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╝ 
 تكدِٜ ٚتكسٜغ

ـا، مـ نّ إ ـا وسقئات أطؿال ف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػس يفده اهلل  الحؿد هلل كحؿده وكستعـق

 ا طبدهاهلل وحدهٓ  شريؽ لف، وأشفد أن محؿدً  ٓإ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد أنٓ  إلف فال مضؾ  

ٍُٔنَ ﴿ورسقلف  ٌُّۡصيِ  ً ُُخ
َ
َذ إَِلذ َوأ ُٔت ٍُ ۦ َوََل َت َ َخقذ تَُلاحِِّ ٔاْ ٱَّللذ ٔاْ ٱتذُل ُِ ٌَ ََ ءَا ِي َٓا ٱَّلذ حُّ

َ
 . [201]آل طؿران:﴾َيَٰٓد
 :أم مجعحجس

أبل »فؼد  تابعت مـشقرات إخ الػاضؾ الشقخ طبد الشؽقر معّؾؿ طبد فارح  الؿشفقر بـ 

مـذ ما يؼارب خؿس سـقات، حقث كان يبثُّ يف بعض مجؿقطات التقاصؾ   «طائشة الجربيت

آجتؿاطل فقائد كافعة يف مختؾػ العؾقم والػـقن، وكـت يف الحؼقؼة معجبًا بتؾؽ آختقارات 

لتل كان يتحػ هبا الؼراء بشؽٍؾ يقمل، وقد كػعـل اهلل بؽثقر مـفا ٓ سقؿا تؾؽ التل الؿقف ؼة ا

 ٧2»تتعّؾؼ بالؿتشاهبات الؾػظقة يف الؼرآن الؽريؿ والتل صبعفا فقؿا بعد يف رسالة مػقدة أسؿاها 

 .«فحجسة يف خمشممش اًٍت الممجتممصه

، «الفواحجس النٌفمجع كالفحمساحجس الممجع» همسقدة سػٍر كػقٍس، أسؿا -حػظف اهلل- ثّؿ زف  لل  الؿملػ

وأخربين أكف جؿعفا مـ مـشقراتف تؾؽ، وصؾب مـل أن أراجعفا وأبدي رأيل فقفا؛ فقجدهتا اسًؿا 

دبقة والػؼفقة  طؾك مسّؿاها، فؼد احتقت الرسالة طؾك فقائد كافعة يف مختؾػ الػـقن الؾغقية وٕا

 تقجد يف قارطة الطريؼ أو يف متـاول الؼراء! والتاريخقة، باإلضافة إلك كؽت وفرائد قّؾ أن

لؼد ضؾؾت صقؾة فرتة مراجعتل لفذا الؿمّلػ الـػقس هائج الؿشاطر، مرة أضحؽ ، ومرة 

أبتسؿ، وتارة يحضرين الحزن وإسقك وُأطؾـ الحداد  طؾك كػسل بعد طرضفا طؾك ما كان طؾقف 

اًل واجتفاًدا، ففق حًؼا واطظ مبٍؽ، الصالحقن مـ الصحابة والتابعقـ وطؾؿاء السؾػ طؾًؿا وطؿ

 ومسٍؾ باطث لؾبفجة، بؾ هق صقد لؾػقائد الـادرة، وروضة لؾعؼالء، وكزهة لؾػضالء!

فلدطق اهلل أن يـػع بف، وأن يبارك ممّلػف، ويجعؾـا جؿقًعا مـ أهؾ العؾؿ العامؾقـ بف، إكف ولل 

 ذلؽ والؼادر طؾقف.

 ةـد ورمسـر حممـمـد. ع

 



 
 

 ,ولاصالة ولاسالم ىلع من ال نيب بعده ,ادمحل هلل

 أم مجعحجس: 

يف مطالعاهتؿ فؼد جرت طادة أهؾ العؾؿ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ طؾك تؼققد ما يؿّر هبؿ 

 .«كـاشة»أو  «كشؽقل»يف مـ فقائد وخقاصر دون ترتقب وٓ تبقيب ومدارساهتؿ 

فاق إٓ ولف تعالقؼ أو أوراق »قال البؾقي إكدلسل:  ما رأيت أحدا مؿـ لؼقت مـ أهؾ ٔا

«تحتقي طؾك حؽايات وأشعار، ورسائؾ وأخبار
(1)

، ومؿـ ألػ يف ذلؽ مـ الؼدماء ابـ الؼقؿ 

بارع يف  ♫، واإلمام السققصل «الؽشؽقل»، وهباء الديـ الفؿذاين يف «بدائع الػقائد» يف ♫

وشقخ الحـابؾة  «كـاشة الـقادر»ا الباب، ومـ الؿعاصريـ العالؿ الؿصري طبد السالم هارون يف هذ

مجؿقع الػقائد » والشقخ طبد الرحؿـ السعدي يف «كشؽقل ابـ طؼقؾ»طبد اهلل بـ طؼقؾ يف 

ـ يف  «وابدواقتـاص ٕا ـ طثقؿق  .وغقرهؿ «فرائد الػقائد»وتؾؿقذه اب

 مــ وقد أردت يف هذا الؽتاب أن 
ّ
أهنج هنجفؿ، وأقتػل أثرهؿ، فؼؿت بتؼققد ما مّر طؾـل

فقائد وكقادر، سقاء يف مطالعايت أو يف متابعايت الققمّقة لقسائؾ التقاصؾ الحديثة، ثؿ اكتخبـت 

الؿتـقطـة يف العؾـقم الشـرطقة مــ طؼقـدة مـفا دون ترتقب مـا استحســتف مــ الػقائـد العؾؿقـة 

إلقفا مـ الطرائػ والؾطائػ والـؽات ما يـدفع طــ  ولغة، كؿا أضػت تػسقر وحديث وفؼفو

القاجـب طؾـك العاقـؾ أن »: ♫البسـتل  الؼارئ الؽؾؾ والؿؾؾ، وقد قال اإلمام ابـ حبان

«يسـتؿقؾ قؾـقب الـــاس بـالؿزاح الؿحؿـقد ويــرتك التعـب
(2)

وقـد حرصــت طؾـك أن تؽــقن  .

  .الػقائد مؼّقدة بؿراجعفا حتك يسفؾ طؾك الطالب العقد إلقفا

أسأ .أسأ لطأنأسأ لهأسأ لها ناأسأ ىا اتأسأ يا إتأسأ  ىعأسأ ىالأسأ الن لنأسأ وىالأسأ الي إزواهلَل

 عبد ايٓػهٛز َعًِٓ عبد ؾازح
أسأ +566886665669واتضأسأ آب:أسأ 

أسأ  إظب ك:أسأ عبذأسأ الشك رأسأ لي أسأ عائشت
  shakuur2020@gmail.comأسأ  لنإل:

                                 
 .9صقى وكقى لؿحؿد سؾقؿان الؿفـا، ص:( 2)
 .٦٧ :ص ،روضة العؼالء (1)

mailto:shakuur2020@gmail.co


 

 

 

١َّبا٫غتػاٍ غسف   ايعًّٛ ايػَّسع
 أولك ما صرفت فقف كػائس إّيام فنِنبعد:  أما..» :♫العسؼالين  مام ابـ حجرإلل اقا، 

رطق ة الؿتؾؼاة طـ خقر اْلربي ة وأغؾك ما خّص  وٓ يرتاب  ،بؿزيد آهتؿام آشتغال بالعؾقم الش 

 آٓت ماإ باقل العؾقم وأن، وسـة كبقف اْلؿصطػك ،مدارها طؾك كتاب اهلل الؿؼتػك طاقؾ يف أنّ 

الة الؿطؾقبة .«أجـبقّة طـفؿا وهل الضارة الؿغؾقبة أو، لػفؿفؿا وهل الض 
(1)

 

 

 (1) ٫ متٓع ثٓا٤ بعطِٗ ع٢ً بعٍض خص١َٛ ا٭نابس
 بقـ الحافظ ابـ الجقزي وبقـ العالمة طبد الؿغقث الحربل الحـبؾل كػرة وقطقعة  توقع

ػ يف ذلؽ وصـّ ،فكان يؿـع مـ سبّ طبد الؿغقث  فننّ  ،بسبب مسللة الطعـ يف يزيد بـ معاوية

الرد طؾك الؿتعصب »وسؿاه  ،ػاػ ابـ الجقزي يف الرد طؾقف مصـّ ػا وأسؿعف، فصـّ مصـّ 

 ومات الشقخ طبد الؿغقث وهؿا متفاجران. ،طؾقف ءوقرى «العـقد الؿاكع مـ ذم يزيد

يـ ابـ ابـ الصقريف: لؼد حؽك لل شقخـا محب الديـ أبق البؼاء: أن الشقخ جؿال الد قال

كان يؼقل: إين ٕرجق مـ اهلل سبحاكف أن أجتؿع أكا وطبد الؿغقث يف الجـة. الجقزي
(2)

  

 يف الؿـاضرة،  -شقخ الشافعقة  -ابـ داود الظاهري خصؿا ٕبل العباس ابـ سريج  كان

ـَ و محؿد بـ داود، حزن لف، وكحك مخاده،  سريج مقُت  كاكا يرتادان يف الؽتب، فؾؿا بؾغ اب

تعزية، وقال: ما آسك إٓ طؾك تراب يلكؾ لسان محؿد بـ داود.وجؾس لؾ
(3)

  

 

 ِيًُعًٓ ايٛؾا٤
 ولؽثرة، صؾقت مـذ ثالثقـ سـة إٓ وأكا أدطق لؾشافعل ما» :♫ اإلمام أحؿد قال 

                                 
 .2/3 دي الساري مؼدمة فتح الباري( هُ 2)

 .1/352ؾة الذيؾ طؾك صبؼات الحـاب( 1)
 .9/٧0سقر أطالم الـبالء ( 3)



 
 

! فؼال دطاءه لف، قال لف ابـف: أيُّ رجؾ كان الشافعل حتك تدطق لف كؾ هذا الدطاء؟
ّ
: يا بـل

.«شؿس لؾدكقا، وكالعافقة لؾـاسكان الشافعل كال
(1)

 

 الؾفؿ اغػر لل ولقالدي  وٕبل حـقػة» كان أبق يقسػ الؼاضل يؼقل دبر صالتف:و».
(2)

 

 مـ ٓ يعرف الػضؾ ٕستاذه ٓ ُيػؾح. :يؼقل: سؿعت السؾػ يؼقلقن وكان 

 

 إٜاى ٚتتٓبع أخطا٤ ايعًُا٤
 إذا أصبحت أن أجؿَع أخطاَء الثقري، فؾؿا يف كػسل  وقع» :♫ أبق زرطة الرازي اإلمام قال

 
 
أصبحُت خرجُت إلك الصالة، ويف دربـا كؾٌب ما كبحـل قط، وٓ رأيتُف طدا طؾك أحد، فعدا طؾل

ـ ذلؽ  .! «وطؼرين وُحؿؿت، فققع يف كػسل أن هذا طؼقبٌة، فلضربُت ط
(3)

 

 تتبعت قد كـتو»: لكقر الديـ الفقثؿ الحافظ ابـ حجر العسؼالين يف ترجؿة الحافظ قال 

«لف طايةر فتركتف طؾقف شّؼ لؽذ أن فبؾغـل ئداولزا مجؿع كتابف فل هامفأو
(4)

 

 فجعؾت أتتبع ما  الحؿقدي: قال ذهب اإلمامان الحؿقدي وأحؿد لؿجؾس اإلمام الشافعل

أكت ٓ ترضك أن يؽقن رجؾ مـ قريش يؽقن لف هذه » فؼال لل أحؿد بـ حـبؾ:، كان أخطل فقف

.«ما أخطل وخذ ما أصاب اترك، خؿسا أو طشرائ مائة مسللة يخط تؿر وهذا البقان! الؿعرفة
(5)

 

 

 اإلَاّ ايػاؾعٞ َٚٓصيت٘ يف ايؿك٘
 كان الػؼف قػال طؾك أهؾف حتك فتحف اهلل بالشافعل» :♫اإلمام أحؿد  قال». 

