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 بسم الله الرحمن الرحيم
وهو الحكيم  ،ولهههههه الحمهههههد في ا خرة ،الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في األرض

ا إلى يوم وصهههحبه، و هههلم اسهههليم ا مزيالخبير، وصهههلى الله على نبيما محمدل السهههراي الممير، وعلى  له  د 
 الدين، أما بعد:

تسههههههههه  تها في مسههههههههتمدل خا  ل  للعشههههههههاملة و فقد كمت إذا مرَّت بي فائدة نقلتها من المكتبة ال
ها فائدة مسهههههههههههههلكية،  م ، اَِليفقهية   فائدة   أنق ا، فقد ِع فيها ارايب ا معيم  ا ولم أر  مرا عتها وا هههههههههههههتذكارها،
إال ا هههههههم الكتاو الممقول ممه ال ائدة، ال أذكر أحيان ا هذا أنشهههههههئ للقار . و نحويه... وهكذا، ولع  

الجزء والص حة  ألنه ما كان في المية أول ما بدأت بجمع دون ا م مؤل ه  لشهراه، وأحيان ا ال أذكر 
 ها،  م بدا لي ذلك بعد   عسى أن ي ست اد ممها وأظ ر بدعوةل صالحةل ممن يطالعاها،هذه ال وائد نشر  

 ميسور ا لمن أراد ذلك عبر المكتبة الشاملة أو غيرها من البرامج. ذلكولقد أصبح الوقوف على 
 بتصرفل أو اقديمل أو اأخيرل ال ي خ ُّ بالمقصود  مراعاة  لالختصار.   م إن بعض هذه ال وائد ممقول

 .(4)غمي كريمواللَه البَر الرحيَم أ أل  أن يجع  عملما خالص ا، نافع ا، مبارك ا، إن ربما 
  

                                                        
 وله  زي  الشكر والدعاء. kmy424@gmail.comأؤم  ممن يطلع عليه أن ي يدني بأي مالحظةل على البريد (4)
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، والمعطي قال ابن ايمية* : وإذا  اء في أ ههههههههههمائه العههههههههههار والمافع، والخافض والرافع، والم ِعزُّ والم ِذلُّ
والمانع، فإنما اقال مقترنة  مزدو ة ، ال ي  َرد  العهههههار عن المافع، وال المانع عن المعطي  إذ المقصهههههود 

 .(4)بيان عموم فعِله وشمول  عدلِه وفعِله
 : ومن امام خشههههههوع العبد لله عز و   واوا ههههههعه له في ركوعه و ههههههجوده، أنه إذا ذلَّ ن ر بل قال اب*

لربه بالركوع والسههههههجود وصههههههذ َربَّه حيمعذل بصهههههه ات العزِ  والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل 
بحان  هههك، فلهذا شهههرع للعبد في ركوعه أن يقول: والتوا هههع وصههه ي، والعلو والعظمة والكبرياء وصههه   
 .(2)ربي العظيم، وفي  جوده:  بحان ربي األعلى

... فإذا ا هههههههتقرتف قدمه في ممزل التوبة نزل بعده ممزل اإلنابة، وقد أمر الله اعالى بها قال ابن القيم:*
م أواه مميههب{ }إن إبراهيم لحلي :}وأنيبوا إلى ربكم{ وقههال :في كتههابههه، وأ مى على خليلههه بههها، فقههال

يذ }أفلم يمظروا إلى السههههههههههههههماء فوقهم ك :يتبصههههههههههههههر بها ويتذكر أه  اإلنابة، فقال وأخبر أن  يااه إنما
بميماها وزيماها{ إلى أن قال: }ابصهههرة وذكرك لك  عبد مميب{ وقال اعالى: }هو الذي يريكم  يااه 

ا }مميبين إليهههه وااقوه وأقيمو  :ويمزل لكم من السههههههههههههههمهههاء رزقههها ومههها يتهههذكر إال من يميهههب{ وقهههال اعهههالى
ال عن نبيه داود: }فا ههتر ر ربه وخر راكعا وأناو{ وأخبر أن  وابه و مته أله  الخشههية الصههالة{ وق

}وأزل ههت الجمههة للمتقين غير بعيههد هههذا مهها اوعههدون لكهه  أواو ح ي  من خشههههههههههههههي  :واإلنههابههة، فقههال
الرحمن بالريب و اء بقلب مميب ادخلوها بسهههههالم{ وأخبر  هههههبحانه أن البشهههههرك ممه إنما هي أله  

 }والذين ا تمبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرك{. :الاإلنابة، فق
 :واإلنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها، يشهههتري فيها البر وال ا ر، قال الله اعالى

ته، إنابة يواإلنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة إلله .}وإذا مس الماس  ههههههههههههههر دعوا ربهم مميبين إليه{
عبودية ومحبة، وهي اتعههمن أربعة أمورل: محبته، والخعههوع له، واإلقبال عليه، واإلعراض عما  ههواه، 
فال يسههههتحم ا ههههم المميب إال من ا تمعت فيه هذه األربع، وا سههههير السههههلذ لهذه الل ظة يدور على 

الرا ع إليه   إلى مر ههااه،ذلك. وفي الل ظة معمى اإل ههراع والر وع والتقدم، والمميب إلى الله المسههرع 
، المتقدم إلى محابِ ه  .(3)ك  وقتل

                                                        
 .(41/ 4المجموعة الثاممة ) - امع المسائ  البن ايمية(4)
 .(304/ 4مجموع ر ائ  ابن ر ب )(2)
 .(132/ 4داري السالكين )م(3)
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ب  عليه ق...طوبى لمن أقب  على الله بكليَّته، وعكذ عليه بإراداه ومحبته  فإن الله ي  *قال ابن القيم:
بتوليه ومحبته وعط ه ورحمته، وإن الله  ههههههههههههههبحانه إذا أقب  على عبدل ا ههههههههههههههتمارت  هااه، وأشههههههههههههههرقت 

ها، وظهرت عليه   ار إقباله من بهجة الجالل و  ار الجمال، واو َّه إليه ظلماا   ههههههههههههههاحهااها، واموَّرت 
ا أحبوه وإذا والى و أههههه  المع األعلى بههههالمحبههههة والمواالة  ألنهم ابع لموالهم، فهههه ا لإذا أحههههب عبههههد  يهههه 

د  إليههه بههالود والمحبههة والرحمههة، ونههاهيههك بمن يتو ههه إليهه مههالههك  هوالوه... ويجعهه  اللههه قلوو أوليههائههه َا ههِ
الملههك ذو الجالل واإلكرام بمحبتههه، ويقبهه  عليههه بههأنواع كرامتههه، ويلحظههه المع  األعلى وأههه  األرض 

 .(4)من يشاء، والله ذو ال ع  العظيم بالتبجي  والتكريم، وذلك فع  الله يؤايه
عليه،  ا: محبة الله للعبد هي أ   نعمة  أنعم بها عليه، وأفعه  فعهيلة ، ا ع  الله به*وقال السهعدي

ا يسههر له األ ههباو، وهوَّن عليه ك  عسههيرل، ووفقه ل ع  الخيرات واري الممكرات،  وإذا أحب الله عبد 
 .(2)قلوو عباده إليه بالمحبة والودادوأقب  ب

: إذا كان ك  خيرل أصهههههله التوفيم، وهو بيد الله ال بيد العبد، فم تاحه الدعاء واالفتقار ابن القيمقال *
والرغبة والرهبة إليه، فمتى أ عطي العبد هذا الم تاح، فقد أراد أن ي تح له، ومتى أ ههههله وصههههدل  اللَّجِأ 

 .  (3)عن الم تاح بقي باو الخير م رفَاج ا دونه
واألغمياء الشهههههاكرون  هههههبب لطاعة ال قراء الصهههههابرين  لتقويتهم إياهم بالصهههههدقة عليهم قال ابن القيم: *

، فلهم نصهههههيب وافر من أ ور ال قراء زيادة  إلى نصهههههيبهم من واإلحسهههههان عليهم وإعانتهم على طاعتهم
 .(1)أ ر اإلن ال وطاعااهم التي اخصهم

 سهك معم ى، وهو أن  هائر العبادات امقعهي وي ر   : وفي األمر بالذكر عمد انقعهاء المُّ بن ر بقال ا*
رة وقد أمر الله ا خممها وذكر الله بالل ال يمقعههههي وال ي ر  ممه، ب  هو مسههههتمر للمؤممين في الدنيا و 

ت م  الصَّالَة فَاذفك ر وا اللََّه ِقَيام   َوَعَلى  اَوقه ع ود   ااعالى بذكره عمد انقعاء الصالة قال الله اعالى: }فَِإَذا َقَعيهف
َرفِض َوابهفتَهر وا ِمنف َفعهههف ِ  ر وا ِفي األف الة  فَانهفَتشههِ َيِت الصهههَّ للَِّه ا   م وِبك مف{ وقال في صههالة الجمعة: }فَِإَذا ق عههِ

{ روي عن ابناَواذفك ر وا اللََّه َكِثير   *َوإَِلى َربِ َك فَارفَغبف بف مسهههههههههههعودل  {. وقال اعالى: }فَِإَذا فَهَرغفَت فَانفصهههههههههههَ
                                                        

 .(482طريم الهجراين ) (4)
 .(234ايسير الكريم الرحمن )  (2)
 .(79ال وائد ) (3)
 .(242عدة الصابرين ) (1)
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{ قال: في المسههألة وأنت  قال: فإذا فرغت من ال رائض فانصههب، وعمه في قوله: }َوإَِلى َربِ َك فَارفَغبف
غزوةل أن يجتههد في الهدعهاء والعبهادة. فهاألعمهال كلها ي  ر   هالس، وقهال الحسههههههههههههههن: أمره إذا فر  من 

ممها، والذكر ال فرا  له وال انقعههاء، واألعمال امقطع بانقطاع الدنيا وال يبقى ممها شهههيء في ا خرة، 
والذكر  ال يمقطع. المؤمن يعيش على الذكر ويموت عليه وعليه يبعث
(4). 

رِيم أَيَّام : ): في قول المبي ابن ر بل قال * أيام أك  وشههههرو وذكر الله عز و  ( إشههههارة إلى التَّشههههف
امام  وذلك من ،أن األك  في أيام األعياد والشهههههههههههههرو إنما يسهههههههههههههتعان به على ذكر الله اعالى وطاعته

شههههههههههههههكر المعمهة أن ي سههههههههههههههتعهان بهها على الطهاعهات، وقهد أمر اللهه اعهالى في كتابه باألك  من الطيبات 
ه على معاصهههههههههههيه فقد ك ر نعمة الله وبدلها ك ر ا، وهو  دير أن فمن ا هههههههههههتعان بمعم الل ،والشهههههههههههكر له

ا نعمة األك  من لحوم بهيمة األنعام كما في أيام ال  م مطيعةتشههريم  فإن هذه البهائي سههَلبها وخصههوصهه 
ِدِه{ وإنها اسههههجد له كما أخب  ربها،لقانتة حة مسهههب ِ  بِ ح  ِبَحمف ءل ِإالَّ ي سهههَ يف  ركما قال اعالى: }َوِإنف ِمنف شههههَ

وربما كانت أكثر ذكر ا لله من بعض بمي  دم، وفي المسههههههههمد  ،بذلك في  هههههههورة المح  و هههههههورة الحج
مرفوعه ا: )رو مركوبهةل خير من راكبهها، وأكثر ذكر ا للهه ابهاري واعهالى ممهه(
، وقهد أخبر الله اعالى في  (2)

ائم المطيعة هذه البهكتابه أن كثير ا من الجن واإلنس كاألنعام ب  هم أ هه . فأباح الله عز و   ذبح 
فإنها من أ     ك بهها أبدانهم واكم  لذااهم في أكلهم اللحومالهذاكرة لهه لعبهاده المؤممين حتى اتقو  

  لكن ال اكمهه  القوة والعقههه ،األغههذيههة وألههذههها مع أن األبههدان اقوم برير اللحم من المبههااههات وغيرههها
كهه  من لحومههها  ليكمهه  بههذلههك قوة عبههاده واللههذة إال بههاللحم فههأبههاح للمؤممين قتهه  هههذه البهههائم واأل

فيكون ذلهك عونه ا لهم على علومل نهافعهةل وأعمهالل صههههههههههههههالحة يمتاز بها بمو  دم على البهائم،  ،وعقولهم
وعلى ذكر اللههه عز و هه  وهو أكثر من ذكر البهههائم، فال يليم بههالمؤمن مع هههذا إال مقههابلههة هههذه المعم 

ن له عز و   وذِكره حيث فعههه  الله ابن  دم على كثيرل مبالشهههكر عليها واال هههتعانة بها على طاعة ال
َها َوَأطفِعم وا الفَقاِنَع َوالفم عفتَهرَّ َكَذِلَك  المخلوقات و ههههههههههخر له هذه الحيوانات، قال الله اعالى: }َفك ل وا ِممهف

ك ر وَن{. فأما من قت  هذه البهيمة المطيعة الذاكرة لله خَّرفنَاَها َلك مف َلَعلَّك مف َاشهههف ز و    م ا هههتعان ع  هههَ

                                                        
 .(270لطائذ المعارف ) (4)
(: أحد أ ههانيد أحمد ر اله ر ال الصههحيح، غير  ههه  بن معاذ 409/ 8( قال في مجمع الزوائد )44627(مسههمد أحمد )2)

  عذ. ، و قه ابن حبان، وفيهبن أنس



 (6)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

بأك  لحومها على معاصهي الله عز و   ونسي ذكر الله عز و   فقد قلب األمر، وك ر المعمة، فال  
 .(4)كان من كانت البهائم خير ا ممه وأطوع

 وكان (الله أكبر خربت خيبر)أنه لما أشههههههههههههههرف على خيبر قال:  :  بت عن المبي قهال ابن ايميهة*
 نشههههههز ا من األرض، وإذا صههههههعد على الصهههههه ا والمروة، وقال  ابر كما مع يكبر إذا ركب دابة ، وإذا عال

إذا علونا كبرنا وإذا هبطما  بحما، و اء التكبير مكرر ا في األذان، وفي أ ماء الصالة...  ر ول الله 
حال، لكثرة الجمع أو لعظمة ال ع  أو لقوة ال  وهذا كله يبين أن التكبير مشههروع في الموا ههع الكبار

حو ذلهك من األمور الكبيرة  لَيبين أن اللهه أكبر واسههههههههههههههتولي كبريهاؤه في القلوو على كبريههاء الههك أو ن
ة بتكبير فيحصهههههه  لهم مقصههههههود العباد ،األمور الكبار، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين
 .(2)قلوبهم لله، ومقصود اال تعانة بانقياد  ائر المطالب لكبريائه

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه ال خالم إال الله، كما كان عباد األصههههههمام مقرين  قال ابن القيم:*
بذلك وهم مشههههههههركون، ب  التوحيد يتعههههههههمن من محبة الله، والخعههههههههوع له، والذل له، وكمال االنقياد 
لطههههاعتههههه، وإخال  العبههههادة لههههه، وإرادة و هههههه األعلى بجميع األقوال واألعمههههال، والممع، والعطههههاء، 

حب، والبرض ما يحول بين صهههاحبه وبين األ هههباو الداعية إلى المعاصهههي، واإلصهههرار عليها، ومن وال
إن اللهه حرم على المهار من قهال: ال إلهه إال اللهه، يبتري بهذلك و ه : »عرف ههذا عرف قول المبي 

ي ث التوما  اء من هذا العهههههههرو من األحادي« ال يدخ  المار من قال: ال إله إال الله»ه: وقولَ « الله
أشهههكلت على كثيرل من الماس... والشهههارع صهههلوات الله و هههالمه عليه لم يجع  ذلك حاصهههال  بمجرد 
قول اللسهههههههههان فقئ  فإن هذا خالف المعلوم باال هههههههههطرار من دين اإل هههههههههالم  فإن الممافقين يقولونها 

ول قبألسههههههههههههههمتهم، وهم احت الجاحدين لها في الدري األ هههههههههههههه   من المار، فال بد من قول القلب، و 
اللسههههههههههان، وقول  القلب يتعههههههههههمن من معرفتها، والتصههههههههههديم بها، ومعرفة حقيقة ما اعههههههههههممته من الم ي 
واإل بات، ومعرفة حقيقة اإللهية المم ية عن غير الله، المختصهههة به، التي يسهههتحي   بواها لريره، وقيام 

 المار. ما يو ب احريم قائلها علىهذا المعمى بالقلب علم ا ومعرفة  ويقيم ا، وحاال  

                                                        
 .(274لطائذ المعارف ) (4)
 .(227/ 21مجموع ال تاوك )(2)



 (9)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

من قال في يوم: : »وك ُّ قولل راَّب الشهههارع ما راب عليه من الثواو، فإنما هو القول التام، كقوله 
« رولو كانت مث  زبد البح -أو غ رت ذنوبه -وبحمده مائة مرة، حطت عمه خطاياه ههههههههههههههبحان الله 
ادبرها،  ماها، معر  ا عنا على مجرد قول اللسان. نعم من قالها بلسانه، غافال  عن معوليس هذا مراب  

ولم يواطئ قلب ه لسانَه، وال عرف قدرها وحقيقتها، را ي ا مع ذلك  وابها، َحطت من خطاياه بحسب 
ما في قلبه  فإن األعمال ال ات ا   بصورها وعددها، وإنما ات ا   بت ا   ما في القلوو، فتكون 

 اء واألرض، والر الن يكون مقامهما فيلين واحدة، وبيمهما في الت ا هههه  كما بين السههههممَ صههههورة العَ 
ا، وبين صهالايهما كما بين السماء واألرض. واأم  حديث البطاقة التي او ع في ك ةل،  الصهذ واحد 
، ك   ههههج ل ممها مد البصههههر، فتثق  البطاقة واطيش السههههجالت، فال  ويقابلها اسههههعة واسههههعون  ههههجال 

الذي  رير ممهم يدخ  المار بذنوبه، ولكن السهههه  يعذو. ومعلوم أن ك  موحدل له مث  هذه البطاقة، وكث
 قَّ  بطاقة ذلك الر  ، وطاشت أل له السجالت لمَّا لم يحص  لريره من أرباو البطاقات، ان ردت 
بطهاقتهه بهالثقه  والرزانهة... واهأمه  مها قهام بقلهب قهااه  المهائهة من حقهائم اإليمان التي لم اشههههههههههههههرله عمد 

ه وهو في الك الحال على أن  ع  يموء بصههههههههههههدره، ويعالج السههههههههههههيال عن السههههههههههههير إلى القرية، وحملت
 ههكرات الموت، فهذا أمر  خر، وإيمان  خر، وال  رم أن أ لحم بالقرية الصههالحة، و  ع  من أهلها. 
وقريهب من ههذا مها قهام بقلهب الَبِريِ  التي رأت ذلهك الكلهب وقد اشههههههههههههههتد به العطش يأك  الثرك فقام 

رائيههه بعملههها مهها حملههها على أن غرَّرت وعههدم المعين وعههدم من ا   بقلبههها ذلههك الوقههت مع عههدم ا لههة،
بم سهههههههها في نزول البعر، وم ء الماء في خ ها، ولم اعبأ بتعر هههههههها للتلذ، وحملها خ َّها ب يها، وهو 
مآلن، حتى أمكمها الرُّقَي من البعر،  م اوا ههههههههههههههعها لهذا المخلول الذي  رت عادة الماس بعههههههههههههههربه، 

ا حتى شهههههرو، من غير أن ار و ممه  زاء  وال شهههههكور ا، فأحرقت أنوار هذا فأمسهههههكت له الخذ بيده
ر من التوحيد ما اقدم ممها من الِبراء، فر  ر لها  .(4)القدف

، وكان عمر يم ذ قعاءه  في الماس  ألنه كان قا ي عمر : وإنما ن ذ قول زيدل قال ابن ايمية*
ر قول أبي بكر، فلما صار  د ا اورَّع وفوَّض األمفي الجد لورعه  ألنه كان يرك أن الجد كاألو مث  

 .(2)في ذلك لزيدل 

                                                        
 .(337/ 4مداري السالكين )(4)
 .(79/ 6ممهاي السمة )(2)



 (8)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

ديدة أشههههدَّ،   قال ابن القيم:* مما كان الجاهلية  يتطيَّرون به: الع طاس...وكان اشههههاؤمهم بالَعطفسههههة الشههههَ
كما يحكى عن بعض الملوي أنَّ مسهههههههامر ا له عطَس عطسهههههههة  شهههههههديدة  راَعتفه، فرعهههههههَب الملك، فقال 

لله ما اعمَّدت  ذلك، ولكنَّ هذا ع طا ههي، فقال: والله لعن لم اأامي بمن يشهههد  لك بذلك  ههمير ه: وا
ألقتلمَّك، فقال: أخرِ مي إلى الماس لعليِ  أ د  من يشههههههههههد  لي، فأخرَ ه، وقد وكَّ  به األعوان، فو َد 

، فقال: يا  هههههيِ دي نشهههههدا ك بالله، إن كمَت  هههههمعَت ع طا هههههي يوم ا اشهههههههد  لي به  مد الملك، عر ال 
فقال: نعم، أنا أشهد  لك، فمَهض معه، وقال: أيها الملك، أنا أشهد  أنَّ هذا الر   عطَس يوم ا فطار 
 ههرسم من أ ههرا ههه  فقال له الملك: ع د إلى حديثك ومجلسههك. فلمَّا  اء الله  ههبحانه باإل ههالم، 

 لتشههههاؤم والتطير، وشههههرَع لهم أنما كان عليه الجاهلية  من العههههالل  نهى أمَّته عن ا ه وأبَط  ر ههههول  
 .(4)يجعلوا مكاَن الدعاء على العاطس بالمكروه دعاء  له بالرحمة

: ِإنَّ (: مسهههههلم. َعنف َعاِئشهههههَة  َأنَّ َر  ال  قَال لِلمِبيِ  492/ 2*الجمع بين الصهههههحيحين لعبد الحم )
َها، َوإنِ ي َأظ مَها َلوف َاَكلَمتف َاصههههههَ  ، أ مِ َي افهفت ِلَتتف نَه فسهههههه  َ  َفِلي َأْجر َأْن أَتَ دََّقتف ََ دْ  َْ َن ؟ قَال: )نَهَعمف(. َصدددددَ

ر إِ  ، أَفَهَلَها َأ ف دَّقَهتف تف َاصههههههههههههههَ ا َلوف َاَكلمهَ ا َوَلم ا وِ ، َوَأظ مههَ ههَ نف وِفي ل  ل  خر: ِإنَّ أ م َي افهفت ِلتَهتف نَه فسهههههههههههههه 
َها؟ قَال: )نَهَعمف(. ولم يخري البخاري إال قوله: فَهَلهَ  دَّقفت  َعمهف ( 441/ 1) ا َأ ر. قال في الم همَاصهههههههههههههَ

و)قولههه: فلههها أ ر؟( وفي الروايههة األخرك: )فلي أ ر(. ال امههاقض بين الروايتين  ألنههه يمكن أن يكون 
بالصههههههيرتين، فأ ابه بمجموعهما، غير أنه حدَّ  اارة بإحداهما، واارة باألخرك، أو   هههههأل المبي 

ا صهههههههههههههحيح  ألنها يكون لها أ ر بما اصهههههههههههههدَّل يكون من نق  بعض الرواة عمه. ومعمى الجمع بيمهم
(: فيه  واز الميابة في 394/ 4عمهها، وله أ رم بما برَّها به، وأدخله عليها. وقال في إكمال المعلم )

، وهذا مما أ مع المسلمون الطاعة في األموال، وصدقة الحي عن الميت، والماس بععهم عن بعضل 
(: وفي هذا الحديث  واز الصههههههدقة عن 81/ 44حه )على  وازه وا ههههههتحبابه. وقال المووي في شههههههر 

الميت، وا ههههههههههههههتحبابها، وأن  وابها يصههههههههههههههله ويم عه، ويم ع المتصههههههههههههههدل أيعهههههههههههههها وهذا كله أ مع عليه 
 المسلمون.

َس َعَلى التهَّقفَوك ِمنف َأوَِّل يَهوفمل َأَحمُّ َأنف لما قال الله اعالى لمبيه قال ابن ايمية: * ِجدم أ  ههههههههههِ  : }َلَمسههههههههههف
ِفيِه{ وكان مسهههههههجد قباء أ هههههههس على التقوك، ومسهههههههجده أعظم في اأ هههههههيسهههههههه على التقوك من  اَهق ومَ 

                                                        
 .(4469/ 3م تاح دار السعادة )(4)



 (7)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

مسهههههجد قباء، كما  بت في الصهههههحيح عمه: أنه  هههههع  عن المسهههههجد الذي أ هههههس على التقوك فقال: 
ه بأنه أكم  في هذا فكال المسههههجدين أ ههههس على التقوك، ولكن اخت  مسههههجد  « مسههههجدي هذا»

 .(4)ي مسجده يوم الجمعة، ويأاي مسجد قباء يوم السبتالوصذ من غيره، فكان يقوم ف
ا العهههرار الذي ن هي عن القيام  : ومسهههجد قباء كان  هههبب نزول ا ية  ألنه مجاور لمسهههجدوقال أيعههه 

 .(2)فيه
زَّه الله يجده في ن سههههههههههههههه، فإذا َع ا أع ما انتقم أحد َقئُّ لم سههههههههههههههه إال  أور َه ذلك ذ ال  قهال ابن ايمية: *

ول إال  عز ا( فالعز   اعالى، وهذا ا بَع ف مما أخبر به الصههههههههههههههادل المصههههههههههههههدول حيث يقول: )ما زاد الله عبد 
الحاصهههههه  له بالع و أحب  إليه وأن ع له من العز  الحاصهههههه  له باالنتقام، فإن  هذا ِعز  في الظاهر، وهو 

هر ا، والع و  ذ ل  في الباطن، وهو يور  العزَّ باطم ا وظاي وِر  في الباطن ذ ال  
(3). 

يهف قال ابن القيم: * إنه لم يدع شيع ا من ف  رَاه وقَهَرنَه بأن ا هلو َعَرف الداعي قدَر هذا السؤال لجعله ِهجِ 
ا متكر ِر ا في  خير الدنيا وا خرة إال اعههههمَّمه، ولما كان بهذه المثابة فَهَر ههههه الله على  ميع عباده فر هههه 

يقوم  ي علم اعين ال ااحة في الصههههههههالة، وأنها ليس ممها عوض اليوم والليلة ال يقوم غيره مقامه، ومن  َمَّ 
 .(1)مقامها

لم اكن من  هههة فقههد العلم والقراءة عن ظهر قلههبل  فههإنههه إمههام األئمههة في  ه أ م يتهه   قههال ابن ايميههة:*
ههذا، وإنمها كهان من  ههة أنهه ال يكتهب وال يقرأ مكتوبه ا، كمها قهال اللهه فيهه: }ومها كمت اتلو من قبله 

 .(4)تاو وال اخطه بيميمك{من ك
َره   قهههال ابن القيم:* ا َيكف ، َواَهرفِي مهههَ بُّ ا ي حهههِ ِ  مهههَ الفِتزَاِم فَهعهههف ِه بهههِ ِة الرُّ  وع  إَِلى اللهههَّ بهههَ َة التهَّوف َذا َعلََّم َحِقيقهههَ ، َوِلههههَ

ظ وِر ِبَها، فَهقَ  بفَحانَه  الفَ اَلَح الفم طفَلَم َعَلى ِفعفِ  الفَمأفم وِر َواَهرفِي الفَمحف }َوا وب وا إَِلى اللَِّه َ ِميع ا أَيهَُّها  :الَ  هههههههههههههه 
ا أ ِمَر بهِهِه  َ  مههَ ا ِإالَّ َمنف فَهعههَ ِلحهه  ِلحم، َواَل َيك ون  م  ف ِلح وَن{ َفكهه  ُّ اهَهائهِهبل م  ف ا ن ِهَي وَ الفم ؤفِمم وَن َلَعلَّك مف اه  ف اَهَرَي مههَ

                                                        

 .(314/ 2(اقتعاء الصراط المستقيم )4)
 .(106/ 29(مجموع ال تاوك )2)
 .(490ولى ) المجموعة األ - امع المسائ (3)
 .(147/ 2بدائع ال وائد )(1)
 .(492/ 24مجموع ال تاوك )(4)



 (40)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

اَلى اَل اَهعهههَ ه ، َوقهههَ َك ه م  ا :َعمهههف أ ولَعهههِ بف فهههَ اِلمم }َوَمنف َلمف يَهتههه  أفم وِر ظهههَ ارِي  الفمهههَ اِلم وَن{ َواهههَ َ  لظهههَّ اعهههِ ا َأنَّ فهههَ ، َكمهههَ
َريفِن، فَالمَّاس   َمف ِم الظُّلفِم َعمفه  ِإنََّما َيك ون  بِالتهَّوفبَِة الفَجاِمَعِة ِلعف ظ وِر ظَاِلمم، َوَزَوال  ا هههههههههههف َماِن: اَاِئبم قِ  الفَمحف سهههههههههههف

، فَالتَّائِب وَن ه م   ِمر وَن بِالفَمعفر وِف }الفَعاِبد وَن الفَحاِمد وَن السَّاِئح وَن الرَّاِكع وَن السَّاِ د و  َوظَاِلمم لَيفَس ِإالَّ َن ا ف
اَلم ، َواإلفِ  ا اإلفِ ههههههههههههههف اههَ مهَّ خه    ِفي م سههههههههههههههَ بَهة  يَهدف د وِد اللهَِّه{ فهالتهَّوف اِفظ وَن ِلحه  ان ، يَوالمهَّاه وَن َعِن الفم مفَكِر َوالفحهَ مههَ

ان ، َواَهتَهمهَ  سههههههههههههههَ ِر َوَخاِامَ َواإلفِحف َمف ايَهَة كه  ِ  م ؤفِمنل، َوبِهَدايََة األف انَهتف غهَ َذا كهَ اِت، َوِلههَ امهَ َته ، َوِهَي اَول  َ ِميَع الفَمقهَ
َعفَظم  ا َها، َب ف ه َو   زفؤ َها األف َمفر  َوالتهَّوفِحيد    زفءم ِممهف ِلَها الفَخلفم ، َواألف بَِماؤ َها. ِذي َعَليفِه لَّ الفرَهايَة  الَِّتي و ِ َد أِلَ ف
ال  َعِن الفِقَياِم ِبَها ِعلفم ا َوَعَمال  وَ  َر التهَّوفبَِة َواَل َحِقيَقتَهَها، َفعههههههف ثَهر  المَّاِس اَل يَهعفرِف وَن َقدف َعِ  حَ َوَأكف ، َوَلمف َيجف اال 

اَلِم  اللَّه  اَهَعاَلى َمَحبهََّته  لِلتهَّوَّابِيَن ِإالَّ َوه مف َخَوا ُّ الفَخلفِم َلَديفِه. َوَلوفاَل  رَاِئِع اإلفِ هههههههف مم َ اِمعم ِلشهههههههَ َأنَّ التهَّوفبََة ا هههههههف
رَح  بِتَهوفبَِة َعبفِدِه َذِلَك الفَ رََح الفَعِظيمَ  يَماِن َلمف َيك ِن الرَّوُّ اَهَعاَلى يَه ف  .(4)َوَحَقاِئِم اإلفِ

ألمر  ا: وكشههههههذ المسههههههاء و وههن بحيث يراهن األ انب غير  ائزل، وعلى ولي األمِر قال ابن ايمية*
 .(2)بالمعروف والمهي عن هذا الممكر وغيره، ومن لم يرادع فإنه يعاقب على ذلك بما يز ره

ن م قول من يقول من ال قهاء: إن السههههههمة لنمام أن يقتصههههههر على  ال  اسههههههبيحاتل  قال ابن ايمية:*
ي  طهو من  مس قول من يقول: من السمة أن ال ي ،فعي وأحمد ر هي الله عمهما وغيرهمأصه  الشها

االعتهدال بعهد الركوع أو أن يؤخر الصههههههههههههههالة إلى  خر الوقهت أو نحو ذلهك. فإن الذين قالوا هذا ليس 
الثابتة في الصحاح   ب  األحاديث المسهت يعة عن المبي معهم أصه  ير عون إليه من السهمة أصهال  

دم داللة كان يسههبح في أغلب صههالاه أكثر من ذلك كما اق والسههمن والمسههانيد وغيرها: ابين أنه 
 .(3)األحاديث عليه

خر ا وكان في  كان كثير الحج وكان ي تي الماس في المما ههههههههههك كثير   وابن عمر  قال ابن ايمية:*
تي وكههان ابن عمر ي  ،مههات قبلههه عمره قهههد احتهههاي إليهههه المهههاس وإلى علمههه وديمههه  إذ كهههان ابن عبهههاسل 

وأر اه وكان قد   لورعه وديمه  يمم فيها  ِ  بحسهب ما  معه وفهمه  فلهذا يو د في مسائله أقوالم 
ى أن ال ام ر حتالحههائض أمر وعن  ،ممههها، كمهها ر ع عن أمر المسهههههههههههههههاء بقطع الخ ين ر ع عن كثيرل 

 إذ لم يبلره الخبر الما هههههههههههههها. وأما ابن عباس فكان يبيح  ع وغير ذلهك. وكهان يأمر الر ال بالقطعاود ِ 
                                                        

 .(343/ 4مداري السالكين )(4)
 .(382/ 21مجموع ال تاوك )(2)
 .(474/ 22مجموع ال تاوك )(3)



 (44)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

وكذلك كان  بعرفات.  ما  هههههههههههههمعه من المبيلِ   إذا لم يجدوا المعلين للر ال لبس الخذ بال قطعل 
ا لعمر. وأمهها  ههههههههههههههعههد وابن عبههاس وغيرهمهها من ن الطيههب حتى يطوف اابههاعهه  عابن عمر يمهى المحرم 

من طريم عائشهههههة ر هههههي الله عمها أنه اطيب إلحرامه قب  أن  الصهههههحابة فبلرتهم  هههههمة ر هههههول الله 
كان إذا مات المحرم يرك   بن عمر ا بهذلهك. وكهذلهك ايحرم ولحلهه قبه  أن يطوف بهالبيهت فهأخهذو 

 .(4)إحرامه قد انقطع فلما مات ابمه ك مه في خمسة أ واول 
الله الذي يدعى ويذكر عمده  فإنه  ههههههههههههبحان يسههههههههههههتجار به  ولما كانت الكعبة بيتَ  قال ابن ايمية:*

، هك المتمسههههك بأ ههههتار الكعبة كما يتعلم المتعلم بأذيال من يسههههتجير بويسههههترا  به هماي، ويتمسههههَّ 
، وفي «بخربة ابدم وال فار   اوال فار   اإن الحرم ال يعيذ عاصهههي  : »وممه قول عمرو بن  هههعيد ألبي شهههريحل 

 الحديث الصحيح: )يعوذ عائذ بهذا البيت(.
 وممه قول القائ :

ت ها مستجير    أيها الباري ا تور بيتك ذي   األمن ممك وقد ... َعلَّقف
 من المار ادنيمي من الماِر  اوما أظمك لما أن َعِلقفت  بها ... خوف  

ويسهههههمى ذلك المكان المسهههههتجارة، وقد كان من السهههههلذ من يدخ  بين الكعبة وأ هههههتارها فيسهههههتعيذ 
 .(2)ويستجير بالله ويدعوه ويتعرع إليه هماي

ا لم : وشرَع كسوَة الكعبِة واعليَم األ تاِر عليها، وكان يتعلَّم من يتعلَّم بأ تار الكعبة كالمتعوقال أيعه 
 .(3)بأذيال المستجار به

، َعنف الطَُّ يفِ  بفِن أ َبيِ  بفِن َكعفبل 24212مسههههههههمد أحمد )في * ، َعنف ( َعنف َعبفِد اللِه بفِن م َحمَِّد بفِن َعِقي ل
اَلِاي ك لََّها َعَليفَك؟ قَاَل: )ِإَذنف  وَل اللِه، أَرَأَيفَت ِإنف َ َعلفت  صههههههَ ِ َيَك الله  يَ  أَبِيِه، قَاَل: قَاَل َر   م: يَا َر هههههه  كف

َما أََهمََّك ِمنف د نهفَياَي َو ِخَرِاَك(. قال محققو المسههههههمد: حديث حسههههههن، عبد الله بن محمد بن عقي  
 هههعيذ عمد الت رد، وهو حسهههن الحديث في المتابعات والشهههواهد، وهذا ممها، وباقي ر ال اإل هههماد 

                                                        
 .(200/ 24مجموع ال تاوك )(4)
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والسخاوي: إ ماده  يد، وله  (:  مده حسن، وقال الهيثمي7/499 قات. وقال في اسهي  ال قه )
(، و مده  عيذ، وقد حسمه الممذري والهيثمي، وله 3491شاهد من حديث حبان عمد الطبراني )

( ور اله  قات.اهه. 3441شاهد  خر من حديث يعقوو التيمي مر ال أو مععال عمد عبد الرزال )
 من اسهي  ال قه.

..؟( كان له دعاء يدعو به فإذا  ع  مكان دعائه *قال ابن ايمية: قوله: )كم أ ع  لك من صهههالاي
ك اه الله ما أهمه من أمر دنياه و خراه  فإنه كلما صههههلى عليه مرة  صههههلى الله  الصههههالة على المبي 

أولى  عليه عشهههر ا، وهو لو دعا  حاد المؤممين لقالت المالئكة:  مين، ولك بمثله، فدعاؤه للمبي 
وقصههههد أن يمت ع ذلك المأمور بالدعاء ويمت ع هو  -أو لما -بذلك. ومن قال لريره من الماس: ادع لي

مؤام به، ليس  ا بأمره وي ع  ذلك المأمور به، كما يأمره بسهههههائر فع  الخير فهو مقتدل بالمبي أيعههههه  
هذا من السههؤال المر وح. وأما إن لم يكن مقصههوده إال طلب حا ته لم يقصههد ن ع ذلك واإلحسههان 

لذي اإليه، فهذا ليس من المقتدين بالر هههول المؤامين به في ذلك، ب  هذا هو من السههههؤال المر وح 
اَهرفكه إلى الرغبة إلى الله و ؤاله أفع  من الرغبة إلى المخلول و ؤاله
(4). 

: قَ * :قَاَل ابفن  َعِقي ل  دف َنَدَو اللَّه  اَهَعاَلى إَِلى الدَُّعاِء، َوِفي َذِلَك َمَعانل
َعى.  َأَحد َها: الفو   ود ، فَِإنَّ َمنف لَيفَس ِبَموف  ودل اَل ي دف

َعى.  الثَّاِني: الفِرَمى، فَِإنَّ الفَ ِقيَر اَل ي دف
َعى. ََصمَّ اَل ي دف ع ، فَِإنَّ األف : السَّمف  الثَّاِلث 

َعى.الرَّاِبع : ا  لفَكَرم ، فَِإنَّ الفَبِخيَ  اَل ي دف
َعى. َمة ، فَِإنَّ الفَقاِ َي اَل ي دف : الرَّحف  الفَخاِمس 
َعى َرة ، فَِإنَّ الفَعاِ َز اَل ي دف : الفق دف السَّاِدس 
(2). 

                                                        

 (.96قاعدة  ليلة في التو   والو يلة ) (4)
 .(698/ 2شرح الطحاوية )(2)
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(: روك الطبراني بإ ههههههماد صههههههحيح عن أنس بن مالك قال كمت أمشههههههي مع 348/ 2طرح التثريب )*
في الخطا فقال أادري لم مشهههههههههههههيت بك هذه المشهههههههههههههية؟ فقلت ال، فقال لتكثر زيد بن  ابت فقارو 

 خطانا في المشي إلى الصالة.
( روك ابن أبي شههيبة من طريم أبي األحو  44/ 2*ابييض الصههحي ة بأصههول األحاديث العههعي ة )

عة من طقال: قال عبد الله: لقد رأيتما، وإنا لمقارو بين الخطا إلى الصههالة. وإ هههماده صهههحيح. وهو ق
ما   حديثل البن مسههههعود في فعهههه  الجماعة، وأصههههله عمد مسههههلم بدونها، وحكمه الرفع، لوصهههه ه 

كهان عليهه الصههههههههههههههحهابهة على عههد المبوة. وروك عن طريم أبي  ههههههههههههههمهان عن محمهد بن زيد بن خليدة 
اليشههههكري قال: كمت أمشههههي مع ابن عمر إلى الصههههالة، فلو مشههههت معه نملة، لرأيت أن ال يسههههبقها. 

 حسن.  وإ ماده
: قال بن عبد البر من بدأ باالنتعال في اليسههرك أ ههاء لمخال ة (342/ 40فتح الباري البن حجر )*

 السمة ولكن ال يحرم عليه لبس نعله وقال غيره: يمبري له أن يمزع المع  من اليسرك  م يبدأ باليممى.
 يو د في غير و والرقة ما الوالماس في  خر اللي  يكون في قلوبهم من التو ه والتقر  قال ابن ايمية:*

 .(4)(؟؟ ه  من  ائ ل ه  من داعل )ذلك الوقت، وهذا مما ب لمزوله إلى  ماء الدنيا وقوله: 
ألبي طلحة، فخري أبو طلحة إلى المسههههجد  قال: اشههههتكى ابنم  ،( عن أنسل 42028*مسههههمد أحمد )

أن احمكه حتى  ، وكرهتف بعبهد اللهه فولهداهه ليال   الميهت... فحملهتف  أم  ههههههههههههههليمل  فتوفي الرالم، فهيهأتف 
له ا بر ههههول ال. قال الشههههيا عبد المحسههههن الزام : فيه أن التحميك ليس خاصهههه  يحمكه ر ههههول الله 

. 
 .(2)قراءة القر ن أفع  من الذكر بالم  واإل ماع واالعتبار قال ابن ايمية:*

 .(3)قراءة القر ن في ن س األمر أفع  من الذكر بإ ماع المسلمينوقال أيع ا: 
: اوبة اإلنسههههان من حسههههمااه على أو هل، أحدها: من اقصههههيره فيها. والثاني: أن يتوو قال ابن ايمية*

مما كان يظمه حسههههههههههمات، ولم يكن، كحال أه  البدع. والثالث: يتوو من إعجابه ورؤيته أنه فعلها، 
                                                        

 .(430/ 4مجموع ال تاوك )(4)
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موم واري ذوأنها حصلت بقواه، ويمسى فع  الله وإحسانه وأنه هو الممعم بها، وهذه اوبة من فع  م
مأمور. ولهذا قي : اخلي  األعمال مما ي سهههههدها أشهههههد على العاملين من طول اال تهاد. وهذا مما 
يبين احتياي الماس إلى التوبة دائم ا. ولهذا قي : هي مقام يسههتصههحبه العبد من أول ما يدخ  فيه إلى 

بههة. قهههال سههههههههههههههتهههديموا التو  خر عمره، وال بههد ممهههه لجميع الخلم  فجميع الخلم عليهم أن يتوبوا وأن ي
اعهالى: }وحملهها اإلنسههههههههههههههان إنهه كهان ظلوما  هوال* ليعذو الله الممافقين والممافقات والمشههههههههههههههركين 
والمشركات ويتوو الله على المؤممين والمؤممات وكان الله غ ورا رحيما{ فراية ك  مؤمنل التوبة. وقد 

لى المبي ابقون األولون: }لقد ااو الله عقال الله ألفعه  األنبياء وأفعه  الخلم بعد األنبياء وهم الس
م ااو  والمها رين واألنصههههههار الذين اابعوه في  ههههههاعة العسههههههرة من بعد ما كاد يزي  قلوو فريم ممهم 

ومن أواخر ما أنزل الله قوله: }إذا  اء نصههههر الله وال تح* ورأيت الماس  عليهم إنه بهم رءوف رحيم{
انه له بالتسهههبيح ه  هههبحد ربك وا هههتر ره إنه كان اوابا{ وأمر  يدخلون في دين الله أفوا ا* فسهههبح بحم

بحمده واال ههتر ار في هذه الحال ال يقتعههي أنه ال يشههرع في غيرها أو ال يؤمر به غيره. ب  يقتعههي 
أن هذا  ههههبب لما أمر به وإن كان مأمورا به في موا ههههع أخر. وقد ختم الله  ههههورة المزم  وفيها قيام 

ته أو غيره والمؤمن إذا ابين له أنه  ههيع حم قراب وا الله إن الله غ ور رحيم{...اللي  بقوله: }وا ههتر ر 
 ا تر ر الله من ذلك وااو وكذلك إذا ابين له أن بعض ما ي عله هو مذموم.

