه الطبراني و دالدده
ال الصحيح .وتي حداو الزتاف :وًمده صحيح.
*مدا ي السددالكين :وًددمعت شدديع اإلًددال ابن ًيمية قدأ الله وحه يقول :العا ف ال يرى له على
ل
تضال ،ولملك ال يعاً  ،وال يطال  ،وال يضا و.
أحد حقا ،وال يشهد له على غيره و
*الرد على الممطقيين :المظر تي العلو الدقيقة يفتق المهن ويد به ويقويه على العلم ،تيصددير مث كثرة
الرمي بدالمُّش د د د د د دداو وكوو الخيد ً ،عين على قوة الرمي والركوو ،و ن لم يكن ذلك وقت ل
قتال ،وهما
مقصددد حسددن ولهما كان كثير من علماء السددمة يرغ تي المظر تي العلو الصددادقة الدقيقة ،كالجبر
والمقابلة وعوي الفرائض والوصايا والدو لشحم المهن تإنه علم صحيح تي نفسه ،ولهما يسمى
الرياضدي تإن لفظ :الرياضدة يسدتعم تي ال ة أنو لاع :تي ياضدة األبدان بالحركة والمشي ،كما يمكر



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()34

ذلك األ باء وغيرهم ،وتي ياض د د د د د ددة المفوأ باألخال الحس د د د د د ددمة المعتدلة وا داو المحمودة ،وتي
ياضة األذهان بمعرتة دقيق العلم والبحث عن األمو الغامضة.
وقد ذكر كثير من متأخرا الفقهاء مس د ددائ  ،وذكروا أنها ال ًمح ال بطريق الجبر والمقابلة ،وقد بيما
أنه يمكن الجواو عن ك مس د دأ للة شد د ل
درعية اء بها الرًد ددول  بدون حسد دداو الجبر والمقابلة ،و ن
حيحا ،وقد كان ألبي و دا حمهما الله تيه من المصدي ما
كان أي و
ضدا حسداو الجبر والمقابلة صد و
قد عرف.
*لما أ ا بعض الباحثين مس د د د د د ددألة المس د د د د د دداهمة تي ش د د د د د ددر ل
كة نظامها حالل ،لكمها ًتعام من البا ن
ل
كالما حس د ددموا ،وممه باختص د ددا  :هما الموض د ددوع عر على
بالمحرما  ،ا ًج الش د دديع بكر أبو زيد و
مجمع الفقه برابطة العالم اإلً ددالمي تي ش ددهر ش ددعبان من هما العا  ،وص ددد قرا بالتحريم ،وًعلمون
أنه تي ش ددهرين يص ددد قرا من مجم لع بالتحريم ،وقرا كما ،هما تيه خطر عظيم على األمة ،وًماقض
تي ح ائهددا الجمدداعيددة ...ليس األمر لزاميددا على أن نفتي تي هددمه المس د د د د د ددألددة أو تي ًلددك ألن حفظ
الممم ،وعد تتح أبواو الشددر والفسدداد على الماأ هما أمر متعين ،وليس معمى هما أن نأخم بقتاو
التشد ددتيت ،ال ،ولكن نأخم بركاو االحتياط لمممما ،وأال ًكون ذممما سد ددووا يعبر عليها المتا رون
وغيرهم(.)4
*ًا يع بغداد :براهيم الحربي :أ مع عقالء ك ل
أمة أنه من لم يجر مع القد لم يتهمأ بعيش دده ...وما
ش د د د د د ددكو لى أمي وال لى أختي وال لى امرأًي وال لى بماًي قئ ح َّمى و دًها .الر  :هو الما
أحدا قئ،
يدخ غمه على نفسده ،وال يغم عياله ،كان بي شدقيقة خم وسدا وأ بعين ًمةو ما أخبر بها و
أحدا...
ولي عشر ًمين أبصر بفرد عي لن ،ما أخبر به و
وعن القطيعي قوله :أضددقت ضدداقة تمضدديت لى براهيم الحربي ألبثه ما أنا تيه ،تقال لي :ال يضدديق
صد

تإن الله من و اء المعونة.

وعن الحربي أنه اءه مال من المعتضددد َّترده ،تعاوده ًددول المعتضددد ،وقال :أمير المؤممين يسددألك
أن ًفرقه تي يرانك .تقال الحربي :عاتا الله هما مال لم نشد د د د د ددغ أنفسد د د د د ددما بجمعه تال نشد د د د د ددغلها
بتفريقه.
()4مجلة مجمع الفقه اإلًالمي ( ،819 /9بترقيم الشاملة).
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*قال الشدديع محمد شدديد ضددا تي خاًمة المجلد األول مجموعة الرًددائ والمسددائ لشدديع اإلًددال
التي اعتمى بهدا و بعدت عدا  :4314وأمدا قيمدة هدما المجموع الدديمية العلمية تهي ال ًقد  ،والتكرا
تيده مفيدد تإن همه التحقيقا الواً د د د د د ددعة قلما يعيها أحد ال ذا ًكر على ذهمه مرا وا كثيروة ،ومن
الغري أن همه المسائ كان يكتبها شيع االًال قدأ الله وحه ،أو يمليها من غير مرا عه ك ل
تاو
من الكت  ،وهي من ا يا البيما  ،والبراهين الواضد ددحا  ،على أن هما الر من أكبر حيا الله
تي خلقه ،أيَّد بها كتابه الما قال تيه نه{ :يهدا للتي هي أقو وً ددمة ً دوله  ،وما كان عليه
السددل الصددالح من تهمها ،واالعتصددا بها .ويعلم من ك تتوى ممها -بله ملتها ومجموعها -أنه
حمده الله ًعالى قد مع من العلو المقلية والعقلية الش د د د د د ددرعية والتا يخية والفلس د د د د د ددفية ومن اإلحا ة
بمدماهد الملد والمحد وح اء المدماهد ومقدداال الفر حفظودا وته ومدا مدا ال نعلم مثلده عن أح لدد من
علماء األ قبله وال بعده ،وأغرو من ذلك ما حًاه الله من قوة الحكم تي بطال البا  ،و حقا
الحق تي ك ل ممها بالبراهين المقلية والعقلية ،ونصددر ممه السددل تي تهم الكتاو والس دمة على ك
ما خالفه من مماه المتكلمين والفالًفة وغيرهم ،ذلك تض الله يؤًيه من يشاء ،والله ذو الفض
العظيم.
ل
كثيرا
كثيرا ما يتر وا با ال يعلم بها وال بو وبها ،تيكون مقص د د ودرا تي العلم ،و و
* غا ة اللهفان :العبد و
ما يتركها بعد العلم بها وبو وبها ،ما كس د د د د د د ودال وًهاونوا ،و ما لموع ًأوي ل با ل  ،أو ًقلي لد ،أو لظمه أنه
مشددتغ بما هو أو ممها ،أو لغير ذلك ،توا با القلوو أشددد و وبوا من وا با األبدان وحكد
ممها ،وكأنها ليست من وا با الدين عمد كثي لر من الماأ ،ب هي من باو الفضائ والمستحبا ،
يتحري من ًر تر ل أو من ًر وا د ل من وا بددا البدددن ،وقددد ًر مددا هو أهم من وا بددا
تتراه َّ
القلوو وأترضد د د ددها ويتحري من تع أدنى المحرما  ،وقد ا ًك من محرما القلوو ما هو أشد د د ددد
ًحري وم دا وأعظم وم دا ،ب د مددا أكثر من يتعبددد للدده عز و د بتر مددا أو د عليدده تيتخلى ويمقطع عن
األمر بددالمعروف والمهي عن الممكر مع قددد ًدده عليدده ،ويزعم أندده متقرو لى اللدده ًعددالى بددملددك مجتمع
على بدده ًددا مددا ال يعميدده ،تهددما من أمقددت الخلق لى اللدده ًعددالى وأبغض د د د د د ددهم ليدده مع ظمدده أندده قددائم
بحقائق اإليمان وشرائع اإلًال  ،وأنه من خوا أوليائه وحزبه.
*الرد على البكرا :والماأ متمازعون تي أه الكتاو ه يدخلون تي المش ددركين أ ال؟ كما تي قوله
ًعالى{ :وال ًمكحوا المشدركا حتى يؤمن وه هم مشدركون أ ال؟ والتحقيق أن أص ديمهم ليس
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نوعا من الش د د ددر  ،ولهما قال ًعالى{ :لم يكن المين كفروا من أه الكتاو
تيه ش د د ددر  ،لكن ابتدعوا و
والمش د د ددركين تجع المش د د ددركين غير أه الكتاو ،وقد قال ًعالى{ :اًخموا أخبا هم و هبانهم أ بابا
من دون الله و المسيح ابن مريم وما أمروا ال ليعبدوا لها واحدا ال له ال هو ًبحانه عما يشركون
تأخبرهم أنهم أشركوا.
 :وقد ظن بعض د د د ددهم :أن هما من باو المطلق والمقيد ،وهو غلئ ،و نما هو
*تتح البا ا البن
من باو ًخص ددي بعض أتراد العمو بالمكر ،وهو ال يقتض ددي التخص ددي عمد الجمهو  ،خالتوا لما
حكي عن أبي ول  ،ال أن يكون لدده مفهو تيبمى على ًخص د د د د د ددي العمو بددالمفهو  ،والتراو والتربددة
لك.
لق  ،مختل تي بو المفهو له ،واألكثرون يأبون َذ َ
دجدا وخ
لكن أقوى ما اًددتدل به :حديث حميفة الما خر ه مسددلم تإنه ع األ كلها مسد و
الطهو ية بالتربة ،وأخري ذلك تي مقا االمتمان وبيان االختصد د د د د ددا  ،تلوال أن الطهو ية ال ًعم ميع
ص د دا تي المعمى ،وهما ال يليق
أ زاء األ لكان ذكر التربة ال معمى له ،ب كان زياد وة تي اللفظ ونق و
بمن أوًي وامع الكلم.
ص د دل َّ
{والَّمي َن ه ذم
ين ه ذم َعلَى َ
ص د دالًه ذم َدائمو َن لى قولهَ :
ين الم َ
*شد ددرح العمدة البن ًيمية { :ال الذم َ َ
صالًه ذم ي َحاتظو َن وهاًان ا يتان معتا خصال أه الجمة ومالكها.
َعلَى َ

خبرا ابتوا عن المبي  تي القمو تي الوًر .وتي زاد المعاد:
*ص د ددحيح ابن خزيمة :ولس د ددت أحفظ و
ل
حديث واه ابن ما ه عن أبي بن كع ل  ،أن ًول الله 
ولم يحفظ عمه أنه قمت تي الوًر ال تي
كدان يوًر تيقمدت قبد الركوع .وقدال أحمدد تي وايدة ابمده عبدد اللده :أختا القمو بعد الركوع ،ن ك
ش دددددد ل
ديء بت عن المبي  تي القمو نما هو تي الفجر لَما تع أً د د د د د دده من الركوع ،وقمو الوًر
أختا ه بعد الركوع ،ولم يصددح عن المبي  تي قمو الوًر قب أو بعد شدديء .وقال الخالل :أخبرني

محمددد بن يحيى الكحددال ،أندده قددال ألبي عبددد اللدده تي القمو تي الوًر؟ تقددال :ليس يروى تيدده عن
المبي  شد دديء ،ولكن كان عمر يقمت من السد ددمة لى السد ددمة .وتي االًد ددتمكا  :ال يصد ددح عن المبي
 تي القمو تي الوًر حديث مسمد.
*التلخي الحبير :حددديددث أبي بن كعد « :أن المبي  كددان يقمددت قبد الركوع» و واه البيهقي من
حديث أبي بن كع  ،وابن مس ددعود ،وابن عباأ ،وض ددعفها كلها ،وً ددبق لى ذلك :ابن حمب ل  ،وابن
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خزيمة ،وابن الممم  ،قال الخالل عن أحمد :ال يص د د د د ددح تيه عن المبي  ش د د د د دديء ،ولكن عمر كان
يقمت.
*شدع اإليمان :قال ًفيان :قوموا بما لى عبد الله بن مرزو تإنه قي لمعوده ،تقاموا حتى دخلوا
على عبد الله تو دوه تي ل
بيت ليس بيمه وبين الحصددى شدديء ،وعلى عو ًه خرقة ًكاد ًسددتره ،و أًدده
على دكان وهو مسجد البيت ،تقال له ًفيان :يا أبا محمد بلغمي أنه ليس أحد يدع من الدنيا شيئوا
خيرا من ذلك ،وقد ًركت أش د ددياء من الدنيا تما عوض د ددك الله ممها؟ قال :الرض د ددا بما
ال عوض د دده الله و
ًرون.
*قددال الزهرا« :خروي اإلمددا يقطع الص د د د د د ددالة وكالمدده يقطع الكال » واه مددالددك تي المو ددأ ،وعن
الس د د د د د ددائ بن يزيد قال« :كما نص د د د د د ددلى تي زمن عمر يو الجمعة تإذا خري عمر و لس على الممبر
قطعما الصالة ،وكما نتحدث ويحد ما تربما يسأل الر الما يليه عن ًوقهم وخدامهم ،تإذا ًكت
المؤذن خط الماأ تلم نتكلم حتى يفرو من خطبته» صحح ًماده ابن حجر.
*قال ( :من اغتس يو الجمعة ،واًتا  ،ومس من ي ل ن كان عمده ،ولبس من أحسن يابه،
م خري حتى يأًي المس د ددجد ،ولم يتخئ قاو الماأ ،م كع ما ش د دداء الله أن يركع ،م أنص د د دت ذا
خري اإلما تلم يتكلم حتى يفرو من ص د ددالًه ،كانت كفا ة لما بيمها وبين الجمعة األخرى) ص د ددححه
ابن الملقن واأللباني وغيرهما.
عول تي أم لر على غير الله صا
*قال الرازا :الما ربته من أول عمرا لى حخره أن اإلنسدان كلما َّ
ذلك ًدببا لى البالء والمحمة والشدة ،و ذا عول على الله ولم ير ع لى ل
حص ذلك
أحد من الخلق َّ
و
المطلوو على أحسد ددن الو وه ،همه التجربة اً د ددتمر لي من أول عمرا لى الوقت الما بلغت تيه
السدابع والخمسدين ،واًتقر قلبي على أنه ال مصلحة لإلنسان تي التعوي على ل
شيء ًوى تض الله
ًعالى و حسانه.
ض د د دا .وقال اإلما عبد الله بن المبا :
*وقال اإلما مالك بن أنس :بركة الحديث تادة بعض د ددكم بع و
بعضا.
ن أول ممفعة الحديث أن يفيد بعضكم و
* وال الد السدمية :أًماء الله ًعالى الحسمى كما صحت تي الكتاو أو السمة مرًبة على حروف
المعجم :،ا خر ،األحددد ،األعز ،األعلى ،األكر  ،اإللدده ،األول ،البددا  ،البدداً د د د د د ددئ ،البددا ن ،البر،
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البص د د ددير ،التواو ،الجبا  ،الجمي  ،الجواد ،الحاتظ ،الحس د د ددي  ،الحفيظ ،الحق ،الحكم ،الحكيم،
الحليم ،الحميدد ،الحي ،الحيي ،الخدالق ،الخبير ،الخال  ،الديان ،الرؤوف ،الراز  ،الرو ،الرحمن،
الرحيم ،الرزا  ،الرتيق ،الرقي  ،الس د ددبوح ،السد د ددتير ،السد د ددال  ،الس د ددميع ،السد د دديد ،الشد د دداتي ،الشد د دداكر،
الش د ددكو  ،الش د ددهيد ،الص د ددمد ،الطي  ،الظاهر ،العزيز ،العظيم ،العفو ،العلي ،العليم ،الغفا  ،الغفو ،
الغمي ،الفتدداح ،القددابض ،القدداد  ،القدداهر ،القدددوأ ،القدددير ،القريد  ،القهددا  ،القوا ،القيو  ،الكبير،
الكريم ،اللطي  ،الل دده ،المؤخر ،المؤمن ،المبين ،المتع ددالي ،المتكبر ،المتين ،المجيد د  ،المجي ددد،
المحس د د د د د ددن ،المحيئ ،المص د د د د د ددو  ،المعطي ،المقتددد  ،المقددد  ،المقيددت ،الملددك ،المليددك ،الممددان،
المهيمن ،المولى ،المص د د د ددير ،الهادا ،الواحد ،الواً د د د ددع ،الوًر ،الودود ،الوكي  ،الولي ،الوهاو[ .من
األً د د د د ددماء التي يظن كثير من الماأ أنها من أً د د د د ددماء الله ًعالى :الباقي ،البديع ،الجلي  ،الرش د د د د دديد،
السد د د ددتا  ،الصد د د ددبو  ،الما د ،المبداء ،المعيد ،المحيي ،المميت ،المعز ،الممل ،المغمي ،الممتقم،
علما أن همه األًماء لم ًثبت تي كتاو الله وال تي صحيح السمة و ن قال
المو  ،الوا د ،الوا ث] ،و
بها بعض العلماء ،تأًدماء الله وصفاًه ًوقيفية ال يصح أن نثبت شيئا ممها ال بدلي من الكتاو أو
السمة.
*المواتقا  :المقص د ددد الش د ددرعي من وض د ددع الشد د دريعة ،هو خراي المكل عن داعية هواه حتى يكون
عبدا لله اختيا وا ،كما هو عبد لله اضطرا وا.
و
*الد السمية :قال الشيع عبداللطي بن عبدالرحمن بن حسن بعد ذكره لقصة حا ونزول{ :يَا
َّ
ين َحمموا ال ًَدتَّخدموا َعددوا َو َعدد َّوك ذم أ ذَوليَداءَ تدددخد حددا د تي المخددا بددة بدداً د د د د د ددم اإليمددان
أَيدُّ َهدا الدم َ
ووصفه به ،وًماوله المهي بعمومه ،وله خصو السب الدال على ادًه ،مع أن تي ا ية الكريمة ما
يشد ددعر أن تع حا نوع مواالة ،وأنه أبلغ ليهم بالمودة ،وأن تاع ذلك قد ض د د ً د دواء السد ددبي ،

لكن قوله ( :ص د دددقكم ،خلوا ً د ددبيله) ظاهر تي أنه ال يكفر بملك ،ذا كان مؤمموا بالله و ً د ددوله،
غير ش د د ددا ل  ،وال مر ل
ًاو ،و نما تع ذلك لغر دنيوا ،ولو كفر لما قال( :خلوا ً د د ددبيله) .وال يقال:
قوله( :ما يد يك لع الله ا لع على أه بد ل  ،تقال :اعملوا ما شد د د ددئتم ،تقد غفر لكم) هو المانع
من ًكفيره ألنا نقول :لو كفر لما بقي من حس د د ددماًه ما يممع من لحا الكفر وأحكامه تإن الكفر
ئ َعذمده ذم
{ولَ ذو أَ ذشَركوا لَ َحب َ
يمان تَد َق ذد َحب َ
ئ َع َمله وقولهَ :
{وَم ذن يَكذف ذر باأل َ
يهد ما قبله ،لقوله ًعالىَ :
َمدا َكانوا يَد ذع َملو َن والكفر محبئ للحس د د د د د ددما واإليمان ،باإل ماع ،تال يظن هما .وأما قوله ًعالى:
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{وَم ذن يَدتَد َولَّه ذم مذمك ذم تَإنَّه مذمده ذم وقوله{ :ال ًَجد قَد ذووما يد ذؤممو َن باللَّه َوالذيَد ذو ا خر يد َو ُّادو َن َم ذن َح َّاد اللَّهَ
َ
َّ
َّ
َّ
ين أوًوا
ين اًَّ َخدموا ديمَك ذم هزووا َولَعبودا م َن الدم َ
ين َحمموا ال ًَدتَّخدموا الدم َ
َوًَ د د د د د د دولَده  ،وقولدده{ :يَدا أَيدُّ َهدا الدم َ
ين تقد تس د د د درًه السد د د ددمة وقيدًه ،وخصد د د ددته
الذكتَ َ
او م ذن قَدذبلك ذم َوالذكفَّا َ أ ذَوليَاءَ َواًدَّقوا اللَّهَ ذن كذمدت ذم م ذؤمم َ
بالمواالة المطلقة العامة .وأص المواالة هو :الح  ،والمصرة ،والصداقة ،ودون ذلك مراً متعددة،
ولك ذن ل حظه وقس د د ددطه من الوعيد والم  ،وهما عمد الس د د ددل الراً د د ددخين تي العلم من الص د د ددحابة
والتابعين ،معروف تي هما الباو وتي غيره ،و نما أشددك األمر وخفيت المعاني ،والتبسددت األحكا
ل
خلوف من العجم ،والمولَّدين المين ال د اية لهم بهما الش د ددأن ،وال مما ً د ددة لهم بمعاني الس د ددمة
على
والقرحن .ولهما قال الحس د د د د ددن  :من العجمة أًوا ،وقال عمرو بن العالء لعمرو بن عبيد ،لما ناظره
تي مس ددألة خلود أه الكبائر تي الما  ،واحتج ابن عبيد :أن هما وعد ،والله ال يخل وعده ،يش ددير
لى مددا تي القرحن ،من الوعيددد على بعض الكبددائر والددمنوو بددالمددا  ،والخلود ،تقددال لدده ابن العالء :من
العجمة أًيت ،هما وعيد ال وعد ،وأنش د د د ددد قول الش د د د دداعر :و ني و ن أوعدًه أو وعدًه . . .لمخل
يعادا وممجز موعدا
وقال :بعض األئمة تيما نق البخا ا أو غيره :ن من ًعادة األعجمي والعربي ،ذا أًلما ،أن يوتقا
ل
ل
وبدعة.
هوى
لصاح ًمة ،و ن من شقاوًهما :أن يمتحما ،وييسرا لصاح و

*عون المعبود :قوله ( :ومن شر ما لم أعم ) اًتعاذ من شر أن يعم تي المستقب ما ال يرضاه،
بأن يحفظه ممه ،أو من شد د ددر أن يصد د ددير معجبوا بمفسد د دده تي ًر القبائح تإنه يج أن يرى ذلك من
تض به ،ويحتم أنه اًتعاذ من أن يكون ممن يح أن يحمد بما لم يفع .

أنس ،قال :كان أه ل
*مسددمد :عن ل
بيت من األنصددا لهم م يسددمون عليه ،و ن الجم اًددتصددع
عليهم تممعهم ظهره ،و ن األنصا اؤوا لى ًول الله  تقالوا :نه كان لما م نسمي عليه و نه
اًددتصددع عليما وممعما ظهره ،وقد عطش الزع والمخ  ،تقال ًددول الله  ألصددحابه قوموا ،تقاموا
تدخ الحائئ والجم تي ل
ناحية تمشد ددى المبي  نحوه ،تقالت األنصد ددا  :يا نبي الله نه قد صد ددا
علي ممده بدأأ ،تلمدا نظر الجمد لى
مثد الكلد ال َكلد و ندا نخداف عليدك ص د د د د د د دولتده ،تقدال :ليس َّ
ًول الله  أقب نحوه حتى خر ًا ودا بين يديه ،تأخم ًول الله  بماصيته أذل ما كانت قئ
حتى أدخله تي العم  ،تقال له أصدحابه :يا ًول الله همه بهيمة ال ًعق ًسجد لك ونحن نعق ،
تمحن أحق أن نسدجد لك ،تقال :ال يصدلح لبشد لر أن يسدجد لبشد لر ،ولو صلح لبش لر أن يسجد لبش لر
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ألمر المرأة أن ًسددجد لزو ها من عظم حقه عليها ،والما نفسددي بيده لو كان من قدمه لى مفر
أًده قرحة ًمبجس بالقيح والصديد ،م اًتقبلته تلحسته ما أد حقه) قال الممم اً :ماده يد،
واًه قا مشهو ون .وقال الهيثمي :اله ال الصحيح غير حف بن أخي أنس وهو قة .قال
األلباني :ص ددحيح لغيره .قال محققو المس ددمد :ص ددحيح لغيره ،دون قوله( :والما نفس ددي بيده لو كان
من قدمه )...وهما الحرف ًفرد به حسد د ددين المروذا ،عن خل بن خليفة ،وخل كان اختلئ قب
موًه.
*عن ابر ،قال :أقبلما مع ًدول الله  من ًدفر حتى ذا دتعما لى حائئ من حيطان بمي المجا
ذا تيدده مد ال يدددخد الحددائئ أحددد ال شد د د د د د ددد عليدده ،قددال تددمكروا ذلددك للمبي  تجدداء حتى أًى
الحدائئ ،تددعدا البعير تجداء واض د د د د د د ودعا مش د د د د د د د َفره لى األ حتى بر بين يديه ،تقال المبي  هاًوا
خطاما تخطمه ودتعه لى ص دداحبه ،م التفت لى الماأ ،قال ( :نه ليس ش دديء بين الس ددماء واأل
و
ال يعلم أني ًول الله ،ال عاصي الجن واألنس) قال تي مجمع الزوائد :اله قا  ،وتي بعضهم
ضع  .وقال محققو المسمد :صحيح لغيره وهما ًماد حسن.
*قال يحيى بن أبي كثي لر :أتضد د العبادة كلها الدعاء ،و وى أبو معاوية عن هش ددا بن عروة عن أبيه،
أنده كدان يواظد على حزبده من الددعداء كمدا يواظد على حزبه من القرحن ،وقال ابن مس د د د د د د ل
دعود :لك
ل
شيء مرة ،و مرة الصالة الدعاء(.)4
*الجد الحثيث تي بيان ما ليس بحديث للعامرا« :من ًر ش د دديئوا لله عوض د دده الله خيورا ممه» لم يرد
توعا ( :نك لن ًدع شيئوا لله عز و ال بدلك الله به ما هو خير
بهما اللفظ اهد د د د د د د وتي المسمد ،مر و
لك ممه) قال محققو المسمدً :ماده صحيح.
*اقتضاء الصراط المستقيم :اللفظ العا ال يجوز أن يراد به الصو القليلة أو الماد ة.
*بيان ًلبيس الجهمية :نك ذا ًأملت هيئة العالم ببص د د د د د ددر واعتبرًها بفكر  ،و دًه كالبيت المبمي
حلة ل
المعد ،تيه ميع ما يحتاي ليه ً دداكمه من ل
وعتاد ،تالس ددماء مرتوعة كالس ددق  ،واأل ممدودة
كالبسد د د د دداط ،والمجو ممضد د د د ددودة كالمصد د د د ددابيح ،والجواهر مخزونة كالمخائر ،وضد د د د ددروو المبا مهيئة
للمطاعم والمالبس والمشددا و ،وصددموف الحيوان مسددخرة للمراك مسددتعملة تي المراتق ،واإلنسددان
()4التمهيد (.)311 /41
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المخول ما تيه ،وتي هما كله داللة واضد د د د د ددحة على أن العالم مخلو بتدبير وًقدير
كالمملَك البيت
َّ
ونظددا  ،وأن لدده صد د د د د د ددان وعدا حكي ومدا ًددا القددد ة ،بددالغ الحكمددة ،وقددد نبدده كتدداو اللدده على هددما الموع من
االًددتدالل تقالَ { :وتي أَنفس دك ذم أَتَ َال ًدذبص درو َن شددا ة لى أ ا الصددمعة المو ودة تي اإلنسددان ،من
يدين يبطش بهما ،و لين يمش د ددي بهما ،وعين مبص د ددرة ،وأذن يس د ددمع ،ولس د ددان يتكلم به ،وأضد د دراأ
ًحدث له عمد غماه عن الرضدداع ،وحا ته لى الغماء ،ومعدة أعد لطبع الغماء ،وكبد يسددلك ليها
صد د د ددفوه ،وعرو ومعابر يمفم ممها لى األ راف ،وأمعاء يرً د د د د ليها ف الغماء ،ويبرز عن أًد د د ددف
البدن.
*مجموع الفتداوىً :دأملت أغل ما أوقع الماأ تي الحي  ،تو دًه أحد ش د د د د د دديئين :ما ذنوو وزوا
عليها بتضددييق تي أمو هم ،تلم يسددتطيعوا دتع هما الضدديق ال بالحي  ،تلم ًزدهم الحي ال بالءو ،كما
رى ألص د د ددحاو الس د د ددبت من اليهود ،كما قال ًعالى{ :تَبظ ذل لم من الَّمين هادواذ حَّرممَا علَيهم َيبا ل
َ َ َ َ ذ َذ ذ َ
ت لَه ذم وهما المن ذن عملي .و ما مبالغةو تي التش د د د د ددديد لما اعتقدوه من ًحريم الش د د د د ددا ع،
أحلَّ ذ
تاض ددطرهم هما االعتقاد لى االً ددتحالل بالحي  .وهما من خطأ اال تهاد ،و ال تمن اًقى الله وأخم
مدا أحد لده ،وأدى مدا و د عليده ،تدإن اللده ال يحو ده لى الحيد المبت َددعدة أب وددا تإنه ً د د د د د ددبحانه لم
يجع عليما تي الدين من حرلي ،و نما بعث نبيما بالحميفية الس د د د د ددمحة .تالس د د د د ددب األول :هو الظلم.
{و َح َملَ َها
والس د ددب الثاني :هو عد العلم .والظلم والجه هما وص د د د لإلنس د ددان الممكو تي قولهَ :
وما َ ه ووال .
نسان نَّه َكا َن ظَل و
ذاإل َ

*مجموع الفتاوى :وقد ًأملت ما شداء الله من المسائ التي يتباين تيها المزاع نفيوا و باًوا حتى ًصير
مش د د د ددابهة لمس د د د ددائ األهواء وما يتعصد د د د د له الطوائ من األقوال كمس د د د ددائ الطرائق الممكو ة تي
كثيرا ممها يعود
الخالف بين أبي حميفة والشدداتعي وبين األئمة األ بعة وغير همه المسددائ  :تو د
و

الص دواو تيه لى الوًددئ كمسددألة زالة المجاًددة بغير الماء ،ومسددألة القضدداء بالمكول ،و خراي القيم
تي الزكاة ،والصد ددالة تي أول الوقت ،والقراءة خل اإلما  ،ومسد ددألة ًعيين المية وًبييتها ،وبيع األعيان
الغائبة ،وا تماو المجاًددة تي الصددالة ومسددائ الشددركة :كشددركة األبدان والو وه والمفاوضددة ،ومسددألة
صفة القاضي.

وكملك هو األص د د المعتمد تي المس د ددائ الخبرية العلمية التي ًس د ددمى مس د ددائ األص د ددول :أو أص د ددول
أيضا ما دل عليه الكتاو
الدين أو أصول الكال يقع تيها اًباع الظن وما ًهوى األنفس .وقد قر نا و
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اهرا ال
والس د د د د د د دمدة تيهدا وتي غيرهدا من الفر بين المؤمن بدا موا
وظاهرا وبين المماتق الزنديق المؤمن ظ و
و
با موا ،وأن المؤممين قد عفي لهم عن الخطأ والمس د د د دديان ،م غال الخالف المتباين تيها يعود الحق
تيه لى القول الوً د ددئ تي مس د ددائ التوحيد والص د ددفا  ،ومس د ددائ القد والعدل ،ومس د ددائ األًد د ددماء
واألحكا  ،ومسددائ اإليمان واإلًددال  ،ومسددائ الوعد والوعيد ،ومسددائ األمر بالمعروف والمهي عن
الممكر ،والخروي على األمراء وم ددماهبهم أو مواتقتهم على دداع ددة الل دده ت ددأمرهم ونهيهم بحس د د د د د د د د
اإلمكان واالمتماع عن الخروي والفتن ،وأمثال همه األهواء.
*مجموع الفتدداوى :الغلئ تي الوع من الث هددا ل  ،أحدددهددا :اعتقدداد كثي لر من المدداأ أندده من بدداو
التر  ،تال يرون الوع ال تي ًر الحرا ال تي أداء الوا د د  ،وه ددما يبتلى بد دده كثير من المتد ددديمد ددة
المتو عدةً ،رى أحددهم يتوع عن الكلمدة الكداذبدة ،وعن الدد هم تيده ش د د د د د ددبهة لكونه من مال ظال لم أو
ل
معاملة تاًد د د دددةل ويتوع عن الركون لى الظلمة من أ البدع تي الدين وذوا الفجو تي الدنيا ،ومع
هددما يتر أمووا وا ب دةو عليدده ،مددا عيمو دا ،و مددا كفدداي دةو ،وقددد ًعيمددت عليدده من ص د د د د د د دلددة ح لم ،وحق ددا ل
ًلطان ،وذا عل لم ،وعن أم لر بمع ل
ل
روف ونه لي
ومسكي لن ،وصاح ل ويتي لم وابن ًبي ل  ،وحق مسل لم وذا
عن ممك لر ،وعن الجهداد تي ً د د د د د ددبيد اللده ،لى غير ذلدك ممدا تيده نفع للخلق تي ديمهم ودنيداهم مما
و د عليده ،أو يفعد ذلدك ال على و ده العبدادة للده ًعدالى ،ب من هة التكلي ونحو ذلك ،وهما
الوع قد يوقع صاحبه تي البدع الكبا تإن وع الخوا ي والرواتض والمعتزلة ونحوهم من هما الجمس
ًو عوا عن الظلم وعن مددا اعتقدددوه ظل ومدا من مخددالطددة الظلمددة تي زعمهم حتى ًركوا الوا بددا الكبددا
من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ،ونصدديحة المسددلمين والرحمة لهم ،وأه هما الوع ممن أنكر
عليهم األئمة ،كاألئمة األ بعة ،وصا حالهم يمكر تي اعتقاد أه السمة والجماعة.
*القواعددد البن د  :والثدداني :مددا و د ًب وعدا لغيره على و دده التكمي د واللواحق ،مث د مي الجمددا

والمبيت بمموى لمن لم يد الحج ،تالمشد د د د د ددهو أنه ال يلزمه ألن ذلك كله من ًوابع الوقوف بعرتة،
تال يلز من لم يق بهددا .ومن أمثلددة ذلددك :المريض ذا عجز تي الص د د د د د ددالة عن وض د د د د د ددع و هدده على
األ وقد على وضددع بقية أعضدداء السددجود ،تإنه ال يلزمه ذلك على الصددحيح ألن السددجود على
وًكميال له.
ًبعا للسجود على الو ه
بقية األعضاء نما و
و
و
*مجموع الفتدداوى :وقددد أوعبددت األمددة تي كد ل
تن من تمون العلم يعددابودا ،تمن نو اللدده قلبدده هددداه بمددا
وضالال.
و
يبلغه من ذلك ،ومن أعماه لم ًزده كثرة الكت ال حيرةو
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*ش ددرح المووا :ليلة العقبة هي الليلة التي بايع ًد ددول الله  األنص ددا تيها على اإلًد ددال  ،وأن يوؤه
ويمصد ددروه ،وهى العقبة التي تي رف ممى ،التي يض د دداف ليها مرة العقبة ،وكانت بيعة العقبة مرًين
تي ًمتين ،تي السمة األولى كانوا ا مي عشر ،وتى الثانية ًبعين كلهم من األنصا .
*ًفس د د د د د ددير ابن كثير :واألقرو تي مثد همه الس د د د د د ددياقا أنها متلقاة عن أه الكتاو ،مما يو د تي
صد د ددحفهم ،كروايا كع ل ووه ل ً -د د ددامحهما الله ًعالى -تيما نقاله لى همه األمة من أخبا بمي
ًرائي  ،من األوابد والغرائ والعجائ  ،مما كان وما لم يكن ،ومما حرف وبدل ونسع ،وقد أغمانا
اللهً ،بحانه ،عن ذلك بما هو أصح ممه ،وأنفع وأوضح وأبلغ ،ولله الحمد والممة.
*ًمكرة الحفاظ :نوح الجامع ،مع اللته تي العلمً ،ر حديثه ،وكملك شدديخه مع عبادًه ،تكم من
تن مق ل
مال تي ل
مثال ما تي المحو ،وال يد ا ما الحديث ،ووكيع ما تي
ص د د د در عن غيره ،كسد د د دديبويه و
الحدديدث ،وال يعرف العربيدة ،وكدأبي نواأ أأ تي الش د د د د د ددعر َعرا من غيره ،وعبدد الرحمن بن مهدددا
ما تي الحديث ال يد ا ما الط قئ ،وكمحمد بن الحسن أأ تي الفقه وال يد ا ما القراءا ،
وكحف ل مددا تي القراءة ًددال تي الحددديددث ،وللحروو ددال يعرتون بهددا ،وتي الجملددة ،ومددا أوًوا
قليال ،وأمدا اليو تمدا بقي من العلو القليلدة ال القليد  ،تي أن ل
داأ قليد ل  ،ما أق من يعم
من العلم ال و
ممهم بملك القلي  ،تحسبما الله ونعم الوكي .
حال تإلى تقه ل
*الس د د دير :وبك ل
مالك الممتهى ،تعامة ح ائه مس د د ددددة ،ولو لم يكن له ال حس د د ددم مادة
الحي ومراعاة المقاصد ،لكفاه.
*مس د د د ددمد أحمد :حد ما ها ون أخبرنا ابن وه ل  ً ،د د د ددمعت عبد الله بن عمر ،يحدث عن نات لع ،عن
عبدد اللده بن عمر ،أن ً د د د د د ددول اللده  قدال ( :ن الله وًر يح الوًر) قال ناتع :وكان ابن عمر ال
وًرا .قال محققو المس ددمد :ص ددحيح لغيره ،وهما ً ددماد ض ددعي لض ددع عبدالله بن
يص ددمع ش دديئوا ال و

عمر ،وبقية اله قا

ال الشيخين.

*مصددم ابن أبي شدديبة :حد ما وكيع ،عن مسددع لر ،عن أبي علقمة ،عن عائشددة ،قالت « :ن الله وًر
يح الوًر أن يدعو هكما» وأشا بإصب لع واحدةل.
يوما نص د د د د د ددلي و اء المبي  تلما تع
*تتح البا ا ،البن حجر :عن تاعة بن اتع الز قي ،قال :كما و
و اءه :بما ولك الحمد ،حمدا كثيرا يبا
أًد د د د دده من الركعة قالً :د د د د ددمع الله لمن حمده ،تقال
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مباكا تيه ...واًتدل به على واز حداث ذك لر تي الصالة غير مأ ول ذا كان غير مخال ل للمأ و ،
وعلى واز تع الصدو بالمكر ما لم يشو على من معه ،وعلى أن العا س تي الصالة يحمد الله
بغير كراهة.
*تتح البا ا :ويسدتفاد منً( :ددمعت خشدخشددتك تي الجمة) واز اال تهاد تي ًوقيت العبادة ألن
بالال أخمه
بالال ًوصد د لى ما ذكرنا باالً ددتمباط ،تص ددوبه المبي [ .قال ممتقيه عفا الله عمه :لع و
و
من األحاديث المرغبة تي الركعتين بعد الوضدوء .أما ما ذكره الحاتظ تلعله يستدل له بد د د د د د دد :الصحابي
الما يؤ قومه ويختم بق هو الله أحد ،وكما حديث تاعة بن ات لع الز قي قال :قال  :بما ولك
حمدا يبوا مبا وكا تيه .تلما انص د د د د د ددرف ،قال  :أيت بض د د د د د ددعةو و ال ين مل وكا يبتد ونها أيهم
الحمد و
يكتبهدا أول] قدال المهلَّد  :تيده أن اللده يعظم المجازاة على ما يس د د د د د ددره العبد من عمله .وتي المفهم:
(حد مي بأ ى عم ل عملته) تيه ًمبيه على أن العام لش د د د د د د ل
ديء من القرو يمبغي له أن يأًي بها على
أكم و وهها ليعظم اؤه تي قبولها ،وتي تضد د د د د الله عليها ،تيحس د د د ددن ظمه بالله ًعالى َّ
تإن الله
ًعالى عمد ظن عبده به ،ويتض ددح لك هما بمث ل  -ولله المث األعلى -أن اإلنس ددان ذا أ اد أن يتقرو
لى بعض ملو الدنيا ل
بهديةَّ ،
تإن أًى بها على أكم و وهها ،قوا اؤه تي قبولها ،وحس د د ددن ظمه
تي يص د داله لى وابها ال ً دديما ذا كان المفدى له موص ددوتوا بالفض د د والكر  ،و ن انتق ش دديئوا من
اؤه للثواو.
كمالها ،ضع
ظها وا لش د د د د ددرته ،تال يالئم الس د د د د دديا ذ لو كان
*تيض القدير :وأما الجواو بأن دخوله كالحا
كملك لما قال له( :بم ًبقتمي) تدونك وابوا يثلج الفؤاد بعون الرؤوف الجواد ،وهو أنه قد بت أن
دخول المص د د ددطفى يتعدد ،تالدخول األول ال يتقد وال يش د د دداكه تيه أحد ،ويتخل بيمه وبين ما بعده
دخول غيره تقد وى الحاتظ ابن ممده ،عن ل
أنس تعه( :أنا أول الماأ ًمشق األ عن مجمتي
يو القيامة وال تخر ،وأعطى لواء الحمد وال تخر ،وأنا ًدديد الماأ يو القيامة وال تخر ،وأنا أول من
يددخد الجمدة ،وال تخر أ يء بداو الجمدة تدآخدم بحلقتهدا تيقولون :من؟ تدأقول :أندا محمدد تيفتحون
لي تأ د الجبا مسددتقبلي ،تأًددجد له ،تيقول :ا تع أًددك ،وق  :يسددمع لك ،واشددفع ًشد َّدفع ،تأ تع
أً د ددي تأقول :أمتي أمتي ،تيقول :اذه لى أمتك ،تمن و د تي قلبه مثقال ل
حبة من ش د ددعي لر من
اإليمان تأدخله الجمة )...الحديث وكر تيه الدخول أ وبعا ،وتي البخا ا نحوه.
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*قو القلوو تي معداملدة المحبوو ووص د د د د د د د ريق المريدد لى مقدا التوحيد ،ألبي ال المكي:
وحددد ونددا عن أبي عبيد لدد ،قددال :مددا قرعددت على عددال لم قئ بددابده كمددت أ يء لى ممزلدده ،تددأقعددد على بددابدده
انتظر خرو ه من قب نفس د د دده ،أًأول قوله عز و َ { :ولَ ذو أندَّه ذم ص د د د دبَدروا حتى ًَ ذخر َي ذليه ذم لكا َن خذيدورا
هم .
لَ ذ

تي ممزله :كي أنت يا أبا محمد؟ قال :بخير قال :كي
*ًد ددليمان بن مهران األعمش قال له
حدالدك؟ قدال تي عداتيدة ،قدال :كي بدت البدا حدة؟ تص د د د د د دداح :يدا ا ية انزلي بالفرا والمخاد تأنزلت
بملك تقال :اترشي واضطجعي حتى أضطجع لى مبك ليرى أخانا كي بت البا حة .وكان يقول:
ل
هما ما أعطاه،
يلقى أحدهم أخاه تيسد ددأله عن ك شد دديء ،حتى عن الد اي تي البيت ،ولو ًد ددأله د و
وكان من مض ددى من الس ددل ذا لقي أخاه ال يزيد على قول :كي أنتم أو حياكم الله بالس ددال  ،ولو
ًأله شطر ماله قاًمه.