 ا  كاكت» أيًضا: وقال الشافعل، فؽان أفؼف أقضقتـا يف أيدي أصحاب أبل حـقػة ما تـزع، حتك رأـي

ـ كتب الشافعل ملسو هيلع هللا ىلصالـاس يف كتاب اهلل، ويف سـة رسقلف  ٓ يشبع صاحب الحديث م  .«و

                                 
 .25:( الجقهر الؿحصؾ ص2)
 .13٧أطالم الػؼفاء،ص:( 1)
 .21/1٦1 بغداد تاريخ( 3)
 .1/320 ( إكباء الغؿر بلبـاء العؿر1)

 .11 :( آداب الشافعل ومـاقبف لؾرازي، ص5)



 

 

 لقٓ الشافعل ما طرفـا فؼف الحديث» أيًضا: وقال» 
(1)

. 

 ـا»قال: و ( حتك جاء الشافعل فؿزج بـق ـا )الؿحدثـق ـ أهؾ الرأي )الػؼفاء( ويؾعـقك ـا كؾع .«مازل
(2)

 

 

ٌٓ  ؾا٥د٠ ؾٗٛ غٝدو ىَٔ أؾاد ن
  كُؾ مـ أفاد غقره إفادة ديـقة هق شقخف فقفا؛ وكُؾ مقت »: ♫قال اإلمام ابـ تقؿقة

وصؾ إلك اإلكسان مـ أققالف وأطؿالف وآثاره ما اكتػع بف يف ديـف ففق شقخف مـ هذه الجفة؛ 

.«فسؾػ إمة شققخ الخؾػاء قركا بعد قرن
(3)

 

 

 عًِاييظ اذعًٝو مب
 كقب مثؾ »: ◙ الخطاب قال طؿر بـ إن الرجؾ لقخرج مـ مـزلف وطؾقف مـ الذُّ

 طؾقف ذكب فال لك مـزلف ولقسإفنذا سؿع العؾؿ خاف ورجع وتاب فاكصرف  ،جبال هتامة

 .«تػارققا مَجالِس اْلعؾؿاء
(4)

 

 الدكقا وما فقفا، وفائدة  مجؾس طؾؿ تجؾسف خقر لؽ مـ » :♫العالمة السعدي  قال

 .«هبا ٓ شلء يزهنا ويساويفاتستػقدها وتـتػع 
(5)

 

 

 !َا باٍ ن٬ّ ايطًـ أْؿع َٔ ن٬َٓا؟
 سؿعت أبا طبدالرحؿـ السؾؿل يؼقل: سؿعت محؿد بـ »: ♫ اإلمام البقفؼل قال

 ما بال كالم السؾػ أكػع مـ كالمـا؟ أحؿد الػراء يؼقل: ققؾ لحؿدون الؼصار:

                                 
 .2/٧2( هتذيب إسؿاء والؾغات 2)

 الؿؼصقد بالؾعـ الدطاء واإلكؽار طؾقفؿ.و .2/92( ترتقب الؿدارك لؾؼاضل طقاض 1)

 .22/521( مجؿقع الػتاوى 3)

 .2/٦٦ ( مػتاح دار السعادة1)

 .2٦9، ص:( الػقاكف الشفقة5)



 
 

ورضا الرحؿـ، وكحـ كتؽؾؿ لعز الـػقس،  : ٕهنؿ تؽؾؿقا لعز اإلسالم، وكجاة الـػقس،قال

«وصؾب الدكقا، وقبقل الخؾؼ
(1)

.  

 

 َٚضِّع صدَزى يف َطا٥ٌ اشب٬ف
  ػ.ويعـّ  فا، وٓ يجرح مخالػفقفا دالؿسائؾ التل هل محؾ اجتفاد وكظر ٓ ُيشدّ 

.«ٓ يـبغل لؾػؼقف أن يحؿؾ الـاس طؾك مذهبف وٓ يشدد طؾقفؿ»: ♫ قال اإلمام أحؿد ❒
(2)

  

 «ٓ أطـّػ مـ قال شقئًا لف وجف، وإن خالػـاه» وقال: ❒
(3)

.  

سحاق، وإن كان يخالػـا يف أشقاء، فنن الـاس إلؿ يعرب الجسر إلك خراسان مثؾ »وقال:  ❒

. «لؿ يزل يخالػ بعضفؿ بعضًا
(4)

 

ـُ تقؿّقة ❒ قارد كان أئّؿُة السـّة والجؿاطة ٓ ُيؾِزمقن الـاَس بؿا يؼقلقكف مـ م»: ♫ قال اب

. «آجتفاد، وٓ ُيؽِرهقن أحًدا طؾقف
(5)

 

الؿسائؾ الخالفقة التل يسقغ فقفا آجتفاد ٓ يـبغل لإلكسان »: ♫ طثقؿقـ ابـقال  ❒

.«أن يؽقن فقفا طـقػًا بحقث يضؾؾ غقره
(6)

 

القاجُب طؾك كؾ مسؾٍؿ وطؾك صؾبة العؾؿ بإخص أن يسعقا إلك كؾ ما »: ♫وقال  ❒

(7) .«وحصقل الؿصؾحة فقف ائتالُف الؼؾقِب 
 

                                 
 .2/11 ( الؿدخؾ إلك طؾؿ الســ2)

 .2/11٢( أداب الشرطقة 1)

 .2/133( الػروع 3)

لؾشقخ محؿد بـ ففد  ققاطد وتعامؾمـفج اإلمام أحؿد يف آحتساب  .2/122الؽامؾ يف ضعػاء الرجال (1)

 .55:ص ،الػريح

 .2/2٦٦التسعقـّقة (5)
 .5/51 ( الشرح الؿؿتع٧)
 .9/1٧0شرح بؾقغ الؿرام ( ٦)



 

 

 

 ١ٓٝ   ايٛد٘ بايٝدٜٔ بعد ايدعا٤ َطحَػسٚع
إذا مد يديف يف الدطاء لؿ يردهؿا حتك يؿسح  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل )قال:  ◙طؿر  طـ ❒

.هبؿا وجفف(
(1)

 

سؾقا اهلل ببطقن أكػؽؿ، وٓ تسللقه )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ¶ ابـ طباس وطـ ❒

 .ا وجقهؽؿ(بظفقرها، فنذا فرغتؿ فامسحقا هب
(2)

 

الحديث دلقؾ طؾك مشروطقة مسح القجف بالقديـ بعد الدطاء. ويف الصـعاين: قال ●
(3)

 

 فل ردةالقا يثدٕحاا تحسقـ طؾك ادطتؿاا مسح مـ طؾك كـؽر ٓوابـ طثقؿقـ:  قالو ●

(4) .سلـاا فقف يختؾػ مؿا اهذ نٕ ؛لؽذ
 

 

 أخطا٤ ايعامل ٫ تكدح يف إَاَت٘ ٚعًُ٘
 إئؿة غؾطقا يف مسائؾ يسقرة مؿا ٓ يؼدح يف  أكثر»: ♫ظ ابـ رجب قال الحاف

 ،وحسـ مؼاصدهؿ ،وكثرة صقاهبؿ ،إمامتفؿ وطؾؿفؿ فؽان ما ذا ؟ لؼد اكغؿر ذلؽ يف محاسـفؿ

.«وآكتصاب لؾتـؼقب طـ زٓهتؿ لقس محؿقدا وٓ مشؽقرا ،وكصرهؿ لؾديـ
(5)

 

.«كثقر صقابف والؿـصػ مـ اغتػر قؾقؾ خطل الؿرء يف» :♫ وقال
(6)

 

 ئؿة يخالػ بعضفؿ بعضا» :↓يف ترجؿة اإلمام الغزالل  قال اإلمام الذهبلو  ،ما زال ٕا

اهلل أبا حامد فليـ مثؾف يف طؾقمف  فرحؿ، ولسـا مؿـ يذم العالؿ بالفقى والجفؾ ،ويرد هذا طؾك هذا

                                 
 ، ولف شقاهد.( رواه الرتمذي2)
ابـ حجر يف  قال مـ رفع يديف يف الدطاء ومسح هبؿا وجفف. :وبقب طؾقف: باب، ( رواه أبق داود، وابـ ماجف1)

البسام: والحديث ققي بؿجؿقع صرقف، ومؿـ ققاه:  وقال قطفؿا يؼضل بلن الحديث حسـ.البؾقغ: ومجؿ

 .٦/٧21تقضقح إحؽام . إسحاق، والـقوي، وابـ حجر، والؿـاوي، والصـعاين، والشقكاين

 .1/٧21( سبؾ السالم 3)

 .1/12( الشرح الؿؿتع 1)

 .1/٧3٦رسائؾ الحافظ ابـ رجب  مجؿقع( 5)
 .3ة، ص: الؼقاطد الػؼفق( ٧)



 
 

ـ شرط العالؿ أكف وما، ٓ كدطل طصؿتف مـ الغؾط والخطل ولؽـ، وفضائؾف  .«ٓيخطئ م
(1)

 

 

 ايٓدازقبٌ  ازباز
ؽري أن يبقع داره، فؼقؾ لف: بؽؿ ؟  أرادَ  : بللػقـ ثؿـ الدار، وبللػقـ جقار قالجاٌر ٕبل حؿزَة السُّ

 .ذلؽ أبا حؿزة، فقّجف إلقف بلربعة آٓف، وقال: ٓ تبع دارك فبؾغ، أبل حؿزة !
(2)

 

 

  ايدعا٤ يف ايص٠٬ بػري ايٛازد
مـ أمقر الديـ والدكقا،  فاما يجقز الدطاء بف خارج يدطق يف الصالة بؽؾأن لؾؿصّؾل يجقز 

لن يؼقل: الؾفؿ ارزقـل كسبًا صقبًا، وولدًا، ودارًا، وجارية حسـاء يصػفا، و: الؾفؿ خؾص ك

فالكًا مـ السجـ، وأهؾؽ فالكًا، وغقر ذلؽ، وٓ يبطؾ صالتف شلء مـ ذلؽ طـدكا. وبف قال 

 ري وأبق ثقر وإسحؼ. والثق والشافعل مالؽ

)وأما السجقد فاجتفدوا فقف مـ الدطاء(، :ملسو هيلع هللا ىلصققلف والدلقؾ  ●
(3)

 .فلصؾؼ إمر بالدطاء ولؿ يؼقده 

 .يف آخر التشفد: )ثؿ لقتخقر مـ الدطاء( ملسو هيلع هللا ىلص وىف الصحقحقـ طـف

يؼقل يف قـقتف: )الؾفؿ أكج القلقد بـ القلقد، وطقاش بـ أبل ربقعة، وسؾؿة بـ  ملسو هيلع هللا ىلص كانو

طؾقفؿ سـقـ  عؾفؿاؿستضعػقـ مـ الؿممـقـ، الؾفؿ اشدد وصلتؽ طؾك مضر، واجهشام، وال

كسـل يقسػ(
(4)

 .()الؾفؿ العـ ِرطالً وَذكقاَن وُطَصق َة طصت اهلل ورسقلف .