عالى: }وإن قال ا ،وتاو ممه ما في الم س من األمور التي لو قالها أو فعلها عذ ِ سههههههههههههههتر ر وي  وممها ي  
و اخ وه يحا هبكم به الله فير ر لمن يشهاء ويعذو من يشههاء{ فهو ير ر لمن ابدوا ما في أن سهكم أ

تبت له ه ك  بالسههههههيعة ولم يعملها وإن اركها لل كالذي همَّ   ،ير ع عما في ن سههههههه فلم يتكلم به ولم يعم 
حسههمة. وهذا مما يسههتر ر ممه ويتوو  فإن اال ههتر ار والتوبة من ك  ما كان  ههببا للذم والعقاو وإن  

يحصهههههه  العقاو وال الذم. فإنه ي عههههههي إليه فيتوو من ذلك، أي ير ع عمه حتى ال ي عههههههي  كان لم
إلى شههههههههر فيسههههههههتر ر الله ممه، أي يطلب ممه أن ير ر له فال يشههههههههقيه به  فإنه وإن لم يعاقب عليه فقد 

فالذي يهم بالسهههههههههيعات وإن كان ال يكتب عليه  هههههههههيعة  لكمه اشهههههههههتر  بها عما كان يم عه  ،مق  بهيَ 
 .(4)بها عمن لم ي علها واشتر  بما يم عه عمهافيمق  
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ي  هههههههههههههيد كما ف  (اللهم)ر الدعاء المتعهههههههههههههمِ ن للثماء والطلب بل   اأمَّ  كيذ صهههههههههههههدَّ  قال ابن القيم:*
 (الرو)الحديث، و اَء الدعاء  المجرد مصههدَّر ا بل    (اللهمَّ أنَت َربي ال إله إال أنَت...)اال ههتر ار: 

رو اغ رف لي روِ  )يقول بين السهههجداين:  َما اغفِ رف لََما ذ ن وبَهَما{ وكان المبيُّ نحو قول المؤممين: }َربهَّ 
مة قدرَاه وإحسههههانه واربيته عبَده وإصههههالح (اغ ر لي  و ههههرُّ ذلك: أن الله اعالى ي سههههأل بربوبيته المتعههههمِ 

وادبَّر  حسهههمى.لأمره، وي ثمى عليه بإلهيته المتعهههممة إ بات ما يجب له من الصههه ات الع لى واأل هههماء ا
ها كما ذكرت  لك.  طريقة القر ن اجدف

)إن الله يم ل حتى : عن أبي  ههعيدل، وأبي هريرة، قاال: قال ر ههول الله  (948صههحيح مسههلم )*
إذا ذهب ثلث الليل األول، نزل إلى السدددددددم ا الَني ، في مل  هل فر فسدددددددتئبر؟  هل فر ت  ب؟  

( قال الترمذي  والقا هههههي عياض: أصهههههح الروايات: اع؟  حتى ي بجر البجرهل فر سدددد  ل؟  هل فر  
قد ذكر المزول  فإن كان المبي »وقال شههههههههههيا اإل ههههههههههالم ابن ايمية:  (حين يبقى  لث اللي  ا خر)

ا إذا معههههى  لث اللي  األول وإذا انتصههههذ اللي ، فقوله حم ، وهو الصههههادل المصههههدول، ويكون  أيعهههه 
األول: إذا معهههههههى  لث اللي  األول،  م إذا انتصهههههههذ، وهو أبل ،  م إذا بقي  لث  المزول أنواع ا  ال ة ،

  .(4)«اللي ، وهو أبل  األنواع الثال ة
ممزلة الشهههههههههكر من أعلى الممازل، وهي فول ممزلة الر ههههههههها وزيادة  فالر ههههههههها ممدري في  قال ابن القيم:*

مان نصههههه ان: نصهههههذ شهههههكر، الشهههههكر  إذ يسهههههتحي  و ود الشهههههكر بدونه. وهو نصهههههذ اإليمان، واإلي
 ونصذم صبر.

 وقد أمر الله به، ونهى عن  ده، فقال: }واشكروا لي وال اك رون{.
وأ مى على أهلهه، ووصههههههههههههههذ بهه خوا َّ خلقهه، فقهال عن خليلهه إبراهيم }إن إبراهيم كهان أمهة قهانتا لله 

 حمي ا ولم يك من المشركين* شاكرا ألنعمه{ وقال عن نوح }إنه كان عبدا شكورا{.
 علههه غههايههة خلقههه وأمره، فقههال: }واللههه أخر كم من بطون أمهههااكم ال اعلمون شههههههههههههههيعهها و عهه  لكم و 

السهههههههههمع واألبصهههههههههار واألفعدة لعلكم اشهههههههههكرون{. قال الله اعالى: }واشهههههههههكروا نعمة الله إن كمتم إياه 
 اعبدون{.
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 ووعد أهله بأحسن  زائه، فقال: }و يجزي الله الشاكرين{.
ا وحافظ ا لمعمته، فقال: }وإذ اأذن ربكم لعن شكرام ألزيدنكا للمزيد من فعهلهو عله  هبب   م ، وحار ه 

 ولعن ك رام إن عذابي لشديد{.
 وأخبر أن أهله هم الممت عون بآيااه، فقال: }إن في ذلك  يات لك  صبار شكور{.

  يوأهل ه هم القلي  من عباده، وِقلة أهله في العالمين ادل على أنهم هم خواصههههههههههههههه، قال اعالى: }وقل
 من عبادي الشكور{.

 وهو غاية الرو من عبده، فقال اعالى: }واعبدوه واشكروا له إليه ار عون{.
 ور ا الرو عن عبده به، قال اعالى: }وإن اشكروا ير ه لكم{.

واشههتم لهم ا ههم ا من أ ههمائه  فإنه  ههبحانه هو الشههكور وهو يوصهه  الشههاكر إلى مشههكوره، ب  يعيد 
ا، و هههمى الشهههاكرين بهذين اال هههمين، فأعطاهم من ا وشهههكور  شهههاكر   الشهههاكر مشهههكور ا، و هههمى ن سهههه

وصهههه ه، و ههههماهم با ههههمه، وحسههههبك بهذا محبة للشههههاكرين وفعههههال، وإعاداه للشههههاكر مشههههكورا، قال 
 . (4)اعالى: }إن هذا كان لكم  زاء وكان  عيكم مشكورا{

ه، فلمحبته كرم الخلم علي: لو لم اكن التوبهة أحب األشههههههههههههههياء إليه َلَما ابتلى بالذنب أقهال ابن القيم*
فههإن للتههائبين   ه من التوبههة، وزيههادة محبتههه لعبههدهلتوبههة عبههده ابتاله بههالههذنههب الههذي يو ههب وقوع محبوبهه

 .(2)عمده محبة خاصة
*قهال ابن القيم: ألهه  الهذنوو  ال هة أنههارل عظهامل يتطهرون بهها في الدنيا، فإن لم اِذ بطهرهم ط هروا 

نهر التوبة المصهههههههوح، ونهر الحسهههههههمات المسهههههههتررقة لعوزار المحيطة بها، في نهر الجحيم يوم القيامة: 
ونهر المصههههههههههههههائهب العظيمههة المك رة، فهإذا أراد اللههه بعبهده خير ا أدخلههه أحهد هههذه األنههار الثال هة، فورد 

القيامة طيب ا طاهر ا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع
(3) . 

                                                        
 .(232/ 2مداري السالكين )(4)
 .(306/ 4مداري السالكين )(2)
 (.347/ 4مداري السالكين )(3)
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لطهور، م تاح ا ي  تح به، فجع  م تاح الصههالة ا وقد  ع  الله  ههبحانه لك  مطلوول  قال ابن القيم:*
وم تاح الحج اإلحرام، وم تاح البر الصهههههههههدل، وم تاح الجمة التوحيد، وم تاح العلم حسههههههههههن السههههههههههؤال 

لمحبة والذ ِكر، الية اوحسن اإلصراء، وم تاح المصر والظ ر الصبر، وم تاح المزيد الشكر، وم تاح الوَ 
ي التوفيم الرغبههة والرهبههة، وم تههاح اإل ههابههة الههدعههاء، وم تههاح الرغبههة فوم تههاح ال الح التقوك، وم تههاح 

ا خرة الزههد في الهدنيها، وم تهاح اإليمهان الت كر فيمها دعا الله عباده إلى الت كر فيه، وم تاح الدخول 
على الله إ ههههههههههالم القلب و ههههههههههالمته له واإلخال  له في الحب والبرض وال ع  والتري، وم تاح حياة 

القر ن والتعههههههرع باأل ههههههحار واري الذنوو، وم تاح حصههههههول الرحمة اإلحسههههههان في عبادة  القلب ادبر
الخالم والسهههعي في ن ع عبيده، وم تاح الرزل السهههعي مع اال هههتر ار والتقوك، وم تاح العز طاعة الله 

 تاح  مور وله، وم تاح اال تعداد لآلخرة ِقصر  األم ، وم تاح ك  خيرل الرغبة في الله والدار ا خرة، و 
كه  شههههههههههههههر حهب الدنيا وطول األم . وهذا باو عظيم من أن ع أبواو العلم وهو معرفة م اايح الخير 
والشههههر ال يوفم لمعرفته ومراعااه إال من عظم حظه واوفيقه  فإن الله  ههههبحانه واعالى  ع  لك  خيرل 

ر وله والر لة  الله بهعراض عما بعث إليه، كما  ع  الشري والِكبر واإلدخ  ممه وشهر م تاح ا وباب ا ي  
تههاح الزنهها، م  مههاء، و عهه  الرِ ا للمههار، وكمهها  عهه  الخمر م تههاح كهه  إ مل عن ذكره والقيههام بحقههه م تههاحهه  

و ع  إطالل المظر في الصور م تاح الطلب والعشم، و ع  الكس  والراحة م تاح الخيبة والحرمان، 
   الشههههههههههح والحر  م تاح البخ و ع  المعاصههههههههههي م تاح الك ر، و ع  الكذو م تاح الم ال، و ع

 وقطيعههة الرحم وأخههذ المههال من غير حلههه، و عهه  اإلعراض عمهها  ههاء بههه الر ههههههههههههههول م تههاح كهه  بههدعههةل 
ل بها إال ك  من له بصههيرة صههحيحة وعق  يعرف به ما في ن سههه وما . وهذه األمور ال يصههد ِ و ههاللةل 

ا  علت الم اايح بمعرفة الم اايح ومفي الو ود من الخير والشر، فيمبري للعبد أن يعتمي ك  االعتماء 
ما ي ع  وهم ل عأسههومن وراء اوفيقه وعدله، له الملك وله الحمد، وله المعمة وال عهه ، ال ي   له، والله  

 .(4)لونأيس
عادة الله  ههههههبحانه في الرايات العظيمة الحميدة: إذا أراد أن يوصهههههه  عبَده إليها هيَّأ قال ابن القيم: *

، فيكون وصهههوله إلى الك الرايات بعَدها كوصهههول أه  الجمة  لها أ هههباب ا من المحن والباليا والمشهههال 
إليها بعد الموت، وأهوال البرفزَخ، والبعث والمشهههههور والموقذ، والحسهههههاو، والصهههههراط، ومقا هههههاة الك 

إلى مكة ذلك المدخ  العظيم، بعد أن أخر ه الك ار   ه األهوال والشههههههههههدائد. وكما أدخ  ر ههههههههههولَ 
                                                        

 .(68حادي األرواح ) : (4)
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ونصههههههره ذلك المصههههههر العزيز، بعد أن قا ههههههى مع أعداء الله ما قا ههههههاه. وكذلك ما فعله ذلك المخري، 
حانه على نبيما وعليهم السههههالم، فهو  ههههب ، وشههههعيبل ، وصههههالحل ، وإبراهيم، ومو ههههى، وهودل بر ههههله كموحل 

يوصهههه  إلى الرايات الحميدة باأل ههههباو التي اكرهها الم وس واشههههم عليها. كما قال اعالى: }ك ِتَب 
يهف َعَليف  ى َأنف ا ِحبُّوا شههههَ ع ا َوه َو َخيهفرم َلك مف َوَعسههههَ يهف َره وا شههههَ ى َأنف َاكف ر  ك م  الفِقَتال  َوه َو ك رفهم َلك مف َوَعسههههَ ع ا َوه َو شههههَ

 .َلك مف َواللَّه  يَهعفَلم  َوأَنهفت مف اَل اَهعفَلم وَن{
ب وِبَها َ بَهب ا ر وه  المهُّ  وِس إِلَى ... َمحف  َما ِمثهفل ه  َ َبب   ور بََّما َكاَن َمكف

وبهالجملهة، فهالرهايهات الحميهدة في خبايا األ ههههههههههههههباو المكروهة الشههههههههههههههاقة، كما أن الرايات المكروهة 
المؤلمة في خبايا األ ههههههههباو المشههههههههتهاة المسههههههههتلذة. وهذا من حين خلم الله  ههههههههبحانه الجمة وَح َّها 

 .(4)بالمكاره، والمار وَح َّها بالشهوات
لخير وأصههههههله: إخال  العبد لربه عبادة  وا ههههههتعانة ، كما في قوله: }إياي نعبد يمبوع ا قال ابن ايمية:*

وإياي نسهههههههههتعين{ وفي قوله: }فاعبده واوك  عليه{ وفي قوله: }عليه اوكلت وإليه أنيب{ وفي قوله: 
}فهابتروا عمهد اللهه الرزل واعبهدوه واشههههههههههههههكروا لهه{ بحيث يقطع العبد اعلم قلبه من المخلوقين انت اعا 

عمال أل لهم، ويجعهه  همتههه ربههه اعههالى وذلههك بمالزمههة الههدعههاء لههه في كهه  مطلوول من فههاقههةل  بهم أو
، ومن أحكم هذا فال يمكن أن يوصههههههههههههههذ ما  وحها هةل ومخهافهةل، وغير ذلهك، والعمه  لهه بك  محبوول

 .(2)يه عفِقب ه ذلك
، وفي الخ طب دق رن الشكر بالتوحيد في ال ااحة وغيرها: أولها شكر وأو طها اوحي قال ابن ايمية:*

. وقوله: واوحيدل  المشههههههههههههههروعهة ال بهد فيهها من احميدل   الله ال إله إال)، وهذان هما ركن في ك  خطاول
يد، وكذلك كان يقول عقب يتعههههههههههههههمن التوحيد والتحم (وحهده ال شههههههههههههههريهك لهه لهه الملهك ولهه الحمهد

ه ي تتح وهو  ههههههبحان (ونال إله إال الله وال نعبد إال إياه مخلصههههههين له الدين ولو كره الكافر )الصههههههالة: 
أنطقههه بههه الحمههد  فههإنههه  خطهابههه بههالحمهد ويختم األمور بهالحمههد، وأول مهها خلم  دم كههان أول شههههههههههههههيءل 

عطس فهأنطقهه بقولهه: الحمهد للهه، فقهال لهه: يرحمهك ربك يا  دم، وكان أول ما اكلم به الحمد وأول 
 وقي  الحمد لله رومها  ههههههههههههههمعهه الرحمة. وهو يختم األمور بالحمد كقوله: }وقعههههههههههههههي بيمهم بالحم 

                                                        
 .(849/ 2إغا ة الله ان )(4)
 .(647/ 40مجموع ال تاوك )(2)
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العهالمين{ }فقطع دابر القوم الهذين ظلموا والحمهد للهه رو العهالمين{ }و خر دعواهم أن الحمد لله 
 رو العالمين{ وهو  بحانه }له الحمد في األولى وا خرة وله الحكم وإليه ار عون{.

أمرت أن )لله، وقال: شهههههههادة أن ال إله إال ا والتوحيد أول الدين و خره فأول ما دعا إليه الر ههههههول 
أول  ا أه  الكتاو فليكنإنك اأاي قوم  )وقال لمعاذ:  (أقاا  الماس حتى يشههههههههههههدوا أن ال إله إال الله

من ) :وختم األمر بالتوحيد فقال (ما ادعوهم إليه: شههههههههادة أن ال إله إال الله وأن محمدا ر هههههههول الله
كههان   من( وقههال: )موا مواههاكم ال إلههه إال اللهههلق ِ قههال: )و  (مههات وهو يعلم أن ال إلههه إال اللههه دخهه  الجمههة

د حين الموت إال و  ال يقولها عبدم  إني ألعلم كلمة  قهال: )و  ( خر كالمهه ال إلهه إال اللهه دخه  الجمهة
 .(4)ه عمد الموتعلى عم ِ  وهي الكلمة التي عر ها  (وحاروحه لها رَ 

تها لله ية ما ي سههههههههههد عليها احقيم محبا ما يخالئ الم وس من الشهههههههههههوات الخ : وكثير  قال ابن ايمية*
: يا بقايا العرو إن أخوف ما أخاف عليكم وعبوديتها له. وإخال  ديمها له كما قال شداد بن أوسل 

 .(2)الرياء والشهوة الخ ية
حبه وير اه ا بمث  أن يعيمه على ما يغاية الكرامة لزوم اال هتقامة، فلم يكرم الله عبد  قال ابن ايمية: *

 .(3)ا يقربه إليه ويرفع به در تهويزيده مم
القموت هو دوام العبادة والطاعة، ويقال لمن أطال السهههههجود: إنه قانت. قال اعالى:  قال ابن ايمية:*

حال  ا في}أم من هو قهانهت  نهاء اللي   هههههههههههههها دا وقائما يحذر ا خرة وير و رحمة ربه{ فجعله قانت  
لى القيام. وفي ا ية األخرك قال: }والذين السههههههجود كما هو قانت في حال القيام وقدم السههههههجود ع

. وقال اعالى: كره بل   القيام ال بل   القموتفالقيام ذَ  ،ايبيتون لربهم  ههههههههههههجدا وقياما{ ولم يق  قموا  
بيَّن أن طول  المبي و ا وقد ال يكون وكذلك السههههههههههههها د. }وقوموا لله قانتين{ فالقائم قد يكون قانت  

يدل  (1)ول القموت في حال السههههههجود وحال القيام. وهذا الحديثوهو يتما ،القموت أفعهههههه  الصههههههالة
ا ثيرها قيام  أولى من اكوهذه الصهههورة  ،اا و هههجود  ا وركوع  اطوي  الصهههالة قيام  هي و  ،على الصهههورة الثانية

                                                        
 .(33/ 8مجموع ال تاوك )(4)
 .(241/ 40مجموع ال تاوك )(2)
 .(278/ 44مجموع ال تاوك )(3)
 .(946)صحيح مسلم  (أفع  الصالة طول القموت): ، قال: قال ر ول الله  ابرل يعمي حديث (1)



 (20)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

ا  ألن طول القموت يحصه  بتطويلها ال بتكثيرها وأما ا عي  طول القيام مع اخ يذ ا و هجود  وركوع  
 .(4)على اكثير الركوع والسجود فرلئالركوع والسجود 

  على ها، والدلير لل ظة المجملة التي ذكرا  (: باو ذكر الخبر الم س ِ 486/ 4*صحيح ابن خزيمة )
، أي في كهه  يوم وليلههة، مع بيههان عههدد هههذه الركعههات قبهه  إنمهها أراد بقولههه: في كهه  يومل  أن المبي 

د بليلتههه، ا اريههقر ن أن العرو قههد اقول: يومهه  ال رائض وبعههدهن، قههد كمههت أعلمههت في كتههاو معههاني ال
، اريد بيومها، قال الله    وعال في  ههههههورة  ل عمران: } يتك أال اكلم الماس  ال ة أيام واقول: ليلة  

} يتك أال اكلم الماس  ال  ليال  ههههويا{ فبان أنه أراد بقوله في  ل  :إال رمزا{ وقال في  ههههورة مريم
وصهههح أنه أراد بقوله في  هههورة مريم:  ال  ليال  ههههويا، أي بأيامهن.  عمران:  ال ة أيام، أي بلياليها.

قههال اللههه  هه  وعال: }وواعههدنهها مو ههههههههههههههى  ال ين ليلههة{ والعلم محيئ أنههه إنمهها أراد بههأيههامهن، وقههال: 
}وأاممماها بعشهههر{ والعرو إذا أفردت ذكر األيام قالت: عشهههرة أيام، وإذا أفردت ذكر الليالي قالت: 

لله ا على الثال ين التي ذكرها قب ، وإنما أراد اذه الل ظة وأاممماها بعشههههههر نسههههههق  ، فظاهر هعشهههههر ليالل 
 أي بأيامهن. أاممماها بعشر ليالل 

مداري السههههههالكين: و ههههههمعت شههههههيا اإل ههههههالم ابن ايمية رحمه الله يقول: أمر الله  قال ابن القيم في*
م األمر تكم عمد ك  مسجد{ فعلبقدرل زائدل على  تر العورة في الصالة، وهو أخذ الزيمة: }خذوا زيم

كان و  بأخذ الزيمة ال بسههههههتر العورة إيذان ا بأن العبد يمبري له أن يلبس أزين  يابه وأ ملها في الصههههههالة،
بمبل ل عظيمل من المال، وكان يلبسهههههههههههههها وقت الصهههههههههههههالة، ويقول: ربي أحمُّ من  لبعض السهههههههههههههلذ ح لَّة

ا أن يرك أ ر نعمته على عبده، ال  هههههههيما إذاجملت له في صهههههههالاي، ومعلوم أن الله  هههههههبحانه يحب 
 وقذ بين يديه، فأحسن ما وقذ بين يديه بمالبسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهر ا وباطم ا.

المصههههلي أن يرفع بصههههره إلى السههههماء، فسههههمعت شههههيا اإل ههههالم: هذا من   ومن األدو نهي المبي 
ره إلى ا طَرففه إلى األرض، وال يرفع بصهههكمال أدو الصهههالة أن يقذ العبد بين يدي ربه م طرق ا خافعههه  

ا لم ي قهوا هههههذا األدو وال عرفوه ظموا أن ههههذا دليهههه  أن اللههههه ليس فول  فول، قههههال: والجهميههههة َلمههههَّ
على نقيض قولهم  إذ من   موااه... قال: وهذا من  هلهم، ب  هذا دلي  لمن عق  عن الر ول 
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ى األرض وال يرفع بصههههههههههههههره إليهم، فمهها الظن بملههك األدو مع الملوي أن الواقذ بين أيههديهم يطرل إل
 الملوي  بحانه.

عن قراءة القر ن في الركوع والسهههجود: إن القر ن هو أشهههرف الكالم، وهو   و هههمعته يقول في نهيه 
كالم اللهه وحالتا الركوع والسههههههههههههههجود حالتا ذ ل ل وانخ اضل من العبد، فمن األدو مع كالم الله: أن ال 

 لتين ويكون حال القيام واالنتصاو أولى به.يقرأ في هااين الحا
ع الله : إذ و هههَّ : وممن أمر بالصهههالة في  وبين: عمر، وابن مسهههعود، وقال ابن مسهههعودل ابن ر بل قال *

ن المأمور به من الزيمة أكثر من  هههههههههتر العورة التي يجب  هههههههههترها عن إفهو أزكى. وا هههههههههتدل من قال: 
ي  وول واحدل ليس على عااقه ممه شههههههيء، وبأن من نهى أن يصههههههلي الر   ف األبصههههههار بأن المبي 

صههلى عاري ا خالي ا ال اصههح صههالاه، وبأن المرأة الحرة ال اصههح صههالاها بدون خمارل، مع أنه يباح لها 
و هههع خمارها عمد محارمها، فدل على أن الوا ب في الصهههالة أمر زائد على  هههتر العورة التي يجب 

 .(4) ترها عن المظر

اَها}قال الله اعالى: : قال ابن القيم* مى: قد أفلح من  المع {َقدف أَفهفَلَح َمنف زَكَّاَها َوَقدف َخاَو َمنف َد ههههههههههههَّ
كبَّرها وأعالها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسهههر من أخ اها وحقَّرها وصهههرَّرها بمعصهههية الله. فما صهههرَّر 

 . (2)الم وس مث  معصية الله، وما كبَّرها وشرَّفها ورفَهَعها مث  طاعته
 . (3): المه يَّة المجردة عن العم  ي ثاو عليها، والعم  المجرد عن ال مية ال يثاو عليهقال ابن ايمية*
دف فَِبَكِلَمةل طَيِ َبةل( الكالم الطيب ممدوو إليه وهو من  لي  أفقوله ه: : قهال ابن بطهالل * عال )فَهِإنف َلمف َاجهِ

ه الكلمة الطيبة بالصهههههههههدقة بالمال هو أن  عله كالصهههههههههدقة بالمال، وو ه اشهههههههههبيه البر  ألن المبي 
الصههههدقة بالمال احيا بها ن س المتصههههدل عليه وي رح بها، والكلمة الطيبة ي رح بها المؤمن ويحسههههن 
موقعها من قلبه فاشهههههتبها من هذه الجهة  أال ارك أنها ا ذهب الشهههههحماء واجلي السهههههخيمة، كما قال 
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 (22)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

ي يمهه عهداوة كهأنهه ولى حميم{ والهدفع بالتي هاعهالى: }ادفع بهالتي هي أحسههههههههههههههن فهإذا الهذك بيمهك وب
 .(4)أحسن قد يكون بالقول كما يكون بال ع 

ويجب عليه أن يعم  الو هههههههههوَء احتسهههههههههاب ا لله اعالى لما أمره به، ير و : »*قال ابن أبي زيدل القيرواني
ه أن ذلك اأهُّبم  ما اة ربه والوقوف بين وامظُّذم لم اقبله و وابه، واطهيره من الذنوو به، وي شهِعر  نَ سههَ

يديه ألداء فرائعهههه، والخعهههوِع له بالركوع والسهههجود، فيعم  على يقينل بذلك، واح ُّ ل فيه  فإن امام  
 .(2)«ك ل عم ل بحسن المية فيه

على أهه  األرض بهالهالي كهان بعهد أن أعلمهه اللهه أنه ال يؤمن من قومك  دعهاء نوحل  قهال ابن ايميهة:*
لى إني دعوت ع)ومع هذا فقد  بت في حديث الشهههههههه اعة في الصههههههههحيح أنه يقول:  ،نإال من قد  م

فكههان األولى أن ال يههدعو إال  ،فههإنههه وإن لم يمهههه عمههها فلم يؤمر بههها (أههه  األرض دعوة لم أومر بههها
أو  وا بل  به فإن الدعاء من العبادات فال يعبد الله إال بمأمورل   به وا ب أو مسههههههتحب مأمورل  بدعاءل 

 .(3) م نمظر في شرعما ه  نسخه أم ال؟ ،ا لموحل ا به لكان شرع  وهذا لو كان مأمور   ،مستحبل 
وال ه  كما قال اعالى: }ين في ك  شههههههههههههههيءل، دعاء  كان أو غير واللهه ال يحب المعتدقهال ابن ايميهة: *

اعتدوا إن الله ال يحب المعتدين{ وأعظم العدوان الشهههري وهو و هههع العبادة في غير مو هههعها، فهذا 
}إنه ال يحب المعتدين{ ومن العدوان أن يدعوه غير  : في قوله اعالىالعدوان ال بد أن يكون داخال  

  ب  دعاء هذا كالمسههترمي المدلي على ربه، وهذا من أعظم االعتداء  لممافااه لدعاء الذلي ، متعههرعل 
فيه، وعلى هذا  ذنبه على ن سههههههههههه وال أ ومن االعتداء أن يعبده بما لم يشههههههههههرع ويثمي عليه بما لم يثنِ 

فتكون ا ية دالة  على شهههههيعين، أحدهما: محبوو للرو  هههههبحانه وهو الدعاء اعهههههرع ا وخ ية ، الثاني: 
مكروه له مسخوط وهو االعتداء، فأمر بما يحبه وندو إليه وحذَّر مما يبرعه وز ر عمه بما هو أبل  

رعهها قولههه: }ادعوا ربكم اعهههههههههههههه}إنههه ال يحههب المعتههدين{ عقيههب  :طرل الز ر والتحههذير. وقولههه اعههالى
 ية فهو من المعتدين الذين ال يحبهم  فقسههههمت ا ا وخ ية  ه اعههههرع  وخ ية{ دلي  على أن من لم يدع  

 ، ومعتدل بتري ذلك...ا وخ ية  لله اعرع   الماس إلى قسمين  داعل 
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وك   في األرض فسههببه اوحيد الله وعباداه وطاعة ر ههوله  ومن ادبر أحوال العالم و د ك  صهالحل 
والدعوة إلى  وغير ذلك  فسهههببه مخال ة الر ههههول  واسهههليئ عدول  وقحئل  وبالءل  في العالم وفتمةل  شهههر ل 

 اغير اللههه. ومن اههدبر هههذا حم التههدبر و ههد هههذا األمر كههذلههك في خههاصههههههههههههههة ن سههههههههههههههه وفي غيره عمومهه  
ميع لى  ه: }وادعوه خوفا وطمعا{ مشههههتمال عا، وال حول وال قوة إال بالله. ولما كان قول  وخصههههوصهههه  

بها بقوله: }إن رحمة الله قريب من عقَّ  اإلحسههههههههههههان وهي الحب والخوف والر اء مقامات اإليمان و 
ا فهو المحسههههههههههههههن والرحمة قريب ممه  ألن مدار ا وطمع  المحسههههههههههههههمين{ أي: إنمها امهال من دعهاه خوف  

التعههههههرع  ماإلحسههههههان على هذه األصههههههول الثال ة. ولما كان دعاء التعههههههرع والخ ية يقاب  االعتداء بعد
ب ذلهههك بقولهههه اعهههالى: }إنهههه ال يحهههب المعتهههدين{. وقولهههه: }إن رحمهههة اللهههه قريهههب من والخ يهههة عقهههَّ 

المحسهههههمين{ فيه امبيه ظاهر على أن فع  هذا المأمور هو اإلحسهههههان المطلوو ممكم ومطلوبكم أنتم 
خ ية وخوفا و من الله رحمته، ورحمته قريب من المحسهههههمين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه اعهههههرعا 

}إن رحمهة الله قريب من المحسههههههههههههههمين{ دلَّ بممطوقه على قرو الرحمة من  :وطمعها... وقولهه اعهالى
أه  اإلحسههههان، ودلَّ بإيمائه واعليله على أن هذا القرو مسههههتحم باإلحسههههان، وهو السههههبب في قرو 

قرو حسهههههان بالرحمة ممهم، وداللته بم هومه على بعده من غير المحسهههههمين... وإنما اخت  أه  اإل
الرحمهة ألنهها إحسههههههههههههههان من اللهه عز و ه  أرحم الراحمين وإحسههههههههههههههانهه اباري واعالى إنما يكون أله  
اإلحسان  ألن الجزاء من  مس العم  وكلما أحسموا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته وأما من لم يكن 

 فمن اقرو وقروم بقرول عمه الرحمة، ب عدم ببعدل  دتف ع  عن اإلحسان بهَ  دَ من أه  اإلحسان، فإنه لما بع  
إليه باإلحسههان اقرو الله إليه برحمته ومن اباعد عن اإلحسههان اباعد الله عمه برحمته. والله  ههبحانه 

ومن  ،ممه يحب المحسهههههههههههمين ويبرض من ليس من المحسهههههههههههمين ومن أحبه الله فرحمته أقرو شهههههههههههيءل 
إلى الماس  اه  واء كان إحسان  أبرعه الله فرحمته أبعد شيءل ممه، واإلحسان هاهما هو فع  المأمور ب

أو إلى ن سههه فأعظم اإلحسههان اإليمان والتوحيد واإلنابة إلى الله اعالى واإلقبال إليه والتوك  عليه وأن 
و ، فهذا هو مقام اإلحسهههههان، فإذا كان هذا هوخشهههههية   ومحبة   وحياء    ومهابة  عبد الله كأنه يراه إ الال  يَ 

   زاء اإلحسههههان إال اإلحسههههان يعمي ه   زاء من أحسههههن اإلحسههههان فرحمته قريب من صههههاحبه  وه
 .(4)عبادة ربه إال أن يحسن ربه إليه
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في إخ اء الدعاء فوائد، ممها: أنه أعظم إيمان ا  ألن صههههههههههههاحبه يعلم أن الله يسههههههههههههمع قال ابن ايمية: *
لذي هو ا الدعاء الخ ي. وممها: أنه أعظم في األدو والتعظيم. وممها: أنه أبل  في التعهرع والخشوع

روح الدعاء ولبُّه ومقصههههوده  فإن الخاشههههع الذلي  إنما يسههههأل مسههههألة مسههههكينل ذلي ل قد انكسههههر قلبه، 
وذلت  وارحه وخشههع صههواه، حتى أنه ليكاد ابل  ذلته و ههكيمته و ههراعته إلى أن يمكسههر لسههانه فال 

 اأاي مع رفع لحال اليطاوعه بالمطم، وقلبه يسههههههأل طالب ا مبتهال  ولسههههههانه لشههههههدة ذلته  ههههههاكت ا، وهذه ا
. وممها: أنه أبل  في اإلخال . وممها: أنه أبل  في  معيِ ة القلب على الذلة الصهههههوت بالدعاء أصهههههال  

ه وقصههههده للمدعو متفي الدعاء  فإن رفع الصههههوت ي ر ِقه، فكلما خ ض صههههواه كان أبل  في اجريد هِ 
ء و صهههاحبه للقريب، ال مسهههألة نداأنه دال على قر  -وهو من المكت البديعة  د ا - هههبحانه. وممها:

البعيههد للبعيهههد  ولهههذا أ مى اللههه على عبههده زكريهها بقولهههه عز و ههه : }إذ نهههادك ربههه نههداء خ يههها{ فلمههها 
 أخ ى دعاءه ما أمكمه، وقد قال ا هههههههههتحعهههههههههر القلب قرو الله عز و   وأنه أقرو إليه من ك  قريبل 

ع إذا دعان{ وهذا القرو من الداعي اعالى: }وإذا  ههههههههألك عبادي عمي فإني قريب أ يب دعوة الدا 
ا من كهه  أحههدل، فهو قريههب من داعيههه وقريههب من عههابههديههه، وأقرو مهها  هو قرو خهها    ليس قربهه ا عههامهه 

}ادعوا ربكم اعهههههههرعا وخ ية{ فيه اإلرشههههههههاد واإلعالم  :يكون العبد من ربه وهو  ههههههها د، وقوله اعالى
 . (4)بهذا القرو

ولم يكونوا ي علونه مع  مع المبي  كان ي عله الصههههههههههههههحابة : التبري بها  هار إنما  قهال ابن ر هبل *
بععههههههههههم ببعضل وال ي عله التابعون مع الصهههههههههحابة، مع علو قدرهم، فدل على أن هذا ال ي  ع  إال مع 

مث  التبري بو هههههههههوئه وفعهههههههههالاه... وفي الجملة فهذه األشهههههههههياء فتمة للمعظِ م وللمعظَّم  ِلما  المبي 
  في البدعة، وربما ي ترقى إلى نوعل من الشههههههههري، ك  هذا إنما  اء من يخشههههههههى عليه من الرلو المدخ

 .(2)التشبه بأه  الكتاو والمشركين الذي ن هيت عمه هذه األمة
عن عبهد اللهه بن الزبير، قهال: لمها حج معاوية حججما » :(4076*أخري ال هاكهي في أخبهار مكهة )

زع ر بزمزم وهو خاري إلى الصهههههههه ا فقال: انمعه، فلما طاف بالبيت، وصههههههههلى عمد المقام ركعتين،  م م
لي ممها دلو ا يا غالم، فمزع له ممها دلو ا، فأ اى به فشههههرو ممه وصههههب على و هه ورأ هههههه، وهو يقول: 

إ ههماده حسههن مع كونه (: »32قال ابن حجرل في  زء ماء زمزم ) « زمزم شهه اء، هي لما شههرو له
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 (24)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

كهي محمد بن إ ههههحال الصههههيمي، كذاو، كما (: شههههيا ال ا 7/98وقال في اسهههههي  ال قه ) «موقوف ا
 في اخريج الذكر والدعاء.المصري في الجرح والتعدي . وكذا  ع ه الشيا يا ر 

إن السههالم ا ههمم من أ ههماء الله »( عن ابن مسهعودل قال: 497األدو الم رد ) أخري البخاري في *
ه عليهم فعه  ه كانت لو هعه الله في األرض، فأفشهوه بيمكم، إن الر   إذا  هلم على القوم فردوا علي
عن  قال في المرمي «در ةل  ألنه ذكرهم السههههههههههههههالم، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير ممه وأطيب

موقوفا  ذ البيهقي المرفوع، ورواها و ههعَّ عب مرفوع  ( أخر ه البيهقي في الشههُّ 664حم  األ هه ار ) 
 .صحيحل  عليه بسمدل 

ة، قال: أبطأ عليما ذات ليلةل فأطول، فقلما: يا عن أوس بن حذي »( 8483*مصههمذ ابن أبي شههيبة )
، «إنه طرأ عليَّ حزو من القر ن فكرهت أن أخري حتى أقعهههههههههههيه»ر هههههههههههول الله، أبطأت عليما فقال: 
ا ا واسههههههع  ا و ههههههبع  ا، وخمسهههههه  حزو القر ن؟ فقال: كان يحزبه  ال   ، ي  فسههههههألما أصههههههحاو ر ههههههول الله 

الشههههههههههيا عبد الله السههههههههههعد في  داو الدعاء قال  « وإحدك عشههههههههههرة و ال  عشههههههههههرة وحزو الم صههههههههههَّ 
(: قال 227/ 3( بعد أن عزاه البن أبي شهيبة: إ هماده ال بأس به. وفي ال توحات الربانية )436) 

الحاف : حديث حسههههههههههههن أخر ه اإلمام أحمد وأبو داود، ولم يقع في أكثر الروايات نسههههههههههههبة احزيب 
 بون القر ن؟يها بل   كيذ احز صريح ا، والذي وقع ف القر ن للمبي 

*صههحيح مسههلم: قال علي: قلت: اللهم إني أه  بما أه  به ر ههولك. يقول الحمابلة: اللهم إني أريد 
 المسك.

لى ذلك، ن  أحمد ع *قهال ابن ايميهة: فإن قي : قد ا ههههههههههههههتحببتم أن يتكلم بما يموي في الحج وقد
ال رل بيمهما من  ال ة أو هل، أحدها: أن التكلم في الحج مأ ور  :قلما ؟وروي عن  ماعةل من السلذ

ومأ ور عن الصهههههههههههحابة والتابعين قب  التلبية وفي أ ماء التلبية. الثاني: أن الحج ليس في  عن المبي 
يتكلم  ب أنرة يدخ  به فيه، فا ههههههههههههتحمن األفعال الظاه وا ب عمد أصههههههههههههحابما وال له حد   أوله ذكرم 

حرام. الثالث: أن أكثر الماس ال يعلمون ما يقصههههههههدون باإلحرام حتى يتكلموا به، بالمية  ليبين أول اإل
 .(4)بخالف الصالة والصوم  فإن المقصود معلوم لهم، والمية اتبع العلم

                                                        
 .(472شرح العمدة، كتاو الصالة ) (4)
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ه: يرحمههك اللههه؟ قههال: ( عن نههافع، أن عبههد اللههه بن عمر كههان إذا عطس، فقيهه  لهه764/ 2*الموطههأ )
 «.يرحمما الله وإياكم، وير ر لما ولكم»

عافانا الله »( عن أبي  مرة قال:  هههههههههههمعت ابن عباس يقول إذا شههههههههههههمت: 320*األدو الم رد ) 
 (  مده صحيح.607/ 40قال ابن حجرل في فتح الباري )«. وإياكم من المار، يرحمكم الله

لههه، وذلههك أن  مر ورل  لههه، ورو نههائمل  مشههههههههههههههكورل  قههائمل  و  ، قههال: ر  ( عن كعههبل 34/ 6*حليههة األوليههاء )
ه من دعائه شيع ا، ه فلم يرد عليالر لين يتحابان في الله فقام أحدهما يصهلي فر ي الله صالاه ودعاءَ 

 فقال: يا رو أخي فالن اغ ر له، فر ر الله له وهو نائم. ،فذكر أخاه ذلك في دعائه من اللي 
 باع  ا  ار الثابتة في ذلك وما كان عليه السهههههههلذ  واألئم ة ، وهو إ بات  ا  فالوا ب ا ...قال ابن ايمية:*

 مطلِم الرؤية، أو رؤية مقيَّدة بال ؤاد. أما رؤيت ه بالعين ليلَة المعراي أو غيرها، فقد ادبَّرنا عامََّة ما صمهََّ ه  
، فلم نجد ا روك بإ ههه المسهههلمون في هذه المسهههألة وما نقلوا فيها قريب ا من معِة م صهههمَّذل ، أحد  مادل  ابتل

، أن ه ر ه بعيِن رأِ ه  .(4)ال عن صاحبل وال إمامل
 نسي أن يسمي الله قال: إن ر ال   عن يونس هو ابن عبيد، عن محمد بن زيادل  :(87/ 6)*المحلى 

ابن  ؟ فق  له: إنفقهال: إذا أراد أن يبيع ممها ألحدل  ،ذبحهها فهأمر ابن عمر غالمهه اعهالى على شههههههههههههههاةل 
بد وعن ع قول: إن هذا لم يذكر ا هههم الله عليها حين ذبحها. وهذا إ هههماد في غاية الصهههحة...عمر ي

الله بن يزيد  ههههأله ر   عمن ذبح ونسههههي أن يسههههمي الله؟ فتال عبد الله قول الله اعالى: }وال اأكلوا 
في  رمما لم يذكر ا ههم الله عليه وإنه ل سههم{ وعبد الله هذا هو صههحيح الصههحبة. قال في نتاي ال ك

 إن في: »المروي عن ابن عباسل  أماهذان أ ران صهحيحان عن صحابيين.  :(320أحكام الذكر ) 
 بيوقد قال المخالف ما نق  عمهما،  فهو« المسههههههلم ا ههههههم الله، فإن ذبح، ونسههههههي ا ههههههم الله فليأك 

« :ول ق، وكلهم يواحدةل  نهار الدم والتسههههههههههمية بممزلةل إفجع  « ر الدم وذكر ا ههههههههههم الله فك ما أنه
 بشرطية إنهار الدم، والشروط ال اسقئ بالمسيان، فكذا التسمية، وهذا أصح ما قي  في التسمية هما.

قال الشهههههههافعي في األم: أخبرنا ابن مهدي، عن  ههههههه يان،  :(262*نتاي ال كر في أحكام الذكر ) 
َم َربِ َك اعن السدي، عن َعبفِد َخيفرل: أن علي   َعفَلى{ا قرأ في الصبح بهههههههههه }َ بِ ِح ا ف فقال:  بحان ربي  ألف

                                                        

 .(408المجموعة األولى )  - امع المسائ (4)
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دي، وهو الكبير إ ماعي  بن عبد الرحمن. وهذا فع  األعلى. اهههههههههه. وهذا إ ماد حسن من أ   السُّ 
 خلي ة راشد.