*شد د دديع كان يجالس اإلما أحمد ذا ل
هيبة ،تكان أحمد يقب عليه ويكرمه تبلغه ،عمه أنه ين حائئ
دا ه من خا لي ،تأعر عمه تي المجلس تاًدتمكر الشيع ذلك تقال :يا أبا عبد الله ه بلغك عمي
مت حائطك .قال :وال يجوز قال :ال ألنك قد أخم من ريق المس ددلمين
حدث أحد ته؟ قال ي َ
أَ ل
نملة قال :تكي أص د د د د د ددمع؟ قال :ما أن ًكش د د د د د ددئ ما يَّمته ،و ما أن ًهد الحائئ وًؤخره لى و اء
دبعا م يمه من خا لي ،تأقب عليه
مقدا أصد ددبع ،م ًطيمه من خا لي .تهد الر الحائئ وأخره أصد د و
أبو عبد الله كما كان.
*قال بكر أبو زيدً :ر ًبيين الواضد د د د ددحا ادة مسد د د د ددلوكة عمد أه العلم .وممه أن ابن العربي أنكر
على من ًصدى لتعري العلم وقال :هو أبين من أن يبين.
*قال الشدديع حمود العقال :كتبت دا على الشدديع محمد خلي هراأ تي شددرحه للواًددطية ،وقد وقع
هال تهو انتس د د لممه أه السد ددمة بعدما
تي أخطاء عقائدية كثيرةو ًبلغ ال ين خطوا ،وقع تيها و
قرأ كت ابن ًيمية ،وًأ ر بها وكت كتاو :ابن ًيمية الس ددلفي ،وقد ًرا ع الش دديع عن همه األخطاء
وعدلها /الش د د دديع محمد بن براهيم قرأ عليه زاد المس د د ددتقمع م كتاو التوحيد وكش د د د د الش د د ددبها
والواًد ددطية لشد دديع اإلًد ددال واأل بعين المووية وألفية ابن مالك وبلوو المرا والطحاوية والد ة المضد دديئة
والحموية وك همه الكت كمت أحفظها كما أحفظ الفاًحة .وكانت ريقة ًد د د د د ددماحته تي التد يس
هي كدالتدالي :يجلس بعدد الفجر ونقرأ عليه تي األلفية والبلوو والزاد وقطر المدى ،وكما نحفظها كاملةو
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م يطل الشد د د دديع أن نعرو األبيا كاملة ،م يقرأ الشد د د دديع محمد بن قاًد د د ددم شد د د ددرح ابن عقي على
الشديع ،وبعد شدرا الشدمس بمحو نصد ً ل
داعة يمه الشدديع لى بيته ،والطالو يلحقونه لى بيته
أوال كتاو التوحيد م
م بعدد مددةل يدأذن لهم تيددخلوا ويجلس لهم كدملك وًبدأ قراءة المختص د د د د د د درا و
كشد الشدبها م الواًطية ،م ن كان هما د وأ خاصة ألحد الطالو قرأ من يريد القراءة ،م
ًبدأ قراءة المطوال مث ص د د د ددحيح البخا ا أو المغمي أو ممهاي الس د د د ددمة المبوية ،وهي ًس د د د ددمي قراءة
المطوال هما يقرأ والشدديع يسددتمع تقئ /الشدديع الشددمقيطي هو شدديخي و مامي تي ك شد ل
ديء ،وكان
من خيرة العلمداء عل ومدا وو وعدا وزه وددا حمده اللده وغفر لده ،وكدان يعداملمي مثد أوالده ويعتبرني ول وددا لدده/
ً ددمعما أن الش دديع عمدما اء للحج لم يكن على عقيدة أه الس ددمة ته هما ص ددحيح؟ كال لم يكن
الش د دديع األمين على خالف ممه أه الس د ددمة ،ب كان من المتحمس د ددين لممه الس د ددل وعقيدة
أه السمة.
دمت همة الش د د دديع
*قال الش د د دديع بكر أبو زيد تي ًقديمة لكتاو الرو الباً د د ددم البن الزير :وقد ً د د د ذ
الفاض د د د علي العمران ،لى اإلمسد د ددا بماصد د دديته ...تتمكر قول من مضد د ددىَّ :
دل على عاق ل حسد د ددن
اختيا ه .وأضددي ليه :ودل على عاق ل حسددن عمله و ًقانه .تقد مع هما الفاض د بين الحسددميين،
وحاز الداللتين.
*قال الش د د د دديع عبد المحسد د د د ددن العباد ،عن الشد د د د دديع عمر تالًه :كانت العالقة بيمي وبيمه و يد وة دا
بحيث ال يمقطع أحدنا عن ا خر ،وكان يزو ني وأزو ه ،ويتص د د بي وأًصد د د به ،ذا ًأخر أحدنا عن
ضدا أًأل عمه ،وكانت المودة بيمما قائمة،
ا خر تتروة و يزوة اًصد بالهاً يسدأل عمي واًصدلت به أي و
وكان ذلك كله تي الله عز و  ،وأ وا أن أكون و ياه تي ظله يو ال ظ ال ظلُّه.
*مدددا ي الس د د د د د د ددالكين :لفظ المغفرة أكم د من لفظ التكفير وله ددما ك ددان مع الكب ددائر ،والتكفير مع
الص د د ددغائر تإن لفظ المغفرة يتض د د ددمن الوقاية والحفظ ،ولفظ التكفير يتض د د ددمن الس د د ددتر واإلزالة ،وعمد
اإلتراد :يدخ ك ممهما تي ا خر .تقوله ًعالى {:كفر عمهم ًد د د دديئآًهم يتماول صد د د ددغائرها وكبائرها
ومحوها ووقاية شد د د ددرها ،ب التكفير المفرد يتماول أً د د د دوأ األعمال ،كما قال ًعالى{ :ليكفر الله عمهم
صد د د د
أًد د د دوأ المى عملوا و ذا تهم هما تهم الس د د ددر تي الوعد على المص د د ددائ والهمو والغمو والم َ
هم وال ل
والوص د د د د بالتكفير دون المغفرة كقوله( :ما يص د د ددي المؤمن من ل
غم وال أ وذى ،حتى الش د د ددوكه
يش د د دداكها ال كفر الله بها من خطاياه) تإن المص د د ددائ ال ًس د د ددتق بمغفرة المنوو ،وال ًغفر المنوو
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ميعها ال بالتوبة ،أو بحسد د ددما ل ًتضد د دداءل وًتالش د د ددى تيها المنوو ،تهي كالبحر ال يتغير بالجي ،
و ذا بلغ الماء قلتين لم يحم الخبث.
*قال ابن ًيمية :تي الحديث ( :ن أول ما خلق الله القلم) والس د ددل متمازعون ه المراد بملك أول
ل
{وه َو الَّما َخلَ َق
ما خلقه من هما العالم الما خلقه تي ًدتة أيا وكان عرشده على الماء ،كما قالَ :
ال َّسد د َم َاوا َواألَذ َ تي ًد دتَّة أَيَّال َوَكا َن َع ذرشد ده َعلَى الذ َماء وعلى هما القول تالعر كان مخلوقوا قب
ذل د ددك .أو هو مخلو قبد د د العر ؟ على قولين :ذكرهم د ددا الح د دداتظ أبو العالء الهم د ددداني وغيره،
واألحاديث الصحيحة ًدل على القول األول(.)4
* امع الترمما ،عن ًعيد بن المسي أنه لقي أبا هريرة ،تقال أبو هريرة :أًأل الله أن يجمع بيمي
وبيمك تي ًدو ل الجمة ،تقال ًدعيد :أتيها ًدو ؟ قال نعم .وتي صحيح مسلم ،عن ل
أنس :أن ًول
ل
معة).
الله  قال ( :ن تي الجمة لسوقوا يأًونها ك
*ً د د ددير أعال المبالء :بلغما أن المزني كان ذا ترو من ًبييض مس د د د ل
دألة وأودعها مختص د د ددره ،صد د د دلى لله
درحه عدة من الكبا  ،بحيث يقال :كانت البكر
كعتين .وامتأل البالد ب د د د د د د د ددمختص ددره تي الفقه ،وش د َ
يكون تي هازها نسخة من مختصر المزني.
*قددال محمددد بن كع د القرظي :يددا أمدداه ومددا يؤمممي أن يكون اللدده قددد ا لع علي ،وأنددا تي بعض
ل
دًيسة با لمة
 :خاًمة السوء ًكون بسب
ذنوبي تمقتمي ،وقال :اذه ال أغفر لك .قال ابن
للعبدد ال يطلع عليهدا المداأ .وقدال بعض د د د د د ددهم :كم من معص د د د د د د دي لدة تي الخفداء ممعمي ممهدا قوله ًعالى:
{ولمن خاف مقا به متان .
ض َّمتَدذين لَ ذحن.
حركة :من ي ذخطىء تي قراءَة َّ
*القاموأ المحيئ :و َّ
الص َحف ُّي م َّ
الصحي َفة وب َ
المحر ليس تي القرحن ،نما تيه لفظ الميس د د د ددر ،والقما
*مختص د د د ددر الفتاوا المصد د د د درية :لفظ القما
َّ
داخ تي هما االًم.
.االً ددتدالل بما أنزل الله من الكتاو والميزان والقياأ الص ددحيح الما يس ددوى بين المتما لين ويفر
بين المختلفين هو من العدل وهو من الميزان.
...وأما المخا رة تليس تي األدلة الشددرعية ما يو ًحريم ك مخا رةل ب قد علم أن الله و ً دوله
مترددا بين أن يغمم أو يغر أو يسلم ،وليس تي أدلة الشرع
 لم يحرما ك مخا رةل ،وال ك ما كان و
()4بغية المرًاد (.)419 /2



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()15

ما يو ًحريم ميع همه األنواع ،ال نص دا وال قيا وً دا ،ولكن يحر من همه األنواع ما يشددتم على
أكد المدال بدالبدا  ،والمو للتحريم عمد الش د د د د د ددا ع ،أنه أك ل
مال بالبا  ،كما يحر أك المال
بددالب ددا د  ،و ن لم يكن مخ ددا رة ،ال أن مجرد المخ ددا رة محر  ،مث د المخ ددا رة على اللع د ب ددالمرد
والشددطرنج لما تيه من أك المال بالبا  ،وهو ما ال نفع تيه له وال للمسددلمين ،تلو ع السددلطان
ماال لمن يغل بملك لَ َما از ،و ن لم يكن مخا رة.
أو أ مبي و
ل
ومسابق على األقدا لم يضرهم ال تي ديمهم وال تي دنياهم ،بخالف
ولو خال المسلمون عن مصا لع
ما لو خلوا عن الرمي والركوو لغل الكفا على المسلمين ،ولهما لم يدخ تيها السبق ،أال ًرى أن
عال لمن يرمي ،وال يح له أن يخر ه لمن يص ددا ع .ذا عرف هما عرف أن مجرد
لإلما أن يخري و
عرف مراد
المخا رة ليس مقتض د دديوا لتحريم المس د ددألة ،وانكش د ددفت وظهر  ،وعرف أن الص د د دواو :أن ي َ
ًول الله  من أقواله وحكمه وعلله التي علق بها األحكا تإن الغلئ نما يمشأ من عد المعرتة
بمراده.
وكدملدك كد من المتبدايعين لس د د د د د ددلع لدة ،تدإن كال ير و أن يربح تيهدا ويخداف أن يخس د د د د د ددر ،تمثد همه
المخا رة ائزة بالكتاو والسد ددمة واإل ماع ،والتا ر مخا ر ،وكملك األ ير المجعول له ع على
حبق ،وعلى بمدداء حد ل
دائئ تددإندده قددد يحتدداي لى بددمل مد ل
د ل
دال ،تيكون مترددا بين أن يغر أو يغمم ،ومع
هدما تهو دائز ،والمخدا رة ذا كداندت من الجدانبين أقرو لى العددل واإلنص د د د د د دداف ،مث المض د د د د د ددا بة
والمساقاة والمزا عة ،تإن أحدهما مخا ر قد يحص له بح وقد ال يحص .
*قددال ابن عثيمين« :كد معدداملددة يكون تيدده المتعدداملين بين الغر والغمم» تددإن قيد  :عقدد التجددا ة تيدده
بح وخسا ة؟ تالجواو :أن هما الربح خا ي عقد التجا ة ،لكن المقامرة تي نفس العقد.
*ًهمي ًدمن أبي داود :وذكر ماعة أنه (من صا اليو الما يشك تيه) موقوف ،ونظير هما قول
أبي هريرة( :من لم يج الدعوة تقد عصد د ددى الله و ً د د دوله) والحكم على الحديث بأنه مرتوع بمجرد
قطعا ،ولعله تهم من قول المبي ( :ال ًقدموا مضان
هما اللفظ ال يصح و نما هو لفظ الصحابي و
بيول وال يومين) أن صد دديا يو الشد ددك ًقد  ،تهو معص د ددية ،كما تهم أبو هريرة من قوله  ( :ذا دعا
يقول ًد د ددول الله  ما لم
أحدكم أخاه تليجبه) أن ًر اإل ابة معصد د ددية لله و ً د د دوله ،وال يجوز أن َّ
دتمادا ممه لى دلي ل تهم ممه أن مخالفة مقتضدداه معصددية ،ولعله لو
يقله ،والصددحابي نما يقول ذلك اًد و
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ضدا تي كثي لر من
ذكر ذلك الدلي لكان له محم غير ما ظمه تقد كان الصددحابة يخال بعضددهم بع و
و وه داللة المصو .
*الفروع :وًج تي الحلي المحر (و ) وحنية المه والفضة (و) .وحر اًتعمالها أو اًخاذها أو
همدا ألن الص د د د د د د دمداعدة ل َّمدا كداندت لمحرل علت كالعد  ،وال يلز من واز االًخاذ واز الص د د د د د ددمعة،
كتحريم ًصوير ما يداأ مع واز اًخاذه.
*قال الش د د ددا بي :األمو الض د د ددرو ية أو غيرها من الحا ية أو التكميلية ذا اكتمفتها من خا لي أمو ال
درعا ،تإن اإلقدا على ل المصددالح صددحيح ،على شددرط ُّ
التحفظ بحسد االًددتطاعة من
ًرضددى شد و
غير حرلي ،كددالمكدداح الددما يلزمدده لد قو العيددال مع ض د د د د د دديق ر الحالل واًسد د د د د د دداع أو دده الحرا
كثيرا ما يلجئ لى الدخول تي االكتسدداو لهم بما ال يجوز ،ولكمه غير مان لع لما يؤول
والشددبها  ،و و
ليه التحرز من المفس د د دددة الم ذربية على ًوقع مفس د د دددة التعر  ،ولو اعتبر مث هما تي المكاح تي مث
صحيح.
زمانما ،ألدى لى بطال أصله ،وذلك غير
ل
وكملك ل العلم ذا كان تي ريقه مماكر يس ددمعها ويراها ،وش ددهود الجمائز و قامة وظائ ش ددر ل
عية
ذا لم يقد على قامتها ال بمشاهدة ما ال يرًضى ،تال يخري هما العا ًلك األمو عن أصولها
ألنها أصد ددول الدين وقواعد المصد ددالح وهو المفهو من مقاصد ددد الشد ددا ع ،تيج تهمهما حق الفهم
ل
اختالف وًمازلع ،وما يمق عن السل الصالح مما يخال ذلك قضايا ل
أعيان ال حجة تي
تإنها مثا
مجردها حتى يعق معماها ،تتصير لى مواتقة ما ًقر ن شاء الله.
والحاص أنه مبمي على اعتبا مآال األعمال ،تاعتبا ها الز تي ك حك لم على اإل ال (.)4
*الرد الواترً :بت أًددماء من شددهد البن ًيمية من األعال بإمامته ،وأنَّه شدديع اإلًددال  ،على حروف
اًباعا للطريقة المعروتة .وابتدأ من ذلك ب د د د د د د د د د دد" :المحمدين" ًبروكا باً د د ددم ً د د دديد
المعجم المألوتة و
المرًدلين ،صلوا الله ،وًالمه ،عليهم أ معين ،واقتداءو بأول من ً األًماء على الحروف ،من
المحد ين وهو :أبو عبد الله البخا ا ،شيع اإلًال  ،والمسلمين.

معدودا تي حجج
*المواتقا  :وقد زاد هما األمر على قد الكفاية حتى صا الخالف تي المسائ
و
اإلبداحدة ،ووقع تيمدا ًقدد وًدأخر من الزمدان االعتمداد تي واز الفعد على كونده مختَل وفدا تيده بين أهد
()4المواتقا (.)499/5
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نظرا حخر ،ب تي غير ذلك تربما وقع اإلتتاء تي المس د د د د د ددألة
العلم ،ال بمعمى مراعاة الخالف تإن له و
بددالممع تيقددال :لم ًممع والمسد د د د د د ددألددة مختل تيهددا؟ تيجعد الخالف حجدةو تي الجواز لمجرد كونهددا
مختل وفدا تيها ،ال لدلي ل يدل على ص د د د د د ددحة ممه الجواز ،وال لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائ
بالممع .وهو عين الخطأ على الشريعة حيث ع ما ليس بمعتم لد متعم ودا ،وما ليس بح ل
جة حجةو.
َ
َ
حكى الخطدابي تي مس د د د د د ددألدة البذتع( )4المدمكو تي الحدديث عن بعض الماأ ،أنه قال :ن الماأ لما
حرمما ما ا تمعوا على
اختلفوا تي األش د د د دربة ،وأ معوا على ًحريم خمر العم  ،واختلفوا تيما ًد د د د دواه َّ
ًحريمه وأبحما ما ً د د د د د دواه .قال :وهما خطأ تاحش ،وقد أمر الله ًعالى المتمازعين أن يردوا ما ًمازعوا
تيده لى اللده والرً د د د د د ددول .قدال :ولو لز مدا ذهد ليه هما القائ للز مثله تي الربا والص د د د د د ددرف ونكاح
المتعة ألن األمة قد اختلفت تيها .قال :وليس االختالف حجةو ،وبيان السمة حجة على المختلفين
من األولين وا خرين اه دد .والقائ بهما ا ع لى أن يتَّبع ما يشتهيه ،ويجع القول المواتق حجةو له،
ويد أ بها عن نفسه ،تهو قد أخم القول وًيلةو لى اًباع هواه ،ال وًيلةو لى ًقواه ،وذلك أبعد له من
ض د د د د د دا :ع
أن يكون و
ممتثال ألمر الش د د د د ددا ع ،وأقرو لى أن يكون ممن اًخم لهه هواه ،ومن هما أي و
بعض الماأ االختالف حمةو للتوً د د ددع تي األقوال ،وعد التحجير على أ لا و ل
احد ،ويحتج تي ذلك
أن االختالف حمة ،و بما ص د د ددرح ص د د دداح هما القول بالتش د د ددميع على من الز القول المش د د ددهو أو
اًعا،
المواتق للدلي أو الرا ح عمد أه المظر والما عليه أكثر المسلمين ،ويقول له :لقد حجر ذ و و
ت بالماأ لى الحري ،وما تي الدين من حرلي ،وما أش د د ددبه ذلك ،وهما القول خطأ كله و ه بما
وم ذل َ
مر من الدلي على خالف ما قالوه ما تيه كفاية ،والحمد
دعت له الش دريعة ،والتوتيق بيد الله .وقد َّ
وضد ذ
مثال بمجرد
ض د د د د د د دا على و لده لم يتقدد مثلده ،وذلك أن المتخير بالقولين و
للده ،ولكن نقر ممده ههمدا بع و
دامال بمددا أتتدداه بدده المفتي ،أمددا األول تال
مواتقدة الغر  ،مددا أن يكون حدداك ومدا بدده أو مفتيودا أو مقلد وددا عد و
متخيرا بال دلي ل لم يكن أحد الخص د د د د د ددمين بالحكم له أولى من
يص د د د د د ددح على اإل ال ألنده ن كان و
ا خر ذ ال مر ح عمده بالفر ال التش د د د ددهي ،تال يمكن نفاذ حكم على أحدهما ال مع الحي
على ا خر ،م ن وقعت له ًلك المازلة بالمسددبة لى خصددمين حخرين تكملك ،أو بالمسددبة لى األول
ل
ومؤد لى مفاً د ددد ال ًمض د ددبئ بحص د د لر ،ومن
تكملك ،أو يحكم لهما مروة ولهما مروة ،وك ذلك با
()4البذتع بسكون التَّاء :نَبيم الذ َع َس َوه َو َخ ذمر أ ذَه الذيَ َمن .المهاية تي غري الحديث واأل ر (.)91 /4
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ههما ش د د ددر وا تي الحاكم بلوو د ة اال تهاد ،وحين تقد لم يكن بد من االنض د د ددباط لى أم لر و ل
احد،
ل
تالن ما و ده ،م بممه
كما تع والة قر بة حين ش د ددر وا على الحاكم أن ال يحكم ال بممه
ل
تالن ،تانضبطت األحكا بملك ،وا ًفعت المفاًد المتوقعة من غير ذلك اال ًباط .وأما الثاني تإنه
ذا أتتى بددالقولين م وع دا على التخيير ،تقددد أتتى تي المددازلددة بدداإلبدداحددة و ال العمددان ،وهو قول ددالددث
خا ي عن القوالين ،وهما ال يجوز له.
*القواعد المو انية :أص د د د د ددول مالك تي البيوع أ ود من أص د د د د ددول غيره تإنه أخم ذلك عن ً د د د د ددعيد بن
المسدي الما كان يقال :هو أتقه الماأ تي البيوع ،كما كان يقال :عطاء أتقه الماأ تي المماًك،
و براهيم أتقههم تي الصددالة ،والحسددن أ مع لملك كله .ولهما واتق أحمد ك و ل
احد من التابعين تي
أغل ما تض د د د د د د تيه لمن اً د د د د ددتقرأ ذلك تي أ وبته ،ولهما كان أحمد موات وقا له تي األغل تإنهما
يحرمان الربا ويش ددددان تيه حق التش ددديد لش دددة ًحريمه وعظم مفس دددًه ،ويممعان االحتيال له بك
ر ليق حتى يممعا الم يعة المفضدية ليه ،و ن لم ًكن حيلة ،و ن كان مالك يبلغ تي ًد الم ائع ما ال
ل
خالف عمه على ممع الحي كلها.
يختل قول أحمد تيه أو ال يقوله ،لكمه يواتقه بال
*مجموع الفتاوى :ومن أعظم أًدباو الغلئ تي تهم كال الله و ًدوله أن يمشدأ الر على اصطالح
ل
حادث ،تيريد أن يفسر كال الله بملك االصطالح ،ويحمله على ًلك اللغة التي اعتادها.
*مجموع الفتاوىً" :يبويه"حكيم لسان العرو.
*مجموع الفتداوى ...:وال يجعد همتده تيمدا حجد بده أكثر الماأ من العلو عن حقائق القرحن ،ما
بالوً ددوً ددة تي خروي حروته وًرقيقها وًفخيمها و مالتها ،والمطق بالمد الطوي والقص ددير والمتوً ددئ،
وغير ذلدك تدإن هدما حدائد للقلوو قدا ع لهدا عن تهم مراد الرو من كالمده ...وكدملدك مراعداة المَّدغَم
وًحس د ددين الص د ددو  .وكملك ًتبع و وه اإلعراو واً د ددتخراي التأويال المس د ددتكرهة التي هي باأللغاز
واألحا ي أشبه ممها بالبيان.
*مجموع الفتداوى :وأمدا ًوهمهم أن متدأخرا كد ل
تن أحم من متقدميه ألنهم كملوه تهما ممتقض،
ل
بمطرد تإن كتاو ً دديبويه تي العربية لم يصد دمَّ بعده مثله ...م نقول :هما قد يس ددلم تي
أوال :ليس
الفمون التي ًمدال بدالقيداأ والرأا والحيلدة .أمدا الفض د د د د د ددائد المتعلقدة بداًبداع األنبيداء ،تك من كان لى
األنبيداء أقرو مع كمدال تطرًده ،كدان ًلقيده عمهم أعظم ،ومدا يحس د د د د د ددن تيده هو من الفض د د د د د ددائد الديمية
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المددأخوذة عن األنبيدداء ولهددما كددان من يخددال ذلددك هو من المبتدددعددة الخددا ي عن ً د د د د د ددمن األنبيدداء،
المعتقددد أن لدده نص د د د د د دديبودا من العلو واألحوال خددا و دا عن و األنبيدداء ،تكد من كددان بددالمبوة وقددد هدا
أعظم ،كان ًوخه تي همه المسألة أشد.
علوما ومعا ف -لم
*مجموع الفتداوى :تدإن القرون الثال دة من هدمه األمدة -الدمين كدانوا أعلم بمي حد و
دت
يكن ًكل هددمه الحدددود من عددادًهم تددإنهم لم يبتددعوهددا ولم ًكن الكتد األعجميددة الروميددة عربد ذ
ت ص د د د د د ددا بيمهم من
لهم .و نمدا حدد ت بعدهم من مبتدعة المتكلمين والفالً د د د د د ددفة ،ومن حين حد ذ
االختالف والجه ما ال يعلمه ال الله .وكملك علم الط والحسد د دداو وغير ذلك ال ًجد أئمة همه
العلو يتكلفون همه الحدود المرَّكبة من الجمس والفص د د د د د د  ،ال من خلئ ذلك بصد د د د د ددماعتهم من أه
الممطق .وكملك المحاة مث ً د د دديبويه الما ليس تي العالم مث كتابه ،وتيه حكمة لس د د ددان العرو ،لم
يتكل تيه َح َّد االً د د د د د ددم والفاع ونحو ذلك كما تع غيره .ولما ًكلَّ المحاة َح َّد االً د د د د د د دم ذكروا
ددودا كثيروة ،كلُّهددا مطعون تيهددا عمدددهم .وكددملددك لمددا ًكل متددأخروهم من َح دد الفدداع د والمبتدددأ
حد و
والخبر ونحو ذلك لم يدخ تيها عمدهم من هو ما تي الصد د د ددماعة وال حاذ تيها .وكملك الحدود
التي يتكلفها بعض الفقهاء للطها ة والمجاًدة وغير ذلك من معاني األًماء المتداولة بيمهم ،وكملك
الحدود التي يتكلفها الماظرون تي أصددول الفقه لمث الخبر والقياأ والعلم وغير ذلك ،لم يدخ تيها
ال من ليس بإمال تي الفن .و لى الس د د د دداعة لم يس د د د ددلم لهم حد .وكملك حدود أه الكال  .تإذا كان
ح ددما بمي حد تي كد د ت لن من العلم أحكموه ب دددون ه ددمه الح دددود المتكلف ددة :بطد د دعوى ًوق
المعرتة عليها.
َصل ذح لَ ذح َم َهمه» .تَدلَ ذم
*صحيح مسلمَ :ع ذن دَ ذوبَا َن قَ َال َذبَ َح ًَول اللَّه َ 
ضحيَّدتَه َّم قَ َال «يَا دَ ذوبَان أ ذ
ص د د د د د د دل ذح َه َما
أ ََزذل أ ذعمه مذمد َها َحتَّى قَد َ الذ َمديمَةَ .وتي واية :قَ َال لي ًَ د د د د د د دول اللَّه تي َح َّجة الذ َوَداع «أَ ذ
ص دلَ ذحته تَدلَ ذم يَدَزذل يَأذك مذمه َحتَّى بَدلَ َغ الذ َمديمَةَ .المفصد د تي أحكا األض ددحية لحس ددا
اللَّ ذح َم» .قَ َال تَأَ ذ

الدين عفانة :تفي هما الحديث ًصد د د دريح بأن المبي ض د د ددحى وهو حاي مس د د دداتر[ .قال ممتقيه عفا الله
عمه :ال أن يراد بقوله( :ضحيته)أا هديه ،كما قي تي( :ضحى عن نسائه بالبقر)]
*األنوا الكاش د ددفة ،للمعلمي :عادة مس د ددل لم أن يرً وايا الحديث بحسد د د قوًها ،يقد األص د د دح
تاألص د ددح /من عادة مس د ددلم تي ص د ددحيحه أنه عمد ً د دديا الروايا المتفقة تي الجملة يقد األص د ددح
تاألصح ،تقد يقع تي الرواية المؤخرة مال أو خطأ ًبيمه الرواية المقدمة.
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*المحكم والمحيئ األعظم :و دداءوا على بكرة أبيهم ،ذا دداءوا على حخرهم ،وقيد د  :على ريق د لدة
واحدةل ،وقي  :بعضهم على ر بعض ،وليس َّم بكرة ،و نما أ اد التمث .
* امع العلو والحكمً :قوى الله تي السد د د د ددر هو عالمة كمال اإليمان ،وله ًأ ير عظيم تي لقاء الله
لصاحبه الثماء تي قلوو المؤممين ،وتي الحديث( :ما أًر عبد ًريروة ال ألبسه الله داءها عالنيةو ن
خيرا تخير ،و ن شد ددرا تشد ددر) و وا عن ابن مسد د ل
دعود من قوله ،وقال أبو الد داء :ليتق أحدكم أن ًلعمه
و
قلوو المؤممين وهو ال يشد د د د د ددعر يخلو بمعاصد د د د د ددي الله تيلقي الله له البغض تي قلوو المؤممين .وقال
ًدليمان التيمي :ن الر ليصدي المن تي السر تيصبح وعليه مملته .وقال غيره :ن العبد ليمن
الددمن د تيمددا بيمدده وبين اللدده م يجيء لى خواندده تيرون أ ر ذلددك عليدده ،وهددما من أعظم األدلددة على
و ود اإلله الحق المجازا بم ا األعمال تي الدنيا قب ا خرة ،وال يض د د د د د دديع عمده عم عام ل  ،وال
يمفع من قد ًه حجاو وال اًدتتا  ،تالسدعيد من أصلح ما بيمه وبين الله تإنه من أصلح ما بيمه وبين
وم ذن التمس محامد الماأ بس د ددخئ الله ،عاد حامده من الماأ
الله ،أص د ددلح الله ما بيمه وبين الخلقَ ،
ذاما له ،قال أبو ً ددليمان :ن الخاً ددر من أبدى للماأ ص ددالح عمله وبا ز بالقبيح من هو أقرو ليه
من حب الو يد .ومن أعج ما وا تي هما ما وا عن أبي عفر الس د د ددائح ،قال :كان حبي أبو
ل
تمر ذا يول بص د د د د ل
دبيان ،تإذا هم يلعبون ،تقال بعض د د د ددهم ل
لبعض :قد اء
محمد ًا ورا يكرا الد اهم َّ
حك الربا ،تمكس أً دده ،وقال :يا و أتش دديت ً ددرا لى الص ددبيان ،تر ع تجمع ماله كله ،وقال :يا
و ني أً ددير ،و ني قد اش ددتريت نفس ددي ممك بهما المال تاعتقمي ،تلما أص ددبح ًص ددد بالمال كله،
وأخم تي العبادة ،م مر ذا يول بأولئك الص ددبيان ،تلما أوه قال بعضد ددهم ل
لبعض :اً ددكتوا تقد اء
حبي العابد ،تبكى ،وقال :يا و أنت ًَم مرةو وًحمد مرةو ،وكله من عمد .
يا مالك الملد ددك مالددي من أل د ددوذ به ً دوا عمد ندزول الكددرو والمقدم
أدعدو وحد ددد يا من ال ش دريك له دعد دداء معتد ل
درف بالمند د والم ددد
يا كاش د الضددر يا ذا الطول يا مل وكا كد الملددو له بالخددوف كالخ ددد
يا ددابر العثد درا ا بددر مصيبت ددما ًبد ددا الله مد ددن و لال ومن حك ددم
يا واح د وددا صم د وددا يا ما د د وددا أبد د وددا يا حات د دظوا ازقددوا للخل ددق كلد ددهم
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أدع ددو دع ددوة مضد ددط لر ومجت ل
الر َغدم
دهد أنفدي لمجددد يا حمددن تي َّ
دع دداء معت ددرف بالمند د ممكسد د د لر بالفقددر ممتظد د لر للفضد د من ق ددد
*قال الشيع صالح العصيمي :العلم وهر لطي ال يدخ ال القل المظي .
*قال العز ابن عبد الس د د ددال  :تإن قي  :ه يس د د ددتوا الحاي عن نفس د د دده والمحجوي عمه تي مقاص د د ددد
الحج؟ قلما :قي يسددتويان تي براءة الممة وال يسددتويان تي األ ر ،وأين مجرد بمل األ رة تي مباشددرة
الحج والقيا بأكانه وشدرائطه وًممه وحدابه مع ًحم مشقته ،وما يحص تيه من الخضوع والخشوع
والتماو واالًد د د د ددتكانة والتعظيم ،وهكما األبدال كلها ال ًسد د د د دداوا مبدالًها ،تليس التيمم كالوضد د د د ددوء
والغسد د د  ،وليس ص د ددو الكفا ة كإعتاقها وال عامها كص د دديامها ،وال ًس د دداو األبدال والمبدال تي
المصالح لما تي شرط االنتقال لى أحدهما من تقد ا خر.
تإن قي  :قد يترً الش د د د د ددرع على الفع اليس د د د د ددير مث ما يترً على الفع الخطير ،كما ً غفران
الددمنوو على الحج المبرو  ،و ًد مثد ذلددك على مواتقددة ًددأمين المص د د د د د ددلي ًددأمين المالئكددة ،و ًد
غفران المنوو على قيا ليلة القد  ،كما ًبه على قيا ميع مضد د د د د ددان ،تالجواو أن همه الطاعا
و ن ًساو تي التكفير ،تال ًساوا بيمها تي األ و تإن الله ًبحانه وًعالى ً على الحسما
تع الد ا وًكفير السيئا  ،وال يلز من التساوا تي ًكفير السيئا التساوا تي تع الد ا ،
وكالممدا تي ملدة مدا يترًد على الفعد من لد المص د د د د د ددالح ود ء المفاً د د د د د ددد ،وذلك مختل تيه
باختالف األعمال .تمن األعمال ما يكون ش د دري وفا بمفسد دده وتيما ً عليه من ل المصد ددالح ود ء
المفاًد ،تيكون القلي ممه أتض من الكثير من غيره ،والخفي ممه أتض من الشا من غيره ،وال
يكون الثواو على قد المص تي مث هما الباو ،كما ظن بعض الجهلة ،ب وابه على قد خطره
تي نفس د دده ،كالمعا ف العليَّة واألحوال ال َّسد د دمية والكلما المرض د ددية .ترو عبادةل
ل
خفيفة على اللس د ددان
ل
قيلة تي الميزان ،وعبادة قيلة على اإلنسان خفيفة تي الميزان.

الرًَ تي الش د ددرف ،تإن ًس د دداوى العمالن من ك و له كان
والحاص د د أن الثواو يترً على ًفاو ُّ
أكثر الثواو على أكثرهما لقوله ًعالى{ :تمن يعم مثقال ذ ة خيرا يره .
وقد علمما من موا د الشد ددرع ومصد دداد ه أن مطلوو الشد ددرع نما هو مصد ددالح العباد تي ديمهم ودنياهم،
وليسددت المشددقة مصددلحة .ب األمر بما يسددتلز المشددقة بمثابة أمر الطبي المريض باًددتعمال الدواء



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()52

المر البشع تإنه ليس غرضه ال الشفاء ،ولو قال قائ  :كان غر الطبي أن يو ده مشقة ألم مرا ة
الدواء ،لما حس د دن ذلك تيمن يقصد ددد اإلصد ددالح .وكملك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة حفظوا
متألما
لمهجته ليس غرض دده يجاده ألم القطع ،و نما غرض دده حفظ مهجته ،مع أنه يفع ذلك متو وعا و
لقطع يده .وقد قال  تيما حكاه عن به عز و أنه قال( :وما ًردد تي ل
شيء أنا تاعله ًرددا
تي قبض نفس عبدا المؤمن يكره المو وأكره مسد د دداءًه وال بد له ممه) وال شد د ددك أن المشد د ددا من
حيث نها مش ددا ًس ددوء المؤمن وغيره ،و نما يهون أمرها لما يبتمي على ًحملها من األ ر والثواو،
ويكون قلي العم البدني أتضد د من كثيره ،وخفيفه أتضد د من قيله ،كتفض ددي القص ددر على اإلًما ،
وكتفضي صالة الصبح مع نق كعاًها على ًائر الصلوا عمد من حها الصالة الوًطى ،مع أنها
أقصددر من صددالة العصددر على ما اء به السددمة ،والله ًعالى يؤًي تضددله من يشدداء ،ولو كان الثواو
صد د د د د د مطل وقا ،لما كان األمر كملك ،ولما تض د د د د ددلت كعة الوًر على كعتي الفجر ،ولما
على قد المَّ َ
تضلت كعتا الفجر على مثلها من الرواً .
*الرد على البكرا :والدا قطمي صددم ًددممه ليمكر تيها غرائ السددمن ،وهو تي الغال يبين حال ما
واه ،وهو من أعلم المدداأ بددملددك ،والبيهقي يعزو مددا واه لى الص د د د د د ددحيح تي الغددالد  ،وهو من أقلهم
دتدالال بالموضدوع ،لكن يروا تي الجهة التي يمصدرها من المراًدي وا ا ما يصلح لالعتضاد وال
اً و
يصلح لالعتماد ،ويتر تي الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك اإلًماد.
*الصد د د د ددا الممكي :الدا قطمي الما يجمع تي كتابه غرائ السد د د د ددمن ،ويكثر تيه من واية األحاديث
الضعيفة ب والموضوعة.
*ًمقيح التحقيق :والدددَّا َقطذم ُّي نَّمددا مع تي كتددابدده ال ُّس د د د د د د دمن غرائد األحدداديددث ،واألحدداديددث المعلَّلددة
السالمة من التَّعلي .
والضَّعيفة تيه أكثر من األحاديث َّ
الصحيحة َّ
*الفتاوى الكبرى :أبو المعالي مع ترط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قد ه تي تمه ،كان قلي المعرتة
با ا المبوية ،ولعله لم يطالع عالًها ل
بحال حتى يعلم ما تيه تإنه لم يكن له بالص د ددحيحين البخا ا
ومسد ددلم وًد ددمن أبي داود والمسد ددائي والترمما وأمثال همه السد ددمن علم أصد د ودال ،تكي بالمو أ ونحوه،
وكان مع حرصد د د د دده على االحتجاي تي مسد د د د ددائ الخالف تي الفقه نما عمدًه ًد د د د ددمن أبي الحسد د د د ددن
الدا قطمي وأبو الحس د ددن مع ًما مامته تي الحديث ،تإنه نما ص د ددم همه الس د ددمن كي يمكر تيها
األحاديث المسد د د د ددتغربة تي الفقه ويجمع رقها ،تإنها هي التي يحتاي تيها لى مثله ،تأما األحاديث
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المشدهو ة تي الصحيحين وغيرهما تكان يستغمي عمها تي ذلك تلهما كان مجرد االكتفاء بكتابه تي
عظيما بأصدول اإلًدال  ،واعتبر ذلك بأن كتاو أبي المعالي ،الما هو نخبة
هما الباو يو ث و
هال و
عمره :نهدايدة المطلد تي د ايدة المدمهد  ،ليس تيده حدديدث واحدد معزو لى ص د د د د د ددحيح البخا ا ،ال
حدديددث واحددد تي البس د د د د د ددملددة وليس ذلددك الحددديددث تي البخددا ا كمددا ذكره .ولقلددة علمدده وعلم أمثددالدده
بأصددول اإلًددال اًفق أصددحاو الشدداتعي على أنه ليس لهم و ه تي ممه الشدداتعي ،تإذا لم يسددوو
أص د د د د د ددحابه أن يعتد بخالتهم تي مس د د د د د ددألة من تروع الفقه كي يكون حالهم تي غير هما؟ و ذا اًفق
ل
ل
ماما تي
ماما تي مسألة واحدة من مسائ الفروع ،تكي يتخم و
أصحابه على أنه ال يجوز أن يتخم و
أصددول الدين؟ مع العلم بأنه نما نب قد ه عمد الخاصددة والعامة بتبحره تي ممه الشدداتعي  ألن
ممه الشاتعي مؤًس على الكتاو والسمة ،وهما الما ا ًفع به عمد المسلمين غايته تيه أنه يو د
ممده نقد معده ،أو بحدث ًفطَّن لده ،تال يجعد مدا ومدا تيده ،كاألئمة المين لهم و وه ،تكي بالكال
الما ن الشد د دداتعي وًد د ددائر األئمة على أنه ليس بعد الشد د ددر بالله ذن أعظم ممه؟ وقد بيما أن ما
عله أص د ديمه تي اإل ش دداد والش ددام وغيرهما هو بعيمه من الكال الما نص ددت عليه األئمة ،ولهما
ضم ،وخلَّيت أه اإلًال وعلوَمهم
وى عمه ابن اه لر أنه قال وقت المو  :لقد خضدت البحر الخ َ
ودخلدت تي الدما نهوني عمده ،وا ن ن لم يددكمي بي برحمتده تدالويد البن الجويمي ،وها أنا أمو
على عقيدة أمي ،أو عقائد عجائز نيسابو .
*أ شي ملتقى أه الحديث :الدا قطمي (385ه دد) من كبا حفاظ الحديث .و غم ًأخر زمانه ،ال
أنه محس ددوو على متقدمي المحد ين لس ددلوكه ريقتهم ،وألن اعتماده تي علم العل على كتبهم تي
العلد  ،مثد علد ابن المدديمي وغيرهدا .تأما كتابه تي العل الما أماله على ًلميمه من حاتظته ،تهو
دوحا .ال أن اإلشددكال تي كتابه السددمن ،الما يظن بعض
من أ ود كت العل وأكبرها وأًددهلها وضد و
الفقهداء أنهددا من مس ً د د د د د ددمن الترمددما أو المس د د د د د ددائي ،تيمقلون ممهددا دون ًحقيق ،كدأنمددا يمقلون من
الصد د د د ددحيحين والحق أن ًد د د د ددمن الدا قطمي أشد د د د ددبه بكت العل  ،و ن كانت ًختل عمها كملك تي
اإلًلوو.
تددإن أنددت اعتبر ً د د د د د ددمن الدددا قطمي مث د بدداقي كت د الس د د د د د ددمن ،تهي أكثرهم على اإل ال احتواءو
لألحاديث الض ددعيفة والغريبة والموض ددوعة .قال المهبي ً« :ددمن الدا قطمي بيت الممكرا » .ووصد د
هما الكتاو الزيلعي بأنه «مجمع األحاديث المعلولة ،وممبع األحاديث الغريبة» .وكملك وص د ددفه ابن
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 .و ذا أنت اعتبرًها من كت العل  ،تأًلوبها من أصع األًالي تي كتابة العل  .تالمالحظ
على الدا قطمي تي كتاو السمن ما يلي:
بعض ًلك األحاديث يبين الدا قطمي عللها بكلما مو زةل مختص د د د د د ددرةل ،مث  :هما مرً د د د د د د د  ،وتالن
مجهول وش دديء من هما .وأحيانوا يبين العلة باص ددطالح له ،وهو :حديث حس ددن .وهو ال يطلقه عاد وة
ال على الحديث المعلول .ب ًراه يقول :واًه قا و ً د د د د ددماده حسد د د د د ددن ،وهو يريد اإلش د د د د ددا ة ل
لعلة،
كانقطاع تي الس د د ددمد أو خطأ من أحد الرواة الثقا  .وأحيانوا ال يمكر العلة ،لكمه يمكر الروايا التي
ل
ًبين العلدة ،حيدث يكتفي بدملدك وكدأن كتابه خا بالمتبحرين بالعل  .وأحيانا يمكر وايةو ض د د د د د ددعيفةو،
ليس لبيان ض د ددعفها ،لكن ألن بعض ألفاظها ًش د ددرح الغمو تي الرواية الص د ددحيحة ،التي قد يمكرها
وقد ال يمكرها .وأحيانا يمكر وايةو ض د د ددعيفةو ،وال يمكر ما يدل على ض د د ددعفها ،كأنه قص د د ددد مع همه
الروايا المستغربة تي الفقه.
*مجموع الفتدداوى :وأمددا التددداوا تليس بوا د ل عمددد مدداهير األئمددة ،و نمددا أو بدده ددائفددة قليلددة ،كمددا
قاله بعض أص ددحاو الش دداتعي وأحمد ،ب قد ًمازع العلماء أيما أتض د التداوا؟ أ الص ددبر؟ لحديث
ابن عباأ تي الجا ية التي كانت ًصد ددرع .وتي موضد ددع حخر قال :التداوا ه هو مباح أو مسد ددتح
أو وا د ؟ والتحقيق :أن ممدده مددا هو محر  ،وممدده مددا هو مكروه ،وممدده مددا هو مبدداح ،وممدده مددا هو
مسددتح  ،وقد يكون ممه ما هو وا  ،وهو ما يعلم أنه يحص د به بقاء المفس ال بغيره ،كما يج
أك الميتة عمد الضرو ة تإنه وا عمد األئمة األ بعة و مهو العلماء.
ل ل
كثيرا من المرض د د د ددى أو أكثر المرض د د د ددى
*مجموع الفتاوى :ليس التداوا بض د د د ددرو ة لو وه ،أحدها :أن و
يشددفون بال ًدا لو ،ال ًدديما تي أه الوبر والقرى والسدداكمين تي نواحي األ يشددفيهم الله بما خلق
كة وعم ل  ،أو دعوةل
تيهم من القوى المطبوعة تي أبدانهم الراتعة للمر  ،وتيما ييسددره لهم من نوع حر ل
قية ل
دتجابة ،أو ل
مس ل
ناتعة أو قوةل للقل وحسدن التوك  .وأما األك تهو ضرو ا ،ولم يجع الله أبدان
الحيوان ًقو ال بالغماء ،تلو لم يأك لما  ،تثبت بهما أن التداوا ليس من الض د د ددرو ة تي ش د د د ل
ديء.
و انيها :أن األك عمد الض د ددرو ة وا  ...والتداوا غير وا ل  ،ومن نازع تيه :خص د ددمته الس د ددمة تي
المرأة الس د ددوداء ...تاختا البالء والجمة .ولو كان تع المر وا بوا لم يكن للتخيير موض د ددع .وتي
دالحمى ،وتي اختيدا ه الحمى ألهد قب ل
داء ،وتي دعدائده بفمداء أمته بالطعن والطاعون ،وتي
دعدائده أل ل
بي ب َّ
صد د د َمه حال أنبياء الله المبتلَين الص د ددابرين على البالء حين لم يتعا وا
نهيه عن الفرا من الطاعونَ .
وخ َ
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األًددباو الداتعة له ،مث أيوو  وغيره ،وخص ددمه حال الس ددل الص ددالح تإن أبا بكر حين قالوا
لده :أال نددعو لدك الطبيد ؟ قال :قد حني قالوا :تما قال لك؟ قال :ني تعال لما أ يد ...ولس د د د د د د دت
أعلم ًال وفا أو التداوا.
و الثها :أن الدواء ال يس د د د ددتيقن ،ب وتي كثي لر من األمرا ال يظن دتعه للمر ذ لو ا رد ذلك لم
يمت أحد ،بخالف دتع الطعا للمسددغبة والمجاعة ،تإنه مسددتيقن بحكم ًددمة الله تي عباده وخلقه.
و ابعهدا :أن المر يكون له أدوية ش د د د د د ددتى ،تإذا لم يمدتع بالمحر انتق لى المحل  ،ومحال أن ال
يكون له تي الحالل شد د د ددفاء أو دواء ،والما أنزل الداء أنزل لك ل
داء دواءو ،ال المو  ،وال يجوز أن
يكون أدوية األدواء تي القس د د ددم المحر  ،وهو ً د د ددبحانه الرؤوف الرحيم .و لى هما اإلش د د ددا ة بالحديث
المروا ( :ن الله لم يجع ش د د ددفاء أمتي تيما حر عليها) بخالف المس د د ددغبة تإنها و ن اندتعت بأا
عال اًفق ال أن الخبيث نما يباح عمد تقد غيره ،تإن ص د د د د د ددو مث هما تي الدواء تتلك ص د د د د د ددو ة
نداد ة ألن المر أندد من الجوع بكثي لر وًعين الدواء المعين وعد غيره ناد تال يمتقض هما .على
أن تي األو ده الس د د د د د ددالفدة غموى .وخامس د د د د د ددها :وتيه تقه الباو :أن الله ًعالى ع خلقه مفتقرين لى
الطعددا والغددماء ال ًمدددتع مجدداعتهم ومس د د د د د ددغبتهم ال بموع الطعددا وص د د د د د ددمفدده ،تقددد هدددانددا وعلممددا الموع
الكاش للمسغبة المزي للمخمصة .وأما المر  ،تإنه يزيله بأنو لاع كثيرةل من األًباو ظاهرةل وبا لمة،
ل
ل
سمانية تلم يتعين الدواء مز ويال.
وحانية و

ترد ل
*نيد األو ددا  :قولدده ( :خير القرون )...ذهد الجمهو لى أن ذلددك بدداعتبددا كد ل
ترد ،وقددال
ابن عبد البر :ن التفض ددي نما هو بالمس ددبة لى مجموع الص ددحابة تإنهم أتض د د ممن بعدهم ال ك
ل
ترد ممهم.