: لحديث ٓ يجقز الدطاء إٓ بإدطقة الؿلثقرة الؿقافؼة لؾؼرآن، :وقال أبق حـقػة وأحؿد ●

الَة ٓ َيِصحُّ   فقفا شلء مـ كالم الـ اِس، إك ؿا هق الت ْسبِقُح والت ْؽبِقُر َوقِراَءُة الُؼْرآِن( )إن  َهِذِه الص 

 طؾك رد السالم وتشؿقت العاصس. الؼقاسوب رواه مسؾؿ،

                                 
 .وما بعدها 29/339 السقر( 2)

 . ٦/3٢٦ ( سقر أطالم الـبالء1)

 (.1٦9صحقح مسؾؿ، رقؿ )( 3)
 (.29٧9صحقح ابـ حبان، رقؿ )( 1)



 

 

طـ حديثفؿ: أن الدطاء ٓ يدخؾ يف كالم الـاس، وطـ التشؿقت ورد السالم أهنؿا  والجقاب

ف الدطاءمـ كالم الـاس؛ ٕهنؿا خطاب ٔدمل بخال
(1)

.  

 

 بازبسح ٚايتعدٌٜخطٛز٠ ايه٬ّ ع٢ً ايٓاع 
  التل يجب تقفرها فقؿـ يتؽؾؿ يف الـاس بالجرح  لشروطيف اابـ دققؼ العقد قال اإلمام

 اجتؿاع الرجال، لؼؾة يف الؽالم يف طظؿ الخطر الشرائط هذه اجتؿاع ولصعقبة»: والتعديؾ

اض الؿسؾؿقـ حػرة مـ حػر الـار، وقػ طؾك الؿزكقـ، ولذلؽ قؾت: أطر إمقر يف هذه

.«مـ الـاس الؿحدثقن والحؽام شػقرها صائػتان
(2)

 

  وقد  ،ثؿ مـ الؿعؾقم أكف ٓبد مـ صقن الراوي وسرته»: ♫وقال اإلمام الذهبل

بالرواة مـ  واإلزراء وطصبقة هقى طـ كثر طـد بعض الؿتلخريـ مـ الـؼاد الؽالم يف الرجال

«مالتشػل وآكتؼا
(3)

. 

 

 !ين بػٝطإ د٦َت
 :لؿا قدم الثقري البصرة، قال: يا  قال العباس بـ طبد العظقؿ: سؿعت ابـ مفدي يؼقل

طبد الرحؿـ! جئـل بنكسان أذاكره، فلتقتف بقحقك بـ سعقد، فذاكره، فؾؿا خرج، قال: قؾت 

.-يعـل: هبره حػظف-لؽ: جئـل بنكسان، جئتـل بشقطان ! 
(4)

 

 

ٞٓ ايبٗا٥ِ ايّٝٛ َٔ أٜٔ سػست  ! عً
 ( ؟ العـجقد) رحؿؽ اهلل أبا طبقدة: ما فؼال مجؾس أبل طبقدة رجؾ، حضر

يذهب بؽ طـ ققل  أيـقال الرجؾ: سبحان اهلل !  ،قال أبق طبقدة: رحؿؽ اهلل ما أطرف هذا

                                 
 . 3/151 لؾـقوي بتصرف ( الؿجؿقع2)
 .٧2، ص:( آقرتاح1)
 .3٦9 :ص، ( أققال الحافظ الـؼدية يف طؾقم الحديث مـ كتابف سقر أطالم الـبالء3)
 .9/2٦٦لؾذهبل  سقر أطالم الـبالء (1)



 
 

 ...تبدى قتقؾة طـ جقد يقم إطشك:

 د( العـؼ.)طـ( حرف جاء لؿعـك، و)الجق أبق طبقدة: طافاك اهلل؛ فؼال

 ( ؟ إودع)ما  طبقدة رحؿؽ اهلل؛ أبا ثؿ قام آخر يف الؿجؾس فؼال:

 أبق طبقدة: ما أطرفف ! قال

 زاحؿ بعقد أو دع. :أكت طـ ققل العرب أيـ الرجؾ: سبحان اهلل؛ قال

ثؿ استغػر اهلل وجعؾ  أو اترك، أو ذر. والؿعـكفؼال أبق طبقدة: ويحؽ؛ هاتان كؾؿتان، 

 الؿفاجريـ ام إكصار ؟ أمـ( كقفا)طـ  أخربين فؼال: رحؿؽ اهلل؛رجؾ  فؼاميدرس، 

 ولست أطرف فقفؿ كقفا ! وأسؿاءهؿ أبق طبقدة: قد رويت أكساب الجؿقع فؼال

ۡفُهٔفًا ﴿ قال الرجؾ: فليـ أكت طـ ققلف تعالك:  ٌَ ۡدَي  َٓ ۡ  .[15]الػتح:﴾ َوٱل

مـ أيـ حشرت »: ح بلطؾك صقتفالبصرة يصق مسجد أبق طبقده كعؾقف؛ واشتد ساطقًا يف فلخذ

 الققم
ّ
 .؟!«البفائؿ طؾل

(1)
 

 

ُّا ايعًّٛ تٓاؾُظ ايعًُا٤ ع٢ً إتكإ  ْع
 قال ابـ مالؽ طـ ألػقتف:  

 رخمشػػػػػ خٌػػػػػحمس ممسػػػػػجحسممش كقمجتممشػػػػػي
 

 

 فقػػػػػػ ألفٌػػػػػػ اػػػػػػ  ممجعمخضػػػػػػي
 

وقد فاقت ألػقُة ابـ مالؽ ألػقَة ابـ معطل لػظا؛ ٕهنا مـ بحر واحد، وتؾؽ مـ السريع 

 .ٕهنا أكثر أحؽاما مـفا ؛ومعـًك والرجز،

 كثقرا، وقال يف أولفا: ابـ مالؽ ولؾجالل السققصل ألػقة زاد فقفا طؾك ألػقة 

 ألفٌػػػػػػػ اػػػػػػػ  ملػػػػػػػ  فقػػػػػػػ
 

 

 لكونهػػػػػػ كاخمشػػػػػػحمج المممسػػػػػػل 
 

  :ولألجفقري الؿالؽل ألػقة زاد فقفا طؾك السققصل وقال فقفا 

 ألفٌػػػػػػػػػػ الممسػػػػػػػػػػٌوىحضي فقػػػػػػػػػػ
 

 

 لكونهػػػػػػػ محمجكمػػػػػػػ الحمسػػػػػػػو 
 

فسبحان الؿـػرد بالؽؿال الذي ٓ يداكك.
(2)

 

                                 
 .1/2٢2٢: ( معجؿ إدباء2)
 .حاشقة الخضري طؾك ابـ طؼقؾ: ( اكظر1)



 

 

 

 أٌٖ ايعًِ ععاّ ٛاتٓبػ٫ 

  إٓ أكف غؾب طؾقفا  فرقة سؾؿت مـ جؿقع ما ذكركاه ومـفؿ»: ♫يؼقل اإلمام السبؽل

وغالب ما يمتك همٓء مـ الؿخالػة يف ، وآشتغال بعؾؿاء قد مضقا ،مة قد سؾػتأالطعـ يف 

 لشافعقةشعريا مـ اأأن ترى  وقّؾ  ..إٓ ويضع مـ إشاطرة. حـابؾةأن ترى مـ ال فؼّؾ  ،العؼائد

وإذا كان إئؿة الؿعتربة  ،ويصرح بتؽػقرهؿ ،والحـػقة والؿالؽقة إٓ ويبالغ الطعـ طؾك همٓء

طؾك أن ٓ كؽػر أحدا مـ أهؾ الؼبؾة فؾؿ اتػؼقا كالشافعل وأبل حـقػة ومالؽ وأحؿد وإشعري 

يبد لـا  وإن ٓ كسؽت طـ أققام مضقا إلك رهبؿ، ولؿ كدر طؾك ماذا ماتقا ؟ هذا التعصب ؟ وما لـا

. «وأما إمقات فؾؿ تـبش طظامفؿ ؟ هذا واهلل ما ٓ يـبغل ،أحد بدطة قابؾـاه
(1)

 

 

 )إضشام( ؟ ٌّٖ ايربٝح )إمساعٌٝ( أ
 أن رأس الؽبش لؿ يزل  ¶ روي طـ ابـ طباس» :♫الحافظ ابـ كثقر  قال

د مقزاب الؽعبة قد يبس، وهذا وحده دلقؾ طؾك أن الذبقح إسؿاطقؾ؛ ٕكف كان هق معؾؼا طـ

 وإسحاق ٓ كعؾؿ أكف قدمفا يف حال صغره، واهلل أطؾؿ. ،الؿؼقؿ بؿؽة

هق الظاهر مـ الؼرآن، بؾ كلكف كص طؾك أن الذبقح هق إسؿاطقؾ؛ ٕكف ذكر قصة  وهذا

ُّ بِإِۡشَحَٰ ﴿ :الذبقح، ثؿ قال بعده َنَٰ ۡ َٰيِِدنَي َوبََّشذ ََ ٱىصذ ِ ٌّ ا  .«[221]الصافات:﴾َق َُبِّيّٗ
(2)

 

 

 ايّٝٛ دؾٓا ايؿك٘ ٚايًػ١ !
ومحؿد بـ الحسـ )الػؼقف( يف يقم واحد وشّقعفؿا الخؾقػة  ،مات الؽسائل )إمام الؾغة(

.هارون الرشقد، ولؿا طاد قال: الققم دفـا الػؼف والؾغة !
(3)

 

                                 
 .٢٦، ص:لؾسبؽلالـعؿ ومبقد الـؼؿ  معقد( 2)
 .2/3٧٧والـفاية  البداية( 1)

 .23٧ذكره ابـ حجر يف رواة أثار، ص: ( 3)



 
 

 

 يبشح عٔ ضٓدٙا عٔ ٜػين ٚايعٌُ ب٘ اسبدٜح قبٍٛ
  :إذا تؾؼت إمة الضعقػ بالؼبقل يعؿؾ بف طؾك الصحقح»قال الحافظ السخاوي». 