: ...قال في عيادة المريض: )لو دامي عمده( وقال في اإلطعام، واإل ههههقاء: )لو دت قال ابن القيم*
لقلهب، ولو كهان من كهان، فال بد أن يكسههههههههههههههره ذلهك عمهدي( ف رل بيمهمها  فهإن المريض مكسههههههههههههههور ا

ي هو السههههههههههر ف -والله أعلم -المرض، فإذا كان مؤمم ا قد انكسههههههههههر قلبه بالمرض كان الله عمده. وهذا
ا تجابة دعوة الثال ة: المظلوم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب ك  واحدل ممهم  فإن غربة 

ورة الم س السههههههب عية المسههههههافر وكسههههههراه مما يجده العبد في ن سههههههه ، وكذلك الصههههههوم، فإنه يكسههههههر  ههههههَ
 .(4)الحيوانية، ويذلها

سههههههههههههههرل ل ل  لهب عز ا، وككم نقمهةل  لبهت نعمهة ، وكم من بالءل  لهب عهافيههة ، وكم من ذ    قهال ابن القيم:*
إذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات و داها إنما ارابت على ا الم والمشال، و  لب  بر ا، 

في هذه الدار بالعيان، ولما   مشههههههههاهدم  اأعظمه ألم ا ومشههههههههقة ، وهذ اللذة وأ لها ما كان  ههههههههببه   وأعظم
كهانهت أعلى الدر ات أه  الجهاد كان أشههههههههههههههم شههههههههههههههيءل على الم وس وأكرهه إليها، قال الله اعالى: 
}كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن اكرهوا شيعا وهو خير لكم وعسى أن احبوا شيعا وهو 

لكم والله يعلم وأنتم ال اعلمون{. فال يوص  إلى الراحة واللذة إال على  سر التعب واأللم، وهذا  شر
 ، وهذا ألن الرحمة لها السبم والرلبة فما فيومسراتم  ولذاتم  مم عَ يريك أن المصهائب وا الم حشوها نِ 

 .(2)المقم والعقوبات من الرحمة أ بم من العقوبة طي ِ 
ول: أعظم يق -قدس الله اعالى روحه  - هههههههمعت شههههههههيا اإل ههههههههالم ابن ايمية ية: ايمالقيم: *قال ابن 

 .(3)الكرامة لزوم اال تقامة
*قال بعض السلذ: قد أصبح بما من نعم الله اعالى ما ال نحصيه مع كثرة ما نعصيه فال ندري أيهما 

 نشكر، أ مي   ما يمشر أم قبيح ما يستر؟
 ء فإذا هو:  ؤال الله العون على مر ااه.ابن ايمية: اأمَّلت أن ع الدعاقال  *

                                                        
 .(309/ 4مداري السالكين )(4)
 .(268مختصر الصواعم المر لة ) (2)
 .(406/ 2(مداري السالكين )3)
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 ابن ايمية: القلوو الصادقة واألدعية الصالحة هي العسكر الذي ال يرلب.قال  *
*قال بعض السهههههلذ: ادَّخر راحتك لقبري، وقلِ   من لهوي ونومك، فإنَّ من ورائك نومة  صهههههبحها يوم 

 القيامة.
 الله بالهموم. ر العبد في العم  ابتاله*قال بعض السلذ: إذا قص  

.قال  *  اإلمام أحمد: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما احبُّ فدم له على ما يحبُّ
 *قال بعض السلذ: من كان لله كما يريد، كان الله له فول ما يريد، ومن أقب  عليه القاه من بعيد.

 .صادلل  *قي  لنمام أحمد: كم بيمما وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلبل 
 أ عها في الجمة. * ع  اإلمام أحمد متى الراحة؟ قال: عمد أول قدمل 

 مطرف بن عبد الله: صالح القلب بصالح العم ، وصالح العم  بصالح المية.قال  *
 ذكر.به بالذقسوة قلبي. قال: أ* اء ر   إلى الحسن البصري، فقال: يا أبا  عيد أشكو إليك 

الذي يلط ذ بعبده ووليِ ه فيسهههههههههول إليه البرَّ واإلحسهههههههههان من  سههههههههعدي: من معاني اللطيذ: أنهل*قال ا
 ال حيث ال يشههههههعر، ويعصههههههمه من الشههههههر من حيث ال يحتسههههههب، ويرقيه إلى أعلى المرااب بأ ههههههباول 

 .اكون من العبد على بالل 
* كان الربيع بن خثيم إذا قي  له: كيذ أصبحت؟ يقول: أصبحما  ع اء مذنبين نأك  أرزاقما ونمتظر 

 .  الما
لزم الحمَّ، يمزلك الحمُّ في ممازل أه  الحم ، يوم ال ي قعههى إال بالحم ، ا* كتب عمر إلى معاوية: أن 

 والسالم.
 .ا*قال ابن عب اس: صاحب المعروف ال يقع، فإن وقع و د مت ك  

 وك َّ بالء دون المار عافية. ،ون الجمة فانيةم د *قال بعض السلذ: ك َّ نعمةل 
ة الميات ازكو أعمال األبرار واتعههاعذ أ ورهم، فإن كان في العم  الواحد عشههر وبكثر  قال الرزالي:*

 .(4)كان فيه عشر أ ورل   نياتل 
                                                        

 .(297/ 4إحياء علوم الدين )(4)
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: ... وطائ ة أخرك من العلماء يسهههمون هذا زيارة لقبره. ويقولون: اسهههتحب زيارة قبره قال ابن ايمية*
ع  في  ر إلى مسهههجده وأن ي أو السههه ر لزيارة قبره ومقصهههودهم بالزيارة هو مقصهههود األولين، وهو السههه

مسههجده ما يشهههرع من الصهههالة والسهههالم عليه والدعاء له والثماء عليه، وهذا عمدهم يسهههمى زيارة لقبره، 
ا ال يزور قبره الزيارة المعروفة في  ههههههههههههههائر القبور  فإن الك قب فع اتبد ْ الجميع ر بارزة و على أن أحهد 

 عه  عمهدهها مها يشههههههههههههههرع، كهالهدعاء للميت أن ي  أو يقهام عمهدهها ويمكن  ،قعهد عمهدههاوصهههههههههههههه  إليهها وي  ي  
واال ههههههههههتر ار له وما يمهى عمه، كدعائه والشههههههههههري به والمياحة عمد قبره والمدو. فهذا هو الم هوم من 
زيارة القبور. والر ههههول دفن في بيته في حجراه وم مع الماس من الدخول إلى هماي والوصههههول إلى قبره، 

 ميع الخلم    ب  إنما يص وال بدعية   بر غيره، ال زيارة شرعية  فال يقدر أحد أن يزور قبره كما يزور ق
 .(4)ن ما يشرع لهم أو ما يكره لهم...إلى مسجده، وفيه ي علو 

مع  اا وكان الدخول عمد قبره عليه السهههههههالم ممكم  فلما ماات عائشهههههههة م مع الماس ممع عام  ...  :وقال*
بر ي صهههههار الدخول إلى قبره والزيارة له كما يزار قت الحجرة وب مي الحائئ البراند  و ود الباو فلما  ههههه  

 .(2)وال مأمورل  غيره غير مقدورل 
 ا*موقع اإل الم  ؤال و واو.  ع  الشيا عبد الرزال ع ي ي رحمه الله عن حكم قراءة القر ن  هر  
في المحهههافههه  والمجهههامع كح الت الزواي هههه  ههههذا ابتهههداع؟ فهههأ هههاو: ههههذا من البهههدع  عههه  افتتهههاح 

ا، وأنهها نهه  ، ويجوز فعلههه أحيههاا بتالوة القر ن، حيههث لم يرد فيههه ن ، فال يتخههذ عههادة   ههههههههههههههميهه  المجههالس ر 
اختل ت مع هيعة كبار العلماء عمدما افتتحوا بتالوة القر ن الكريم. قلت: هذا بدعة، ما حصههههههههههه  هذا 

 تل اعلى  ي مشهههههتملة   ومجالسهههههه كثيرة، وهو اإلمام المقتدك به. أما إذا كانت موعظة   من الر هههههول 
 (.624من القر ن فما عليه حري. انتهى من فتاوك ور ائ  الشيا عبد الرزال ع ي ي ) 

ول و هك ف}: اعلم أن المسهههههههههههههجد الحرام قد يطلم ويراد به الكعبة فقئ، كقوله اعالى: قال المووي*
صههههالة في مسههههجدي هذا : )وقد يراد به المسههههجد وحولها معها، كقوله  {شههههطر المسههههجد الحرام

ال اشههههههههههههههد الرحال إال إلى  ال ة )وقولهه:  (فيمها  ههههههههههههههواه إال المسههههههههههههههجهد الحرام ذ صههههههههههههههالةل خير من أل
إنما المشههههههههركون نجس فال }حرم حولها بكماله، كقوله اعالى: ، وقد يراد به مكة مع ال(مسهههههههها د...

                                                        
 .(216/ 29مجموع ال تاوك )(4)
 (.97 )قاعدة عظيمة (2)
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 هههههههههبحان }لم سهههههههههرون هو المراد بقوله اعالى: وقد يراد به مكة كلها، قال ا {يقربوا المسهههههههههجد الحرام
ن ذلك لم} هههراء من دور مكة، وقوله اعالى: وكان اإل {بعبده ليال من المسهههجد الحرام هههرك الذي أ

ن ألصهههحابما... وقول قي : مكة، وقي : الحرم، وهما و ها {لم يكن أهله حا هههري المسهههجد الحرام
عي ومن هو عمد الشهههاف {اه للماس  هههواء العاكذ فيه والبادوالمسهههجد الحرام الذي  علم}الله اعالى: 

 .(4)لمسجد حول الكعبة مع الكعبةوافقه ا
ما أحد  المسهههاء لممعهن كما ممعت نسهههاء  لو أدري ر هههول الله »عائشهههة: قول   :ابن ر بقال *

كان يرخ  في بعض ما يرخ  فيه حيث لم يكن في زممه   اشههههههههير إلى أن المبي « بمي إ ههههههههرائي 
  نهى ، بةر على الرخصهههههما حد  بعده لما ا هههههتمفسههههاد،  م يطرأ ال سهههههاد ويحد  بعده، فلو أدري 

وعهد أبي  عمه  فإنه إنما يأمر بالصهالح، ويمهى عن ال ساد. وشبيه بهذا: ما كان في عهد المبي 
حتى كان عمر يعهههرو األمه إذا ر ها ممتقبة أو  بكر وعمر من خروي اإلماء إلى األ هههوال برير خمارل 

 يمعذل ال سههاد وانتشههر، فال يرخ  ح مسههتترة، وذلك لرلبة السههالمه في ذلك الزمان،  م زال ذلك وظهر
 .(2)فيما كانوا يرخصون فيه

اعلم أنه ليس المراد بقولهم: الصهههههالة أفعههههه  من الصهههههوم، أن صهههههالة ركعتين أفعههههه  من  قال المووي:*
، وإنما معماه أن من لم يمكمه الجمع بين  صهههيام أيامل أو يومل  فإن الصهههوم أفعههه  من ركعتين بال شهههكل

الصهههههههوم وأراد أن يسهههههههتكثر من أحدهما، أو يكون غالب عليه ممسهههههههوب ا إلى اال هههههههتكثار من الصهههههههالة و 
 .(3)اإلكثار ممه ويقتصر من ا خر على المتأكد ممه، فهذا مح  الخالف والت عي 

حد ما أبو المريرة، حد ما صهههههه وان، حد مي المشههههههيخة، أنهم حعههههههروا (: »46767مسههههههمد أحمد )*
قال: ه  ممكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صهههالح غعهههيذ بن الحار  الثمالي، حين اشهههتد  هههوقه، ف

ئت عمد الميت ر بن شههريح السههكوني، فلما بل  أربعين ممها ق بض، قال: وكان المشههيخة يقولون: إذا ق  
/ 4. وقال ابن حجرل في اإلصابة )قال محققوه: إ ماده حسن، وإبهام المشيخة ال يعر«  ذ عمهخ  

 مد صحيح إلى غعيذ بن الحار  ر ى »رواء: وفي اإل«. «وهو حديث حسن اإل ماد(: »217
( في  هههههيال ذكر المر حات لكون هذه السهههههورة اقرأ عن 44قال ابن القيم في الروح )  «.الله عمه

                                                        
 .(487/ 3المجموع )(4)
 .(14/ 8فتح الباري البن ر ب )(2)
 .(1/ 1المجموع )(3)
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ا وحهديثه ا يقرأون يس عمد »المحتعههههههههههههههر ال بعهد الموت:  الثهالهث: أن ههذا عمه  المهاس وعهاداهم قهديمه 
 «.المحتعر

 ،أن يسههههههأله أن يجع  مدخله ومخر ه على الصههههههدل   ههههههوله: وقد أمر الله اعالى ر قال ابن القيم*
}وق  رو أدخلمي مدخ  صدل وأخر مي مخري صدل وا ع  لي من لدنك  لطانا نصيرا{  :فقال

}وا ع  لي  :في ا خرين، فقال أنه  ههههههههأله أن يهب له لسههههههههان صههههههههدلل  وأخبر عن خليله إبراهيم 
 :ى، فقال اعال، ومقعد صههههههدلل صههههههدلل  ر عباده بأن لهم عمده قدملسههههههان صههههههدل في ا خرين{ وبشههههههَّ 

قعد في م *}إن المتقين في  مات ونهر :}وبشهههههههر الذين  مموا أن لهم قدم صهههههههدل عمد ربهم{ وقال
صههدل عمد مليك مقتدر{ فهذه خمسههة أشههياء: مدخ  الصههدل، ومخري الصههدل، ولسههان الصههدل، 

الله، المتصههه  ب وحقيقة الصهههدل في هذه األشهههياء: هو الحم الثابت، وقدم الصهههدل، ومقعد الصهههدل.
 .(4)الموص  إلى الله، وهو ما كان به وله، من األقوال واألعمال. و زاء ذلك في الدنيا وا خرة

بههأن ال فرض إال الخمس لكههانههت هههااههان الركعتههان  : ولوال البرهههان الههذي قههد ذكرنهها قبهه   قههال ابن حزمل *
 .(2)أوكد ممهماا، ولكمهما في غاية التأكيد، ال شيء من السمن )احية المسجد( فر   

ن أي: أ ماء الصههالة، )و( يعلم أ ،: )فرع: من أدري  ماعة في األ ماء(قال في غاية الممتهى وشههرحه*
أي: الجماعة التي  ههههههههههههههتقام )أفعهههههههههههههه (   ألنه يدخ  فيها من  ،)بعدها( اقام ) ماعة أخرك  فهي(

مام أو ة  مع أو فعههههههه  إأولها، فيحوز فعهههههههيلتها على الكمال، )إال أن اتميز( الجماعة )األولى بكثر 
 .(3)أي: إمامها رااب، )قاله الشيا( اقي الدين ،راابة(

*مجموع ال تاوك: إذا كان الم دَري أق  من ركعة وكان بعدها  ماعة أخرك فصهههههلى معهم في  ماعةل 
صالة  اامة  فهذا أفع   فإن هذا يكون مصلي ا في  ماعةل  بخالف األول، وإن كان المدري ركعة  أو  

ا للجمههاعههة -قهه  من ركعههةل كههان أ فهمهها قههد اعههارض إدراكههه لهههذه الجمههاعههة  -وقلمهها: إنههه يكون بههه مههدركهه 
وإدراكهه للثهانيهة من أولهها  فهإن إدراي الجمهاعهة من أولهها أفعهههههههههههههه . كمها  هاء في إدراكها بحدها فإن  
 كانت الجماعتان  هههواء فالثانية أفعههه ، وإن اميزت األولى بكمال ال عهههيلة أو كثرة الجمع أو فعههه 

                                                        
 .(247/ 2مداري السالكين )(4)
 .(299/ 3المحلى )(2)
 .(648/ 4مطالب أولي المهى )(3)
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اإلمام أو كونها الراابة، فهي في هذه الجهة أفعهههههههههههههه ، والك من  هة إدراكها بحدها أفعهههههههههههههه ، وقد 
 ما أو  ماعة ، فهما قد ار حتف ايتر ح ههذا اهارة  وههذا اهارة . وأمها إن قه در أن الثهانيهة أكمه  أفعهاال  وإم  

ه سههههجدل  خر  فإنمن و هل  خر. ومث  هذه المسههههألة لم اكن اعرف في السههههلذ إال إذا كان مدرك ا لم
لم يكن يصههِلي في المسههجد الواحد إمامان راابان، وكانت الجماعة اتوفر مع اإلمام الرااب، وال ريب 

خيرم من صههههههههههالاه في بيته ولو كان  -ولو ركعة   -أن صههههههههههالاه مع اإلمام الرااب في المسههههههههههجد  ماعة  
  ماعة ، والله أعلم.

كتب الحمابلة، وعلى ممواله نسههههههههههج الشههههههههههيا   هو أ   المرميالحاوي لل تاوي: قال السههههههههههيوطي في *
 و.محيي الدين المووي كتابه شرح المهذَّ 

إن الله كره لكم  ال ا، وحرم ): لقول المبي   ا*صحيح ابن خزيمة: بين المكروه وبين المحرم فرقان  
يكون  قد يجوز أن (كرهت أن أذكر الله إال على طهر)قوله في خبر المها ر بن قم ذ:  (عليكم ...

يذكر الله  ، وقد كان محرمم  هرل أفع  ال أن ذكر الله على غير ط   هرل ا كره ذلك إذ الذكر على ط  إنم
لى ذكر اللههه الههذي هو فرض ع هرل على كهه  أحيههانههه، وقههد يجوز أن اكون كراهتههه لههذكر اللههه إال على ط  

يتطهر،  م  حتى ا لم يؤد ال رض على غير طهرل ع به، فإذا كان ذكر الله فر ههههههههه  المرء دون ما هو متطوَّ 
 يؤدي ذلك ال رض على طهارة  ألن رد السالم فرض عمد أكثر العلماء.

هههذه الكراهههة بمعمى اري  (كرهههت أن أذكر اللههه على غير طهرل : )قولههه اإليجههاز: في لمووي قهال ا*
كره  يولى، وقد اا م العلماء على  واز ذكر الله اعالى بالتسههبيح والتكبير والتهلي  ونحوها، وأنه ال األَ 

كر الله كان يذ   : أنهكراهة امهههههههههههههزيه، ولكمه خالف األولى، فيحم  هذا الحديث عليها. وفي الحديث
 اعالى على ك  أحيانه.

*الكمز الثمين في  هههههؤاالت ابن  هههههميد البن عثيمين: و هههههألته عن الجمع بين أحاديث التسهههههمية عمد 
 إني كرهت أن»ذا حديث: عليه ر   فلم يرد عليه حتى اطهر، وك ههههههههههل م  ه الو ههههههههههوء وحديث أن

؟ فقال: أحاديث التسهههههههههمية  هههههههههعي ة. فقلت له: عمد من يقول با هههههههههتحباو «أذكر الله إال على طهر
كان يذكر الله على ك  أحيانه، والكراهة إنما   التسهههههههههههههمية عمد الو هههههههههههههوء. فقال رحمه الله: المبي 

 .كرهها هو بم سه 
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وإليه  يرنا  لممقلبون{ أي: لصائرون إليه بعد ممااما،}وإنا إلى ربما  ه: قوله:ا سهير  في ابن كثيرل  قال*
األكبر. وهذا من باو التمبيه بسير الدنيا على  ير ا خرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد األخروي 

: }وريشههههههههها ىفي قوله: }وازودوا فإن خير الزاد التقوك{ وباللباس الدنيوي على األخروي في قوله اعال
ولمها ذكر في  ههههههههههههههورة المحه  الحيوانهات من األنعهام وغيرها، التي يركبونها  خير{ولبهاس التقوك ذلهك 

ويبلرون عليها حا ة في صدورهم، واحم  أ قالهم إلى البالد واألماكن البعيدة واأل  ار الشاقة شرع 
في ذكر الطرل التي يسهههههلكها الماس إليه، فبين أن الحم ممها ما هي موصهههههلة إليه، فقال: }وعلى الله 

 السبي { قال مجاهد: طريم الحم على الله. قصد
ريها }اركبوا فيها بسم الله مجراها ومر اها{ أي: بسم الله يكون  قال ابن كثيرل في ا سهيره: قوله: *

على و ه الماء، وبسههههم الله يكون ممتهى  ههههيرها، وهو ر ههههوها. وقال }فإذا ا ههههتويت أنت ومن معك 
القوم الظالمين{  ولهذا اسههههههههههههتحب التسههههههههههههمية في ابتداء على ال لك فق  الحمد لله الذي نجانا من 

األمور: عمد الركوو على السههههههههه يمة وعلى الدابة، كما قال اعالى: }و ع  لكم من ال لك واألنعام ما 
اركبون... واقولوا  هههههههههههبحان الذي  هههههههههههخر لما هذا وما كما له مقرنين وإنا إلى ربما لممقلبون{ و اءت 

 يه، كما  يأاي في  ورة الزخرف.السمة بالحث على ذلك، والمدو إل
الة }واعبد ربك حتى يأايك اليقين{ يدل على أن العبادة كالصههههههههههقال ابن كثيرل في ا سههههههههههيره: قوله: *

 ا.ونحوها وا بة على اإلنسان ما دام عقله  ابت  
ه ب : أ ر علي ل إذا اشهههتكى أحدكم فليسهههتوهب من امرأاه من صهههداقها فليشهههترِ ، البن حجر*فتح الباري

 ير بسهههمدل أخر ه بن أبي حاام في الت سههه .امبارك   شههه اء  ا ا مريع  هميع    م يأخذ ماء السهههماء فيجمع عسهههال  
 .حسنل 

، أنه قال: إذا أراد أحدكم الشهههههههه اء فليكتب  ية  * تاو الله في من ك ا سههههههههير ابن كثير: ورويما عن علي ل
 سهههههال  مها، فليشهههههتر به عم ا عن طيب ن سل ، وليرسهههههلها بماء السهههههماء، وليأخذ من امرأاه درهم  صهههههح ةل 

، قال الله: }ونمههههههههههههههزل من القر ن ما هو ش اء{ }ونزلما من فليشربه بذلك، فإنه ش اء. أي: من و وهل 
السهماء ماء مباركا{ }فإن طبن لكم عن شهيء ممه ن سا فكلوه هميعا مريعا{ وفي العس : }فيه ش اء 

 .للماس{
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 .(4)حديث صحيح إال حديث عائشةقال الح اظ: ليس في المهي عن اإلقعاء : قال المووي*

خبر، ولو كههان في كي يههة  ا عن المبي : لم يثبههت في كي يههة  لوس المصههههههههههههههلي قههاعههد  روزيقههال الم*
ولو بيمه لرواه أصههههههههههحابه عمه وبيموه، فإذا كان  ال يمبري أن اجاوز لبين ذلك المبي  الجلوس  ههههههههههمةم 

إن شههاء اربع وإن شههاء احتبى، و ا أن يجلس كيذ خذ عليه وايسههر إن ذلك كذلك فللمصههلي  السهه  
شههههاء  لس في حال القراءة كما يجلس للتشهههههد وبين السههههجداين وإن شههههاء ااكأ، ك  ذلك قد فعله 

 .(2)السلذ من التابعين ومن بعدهم
يمان: قالوا إذا كان يمزل  لث اللي  هما ويمزل بعده هماي فيلزم على ذلك أن يكون مالشههههههههههيا الرقال *

خاطئ ونظروا إلى أفعالهم هم، ألن نزول الله اعالى يخصههههه ويليم به، وليس   نازل، وهذا اصههههورم  ادائم  
كما يتصور أنه نزول مخلول من مكان إلى مكان، والذي يمكن أن يقرو هذا المعمى إلى ال هم أن 
نقول: إن الله يستمع إلى أه  األرض كلهم في وقتل واحد، وهم كلهم يسألونه وال يشرله  ؤال هذا 

رلئ بهذا، وكذلك يوم القيامة إذا  معهم كلهم يحا هههههبهم في  نل واحد وك  واحد يرك عن هذا أو ي
 يجوز أن اشبه بأفعال المخلول. أنه ي حا ب  وحده، فهذا يدلك أن أفعال الله ال

لثبوت   وروي عمه أنه ركن وهو قوي ،: التسهههههههههههبيح أحمد يو به في الركوع والسهههههههههههجودقال ابن ايمية*
ولم يجئ أمر بها في الصهههههههههههالة  السهههههههههههمة. فكيذ يو ب الصهههههههههههالة على المبي األمر به في القر ن و 

ا م ا وال يو ب التسهههههبيح مع األمر به في الصهههههالة ومع كون الصهههههالة اسهههههمى اسهههههبيحا؟ وك ُّ خصهههههوصههههه  
 و هههميتف  ،ا وقراءة  ا و هههجود  ا وركوع  قيام   كما  هههميتف   ، هههميت به الصهههالة من أبعا هههها فهو ركن فيها

ما يم ي و وبه في حال السهههو كما ورد في التشهههد األول أنه  عن المبي  ا. ولم يأتِ ا اسههبيح  أيعه  
لما اركه  هههجد للسههههو  لكن قد يقال: لما لم يأمر به المسهههيء في صهههالاه دل على أنه وا ب ليس 

 .بركنل 
 لعبهههد اللهههه بن عبهههد الرحمن أبهههابطين ،*اهههأ ههههههههههههههيس التقهههديس في كشههههههههههههههذ البيس داود بن  ر يس

تعاذة ال اجوز اال ههههههه :ا عمد العلماء أن اال هههههههتعاذة بالله عبادة له قالوار  فلما كان مسهههههههتق :(4282ت)
ألن اال هههههههتعاذة دعاء حقيقة،   اء المخلول... واال هههههههتعاذة نوع من الدعاء... وال يجوز دعبمخلولل 

                                                        
 .(148/ 4خالصة األحكام )(4)
 .(202مختصر قيام اللي  )(2)
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ألن المستعيذ بربه يطلب ممه دفع مكروه أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء. قال شيا اإل الم: فاال تعاذة 
 هههتعاذة إن اال :ارة واال هههترا ة كلها نوع من الدعاء، وهي أل اظ متقاربة... فلما قال العلماءواال هههتج

 ألنها دعاء فهكذا  ائر أنواع الدعاء، إذا اقرر هذا  ب  هي مختصهة بالله  هبحانه ال اجوز بمخلولل 
ن عدوه لم مليجيره   فمن المعلوم بالعههههرورة أنه لو خاف إنسههههان من عدو له فالتجأ إلى حي ل حا ههههرل 

إن اال هههههههههههههتعاذة ال اجوز  :يكن بهذا بأس عمد  ميع المسهههههههههههههلمين، وليس بداخ  احت قول العلماء
، فهذا شهيء واحد اختلذ حكمه باختالف متعلقه، فبالمسهبة للحي الحا ر  ائز وبالمسبة بمخلولل 

ع وا َمَع اَ لريره ممتمع، فكهذلك دعاء غير الله بطلب قعههههههههههههههاء الحا ات ال يجوز لقوله اعالى: }َفاَل  دف
رة مما يدخ  احت قد حا ههههرل  من حي ل  اإلنسههههان حا ة   طلب   :اللَِّه َأَحد ا{ وال يدخ  في هذا المهي

 البشر.
أعوذ بالله  -2وهذا غاية التوحيد.  ،أعوذ بالله -4العصههيمي: أل اظ اال ههتعاذة: صههالح الشههيا قال *

 ،أعوذ بالله وفالن -3. يقدر عليه عادة  فيما  ،حا ههههههههرل  ،: بحي ل  ال ةل  وهذا  ائز بشههههههههروطل  ، م ب الن
وهذا إن أريد  ،أعوذ ب النل  -1في حاشهههههية كتاو التوحيد.  صهههههرح به ابن قا هههههمل ، هذا شهههههري أصهههههررو 

 ،اواعتصههههام   ة  اذالله ا ههههتع ا في القلب من التو ه لريرعمَّ  ا ههههتعاذة العبادة فهو شههههري أكبر  ألنه يخبر
 .كممهزلة أخاف من فالنل   ،بشروطه المتقدمةا وإن أ ريد به ا تعاذة العادة كان  ائز  

(مرقاة الم اايح: )قَاَلتف عائشهقال في * َ ِة )إَِلى اللَِّه َوِإَلى : َأيف أَرفِ ع  ِمَن الفم َخالَ ة: يَا َر  وَل اللَِّه أَا وو 
اَلِل الرُّ    ِتقف    ل ِممهفه َما.وِع إَِلى ك  َر  ولِِه(: َأيف ِرَ اه َما، َوِفي ِإَعاَدِة )إَِلى( َداَلَلةم َعَلى ا ف

مصهمذ ابن أبي شيبة: حد ما محمد بن فعي ، عن يزيد بن أبي ظبيان، عن ابن مسعود، قال: في *
عصههيمي:  بت ال الشههيا صههالح قال«. التثاؤو في الصههالة والعطاس من الشههيطان، فتعوذوا بالله ممه»

 فيدل على الجواز. ،اال تعاذة عمد التثاؤو عن ابن مسعودل 
فإنه أمرهن  ،...صالاهن في البيوت أفع  لهن من شهود الجمعة والجماعة إال العيدابن ايمية: قال*

ة. : أحدها: أنه في السَّمة مراين، بخالف الجمعة والجماعأل باول  -والله أعلم -بالخروي فيه، ولعله
تههها. عالثههاني: أنههه ليس لههه بههدل، خالف الجمعههة والجمههاعههة  فههإن صههههههههههههههالاههها في بيتههها الظهر هو  م

 .(4)بالحج من بعض الو وه الثالث: أنه خروي إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيهم 

                                                        
 .(148 /6مجموع ال تاوك )(4)
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ألن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه  «ممه بدأ»قال ابن ايمية: وإنما قال السههههههههههههههلذ: *
خلم الكالم في المحههه ، فقهههال السههههههههههههههلذ: ممهههه بهههدأ. أي: هو المتكلم بهههه فممهههه بهههدأ  ال من بعض 

كمههها قهههال اعهههالى: }امزيههه  الكتههاو من اللهههه العزيز الحكيم{ وقهههال اعهههالى: }ولكن حم   ،وقههاتالمخل
القول ممي{ وقال اعالى: }ويرك الذين أواوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحم{ وقال اعالى: 

احذ أنه يرفع من الصدور والمص «إليه يعود»قدس من ربك بالحم{ ومعمى قولهم: }ق  نزله روح ال
 .(4)ال يبقى في الصدور ممه  ية وال ممه حرف كما  اء في عدة   ارف

 ،فأمرني أن أقرأ ،قال:  هههههألت عمر عن القراءة خلذ اإلمام ،* هههههمن الدارقطمي: عن يزيد بن شهههههريك
قال «. وإن  هرت»قال:  ،قلت: وإن  هرت؟ ،«وإن كمت أنا»قال:  ،قال: قلت: وإن كمت أنت؟

 هذا إ ماد صحيح. :الدارقطمي
مون أن قال: الماس يظ ،اح ة األبرار: وأخبرني من أ م به أن الحاف  ابن حجرفي لسههههههههههههههيوطي قال ا*

المووي أعلم بهالحهديهث من الرافعي وليس كهذلهك، به  الرافعي أفقه في الحديث من المووي ومن طالع 
 أماليه وااريخه وشرح المسمد له ابين له ذلك. انتهى، واألمر كما قال.

فتح الباري: وروك اإل ههههماعيلي من حديث عبد الله بن يو ههههذ، عن مالك، أنه  في ابن ر بل قال *
نا ههههههها وممسهههههههوخ، وليس  : ِمنف حديث المبي -بعد روايته لحديث حم  أمامة في الصهههههههالة -قال

ة كربيع  ،العم  على هذا.اهههههههههههههههههههه. ومالك إنما يشهههههير إلى عم  من لقيه من فقهاء أه  المديمة خاصهههههة  
 ونحوه.

 أن يرا ب روايات الحديث بحسب قه وَّاها، يقدِ م األصح فاألصح. : عادة مسلمل المعلميقال *
خرهن،  لم يسلم إال في   ا أنه أوار بثال ل ا م سهر  ا  ابت  خبر   : لم نجد عن المبي *مختصهر قيام اللي 

للتسههههههليم  ال ذكر  ل ا أنه أوار بثالكما و دنا في الخمس والسههههههبع والتسههههههع، غير أنا و دنا عمه أخبار  
 فيها.
الترمذي: وعليه العم  عمد أه  العلم: يسهههههههههههههتحبون أن يدخ  المؤذن إصهههههههههههههبعيه في أذنيه في  امع *

ا يدخ  إصبعيه في أذنيه، وهو قول األوزاعي/حديث وقال بعض أه  العلم: وفي اإلقامة أيع   ،األذان
لى هذا م ابن مسهههههعود. والعم  عابن مسهههههعود ليس إ هههههماده بمتصههههه ، عون بن عبد الله بن عتبة لم يل

                                                        
 .(427/ 6مجموع ال تاوك )(4)
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عمد أه  العلم: يسههههههههتحبون أن ال يمق  الر   في الركوع والسههههههههجود من  ال  اسههههههههبيحات/ والعم  
وغيرهم: يسههههههههههتحبون ا ههههههههههتقبال اإلمام إذا خطب/  على هذا عمد أه  العلم من أصههههههههههحاو المبي 

  على هذا ابه/ والعموالعم  عليه عمد أه  العلم: يسهههههتحبون للر   إذا أ هههههلم أن يرتسههههه  ويرسههههه   ي
عمد أه  العلم يسههتحبون أن يذبح عن الرالم العقيقة يوم السههابع، فإن لم يتهيأ يوم السههابع فيوم الرابع 

ا يجز  من الشهههههاة إال موعشههههرين، وقالوا: ال يجز  في العقيقة  عشههههر، فإن لم يتهيأ عم عمه يوم حادل 
 في األ حية.

 كذا في  ميع المسههها من غير  قال المحقم:« َعمَّار   قال:  هههمعت  »*عل  الحديث البن أبي حاام: 
، وكانت الجادَّة أنف ي كَتَب باأللذ  ألنه م عول بعد الراء، وهو ممصهههههههووم مصهههههههروفم بال خالفل  ألذل 
كما   -ل  امن التموين في حال المصههههههب أ لكمَّه  اء هما على لرِة ربيعة  فإنهم ال يه بفِدل ونَ  ،« ههههههمعت  »

يحذفون التموين ويق ون بسههههههههكون الحرف الذي قبله  كالمرفوع والمجرور، ب   -ي ع   مهور العرو
تههَب   ألنَّ الخئ مههداره على الوقذ.  والبههد من قراءاهِهِه مموَّنهه ا في حههال الوصههههههههههههههه   غير أنَّ األلذ ال ا كف
والظههاهر: أنَّ هههذا غير الزم في لرههة ربيعههة  فههالوقذ على الممصههههههههههههههوو المموَّن بههاأللذ: كثيرم  ههد ا في 

وا به هو  واز  اإلبدال. قال ابن  مي فيأشههههع تصههههُّ ولم » :(2/79) الخصههههائ  ارهم  فكأنَّ الذي اخف
 وأبو عبيدة وقطرو وأكثر ، هههههههههيبويه هذه اللرة، لكن حكاها الجماعة: أبو الحسهههههههههن األخ ش يحكِ 

ير  ثاهههههه. وقد وَقع من ذلك في األحاديث وا  ار وكالم المحدِ  ين وكالم العرو: شيءم ك«. الكوفيين
ارِ »فقههد قههال الموويُّ عن حههديههث البخههاري، ومسههههههههههههههلم:  ازَِن المههَّ ا خههَ ر ووقع في أكث« ... وأ رَِي مههالكهه 

نم، ال يجوز  في « مالك»األصول:  ، ويقال: هذا َلحف بالرفع ]أي: على صورة المرفوع[  وهذا قد يه مفَكر 
الكتابة،  لكنف أ قطِت األلذ  فيممصوبةم، و « مالك»العربية، ولكنف عمه  واوم حَسنم، وهو أنَّ ل ظَة 

وكذلك  برير ألذ، ويقرؤونهه بالمصههههههههههههههب،«  ههههههههههههههمعهت  أنس  »وههذا ي عله ه  المحهدِ  ون كثير ا  فيكتبون: 
 كتبوه برير ألذ، ويقرؤونه بالمصب.« مالك  »

ن يوقَذ واللرة ال صههحى: أ ،ولرة ربيعة هي إحدك  ال  لرات للعرو في الوقذ على اال ههم المموَّن
ال امويمه أل  ا  إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد  هههههههمة، أو كسهههههههرة، بال َبَدل  اقول: عليه بإبد

. ، ومررت  بَزيفدف حة، وواو ا بعد والثالثة: أن يوقَذ عليه بإبدال التموين أل  ا بعد ال ت رأيت  َزيفَدا، وهذا َزيفدف
 ا، وهذا َزيفد و، ومررت  بَزيفِدي.العمة، وياء  بعد الكسرة، وهي لرة اأَلزفد  يقولون: رأيت  َزيفدَ 
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يرفع »*مصههههههههههههههمذ عبهد الرزال: عن ابن عييمهة، عن عبيهد اللهه بن أبي يزيهد وغيره قهال: رأيت ابن عمر 
 ا، ي عله.عمر  ، قال عبد الرزال: ورأيته، يعمي مَ «يديه عمد القا 

 «.فسبوهم أمروا أن يستر روا ألصحاو المبي »*صحيح مسلم: قالت عائشة: 
من  كان أبو طلحة ال يصههههههههههههوم على عهد المبي »لبخاري: عن أنس بن مالك، قال: *صههههههههههههحيح ا

 «.ا إال يوم فطر أو أ حىلم أره م طر   أ   الرزو، فلما قبض المبي 
ذي لبتحريم التجهارة في الخمر مع الربها  ليعلم بذلك أن الربا ا  المبي : وإنمها أرادابن ر هبل قهال *

حرمه الله يشههم   ميع أك  المال مما حرمه الله من المعاو ههات، كما قال:}َوَأَح َّ اللَّه  الفبَهيفَع َوَحرََّم 
ذي أحله ا حرام: أي: هو زيادة على البيع الا فهو رب  ا فهو حالل، وما لم يكن بيع  الر ِبا{، فما كان بيع  

و ههههههههههههههات البهاطلهة المحرمهة، مث  أ مان األعيان أكه  المهال بهالمعها فهدخه  في احريم الربها  ميع   ،اللهه
حابة في وكالم الصهه المحرمة، كالخمر والميتة والخمزير واألصههمام، ومث  قبول الهدية على الشهه اعة...

ه ا، وفي الصه قتين في الصه قة أنا، وفي المجش أنه رب  رب   (4)باالت، وقد قالوا: القَ ا كثيرم اسهمية ذلك رب  
ا فهو  ر ن ع   ا، وأن ك  قرضل وروي: أن غبن المسهتر   رب   ،اصهالحها أنه رب  ا، وفي بيع الثمرة قب  رب  
 .(2)ا: الربا  ال ة و بعون باب  وقال ابن مسعودل  ،ارب  
ولها  ،ر، َوهَو الطهور، ولها افتتاح، َوهَو التكبيالصههههههههههههههالة لهها م تاحم  :قهال ابن ر هبل في فتح البهاري*

 ا ت تاح.
 .«ت أن أؤ مكم فتجيعون ادو ون الطين إلى ركبكمكره»*صحيح البخاري: قال ابن عباس: 
 «.أمرني بهذا فإن المبي   أو مراين مرة   لو طلقتَ »*صحيح البخاري: قال ابن عمر: 

عليه  ه وأ ههها هههه وأصهههله الذيإعالم الموقعين:... فأما المية فهي رأس األمر وعمود  قال ابن القيم في *
 سادها عم  اابع لها يبمى عليها، يصهح بصهحتها وي سهد بيبمى  فإنها روح العم  وقائده و هائقه، وال

وبها يسههههتجلب التوفيم، وبعدمها يحصهههه  الخذالن، وبحسهههههبها ات اوت الدر ات في الدنيا وا خرة، 
فكم بين مريد بال توك و ه الله ور ههاه والقرو ممه وما عمده، ومريد بها و ه المخلول ور اء مم عته 

م مما ا، في تي الر الن بال توك الواحدة وبيمهما في ال ع  والثواو أعظا أو طمع  وما يماله ممه اخوي   
                                                        

ثَهَر ِممَّا أعفطي، َفَذِلَك الَ عف   رِب ا4)  .(40/ 1األ ر )المهاية في غريب الحديث و . (ه َو أَنف يَهتَهَقبَّ  ِبَخرَايل أَوف ِ َبايَةل َأكف
 .(346/ 3) فتح الباري(2)
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بين المشههههههههرل والمررو. هذا ي تي لتكون كلمة الله هي العليا وديمه هو الظاهر ور ههههههههوله هو المطاع، 
السهههمة  هههواء وافم الكتاو و  ،ه هو القائموهذا ي تي ليكون قوله هو المسهههموع وهو المشهههار إليه و اه  

لبس ل و ههههههههههههههمته التي ال احول أن يبدَّ ، فهالله المسههههههههههههههتعان. وقد  رت عادة الله التي ال ا  أو خهال همها
المخل  من المهابة والمور والمحبة في قلوو الخلم وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسهههههههههههب إخالصهههههههههههه 

به  لالئم ي الزور من المقت والمهانة والبرعههههة ما هو اونيته ومعاملته لربه، ويلبس المرائي الالبس  وبَ 
 فالمخل  له المهابة والمحبة، ولآلخر المقت والبرعاء.

بين   العبادة لي وا ههههههههههههتعانمي عليها فهذه بيمي و خلَ أَ  :قال {إياي نعبد وإياي نسههههههههههههتعين}*التمهيد: 
 عبدي.

ممحهة العالم: قولهه: )ههذا بيمي وبين عبهدي( يعمي من العبد العبادة، ومن الله العون، ذكره *وقهال في 
 ابن العربي.