*مجموع مؤلفا الشد دديع محمد مال الله :وى أبو معة ،قال :قال أبو عبيدة :يا ًد ددول الله أحد
خير مما ،أًددلمما معك و اهدنا معك؟ قال( :قو يكونون من بعدكم يؤممون بي ولم يروني) قال ابن
حجرً :د د ددماده حسد د ددن .وقد مع العلماء بين همه األحاديث واألحاديث السد د ددابقة من عدة و وه،
أهمها :الو ه األول :حديث( :للعام تيهن أ ر خمس ددين) ال يدل على األتض ددلية ألن مجرد زيادة
األ ر على بعض االعمال ال يسدتلز بو األتضدلية مطل وقا .الو ه الثاني :أن المفضول قد ًو د تيه
تضائ ليست عمد الفاض  ،ولكن من حيث مجموع الخصال ال يساوا الفاض  .الو ه الثالث :أن
األتض ددلية بيمهما نما هي باعتبا ما يمكن أن يجتمعا تيه ،وهو عمو الطاعا المش ددتركة بين ً ددائر
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المؤممين ،تال يبعد ل
حيمئم ًفض د د د ددي بعض من يأًي على بعض الص د د د ددحابة تي ذلك ،أما ما اخت به
الص ددحابة  وتازوا به ،من مش دداهدة لعته و ؤية ذاًه المش ددرتة المكرمة ،تأمر من و اء العق  ،ذ ال
يس د د ددع أحد أن يأًي من األعمال و ن لت بما يقا و ذلك تض د د د ودال عن أن يمائله .الو ه الرابع :أن
الرواة لم يتفقوا على لفظ حديث أبي معة ،تقد واه بعض د د ددهم بلفظ الخيرية ،و واه بعضد د د ددهم بلفظ:
(قلما :يا ًد ددول الله ه من قول أعظم مما أ ورا؟) قال الحاتظ تي الفتح« :و ً د ددماد همه الرواية أقوى
أخيرا :الخالف
من ًد د ددماد الرواية المتقدمة» ،وهي ًواتق حديث أبي علبة( :أ ر خمسد د ددين ممكم) و و
ومن و د تيهم
بين الجمهو وغيرهم تي ذلك ال يشد د ددم كبا الصد د ددحابة من الخلفاء ،وبقية العشد د ددرةَ ،
تضد مخصدو  ،كأه العقبة وبد وًبو  ...الع .و نما يحص المزاع تيمن لم يحص له ال مجرد
المشاهدة .ولملك اًتثمى اإلما ابن عبد البر أه بد والحديبية.
*اإلنص د د دداف للمرداوا :لما ذكر ما يزيد على خمسد د د ددين كتابوا أتاد ممها تي كتابه ،قال :واعلم أن من
دحيحا للممه = كتاو الفروع تإنه
أعظم هدمه الكتد نف وعدا ،وأكثرهدا عل ومدا وًحر ويرا وًحقي وقدا وًص د د د د د د و
وذكر تيه أنه يقد غالبوا الممه  ،و ن اختل
قصد د ددد بتصد د ددميفه ًصد د د َ
دحيح الممه وًحريره و معهَ ،
التر يح أ لق الخالف ،ال أنه حمه الله ًعالى لم يبيض دده كلَّه ولم يقرأ عليه ،وكملك الو يز تإنه بماه
على الرا ح من الروايا الممصددوصددة عمه ،وذكر أنه عرضدده على الشدديع العالمة أبي بكر عبد الله بن
الز يراني َّ
تهمبه له ،ال أن تيه مسائ كثيرة ليست الممه .
*المدخ البن الحاي :واعلم أن الخالف الممكو بين العلماء تي زيا ة المس د د دداء للقبو  ،نما هو تي
نس د د د د دداء ذلك الزمان وكن على ما يعلم من عادًهن تي االًباع كما ًقد وأما خرو هن تي هما الزمان
تمعاذ الله أن يقول أحد من العلماء أو من له مروءة أو غيرة تي الدين بجواز ذلك.
*مجموع الفتاوى :الما ابتدع دين الراتضد ددة كان زندي وقا يهوديا أظهر اإلًد ددال وأبطن الكفر ليحتال

تي تسدداد دين المسددلمين كما احتال بول تي تسدداد دين المصددا ىً ،ددعى تي الفتمة بين المسددلمين
حتى قتد عثمددان ،وتي المؤممين من يس د د د د د ددتجي د للممدداتقين ،كمددا قددال ًعددالى{ :لو خر وا تيكم مددا
زادوكم ال خباال وألوض د د د د ددعوا خاللكم يبغونكم الفتمة وتيكم ً د د د د ددماعون لهم م نه لما ًفرقت األمة
ابتدع ما ادعاه تي اإلمامة من الم والعصمة ،وأظهر التكلم تي أبي بكر وعمر .وصادف ذلك قلوبوا
تيهدا هد وظلم و ن لم ًكن كداترة تظهر بددعدة التش د د د د د دديع التي هي مفتاح باو الش د د د د د ددر  ،م لما
ًمكمت الزنادقة أمروا ببماء المشاهد وًعطي المسا د ،محتجين بأنه ال ًصلى الجمعة والجماعة ال
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خل المعص د د د ددو  .و ووا تي نا ة المش د د د دداهد وًعظيمها والدعاء عمدها من األكاذي ما لم أ د مثله
تيما وقفت عليه من أكاذي أه الكتاو حتى صد د ددم كبيرهم ابن المعمان كتابوا تي مماًد د ددك حج
المش د د دداهد ،وكمبوا تيه على المبي  وأه بيته أكاذي بدلوا بها ديمه وغيروا ملته .وابتدعوا الش د د ددر
المماتي للتوحيد تص د ددا وا امعين بين الش د ددر والكمو ،كما قرن الله بيمهما تي غير موضد د د لع ،كقوله:
{وا تمبوا قول الزو حمفاء لله غير مشركين به .
*قال ابن ًيمية ... :و ائفة أخرى من العلماء يس ددمون هما زيا ة لقبره .ويقولونً :س ددتح زيا ة قبره
أو الس ددفر لزيا ة قبره ومقص ددودهم بالزيا ة هو مقص ددود األولين ،وهو الس ددفر لى مس ددجده وأن يفع تي
مسددجده ما يشددرع من الصددالة والسددال عليه والدعاء له والثماء عليه ،وهما عمدهم يسددمى زيا ة لقبره،

مع اتفاا الجيعع على أن أح وددا ال يزو قبره الزيا ة المعروتة تي ً د د د د د ددائر القبو تإن ًلك قبو با زة

يوص د د د د د د د ليهدا ويقعدد عمددهدا ،أو يقدا عمددهدا ويمكن أن يفعد عمددهدا مدا يش د د د د د ددرع ،كدالددعاء للميت
واالً د د د ددتغفا له وما يمهى عمه ،كدعائه والش د د د ددر به والمياحة عمد قبره والمدو .تهما هو المفهو من
زيا ة القبو  .والرً ددول دتن تي بيته تي حجرًه وممع الماأ من الدخول لى هما والوصد دول لى قبره،
تال يقد أحد أن يزو قبره كما يزو قبر غيره ،ال زيا ة شرعيةو وال بدعيةو ب نما يص ميع الخلق
لى مسجده ،وتيه يفعلون ما يشرع لهم أو ما يكره لهم.)4(...
عاما ،وكان الدخول عمد قبره  ممكموا مع و ود
*وقال ...:تلما ماًت عائش د د د د د ددة ممع الماأ ممع و
الباو ،تلما ً د د د د د د دد الحجرة وبمي الحائئ البراني ،ص د د د د د ددا الدخول لى قبره والزيا ة له كما يزا قبر
غيره= غير مقدول وال مأمول (.)2

أحدا ال يزو قبره الزيا ة المعروتة تي ً ددائر القبو تإن
*مجموع الفتاوى :مع اًفا الجميع على أن و
ًلك قبو با زة يوص د ليها ويقعد عمدها .أو يقا عمدها ويمكن أن يفع عمدها ما يشددرع :كالدعاء
للميت واالًددتغفا له وما يمهى عمه :كدعائه والشددر به والمياحة عمد قبره والمدو .تهما هو المفهو
من زيا ة القبو  .والرً د د ددول  دتن تي بيته تي حجرًه وممع الماأ من الدخول لى هما والوص د د ددول

()4مجموع الفتاوى (.)216 /27
()2قاعدة عظيمة ( .)79
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لى قبره تال يقد أحد أن يزو قبره كما يزو قبر غيره ال زيا ة ش د د د د د ددرعية وال بدعية ب نما يص د د د د د د
ميع الخلق لى مسجده ،وتيه يفعلون ما يشرع لهم أو ما يكره لهم.
*الممتخ من كت ش دديع اإلً ددال (  :)319وأما هو  تال يحص د د له بزيا ًما تائدة ،ب وال
ًمكن زيا ة قبره تإنه دتن تي بيته ،وحج قبره عن الماأ ،وحي بين الزائر وبين قبره ،تال يس د ددتطيع
أحد أن يزو قبره كما ًزا ًد د ددائر القبو  ...ولهما لم يمق عن ل
أحد من السد د ددل أنه ًكلم بزيا ة قبره
تإن ذلك غير ممك لن ...ولكن كثير من المتأخرين ص ددا وا يس ددمون الدخول لى مس ددجده مع الس ددال
عليه عمد الحجرة زيا ة لقبره ،وهمه التس ددمية مبتدعة تي اإلً ددال  ،ومخالفة للش ددرع والعق واللغة .اهد
تلم يكونوا يقفون عمده خا ي الحجرة تي المسد ددجد كما كان ابن عمر يفع ؟ وكان من أ اد الس د دال
عليه على عهد الص ددحابة ضد دوان الله عليهم يأًيه من غربي الحجرة تيس ددلم عليه ما مس ددتقب الحجرة
و ما مس د د د د ددتقب القبلة .وا ن يمكمه أن يأًي من هة القبلة .تلهما كان أكثر العلماء يس د د د د ددتحبون أن
يستقب الحجرة ويسلم عليه وممهم من يقول :ب يستقب القبلة ويسلم عليه كقول أبي حميفة.
*مصددم عبد الرزا ( :)576/3عن معمر عن أيوو عن ناتع قال :كان ابن عمر ذا قد من ًددف لر
أًى قبر المبي  تقال :السد د ددال عليك يا ًد د ددول الله ،السد د ددال عليك يا أبا بكر ،الس د د ددال عليك يا
أبتداه ،وأخبرناه عبد الله بن عمر عن ناتع عن ابن عمر ،قال معمر :تمكر ذلك لعبيد الله بن عمر،
أحدا من أصحاو المبي  تع ذلك ال ابن عمر.
تقال :ما نعلم و
*مجموع الفتاوى :تي حياة عائشددة كان الماأ يدخلون عليها لسددماع الحديث والًددتفتائها وزيا ًها،
من غير أن يكون ذا دخد أحدد يدمهد لى القبر المكر  ،ال لص د د د د د ددالةل وال لددع ل
داء وال غير ذلك ،ب
بمدا لد بعض الماأ ممها أن ًريه القبو تتريه ياهن ...ولكن كان الداخ يس د د د د د ددلم على المبي 
ل
علي وحي حتى أ د عليه السال ) وهما السال مشروع
علي ال د الله َّ
لقوله ( :ما من أحد يسلم َّ

لمن كان يدخ الحجرة .وهما الس د د ددال هو القري الما يرد المبي  على ص د د دداحبه .وأما الس د د ددال
ل
مكان ،تهو مث السد د د د ددال عليه تي الص د د د د ددالة ،وذلك مث
المطلق الما يفع خا ي الحجرة وتي ك
الصددالة عليه .والله هو الما يصددلي على من يصددلي عليه مروة عشد ودرا ،ويسددلم على من يسددلم عليه مروة
خصوصا للمبي  ،بخالف السال عليه عمد قبره تإن هما
عشرا .تهما هو الما أمر به المسلمون
و
و
قد مشدتر بيمه وبين ميع المؤممين ،تإن ك مؤم لن يسلم عليه عمد قبره ،كما يسلم عليه تي الحياة
عمد اللقاء.
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*مجموع الفتاوى :تلما أ اد األئمة اًباع ً ددمته تي زيا ة قبره المكر والس ددال عليه ،لبوا ما يعتمدون
عليه من ً د د د د ددمته .تاعتمد اإلما أحمد على الحديث الما تي السد د د د د ددمن عن أبي هريرة( :ما من ل
أحد
علي ال د الله علي وحي حتى أ د عليه السددال ) .وعن أحمد أخم ذلك أبو داود ،تلم يمكر
يسددلم َّ
تي زيددا ة قبره المكر غير هددما الحددديددث وًر م عليدده :بدداو زيددا ة القبر .مع أن داللددة الحددديددث على
المقصد ددود تيها نزاع وًفصد ددي تإنه ال يدل على ك ما ًسد ددميه الماأ زيا ة باًفا المسد ددلمين .ويبقى
الكال الممكو تيه :ه هو السال عمد القبر ،كما كان من دخ على عائشة يسلم عليه؟ أو يتماول
متماوال لهما وهما ،وهو غاية ما كان
هما والس ددال عليه من خا ي الحجرة .تالمين اً ددتدلوا به علوه و
عمدهم تي هما الباو عمه وهو يسددمع السددال من القري  ،وًبلغه المالئكة الصددالة والسددال عليه من
البعيد.
*مجموع الفتاوى :و نما كان ابن عمر يأًي القبر ذا قد من ً د د ددف لر .وكثير من الص د د ددحابة أو أكثرهم
يقدمون من األًددفا وال يأًون القبر ال لسددال وال لدعاء وال غير ذلك .تلم يكونوا يقفون عمده
كانوا َ
خا ي الحجرة تي المس د د ددجد كما كان ابن عمر يفع  .ولم يكن أحد ممهم يدخ الحجرة لملك ب
ل
وحيمئم تكان من يدخ ليها يسلم على المبي
وال يدخلونها ال أل عائشدة لما كانت مقيمة تيها.
 كما كانوا يسلمون عليه ذا حضروا عمده .وأما السال الما ال يسمعه تملك ًال الله عليهم به
عشد ودرا ،كالسددال عليه تي الصددالة وعمد دخول المسددجد والخروي ممه .وهما السددال مأمو به تي ك
مكان ل
ل
وزمان .وهو أتض د من الس ددال المخت بقبره تإن هما المخت بقبره من مس ًحية ً ددائر
المؤممين أحياءو وأمواًوا .وأما السددال المطلق العا تاألمر به من خصددائصدده كما أن األمر بالصددالة من
خصوصا نزاع .وقد
عموما وتي الصدالة على غيره
و
خصدائصده .و ن كان تي الصدالة والسدال على غيره و
عدى بعضهم ذلك لى السال .
*مجموع الفتاوى :وقد وا أن ًدعيد بن المسي كره ذلك .وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما
تعله عثمان من بماء المسددجد بالحجا ة وال َقصددة والسدداي ،وهؤالء لما تعله الوليد أكره .وأما عمر 
تإنه و ًَّ د د دعه لكن بماه على ما كان من بمائه من اللَّبن وعمده موع المخ وً د ددقفه الجريد .ولم يمق
أحدا كره ما تع عمر و نما وقع المزاع تيما تعله عثمان والوليد .وكان من أ اد السد ددال عليه على
أن و
عهد الص د د د ددحابة ض د د د د دوان الله عليهم يأًيه من غربي الحجرة تيس د د د ددلم عليه ما مس د د د ددتقب الحجرة و ما
مسددتقب القبلة .وا ن يمكمه أن يأًي من هة القبلة .تلهما كان أكثر العلماء يسددتحبون أن يسددتقب
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الحجرة ويسد ددلم عليه ،وممهم من يقول :ب يسد ددتقب القبلة ويسد ددلم عليه ،كقول أبي حميفة .تإن الوليد
بن عبد الملك ًولى بعد مو أبيه عبد الملك ً د ددمة بض د د د لع و مانين ،وكان قد ما هؤالء الص د د دحابة
كلهم وًوتي عامة الصحابة تي ميع األمصا  .ولم يكن بقي باألمصا ال قلي دا ،مث أنس بن
مالك بالبص ددرة تإنه ًوتي تي خالتة الوليد ً ددمة بضد د لع وًس ددعين ،و ابر بن عبد الله ما ً ددمة ل
مان
وً د د ددبعين بالمديمة ،وهو حخر من ما بها .والوليد أدخ الحجرة بعد ذلك بمدةل ل
ويلة نحو عش د د ددر
ًد ددمين .وبماء المسد ددجد كان بعد مو ابر ،تلم يكن قد بقي بالمديمة أحد ...وكانت عائشد ددة تيها
لى أواخر خالتة معاوية وًوتيت بعد مو الحسدن بن علي .وكان الحسدن قد اًتأذنها تي أن يدتن
تي الحجرة تأذنت له ،لكن كره ذلك ناأ حخرون ،و أوا أن عثمان لما لم يدتن تيها تال يدتن غيره.
وكاد ًقو تتمة .ولما احتضددر عائشددة ضددي الله عمها أوصددت أن ًدتن مع صدواحباًها بالبقيع وال
اضعا أن ًزَّكى به .تلهما لم يتكلم تيما تعله الوليد ه هو ائز أو مكروه؟
ًدتن هما  .ذ
تعلت هما ًو و
ال التابعون ،كسد د ددعيد بن المسد د ددي وأمثاله .وكان ًد د ددعيد ذ ذا من أ التابعين ،قي ألحمد :أا
التابعين أتض د د ؟ قالً :د ددعيد بن المسد ددي  .تقي له :تعلقمة واألًد ددود؟ تقالً :د ددعيد بن المسد ددي .
وعلقمة واألًود همان كانا قد ماًا قب ذلك بمدةل .ومن ذلك الوقت دخلت تي المسجد.
*مجموع الفتداوى :التحيدة عمدد اللقداء مؤكد باالًفا  .والما ًدل عليه المص د د د د د ددو أنه وا  .وى
مس ددلم( :خمس ًج للمس ددلم على المس ددلم) .وقد أو أكثر الفقهاء ابة الدعوة .والس ددال عمد
اللقاء أوكد من ابة الدعوة .وكملك عيادة المريض ،والش د د ددر الما يحصد د د د ذا لم يس د د ددلم عليه عمد
اللقاء ،ولم يَعده ذا مر أعظم مما يحص د د ذا لم يج دعوًه .والسد ددال أًد دده من ابة الدعوة
ومن العيادة.
*أض د د دواء البيان :قوله ًعالى{ :لوال يمهاهم الربانيون واألحبا عن قولهم األ م وأكلهم السد د ددحت لبئس
دمعا تي
ما كانوا يصددمعون  ،تتر الربانيين واألحبا نهيهم عن قول اإل م وأك السددحت ًددماه الله صد و
قوله{ :لبئس ما كانوا يص د د ددمعون أا :وهو ًركهم المهي الممكو  ،والص د د ددمع أخ من مطلق الفع ،
تص د دراحة ا ية على أن التر تع تي غاية الوض د ددوح .ا ية الثانية{ :كانوا ال يتماهون عن ممكر تعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون تس د د ددمى ًركهم التماهي عن الممكر تعال ،وأنش د د ددأ له الم بلفظة بئس التي هي
تع امد إلنش د د د د د دداء الم تي قوله{ :لبئس ما كانوا يفعلون أا :وهو ًركهم التماهي ،عن ك ممك لر
دالما.
تعلوه .وممه( :المس ددلم من ً ددلم المس ددلمون من لس ددانه ويده) ،تس ددمى ًر أذى المس ددلمين ً د و
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وممه :لئن قعدنا والمبي يعم لما مما العم المضد د ددل  .تسد د ددمى قعودهم عن العم  ،وًركهم له عمال
مضلال.
كثيرا ما ًحدث مس ددألة من المس ددائ  ،تيبحث عمها اإلنسد ددان تيما يقد عليه
*قال ابن عثيمين :و نه و
ذكرا بالكلية ،تإذا ع
من كال أه العلم ،م ال يجد ما يطمئن ليه تي حكمها ،و بما ال يجد لها و
لى الكتاو والسمةً ،بين له حكمهما قريبوا ظاهورا وذلك بحس اإلخال والعلم والفهم.

*قال ابن عثيمين :ك ص د ل
دفة علقت على ً ددب ل تهي من الص ددفا الفعلية ألن األً ددباو حاد ة وما
يترً على الحادث تإنه حادث .تالرضد د د ددا من الصد د د ددفا الفعلية ألن له ًد د د ددببوا والغض د د د د والكراهة
والسخئ وما أشبهه.

*شد ددرح معاني ا ا للطحاوا :ذه قو لى أن القيا مع اإلما تي شد ددهر مضد ددان أتض د د ممه تي
الممدازل ،واحتجوا بقوله ( :من قا مع اإلما حتى يمص د د د د د ددرف كت له قمو بقية ليلته) وقي  :ب
صدالًه تي بيته أتض لقوله ( :خير صالة المرء تي بيته اال المكتوبة) وذلك لما قا بهم ليلةو تي
مض د د د د ددان تأ ادوا أن يقو بهم بعد ذلك ،تقال لهم هما القول ،تأعلمهم به أن ص د د د د ددالًهم تي ممازلهم
وحدانوا أتض د من صددالًهم معه تي مسددجده ،تصددالًهم ًلك تي ممازلهم أحرى أن يكون أتض د من
الص د د ددالة مع غيره تي غير مس د د ددجده ،تتص د د ددحيح همين األ رين يو أن حديث أبى ذ ل هو على أن
يكتد لدده بددالقيدا مع اإلمدا قمو بقيدة ليلتدده ،وحددديدث زيدد بن دابددت يو د أن مدا تعد تي بيتده هو
أتض د د د د من ذلك حتى ال يتضد د د دداد همان األ ران ...م ًد د د ددا أ ورا عن ابن عمر أنه كان يص د د د ددلي تي
البيت ...وعن براهيم قال :لو لم يكن معي ال ًو ًين لرددًهما أح ل َّي من أن أقو خل اإلما
تي مضد د ددان ...وعن مغيرة ،عن براهيم ،قال :كان المتهجدون يصد د ددلون تي ناحية المسد د ددجد واإلما
وحده ،واإلما
يص ددلى بالماأ تي مض ددان ...وً ددعيد بن بير كان يص ددلى تي مض ددان تي المس ددجد َ
يصلي بهم تيه ...وعن القاًم وًالم وناتع يمصرتون من المسجد تي مضان وال يقومون مع الماأ.

الحسددن حمه الله يا أبا ًد ل
دعيد هما مضددان أظلمي ،وقد قرأ القرحن تأين ًأمرني أن أقو
ًددأل
أنظم لى ماعة المسلمين تأقو معهم؟ تقال له :نما أنت عبد مرًاد لمفسك ،تانظر أا
وحدا أ َّ
المو مين كان أو لقلبك وأحسن لتيقظك تعليك به.
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* رح التثري  :اًفق العلماء على أن الصد د ددالة باللي ليس له حد محصد د ددو  ،ولكن اختلفت الروايا
تيما كان يفعله المبي .
*تتح البا ا البن حجر :وظهر لي أن الحكمة تي عد الزيادة على حدى عش د ددرة أن التهجد والوًر
مخت بص د د ددالة اللي  ،وترائض المها  :الظهر وهي أ بع والعص د د ددر وهي أ بع والمغرو وهي الث وًر
ديال ،وأما مماًد ددبة الث
المها  ،تماً د د أن ًكون صد ددالة اللي كصد ددالة المها تي العدد ملةو وًفصد د و
عشرة ،تبضم صالة الصبح لكونها نها يةو لى ما بعدها.
*الرد على البكرا :قوله ( :ال يس د د د ددتغاث بي و نما يس د د د ددتغاث بالله) هما الخبر لم يمكر لالعتماد
عليه ،ب ذكر تي ض ددمن غيره ليتبين أن معماه مواتق للمعاني المعلومة بالكتاو والس ددمة ،كما أنه ذا
ذكر حكم بدلي معلو ذكر ما يواتقه من ا ا والمراً د د د د ددي وأقوال العلماء وغير ذلك لما تي ذلك
درعي ،ولهما كان العلماء
من االعتض د د د دداد والمعاونة ،ال ألن الواحد من ذلك يعتمد عليه تي حك لم ش د د د د ل
متفقين على واز االعتضد دداد والتر يح بما ال يصد ددلح أن يكون هو العمدة من األخبا التي ًكلم تي
بعض واًها لسددوء ل
حفظ ،أو نحو ذلك وبآ ا الصددحابة والتابعين ،ب بأقوال المشددايع واإلًدرائيليا
والمماما مما يصلح لالعتضاد تما يصلح لالعتضاد نوع وما يصلح لالعتماد نوع.
*لسان العرو( :دلع) َّ
ودلون أَا ًَمين .والدالع الم ذخص
الدلَع الس َمنَ .دل َع يَ ذدلَع َدلَ وخا تهو َدلع َ
يض.
من الر ال وقو دالخون .ودل َع اإلناء ذا امتألَ حتى يَف َ

ين أا :لى الما  .قاله مجاهد .بعد هما الحسن والمضا ة
*ًفسير ابن كثيرَّ { :م َ َد ذدنَاه أ ذ
ًَ َف َ ًَاتل َ
َّ
الصال َحا وقال
ين َحمموا َو َعملوا َّ
مصديره لى الما ن لم يطع الله ويتبع الرًد ولهما قال { :ال الم َ
ين أا :لى أ ذل العمر .وا هما عن ابن عباأ ،وعكرمة ،حتى
بعضددهمَّ { :م َ َد ذدنَاه أَ ذً د َف َ ًَ داتل َ
قدال عكرمة :من مع القرحن لم يدَرد لى أ ذل العمر .واختا ذلك ابن رير .ولو كان هما هو المراد
الهَر قد يصددي بعض ددهم ،و نما المراد ما ذكرناه ،كقوله:
لما َحس دن اً ددتثماء المؤممين من ذلك ألن َ
َّ
الصال َحا .
ين َحمموا َو َعملوا َّ
{والذ َع ذ
َ
صر َّن اإلنذ َسا َن لَفي خ ذس لر ال الم َ

*لباو ا داو ألًدامة بن ممقم :قال األصمعي :ا تز ببعض أحياء العرو ،ترأيت صبيةو معها قربة
تيهدا مداء وقدد انحد وكداء تمهدا .تقدالت :يا عم ،أد تاها ،غلبمي توها ،ال اقة لي بفيها .تأعمتها،
وقلت :يا ا ية ،ما أتصد د ددحك تقالت يا عم ،وه ًر القرحن ل
ألحد تص د د دداحةو؟ وتيه حية تيها خبران
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وأمران ونهيدان وبش د د د د د ددا ًان قلت :وما هي؟ قالت :قوله ًبا وًعالى{ :وأوحيما لى أ موً د د د د د ددى أن
أ ضعيه تإذا خفت عليه تألقيه تي اليم وال ًخاتي وال ًحزني ،نا ادوه ليك و اعلوه من المرًلين
قال :تر عت بفائدةل ،وكأن ًلك ا ية ما مر بمسامعي
*ًمن المسائي الكبرى :عن عصا بن بشي لر ،قال :حد مي أبي ،أن بمي الحا ث بن كع ل وتدوه لى
ً ددول الله  قال :تدخلت على المبي  تس ددلمت عليه ،تقال( :مرحبوا ،وعليك الس ددال  ،من أين
أقبلت؟) تقلت يا ً د د د ددول الله بأبي أنت وأمي بمي الحا ث وتدوني ليك باإلً د د د ددال  ،تقال( :مرحبوا
بك ،ما اً د ددمك؟) قلت :اً د ددمي :أكبر ،قال( :ب أنت بش د ددير) تس د ددماه المبي  بش د د وديرا .تيه ًقديم
الترحي على الس د ددال  .قال تي أنيس الس د ددا ا :عص د ددا بن بش د ددير ذكره ابن حبان تي الثقا  ،وقال
الحاتظ تي التقري  :مقبول ،أا حيث يتابع و ال تلين الحديث.
*ش ددرح زاد المس ددتقمع للحمد :تي مص ددم ابن أبي ش دديبة بإً د ل
دحيح ،عن أبي الد داء ،أنه قال:
دماد ص د ل
(من ًمدا أ ر الجمدازة أن يتبعهددا من أهلهددا وأن يحمد بددأكدانهددا األ بعددة وأن يحثو تي القبر) وهددما لدده
حكم الرتع.
 :خاًمة السدوء ًكون بسدب دًديسدة با مة للعبد اليطلع عليها الماأ .وقال بعضهم:
*قال ابن
كم من معصية تي الخفاء ممعمي ممها قوله ًعالى{ :ولمن خاف مقا به متان .
*تتح البا ا البن حجر :قال ابن بطال :و ميع ما ًض د د د د ددممه هما الحديث من األشد د د د د دراط قد أيماها
عيانوا تقد نق العلم وظهر الجه وألقي الش د د د د د ددح تي القلوو وعمت الفتن وكثر القت  .قلت :الما
يظهر أن الما شاهده كان ممه الكثير مع و ود مقابله ،والمراد من الحديث اًتحكا ذلك حتى ال
يبقى مما يقابله ال الماد  ،و ليه اإلش ددا ة بالتعبير بقبض العلم تال يبقى ال الجه الصد درف ،وال يممع
من ذلددك و ود ددائفددة من أه د العلم ألنهم يكونون حيمئد لدم مغمو ين تي أولئ ددك ،ويؤي ددد ذل ددك م ددا
أخر ه ابن ما ه ل
بسمد ل
قوا عن حميفة قال« :يد أ اإلًال كما يد أ و ذشي الثوو حتى ال يد ى
ما صيا وال صالة وال نسك وال صدقة ،ويسرى على الكتاو تي ل
ليلة ،تال يبقى تي األ ممه حية»
َ
وعمد الطبراني عن عبد الله بن مس د د د د د د ل
دعود ،قال« :وليمزعن القرحن من بين أظهركم ،ي ذسد د د د د د دَرى عليه ل ويال
تيمه من أ واف الر ال ،تال يبقى تي األ ممه ش دديء» وً ددمده ص ددحيح لكمه موقوف ...وكما
القول تي باقي الصفا  ،والواقع أن الصفا الممكو ة و د مباديها من عهد الصحابة ،م صا
ًكثر تي بعض األماكن دون ل
بعض ،والما يعقبه قيا الس د د د دداعة اً د د د ددتحكا ذلك ...وقد مض د د د ددى من
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مائة وخمسدين ًمةو والصفا الممكو ة تي از ل
بطال ما قال نحو ال ل
الوقت الما قال تيه ابن ل
دياد تي
بعض ويكثر بعض ددها تي ل
ميع البالد ،لكن يق بعض ددها تي ل
بعض ،وكلما مضد ددت بقة ظهر المق
الكثير تي التي ًليهدا ،و لى ذلدك اإلش د د د د د ددا ة بقولده تي حدديدث البداو الدما بعدده( :ال يدأًي زمان ال
والما بعده شر ممه).
م نق ابن بطال عن الخطابي تي معمى ًقا و الزمان الممكو تي الحديث ا خر( :ال ًقو الساعة
حتى يتقا و الزمان ،تتكون الس د د د د د ددمة كالش د د د د د ددهر ،والش د د د د د ددهر كالجمعة ،والجمعة كاليو  ،ويكون اليو
كالس دداعة ،وًكون الس دداعة كاحترا الس ددعفة) قال الخطابي :هو من اً ددتلماذ العيش .يريد والله أعلم
أنده يقع عمدد خروي المهدا ووقوع األََممة تي األ وغلبة العدل تيها ،تيس د د د د د ددتلم العيش عمد ذلك،
وًستقصر مدًه ،وما زال الماأ يستقصرون مدة أيا الرخاء و ن الت ،ويستطيلون مدة المكروه و ن
قصد د د ددر  ،وًعقبه الكرماني بأنه ال يماً د د د د أخواًه من ظهو الفتن وكثرة الهري وغيرهما ،وأقول :نما
احتاي الخطابي لى ًأويله بما ذكر ألنه لم يقع المق تي زمانه ،و ال تالما ًضد د د د ددممه الحديث قد
و د تي زمانما هما تإنا نجد من ًد د د ددرعة مر األيا ما لم نكن نجده تي العصد د د ددر الما قب عص د د د درنا
هما ،و ن لم يكن هما عيش مسد د د ددتلم ،والحق :أن المراد نزع البركة من ك شد د د د ل
ديء حتى من الزمان،
وذلك من عالما قرو الساعة.
*تتح البدا ا البن د  :اًفق العلمداء على أنده يش د د د د د ددرع التكبير عقي الص د د د د د ددلوا تي أيا ممى تي
الجملدة ،وليس تيده حدديدث مرتوع ص د د د د د ددحيح ،بد نمدا تيده ح دا عن الص د د د د د د دحدابدة ومن بعددهم ،وعم
المسد د د ددلمين عليه ،وهما مما يدل على أن بعض ما أ معت األمة عليه لم يمق ليما تيه ن ص د د د دريح
عن المَّبي  ،ب يكتفى بالعم به ...قالت ائفة :يكبر من ص د د ددالة الص د د ددبح يو عرتة لى صد د د دالة
قال:
العصد ددر من حخر أيا التش د دريق تإن همه أيا العيد كما تي حديث عقبة بن عامر عن المَّبي َ 
ماعا
(يو عرتة ويو المحر وأيا التش د دريق عيدنا أه اإلً ددال ) وقد حكى اإلما أحمد هما القول
و
من الص د د د د د ددحابة ،حكاه عن عمر وعلي وابن مس د د د د د ددعود وابن ل
عباأ .تقي له :تابن عباأ اختل عمه
هو الصددحيح عمه ،وغيره ال يصددح عمه ...واإل ماع الما ذكره أحمد ،نما هو تي ابتداء
َ
تقال :هما َ
التكبير يو عرتة من صد د ددالة الصد د ددبح .أما حخر وقته ،تقد اختل تيه الصد د ددحابة المين ًد د ددماهم .تأما
علي ،تكان يكبر من ص د ددبح يو عرتة لى العص د ددر من حخر أيا التشد د دريق وهي الرواية التي صد د دححها
اإلما أحمد ،عن ابن ل
عباأ.
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*ًعظيم قد الصدالةً :ئ ًفيان الثو ا ،الر
قال :يموا أنه يما ي به.

ذا قا لى الصالة أا شيء يموا بقراءًه وصالًه؟

*مجموع الفتدداوى :من ًكلم تي الدددين بال عل لم كددان كدداذبودا و ن كددان ال يتعمددد الكددمو (كددمو أبو
عامرا قت نفس د د د دده وحبئ عمله ،تقال :
الس د د د ددماب ) ولما قال ً د د د ددلمة بن األكوع نهم يقولون :ن و
صالحا.
(كمو من قالها نه لجاهد مجاهد) وكان قائ ذلك لم يتعمد الكمو تإنه كان وال و

عباأ خراي ل
داأ« :كدمو عددو الله» قال ابن التين :لم يرد ابن ل
*تتح البدا ا :قول ابن عب ل
نوف عن
َوالية الله ،ولكن قلوو العلماء ًمفر ذا ًدمعت غير الحق ،تيطلقون أمثال هما الكال لقصددد الز ر
والتحمير ممه ،وحقيقته غير مرادةل .قلت :ويجوز أن يكون ابن ل
عباأ اًهم نوتوا تي ص د د د د دحة ً د د د د ددالمه
تلهما لم يق  :تي حق الحر بن ل
قيس همه المقالة مع ًوا دهما عليها ،وأما ًكميبه تيسد د د د د دتفاد ممه أن
للعالم ذا كان عمده علم بش د د د ل
ديء تس د د ددمع غيره يمكر تيه ش د د دديئوا بغير عل لم أن يكمبه ،ونظيره قوله :
(كمو أبو السماب ) أا أخبر بما هو با تي نفس األمر.
*ًرا م لمتدأخرا الحمدابلدة (  :)463الفاء أقس د د د د د ددا  :ذا كان الكال الس د د د د د ددابق علةو لالحق ،تالفاء
للتفريع ،و ن كان بالعكس تالفاء للتعلي  ،و ن تهم من الكال السد د د ددابق ،تالفاء الفصد د د دديحة ،و ن كان
مفصال تالفاء للتفصي .
مجمال ،والالحق
الكال السابق
و
و
*شدرح قطر المدى :ميع أًماء األنبياء أعجمية ال أ بعة محمد وصالح وشعي وهود صلوا الله
عليهم أ معين.
*ًعجي المدى :و ميع أًدماء األنبياء عليهم الصدالة والسدال ممموعة من الصدرف ال ًدبعة معت
تي قوله:
وهودا ولو وا م شيثوا محمدا
نوحا
وصالحا … و
و
ًمكر شعيبوا م و
لت ًد دمُّه وض ددع  :كمت حين خر ت لى الرحلة
*معجم األدباء :قال أبو الحس ددن القطان بعد ما َع ذ
ل
أحفظ مدائدة أل حددي ل
دبت ببص د د د د د ددرا وأظن أني
دث ،وأنا اليو ال أقو على حفظ مائة
حديث .أص د د د د د د ذ
عوقبت بكثرة بكاء أمي أيا تراقي لها تي ل الحديث والعلم.
*بأتع م أتعال وأتعلة **وتعلة يعرف األدنى من العدد
كأتلس وكأ واو وأ غفة **وغلمة ،تاحفظمها حفظ مجتهد
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*قال اإلما ابن الجز ا تي يبة المشر:
تك ما واتق َو ذ هَ نَ ذحو . . .وكان للرًم احتماال يَ ذحوا
ًمادا هو القرحن . . .تهمه الثال ة األكان
وصح و

السذبد َعة
وحيثما يخت ُّ كن أ بت . . .شموذه لو أنه تي َّ
*الد د دخد د دي د د د والد د دلد د دي د د د والد د دبد د دي د د ددداء ًد د دعد د درتد د دم د ددي  ....والس د د د د د د د د ديد د د وال د ددرم د ددح والد د دق د ددر د د دداأ والد د دقد د دل د ددم
قال :الشيع ابن عدود :ال أعلم بيتا مع تيه التعري بأل بسبع كلما ال هما البيت.
وكان والد الشديع ابن عدود من أكابر علماء بلده ،وكانت مد ًته تيها أزيد من خمسمائة ال ما
بين ذكر وأنثى يد ً د د د د د ددون عليه يوميا ،ك و ل
احد على حدةل ،وال يتجاوز الد أ الجماعي عمدهم تي
دغيرا ،تعلم أبوه أن تيدده نجددابددة ًحتدداي لى
العددادة ال ددة ،ال تي األحوال المدداد ة ،وكددان ابمدده وقتهددا ص د د د د د د و
ل
نائما أو يقظانوا.
حر ل وعماية ،تكان ال يلقي د وًا ال وولده الس على تخمه ،و

*عدة الصددابرين :قول بعض الفقهاء :ن من حل أن يحمد الله بأتض د أنواع الحمد ،كان بُّر يميمه
ل
بحديث ،نما هو خبر ً د د د د د د درائيلي
يده ،تهما ليس
نعمه ويكاتئ مز َ
أن يقول :الحمد لله و
حمدا يواتي َ
مود لع وال مس د ددتغموى عمه بما) وال يمكن حمد العبد
عن حد  ،وأصد ددح ممه( :الحمد لله غير
مكفي وال َّ
ل
وش د د د د د ددكره أن يواتي نعمدةو من نعم الله تض د د د د د د ودال عن مواتاًه ميع نعم،ه وال يكون تع العبد وحمده
حمدا
مكاتئوا للمزيد ،ولكن يحم على و له يصددح ،وهو أن الما يسددتحقه الله ًددبحانه من الحمد و
يكون مواتيودا لمعمدده ومكدداتئودا لمزيددده ،و ن لم يقددد العبددد أن يددأًي بدده ،كمددا ذا قددال :الحمددد للدده مد ء
السموا وم ء األ وم ء ما بيمهما وم ء ما شئت من ش ل
يء بعد ،وعدد الرمال والتراو والحصى
والقطر ،وعدددد مددا خلق اللدده  ...تهددما خبددا عمددا يس د د د د د ددتحقدده من الحمددد ،ال عمددا يقع من العبددد من
الحمد.
دت المملدة بعش د د د د د ددرة أنو لاع من البدديع ،قولهدا" :يدا" نداد "أيهدا" نبَّهت
*حيداة الحيوان الكبرىً :كلم ذ
صد د د دت
ت" وال يحطممكم "حم "ً د د ددليمان "خ َّ
ت" ادخلوا" أمر ذ "مس د د دداكمكم" نعتَ ذ
"المم "ً د د د َّدم ذ
"عمت "وهم "أشا "ال يشعرون "اعتم .
"و موده َّ
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*حاش د د د د د ددية الرو المربع :با المس د د د د د ددألة بدليلها ًحقيق ،وبدلي ل حخر ًدقيق ،والتعبير عمها بفائق
العبا ة ًرقيق ،وبمراعاة علم المعاني والبديع تي ًركيبها ًمميق ،والس د د د د د ددالمة تيها من اعترا الش د د د د د ددرع
ًوتيق ،ونسأل الله بأًمائه الحسمى الهداية والتوتيق لما اختل تيه من الحق لى أقو ر ليق.
على الحسد د د ددن ،تقال :علممي ما يقربمي لى الله ًعالى و لى الماأ ،قال:
*معجم األدباء :وق
أما ما يقربك لى الله تمسألته .وأما ما يقربك لى الماأ تتر مسألتهم.
الملَكيدة ،ممها تي
*التحرير والتموير :والمفس تي الليد أكثر و
ًجردا للكمداال المفس د د د د د ددانيدة ،واألحوال َ
المها  ،ذ قد اعتاد المفوأ بحس د أص د التكوين االً ددتيماأ بمو الش ددمس والمش دداط به للش ددغ ،
تال يفا قها تي المها االشد د ددتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشد د دداهدة المو ودا  ،وذلك يمح ُّ
ئ تي اللي
والظلمة ،وًمعكس ًفكرا المفس لى َداخلها ،ولملك لم ًزل الشريعة ًحر على قيا اللي  ،وعلى
معا
االبتهال تيه لى الله ًعالى ،قال ًعالىً{ :تجاتى موبهم عن المضددا ع يدعون بهم خوتوا و و
{وباألًحا هم يستغفرون وتي الحديث( :يمزل بما ك ل
ليلة لى السماء الدنيا )...ولم يزل الشغ
تي السد ددهر من ش د دعا الحكماء والمرًاضد ددين ألن السد ددهر يلط ًد ددلطان القوة الحيوانية كما يلطفها
الصو .
*المكت والفوائد ال َّسدمية على مشدك المحر  :قال ابن ًيمية :الغر بيان معمى األحكا وًصويرها،
ل
أمرا ال يتوقع وقوع مثلده لتش د د د د د ددحيم الخا ر ،وًمبيه القريحة
كمدا قدالوا :مدائدة َّددة ،تقدد يقدد الفقيده و
والتد و تي مجال األقيسة والمعاني.
*مجموع الفتاوى :ولهما قي  :الش د د د د د ددطرنج مبمي على ممه القد  ،والمرد مبمي على ممه الجبر
تإن صد د دداح المرد يرمي ويحس د د د بعد ذلك ،وأما صد د دداح الشد د ددطرنج تإنه يقد ويفكر ويحس د د د
حس دداو المقال قب المق تإتس دداد الش ددطرنج للقل أعظم من تس دداد المرد ولكن كان معروتوا عمد

العرو والش د ددطرنج لم يعرف ال بعد أن تتحت البالد تإن أص د ددله من الهمد وانتق ممهم لى الفرأ
تلهما اء ذكر المرد تي الحديث و ال تالشطرنج شر ممه ذا اًتويا تي العو أو عدمه.

*ًدير أعال المبالء :قال ًدفيان الثو ا :من ًدمع ل
ببدعة تال يحكها لجلسددائه ،ال يد ذلقها تي قلوبهم.
الشبَه خطَّاتة.
قلت :أكثر أئمة السل على هما التحمير ،يرون أن القلوو ضعيفة ،و ُّ
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*أعيان العصد ددر وأعوان المصد ددر للصد ددفدا :وبعد :تإن الوقوف على أخبا من َّ
ًقد  ،وخرو بع عمره
َّ
وًهد  ...مما ًتشد د د ددو المفوأ لى الوقوف عليه وًتشد د د ددوف بجملتها ليه تإنه تي الماهبين
بالمو
األَولين لما بصائر .وتي ح ا من د ي وأخبا ه أدلة للتأًي وأمائر ،وتي التفكر تي مصا عهم ما يصلح
الظواهر والضددمائر ...والتا يع تن ال يمله رف مطالع ،وال يسددأمه ًددمع مصد لغ وال مرا ع ،وال يخلو
من يق على التوا يع من تائدةل ،وال يطوا صدحفها ال وقد حصد ممها على ل
صلة وعائدةل ،وال ًمر
َ
به كائمة ال ًمبَّه لها وأ راها على ما تي ذهمه من القاعدة.
*أعيان العص د ددر :يقول عن ابن ًيمية :قد ًحلَّى بالمحلى ،وًولى من ًقليده ما ًولى ،تلو ش د دداء أو ده
عن ظهر قل ل  ،وأًى بجملة ما تيه من الشماع والث ذل .

ل
* نباء الغمر :كان ابن ل ص د د دداح عبادةل
وًهجد ،ونقم عليه تتاؤه بمقاال ابن ًيمية ،م أظهر
الر وع عن ذلددك تمدداتره التيميون ،تلم يكن مع هؤالء وال مع هؤالء ،وكددان قددد ًر اإلتتدداء بددأخرةل...
أحدا وال يتردد لى ل
أحد ،ما تي
وصد د د ددا أعرف أه عصد د د ددره بالعل  ،وًتبع الطر  ،وكان ال يخالئ و
مضان حمه اللهً ،خري به غال أصحابما الحمابلة بدمشق.

نباء الغمر :قال برهان الدين ا مدا :دخلت على العالمة أبي ل
حيان ،تسد د د د ددألته عن القصد د د د دديدة التي
مدح بها ابن ًيمية تأقر بها ،وقال :كشددطماها من ديوانما ،م دعا بديوانه تكشد  ،وأ اني مكانها تي
الديوان مكشو وا.
*الشكر البن ابي الدنيا :أنشدني محمود الو ا :
علي له تي مثلها يج الشكر)
( ذا كان شكرا نعمة الله نعمةَّ . . .
(تكي بلوو الشكر ال بفضله . . .و ن الت األيا واًص العمر)
( ذا مس بالسراء عم ًرو ها . . .و ن مس بالضراء أعقبها األ ر)
(وال ممهما ال له تيه ممةً . . .ضيق بها األوها والبر والبحر)
*تقه األدعية واألذكا [تيه تصددول حسددمة تي تضد الحمد والشددكر والفر بيمهما] :ذا قي  :الحمد
كله لله ،تإن هما له معميان :أحدهما :أنه محمود على ك ش د د د ل
ديء ،وهو ما يحمد به ً د د ددله وأنبياؤه
وأًبداعهم ،تدملدك من حمدده ًبا وًعالى ،ب هو المحمود بالقص د د د د د ددد األول وبالما  ،وما نالوه من
داهرا وبددا مودا .والمعمى الثدداني :أن يقددال :لددك
الحمددد تددإنمددا نددالوه بحمددده ،تهو المحمود و
وحخرا وظد و
أوال و
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الحمد كله أا :التا الكام هما مخت بالله ليس لغيره تيه ش ددركه .قال ابن القيم حمه الله بعد أن
ذكر هددمين المعميين :والتحقيق أن لدده الحمددد بددالمعميين مي وعدا ،تلدده عمو الحمددد وكمددالدده ،وهددما من
ل
ل
ل
أعظمه.
خصائصه ًبحانه ،تهو المحمود على ك حال ،وعلى ك شيء أكم حمد و َ

عبدا بمث أن يعيمه على ما يحبه ويرض د دداه
*الفرقان :نما غاية الكرامة لزو االً د ددتقامة ،تلم يكر الله و
ويزيده مما يقربه ليه ويرتع به د ته.
وذلك أن الخوا ممها ما هو من مس العلم كالمكاشفا  ،وممها ما هو من مس القد ة والملك
كدالتص د د د د د ددرتا الخا قة للعادا  ،وممها ما هو من مس الغمى عن مس ما يعطاه الماأ تي الظاهر
من العلم والسلطان والمال والغمى.