(1)
 

  وقال ابـ الؼقؿ بعد أن ساق حديث تؾؼقـ الؿقت يف قربه وذكر أكف رواه الطرباين يف معجؿف

ار ففذا الحديث وإن لؿ يثبت فاتصال العؿؾ بف يف سائر إمصار وإطص»وبّقـ أّكف ضعقػ: 

 .«مـ غقر إكؽار كاف يف العؿؾ بف
(2)

 

  وقال الخطقب البغدادي: بعد أن ساق حديث )ٓ وصقة لقارث( وحديث )هق الطفقر

وإن كاكت هذه إحاديث ٓ تثبت مـ »ماؤه الحؾ مقتتف( وحديث )الدية طؾك العاقؾة( قال: 

 .«ـ صؾب اإلسـاد لفاجفة اإلسـاد لؽـ لؿا تؾؼتفا الؽافة طـ الؽافة غـقا بصحتفا طـدهؿ ط
(3)

 

 حـديث مشــفقر طــد أهـؾ العؾــؿ  هـق»( ُيؼتـؾ والــد بقلـده ٓيف حـديث )الــرب  ابــ طبـد قـالو

يؽــاد أن فقــف حتــك  طـــ اإلســـاد وقبقلــف والعؿــؾ بــف يســتغـك بشــفرتف مســتػقض طـــدهؿ،

 .«اتؽؾػ شفرتفل مثؾف اإلسـاد يف يؽقن
(4)

 

 

 ! من١ً ٚٓؾت يكَٛٗا
  يَث   ﴿ ققلف تعالك: يف ♫الحؿقد بـ باديـس قال العالمة طبد ٍۡ ُو  كَاىَۡج َج ٍۡ ا ٱنلذ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓد

 ًۡ َُِس َسَِٰه ٌَ ٔاْ   .[2٢]الـؿؾ:﴾ٱۡدُخيُ

 !باإلكسان العاقؾ فقؿا يجب طؾقف كحق ققمف ؟ فؽقػوأّدت كحقهؿ واجبفا  ،هذه كؿؾة َوّفت لؼقمفا»

ولؿـ يرى الخطر  ،قاجب كحقهؿوٓ يمّدي ال ،هذه ِطظة بالغة لؿـ ٓ يفتّؿ بلمقر ققمف

آه ما أحقجـا ، يؼقد الخطر إلقفؿ، ويصبف بقده طؾقفؿ ولؿـ، فقسؽت ويتعامك ،داهؿًا لؼقمف

.«معشر الؿسؾؿقـ إلك أمثال هذه الـؿؾة
(5)

  

                                 
 .212-210فتح الؿغقث ( 2)
 .21الروح، ص:( 1)
 .2/٧٦. واكظر تدريب الراوي لؾسققصل 2/290ف والؿتػؼف الػؼق( 3)
 .20/1٧٧ ( التؿفقد1)

 .1٧3ص: ،( تػسقر ابـ باديس5)



 

 

 

 َٔ ايعًُا٤َٔ ٫ ٜعٌُ بايعًِ 
 ك الػرائض، صائػٌة ٓ ترت ومـفؿ.. »بعد ذكره مـ ٓ يعؿؾ بالعؾؿ ل قال تاج الديـ السبؽ

ولؽـ فا أحب ت العؾؿ والؿـاضرة وأن ُيؼال: فالن الققم فؼقف البؾد، حبًّا اختؾط بعظؿفا ولحؿفا، 

فاستغرقت فقف أكثر أوقاهتا، واستفاكت بالـقافؾ، وكسقت الؼرآن بعد حػظف، وشؿخت 

ذكر اهلل : كحـ العؾؿاء: وإذا قامت لصالة الػريضة قامت أربًعا ٓ توقالت، بآكاففا مع ذلؽ

ٓ  قؾقاًل، مزجت صالهتا بالػؽر يف باب الحقض ودقائؼ الجـايات جاء  ورب ؿا، فقفا إ

ر فقف مـ  ،[5]الػاتحة:﴾إِيذاَك َجۡفُتُد ِإَويذاَك نَۡصَخفنِيُ ﴿لقؼقل: فسبؼ لساكف إلك ما هق مػؽ 

 جزئقات الػروع، فـطَؼ بف!!.

 سـ ة الظفر؟.  ثؿ إذا سللت واحًدا مـ هذه الطائػة: أصؾ قت

 لؽ: قال الشافعل: صؾب العؾؿ أفضؾ مـ صالة الـافؾة! قال

 أو قؾت لف: أخشعت يف صالتؽ؟. قال: لقس الخشقع مـ شرائط صحة الصالة.

ٓ  صاحب العدة، وما الدلقؾ  أو قؾت لف:أكسقت الؼرآن؟. قال لؽ: لؿ يؼؾ إن كسقاكف كبقرة إ

 حػظ الػاتحة، وكثقًرا مـ الؼرآن غقرها !!. لك ذلؽ؟ وأكا لؿ أكَس الجؿقع؛ فنكِّل أ

 لؿ يعـ ما أردت، ولؽالمف تؼرير  فؼؾ
ّ
لف أيُّفا الػؼقف: كؾؿة حؼ أريد هبا باصؾ؛ إن  الشافعل

.«لسـا لف أن، ويخشك طؾك مـ هذا شلكف الؿروق مـ الديـ رأًسا
(1)

 

 

 (1)ايتعاٌَ َع أخطا٤ أ١ُ٥ اإلض٬ّ 
  صؾقت هارون الرشقد، فلطجبتـل قراءيت، فغؾطت يف آية ما » :♫قال اإلمام الؽسائل

 «لعؾفؿ يرجعقـ»فؼؾت:  «لعؾفؿ يرجعقن»أردت أن أققل: ، أخطل فقفا صبل قط

هارون أن يؼقل لل: أخطلت، ولؽـف لؿا سؾؿت قال لل: يا كسائل! أي  اهلل ما اجرتأ قال: فق

 .«ال: أما هذا فـعؿ!لغة هذه ؟ قؾت: يا أمقر الؿممـقـ! قد يعثر الجقاد ! فؼ

                                 
 .٢٧-٢1، ص:( معقد الـعؿ ومبقد الـؼؿ2)



 
 

  مـ وطك طؼؾف هذا الؽالم طؾؿ أن »طؾك هذا الخرب بؼقلف:  ♫طّؾؼ اإلمام الذهبل

العالؿ مفؿا طال كعبف، وبرز يف العؾؿ، إٓ أكف ٓ يسؾؿ مـ أخطاء وزٓت، ٓ تؼدح يف طؾؿف 

قؾ ومـ حؿؾ أخطاء أهؾ العؾؿ والػضؾ طؾك هذا السب، قدره وٓ تـؼص مـزلتف وٓ تحط مـ

.«حؿدت صريؼتف، وشؽر مسؾؽف، ووفؼ لؾصقاب
(1)

 

 

 ٖباًُرا٫ْتصاز ي غسا٥بَٔ 
 أكف كان  (هـ50٧، )تقاضل دمشؼ الحـػل محؿد بـ مقسك البالساغقين يذكر طـ

.!«لق كان لل إمر ٕخذت الجزية مـ الشافعقة»يؼقل: 
(2) 

  غقر ولل خالف بقـ أبل حـقػة يف مسللة الـؽاح ب يقما:قال  الجقيـل أبا الؿعالل نأيروى

أيؿا امرأة كؽحت كػسفا بغقر إذن ولقفا » :قال ♥فنكف  ملسو هيلع هللا ىلصوبقـ رسقل اهلل 

 .وقال أبق حـقػة كؽاحفا صحقح «فـؽاحفا باصؾ
ؾ طـ التسؿقة طؾك الذبقحة هؾ هل واجبة أم ٓ؟ ئفحضر أبق الؿعالل يقما مع الصـدلل وس

 :فنن اهلل تعالك يؼقل ،شافعل وبقـ اهلل تعالكيف هذه الؿسللة خالف بقـ ال :فؼال الصـدلل

يَۡيِّ ﴿ ـَ  ِ ًُ ٱَّللذ ًۡ يُۡذَنرِ ٱۡش َ ا ل ٍذ ٔاْ ِم ُزيُ
ۡ
!والشافعل قال كؾقا  [212]إكعام: ﴾َوََل حَأ

(3)
 

 الحـػل طـ ماء البئر الـّجس الذي وقع فقف حققان ثّؿ  «مراقل الػالح»صاحب كتاب  قال

بعضفؿ يباع  وقال، يعؾػ بف لؾؿقاشل أو لؾؽالب يؾؼكفنن ُطجـ بؿائفا »مات واكتػخ: 

.!«لشافعل
(4)

 

 يـبغل لؾحـػل »أكف قال: «فقائده»حػص يف  لطـ الّشقخ َأب «البحر الرائؼ»صاحب  كؼؾ ٓ

 -وهؽذا قال بعض مشايخـا ولؽـ يتزوج بـتفؿ  ،ج بـتف مـ رجؾ شػعقي الؿذهبأن يزوّ 

.!«ؾ الؽتابتـزيال لفؿ مـزلة أه -زاد يف البزازية 
(5)

 

                                 
  .2/3٦٧ ( سقر أطالم الـبالء2)

 .5/101لسان الؿقزان ( 1)

 .131جقاهر الؿضقئة يف صبؼات الحـػقة، ص:( ال3)
 .11-12مراقل الػالح،ص:( 1)
 .1/٢2 ( البحر الرائؼ5)



 

 

 طؾقف أصحابـا ففل ممولة أو  كؾ آية تخالػ ما» أبق الحسـ الؽرخل الحـػل يؼقل: كان

.!«كذلؽ ففق ممول أو مـسقخ حديث مـسقخة، وكؾ
(1)

 

  ن الخضر أودع أوراق الؿذهب الحـػل إ «الدر الؿختار»قال الحصؽػل يف مؼدمة كتابف

إذا كزل أخذ هذه الصحائػ وتعؾؿ ، حتك ♠يف هنر جقحقن إلك وقت كزول طقسك 

 .مـفا الؿذهب الحـػل حتك يحؽؿ بف آخر الزمان!

 بعض إحـاف:  أكشدو 

 رنػػػػػػػ أيمطػػػػػػػحجسا  رمػػػػػػػ  فلمجعنػػػػػػػ
 

 

 يمطلػػػى مػػػ  ر  يػػػوؿ أػػػي حمجنٌفػػػ 
 

 وأكشد الفروي ♫ : 

ػػػ  أنػػػ حمجنلػػػيه مػػػ حمجٌٌػػػي ك ف أمي
 

 

 فومحشػػػػٌمجتي  الػػػػو  لػػػػى  ىمحػػػػواي
 

  ًنيػػػػػػيي  ًنػػػػػػي ك ًنػػػػػػي  ًنيػػػػػػيي    ٍ 
 

 

ػػػػػن لػػػػػي  ًنػػػػػفً مػػػػػ ل مجعى  نػػػػػ  م 
 

 

 

 ١ـــاٖــــهــؾ
كثقر التعرض لؾػرزدق بالؿراجعة يف أشعاره، حقث  قااهلل بـ أبل إسح طبدالـحقي  كان

 يـتؼد غؾطف وخطله، فغضب الػرزدق مـف فؼال:

 ا مػػػولى هحمتوػػػي لػػػف يمطػػػحجس فلػػػو
 

 

 ا مػػػػولى موالٌػػػػ كلكػػػػ  يمطػػػػحجس
 

!.أخطلت، إكؿا هق مقلك مقالٍ ق فؼال لف: أخطلت اابـ أبل إسح فسؿعف
(2)

 

 

 عٓاٜٚٔ نتب َتػاب١ٗ
 .رجب وابـ ،حجر ٓبـ: فتح الباري شرح البخاري ✍

 .كجقؿ الحـػل وابـ ،السبؽل وابـ ،القكقؾ وابـ ،لؾسققصل: إشباه والـظائر ✍

                                 
 .315تاريخ التشريع اإلسالمل لؾخضري، ص:( 2)
 .3/122 ( حاشقة الصبان طؾك شرح إشؿقين1)



 
 

 والـظائر يف الؼقاطد الـحقية. إشباه أيضا ولؾسققصل، يف الؼقاطد الػؼفقة وجؿقعفا

 .القؿاين وابـ، والتفاكقي ،الفراس وإلؽقا ،والجصاص ،ٓبـ العربل: ؽام الؼرآنأح ✍

 .)أصقل فؼف( ولؾزركشل )تػسقر( حقان إكدلسل ٕبل: البحر الؿحقط ✍

 .)كحق( ولؾسققصل، لؾسبؽل )أصقل فؼف( :جؿع الجقامع ✍

 

 َت٢ ٜأنٌ طايب ايعًِ ٜٚٓاّ ؟
 ن الطالب ٓ يلكؾ حتك يرى الحائط يرقص وٓ ذكر ابـ طرفة طـ بعض فؼفاء تؾؿسان أ

 .يـام إٓ غؾبةً 
(1)

 

 إذا غؾبـل الـقم استـدت إلك كتب لحظة، وأكتبف»طـ كقمف فؼال:  ♫الـقوي  وسئؾ». 