مها القبيلة المشههههههههورة التي مهي ( فتح الباري: )اللهم اشهههههههدد وطأاك على معهههههههرل قال ابن حجرل في *
 ك ار معر.  :أي ،وهو على حذف معافل  ،وغيرهم وقريشل   ميع بطون قيسل 

ه أو لبععه،  لوك  ما يلبس على البدن فهو  وو،  هواء كان شهامال  *قال ابن ر بل في فتح الباري: 
، باء  وو، والسههههههههههههراوي   وو، فاإلزار  وو، والقمي   وو، والقَ و غير مخيئل ا أو ههههههههههههواء كان مخيط  

 بان  وو.والتُّ 
م بثال ة ازدادوا عليه طريم الهجراين: ولمها كان اإلنس أكم  من الجن وأام عقوال  قهال ابن القيم في *

ذ من الجن صههههم ي ، واألنبياء  والمقربون. فليس فأصههههماف أ خر ليس شههههيء ممها للجن، وهم: الر هههه
َر الفِجنَّ َواإِلنفِس ذَّ هؤالء...وذهب شهه   اذ من الماس إلى أن فيهم الر هه  واألنبياَء  لقوله اعالى: }يَا َمعفشههَ

َما إِلَيفَك نَهَ ر   َرفهف : }م مفِذرِيَن{، وقد قال ِمَن الفِجنِ { إلى قوله اأََلمف يَأفِاك مف ر  هههههههه  م ِممفك مف{ ولقوله: }َوِإذ صههههههههَ
ال   رِيَن َوم مفِذرِيَن{ وهذا قول شاذ ال يلت ت إليه وال يعرف به  لذ من الصح الله اعالى: }ر  ه  ابة م َبشهِ 

والتابعين وأئمة اإل الم، وقوله اعالى: }أََلمف يَأفِاك مف ر    م مِ مفك مف{ ال يدل على أن الر   من ك  واحدة 
لجن: صح أن يقال لننس وامن الطائ تين، ب  إذا كانت الر   من اإلنس وقد أ مرت الجن بااباعهم 

رو معشههههههر العونظير هذا أن يقال للعرو والعجم: ألم يجعكم ر هههههه  ممكم يا  ؟ألم يأاكم ر ههههه  ممكم
َر ِفيِهنَّ َقمَ أن يكون من هؤالِء ر ههههههههههه  ومن هؤالء. وقال اعالى: }َوَ َعَ  الف  يوالعجم؟ فهذا ال يقتعههههههههههه
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ر ههههههههههالة ا إَِلى قَهوفِمِهمف م مفِذرِيَن{ فاإلنذار أعم من الك   هههههههههماءل قمر. وقوله اعالى: }َولَّوف   ي{ وليس فان ور  
ةل َممهفه   ةم لِ واألعم ال يسههههههههههههههتلزم األخ ، قههال اعههالى: }فَهَلوفال نَهَ ر ِمن كهه  ِ  ِفرفقههَ يِن  ييَهتَهَ قَّه وا فِ مف طههَائِ ههَ الههدِ 

لذ: الر ههههه  من غير واحد من السههههه. قال َولِي مِذر وا قَهوفَمه مف ِإَذا َرَ ع وا إِلَيفِهمف{ فهؤالِء نذر وليسههههوا بر ههههه ل 
لفَما ِمن قَهبفِلَك ِإال رَِ اال   ِ   ن وِحى اإلنس، وأمها الجن ف يهم المذر. قال اعالى: }َوَما أَرف ههههههههههههههَ إِلَيفِهمف ِمنف أَهف

 يف اال  وأما اسههههههههههههميته اعالى الجن ر ، اوال بدوي   وال امرأة   ا مي   الفق َري{ فهذا يدل على أنه لم ير هههههههههههه 
اسهههمية  ي ال، ب  ه{ فلم يطلم عليهم الر ه  َكاَن رَِ الم ِمَن اإِلنفِس يَهع وذ وَن ِبَرَ الل ِمَن الفِجن ِ قوله:}َوأَنَّ 

طالل  الر ال عمد اإل يمن الجن وال يسهههههههههههههتلزم ذلك دخولهم فمقيدة بقوله: }ِمَن الفِجنِ { فهم ر ال 
 ونحوه. ، ور ال من خشبل كما اقول: ر ال من حجارةل 

بي برزة: يا ر ههههول الله إني ال أدري، لعسههههى أن امعههههي وأبقى بعدي، فزودني *صههههحيح مسههههلم: عن أ
وأِمرَّ األذك عن  -أبو بكر نسههههيه -افع  كذا، افع  كذا: »ا يم عمي الله به، فقال ر ههههول الله شههههيع  

 .«الطريم
لى طريقة حب الشههههههههائبتين عئ صههههههههاطريم الهجراين:...واري  ههههههههبحانه ذِكر المخل ِ قال ابن القيم في *
فليحذر  ،ه  هههههههبحانهاقتعهههههههته حكمت   لسهههههههر ل  اطين غالب  ذكر السهههههههعداء واألشهههههههقياء دون المخل ِ  يقر ن فال

 حِ و ده المطلم، وال ييأس من رَ فإنه ال  هههههههههههمان له على الله، وال هو من أه  وعف   صهههههههههههاحب التخليئ
د والوعيد  عطع لهم بالعذاو، ولكمه بين الجمة والمار واقذ بين الو فهإنه ليس من الك ار الذين ق    اللهه

 ألنه أاى بسببه.  ك  ممهما يدعوه إلى مو به
ي كتههاول م ردل، فعلى فعهههههههههههههه  العلم وأهلههه  طريم الهجراين: قههد ذكرنهها مههائتي دليهه ل *قههال ابن القيم في 

ببعض  مها أعالهها، وممقبةل ما أ لها وأ ههههههههههههههماها، أن يكون المرء  في حيااه مشههههههههههههههروال   ةل فيهاَلهها من مرابه
فيها  حسهههههمااه متزايدة يملى ، وصهههههحذ  مت رقة   وأوصهههههاال   صهههههار أشهههههالء متمزقة   أشهههههراله، أو في قبره قد

، وأعمهال الخير مههداة إليهه من حيهث ال يحتسههههههههههههههب، الهك المكههارم  -واللهه -الحسههههههههههههههمهات كه  وقهتل
والرمائم، وفى ذلك فليتمافس المتمافسهون، وعليه يحسههد الحا هدون، وذلك فعهه  الله يؤايه من يشههاء 

ابقون هذا شهههأنها أن ا م م ن ائس األن اس عليها، ويسهههبم السههه وحقيم بمرابةل  والله ذو ال عههه  العظيم.
 ر عليها األوقات واتو ه نحوها الطلبات، فمسههههأل الله الذي بيده م اايح ك  خيرل أن ي تحإليها، واوفَّ 

ماَء ه وكرمه، وأصهههحاو هذه المرابة ي دعون عظعليما خزائن رحمته، ويجعلما من أه  هذه الصههه ة بممَّ 
كوت في مل اكما قال بعض السهلذ: من علم وعم  وعلَّم، فذلك يدعى عظيم    ،في ملكوت السهماءِ 
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لهم، إذ يقول فيما ي روك عمه من و وه ي سِمد   ا بتعدي  ر هول الله السهماء. وهؤالء هم العدول حق  
المبطلين،  ل: )يحم  هذا العلم من ك  خلذل ع دول ه يم ون عمه احريذ الرالين، وانتحاابععها بعع  

 واأوي  الجاهلين(.
: خر ت من مالي ، قال*المجموع في ار مة العالمة المحد  الشهههههيا حماد بن محمد األنصهههههاري

 خر و ههههعت عليه ما أحتاي إليه في الرحلة وأخذت على ظهر  و ههههقت  مال   وركبت  مال   متسههههلال  
لما في أيام الصهههههههيذ، و  ادم  ، حتى صهههههههرت أبول الجم  أربعة أشههههههههر وكمت ال أرااح خاللها إال قليال  

فلم يسهههههتطع عال ي،  م بعد أن مكثت في  اوصهههههلت السهههههودان دخلت المسهههههتشههههه ى، فمكثت شههههههر  
أكملت الرحلة حتى بلرت مكة لخمس ليال معههت من رمعههان وشههربت من ماء زمزم  االسههودان زمم  

 بمية الش اء، فبعد ال را  من شربه بوقت يسير خري ممي حجران مع البول.
 مكث أربعين  ههههههههههههههمة  الا كان أبوه اا ر    ،لطهالع: محمهد بن محمهد ...المعروف بابن الجزري*البهدر ا
ا عالم ا فو   ،يولد له  لد له صاحب التر مة. م حج فشرو ماء زمزم بميِ ة أن يرزقه الله ولد 

العهههههوء الالمع: نق  عن أحد العلماء: وَكمت ِإذا عسهههههر َعلي  الفِح ف  شهههههربت من قال السهههههخاوي في *
َزم واو أت َوصليت ِفي الفم لفَتزم ودعوت  َما  .فأح   ،ء َزمف

*فهرس ال هارس: وحكي عن الحاف  ابن حجر أنه قال: شههههههربت ماء زمزم ألصهههههه  إلى مرابة الذهبي 
 في الح  .

َزَم َفَمعَ ِإنَاء ،   مَّ ا هههههف  ِعيدل: رَأَيفت  ابفَن الفم َباَرِي أََاى َزمف َويفد  بفن   هههههَ َبَ  الفَكعفَبَة َوقَاَل: تهَ *ااريا اإل هههههالم:  ههههه  قف
ِرَو مَ )قَاَل:  اللَّه مَّ ِإنَّ ابفَن أَِبي الفَموَّاِل،  مها، َعِن ابفِن الفم مفَكِدِر، َعنف َ اِبرل َأن  المَِّبيَّ  َزَم ِلَما شهههههههههههههه  اء  َزمف

َرب ه  لَِعَطِشي يَهوفَم الفِقَياَمِة. (َله    َوَهَذا َأشف
ِمعفت  الحاكم أبا َعبفد الله إمام *ااريا اإل ههههههههالم: قال أبو حازم ع   َمر بفن أحمد العبدوي  الحاف :  ههههههههَ

: شربت ماء زمزم و ألت الله اعالى أن يرزقمي ح سن التَّصميذ.  أه  الحديث في عصره يَهق ول 
ول  اللَّ  ِعَ : ِمنف أَيفَن أوايت العلم؟ فَهَقاَل: قَاَل َر ههههه  ، َو ههههه  َزَم ): هِ *ااريا اإل هههههالم: ابفَن خ َزيفَمَة يَهق ول  َماء  َزمف

ا نَاِفع ا. (ِلَما ش ِرَو َله   َزَم َ أَلفت  اللََّه ِعلفم   َوِإنِ ي َلمَّا َشرِبفت  َماَء َزمف
*ااريا اإل ههههههههالم: عن محمد بفن ممصههههههههور الط و ههههههههي  قَاَل: قعدت مر ة إلى  مب معروف، فلعل ه قَاَل: 

َترِ  َتَجاَو َلك مف{.َواَغوف اه بالله عشرة  الف مر ة. واال: }ِإذف َاسف  يث وَن َربَّك مف فَا ف
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األولى: عمرة الحديبية  هههههههههمة أربعم،  ع َمر  المبي *الطواف أنواعه وأحكامه د.  هههههههههليمان العيسهههههههههى: 
الثانية: عمرة القعاء في ذي القعدة  مة  بع. الثالثة: عمرة الجعرانة  عن البيت. وقد ص د  ، تل 

 ابعة: عمراه مع حجته.في ذي القعدة  مة  مان عام ال تح. الر 
وإنما ورد في صهههيام األشههههر الحرم كلها حديث (: »448قال ابن ر بل في لطائذ المعارف ) : 
له: )صهههم من الح رم وااري( قالها  ال  ا خر ه أبو  قال م جيبَة الباهلية عن أبيها أو عمها: أن المبي 

رم  سلذ يصوم األشهر الحداود وغيره، وخر ه ابن ما ه وعمده: )صم أشهر الحرم( وقد كان بعض ال
بيعي، وقال الثوري: األشهههر الحرم أحب إلي  كلها ممهم ابن عمر والحسهن البصهري وأبو إ ههحال السهَّ

 «.أن أصوم فيها
ا  وكان صههيامه -اأو مطلق   -*لطائذ المعارف: ولما كانت األشهههر الحرم أفعهه  األشهههر بعد رمعههان

فمن  ،ا لهاكان بععههها ختام السههمة الهاللية، وبععههها م تاح    ،ا إليه، كما أمر به المبي كلها ممدوب  
فقد ختم السههههمة بالطاعة،  ،ملمحرَّ صههههام شهههههر ذي الحجة  ههههوك األيام المحرم صههههيامها ممه، وصههههام ا

ر ى أن اكتب له  ههههمته كلها طاعة  فإن من كان أول عمله طاعة، و خره طاعة وافتتحها بالطاعة، في  
 ين.لَ مَ فهو في حكم من ا تررل بالطاعة ما بين العَ 

لمبوية ا وأفعههه  الذكر وأن عه ما واطأ فيه القلب اللسهههان، وكان من األذكار :ال وائد في ابن القيمقال *
 وشهد الذاكر معانيه ومقاصده.

في  ل: ا تمع له من الشههههيوخ المشهههههار إليهم والمعوَّ عن ابن حجرل  قال السههههخاوي في العههههوء الالمع*
ه ا في علمممهم كان متبحر   من أه  عصههههههههههره  ألن ك  واحدل  المشههههههههههكالت عليهم ما لم يجتمع ألحدل 

ها، والعراقي خي في معرفة القراءات وعلو  ههههمده فيه الذي اشههههتهر به ال يلحم فيه، فالتمو ا في فم  ورأ هههه  
قيمي في  هههههههههعة لفي معرفة علوم الحديث ومتعلقااه، والهيثمي في ح   المتون وا هههههههههتحعهههههههههارها، والب  

اللرههههة  بههههادي في ح   ي كثرة التصهههههههههههههههههانيذ، والمجههههد ال يروز الح   وكثرة االطالع، وابن الملقن ف
 ومتعلقااها.واطالعه عليها، والرماري في معرفة العربية 

م تهاح دار السههههههههههههههعهادة: فهإن العبهد يموت على مها عاش عليه ويبعث على ما مات في قهال ابن القيم *
 عليه.

 *فاإلخال  هو  بي  الخال ، واإل الم هو مركب السالمة، واإليمان خاام األمان.
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 *كذا المعالي إذا ما رمت ادركها. . . فاعبر إليها على  سر من التعب
  :وقد أحسن القائ

 ا تهاد ر وت المحاال ر. . . بريرفق  ِلم ر ِ ي معالي األمو 
 وقال ا خر:

 لوال المشقة  اد للماس كلهم. . . الجود ي قر واإلقدام قتال
 ومن طمحت همته الى األمور العليَّة فوا ب عليه أن يسد على همته الطرل الدنيَّة.

إما وهذا يتماول ن قة العلم، إما بل ظه و *في صههههههههههحيح مسههههههههههلم: )وإن الله قال لي: أن م أن م عليك( 
بتمبيهه وإشههاراه وفحواه، ولزكاء العلم ونحوه طريقان، أحدهما: اعليمه، والثاني: العم  به  فإن العم  

 به ي تح لصاحبه أبوابه وخباياه.
*الرههالههب في القر ن بهه  المطرد اخصههههههههههههههي  القوم ببمي  دم دون المالئكههة، وأمهها قول إبراهيم: }قوم 

 ون{ فإنما قاله لما ظمهم من اإلنس.ممكر 
*لم يصههذ الله في كتابه بالشهه اء إال القر ن والعسهه ، فهما الشهه اءان، هذا شهه اء القلوو من أمراض 
غيها و ههههههههاللها وأدواء شههههههههبهااها وشهههههههههوااها، وهذا شهههههههه اء لعبدان من كثير من أ ههههههههقامها وأخالطها 

ن ة، وال طبيب هماي وال أدوية كما في غيرها مو فااها، ولقد أصههابمي أيام م قامي بمكة أ ههقام مختل 
بالعسهههه  وماء زمزم ورأيت فيهما من الشهههه اء أمر ا عجيب ا. واأم  إخباره عن  يالمدن، فكمت ا ههههتشهههه 

بل  مما  ع  أ }فيه شه اء للماس{، وما كان ن سههه شهه اء   : سههالقر ن بأنه ن سهه شهه اء، وقال عن الع
 فيه ش اء.

ت العبد خلذ ظهره، و هههههيعااه ن صهههههب عيميه، وعالمة الشهههههقاوة أن *عالمة السهههههعادة أن اكون حسهههههما
 يجع  حسمااه ن صب عيميه، و يعااه خلذ ظهره.

ي المق  مع او هههههعه ف ...وابن عطية يوالماورد ينق  أقوال الم سهههههرين، كابن الجوز  *المتو هههههعون في
 وزياداه فيه على أبي ال ري وغيره، حتى إنه ليم رد بأقوال ال يحكيها غيره.

رو ههة الطالبين: في كتب أصههحاو أبي حمي ة رحمه الله اعتماء اام بت صههي  األقوال قال المووي في *
 واألفعال المقتعية للك ر.
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 ثيرل ك  كان ال يأك  األرز ألنه يحتاي إلى ماءل   ،البن قا هههههي شههههههبة: أبو ال ري الزاز*طبقات الشهههههافعية 
 أن ال يظلم غيره. ه ق َّ وصاحب  

ة هذا لقيمي وابن الملقن والعراقي كانوا أعجوبالعجائب أن المشههههايا الثال ة الب  *فهرس ال هارس: ومن 
كثرة   لقيمي في التو هع في معرفة مذهب الشههافعي، وابن الملقن فيالعصهر على رأس القرن الثامن، فالب  

 مات قبلهو  من الثال ة ولد قب  ا خر بسههههههههههههههمةل  التصههههههههههههههانيذ، والعراقي في معرفهة الحديث وفمونه، وك   
 .بسمةل 
طبقات الشههههههههههههههافعيين: اإلمام العالمة محيي الدين أبو زكريا المووي: كان رحمه الله قال ابن كثيرل في *

من العلم والزهد والتقشهذ واالقتصهاد في العيش والصهبر على خشونته، والورع الذي  كبيرل   على  انبل 
اكههه حمههام، وال يههأكهه  من فو ، فكههان ال يههدخهه  الطويهه ل  في زمههانههه، وال قبلههه بههدهرل  لم يبلرمهها عن أحههدل 

به في  ههههههههمانها والحيلة فيه، وال يأك  إال أكلة    دمشهههههههم ي اليوم ف واحدة   لما في بسهههههههاايمها من الشهههههههُّ
، زوي قئُّ ر، وال يشرو المبرد، ولم يتحَ عمد السَّ  واحدة   وال يشرو إال شربة   ،والليلة بعد عشاء األخيرة

عن  ء  اتالوة والذكر والتصههههههههميذ، وكان أمَّار ا بالمعروف نهَّ وكان قلي  الموم، كثير السهههههههههر في العبادة وال
الممكر يوا ه األمراء والكبار والملوي بذلك ويصهههههدع بالحم، وقام على الملك الظاهر في دار العدل 
في قعهههههههية الروطة لما أرادوا و هههههههع األمالي على بسهههههههتانها فرد عليهم ذلك، ووقى الله شهههههههرها بعد أن 

وكان  ...مه حتى كان يقول: أنا أفزع ممهطش به،  م بعد ذلك أحبه وعظَّ غعههههب السههههلطان، وأراد الب
  كيمة ووقار. وعليه ،، وكان ال يؤبه له بين الماسوفطيرل  ت مما يأايه من أبيه من نوك كعكل يتقوَّ 
ه أحد العلماء الصالحين، وعباد اللي ماء واللرات: أبو إ هحال الشيراز اهذيب األ هقال المووي في *

 ههول ر  يشههيا، فكان ي رح بذلك ويقول:  ههمانفى الممام، فقال له: يا  ، رأك ر هول الله العارفين
به، فمهاه الطريم كلب، فحسره صاح ييمشهى وبعض أصحابه معه، فعرض له فالله شهيخ ا. كان يوم ا 

ا ليأك  فيه شهههههيع ا وبيمه مشهههههتريم  يا، وقال: أما علمت أن الطريم بيمالشهههههي لى ع. ودخ  يوم ا مسهههههجد 
ا وقع من غيرك وال ربمه، وقال: مسههههههَّ الطريم، فر ع وو ده فتركه ولم يَ  يداه، فمسههههههى ديمار ا فذكره فعا

 العلم. زُّ الموم وعليه  ياو بيض، فقي  له: ما هذا؟ فقال: عِ  يف يؤ . ور  ييكون ديمار 
المجموع: واعلم أن كتب المذهب فيها اختالف شهههههديد بين األصهههههحاو بحيث ال قال المووي في *

ذ ممهم هو المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب بكون ما قاله مصهههههههههم ِ    للمطالع و ولم يحصههههههههه
 المشهورة.
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طبقات الشهههههافعية الكبرك: قال أبو عمرو المسهههههتملي: حعهههههرنا مجلس محمد بن قال السهههههبكي في *
ا وانمى إخأ هههههههههههههألك أن اعرض حالي عل يوالذ :إليه، وإذا فيه يأ عليما كتاو البويطفقر  يهليحيى الذُّ 

الحههديههد، وقههد عجزت عن أداء ال رائض من  يفههإني ف  بههدعههائهم يأههه  الحههديههث لعهه  اللههه يخلصههههههههههههههم
الطهارة والصهالة فعج الماس بالبكاء والدعاء له. قلت: انظر إلى هذا الحبر رحمه الله لم يكن أ  ه 

 .اإال على أداء ال رائض، ولم يتأ ر بالقيد وال بالسجن فر ي الله عمه و زاه عن صبره خير  
 لهوانه. ك*من اصدر قب  أوانه، فقد اصد

طبقات ال قهاء: كان البويطي إذا  هههههههههمع المؤذن وهو في السهههههههههجن يوم الجمعة قال الشهههههههههيرازي في *
ول: حيث داعي جان: أين اريد؟ فيقاغتسهه  ولبس  يابه ومشههى حتى يبل  باو الحبس فيقول له السهه  

 لم أني قد أ بت داعيك فممعوني.الله فيقول: ار ع عافاي الله، فيقول: اللهم إنك اع
 ا يحري ش تيه بذكر الله.*ااريا برداد: قال الربيع: كان البويطي أبد  

لله فإن ما شهههههاء ا  اط على ال رول: قال القرافي: وطلب احصهههههي  الحاصههههه  محالم *حاشهههههية ابن الشهههههَّ 
اله في ما ق اعهالى ال بهد من وقوعهه وذلهك كله مماقض لقواعد الشههههههههههههههريعة واألدو مع الله. قلت: ليس

لم سه الكريمة بالمر رة، وهي معلومة الحصول  طلب احصهي  الحاصه  بصهحيح، وقد دعا المبي 
عمده وعمدنا، وأمرنا أن ندعو له بإيتائه الو يلة وال عيلة والدر ة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي 

 وعداه وذلك كله معلوم الحصول عمده وعمدنا.
أعطما خير الدنيا وا خرة واصهههههههههرف عما شهههههههههر الدنيا وا خرة ال يجوز ألن من  *ال رول للقرافي: قوله:

المحال أن يحص  هذا المدعو به لهذا الداعي فال بد أن يقصد بهذا العموم الخصو  إذ ال بد أن 
ي وت هههذا الههداعي رابههة المبوة ومرابههة المالئكههة ودر ههات األنبيههاء في الجمههة، وال بههد أن يههدركههه بعض 

 ههكرات الموت ووحشههة القبر فال بد أن يقصههد بهذا العموم الخصههو . اهههههههههههههههه. لكن في  الشههرور ولو
أفاد ، و «من خير الدنيا وا خرة  م دعا لما أه  البيت بك  خيرل  ...، قالعن أنسل  ،صهههههههههحيح مسهههههههههلم

الشههيا صههالح العصههيمي غ ر الله له: أن الداعي بمث  هذا الدعاء إنما يقصههد ما يما ههب حاله ويليم 
 األنبياء والمالئكة. ةوصول إلى مرابال ال ،به
في السماء واألرض( قال ابن عثيمين عليه رحمات رو  صالحل  )فقد  لمتم على ك  عبدل : قوله *

 .ةم العالمين: فيه أن داللة صيرة العموم على  ميع أفرادها قطعي  



 (16)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

ين المها رين قفهذا ما ايسهر من  هيرة العشرة وهم أفع  قريش وأفع  الساب ...* هير أعالم المبالء:
رافعههة ما فأبعد الله ال ،وأفعهه  البدريين وأفعهه  أصههحاو الشههجرة و ههادة هذه األمة في الدنيا وا خرة

بأنهم كتموا  وافتروا عليهم ،ممهم وبخسوا التسعة حقهم أغواهم وأشد هواهم كيذ اعترفوا ب ع  واحدل 
 وا روا األمر عمهه بزعمهم وخههالوَّ فواللهه مها  رك من ذلههك شههههههههههههههيء وأنهم ز  ؟الم  في علي ل أنههه الخلي ههة
شههههههههههههههيراه جر ويتكسههههههههههههههب ال لرغبة في أمواله وال لرهبة من عيتَّ  من بمي ايمل  نبيهم وبادروا إلى بيعة ر  ل 

 ولو لما  از على  ماعةل  ولو  از هذا على واحدل  ؟ور اله ويحك  أي ع  هذا من له مسهههههههههههكة عق ل 
من ألوفل من  هههههههههههادة المها رين واألنصهههههههههههار ال هههههههههههتحال وقوعه والحالة هذه   از وقوعه من  ماعةل 

فه الله ، والهدك نور يقذمزمنم  فإنه داءم   لكن ال حيلة في برء الرفض ،وفر هههههان األمة وأبطال اإل هههههالم
 في قلب من يشاء، فال قوة إال بالله.

قال لي ميمون بن مهران: يا  ع ر، ق  لي في و هي ما  ،* ههههههههير أعالم المبالء: عن  ع ر بن برقان
 فإن الر   ال يمصح أخاه حتى يقول له في و هه ما يكره.  أكره

ب عمه، ، فاحتجيح، قال: قال ميمون: إذا أاى ر   باو  هههههههههههههلطانل لِ عبد الله بن  ع ر: عن أبي المَ 
 فليأت بيوت الرحمن، فإنها م تحة، فليص  ركعتين، وليسأل حا ته.

ا ال ع   ما عبد الله بن المباري  مإل ماعي  القا ي: حد ما عارم بن  *فعه  الصهالة على المبي 
، اقال:  هههمعت عمر بن الخطاو يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت  هههبع   ،زكريا، عن وهب بن األ دع

كبيرات بين  ا وا عمد المقام ركعتين،  م ائتوا الصههههه ا، فقوموا من حيث ارون البيت، فكبروا  ههههههبعَ وصهههههلُّ 
، ومسألة لم سك، وعلى المروة مث  ذلك. المبي ك  اكبيراين حمد لله، و ماء عليه، وصالة على 

 ( إ ماد  يد حسن قوي. وصححه األلباني.6/196قال ابن كثير )
*طبقات المحد ين بأصههههبهان: حكى أبو  ع ر الخياط، قال: حعههههرت موت عبد الله بن  ع ر بن 

 اقبض ا عمده، فقال هذا ملك الموت قد  اء، وقال اقبض روحي كماأحمد بن فارس وكما  لو هههههههههههه  
 ا ر ول الله.روح ر  ل يقول اسعين  مة: أشهد أن ال إله إال الله، وأن محمد  

وقد   أفعههههههه  أمة ر هههههههول الله أبا بكر  أ مع أه  الحم على أن*شهههههههرح المووي على مسهههههههلم: 
او ومن أحسهههمها كت ،في معرفة ر حانه أشهههياء كثيرة مشههههورة في األصهههول وغيرها صهههمذ العلماء 
 .نمام أبي المظ ر ممصور بن محمد السمعاني الشافعيل فعائ  الصحابة 
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لمؤممين بقلبه إلى الله، إال أقب  الله بقلوو ا ان: مها أقبه  عبدم م بن حيهَّ رِ * ههههههههههههههير أعالم المبالء: قهال هَ 
 هم.إليه، حتى يرزقه ودَّ 

 قال الثوري: إذا لم يكن لله في العبد حا ة، نبذه إلى السلطان.
يين  الخرا هههههههههههههان يكتب متأخر   يف يطلم القا ههههههههههههه هههههههههههههماء واللرات: متى أ  األاهذيب قال المووي في *

 يلم القا هههطحسهههين، ومتى أ   يالقا ههه :ونحوها، فالمراد يوكتب الرزال كالمهاية، والتتمة، والتهذيب،
األصههههههول  بكت  يطلم ف، ومتى أ  يالمروروذ أبو حامدل  يالقا هههههه :متو ههههههئ العراقيين، فالمراد كتب  يف

كتب   يطلم فال روع، ومتى أ   في ياإلمام المالك يالباقالن أبو بكرل  ي هههههههههههههالقا :ألصهههههههههههههحابما، فالمراد
 .يائبالج   يالقا  :عن المعتزلة، فالمراد به ة  المعتزلة أو كتب أصحابما األصوليين حكاي

م تاح دار السهههههههعادة: فسهههههههبحان من اخت  برحمته واكريمه من شهههههههاء من الجبال في قال ابن القيم *
 هي مرمههاطيس القلوو كههأنههها مركبههة ممههه فهي اهوي إليههها كلمهها ذكراههها فجعهه  ممههها  بههاال   ،والر ههال

ته ممه و هههههههههههههع عليه محبكما اخت  من الر ال من خصهههههههههههههه بكرامته وأام عليه نعمته و   ،اواه و نحوه
 رض بيمهم.ه المؤممين وو ع له القبول في األلى مالئكته وعبادإفأحبه وحببه 
 ا اشقى الر ال واسعد  . . اشقى كمالبقاع و داها.  وإذا اأملتف 

مشهههههه قة من  فهي ،ا واصههههههير كالعهن من هولهمسههههههذ فيها نسهههههه   ا ا  ا ويوم  ن لها موعد  أهذا وإنها لتعلم 
اقول   ل على  ب فصعدتف  م الدرداء ر هى الله عمها إذا  افرتف أوكانت  ،هول ذلك الموعد ممتظرة له

تقول: }ويسهههههههألونك عن الجبال ف ،ما أ هههههههمعها :فيقال ،لمن معها: أ هههههههمعت الجبال ما وعدها ربها
وهي  ،لجبالفهذا حال ا .فق  يمسههه ها ربي نسههه ا فيذرها قاعا صههه صهههه ا ال ارك فيها عو ا وال أمتا{

طرها وقد أخبر عمها فا ،الحجارة الصهههههههههههلبة وهذه رقتها وخشهههههههههههيتها وادكدكها من  الل ربها وعظمته
أقسى  رة لحمل ا من معلله، فيا عجب  من خشية ا ولتصدعتف  ه لخشهعتف وباريها أنه لو أنزل عليها كالمَ 

وال  ذكر الرو اباري واعالى فال الين وال اخشههههههههههههههعسههههههههههههههمع  يات الله اتلى عليها وي  من ههذه الجبهال اَ 
 ها إذا لم النف ا اذيبعلى اللهه عز و ه  وال يخهالذ حكمته أن يخلم لها نار   فليس بمسههههههههههههههتمكرل  ،اميهب

بههه بحبههه ه ولم يمههب إليههه ولم يههذفي هههذه الههدار قلبهه  للههه  فمن لم يلنف  ،بكالمههه وذكره وزوا ره ومواعظههه
الشهههههههادة فيرك لى عالم الريب و إ ردو ههههههي   ، فإن أمامه المليِ ن األعظموالبكاء من خشههههههيته فليتمتع قليال  

 ويعلم.
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أفعهه  ديمار ): *صهحيح مسههلم: عن أبي قالبة، عن أبي أ هماء، عن  وبان، قال: قال ر ههول الله 
م قه على على عياله، وديمار يم قه الر   على دابته في  هههبي  الله، وديمار ي يم قه الر  ، ديمار يم قه
، من اقال أبو قالبة: وبدأ بالعيال،  م قال أبو قالبة: وأي ر   أعظم أ ر   (أصهههههههههحابه في  هههههههههبي  الله

 هم أو يم عهم الله به، ويرميهم.ع   ، ي  صرارل  يم م على عيالل  ر  ل 
وديمار  ،ديمار أن قته في  هههبي  الله وديمار أن قته في رقبةل ): لله وعن أبي هريرة، قال: قال ر هههول ا

 .(ا الذي أن قته على أهلكعظمها أ ر  ، وديمار أن قته على أهلك، أاصدقت به على مسكينل 
أهله ن قة يحتسهههههههبها كانت له ن المسهههههههلم اذا أن م على إ): مسهههههههلم: قوله شهههههههرح في المووي قال *

ملوي ن ال على الزو ة وأط ال أوالده والميتذكر أنه يجب عليه اإل حتساو أنوطريقه في اال صدقة(
ليه وأن غيرهم ممن يم م ع ،وغيرهم ممن اجب ن قته على حسهههههههههههههب أحوالهم واختالف العلماء فيهم

 ليهم.إحسان مر باإلوقد أ   ،مر بهن ال عليهم فيم م بمية أداء ما أ  اإل ممدوو إلى
رهه م إال أن ي علِ م المههاس *قهال عبههد اللههه بن أبي  مرة: وددت  أ نههه لو كهان من ال قههاء من ليس لههه شهههههههههههههه 
 من الماس إال من اعييع ذلك. فإنه ما أ اي على كثيرل   مقاصدهم في أعمال الميات ليس إال  

: المؤمن عمد شههوة المكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى ما أباحه الله  ويقصد ايميةقال ابن *
 لله أباحه.ا أن افع  المباح معتقد  

ر أمر ي؟ فجعهه  يمكبلههة أههه  برههداد على الجههدف : نقهه  األ رم عن أحمههد أنههه قيهه  لههه: قِ ابن ر ههبل قههال *
ي؟ ولكن على حديث عمر: )ما بين المشهههههههرل والمررو قبلة( ومراده: أن ي، فقال: أيش الجدف الجدف 

يجهههب  اال ههههههههههههههتههدالل بهههالجههدي وغيره من المجوم، كهههالقطههب ونحوه لم يمقهه  عن السههههههههههههههلذ، وأنهههه ال
اال تدالل بذلك وال مراعااه، وإنما الممقول عمهم اال تدالل بالمشرل والمررو. ولم ي رد أن الجدي 

، -: للمصهههههههههههلييعمي -ي يكون على ق اهال داللة له على القبلة  فإنه قال في رواية أخرك عمه: الجدف 
. وقد ن غير مسهتدل على العيسهتدل به من يَ وكالمه يدل على أن اال هتدالل على العين بما يَ  ستحبل

اقدم نصههههههههه على أن من مال في صههههههههالاه إلى أحد الشههههههههقين، ولم يخري عما بين المشههههههههرل والمررو 
فصهههالاه اامة، وإن كان األفعههه  أن يتوخى الو هههئ بيمهما. ويدل على ذلك: أن الصهههحابة لما فتحوا 

 ه الذي الو  ممها على الجهة، بحيث ال يطابم ذلك  هههههههمت العين على األمصهههههههار و هههههههعوا ِقب  كثيرل 
ى أن وهذا يدل عليعرفه أه  الحسهههاو، وصهههلَّوا إليها، وأ مع المسهههلمون بعدهم على الصهههالة إليها، 
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ي ا. ولهذا  لما خالذ فالعين ليس هو األفعههههه ، فعهههههال عن أن يكون وا ب   تةاحرير حسههههاو مسهههههام
المجوم لى ذلك بذلك كثير من ال قهاء المتأخرين، وا ههههههههههههتحبوا مراعاة العين أو أو بوه، وا ههههههههههههتدلوا ع

ا من ِقب  البلدان ممحرفة عن القبلة، فأو ب لهم ذلك الحيرة والشههههههههههههههك في حال ونحوها رأوا أن كثير  
عة بلة مو ههو  ههلذ األمة من الصههحابة ومن بعدهم. وقد أو ب بععهههم مراعاة ذلك وأمر بهدم ك  قِ 

الاهم. والطعن في صههماني، وهذا ي عههي إلى اعههلي   ههلذ األمة، رف على خالفه، كما ذكره حرو الكِ 
وا هههههتحب بععههههههم اال هههههتدالل بعروض البلدان وأطوالها ومراعاة ذلك في اال هههههتقبال، وإن لم يو بوه  

مراعااه.  كمها قهالهه يحيى بن  دم. والصههههههههههههههحيح: مها قاله اإلمام أحمد: أن ذلك كله غير مسههههههههههههههتحبل 
ى اإلمام ممن يمتسب إل -أو ك ايةل  علم أن من أو ب اعلم هذه األدلة، وقال: إنه فرض عينل وبذلك ي  
ا لهم. ويدل على ذلك من األدلة فال أصهههههههههههههه  لقولهه، وإنمها القهاه من قواعهد قوم  خرين اقليد   -أحمهد

: )إنا أمة أمية، ال نكتب وال نحسههههههههههب، الشهههههههههههر هكذا وهكذا وهكذا(، وخمس الشههههههههههرعية: قوله 
دة(. فتبين أن ليكم فأكملوا العإبهامه في الثالثة،  م قال: )صهههههههههههههوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم ع

وال كتاو، كما ي عله أه  الكتاو من  هههبئ عبادااهم بمسهههير الشههههمس  ديمما ال يحتاي إلى حسهههاول 
لما رك بالبصههههههر وهو رؤية الهالل، فإن غم أكمبما ي   مم وحسههههههبانااها، وأن ديمما في ميقات الصههههههيام معل  

ار المهار الذي يجب الصههيام فيه، وهو . وإنما علم بالشههمس مقدعدة الشهههر ولم نحتج إلى حسههاول 
لى إ فهذا كله غير محتايل   م ذكر مواقيت الصهههههههههالة،  م قال: -ابالبصهههههههههر أيعههههههههه   متعلم بأمر مشهههههههههاهدل 

ما ، وإنما اعرف في المديمة و وال كتاول  بلة، ال احتاي إلى حسهههههههههاول وكذلك القِ  ،وال كتاول  حسهههههههههاول 
والمررو. ولهذا روي عن عثمان بن ع ان، أنه  ههامتها من الشههام والعرال وخرا ههان بما بين المشههرل 

قال: كيذ يخطئ الر   الصهههههههالة وما بين المشهههههههرل والمررو قبلة ما لم يتحيز المشهههههههرل عمدا. وقد 
ا تمعت األمة على صههحة الصههذ المسههتطي  مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه ال يمكن أن يكون  

 و هههئ و هه خئ مسهههتقيم لوصههه  إلى الكعبة ك  واحد ممهم مسهههتقبال لعيمها بحيث إنه لو خري من
على اال ههههتقامة، فإن هذا ال يمكن إال مع التقوس ولو شههههيع ا يسههههير ا، وكلما كثر البعد ق  هذا التقوس 
لكن البد ممه. ومن حكى عن اإلمام أحمد رواية بو وو التقوس لطرفي الصههههذ الطوي  فقد أخطأ، 

 إنكاره والتبري من قائله، وهو خالف عم  المسههههلمينوقال عليه ما لم يقله، ب  لو  ههههمعه لبادر إلى 
}وبالمجم هم يهتدون{، وقول عمر: اعلموا من المجوم  :في  ميع األمصار واألعصار. وأما قول الله

مها اعرفون بههه القبلهة والطريم. وروي عمهه، أنهه قهال: اعلموا من المجوم مها اهتههدون بهه في بركم وبحركم، 
 : أنه يتعلم من المجوم الشهههرقية والرربية والمتو هههطة ما يهتدك به إلى-علموالله أ - م أمسهههكوا. فمراده
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 هة القبلة بعد غروو الشههههمس، وفي حالة غيبوبة القمر، فيسهههههتدل بذلك على الشهههههرل والررو، كما 
اعلم ما زاد على ذلك، ولهذا أمر باإلمسههاي   -والله أعلم -ديسههتدل بالشههمس والقمر عليهما، ولم يرِ 

 .(4)التوغ  في ذلك إلى ما وقع فيه المتأخرون من إ اءة الظن بالسلذ الصالح لما يؤدي إلى
ى وهذه الصههالة مجمع عل ،المجموع: يسههتحب أن يصههلي ركعتين عمد إرادة اإلحرام*قال المووي في 

فصالها   عةل لو كان في وقت فري :والمتولي والرافعي و خرون يقال القا ي حسين والبرو  ،ا هتحبابها
 مقصودةم  ها  مةم ألن  وفيما قالوه نظر ،وامدري في ال ريعة ،كتحية المسجد  ،تي اإلحرامك ى عن ركع

 فيمبري أن ال امدري كسمة الصبح وغيرها.
يركع بذي الحلي ة ركعتين  م اذا  مسههههههلم: قوله )كان ر ههههههول الله صههههههحيح شههههههرح في المووي قال *

اإلحرام  حباو صالة الركعتين عمد إرادةا توت به الماقة قائمة عمد مسجد ذي الحلي ة أه ( فيه ا ت
ويصههههههليهما قب  اإلحرام ويكونان نافلة هذا مذهبما ومذهب العلماء كافة إال ما حكاه القا ههههههي وغيره 

انتا ألنه روي أن هااين الركعتين ك :قال ،عن الحسههههن البصههههري أنه ا ههههتحب كونهما بعد صههههالة فرضل 
 والصواو ما قاله الجمهور. ،صالة الصبح

ابن عقي  رحمهما الله: يعطيك من األدو الجلي  والل   المبي  ما  الشيا الشريم عن لشياقال ا*
 ؟ا كيذ قلب الحم لما عليه بعد أن كان الحم له عليماومن عجبل متحير   ،اار ع بسببه مت كر  

 ت ِ اس أو  ههههههههههِ الم التسههههههههههمية بسههههههههههت ِ  :المجموع: مما اعم به البلوك ووقع في ال تاوكفي *قال المووي 
مبئ  واسهههت ،أنه مكروه كراهة شهههديدة :والجواو ؟ما حكمه ،القعهههاة أو بسههت العلماء ت ِ العرو أو  ههِ 

،  م وألنه كذو ،عمد الله( ومن حديث اريير ا هههههههههههم برة إلى زيمب )أخمع ا هههههههههههمل  :حديث منكراهته 
وال  ،مألنهم يريدون بسههههت الماس  ههههيداه  ها أه  اللرة في لحن العواماعلم أن هذه الل ظة باطلة عدَّ 

 ت إال في العدد.عرف أه  اللرة ل ظة  ِ يَ 
ه   :مث  ،ه كلمة  والحرف وحدَ  ،ه كلمة  وال ع  وحدَ  ه كلمة  : وأما اسهههمية اال هههم وحدَ ايميةقال ابن *

ذه العرو ه يوإنما اسههههم ،فهذا اصههههطالح محض لبعض المحاة ليس هذا من لرة العرو أصههههال   ،وب 
أما إني ال  ،عشهههههههههههر حسهههههههههههماتل  )من قرأ القران فله بك  حرفل : وممه قول المبي  ،االم ردات حروف  
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الم حرف ولكن ألذ حرف والم حرف وميم حرف( والهههذي عليهههه محققو العلمهههاء أن المراد  :أقول
 .(4)لقوله: )ألذ حرف( وهذا ا م  حرف المعمىو وال ع   ،بالحرف اال م وحده
 ...العامة االت القوية بمحعههههههههههر منالسههههههههههالم في قواعده: وال يجوز إيراد اإلشههههههههههك *قال العز بن عبد

 شاع.ك  خبرل ي   وال ،وكذلك ال يت وه بالعلوم الدقيقة عمد من يقصر فهمه، وما ك   ر ل ي ذاع
 بمصم ااه.أن لله اباري واعالى عماية بالمووي و  *طبقات الشافعية الكبرك: ال يخ ى على ذي بصيرةل 

الماس حتى   القعههاء لحوائج ا، كثيرَ ا كبير  كان رئيسهه  و  ،*الدرر الكاممة: في ار مة عالء الدين ابن غانم
مقه في ع لعالء الدين ابن غانمل ا في الشهههههههههههام إال و ما أعرف أحد   :كان صهههههههههههدر الدين ابن الوكي  يقول

 ألشرال الماس. وقعاءل  فتوةل و  ا ذا مروءةل ا وقور  كان ديم    :قال الذهبيو  ،ِممَّة  
ن على رؤوس القرون مصهههههههريون: عمر بن عبد *حسهههههههن المحا هههههههرة: ومن اللطائذ أن شهههههههرط المبعو ي

ي في الثاممة  وعسى أن لقيمالعزيز في األولى، والشهافعي في الثانية، وابن دقيم العيد في السهابعة، والب  
 يكون المبعو  على رأس المائة التا عة من أه  مصر.

تاو س في كشهههههههههههرح عل  الترمذي: قال أبو داود، في ر هههههههههههالته إلى أه  مكة: ليقال ابن ر بل في *
ت أنه مالح  ، وإذا كان فيه حديث ممكر بي   يئي الحديث،  ههههههمترو  السهههههمن الذي صههههههم ته عن ر  ل 

 ممكر.
فههإنههه قههد   هعلى اركهه مت مل  عمههده على مهها ظهر لههه، أو لمترويل  : أنههه لم ي خر ِي لمتروي الحههديههثومراده

 مد بن صهههههالح المصهههههريوقد كان أح«. إنه متهم بالكذو» :، ومن قي «إنه متروي»خرَّي لمن قي : 
يخر ِي  كي مثله عن المسههههههههههائي. والترمذيُّ وح   مع على اري حديثه.وغيره ال يتركون إال حديث من ا ت  

، اادر  ، ومن يرلب عليه الوهم، يخر ِي حديثه نا، ومن يهم كثير  حهديث الثقة العههههههههههههههابئ، ومن يهم قليال  
 ويبين ذلك، وال يسكت عمه.

للر ال ممه. وأما المسههائي فشههرطه أشههد من  اوأبو داود قريب من الترمذي في هذا، ب  هو أشههد انتقاد  
ر ِي إال أما مسههههلم فال يخذلك، وال يكاد يخر ِي لمن يرلب عليه الوهم، وال لمن فحش خطؤه، وكثر. و 

في التخريج  لكمه يتحرك ،كلم فيه لح ظه، وا  في ح ظه بعض شهههههههههههيءل  نف حديث الثقة العهههههههههههابئ، ومَ 
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وأما البخاري فشرطه أشد من ذلك، وهو أنه ال  إنه مما وهم فيه. :عمه، وال يخري عمه إال ما ال يقال
 مه.ي عن خر  عليه في بعض مَ رض عت  بئ، ولمن ندر وهمه. وإن كان قد ايخري إال للثقة العا

« رفع عن أمتي»*التلخي  الحبير: امبيه: اكرر هذا الحديث في كتب ال قهاء واألصهههههههههههوليين بل  : 
 ولم نره بها في األحاديث المتقدمة عمد  ميع من أخر ه.