وكان عبد الواحد بن ز ل
يد أصد ددابه الفالج ،تسد ددأل به أن يطلق له أعضد دداءه وقت الوضد ددوء ،تكان وقت
الوضوء ًطلق له أعضاؤه ،م ًعود بعده.
ذاكرا ،دائم المكر ،بحالوة ح الممكو  ،تمعيم قلبه
شاكرا وله و
*أخال العلماء ،لآل را :يكون لله و
مقصرا.
بمما اة الرحمن ،يعد نفسده مع شددة ا تهاده خا ئوا ممنبوا ،ومع الدؤوو على حسدن العم
و
لجأَ لى الله عز و تقوا ظهره ،وو ق بالله تلم يخ غيره ،مس د ددتغ لن بالله عن ك ش د د د ل
يء ،ومفتقر
ل
علما خاف ًوكيد
لى الله تي ك شد دديء ،أنسد دده بالله َ
وحده ،وحشد ددته ممن يشد ددغله عن به ،ن ازداد و
فهم عن
الحجة ،مش ددفق على ما مض ددى من ص ددالح عمله أن ال يقب ممهُّ ،
همه تي ًالوة كال الله :ال َ
مواله ،وتي ًددمن ًددول الله  الفقه لئال يضدديع ما أمر به ،متأدو بالقرحن والسددمة ،ال يماتس أه
الدنيا تي عزها ،وال يجزع من ذلها ،يمشي على األ هونوا بالسكيمة ،والوقا  ،ومشتغ قلبه بالفهم
واالعتبا  ،ن تَدَرو قلبه عن ذكر الله تمصد دديبة عمده عظيمة ،و ن أ اع الله عز و بغير حضد ددو ته لم
تخس د دران عمه مبين ،يمكر الله مع الماكرين ،ويعتبر بلسد ددان الغاتلين ،عالم بداء نفسد دده ،ومتَّهم لها تي
ك ل
حال ،اًس ددع تي العلو  ،تتراكمت على قلبه الفهو  ،تاً ددتحى من الحي القيو  .وش ددغله بالله تي
ميع ًعيه متص  ،وعن غيره ممفص .

تإن قال قائ  :ته لهما المعت الما نعت به العلماء ،ووص د ددفتهم به أص د د تي القرحن أو الس د ددمة ،أو
أ ر عمن ًقد ؟ قي له :نعم ،وًددممكر ممه ما يدل على ما قلما ن شدداء الله .قال الله عز و  { :ن
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المين أوًوا العلم من قبله ذا يتلى عليهم يخرون لألذقان ًد د د ددجدا ويقولون ًد د د ددبحان بما ن كان وعد
بما لمفعوال ويخرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ...
*تتاوى و ً ددائ الش دديع محمد بن براهيم :يلزمكم قض دداء ص ددالة العص ددر عن ًلك األيا التي معتم
العصد د د د د ددر تيه لى الجمعة ألن مع العصد د د د د ددر لى الجمعة ال يصد د د د د ددح ل
بحال ،وأنتم حفظكم الله غير
معمو ين تي ًرككم السؤال من أول وهلة ،وهمه األمو الهامة ال يلتفت تيها ال لى قول ل
مفت وعال لم
اًد د لدع يتصد ددو الحجة ويعرف الحكم بدليله ،وال ًد دديما وأنتم قدوة تيما ًفعلون ،ويتأ ًَّ د دى بكم غيركم
ظما أنكم عملتموه عن تتوى ،ومث همه المسدائ التهاون تيها يجر العامة لى التساه لى ماال حد
بعض ،وهم أبعد شد د د ل
له قيا وً د د دا ممهم لبعض المسد د ددائ على ل
ديء عن العلم ومعرتة القياأ .نسد د ددأل الله
ًعالى أن يتوالكم بتوتيقه ويحمي بكم حوزة الدين .والسال عليكم و حمة الله.
ولهددما الددما عليدده المدداأ تي هددما البلددد ونحوهددا من عش د د د د د د درا الس د د د د د ددمين هو عددد الجمع بين الظهر
والعص ددر ،ومخالفة ما مض ددى عليه علماء الو ن المحققون ً ددب نق ل تي الدين ،ال زيادة وال كود،
ب يس د د د د ددب المزاع والش د د د د ددقا  ،ويهون عمد العوا أمر الدين ،حتى ال يكتفون أن يس د د د د ددألوا من و دوا
لتحص د د د ددي الرخ  ،ب يس د د د ددلكون بميا الطريق ،بخالف ما ذا ً د د د ددا وا على ر ل
يقة بعيدةل عن المزاع
ل
مصلحة ال خروي من خالف من يرى أن الصالة ال ًصح.
والشقا  .ولو لم يكن من
*الجمى الداني تي حروف المعاني ،للمرادا:
وبعض . . .وًعدليد ل  ،ل
أًتما م ذن لتبيين ،ل
وبدء ،وانتهاء

و ل
بدال ،وزائدةل ،وتص ل  . . .ومعمى عن ،وتي ،وعلى ،وباء

*الص د ددا المس د ددلول :القول المرض د ددي عمد علماء الس د ددل الما يدل عليه عامة األحاديث والقراءا
الص د د ددحابة :أن المص د د ددح الما مع عثمان الماأ عليه هو أحد الحروف الس د د ددبعة ،وهو العرض د د ددة
ا خرة ،وأن الحروف السبعة خا ة عن هما المصح  ،وأن الحروف السبعة كانت ًختل الكلمة
ل
متضاد.
مع أن المعمى غير مختل ل وال
*بدائع الفوائد :الجمع بين الرحمن الرحيم ...الرحمن دال على الصد د ددفة القائمة به ًد د ددبحانه ،والرحيم
دال على ًعلقهدا بالمرحو  ،تكان األول للوص د د د د د د د  ،والثاني للفع  ،تاألول دال أن الرحمة ص د د د د د ددفته،
والثداني دال على أنده يرحم خلقده برحمتده .و ذا أ د تهم هدما تتأم قوله{ :وكان بالمؤممين حيما
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{ نه بهم ؤوف حيم ولم يجئ قئ حمن بهم ،تعلم أن الرحمن هو الموص د د د د ددوف بالرحمة ،و حيم
هو الراحم برحمته ،وهمه نكتة ال ًكاد ًجدها تي ل
كتاو و ن ًمفس د د د د ددت عمدها مرحة قلبك ،لم ًمج
لك صو ًها.
*شددرح زاد المسددتقمع للحمد :الرحمة تي الرحمن صددفة متعلقة بماًه ًددبحانه ،أا ذو الرحمة الواًددعة
الش د دداملة .وأما الرحيم تهي ص د ددفة متعلقة بفعله ً د ددبحانه ،أا :ذو الرحمة الواص د ددلة لى من يش د دداء من
نظرا لى صفته ًبحانه وًعالى الفعلية.
نظرا لى صفتة الماًية .والرحيم :و
خلقه ًبحانه .والرحمن :و

*لس د ددان الميزان :قال االما احمد ال ة كت ليس لها أص د ددول :المغازا والتفس د ددير والمالحم .قلت:
يمبغي أن يضد دداف ليها الفض ددائ  ،تهمه أودية األحاديث الض ددعيفة والموضد ددوعة ذ كانت العمدة تي
المغازا على مث الواقدا ،وتي التفسير على مث  :مقاً والكلبي ،وتي المالحم على اإلًرائيليا ،
وأما الفض د ددائ  ،تال ًحص د ددى كم وض د ددع الراتض د ددة تي تضد د د أه البيت ،وعا ض د ددهم هلة أه الس د ددمة
بفضائ معاوية وبفضائ الشيخين ،وقد أغماهما الله وأعلى مرًبتهما عمها.
*الطبقا الكبرى البن ًد د د د ل
دعد :ذكر من مع القرحن على عهد ًد د د ددول الله  ،وذكر بسد د د ددمده عن
الش د د ددعبي ،قال :مع القرحن على عهد ً د د ددول الله  ً د د ددتة نفر :أبي بن كع ومعاذ بن ب وأبو
الد داء وزيد بن ابت وً د د ددعد وأبو زيد .قال :وكان مجمع بن ا ية قد مع القرحن ال ً د د ددو ًين أو
ال وا ،وكان ابن مس د د ل
دعود قد أخم بض د د ودعا وًس د ددعين ً د ددو وة وًعلم بقية القرحن من مجمع .وبس د ددمده عن
محمدد بن ً د د د د د دديرين قدال :مع القرحن على عهدد المبي  أبي بن كعد وزيدد بن دابدت وعثمدان بن
عفان وًميم الدا ا ...الع كالمه الموحي بأن المين حفظوا القرحن من الصحابة نفر قلي .
*معرتة القراء الكبا  :عثمان ،وعلي ،وابن مس ددعود ،وأبي ،وزيد بن ابت ،وأبو موً ددى ،وأبو الد داء،
عرضا ،وعليهم دا أًانيد قراءة
هم المين بلغما أنهم حفظوا القرحن تي حياة المبي  ،وأخم عمهم و
األئمة العشرة.

وقد مع القرحن غيرهم من الصددحابة ،كمعاذ بن ب ل  ،وأَبي ز ل
يد وًددال لم مولى أبي حميفة وعبد الله
بن عمر وعتبة بن عامر ،ولكن لم ًتص د د بما قراءًهم ،تلهما اقتص د ددر على هؤالء الس د ددبعة ض د ددي الله
عمهم واختصر أخبا هم.
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*ذي بقا الحمابلة :عبد الرحمن بن المفيس بن األً د د د د د ددعد الغيا ي ،الفقيه المقر  ،كان تي ابتداء
أمره يغمي ،وله صو حسن ،م ًاو وحسمت ًوبته .وقرأ القران تي زم لن يسي لر ،وًعلم الخئ تي أيال
ل
ماعة من الفقهاء .وكان ذكيا دا،
قالئ  ،وحفظ كتاو الخرقي وأًقمه .وقرأ مسدائ الخالف على
ل ل
مجودا ،مليح التالوة،
تقيها تاضد د ودال ،قا ئوا و
يحفظ تي يو واحد ما ال يحفظه غيره تي شد دده لر ...وكان و
ممكرا ،وال يسد د د د ددمع به ال غيره ،ال
ي المغمة ...كان قويا تي دين الله متمس د د د د د وكا با ا  ،ال يرى و
أحدا.
يحابي تي قول الحق و

*نزهة األًد د ددماع ،البن ل  :قوله ًعالى{ :ألم يان للمين حمموا أن ًخشد د ددع قلوبهم لمكر اله وما نزل
من الحق وال يكونوا كددالددمين أًوا الكتدداو من قبد تطددال عليهم األمددد تقس د د د د د د دمددت قلوبهم قددال ابن
ل
ًوبيخا
مس د ددعود :ما كان بين ً د ددالمما وبين أن عوًبما بهمه ا ية ال أ بع ً د ددمين .تهمه ا ية ًتض د دمن و
دوعا تإن هما الكتاو
دالحا و قةو وخشد د د د و
وعتابوا لمن ًد د د ددمع هما السد د د ددماع ولم يحدث له تي قلبه صد د د د و
المس د د د د ددموع يش د د د د ددتم على نهاية المطلوو وغاية ماًص د د د د ددلح به القلوو ،وًمجمو به األ واح المعلقة
بالمح األعلى لى حض د ددرة المحبوو ،تيحيى بملك القل بعد مماًه ،ويجتمع بعد ش د ددتاًه ،وًزول
قس ددوًه بتدبر خطابه ،وً ددماع حياًه تإن القلوو ذا أيقمت بعظمة ما ً ددمعت ،واً ددتش ددعر ش ددرف
نس د ددبة هما القول لى قائله أذعمت وخض د ددعت ،تإذا ًدبر ما احتوى عليه من المراد ووعت ،اندكت
من مهدابدة اللده و اللده وخش د د د د د د دعدت ،تدإذا هطد عليهدا وابد اإليمدان من ً د د د د د د دحد القرحن أخم ما
وًعت ،تإذا بم تيها القرحن من حقائق العرتان وًقاه ماء اإليمان أنبتت ما ز عت{ :وًرى األ
هامدة تإذا أنزلما عليها الماء اهتز و بت وأنبتت من ك زوي بهيج .
*الغر السدواتر تيما يحتاي ليه المسداتر ،للزكشدي :لطيفة :ذكر السمعاني تي ًا يخه ،قال :لما قد
األً د د د ددتاذ أبو القاً د د د ددم القش د د د دديرا بغداد ،وعقد له مجلس الوعظ .تروى تي أول مجلسد د د د دده الحديث
المشدهو ( :السدفر قطعة من العماو) ،تقا ليه ًدائ  ،وقال :ل د د د د د د دم ًدمى المبي  السفر قطعة من
العماو؟ تقال :ألنه من ترقة األحباو .تاضطرو الماأ وًوا دوا ،وما أمكمه أن يتم المجلس تمزل.
*اإلنصدداف :وقال القاضددي مح الدين ابن نصددر الله ه التسددمية مختصددة بالر أ ال؟ لم أ ده.
ضدا .انتهى .قلت :هو كالمصرح به تي الصحيحين أن
واألظهر :عد االختصدا  ،ب ًقوله المرأة أي و
أيضا.
القائ هو الر وهو ظاهر كال األصحاو ،والما يظهر أن المرأة ًقوله و
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*وتي الش ددرح الممتع :والص د دواو أنها ال ًقوله لقوله« :لو أن أحدكم ذا أًى أهله» ،وألن الولد نما
ص د د د د د ذل َوالتدََّرائ  ،تالحيوانا المموية
يخلق من ماء الر  ،كما قال الله ًعالى{ :يَ ذخري م ذن بَدذين ال ُّ
نما ًكون من ماء الر .
أبدا) الحديث عا  ،ويقال :ن هما ًددب  ،واألًددباو قد ًتخل بو ود
وقوله( :لم يضددره الشدديطان و
موانع ،كقوله ( :ك مو ل
لود يولد على الفطرة ،تأبواه يهودانه أو يمصدرانه أو يمجسددانه) و ال تكالمه
 حق وصد  ،ولكن هما ًب من األًباو ،وقد يو د موانع.
*المطال العالية البن حجر :قال أبو يعلى :ما محمد بن بكا  ،ما أبو معشر ،عن حف بن عمر
بن عبد الله بن أبي لحة ،عن ل
أنس ،قالَّ :
ًمرا ،تجثى على كبتيه ،تأخم
قدمما لى ًد ددول الله  و
قبضدةو ،تقال :اذه بهما لى تالنة وأخم قبضةو ،تقال :اذه بهما لى تالنة ،حتى قسم بين نسائه
قبضة قبضة ،م أخم قبضةو يأك ممها ،ويلقي النوى بشياله ،تمر به دا مة ،تماولها ياه ،تأكلته.

*ش د د د ددع اإليمان للبيهقي :عن ابن ل
عباأ ،قال :ن لله عز و مالئكة تي األ ً د د د ددوى الحفظة
يكتبون ما يسدقئ من و الشدجر ،تإذا أصاو أحدكم عر ة تي األ ال يقد تيها على األعوان،
تليصح تليق  :عباد الله أغيثونا أو أعيمونا حمكم الله تإنه ًيعان .قال الشيع صالح حل الشيع تي
كتدابده هدمه مفداهيممدا (  :)14والحدديدث على ض د د د د د ددعفده من أبواو األذكدا  ،ال يدل على ما يدعيه
المبطلة من ًدؤال الموًى ونحوهم ،ب نه صدريح تي أن من يخا به ضال الطريق هم المالئكة ،وهم
يس د د ددمعون مخا بته لهم ،ويقد ون على اإل ابة بإذن بهم ألنهم أحياء ممكمون من داللة الض د د ددال،
تهم عباد لله ،أحياء يسددمعون ،ويجيبون بما أقد هم عليه بهم ،وهو شدداد ضددالي الطريق تي الفالة،
ومن اً ددتدل بهمه ا ا على نداء ش ددخ معي لن باً ددمه تقد كمو على ً ددول الله  ولم يالحظ
ويتدبر كال المبي  ،وذا ً د د دديما أه األهواء .ذا ًبين هما ،تاأل ر من األذكا التي قد يتس د د دداه
تي العم بها مع ض د د د ددعفها ألنها ا ية على األص د د د ددول الش د د د ددرعية ،ولم ًخال المص د د د ددو القرحنية،
واألحدداديددث المبويددة ،م هو مخص د د د د د ددو بمددا و د بدده الدددليد ألن هددما ممددا ال يجوز تيدده القيدداأ ألن
العقائد مبماها على التوقي  .ولهما وى عبد الله بن أحمد تي المس د د د د د ددائ (  )215عن أبيه قال:
ض ددللت الطريق تي حجةو وكمت ماش دديوا ،تجعلت أقول :يا عباد الله دلونا على الطريق ،تلم أزل أقول
ذلك حتى وقعت على الطريق.
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*القمداعدة والعفداف البن أبي الددنيدا :قرأ :د { :وًوكد على الحي الدما ال يمو وً د د د د د ددبح بحمده
الخوا  ،تقال :يا أبا قدامة ما يمبغي ل
لعبد بعد
وكفى به بمنوو عباده خبيرا تأقب على ً د د د د د ددليمان َّ
هدمه ا يدة أن يلجأ لى ل
أحد غير الله تي أمره ،م قال :والله يا أبا قدامة لو عام عبد اللهَ بحس د د د د د ددن
التوكد عليده وص د د د د د ددد الميدة لده بطداعتده ،الحتدا دت ليه األمراء تمن دونهم ،وكي يكون هما يحتاي
ومؤله وملجأه لى الغمي الحميد؟
*مص ددم ابن أبي ش دديبة :عن ابن عمر أنه ً ددمع قاصد دا يقرأ الس ددجدة قب أن ًح الص ددالة ،تس ددجد
القا ومن معه ،تأخم ابن عمر بيدا ،تلما أض د د ددحى ،قال لي :يا ناتع ،اً د د ددجد بما الس د د ددجدة التي
ً ددجدها القو تي غير حيمها .وعن ً ددال لم قال :كان ابن عمر يص دديح عليهم ذا حهم يعمي القصد دا
يسجدون بعد الصبح .وعن أبي أيوو ،أنه كان يحدث ،تإذا بزغت الشمس قرأ السجدة تسجد...
وعن أبي أمامة أنه كان يكره الص د د د د ددالة بعد العصد د د د د ددر حتى ًغرو الشد د د د د ددمس ،وبعد الفجر حتى ًطلع
الش ددمس ،وكان أه الش ددا يقرؤون الس ددجدة بعد العص ددر ،تكان أبو أمامة ذا أى أنهم يقرؤون ً ددو وة
تيها ًد د ددجدة بعد العصد د ددر ،لم يجلس معهم...وتي ًد د ددمن البيهقي ،عن ابن عمر أنه قال :ال يسد د ددجد
الر ال وهو اهر وال يقرأ ال وهو اهر وال يصلي على الجمازة ال وهو اهر .ما ًبق من ا ا
صححه زكريا الباكستاني.
لي تقال:
وتي ًدمن البيهقي . . .عن ًدليمان بن حمظلة :قال قرأ السجدة عمد ابن مسعود تمظر َّ
أنت مامما تاًددجد ،نسددجد معك .حسددمه زكريا .تي همه ا ا ما يقوا قول من يقول :ن ًددجدة
التالوة لها حكم الصالة.
*المطال العالية للحاتظ ابن حجر العسددقالني :قال مسدددد :ما يحيى ،عن شددعبة ،عن أبي حمزة،
قال ابن عباأ « :ن اًددتطعت أن ال ًصددلي صددال وة ال ًددجد بعدها ًددجدًين تاتع » هما ًددماد

صددحيح ،وكأن المراد بالسددجدًين :الركعتان ،وبالصددالة :المفروضددة ،ويحتم أن يكون يرى السددجود
للس د د ددهو ،و ن لم يَ ذسد د د ده احتيا وا ألن يكون ً د د ددها ،تالله أعلم ،ويأًي ن ش د د دداء الله ًعالى تي كتاو
السهو ،عن عبد الله بن شقيق التابعي ما يؤيد ذلك.

*مصم عبد الرزا  :عن ابن ريج قال :قلت ل
لعطاء :ه بلغك من ل
قول يقال تي الركوع؟ قال :ال.
قوال ذا بلغته
قلت :تكي ًقول أنت؟ قال :ذا لم أعج  ،ولم يكن معي شدديء يشددغلمي ،تإني أقول و
تهو ذلك ،أقول ً :د د د ددبحانك وبحمد ال له ال أنت ،الث مرا  ً ،د د د ددبحان بما ن كان وعد بما
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لمفعوال ،ال واً ،د د د د ددبحان الله العظيم ،ال واً ،د د د د ددبحان الله وبحمده ،الث مرا ل ً ،د د د د ددبحان الملك
و
القدوأ ،الث مرا  ً ،ددبوح قدوأ و المالئكة والروح ً ،ددبقت حمة بي غض ددبه ،الث مرا ل ،
قلت :ته بلغك أنه كان يقول ش د د دديئوا ممهن تي الركوع؟ قال :ال .قلت :تما ًتبع تي ذلك؟ قال :أما
ً د ددبحانك وبحمد ال له ال أنت ،تأخبرني ابن أبي مليكة ،عن عائش د ددة ،قالت :اتتقد المبي 
ذا ليلة تظممت أنه ذه لى بعض نس د د د ددائه تجس د د د دس د د د ددت م عت تإذا هو اكع وً د د د ددا د يقول
لمفعوال ،تأًبع بها التي
ًد د ددبحانك وبحمد ال له ال أنت .قال :أما ًد د ددبحان بما ن كان وعد بما
و
تي ًو ة بمي ًرائي  ،وأما ًبحان الله العظيم وًبحان الله وبحمده ،تأعظم بهما الله ،وأما ًبحان
الملك القدوأ ،تبلغمي عن عبيد بن عمي لر :أنه قال :يمزل الرو ًبا وًعالى ش د د د ددطر اللي ا خر تي
الملَكً :بحوا الملك القدوأ،
السماء ،تيقول :من يسألمي تأعطيه ومن يستغفرني تأغفر له ،ويقول َ
الملَكً :بحان الملك القدوأ.
حتى ذا كان الفجر صعد الرو تأًبع قول َ

*التمهيدد :والددما أقول بده :أن االحتيدداط للص د د د د د ددالة وا د  ،وليس المرء على يقي لن من أدائهددا ال تي
ل
وو اه لر وبدن اه لر من المجاً د ددة وموض د ددع اه لر على حدودها ،تليمظر المؤمن لمفس د دده ويجتهد.
وأما الفتوى باإلعادة لمن صددلى وحده و اء مس ددتفتيوا تال ذا كان ًدداهيوا ناً دديوا ألن يجاو اإلعادة
ودا تي همه المسألة.
و
ترضا يحتاي لى دلي ل ال ًمازع تيه ،وليس ذلك مو و
*التمهيد :وتيه ازة نشدداد الش ددعر والتمث به واً ددتماعه ،و ذا كان ً ددول الله  يس ددمعه وأبو بكر
يمش ددده ،ته للتقليد واالقتداء موضد ددع أ تع من هما؟ وما اً ددتمش ددده ًد ددول الله  وأنش ددد بين يديه
أكثر من أن يحص د ددى ،وال يمكر الش د ددعر الحس د ددن أحد من أولي العلم وال من أولي المهى ،وليس أحد
من كبا الصدحابة وأه العلم وموضع القدوة ال وقد قال الشعر وًمثَّ به أو ًمعه ترضيه ،وذلك ما
مباحا من القول ،ولم يكن تيه تحش وال خمى وال لمس د د ددلم أذوى ،تإن كان ذلك تهو
كان حكمةو أو و
والممثو من الكال ًدواء ال يح ًدماعه وال قوله .و ويما من و وهل ،عن ابن ًيرين -وكان من الوع

ل
شعرا ،تقال له بعض لسائه :مثلك يمشد الشعر يا أبا بك لر ،تقال:
ذهبت و
بمم د د د د د د دزلة ذ
مثال -أنه أنشد و
ويلك يا لكع ،وه الشددعر ال كال ال يخال ًددائر الكال ال تي القواتي؟ تحسددمه حسددن ،وقبيحه
قبيح.

*الد السدمية ،قال الشديع عبدالرحمن بن حسدن :ومن ًعادة العبد أن يتخم له خوان صد ل  ،ممن
له علم ودين ،يمكرونه ذا نس ددي ،ويعيمونه ذا ذكر ،كما قال بعض الس ددل  :عليك بإخوان الصد ددد ،
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ًعش تي أكماتهم -يعمي بالعلم الماتع والعم الص ددالح -تإنهم زيمة تي الرخاء ،ع َّدة تي البالء ،يأنس
بهم أصد د د ددحابهم تي همه الدا  ،وتي القبو  ،ويو البعث والمشد د د ددو  .وهم الحجة بين يدا الله ًعالى،
حال العر على الله ،وهم المين قرن الله ًوليهم ،بتوليه وًولي ًدوله ،كما قال ًعالى { :ن ََّما َوليُّكم
َّ
َّ
ص د د د د دال َة َويد ذؤًو َن َّ
الزَكا َة َوه ذم َاكعو َن َوَم ذن يَدتَد َوَّل اللَّهَ َوًَ د د د د دولَه
ين يقيمو َن ال َّ
ين َحمموا الم َ
اللَّه َوًَ د د د د دوله َوالم َ
َّ
و اللَّده هم الذغَدالبو َن وهددمه أمو متالزمددة ،ال يكون اللدده ًعددالى وليدا لعبد لدد ،حتى
ين َحمموا تَدإ َّن ح ذز َ
َوالدم َ
يكون الرًول له وليا ،ويكون المؤممون هم أولياءه ،دون ك من عداهم.
أنه دخ على بيعة بن عبد الرحمن تو ده
* امع بيان العلم وتضدله :عن مالك ،قال :أخبرني
يبكي ،تقال له :ما يبكيك؟ وا ًاع لبكائه .تقال له :أمصيبة دخلت عليك؟ تقال :ال ،ولكن اًتفتي
من ال علم له ،وظهر تي اإلً د د د ددال أمر عظيم ،قال بيعة :ولَبَعض من يفتي ههما أحق بالس د د د ددجن من
السرا .
ُّ
*المحدث الفاص د د د د بين الراوا والواعي :ذكر عمد ًد د د ددفيان الثو ا كثرة المحد ين ،تقال :أوليس قد
يضرو مث  :ذا كثر المالحون غرقت السفيمة؟
*مجموع الفتاوى :الميت يسد د ددمع تي الجملة ،كما تي الصد د ددحيحين عن المبي  أنه قال( :يسد د ددمع
خفق نعالهم حين يولون عمه) و بت عن المبي  أنه ًر قتلى بد ل ال وا م أًاهم ،تقال ...(:والما
نفس د ددي بيده ما أنت بأً د ددمع لما أقول ممهم ولكمهم ال يقد ون أن يجيبوا) وتي الص د ددحيحين عن ابن
عمر (أن المبي  وق على قلي د ب ددد تق ددال :ه د و دددًم م ددا وع دددكم بكم حق ددا؟ وق ددال :نهم
ض د د د دا أنه  كان يأمر بالسد د د ددال على أه القبو  ،ويقول( :قولوا
يسد د د ددمعون ا ن ما أقول) .وتيهما أي و
السال عليكم أه الديا من المؤممين والمسلمين )...تهما خطاو لهم ،و نما يخا من يسمع،
يمر بقبر كان يعرته تي الدنيا تيس د د د د د ددلم
و وى ابن عبدد البر عن المبي  أنده قال( :ما من
عليه ال د الله عليه وحه حتى يرد عليه الس ددال ) وتي الس ددمن عمه أنه قال( :أكثروا من الص ددالة علي
يو الجمعة وليلة الجمعة تإن ص د د ددالًكم معروض د د ددة علي تقالوا :يا ً د د ددول الله وكي ًعر ص د د ددالًما
عليددك؟ وقددد أ مددت -يعمي ص د د د د د ددر ميمددا -تقددال :ن اللدده ًعددالى حر على األ أن ًددأكد لحو
األنبياء) وتي السدمن أنه قال ( :ن الله وك بقبرا مالئكة يبلغوني عن أمتي السددال ) .تهمه المصددو
دائما ،ب قد
وأمثالها ًبين أن الميت يس د ددمع تي الجملة كال الحي ،وال يج أن يكون الس د ددمع له و
حال دون ل
يسددمع تي ل
حال ،كما قد يعر للحي تإنه قد يسددمع أحيانوا خطاو من يخا به ،وقد ال
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يس د ددمع لعا ل يعر له ،وهما الس د ددمع ً د ددمع د ا ليس يترً عليه زاء ،وال هو الس د ددمع الممفي
بقوله { :نك ال ًس د د د د د ددمع الموًى تإن المراد بملك ً د د د د د ددمع القبول واالمتثال تإن الله ع الكاتر
كالميت الما ال يس ددتجي لمن دعاه وكالبهائم التي ًس ددمع الص ددو وال ًفقه المعمى ،تالميت و ن
ً د د د د د ددمع الكال وتقده المعمى ،تدإنده ال يمكمده دابة الداعي وال امتثال ما أمر به ونهي عمه ،تال يمتفع
باألمر والمهي ،وكملك الكاتر ال يمتفع باألمر والمهي و ن ًمع الخطاو وتهم المعمى.
*الروح ،البن القيم :ه ًعرف األموا زيا ة األحياء وًدالمهم أ ال؟ -وًا شيئوا مما ذكره شيخه
ممدا ًقدد م قدال :-والس د د د د د ددل مجمعون على هما ،وقد ًواًر ا ا عمهم بأن الميت يعرف زيا ة
ائرا ،ولوال أنهم يشعرون به لما صح
الحي له ،ويسدتبشدر به ...ويكفي تي هما ًسدمية المسلم عليهم ز و
ائرا تإن المزو ن لم يعلم بزيا ة من زا ه لم يصح أن يقال :زا ه ،هما هو المعقول من الزيا ة
ًسميته ز و
ض د د دا تإن السد د ددال على من ال يشد د ددعر وال يعلم بالمسد د ددلم
عمد ميع األمم ،وكملك السد د ددال عليهم أي و
محال ،وقد علَّم المبي  أمته ذا زا وا القبو أن يقولوا ً :د د د ددال عليكم ...وهما الس د د د ددال والخطاو
والمداء لمو ل
ود يسمع ويخا ويعق ويرد ،و ن لم يسمع المسلم الرد.
م ذكر بعض الرؤى ،م قددال :وهددمه المرائي و ن لم ًص د د د د د ددح بمجردهددا إل بددا مثد ذلددك ،تهي على
كثرًها وأنها ال يحص دديها ال الله قد ًوا أ على هما المعمى ،وقد قال المبي ( :أ ى ؤيا ؤياكم
قد ًوا أ على أنها تي العشر األواخر) يعمي ليلة القد تإذا ًوا أ ؤيا المؤممين على ش ل
يء ،كان
كتوا ؤ وايتهم له ،وكتوا ؤ أيهم على اًتحسانه واًتقباحه ،وما حه المسلمون حسموا تهو عمد الله
حس د د د د د ددن ،ومدا أوه قبي وحدا تهو عمدد اللده قبيح ،على أندا لم نثبت هما بمجرد الرؤيا ،ب بما ذكرناه من
الحجج وغيرها .وقد بت تي الص ددحيح أن الميت يس ددتأنس بالمش دديعين لجمازًه بعد دتمه ،وممه قول
عبد الله بن عمرلو« :حتى أًدتأنس بكم وأنظر ما أ ا ع به ًد بي» تدل على أن الميت يستأنس
ل
ماعة من الس د ددل أنهم أوصد د دوا أن يقرأ عمد قبو هم
بالحاض د درين عمد قبره وي َسد د دُّر بهم .وقد ذكر عن
وقت الدتن ،قال عبدالحق :يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عمد قبره ً د ددو ة البقرة ،وممن أى
أوال حيث لم يبلغه تيه أ ر ،م ع عن
ذلدك المعلَّى بن عبد الرحمن ،وكان اإلما أحمد يمكر ذلك و
قديما و لى ا ن من ًلقين الميت تي قبره،
ذلك ...ويدل على هما أي و
ض د د دا ما رى عليه عم الماأ و
ولوال أنه يسد د ددمع ذلك ويمتفع به لم يكن تيه تائدة وكان عبثوا ،وقد ًد د ددئ عمه اإلما أحمد حمه الله
تاًددتحسددمه ،واحتج عليه بالعم  ،ويروى تيه حديث ضددعي ذكره الطبراني ...تهما الحديث و ن لم
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يثبت تاًص ددال العم به تي ً ددائر األمص ددا واألعص ددا من غير نكا ل ل
كاف تي العم به ،وما أ رى
عقوال وأوترها
الله ً د د د د ددبحانه العادة قئ بأن أمةو بَّقت مش د د د د ددا األ ومغا بها ،وهي أكم األمم و
معا ف ًطذبق على مخا بة من ال يس ددمع وال يعق  ،وًس ددتحس ددن ذلك ال يمكره ممها ممكر ،ب ًد دمَّه
األول لآلخر ،ويقتدددا تيده ا خر بداألول ،تلوال أن المخددا د يس د د د د د ددمع لكدان ذلددك بممزلددة الخطداو
للتراو والخش د د  ...وقد وى أبو داود بإًد د ل
دماد ال بأأ به أن المبي  حضد ددر مازة ل تلما دتن
قال ً( :ددلوا ألخيكم التثي تإنه ا ن يس ددأل) تأخبر أنه يس ددأل ل
حيمئم و ذا كان يس ددأل ،تإنه يس ددمع
التلقين ،وقد ص ددح عن المبي  أن الميت يس ددمع قرع نعالهم ذا ولوا ممصد درتين ...وص ددح عن حماد
ص د دع بن ثَّامة وعوف ابن مالك كانا متآخيين،
بن ً ددلمة عن ابت عن ش ددهر بن حوش د د  ،أن ال َّ
ل
لعوف :أا أخي أيما ما قب صدداحبه تليتراءا له ،قال :أو يكون ذلك قال :نعم ،تما
قال صددع
أا أخي ،قال :نعم ،قلت :ما تع
ص د د د د د د دعد  ،ترحه عوف تيمدا يرى المدائم كدأنده قدد أًداه ،قدال :قلدت :ذ
أا أخي ،ما هما؟ قال:
بكم؟ قال :غفر لما بعد المصائ  ،قال :و أيت لمعةو ًوداء تي عمقه قلت :ذ
عشرة دنانير اًتسلفتها من ل
تالن اليهودا تهن تي قرني تأعطوه ياها ،واعلم أنه لم يحدث تي أهلي
حدث بعد موًي ال قد لحق بي خبره ،حتى هرة لما ماًت ممم أيال  ،واعلم أن بمتي ًمو لى ً د ددتة
أيال تاًد د د د ددتوص د د د د دوا بها معروتوا ،تلما أصد د د د ددبحت ،قلت :ن تي هما لمعلوما تأًيت أهله ،تقالوا :مرحبوا
ل
بعوف ،أهكما ًص ددمعون بتركة خوانكم لم ًقربما ممم ما ص ددع  ،قال :تأًيت تاعتللت بما يعت به
ص د د د د د د درة التي تيها الدنانير ،تبعثت بها لى
الماأ ،تمظر لى القرن تأنزلته ،تانتَدثَلت ما تيه تو د ال ُّ
اليهودا ،تقلت :ه كان لك على ص د ددع ل ش د دديء ،قال :حم الله ص د ددعبوا ،كان من خيا أص د ددحاو
ً ددول الله  ،هي له ،قلت :لتخبرني ،قال :نعم أً ددلفته عش ددرة دنانير ،تمبمًها ليه ،قال :هي والله
بدأعيدانهدا ،قدال :قلت :همه واحدة .قال :تقلت :ه حدث تيكم حدث بعد مو ص د د د د د ددع ل  ،قالوا:
نعم ،حدث تيما كما حدث ،قال :قلت :اذكروا ،قالوا :نعم هرة ماًت ممم أيال  ،تقلت :هاًان ا متان.
قلت :أين ابمة أخي ،قالواً :لع تأًيت بها تمس د د دس د ددتها ،تإذا هي محمومة ،تقلت :اً د د دتوص د د دوا بها
معروتوا ،تماًت تي ًتة أيال .
وهما من تقه عوف حمه الله وكان من الص د د ددحابة حيث نفم وص د د ددية الصد د د ددع بن ثامة بعد موًه،
وعلم ص د د ددحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عش د د ددرة ،وهي تي القرن ،م ً د د ددأل اليهودا
تطدابق قولده لمدا تي الرؤيدا ،تجز عوف بص د د د د د د دحدة األمر تأعطى اليهودا الدنانير ،وهما تقه نما يليق
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بأتقه الماأ وأعلمهم ،وهم أصد ددحاو ًد ددول الله  ولع أكثر المتأخرين يمكر ذلك ،ويقول :كي
از ل
لعوف أن يمق الدنانير من ًركة صع ل وهى أليتامه وو ته لى يهودا بممال .
مبطال -ال ًمض دي عليه ًددمة من يو المباهلة.
*تتح البا ا :ومما عرف بالتجربة أن من باه  ،وكان و
يتعص لبعض المالحدة ،تلم يقم بعدها غير شهرين.
ووقع لي ذلك مع شخ ل كان َّ

*تتح البا ا :قول بعض الشاتعية :يستح أن ال ًكون المرأة ذا قر ل
مستمدا لى
ابة قريبة تإن كان
و
الخبر تال أص له ،أو لى التجربة ،وهو أن الغال أن الولد بين القريبين يكون أحمق= تهو متجه.

*ًفس د د ددير القر بي :حكي عن بعض الس د د ددل أنه قال لتلميمه :ما ًص د د ددمع بالش د د دديطان ذا ً د د د َّدول لك
الخطددايددا؟ قددال :أ دداهددده .قددال :تددإن عدداد؟ قددال :أ دداهددده .قددال :تددإن عدداد؟ قددال :أ دداهددده .قددال :هددما
يطول ،أ أيت لو مر بغم لم تمبحك كلبها وممعك من العبو ما ًص د د ددمع؟ قال :أكابده وأ ده هدا.
قال :هما يطول عليك ،ولكن اًتغث بصاح الغمم ُّ
يكفه عمك.
*بددائع الفوائدد :من أدعيدة الكرو( :يدا حي يدا قيو برحمتدك أً د د د د د ددتغيدث) لمدا ًض د د د د د ددممه من التوحيد
واالًدتغا ة برحمة أ حم الراحمين ،متوً ودال ليه باًدمين عليهما مدا األًدماء الحسمى كلها ،و ليهما
مر ع معانيها ميعها ،وهو اًد د د ددم الحي القيو تإن الحياة مسد د د ددتلزمة لجميع صد د د ددفا الكمال ،وال
يتخل عمها ص د د د ددفة ممها ال لض د د د ددع الحياة ،تإذا كانت حياًه ًعالى أكم حياةل وأًمها ،اً د د د ددتلز
ل
كمال يضد دداد نفي كمال الحياة ،وبهما الطريق العقلي أ بت متكلمو أه اإل با له
باًها با ك
ًعالى ص ددفة الس ددمع والبص ددر والعلم واإل ادة والقد ة والكال وً ددائر ص ددفا الكمال ،وأما القيو تهو
كمال غماه وكمال قد ًه تإنه القائم بمفس دده ال يحتاي لى من يقيمه بو له من الو وه ،وهما
متض ددمن َ
من كمال غماه بمفس د دده عما ًد د دواه ،وهو المقيم لغيره ،تال قيا لغيره ال بإقامته ،وهما من كمال قد ًه
وعزًه ،تانتظم همان االًد د د ددمان صد د د ددفا الكمال والغمى التا والقد ة التامة ،تكأن المسد د د ددتغيث بهما
مسد د ددتغيث بك اً د د د لم من أًد د ددماء الرو ًعالى ،وبك صد د د ل
دفة من صد د ددفاًه تما أولى االًد د ددتغا ة بهمين
االًمين أن يكونا تي مظمة ًفريج الكربا  ،و غا ة اللهفا  ،و نالة الطلبا .

*مقاييس اللغة( :قدع) القاف والدال والعين أص د ددالن ص د ددحيحان متبايمان ،أحدهما يدل على الك
عن الشد د د د دديء ،ويدل ا خر على التهاتت تي الشد د د د دديء ...واألص د د د د د ا خر :التهاتت .قالوا :القدوع:
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الممص على الشيء .يقالً :قادع الفرا تي الما  ،ذا ًهاتت .وًقادع القو بعضهم تي ر بع ل
ض:
قطعا.
قطعا و
ًساقطوا .وتي القاموأ المحيئ :واقدع من هما الشراو :اشربه و
*ًحرير ألفاظ التمبيه ...:أتص د د ددحهن وأش د د ددهرهن تتح الهمزة مع ض د د ددم الميم (أَنملة) قال مهو أه
اللغة :األنام أ راف األص د ددابع ،وقال الش د دداتعي وأص د ددحابما :تي ك أص د ددبع غير اإلبها الث أنام ،
وكما قاله ماعة من كبا أئمة اللغة.
*المعجم الوًديئ( :عهن) الشيء عهموا دا و بت ،يقال :مال عاهن( .العاهن) الحاضر (ي) عواهن
يقال :ألقى الكال على عواهمه قاله من غير تك لر وال ل
وية ،كأنه اكتفى بما حضر دون ل
ًرو وًمو ل .
*مجموع الفتاوى ( )247/6تص د د تي الصد ددفا االختيا ية :وهى األمو التي يتص د د بها الرو عز
و تتقو بماًه بمش دديئته وقد ًه :مث كالمه وً ددمعه وبص ددره و ادًه ومحبته و ض دداه و حمته وغض ددبه
وًدخطه ،ومث خلقه و حسدانه وعدله ،ومث اًدتوائه ومجيئه و ًيانه ونزوله ،ونحو ذلك من الصفا
التي نطق بها الكتاو العزيز والس د د ددمة ...وأما الس د د ددل وأئمة الس د د ددمة والحديث تيقولون :نه متصد د د د
بملك ،كما نطق به الكتاو والسمة وهو قول كثير من أه الكال والفلسفة أو أكثرهم ،...ومث هما
الكال  ،تإن السد ددل وأئمة السد ددمة والحديث يقولون :يتكلم بمشد دديئته وقد ًه ،وكالمه ليس بمخلو ل ،
ل
قائما
ب كالمه صفة له قائمة بماًه ...يقولون :نه صفة ذا وتع ل  ،هو يتلكم بمشيئته وقد ًه و
كالما و
بماًه ،وهما هو المعقول من صد ددفة الكال لك متكل لم ،تك من وص د د بالكال كالمالئكة والبش د در
والجن غيرهم ،تكالمهم البد أن يقو بأنفس د د ددهم ،وهم يتكلمون بمش د د دديئتهم وقد ًهم ،والكال ص د د ددفة
ل
كمال ال ص ددفة نق ل  ،ومن ًكلم بمش دديئته أكم ممن ال يتكلم بمش دديئته ،تكي يتص د د المخلو
بص د د د ددفا الكمال دون الخالق؟ [قال ممتقيه عفا الله عمه :م اً د د د ددتطرد تي ذكر أدلة با ص د د د ددفة
الكال  ،م قال ( ]:)225/6تص د د د د د د د  :وكملك تي اإل ادة والمحبة ،كقوله ًعالى { :نما أمره ذا أ اد
ش د دديئا أن يقول له كن تيكون وقوله{ :وال ًقولن لش د دديء ني تاع ذلك غدا ال أن يش د دداء الله ...
تإن واز الفع المض ددا ع ونواص ددبه ًخلص دده لالً ددتقبال ،مث  :ن وأن ،وكملك ذا ظرف للمس ددتقب
دتقبلة ،ومشد ل
من الزمان ،تقوله { :ذا أ اد و{ ن شدداء الله ونحو ذلك يقتضددى حصددول ادةل مسد ل
ديئة
مس د د د د د ل
دتقبلة .وكملك تي المحبة والرض د د د د ددا ،قال الله ًعالى{ :ق ن كمتم ًحبون الله تاًبعوني يحببكم
اللدده تددإن هددما يدددل على أنهم ذا اًبعوه أحبهم اللدده ،ت دإندده ز قولدده{ :يحببكم بدده تجزمدده وابودا
لألمر ،وهو تي معمى الشرط ،تتقديره :ن ًتبعوني يحببكم الله ،ومعلو أن واو الشرط واألمر نما



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()84

يكون بعده ال قبله ،تمحبة الله لهم نما ًكون بعد اًباعهم للرً د د د ددول [ .قال ممتقيه عفا الله عمه:
الما يظهر لي أن الشدديع حمه الله يجرا الصددفا االختيا ية مجرى صددفة الكال من كونها :صددفة
ذا ل وتع ل ] .ويمظر تي ص د د ددفا الما واألتعال :األ وبة الس د د ددعدية عن المس د د ددائ الكويتية (،449
)428
*مجموع الفتاوى :والما عليه ماهير المسد د ددلمين من الس د د ددل والخل  :أن الخلق غير المخلو ،
تالخلق تع الخالق ،والمخلو مفعوله ،ولهما كان المبي  يس ددتعيم بأتعال الرو وص ددفاًه ،كما تي
قوله( :أعوذ برضددا من ًددخطك ،وبمعاتاًك من عقوبتك ،وبك ممك ،ال أحصددى ماءو عليك ،أنت
كما أ ميت على نفسك) تاًتعاذ بمعاتاًه ،كما اًتعاذ برضاه ،وقد اًتدل أئمة السمة كأحمد وغيره
على ن كال اللده غير مخلو = بدأنده اً د د د د د ددتعداذ بده ،تقال( :من نزل ممزوال ،تقال :أعوذ بكلما الله
ل
مخلوقة ألنه
التامة من ش ددر ما خلق ،لم يض ددره ش دديء حتى يرًح ممه) تكملك معاتاًه و ضد دداه غير
اًتعاذ بهما ،والعاتية القائمة ببدن العبد مخلوقة تإنها نتيجة معاتاًه.
 :و وى الميس د ددابو ا ،عن بش د ددير بن عمرلو ،عن عمر بن الخطاو ،قال :ذا
*تتح البا ا ،البن
أيتم الغيالن ،تأذنوا بالصددالة .و وى الحسددن ،عن ًددعد بن أبي وقا ل  ،قال :أمرنا ذا أيما الغول أن
يمادا بالصدالة .وقال مالك :اًتعم زيد بن أًلم على معدن بمي ًلي لم -وكان معدنوا ال يزال الماأ
يص د د د ددابون تيه من قبَ الجن -تمكروا ذلك لزيد بن أً د د د ددلم ،تأمرهم باألذان ،وأن يرتعوا أص د د د دواًهم به،
تفعلوا تدا ًفع ذلك عمهم ،وهم عليه حتى اليو  .قال مالك :وأعجبمي ذلك من أا زيد بن أً د د د د د ددلم.
دالح ،قال :أ ً ددلمي أبي لى بمي حا ة ،قال :ومعي غال
وتي ص ددحيح مس ددلم ،عن ً ددهي بن أبي ص د ل
لما ،تماداه ل
مماد من حائئ باًددمه .قال :وأشددرف الما معي على الحائئ تلم َير شدديئوا ،تمكر ذلك
ألبي ،تقال :لو ش ددعر أنك ًلقى هما لم أ ً ددلك ولكن ذا ًد ددمعت ص ددوًوا تمادا بالصد ددالة تإني
ًد د د ددمعت أبا هريرة يحدث عن ًد د د ددول الله  أنه قال ( :ن الشد د د دديطان ذا نودا بالصد د د ددالة ولَّى وله
حصا ).