.«بؼقت سـتقـ لؿ أضع جـبل إلك إرض» :♫ قالو
(2)

 

 فقققد أكف كان يستقؼظ يف الؾقؾة القاحدة مـ كقمف،  ↓بـ كثقر طـ البخاري ا ذكرو

حتك كان  السراج، ويؽتب فائدة تؿر بخاصره، ثؿ يطػئ سراجف، ثؿ يؼقم مرة أخرى وأخرى،

.يتعدد مـف ذلؽ قريبا مـ طشريـ مرة
(3)

 

 

 ٖا ؟!َت٢ تعٛد َطادُدْا إىل ضابل عٗد
  قال أبق بؽر إهبري: دخؾت جامع صرسقس وجؾست بسارية مـ سقاريف، فجاءين رجؾ

وإن كـت  ،ففذه حؾؼة قرآن، وإن كـت مؼرًئا فاجؾس ُيؼرأ طؾقؽ فؼال لل: إن كـت تؼرأ

أحًدا ٓ  فننّ  ،وإن كـت متػؼًفا ففذه مجالس الػؼف قؿ إلقفا ،ؼ طؾقؽفؼقفًا فاجؾس ُيحؾّ 

.يجؾس يف جامعـا دون شغؾ
(4)

  

                                 
 .٦3 / 2( آبتفاج 2)

 .51:( الؿـفاج السقي يف ترجؿة اإلمام الـقوي ص1)

 .22/32البداية والـفاية ( 3)

 .1/111( ترتقب الؿدارك لؾؼاضل طقاض 1)



 

 

 

 أمحدبعٕٝٛ تًُٝرٙ اإلَاّ  ايػاؾعٞاإلَاّ 
  ا دلقؾ فلكا أققل فقفا بؼقل الشافعلكؾ مسللة لقس طـدي فقف»: ♫أحؿد  اإلمامقال»

(1)
 

  طـ حؿقد بـ أحؿد البصري قال: كـت طـد أحؿد بـ حـبؾ كتذاكر يف مسللة فؼال رجؾ

ققل الشافعل،  فػقفٕحؿد: يا أبا طبد اهلل ٓ يصح فقف حديث، فؼال: إن لؿ يصح فقف حديث 

وحجتف أثبت شلء فقف.
(2)

 

  :قؾؿا إٓ ولؾشافعل يف رقبتف مـّةما أحد مّس بقده محربة وٓ »وقال».
(3)

 

  :الشافعل فقؾسقف يف أربعة أشقاء: يف الؾغة، وأيام الـاس، والؿعاين، والػؼف»وقال».
(4)

 

 

 ُبٔعِجُت يف ايصباح ٚاعتكًُت يف املطا٤!
 ،اد طك رجٌؾ الـبقة يف زمـ الخؾقػة الؿفدي العباسل، فاطتؼؾف الجـد وساققه إلك الؿفدي

 الخؾقػة: أأكت كبل؟ قال: كعؿ! فؼال الؿفدي: إلك َمـ ُبِعْثَت ؟فؼال لف 

.َأَوَتَرْكُتُؿقين ُأْبَعُث إلك أحد؟ ُبِعْثُت يف الصباح واطتؼؾُتؿقين يف الؿساء! :الرجؾ فؼال
(5)

 

 

 ! تهًِأاضهيت ٚأْا 
أكف جرت بقـف وبقـ  ♫ م(29٦1طـ الشقخ محؿد بـ سالؿ البقحاين القؿـل )ت ُكؼؾ

 ذلؽ الرجؾ يتؽؾؿ، والبقحاين ساكت، فجعؾدطق إلك مساواة الرجؾ بالؿرأة مـاضرة، رجؾ ي

 أن فاسؽتل وأكا أتؽّؾؿ أّماقال لف البقحاين:  ثؿ

 : تخاصبـل بخطاب الؿرأة؟وقالالرجؾ،  فغضب

                                 
 .2/5٧ شافعقة ٓبـ قاضل شفبة( صبؼات ال2)
ـ طساكر يف تاريخ دمشؼ  ه( أورد1) ـ حجر العسؼالين يف هتذيب التفذيب 52/352اإلمام اب  .9/15، والحافظ اب

 .32ص: «آحتجاج بالشافعل  »أخرجف الخطقب يف ( 3)
 .251مـاقب الشافعل لؾرازي، ص:( 1)
 .1كقادر وصرائػ مـ إدب العالؿل، ص:( 5)



 
 

البقحاين: كقػ تدطق إلك مساواهتا وأكت ٓ ترضك أن تساويفا يف مجرد ضؿقر  فؼال

 .لؿـاضر، وضحؽ طؾقف الـاس!ا فاكؼطعالؿخاصبة؟ 
(1)

 

 

! ١ُٓ ١ُٓ اهل  اهل
  (مجؾدات 20) لؾدمقرى «شرح الؿـفاجالـجؿ القهاج ب»خديجة العؿقدي كسخت 

 .«! لقعذرين مـ وجد فقف سؼطا، فنين كسختف وأكا مرضع»وقالت: 
(2)

 

  مـ وجد يف » وقالت: ، مجؾدات( ٧ؾجقهري )ل «صحاحال»مريؿ طبد الؼادر كسخت

.«فنكؿا كـُت أكتُب بقؿقـل وأهز ولدي بشؿالل! ،ْسِخ كؼصًا فؾقعذرينالـ  
(3)

 

 

 ! مل تطسز َصابٝشو اي١ًًٝ
 ،وكان يدطق لفؿ كؾ لقؾة، كان ٕبل حؿدون صحقػة فقفا مؽتقب ثالثؿائة مـ أصدقائف

 ،فؼعد فلسرج، فـام فؼقؾ لف يف كقمف: يا أبا حؿدون لؿ تسرج مصابقحؽ الؾقؾة ،فرتكفؿ لقؾة

.حتك فرغ اواحد اواحدفؿ وأخذ الصحقػة فدطا ل
(4)

 

 

 شي١ ايعامل ٫ تٗدز َهاْت٘
 مـ لف طؾؿ بالشرع والقاقع يعؾؿ قطعًا أن الرجؾ الجؾقؾ الذي » :♫ ابـ الؼقؿ قال

قد يؽقن مـف الفػقة  ،وهق مـ اإلسالم وأهؾف بؿؽان ،وآثار حسـة ،لف يف اإلسالم قدم صالح

وٓ يجقز أن هتدر  ،فال يجقز أن يتبع فقفا ،بؾ ملجقر ٓجتفاده ،وروالزلة هق فقفا معذ

.«ومـزلتف يف قؾقب الؿسؾؿقـ اكتفمؽ
(5)

 

                                 
 .23 ، ص:إزهار بجؿع الػقائد والطرائػ وإشعار( أريج 2)
 . 1/5٧3 ( تاج إطراس1)
 .39 :ص، ( الخط العربل3)
 .9/3٧2 ( تاريخ بغداد1)

 .1/122 ( إطالم الؿققعقـ5)



 

 

 كسلل اهلل العػق-وكان يرى الؼدر » :↓قال الحافظ الذهبل يف ترجؿة قتادة و- 

تؾبس ببدطة ومع هذا فؿا تققػ أحد يف صدقف، وطدالتف، وحػظف، ولعؾ اهلل يعذر أمثالف مؿـ 

يريد هبا تعظقؿ الباري وتـزيفف، وبذل وسعف، واهلل حؽؿ طدل لطقػ بعباده، وٓ يسلل طؿا 

يػعؾ، ثؿ إن الؽبقر مـ أئؿة العؾؿ إذا كثر صقابف، وطؾؿ تحريف لؾحؼ، واتسع طؾؿف، وضفر 

كعؿ  ،ذكاؤه، وطرف صالحف وورطف واتباطف، يغػر لف زهلل، وٓ كضؾؾف وكطرحف وكـسك محاسـف

.«ذلؽبف يف بدطتف وخطئف، وكرجق لف التقبة مـ وٓ كؼتدي 
(1)

 

 وكتابف يف التقحقد »: ♫ (هـ322)تيف ترجؿة إمام إئؿة ابـ خزيؿة  ♫قال و

وقد تلول يف ذلؽ حديث الصقرة فؾقعذر مـ تلول يف بعض الصػات، وأما  ،مجؾد كبقر

لرسقلف، ولق أن كؾ السؾػ فؿا خاضقا يف التلويؾ بؾ آمـقا وكُػقا، وفقضقا طؾؿ ذلؽ هلل و

مـ  سؾؿتباع الحؼ أهدركاه وبدطـاه لؼؾ مـ يمـ أخطل يف اجتفاده مع صحة إيؿاكف وتقخقف ٓ

.«رحؿ اهلل الجؿقع بؿـف وكرمف ،إئؿة معـا
(2)

  

  

 َٔ طسا٥ـ ايػعسا٤
أن يصقمقا يقم برئف، فؾؿا ُشػل صامقا، إٓ واحًدا فدطاهؿ  مرض أمقر ققم يقما فـذر الؼقم

 مقر إلك صعام اإلفطار، وطاتب الؿػطر، وكان شاطًرا فؼال:إ

 نػػػىجسرى  ـى يحمسػػػ  محشػػػػومن  النػػػيي ًػػػو
 

 

 أي نػػػػىجسرتي كحمجػػػػحجسمى فًمخضػػػػحمسا غٌػػػػحمس
 

ـه  ـى يحمسًػػػػػػ ى يمطٌػػػػػػحجس جمتػػػػػػػػ   أٌف ًػػػػػػو
 

 

يي ك ٍف لػػفى نػػىجسرا لػػو ػػٍحمس محشػػومي  ًىحمتي
(3)

 
 

 

 َٔ أزاد إٔ ٜتعًِٓ عًُا ؾًٝعًُٓ٘ 
  ولؿ ُيعّؾؿف ابتاله اهلل بـسقاكف  ،َزَن طؾَؿف ولؿ يـشرهمـ َخ  فننّ »: ♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ

                                 
 .5/1٦2السقر( 2)

 .21/3٦1السقر( 1)

 .2/250بغقة القطاة يف صبؼات الؾغقيقـ والـحاة لؾسققصل ( 3)



 
 

 .«وذهابف مـف؛ جزاًء مـ جـس طؿؾف، وهذا أمر يشفد بف الحس والقجقد
(1)

 

  وأكا أكصح مـ أراد أن يتؼـ طؾؿًا وكان طـده اّصالع طؾقف أن» :♫ الطـطاويقال العالمة 

 «إتؼان هذا العؾَؿ مثؾ تدريسففنكف ٓ يؼّقي صالَب العؾؿ وٓ ُيعقـف طؾك  ،يـُدّرسف
(2)

 

 

 ا٫دتُاع ع٢ً املؿطٍٛ خري َٔ ايتؿسم ع٢ً ايؿاضٌ
 بـاء الؽعبة طؾك ققاطد إبراهقؿ خشقة أن يرتد بعض حديثل اإلسالم مـ  ملسو هيلع هللا ىلص الـّبل ترك

: ▲ لعائشة . فؼال.كػار قريش الذيـ كاكقا يعظؿقن الؽعبة ويرون لفا حرمة طظقؿة

.( .ت الؽعبةفدمطفد بجاهؾقة ل)لقٓ أن ققمؽ حديثق 
(3)

 

  كاكا يؽربان بتؽبقر ابـ طباس  ↓محؿد صاحبا أبك حـقػة وأبق يقسػ اإلمامان

.¶ٕن هارون الرشقد كان يحب تؽبقر جده ابـ طباس  ؛يف العقديـ ¶
(4) 