ا هم مَّ من اللعب يلتهون بها ع رية: ولما دخ  الحبس و د المحابيس مشههههههههههههههترلين بأنواعل *العقود الهدُّ 
رهم فأنكر الشيا عليهم ذلك أشد اإلنكار وأم ،يه كالشهطرنج والمرد ونحو ذلك من اعييع الصلواتف

مة مهم من السُّ ل  وع ،بمالزمة الصهالة والتو ه إلى الله باألعمال الصهالحة والتسبيح واال تر ار والدعاء
يه من ا فحتى صههههههههههههههار الحبس بمه ،هم على ذلهكبهم في أعمهال الخير وحعههههههههههههههَّ مها يحتها ون إليهه ورغَّ 

يس إذا من المحاب وصههههههههههار خلمم  ،ئ والخوانم والمدارسب  ا من الزوايا والرُّ االشههههههههههترال بالعلم والدين خير  
كثر ا تماع   فلما ،ممهم ئترددون إليه حتى كان السهههههههههجن يمتلوكثر الم ،طلقوا يختارون اإلقامة عمدهأ  

وظموا أن  ،نقله إلى اإل ههكمدرية فسههألوا ،صههدورهم رتف صههِ الماس به وارددهم إليه  ههاء ذلك أعداءه وحَ 
 .أو لعلهم يقتلونه فيمقطع أ ره ،وأرادوا أن يبعد عمهم خبره ،ةقلوو أهلها عن محبته عريَّ 

: إنه ليقذ خاطري في المسهههألة والشهههيء أو الحالة ، نقال  عن شهههيا اإل هههالم ابن ايمية*العقود الدرية
كال ما ثر أو أق  حتى يمشهرح الصدر ويمح  إشأو أك فأ هتر ر الله اعالى ألذ مرةل  يَّ التي اشهك  عل
وأكون إذ ذاي في السول أو المسجد أو الدرو أو المدر ة ال يممعمي ذلك من الذكر  :أشك ، قال

 واال تر ار إلى أن أنال مطلوبي.
 :م وأقول م أ ههههأل الله ال ه ،ربما طالعت على ا ية الواحدة نحو مائة ا سههههيرل  :وكان رحمه الله يقول

راو و هي في الت    وكمت أذهب إلى المسههههههها د المهجورة ونحوها وأمرِ   ،لم  دم وإبراهيم علممييا مع
 يا معلم إبراهيم فهممي. :وأ أل الله اعالى وأقول

في هذه المرة من معاني القر ن ومن أصهههههول العلم بأشهههههياء كان كثير من العلماء  قد فتح الله عليَّ ...و 
 وقااي في غير معاني القر ن.يتممونها وندمت على اعييع أكثر أ

م: ولقد رأيت من خرل العادة في ح   كتبه و معها وإصهههههالح ما فسهههههد ممها ورد ما ابن ر شهههههي ِ  لاقو 
عن  وُّ ذ  ه يَ ألن  به وبكالمه أن لله عماية   يعلم به ك  ممصههههههههههههههذل  ،اجب  ذههب ممهها ما لو ذكراه لكان عَ 

 لين.احريذ الرالين وانتحال المبطلين واأوي  الجاه   مة نبيه
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ابن غديان فيما معماه: إذا أردَت معرفة أ باو الخالف ولم اجد َمن ن َّ عليها، فانظ ر  الشيا قال*
في َاوِ يه المسههههههههتدل ِين من أصههههههههحاو األقوال لما ي ورِدونه من أدلَّة  فإنَّ هذا من طرل معرفة أ ههههههههباو 

 الِخالف.
واو فيها أن لهما بمعرفة الرواية والخطأ والصههههههالتمكي : ابن قتيبة وابن المديم ال شههههههقال الم َعلِ مي في *

وأحوال الرواة ومراابهم، وإنما فن ابن قتيبة معرفة اللرة والرريب واألدو، وابن المديم رافعي ورَّال، فم ه 
 معرفة أ ماء الكتب التي كان يتجر فيها.

نهم إنما ان يرون أ*التمكي : قد  رو المسلمون الخروي فلم يروا ممه إال الشر، خري الماس على عثم
مرة فكانت   ، م خري أه  الجم  يرك رؤ ههههههههههههههاؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحم ،يريدون الحم

حسههههين بن  م ا ههههطر ال ،أن انقطعت خالفة المبوة واأ ههههسههههت دولة بمي أمية -بعد اللتيا والتي -ذلك
م خري ة،  عة الحرَّ فكانت الك المأ هههههههههاة،  م خري أه  المديمة فكانت وق ،علي إلى ما ا هههههههههطر إليه

صهههههههروه وعرض عليه الروافض أن يم ،الق رَّاء مع ابن األشهههههههعث فماذا كان؟  م كانت قعهههههههية زيد بن علي ل 
 .وعمر فأبى فخذلوه، فكان ما كان على أن يتبرأ من أبي بكرل 

  إال وكان في خرو ها من *ممهاي السهههههههههههههمة: ولعله ال يكاد يعرف طائ ة خر ت على ذي  هههههههههههههلطانل 
 هو أعظم من ال ساد الذي أزالته.ال ساد ما 

ولما كان كتاو السهههمن ألبي داود من اإل هههالم بالمو هههع  :اهذيب  هههمن أبي داودفي ابن القيم قال *
، فإليه صههههههام في مورد نزاع الخِ ا بين أه  اإل ههههههالم، وفصههههههال  كم  ه الله به، بحيث صههههههار حَ الذي خصهههههه  

أحاديث األحكام، ورابها أحسهههن  يتحاكم الممصههه ون، وبحكمه ير هههى المحققون  فإنه  مع شهههم 
راحههه ممههها أحههاديههث المجروحين ، واط ِ ، مع انتقههائههها أحسههههههههههههههن انتقههاءل ، ونظمههها أحسههههههههههههههن نظههامل ارايههبل 

الممذري قد أحسهههههن في اختصهههههاره واهذيبه، وعزو أحاديثه، وإيعهههههاح  وكان اإلمام العالمة والعهههههع اء.
ا  علت  بع  بم حتى  اء من خل ه له اا، و لنحسان مو ع   يدعف  علله واقريبه، فأحسن حتى لم يكدف 

عليه  بته نحو ما هذو هو به األص ، وزدتليوم الميعاد، فهذ   كتابه من أفع  الزاد، وااخذاه ذخيرة  
من الكالم على عل   هههههههههكت عمها أو لم يكملها، والتعرض إلى اصهههههههههحيح أحاديث لم يصهههههههههححها، 

الحة في الباو لم يشهههههههههههههر إليها. والكالم على متون مشهههههههههههههكلة لم ي تح مق لها، وزيادة أحاديث صههههههههههههه
 ديرة  فهي ، ههههههواه  ههههههع  ليلة  لع  الماظر المجتهد ال يجدها في كتاول اوبسههههههطت الكالم على مو 

 بأن اثمى عليها الخماصر، ويعض عليها بالموا ذ.
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وكاد  ،ليهإال أقب  ع *قال ا لو هههي في غرائب االغتراو في نعته ألحد من لقيه:... ال يرك ذا عمامةل 
هم عن  َّ أك   طيب أقوالهب وكذَّ  ،دون دنانيره وورقه ،ع الماس بخلقهبعد اقبي  يديه يقب  ر ليه. قد و ِ 

و هههقاهم طالقة بشهههراه  ،عوض كمافته عليهم بلطافته ومنَّ  ،بدل فاكهته ،ههم ب كاهتهوفك   ،ني  أمواله
 .حسن المعاملة في إياسمع زعمهم أنهم من غير  من الماس فهو محبوو عمد كثيرل  ،بدل شربته

 بدعة مكروهة باا ال األئمة. ابن ايمية: التبلي  خلذ اإلمام لرير حا ةل قال *
ذ لبعض ه  ههههههههههههههعي: الميههة ليس عليههه أن يمطم بههها بههاا ههال األئمههة، وليس في ذلههك نزاع إال و ههم وقههال*

 ب الل   تأخرين فأو وأما بعض الم ،اا شههههاذ  المية محلها القلب باا ال األئمة إال خالف   ...المتأخرين
 ؟بها وهو مسبول باإل ماع قبله. ولكن امازع العلماء ه  يستحب المطم بها

 وك  من علم ما يريد فعله فال بد له من أن يمويه.*وقال: 
 اإلمام أبو بكر بن خزيمة أ   َمن ي عتمد عليه من أصحاو الشافعي في السمة والحديث. *وقال:
 ا  ازت لعمته.مات كافر   لعمة المعين إن علم أنه*وقال: 
}ادخلوا هذه القرية وكلوا ممها حيث شهعتم وقولوا حطة وادخلوا الباو  جدا نر ر لكم قوله: *وقال: 

خطيعااكم  هههههههههمزيد المحسهههههههههمين{ ]األعراف[ فهما لما أمرهم بالسهههههههههكمى وهي المقام قال: وكلوا ممها 
ية عن. وهماي قال: }ادخلوا هذه القر فإن الساكن المقيم مطم  احيث شعتم. ولم يحتج أن يقال: رغد  

بسئ الكالم في و  ،ا فيتهمون ال يخافون الخرويفبين أنهم يأكلون رغد   حيث شعتم رغدا{فكلوا ممها 
ن وقال: }فبدل الذي ،وقال: و ههههههههههههمزيد ،اولهذا قال: رغد   ،ألنه قب  السههههههههههههكمى  البقرة، وذكر الدخول

 ن ظلموا ر زا من السماء بما كانوا ي سقون{]البقرة[ظلموا قوال غير الذي قي  لهم فأنزلما على الذي
 فيه من الشرور ما ال اخ ى. ،التعالم: معيد المعمقال الشيا بكر أبو زيدل في *

ر ال تصالح جف فإن الح  مينر في ال تيا على المتعالِ يجب لمن بسهئ الله يده أن يقيم الحجف *وقال: 
 ال  بف موال، وإن الوالي إن لم يجعه  على ال تيا كَ األديهان أولى من الحجر ال ههههههههههههههتصههههههههههههههالح األبهدان واأل

 ، وأن ال ي مكَّن من بذل العلم إال المتأه  له.سمع لها طبال  فسي  
 أخر ه المسائي فيقصدان الكبرك. :الممذري والمزي إذا قاال*وقال: 
 إذا كثر المالحون غرقت الس يمة.*وقال: 
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 عزائم ال اعرف الهزائم.*وقال: 
 ا له.يعتبر رأي   لم للشيء في غير مساقة ال يال العا*وقال: 

 زمان المَِّبي   بين مبه لمدلول األل اظ وما وقع فيها من ارايرل *إشهههكال و وابه. د. علي الصهههياح: التَّ 
ولكن الكي ية  ،معين بين هذا الزمان وزمان المَِّبي   واألزممهة المتهأخرة فربمها يقع اشههههههههههههههتراي في ل  ل 

الرماء، والد ف( ) إلى اختالف الحكم ِمنف ذلَك مثال   ، يؤدياكبير    ااختالف  يقة اختلذ والصهههههههههههههه ة والطر 
فقد اريرتف الكي ية والصهه ة في هذه األزممة وقبلها عن الرماء والد ف الذي كان على عهد ر ههوِل الله 

،  َة قَالَ  ااعليق   -بكالمل ن يسل قَاَل فيه وقهد بين ذلك ابن  َرَ بل : َدخَ على حديث َعاِئشههههههههههههههَ َ  أَب و تف
: وَ  ار  يَهوفَم به َعاَ  قَاَلتف َنفصهههههههههَ اِر اه َرمِ َياِن ِبَما اَهَقاَوَلتف األف رل َوِعمفِدي َ ارِيَهَتاِن ِمنف َ َوارِي األَنفصهههههههههَ َتا َبكف لَيفسهههههههههَ

رل: أََمزَاِمير  الشَّيفطَاِن ِفي بَهيفِت َر  وِل اللَِّه َوَذِلَك ِفي يَهوف   ِعيدل، فَهَقاَل َر  ول  اللَِّه: مِ ِبم َرمِ يَهتَهيفِن، فَهَقاَل أَب و َبكف
ا َوَهَذا ِعيد نَا رل ِإنَّ ِلكه  ِ  قَهوفمل ِعيد  ء يترمون به، وكان لهم ماوال ريب أن  العرو كاَن لهم غِ : »-يَها أَبَها َبكف

ها، ت  فيدفوف يعههههههههههههههربون بهها، وكان غماؤهم بأشههههههههههههههعار أه  الجاهلية من ذكر الحروو وندو من ق  
ة ما  فلما فتحت بالد فارس والروم ظهر للصهههههههههحاب ابي ، ليس فيها  ال  ...هم مث  الرر وكانت دفوف

مهاء الملحن بهاإليقاعات الموزونة، على طريقة المو ههههههههههههههيقى عتهادوه من الرِ اكهان أهه  فهارس والروم قهد 
وصهههههههههههههذ فيها المحرمات من الخمور والصهههههههههههههور الجميلة المثيرة للهوك الكامن في باألشهههههههههههههعار التي ا  

نكر أ بته فيها، بآالت اللهو المطربة، المخري  هههههههههههماعها عن االعتدال، فحيمعذل الم وس، المجبول مح
الصههههههههههحابة الرماء وا ههههههههههتماعه، ونهوا عمه وغلَّظوا فيه. حتى قَاَل ابن  مسههههههههههعود: الرماء يمبت الم ال في 

خ  الذي رَ  ماءَ مرفوعا. وهذا يدل على أنهم فهموا أنَّ الرِ   . وروي عمهقف القلهب، كمها يمبهت المهاء البهَ 
ألصحابه لم يكن هذا الرماء، وال  الاه هي هذه ا الت، وأنه إنما رخ  فيما كان في  فيه المَِّبي  

ي غماء ، معهده، مما يتعارفه العرو بآالاهم. فأما غماء األعا م بآالاهم فلم اتماوله الرخصههههة، وإن  هههه  
آالاها يثير فإن غماء األعا م ب  ا، لكن بيمهما من التباين ما ال يخ ى على عاق و ههههميت  الاه دفوف  

فيه  األعراو المرخ  به، ليس ماء  الهوك، ويرير الطبهاع، ويهدعو إلى المعهاصههههههههههههههي، فهو رقية الزنا. وغِ 
فإنه ليس   ىا وال معم  شيء من هذه الم ا د بالكلية البتة، فال يدخ  غماء األعا م في الرخصة ل ظ  

ا، وإنما هي قعهههههايا أعيان، وقع اإلقرار عليها، دف   وال همالك ن  عن الشهههههارع بإباحة ما يسهههههمى غماء  
ا غمههاء األعهها م ودفوفهههوليس لههها من عموم. وليس الرمههاء والههدف المرخ  فيهمهها في معمى مهها في 

ألنَّ غمائهم ودفوفهم احري الطباع واهيجها إلى المحرمات، بخالف غماء األعراو،  المصهههههههههههلصهههههههههههلة 
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الخطأ، وقاس مع ظهور ال رل بين ال رع واألصهههههههههههههه ،  فمن قهاس أحهدهمها على ا خر فقد أخطأ أقبح
 فقيا ه من أفسد القياس وأبعده عن الصواو.

حمد لله،  قئ وال ولم اسهههمع أذني غماء   -أقول هذا ...:الشهههيا عبد الله بن حميدل قال مية: *الدررالسهههَّ 
الزنى  علىأعوذ بالله أن يقول مسههههههههههههههلم بإباحة ما يحرض  -ك ى اللهه العباد والبالد شههههههههههههههر هذا الرماء

ويدعو إليه، وأعتقد أن  ههههماع صههههوت المرميات، الباعث إلى هذا ال حش، ال يجر ؤ مسههههلم على أي 
 ، بأن يقول بإباحته.مذهبل 
لو كان أحدهما  وهما ك  شههههههخ ل  ،: إنما اجب صههههههلة الرحم إذا كان هماي محرميةللقرافي *ال رول

واألخوات واأل هههداد والجهههدات وإن علوا  ا وا خر أنثى لم يتمهههاكحههها كههها بهههاء واألمههههات واإلخوةذكر  
فأما أوالد هؤالء فليسهت الصلة  ،واألوالد وأوالدهم وإن  ه لوا واألعمام والعمات واألخوال والخاالت

لجواز المماكحة بيمهم ويدل على صهههههههحة هذا القول احريم الجمع بين األختين والمرأة   بيمهما وا بة
ويجوز  ،وبرهما واري إذايتهما وا بة ،واري الحرام وا ب ،حممها فيه من قطيعة الر لِ   وعمتهها وخهالتهها

يمهمهها ومهها ذاي إال أن صههههههههههههههلههة الرحم ب ،الجمع بين بمتي العم وبمتي الخههال وإن كن يترههايرن ويتقههاطعن
من ذوي األرحام في الميرا ،  قي : هو عام في ك  رحمل  .اههههههههههههههههههههه. وفي شههههههرح المووي:ليسهههههت بوا بةل 

ليه قوله: ) م أدناي أدناي( وهذا القول الثاني هو الصههواو، ومما يدل يسههتوي المحرم وغيره، ويدل ع
)إن أبر البر أن يصهههه  أه  ود أبيه( مع أنه  :ا( وحديثة ورحم  م  عليه حديث أه  مصههههر: )فإن لهم ذِ 

:  ابئ الرحم التي يجب صلتها. موقع اإل الم  ؤال و واو/ انظر الخالف فيهاو  اهههههههههههههههال محرمية.
( ور ح قول صههاحب 40/84صههلتها. فتاوك الشههبكة اإل ههالمية. ممحة العالم ) ماهية الرحم الوا ب

 ال رول.
*ال رول للقرافي: ال يلزم من كون العبهههادة لهههها مزيهههة اخت  بهههها أن اكون أر ح ممههها ليس لهههه الهههك 

امة، ( فالشيطان يم ر من األذان واإلقى الشيطان وله  راط)إذا أذن المؤذن ولَّ  :المزية، ف ي الصحيح
أين الصههالة و  ،من المقاصههد وليسهها بأفعهه  من الصههالة، ألنهما و ههيلتان إليها، والو ههائ  أخ ض رابة  

عول يجوز أن يخت  بما والم  )أفعه  أعمالكم الصالة( :يقول  من اإلقامة واألذان ور هول الله
اذ بن معوأعلمكم بالحالل والحرام  ،وأفر ههههههههههههكم زيد ،)أقرؤكم أ بي كما في حديث:  ،ليس لل ا هههههههههههه 

)ما  هههلك  :لعمر  ومن ذلك قوله، أفعههه  من الجميع وأقعهههاكم علي( مع أن الصهههديم  ، ب 
الشههيطان لي سههد  )ا لت عليَّ  :أخبر أنه  ه( مع أنها غيرَ جا إال  ههلك الشههيطان فج  ا وال ف  عمر وادي  
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 ا ههه ، غير أنه يجوز أن يحصههه  للم عهههول ما ال يحصههه  لل .صهههالاي( وأين عمر من المبي  عليَّ 
كة وقد حصهههه  للمالئ ،ومن ذلك أن األنبياء صههههلوات الله عليهم أفعهههه  من المالئكة على الصههههحيح

س إلى غير ذلك  َ نا المهَّ كما يلهم أحد    هم التسبيحَ ي لَهم أحد   ،المواظبة على العبادة مع  ميع األن اس
ع الحاص  ألن المجمو من ال عهائ  والمزايا التي لم احصه  للبشهر. ومع ذلك فاألنبياء أفعه  ممهم  

 افمن ا هههتقرك هذا و ده كثير   ،لعنبياء من المزايا والمحا هههن أعظم من المجموع الحاصههه  للمالئكة
 .رالطيبة ما ليس في الب   في المخلوقات فيجد في الشعير من الخوا  ِ 

رة لى الهجأبايعك ع :قال: أقب  ر   إلى نبي الله فقال ،مسهههههلم عن عبد الله بن عمرول  صهههههحيح في*
تبترى ف :قال ،ب  كالهما ،نعم :قال ؟حي   قهال فهه  من والهديهك أحدم  ،والجههاد أبتري األ ر من اللهه

 قال القرافي: فجع  فار ع إلى والديك فأحسههههههههههههن صهههههههههههههحبتهما.  :قال ،نعم :قال ،األ ر من الله
 ال  هههههيما في و ع  خدمتهما أفعههههه  من الجهاد معه  الكون مع األبوين أفعههههه  من الكون معه،

باألفع   أول اإل الم، ومع أنه لم يق  في الحديث: إنهما ممعاه، ب  هما مو ودان فقئ، فأمره 
راهَّب هذا  في حقهه، وهو الكون معهمها، وههذا الحهديهث أعظم دليه ل وأبل   في أمر الوالهدين  فهإنهه 

لك ذ وحا تهما للولد وغير الحكم على مجرد وصههههههذ األبوة مع قطع المظر عن أمرهما وعصههههههيانهما
على  من األمور المو بة لبرهما، ب  مجرد وصذ األبوة مقدمم على ما اقدم ذكره، وإذا ن  المبي 

فما بقي بعد هذه الرايِة غايةم، وإذا قدم خدمتهما على فع   اقهديم صههههههههههههههحبتهمها على صههههههههههههههحبتهه 
 .(4)فروض الك اية، فعلى الم   بطريم اأَلولى، ب  على الممدوبات المتأكدة

ممِ ي وأنحاش  وإذا بَِبياض يَهمفحاش: )المهاية: حديث عمرووفي انفَحاَش عمه: نَهَ َر واَهَقبََّض. قاموس: ال*
 يَهمفِ ر ممِ ي وأنفِ ر ممه. :أي( ممه

*قدم أحد قسهههههاو هههههة المصهههههارك إلى البحرين، وصهههههمذ كتاب ا كله شهههههبهات حول اإل هههههالم، فدعا أمير 
روا. فقال بععهههههههههههههههم: أنا رأيت أحد طلبة العلم البحرين المشههههههههههههههايا  ليردوا على ههذا الكتهاو فلم يقد

المجديين بالساح ، فدفع الر   الكتاو إليه، فقال الشيا عبد العزيز بن حمد بن معمر رحمه الله: 
 م دفعه  ،ممحة القريب المجيب في الرد على ع بَّاد الصههليب: لوني شهههر ا. وصههمذ كتابه المشهههورأمه
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س من ، وقال: هذا ردنا عليك. فتأمَّله، فقال: هذا ليسَّ رين القِ إلى أمير البحرين. فا تدعى أمير البح
  بحركم، هذا من بحر نجدل 

 .لباكستانيا . صححه زكريا«اا وبعده يوم  أنه كان يصوم قبله يوم  » *اهذيب اال ار: عن ابن عباسل 
 عود.*قال اإلمام مالك: ويحول الماس أرديتهم إذا حول اإلمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم ق

ماس في مة الا  هه  وهذا أيعهه   «ويسههتقبلون القبلة وهم قعود» :وقوله(: 4/149) قال البا ي في الممتقى
ى ألنه معم    ألن اإلمام  هههههههمته القيام في دعائه فكان احويله رداءه على الك الحال  احويلهم أرديتهم

عود وهو رديتهم وهم قين: قهههائههه  يقول يحول المهههاس أوألن المهههاس بين قهههائلَ  ،ي علهههه في ن س الهههدعهههاء
وال  ،وبههه قههال الليههث ومحمههد بن عبههد الحكم ،ال يحول المههاس أرديتهم :وقههائهه  يقول ،مههذهههب مههالههك

( وال خالف في احوي  اإلمام وهو 48/ 8ا. وفي الم هم )يحول الماس أرديتهم قيام   :ا قالنعلم أحد  
 وهم  لوس. -عمد من يقول به -واحوي  الماس ،قائم

 .وفي  واز غيبة أه  الك ر وال سم ونحوهم ،عس أخو العشيرة( أص  في المداراة*فتح الباري: )ب
*فتح الباري: القا هم بن محمد بن أبي بكر الصديم أحد ال قهاء السبعة من أه  المديمة، إذا أطلم 

 في ال روع ال قهية انصرف الذهن إليه.
قال  الصهههحابي ابن الصهههحابي، *اهذيب األ هههماء واللرات: عبد الرحمن بن أبي بكر: الصهههحابي ابن

وصهههههحبوه إال أبو  أدركوا المبي  ين بععههههههم من بعضل مسهههههلمين متوالدِ  ذكورل  العلماء: وال نعلم أربعةَ 
 .قحافة وابمه أبو بكر وابمه عبد الرحمن وابمه محمد بن عبد الرحمن أبو عتيمل 

 صحابيون. إنها، وابمها، وأباها، و دها أربعةم  ،ممقبةم  وأل ماءَ 
م، قال: وبين سهههههههههمعهفيمادي غلمانه في  خر اللي ، وهم في الرابة في   *كان العباس يقذ على  هههههههههلعل 

 .والرابة  مانية أميالل   لعل 
*بعض العلمهاء يمسههههههههههههههبون كتههاو العين إلى الخليهه  بن أحمهد، وبععهههههههههههههههم يمكر ذلههك ويقول: كههانههت 

نسبها إلى و  ،وزاد فيها ونق  ،بن نصر بن يسار صاحب الخلي مقطعات  معها الليث بن المظ ر 
األزهري في  ا ممههها يمقههه وكثير   ،الخليههه  وهو بريء ممهههها، واا قوا على كثرة األغهههاليئ في كتهههاو العين
 اهذيب اللرة عن العين من األغاليئ، ويقول: هذا من عدد الليث.
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ائ  على ا عهههههههيلهم على  ميع قب *اظاهرت األحاديث الصهههههههحيحة في فعههههههه  قريش وانعقد اإل ماع
 العرو وغيرهم.

قههال  ،المراد بههالكالم أصههههههههههههههول الههدين وبههالمتكلمين أصههههههههههههههحههاو هههذا العلم :الكالم والمتكلمون *علم
 الفل ألن أول خ: إنما قي  لهذا الموع من العلم الكالم :السهههههمعاني في األنسهههههاو في ار مة المتكلم
كان   وإن ،مي هذا العلم علم الكالمفس   ،فتكلم الماس فيه ؟وقع في كالم الله اعالى أمخلول هو أم ال

 ها بالكالم. ميع العلوم نشر  
والكالم الذي اا م  هههلذ األمة وأئمتها على ذمه وذم أصههههحابه والمهي  :قال شهههيخما*قال ابن القيم: 

 ات والعلو وهو هذه الطرل الباطلة التي بموا عليها ن ي الصه  واجهي  أربابه وابديعهم واعهليلهم عمه
قر ن ون وا بها رؤية الله في الدار ا خرة واكلمه بال ،اواال هههههتواء على العرش و علوا بها القر ن مخلوق  

فإنهم   ين عبادهلقعههههاء بإلى  ههههماء الدنيا ومجيعه يوم القيامة ل صهههه  ا واكليمه لعباده ونزوله ك  ليلةل 
ال وا بها فلزمهم بها مسهههههائ  خ ،بقعههههايا متعههههممة للكذو وا ههههتدلوا ،ا غير مسههههتقيمةل  ههههلكوا فيه طرق  

ائلهم من مسهههههههه وكانوا  اهلين كاذبين ظالمين في كثيرل  ،نصههههههههو  الكتاو والسههههههههمة وصههههههههريح المعقول
 .(4)ور ائلهم وأحكامهم ودالئلهم

*ا سههير القرطبي: هات السهههكين أشههقه بيمكما قالت الصهههررك: ال. ار م المسهههائي على هذا الحديث 
السههههعة للحاكم أن يقول للشههههيء الذي ال ي عله أفع  ليسههههتبين  :احكم الحاكم بعلمه. وار م له أيعهههه  

 غيره ممن هو مثله أو أ   ممه. نقض الحاكم ما يحكم به :الحم. وار م له أيعا
*شههرح المووي: صههان الله اعالى األموال بإيجاو القطع على السههارل ولم يجع  ذلك في غير السههرقة  

ذا وألنه يمكن ا هههههههتر اع ه ،ألن ذلك قلي  بالمسهههههههبة إلى السهههههههرقة  كاالختالس واالنتهاو والرعهههههههب
امة البيمة فإنه امدر إق  ه بخالف السهههههههههرقةالموع باال هههههههههتدعاء إلى والة األمور واسهههههههههه  إقامة البيمة علي

 ليكون أبل  في الز ر عمها.  عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها
ال يزني الزاني ) : كما في قوله  ،ا من وا بااه*اإليمان األو ههئ: ا ههم اإليمان ي م ى عمن اري شههيع  

ليس  :أو يقال ،ا ناق  اإليمانوقهد اختلذ أه  السههههههههههههههمة ه  يسههههههههههههههمى مؤمم   (حين يزني وهو مؤمن

                                                        

 .(4266/ 1)الصواعم المر لة (4)
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وهما روايتان عن أحمد. وأما ا هم اإل الم فال يمت ي بانت اء بعض  ،على قولين ؟لكمه مسهلم ،بمؤمنل 
ن السمة م وا بااه أو انتهاي بعض محرمااه وإنما يم ى باإلايان بما يمافيه بالكلية وال يعرف في شيءل 

 ن وا بااه.ا ميمان عمن اري شيع  كما يم ى اإل  ،ا من وا بااهالصحيحة ن ى اإل الم عمن اري شيع  
ب(  مال الثرر وصهههه اء األ ههههمان، والمحَد ون ا ههههتعاورا الشههههمب للشههههارو مَ *المعجم الو ههههيئ: )الشههههَّ 

 وا تعملوه فيه حتى اما وا األص .
ِلذ   لفذ  صههههاحبه. الجوهري و ههههَ لف اِن: ر الن ازوَّ ا بأ ختين ك ُّ واحدل ممهما  ههههِ *لسههههان العرو: السههههِ 

ِت امرأَاه. الرَّ   زوي    أ خف
. تَهيفِن ي: أ فالفم  *القاموس: وه ما ِ لف اِن أي: م تَهَزوِ  ا األ خف
ن من خير نجدكم. فقلت: وفرعون اللعي*مصهههباح الظالم: قال لي بعض األزهريين: مسهههيلمة الكذاو ِ 

 هت. وأين ك ر فرعون من ك ر مسيلمة لو كانوا يعلمون؟فب   ،رئيس مصركم
 ،حيث  اءت مطلقة معرفة بالالم ال يراد بها إال فطرة التوحيد واإل هههههههههههالم*اهذيب السهههههههههههمن: ال طرة 

اللبن، قي  له: أصهههههههههبت  وهي ال طرة الممدوحة، ولهذا  اء في حديث اإل هههههههههراء: لما أخذ المبي 
وحيث  اءت  (على ال طرة)قال:  ،المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر ال طرة، ولما  هههههههههههمع المبي 

 فالمراد بها فطرة اإل الم ال غير. ل الله ال طرة في كالم ر و 
ن أبي فقال: حد ما شههههههههههههعبة، ع ،باط ل  بن مالك، أبو  ههههههههههههه  العمبري، أاى بخبرل  *قال الذهبي: الحرُّ 

. ا: من  ره أن يحبه الله ور وله فليقرأ في المصحذإ حال، عن أبي األحو ، عن عبد الله مرفوع  
ل ابن حجر: وهذا التعلي   عيذ، ف ي الصحيحين: .اهههههه قاوإنما ااخذت المصاحذ بعد المبي 

وما المانع أن يكون  (مخافة أن يماله العدو  نهى أن يسههههههههههههافر بالقر ن إلى أرض العدو) أن المبي 
 مجهول الحال. لكن الحرَّ  ؟الله أطلع نبيه على أن أصحابه  يتخذون المصاحذ

ه خذ مدا هههههههههه واري له بدله لم يملكأو أ   ،*الشهههههههههرح الكبير: َمنف أخذت  يابه في الحمام وو د بدلها
فإذا أخذها  ،بذلك  ألن  خذ الثياو لم يقع بيمه وبين مالكها معاو هههة اقتعهههي زوال ملكه عن  يابه

م  أن فه ويتصهدل به كالصهدقة باللقطة، قال شيخما: ويحته فيعر ِ وال يعرف صهاحبَ  ،قد أخذ مال غيره
من المتروي له  اى السهههههههههههرقة بأن اكون  يابه أو مدا ههههههههههههه خير  ادل عل مظر في هذا فإن كانت  َمَّ قريمةم ي  

وكانت مما ال يشتبه على ا خذ بثيابه ومدا ه فال حا ة إلى التعريذ  ألن التعريذ إنما  ع  على 
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وال يعترف  ،ا عما أخذهببذله عو    علم به ويأخذه، وااري هذا عالم به راضل لي    المال العهائع من ربه
، وفيما عليه وال هو في معمى الممصهههههههو  ا ليس بممصهههههههو ل اعري ه فائدة  فإذ  أنه له فال يحصههههههه  من 
ي الظاهر ألن صههههههاحبها ف  نه يباح له أخذها: أوالثاني. يتصههههههدل بها :أحدها: يصههههههمع به  ال ة أو هل 

ا على ان  فصهار كمن قهر إنس ،فصهار كالمبيح له أخذها بلسهانه ،ا عما أخذه إياها عو ه  اركها له باذال  
عن ماله،  ايرفعها إلى الحاكم ليبيعها ويدفع إليه  ممها عو هههههههههههههه   :ا. والثالثودفع إليهه درهمه   أخهذ  وبهه

ا ون ع   ،مهاع رقت  يابه بحصهههههههههههول عوضل ا لمن  هههههههههه  ألن فيه ن ع    والو ه الثاني أقرو إلى الرفم بالماس
ض أه  العلم بع أباحا لهذه الثياو المتروكة من العههياع، وقد للسههارل بالتخ يذ عمه من اإل م وح ظ  

خذ من ماله بقدر حقه إذا عجز عن ا تي ائه برير أأن ي أو غصبل  حم من دينل  نسهانل إفيمن له على 
 .فههما مع ر ا من عليه الحم بأخذه أولى ،ذلك
لمتروكة نها  يابه مث  أن اكون اأا ممه دالهة على أن ا خهذ للثيهاو انما أخذها ظم   قريمهةم  ن كهانهت  مَّ إو 

م يتركها ألن صههههههههههههههاحبها ل  ا ممها وهي مما اشههههههههههههههتبه بها فيمبري أن يعر ِفها ههماو خير  مثه  المهأخوذة أ
 .فهي بممزلة العائعة ،اعمد  

أن المبي  ،الدلي  على اعتبار القيمة في إاالف الحيوان دون المث  :*اهذيب السهههههههههههههمن: قال المانعون
   ِعلى أن  ريك بمثله، فدلولم يعههههممه نصههههيب الشهههه ،ا بقيمتهق  إذا كان مو ههههر   ههههمَّن معتم الشهههه

األصههههههههه  هو القيمة في غير المكي  والموزون. قال المجوزون: هذا ليس من باو  هههههههههمان المتل ات 
إن نصههههههههيب ف  كتملك الشههههههههق  المشهههههههه وع بثممه  ،ب  هو من باو املك مال الرير بالقيمة ،بالقيمة

ت قون على أن راية موالقائلون بالسهههههههههه ،م  م يعتم عليه بعد ذلكالشهههههههههريك يقدر دخوله في ملك المعتِ 
 ، فظهر أن ا ههههتداللكم بالعتم ا ههههتدالل باط ...لك المعتم والوالء له دون الشههههريكيعتم كله على م

ا إذا قتلهه فلو  بههت لكم بهالم  أنهه  ههههههههههههههمن قههااهه  العبههد بههالقيمههة دون المثه  كههان به  إنمها يكون إاالفهه  
 مة وال  من كتاو وال ال ،عليه فظهر أنه ليس معكم أصه  اقيسون :قالوا ...ى لكم بذلكوأنَّ  ،حجة  

 إ ماع.
 واحتج به من يجوز قرض الحيوان ،ا ممها وقعى خير  اقترض َبكر   وقد  بت في الصحيح أن المبي  

 وهذا يدل على أن الحيوان مثلي. ،مع أن الوا ب في القرض رد المث 
أو  أكولل م ك  مطعومل   على ا هههههههههههههتعماله والقول به في *التمهيد: )إناء بإناء وطعام مث  طعام( مجتمعم 

أنه يجب على مسههههههههههههههتهلكه مثله ال قيمته... المث  ال يوصهههههههههههههه  إليه إال  أو مشههههههههههههههروول  مأكولل  موزونل 
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وقد أ معوا على المث  في المكيالت والموزونات متى  ،كمها أن القيمهة اهدري بهاال تههاد  ،بهاال تههاد
م أنه يقوَّ  ا له في عبدل قصههههه  ن أعتم شهههههِ )مَ  :في ذلك وأصهههههح حديثل  ،روضواختل وا في الع   ،و د المث 

 وقيمة العدل في الحقيقة مث . ،عليه( دون أن يكلذ اإلايان بمثله
أن يكون هذا من باو المعونة  )إناء مث  إناء وطعام مث  طعام( يشههههههههههههبه: قوله  *معالم السههههههههههههمن:

م صعة والطعام المصموع ليس لهما مث  معلوم.  فإن القَ   الحكم بو وو المث  ت ِ دون بَ  ،صهالحإلوا
اهر فإن الظ ،ونحوه وما كان في بيوت أزوا ه من طعامل  ،ةن هذا طعام وإناء ح مال من بيت صهههههههههههههه ي  إ

وللمرء أن يحكم في ملكههه وفيمهها احههت يههده ممهها يجري  ،لههك ر ههههههههههههههول اللههه والرههالههب عليههه أنههه مِ 
وليس ذلهك من بهاو ما ي حم  عليه الماس من  ،مجرك األمالي فيمها يراه أرفم إلى الصههههههههههههههالح وأقرو

 .ام في أبواو الحقول واألموالك  م الح  حك
من ال قهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكي  والموزون  اوال أعلم أحد  ، وفي إ ههماد الحديث مقال

حكى عمهه أنه أو ب في الحيوان المث  وأو ب في العبد العبد، وفي العصهههههههههههههه ور إال  أن داود ي   ،مثه م 
حكم وال ،ي ذلك خالف مذاهب عامة العلماءوشهههههبهه بجزاء الصهههههيد. والذي ذهب إليه ف ،العصههههه ور

ال احم  على و  ،وحقول الله اعالى اجري فيها المسههههههاهلة ،في التقييد خا    في  زاء الصههههههيد حكمم 
 له في عبدل  افي المعِتم شهههههرك   اال هههههتقصهههههاء وكمال اال هههههتي اء كحقول ا دميين، وقد أو ب المبي 

 يه.فدل هذا على فساد ما ذهب إل ،ال المث  القيمةَ 
الف الخت  لقههة ال يمكن: فههأو ههب القيمههة  ألن إيجههاو مثلههه من  هههة الخِ ، البن قههدامههةالكههافيوفي 

 الجمس الواحد، فكانت القيمة أقرو إلى إبقاء حقه.
ب أو صهِ عهمن إذا غ  ي   أو موزونل  *اإلفصهاح: واا قوا على أن العروض والحيوان وك  ما كان غير مكي ل 

من بمثله، إذا و د مثلهالذ بقيمته. واا قوا على أن ال إال في  ،مكي  والموزون إذا غ صهههب والذ  ههه 
 إحدك الروايتين عن أحمد أنه يعممه بقيمته.

اختاره الشيا  ،ا للقيمة*اإلنصاف: وعمه: في الثوو والقصعة والعصي ونحوها يعممها بالمث ، مراعي  
 اقي الدين.



 (63)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

كن هههدي لههه الههك الهههديههة  لم الواليههة أ  زع عن الههك ا*ال تههاوك الكبرك: فههإن كههان الر هه  بحيههث لو ن  
هم فيها، أو اليته، إما ليكرمالوالية هي الداعية للماس إلى عطيته، وإال فالمقصهههههههههههود بالعطية إنما هي وِ 

 ليخ ذ عمهم، أو يقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك.
 الية يدل على أنها من أ لها.*المرمي: حدو  الهدية عمد حدو  الوِ 

 -ميلقيأي: الب   -وهو : وكمت رأيت في هذه السههههههههههههمة أنمي دخلت مدر ههههههههههههة  حجر ، البن*إنباء الرمر
 :فقال لي ،فأدركت معه صههههالة الظهر، فعبراها عليه ،فتمادك في الركوع بداخ ل  يصهههلي الظهر فأحس  

أدركتك فأخذت عمك وأذنت لي،  ،أنك اأخرت لي :يحصهههههههههههههه  لهك ظهور كثير، قلهت: وبقية الممام
 ك.فأقر ذلك وكان األمر كذل

ابن القطههان ال هها ههههههههههههههي: ومعلوم أن أبها عمر بن عبههد البر إذا حكى اإل مههاع، فمها يحكيهه بمقهه  قهال *
إلى المتعين به، وإنما هو بتصهه حه، والتصهه ح أكثر ما يحصهه  ممه في هذا الباو: عدم العلم  متصهه ل 

علم مهاع ما ي  ا، إنمها اإل بهالخالف، ال العلم بعهدم الخالف، ومها ال يعلم فيهه الخالف ال يعهد إ مهاعه  
 .(4)فيهأنه ال خالف 

ن اعيَّ  ،حاكمل  *ال رول: والقاعدة المت م عليها أن مسههههههههائ  الخالف إذا ااصهههههههه  ببعض أقوالها قعههههههههاء  
 وارا ع الخالف. ،القول به

 ن يحكي ابن  حزمل قوَله.هو ِمن َأَ  ِ  مَ  أبي ليلى : ابن  ، البن ايمية*نقد مرااب اإل ماع
لقر ن قد كثر فيها ا هههههههطراو الماس حتى قال بععههههههههم: مسهههههههألة الكالم *مجموع ال تاوك: ومسهههههههألة ا

 حيرت عقول األنام.
 ،اديثكما  اءت به األح  ،ن مسهألة الله بأ مائه وص ااه وكلمااه  ائز مشروعإ*الرد على البكري: 

 ي وارحممييا كالم الله اغ ر ل :فه  يقول مسهههلم ،باا ال المسهههلمين وأما دعاء صههه ااه وكلمااه فك رم 
مع و  هههههههههههههه  أ ،وأغثمي أو أعمي أو يها علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك

و أ أو يطلب من الصهه ة  لب مم عةل  ،أنه دعا ذلك من صهه ات الله وصهه ات غيره أو كافرل  من مسههلمل 
 أو غير ذلك. ا أو إغا ة  أو نصر   دفع معرة أو إعانة  

                                                        
 .(67) أحكام المظر(4)
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وقد أ مع على ذلك  ...ال يور  وأن ما اركه صههههدقة  لر ههههول: أنه*ال صههههول في اختصههههار  ههههيرة ا
 فإن  هلهم قد  ارت به الركبان.  رافات الشيعة والرافعةأه  الح  والعقد وال الت ات إلى خ  

 *طبقات الشافعية الكبرك: قال أبو إ حال الشيرازي:
 لبست  وو الر ا والماس قد رقدوا
 وقمت أشكو إلى موالي ما أ د  

 اي في ك  نائبةل دَّ يا ع  وقلت 
 ن عليه لكشذ العر أعتمد  ومَ 

 ا أنت اعلمهاأشكو إليك أمور  
 د  لَ وال  َ  مالي على حملها صبرم 

 وقد مددت يدي بالعر مبتهال  
 إليه يد   دتف إليك يا خير من م  

 فال اردنها يا رو خائبة  
 د  رِ فبحر  ودي يروي ك  من يَ 

رشههاد  ية الباعثة على الدعاء، متخللة بين أحكام الصههيام، إ*ا سههير ابن كثير: وفي ذكره اعالى هذه ا
 .إلى اال تهاد في الدعاء عمد إكمال الِعد ة، ب  وعمَد ك   فطرل 

البن العربي: }إن الههذين ك روا ومههااوا وهم ك ههار أولعههك عليهم لعمههة اللههه والمالئكههة  ،*أحكههام القر ن
د الموافاة عمحاله ألن   المعين ال يجوز لعمه والماس أ معين{ قال لي كثير من أشههههياخي: إن الكافر

علم، وقد شرط الله اعالى في هذه ا ية في إطالل اللعمة الموافاة على الك ر، وقد روي عن المبي ال ا  
  عن عائشههههههههة: دخ  على المبي  بأعيانهم من الك ار. وفي صههههههههحيح مسههههههههلمل  لعن أقوامل  ر الن

ان ذلك لعلمه بمآلهما. والصههحيح عمدي  واز لعمه لظاهر وإنما ك ،فأغعهباه فلعمهما فكلماه بشهيءل 
ال فأما العاصههههههههههي المعين، ف... اا فيجوز إ ماع  وأما لعن العاصههههههههههي مطلق   ...حاله، كجواز قتاله وقتله

ا لعلمههاء خالفهه  وقههد ذكر بعض ا :: بقولهههالقر ن ا. واعقبههه القرطبي في الجههامع ألحكههاميجوز لعمههه اا ههاقهه  
 في لعن العاصي المعين.
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، وليس ذلهههك بوا هههبل  ه،ال خالف فيههه ،من غير اعيينل  *الجهههامع ألحكهههام القر ن: لعن الك هههار  ملهههة  
 ولكمه مباح.
م فيه  واز لعن العاصهههي المسهههل: قال المهلب)لعمتها المالئكة حتى اصهههبح( : قوله *فتح الباري: 

 :قلت ،الهدايةه بالتوبة و فإذا واقعه فإنما يدعى ل ،لعال يواقع ال عه   إذا كهان على و هه اإلرههاو عليهه
ره وقد اراعههى بعض مشههايخما ما ذك ،أخرك ب  من أدلةل  ،ا من هذا الحديثليس هذا التقييد مسههت اد  

ن ممع والحم أن م ،وفيه نظر ،المهلب من اال ههتدالل بهذا الحديث على  واز لعن العاصههي المعين
بهه   ،دعى بههه على المسههههههههههههههلميليم أن يهه   وهو اإلبعههاد من الرحمههة وهههذا ال ،اللعن أراد بههه معمههاه اللروي

 ،ب ِ مطلم السَّ  وهو ،والذي أ ازه أراد به معماه العرفي ،يطلب له الهداية والتوبة والر وع عن المعصية
ال أن وأما حديث الباو فليس فيه إ ،وال يخ ي أن محلهه إذا كهان بحيث يرادع العاصههههههههههههههي به ويمز ر

 ى اإلطالل.وال يلزم ممه  وازه عل ،المالئكة ا ع  ذلك
 واز لعن العاصي المعين وقد ذكر المووي أن ظواهر فيه لعمته(  )أيما مؤمنل  :قوله *طرح التثريب: 

 .9/343وانظر ممحة العالم األحاديث ادل على  وازه وإن كان المشهور في المذهب خالفه. 
ع أشهههههههد من الر ههههههيمن شههههههه قة األو، فشهههههه قتها على  *التحرير والتموير: شهههههه قة األم على االبن أشههههههدُّ 

شهههه قتها على غيره. وك   ذلك يدل بداللة األوفلى على ذهول غيرها من المسههههاء والر ال. وقد حصهههه  
  ع اللوازمح بجميمن هذه الكماية داللة على  ميع لوازم شههههههد ة الهول وليس يلزم في الكماية أن يصههههههرَّ 

 ألن داللة الكماية عقلي ة وليست ل ظية.
 *رو ة العقالء:

 . . . أردت فإن الله يقعي ويقدرالرحمن في ك  حا ةل اوك  على 
 ه وما للعبد ما يتخيرصبف ا بعبده. . . ي  د ذو العرش أمر  رِ متى ما ي  
 هلك اإلنسان من و ه أممه. . . ويمجو بإذن الله من حيث يحذروقد يَ 

عليه، فلم  ئم غال  *فتاوك الشهبكة اإل هالمية: الظاهر  أن من نسههب القول بطهارة القيء إلى ابن حزمل 
 .هارة القيء، ب  رأيما له عكس ذلكا له صرح فيه بطنص   -حسب اطالعما -نر

مة باع،  م أمة اإل ابة،  م أأمة االا   :أخ  من ا خر أحدها ،*فتح الباري: أ مته على  ال ة أقسههههههههههههههامل 
 ث إليهم.بعالدعوة، فاألولى أه  العم  الصالح، والثانية مطلم المسلمين، والثالثة من عداهم ممن 
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ل ، ، والصههههههههههههههبي إذا باكهالحائض إذا طهرت نهار    ،*من أبيح لهه ال طر أول المههار،  م زال عهذره أ مهاءه
و وو اإلمسهههههههاي   َ ل  ع  والكافر إذا أ هههههههلم، والمريض إذا برأ، والمسهههههههافر إذا أقام، والمجمون إذا أفال. 