*تتح الب ددا ا ،البن حجر ...:والح دداص د د د د د د د د  :أن أكثر الرواي ددا و د بلفظ( :ت ددأًموا) وأقله ددا بلفظ:
(تدداقض د د د د د د دوا) ،و نمددا ًظهر تددائدددة ذلددك ذا علمددا بين اإلًمددا والقضد د د د د د دداء مغددايروة ،لكن ذا كددان مخري
الح دددي ددث واح د وددا واختل تي لفظ د لدة مم دده وأمكن د االختالف لى معموى واح د لدد= ك ددان أولى ،وهم ددا
ضد د د د دا ،ويرد بمعمى
كملك ألن القض د د د دداء و ن كان يطلق على الفائت غالبوا ،لكمه يطلق على األداء أي و
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الفراو ،كقوله ًعالى{ :تإذا قضديت الصالة تانتشروا  ،ويرد ل
بمعان أخر ،تيحم قوله( :تاقضوا) على
معمى األداء أو الفراو ،تال يغاير قوله( :تأًموا) تال حجة تيه لمن ًمسد ددك برواية( :تاقض د دوا) على أن
ما أدكه المأمو هو حخر ص د د ددالًه ،حتى اً د د ددتح له الجهر تي الركعتين األخيرًين ،وقراءة الس د د ددو ة،
وًر القمو  ،ب هو أولها و ن كان حخر ص د د د ددالة مامه ألن ا خر ال يكون ال عن ش د د د د ل
ديء َّ
ًقدمه،
وأوضح دلي ل على ذلك :أنه يج عليه أن يتشهد تي حخر صالًه على ك ل
حال ،تلو كان ما يدكه
ض د دا على أنهم أ معوا
حخرا له لما احتاي لى عادة التشد ددهد .واًد ددتدل ابن الممم لملك أي و
مع اإلما و
على أن ًكبيرة االتتتاح ال ًكون ال تي الركعة األولى.
داعال ،تليقد  )...:وهددما يدددل على أن المهي عن ًممي
*تتح البددا ا ،البن حجر( :تددإن كددان ال بددد تد و
المو مقيد بما ذا لم يكن على همه الص د د د دديغة ألن تي التممي المطلق نوع اعترا ل ومراغ ل
مة للقد
ل
ًفويض وًسلي لم للقضاء.
المحتو  ،وتي همه الصو ة المأمو بها نوع
وقوله( :تإن كان )...تيه ما يص د د ددرف األمر عن حقيقته من الو وو أو االً د د ددتحباو ،ويدل على أنه
لمطلق اإلذن ألن األمر بعددد الحظر ال يبقى على حقيقتدده .وقري د من هددما الس د د د د د د ديددا مددا أخر دده
أص د ددحاو الس د ددمن من حديث المقدا بن معدا كرو( :حس د د ابن حد لقيما يقمن ص د ددلبه ،تإن
كان وال بد تثلث للطعا  )...أا ذا كان ال بد من الزيادة على اللقيما تليقتص ددر على الثلث ،تهو
ذن باالقتصا على الثلث ،ال أمر يقتضي الو وو وال االًتحباو.
*البداية والمهاية :ابن ل
عرف بالماأ تي البصدرة ،تكان يصعد الممبر ليلة عرتة ،ويجتمع
عباأ أول من َّ
أه البصدرة حوله ،تيفسدر شديئوا من القرحن ،ويمكر الماأ من بعد العصر لى الغروو ،م يمزل تيصلي
بهم المغرو ،وقددد اختل العلمدداء بعددده تي ذلددك ،تممهم من كره ذلددك وقددال :هو بدددعددة لم يعملهددا
ًددول الله  وال أحد من أصددحابه ال ابن ل
عباأ ،وممهم من اًددتح ذلك أل ذكر الله ومواتقة
الح َّجاي.
* بقا المسدابين :هشا بن عبد الملك بن مروان الخليفة األموا (  )425ومن نفيس كالمه :ما
بقي عل َّي من لما الدنيا شيء ال أن أ تع مؤنة التحفظ بيمي وبيمه.
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تمر عمر بن عبد العزيز ،وهو على
*ً د ددير أعال المبالء :عن ً د ددهي بن أبي ص د ددالح قال :كما بعرتةَّ ،
الموًد د ددم ،تقا الماأ يمظرون ليه ،تقلت ألبي :يا أبة ني أ ى الله يح عمر بن عبد العزيز ،قال:
وما ذا ؟ قلت :لماله من الح تي قلوو الماأ.
* غا ة اللهفان :قوله ( :أًد ددألك قرة عي لن ال ًمقطع ،وأًد ددألك الرضد ددى بعد القضد دداء ،وأًد ددألك برد
العيش بعد المو  ،وأً د د ددألك لمة المظر لى و هك ،وأً د د ددألك الش د د ددو لى لقائك ،تي غير ضد د د دراء
مضرةل ،وال تتمة ل
مضلة ،اللهم زيما بزيمة اإليمان ،وا علما هداة مهتدين) مع هما الدعاء العظيم الق ذد
ديء تي الدنيا وهو الشددو لى لقائه ًددبحانه ،وأ ي شد ل
بين أ ي شد ل
ديء تي ا خرة ،وهو المظر لى
و هه ً د د ددبحانه ،ولما كان كمال ذلك وًمامه موقوتوا على عد ما يض د د ددر تي الدنيا ويفتن تي الدين،
ل
ل
متبعا له
عالما بالحق و
قال( :تي غير ضدراء مضدرة ،وال تتمة مضلة) ولما كان كمال العبد تي أن يكون و
معلما لغيره مرش د وددا له قال( :وا علما هداة مهتدين) ولما كان الرضد ددى الماتع المحص د د للمقصد ددود هو
و
الرض ددى بعد وقوع القض دداء ال قبله تإن ذلك عز على الرض ددى ،تإذا وقع القض دداء انفس ددع ذلك العز =
ًأل الرضى بعده تإن المقدو يكتمفه أمران :االًتخا ة قب وقوعه والرضى بعد وقوعه ،تمن ًعادة
العبد أن يجمع بيمهما ،كما تي المسددمد( :من ًددعادة ابن حد اًددتخا ة الله ،و ضدداه بما قضددى الله،
أأ ك
و ن من شددقاوة ابن حد ًر اًددتخا ة الله ،وًددخطه بما قضددى الله) ،ولما كانت خشددية الله َ
خي لر تي المشد د ددهد والمغي = ًد د ددأله خشد د دديته تي الغي والشد د ددهادة ،ولما كان أكثر الماأ نما يتكلم
ض دا ضدداه تي البا = ًددأل
بالحق تي ضدداه ،تإذا غض د أخر ه غضددبه لى البا  ،وقد يدخله أي و
الله عز و أن يوتقه لكلمة الحق تي الغضد والرضددى ،ولهما قال بعض السددل  :ال ًكن ممن ذا
ضد ددي أدخله ضد دداه تي البا  ،و ذا غض د د أخر ه غض د ددبه من الحق ،ولما كان الفقر والغمى بليتين
ومحمتين يبتلي الله بهما عبده ،تفي الغمى يبس د ددئ يده ،وتي الفقر يقبض د ددها= ًد د ددأل الله القصد د د َدد تي
ونوعا
نوعا للبدن و
الحالتين ،وهو التوً د ددئ الما ليس معه ًد د دراف وال ًقتير ،ولما كان المعيم نوعين :و
نعيما ال يمفد ،وقرة
للقل  ،وهو قرة العين ،وكماله بدوامه واًدتمرا ه= مع بيمهما تي قوله( :أًألك و
عي لن ال ًمقطع) ولمدا كداندت الزيمدة زيمتين :زيمدة البددن ،وزيمدة القل  ،وكانت زيمة القل أعظمهما قد وا
خطرا ،و ذا حص د د د د د ددلت زيمة البدن على أكم الو وه تي العقبى= ً د د د د د ددأل به الزيمة البا مة،
وأ لهما و
تقال( :زيما بزيمة اإليمان) ولما كان العيش تي همه الدا ال يبرد ل
ألحد كائموا من كان ،ب هو محشو
بالغص د د والمكد ومحفوف با ال البا مة والظاهرة= ً د ددأل برد العيش بعد المو  .والمقص د دود :أنه
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مع تي هدما الددعداء بين أ يد مدا تي الددنيدا وأ يد مدا تي ا خرة تدإن حا ة العباد لى بهم تي
عبادًهم ياه وًأليههم له كحا تهم ليه تي خلقه لهم و زقه ياهم.
*البداية والمهاية :تي (ً د ددمة  )246كت المأمون لى ً د ددحا بن براهيم نائ بغداد يأمره أن يأمر
المداأ بدالتكبير عقيد الص د د د د د ددلوا الخمس ،تكدان أول مدا بدد بدملك تي امع بغداد ،وذلك أنهم
قياما تكبروا الث ًكبيرا  ،م اً د د د د د ددتمروا على ذلك تي بقية
كانوا ذا قضد د د د د د دوا الص د د د د د ددالة قا الماأ و
الص ددلوا  .وهمه بدعة أحد ها المأمون أيض ددا بال مس ددتمد وال دلي وال معتمد ،تإن هما لم يفعله قبله
أحد ،ولكن بت تي الصحيح عن ابن ل
عباأ ،أن تع الصو بالمكر على عهد ًول الله  ليعلم
حين يمص د د ددرف الماأ من المكتوبة ،وقد اً د د ددتح هما ائفة من العلماء كابن حز وغيره .وقال ابن
بطال :المماه األ بعة على عد اً ددتحبابه .قال المووا :وقد وا عن الش دداتعي أنه قال :نما كان
ذلك ليعلم الماأ أن المكر بعد الصددلوا مشددروع ،تلما علم لم يبق للجهر معموى .وهما كما وا عن
ابن عباأ أنه كان يجهر تي الفاًحة تي صدالة الجمازة ليعلَم أنها ًمة ،ولهما نظائر والله أعلم .وأما
همه البدعة التي أمر بها المأمون تإنها بدعة محد ة لم يعم بها أحد من السل .
*االًدتقامة :قال المبي ( :ك لهو يلهو به الر تهو با ال ميه بقوًه وًأديبه ترًه ومالعبة
امرأًده تدإنهن من الحق) والبدا من األعمال هو ما ليس تيه ممفعة تهما يرخ تيه للمفوأ التي ال
ًص ددبر على ما يمفع ،وهما الحق تي القد الما يحتاي ليه تي األوقا التي ًقتض ددي ذلك كاألعياد
واألعراأ وقدو الغائ ونحو ذلك .وهمه نفوأ المس د د دداء والص د د ددبيان تهن اللواًي كن يغمين تي ذلك
على عهد المبي  وخلفائه ويضد د د د د د دربن بالدف ،وأما الر ال تلم يكن ذلك تيهم ،ب كان الس د د د د د ددل
يسددمون الر المغمي مخمثوا لتشددبهه بالمسدداء ...ومحبة المفوأ للبا نق  ،لكن ليس ك الخلق
مددأمو ين بددالكمددال ،وال يمكن ذلددك تيهم ،تددإذا تعلوا مددا بدده يدددخلون الجمددة ،لم يحر عليهم مددا ال
يممعهم من دخولها .وقد بت تي الصحيح عن المبي  أنه قال( :كم من الر ال كثير ولم يكم
من المسد دداء ال أ بعة) هما مع العلم بأن الجمة يدخلها كثير من المسد دداء والر ال أكثر من المين كملوا
من الطائفتين.
*بغيدة المرًداد :ولمدا كداندت دعوى الدد ال الربوبية ممتمعة تي نفس د د د د د ددها ،لم يكن ما معه من الخوا
حجة لصدددقه ،ب كانت محمةو وتتمةو يضد الله بها من يشدداء ويهدا من يشدداء ،كالع ذج وغيره ،لكمه

أعظم تتمدةو ،وتتمتده ال ًخت

بدالمو ودين تي زمدانده ،بد حقعقا تننناه الطاااام الي االف للش ا ا ا ا ا ي
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اليق ون بال وار  ،تمن أقر بما يخال الش د دريعة لخا ل تقد أص ددابه نوع من همه الفتمة ،وهما كثير
ل
ل
ومكان ،لكن هما المعين تتمته أعظم الفتن ،تإذا عص د ددم الله عبده ممها ً ،د د دواء أدكه أو
زمان
تي ك
لم يددكده ،كدان معص د د د د د ددوومدا ممدا هو دون هددمه الفتمدة ،تكثير ي َّددعون أو يد ذد َعى لهم اإللهيدة بموع لٍمن
الخوا دون همه.

*صد د د د دديد الخا ر :نظر تي األدلة على الحق ًد د د د ددبحانه وًعالى تو دًها أكثر من الرم  ،و أيت من
أعجبها أن اإلنس د ددان قد يخفي ما ال يرض د دداه الله ،تيظهره الله عليه ولو بعد حين ،ويمطق األلس د ددمة به
و ن لم يش د د دداهده الماأ .و بما أوقع ص د د دداحبه تي حتة يفض د د ددحه بها بين الخلق ،تيكون وابوا لك ما
أخفى من الددمنوو وذلددك ليعلم المدداأ أن همددالدك من يجددازا على الزلد  ،وال يمفع من قَد َد ه وقددد ًدده
حجاو وال اً د د ددتتا  ،وال يض د د دداع لديه عم  .وكملك يخفي اإلنس د د ددان الطاعة تتظهر عليه ،ويتحدث
الماأ بها وبأكثر ممها ،حتى نهم ال يعرتون له ذنبوا وال يمكرونه ال بالمحاً د د ددن ،ليعلم أن همالك بوا
ال يضيع عم عام  .و ن قلوو الماأ لتعرف حال الشخ وًحبه ،أو ًأباه ،وًممه أو ًمدحه وتق
ما يتحقق بيمه وبين الله ًعالى ،تإنه يكفيه ك ل
هم ،ويدتع عمه ك ش د لدر .وما أصد دلح عبد ما بيمه وبين
ذاما.
الخلق دون أن يمظر الحق ،ال انعكس مقصوده وعاد حامده و

المخبَر بدده مدا أن يكون من أوص د د د د د د داف العظمددة والجالل والس د د د د د د دعدة وًوابعهدا ،أو من
*بددائع الفوائدد :ذ
أوص د د د دداف الجمال واإلحس د د د ددان وًوابعها ،تإن كان األول تهو المجد ،و ن كان الثاني تهو الحمد،
وهما ألن لفظ "مجد" تي لغتهم يدو على معمى االًسد د د د دداع والكثرة ،تممه قولهم :أمجد الدابةَ َعلَ وفا،
لى الماأ ،وممه قولهم :تي
أا :أ ذَوًدعها َعلَ وفا ،وممهَ :مجد الر تهو ما د ،ذا َكثر خيره و حسانه َ
الع َفا  ،أا :كثر الما تيهما.
ك َش َج لر نا  ،و ذ
الم ذرن و َ
اًتَ ذم َجد َ

والخبر عن المحاً د د د د د ددن َّما متكر أ ذَو ال ،تإن َّ
ًكر تهو الثماء ،و ن لم يتكر تهو الحمد تإن الثماءَ
مأخوذ من الثمي وهو العط  ،و ُّد الشيء بعضه على ل
بعض.
والمخبر عن محداً د د د د د ددن الغير ما أن يقترن بإخبا ه ح له و الل أ ذَو ال ،تإن اقترن به الح تهو
الحمد ،و ال تهو المدح.
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ين  ،تيقول الله:
و َّ
ًأم قوله ًعالى تيما واه عمه ًوله  حين يقول العبد{ :الذ َح ذمد للَّه َو الذ َع َ
الم َ
كر حمددده .تددإذا قددال:
لي عبدددا ألندده َّ
{الر ذح َمن َّ
َحمد َدني عبدددني ،تددإذا قددالَّ :
الرحيم قددال :أ مى َع َّ
العظَمة والجالل.
{مالك يَد ذو الدين  ،قالَ :م َ
وص َفه بالم ذلك و َ
جدني عبدا تإنه َ
َ

*لسددان العرو ( :زل) الجزل الحط اليابس ،وقي  :الغليظ ،وقي  :ما عظم من الحط ويبس ،م
زل الرأا ،وامرأة زلة بيمة الجزالة يدة الرأا،
كثر اً د ددتعماله حتى ص د ددا ك ما كثر زوال .و
زل ق عاق أصي الرأا.
واللفظ الجزل خالف الركيك ،و
والمحتد :األص والطَّبع.
وتالن شديد الشكيمة ذا كان شديد المفس أنفا أبيا.
*ممهاي السددمة المبوية( :والشددر ليس ليك) قي تي ًفسدديره :ال يتقرو به ليك بماءو على أنه األعمال
الممهي عمها ،وقي  :ال يض د دداف ليك بماءو على أنه المخلو  .والش د ددر المخلو ال يض د دداف لى الله
مجردا عن الخير قئ ،و نما يمكر على أحد و وهل ال لة ،ما مع ضد دداتته لى المخلو  ،كقوله{ :من
و
شددر ما خلق  2 .و ما مع حمف الفاع  ،كقوله ًعالى{ :وأنا ال ند ا أشددر أ يد بمن تي األ أ
أ اد بهم بهم شددا  .وممه{ :صراط المين أنعمت عليهم غير المغضوو عليهم وال الضالين  .و ما
أن يدخ تي العمو  ،كقوله{ :خالق ك ش د د ل
ديء ولهما ذا ذكر باً د ددمه الخا قر َن بالخير ،كقوله
تي أًد د د د د ددمائه الحسد د د د د ددمى :الضد د د د د ددا الماتع المعطي المانع الخاتض الراتع المعز الممل ،تجمع( )4بين
االًد د ددمين لما تيه من العمو والش د د ددمول الدال على وحدانيته ،وأنه وحده يفع ميع همه األش د د ددياء
ولهما ال يدعى بأحد االً د د د ددمين كالض د د د ددا والماتع والخاتض والراتع ب يمكران ميعا ولهما كان ك
نعمة ممه تضال وك نقمة ممه عدال.
*قال ابن ًيمية :و ذا اء تي أً د د د ددمائه الض د د د ددا والماتع ،والخاتض والراتع ،والمعُّز والمم ُّل ،والمعطي
فرد الض د ددا عن الماتع ،وال المانع عن المعطي ذ المقص د ددود
والمانع ،تإنما ًقال مقترنةو مزدو ةو ،ال ي َ
بيان عمو تعله وشمول عدله وتضله(.)2

*مقاما الحريرا:
()4تي نسخة :تيجمع.
( )2امع المسائ البن ًيمية -المجموعة الثاممة (.)51 /4
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غيض
يض . . .يذ َ الزمان المتعدا البَ ذ
أشكو لى الله اشتكاءَ المر ذ
من أ ل
ضيض
دهرا و فن الدهر عمه ذم َغ ذ
يا قو ني ذ
ناأ َغموا . . .و

فيض
الو ى مستَ ذ
ليس له داتع . . .وصيتده ذم َ
بين َ
تخا ه ذم َ

يض
جعة َ
أعوز ذ  . . .تي السمة الشهباء ذو و
ضا أ ذ
كانوا ذا ما ن َ
يض
لح وما َغر ذ
ين نيرانده ذم . . .ويطعمون الضي َ ذ
ً َش للسا َ

يض
ما با َ ا لهم ًاغبوا . . .وال َلرذولع قال َ
الجر ذ
حال َ
ل
غيض
ضذ
تغي َ
نخ ذلها ًَ ذ
ت ممه ذم صروف الردى . . .بحا َ ود ذلم َ
يض
وأود َع ذ
المر ذ
ت ممه ذم بطون الثرى . . .أ ذً َد التحامي وأًا َة َ

الحضيض
تمح َملي ذبع َد المطايا المطا . . .ومو مي ذبع َد اليفاع
ذ
ذ
وأترخي ما ًأًلي ًشتكي . . .بؤًا له تي ك يول
وميض
َ
َ
ذ
و

فيض
بدم لع يَ ذ
مواله َ
ناد ذوه ذ
ذا َدعا القانت تي ليله . . .ذ
هيض
الم ذ
يا از َ المدعاو تي عشه . . .و ابَر العظذم ال َكسير َ

حيض
من دنَس الم نقي
ذ
أً ذح لما اللهم َم ذن عرضه . . .ذ
يطفئ نا الجوع عما ولو . . .ل
خيض
من حا لز أو َم ذ
بم ذمقَة ذ
ذ
َ
َ
يض
ته ذ تتوى يكش ما نابَده ذم . . .ويغمَم الشكَذر الطوي َ العر ذ
وبيض
توالما ذًعمو المواصي له . . .يوَ و وه الجمع ًود ذ
يض
صفحة . . .وال ًصديذت لمَظذم ال َقر ذ
لوالهم ذلم ذًبد لي َ

*ً د د د د د ددير أعال المبالء :كال األقران ذا ًبرهن لما أنه بهوى وعص د د د د د د ل
دبية ،ال يلتفت ليه ،ب يطوى وال
و
يروى ،كما ًقر الك عن كثي لر مما شددجر بين الصددحابة وقتالهم  أ معين ،وما زال يمر بما ذلك
تي الدواوين والكت واأل زاء ،ولكن أكثر ذلك ممقطع وض د ددعي  ،وبعض د دده كمو ،وهما تيما بأيديما
وبين علمائما ،تيمبغي يُّه و خفاؤه ،ب عدامه لتصددفو القلوو ،وًتوتر على ح الصددحابة ،والترضددي
عمهم ،وكتمددان ذلددك متعين عن العددامددة وححدداد العلمدداء ،وقددد يرخ تي مطددالعددة ذلددك خلووة للع دالم
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الممصد د د د د العرا من الهوى ،بش د د د ددرط أن يس د د د ددتغفر لهم ،كما علمما الله ًعالى حيث يقول{ :والمين
اؤوا من بعدهم يقولون بما اغفر لما وإلخوانما المين ًبقونا باإليمان وال ًجع تي قلوبما غال للمين
حمموا تالقو لهم ًوابق ،وأعمال مكفرة لما وقع ممهم ،و هاد محاء ،وعبادة ممحصة ،ولسما ممن
يغلو تي ل
أحد ممهم ،وال ندعي تيهم العصمة.
تأما ما ًمقله الراتض ددة وأه البدع تي كتبهم من ذلك ،تال نعري عليه ،وال كرامة ،تأكثره با وكمو
واتتراء ،تدأو الرواتض واية األبا ي  ،أو د ما تي الصحاح والمسانيد ،ومتى تاقة من به ًكران؟
م قد ًكلم خلق من التابعين بعض ددهم تي ل
بعض ،وًحا بوا ،و ر أمو ال يمكن ش ددرحها ،تال تائدة
تي بثها ،ووقع تي كت التوا يع ،وكت الجرح والتعدي أمو عجيبة ،والعاق خصم نفسه.
*مجموع الفتاوى ً :دؤال المخلوقين تيه الث مفاً ددد .مفس دددة االتتقا لى غير الله ،وهي من نوع
الش ددر  .ومفس دددة يماء المسد دؤول ،وهي من نوع ظلم الخلق .وتيه ذل لغير الله وهو ظلم للمفس تهو
مشتم على أنواع الظلم الثال ة ،وقد نزه الله ًوله عن ذلك كله .وحيث أمر  األمة بالدعاء له،
تما من باو أمرهم بما يمتفعون به ،كما يأمرهم بس ددائر الوا با والمس ددتحبا  ،و ن كان هو يمتفع
ض د د د د د د دا يمتفع بمدا يدأمرهم بده من العبدادا األعمدال الص د د د د د ددالحة تإنه بت عمه تي
بددعدائهم لده ،تهو أي و
هدى كان له من األ ر مث أ و من اًبعه من غير أن يمق من
الصد د د د ددحيح أنه قال( :من دعا لى و
أ و هم ش د د د د د دديء) ...ولهدما لم ًجر عادة الس د د د د د ددل بأن يهدوا ليه واو األعمال ألن له مث واو
أعمدالهم بدون اإلهداء من غير أن يمق من وابهم ش د د د د د دديء .وليس كملك األبوان تإنه ليس ك ما
يفعلده الولدد يكون للوالدد مثد أ ره ،و نمدا يمتفع الوالدد بددعاء الولد ،ونحوه مما يعود نفعه لى األو،
كما تي الحديث الص د ددحيح ( :ذا ما ابن حد انقطع عمله ال من الث ص د دددقة ا ية وعلم يمتفع
به وولد ص د د د د د ددالح يدعو له) تالمبي  تيما يطلبه من أمته من الدعاء ،لبه ل أم لر وًرغي ل  ،ليس
بطل ً د دؤال ،تمن ذلك أمره لما بالصد ددالة والسد ددال عليه ،تهما أمر الله به تي القرحن بقوله{ :صد ددلوا
عليه وًلموا ًسليما .
ومن ذلك أمره بطل الوًديلة والفضديلة ،تقد َّغ المسدلمين تي أن يسألوا الله له الوًيلة ،وبين أن
من ً ددألها له ،حلت له ش ددفاعته يو القيامة ،كما أنه من ص ددلى عليه مرةو ص ددلى الله عليه عشد دورا تإن
الجزاء من مس العم  .ومن هما الباو قوله  لعمر( :ال ًمس ددما يا أخي من دعائك) تطل المبي
 من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصدلَّى عليه ويسدلَّم عليه ،تمقصددوده نفع المطلوو ممه واإلحسددان
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ليه .ومن هما الباو قول القائ  :ني أكثر الص د د د د ددالة عليك ،تكم أ ع لك من ص د د د د ددالًي؟ قال :ما
ش د د د د د د دئدت و ن زد تهو خير لدك ،قدال :أ عد لك ص د د د د د ددالًي كلها قال :وذا ًكفى همك ويغفر لك
ذنبك .وقد بس د د ددئ الكال عليه تي واو المس د د ددائ البغدادية تإن هما كان له دعاء يدعو به ،تإذا
ع مكان دعائه الص د د د ددالة على المبي  كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وحخرًه تإنه كلما ص د د د ددلى
عليه مرةو ص د د د د د ددلى الله عليه عش د د د د د د ودرا ،وهو لو دعا حاد المؤممين لقالت المالئكة :حمين ولك بمثله،
تدددعدداؤه للمبي  أولى بددملددك .ومن قددال لغيره من المدداأ :ادع لي أو لمددا ،وقصد د د د د د ددده أن يمتفع ذلددك
المأمو بالدعاء ويمتفع هو أيض د د د د ددا بأمره ويفع ذلك المأمو به ،كما يأمره بس د د د د ددائر تع الخير ،تهو
ل
مقتد بالمبي  مؤًم به ليس هما من الس د د دؤال المر وح ،وأما ن لم يكن مقص د ددوده ال ل حا ته
لم يقصددد نفع ذلك واإلحسددان ليه ،تهما ليس من المقتدين بالرًددول المؤًمين به تي ذلك ،ب هما
هو من السؤال المر وح الما ًركه لى الرغبة لى الله و ًوله أتض من الرغبة لى المخلو وًؤاله.
*مجموع الفتدداوى :والتثميددة يراد بهددا مس التعددديددد من غير اقتصد د د د د د ددا على ا مين تقئ ،كمددا تي قولدده
ًعدالى{ :تددا ع البص د د د د د ددر كرًين يراد بدده مطلق العدددد ،كمدا ًقول :قلددت لدده :مروة بعددد مرةل ًريددد مس
العدد ،وكقول حميفة :ن المبي  ع يقول بين السجدًين ( :و اغفر لي ،و اغفر لي) لم يرد
أن هدما قدالده مرًين تقئ ،كمدا يظمه بعض الغالطين ،ب يريد أنه ع يثمى هما القول ويردده ويكر ه،
كما كان يثمي لفظ التس د د د د د ددبيح تإن اال مين أول العدد الكثير ،تمكر أول األعداد ،يعمى أنه عدد هما
اللفظ لم يقتصر على مرةل واحدة ،تالتثمية التعديد ،والتعديد يكون لألقسا المختلفة.
يحا تي حكم من األحكا  ،تإنه ال ي ُّرد
*تتح البا ا ،البن
دحيحا ص د د د د د در و
 :ذا و دنا حديثوا ص د د د د د و
باًد د د د ل
دتمباط من ن ل حخر لم يسد د د ددق لملك المعمى بالكلية ،تال ًرد أحاديث ًحريم صد د د دديد المديمة بما
يس ددتمبئ من حديث المُّغير ،وال أحاديث ًوقيت ص ددالة العص ددر الص د دريحة بحديث( :مثلكم تيما خال
اً ددتأ ر أ راء )..وال أحاديث( :ليس تيما دون خمس ددة أوً ددق ص دددقة)
قبلكم من األمم كمث
بقوله( :تيما ًدقت السماء العشر) وقد ذكر الشاتعي أن هما لم يسق لبيان قد ما يج ممه الزكاة،
ب لبيان قد الزكاة ،وما أشبه هما.
*تتح البدا ا ،البن د  :وقدد نقد المروذا عن اإلمدا أحمدد ،أنده كان ذا أخم المؤذن تي اإلقامة
تع يديه ودعا .و وا عمه ،أنه كان يدعو ،تإذا قال المؤذن :ال له اال الله .قال :ال له ال الله الحق
المبين.
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المن» تممهم من تسددره بالطعا ،
*ًفسددير ابن كثير :والغر أن عبا ا المفس درين متقا بة تي شددرح « َ
وممهم من تسره بالشراو ،والظاهر ،والله أعلم ،أنه ك ما امتن الله به عليهم من عا وشراو ،وغير
عاما وحالووة ،و ن مزي
تالمن المشددهو ذن أك
ذلك ،مما ليس لهم تيه عم وال كدُّ ،
َ
وحده ،كان و
نوعا حخر ،ولكن ليس هو المراد من ا ية وحده
مع الماء صدا شرابوا يبوا ،و ن ك مع غيره صا و
والدلي على ذلك قول المبي ( :الكمأة من المن ،وماؤها شفاء للعين).

اي لهم من الر ال والمسدداء وقد
*لسددان العرو :الن َعَزبان ،والجمع أ ذَعزاو ،والعَّزاو :المين ال أَزو َ
أ ذَعَزو ،وأَ ازه
و يَد ذعزو عزوبةو تهو عازو ،و معه عزاو ،واالًم :الع ذزبة والعزوبة ،وال يقال:
َعَز َ
مثقال كما تي
بعضدهم« .وعازبة الر » امرأًه أو أمته ،وضدبطت الم ذعزبة كمغرتة ،وبضدم تفتح تكسر و
التهمي والتكملة .قال األَزهرا وم َعزبة الر امرأًَه يَأذوا ليها تتقو بإصد د د ددالح عامه وحفظ أَداًه،
ويقدال :مدا لفالن م َعزبدة ًد َقعده ،ويقال :ليس لفالن امرأَة ًد َعزبه أَا ً ذمه عزوبتَه بالمكاح ،مث قولك
هي ً َمرضه ،أَا ًَدقو عليه تي مرضه.

*ا داو الش د د د ددرعية :وعن اإلما أحمد ما يدل على أنه ال يعم بالحديث الض د د د ددعي تي الفض د د د ددائ
والمسدتحبا ولهما لم يسددتح صددالة التسدبيح لضددع خبرها عمده ،مع أنه خبر مشددهو عم به
ل
ض د دا التيمم بض د دربتين على الصد ددحيح عمه ،مع أن تيه
وص ددححه غير واحد من األئمة ،ولم يسد ددتح أي و
أخبا وا وح ا وا ،وغير ذلك من مس د ددائ الفروع ،تص د ددا المس د ددألة على وايتين عمه ،ويحتم أن يتعين
الثاني ألنه ذا لم يش د د د دددد تي الرواية تي الفض د د د ددائ ال يلز أن يكون ض د د د ددعي وفا واهيوا ،وال أن يعم به
بددانفراده ،بد يرويدده ليعرف ويبين أمره للمدداأ ،أو يعتبر بدده ويعتضد د د د د د ددد بدده مع غيره ،ويحتمد أن يقددال:
يحم األول على عد الشعا  ،و نما ًر العم بالثاني لما تيه من الشعا  ،هو معمى مماً والله
أعلم.
وقال الشد دديع ًقي الدين عن قول أحمد وعن قول العلماء تي العم بالحديث الضد ددعي تي تضد ددائ
األعمددال قددال :العمد بدده بمعمى أن المفس ًر و ذلددك الثواو أو ًخدداف ذلددك العقدداو ،ومثددال ذلددك
الترغي والترهي باإلًد د درائيليا والمماما وكلما الس د ددل والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك مما
ال يجوز با حكم ش د د د ددرعي به ال اً د د د ددتحباو وال غيره ،لكن يجوز أن يمكر تي الترغي والترهي
تيما علم حس ددمه أو قبحه بأدلة الش ددرع تإن ذلك يمفع وال يض ددر ،وًد دواء كان تي نفس األمر حقا أو
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بددا وال ،لى أن قددال :تددالحدداصد د د د د د د د أن هددما البدداو يروى ويعم د بدده تي الترغي د والترهي د  ،ال تي
االًتحباو ،م اعتقاد مو به وهو مقادير الثواو والعقاو يتوق على الدلي الشرعي.
وقال أيض ددا تي ش ددرح العمدة تي التيمم بضد دربتين :والعم بالض ددعاف نما يش ددرع تي عم ل قد علم أنه
بحديث ضددعي ل عم به ،أما با ًد ل
ل
دمة تال ،انتهى
مشدروع تي الجملة ،تإذا غ تي بعض أنواعه
كالمه.
*ا داو الش د د د ددرعية :قوله ( :وميم حرف) المراد بالحرف عمد أص د د د ددحابما حرف التهجي الما هو
حرو :ذا اختلفت القراءا تكانت تي حداها زيادة ل
زء من الكلمدة .قدال أحمدد تي وايدة ل
حرف،
أنا أختا الزيادة ،وال يَتر عش ددر حس ددما ل  ،مث { :تأزلهما {تأزالهما  .واختا الش دديع ًقي الدين
دطالحا .واحتج بالخبر
أن المراد بالحروف :الكلمة ً ،د د د د د دواء كانت اًد د د د د د ودما أو و
تعال أو حرتوا أو اصد د د د د د و
الممكو  ،تلوال أن المراد بالحرف الكلمة ال حرف الهجاء ،كان تي« :أل ال ميم» ًسعون حسمةو،
والخبر نما ع تيها ال ين حس ددمةو ،وهما و ن كان خالف المفهو والمعروف من ال الحرف،
تقد اًتعمله الشا ع هما.
*تتاوى الش د د دديع عبدالله بن عقي ( )229/4قال تي مطال أولي المهى ش د د ددرح غاية الممتهى :وحر
ددال من الكال  ،مثد د أن يرى وال دداء تي وقت دده تيقول { :م ئ ددت على ق ددد ي ددا
ع د القرحن ب د و
موً ددى تال يجوز أن يس ددتعم القرحن تي غير ما هو له لما تيه من التهاون وعد المباالة بتعظيمه
واحترامه.
وقال الشد ديع ًقي الدين :ن قرأ عمد ما يماً ددبه تحس ددن ،كقول من دعي لمن ل ًاو ممه{ :ما يكون
لما أن نتكلم بهما وكقوله عمد ص د ددابته ،وعمد ما أهمه { :نما أش د ددكو بثي وحزني لى الله وكقوله
لمن اًددتعجله{ :خلق اإلنسددان من عج تهما وأمثاله -مما هو مماً د لمقتضددى الحال -ائز
ألنه ال ًمقي

تيه.

مختص ددر الفتاوا المص د درية :وليس ل
ألحد اً ددتعمال القرحن لغير ما أنزله الله له ،كقول القائ لمن قَد
لحا لة { :ئت على قد يا موً ددى وقوله عمد الخصد ددومة{ :متى هما الوعد {والله يشد ددهد نهم
لكاذبون  .م ن خر ه مخري االًد ددتخفاف بالقرحن واالًد ددتهزاء به ،كفر صد دداحبه ،وأما ن ًال ا ية
عمد الحكم الما أنزلت له ،أو ما يماًددبه من األحكا  ،تحسددن ،ومن هما الباو ما بيمه الفقهاء من
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األحكا الثابتة بالقياأ ،وما يتكلم تيه المشددايع والوعاظ ،تلو دعي الر لى معصد ل
دية قد ًاو ممها
تقال{ :ما يكون لما أن نعود تيها ال أن يشداء الله بما وكما لو قال عمد همه وحزنه { :نما أشكو
بثي وحزني لى الله ونحو ذلك كان حس د د د ددموا ،ولو قص د د د ددده به التالوة والتمبيه على معموى يخا به
لعلي تي الص ددالة{ :لئن أش ددركت ليحبطن عملك تقال{ :تاص ددبر
ائزا ،مث ما قي
ل
للحا ة ،كان و
ن وعد الله حق تهما ونحوه خ

تيه العلماء.

*تتح الب ددا ا ،البن حجر :ح دددي ددث أبي هريرة ال ددما تي دده ( :ن تي الجم ددة م ددائ ددة د ددة أع ددده ددا الل دده
للمجاهدين) تليس تي ًد د د ددياقه التص د د د دريح بأن العدد الممكو هو ميع د ي الجمة من غير زيادةل ذ
ليس تيه ما يمفيها ،ويؤيد ذلك أن تي حديث أبي ً د ل
دعيد المرتوع( :يقال لص دداح القرحن :اقرأ وا
و ًد كمدا كمدت ًرًد تي الددنيدا تدإن ممزلدك عمدد حخر حي لدة ًقرؤها) وعدد حا القرحن أكثر من ً د د د د د ددتة
ل
حالف ومائتين ،والخل تيما زاد على ذلك من الكسو .
*تتاوى الشبكة اإلًالمية :قراءة القرحن ماعةو لها أ بع صول :
األولى :أن يقرأ واحد والباقون يسد ددتمعون له ،تهمه الص د دو ة مسد ددتحبة ال ًكره بغير خالف ،لقول ابن
مس د د د د د د ل
دعود :ق ددال المبي  :اقرأ علي ،قل ددت :أقرأ علي ددك وعلي ددك أنزل ...ق ددال ابن ًيمي ددة (الفت دداوى
 :)315/5وأما قراءة و ل
ل
خالف ،وهي مس د ددتحبة ،وهي التي
احد والباقون يس د ددتمعون له ،تال يكره بغير
كان الصحابة يفعلونها كأبي موًى وغيره.
الثدانيدة :أن يقرأ قدا م يقطع ،م يعيدد غيره مدا قرأ األول أل د مددا ً د د د د د ددة القرحن ،تهمه الص د د د د د ددو ة
مسد د د ددتحبة باًفا الفقهاء ألن بري كان يدا أ المبي  برمضد د د ددان يعر ك ممهما على ا خر.
قال تي مطال أولي المهى ( :)598/4وأما لو أعاد ما قرأه األول وهكما تال يكره ألن بري كان
يدا أ المبي  القرحن برمضان.
الثدالثددة :أن يقرأ قددا م يقطع ،م يقرأ غيره بمددا بعددد قراءًدده ،تددمهد مهو أهد العلم لى أن ذلددك
مفلح تي الفروع ( :)551/4وكره أصد د د ددحابما
حسد د د ددن ال يكره ،وذه الحمابلة لى الكراهة ،قال ابن ل
قراءة اإلدا ة ،وقال حرو :حسددمة ،وحكاه شدديخما -ابن ًيمية -عن أكثر العلماء .اه د د د د د د د د والرا ح تي
همه الص ددو ة أنها ال ًكره لقول المبي ( :ما ا تمع قو تي ل
بيت من بيو الله ًعالى يتلون كتاو
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الله ،ويتدا ً د ددونه بيمهم )...و ذا اًفق الحمابلة مع الجمهو على اً د ددتحباو الص د ددو ة األولى تال و ه
للكراهة هما ...ذ ال تر بين أن يعيد القا ما قرأ األول ،أو أن يقرأ من حيث ما وق األول.
الرابعة :أن يقرأ الك مجتمعين بصد د د ددو ل و ل
احد .تممه الحمابلة والشد د د دداتعية اًد د د ددتحباو ذلك .قال
شدديع اإلًددال (الفتاوى الكبرى  :)315/5وقراءة اإلدا ة حسددمة عمد أكثر العلماء ،ومن قراءة اإلدا ة
ل ل
معا
قراءًهم مجتمعين بصو واحد ،وللمالكية قوالن تي كراهتها .القول الثاني :كراهة قراءة الجماعة و
بصددو و ل
احد لتضددممها ًر االًددتماع واإلنصددا  ،وللزو ًخليئ بعضددهم على ل
بعض ،وهو المعتمد
عمد الحمفية والمالكية.
*كشدداف القماع( :وكره أصددحابما قراءة اإلدا ة) وقال حرو :حسددمة ،وللمالكية و هان (وهي أن يقرأ
قددا م يقرأ غيره) أا بمددا بعددد قراءًدده ،وأمددا لو أعدداد مددا قرأه األول ،وهكددما ،تال يمبغي الكراهدة ألن
بري كان يدا أ المبي  القرحن تي مض د د د د د ددان (وحكى الش د د د د د دديع عن أكثر العلماء أنها) أا قراءة
احد) .ولو ا تمع القو لقراءةل ل
اإلدا ة (حسد ددمة ،كالقراءة مجتمعين بصد ددو ل و ل
ودعاء وذك لر ،تعمه :وأا
محدث ،ونق ابن ممصو ما أكرهه ذا
شيء أحسن ممه ،كما قالت األنصا  ،وعمه :ال بأأ ،وعمهَ :
ا تمعوا على غير ل
وعد ،ال أن يكثروا ،قال ابن ممصو ل :يعمي يتخموه عاد وة.
*المزهر :ذكر األلفاظ التي و د مثماة :قال ابن السكيت تي كتاو المثمى والمكمى :الملوان :اللي
والمها  ،وهما الجديدان واأل دان والعصران ،ويقال :العصران الغداة والعشي وهما الفتيان والردتان،
والص د ددرعان :الغداة والعش د ددي ،وهما القرًان والبردان واألبردان والكرًان والخفقتان ،والحجران :المه
والفض د ددة ،واألً د ددودان :التمر والماء .واألبيض د ددان اللبن والماء .واألص د ددفران :المه والزعفران ويقال:
الو أ والزعفران ،واألحمران :الش د د د دراو واللحم ويقال :أهلك المسد د د دداء األحمران :المه والزعفران،
واألصد د د د د ددمعان :القل المكي والرأا العاز ويقال :الحاز  ،وقولهم :نما المرء بأص د د د د د ددغريه يعمي قلبه
ولس د د ددانه ،وقولهم :ما يد ا أا رتيه أ ول ،يعمي نس د د ددبه من قب أبيه ونس د د ددبه من قب أمه .والغا ان:
البطن والفري وهمددا األ وت ددان .وقولهم :ذه د مم دده األ يبددان يعمي المو والمكدداح ويقددال :األك د
والمكاح ،واألص د د د د ددرمان :المئ والغراو ألنهما انص د د د د ددرما من الماأ أا انقطعا .األزهران :الش د د د د ددمس
والقمر ،واألقهبان :الفي والجاموأ ،والمس د ددجدان :مس د ددجد مكة ومس د ددجد المديمة ،والحرمان :مكة
والمديمة ،والخاتقان :المشر والمغرو ألن اللي والمها يخفقان تيهما ،والمصران :الكوتة والبصرة
من القريتين عظيم يعمي مكة والطائ ،
وهما العراقان ،وقوله ًعالى{ :وال نزل هما القرحن على
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والراتدددان :د لددة والفرا وقددال هش د د د د د د ددا بن عبددد الملددك أله د العرا  :ائدددان ال يكددمبددان :د لددة
والفرا  .والهجرًان هجرة لى الحبش د ددة وهجرة لى المديمة ،ويقال :نهم لفي األهيمين من الخص د د
وحسد د د ددن الحال ،والمحلتان :الق ذد والرحى ،تإذا قي المحال  ،تهي الق ذد والرحى والدلو والشد د د ددفرة
والقددداحددة والفددأأ ،أا من كددان عمددده هددما ح د حيددث ش د د د د د د دداء ،و ال تال بددد لدده من مجدداو ة المدداأ.
والحاشيتان :ابن المخا وابن اللبون .والصردان :عرقان مكتمفا اللسان ،والصدمتان :انبا الجبين.
والش د د ددأنان :عرقان يمحد ان من الرأأ الحا بين م العيمين ،والقيدان :موض د د ددع القيد من وظيفى يدا
البعير.
*تتح الب ددا ا ،البن حجر :وتهم كثير ممن لقيم دداه من الحمددابل ددة أن مراد ابن القيم نفي ال دددعدداء بع ددد
الصالة مطل وقا ،وليس كملك تإن حاص كالمه أنه نفاه بقيد اًتمرا اًتقبال المصلي القبلة و يراده
بعد السال  ،وأما ذا انتق بو هه أو قَ َّد األذكا المشروعة ،تال يمتمع عمده اإلًيان بالدعاء حي ل
مئم.
*بدائع الفوائد :المكر الحقيقي محله القل ألنه ضددد المسدديان ،والتسددبيح نوع من المكر ،تلو أ لق
ميعا،
المكر والتسبيح لَما تهم ممه ال ذلك ،دون اللفظ باللسان ،والله ًعالى أ اد من عباده األمرين و
وعقد اإلًد ددال ال باقترانهما وا تماعهما ،تصد ددا معمى ا يتينً :د ددبح بك بقلبك
ولم يقب اإليمان َ
ًمبيها على هما المعمى ،حتى ال يخلو المكر
ولس د ددانك ،واذكر بك بقلبك ولس د ددانك ،تأقحم االً د ددم و
والتسددبيح من اللفظ باللسددان ألن ذكر القل متعلقه المسددمى المدلول عليه باالًددم ،دون ما ً دواه،
والمكر باللس د د د د ددان متعلقه اللفظ مع مدلوله ألن اللفظ ال يراد لمفس د د د د دده ،تال يتوهم أحد أن اللفظ هو
المسبَّح دون ما يدل عليه من المعمى ،وعبَّر لي شيخما أبو العباأ ابن ًيمية قدأ الله وحه عن هما
المعمى بعبا ةل ل
متكلما به ،وكما ً ددبح اً ددم بك،
لطيفة و يزةل ،تقال :المعمى ً ددبح نا وقا باً ددم بك
و
المعمى ًد د د ددبح بك ذاكرا اًد د د ددمه ،وهمه الفائدة ًسد د د دداوا حلةو ،لكن لمن يعرف قد ها ،تالحمد لله
الممان بفضله ،ونسأله ًما نعمته.