 افعل  وُكؼؾ طـ صالة  فحـقػة ببغداد فلدركت لاإِلمام أبمسجد أكف زار  ♫اإلمام الش 

بْ  .قـت حقاء مـ أبل حـقػة وٓ ،جفر بالبسؿؾةيولؿ ها، ح فصالالصُّ
(5)

 

  ويستحب لؾرجؾ أن يؼصد إلك تللقػ الؼؾقب برتك هذه »: ♫يؼقل ابـ تقؿقة

.«الؿستحبات ٕن مصؾحة التللقػ يف الديـ أطظؿ مـ مصؾحة فعؾ مثؾ هذا
(6)

 

ٓ يستحبقكف فرتكف ولق كان اإلمام يرى استحباب شلء والؿلمقمقن »يف مقضع آخر:  وقال

.«آتػاق وآئتالف كان قد أحسـ ؾٕج
(7)

 

                                 
 .2/191 دار السعادة مػتاح( 2)
 .٦/11٧ ( الذكريات1)
ويستػاد مـف ترك الؿصؾحة ٕمـ القققع يف الؿػسدة، ومـف »قال الحافظ ابـ حجر: أخرجف البخاري ومسؾؿ، ( 3)

ًٓ ما  ترك إكؽار الؿـؽر خشقة القققع يف أكؽر مـف، وأن اإلمام يسقس رطقتف بؿا فقف صالحفؿ، ولق كان مػضق

 .2/115فتح الباري  «.لؿ يؽـ محرمًا

 .2٧0، ص:( حاشقة الطحطاوي طؾك الدر الؿختار1)

 .1/133 الؼرشل عبد الؼادرل( الجقاهر الؿضقة يف صبؼات الحـػقة 5)

 .10٦-11/105مجؿقع الػتاوى ( ٧)

 .11/1٧٢مجؿقع الػتاوى ( ٦)



 

 

 جتفاد فنذا قـت قـت معف»أيضا:  وقال بغل لؾؿلمقم أن يتبع إمامف فقؿا يسقغ فقف ٓا «ـي
(1)

. 

 

 ٌٖ يف َطٓد اإلَاّ أمحد أسادٜح َٛضٛع١؟
  حؿد بعض أحاديث مسـد اإلمام أ «الؿقضقطات»ذكر اإلمام ابـ الجقزي يف كتابف

 .وحؽؿ طؾقفا بالقضع

  إن يف مسـد اإلمام أحؿد بعض «اختصار طؾقم الحديث»قال الحافظ ابـ كثقر يف كتابف :

 .إحاديث الؿقضقطة، وكذلؽ الحافظ العراقل يف شرحف كتاب ابـ الصالح

 الؼقل الؿسدد يف الذب طـ مسـد اإلمام » الحافظ ابـ حجر ألػ رسالة سؿاها لؽـ

 .د الؿقضقع فقفاأكؽر وجق «أحؿد

 ٓإن كان الؿراد محصؾف «التقسؾ والقسقؾة» بـ تقؿقة كالم مـصػ وحسـ يف كتابفو :

بالؿقضقع ما يف سـده كذاب فؾقس يف الؿسـد مـ ذلؽ شلء، وإن كان الؿراد مالؿ يؼؾف 

.فػل الؿسـد والســ مـ ذلؽ كثقر ،وسقء حػظف ،لغؾط راويف ملسو هيلع هللا ىلص الـبل
(2)

 

 

 ٚيٛ ق٬ًٝ ..أٚ عًِ ٜٓتؿع ب٘
  إذا مات ابـ آدم اكؼطع طؿؾف إٓ مـ ثالث» يف فقائد حديث ♫قال ابـ طثقؿقـ. ..

 :«وذكر مـفا: أو طؾؿ يـتػع بف

ومـ فقائد هذا الحديث: أكف ٓ يشرتط أن يؽقن العؾؿ كثقرا وافرا؛ ٕن كؾؿة ِطْؾؿ كؽرة، »

بف؛ فنكف يـػعؽ بعد مقتؽ حتك والـؽرة تدل طؾك اإلصالق، ففق طؾؿ بال ققد، أّي طؾؿ يـتػع 

لق طؾؿت الـاس بسـة مـ الســ الرواتب، أو بسـة مؿا يػعؾ أو يؼال يف الصالة، واكتػع 

.«الـاس هبا بعد مقتؽ، كان لؽ أجرها جاريا كؿا قؾت
(3)

 

                                 
 .1/151الؽربى  الػتاوى( 2)
 .20٧مـظقمة الصبان يف طؾؿ الؿصطؾح، ص:( 1)

  .1/1٢0 ام( فتح ذي الجالل واإلكر3)



 
 

 

 ايػاؾعٞاإلَاّ َٔ َهازّ أخ٬م 
 طؼؾف  مؽارم أخالق الشافعل وكؿال مـ» هـ(:23٢٧)ت ♫ لقال الشقخ الؿعؾؿ

إكؿا هق  ةٕن مؼصقد؛ وصدق إخالصف أن غالب ما يسققف مـ الؿـاضرات ٓ يسؿل مـ كاضره

.«تؼرير الحؼ ودفع الشبفات، وتعؾقؿ صرق الـظر، وتسؿقة الؿـاضر يتقهؿ فقفا حظ الـػس
(1)

 

 

 سسص ايطًـ ع٢ً ا٭عُاٍ ايصاسب١
 أخرج ابـ  «يحؿد اهللٓ يشؿت العاصس إذا لؿ » :ىف باب ♫الحافظ ابـ حجر  قال

طبد الرب بسـد جقد طـ أبل داود صاحب الســ: أكف كان يف سػقـة فسؿع طاصسا طؾك الشط 

تف ثؿ رجع  فُسئؾ طـ ذلؽ فؼال:، حؿد اهلل، فاكرتى قاربا بدرهؿ حتك جاء إلك العاصس فَشؿ 

داود اشرتى  لعؾف يؽقن مجاب الدطقة، فؾؿا رقد سؿعقا قائالً يؼقل: يا أهؾ السػقـة؛ إن أبا

.الجـة مـ اهلل بدرهؿ
(2)

 

 

 ٫ بٓد يًطايو َٔ خب١٦ٝ
  َمـ استطاع مـؽؿ أن يؽقن لف ِخبء مـ طؿؾ صالح فؾقػعؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصقال». 

(3)
 

 يـبغل لؾعالؿ أن يؽقن لف خبقئة مـ طؿؾ فقؿا بقـف وبقـ اهلل غقر » :♫قال اإلمام الشافعل و

ما ضفر لؾـاس مـ طؾٍؿ أو طؿؾ كان قؾقؾ الجدوى يف  وكؾ ،فنن العؾؿ غالبف ضاهٌر لؾـاس ،العؾؿ

 «غػر اهلل لل بعؾؿل إٓ قؾقٌؾ مـ الـاس أخرة وما رؤى أحٌد يف مـامف فؼال:
(4)

 

 فؼقؾ لف: ما فعؾ اهلل بؽ ؟ فؼال ،بعد مقتف ♫ي اإلمام إطظؿ أبق حـقػة ؤرُ و: 

 :فؼال ،ُغِػر لؽ بؿاذا؟ققؾ: ف ،هقفات إن لؾعؾؿ شروصًا و آفات قؾ  مـ يتخؾص مـفا

                                 
 .1/٧51التـؽقؾ( 2)

 .22/521ي ( فتح البار1)
 (.1323، رقؿ )الصحقحة( 3)
 .2/٧11لؾشعراين  «العفقد الؿحؿدية »، ومؼدمة الؿجؿقع لؾـقوياكظر: ( 1)



 

 

 .بتسبقحِة كـت أققلفا بالغداة والعشل
(1)

 

 مالؽا فرأيتف مـ الخاشعقـ هلل، وإكؿا رفعف اهلل بسريرة بقـف  رأيت»: ◙ قال ابـ الؿباركو

وبقـف، وذلؽ أين كثقرا ما كـت أسؿعف يؼقل: مـ أحب أن تػتح لف فرجة يف قؾبف، ويـجق مـ 

.«ؼقامة فؾقؽـ طؿؾف يف السر أكثر مـ طؿؾف يف العالكقةال غؿرات الؿقت وأهقال يقم
(2)

 

 

١ُٓ ائعًِ ٫ َتػٝب ٖٔ 
 طاما حتك أتّؿف يف ثؿان سـقـ ! ٧0شرع يف كتابة تػسقره وهق ابـ  ♫الطربي ابـ جرير اإلمام 

ما أطؾؿ طؾك وكظرت فقف مـ أولف إلك آخره، لؼد »: أبق بؽر بـ خزيؿة طـ هذا التػسقر قال

«بـ جرير ولؼد ضؾؿْتف الحـابؾةمحؿد رض أطؾؿ مـ أديؿ إ
(3)

. 

 

 َٓصي١ٜا هلا َٔ 
  الذي ُيعؾِّؿ الـاس ديـفؿ، شريٌؽ لفؿ يف إجر إلك يقم  العالِؿ» :♫قال اإلمام ابـ حزم

الؼقامة طؾك آباد الدهقر، فقا لفا مـزلة ما أرفعفا، أن يؽقن الؿرء أشالء متؿزطة يف قربه، أو مشتغاًل 

.«يحتسب أمقر دكقاه، وصحػ حسـاتف متزايدة، وأطؿال الخقر مفداة إلقف مـ حقث ٓ يف
(4)

 

 

 خصًتني يف املٝصإ  أثكٌ
أبا ذر أٓ أدلؽ طؾك خصؾتقـ هؿا  يا أبا ذر فؼال: ملسو هيلع هللا ىلصلؼل رسقل اهلل  :قال ◙طـ أكس 

ؾقؽ بحسـ ط» ، قال: بؾك يا رسقل اهلل قال:؟يف الؿقزان مـ غقرهؿا أخػ طؾك الظفر وأثؼؾ

.«فقالذي كػسل بقده ما طؿؾ الخالئؼ بؿثؾفؿا ،وصقل الصؿت ،الخؾؼ
(5)

 

                                 
 .( الطبؼات الؽربى لؾشعراين2)

 .1/52الؿدارك  ترتقب( 1)
 .21/1٦٦طالم الـبالء أ( سقر 3)
 .20٦: ص ،( التؾخقص لقجقه التخؾقص1)
 (.293٢) ، رقؿ( السؾسؾة الصحقحة5)



 
 

 

 ! ٫ ت٪خسٚا زٚاتب املعًُني
   ٓ قال الجاحظ: مررت بؿعؾؿ وقد كتب لغالم: )وإذ قال لؼؿان ٓبـف وهق يعظف يا بـل

يدا(. تؼصص رؤياك طؾك إخقتؽ فقؽقدوا لؽ كقدا وأكقد كقدا فؿفؾ الؽافريـ أمفؾفؿ رو

فؼؾت لف: ويحؽ! فؼد أدخؾَت سقرة يف سقرة. قال: كعؿ، إذا كان أبقه يدخؾ شفرا يف شفر 

يف سقرة، فال آخذ شقئا وٓ ابـف يتعؾؿ شقئا. رةفلكا أيضا ُأدِخؾ سق
(1)

 

 

 ٚص١ٝ يٮشٚاز
 فنكف إن كان  ،ومـ الغؾط إصالع الزوجة طؾك قدر الؿال» :♫ابـ الجقزي  يؼقل

  ،دها الزوجقؾقاًل هان طـ
ّ
.«وإن كان كثقًرا صؾَبْت زيادة الؽسقة و الُحؾل

(2)
 

 

 ضًط١ املراٖب
  بؿصر  لفؾؿا كاكت سؾطـة الؿؾؽ الظاهر بقربس البـدقداري ول» :الؿؼريزيقال اإلمام