 لم وبحرمة الزمان، وبأن َمن قد زالت بزوال  هههههههههههببها وهو الع ذر، -وهي الِ طر -عليهم بأن الرخصهههههههههههة
لزمهه اإلايهان بمها يقهدر عليهه ممه. وبما روك  ههههههههههههههلمة بن األكوع   يتمكن من اإلايهان بجميع المهأمور

بقية يومه، ومن لم من أ هههههههههلم: أن أَذِ ن في الماس أن من كان أك  فليصهههههههههم  ر ال   قال: أمر المبي 
إلفطار ا احتجوا باا اقهم في الذي يموي افإن اليوم يوم عاشههههوراء. مت م عليه. كم يكن أك  فليصههههم 

من رمعههان وهو عمده  خر يوم من شههعبان  م يصههح عمده في ذلك اليوم أنه رمعههان ولم  في أول يومل 
له ال طر  أن المسهههههههافر :وال رل بيمهما ،ليس هذا بالزمل  :قال أبو عمر ،يأك  أنه يتم صهههههههومه ويقعهههههههيه

ولم  ،عمه الوا ب عليه إذا علمه لزوال  هله بذلك والحا ر الجاه  بدخول الشهر ليس  هله برافعل 
 يكن ما فعله كما كان للمسافر فع  ما فعله من فطره.

بن مسههههعود اوقال  .أنه قدم من  ههه ره في رمعهههان فو د امرأاه قد طهرت فأصهههابها وعن  ابر بن زيدل 
 .(4)من أك  أول المهار فليأك   خره

الله، وقد ، وهو الك ر بى واحدل الك ر قد يطلقان بمعم  : الشههههري و ، البن قا ههههم*حاشهههية كتاو التوحيد
خ  الشههري بقصههد األو ان وغيرها من المخلوقات مع االعتراف بالله، فيكون الك ر ل بيمهما، في  ي رَّ 

 أعم.
من و  (ال ا ههتطعت...): ذكر نماذي من شههؤم رد السههمة ومخال تها: مث : (3/4488)*فتح الحميد 

ر المسههههههههتهز  فعث ( محتهاأإن المالئكة اعههههههههع )الريح على  ب  طي،  و د يده في دبره، ومن ألقته
 كهان يأاي امرااه وهي حائض فحاض حتىومن  فهدقهت عمقهه،  {ومها كمها لهه مقرنين}عري ممهها،  عثرة  
 فانقطع عمه الحيض ذكره ابن الجوزي. ،ااو

يه ما يعجز فقال: ما ف كثير ال عههههه ،  كما نتذاكر إعجاز القر ن، وكان  َم شهههههيام  *لوامع األنوار البهية:
ما يعمله ب ، ومعه صههههحي ة ومحبرة، ووعد أنه يبادئهم بعد  ال ة أيامل ال عههههالء عمه،  م اراقى إلى غرفةل 

 ت يده ا، وقد  ا يابسهههه  فو ده مسههههتمد   صههههعد واحدم  ،مما يعههههاهي القر ن فلما انقعههههت األيام الثال ة
 على القلم.

                                                        

 .(307/ 3(اال تذكار )4)
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كم وس المسههههاء والصههههبيان ال امقاد إلى أ ههههباو اللذة *رو ههههة المحبين: ولما كانت الم وس العههههعي ة  
بحيث لو فطمت عمه ك  ال طام طلبت ما هو  ،ا من لذة اللهو واللعبالعظمى إال بهإعطهائهها شههههههههههههههيعه  

 كما دخ  عمر بن الخطاو على المبي  ،ر خ  لها من ذلك فيما لم يرخ  فيه لريرها  شههر لها ممه
  هذا ر   ال يحب الباط . فأخبر أن  :وقال ،هيعهههههههههههربن بالدف فأ هههههههههههكتهن لدخول وعمده  وارل

ما يتراب لهن عليه من المصههههلحة الرا حة ويتركن به م سههههدة أر ح من ذلك باط  ولم يممعهن ممه لِ 
هم من ذلك من فتمكيم ،ا فيحصه  لهم من التألم بتركه م سدة هي أعظم من م سداهوأيعه   ،م سهداه

ن ك  وم ،من اللعب بالعص ور بحعراه أبا عميرل   ن المبيكما مك    ،باو الرحمة والشه قة واإلحسان
ن ومك   ،ن عائشههة من المظر إلى الحبشههة وهم يلعبون في المسههجدومك   ،الجاريتين من الرماء بحعههراه

فأين هذا من ااخاذ الشهههههيوخ المشهههههار إليهم  ،ونظائر ذلك ،الك المرأة أن اعهههههرو على رأ هههههه بالدف
 لما كان عمرو  التو ع بما ال ريب في احريمه...فيه غاية  ا مع التو عا وطريق  المقتدك بهم ذلك ديم  

   ا بما س مأمور  ولي ،تألذ به غيرهتألذ بما ي  ممن ال يحب هذا الباط  وال  ههماعه وال يحتاي أن ي
المسهههههههههبة  بكان إعرا هههههههههه عمه كماال     من التأليذ على اإليمان به وطاعته بك  طريمل  مر به المبي أ  

 م .أك وحال المبي  ،إليه
 ،بهومن خالطه أح ،فمن ر ه هابه ،بحسههههههههههب إيمانه وحالوة   ى مهابة  عطَ *رو ههههههههههة المحبين: المؤمن ي  
فإنك ارك الر   الصههههالح المحسههههن ذا األخالل الجميلة من أحلى الماس   وهذا أمر مشهههههود بالعيان

 امور الو هفإنها   ا من صههههههههالة اللي زل حظ  وال  هههههههيما إذا ر   ،وإن كان أ هههههههود أو غير  مي ل  ،صهههههههورة  
سههههن الو ه إنها اح :فقالت :فقي  لها في ذلك ،واحسههههمه، وقد كان بعض المسههههاء اكثر صههههالة اللي 

ومما يدل على أن الجمال الباطن أحسهههههههههن من الظاهر أن القلوو ال  ،وأنا أحب أن يحسهههههههههن و هي
 ام ك عن اعظيم صاحبه ومحبته والمي  إليه.
كما اري   ،(4)ا ممها عو ههههه الله خير  أن من اري لله شههههيع   :*رو ههههة المحبين: عموان هذا الباو وقاعداه

أ ممها  ههههه الله أن مكمه في األرض يتبو فعوَّ   واختار السههههجن على ال احشههههة ،يو ههههذ امرأة العزيز لله
هذا  :ا قالفلما دخ  به ،فتزو ها ،في الوصههه  الحالل راغبة    ههائلة   وأاته المرأة صهههاغرة   ،حيث يشههاء

أم  كيذ  زاه الله  هبحانه واعالى على  يم السجن أن مكمه في األرض فت ،خير مما كمت اريدين
                                                        

 :( قال محققو المسمدلك ممهلك الله به ما هو خير ا لله إال بد  إنك لن ادع شيع  ) قال: ( أن المبي 23091مسمد )في ال(4)
 .إ ماده صحيح



 (68)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

عالى في وهذه  هههههههههمته ا ،وأقرت المرأة والمسهههههههههوة ببراءاه ،وأذل له العزيز امرأاه ،يمزل ممها حيث يشهههههههههاء
ولما عقر  هههههليمان الخي  التي شهههههرلته عن صهههههالة العصهههههر حتى  ،ا إلى يوم القيامةا وحديث  عباده قديم  

 ولما اري المها رون ديارهم لله ، هههههههخر الله له الريح يسهههههههير على متمها حيث أراد  غابت الشهههههههمس
ض كهم شهههههههههههرل األر أعا ههههههههههههم الله أن فتح عليهم الدنيا وملَّ   إليهم وأوطانهم التي هي أحب شهههههههههههيءل 

 :قال الله اعالى ، ااه الله مثله حالال   ،ولو ااقى الله السههارل واري  ههرقة المال المعصههوم لله ،وغربها
 .{ويرزقه من حيث ال يحتسب *اومن يتم الله يجع  له مخر   }

ردت لمسألة وقد أف .ا مستقال     مصهمهَّ  )الخ لذ في األقراء( *اهذيب السهمن: وقد أفردت لهذه المسهألة
 ا.ا م رد  ه  احيض أم ال مصم    ،الحام 

  عيد بن المسيب و عيد بن  بير. :*فتح الباري: السعيدين
مهالهك رحمهه الله في و وو اإل ابة أن ال يكون هماي زحام وال إغالل باو.  طرح التثريهب: واعتبر*

 وقد  بم اعتبار أن ال يكون هماي من يتأذك به فإن الزحام مما يتأذك به.
  كصههههههههههههههحة الرسهههههههههههههه  ،يزول بهانقطاع الدم :األول ،*فتح البهاري: األحكهام المرابهة على الحيض نوعهان

لبث كصحة الصالة والطواف و واز ال  ،ال يزول إال بالرس  :والثاني ،والصوم واراب الصالة في الذمة
 ؟فه  يكون الطالل من الموع األول أو من الثاني ،في المسجد

هور ظ  *الجواو الصههههههحيح: ومن أعظم أ ههههههباو ظهور اإليمان والدين وبيان حقيقة أنباء المر ههههههلين
 أقام الله ،رض بالشهههههههههبهاتالمعار هههههههههين لهم من أه  اإلفك المبين... وذلك أن الحم إذا   حد وعو 

 اعالى له مما يحم به الحم ويبط  به الباط  من ا يات البيمات.
اطلع فيه  فليمِو في ك  يومل  ،ويتشههههههههههههههبه باألخيار ،: ومن أحهب أن يلحم بدر ة األبرارقهال ابن ايميهة*

ما  الله في أخذ ما ح  واري وليطعِ  ،الشههههههههمس ن ع الخلم فيما يسههههههههر الله من مصههههههههالحهم على يديه
فإن طلب الحالل والم قة على العيال باو عظيم ال يعدله   وليتورع عن الشههههههبهات ما ا ههههههتطاع ،حرم

 .(4)شيء من أعمال البر

                                                        
 (.607اإليمان األو ئ )  (4)
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*إشههكال و وابه. د. علي الصههياح: وبحمل فإن  شههرح القرطبي واعليقه على صههحيح مسههلم ي ول شههرح 
التي  -ب شههههروح األحاديثرلطاي من أن س كتشههههرح  ههههمن ابن ما ه لمو  .المووي في موا ههههع كثيرةل 

 ن أ وأ الطبعات التي مر تف على  م -نزار الباز -غير أنَّ هذه الطبعة -أطلعت  عليها
 هههد قول من زعم أن اللمس  ،*صهههحيح ابن خزيمة: باو ذكر الدلي  على أن اللمس قد يكون باليد

: واليد زناؤها  هبال ري في ال ري. و ههههال بسههههمده عن أبي هريرة عن ر ههههول الل ال يكون إال بجماعل 
 اللمس.

وال يجب  ،: يجب التعدي  في عطية األقارو على حسههههههههههههب مواريثهم(4/143) *إيعههههههههههههاح الدالئ 
أن الوقذ ليس في معمى التمليك بدلي  أنه ال يملك التصههههههههههرف في  :ذلك في الوقذ عليهم، وال رل  

 .يكون على ال ريعة :فإنها امليك، فلهذا قلما  ، بخالف الهبةرقبته بمق ل 
ة  أخوة ا دمي -والله أعلم -ة هما)إذا قاا  أحدكم أخاه فال يلطمن الو ه( األخو  : قوله *الم هم: 

 فإنَّ الماس كلهم بمو  دم.
 ،هاغير   :)ال اسهههههههههههأل المرأة طالل أختها( المراد بأختها: قوله فتح الباري: قال المووي معمى وفي 

كن ن لم اإو  ،ويلحم بذلك الكافرة في الحكم ، ههههواء كانت أختها من المسههههب أو الر هههههاع أو الدين
 .أو أنها أختها في الجمس ا دمي ،إما ألن المراد الرالب ،ا في الدينأخت  
ال ميسههان: القول بأن اليهود والمصههارك إخوان لما ألنهم أه  دين  ههماوي غير صههحيح، فال   ههعودد. 

اعالى: قوله ك  ،المؤممين بالله ور هههههههههولهأخوة بين المسههههههههلم والكافر في الدين بحال، وإنما األخوة بين 
}إنما المؤممون إخوة{ وما  اء في القر ن من ذكر أ خوة الك ار لر هههلهم كقوله: }وإلى  مود أخاهم 

{، فهي أخوة في الجمس واأله ، كما يقال: األخوة اإلنسههههههههههههههانية. المحرر الو يز: والعرو اصههههههههههههههالح  
يههة، بهه  اعمي كهه  من يمتمي إلى العرو أو يخههالطهم اقول: يهها أخهها العرو، وال يعمي هههذا األخوة الههديم

ال وقههه ،أخوة القرابهههة :ة همهههاواألخوَّ  ،فهو عطذ على نوحل  {إلى  مود أخهههاهم}و وإن لم يكن ممهم. 
عث إليهم وهم قوم عرو وهود وصههالح ا ب  مي أخاهم  لمَّ و هه   ،ة ا دميةيحتم  أن اكون أخوَّ  :الز اي
 عربيان.

يمار عن عطاء بن دو ال بسمده، كره إمامته. ن يَ ر عن إمامة المرء مَ *صهحيح ابن خزيمة: باو الز 
 ال ة ال اقب  ممهم صههههههههههالة وال اصههههههههههعد إلى السههههههههههماء وال اجاوز )قال:  أن ر ههههههههههول الله  ،الهذلي
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 دعاها زو ها من وامرأةم  ،ولم يؤمر ور   صههههههههلى على  مازةل  ،ا وهم له كارهونقوم   أمَّ  ر  م  :رؤو هههههههههم
عن أنس بن مالك يرفعه: يعمي مث  هذا. قال أبو بكر: أمليت الجزء األول وهو و ( الليه  فهأبهت عليهه

خري ا كمت أ  مولوال هذا لَ  ،يعمي بمثله ،بهقِ ألن حديث أنس الذي بعده حد ماه عيسى في عَ   مر ه 
 الخبر المر   في هذا الكتاو. قال األعظمي: إ ماده حسن. وقال األلباني:  مده  يد.

 في اللرة العربية أربعة أنواع: (ىحت)*اعجي  المدك: 
حرف عطذ. ا يد اشهههههريك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم. نحو: وصههههه  الحجاي مزدل ة حتى -أ

 المشاة.
حرف  ر، يجر اال ههههههههههههههم الصههههههههههههههريح، وهو يهدل على االنتههاء بممزلهة )إلى( نحو: انتظراك حتى -و

 غروو الشمس.
: )ما يصيب  ة ال مح  لها. كما في قوله حرف ابتداء. وادخ  على الجملة. واكون مستأن -ي

 و المسههلم من نصههب وال وصههب وال هم وال حزن وال أذك وال غم حتى الشههوكة( فهههههههههههههههه )حتى( ابتدائية
 .)الشوكة( مبتدأ )يشاكها( خبر على أحد األو ه

 وما دخلت عليه. حرف  ر يجر المصدر المؤول من )أن( المعمرة و وب ا -د
طن ب تح الباء وكسههههر الالم وياء  خر الحروف، ب -ألنسههههاو العرو: بمو بَِلي*نهاية األرو في معرفة ا
 من قعاعة من القحطانية.

َ  له وال َفصههههههه  له: إن  األصههههههه  الحسهههههههب،  *معجم مقاييس اللرة: قال الِكسهههههههائي  في قولهم: ال أصهههههههف
 والَ صف  اللسان.

ن: ذا، ولكن بمعمى الكذو، يقولو إلى زمانما ه اقال عبد السهههههههههههههالم هارون: ال يزال هذا التعبير معروف  
ال و يعبر به عن  ههههههعة المسههههههب فيقال: فالن ال أصهههههه  له  اهذا الكالم ال أصهههههه  له وال فصهههههه ، وأحيان  

 .فص 
*أ ههههههههههههواء البيان: من أر ى  يات القر ن العظيم قوله اعالى: } م أور ما الكتاو الذين اصههههههههههههط يما من 

ير. بالخيرات بإذن الله ذلك هو ال عهههه  الكب عبادنا فممهم ظالم لم سههههه وممهم مقتصههههد وممهم  ههههابم
 مات عدن يدخلونها يحلون فيها من أ هههاور من ذهب ولؤلؤا ولبا ههههم فيها حرير. وقالوا الحمد لله 
الذي أذهب عما الحزن إن ربما لر ور شكور. الذي أحلما دار المقامة من فعله ال يمسما فيها نصب 
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ههذه ا يهة الكريمهة أن إيرا  ههذه األمة لهذا الكتاو، وال يمسههههههههههههههمها فيهها لروو{ فقهد بين اعهالى في 
دلي  على أن الله اصهط اها في قوله: } م أور ما الكتاو الذين اصههط يما من عبادنا{ وبين أنهم  ال ة 
 :أقسهههههههههام: األول: الظالم لم سهههههههههه وهو الذي يطيع الله، ولكمه يعصهههههههههيه أيعههههههههها فهو الذي قال الله فيه

ا عسهههههى الله أن يتوو عليهم{ والثاني: المقتصهههههد وهو الذي يطيع }خلطوا عمال صهههههالحا و خر  هههههيع
الله، وال يعصهيه، ولكمه ال يتقرو بالمواف  من الطاعات. والثالث: السابم بالخيرات: وهو الذي يأاي 
بهالوا بهات ويجتمهب المحرمهات ويتقرو إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير وا بة، وهذا على 

ير الظالم لم سهههه، والمقتصهههد والسهههابم،  م إنه اعالى بين أن إيرا هم الكتاو هو أصهههح األقوال في ا سههه
مات وهو ال يخلذ الميعاد في قوله: }  ،ه عليهم،  م وعد الجميع بجمات عدنل ال عهههههههههه  الكبير ممَّ 

عدن يدخلونها{ إلى قوله: }وال يمسههههما فيها لروو{ والواو في يدخلونها شههههاملة للظالم، والمقتصههههد 
على التحقيم. ولهذا قهال بعض أهه  العلم: حم لههذه الواو أن اكتب بماء العيمين، فوعده والسههههههههههههههابم 

الصهههههههادل بجمات عدن لجميع أقسههههههههام هذه األمة، وأولهم الظالم لم سههههههههه يدل على أن هذه ا ية من 
د خاري عن األقسهههههام الثال ة، فالوعد الصهههههادل بالجمة حت القر ن، ولم يبم من المسهههههلمين أأر ى  يا
}والذين ك روا لهم نار  همم ال  :ية شهههههههههههام  لجميع المسهههههههههههلمين ولذا قال بعدها متصهههههههههههال بهافي ا 

يقعههههههههههههههى عليهم فيمواوا وال يخ ذ عمهم من عهههذابهههها كهههذلهههك نجزي كههه  ك ور{ إلى قولهههه: }فمههها 
للظالمين من نصههههههير{. واختلذ أه  العلم في  ههههههبب اقديم الظالم في الوعد بالجمة على المقتصههههههد 

ئ. حبر السهههههابم بالخيرات لعال يعجب بعمله فيععههههههم: قدم الظالم لعال يقمئ، وأخ  والسهههههابم، فقال ب
ممهم  ألن الذين لم اقع  ألن أكثر أه  الجمة الظالمون ألن سهههههم  وقال بععهههههم: قدم الظالم لم سههههه

 معصية أق  من غيرهم. كما قال اعالى: }إال الذين  مموا وعملوا الصالحات وقلي  ما هم{.
 لعم )ع(. عيَّة حرية ورل  *ال روع: واب

شهههههي، ولو من غير قرشهههههية قر  فولد قرشهههههي ل  ،ا*كشهههههذ المخدرات: ويتبع الولد أباه في المسهههههب إ ماع  
وإن كان من  ،حر   ا. ويتبع أمه في الحرية والملك، فولد حرةل وولد قرشهههههههية من غير قرشهههههههي ليس قرشهههههههي  

الههدين  ا، ويتبع فيأو غرور فيكون حر   رطل إال مع شهههههههههههههه ،لمههالههك أمههه رقيمم  ن حر ل ولو مِ  ، وولههد أمههةل رقيمل 
أو  ،مجو ههههههية   رة  ح ا، وإن ازوي كتابيم فما الد ممه يكون مسههههههلم   كتابية    حرة   خيرهما، فلو ازوي مسههههههلمم 

ان ا، لكن ال اح  ذبيحته، وال لمسههههههههلم نكاحه لو كفما الد ممه يكون كتابي   ،مجو هههههههيةل  اسهههههههرَّك بأمةل 
لتبعيته   فالبر  نجس محرم األك  ،لمكاح والذكاة واألك  أخبثهمام اأنثى. ويتبع في المجا هههة واحري
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دون أطيبهمهها الههذي هو ال رس الطههاهر  ،ألخبههث أبويههه وهو الحمههار الههذي هو المجس المحرم األكهه 
 المباح األك .

بد أن يقول  الف ،ك  من   ر الدنيا من أه  العلم وا هههتحبها  :ال وائد: فائدة  ليلةم قال ابن القيم في *
ما اأاي على  ان أحكام الرو  ههههبحانه كثير  خبره وإلزامه  أل يف ،فتواه وحكمه يلى الله غير الحم فع

هم إال فإنهم ال اتم لهم أغرا   وال  هيما أه  الريا هة والذين يتبعون الشبهات ،خالف أغراض الماس
لم يتم لهما  ،اتلشههههههههو ن للريا هههههههة متبعين لفإذا كان العالم والحاكم محبيَ  ،ابمخال ة الحم ودفعه كثير  

 فتت م الشهههههههبهة والشههههههههوة ويثور ،وال  هههههههيما إذا قامت له شهههههههبهة ،ذلك إال بدفع ما يعهههههههاده من الحم
أقدم   ا ال خ اء به وال شبهة فيهوإن كان الحم ظاهر   ،فيخ ى الصهواو ويمطمس و ه الحم ،الهوك

عدهم خلذ : }فخلذ من بوفى هؤالء وأشههباههم قال اعالى ،لي مخري بالتوبة :وقال ،على مخال ته
 وا الكتاو يأخذون عرض أ ههههههاعوا الصههههههالة واابعوا الشهههههههوات{ وقال: }فخلذ من بعدهم خلذ ور 

ويقولون  هههههههههير ر لما وإن يأايهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثال الكتاو أن ال  ىهذا األدن
بر  ههبحانه قون أفال اعقلون{ فأخيقولوا على الله إال الحم ودر ههوا ما فيه والدار ا خرة خير للذين يت

 خر  ضم رَ رض لهم عوإن ع   ، هههههير ر لما :وقالوا ،مع علمهم بتحريمه عليهم ىض األدنخذوا العرَ أأنهم 
 :يقولونف ،وذلك هو الحام  لهم على أن يقولوا على الله غير الحم ،فهم مصرون على ذلك ،أخذوه

ال يعلمون أن ذلك  أو ،حكمه خالف ذلكوهم يعلمون أن ديمه وشههرعه و  ،هذا حكمه وشههرعه وديمه
 طالنه.يقولون عليه ما يعلمون ب واارة   ،يقولون على الله ماال يعلمون فتارة   ،ديمه وشرعه وحكمه

)ال اقوم الساعة حتى يتقارو الزمان( ومن : قوله *ال واكه الشههية في الخطب الممبرية للسعدي: 
و ههائ  التي قربت المواصههالت بين البلدان والسههكان،  ههرورة اقارو الزمان اقارو المكان، وذلك بال

ِهمف َحتَّى يَهتَهبَهيََّن َله مف أَنَّه  الفَحمُّ{. و  فَاِل َوِفي أَنهف  سهههههههههِ م رِيِهمف  يَااَِما ِفي ا ف في الرياض ال ققال اعالى: } هههههههههَ
 .يثرة: فلما ام للبشر ما ام لهم من هذا التقارو الباهر لم يشك أحد أن هذا مراد الحد الما
ر ا من أو  ه  ههههد الذرائع،  م قال: ولمقتصهههههواسههههعين و ه   اسههههعة   إعالم الموقعين فيابن القيم ذكر *

 بأنه ا اؤال    على هذا العدد من األمثلة الموافم أل هههههماء الله الحسهههههمى التي من أحصهههههاها دخ  الجمة
يكون قد ا تمع له  إذ قد  دخ  الجمة  وعم  بها ،ينوعلم أنها من الد ِ  ،من أحصههههههههههههى هذه الو وه

وباو  هههد الذرائع أحد .. معرفة أ هههماء الرو اعالى ومعرفة أحكامه، وللِه وراء ذلك أ هههماء وأحكام.
ى و ههههههههههههههيلة إل :والثاني ،مقصههههههههههههههود لم سههههههههههههههه :أحدهما ،واألمر نوعان ي،فهإنه أمر ونه  أربهاع التكليذ
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 و يلة   ما يكون :والثاني ،ما يكون الممهي عمه م سدة في ن سه :أحدهما ،والمهي نوعان ،المقصود
 فصار  د الذرائع الم عية إلى الحرام أحد أرباع الدين. ،إلى الم سدة

*طريم الهجراين: وأما السههههههابقون المقربون فمسهههههههتر ر الله الذي ال إله إال هو أوال  من وصهههههههذ حالهم 
 ،العلم بهاو ولكن محبة القوم احم  على اعرف ممزلتهم  ،ب  ما شممما له رائحة ،وعدم االاصاف به

 عن اللحال بهم. ممقطعة   وإن كانت الم وس متخل ة  
*اح ة المودود: وقد كان إ هههههههحال رحمه الله رأس أه  زمانه في العلم والحديث والت سهههههههير والسهههههههمة 

و الذي وه ،والجاللة واألمر بالمعروف والمهي عن الممكر وكسههههر الجهمية وأه  البدع ببالد خرا ههههان
 ،وقد كان له مقامات محمودة عمد السهههههلطان ،وعمه انتشهههههرت هماي ،اننشهههههر السهههههمة في بالد خرا ههههه

حتى قال محمد  ،ب ممه السلطان والحا رونحتى اعجَّ  ،ره الله فيها بأعدائه ويخزيهم على يديه ِ ظف ي  
 ،اطيخبر بذلك أحمد بن  ههعيد الربفأ   ،ا الحتاي إلى إ ههحاللو كان الثوري حي   :و ههيبن أ ههلم الطُّ 

ر بذلك خبفأ   ،كهان الثوري وابن عييمهة والحمهادان في الحيهاة الحتها وا إلى إ ههههههههههههههحال  واللهه لو :فقهال
ياء  ا الحتاي إلى إ هههحال في أشههههوالله لو كان الحسهههن البصهههري حي   :فقال ،ارمحمد بن يحيى الصههه َّ 

 به إن شاءن رده لمماق و همذكر هذا وأمثاله في كتاول  .وكان اإلمام أحمد يسهميه أمير المؤممين ،كثيرةل 
 الله اعالى.

ألنَّ   *فتح الرحيم الملك العالم: اإلحاطة على  ميع ا يات القر نية ليس من شههههههروط علم الت سههههههير
ا، إذا عرف العبد ممها مو هههههع   من خوا  ايسهههههير الله لمعاني كتابه أنَّه  عله أصهههههوال   ا وقواعد وأ هههههسههههه 

 . ى معرفة باقيهعرف نظيره ومشابهه ومقاربه في ك ِ  الموا ع، فمعرفة بععه يدعو إل

لم يكن و  ،*إعالم الموقعين: وقد كان إمام األئمة ابن خزيمة رحمه الله له أصهههههههههحاو يمتحلون مذهبه
طبقات  قال: ، كمها ذكر البيهقي في مهدخلهه عن يحيى بن محمد العمبريا مسههههههههههههههتقال  ا به  إمهامه  مقلهد  

 مة.مية أصحاو ابن خزيالمالكية والشافعية والحمبلية والراهوية والخزي :أصحاو الحديث خمسة
 فهو أول من عارض السهههمع ،عن الشهههيا أبي مرة *الصهههواعم المر هههلة: معار هههة الوحي بالعق  ميرا م 

 .لي ل عق ا أمره بالسجود  دم عارض أمره بقياسل فإن الله  بحانه لمَّ   مه عليهبالعق  وقدَّ 
ن الدالل إنما هو إلشهههار (: ليس من بيع الحا ههر للبادي بيع الدالل اليوم  أل4/62*ممح الجلي  )

السلعة فقئ، والعقد  عليها إنما هو لربها، وبيع الحا ر الممهي عمه هو: أن يتولى الحا ر العقد، أو 
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يقذ معه ليزيده في الثمن، ويعلمه أن السههلعة لم ابل   ممها، ونحو هذا، والدالل بالعكس لرغبته في 
 العقد كالجالس في الحانوت. والمراد بالسمسار في الحديث: من يتولى ...البيع

على من مهات ولهده أو قريهب من أقهاربه أن يمزله في اقدمه عليه في الموت  *إحيهاء علوم الهدين: حم  
  م عليه اأ ههه هفإنه ال يعظ ،فسهههبقه الولد إلى البلد الذي هو مسهههتقره ووطمه ممزلة ما لو كانا في  ههه رل 

اه السهههههبم إلى فإن معم  ، وهكذا الموتواأخرم  ال اقدمم وليس بيمهما إ ،روبه على الق   مم لعلمه أنه الحِ 
 ال  هههههيما وقد ورد في موت الولد من ، زعه وحزنه  َّ وإذا اعتقد هذا قَ  ،الوطن إلى أن يلحم المتأخر

 .ك به ك  مصاول الثواو ما يعزَّ 
ديث كله ح -أحاديث التسههههههمية عمد الو ههههههوء -خريج أحاديث الهداية: ويعارض ذلك*الدراية في ا

، وعن رم كوليس للتسههههههمية فيه ذِ  (إذا قمت فتو ههههههأ كما أمري الله)في قصههههههة المسههههههيء:  اعة بن رافعل رف
إنه لم ) :فلما فر  قال ،مت عليه فلم يرد عليَّ وهو يتو أ فسل   أايت المبي  :قال المها ر بن قم ذل 

ه قب  ذكر الل أنه امتمع من :وو هه الداللة ممه (يممعمي أن أرد عليهك إال أني كمهت على غير و ههههههههههههههوءل 
ي وفيها من التصهههههههريح بذلك ما ليس ف ؟وهي من ذكر الله ،فكيذ يو ب التسهههههههمية حيمعذل  ،الو هههههههوء
 الة المبي ووصهه ه لصهه ،في قصههة مبيته عمد خالته ميمونة وفي الباو حديث ابن عباسل  ...السههالم

 م  ورة  ل عمران.م خوااأنه قرأ أول ما انتبه من المو  :اوفيه أيع   ،ىباللي  وو وئه وليس فيه أنه  م  
 :الثمنو  ا للسهههلعة أو ما يحدده السهههلطان.*المو هههوعة ال قهية الكويتية: السهههعر: ما يحدده البائع  مم  

قيمة: ما ال ا للقيمة أم أزيد ممها أم أنق . ههههههههواء أكان مسههههههههاوي   ،ما يقع به الترا ههههههههي بين المتعاقدين
 مين.يساويه الشيء في اقويم المقو  

من المال  وبل  مبل  الر ال، والمقدار   ،مبل  فالنل   َ لَ بهَ  :يقال ،)المبل ( الممتهى المعجم الو ههههههههههيئ:*
 .(4))مو(

* ير أعالم المبالء: اختلذ المقاد في االحتجاي بمسخة الحسن، عن  مرة، وهي نحو من خمسين 
ه  أا، فقد  بت  ههماعه من  ههمرة، فذكر أنه  ههمع ممه حديث العقيقة. قال قائ : إنما أعرض حديث  

  المعين  النل فيه ل هقيُّ مما يقول فيه الحسهههههههن: عن فالن، وإن كان مما قد  بت ل   الصهههههههحيح عن كثيرل 

                                                        
 يعمي أنه ا تعمال مول د. )مو((4)
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ما تألن الحسهههههههههههههن معروف بالتدليس، ويدلس عن العهههههههههههههع اء، فيبقى في الم س من ذلك، فإنما وإن  بَّ 
 .والله أعلم ،مع فيه غالب المسخة التي عن  مرة ماعه من  مرة، يجوز أن يكون لم يس

هه ابن وو    ،: امبيه: هذا الحديث ا ههههههتدلوا به على أن المحرمية ليسههههههت بشههههههرطل (4)*التلخي  الحبير
وال  ازل بأن الخبر المحض ال يدل على  و  :بواعق ِ  ،ر إال بما هو حسهههههن عمد اللهالعربي بأنه ال يبشهههههِ  

يمر  ال اقوم السههههههههاعة حتى: )قال وصههههههههح أنه  ،عن اممي الموت  وقد صههههههههح نهيه ،على غيره
ب  فيه  ،وهذا ال يدل على  واز التممي الممهي عمه (يا ليتمي كمت مكانه :فيقول ،الر ه  بقبر الر  

 اإلخبار بوقوع ذلك. 
 : وهل ال اصح من  ال ة و  (إنك ال اخلذ الميعاد)*قال الشيا صالح العصيمي: زيادة الكشميهمي: 

 بن حجرالبههههاري الكمهههها في فتح   ،ويههههة  األول: أنههههه لم يكن من أههههه  العلم وال الح ههههاظ، بهههه  كههههان را
 أخر مشكلة. وله زياداتم  (4/484)

 فليسهههت في اليونيمية وال فرعها. انظر: إرشهههاد السهههاري ،رحة من نسههها البخاري الجيادالثاني: أنها مط  
 أنها في هامشها. :وفي ح ظي (2/8)

زيادة، فيه هذه ال كأحمد وابن المديمي ليسههههههههت  ،الثالث: أن الحديث معروف من رواية  بال الح  
 بري أو الكشميهمي، واألخير به أولى.رَ فالرلئ فيها إما أن يكون من البخاري أو ال ِ 

 ههههههههموا بذلك   دون من الشههههههههعراءالمولَّ  :وممه ،  من ك  شههههههههيءل *المعجم الو ههههههههيئ: )المولد( المحدَ 
 ،ابهمأدو بآدومن ولد عمد العرو ونشأ مع أوالدهم وا ،العربي غير المحض :ومن الر ال ،لحدو هم

مله والل   العربي الذي يسهههههههههتع ، م ارير في اال ههههههههتعمال ،كان عربي األصهههههههه   ك  ل  ل  :ومن الكالم
 الماس بعد عصر الرواية.

 :العلماء دين لكباروقول المولَّ  ،والعهههههههخم الممتلئ الجسهههههههم، والرزير العلم ،)ال طح ( السهههههههي  العظيم
 فطاح  على التشبيه )مو(.

                                                        
)اال تدالل بالدلي  في غير  (1/46) عبد الرحمن الشعالن في مجلة الجمعية ال قهية السعودية :للدكتور قيمل  (بوا طة بحثل 4)

 ما  يم له(.
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م ومن الشهههههههيء األ   ،فهو زع  وهي زعلة ،ر والوكاعهههههههوَّ  :من المرض أو الجوعو  ،ئشهههههههِ  نَ )زع ( زعال  
 وغعب )مو(.

 .ه )ي( ارا م )مو(ه وحياا   يرا   :)ار م( ل الن ذكر ار مته )مو( )التر مة( ار مة فالنل 
 .ما او ع فيه الدراهم ونحوها )مو( :و يب الثوو

، وال يرك أعمى إال وهو اأعمى بليههد   أن و ههد : قهه   ، للصهههههههههههههه ههديميههانميههان في نكههت الع  الهِ  تكهه*نَ 
ذكي: ممهم الترمذي الكبير الحاف ، والشههههههههاطبي المقري. وأبو العالء المعري. والسهههههههههيلي صههههههههاحب 

 وغيرهم على ما يمر بك فيما بعد.... يدة اللروي. وأبو البقاء العكبريالروض األنذ. وابن  ِ 
ما يراه، ونحن ب اع عليه، وال يعود متشههههعب  ره يجتمكف والسههههبب الذي أراه في ذلك، أن ذهن األعمى وفِ 

 ه.ر، فيقع على ما شرد من حافظتنسيه، أغمض عيميه وفك   انرك اإلنسان إذا أراد أن يتذكر شيع  
ا لكن هذا المخبر المعين قد *مجموع ال تاوك: والعلم بوقت الكسههههههوف والخسههههههوف وإن كان ممكم  

وقهد ال يكون. وخبر المجهول الهذي ال  ،خبره في وقهد يكون  قهة   ،ا بهذلهك وقهد ال يكونيكون عهالمه  
يو م بعلمه وصهههههههههههدقه وال يعرف كذبه موقوف. ولو أخبر مخبر بوقت الصهههههههههههالة وهو مجهول لم يقب  

 ومع هههذا فال يتراههب ،فال يكههادون يخطعون ،خبره، ولكن إذا اواطهأ خبر أههه  الحسههههههههههههههاو على ذلههك
 زى إال إذا شهههاهدنا ذلك وإذا  و  فإن صهههالة الكسهههوف والخسهههوف ال اصهههلَّ   على خبرهم علم شهههرعي

فموك أن يصههههلي الكسهههوف والخسههههوف عمد ذلك  ،اإلنسهههان صهههدل المخبر بذلك أو غلب على ظمه
فإن   ا من باو المسارعة إلى طاعة الله اعالى وعباداهكان هذا حث     وا هتعد ذلك الوقت لرؤية ذلك

 السمن.الصالة عمد الكسوف مت م عليها بين المسلمين وقد اواارت بها 
 سهههههههههههههههه فههإن ذلههك يور ههه مقههت ن  ن أن ع مهها للقلههب المظر في حم اللههه على العبههادمِ قههال ابن القيم: *

ه وي تح له باو الخعهههوع واالنكسهههار بين يدي رب ،ورؤية العم  جبصهههه من الع  ويخل ِ  ،واإلزراء عليها
 ،وال يعصههى طاعفإن من حقه أن ي    وأن المجاة ال احصهه  له إال بع و الله ورحمته ،واليأس من ن سههه

اليقين  لمَ ع شهههههكر فال يك ر، فمن نظر في هذا الحم الذي لربه عليه علمَ وأن ي   ،ذكر فال يمسهههههىوأن ي  
فهذا  ،كحي  على عمله هلوأنه إن أ   ،وأنهه ال يسههههههههههههههعه إال الع و والمر رة ،مها يمبريلهه ك أنهه غير مؤد ل 

اءهم كله م ر وعلَّ  ،وهذا الذي أيأ هههههههم من أن سهههههههم ،مح  نظر أه  المعرفة بالله اعالى وبم و هههههههم
له وال يمظرون في حقهم على ال ،بع و الله ورحمته. وإذا اأملت حال أكثر الماس و داهم بعههد ذلك
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ته والشههههول قلوبهم عن معرفته ومحب جبتف وح   ،ومن ههما انقطعوا عن الله ،ون في حم الله عليهميمظر 
 .(4)وهذا غاية  ه  اإلنسان بربه وبم سه ،إلى لقائه والتمعم بذكره

ام بوظي ة الصهههههههههههههبر فيوفقه للقي ،المواهب الربانية: ومن لطذ الله بعبده أن يبتليه ببعض المصهههههههههههههائب*
 ، ع  بأيووكما ف  ،شهههههههدد عليه االبتالء بذلكوقد ي   ،ال يدركها بعمله ةعالي اتل ه در ميل  في   ،فيها

ه. ولهذا ألمه وامشهههئ ن سههه وكشهههذ العهههر فيخذُّ  ،واأمي  الرحمة ،ويو د في قلبه حالوة روح الر اء
من لطذ الله بالمؤممين أن  ع  في قلوبهم احتسههههههههاو األ ر فخ ت مصههههههههائبهم وهان ما يلقون من 

ل مر هههااه. ومن لطذ الله بعبده المؤمن العهههعيذ أن يعافيه من أ هههباو االبتالء المشهههال في حصهههو 
ذ إيمانه وامق  إيقانه. كما أن من لط ه بالمؤمن القوي اهيعة أ ههباو االبتالء واالمتحان عههعِ التي ا  

ه وعافيته فسههههههههههههههبحهان اللطيذ في ابتالئ ،ويعيمهه عليهها ويحملهها عمهه ويزداد بهذلهك إيمهانهه ويعظم أ ره
 ائه وممعه.وعط

 وعمهههدي *أربعة مهلكهههههة للعبهههههههد، ، ، أنها و نحهههههن  م لي
 * مانية قام الو ود بها فه ، ، ، ارك من محي  للورك عن  مانية

  رور وحزن وا تماع وفرقة، ، ، وعسر ويسر  م  قم وعافية
 بهن انقعت أعمار أوالد  دم، ، ، فه  من رأك أحوالهم متساوية

 : واحتج في المرمي على احريم قت  غير مؤذل بالمهي عن قت  الكالو.*ال روع
نومه إذا قصههههد بهما التقوِ ي على الطاعة، قد يثاو اإلنسههههان على أكله و  *شههههجرة المعارف واألحوال:

وعلى بعض المزاح إذا قصههههههههههههههد بهه  بر الممزوح معهه، وعلى ذلك ي حم  مزاح األنبياء، فكم من راقدل 
رو إلى مقت ومالعبل  ومازحل  شههارول و  ر إلى الله بمقصهده في ذلك، وكم من  ك ل على فراشهه وهو  هائ

 يظنُّ أنه مقب  على الله اعالى وهو هاروم ممه، وعابدل  ونا هههههكل  و ههههها دل  الله بمقصههههده، وكم من راكعل 
عر وفسهههههاد  هههههريراه، فممهم من يشههههه ،و هههههائر إليه وهو راح  عمه، وذلك لسهههههوء مقصهههههده وخبِث طويَّته

هم يحسهههههههههبون و  ،لعظم  هالته وفرط غباواه  يترا هههههههههى عمه، وممهم من يخ ى عمه ذلك بذلك ولكمه

                                                        

 .(444/ 4(إغا ة الله ان )4)
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دك ه، فلن يعههههه  من اهتفالسهههههعيد ك  السهههههعد من  ع  الكتاو والسهههههمة دليلَ  ،اأنهم يحسهههههمون صهههههمع  
 بهما.