 :باو ه ًمبش قبو مش د ددركي الجاهلية ويتخم مكانها مس د ددا د؟ وما يكره
*تتح البا ا ،البن
أنس بن مددالددك يص د د د د د ددلي عمددد قب لر ،تقددال :القبر القبر ،ولم يددأمره
من الص د د د د د ددالة تي القبو  ،و أى عمر َ
َّ
ين َغلَبوا َعلَى أ ذَمره ذم لَمَدتَّخ َم َّن
باإلعادة ...وقد دل القران على مث ما دل عليه هما الحديث( :قَ َال الم َ
َعلَذيه ذم َم ذسج ودا) تجع اًخاذ القبو على المسا د من تع أه الغلبة على األمو  ،وذلك يشعر بأن
مس ددتمده القهر والغلبة واًباع الهوى ،وأنه ليس من تع أه العلم والفضد د المتبعين لما أنزل الله على
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ً ددله من الهدى ...وأما ما ذكره البخا ا ،أن عمر لم يأمر أن وسد دا باإلعادة .تقد اختل تي الصد دالة
تي المقبرة :ه د ًج د عددادًهددا ،أ ال؟ وأكثر العلمدداء على أندده ال ًج د اإلعددادة بددملددك ،وهو قول
مالك ،والشد د دداتعي ،وأحمد تي و ل
ل
اية عمه .والمشد د ددهو عن أحمد الما عليه عامة أصد د ددحابه :أن عليه
اإلعادة ال ًكاو المهي تي الصددالة تيها .وهو قول أه الظاهر -أو بعضددهم ،-و علوا المهي هاهما
لمعموى يخت بالصد ددالة من هة مكانها ،تهو كالمهي عن الصد ددالة المخت بها لزمانها ،وكالصد ددالة
تي أوقدا المهي ،وكدالص د د د د د د ديدا الممهي عمده أل د زممده المخت بده كص د د د د د د ديدا العيدين .حتى أن من
أص د ددحابما من قال :متى قلما :المهي عن الص د ددالة تي المقبرة واألعطان ونحوها للتحريم ،تال يمبغي أن
يكون تي بطالن الص د د د د د ددالة تيهدا خالف عن أحمدد ،و نمدا الخالف عمده تي عد البطالن مبمي على
القول ب ددأن دده مكروه كراه ددة ًمزي دده .وأكثر العلم دداء على أن الكراه ددة تي ذل ددك كراه ددة ًمزي د لده ...واختل
أصد د د ددحابما تي علة المهي ،تممهم من قال :هو مظمة المجاً د د د ددة ،وممهم من قال :هو ًعبد ال يعق ...
وأنكر حخرون التعلي بالمجاً ددة ،بماءو على ها ة ًراو المقابر باالًد ددتحالة ،وعللوا :بان الصد ددالة تي
المقبرة و لى القبو  ،نما نهي عمه ً د دددا لم يعة الش د ددر تإن أص د د الش د ددر وعبادة األو ان كانت من
ًعظيم القبو .
ماعا ،وقال :ولما صددا
*كشدداف القماع :قال الشدديع التشددبه بالكفا ممهي عمه
و
أو الز قاء من شعا هم ،حر لبسها.

العمامة الصددفراء

حالال
ضدا أال ًرى أن العمامة الز قاء والصفراء ،كان لبسهما لما و
*ًشدبيه الخسديس بأه الخميس :وأي و
قب اليو ؟ وتي عا ًبع مئة ،تلما ألزمهم السلطان الملك الماصر ،حرمت عليما
*تتح البا ا ،البن حجر :و نما يصددلح االًددتدالل بقصددة اليهود تي الوقت الما ًكون الطيالسددة من
داخال تي عمو المباح ،وقد ذكره ابن عبد الس ددال
ش ددعا هم ،وقد ا ًفع ذلك تي همه األزممة تص ددا
و
تي أمثلة البدعة المباحة ،وقد يصير من شعائر قول تيصير ًركه من اإلخالل بالمروءة.
*ًددمن الترمما :عن ابن عمر قال :قال ًددول الله  ( :ال ة على كثبان المسددك يو القيامة :عبد
قوما وهم به اض د د ددون ،و يمادا بالصد د د ددلوا الخمس تي ك
أدى حق الله وحق مواليه ،و أ و
يو وليلة) قال أبو عيسددى :هما حديث حسددن غري ال نعرته ال من حديث ًددفيان الثو ا عن أبي
اليقظان .وقال األلباني :ضعي .
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*مجموع الفتداوى :وأمدا الدمى أقولده ا ن واكتبه و ن كمت لم أكتبه تيما ًقد من أ وبتي و نما أقوله
تي كثي لر من المجالس :أن ميع ما تي القرحن من حيا الص ددفا تليس عن الص ددحابة اختالف تي
ًأويلها ،وقد العت التفاً ددير الممقولة عن الص ددحابة وما ووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما
ش دداء الله من الكت الكبا والص ددغا أكثر من مائة ًفس ددير= تلم أ د لى ً دداعتي همه عن أح لد من
الص د د د ددحابة أنه ًأول ش د د د دديئوا من حيا الص د د د ددفا أو أحاديث الص د د د ددفا بخالف مقتض د د د دداها المفهو
المعروف ،ب عمهم من ًقرير ذلك وًثبيته وبيان أن ذلك من ص د د ددفا الله ما يخال كال المتأولين
مدا ال يحص د د د د د د ديده ال اللده ،وكدملك تيما يمكرونه ح رين وذاكرين عمهم ش د د د د د د ديء كثير ،وًما هما أني لم
أ دهم ًمازعوا ال تي مث قوله ًعالى{ :يو يكشد د د د د عن ً د د د ددا تروا عن ابن عباأ و ائفة أن
المراد به الشدة .وعن أبى ل
ًعيد و ائفة أنهم عدوها تي الصفا للحديث المى واه أبو ًعيد تي
الصد ددحيحين ،وال ي أن ظاهر القرحن ال يدل على أن همه من الصد ددفا تإنه قال{ :يو يكش د د
عن ًددا نكرة تي اإل با لم يضددفها لى الله ولم يق  :عن ًدداقه ،تمع عد التعري باإلضدداتة ال
يظهر أنه من الصد ددفا ال بدلي ل حخر ،ومث هما ليس بتأوي ل  ،نما التأوي صد ددرف ا ية عن مدلولها
ومفهومها ومعماها المعروف.
*ً د د د د ددير أعال المبالء :لق بن حبي ل العمزا ،بص د د د د ددرا زاهد كبير ،من العلماء العاملين .وكان يَّ
ل
أحدا أحسد د ددن صد د ددوًوا ممه .وكان ممن
الصد د ددو بالقرحن ،برا بوالديه .وا عن
اووأ ،قال :ما أيت و
يخشد د ددى الله ًعالى .عن بكر المزني ،قال :لما كانت تتمة ابن األشد د ددعث قال لق بن حبي ل  :اًقوها
بدالتقوى .تقيد لده :ص د د د د د د د لما التقوى ،تقال :العم بطاعة الله ،على نول من الله ،اء واو الله،
وًر معاصي الله ،على نول من الله ،مخاتة عماو الله .قلت :أبدع وأو ز ،تال ًقوى ال بعم  ،وال
عمد ال بترلو من العلم واالًبداع .وال يمفع ذلك ال باإلخال لله ،ال ليقال :تالن ًا للمعاص د د د د د ددي
بمو الفقه ،ذ المعاص د د د د د ددي يفتقر ا تمابها لى معرتتها ،ويكون التر خوتوا من الله ،ال ليمدح بتركها،
تمن دوا على همه الوص د د د د ددية تقد تاز .قال أبو حاًم :لق صد د د د د دددو  ،يرى اإل اء .قال ابن عييمة:
ً د د د د د ددمعددت عبددد الكريم يقول :ك دان لق ال يركع ذا اتتتح البقرة ،حتى يبلغ العمكبو وكددان يقول:
أشد ددتهي أن أقو حتى يشد ددتكي صد ددلبي .كان يقول تي دعائه :اللهم ني أًد ددألك علم الخائفين ممك،
وخوف العالمين بك ،ويقين المتوكلين عليك ،وًوك الموقمين بك ،و نابة المخبتين ليك.
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دمدا
* ريق الهجرًين :التعبد باًد د ددمه الظاهر يجمع القل على المعبود ،ويجع له با يقصد د ددده وصد د د و
وملجا يلجأ ليه ،تإذا اً د د د د د ددتقر ذلك تي قلبه وعرف به باً د د د د د ددمه الظاهر
يص د د د د د ددمد ليه تي حوائجه ،و
اً د د د ددتقامت له عبوديته ،وص د د د ددا له معق وموئ يلجأ ليه ويهرو ليه ويفر ك وقت ليه ،وأما ًعبده
باً د د ددمه البا ن تأمر يض د د دديق نطا التعبير عن حقيقته ...وباو همه المعرتة والتعبد هو معرتة حا ة
الرو ًددبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم كلها تي قبضددته ،وأن السددموا السددبع واأل ضددين السددبع تي
ل
كخردلة تي يد العبد ،قال ًعالى{ :و ذ قلما لك ن بك أحاط بالماأ وقال{ :والله من و حئهم
يده
محيئ ولهما يقرن ًددبحانه بين همين االًددمين الدالين على همين المعميين ،اًددم العلو الدال على
أنه الظاهر ،وأنه ال ش د د د دديء توقَه ،واًد د د د ددم العظمة الدال على اإلحا ة ،وأنه ال شد د د د دديء دونه ،كما قال
ًعالى{ :وهو العلي العظيم وقال ًعالى{ :وهو العلي الكبير وقال{ :ولله المشر والمغرو تأيمما
ًولوا تثم و ه الله ن الله واًع عليم وهو ًبا وًعالى كما أنه العالي على خلقه بماًه ،تليس توقه
ش دديء ،تهو البا ن بماًه تليس دونه ش دديء ،ب ظهر على ك ش د ل
ديء ،تكان توقه ،وبطن تكان أقرو
ل
لى ك ش ل
شيء تي قبضته ،وليس
ديء من نفسده ،وهو محيئ به حيث ال يحيئ الشديء بمفسه ،وك
شد د دديء تي قبضد د ددة نفسد د دده ،تهما قرو اإلحا ة العامة ،وأما القرو الممكو تي القرحن والسد د ددمة ،تقرو
خا من عابديه وًددائليه وداعيه ،وهو من مرة التعبد باًددمه البا ن ،قال الله ًعالى{ :و ذا ًددألك
عبادا عمي تإني قري أ ي دعوة الداع ذا دعان تهما قربه من داعيه ،وقال ًعالى { :ن حمت
الله قري من المحسد د د د د ددمين تمكر الخبر ،وهو{ :قري عن لفظ الرحمة ،وهي مؤنثة يمانوا بقربه
ًعالى من المحسددمين ،تكأنه قال :ن الله برحمته قري من المحسددمين ،وتي الصددحيح عن المبي 
قال أقرو ما يكون العبد من به وهو ًا د.
*تتح البا ا البن حجر :اًد د ددتشد د ددك الجمع بين همه القصد د ددة وبين حديث أبي هريرة ( :ن ش د د دديطانوا
علي البا حة ...ولوال دعوة أخي ً د د د د ددليمان ألص د د د د ددبح مربو وا) وًقرير اإلشد د د د د ددكال أنه امتمع من
ًفلَّت َّ
مسد د د دداكه من أ دعوة ً د د د ددليمان حيث قال{ :وه لي ملكا ال يمبغي ألحد من بعدا قال الله
ًعالى {تس ددخرنا له الريح م قال{ :والش دديا ين وتي حديث الباو أن أبا هريرة أمس ددك الش دديطان
هم المبي
الما حه ،وأ اد حمله لى المبي  ،والجواو أنه يحتم أن يكون المراد بالشد دديطان الما َّ
 أن يو قه هو أأ الش دديا ين الما يلز من التمكن ممه التمكن ممهم ،تيض دداهي ل
حيمئم ما حص د
لسد د د ددليمان من ًسد د د ددخير الشد د د دديا ين تيما يريد والتو ق ممهم ،والمراد بالشد د د دديطان تي حديث الباو ما
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ش د دديطانه بخص د ددوص د دده أو حخر تي الجملة ألنه يلز من ًمكمه ممه اًباع غيره من الش د دديا ين تي ذلك
هم المبي  بربطه َّ
ًبدى له تي صفته التي خلق عليها ،وكملك كانوا تي
التمكن ،أو الشيطان الما َّ
خدددمددة ً د د د د د ددليمددان على هيئتهم ،وأمددا الددما ًبدددى ألبي هريرة تي حددديددث البدداو ،تكددان على هيئددة
ا دميين ،تلم يكن تي مساكه مضاهاة لملك ًليمان.
*ًددير أعال المبالء :حا أبو الغصددن ،صدداح المواد  ،د ين بن ابت ،اليربوعي ،البصددرا .وقي :
هما حخر .أما أحمد الشيرازا ،تمكر تي األلقاو أنه حا ،م وى عن مكي بن براهيم قال :أيت
حدا الدما يقدال تيده :مكدموو عليده ،وكدان تتوى ظري وفدا ،وكدان لده يران مخمثون يمدازحونده ،ويزيددون
عليه .قال عباد بن صددهي ل  :حد ما أبو الغصددن حا وما أيت أعق ممه ،قال كاًبه :لعله كان يمزح
أيا الشددبيبة ،تلما شددان ،أقب على شددأنه ،وأخم عمه المحد ون .وقد قي  :ن حا المتما ن أصدغر
من د ين ألن عثمان بن أبي شيبة لحق حا ،تالله أعلم.
* ريق الهجرًين :وقدد ذكرنا تي كتاو الكلم الطي والعم الص د د د د د ددالح من توائد المكر قريبوا من مائة
تائدة ًتعلق بالمكر ،ك تائدة ممها ال نظير لها ،وهو كتاو عظيم المفع دا.
*مدا ي الس ددالكين :وقد ذكرنا تي المكر نحو مائة تائدة تي كتابما الواب الص ددي و اتع الكلم الطي
وذكرنا هما أًرا المكر ،وعظم نفعه ،و ي مرًه ،وذكرنا تيه :أن المكر ال ة أنو لاع :ذكر األًماء
والص د د ددفا ومعانيها والثماء على الله بها وًوحيد الله بها ،وذكر األمر والمهي والحالل والحرا  ،وذكر
ض د د دا :ذكر يتوا أ عليه القل واللس د د ددان ،وهو
ا الء والمعماء واإلحس د د ددان واأليادا .وأنه ال ة أنواع أي و
أعالها ،وذكر بالقل وحده ،وهو تي الد ة الثانية ،وذكر باللسان المجرد وهو تي الد ة الثالثة.
*مجموع الفتاوى :قوله( :من ذكرني تي نفسده ذكرًه تي نفسدي) ليس المراد أنه ال يتكلم به بلسدانه،
ب المراد أنه ذكر الله بلسانه.
مجموع الفتاوى :قوله{ :واذكر بك تي نفسك وقوله تيما وى عن به( :من ذكرني تي نفسه)...
يدخ تيه ذكره باللسددان تي نفسدده تإنه عله قسدديم المكر تي المأل ،وهو نظير قوله{ :ودون الجهر
من القول والدلي على ذلك أنه قال{ :بالغدو وا ص د د د د ددال ومعلو أن ذكر الله المش د د د د ددروع بالغدو
وا ص د ددال تي الص د ددالة وخا ي الص د ددالة هو باللس د ددان مع القل  ،مث ص د ددالًي الفجر والعص د ددر والمكر
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المش د ددروع عق الص د ددالًين ،وما أمر به المبي  وعلمه وتعله من األذكا واألدعية المأ و ة من عم
اليو والليلة المشروعة.
*مجموع الفتاوى :قولهً{ :علم ما تي نفسددي وقوله{ :كت بكم على نفسدده الرحمة {ويحمكم
الله نفس د د دده وتى الحديث...( :و ض د د ددا نفس د د دده) (ذكرًه تي نفس د د ددي )..المراد تيها بلفظ المفس عمد
مهو العلماء :الله نفسده التي هي ذاًه المتصدفة بصفاًه ،ليس المراد بها ذاًوا ممفكةو عن الصفا ،
وال المراد بهدا ص د د د د د د دفدة للما  ،و ائفة من الماأ يجعلونها من باو الص د د د د د ددفا كما يظن ائفة أنها
الما المجردة عن الصفا  ،وكال القولين خطأ.
*تتح البدا ا :بداو تض د د د د د د د ذكر اللده .المراد بدالدمكر همدا اإلًيان باأللفاظ التي و د الترغي تي قولها
واإلكثا ممها ،مث  :الباقيا الصددالحا وما يلتحق بها من الحوقلة والبسددملة والحس دبلة واالًددتغفا
ضد د د د د دا ويراد به المواظبة على العم بما
ونحو ذلك ،والدعاء بخيرا الدنيا وا خرة ،ويطلق ذكر الله أي و
أو به أو ندو ليه ،كتالوة القرحن وقراءة الحديث ومدا ًددة العلم والتمف بالصددالة .م المكر يقع ًا وة
باللسدان ويؤ ر عليه الما ق ،وال يشدترط اًدتحضا ه لمعماه ،ولكن يشترط أن ال يقصد به غير معماه،
و ن انضاف لى المطق المكر بالقل  ،تهو أكم  ،تإن انضاف لى ذلك اًتحضا معمى المكر وما
كماال ،تإن وقع ذلك تي عم ل صالح مما
اشدتم عليه من ًعظيم الله ًعالى ونفي المقائ عمه ازداد و
تر من صدالةل أو ل
هاد أو غيرهما ازداد كم واال ،تإن صددحح التو ه وأخل لله ًعالى تي ذلك تهو
أبلغ الكمال.
*ني األو ا  :واألص د د د د د د د تي حق من نوى قامة أكثر من أ بعة أيا هو التما  ،و ال لز أن يقص د د د د د ددر
الصالة من نوى قامة ًمين متعددة وال قائ به.
*معجم المماهي اللفظية :الله ًد ددبحانه يوص د د بص د ددفا الكمال ،وال يقال :يمعت للمفا قة اللغوية
ص د د د دا بعض د د د د لو كاألعو  ،واألعري ،تإنهما يخص د د د ددان
بين الوص د د د د والمعت :وهي أن المعت ما كان خا و

موضددعين من الجسددد ،والصددفة للعمو  ،كالعظيم والكريم ،ومن م قال ماعة :الله ًعالى يوص د وال
يمعت.
*مجموع الفتاوى :من المستقر تي أذهان المسلمين ،أن و ة الرً وخلفاء األنبياء ،هم المين قاموا
ودعوة لى الله والرًدول ،تهؤالء أًباع الرًول حقا ،وهم بممزلة الطائفة الطيبة من
علما و
بالدين و
وعمال و
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كت ،تقبلت الماء ،تأنبتت الكأل والعشد د د الكثير ،تزكت تي نفس د ددها وزكى الماأ بها،
األ التي ز ذ
وهؤالء هم المين معوا بين البص د د د د د دديرة تي الدين والقوة على الدعوة ،ولملك كانوا و ة األنبياء المين
قال الله ًعالى تيهم{ :واذكر عبادنا براهيم و ًددحق ويعقوو أولى األيدا واألبصددا تاأليدا القوة
تي أمر الله ،واألبص د د د ددا  :البص د د د ددائر تي دين الله ،تبالبص د د د ددائر يد الحق ويعرف ،وبالقوة يتمكن من
ًبليغدده وًمفيددمه والدددعوة ليدده ،تهددمه الطبقددة كددان لهددا قوة الحفظ والفهم والفقدده تي الدددين ...والطبقددة
الثانية :هي التي حفظت المصد د د د ددو  ،تكان همها حفظها وضد د د د ددبطها ،تو دها الماأ وًلقوها بالقبول
واً د د د د ددتمبطوا ممها واً د د د د ددتخر وا كموزها واًجروا تيها وبم وها تي أ ل ل
قابلة للزع والمبا  ،و ووها ك
ل
أناأ مش دربهم ،وهؤالء المين قال تيهم المبي ( :نضددر الله امرءوا ًددمع مقالتي
بحسددبه ،قد علم ك
تقه وليس بفقيه ،و و حام ل ل
توعداهدا م أداهدا كما ً د د د د د ددمعها ،ترو حام ل
تقه لى من هو أتقه ممه)
وهددما عبددداللدده بن عبدداأ حبر األمددة وًر مددان القرحن ،مقدددا مددا ً د د د د د ددمعدده من المبي  ال يبلغ نحو
العشد د درين حديثوا ،الما يقول تيه ً :د ددمعت و أيت ،وً د ددمع الكثير من الص د ددحابة ،وبو له تي تهمه
وتقها ،قال أبو محمد بن حز  :و معت تتواه تي ًبعة أًفا ل
علما و
واالًتمباط ممه ،حتى مأل الدنيا و
كبا ل  ،وهي بحسد د ما بلغ امعها ،و ال تعلم ابن ل
عباأ كالبحر وتقهه واً ددتمبا ه وتهمه تي القرحن
بالموضددع الما تا به الماأ ،وقد ًددمعوا ما ًددمع ،وحفظوا القرحن كما حفظه ،ولكن أ ض دده كانت
زوي كري لم ،وذلك تض د د الله
من أ ي األ اضد ددي وأقبلها للزع ،تبم تيها المصد ددو  ،تأنبتت من ك ل
يؤًيه من يشاء ،والله ذو الفض العظيم ،وأين ًقع تتاوا ابن ل
عباأ وًفسيره واًتمبا ه من تتاوا أبي
هريرة وًفسيره ،وأبو هريرة أحفظ ممه ،ب هو حاتظ األمة على اإل ال  ،يؤدا الحديث كما ًمعه،
ويد ًه باللي د وًا ،تكانت همته مصروتة لى الحفظ وًبليغ ما حفظه كما ًمعه ،وهمة ابن ل
عباأ
مصروتة لى التفقه واالًتمباط وًفجير المصو وشق األنها ممها ،واًتخراي كموزها ،وهكما و تهم
من بعدهم اعتمدوا تي ديمهم على اًتمباط المصو .
صباحا ومساءو أخاف أن أتتن
*الفروع ،البن مفلح :قال أحمد تي واية المروذا :أنا أًممى المو
و
تي الدنيا.
*الصدا المسلول :و نظير هما ما حد ماه أعداد من المسلمين العدول أه الفقه والخبرة عما ربوه
مرا متعددة تي حص ددر الحص ددون والمدائن التي بالسد دواح الش ددامية لما حص ددر المس ددلمون تيها بمي
األصدفر تي زمانما ،قالوا :كما نحن نحصدر الحصدن أو المديمة الشدهر أو أكثر من الشددهر ،وهو ممتمع
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ًعر أهله لس ًول الله  والوقيعة تي عرضه ،تعجلما تتحه وًيسر،
عليما حتى نكاد نيأأ ،ذ َّ
يوما أو يومين ،أو نحو ذلك ،م يفتح المكان عموة ،ويكون تيهم ملحمة عظيمة،
ولم يكد يتأخر ال و
قالوا :حتى ن كما لمتباش ددر بتعجي الفتح ذا ًد ددمعماهم يقعون تيه ،مع امتالء القلوو غيظوا بما قالوه
تيه .وهكما حد مي بعض أصحابما الثقا أن المسلمين من أه الغرو حالهم مع المصا ى كملك.
*ابن عثيمين :المغفرة :محو ح ا المنوو وًد د د د ددترها ،واإلنسد د د د ددان محتاي لى ًد د د د ددتر ذنوبه حيا وميتوا.
كثيرا ألن بالمغفرة المجاة من
(وا حمه) أا :بحص د د د ددول المطلوو .ولهما يجمع بين المغفرة والرحمة و
المرهوو ،وبالرحمة حص د ددول المطلوو( .وعاته واع عمه) عاته مما قد يص د دديبه من الس د ددوء كعماو
مثال( .واع عمدده) ًجدداوز عمدده مددا ترط تيدده من الوا د تي حددال حيدداًدده .تددالعفو :التسد د د د د د ددامح
القبر و
والتجدداوز عن مخددالفددة األوامر .والمعدداتدداة :الس د د د د د ددالمددة من ح ددا المحر  .والمغفرة :محو ح ددا الددمنوو
بالمخالفة.
أيضا خالف المسا،ء قال
*المصدباح الممير :الصدبح الفجر والصدباح مثله ،وهو أول المها  ،والصدباح و
ابن الجواليقي :الص د ددباح عمد العرو من نصد د د اللي ا خر لى الزوال ،م المس د دداء لى حخر نصد د د
اللي األول ،هكما وا عن عل .
*ًهمي اللغة :وقال الليث :المساء بعد الظهر لى صالة المغرو.
*الفروع :ومن لَّق تي قلبدده لم يقع .نقد ابن هددانئ ذا لق تي نفسد د د د د د دده ال يلزمدده مددا لم يلفظ بده أو
يحر لسدانه ،وظاهره ولو لم يسمعه ويتو ه كقراءة صالةل .وتي الكشاف :يعمي أنه ال يقع القه ذا
حر لسانه به ال ذا كان بحيث يسمع نفسه لو ال المانع.
*الموً د د د ددوعة الفقهية الكويتية :ال يعتد بش د د د د ل
ديء مما ً الش د د د دا ع األ ر على اإلًيان به من األذكا
الوا بة أو المسدتحبة تي الصالة وغيرها حتى يتلفظ به الماكر ويسمع نفسه ذا كان صحيح السمع،
وذلك ألن قول المبي  تي أكثر من مماً د د ل
دبة بأن من قال كما كان له من األ ر كما ال يحصد د د له

ذلك األ ر ال بما يصد ددد عليه معمى القول ،وهو ال يكون ال بالتلفظ باللسد ددان .وال يحص د د ذلك
عمد الجمهو بمجرد ًحريك اللسددان بغير صددو ل أصد ودال ب ال بد من صددو ل  ،وأقله أن يسددمع نفسده.
وتي الحديث القدً د ددي «أنا مع عبدا ذا هو ذكرني وًحركت ش د ددفتاه» .وقال الشد د دوكاني :لم يرد ما
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يدل على اشدتراط أن يسمع نفسه ب يصد عليه أنه قول بمجرد التلفظ وهو ًحريك اللسان و ن لم
يسمع نفسه.
 :وأدنى الجهر :أن يسد د ددمع من يليه ،هما قول أصد د ددحابما والشد د دداتعية وغيرهم.
*تتح البا ا البن
وعن ابن مسد ددعود قال :من أًد ددمع أذنيه تلم يخاتت ،وهو يدل على أدنى الجهر :أن يسد ددمع نفسد دده.
و وا عمه أنه قال :لم يخاتت من أًمع أذنيه.
*أ ش ددي ملتقى أه الحديث :قال تي اللس ددان :الكال  :القول ،وقال :القول :الكال على الترًي ،
لفظ قددال بدده اللسد د د د د د ددان .وتي القدداموأ :القول :الكال  ،أو كد ل
وهو عمددد المحقق :كد ُّ ل
لفظ َمد َم َل بده
اللس د ددان .ومعمى (ممل) عمد الفيروزحبادا نفس د د ده يقا و معمى الخروي والبمل ،قال :وَم َم َل بس د د دره...
ت ...تأنت ًرى أن معمى القول والكال عمدهم :هو خراي
وم َملَت نفس د ده بالش دديء ًَ :د د َم َح ذ
أتش دداهَ ،
صو َ .
اللسان شيئوا ،ولم يشترط أه اللغة له ال َّ

* عال الموقعين :ذا اً د ددتحل على ش د د ل
ديء تأح أن يحل وال يحمث ،تالحيلة أن يحر لس د ددانه
بقول ن شداء الله ،وه يشددترط أن يسدمعها نفسدده؟ تقي  :ال بد أن يسدمع نفسدده ،وقال شديخما :هما
متكلما و ن لم يس د د د ددمع نفس د د د دده وهكما حكم األقوال
ال دلي عليه ،ب متى حر لس د د د ددانه بملك كان
و
الوا بة والقراءة الوا بة ،قلت وكان بعض السل يطبق شفتيه ويحر لسانه بال له ال الله ذاكرا و ن
لم يسمع نفسه تإنه الحظ للشفتين تي حروف همه الكلمة ب كلها حلقية لسانية تيمكن الماكر أن
يحر لسانه بها وال يسمع نفسه وال أحدا من الماأ وال ًراه العين يتكلم وهكما التكلم بقول ن شاء
الله يمكن مع با الفم تال يسددمعه أحد وال يراه و ن أ بق أًددمانه وتتح شددفتيه أدنى شدديء ًددمعته
أذناه بجملته.
*تتح البا ا ،البن

 :وتي همه األحاديث :دلي على أن قراءة الس د د د د ددر ًكون بتحريك اللس د د د د ددان

والش د د ددفتين وبملك يتحر ش د د ددعر اللحية ،وهما القد البد ممه تي القراءة والمكر وغيرهما من الكال .
تأما ًدماع نفسده تاشدتر ه الشداتعي وبعض الحمفية وكثير من أصدحابما .وقال الثو ا :ال يشترط ،ب
قال أبو داود :قي ألحمد :كم يرتع ص د د د د ددوًه بالقراءة؟
يكفي ًص د د د د ددوير الحروف ،وظاهر كال أحمدَ .
قال ابن مسعود :من أًمع أذنية تلم يخاتت .تهما يدل على أن ًماع األذنين هر ،تيكون
تقالَ :
َ
قال ابن أبي موًد ددى من أصد ددحابما :القراءة التي يسد ددرها تي الصد ددالة يتحر اللسد ددان
السد ددر دونه .وكما َ
والشفتان بالتكلم بالقرحن ،تأما الجهر تيسمع نفسه ومن يليه.
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*تتح البا ا البن حجر :اً د د د ددتش د د د ددك هما المهي مع األمر بكي الطعا وًرًي البركة على ذلك تي
حدددي دث المقدددا بن معدددا كرو بلفظ( :كيلوا عددامكم يبددا لكم تيدده) وأ ي د بددأن الكي د عمددد
المبدايعدة مطلوو من أ ًعلق حق المتبايعين ،تلهما القص د د د د د ددد يمدو ،وأما الكي عمد اإلنفا تقد
يبعث عليه الشددح ،تلملك كره ،ويؤيده ما أخر ه مس ددلم عن ابر أن ال أًى المبي  يس ددتطعمه،
يأك ممه وامرأًه وضد د دديفهما حتى كاله ،تأًى المبي 

تأ عمه شد د ددطر وًد د ددق شد د ددعير ،تما زال الر
تقدال( :لو لم ًكله ألكلتم ممه ولقا لكم) قال القر بي ً :د د د د د ددب تع المماء من ذلك عمد العص د د د د د ددر
والكيد  -واللدده أعلم -االلتفدا بعين الحر مع معدايمددة د ا نعم اللدده ومواهد كرامدداًده وكثرة بركداًدده،
والغفلة عن الش د د د د ددكر عليها والثقة بالما وهبها والمي لى األً د د د د ددباو المعتادة عمد مش د د د د دداهدة خر
العادة .ويس د د د ددتفاد ممه أن من ز ش د د د دديئا أو أكر بكرامة أو لط به تي أمر ما تالمتعين عليه مواالة
ًغييرا.
الشكر و ؤية الممة لله ًعالى ،وال يحدث تي ًلك الحالة و

*لسد د د د ددان الميزان :محمد بن عبد الله الضد د د د ددبي الميسد د د د ددابو ا الحاكم أبو عبد الله الحاتظ صد د د د دداح
التصداني ما صددو  ،ولكمه يصدحح تي مستدكه أحاديث ًاقطة تيكثر من ذلك ،تما أد ا ه
خفيت عليه؟ تما هو ممن يجه ذلك ،و ن علم تهو خيانة عظيمة ،م هو ش د د دديعي مش د د ددهو بملك
من غير ًعر ل للش دديخين ،وقد قال أبو اهر ً :ددألت أبا ً ددماعي عبد الله األنص ددا ا عن الحاكم
أبي عبد الله ،تقال :ما تي الحديث اتض د د د د د ددي خبيث .قلت :ن الله يح اإلنص د د د د د دداف ما الر
براتض ددي ،ب ش دديعي تقئ ،ومن ش ددقاش ددقه قوله :ا تمعت األمة على أن القتبي كماو ،وقوله :تي أن
المصدطفى ولد مسدرووا مختونوا قد ًواًر هما ،وقوله أن َعليا وصي .تأما صدقه تي نفسه ومعرتته بهما
ذكرا
خطرا وأكبر و
الش د ددأن تأمر مجمع عليه ،ما ً د ددمة خمس وأ بع مائة .والحاكم أ قد وا وأعظم و
من أن يمكر تي الض د د ددعفاء ،لكن قي تي االعتما عمه :نه عمد ًص د د ددميفه للمس د د ددتد كان تي أواخر
عمره ،وذكر بعض د د ددهم أنه حصد د د د له ًغير وغفلة تي حخر عمره ،ويدل على ذلك أنه ذكر ماعة تي
كتاو الضد د ددعفاء له ،وقطع بتر الرواية عمهم وممع من االحتجاي بهم م أخري أحاديث بعضد د ددهم تي
مس د د د ددتدكه وص د د د ددححها ،من ذلك أنه أخري حديثوا لعبد الرحمن بن زيد بن أً د د د ددلم وكان قد ذكره تي
الضد ددعفاء ،تقال :نه وى عن أبيه أحاديث موضد ددوعة ال ًخفى على من ًأملها من أه الصد ددمعة ،أن
الحم د تيه ددا علي دده ،وق ددال تي حخر الكت دداو :تهؤالء ال ددمين ذكرًهم تي ه ددما الكت دداو ب ددت عم دددا
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ًقليدا ،والما اختا لطال العلم أن ال يكت
صدددقهم ألنمي ال اًددتح الجرح ال مبيموا ،وال أ يزه و
أصال.
حديث هؤالء و
*تتح المغيث( :وكالمس ددتد ) (على ًس دداه ) يقال :ن الس ددب تي ذلك أنه ص ددمفه تي أواخر عمره
وقد حصلت له غفلة وًغير ،أو أنه لم يتيسر له ًحريره وًمقيحه ،ويدل له أن ًساهله تي قد الخمس
األول ممه قلي بالمسبة لباقيه تإنه و د عمده لى هما انتهى مالء الحاكم .وقول أبي ًعد الماليمي:
نده دالعده بتمدامده تلم ير تيده حدديثودا على ش د د د د د ددر هما ،غير مرض د د د د د د لدي ،نعم هو معروف عمد أه العلم
بالتساه تي التصحيح والمشاهدة ًدل عليه.
*قال الس ددمدا تي حاش دديته على البخا ا يرحمهما الله :اعلم أن ًرا م الص ددحيح على قس ددمين/4 :
قس ددم يمكره أل االً ددتدالل بحديث الباو عليه /2 .وقس ددم يمكره ليجع كالش ددرح لحديث الباو
ويبين بدده مجمد حددديددث البدداو .مثد أن يكون حددديددث البدداو مطلق قددد علم ًقييددده بددأحدداديددث أخر
تيأًي بالتر مة مقيدة ،ال ليستدل عليها بالحديث المطلق ،ب ليبين أن مجم الحديث هو المقيد،
تصد ددا التر مة كالشد ددرح للحديث .والش د دراح علوا األحاديث كلها دالئ لما تي التر مة تأشد ددك
ض دا
عليهم األمر تي مواضددع ،ولو علوا بعض الترا م كالشددرح خلص دوا عن اإلشددكال تي مواضددع ،وأي و
كثيرا ما يمكر بعد التر مة ح ا ا ألدنى خاص د د د د د د ل
دية بالباو ،وكثير من الشد د د د د د دراح يرونها دالئ للتر مة،
و
و
تيأًون بتكلفا ل با دةل لتص ددحيح االً ددتدالل بها على التر مة ،تإن عجزوا عن و ه االً ددتدالل عدوه
ض د دا على ص د دداح الص د ددحيح ،واالعترا تي الحقيقة متو ه عليهم حيث لم يفهموا المقص د ددود،
اعترا و
كثيرا ما يكون ظاهر التر مة معمى تيحملون التر مة عليه ،والحديث ال يواتقه تيعدون ذلك
وأي و
ض د د د دا و
قطعا ،وقد يكون معمى التر مة ما
ير وادا على صد دداح الصد ددحيح مع أنه قصد ددد معموى يواتقه الحديث و
ل
ض د دا ،وأنت
تكثيرا ما يغفلون عمه ويعدونه اعترا و
تهموا ،لكن ًطبيق الحديث يحتاي لى تض د د ًدقيق ،و
ذا حفظت و اعيت ما ذكرنا لك يسه عليك مواضع عديدة مما صعبت عليهم.

 :ه يشرع للمؤذن نفسه أن يجي نفسه بين كلما االذان؟ ذكر أصحابما
*تتح البا ا البن
أنه يش ددرع له ذلك .و وا عن اإلما أحمد أنه كان ذا أذن يفع ذلك .واً ددتدلوا بعمو ( ذا ً ددمعتم
المؤذن تقولوا كما يقول) والمؤذن يس د ددمع نفس د دده ،تيكون مأمووا باإل ابة .وقاً د ددوه على ًأمين اإلما
على قراءة الفداًحدة مع المدأمومين .وتي هدما نظر تإن ًأمين اإلما و د به نص د د د د د ددو  .وقوله ( :ذا
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ًمعتم المؤذن) ظاهره :يدل على التفريق بين السامع والمؤذن ،تال يدخ المؤذن ،كما قال أصحابما
تي المهي عن الكال لمن يسمع اإلما وهو يخط  ،نه ال يشم اإلما  ،ب له الكال .
*الواب الص د د ددي  :المكر نوعان :أحدهما ذكر أً د د ددماء الرو ًبا وًعالى وص د د ددفاًه والثماء عليه بهما
وًمزيهه وًقديسد دده عما ال يليق به ًبا وًعالى ،وهما أيضد ددا نوعان( :أحدهما) نشد دداء الثماء عليه بها
من الماكر وهما الموع هو الممكو تي األحاديث نحو ً د د د ددبحان الله والحمد لله وال له ال الله والله
أكبر ونحو ذلك ،تأتض هما الموع أ معه للثماء وأعمه نحو ًبحان الله عدد خلقه تهما أتض من
مجرد ًد د د ددبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق تي السد د د ددماء وعدد ما خلق تي األ وعدد ما
بيمهما وعدد ما هو خالق أتضد د د د د من مجرد قولك الحمد لله ،وهما تي حديث ويرية أن المبي 
قال لها( :لقد قلت بعد أ بع كلما ( )...الثاني) الخبر عن الرو ًعالى بأحكا أًد ددمائه وصد ددفاًه
نحو قولك :الله يسد ددمع أص د دوا عباده ويرى حركاًهم وال ًخفى عليه خاتية من أعمالهم ،وهو أ حم
بهم من حبائهم وأمهاًهم ،وهو على ك ش د د د د د د ل
ديء قدير ،وهو أترح بتوبة عبده من الفاقد احلته ،ونحو
ذلك ،وأتض د د د د د هما الموع الثماء عليه بما أ مى به على نفس د د د دده وبما أ مى به ً د د د ددول الله  من غير
ل
ض د د د د د د دا ال ة أنو لاع :حمد و ماء ومجد،
ًحري ل وال ًعطيد ل ومن غير ًش د د د د د ددبيده وال ًمثي ل  ،وهما الموع أي و
تالحمد لله :اإلخبا عمه بص ددفا كماله مع محبته والرض ددا به ،تال يكون المح الس دداكت حام ودا،
وال المثمي بال ل
حامدا ،حتى ًجتمع له المحبة والثماء ،تإن كر المحامد ش د د د دديئوا بعد الش د د د دديء=
محبة و
مجدا .الموع الثاني
كانت ماءو ،تإن كان المدح بص د د د د ددفا الجالل والعظمة والكبرياء والملك= كان و
ض د د د د د دا نوعان :أحدهما ذكره بملك خبا وا عمه ،أمر بكما
من المكر :ذكر أمره ونهيه وأحكامه ،وهو أي و
ونهى عمه كما وأح كما وً د د د د ددخئ كما و ض د د د د ددي كما .والثاني :ذكره عمد أمره تيباد ليه وعمد نهيه
تيهرو ممه ،تمكر أمره ونهيه ش د د د د د دديء وذكره عمد أمره ونهيه ش د د د د د دديء حخر ،تإذا ا تمعت همه األنواع
للماكر تمكره أتض المكر وأ له وأعظمه.
يضا من أ
ومن ذكره ًدبحانه ذكر حالئه و نعامه و حسدانه وأياديه ومواقع تضله على عبيده ،وهما أ و
أنواع المكر .تهمه خمس د د ددة أنواع ،وهي ًكون بالقل واللس د د ددان ًا وة ،وذلك أتض د د د د المكر ،وبالقل
وحده ًا ةو ،وهي الد ة الثانية ،وباللس د د ددان وحده ًا ةو ،وهي الد ة الثالثة ،تأتضد د د د المكر :ما ًوا أ
عليه القل واللس د ددان ،و نما كان ذكر القل وحده أتض د د د من ذكر اللس د ددان وحده ألن ذكر القل
يثمر المعرتة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخاتة ويدعو لى المراقبة ويزع عن التقصد د د د د ددير



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()416

تي الطاعا والتهاون تي المعاص د د ددي والس د د دديئا  ،وذكر اللس د د ددان وحده ال يو
ضعيفة.