ـ  ه٧٧5ذلؽ مـ سـة  فاستؿر ،وحـبؾل وحـػل ومالؽل شافعل وهؿ، والؼاهرة أربعة قضاة

مصار اإلسالم مذهب ُيعرف مـ مذاهب اإلسالم سقى هذه حتك لؿ يبؼ يف مجؿقطة أ

ٕهؾفا الؿدارس والخقاكؽ والزوايا والربط  وطؿؾت، وطؼقدة إشعري ،الؿذاهب إربعة

 وٓ ،ُيقّل قاضٍ  ولؿ، طؾقف وُأكؽر ،مـ تؿذهب بغقرها وطقدي، يف سائر مؿالؽ اإلسالم

ٕحد هذه  لؿ يؽـ مؼؾدا ما س أحدُقدم لؾخطابة واإلمامة والتدري وُٓقبؾت شفادة أحد 

فؼفاء هذه إمصار يف صقل هذه الؿدة بقجقب اتباع هذه الؿذاهب  وأفتك، الؿذاهب

.«وتحريؿ ما طداها
(3)

 

                                 
 ، واكظر: كقادر الؿعؾؿقـ لؾجاحظ.20٧أخبار الحؿؼك والؿغػؾقـ ص:( 2)

 .19٢، ص:الخاصر صقد( 1)
 .3/390 ( الؿقاطظ وآطتبار بذكر الخطط وأثار3)



 

 

 

 !ضسَب شْٜد عُسّا 
 ضرب زيد طؿرا» أطرب :يتعؾؿ الـحق فؼال لف معؾؿف أن أرادبعضفؿ  نّ أػ ائمـ الطر» 

 .!كذب ٓ خقر فقف أولفطؾؿ  :فؼال لف ،ؽـف مثاللؿ يضربف ل :قال فؼال لؿ ضربف ؟

 يؼقلقن  «أي الـحاة»فؾؿا حضر َٓحَظ أهنؿ  ،ُيروى أّن رجاًل ُدطل إلك حضقر درس كحقو

 .«ضرب زيٌد طؿًرا» :يف أمثؾتفؿ
 :وأكشل يؼقل ،فشعر بضقؼ مـ ذلؽ

 ال  لػػػػػػػػػػى الن حمجػػػػػػػػػػو جمتػػػػػػػػػػمجتكو
 

 

 ال كال فٌػػػػػػػػػػػػػػػػي أرغػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػػػػػػني ا كححصى ػػػػػػػػػػػػحجسن ًٍ ػػػػػػػػػػػػوا     يمطي
 

 

ػػػػػػػػػػػ  ًػػػػػػػػػػػىجسهي  أًنمػػػػػػػػػػػ  ححصى
 

ػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػي كالمػػػػػػػػػحمس و   أنػػػػػػػػػ مى
 

 

ًى  هحمس   ٍممشػػػػػػػػػػحمس ي أػػػػػػػػػػحجسى الػػػػػػػػػػحجس 
 

 :وقال أحدهؿ 

 أػػػحمجوا خمشػػػحمس ى  ًػػػحجسو يمطػػػػمحمسا فكػػػو
 

 

 لنهػػػػػ غػػػػػػحمسكة ػػػػػحجسًر الكػػػػػحمسل
 

 ال ًحمتػػػػػو ي  ال لممسػػػػػ كالممشػػػػػحمس ي 
 

 

مجتػػي  كيحجس حمجممصػوا حمطلمػب ػًي لػ   الكي
 

 سرق واو داود قن يف سبب ذلؽ: طؿروقليؼو. 

 :وقد ققؾ

 ًػػػػحجس لمجعمػػػػحمسكلػػػػف خمشػػػػحمس     ن مػػػػ
 

 

 يف لػػػػػنـ النحمجػػػػػة نمحتػػػػػحمسا كنحمطمػػػػػ
 

  اك  يػػػػػؿ ًػػػػػ  ًػػػػػحجس يمطمػػػػػحمسك  ف
 

 

 أىمحػػػىجس الػػػواك مػػػ  حمجػػػحمسكيف حمطلمػػػ
 

 يف ىمحػػػػني حمجقػػػػي منػػػػي فجمتمجتهػػػػحجس
 

 

 كاخمشػػػحمسني يمطلػػػى المجتمػػػ م حمجمجتمػػػ
 

 

 ! اسبُاز ايدنتٛز
؛ أقامت جامعة بقؾ إمريؽقة حػال تؿ خاللف مـح بغؾ شفادة دكتقراه فخريةم 29٢9سـة  يف

.! ه يف كؼؾ صخقر لػريؼ طؾؿل تابع لؾجامعةكظًرا لدور
(1) 

                                 
 .1/235العقيد  مؾتؼطات( 2)



 
 

 

 قًٌٝ َٔ ايدْٝا ايباقٞ
  :كؾفا قؾقؾ، والذي بؼل مـفا قؾقؾ، والذي لؽ مـ الباقل قؾقؾ،  الدكقا»قال ابـ السؿاك

.«ولؿ يبؼ مـ قؾقؾؽ إٓ قؾقؾ
(1)

 

 

 ٫ ضبابا٠ يف ازبسح ٚايتعدٌٜ 
  ،أصحابف جرح بعض أقاربف أو بعض أهؾ العؾؿ ػظ طـُح 

 وماومـ أمعـ الـظر يف اجتفاد أهؾ الحػظ يف معرفة أحقال الرواة » :♫البقفؼل  قال 

يرد طؾؿ أهنؿ لؿ يللقا جفدا يف ذلؽ حتك كان آبـ يؼدح يف أبقف إذا طثر مـف  يؼبؾ مـ إخبار وما

ئؿ وٓ تؿـعف يف تلخذه يف اهلل لقمة ٓ ٓ ؛وإخ يف أخقف ؛وإب يف ولده ؛طؾك ما يقجب رد خربه

.«صؾة مال والحؽايات طـفؿ يف ذلؽ كثقرة شجـة رحؿ وٓ ؽذل
(2)

 

 ومـ ذلؽ طؾك سبقؾ الؿثال:

.كف ضعقػإ طؾل بـ الؿديـل قال يف أبقف: •
(3)

 

طبد اهلل: كذاب. ابـفأبق داود السجستاين قال يف  •
(4)

 

ؾح.سؿقت ولدي سعدا فؿا سعد وٓ أف :سعد ابـفشعبة بـ حجاج قال يف  •
(5)

 

.كذاب تؽتب طـ أخل فنكف : ٓكزيد بـ أبل أكقسة قال يف أخقف يحق •
(6)

 

جرير بـ حؿقد الضبل قال يف أخقف أكس: ٓ يؽتب طـف فنكف يؽذب يف كالم الـاس. •
(7)

 

لق حابقت أحدا لحابقت : هشام بـ حسان الؼردوسل حجاج قال يف ختـفالشعبة بـ  •

                                 
 .٢/330لؾذهبل  السقر( 2)
 .2/٦1 ( دٓئؾ الـبقة1)

 .1/120ن آطتدال ( مقزا3)
 .1/133 مقزان آطتدال (1)

 .1/211( مقزان آطتدال 5)

 .1/3٧1 ( مقزان آطتدال٧)
 .2/1٢9( الجرح والتعديؾ ٦)



 

 

ػظ.بـ حسان كان ختـل ولؿ يؽـ يح هشام
(1)

 

 كذاب. أبق العروبة الحراين قال يف الحسقـ بـ أبل السري العسؼالين: هق خال أمل؛ وهق •
(2)

 

 

 عًِاي بايطَٓصي١ 
  فرق بقـ الؿجاهد الذي يسقي أسـة ققسف، وبقـ صالب العؾؿ  ٓ»: ♫ابـ طثقؿقـ قال

سبقؾ اهلل وبقان  مـفؿ يعؿؾ لؾجفاد يف كؾ، الذي يستخرج الؿسائؾ العؾؿقة مـ بطقن الؽتب

.«أطؼب الؿملػ باب الجفاد بباب العؾؿ لقبقـ أكف مثؾف ولفذا؛ اهلل شريعة اهلل لعباد
(3)

  

 

 َُ ُِٓر َوٱۡۡلَاِغ َٰ ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱىظذ وذ
َ
َٔ ٱۡۡل ُْ

 

  يؼُع اإلشؽاُل يف َوصِػ مـ لف أشؽاُل، وإكؿا ُتضرُب  إكؿا»: ♫ الجقزي ابـقال

ا مـ لؿ يزل وٓ يزاُل فؿا لؾحسِّ معف مجاٌل، َطَظؿُتف َطُظَؿْت طـ إمثاُل لؿـ لف أمثاٌل  ، فلم 

ِف ُمحاٌل.  كقِؾ َكػِّ الخقاِل، كقػ يؼال لف: كقػ؟ والَؽقُػ يف حؼِّ

 تتخايؾُف إوهاُم وهل ُصـُْعف؟! أك ك

ُه العؼقُل وهل فعُؾف؟! كقػ  تحدُّ

ـُ وهل وضُعف؟! كقػ .«تحقيِف إماك
(4)

 

 

ٞٓ؟نٝـ تعس ٕٓ قًبو س  ف أ
  اصؾب قؾبؽ يف ثالثة مقاصـ: طـد سؿاع الؼرآن، ويف » :♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ

ـّ  ،ويف أوقات الخؾقة ،مجالس الذكر طؾقؽ  فنن لؿ تجده يف هذه الؿقاصـ فسؾ اهلل أن يؿ

.«فنكف ٓ قؾب لؽ ؛بؼؾب
(5)

 

                                 
 .19٧ – 1/195( مقزان آطتدال 2)

 .2/5٧3( مقزان آطتدال 1)

 .5/121( شرح رياض الصالحقـ 3)
 .2/115( الؿدهش 1)
 .2/219الػقائد  بدائع( 5)



 
 

 

 ٫عرب٠ بأٌٖ ايطذس يف املطا٥ٌ ايػسع١ٝ!
 يف تحؼقؼ معـك )أو( لغة، كؿا يف آية خصال كػارة القؿقـ، ♫قيف كجؿ الديـ الط أصـب

...ولعؾ بعض مـ يؼػ طؾك هذا الؽالم يزطؿ أين » صػحات، ثؿ قال: واستغرق ذلؽ مـف طشر

أصـبت فقف، وخرجت طؿا أكا بصدده مـ مسائؾ إصقل إلك مباحث الؾغة، وإكؿا قصدت أن أقرر 

 وقع فقفا الخؾػ وآضطراب... هذه الؼاطدة، ٕهنا مـ الؽؾقات، وقد

ٓ طربة بلهؾ الضجر وضعػ الـظر وإكؿا ـ لؾعؾؿ والـظر فقف، و ـ العارفق .«وضعـا هذا لؾؿحؼؼق
(1)

 

 

 تؿرت يف ْػس ائعًِ ٫

  ة درجة أفضؾ مـ بثِّ الِعؾؿ» :♫قال ابـ الؿبارك .«ٓ أطؾؿ بعد الـُّبق 
(2)

 

  اإلمام وقال لؿـ ُؿ طؿالً أفضَؾ مـ صؾب العؾؿ وحػظِفما أطؾ» :♫سػقان الثقري 

.«أراد اهلل تعالك بف خقراً 
(3)

 

  الجقد بالعؾؿ وبذلف وهق مـ أطؾك مراتب الجقد، » :♫وقال اإلمام ابـ الؼقؿ

 «والجقد بف أفضؾ مـ الجقد بالؿال ٕن العؾؿ أشرف مـ الؿال
(4)

 

  قتف فؾقـشر الِعؾؿيـؼطع طؿؾف بعد م َٓمـ َأَحب  أن » :♫وقال ابـ الجقزي» 
(5)