وأن  ،وحيدمشهد الت :أحدها ،ذا  رك على العبد مقدور يكرهه فله فيه  تة مشاهدل إ: ابن القيمقال *
وأنه  ،مشهد العدل :وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الثاني ،ره وشاءه وخلقهقد   يهو الذالله 
لرعبه  ةم هذا المقدور غالب يوأن رحمته ف ،مشهد الرحمة :فيه قعاؤه. الثالث عدلم  ،فيه حكمه ماضل 

ا. عههاه عبث  قك وال د  وأن حكمته  هبحانه اقتعههت ذلك لم يقدره  ه   ،وانتقامه. الرابع: مشههد الحكمة
وأن له  بحانه الحمد التام على ذلك من  ميع و وهه. السادس: مشهد  ،مشهد الحمد :الخامس
 ،هوعبدَ  هاجرك عليه أحكام  ههيده وأقعههيته بحكم كونه ملكَ  ،من ك  و هل  محضم  وأنه عبدم  ،العبودية
ذه األحكام ه فهو مح  لجريان ،فه احت أحكامه القدرية كما يصهههههههرفه احت أحكامه الديميةفيصهههههههر ِ 
 .(4)عليه

 ،ثوأعلم بالحدي ،*ال تاوك: وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسههههههههههائ  اإليمان والقدر أقوم من غيره
لكن قد خالئ من أقوال ال ال هههه ة والمعتزلة في مسهههههائ  الصههههه ات  ،ا له وألهله من غيرهوأكثر اعظيم  

في  م هؤالء في الل   وهؤالءفواف ،مها صههههههههههههههرفهه عن موافقة أه  الحديث في معاني مذهبهم في ذلك
 ال المعمى. وبمث  هذا صهههههههههههار يذمه من يذمه من ال قهاء والمتكلمين وعلماء الحديث بااباعه لظاهرل 

 وكما ن ى خرل العادات ونحوه من عبادات ،كما ن ى المعاني في األمر والمهي واالشههتقال  ،باطن له
عة بر واإل راف في ن ي المعاني ودعوك متابا إلى ما في كالمه من الوقيعة في األكامعموم   ،القلوو
و د في  وي ،وإن كان له من اإليمان والدين والعلوم الوا ههههههههههههههعة الكثيرة ما ال يدفعه إال مكابر ،الظواهر

كتبه من كثرة االطالع على األقوال والمعرفة باألحوال والتعظيم لدعائم اإل هههههالم ولجانب الر هههههالة ما 
التي يكون فيههها حههديههث يكون  ههانبههه فيههها ظههاهر التر يح ولههه من  فههالمسههههههههههههههألههة ،ال يجتمع مثلههه لريره

 التمييز بين الصحيح والععيذ والمعرفة بأقوال السلذ ما ال يكاد يقع مثله لريره من ال قهاء.
*ا داو الشههههههههرعية: وروك البخاري عن أبي هريرة أن ر ال كان يأك  أكال كثيرا فأ ههههههههلم فكان يأك  

والكههافر يههأكهه  في  ،ى واحههدل إن المؤمن يههأكهه  في مع  ) :فقههال ،بي فههذكرت ذلههك للم ،أكال قليال
 :وقي  ،المؤمن يقتصد في أكله :وقي  ،ولهذا احتج به ابن عمر ،ذلك على ظاهره :قي  ( بعة أمعاء

                                                        

 .(32ل وائد ) : (ا4)
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 :بعة أمعاء هههه لك  إنسههههانل  :فال يشههههاركه فيه الشههههيطان والكافر بالعكس. قال األطباء ،إنه يسههههمي الله
 ،حدهافالمؤمن القتصهههاده واسهههميته يك يه م ء أ ، م  ال ة غالظ ،تصهههلة بها رقال م  ال ة م ،المعدة

المراد  هههههبع  :وقي  ،وكافرل  من مؤمنل  المراد الجمس فال يلزم ذلك في ك  فردل  :وقي  ،والكافر بالعكس
ره وطول األم  والطمع و ههههوء الطبع والحسههههد والسههههمن. وقي  :صهههه اتل    ل هذا في ر  :الحر  والشههههَّ
ه الك ار  ومن أشههههههههههههب ،ألنه أشههههههههههههبه الك ار  وإنما قال ابن عمر ما قال ،ي  له على و ه التمثي بعيمه ق

 .وما يأكله هذا يسد خلة  ماعةل  ،مخالطته لرير حا ةل  رهتف ك  
ها  ما ههههههههههههههأما فيه من الحيوانات على اختالف ذا اأملت عجائب البحر و إالسههههههههههههههعادة: و  *م تاح دار

 ،يءا أمثال الجبال ال يقوم له شههحتى أن فيها حيوان   ،ها وألوانهاوأشههكالها ومقاديرها وممافعها ومعههار 
تحس بالمار إذا ف ،نها  زيرة فيمزل الركاو عليهاأظن في   ،رك ظهورههاوحتى أن فيهه من الحيوانهات مها ي  

حتى  ،من أصههماف حيوان البر إال وفي البحر أمثاله وما من صههمذل  .علم أنه حيوانفي   ،وقدت فتتحريأ
 .وفيه أ ماس ال يعهد لها نظير في البر أصال   ،ل رس والبعير وأصمافهااإلنسان وا

إال في  اأن من شههههأن المسههههاء إذا احد ن أن ال يكون حديثهن غالب   *فتح الباري: وفي حديث أم زرع
 فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلم بأمور المعاش.  وهذا بخالف الر ال ،الر ال

 ،فاء   : وقد اجع المعلمي هني: بكسهههر األلذ أو فتحها. قال محقق*األنسهههاو للسهههمعاني: األصهههبها
بباء  ،هانأ ههههههب: وذلك أن ا ههههههم البلدة بالعجمية  األصهههههه هاني :وفي المسههههههبة ،أصهههههه هان :فيقال للبلد

 كمظائرها.  فاء   واارة   ،خالصة   باء   و اارة  اعرَّ  فار يةل 
 م سه:ل يد العزيز الجر انالحسن علي بن عبأبو  يأنشدنا القا  *طبقات الشافعية الكبرك:

 يقولون لي فيك انقباض وإنما***رأوا ر ال عن موقذ الذل أحجما
 كرماأرك الماس من داناهم هان عمدهم***ومن أكرمته عزة الم س أ  

 ***وال ك  من القيت أر اه ممعمايزنيست  يوما ك  برل الح ل
 إ ره متمدما ياألمر لم أبت***أقلب ك  يإذا ما فاام يوإن
  لما يراه لم إن كان كلما***بدا طمع صيَّ أقض حم العل ولم

 إذا قي  هذا ممه  قلت قد أرك***ولكن ن س الحر احتم  الظما
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 ***ألخدم من القيت لكن ألخدمايولم أبتذل في خدمة العلم مهجت
 ا فااباع الجه  قد كان أحزماأأشقى به غر ا وأ ميه ذلة***إذ  

 الم وس لعظَّما يلو عظموه فالعلم صانوه صانهم***و ولو أن أه  
 ولكن أهانوه فهان ودنسوا***محياه باألطماع حتى اجهما

 .وما أعلى على هام الجوزاء مو عه لله هذا الشعر ما أبلره وأصمعه
لى صههههههحة بها ع القولَ  الشهههههافعي أحد الموا هههههع التي علم حديث االشهههههتراط في الحج*فتح الباري: 

 مع الكالم على الك األحاديث. م ردل  الحديث، وقد  معتها في كتاول 
اي عهذاو اللهه، فال اهدفعوا عهذاو الله بأيديكم، ولكن عليكم *قهال الحسههههههههههههههن البصههههههههههههههري: إن الحجهَّ 

 فإنه اعالى يقول: }ولقد أخذناهم بالعذاو فما ا تكانوا لربهم وما يتعرعون{.  باال تكانة والتعرع
سههههاي عن األك  يعمي به الجوع، وهو من * ههههلسههههلة األحاديث العههههعي ة: قال ابن القيم: واألزم: اإلم

أكبر األدوية في شههههههههه اء األمراض االمتالئية كلها بحيث أنه أفعههههههههه  في عال ها من المسهههههههههت رغات. 
ا، لم أذل في ا متتابع  أربعين يوم   4397 عت ن سهههههههي في أواخر  هههههههمةوبهذه المما هههههههبة أقول: لقد  وَّ 

ا للشهههههههههههههه اء من بعض األدواء، فعوفيت من طلب  ا قئ، ولم يدخ   وفي إال الماء  وذلك أ مهائهها طعهام  
هرة، عشر  موات دون فائدة ظا بععها دون بعض، وكمت قب  ذلك اداويت عمد بعض األطباء نحو

وقد خر ت من التجويع المذكور ب ائداين ملمو هتين: األولى: ا تطاعة اإلنسان احم  الجوع الك 
ية  ك: أن الجوع ي يد في ش اء األمراض االمتالئالمدة الطويلة خالفا لظن الكثيرين من الماس. واألخر 

كما قال ابن القيم، وقد ي يد في غيرها أيعههههههههههها كما  رو كثيرون، ولكمه ال ي يد في  ميع األمراض 
فول ك  ألحد األوربيين، و « التطبيب بالصهههوم»على اختالف األ سهههام خالفا لما يسهههت اد من كتاو 

 ذي علم عليم.
علم وفَّقمي الله وإياي أن الحا َة إلى  هههههههههؤال مثلي وكالِمه في أف مجموع ر هههههههههائ   هههههههههعد ابن عتيم:*

ى ق صهههور لالمباحث العلمية أعظم  شههاهدل على انقراض العلم وذهاو أهِله، وال يسههعمي إال الجواو   ع
 .علمي وقلة إدراكي وفهمي

 يفالرم ،ها وعم  ما يقدر علين كال ممهما نوك خير  ألأ رهما  ههههههههههههواء( ف: ) : قولهقال ابن القيم*
جهة وال يلزم من ه الاأل ر من هذ يفا ههههههههتويا ف ،وال قير العالم نواه ون ذه بلسههههههههانهبعمله،  نواه ون ذه
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له مزية على  ةفإن األ ر على العم  والمي  كي يته وا اصههيله  ي ر ا ههتواؤهما فأصهه  األ يا ههتوائهما ف
يب على وإن أ  -له مال يحج به ومن نوك الحج ولم يكن ،قارنها القول يالت ةاأل ر على مجرد الميه

له مزية عليه. وإذا أردت فهم هذا فتأم  قول المبى  ة واو من باشهههههر أعمال الحج مع الميفإن  -ذلك
: ال ريب شه( و )من  هأل الله الشههادة صهادقا من قلبه بلره الله ممازل الشههداء وإن مات على فرا

اوي زيد كي يته وصههههه ااه على ما حصههههه  لمالله من  واو الشههههههادة ا هههههبي   أن ما حصههههه  للمقتول في
  فإن ا ههههتويا في أصهههه ،أ ر وقرو :رانمفها هما أ .ل  ممزلة الشهههههيدوإن ب ،ذلك إذا مات على فراشههههه

ؤايه من وهو فعهههههههه  الله ي ،اا خاصهههههههه  ا وقرب  ا زائد  قام بها العام  اقتعههههههههى أ ر   يكن األعمال التل ،األ ر
لقاا  فما هذا ا :قالوا ،المار ي يهما فالقاا  والمقتول فيمان بس)إذا اوا ه المسهل :يشهاء وقد قال 
در ة وال يلزم ا ههههههههتواؤهما في ال ،دخول المار : إنه أراد قت  صههههههههاحبه( فا ههههههههتويا فيقال ؟بال المقتول

 ، يتبين لك المراد.حقها ونزلها ممازلها أل اظ ر ول الله  فأعئِ  ،ومقدار العذاو
يا ر ههههههول الله ذهب أه  الد ور  :وقالوا إلى ر ههههههول الله يو ههههههح هذا أن فقراء المها رين شههههههكوا 

يحجون بها ويعتمرون  ولهم فعهههههههههول أموالل  ،ويصهههههههههومون كما نصهههههههههوم ،باأل ور يصهههههههههلون كما نصهههههههههلي
وال  ،عدكمواسبقون به من ب ،ا ادركون به من  بقكمأفال أعلمكم شيع  ) :قال ،ويجاهدون ويتصهدقون

حون اسهههههههب) :قال ،بلى يا ر هههههههول الله :قالوا (صهههههههمعتمأفعههههههه  ممكم إال من صهههههههمع مث  ما  يكون أحدم 
 :فقالوا ، فر ع فقراء المها رين الى ر ههههول الله (ا و ال ين ال    واحمدون واكبرون دبر ك  صههههالةل 

من ذلك فعهههههههه  الله يؤايه ) : فقال ر ههههههههول الله ، ههههههههمع إخوانما أه  األموال بما فعلما ف علوا مثله
علهم نووا أن ا علوا مثهه  ف: ادار األ ر بمجرد الميههة لقههال لهممقهه يشهههههههههههههههاء( فلو كههانوا يلحقون بهم في

  يحصهههههههههتوالعتم والحج واالعتمار ب أعا هههههههههم عما فااهم من  واو الصههههههههدقة فلما ،فتمالوا مث  أ رهم
 ،زية اإلن الالذكر بقيت م ، فلما شههههههههاركوهم فيلوهم باإلن العههههههههَ ع لم أن األغمياء قد فَ  ،نظيره بالذكر

الصههههههوم  متياز لم يزل وأنهم قد  ههههههاوونا في الذكر كما  ههههههاوونا فيأن اال  هفشههههههكوا الى ر ههههههول الل
 هل فلو كان لهم  ههبي  إلى مسههاوااهم من ك  و  ،والصههالة فأخبرهم أن ذلك فعهه  الله يؤايه من يشههاء

 .(4)ههم عليوالقول لدل   بالمية

                                                        
 ( ط: عالم ال وائد.173)  عدة الصابرين(4)
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ونصهههههههذ  ،مت قهل ، ونصهههههههذ *ال توك الحموية: وقد قال الماس: أكثر ما ي سهههههههد الدنيا: نصهههههههذ متكلمل 
، هذا ي سههد األديان، وهذا ي سههد البلدان، وهذا ي سههد األبدان، وهذا ي سههد ، ونصههذ نحوي ل متطببل 
 اللسان.

*قال البخاري: باو رفع البصر إلى السماء }أفال يمظرون إلى اإلب  كيذ خلقت وإلى السماء كيذ 
ى ذه، فرفع رأ ههههههههههههههه إلأعو ِ  إذا مرض، فذهبت ذه بدعاءل وكهانهت إحهدانها اعو ِ  :رفعهت{ وقهالهت عهائشههههههههههههههة

ماء، عن أبي مو ى: قال: فرفع رأ ه إلى الس وفي صحيح مسلمل  «في الرفيم األعلى»السماء، وقال: 
 .«المجوم أممة للسماء»وكان كثير ا مما يرفع رأ ه إلى السماء، فقال: 

*: اختههاره ، و : الوظههاهر كالم  مههاعههةل  ...ذكره في الر ميههة ،رفع بصههههههههههههههره للههداعيويكره  قههال ابن م لحل
ا بيمما في كراهته، قال شههههههههيخما: وما )و م ش( قال: وذكر بعض أصههههههههحابما خالف    شههههههههيخما  ل عله
أنه كان إذا خري من بيته رفع نظره إلى السههماء ودعا   ا ههتحبه. كذا قال. وصههح عمه اعلمت أحد  

هه إلى فع و ر  وإقامةل   : أنه يسههههههههههههتحب في أذانل بالتعوذ المشههههههههههههور. وفي  امع القا هههههههههههي رواية حمبل 
السهماء، وكذا اإلشهارة بأصهبعه في التشهد، قال: وكذا يستحب اإلشارة إلى نحو السماء في الدعاء. 

عم من أطعممي، رفع رأ ههههههه إلى السههههههماء وقال: )اللهم أط أن المبي  ،من حديث المقداد ولمسههههههلمل 
ى السهههههههماء، وقال: كان إذا أهمه األمر رفع طرفه إل وعن أبي هريرة أن المبي  وا ههههههم من  هههههههقاني(

) هههههههههبحان الله العظيم(. وإذا ا تهد في الدعاء قال: )يا حي يا قيوم(. رواه الترمذي من رواية إبراهيم 
هو يمظر إلى في قراءاه عليه السههالم و  بن ال عهه  وهو  ههعيذ، ويأاي في صههالة اللي  خبر ابن عباسل 

 .(4)السماء
دة، فكان يقوم من اللي  ممذ كان عمره  مانية *الشهههههههيا محمد بن قا هههههههم: له رحمه الله اهتمام بالعبا

، حتى أنهكه المرض،  م  ع  يقسهههههم صهههههالة اللي  قب  الموم وبعده، المدة  هههههاعتين يومي   اعشهههههر عام  
وإذا غلبه المعاس  خر اللي  اغتسهه   ليطرد عمه الموم، أو بل  طاقيته بالماء، وو هههعها على رأ هههه وهو 

يرة من ، وفي الشهههور األخلليلة الواحدة  يختم ك   ههبعة أيامل يصههلي، وربما كرر ذلك مرات عدة في ا
 ، ولم يكن لسانه ي تر من ذكر الله.حيااه كان يختم ك   ال ة أيامل 

                                                        
 (.2/237) ال روع(4)
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يقول له: قم صهههه ِ ، فقال: كيذ أصههههلي وأنا على هذا  -وقت أداءه لصههههالة اللي  عادة   -ا ههههمع صههههوا  
ى حس بشهههيء يمسهههح على فخذه،  م بدأ يتعاف، فأابيه م   اوكان الحاد  قد أ هههرَّ ب خذه  هههرر   ؟الحال

بشههك ل متسههارع  وا ههتأنذ بعد ذلك صههالة اللي ، وقد حدَّ  بهذه القصههة، وقت حدو ها،  م ن اها 
 بعد ، ال ندري أهو بسبب رغبته في إخ اء الكرامة، أم بمسيانه لها، وكان كثير المسيان. 

 قول التابعي عام في الت سير وغيره. *االختيارات العلمية: وقول اإلمام أحمد في الر وع إلى
في الشهههههام، وبعد أن صهههههليت بالماس  اءني مسهههههاعد  *يقول الشههههيا إبراهيم األخعهههههر: خطبت خطبة  

فسهههههههألته لماذا؟ فقال: ألنك لم  ؟إن المصهههههههلين يتسهههههههاءلون ه   معتهم صهههههههحيحة أم ال :اإلمام وقال
ين إال أ هههههبوع؟ فقال لي:  هههههاعت فسهههههألته: وأنتم كم دقيقة ك اخطب إال  هههههت أو  هههههبع دقائم فقئ؟ 

 ربع.
 العزيز بن صههههالح، ف ي أيام الصههههيذ قب  اكييذ الحرم لم اكن خطبته اتجاوز ورحم الله الشههههيا عبد

 .خمس دقائمل 
المصهحذ الذي  هجلته وأنا شيا للقراء في مجمع الملك فهد أخذ ممي أربع  موات حتى أاممته، 

 الم اإل المي في ذلك الوقت.وكمت أقرأ على لجمة من خيرة العلماء في الع
عربي، واسههههههحر عمدنا ولما  اء إلى اإلفطار، إذا معه خيشههههههة  من بلدل  *الشههههههرح الممتع: نزل بما ر  م 

ما لمطبخها يريد أن يهديها ل -والله أعلم -فيها شيء يتحري، فقلما: ما هذه؟ قال: هذه قمافذ، فكأنه
طعام  ه عمهدنهاال: إنهه في مهذهبمها يحه ، وإنهلهه في السههههههههههههههحور، فقلمها لهه: ههذا مها يحه  في مهذهبمها، قه

 .طيب
ي ا ية دلي  }فقوال إنا ر ههههههههوال ربك{ ف :*بحر العلوم ألبي الليث: }فأاياه{ يعمي فاذهبا إلى فرعون

ا واحههد   ىألن اللههه اعههالى حكى معم    أنههه يجوز روايههة األخبههار بههالمعمى وإنمهها العبرة للمعمى دون الل  
ا ر ههههههوال }إن :}فقوال إنا ر ههههههول رو العالمين{ وقال ها هما :و ههههههع  خروقال في م ،مختل ةل  بأل اظل 

 مما } :وقال في مو هههههع }قالوا  مما برو العالمين رو مو هههههى وهارون{ :أخرك ربك{ وقال في  يةل 
 برو هارون ومو ى{. 

ا ه بيت  )بمى الله ل حديث: الرحمن بن قا ههههم عن *ملتقى أه  الحديث:  ههههع  الشههههيا محمد بن عبد
غيب امر كما نصهههههههههو  التر فقال: مة، ه  يبمى له ك  يوم بيت في الجمة أم بيتا واحدا فقئ؟ في الج
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نصههههو  . و نمرها بال كيذل  ،: نصههههو  األ ههههماء والصهههه اتر سههههَّ ا. وهماي  ال ة ال بال كيذل  ، اءت
 ألنها أبل  في الترغيب.  ألنها أبل  في الز ر. ونصو  الوعد والترغيب  الوعيد

بكر  يكأب  ،رون من لم اكن الخواري اك رهوهم يك  ِ  ،من الخواري فعههة أشههد بدعة  الرا*ممهاي السههمة: 
لكن  ،والخواري ال يكهذبون ،ا مها كهذو أحهد مثلههوالصههههههههههههههحهابهة كهذبه   بون على المبي ويكهذِ  ،وعمر

 وهؤالء أكذو ، ممهمفكانوا أكثر قتاال   ،الخواري كانوا أصههههههههههههههدل وأشههههههههههههههجع ممهم وأوفى بالعهد ممهم
لي فقد رأيما ورأك المسهههلمون أنه إذا ابت ،وهم يسهههتعيمون بالك ار على المسهههلمين ،ذلوأ بن وأغدر وأ

إن ف  كمها  رك لجمكزخان ملك التتر الك ار  ،كهانوا معهه على المسههههههههههههههلمين  المسههههههههههههههلمون بعهدو كهافرل 
 الرافعة أعانته على المسلمين.

لى غاية ما ليكون الماس ع مما يمبري أن يعلم أن الله اعالى بعث الر   وأنزل الكتب*ممهاي السهمة: 
 بد فيها من إذ ال  فإن هذا ممتمع في الطبيعة اإلنسههانية  ال لرفع ال سههاد بالكلية ،يمكن من الصههالح

ولهذا قال اعالى }إني  اع  في األرض خلي ة قالوا أاجع  فيها من ي سههههههههد فيها ويسهههههههه ك  ،فسههههههههادل 
ألمم إال وفيها شهههههر وفسهههههاد وأمث  الدماء ونحن نسهههههبح بحمدي ونقدس لك{ ولهذا لم اكن أمة من ا

ا على لم بععه، وأمتما خير األمم وأكرمهاألمم قبلما بمو إ هرائي  وكان فيهم من ال ساد والشر ما قد ع  
 ،مي إ ههرائي لكمه أق  من شههر ب ،وفي أمتما شههر كثير ،وأفعههلهم الصههحابة ،وخيرها القرون الثال ة ،الله

 ،ي بمي إ ههرائي ف وك  خيرل  ،ا ك رعون وقومهن لم يتبعوا نبي  وشههر بمي إ ههرائي  أق  من شههر الك ار الذي
و من المتأخرين ف ي المتقدمين ما ه فك  خيرل  ،وكهذلهك أول ههذه األمة و خرها ،ف ي أمتمها خير ممهه

 في المتقدمين ف ي المتأخرين ما هو شر ممه. وك  شر ل  ،خير ممه
ععهم  ين في المم  والمح  عامته مما يمقله بما يمقله الشهر تاني وأمثاله من المصم*ممهاي السمة: 

مه وبالجملة فالشهههههر ههههتاني ي ظهر المي  إلى الشههههيعة إما بباط ،وكثير من ذلك لم يحرر فيه ،عن بعضل 
الية من رؤ ههههههههائهم وكانت له و   ه لرئيسل فإن هذا الكتاو كتاو المل  والمح  صههههههههمَّ   لهم وإما مداهمة  

بين ابن وكذلك صمذ له كتاو المصارعة بيمه و  ،ا تعطافه له وكان للشههر هتاني مقصود في ،ديوانية
 ،ماعيليةإن لم يكن من اإل  ،وأحسن أحواله أن يكون من الشيعة ،لميله إلى التشيع وال لس ة   هيما

 ولهذا احام  فيه للشيعة احامال بيما. ،أعمي المصمذ له
ه و وو يحتاي إلي تقي به ماء  كحب  ودلو يسههههههههههه  ،ن ا هههههههههههطر إلى مم عة مال الرير*مجموع ال تاوك: مَ 

األعيان؟ ا أو بطريم العوض كيستدفئ به من البرد ونحو ذلك يجب بذله  لكن ه  يجب بذله مجان  
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كقوله اعالى: }ويممعون الماعون{ وفي  ههههههههههههههمن أبي داود عن ابن   ،فيه و هان. وحجة التبرع متعددة
إيجاو بذل مم عة الحائئ للجار إذا  وكذلك «ر والدلو وال أسدف كما نعده عارية القِ »قال:  مسهههههههههههعودل 
ولو كان كثير من المت قهة مقصهههههههههههرين في علمه بحيث قد يم ون و وو ما صهههههههههههرحت  ...احتاي إليه

م أن أن هذا عام  ولم يعل ،الشههههههههريعة بو وبه. ويعتقد الرالئ ممهم: أن ال حم في المال  ههههههههوك الزكاة
ومن قال باألول: أراد  (ا  ههههههههههههههوك الزكاةإن في المال حق  ) :الحهديهث المروي في الترمهذي عن فهاطمة
 وإال فمحن نعلم باال طرار من دين اإل الم أن ،افيكون رااب   ،الحم المالي الذي يجب بسبب المال

الله قد أو ب إيتاء المال في غير الزكاة الم رو هههههههههههههة في موا هههههههههههههع: مث  الجهاد بالمال عمد الحا ة 
ك من ا دميين والبهائم. ومث  ما يجب من الك ارات والحج بهالمهال ون قة الزو ة واألقارو والممالي

وهدي ك ارات الحج وك ارات األيمان والقت  وغيرها. وما يجب من وفاء المذور  وصههههههههههههههدقةل  من عتمل 
ن العبد أو م ب بالحقول الشههرعية الراابة أو العار ههة بسههببل المالية إلى أمثال ذلك  ب  المال مسههتوعَ 

 ممه. برير  ببل 
 بي أااه ليلة الثال ين وقال له: إني رأيت الم ي حسين من فقهاء الشافعية أن ر ال  *ن ق  عن القا 

ام إن الذي ازعم إنك رأيته في المم :في الممام وقال لي: إن الليلة من رمعههان، فقال القا ههي حسههين
 )صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته(. :ر ه الصحابة في اليقظة، وقال لهم

مسههك، إذا اكلم ي شههم من فيه رائحة ال  الكبار: كان نافع المدني القار  لقراءمعرفة اقال الذهبي في *
المبي  ا وال أقربه، ولكن رأيتوكهان أ ههههههههههههههود اللون، فقي  له: كلما قعدت اتطيب؟ فقال: ما أمس طيب  

   ي هذه الرائحة.شم من فِ في الممام وهو يقرأ في فمي، فمن ذلك الوقت ي 
ث، وكان أكتب عمه الحدي قال: كمت عمد الشههههههيا أبى نعيمل  ير الراز أبو بك ي: حد مبن بطالل قال ا*

د السهههههلطان، فأمر عمبه  ريفب   ،سهههههد، عليه مدار ال تيا، فح  يبكر بن عل يهماي شهههههيا  خر يعرف بأب
 يال ي تر من التسهههههههبيح، فقال لالممام و بري  عن يميمه  يف بكر: فرأيت المبي بسهههههههجمه، قال أبو 

ي الله حتى ي رِ   يصههههههههههههههحيح البخار  يف ي: يهدعو بدعاء الكرو الذيبن عل: قه  ألبى بكر  المبي
 .(4)ري من السجنخحتى أ   إال قليال   يوأخبراه بالرؤيا، فدعا به فما بقعمه، فأصبحت فأايت إليه 

                                                        
كان يقول  أن ر ول الله  ،عن ابن عباسل  (6316صحيح البخاري )وفي  (407/ 40البن بطال ) يشرح صحيح البخار (4)

 إله إال الله رو السموات ورو األرض،ال إله إال الله العظيم الحليم، ال إله إال الله رو العرش العظيم، ال )عمد الكرو: 
 (.ورو العرش الكريم
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في الممام فقلت  *عار ههة األحوذي: أخبرني شههيخما محمد بن يو ههذ القيسههي قال: رأيت المبي 
 ؟ فقال: نعم.واحدة   ال تمشال في غرفة  له أ مع بين المعمعة وا

تابة يرة من ك: أكثرت في ا ونة األخأبو زيد بِن عبد العزيز الهدلم: قاَل الشَّيا  بكر عبد اللَّهههههههههههههههقال *
، وليس للعهالم أن يبتذل قلمه هكذا، ال بد للعالم من أن يصههههههههههههههون قلمه، البد المقهدمهات لطلبهة العلم

يذكر  ه الفإن ، لكمه إن قدم لكتاول اما قدم كتاب  ه: إن العقاد قلَّ فقلهت ل ،يصههههههههههههههون قلمهه للعهالم من أن
في الرالب، وإنما يتكلم على مو ههههههوع الكتاو ويطي  ويسههههههتدري، لذا ربما   صههههههاحب الكتاو بكلمةل 
 يد.وقال: والله   ،فأ رت بمؤل ه، فابتسم الشَّيفا ،من الكتاو كانت مقدمته أعلى قيمة  
يفا : لما زرت األ يفاِ قاَل الشههههَّ ، فقلت  َله م: هو صههههاحب  ردن  ههههألمي طلبة العلم هماي عن الشههههَّ األَلَباِنيِ 

 .م حمَّد األمين الشَّمفِقيطي ؟ قال: فَهق لت  َله م: هو صاحب فمونل  ، فسر هم  وابي، فقالوا: والشَّيفافن ل 
أحعره أحد  ول وأخبره عن كتا وأ ماء انتظاره لرحلة في المطار ااصه  به أحد أبماءه حدك المراتإفي 

 الحال. األشخا ، فأصر الشيا على إحعار الكتاو إلى المطار في
فإنها كانت قد أرادت   *مجموع ال تاوك: ومعلوم أن مراده أن عمراك في رمعههههان اعدل حجة معي

 ،وهكذا من كان بممزلتها من الصههههههههههههههحابة ،الحج معهه فتعهذر ذلك عليها فأخبرها بما يقوم مقام ذلك
ا يظمههه بعض الجهههال: أن عمرة الواحههد ممهها من الميقههات أو من مكههة اعههدل حجههة وال يقول عههاقهه  مهه

حج ا لو حج الوالواحد ممَّ  ،فإنه من المعلوم باال هههطرار أن الحج التام أفعههه  من عمرة رمعهههان  معه
وغاية ما يحصههههههههههههههله الحديث: أن اكون عمرة أحدنا  ؟ فكيذ بعمرةل  ،الم روض لم يكن كهالحج معه

هذا لمن كان أراد الحج فعجز عمه فيصههههههههههههير بمية  :، وقد يقالقات بممزلة حجةل في رمعههههههههههههان من المي
ا. وكذلك اإلنسهههههههههان إذا فع  ما يقدر الحج مع عمرة رمعهههههههههان كالهما اعدل حجة ال أحدهما مجرد  

 عليه من العم  الكام  مع أنه لو قدر ل عله كله فإنه يكون بممزلة العام  من األ ر.
ظمه بعض الماس من أن الخروي بأه  مكة في رمعهههههههههههههان أو غيره إلى الح ِ  ابن ايمية: وأما ما يقال *

لالعتمار  وهو المراد بقوله: )عمرة في رمعهههههههههان َاعِدل  َحجَّة  َمِعي(، حتى صهههههههههار الم جاِور ون وغيرهم 
ي حاِفظ ون على االعتمار من أَدفَنى الِح  أو أقصهههههههههههاه ، كاعتمارهم من التَّمعيم التي بها المسههههههههههها د التي 
يقال لها مسههها د عائشهههة، أو من الحديبية والجعرانة  فك ُّ ذلك غلئ عظيم، م خالذ للسهههمَّة المبوي ة 

وال أبو بكر وال عمر وال عثمان وال علي وال أمثالهم من  وإل ماع الصههههحابة. فإنه لم يعتمر المبي 
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من مكة  د المبي مكة َقئُّ، ال قبَ  الهجرة وال بعَدها، ب  لم يعتمر أحد من المسهههههههههههههلمين على عه
 .(4)إال  عائشة فقئ

*اعجي  المدك بشهههههرح قطر المدك: اال هههههتعماف المحوي: عدم عطذ ما بعد الحرف على ما قبله إن 
َد حرف العطذ، وإال فهو قطع إحهدك الجملتين من األخرك، فهاألول كقوله اعالى: }لِمه بَهيِ َن َلك مف  و  هِ

اِم{ والثهاني كقولهه َرفحهَ ز نفَك قَهوفل ه مف ِإنَّ الفِعزََّة لِلَِّه َ ِميع   َون ِقرُّ ِفي األف ا{. أما اال ههههههههههههههتعماف اعالى: }َواَل َيحف
 :كقول أبي امام  ،مقدرل معمى   لسؤالل  االبياني فهو: ما وقع  واب  

 في حده الحدُّ بين الجد  واللعب…السيذ أصدل أنباء  من الكتب 
، واقديره: لماذا كان السهههههههيذ أصهههههههدل من عن الجملة األولى ناشههههههئل  فالشههههههطر الثاني  واو لسهههههههؤالل 

 الكتب؟ وهذا من مباحث البالغيين في علم المعاني.
والجملة اال هههههههههتعمافية غير االبتدائية. فاالبتدائية الواقعة في أول الكالم، واال هههههههههتعمافية الواقعة في أ ماء 

 هما بمعمى واحد. :الكالم، ولكمها ممقطعة عما قبلها، وقي 
)اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي ومن الررل والحرل( : وله ق*مرقاة الم اايح: 

ال  ةم مقلق مجهدةم  ألنها محنم   وإنما ا ههههههتعاذ من الهالي بهذه األ ههههههباو مع ما فيه من ني  الشهههههههادة
ى ما يخله ويعر ممه فيحمله عل فلع  الشيطان انتهز فرصة   ،يكاد اإلنسهان يصبر عليها ويثبت عمدها

ها ألنها لعله ا هههههههتعاذ مم :وقي  ،على ما ورد في الحديث أ هههههههذل  وهي أخذة   ،وألنه يقع فجأة   ،هبديم
وأما اراب  واو  ،في الظاهر أمراض ومصههههههههههههائب ومحن وباليا كاألمراض السههههههههههههابقة المسههههههههههههتعاذ ممها

 ،الشهههههادة عليها فللبماء على أن الله اعالى يثيب المؤمن على المصههههائب كلها حتى الشههههوكة يشههههاكها
 ،مطلوبهو  وألن ال رل بين الشهادة الحقيقية وبين هذه أنها متممى ك  مؤمنل  ،ومع ذلك فالعافية أو ع

االحتراز  فإنه يجب ،وقهد يجهب عليهه اوخي الشهههههههههههههههادة والتجرؤ فيها بخالف التردي والررل ونحوها
 عمها ولو  عى فيها عصى.

حديث ال البخاري مما يتر م بل   ال *فتح الباري: و هههح لما باال هههتقراء أن  ميع ما يقع في ارا م
فلله  ،ر خر بذلك الل   المراي يقع فيه شهههههيء مراير لل   الحديث الذي يورده إال وقد ورد من و هل 

 دره ما أكثر اطالعه.
                                                        

 .(314المجموعة الخامسة ) : -( امع المسائ 4)
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وم هومه  ،به من قب  أن يأايه( هو قيد في الصههههههههههوراين )ال يتممين أحدكم الموت وال يدع   : *قوله
ولهذه  وهو كهذلك ،وال من طلبهه من اللهه لهذلهك ،ا بلقهاء اللههمن امميهه ر هههههههههههههه   بهه ال يممع أنهه إذا حه َّ 
رفيم )اللهم اغ ر لي وارحممي وألحقمي بال :ب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشههههههههههةالمكتة عقَّ 

حعاره فلله دره ما كان أكثر ا ت ،تإلى أن المهي مخت  بالحالة التي قب  نزول المو  األعلى( إشارة  
 ا لعذهان.لعخ ى على األ لي شحذ  وإيثاره 

  ا مائتان و مانية وأربعون م اصهههههههههعلى  ال مائة و هههههههههتين عظم   بم مرك   ابن  دم*م تاح دار السهههههههههعادة: 
الى  على اإلنسان يحتاي ا لكان معرة  ا واحد  فلو زادت عظم   ،وباقيها صرار حشيت خالل الم اص 

م وكي ية فالطبيب يمظر في هذه العظا ،ها يحتاي الى  بر ا كان نقصهههههان  ا واحد  ولو نقصهههههت عظم   ،قلعه
ريها وخالقها ليسهههههههتدل بها على عظمة با  والعارف يمظر فيها ،ليعرف و ه العالي في  برها  اركيبها

  وكم بين المظرين؟ ،وحكمته وعلمه ولط ه
 }ذلك بأنهم ال فقال: ،*مجموع ال تاوك: قرن الله اعالى في كتابه بين األفعال المباشهههههههههههههرة والمتولدة

يصيبهم ظمأ وال نصب وال مخمصة في  بي  الله وال يطعون موطعا يري  الك ار وال يمالون من عدو 
وال كبيرة  وال يم قون ن قة صههريرة ،نيال إال كتب لهم به عم  صههالح إن الله ال يعههيع أ ر المحسههمين

ولى مهها ة األفههذكر في ا يهه زيهم اللههه أحسههههههههههههههن مهها كههانوا يعملون{وال يقطعون واديهها إال كتههب لهم ليج
وما يحصهههه   ،وهو ما يصههههيبهم من العطش والجوع والتعب ،يحد  عن أفعالهم برير قدراهم المم ردة

للك هار بهم من الري  ومها يمهالونهه من العهدو. وقهال: }كتهب لهم بهه عمه  صههههههههههههههالح{ فأخبر أن هذه 
وذكر في  ،عمهم يكتب لهم بها عم  صالح األمور التي احد  واتولد من فعلهم وفع   خر مم ص ل 

فلهذا قال  ،ا ية الثانية ن س أعمالهم المباشهههرة التي باشهههروها بأن سههههم: وهي اإلن ال وقطع المسهههافة
فيها: }إال كتب لهم{ فإن هذه ن سهههههههها عم  صهههههههالح وإراداهم في المو هههههههعين  ازمة على مطلوبهم 

ههههذه اإلرادة فمههها حهههد  مع  ،وأن اكون كلمهههة اللهههه هي العليههها ،الهههذي هو أن يكون الهههدين كلهههه للهههه
الجهازمة من األمور التي اعين فيها قدراهم بعض اإلعانة هي لهم عم  صههههههههههههههالح. وكذلك الداعي إلى 
الهدك والعاللة لما كانت إراداه  ازمة كاملة في هدي األاباع و اللهم وأاى من اإلعانة على ذلك 

  أ ور للهادي مث، اابعهمن  بمها يقهدر عليهه كهان بممزلهة العهامه  الكهامه  فلهه من الجزاء مث   زاء ك 
 .وللمع  مث  أوزار العالين ،المهتدين
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*مجموع ال تاوك: ومن المعلوم بما أرانا الله من  يااه في ا فال وفي أن سما وبما شهد به في كتابه: 
 وأن الطاعة  ههبب ،أن المعاصههي  ههبب المصههائب  فسههيعات المصههائب والجزاء من  ههيعات األعمال

ب إلحسان الله قال اعالى: }وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم المعمة فإحسهان العم   هب
قال: و }ما أصهابك من حسهمة فمن الله وما أصهابك من  يعة فمن ن سك{ وقال: ويع و عن كثير{ 

إن الذين اولوا ممكم يوم التقى الجمعان إنما ا ههههههههههتزلهم الشههههههههههيطان ببعض ما كسههههههههههبوا ولقد ع ا الله }
تكم مصهههههههيبة قد أصهههههههبتم مثليها قلتم أنى هذا ق  هو من عمد أن سهههههههكم{ }أولما أصهههههههابوقال: عمهم{ 
 }وإن اصههههههبهم  ههههههيعة بما قدمت أيديهم فإنوقال: }أو يوبقهن بما كسههههههبوا ويعذ عن كثير{ وقال: 

 }وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستر رون{.وقال: اإلنسان ك ور{ 
*قال ابن القيم: ك  نق ل وبالءل وشهر ل في الدنيا وا خرة، فسببه الذنوو، ومخال ة أوامر الرو، فليس 
في العالم شهههههر  قئُّ إال الذنوو ومو بااها. و  ار الحسهههههمات والسهههههيعات في القلوو واألبدان واألموال 

، ب  يعرفه المؤمن والكافر  .(4)، والبر وال ا رأمر مشهود في العالم، ال يمكره ذو عق ل  ليمل
ن الجهاد أفعههه  ما اطوع به اإلنسهههان، وكان باا ال العلماء أفعههه  من *السهههيا هههة الشهههرعية: ولهذا كا

 الحج والعمرة، ومن الصالة التطوع، والصوم التطوع، كما دل عليه الكتاو والسمة.
على أنهههه ليس في التطوعهههات أفعهههههههههههههههه  من  -فيمههها أعلم -*مجموع ال تهههاوك: وكهههذلهههك اا م العلمهههاء

 التطوع وأفع  من الصالة التطوع.الجهاد. فهو أفع  من الحج وأفع  من الصوم 
*مجموع ال تاوك: وأما ما  ألت عمه من أفع  األعمال بعد ال رائض  فإنه يختلذ باختالف الماس 

ن مما هو  لك ،فال يمكن فيه  واو  امع م صههه  لك  أحدل  ،فيما يقدرون عليه وما يما هههب أوقااهم
ه في ر  العبد به ن سههههها هو أفعههههه  ما شهههههَ دائم  كاإل ماع بين العلماء بالله وأمره: أن مالزمة ذكر الله 

 الجملة.
 قال أحمد: ،هذه الثال  هي أفعهههه  األعمال بإ ماع األمة *ممهاي السههههمة: الصههههالة والجهاد والعلم
مي ة: وقال أبو ح ،وقال الشهههههافعي: أفعههههه  ما اطوع به الصهههههالة ،أفعههههه  ما اطوع به اإلنسهههههان الجهاد

وهههذا  ،وقههد يكون هههذا أفعههههههههههههههه  في حههالل  ،ال بههد لههه من ا خرين  من الثال ههةوالتحقيم أن كال   ،العلم
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في مو عه بحسب الحا ة  وخل اؤه ي علون هذا وهذا وهذا ك    كما كان المبي   ،أفعه  في حالل 
 والمصلحة.