ش د د دديئوا ممها تثمرًه

*األنسد د د دداو للسد د د ددمعاني :ذكر ها ون الحمال قال اءني أحمد بن حمب باللي تد الباو تقلت:
من هما؟ تقال :أحمد ،تباد أن خر ت ليه تمس دداني ومس دديته قلت :حا ة يا أبا عبد الله؟ قال:
نعم ش د د د ددغلت اليو  ،قلت :بماذا يا أبا عبد الله؟ قال ز عليك اليو وأنت قاعد ًحدث الماأ تي
الفيء والماأ تي الشمس بأيديهم األقال والدتاًر ،ال ًفع مروة أخرى ،ذا قعد تاقعد مع الماأ.
مزها.
وكان براهيم الحربي يقول :كان ها ون بن عبد الله صدوقوا ،لو كان الكمو و
حالال لتركه ً و
*ًفسددير السددعدا{ :بلسددان عربي وهو أتضد األلسددمة ،بلغة من بعث ليهم ،وباشددر دعوًهم أصد ودال،
اللسد د د ددان البين الواضد د د ددح .وًأم كي ا تمعت همه الفض د د د ددائ الفاخرة تي هما الكتاو الكريم ،تإنه
أتض د الكت  ،نزل به أتض د المالئكة ،على أتض د الخلق ،على أتض د بَض ددعةو تيه ،وهي قلبه ،على
أتض ل
أمة أخر ت للماأ ،بأتض األلسمة وأتصحها ،وأوًعها ،وهو :اللسان العربي المبين.
*المواتقددا  :وليس تي اإلً د د د د د د دراف حددد يوق دوندده ،كمددا تي اإلقتددا  ،تيكون التوً د د د د د ددئ ا وعدا لى
داخال ًحت اإلً د د د دراف،
اال تهاد بين الطرتين ،تيرى اإلنسد د د ددان بعض المباحا بالمسد د د ددبة لى حاله و
تيتركده لدملدك ،ويظن من يراه ممن ليس ذلدك ً د د د د د د دراتودا تي حقده أنده ًدا للمباح وال يكون كما ظن،
ل
أحد تيه تقيه نفسه.
تك
ل
أحد تي األخم بها تقيه نفسه ما لم يحد تيها حد شرعي،
*الرخصة ضاتية ال أصلية ،بمعمى أن ك
تيوق عمده.
*تتحقق الص ددحابة بعلو الش د دريعة ليس كتحقق التابعين ،والتابعون ليس د دوا كتابعيهم ،وهكما لى ا ن،
ومن الع ًيرهم وأقوالهم وحكاياًهم أبصر العج تي هما المعمى ،وأما الخبر تفي الحديث( :خير
القرون قرني ،م المين يلونهم ،م المين يلونهم).
*تلملك صدا كت المتقدمين وكالمهم وًيرهم أنفع لمن أ اد األخم باالحتياط تي العلم على أا
وخصوصا علم الشريعة الما هو العروة الو قى والوز األحمى ،وبالله ًعالى التوتيق.
نوع كان،
ل
و
*مجموع الفتاوى :ومعلو أن مراده أن عمرًك تي مضد ددان ًعدل حجة معي تإنها كانت قد أ اد
الحج معده تتعدم ذلك عليها تأخبرها بما يقو مقا ذلك ،وهكما من كان بممزلتها من الص د د د د د ددحابة،
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وال يقول عدداقد مددا يظمدده بعض الجهددال :أن عمرة الواحددد ممددا من الميقددا أو من مكددة ًعدددل حجددة
معه تإنه من المعلو باالض ددطرا أن الحج التا أتض د من عمرة مض ددان ،والواحد ممَّا لو حج الحج
المفرو لم يكن كدالحج معه ،تكي بعمرةل؟ وغاية ما يحص د د د د د ددله الحديث :أن ًكون عمرة أحدنا
تي مض د د د د ددان من الميقا بممزلة ل
حجة ،وقد يقال :هما لمن كان أ اد الحج تعجز عمه تيص د د د د ددير بمية
مجردا .وكملك اإلنس د د د ددان ذا تع ما يقد
الحج مع عمرة مض د د د ددان كالهما ًعدل حجة ال أحدهما و
عليه من العم الكام مع أنه لو قد لفعله كله تإنه يكون بممزلة العام من األ ر.
*قال ابن ًيمية :وأما ما يظمه بعض الماأ من أن الخروي بأه مكة تي مض د د د د د ددان أو غيره لى الح
لالعتما وهو المراد بقوله( :عمرة تي مض د د د ددان ًَعدل َح َّجةو َمعي) ،حتى ص د د د ددا المجاو ون وغيرهم
يحاتظون على االعتما من أ ذَدنَى الح أو أقصد د د د دداه ،كاعتما هم من التَّمعيم التي بها المسد د د د ددا د التي
يقال لها مسددا د عائشددة ،أو من الحديبية والجعرانة= تك ُّ ذلك غلئ عظيم ،مخال للس دمَّة المبوية
وإل ماع الص ددحابة .تإنه لم يعتمر المبي  وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال أمثالهم من
مكة قَ ُّ
بعدها ،ب لم يعتمر أحد من المسد د د د د ددلمين على عهد المبي  من مكة
ئ ،ال قب َ الهجرة وال َ
ال عائشة تقئ(.)4
*ًهمي السد ددمن البن القيم ...:وهما موضد ددع يغلئ تيه كثير من قاصد ددرا العلم ،يحتجون بعمو ن ل
على حك لم ،ويغفلون عن عم صداح الشدريعة وعم أصحابه الما يبين مراده ،ومن ًدبر هما علم
به مراد المصو  ،وتهم معانيها.
وكددان يدددو بيمي وبين المكيين كال تي االعتمددا من مكددة تي مض د د د د د د ددان وغيره .تددأقول لهم :كثرة
الطواف أتض د ممها ،تيمكرون قوله ( :عمرة تي مض ددان ًعدل حجة) ،تقلت لهم تي أ ماء ذلك:
محال أن يكون مراد صد د د دداح الشد د د ددرع العمرة التي يخري ليها من مكة لى أدنى الح  ،وأنها ًعدل
حجة ،م ال يفعلها هو مدة مقامه بمكة أص د د دالو ،ال قب الفتح وال بعده ،وال أحد من أص د د ددحابه ،مع
أنهم كدانوا أحر األمدة على الخير ،وأعلمهم بمراد الرً د د د د د ددول ،وأقددد هم على العمد بده .م مع ذلددك
يرغبون عن هما العم اليس د د د د ددير واأل ر العظيم؟ يقد أن يحج أحدهم تي مض د د د د ددان ال ين حجةو أو

( )4امع المسائ  -المجموعة الخامسة ( .)314:
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ل
بحجة واحدةل ،وًختصد د د د ددون أنتم عمهم بهما الفض د د د د د والثواو ،حتى يحص د د د د د
أكثر ،م ال يأًي ممها
ألحدكم ًتون حجةو أو أكثر؟ هما ما ال يظمه من له مسكة عق ل .
و نما خري كال المبي  على العمرة المعتادة التي تعلها هو وأصددحابه ،وهي التي أنشددئوا السددفر لها
من أو دانهم ،وبهدا أمر أ معقد  ،وقدال لهدا( :عمرة تي مض د د د د د ددان ًعددل حجدةو) ولم يقد ألهد مكة:
اخر وا لى أدنى الح تأكثروا من االعتما تإن عمرة تي مض د د د د ددان ًعدل حجة .وال تهم هما أحد
ممهم .وبالله التوتيق.
*ًهمي ا ا للطبرا :حد مي أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة ،حد ما عثمان بن ًعيد ،عن
محمدد بن مهدا ر ،حدد مي الزبيددا ،عن الزهرا ،عن عروة ،عن عدائش د د د د د ددة ،أنهدا قدالدت :يدا ويح لبيد
حيث يقول :ذه المين يعا تي أكماتهم وبقيت تي خل كجلد األ رو قالت عائش د ددة :تكي
لو أد زمانما هما؟ قال عروة :حم الله عائش د د ددة ،تكي لو أدكت زمانما هما؟ م قال الزهرا :حم
الله عروة ،تكي لو أد زمانما هما؟ م قال الزبيدا :حم الله الزهرا ،تكي لو أد زمانما هما؟
قدال محمدد :وأندا أقول :حم اللده الزبيددا ،تكي لو أد زمدانمدا هدما؟ قدال أبو حميدد :قال عثمان:
ونحن نقول :حم اللده محمددا ،تكي لو أد زمدانمدا هدما؟ قدال أبو عفر :قال لما أبو حميد :حم
اللده عثمدان ،تكي لو أد زمدانمدا هما؟ قال أبو عفر :حم الله أحمد بن المغيرة ،تكي لو أد
زمانما هما؟ قال الش د دديع :حم الله أبا عفر ،تكي لو أد زمانما هما؟  ،حد ما ابن حميد ،حد ما
رير بن عبد الحميد ،عن هش ددا بن عروة ،عن أبيه ،عن عائش ددة ،مثله .قال محمود ش دداكر :وهكما
قال األئمة ًعقيبا على حديث عائش ددة أما نحن تال ند ا ما نقول وقد عص ددمهم الله أن يدكوا زمانما
هما
*تتح البددا ا البن حجر :قولدده ( :أال أخبركم بخير أعمددالكم وأزكدداهددا عمددد مليككم وأ تعهددا تي
د اًكم وخير لكم من نفا المه والو وخير لكم من أن ًلقوا عدوكم تتضربوا أعماقهم ويضربوا
أعماقكم؟ قالوا :بلى .قال :ذكر الله عز و ) مع ما و د تي تض د د المجاهد أنه (كالصد ددائم ال يفطر
وكددالقددائم ال يفتر) و ريق الجمع -واللدده أعلم -أن المراد بددمكر اللدده تي حددديددث أبي الددد داء الددمكر
الكام وهو ما يجتمع تيه ذكر اللسان والقل بالتفكر تي المعمى واًتحضا عظمة الله ًعالى ،وأن
الما يحصد د له ذلك يكون أتضد د ممن يقاً الكفا مثال من غير اً ددتحض ددا لملك .وأن أتض ددلية
الجهاد نما هي بالمسبة لى ذكر اللسان المجرد ،تمن اًفق له أنه مع ذلك كمن يمكر الله بلسانه
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وقلبه واً ددتحض ددا ه ،وك ذلك حال ص ددالًه أو تي ص دديامه أو ًص دددقه أو قتاله الكفا مثال تهو الما
بلغ الغاية القص د د د د د ددوى ،والعلم عمد الله ًعالى .وأ او القاض د د د د د ددي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عم
مثال ،تليس
صددالح ال والمكر مشددترط تي ًصددحيحه ،تمن لم يمكر الله بقلبه عمد صدددقته أو صدديامه و
كامال ،تصد د ددا المكر أتض د د د األعمال من همه الحيثية .ويشد د ددير لى ذلك حديث( :نية المؤمن
عمله و
أبلغ من عمله).
*ًيسددير اللطي الممان :الثاني :المعية الخاصددة ،وهي أكثر و ودا تي القرحن ،وعالمتها أن يقرنها الله
{و ذاعلَموا أ َّ
ين
باالًصدداف باألوصدداف التي يحبها ،واألعمال التي يرًضدديها مث قولهَ :
َن اللَّهَ َم َع الذمتَّق َ
{ال ًَ ذحَز ذن َّن اللَّهَ َم َعمَا {قَ َال َال ًَ َخاتَا نَّمي َم َعك َما أَ ذً د د د َمع
{مع المحسد د ددمين و{مع الص د د ددابرين َ
وأَ ى {أَلَيس اللَّه ب َك ل
اف َعذب َده تبحس د د قيا العبد بعبودية به ًحص د د له كفاية الله .ونظير هما
ََ
ذ َ
{ولَه َم ذن تي ال َّسد د د د د َم َاوا َو ذاألَذ ك لَه
القمو يرد تي القرحن على قس د د د ددمين :قمو عا مث قولهَ :
قَدانتو َن أا :الكد عبيدد خداض د د د د د ددعون لربوبيتده وًددبيره .الموع الثاني :وهو األكثر تي القرحن :القمو
الخا  ،وهو دوا الطاعة لله على و ه الخش د د د ددوع ،مث قوله{ :أ ذَم َم ذن ه َو قَانت حنَاءَ اللَّذي ًَ د د د د دا ودا
ين َوالذ َقانتَا .
ين {يا َم ذريَم اقذدمتي لَربك َو ذ
اًجدا َ
َوقَائ وما َ
{والذ َقانت َ
{وقوموا للَّه قَانت َ

*ًفس د ددير ابن كثير :ولما كان لفظ القرحن تي بيان الرخص د ددة= اءَ باألً د دده تاألً د دده { :تَف ذديَة م ذن
صيال أَو ص َدقَلة أَو نس ل
ك ولما َأمَر المبي  كع َ بن عجرة بملك= أ شده لى األتض تاألتض ،
َ ذ َ ذ
تقال( :انس ددك ش دداةو ،أو أ عم ً ددتة مس دداكين أو ص ددم ال ة أيال ) تك حس ددن تي مقامه .ولله الحمد
والممة.

*قددال أبو ك د َديذدمَدة ،عن قددابوأ بن أبي ظذبيددان ،عن أبيدده عن ابن عبد ل
داأ ،قددال :ن أه د الكتدداو كت د
عليهم الص د د د د د ددالة لى البيدت والحج ليده ،ومدا ص د د د د د د درتهم عمه ال قي بك{ :انذدتَدبَ َم ذ م ذن أ ذَهل َها َم َكانوا
َشد ذرقيا قال :خر ت مريم مكانوا شدرقيا ،تصلوا قب مطلع الشمس .وعن ابن ل
عباأ ،قال :ني ألعلم
خلق الله ألا ش د د د ل
ديء اًخم المص د د ددا ى المش د د ددر قبلةو لقول الله ًعالى{ :انذدتَدبَ َم ذ م ذن أ ذَهل َها َم َكانوا
َش ذرقيا واًخموا ميالد عيسى قبلةو.

ت ًَقيدا أا :ن كمدت ًخداف اللدهً .دمكير له بالله ،وهما
*قدالدت { :ني أَعوذ بد َّ
الر ذح َمن مذمد َ
ك ذن كذمد َ
أوال بالله ،عز و .
هو المشروع تي الدتع أن يكون باألًه تاألًه  ،تخوتته و
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*قال ابن القيم:
و ذا أ اد الله خراي الو ى
ألقى على األ

بعد المما الى المعاد الثاني

التي هم ًحتها والله مقتد وذو ًلطان

مطرا غليظا أيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران
تتظ ًمبت ممه أ سا الو ى ولحومهم كممابت الريحان
حتى ذا ما األ حان والدها وًمخضت تمفاًها متدان
أوحى لها و السماء تشققت

تبدا الجمين كأكم الشبان

وًخلت األ الولود وأخر ت

أ قالها أنثى ومن ذكران

والله يمشئ خلقه تي نشأة

أخرى كما قد قال تي القرحن

*مجمع الزوائد :عن عروة بن الزبير قال :بعث المبي  بعثوا لى مؤًة تي مادى األولى من ً د د د د ددمة
مان واً د د ددتعم عليهم زيد بن حا ة ،تقال لهم :ن أص د د ددي زيد تجعفر بن أبي ال على الماأ،
تان أص د د د د ددي عفر تعبد الله بن واحة على الماأ .تتجهز الماأ م ًهيئوا للخروي وهم ال ة حالف
تلما حضددر خرو هم ودع الماأ أمراءَ ًددول الله  وًددلموا عليهم ،تلما ودع عبد الله بن واحة مع
من ودع بكى تقيد لدده :مددا يبكيدك يددا ابن واحددة؟ تقددال :واللدده مددا بي حد الدددنيددا وص د د د د د د دبددابددة ،ولكن
ًددمعت ًددول الله  يقرأ حية من كتاو الله يمكر تيها الما { :و ن ممكم ال وا دها كان على بك
بالص َد بعد الو ود؟ تقال لهم المسلمون :صحبكم الله ودتع
حتما مقضديوا تلست أد ا كي لي َّ
و
عمكم و دكم ليما صالحين ،تقال عبد الله بن واحة:
لكممي أًأل الرحمن مغفروة *وضربةو ذا تزع ًقمف الزبدا
بيدا حرا َن مجهزوة *بحربة ًمفم األحشاءَ والكبدا
أو عمةو ذ

حتى يقولوا ذا مروا على د ي *أ شد الله من غاز وقد شدا

*شفاء العلي  :موًى  أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقد ه على معصيته ،ب نما ال موًى
حد على المعصد د د د ددية التي نالت الم ية بخرو هم من الجمة ونزولهم لى دا االبتالء والمحمة بسد د د د ددب
ًمبيها على ًد د د د ددب المصد د د د دديبة والمحمة التي نالت الم ية ،ولهما قال له:
خطيئة أبيهم ،تمكر الخطيئة و
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(أخر تما ونفس د ددك من الجمة) وتي ل
لفظ( :خيبتما) تاحتج حد بالقد على المص د دديبة ،وقال :ن همه
المص د د د د د دديبة التي نالت الم ية بس د د د د د ددب خطيئتي كانت مكتوبة بقد ه قب خلقي ،والقد يحتج به تي
ل
علي وعليكم قب خلقي بكما وكما ً د د لمة،
المصد ددائ دون المعائ  ،أا أًلوممي على مصد دديبة قد ذ َّ
هما واو شيخما حمه الله ،وقد يتو ه حخر وهو أن االحتجاي بالقد على المن يمفع تي موض لع
ويض ددر تي موضد د لع ،تيمفع ذا احتج به بعد وقوعه والتوبة ممه وًر معاودًه ،كما تع حد  ،تيكون تي
ذكر القد ذ ذا من التوحيد ومعرتة أًددماء الرو وصددفاًه وذكرها ما يمتفع به الماكر والسددامع ألنه
أمرا وال نهيوا وال يبط به ش د د دريعةو ،ب يخبر بالحق المحض على و ه التوحيد والبراءة
ال يدتع بالقد و
علي قب
من الحول والقوة .يوض ددحه أن حد قال لموً ددى :أًلوممي على أن عملت و
عمال كان مكتوبوا َّ
أن أخلق ،تددإذا أذند الر د ذنبودا م ًدداو ممدده ًوبدةو ،وزال أمره حتى كددأن لم يكن ،تددأنَّبدده مؤند عليدده
والمده= حس د د د د د د دن ممده أن يحتج بدالقدد بعدد ذلدك تدإنده لم يددتع بدالقدد حقدا وال ذكره حجدةو له على
با ل  ،وال محمو تي االحتجاي به ،وأما الموضددع الما يضددر االحتجاي به تفي الحال والمسددتقب ،
تعال محرومدا أو يتر وا بودا تيلومده عليده الئم تيحتج بدالقدد على قدامتده عليده و ص د د د د د د درا ه،
بدأن يرًكد
و
تيبط باالحتجاي به حقا ويرًك با وال ،كما احتج به المص د د ددرون على ش د د ددركهم وعبادًهم غير الله،
تقالوا{ :لو شداء الله ما أشدركما وال حباؤنا {ولو شداء الرحمن ما عبدناهم تاحتجوا به مصوبين لما
هم عليه ،وأنهم لم يمدموا على تعله ولم يعزموا على ًركه ،ولم يقروا بفس د دداده ،تهما ض د د دد احتجاي من
ًبين له خطأ نفس د د دده وند وعز ك العز على أن ال يعود ،تإذا المه الئم بعد ذلك قال :كان ما كان
اقعا تاالحتجاي
بقد الله .ونكتة المسددألة أن اللو ذا ا ًفع صددح االحتجاي بالقد  ،و ذا كان اللو و و
بالقد با .
تإن قي  :تقد احتج علي بالقد تي ًر قيا اللي  ،وأقره المبي  .قي  :علي لم يحتج بالقد على
ًر وا ل وال تع محرل  ،و نما قال :ن نفسد د دده ونفس تا مة بيد الله تإذا ش د د دداء أن يوقظها ويبعث
أنفس د د د ددما بعثها ،وهما مواتق لقول المبي  ليلةَ ناموا تي الوادا ( :ن الله قبض أ واحما حيث ش د د د دداء
و دها حيث شاء) وهما احتجاي صحيح صاحبه يعم تيه ،تالمائم غير ل
مفرط ،واحتجاي غير المفرط
بالقد ص ددحيح ،وقد أ ش ددد المبي  لى االحتجاي بالقد تي الموض ددع الما يمفع العبد االحتجاي
به كما تي حديث...( :و ن أصددابك شدديء تال ًق  :لو أني تعلت كما وكما ،ولكن ق  :قد الله ما
دوال عظيمةو من أص د ددول
ش د دداء تع تإن لو ًفتح عم الش د دديطان) تتض د ددمن هما الحديث الشد د دري أص د د و
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اإليمان ،أحدها :أن الله ً د د د ددبحانه وًعالى موص د د د ددوف بالمحبة ،وأنه يح حقيقةو .الثاني :أنه يح
مقتضى أًمائه وصفاًه وما يواتقها ،تهو القوا ويح المؤمن القوا ،وهو وًر يح الوًر ،و مي
يح الجمال ،وعليم يح العلماء ،ونظي يح المظاتة ،ومؤمن يح المؤممين ،ومحسن يح
المحسددمين ،وصددابر يح الصددابرين ،وشدداكر يح الشدداكرين .وممها :أن محبته للمؤممين ًتفاض د ،
تيح بعضد د ددهم أكثر من ل
بعض .وممها :أن ًد د ددعادة اإلنسد د ددان تي حرصد د دده على ما يمفعه تي معاشد د دده
ومعاده ،والحر هو بمل الجهد واً ددتفراو الوً ددع ،تإذا ص ددادف ما يمتفع به الحري = كان حرص دده
صد د د دا ،وأن يكون حرص د د دده على ما يمتفع
و
محمودا وكماله كله تي مجموع همين األمرين ،أن يكون حري و
به ،تإن حر على ماال يمفعه ،أو تع ما يمفعه بغير حر ل = تاًه من الكمال بحس د د د د ما تاًه من
ذلدك ،تدالخير كلده تي الحر على مدا يمفع ،ولمدا كدان حر اإلنس د د د د د ددان وتعلده نمدا هو بمعونة الله
ومش دديئته وًوتيقه= أمره أن يس ددتعين به ليجتمع له مقا يا نعبد و يا نس ددتعين تإن حرص دده على ما
يمفعده عبدادة للده ،وال ًتم ال بمعونتده ،تأمره بأن يعبده ،وأن يس د د د د د ددتعين به .م قال( :وال ًعجز) تإن
العجز يماتي حرص د د دده على ما يمفعه ،ويماتي اً د د ددتعانته بالله ،تالحري على ما يمفعه المس د د ددتعين بالله
ضددد العا ز ،تهما ش دداد له قب وع المقدو لى ما هو من أعظم أً ددباو حص دوله ،وهو الحر
عليه مع االًد د د ددتعانة بمن أزَّمة األمو بيده ،ومصد د د ددد ها ممه ،ومردها ليه تإن تاًه ما لم يقد له ،تله
حالتان ،حالة عج لز ،وهي مفتاح عم الشدديطان ،تيلقيه العجز لى (لو) وال تائدة تي (لو) ههما ،ب
هي مفتاح اللو والجزع والس ددخئ واألًد د والحزن ،وذلك كلُّه من عم الش دديطان ،تمهاه عن اتتتاح
عملده بهدما المفتداح ،وأمره بدالحدالدة الثانية ،وهي المظر لى القد  ،ومالحظته ،وأنه لو قد له لم يفت
ولم يغلبه عليه أحد ،تلم يبق له ههما أنفع من شد د ددهود القد ومشد د دديئة الرو الماتمة التي ًو و ود
المقددو  ،و ذا انتفددت امتمع و وده ،تلهددما قددال( :تددإن غلبدك أمر تال ًقد  :لو أني تعلددت لكددان كددما،
ولكن ق  :قد الله وما ش د دداء تع ) تأ ش د ددده لى ما يمفعه تي الحالتين حالة حص د ددول مطلوبه ،وحالة
تواًه ،تلهما كان هما الحديث مما ال يس ددتغمي عمه العبد أبدا ،ب هو أشد ددد شد د ل
ديء ليه ض د درو ة ،وهو
و
ظاهرا وبا موا تي حالتي حطول المطلوو
يتض د ددمن با القد والكسد د د واالختيا والقيا والعبودية و
وعدمه ،وبالله التوتيق.
 :قوله ( :حلت له شد د ددفاعتي) ليس المراد بهمه الشد د ددفاعة ،الشد د ددفاعة تي
*تتح البا ا ،البن
ل
أحد .وال الش د ددفاعة تي الخروي من الما  ،وال بد تإنه قد يقول
تصد د د القض د دداء تان ًلك عامة لك
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ذلك من ال يدخ الما  .و نما المراد -ولله اعلم :-أنه يصددير تي عماية ًددول الله  بحيث ًتحتم
له شفاعته تإن كان ممن يدخ الما بمنوبه شفع له تي خرا ه ممها ،أو تي ممعه من دخولها .و ن
ل
حساو ،أو تي تع د ته تي الجمة.
لم يكن من أه الما تيشفع له تي دخوله الجمة بغير
*حادا األ واح :قوله ًعالى {واعلموا أنكم مالقوه وقوله {ًحيتهم يو يلقونه ً د د د ددال {تمن كان
ير و لقاء به {قالوا المين يظمون أنهم مالقوا الله {تمن كان ير و لقاء به أ مع أه اللسان
على أن اللقاء متى نس د د د لى الحي السد د ددليم من العمى والمانع اقتضد د ددى المعايمة والرؤية ،وال يمتقض
هما بقوله {تأعقبهم نفاقا تي قلوبهم لى يو يلقونه تقد دلت األحاديث الصددحيحة الص دريحة على
ض د د دا ،كما تي الص د د ددحيحين من حديث
أن المماتقين يرونه ًعالى تي عرص د د ددا القيامة ،ب والكفا أي و
التجلي يو القيامة.
وتي همه المس د د د ددألة ال ة أقو لال أله الس د د د ددمة ،أحدها :ال يراه ال المؤممون ،والثاني :يراه ميع أه
الموق مؤممهم وكدداترهم م يحتجد عن الكفددا تال يروندده بعددد ذلددك ،والثددالددث :يراه الممدداتقون دون
الكفدا  ،واألقوال الثال دة تي مدمهد أحمدد ،وهي ألص د د د د د ددحابه ،وكملك األقوال الثال ة بعيمها لهم تي
ًكليمه لهم .ولشيخما تي ذلك مصمَّ مفرد ،وحكى تيه أقوال الثال ة وحجج أصحابها.
*مجموع الفتاوى :الما عليه مهو السل  :أن من حد ؤية الله تي الدا ا خرة تهو كاتر.
أما مسد د د ددألة ؤية الكفا  ،تأول ما انتشد د د ددر الكال تيها -تيما بلغما -بعد ال مائة ًد د د د ل
دمة من الهجرة،
وأمسددك عن الكال تي هما قو من العلماء ،وًكلم تيها حخرون ،تاختلفوا تيها على ال ة أقو لال ،مع
أني ما علمت أن أولئك المختلفين تيها ًالعموا وال ًها روا...
واألقوال الثال ددة تي ؤيددة الكفددا  ،أحدددهددا :أن الكفددا ال يرون بهم بحد ل
دال ،ال المظهر للكفر ،وال
المس د د د د د ددر لدده ،وهددما قول أكثر العلمدداء المتددأخرين ،وعليدده يدددل عمو كال المتقدددمين ،وعليدده مهو
أص د د د د د د دحداو اإلمدا أحمدد وغيرهم .الثداني :أنده يراه من أظهر التوحيدد من مؤممي هدمه األمدة وممداتقيها
وغبَّرا من أه الكتاو ،وذلك تي َعرص د ددة القيامة ،م يحتج عن المماتقين ،تال يرونه بعد ذلك،
وهما قول أبى بكر بن خزيمة من أئمة أه الس د د د د د ددمة .الثالث :أن الكفا يرونه ؤيةَ ًعري ل وًعمي ل ،
كالل ذا أى السلطان م يحتج عمهم ليعظم عمابهم ويشتد عقابهم ...والعمدة قوله ًبحانه:
{كال نهم عن بهم يومئددم لمحجوبون تددإندده يعم حجبهم عن بهم تي ميع ذلددك اليو  ،وذلددك
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حال دون ل
اليو يو يقو الماأ لرو العالمين ،وهو يو القيامة ،تلو قي  :نه يحجبهم تي ل
حال لكان
ص د د د د دا للفظ بغير مو ل  ،ولكان تيه ًسد د د د ددوية بيمهم وبين المؤممين تإن الرؤية ال ًكون دائمة
ًخصد د د د ددي و
للمؤممين ،والكال خري مخري بيان عقوبتهم بالحج و زائهم به ،تال يجوز أن يس د دداويهم المؤممون
تي ل
عقاو وال ز لاء ً د د د دواه ،تعلم أن الكاتر محجوو على اإل ال  ،بخالف المؤمن ،و ذا كانوا تي
عرصة القيامة محجوبين تمعلو أنهم تي الما أعظم حجبوا.

...ليس ألحد لدد أن يطلق القول بددأن الكفددا يرون بهم من غير ًقييد لدد لو هين :أحدددهمددا :أن الرؤيددة
المطلقة قد صا يفهم ممها الكرامة والثواو ،تفي ال ذلك يها و يحا  ،وليس ل
ألحد أن يطلق
لفظوا يوهم خالف الحق ،ال أن يكون مأ ووا عن السل  ،وهما اللفظ ليس مأ ووا .الثاني :أن الحكم
ذا كان عاما تي ًخص ددي بعض دده باللفظ خروي عن القول الجمي  ،تإنه يممع من التخص ددي  ،تإن
ل
حادث ،ومع هما يممع اإلنس د د د د د ددان أن يخ َّ ما يس د د د د د ددتقم من
اللده خدالق كد ش د د د د د د دي لء ،ومريدد لكد
يدا
المخلوقا  ،وما يسدتقبحه الشدرع من الحوادث ،بأن يقول على االنفراد :يا خالق الكالو ،ويا مر و
للزنا ،ونحو ذلك ،بخالف ما لو قال :يا خالق ك شيء ،ويا من ك ُّ شي لء يجرى بمشيئته ،تكملك
هما لو قال :ما من أحد ال ًد د د د د دديخلو به به وليس بيمه وبيمه حا وال ًر مان ،أو قال :ن الماأ
كلهم يحشرون لى الله تيمظر ليهم ويمظرون ليه كان هما اللفظ مخال وفا تي اإليها للفظ األول.
*مجموع الفتاوى :وهما ال يماتي ما اء عن ابن ل
عباأ وغيره من السد د د د د ددل تي ًفسد د د د د ددير قوله { :نَّا
َنزلذمَداه تي لَذيدلَدة الذ َقد ذد أنده أنزلده لى بيدت العزة تي الس د د د د د د دمداء الددنيدا ،م أنزلده بعد ذلك ممَ َّج وما مفرقوا
أَ
بحس د د د د د د د الحوادث ،وال يمداتي أنه مكتوو تي اللوح المحفوظ قب نزوله ،كما قال ًعالى{ :بَ ذ ه َو
قدرحن َّمجي ددد تي لَو لح َّمحف ل
او َّمكذم ل
وظ وق ددال ًع ددالى { :نَّد ده لَقرحن َكريم تي كتَد د ل
ون َّال يَ َم ُّس د د د د د د د ده َّال
ذ ذ
ذ
ذ
ل
وع لة ُّمطَ َّهَرةل بأَيذدا
الذمطَ َّهرو َن  ،وقال ًعالىَ { :ك َّال ند ََّها ًَمذكَرة تَ َمن َشداء ذَ َكَره تي صدح ل ُّم َكَّرَمة َّم ذرت َ
ل ل ل
{و نَّه تي أ الذكتَاو لَ َديذدمَا لَ َعلي َحكيم تإن كونه مكتوبوا تي اللوح
ًَ د د د د د َفَرة كَرا بَدَرَة وقال ًعالىَ :
المحفوظ ،وتي صد د د د ددح ل مطهرلة بأيدا المالئكة ،ال يماتي أن يكون بري نزل به من الله ً ،د د د د دواء

كتبه الله قب أن يرًد د به بري أو بعد ذلك ،و ذا كان قد أنزله مكتوبوا لى بيت العزة ملةو واحد وة
تي ليلدة القدد  ،تقد كتبه كله قب أن يمزله .والله ًعالى يعلم ما كان وما يكون وماال يكون أن لو كان
كي كان يكون ،وهو ً د د د ددبحانه قد قد مقادير الخالئق ،وكت أعمال العباد قب أن يعملوها ،كما
بت ذلك تي ص دريح الكتاو والس ددمة وح ا الس ددل  ،م نه يأمر المالئكة بكتابتها بعد ما يعملونها،



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ب ال َفوَائِد (الجزء الثاني)
مُنْتَ َخ ُ

()445

تيقدابد بين الكتابة المتقدمة على الو ود والكتابة المتأخرة عمه ،تال يكون بيمهما ًفاو  ،هكما قال
ابن عباأ وغيره من السد د ددل  ،وهو حق تإذا كان ما يخلقه بائموا عمه قد كتبه قب أن يخلقه ،تكي
يستبعد أن يكت كالمه الما يرً به مالئكته قب أن يرًلهم به؟
*تتح البا ا البن حجر :المسائي وأبو عبيد والحاكم من و ه حخر عن ابن عباأ قال« :أنزل القرحن
ملةو واحد وة لى ً ددماء الدنيا تي ليلة القد  ،م أنزل بعد ذلك تي عش درين ً ددمة وقرأ{ :وقرحنا ترقماه
لتقرأه على الماأ على مكث » وتي و ل
اية للحاكم والبيهقي تي الدالئ « :تدر تي الس د د د د د ددمين» وتي
أيضا« :وضع تي بيت العزة تي السماء الدنيا ،تجع بري
أخرى صدحيحة البن أبي شيبة والحاكم و
يمزل به على المبي  »و ًماده صحيح.
* امع العلو والحكم :ما مع عمر عليه الص ددحابة ،تا تمعوا عليه تي عص ددره ،ال ش ددك أنه الحق،
زوي وأبوين،
ولو خال تيه بعد ذلك من خال  ،كقض د د د د ددائه تي مس د د د د ددائ من الفرائض كالعول ،وتي ل
وزو لة وأبوين :أن لأل لث الباقي ،وكقض د د ددائه تيمن امع تي حرامه أنه يمض د د ددي تي نس د د ددكه وعليه
ض د دا ،ومث ما مع
القض دداء والهدا ،ومث ما قض ددى به تي امرأة المفقود ،وواتقه غيره من الخلفاء أي و
عليه الماأ تي الطال الثالث ،وتي ًحريم متعة المس د د دداء ،ومث ما تعله من وض د د ددع الديوان ،ووض د د ددع
الخراي على أ العموة ،وعقد الممة أله الممة بالش ددروط التي ش ددر ها عليهم ونحو ذلك .ويش ددهد
لصددحة ما مع عليه عمر الصددحابة ،تا تمعوا عليه ،ولم يخال تي وقته قول المبي  ( :أيتمي تي
الممدا أنزع على قليد  ،تجداء أبو بكر ،تمزع ذنوبودا أو ذنوبين ،وتي نزعده ض د د د د د ددع  ،والله يغفر له ،م
أحدا ي ذفرا تريه حتى وا الماأ ،وض د دربوا بعطن) ،وتي
اء ابن الخطاو ،تاً ددتحالت غربوا ،تلم أ و
واي د لدة( :تلم أ عبقري دا من الم دداأ يمزع نزع ابن الخط دداو) وتي واي د لدة( :حتى ًولى والحو يتفجر)
وهما شا ة لى أن عمر لم يمت حتى وضع األمو مواضعها ،واًتقامت األمو وذلك لطول مدًه،
دغوال تيها
وًفرغه للحوادث ،واهتمامه بها ،بخالف مدة أبي بك لر تإنها كانت قص د د د د د دديرة ،وكان مش د د د د د د و
بددالفتوح ،وبعددث البعوث للقتددال ،تلم يتفرو لكثي لر من الحوادث ،و بمددا كددان يقع تي زممدده مددا ال يبلغدده،

وال يرتع ليه ،حتى تعت ًلك الحوادث لى عمر ،ترد الماأ تيها لى الحق وحملهم على الصواو.
وأما ما لم يجمع عمر الماأ عليه ،ب كان له تيه أا ،وهو يس د د د د د ددوو لغيره أن يرى أيوا يخال أيه،
كمسد د د د د د ددائد الجددد مع اإلخوة ،ومسد د د د د د ددألددة ال البتددة ،تال يكون قول عمر تيدده حجددة على غيره من
الصحابة.
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وما وقع تي كال السدل من اًدتحسدان بعض البدع ،تإنما ذلك تي البدع اللغوية ،ال الشرعية ،تمن
ذلدك قول عمر« :نعمدت البددعدة» ،ومن ذلدك :أذان الجمعدة األول ،زاده عثمدان لحدا دة الماأ ليه،
وأقره علي ،واً د ددتمر عم المس د ددلمين عليه ،و وا عن ابن عمر أنه قال :هو بدعة ،ولعله أ اد ما أ اد
وو ل
أبوه تي قيا مضد د د ددان .ومن ذلك مع المص د د د ددح تي كتا ل
احدً ،وقَّ تيه زيد بن ابت ،وقال
ألبي بكر وعمر :كي ًفعالن ما لم يفعله المبي ؟ م علم أنه مص د د د د د ددلحة ،تواتق على معه ،وقد
مجموعا ،ب معه صدا أصلح.
كان المبي  يأمر بكتابة الوحي ،وال تر بين أن يكت مفرقوا أو
و
وكددملددك مع عثمددان األمددة على مص د د د د د ددح ل واحد لدد و عدددامدده لمددا خددالفدده خش د د د د د د ديدةَ ًفر األمددة ،وقددد
اً ددتحس ددمه علي وأكثر الص ددحابة ،وكان ذلك عين المص ددلحة .وكملك قتال من ممع الزكاةً :وق تيه
عمر وغيره حتى بيَّن له أبو بكر أص د د د ددله الما ير ع ليه من الشد د د د دريعة ،تواتقه الماأ على ذلك .ومن
ذلك القص  ،وقد ًبق قول غضي بن الحا ث :نه بدعة ،وقال الحسن :القص بدعة ،ونعمت
البدعة ،كم من دعوة مس د د ددتجابة ،وحا ة مقض د د ددية ،وأن مس د د ددتفاد .و نما عمي هؤالء بأنه بدعة الهيئة
اال تماعية عليه تي وقت معين ،تإن المبي  لم يكن له وقت معين يق على أصد د د د د ددحابه تيه غير
خطبده الراًبدة تي الجمع واألعيداد ،و نمدا كدان يدمكرهم أحيدانودا ،أو عمد حدوث لأمر يحتاي لى التمكير
عمده ،م ن الصحابة ا تمعوا على ًعيين ل
وقت له ،كما ًبق عن ابن مسعود :أنه كان يمكر أصحابه
ل
خميس .وتي صددحيح البخا ا عن ابن ل
ل
معة مروة ،تإن أبيت
عباأ ،قال :حدث الماأ ك
ك يو
ص دت قا أه المديمة
تمرًين ،تإن أكثر  ،تثال وا ،وال ًم الماأ .وتي المسددمد عن عائشددة أنها و َّ
بمثد ذلددك .و وا عمهددا أنهددا قددالددت لعبيددد بن عمير :حدددث المدداأ يوومدا ،ودع المدداأ يوومدا ،ال ًملهم.
و وا عن عمر بن عبدد العزيز أنده أمر القدا أن يق ك ال ة أيا مرة .و وا عمه أنه قال له :وح
الماأ وال ًثق عليهم ،ودع القصد د د يو الس د ددبت ويو الثال اء .وقد وى الحاتظ أبو نعيم بإً د ددماده
عن براهيم بن الجميد ،حد ما حرملة ابن يحيى قال ً :د ددمعت الش د دداتعي يقول :البدعة بدعتان :بدعة
محمودة ،وبدعة مممومة ،تما واتق السد ددمة تهو محمود ،وما خال السد ددمة تهو مممو  .واحتج بقول
عمر :نعمت البدعة هي .ومراد الش د د دداتعي ما ذكرناه من قب  :أن البدعة المممومة ما ليس لها أصد د د د
من الش دريعة ير ع ليه ،وهي البدعة تي ال الشددرع ،وأما البدعة المحمودة تما واتق السددمة ،يعمي:
ما كان لها أص د من السددمة ير ع ليه ،و نما هي بدعة لغة ال شددرعا لمواتقتها السددمة .وقد وا عن
الشاتعي كال حخر يفسر هما ،وأنه قال :والمحد ا ضربان :ما أحدث مما يخال كتابا ،أو ًمة،
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أو أ را ،أو مداعدا ،تهدمه البددعدة الض د د د د د ددالل ،ومدا أحددث من الخير ،ال خالف تيه لواحد من هما،
وهمه محد ة غير مممومة.
*قال بعض السل

حمة الله عليهم :ما أقبح الغفلة عن ذكر من ال يغف عن ذكر .

* ريق الهجرًين :تإذا أخموا مض د ددا عهم أًوا بأذكا المو الوا دة تي الس د ددمة وهي كثيرة ًبلغ نحوا من
أ بعين تي ددأًون ممهددا بم ددا علموه وم ددا يق ددد ون عليدده من قراءة ً د د د د د ددو ة اإلخال والمعوذًين ال ددا م
يمسحون بها ؤوًهم وو وههم.
*ًد ددير أعال المبالء :قال ابن المجا  :شد دديخما ابن ًد ددكيمة شد دديع العرا تي الحديث والزهد وحسد ددن
الس د د ددمت ومواتقة الس د د ددمة والس د د ددل  ،عمر حتى حدث بجميع مروياًه ،وقص د د ددده الطالو من البالد،
وكانت أوقاًه محفوظة ،ال ًمضددي له ًدداعة ال تي ًالوة أو ذكر أو ًهجد أو ًسددميع ،وكان ذا قر
عليه ممع من القيا له أو لغيره .وكان كثير الحج والمجاو ة والطها ة ،ال يخري من بيته ال لحضد د د د د ددو
معة أو عيد أو مازة ،وال يحض ددر دو أبماء الدنيا تي هماء وال عزاء ،يديم الص ددو غالبا ،ويس ددتعم
السدمة تي أمو ه ،ويح الصدالحين ،ويعظم العلماء ،ويتواضدع للماأ ،وكان يكثر أن يقول :أًأل الله
أن يميتما مس د د د د ددلمين ،وكان ظاهر الخش د د د د ددوع ،غزير الدمعة ،ويعتم من البكاء ،ويقول :قد كبر وال
أملكه .وكان الله قد ألبسه داء ميال من البهاء وحسن الخلقة وقبول الصو ة ،ونو الطاعة ،و اللة
العبدادة ،وكداندت لده تي القلوو ممزلة عظيمة ،ومن حه انتفع برؤيته ،تإذا ًكلم كان عليه البهاء والمو ،
ال يشد د ددبع من مجالس د د ددته .لقد فت ش د د درقوا وغربوا و أيت األئمة والزهاد تما أيت أكم ممه وال أكثر
ليال ونها وا ،وًأدبت به ،وخدمته ،وقرأ عليه
عباد وة وال أحسددن ًددمتوا ،صددحبته قريبوا من عشدرين ًددمة و
علما من أعال الدين
بجميع واياًه ،وًمعت ممه أكثر مروياًه وكان قةو حجةو و
نبيال و

*البداية والمهاية :الش د د دديخة الص د د ددالحة العابدة الماً د د ددكة أ زيم تا مة بمت عباأ بن أبي الفتح بن

محمد البغدادية ،وش د ددهدها خلق كثير ،وكانت من العالما الفاض د ددال ً ،أمر بالمعروف وًمهى عن
الممكر ،وًقو على األحمددية تي مواخاًهم المس د د د د د دداء والمردان ،وًمكر أحوالهم وأص د د د د د ددول أه البدع
وغيرهم ،وًفع من ذلك ما ال ًقد عليه الر ال ،وقد كانت ًحض د ددر مجلس الش د دديع ًقي الدين ابن
ًيمية ،تاً د ددتفاد ممه ذلك وغيره ،وقد ً د ددمعت الش د دديع ًقي الدين يثمي عليها ويص د ددفها بالفض د دديلة
كثيرا من المغمى أو أكثره ،وأنه كان يس د د ددتعد لها من كثرة
والعلم ،ويمكر عمها أنها كانت ًس د د ددتحض د د ددر و
كثيرا القرحن ،ممهن أ زو تي عائشة
مسائلها وحسن ًؤاالًها وًرعة تهمها ،وهي التي ختمت نساءو و
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بمدت ص د د د د د ددديق ،زو ة الش د د د د د دديع مال الدين المزا ،وهي التي أقرأ ابتمها زو تي أمة الرحيم زيم
حمهن الله وأكرمهن برحمته و مته حمين.
*تتح البدا ا البن حجر :والدما ز بده القر بي أنه  كان يواتقهم لمص د د د د د ددلحة التألي محتم ،
ض د د د د د د دا -وهو أقرو -أن الحالة التي ًدو بين األمرين ال الث لهما ذا لم يمزل على المبي
ويحتمد أي و
 ش دديء ،كان يعم تيه بمواتقة أه الكتاو ألنهم أص ددحاو شد ددرلع بخالف عبدة األو ان تإنهم
ليسدوا على شدر ل
يعة ،تلما أًدلم المشددركون انحصددر المخالفة تي أه الكتاو ،تأمر بمخالفتهم ،وقد
حكما ،وقد
معت المس ددائ التي و د األحاديث تيها بمخالفة أه الكتاو تزاد على الثال ين و
أودعتها كتابي الما ًميته" :القول الثبت تي الصو يو السبت".
ويؤخم من قول ابن عباأ« :كان يح مواتقة أه الكتاو» وقوله « :م تر بعد» نس د د د د د ددع حكم
ًلك المواتقة ،كما قر ًه ولله الحمد ،ويؤخم ممه أن شرع من قبلما شرع لما ما لم يرد ناًع.
*أضد د د د د د دواء البيان :اعلم أن أه العلم اختلفوا ه يقال لبما أزواي المبي  أخوا المؤممين أو ال؟
وه د يقددال إلخوانهن كمعدداويددة ،وعبددد اللدده بن أميددة أخوال المؤممين أو ال؟ وه د يقددال لهن :أمهددا
المؤمما ؟ قال ابن كثير حمه الله تي ًفس د د ددير همه ا ية :وال يمتش د د ددر التحريم لى بماًهن ،وأخواًهن
باإل ماع ،و ن ً د د د ددمى بعض العلماء بماًهن أخوا المس د د د ددلمين ،كما هو ممص د د د ددو الش د د د دداتعي تي
المختصد د د ددر ،وهو من باو ال العبا ة ال با الحكم ،وه يقال لمعاوية ،وأمثاله خال المؤممين
تيه قوالن للعلماء؟ ون الشاتعي على أنه ال يقال ذلك .وه يقال لهن :أمها المؤمما  ،تيدخ
المسدداء تي الجمع الممكر السددالم ًغليبوا تيه قوالن؟ صددح عن عائشددة أنها قالت :ال يقال ذلك ،وهما
أصدح الو هين تي ممه الشاتعي .قال مقيده عفا الله عمه وغفر له :األظهر عمدا تي ذلك أنه ال
يطلق ممدده ال مددا و د الم بددإ القدده ،ألن اإل ال المراد بدده غير الظدداهر المتبدداد يحتدداي لى دلي د ل
صا ف ليه.
*السددمة للخالل :أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا ال حد هم أنه ًددأل أبا
عبددداللدده أقول معدداويددة خددال المؤممين وابن عمر خددال المؤممين؟ قددال :نعم معدداويددة أخو أ حبيبددة بمددت
أبي ً د د ددفيان زوي المبي  و حمهما ،وابن عمر أخو حفص د د ددة زوي المبي  و حمهما .قلت :أقول
معاوية خال المؤممين ،قال :نعمً .ماده صحيح.
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*ممهاي السد د د ددمة :ولما كان زو اًه  بمم د د د د د د د د د د دزلة األمها تي حكم التحريم ،دون المحرمية= ًمازع
العلمداء تي خوًهن ،هد يقدال ألحددهم :خال المؤممين؟ تقي  :يقال ألحدهم خال المؤممين ،وعلى
هدما تهدما الحكم ال يخت بمعداويدة ،بد يددخد تي ذلدك عبد الرحمن ومحمد ولدا أبي بك لر ،وعبد
الله وعبيد الله وعاص د د ددم أوالد عمر ،ويدخ تي ذلك عمرو بن الحا ث بن أبي ض د د د درا ل  ،أخو ويرية
بمت الحا ث ،ويدخ تي ذلك عتبة بن أبي ً د ددفيان ويزيد بن أبي ً د ددفيان أخوا معاوية .ومن علماء
الس د د د د د د دمددة من قددال :ال يطلق على خوة األزواي أنهم أخوال المؤممين تددإندده لو أ لق ذلددك أل لق على
أخواًهن أنهن خ دداال المؤممين ،ولو ك ددانوا أخو واال وخ دداال ل لحر على المؤممين أن يتزوي أح دددهم
خدالتده ،وحر على المرأة أن ًتزوي خدالهدا ،وقدد بدت بدالم واإل مداع أنه يجوز للمؤممين والمؤمما
أن يتزو وا أخواًهن و خوًهن ...والددمين أ لقوا على الواحددد من أولئددك أندده خددال المؤممين لم يمددازعوا
تي همه األحكا  ،ولكن قص دددوا بملك اإل ال أن ألحدهم مص دداهرة مع المبي  ،واش ددتهر ذكرهم
لملك عن معاوية  ،كما اش د د ددتهر أنه كاً الوحي ،وقد كت الوحي غيره ،وأنه دي ً د د ددول الله
 وقدد أ دف غيره ،تهم ال يدمكرون ما يمكرون من ذلك الختص د د د د د دداص د د د د د دده به ،ب يمكرون ما له من
لعلي( :ألعطين الراية
االًصال بالمبي  ،كما يمكرون تي تضائ غيره ما ليس من خصائصه ،كقوله ل
ال يح الله و ًد د د د دوله ويحبه الله و ًد د د د دوله) .وقوله( :أما ًرض د د د ددى أن ًكون ممي بممزلة ها ون من
علي لكمها من تض ددائله ومماقبه التي
موً ددى ال أنه ال نبي بعدا) تهمه األمو ليس ددت من خص ددائ
ل
كاترا أو
ًعرف بها تضدديلته ،واشددتهر واية أه السددمة لها ليدتعوا بها قدح من قدح تي ل
علي ،و علوه و
ضدا لما كان له نصددي من الصددحبة واالًصددال برًددول الله ،
ظالما من الخوا ي وغيرهم .ومعاوية أي و
و
كاترا أو تاًد وقا ،ويسددتحلون لعمته ونحو ذلك= احتاي أه العلم أن يمكروا ما له
وصددا أقوا يجعلونه و
من االًص ددال برً ددول الله  ليرعى بملك حق المتص ددلين برً ددول الله  بحسد د د اًهم .وهما
خيرا ممن ا تهد تي بغضهم وأخطأ تإن باو اإلحسان لى
القد لو ا تهد تيه الر وأخطأ لكان و
الماأ والعفو عمهم مقد على باو اإلًدداءة واالنتقا  ،كما تي الحديث( :اد ؤوا الحدود بالشدبها
تإن اإلما أن يخطئ تي العفو خير من أن يخطئ تي العقوبة).
*شدرح المووا على مسلم :الشر والكفر قد يطلقان بمعمى و ل
يفر
احد ،وهو الكفر بالله ًعالى ،وقد َّ
و
بيمهما تيخ الشد د ددر بعبدة األو ان وغيرها من المخلوقا  ،مع اعتراتهم بالله ًعالى ،ككفا قر ل
يش،
تيكون الكفر أعم من الشر .
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*الفرو اللغوية للعسكرا :الفر بين الكفر والشر  :أن الكفر خصال كثيرة ،وك خص للة ممها ًضاد
خص د ددلةو من اإليمان ألن العبد ذا تع خص د ددلةو من الكفر ،تقد ض د دديع خص د ددلةو من اإليمان ،والش د ددر
خص د د ددلة واحدة ،وهو يجاد ل
لهية مع الله أو دون الله ،واش د د ددتقاقه يمبئ عن هما المعمى ،م كثر حتى
قي لك كف لر ش د ددر على و ه التعظيم له والمبالغة تي ص د ددفته ،وأص د ددله كفر المعمة ونقيض د دده الش د ددكر،
ونقيض الكفر بالله اإليمان ،و نما قي لمضد دديع اإليمان :كاتر لتضد ددييعه حقو الله ًعالى وما يج
عليه من شدكر نعمه ،تهو بممزلة الكاتر لها ،ونقيض الشدر تي الحقيقة :اإلخال  ،م لما اًدتعم
تي ك كف لر ،ص ددا نقيض دده اإليمان ،وال يجوز أن يطلق اً ددم الكفر ال لمن كان بممزلة الجاحد لمعم
الله وذلك لعظم ما معه من المعصية ،وهو اًم شرعي كما أن اإليمان اًم شرعي.
*مجموع الفتاوى :قول المبى ً( :د د د ددبحان الله عدد خلقه ًد د د ددبحان الله زنه عرشد د د دده )...معماه أنه
ًددبحانه يسددتحق التسددبيح بعدد ذلك ،كقوله ( :بما ولك الحمد مأل السددماوا ومأل األ ومأل ما
دبيحا بقد ذلك ،تالمقدا ًا وة يكون
بيمهما ومأل ما ش ددئت من ش دديء بعد) ليس المراد أنه ًد دبَّح ًس د و
وص د وفا لفع العبد ،وتعله محص ددو  ،وًا وة يكون لما يس ددتحقه الرو ،تما الما يعظم قد ه ،و ال تلو
قال المصليً :بحان الله عدد خلقه ،لم يكن قد ًبح ال مروة واحد وة ،ولما شرع المبي  أن يسبح
دبر ك ص د ددالةل ال وا و ال ين ...تلو قال ً :د ددبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه لم يكن قد
ًبح ال مروة واحد وة.
*المغمي :تي ص د د ددحة التطوع بر ل
كعة وايتان ،حداهما :يجوز لما وى ً د د ددعيد قال :حد ما رير عن
ل
تقال :يا أمير المؤممين
قابوأ( ،)4عن أبيه قال :دخ عمر المسجد تصلى كعةو م خري ،تتبعه
نما صليت كعةو ،قال :هو ًطوع تمن شاء زاد ومن شاء نق  .ولما أن هما خالف قوله  :صالة
اللي مثمى مثمى ،وألنه لم يرد الش ددرع بمثله ،واألحكا نما ًتلقى من الش ددا ع ،ما من نصد ده أو معمى
نصه ،وليس ههما شيء من ذلك.

()4تي التقري  :تيه لين ،وتي الكاش  :قال أبو حاًم وغيره :ال يحتج به.
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*مص د د ددم ابن أبي ش د د دديبة :الر يدخ المس د د ددجد تيركع تيه كعةو .م وى بس د د ددمده ،أن عمر دخ
المسد د ددجد تركع تيه كعة .م وى بسد د ددمده عن لحة بن عبيد الله أنه مر تي المسد د ددجد تركع كعة م
أيضا عن الزبير بن العوا مثله(.)4
خري .م وى و
[ما ً دديأًي من ا ا ص ددححه الش دديع زكريا غال ] ابن أبي ش دديبة عن عطاء أن ابن عباأ وابن الزبير
وأبا ًد د ددعيد وابن عمر كانوا يقولون :ال يتطوع حتى يتحول من مكانه الما صد د ددلى تيه الفريضد د ددة .ابن
أبي شيبة .عن ابن عمر أنه كان يصلي ًبحته مكانه.
*عبدالرزا  :عن ناتع عن ابن عمر أنه كان يصلي باللي مثمى مثمى ،وبالمها أ وبعا م يسلم.
*ابن أبي ش د د د د د دديبة :عن مس د د د د د ددرو عن عائش د د د د د ددة أنها مر بهمه ا ية{ :تمن الله عليما ووقانا عماو
الس د د د د د ددمو  .تقالت اللهم من عليما وقما عماو الس د د د د د ددمو نك أنت البر الرحيم ،تقي لألعمش :تي
الصالة ،تقال :تي الصالة.
*عبدالرزا  :عن ناتع عن ابن عمر دخ المس د ددجد والقو تي الص د ددالة ولم يكن ص د ددلى كعتي الفجر
تدخ مع القو تي صالًهم م قعد حتى ذا أشرقت له الشمس قضاها قال وكان ذا أقيمت الصالة
وهو تي الطر صالهما تي الطريق.
*ابن أبي شيبة :عن براهيم قال :قال :عبد الله أ بع قب الظهر ال يسلم بيمهن ال أن يتشهد.
*ابن أبي شيبة :عن ناتع عن ابن عمر أنه كان يحيى ما بين الظهر والعصر.
*صدحيح البخا ا :باو المشي لى الجمعة ،عن عباية بن تاعة ،قال :أدكمي أبو ل
عبس وأنا أذه
لى الجمعة ،تقال ً د د ددمعت المبي  يقول( :من اغبر قدماه تي ً د د ددبي الله حرمه الله على الما )
قال ابن ل (تتح البا ا  :)499 /8أدخ الراوا المشد ددي لى الجمعة تي عمو السد ددبي  ،و عله
شدامالو له وللجهاد .واألظهر تي ال (ًبي الله) الجهاد ،وقد يؤخم بعمو اللفظ ،كما أذن المبي
 لمن ع بعيره تي ًبي الله أن يحج عليه ،وقال( :الحج من ًبي الله).

()4قال ابن ل تي تتح البا ا« :وتي أًانيد المروا عن عمر و لحة والزبير مقال» وحسن زكريا غال تي :ما صح من ح ا
(  )135المروا عن عمر .
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ما الحرمين نهاية المطل تي د اية الممه الما ما صم تي اإلًال

*تتح البددا ا البن د  :واألمر بدداإلبراد أمر ند ل
ددو ،ال أمر يجدداو ،وهددما ممددا ال خالف تيدده بين
العلماء .تإن ش د د ددم أحد من أه الظاهر ريوا على عادًهم ،ولم يبال بخر ماع المس د د ددلمين ،كان
محجو و ا باإل ماع قبله ،وبحديث عمرو بن عبس د د د د د ددة وأبي هريرة الممكو ين تإنهما يص د د د د د ددرحان بأن
الصالة بعد الزوال مشهودة محضو ة متقبلة ،ولم يفر بين تر ل ونف ل .
*ذي بقا الحمابلة :وللش د دديع أ ير الدين أبي حيان األندلس د ددي المحوا -لما دخ الش د دديع مص د ددر
خيرا ممها وال أتح :
وا تمع به -ويقال :ن أبا حيان لم يق أبياًوا و
تردا ماله وز
لما أيما ًقي الدين الح لما . . .ل
داع لى اللَّه و

على محياه من ًيما األولى صحبوا . . .خير البرية نو دونه القمر
َحذبر ًسرب ممه دهره حبَدورا . . .بحر ًقاذف من أموا ه الد

ت مضر
صذ
قا ابن ًيمية تي نصر شرعتما . . .مقا ًيد ًَدذي لم ذذ َع َ
تأظهر الدين ذذ ح ا ه د ًت . . .وأخمد الشر ذ ا

له شر

يا من ًحدث عن علم الكتاو أص ذع . . .هما اإلما الما قد كان يمتظر
وحكى المهبي عن الش دديع :أن الش دديع ًقي الدين بن دقيق العيد قال له -عمد ا تماعه به وًد ددماعه
لكالمده :-مدا كمدت أظن أن اللده بقي يخلق مثلدك .قدال المحقق د .العثيمين :مدا هدما؟ ألم ًعلم أن
الله على ك شدي لء قدير ،أال يفهم ممه ًوء الظن بالله ،تلع تي نق همه العبا ة عن ابن دقيق العيد
ودع.
ًجوزا ،وتي كت المماق والترا م ًجاوزا تخم ممها ذ
و

درعي ،تمممو مبتدع ،وما نق عن
*كشدداف القماع :قال الشدديع :من امتمع من الطيبا بال ًددب ل شد ل
أحمد أنه امتمع من أك البطيع لعد علمه بكيفية أك المبي  له كمو .وتي عمدة الص ددفوة تي
نقال عن ًا يع المقريزا المسد ددمى بالمقفى :أن الشد دديع أبا علي
ح القهوة ،لشد دديع شد دديخما الجزيرا و
الحسد ددن بن عيسد ددى بن ً د دراي الماًد ددع ،وكان من كبا أصد ددحابه ،أى المبي  تي المما  ،تقال :يا
ً د د د د ددول الله كي يؤك البطيع؟ تقطع ش د د د د د د َّقةو وأكلها من هة اليمين لى نصد د د د د ددفها ،م حولها لى
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الجداند ا خر وأكلهدا ،حتى ترغدت ،وقدال :هكدما يؤكد البطيع .انتهى ،ومن المعلو أن ؤيا المما
ال ًثبت بها األحكا  ،ولكمه اًتئماأ.
يدا تي بابه تي ل
ليال ونهاو ا ،وكثرة
تمون كثيرةل ،مع كثرة الطل و
*البددايدة والمهداية :تص د د د د د ددا (ابن القيم) تر و
أحدا واليؤذيه وال يس ددتعيبه ،وال يحقد
االبتهال ،وكان حس ددن القراءة ،والخلق ،كثير التودد ال يحس ددد و
على ل
أحد ،وكمت من أصد ددح الماأ له ،وأح الماأ ليه ،وال أعرف تي هما العالَم تي زمانما أكثر
عبداد وة ممده ،وكداندت لده ريقة تي الص د د د د د ددالة يطيلها داُّ ،
ويمد كوعها وً د د د د د ددجودها ،ويلومه كثير من
أص د د د د د د دحدابده تي بعض األحيدان ،تال ير ع وال يمزع عن ذلك ،حمه الله ،وله من التص د د د د د دداني الكبا
كثيرا واقتمى من الكت ما ال يتهيأ لغيره ًحص د ددي
والص د ددغا ش د دديء كثير ،وكت بخطه الحس د ددن ش د دديئوا و
عش ددره من كت الس ددل والخل  ،وبالجملة كان قلي المظير ،ب عديم المظير تي مجموعه ،وأمو ه،
وأحواله ،والغال عليه الخير واألخال الص د د د ددالحة ً ،د د د ددامحه الله و حمه ،وقد كان متص د د د ددديوا لإلتتاء
بمسد ددألة الطال التي اختا ها الشد دديع ًقي الدين ابن ًيمية و ر بسد ددببها تصد ددول يطول بسد ددطها مع
قاضي القضاة ًقي الدين السبكي وغيره ،وقد كانت مازًه حاتلة حمه الله شهدها القضاة واألعيان
والصد ددالحون من الخاصد ددة والعامة ،وًزاحم الماأ على حم نعشد دده ،وكم له من العمر ًد ددتون ًد ددمةو،
حمه الله.
*البداية والمهاية :ومن العجائ والغرائ التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي ًمة وأكثر= أنه
بط الوقيد بجامع دمشد د د ددق تي ليلة المص د د د د من شد د د ددعبان ،تلم يزد تي وقيده قمدي واحد على عادة
لياليه تي ًائر السمة ،ولله الحمد والممة ،وترح أه العلم بملك وأه الديانة وشكروا الله ًعالى على
ًبيطي همه البدعة الش ددمعاء التي كان يتولد بس ددببها ش ددرو كثيرة بالبلد ،وكان ذلك بمرً ددو الس ددلطان
الملك الماص د د د ددر حس د د د ددن بن الملك المص د د د ددا محمد بن قالوون ،خلَّد الله ملكه وش د د د دديد أكانه ،وكان
الس دداعي لملك بالديا المص درية األمير حس ددا الدين أبو بكر بن المجيبي ،بيض الله و هه ،وقد كان
مقيما تي هما الحين بالديا المصد د د درية ،وقد كمت أيت عمده تتيا عليها خئ الش د د دديع ًقي الدين بن
و
ًيمية والشديع كمال الدين بن الزملكاني وغيرهما تي بطال همه البدعة ،تأنفم الله ذلك والله الحمد
والممة ،وقد كانت همه البدعة قد اً د ددتقر بين أظهر الماأ من نحو ًد د ددمة خمسد د ددين وأ بعمائة و لى
وعابد وأمي لر وز ل
ومفت وعال لم ل
زمانما هما ،وكم ًد د ددعى تيها من ل
ل
تقيه وقا ل
اهد ونائ ًد د ددلطم لة وغيرهم،
ولم ييس د د ددر الله ذلك ال تي عامما هما ،والمس د د ددؤول من الله الة عمر هما الس د د ددلطان ليعلم الجهلة
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المين اً ددتقر تي أذهانهم ذا أبط هما الوقيد تي عال يمو ً ددلطان الوقت ،وكان هما ال حقيقة له
وال دلي عليه ال مجرد الوهم والخيال.
*حاشية الجم على الممهج لشيع اإلًال زكريا األنصا ا:
وهو أحد أمو أ بعة ًكر المسع لها نظمها السيو ي تي قوله:
وأ بع ًكر المسع لها
تقبلة ومتعة وخمرة

اء بها المصو

وا ا

كددما الوضوء مما ًمس الما

وأبدل بعضهم الخمرة ،بالحمر

مرحا ولعبوا بال نف لع تانقل  ،تمه عقله=
*كشاف القماع :قال ا را تي المصيحة من و و بةو و
عص ددى وقض ددى الص ددالة ،وظاهر كال الش دديع :ال يجوز اللع المعروف بالطاو والمقيلة قال :ويجوز
ل
كثيرا حرمه الش ددا ع ذا
اللع بما قد يكون تيه مص ددلحة بال مض ددرة ،وقال :ك تع ل أتض ددى لى محر و
أيضا :ما ألهى وشغ عما أمر الله
لم يكن تيه مصلحة ا حة ألنه يكون ًببوا للشر والفساد .وقال و
به تهو ممهي عمه و ن لم يحر مسه ،كبي لع وًجا ةل ونحوهما .اهد .وما وا أن عائشة و وا ا معها
كن يلعبن بدداللُّعد والمبي  لم يراهن واه أحمددد ،وكددانددت لهددا أ وحدة قبد أن ًتزوي ،تيرخ تيدده
للصدغا ما ال يرخ للكبا  ،قاله الشيع ًقي الدين تي خبر ابن عمر تي زما ة الراعي .قلت :ولع
الجوا ا باللع غير المص د ددو ة تيه مص د ددلحة للتمرن على ما هو المطلوو ممهن عادةو ويتو ه كما تي
العيد ونحوه ،لقصة أبي بك لر ،وقوله( :دعهما تإنها أيا عيد).
أحدا من خوًه تيحس دددوه على ذلك ،تيبغوا له
*ًفس ددير ابن كثير ...:خش ددي أن يحدث بهما المما و
الغوائ حس د د وددا ممهم له ولهما قال له{ :ال ًقص د د د ؤيا على خوًك تيكيدوا لك كيدا ولهما
بتت السد ددمة عن ًد ددول الله  ،أنه قال ( :ذا أى أحدكم ما يح تليحدث به ،و ذا أى ما يكره
تليتحول لى مبه ا خر وليتف عن يسد د ددا ه ال ا ،وليسد د ددتعم بالله من شد د ددرها ،وال يحدث بها أحدا،
ائ لر ما لم ًعبَّر ،تإذا عبر وقعت) ومن هما
تإنها لن ًضره) وتي الحديث ا خر( :الرؤيا على
يؤخم األمر بكتمان المعمة حتى ًو د وًظهر ،كما و د تي حديث( :اً د د ددتعيموا على قض د د دداء الحوائج
بكتمانها ،تإن ك ذا نعمة محسد ددود) .نق المحقق :وقال أبو حاً لم تي العل ( :)258/2حديث
ممكر .وحتته ًعيد بن ًال العطا تهو كماو.
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المؤمن يس د د د د د ددمى داعيودا ،كمددا دداء تي قولدده ًعددالى{ :قددد أ يبددت دعوًكمددا وكددان
*تتح البددا ا :أن َ
موً د د د د د ددى داعيوا وها ون مؤمموا ،كما واه ابن مردويه من حديث ل
أنس ،وًعق بعد المالزمة ،تال يلز
من ًسدمية المؤمن داعيوا عكسده ،قاله ابن عبد البر ،على أن الحديث تي األصد لم يصدح ،ولو صح
تإ ال كون ها ون داعيوا نما هو للتغلي .

*ًفسددير ابن كثير . . .{ :تخانتاهما اًددتدل بهمه ا ية بعض العلماء على ضددع الحديث الما
يأ ره كثير من الماأ( :من أك مع مغفول له ،غفر له) وهما الحديث ال أص د د د د د د د له ،و نما يروى هما
عن بعض الص د د د د ددالحين أنه أى المبي  تي المما  ،تقال :يا ً د د د د ددول الله ،أنت قلت :من أك مع
مغفول له غفر؟ قال :ال ،ولكمي ا ن أقوله.

قال المحقق :قال شدديع اإلًددال ابن ًيمية :هما ليس له ًددماد عمد أه العلم وال هو تي شد ل
ديء من
ل
دحيحا على اإل ال  ،تقد يأك مع
كت المس د د د د د ددلمين ،و نما يروونه عن ً د د د د د ددمان ،وليس معماه ص د د د د د د و
المسدلمين الكفا والمماتقون .اهد د د د د د دد .نقله األلباني تي الضعيفة ( )326/4وذكره اإلما ابن القيم تي
المما الممي وقال :موضوع ،وغاية ما وا تيه أنه مما حه بعض الماأ.
*ًفس د ددير ابن كثير :العياذ :االلتجاء واالً د ددتماد واالً د ددتجا ة من الش د ددر ،وأما المالذ تفي ل الخير،
كما قال أبو الطي  ،الحسن بن هانئ المتمبي:
أحاذ ه
تيما أؤملهَ . . .وَم ذن أعوذ به مما َ
يَا َم ذن ألوذ به َ

ظما أنت َ ابره
ظما أنت كاًره . . .وال يَهيضون َع و
ال يَ ذجبر الماأ َع و
*البداية والمهاية :وقد بلغمي عن شد دديخما العالمة شد دديع اإلًد ددال أحمد بن ًيمية ،حمه الله ،أنه كان
يمكر على المتمبي هدمه المبدالغة تي مخلو ل  ،ويقول :نما يص د د د د د ددلح لجماو الله ً د د د د د ددبحانه .وأخبرني
العالمة شمس الدين ابن القيم ،حمه الله ،أنه ًمع الشيع ًقي الدين يقول :بما قلت همين البيتين
تي السجود ،أدعوا الله بما ًضمماه من المل والخضوع.
*ًفس د د د د د ددير ابن كثير :مدالدك بن أوأ بن الحدد دان قدال :كداندت عمددا امرأة تتوتيدت ،وقدد ولد لي،
تو د ذد عليها ،تلقيمي علي بن أبي ال تقال :مالك؟ تقلتً :وتيت المرأة .تقال علي :لها ابمة؟
قلدت :نعم ،وهي بدالطدائ  .قدال :كداندت تي حجر ؟ قلدت :ال هي بدالطدائ قدال :تدانكحهدا .قلت:
حجر  ،نما ذلك ذا كانت
{وَبَائبكم الالًي تي حجوك ذم ؟ قال :نها لم ًكن تي ذ
تأين قول اللهَ :
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تي حجر  .هما ً د ددماد قوا ابت ،على ش د ددرط مس د ددل لم ،وهو قول غري دا ،و لى هما ذه داود
بن علي الظاهرا وأصد د د د د ددحابه .وحكاه أبو القاًد د د د د ددم الراتعي عن ل
مالك ،واختا ه ابن حز  ،وحكى لي
شد د د دديخما الحاتظ أبو عبد الله المهبي أنه َعَر هما على الشد د د دديع اإلما ًقي الدين ابن ًيمية ،حمه
الله ،تاًتشكله ،وًوق تي ذلك.
*اختص ددا علو الحديث :وقد مع الش دديع ض ددياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدً ددي تي ذلك
كتابا ًد ددماه (المختا ة) ،ولم يتم ،وكان بعض الحفاظ من مشد ددايخما ير حه على مسد ددتد الحاكم،
وعلق الشدديع شدداكر على هما تقال :كأنه يعمي شدديخه الحاتظ ابن ًيمية ،وقال السدديو ي تي الآللئ:
ذكر الزكشددي تي ًخريج الراتعي أن ًصددحيحه أعلى مزية من ًصددحيح الترمما وابن حبان ،وقال ابن
كثير تي البداية والمهاية :وهي أ ود من مستد الحاكم لو كم .
*القراءة خل اإلما للبخا ا :وًا بسمده عن أبي هريرة ،قال « :ذا قرأ اإلما بأ القرحن تاقرأ بها
واً ددبقه ،تإنه ذا قال :وال الض ددالين ،قالت المالئكة :حمين ،من واتق ذلك قمن أن يس ددتجاو لهم».
وعن أبي هريرة ،قال « :ذا قرأ اإلما بأ القرحن تاقرأ بها واًبقه ،تإن اإلما ذا قضى السو ة قال غير
المغضوو عليهم وال الضالين قالت المالئكة :حمين ،تإذا واتق قولك قضاء اإلما أ القرحن كان قمما
أن يستجاو».
*الواتي بالوتيا  :قال الشيع شمس الدين :أيت شيخما ابن ًيمية يضعفه ويتهمه تي نقله ويستهول
مددا يددأًي بدده ،ومددا علمددت تيدده حر و دا ال قول ابن أبي الفوا أ :خلئ قب د أن يمو  .وقددد أ مى على
كتابه األغاني ماعة من لة األدباء ،انتهى.
*الواتي بدالوتيدا  :يقول عن ابن ًيميدة :وعلى الجملة تما أيت ،وال أ ى مثله تي ا العه وحاتظته،
ولقد َّ
كثيرا ما يمشد:
صد ما ًمعما به عن الحفاظ األول وكانت هممه علية لى الغاية ألنه كان و
عوادها ما بها
ًمو المفوأ بأوصابها . . .ولم ًَشك َّ

وما أنصفت مهجة ًشتكي . . .هواها لى غير أحبابها
أيضا:
ويمشد و
من لم يقد ويدأ تي خيشومه . . .هج الخميس تلن يقود خميسا
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*الواتي بالوتيا  :وً د د د د ددألته تي ذلك المجلس عن ًفس د د د د ددير قوله ًعالى {هو الما خلقكم من نفس
واحددةل و ع ممها زو ها ...تأ او بما قاله المفس د د د د د ددرون تي ذلك وهو حد وحواء وأن حواء لما
أ قلدت بدالحمد أًداهدا بليس تي ص د د د د د ددو ة د وقدال :أخداف من هدما الدما تي بطمك أن يخري من
دبر أو يش د د د د د ددق بطمدك ومدا يدد يدك لعله يكون بهيمة أو كلبوا ،تلم ًزل تي هم حتى أًاها انيوا وقال:
ً ددألت الله ًعالى أن يجعله بش د ودرا ً ددويا ،و ن كان كملك ً ددميه عبد الحا ث .وكان اً ددم بليس تي
صالحا عال له شركاء تيما حًاهما وهما مروا
المالئكة الحا ث ،تملك قوله ًعالى{ :تلما حًاهما و
عن ابن عبداأ ،تقلدت له :هما تاً د د د د د ددد من و وهل ألنه ًعالى قال تي ا ية الثانية{ :تتعالى الله عما
ل
ماعة ،الثاني :أنه ليس إلبليس تي الكال ذكر،
يش د د د د د ددركون تهدما يددل على أن القص د د د د د ددة تي حق
الثدالدث :أن اللده ًعدالى علم حد األً د د د د د د دمداء كلهدا تال بدد وأنه كان يعلم أن بليس الحا ث ،الرابع :أنه
ًعالى قال{ :أيش د د ددركون ما ال يخلق ش د د دديئوا وهو يخلقون وهما يدل على أن المراد به األص د د ددما ألن
"ما" لما ال يعق ولو كان بليس لقال" :من" التي هي لمن يعق  .تقال حمه الله ًعالى :تقد ذه
بعض المفس د د درين لى أن المراد بهما قص د د ددي ألنه ً د د ددمى أوالده األ بعة عبد مماف وعبد العزى وعبد
قصي وعبد الدا  .والضمير تي "يشركون" له وألوالده من أعقابه المين يسمون أوالدهم بهمه األًماء
ض د د د د د د دا تداً د د د د د ددد ألنده ًعدالى قدال{ :خلقكم من ل
نفس واحددةل وخلق ممهددا
وأمثدالهدا ،تقلدت لده :وهدما أي و
زو ها وليس كملك ال حد ألن الله ًعالى خلق حواء من ضد د د د د ددلعه ،تقال حمه الله ًعالى :المراد
بهما أن زو ه من مسه عربية قرشية ،تما أيت التطوي معه.
*الواتي بددالوتيددا  :وكددان ذا ًكلم أغمض عيميدده وازدحمددت العبددا ة على لس د د د د د د دداندده ،ترأيددت العج د
ل
شيء بمصي ل ،
العجي  ،والحبر الما ما له مشداك تي تمونه وال ضري  ،والعالم الما أخم من ك
ًددهمه لألغرا مصددي  ،والمماظر الما ذا ال تي حومة الجدال مي الخصددو من مباحثه باليو
العصي :
بحرا ال يرى العبر عائمه
وعايمت بد وا ال يرى البد مثله . . .وخا بت و

المطهر
المطهر ،اإلما العالمة ذو الفمون مال الدين ابن َّ
*الواتي بالوتيا  :الحسين بن يوً بن َّ
األًدددا الحلَّي المعتزلي .عالم الشدديعة وتقيههم ،صدداح التصدداني التي اشددتهر تي حياًهً .قد
تي دولدة خربمددداً ،قدد ومدا زائ وددا .وكدان لده ممداليددك و دا ا كثيرة ،وأمال يدددة .وكدان يص د د د د د ددم وهو
اك  .ش ددرح مختص ددر ابن الحا  .وهو مش ددهو تي حياًه .وله كتاو تي اإلمامة َّد عليه الش دديع
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المطهر يض
الممجس .وك ددان ابن
َّ
ًقي ال دددين ابن ًيميددة تي الث مجلدددا ل  ،وك ددان يس د د د د د ددمي دده ابن َّ
وحج أواخر عمره .وخمد وانزوى لى الحلة ،وًوتي
األخال  ،مش د د د د د ددتهر الدمكرَّ ،
ًخري بده أقوا كثيرة َّ
خمس وعشرين ،وقي ً :مة ل
ل
ًت وعشرين وًبع مائة ،تي شهر المحر وقد ناهز الثمانين.
ًمة
 :قي البن ل
قال :نعم ولوال مكاني
*تتح البا ا ،البن
عباأ :أشددهد العيد مع ًددول الله َ 
من الصددغر ما شددهدًه هما الحديث يدل على أن األصدداغر من الصددبيان لم يكونوا يشددهدون العيد ال
من كا َن ممهم أقا و اإلما تلهم خصدوصية على غيرهم .وقد وا أن المبي  كان يخري لى العيد
ومعه من أهله كبا هم وصغا هم.
*الواتي بالوتيا  :وحكى لي عمه [يقصددد ابن ًيمية] الشدديع شددمس الدين ابن قيم الجوزية قال :كان
دغيرا عمد بمي الممجا تبحث معهم تادعوا شديئوا أنكره تأحضروا المق  ،تلما وق عليه ألقى المجلد
ص و
من يده غيظوا ،تقالوا له :ما أنت ال راء ًرمي المجلد من يد وهو كتاو عل لم ،تقال ًر ويعا :أيما
خير أنا أو موً د د د د د ددى؟ تقالوا :موً د د د د د ددى ،تقال :أيما خير هما الكتاو أو ألواح الجوهر التي كان تيها
العش د د ددر كلما ؟ قالوا :األلواح ،تقال :ن موً د د ددى لما غض د د د ألقى األلواح من يده .وحكى لي عمه
ضدا قالً :دأله تالن تقال :أنت ًزعم أن أتعالك كلها من السدمَّة ،تهما الما ًفعله بالماأ من َع ذر
أي و
حذانهم من أين اء هما تي الس د د ددمة؟ تقال :حديث ابن ل
عباأ تي الص د د ددحيحين قال :ص د د ددليت خل
ليال تكمت ذا أغفيت أخم بأذني.
ًول الله  و
يوما للش دديع اإلما العالمة قاض ددي القض دداة أبي الحس ددن علي الس ددبكي ،قال
*الواتي بالوتيا  :وقلت و
الشدديع ًقي الدين ابن ًيمية وقد ذكر ًفسددير اإلما  :تيه ك شد ل
ديء ال التفسدير ،تقال قاضددي القضدداة:
ل
شيء.
ما األمر كما ،نما تيه مع التفسير ك
*تتح البا ا ،البن

قال تي أيا ممى ( :نها أيا أك وشددرو
 :تي صددحيح مسددل لم ،أن المَّبي َ 

وذكر اللدده عز و د ) وذكر اللدده تي هددمه األيدا نوعددان ،أحدددهمددا :مقيددد عقيد الص د د د د د ددلوا  .والثدداني:
مطلق تي ًدائر األوقا  .تأما الموع األول :تاًفق العلماء على أنه يشدرع التكبير عقي الصددلوا تي
همه األيا تي الجملة ،وليس تيه حديث مرتوع صحيح ،ب نما تيه ح ا عن الصحابة ومن بعدهم،
وعمد المس د د د د د ددلمين عليده .وهما مما يدل على أن بعض ما أ معت األمة عليه لم يمق ليما تيه ن
قال ابن عبد
قال مالك تي هما التكبير :نه وا َ .
صد دريح عن المَّبي  ب يكتفى بالعم به .وقد َ
قال.
البر :يعمي و وو ًمة .وهو كما َ
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*كش دداف القماع :تي قص ددة ً ددال عمرو بن َعبَس ددة :قدمت المديمة تدخلت عليه ،تقلت :يا ً ددول
الله ،أًعرتمي؟ تقال :نعم ،أنت الما لقيتمي بمكة ،قال :تقلت :بلى .قال تي ش د د د د د ددرح مس د د د د د د دل لم :تيه
صحة الجواو ببلى و ن لم يكن قبلها نفي ،وصحة اإلقرا بها ،قال :وهو الصحيح من ممهبما.
*كشدداف القماع :وتي شددرح مسددلم يسددتح لصدداح الطعا وأه الطعا األك بعد تراو الضدديفان
لحديث أبي لحة األنص د د ددا ا تي الص د د ددحيح .واألولى :المظر تي قرائن الحال ،و ن دلت قريمة على
بقاء ل
شيء أبقاه ،و ال مسح اإلناء ألنها ًستغفر لالعقها.
*كشد د دداف القماع :وتي الفمون ًحس د د ددن التهمئة بالقدو للمسد د دداتر كالمرض د د ددى ًحس د د ددن ًهمئة ك ممهم
بسالمته.
*كش دداف القماع :وقال الش دديع :من قال :ن األصد د تي اإلنس ددان العدالة ،تقد أخطأ و نما األصد د
الجه والظلم لقوله ًعالى { :نه كان ظلوما هوال تالفسد د د ددق والعدالة ك ممهما يطرأ على ا خر،
وقول عمر« :المس د د د د ددلمون عدول» معا لما وا عمه :أنه أًى بش د د د د دداهدين ،تقال لهما :لس د د د د ددت
أعرتكما وال يض د ددركما أني ال أعرتكما .واألعرابي الما قب المبي  ش د ددهادًه برؤية الهالل لرمض د ددان
صا صحابيا ،وهم عدول ،وعمهً :قب شهادة ك مسل لم لم ًظهر ممه يبة.
*قال الشيع صالح العصيمي :العا لفظ دال على اًتغرا
والمطلق :لفظ دال على اًتغرا

ميع األتراد دتعةو واحد وة.

ميع األتراد على ًبي البدل ،ال دتعة واحدة.

*ميزان االعتدال :تالحد الفاص بين المتقد والمتاخر هو أأ ًمة ال مائة.
عدال من هو صد د د د دداح بدعة؟
كي ًد د د د دداو ًو يق مبتدع؟ وحد الثقة العدالة واإلًقان ،تكي يكون و
ل
ًحرف ،تهما
و وابه :أن البدعة على ضد دربين ،تبدعة ص ددغرى ،كغلو التش دديع أو كالتش دديع بال غل لو وال
كثير تي التابعين وًابعيهم مع الدين والوع والص د د د د ددد  ،تلو د حديث هؤالء لمه ملة من ا ا
المبويدة وهمه مفس د د د د د دددة بيمة ،م بدعة كبرى كالرتض الكام والغلو تيه ،والحئ على أبي بك لر وعمر
ضد د دا تما اً د ددتحض د ددر ا ن تي هما الض د ددرو
والدعاء لى ذلك ،تهما الموع ال يحتج بهم وال كرامة ،وأي و
وال صدادقوا وال مأمونوا ،ب الكمو شعا هم والتقية والمفا د ا هم ،تكي يقب نق من هما حاله؟
حاشا وكال ،تالشيعي الغالي تي زمان السل وعرتهم هو من ًكلم تي عثمان والزبير و لحة ومعاوية
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و ائفة ممن حا و عليا ،وًعر لس د د د ددبهم ،والغالي تي زمانما وعرتما هو الما يكفر هؤالء الس د د د ددادة
أيضا ،تهما ضال.
ويتبرأ من الشيخين و

م اعلم أن ك د من أقول تيدده :مجهول ،وال أً د د د د د د دمددده لى قددائ د ل  ،تددإن ذلددك هو قول أبي حدداً لم تيدده،
وً دديأًي من ذلك ش د ديء كثير دا تاعلمه ،تإن عزوًه لى قائله كابن المديمي وابن معين ،تملك بين
ظداهر ،و ن قلدت :تيده هددالددة أو نكرة أو يجهد أو ال يعرف ،وأمثددال ذلددك ،ولم أعزه الى قددائد ل  ،تهو
من قبلي ،وكما ذا قلت :قة وصدو وصالح ولين ونحو ذلك ولم أضفه.

*ًيسير اللطي الممان :ذكر كثير من أه العلم أنه يستفاد من قوله ًعالى عن واو موًى لربه لما
ش ب َها َعلَى
اا أًََد َوَّكأ َعلَذيد َها َوأَه ُّ
ك بيَميم َ
{وَما ً ذل َ
ك يا مو ًَ دى* قَ َال ه َي َع َ
ًددأله عن العصددا ،تقالَ :
صد َ
{مآ و
َغمَمي اًددتحباو اًددتصددحاو العصددا لما تيه من همه المماتع المعيمة والمجملة تي قولهَ :
أيضا الرحمة بالبهائم ،واإلحسان ليها ،والسعي تي زالة ضر ها.
أ ذخَرى وأنه يستفاد ممها و

ص د َال َة لم ذكرا أا أن ذكر العبد لربه هو الما خلق له العبد ،وبه ص دالحه
{وأَقم ال َّ
وقوله َّ ذكرهَ :
وتالحه ،وأن المقص ددود من قامة الص ددالة قامة هما المقص ددود األعظم ،ولوال الص ددالة التي ًتكر على
المؤممين تي اليو والليلددة لتددمكرهم بدداللدده ،ويتعدداهدددون تيهددا قراءة القرحن ،والثمدداء على اللدده ،ودعددائدده
والخض د د د د د ددوع لده الدما هو وح الدمكر ،لوال هدمه المعمدة لكدانوا من الغداتلين .وكمدا أن الدمكر هو الما
خلق الخلق أل لدده ،والعبددادا كلهددا ذكر للدده ،تكددملددك الددمكر يعين العبددد على القيددا بددالطدداعددا و ن
َش د د د د د د دقدَّت ،ويهون عليده الوقوف بين يدا الجبابرة ،ويخف عليه الدعوة لى الله ،قال ًعالى تي همه
ت َوأَخو َ بآيَاًي َوَال ًَميَا تي ذ ذكرا .
القصةَ { :ك ذي ن َسب َح َ
ك َكث ويراَ .ونَمذكَرَ َكث ويرا وقال{ :ا ذذ َه ذ أَنذ َ
*مغمي اللبي  :القاعدة الثالثة :قد يشددربون لفظوا معمى ل
لفظ ،تيعطونه حكمه ،ويسددمى ذلك ًضددميموا،
ع معمى{ :وال ًعد عيما
وتائدًه :أن ًؤدا كلمة مؤدى كلمتين .قال الزمخش د ددرا :أال ًرى كي

عمهم لى قولك :وال ًقتحم عيما مجاوزًين لى غيرهم{ .وال ًأكلوا أموالهم لى أموالكم أا وال
ضمن الرتث معمى
أيضا قوله ًعالى{ :الرتث لى نسائكم َّ
ًضموها ليها حكلين اه د د د د ومن مث ذلك و
اإلتضد دداء ،تعدا بإلى ،مث { :وقد أتضد ددى بعضد ددكم لى ل
بعض و نما أص د د الرتث أن يتعدى بالباء
يقددال :أ تددث تالن بددامرأًدده ،وقولدده ًعددالى{ :ومددا يفعلوا من خير تلن يكفروه أا تلن يحرموه أا تلن
يحرموا وابدده .وقولدده ًعددالى{ :وال ًعزموا عقدددة المكدداح أا ال ًمووا ،ولهددما عدددا بمفسد د د د د د دده ال بعلى،
وقوله ًعالى{ :ال ي َّس د د دمعون لى المإل األعلى أا ال يص د د ددغون ،وقولهم ً :د د ددمع الله لمن حمده أا
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اًددتجاو ،تعدا يسددمع تي األول بإلى ،وتي الثاني بالال  ،و نما أصددله أن يتعدى بمفسدده ،مث  :يو
يسمعون الصيحة .وقوله ًعالى{ :والله يعلم المفسد من المصلح أا :يميز ،ولهما عدا ب د من ،ال
بمفسد د د دده ،وقوله ًعالى{ :للمين يؤلون من نسد د د ددائهم أا يمتمعون من وطء نسد د د ددائهم بالحل  ،تلهما
عدا بمن.
الفروع :وولي األمر ذا حكم تي مسد ددائ اال تهاد بأحد القولين لمصد ددلحة المس د ددلمين و بت اعته
(ع).
*كش د د د د د دداف القمداع :قدال تي الفروع :ويتو ده واز البماء على قواعد براهيم ،يعمي دخال الح ذجر تي
البيددت و عد بددابين لدده ألن المبي  لوال المعددا تي زممدده ،وهو أن قومدده حددديثو عهد لدد بددالجدداهليددة
لفعله ،كما تي حديث عائش د ددة ،قال ابن هبيرة تي حديث عائش د ددة :يدل على وز ًأخير الص د ددواو
أل قالة الماأ ،و أى مالك والشاتعي ًر البماء على قواعد براهيم لئال يصير البيت ملعبة للملو
وهو ظاهر.
*مجموع الفتاوى :تي الحديث ( :ن من ضددع اليقين أن ًرضددى الماأ بسددخئ الله أو ًممهم على
ما لم يؤًك الله) اليقين يتض ددمن اليقين تي القيا بأمر الله وما وعد الله أه اعته ،ويتض ددمن اليقين
بقد الله وخلقه وًدبيره ،تإذا أ ضيتهم بسخئ الله لم ًكن موقموا ال بوعده وال برزقه تإنه نما يحم
اإلنس ددان على ذلك ما مي لى ما تي أيديهم من الدنيا تيتر القيا تيهم بأمر الله لما ير وه ممهم،
و ما ضددع ًصد ل
دديق بما وعد الله أه اعته من المصددر والتأييد والثواو تي الدنيا وا خرة تإنك ذا
أ ض دديت الله :نص ددر و زقك وكفا مؤنتهم ،تإ ض دداؤهم بس ددخطه نما يكون خوتوا ممهم ،و اءو لهم،
وذلك من ضع اليقين.
من أ ض د د ددى الله بس د د ددخطهم ،كان قد اًقاه ،وكان عبده الص د د ددالح ،والله يتولى الص د د ددالحين ،وهو ل
كاف
عبدده{ ،ومن يتق الله يجع له مخر ا ويرزقه من حيث ال يحتس د د د د د د د تالله يكفيه مؤنة الماأ بال
ي  ،وأما كون الماأ كلهم يرضد د د د ددون عمه تقد ال يحص د د د د د ذلك لكن يرضد د د د ددون عمه ذا ً د د د د ددلموا من
األغرا  ،و ذا ًبين لهم العاقبة ،ومن أ ضى الماأ بسخئ الله ،لم يغموا عمه من الله شيئوا.
*الفتاوى الكبرى :المظر لى المرد ال ة أقسال  ،أحدها :ما يقرن به الشهوة ،تحرا باالًفا  .والثاني:
ما يجز أنه ال ش د ددهوة معه ،كمظر الر الوع لى ابمه الحس د ددن وابمته الحس د ددمة وأمه ،تهما ال يقرن به
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شد د د ددهوة ال أن يكون الر من أتجر الماأ ،ومتى اقترنت به الشد د د ددهوة ،حر  ،وعلى هما من ال يمي
قلبه لى المرد ،كما كان الصددحابة ،وكاألمم المين ال يعرتون همه الفاحشددة ،تإن الواحد من هؤالء ال
يفر بين هما الو ه وبين نظره لى ابمه وابن ا ه وصددبي أ مبي ،وال يخطر بقلبه شديء من الشددهوة
ألنه لم يعتد ذلك ،وهو ًليم القل من مث ذلك .وقد كانت اإلماء على عهد الصحابة يمشين تي
الطرقا وهن متكشدفا الرؤوأ وًخد الر ال ،مع ًالمة القلوو ،تلو أ اد الر ال أن يتر اإلماء
التركيا الحس د ددان يمش د ددين بين الماأ تي مث همه البالد واألوقا كما كان أولئك اإلماء يمش د ددين=
كان هما من باو الفس د د دداد .وكملك المرد الحس د د ددان ال يص د د ددلح أن يخر وا تي األمكمة واألزممة التي
يخداف تيهدا الفتمدة بهم ال بقدد الحا ة ،تال يمكن األمرد الحس د د د د د ددن من التبري وال من الجلوأ تي
الحما بين األ ان  ،وال من قصد د دده بين الر ال ونحو ذلك مما تيه تتمة للماأ ،والمظر ليه كملك،
و نما وقع المزاع بين العلماء تي القس ددم الثالث من المظر :وهو المظر ليه لغير ش ددهوةل ،لكن مع خوف
و انها ،تيه و هان تي ممه أحمد ،أصد د د د ددحهما وهو المحكي عن ن الشد د د د دداتعي ،أنه ال يجوز،
والثاني :يجوز ألن األصد د عد و انها تال يحر بالش ددك ،ب قد يكره ،واألول هو الرا ح ،كما أن
الرا ح تي ممه الشد د د دداتعي وأحمد أن المظر لى و ه األ مبية من غير حا لة ال يجوز ،و ن كانت
الش د ددهوة ممتفية ،لكن ألنه يخاف و انها ولهما حرمت الخلوة باأل مبية ألنها مظمة الفتمة .واألص د د
أن ك ما كان ً د د د ددببوا للفتمة تإنه ال يجوز تإن الم يعة لى الفس د د د دداد يج ً د د د دددها ذا لم يعا ض د د د ددها
دلحة ا ل
مص ددلحة ا حة ،ولهما كان المظر الما يفض ددي لى الفتمة محرما ال ذا كان لمص د ل
حة ،مث
و
نظر الخدا د والطبيد وغيرهمدا تدإندده يبداح المظر للحددا دة لكن مع عددد الش د د د د د ددهوة ،وأمدا المظر لغير
حددا د لدة لى مح د الفتمددة ،تال يجوز .ومن كر المظر لى األمرد ونحوه أو أدامدده وقددال :ني ال أنظر
لش د د د د د ددهوةل= كددمو تي ذلددك تددإندده ذا لم يكن معدده داع يحتدداي معدده لى المظر= لم يكن المظر ال لمدا
يحص تي القل من اللمة بملك.
ن غض البصر عن الصو ة التي نهي عن المظر ليها كالمرأة واألمرد الحسن ،يو ث ذلك الث توائد
ليلة القد  :حداها :حالوة اإليمان ولمًه التي هي أحلى وأ ي مما ًركه الله تإن من ًر شد د دديئوا
خيرا ممه ،والمفس ًح المظر لى همه الص ددو ال ًدديما نفوأ أه الرياض ددة والص ددفا
لله عوضدده الله و
تإنه يبقى تيها قة ًجتمو بس د د ددببها لى الص د د ددو حتى ًبقى ًجمو أحدهم وًص د د ددرعه ،كما يص د د ددرعه
السد ددبع ،ولهما قال بعض التابعين :ما أنا على الشد دداو التائ من ًد ددب لع يجلس ليه بأخوف عليه من
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ح َد ل
ث مي ل يجلس ليه ،وقال بعضد د ددهم :اًقوا المظر لى أوالد الملو تإن لهم تتمة كفتمة العما ى،
َ
وما زال أئمة العلم والدين كشيون الهدى وشيون الطريق يوصون بتر صحبتهم.