وهذا مما  ،فهو أفعههه  األعمال وأحبها إلى الله ،*مجموع ال تاوك: أما اعليم القر ن والعلم برير أ رةل 
 ممن نشأ بديار اإل الم. رار من دين اإل الم ليس هذا مما يخ ى على أحدل علم باال طي  

كانت األحاديث فيهما في  ههههههههائر    *عدة الصههههههههابرين: لما كانت الصههههههههالة والجهاد أفعهههههههه  األعمال
 أكثر ممها في باو الصالة والجهاد. فال اجد األحاديث المبوية في باول  ،األبواو
 ،المسههههههههجد على اال ههههههههتحباو عمد  ميع العلماء المعتد بهمية بتحالبن ر ب: األمر  الباري، *فتح

إ ماع ب وإنما يحكى القول بو وبه عن بعض أه  الظاهر. وفي شههههرح المووي على مسههههلم: هي  ههههمةم 
وحكى القا ي عياض عن داود وأصحابه و وبهما. وفي فتح الباري: واا م أئمة ال توك  ،المسهلمين

 ن بطال عن أه  الظاهر الو وو.على أن األمر في ذلك للمدو، ونق  اب
له  يال عن شهه -غير المشهههور-: حد ما شههيخما المقر  محمد األمين الشههمقيطيأه  الحديث *ملتقى

حتى أنه أحيانا يمام  انهار و  ا لهم ليالع للطلبة وقد كان مت رغ  في موريتانيا قد اوافاه الله أنه كان يسههههههم ِ 
وحين  ونكم  القراءة ،من شهههخيره ويداه على بطمه اب  والله نسهههمع شهههيع   ،وهو قد ااكأ ومال  سهههده

 لفإذا لم يعد ِ  ،هفيعيد فإذا أعاد الخطأ رفع ك َّ  ،ه كهيعة رد المصهههههههلي السهههههههالم َّ يرفع كَ  ،يخطئ القار 
 ليكم  نومه.  و القراءة للقار   م يرمض عيميه من اإل هادصو  و فتح عيميه 

 ا يستحبون، فهو الذي أ معوا عليه.*ال تح البن ر ب: قال المخعي: ما قلت لكم: كانو 
 :التطوع بالصالة يوم الجمعة قب  الجمعة له أربعة أوقاتل 

 .، فهذا وقت نهي ل   طلوع الشمس لمن بكر إلى الجمعةأحدها: ما قب
ر إلى لمن بكَّ  اوالثاني: ما بين ارا اع الشههمس وا ههتوائها، فيسههتحب التطوع فيه بما أمكن، وخصههوصهه  

 الجمعة.
ي يوم ف قت ا ههههتواء الشهههههمس وقيامها في و ههههئ السهههههماء. وقد اختل وا: ه  هو وقت نهي ل والثالث: و 

 الجمعة، أم ال؟
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علمه ن الرابع: بعد زوال الشههههمس، وقب  خروي اإلمام، فهذا الوقت يسههههتحب الصههههالة فيه برير خالفل 
القول بذلك   ا وخل ا، ولم يق  أحد من المسلمين: إنه يكره الصالة يوم الجمعة، ببين العلماء  ل   

 فأما الصالة بعد زوال الشمس، فلم يزل عم  المسلمين على فعله. ...خرل إل ماع المسلمين
وإذا  ،عه عمه غيرهلم يرف ه الله بسوءل *إغا ة الله ان: ومن كمال فطمة العبد ومعرفته أن يعلم أنه إذا مسَّ 

 لم يرزقه إياها  واه. ناله بمعمةل 
 ،برهاعارض خ اخالذ أمر الله ونهيه ومن ك  شهههههبهةل  من ك  شههههههوةل *القلب السهههههليم: الذي قد  هههههلم 

ه في فسههلم في محبة الله مع احكيمه لر ههول ،فسههلم من عبودية ما  ههواه و ههلم من احكيم غير ر ههوله
اعد من  خطه بك  والتب خوفه ور ائه والتوك  عليه واإلنابة إليه والذل له وإيثار مر ااه في ك  حالل 

قة العبودية التي ال اصهههلح إال لله وحده. فالقلب السهههليم: هو الذي  هههلم من أن وهذا هو حقي ،طريمل 
  وإنابة  واوكال   ومحبة   ب  قد خلصههههههههههههههت عبوديته لله اعالى: إرادة   ،ما يكون لرير الله فيه شههههههههههههههري بو هل 

   عمله لله.وخلَّ  ،ور اء   ا وخشية  وإخباا  
  الله فاصهههبروا عليها رحمكم ،لرالي والجافي*قال الحسهههن البصهههري: السهههمة والذي ال إله إال هو بين ا

الذين لم يذهبوا مع أه   ،فهإن أهه  السههههههههههههههمهة كهانوا أقه  المهاس فيمها معههههههههههههههى وهم أق  الماس فيما بقي
فكذلك إن  ،وال مع أه  البدع في بدعهم وصهههههههبروا على  هههههههمتهم حتى لقوا ربهم ،اإلاراف في إارافهم
 .شاء الله فكونوا

اإلمام المت م على إمامته أابع الماس للسههههههمة في زمانه حتى قال: ما وكان محمد بن أ ههههههلم الطو ههههههي 
مت ك  ا فما م  ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكب   ،إال عملت بها  بلرمي  مة عن ر ول الله

 من ذلك.
ع  بعض أه  العلم في زمانه عن السههههههههههواد األعظم الذين  اء فيهم الحديث اس إذا اختلذ الم) : هههههههههه 

إن ف  فقال: محمد بن أ ههههههلم الطو ههههههي هو السههههههواد األعظم. وصههههههدل والله (األعظم فعليكم بالسههههههواد
هو و  ،وهو السهههههههواد األعظم ،وهو اإل ماع ،إليها فهو الحجة العصهههههههر إذا كان فيه عارف بالسهههههههمة داعل 

  بي  المؤممين.
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ظهر ا *فتح الباري: والحاصهههههههههه  أن أكثر الروايات ورد بل  : )فأاموا( وأقلها بل  : )فاقعههههههههههوا( وإنما
ذ في لا واخت  فائدة ذلك إذا  علما بين اإلامام والقعههههههههههاء مرايرة، لكن إذا كان مخري الحديث واحد  

 .كان أولى  ى واحدل وأمكن رد االختالف إلى معم   ،ممه ل ظةل 
وإذا ااحد مخري الحديث وال  ههههههههههيما في أواخر اإل ههههههههههماد بَهع د الحم  على وقال في مو ههههههههههعل  خر: 

 ا.التعدد  د  

ا تووا ا تووا ا تووا فوالذي  :كان يقول  أن المبي  ،يقول ا تووا. عن أنسل  سائي: كم مرة  * من الم
 األلباني: صحيح.قال ن سي بيده إني ألراكم من خل ي كما أراكم من بين يدي. 

*ال تح البن ر ب: روك البيهقي بإ هههههههههههماد صهههههههههههحيح عن أبي عثمان قال:  اءنا أنس بن مالك وقد 
 أقام،  م صلى ال جر ألصحابه.صليما ال جر، فأذن و 

*روك ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: إذا أذن المؤذن لم ابم دابة بر وال بحر إال أصرت وا تعمت. 
قال:  م بكى الحسن بكاء شديدا. وبإ ماده، عن أبي عمران الجوني، إنه كان إذا  مع األذان ارير 

 لونه، وفا ت عيماه.
: فصههههه : في بيان أن اإلعانة على األديان وطاعة الرحمن ليسهههههت *قواعد األحكام في مصهههههالح األنام

ي ليدركه ف  شهههههههههههههركا في عبادة الديان وطاعة الرحمن. ظن بعض العلماء أن انتظار اإلمام المسهههههههههههههبول
لى إدراي مها فيهه من اإلعهانة علِ   ربتينبين ق   ا في العبهادة، وليس كمها ظن، به  هو  معم الركوع شههههههههههههههركه  

واإلعانة على الطاعات من أفعههه  الو ههههائ  عمد الله، وراب الك المعونات  وهي قربة أخرك، ،الركوع
عمد الله على قدر راب المعان عليه من القربات. واإلعانة على معرفة الله ومعرفة ذااه وصهه ااه أفعهه  
اإلعهانهات. وكهذلهك اإلعهانهة على معرفهة شههههههههههههههرعهه، وكذلك المعونة بال تاوك والتعليم والت هيم، واإلعانة 

 رائض أفع  من اإلعانة على المواف ، وإذا كانت الصالة أفع  القربات البدنيات كان اإلعانة على ال
عليها من أفعههههههه  اإلعانات فإذا أعان المصهههههههلي بماء الطهارة أو  هههههههتر العورة أو دلَّه على القبلة، كان 

إن فهه  أن يقول هههذا شههههههههههههههري في العبههادة بين الخههالم والمخلول ا على ذلههك كلههه. وليس ألحههدل مههأ ور  
ف ا، لكان ابلي  الر هههههههالة واعليم العلم واألمر بالمعرو وشهههههههرك   اإلعانة على الخير والطاعة لو كانت رياء  

ألن الرياء والشهههري أن يقصهههد بإظهار عمله ما ال   ا، وهذا ال يقوله أحدوشهههرك   والمهي عن الممكر رياء  
إليه، ولو   قرو إلى الله وأرشد عبادهقربة به إلى الله من ني  أعواض ن سه الدنية وهو قد أعان على ال
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صهههلى  أن ر ال   ،وقد  اء في الحديث الصهههحيح ،ا لكان األذان واعليم القر ن شهههركينكان هذا شهههرك  
فقام ر   فصهههههههههههلى وراءه  (من يتصهههههههههههدل على هذا؟)وروي:  (من يتجر على هذا؟): ا فقال مم رد  

ا فيه من إفادة الجماعة المقربة إلى الله لم  اوال شهههههههههههههرك   رياء   لي يده فعهههههههههههههيلة االقتداء، ولم يجعله 
وال  ليميله فعههههههههههيلة إدراي الركوع،  اعالى. وإذا أحس اإلمام بداخ  وهو راكع فالمسههههههههههتحب أن يمتظره

را، وأمر به في  ميع الصههههلوات، فكيذ اج  واا ِ   ع  مثله صههههدقة   ألنه   ا وال رياء  يكون ذلك شههههرك  
ة؟ وال و ه لكراهية ذلك، ومن أبط  الصههههالة به فقد أبعد، ا وهذا شههههأنه في الشههههريعوشههههرك   يكون رياء  

ال ، أو عما ورياء  فليت شههههههههعري ماذا يقول في االنتظار المشههههههههروع في صههههههههالة الخوف ه  كان شههههههههرك  
 ا لله اعالى؟ صالح  

}عليكم أن سهههههههههههكم ال يعهههههههههههركم من  ههههههههههه  إذا اهتديتم{ ال : اا كبير  *مجموع ال تاوك: قوله اعالى علو  
ى ال فإذا قوي أه  ال جور حت ...اا وال إذن  ر بهالمعروف والمهي عن الممكر ال نهي  يقتعههههههههههههههي اري األم

يير باللسهههههان  ههههقئ التر  جبلرلبة الشههههح والهوك والع    ر  ب  يؤذون الماهييبقى لهم إصههههراء إلى البِ 
له يع الط}ال يعهههركم من  ههه  إذا اهتديتم{ وإنما يتم االهتداء إذا أ   ...وبقي بالقلب ،في هذه الحال

 .مهي وغيرهمادي الوا ب من األمر والوأ  
كان   فإنهم لن يعههههههروه إذا  في ا ية فوائد عظيمة: أحدها: أال يخاف المؤمن من الك ار والممافقينو 

على ما  الحزن  و  ،فإن معاصيهم ال اعره إذا اهتدك  ا. الثاني: أال يحزن عليهم وال يجزع عليهممهتدي  
وران في قوله: }واصههههبر وما صههههبري إال بالله وال احزن عليهم وال وهذان المعميان مذك ،ال يعههههر عبث

الثالث: أال يركن إليهم وال يمد عيمه إلى ما أواوه من السهههلطان والمال  .اك في  هههيم مما يمكرون{
كقولههه: }ال امههدن عيميههك إلى مهها متعمهها بههه أزوا هها ممهم وال احزن عليهم{ فمهههاه عن   ،والشهههههههههههههههوات

فإن اإلنسهههههان   ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة ممهم في  يةل  ،ما عمدهم في  يةل الحزن عليهم والرغبة في
لى ع ا. الرابع: أال يعتههدي على أههه  المعههاصههههههههههههههي بزيههادةل ا وإمهها راهبهه  إمهها راغبهه   ،قههد يتههألم عليهم وممهم

عليك  :المشهههروع في برعههههم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم  ب  يقال لمن اعتدك عليهم
ا }فإن انتهو : { وقال...}وال يجرممكم شهههمآن قوم:  يعهههري من  ههه  إذا اهتديت كما قالن سهههك ال

إمهها و  ا من ا مرين المههاهين قههد يتعههدك حههدود اللههه إمهها بجههه ل فال عههدوان إال على الظههالمين{ فههإن كثير  
و ههههههههههههههواء في ذلك اإلنكار على الك ار والممافقين وال ا ههههههههههههههقين  ،وههذا بهاو يجب التثبت فيه ،بظلمل 
لعاصههههههين. الخامس: أن يقوم باألمر والمهي على الو ه المشههههههروع من العلم والرفم والصههههههبر وحسههههههن وا
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أن سههههههههكم{ وفي قوله: }إذا فإن ذلك داخ  في قوله: }عليكم   القصههههههههد و ههههههههلوي السههههههههبي  القصههههههههد
 ،اسهههههت اد من ا ية لمن هو مأمور باألمر بالمعروف والمهي عن الممكر فهذه خمسهههههة أو هل  اهتديتم{
كما   ، وإعرا ههههههه عما ال يعميها وعمال  وهو إقبال المرء على مصههههههلحة ن سههههههه علم   ،المعمى ا خروفيها 

قال صههههاحب الشههههريعة: )من حسههههن إ ههههالم المرء اركه ما ال يعميه( وال  ههههيما كثرة ال عههههول فيما ليس 
لعم  ا. وكذلك أو رئا هههةل  ال  هههيما إن كان التكلم لحسهههدل  ،بالمرء إليه حا ة من أمر دين غيره ودنياه

فصهههاحبه إما معتد ظالم وإما  ههه يه عابث وما أكثر ما يصهههور الشهههيطان ذلك بصهههورة األمر بالمعروف 
والمهي عن الممكر والجهههاد في  ههههههههههههههبيهه  اللههه ويكون من بههاو الظلم والعههدوان. فتههأمهه  ا يههة في هههذه 

 األمور من أن ع األشياء للمرء.
العلم،  ا كان طوال ليله يقرأ للتح   ويكتب*فتاوك الشيا ابن  برين: يذكر أن أحد مشايا مشايخم

األول  شههههاء ويو ههههع إلى  مبه وال يت ر  ألكله إال بعد األذانبعد العِ  فيجيعه بعض المحسههههمين بعشههههاءل 
 في  خر اللي ، ويجعله  حوره.

للمبتدئين بععهههههم عمره الخمسههههين فحثهم على طلب العلم و ههههرو لهم  بعض مشههههايخما  لس مرة  *
يكون  ف ي  ههههههمةل  ،واحدة   مة  بِ لَ  ا ولم يتيسههههههر له إال أن يبمي ك  يومل راد أن يعمر له بيت  مثال: أحدكم لو أ
 في  متين أو في  ال   مين يتم البماء ويرا ع. و تين لبمة   قد بمى  ال  مائةل 

: قلت لشهههيخما األمين: واألصهههول؟ قال: أما األصهههول فال غمى  هههالم *شهههرح بلو  المرام للشهههيا عطية
 مه  ألن العلماء يقولون:  هلة األصول عوام العلماء.ع لطالب علمل 

 خر حالل أم حرام؟  فتكلم المشهههايا وك  اكلم بما قد حعهههره، والشهههيا  *الدم الذي نمقله إلنسهههانل 
األمين  هههههاكت، فسهههههأله الشهههههيا ابن باز أراي يا شهههههيا ال اتكلم  قال: ماذا أقول، ليس عمدنا  ية وال 

 ي بد ف  بد لننسههههههان المسههههههلم أن يعرف. فقال: إن كان والحديث في هذا المو ههههههوع الجديد؟ وال
َتة  َوالدَّم { وو دنا القر ن يأاي ب :القر ن قرن الميتة بالدم في التحريم الرخصههههة في }ح ر َِمتف َعَليفك م  الفَميهف

َر بَا ل َوال َعادل َفال ِإ فَم َعَليفِه{ فإذ :أحد المقترنين وهي الميتة ط رَّ َغيهف  اءت الرخصهههههههههة في  ا}َفَمِن ا هههههههههف
 فمقول: الدم قرين الميتة، فإذا ا ههطر فيباح نق  الدم قال ،مين فقرين الشههيء يأخذ حكمهأحد المحرَّ 

 الشيا ابن باز: ماذا نريد أكثر من هذا؟  ومهما بحثما فلن نجد أحسن من هذا، فهذا يك ي.
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شيا الملك عبد العزيز فكان الما  اء الرياض يأايه فلوس وهدايا من  *كان والدنا الشيا األمين عمد
، اممقطعة في المديمة من عوائ  الشههههماقئ وير هههه  ألهله أيعهههه   يقسههههمها على األرام  وعلى أ ههههرل  حاال  

وا ن  امعههه فقههال: أنهها خههائذ على ن سههههههههههههههي  عههت من بالدي بكمز عظيم  ههد   اف ي يوم كمههت خههاليهه  
 ف أن الشيا في بعض األحيان الأخشهى عليه العهياع، قلت له: ما هو هذا الكمز يا شهيا؟  أنا أعر 

، وكان ير هههههههههلمي ألقترض له من بعض األشهههههههههخا ، فقلت له: ما هو هذا الكمز؟ قال: هو  يجد ماال  
 بك  ما يكون في حيااي و دت أو لم أ د كله عمدي  واء. اكمز القماعة، كمت قانع  

اطلبها في البيت، وأ في وقلت: يا شيا  يطرأ لي أن أبحث عن مسألةل  * عت إلى شيخما األمين مرة  
اي على أني أاجاوزها، فبعض األحيان حيمما   الوقوف عليها، فأصههههههههههههههرُّ  ، فيتعذر عليَّ امظهانهها  ميعه  

إلى المسههههههجد المبوي وأ ههههههع إحدك قدماي في المسههههههجد، وقب  أن أدخ  الثانية، إذا به يخطر على 
إشهههههكاله عمدي، فإذا بالي حكم المسهههههألة  قال: وأنا يحصههههه  هذا عمدي، أ هههههتشهههههك  األمر، ويطول 
على طلب العلم في  ألقيت الدرس في المسههههههههههجد المبوي ألهممي الله الجواو  ولهذا حث المبي 

هذا المسهههههههههههجد، فقال: )من راح أو غدا إلى مسهههههههههههجدي هذا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في 
 . بي  الله(

ألن هذا الجمع  هههههائ ، أما  *و ههههمعت من والدنا األمين: إن الله  هههههبحانه واعالى  مع السههههماوات 
 األرض فجمعها شاذ، وكما يقول ابن مالك في األل ية: وأر ون شذ والسمون.

عيد، وقد ى صههههبيحة يوم ال*مجلس لوالدنا الشههههيا األمين مع الشههههيا محمد بن إبراهيم في خيمته بمم  
ا شههههي رت العادة أن المشههههايا ي سههههلم بععهههههم على بعض، وكان من  ههههمن خيام المشههههايا خيمة ال

محمد بن إبراهيم، والشهههههيا ابن باز، والشهههههيا عبد الملك، والشهههههيا عبد اللطيذ فسهههههلم على الشهههههيا 
محمد وهم يشههههربون القهوة فإذا بالشهههههيا محمد يسهههههأل الشهههههيا األمين بلرمي يا شهههههيا أنك حججت 

، ألكونه أفعههه  عمد مالك؟ فقال رحمه الله: نعم يا  هههماحة الشهههيا  ولكن ليس لكونه مذهب اد  م رِ 
متطرفين، ال يكت ون ببيان األمر الذي يرونه، ويقولون: إن  األنه بلرمي أن هماي أشهههههههههههههخاصههههههههههههه    الكم

التمتع أفعهه ، ب  يجبرون الماس عمد المروة على الحلم، ويحللونهم من اإلفراد بالحج، وأنا ال أملك 
ه  بما ايسهههر له ي ، وك    السههلطة ألممع هؤالء، والماس يأاون من أقطار الدنيا ممذ عهد ر ههول الله

، ومن ر ني أو الذلك عملي   ا، فجعهت مطبق  ابههذا عمليه   اقئ أمر أحهد   امن نسههههههههههههههك، ومها و هدنها أحهد  
 .ا ألمي فهذا  هدي، وما كان بعد ذلك فال أملكه فما زاد على أن قال: أحسمت  زاي الله خير  
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ع معات صمات األصاب*حتى التوأمين اللذين  اءا من بطن واحدة مختل ين، والبد من االختالف، ب
الماليين في العالم ليس هماي بصهههمة اعادل بصهههمة  انية، من الذي غير في هذا؟ وكان والدنا الشهههيا 
األمين يقول إذا أردت أن اههدري عظمههة الخههالم قذ عمههد  مرة العقبههة وانظر إلى الو وه أمههامههك لن 

 وهكذا العالم كله. ،اجد و هين متطابقين في الصورة قئ
الشيا األمين أول أمره يصلي العشاء مع اإلمام ويخري، ويصلي التراويح على  طح  *شاهدت والدنا

 ابيته،  م في ا ونة األخيرة قب  وفااه بثال  أو أربع  هههموات  هههألته: قال: كمت في أول األمر نشهههيط  
بم سهههههي أصهههههلي دونما كسههههه ، ولكن مع الكبر، ومع هذا الوقت إن صهههههليت وحدي ربما اكا هههههلت، 

 جماعة أاقوك بحعوري معهم.فأصلي مع ال
تاو ث عمها حتى و داها في ك* هههمعته يقول في مسهههألة: والله  لقد مكثت عشهههر  هههموات وأنا أبح

 الله 
يهذكر علمهاء الحيوان أن أنثى حمههار الوحش حيممها الهد ولهدههها اعض  ههههههههههههههال ر لهه اليممى األمههاميههة *

مهاية له من كبر، وا عه  ههذا حلتكسههههههههههههههرهها، ويبقى في كمه ه إلى أن يجبر العظم في ر لهه، فيكون قهد  
الوحوش، اكسههههر ر له ليبقى في كم ه ال يخري، فإذا ما برأ الكسههههر وا ههههتطاع الجري، يكون قد شههههب 

 وكبر.
للشهيا رحمة الله اعالى عليه في بيته مع الشههيا  ا( وقد حعهرت مجلسه  4/404*اتمة أ هواء البيان )

ذلك المجلس أن التعيين لم يأت  ابن باز و هههههأله عن الصهههههحيح في ذلك، فكان حاصههههه  ما ذكر في
، ولكن افيه ن  صهههههههحيح، وأن اإلحصهههههههاء أو الح   ال يمبري حمله على مجرد الح   لعل اظ غيب  

يحم  على أحصهههههههههى معانيها وح ظها من التحريذ فيها والتبدي  والتعطي ، وحاول التخلم بحسهههههههههن 
بة من مث  الجبار والقهار، ومراق صهههههه ااها كالحلم والع و والرأفة والرحمة والكرم، ونحو ذلك، والحذر

مث : الحسيب الرقيب، وكذلك التعرض لمث  التواو والر ور بالتوبة وطلب المر رة، والهادي والرزال 
 بطلب الهداية والرزل ونحو ذلك.

م قوله: لعمو   *اللجمهة الهدائمهة: يجوز أن اصههههههههههههههرف المرأة زكهاة مهالهها لزو هها إذا كان فقيرا دفعا ل قره
 ات  لِلف  َقرَاِء َوالفَمَساِكيِن{.}الصََّدقَ 
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هذا قال رحمه الله: ف ،بعد صهههه حات ومماقشههههات في مسههههألة فماء المار حادي األرواحقال ابن القيم *
قي  فإلى أين  نإال اظ ر به في غير هذا الكتاو، فولعلك  ،نههايهة أقدام ال ريقين في هذه المسههههههههههههههألة

إلى  :قي  ،معاع ةل  لتي هي أكبر من الدنيا بأ عافل أنتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن ا
 علي بن أبي طالب قدم أمير المؤممين انتهى }ِإنَّ َرَبَك فَهعَّالم ِلَما ي رِيد { وإلى هما: قوله اباري واعالى

 م ي ع    :وقال ،فيها حيث ذكر دخول أه  الجمة الجمة وأه  المار المار وما يلقاه هؤالء وهؤالء
وما ذكرنا في هذه المسههههههههههههههألة ب  في  .ك مها يشههههههههههههههاء. ب  وإلى هما انتهت أقدام الخالئماللهه بعهد ذله

ان به وما كان من خطأ فممي ومن الشيط الكتاو كله من صواو فمن الله  بحانه واعالى وهو المانُّ 
 وقلبه وقصده والله أعلم. وهو عمد لسان ك  قائ ل  ،والله ور وله بريء ممه
 الرافعي حمار اليهودي. :لعامة معذورون في قولهم*ممهاي السمة المبوية: ا

لكن اشهههيعه واشهههيع أمثاله من أه  العلم بالحديث كالمسهههائي وابن  ...*الحاكم ممسهههوو إلى التشهههيع
فال يعرف في علماء الحديث  ، وعمر عبد البر وأمثالهما ال يبل  إلى ا عههههههي  علي ل على أبي بكرل 

راض عن أو يحص  ممه كالم أو إع ،م أن ي عله على عثمانمن ي عله عليهما ب  غاية المتشيع ممه
ألن علمههاء الحههديههث قههد عصههههههههههههههمهم وقيههدهم مهها يعرفون من   ذكر محهها ههههههههههههههن من قههاالههه ونحو ذلههك

 األحاديث الصحيحة الدالة على أفعلية الشيخين.
فإذا  ،ار  فأما إذا أقبلت فإنها ازين ويظن أن فيها خي ،عرف ما فيها من الشههههههههههههههر إذا أدبرت*ال تن إنما ي  

دوا في ا لهم أن يعو ا لهم معههراها وواعظ  صههار ذلك مبيم    ذال الماس ما فيها من الشههر والمرارة والبالء
 كما أنشد بععهم:  ،مثلها

 اسعى بزيمتها لك   هول ... الحرو أول ما اكون فتية  
 ا غير ذات حلي ِ ولَّت عجوز   ... حتى إذا اشتعلت وشب  رامها

 مكروهة للشم والتقبي ... يرت يمكر لونها وار شمطاءَ 
والههذين دخلوا في ال تمههة من الطههائ تين لم يعرفوا مهها في القتههال من الشههههههههههههههر وال عرفوا مرارة ال تمههة حتى 

ابين له أنه ما  ،ومن ا هتقرأ أحوال ال تن التي اجري بين المسلمين ،لهم ولريرهم وقعت وصهارت عبرة  
ن باو ولهذا كانت م ،له من العرر في ديمه ودنياهما يحصه  لِ   دخ  فيها أحد فحمد عاقبة دخوله



 (78)  ُمْنَتَخُب الَفَواِئد

 

 

أن  فليحذر الذين يخال ون عن أمره} :الممهى عمه واإلمسهههههاي عمها من المأمور به الذي قال الله فيه
 .{أو يصيبهم عذاو أليم اصيبهم فتمةم 

 *فتاوك الشهههيا محمد بن إبراهيم: ه  للرافعهههة شههه عة على المسهههلمين، أم ال؟ الجواو: المذهب ال
رافعهههههة هذه . و إلى بدعةل  ، أو داعية  ا، أو مراد  أصهههههيال   اك ر    ا،  هههههواء كان كافر  على مسهههههلمل  شههههه عة لكافرل 

ري لزموا باإل هالم والتزموه واركوا الشفيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا أ   ،األزمان مرادون عبدة أو ان
 فالظاهر أن حكمهم حكم الممافقين. ،اظاهر  

 ،)إذا صلى أحدكم  م  لس في مصاله لم ازل المالئكة اصلي عليهوقوف ا: م*الموطأ: عن أبي هريرة 
 في صالةل  لم يزل ،فإن قام من مصهاله فجلس في المسهجد يمتظر الصالة ،اللهم اغ ر له اللهم ارحمه

ال تح: فهذا يدل على أنه إذا احول من مو ههع صهالاه من المسههجد في ابن ر ب قال  حتى يصهلي(
انقطع حكم  لو هههه في مصهههاله، فإن  لس يمتظر الصهههالة كان حكمه حكم إلى غيره من المسهههجد 

نه لم فال شهههههههههيء له  أل ،ا للصهههههههههالةا، فإن لم يجلس ممتظر  من يمتظرها، وصهههههههههلت عليه المالئكة أيعههههههههه  
يجلس في مصههههههههههههههاله وال هو ممتظر للصههههههههههههههالة. قال ابن عبد البر: إال أنه ال يقال: إنه اصههههههههههههههلي عليه 

كما اصههههههههلي على الذي في مصههههههههاله   ،ل من مكانه وهو يمتظر الصههههههههالةالمالئكة. يعمي: على المتحو 
 ،يمتظر الصهههالة. يشهههير إلى أن الحديث المرفوع إنما فيه صهههالة المالئكة على من يجلس في مصهههاله

)من صهههههلى ال جر  م  لس في مصهههههاله  :ال على الممتظر للصهههههالة. ولكن قد روي في حديث مرفوع
للهم اغ ر له، اللهم ارحمه، ومن يمتظر الصههههالة صههههلت عليه صههههلت عليه المالئكة، وصههههالاهم عليه: ا

المالئكة، وصالاهم عليه: اللهم اغ ر له، اللهم ارحمه( قال ابن المديمي: هو حديث كوفي، وإ ماده 
عا، كما  ا في انتظار الصالة أيحسهن. وذكر ابن عبد البر أنه يحتم  أن يكون بقاؤه في مصاله شرط  

 صهههاله. وهذا الذي قاله بعيد، وإنما يمكن أن يقال فيمن صهههلى صهههالة  كان شهههرطا في الجلوس في م
ن و لس يمتظرها قب  أ واحدة   أخرك، فأما من دخ  المسههههجد ليصههههلي صههههالة    م  لس يمتظر صههههالة  

ى له حتى يشهههههههههترط أن ال ي ارقه؟ قال: وقيامه من مجلسهههههههههه، المراد به: قيامه لعرض اقام فأي مصهههههههههل  
وال  ،ا يعيمه على ما كان يصهههههمعه في مجلسهههههه من الذكر. يعمي: أنه غير مرادل الدنيا، فأما إذا قام إلى م

 قاطع للصالة عليه.
الله وال  ىالله واحذر أن الق الصهههههالة وحكم ااركها: فاعرف ن سهههههك يا عبدقال ابن القيم في كتاو *

 قدر لن الم عمدي فإن قدر اإل الم في قلبك كقدر الصالة في قلبك.
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 أَ ِيمل }وويهه  للمشههههههههههههههركين{ وقولههه: }َويههف م ِلكهه  ِ  أَفههَّايل  ، كقولههه:د في القر ن للك ههار*الوعيههد بههالويهه  اطر 
ِبر   َتكف رُّ م سههههف َمع   يَاِت اللَِّه اه تهفَلى َعَليفِه   مَّ ي صههههِ ِديدل{ إال في { وقوله: }َوَويف م لِلفَكافِ اَيسههههف رِيَن ِمنف َعَذاول شههههَ

وبالهمز واللمز  }َويف م ِلك  ِ  ه َمَزةل ل َمَزةل{ فعلم الوي  بالتط يذ: لِلفم طَ ِ ِ يَن{ و }َويف م  :مو هههههعين وهما
 وهذا ال يك ر به بمجرده.

 ،من أ زائها نها و زءل من أركا وإنما امت ي لم ي ركنل  ،فيها *الحقيقة الشهرعية ال امت ي لم ي مستحبل 
ال صههالة لمن ال ) و( له: )ال إيمان لمن ال أمانة  كقوله  ،ورد على حقيقة شههرعية وهكذا ك  ن يل 

ن ال صهههالة لمال )و (ال صهههيام لمن ال يبيت الصهههيام من اللي )و (ال عم  لمن ال نية له)و (و هههوء له
ها من  مسههههههها ما إال وفوق ولو انت ت النت اء بعض مسههههههتحبااها، فما من عبادةل  يقرأ ب ااحة الكتاو(

 هوه أحب إلى الله ممها.
 .أو فع  محرمل  ة و دها إما اري فريعةل *من ا تقرأ عالمات الم ال في السم

، فهي: من أ   المسههائ  وأهمها وحا ة الماس *المسهألة العاشهرة وهي: مقدار صههالة ر هول الله 
البخاري  ، ف يإلى معرفتها أعظم من حا تهم إلى الطعام والشراو، وقد  يعها الماس من عهد أنسل 

كي فقلت: له ما يبكيك؟ فقال: ال أعرف بدمشم وهو يب من حديث الزهري قال: دخلت على أنسل 
 ا مما أدركت إال هذه الصالة، وهذه الصالة قد  يعت.شيع  
ر أكمهه  ممهها كههانههت، كمهها أم ال تح: العبههادات يجوز إبطههالههها إلعههاداههها على و هههل  في ابن ر ههبل قههال *

ن م أكم  مما كان. وكما أن ليعيدوا الحج على و هل   أصهههههههههحابه ب سههههههههها الحج إلى العمرة المبي 
يعيد فر ههههه في  لفإن له إبطال صههههالاه أو قلبها ن ال   ا  م حعههههر  ماعةم مم رد   مكتوبةل  دخ  في صههههالةل 

ا. وهذا قول  مهور العلماء ممهم أحمد والشهههههههههههافعي في أحد فإنه أكم  من صهههههههههههالاه مم رد     ماعةل 
عين الم قوليه، وكذلك قال مالك وأبو حمي ة إذا لم يكن قد صههههههههههههههلى أكثر صههههههههههههههالاه. وكذلك الهدي  

 ممهما عمد أبي حمي ة وأحمد وغيرهما. واأل حية المعيمة يجوز إبدالها بخيرل 

ا* ي يد في المسهههجد الحرام ومسهههجد المبفما زِ  ،حكم الزيادة حكم المزيد فيه في ال عههه : وقال أيعههه 
  كله والصهههالة فيه كله  هههواء في المعهههاع ة وال عههه . وقد قي : إنه ال يعلم عن السهههلذ في ذلك

 إنما خالذ فيه بعض المتأخرين من أصحابما وبعض الشافعية.خالف، 
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ا اي هو أول من أخر الصههههههههالة عن وقتها بالكلية، فكان يصههههههههلي الظهر يقال: إن الحج  : *وقال أيعهههههههه 
والعصهههههر مع غروو الشهههههمس، وربما كان يصهههههلي الجمعة عمد غروو الشهههههمس، فت وت الماس صهههههالة 

 اي.ا من الحج  الظهر والعصر خوف  العصر، فكان بعض التابعين يومئ في المسجد 
 وأبو داود، من أ   أصحاو اإلمام أحمد.: *وقال أيع ا
ا في األذان  من  ع  أصههههبعيه في أذنيه أول   ،: في التاريا الكبير للبخاري عن ابن  ههههيرين*وقال أيعهههه 

 نه عمده بدعة. ورويأوهذا الكالم من ابن  ههههههيرين يقتعههههههي عبد الرحمن بن األصههههههم مؤذن الحجاي. 
وأكثر  اي.في أذانه ابن األصهههههم مؤذن الحج   ا واحدة  أول من  ع  إصهههههبع   ، خر عن ابن  هههههيرين بل  ل 

قال الترمذي في  امعه: العم  عمد أه  العلم على ذلك يسههههتحب  ،العلماء على أن ذلك مسهههتحب
ول وهو ق ا،أن يدخ  المؤذن إصهههههههبعيه في أذنيه في األذان. وقال بعض اه  العلم: وفي االقامة أيعههههههه  

 االوزاعي. اهه. وقال إ حال كقول االوزاعي.
ا ذكر الترمذي: أن العم  عمد أه  العلم على القراءة في المررو بقصهار الم ص . وهذا : *وقال أيعه 

يشههههعر بحكاية اإل ماع عليه. وممن ا ههههتحب ذلك ابن مباري والثوري والشههههافعي وأحمد وإ ههههحال، 
باو ذلك: حديث  ههليمان بن يسههار عن أبي هريرة وقال: كانوا يسههتحبون ذلك. وقد دل على ا ههتح

قال  ليمان: يطي  الركعتين األوليين  ،من فالنل  بر ول الله  أشبه صالة   ما صهليت وراء أحدل  :قال
من الظهر، ويخ ذ العصههههر، ويقرأ في المررو بقصههههار الم صهههه  ويقرأ في العشههههاء بو ههههئ الم صهههه ، 

أحمد والمسهههههههههههههائي. وفي رواية لنمام أحمد: قال ويقرأ في الصهههههههههههههبح بطوال الم صههههههههههههه . خر ه اإلمام 
  بصهالة ر ول الله ا أشهبه صهالة  العهحاي: وحد مي من  همع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحد  

من هذا ال تى. قال العههههحاي: فصههههليت خلذ عمر بن عبد العزيز، فكان يصههههمع مثلما قال  ههههليمان 
كان يقرأ في  يدل على أن المبي و  ،(4)هذا حديث صهههههههههههحيح عن أبي هريرة وأنسف ...بن يسهههههههههههار

المررو بقصهههار الم صههه . ويشههههد له ما خر ه أبو داود من حديث عمرو بن شهههعيب، عن أبيه، عن 
يؤم بها الماس في  ما من الم صههه   هههورة صهههريرة وال كبيرة إال قد  هههمعت ر هههول الله » ده قال: 

م صهههه  في الصههههلوات الجهريات من قراءة  ههههور ال فهذا يدل على إكثار المبي  «الصههههالة المكتوبة
فإن كان يقرأ في الصههههبح بطول الم صهههه  وفي المررو بقصههههاره   الثال  قصههههارها وطوالها ومتو ههههطها

                                                        
 (.14)  إبراهيم العبيد في كتابه  امع أحاديث القراءةد.  ،ذ حديث أنسل  ع   (4)
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 قصهههههههاريقرأ ب كان  وفي العشهههههههاء بأو هههههههاطه فهو موافم لحديث أبي هريرة وأنس، وهذا هو الظاهر وإن
 الم ص  في العشاء أو في الصبح، فقراءاها في المررو أولى.

ا*وقال أ إذا كان  يران المسهههههههجد يشهههههههم عليهم الترليس، وال يجتمعون في المسهههههههجد إال عمد : يعههههههه 
ن وحكي رواية ع ،وهو قول مالك والشههههههههههافعي ،اإل هههههههههه ار؟ قالت طائ ة: الترليس أفعهههههههههه  بك  حالل 

  ابرل  وا تدلوا بحديث ،أفع ، وهو ممصو  أحمد في روايةل  وقالت طائ ة: اإل ه ار حيمعذل  ،أحمد
أنه أمر بذلك معاذ  وقد روي عن المبي  حال المأمومين في العشهههههههاء ا خرة، مبي في مراعاة ال

ي فبن  ب  لما أر هههههله إلى اليمن، فأمره أن يرلس بال جر في الشهههههتاء  لطول اللي  وا هههههتيقاظ الماس 
أنه   ألن الماس يمامون لقصهههههههر اللي  فيه. وقد روي عن المبي  أول الوقت، وأن يؤخر في الصهههههههيذ 

ر: البن عم ر  م  قال ،روك أحمدو وعن  ماعة من السههههلذ.  ،ويؤخرها اارة   ج  الصههههبح اارة  كان يع
ر ول  ا اس ر؟ قال: كذلك رأيتإني أصلي معك الصبح،  م ألت ت فال أرك و ه  ليسي،  م أحيان  

 يصليها. وهذا إ ماد  عيذ.  يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت ر ول الله ه الل
 ،طعتين قطعتبق على بعيرل  ة  ار   ورأيت أ   ،ابمصهههههههههر  ال ة عشهههههههههر شهههههههههبر   ِقثاءة   برت  شهههههههههَ  :*قال أبو داود

 رت على مث  عدلين.ي ِ وص  
 ،بهههالمهههذاكرة يثبهههت المح وظ ويتحرر ويتهههأكهههد ويتقرر ويزداد بحسههههههههههههههههب كثرة المهههذاكرةالمووي: قهههال *

ه كن في مذاكرااولي .اأن ع من المطالعة والح    ههههههههههههاعات ب  أيام   في ال ن  هههههههههههاعة   ومذاكرة حاذلل 
وال برير  ،على صهههههاحبه بقلبه وال بكالمه غير مترفعل  ،ا اال هههههت ادة أو اإلفادةا اإلنصهههههاف قاصهههههد  متحري  

 فبهذا يممو علمه وازكو مح وظااه. ،ا له بالعبارة الجميلة الليمةذلك من حاله مخاطب  
 اه.معم إذ األفصح اذكير ل ظه واأنيث  *ال توحات: اأنيث ل   الحال خالف األفصح

أماله المحبوس عن الجمع  ،*المبسهههههوط: هذا  خر شهههههرح العبادات بأو هههههح المعاني وأو ز العبارات
وعلى أهله من المؤممين  ،ا على  هههههههههيد السهههههههههادات محمد المبعو  بالر هههههههههاالتمصهههههههههلي   ،والجماعات
 دده.عام كتاو المما ك ولله الممة وله الحمد الدائم الذي ال ي مى أمده وال يمقعي  ،والمؤممات

: مدقال محققو المسها: )لو كان القر ن في إهاو ما مسهته المار( مرفوع   *المسهمد: عن عقبة بن عامرل 
 في إهاول  ،ن القر ن في قلبه أن ال امسه المارمَ ير ى لِ  :إ ماده  عيذ/ ا داو الشرعية: قال أحمد

 وا القر ن،ؤ )اقر  :مامةأبي أ  عن  ،صحيحل  / فتح الباري: وأخري ابن أبي داود بإ مادل يعمي في قلب ر  ل 
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ان: وقد اتمة أ هههههههواء البي ا وعى القر ن(/فإن الله ال يعذو قلب    وال اررنكم هذه المصهههههههاحذ المعلقة
اواار عمد العامة والخاصهة أن حاف  كتاو الله المداوم على االواه، ال يصاو بالخرف وال الهذيان. 

سهههههن الشهههههاعر، ال زال على قيد الحياة عمد كتابة وقد شهههههاهدنا شهههههيا القراء بالمديمة الممورة الشهههههيا ح
د االميذه القر ن، ويعلمهم القراءات العشهههههر، وق  ، وهو ال يزال يقر هذه األ هههههطر اجاوز المائة بكثيرل 

 وهو يعبئ على الجميع. ،ون في أكثر من مو عل ؤ يقر  يسمع ألكثر من شخ ل 
الذين اشههههههههههههتهروا بح   القر ن  أي،  أصههههههههههههحاو ر ههههههههههههول الله اء من*فتح الباري: قوله: باو القر  

هر من  ا لمن ا قه في القر ن/ والذي يظوالتصهههههدي لتعليمه، وهذا الل   كان في عرف السهههههلذ أيعههههه  
ا ب ماء فقد بمى مسهههههجد     كان يح   القر ن في حياة ر هههههول الله  كثير من األحاديث أن أبا بكرل 

مع  راههاو فيهههإذ ذاي، وهههذا ممهها ال ي  فكههان يقرأ فيههه القر ن، وهو محمول على مهها كههان نزل ممههه  ،داره
وكثرة مالزمة ممهما  ،وهما بمكة ،وفرا  باله له على القي القر ن من المبي  شههههههدة حر  أبي بكرل 

حتى قالت عائشهههههههة: أنه كان يأايهم بكرة وعشهههههههية. وحديث: )يؤم القوم أقرؤهم لكتاو الله(  ،لآلخر
 على أنه كان أقرأهم. فيدل ،أن يؤم في مكانه لما مرض وقد أمر أبا بكرل 

 ا.ربي  ال    *صحيح مسلم: قال ابن الزبير: إني مستخيرم 
كالحاصهههههه  برسهههههه  الميت. قال   ،أي: معمى ارا اع الحد  «وما في معماه»*حاشهههههية الروض: قوله: 

ما قبلها أنه إذا لم يدخ  ما بعد الكاف في :وال رل بيمهما ،ابن قا ههههههم: الكاف هما امثيلية ال امظيرية
ال إ ، وإن دخ  ما بعدها فيما قبلها فهي امثيلية، وال يمث  لشهههههههههيءل زيد كعمرول  :كقولك  ،ظيريةفهي ام
باألدنى  يهل ، أو امب، أو اعيين لمشهههههههههورل لخالفل  ، أو إشههههههههارةل من ه وةل  ، أو احذيرل ، من رفع إبهامل لمكتةل 

 .، أو غير ذلكعلى األعلى، أو عكسه، أو محاذاة ن  كتاول 
ه إذا  مع مسههههائ  مشههههتركة في الحكم والشههههرط نسههههقها بالواو، فإذا  اء بعدها أن :ومن قاعداه كريره

فإذا  ،يها ببععههههها أدخ  عليه كاف التشههههبعلمما أنه ممطبم على الجميع، وإن كان القيد مختصهههه   بقيدل 
  اء بالقيد علمما أنه لما بعد الكاف.