 

 فالعؾؿ أفضؾ بؽثقر مـ الؿال حتك لق تصدق اإلكسان بلمقال »: ♫قال ابـ طثقؿقـ و

 .«طظقؿة صائؾة فالعؾؿ وكشر العؾؿ أفضؾ
(6)

 

                                 
 .2/191شرح مختصر الروضة ( 2)

 .٢/3٢٦، سقر أطالم الـبالء 10/2٧( هتذيب الؽؿال 1)
 .335/ 2الدارمل  مسـد( 3)

  .1/1٢2 ( مدارج السالؽقـ1)

 .55 ، ص:( التذكرة5)

 .5/13٧ ( شرح رياض الصالحقـ٧)



 

 

 

 طًـ َٚٓاقػاتِٗاخت٬ف ايزٚع١ 
 أبا هبا فلصبت مؽة، أتقت: جدي كتاب يف وجدت: قال: قال طـ طبد القارث بـ سعقد

 بقعا باع رجؾ يف تؼقل ما: لف فؼؾت حـػقة أبا فلتقت شربمة، وابـ لقؾك أبل ـواب حـقػة

 جائز البقع: فؼال لقؾك، أبل ابـ وأتقت. باصؾ والشرط باصؾ، البقع: قال شرصا واشرتط

والشرط جائز، فؼؾت: سبحان اهلل! ، ـ شربمة، فؼال: البقع جائزاب وأتقت. باصؾ والشرط

ػقن طؾقـا يف مسللة! فلتقت أبا حـقػة فلخربتف بؼقلفؿا، فؼال: ٓ ثالثة مـ فؼفاء الؽقفة يختؾ

هنك طـ بقع  ملسو هيلع هللا ىلصأدري ما قآ، حدثـل طؿرو بـ شعقب، طـ أبقف، طـ جده، أن رسقل اهلل 

هشام بـ طروة،  حدثـاوشرط، فلتقت ابـ أبل لقؾك فلخربتف بؼقلفؿا، فؼال: ٓ أدري ما قآ، 

لفؿ القٓء، فنن  اشرتي بريرة واشرتصل» ل:قا ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ▲طـ أبقف طـ طائشة 

فلجاز البقع وأبطؾ الشرط. فلتقت ابـ شربمة فلخربتف بؼقلفؿا، فؼال: ما  ،«القٓء لؿـ أطتؼ

اهلل، قال:  بدأدري ما قآه، حدثـل مسعقد بـ حؽقؿ، طـ محارب بـ دثار، طـ جابر بـ ط

.اهـ «قع والشرطكاقة فشرصت حؿالين، فلجاز الب ملسو هيلع هللا ىلصاشرتى مـل رسقل اهلل »
(1)

 

 

 تًُٝرٙيايػاؾعٞ ٚص١ٝ اإلَاّ 
أو  وإذا أردت صالح قؾبؽ،..» الشافعل تؾؿقذه الربقع بـ سؾقؿان، فؼال لف: اإلمامأوصك 

وبقـ صحبة الؼرآن،  يف رياض الؼرآن، فلودطفأو مـ شئت صالحف،  ابـؽ، أو أخقؽ،

.«سقصؾحف اهلل شاء أم أبك بنذكف تعالك
(2)

 

 

 ايعًِ؟ مب حيصٌ
  يحصؾ العؾؿ بثالثة أشقاء.»ابـ هبقرة: اإلمام قال 

                                 
وسط (2) ٕثر رواه الطرباين يف ٕا ـقػة، ا  ؾسرخسل.ل «الؿبسقط»، والشاصبل لإلمام «الؿقافؼات». اكظر: وهق يف مسـد أبل ح
 .9/213( حؾقة إولقاء ٕبل كعقؿ 1)



 
 

 ظ الـحق. العؿؾ بف، فنن مـ كؾػ كػسف التؽؾؿ بالعربقة دطاه ذلؽ إلك حػ أحمجحجسه:

 سلل طـ الؿشؽالت لقعؿؾ فقفا بؿؼتضك الشرع تعؾؿ. ومـ

 التعؾقؿ، فنكف إذا طؾؿ الـاس كان أدطك إلك تعؾقؿف. كالمحتي:

(1).«التصـقػ المحتلجحت:ك
 

 

 يطعـ ا٭ضاْٝد! َا غسبت اشبُس إ٫ٓ
استخرج  ثؿ، بعض الؿحدثقـ ركب سػقـة، ومعف يف السػقـة كصراين فتغديا يروى أنّ 

ثؿ صب فقفا وطرضفا طؾك  ،مـف يف كلس وشرب فصب الـصراين ركقة فقفا شراب

، خؿر إكؿا هل ،جعؾت فداءك الـصراين: فؼالمبآة،  الؿحدث، فلخذها وشرهبا مـ غقر

: غالمل اشرتاها مـ يفقدي حؾػ لف أهنا ؼالف الؿحدث: ومـ أيـ طؾؿت أهنا خؿر ؟ ؼالف

أحؿؼ كحـ أصحاب الحديث كضعػ يا  وقال لف:ا الؿحدث طؾك طجؾ فشرهب، خؿر

 واهلل زيد بـ هارون، فؽقػ كصدق كصراكقا طـ غالمف طـ يفقدي؟يحديث سػقان بـ طققـة و

.!ما شربتفا إٓ لضعػ إساكقد
(2)

 

 

 ٌٖ زؾع ايٝدٜٔ يف ايدعا٤ خاص با٫ضتطكا٤؟
 ـْ أكس  أخرج   ◙اإلمام مسؾؿ َط

 
ـْ ُدَطائِِف » :ملسو هيلع هللا ىلصَأن  الـ بِل

ٍء مِ
ْ
َٓ َيْرَفُع َيَدْيِف فِل َشل َكاَن 

ْستِْسَؼاِء َحت ك ُيَرى َبَقاُض إِْبَطْقفِ 
ِ
ٓ  فِل آ .«إِ

(3)
 

  إٓ يف آستسؼاء ولقس  ملسو هيلع هللا ىلصضاهره أكف لؿ يرفع  هذا الحديث يقهؿ»: اإلمام الـقويقال

يف الدطاء يف مقاصـ غقر آستسؼاء وهل أكثر مـ أن  ملسو هيلع هللا ىلصإمر كذلؽ بؾ قد ثبت رفع يديف 

أو أحدهؿا وذكرهتا يف  حقحقـتحصر وقد جؿعت مـفا كحقا مـ ثالثقـ حديثا مـ الص

كف لؿ يرفع الرفع أواخر باب صػة الصالة مـ شرح الؿفذب، وُيتلول هذا الحديث طؾك أ

                                 
 .1/25٦ ( ذيؾ صبؼات الحـابؾة2)
 .هراحدائؼ إزيف  الغركاصل. وذكرها 2/159الؿستطرف ( 1)
 أخرجف البخاري ومسؾؿ.( 3)



 

 

أو أن الؿراد لؿ أره رفع وقد رآه غقره رفع  ،البؾقغ بحقث يرى بقاض إبطقف إٓ يف آستسؼاء

مـ تلويؾف  دفقؼدم الؿثبتقن يف مقاضع كثقرة وهؿ جؿاطات طؾك واحد لؿ يحضر ذلؽ وٓ ب

.«لؿا ذكركاه واهلل أطؾؿ
(1)

 

 

ُٓٚ ملسو هيلع هللا ىلصأعُاّ ايٓيب   ات٘ع
إٓ حؿزة والعباس، ولؿ يسؾؿ مـ طؿاتف إٓ صػقة، واختؾػ يف  ملسو هيلع هللا ىلص للؿ يسؾؿ مـ أطؿام الـب

إسالم طؿتف طاتؽة وأروى.
(2)

 

 مـ طجائب آتػاق أن الذيـ أدركفؿ اإلسالم مـ أطؿام »: ♫ الحافظ ابـ حجر قال

أربعة، لؿ يسؾؿ مـفؿ اثـان وأسؾؿ اثـان، وكان اسؿ مـ لؿ يسؾؿ يـايف أسامل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أبق صالب واسؿف طبد مـاف وأبق لفب واسؿف طبد العزى، بخالف مـ الؿسؾؿقـ، وهؿا 

.«والعباسأسؾؿ وهؿا حؿزة 
(3)

 

 

 ! دع٠ٛ املعًّٛ قد تكتٌ ايعامل
 فتـة خؾؼ الؼرآن التل ثبت فقفا اإلمام أحؿد طـاإلمام ابـ كثقر يف سقاق حديثف  قال: 

 ي يعز: ويؼقل ،جاء خادم وهق يؿسح دمقطف بطرف ثقبف»
ّ
 قد ا أبا طبد اهلل أن الؿلمقنطؾل

لؿ تجبف إلك الؼقل  لئـ ملسو هيلع هللا ىلصيؼسؿ بؼرابتف مـ رسقل اهلل  وأكفسؾ سقػًا لؿ يسؾف قبؾ ذلؽ، 

بطرفف إلك  ورمؼأحؿد طؾك ركبتقف،  اإلمام افجث: قال بخؾؼ الؼرآن لقؼتؾـؽ بذلؽ السقػ.

والؼتؾ،  تجرأ طؾك أولقائؽ بالضرب حتكغر حؾؿؽ هذا الػاجر  سقدي :وقال، السؿاء

الصريخ بؿقت  فجاءهؿ: قال فنن يؽـ الؼرآن كالمؽ غقر مخؾقق فاكػـا ممكتف. الؾفؿ

.«الؿلمقن يف الثؾث إخقر مـ الؾقؾ!
(4)

 

                                 
 .٧/290 ( شرح مسؾؿ2)

 .2/201( زاد الؿعاد 1)

 .٦/29٧( فتح الباري 3)
 .20/3٧٧ية والـفا البداية( 1)



 
 

 

ٓٓا بني ا٭يباْٞ ٚسطٔ   ايب

  ويف «ؿسؾؿقناإلخقان ال»يؽتب مؼآتف وتعؼقباتف يف مجؾة  ♫كان الشقخ إلباين 

مصطػك  سعقد رمضان زوج ابـة حسـ البـا ود.طؾقفا شرف التل كان ي« الؿسؾؿقن»مجؾة 

هق أول مـ جؿع مؼآت البـّا بؾ، السباطل الؿراقب العام لإلخقان الؿسؾؿقـ يف سقريا
(1)

. 

  مـ الػضؾ طؾك  ♫ لق لؿ يؽـ لؾشقخ حسـ البـا»: ♫إلباين  شقخالومؿا قالف

وكحق ذلؽ والؿؼاهل،  «سقـؿاتال»الشباب الؿسؾؿ سقى أكف أخرجفؿ مـ دور الؿالهل يف 

وكّتؾفؿ طؾك دطقة واحدة، أٓ وهل دطقة اإلسالم.. لق لؿ يؽـ لف مـ الػضؾ إٓ هذا لؽػاه 

«مداهـقـ فضال وشرفا.. هذا كؼقلف معتؼديـ ٓ مرائقـ وٓ
(2)

. 

 

 (1) ٤ٛايٓط عًُا٤ايتشرٜس َٔ 

 ـقن لأل طؾؿاء»: قال الحافظ الذهبل يف السقر مراء ما َيؼتحؿقن بف مِـ الظؾؿ، السقء ُيحسِّ

 ! «..وَيؼؾبقن لفؿ الباصؾ حؼا
(3)

. 

  تؿؾموا أطقـَؽؿ مِـ أطقان الظؾؿة إٓ بنكؽاٍر مِـ  ٓ» اإلمام سعقد بـ الؿسقِّب: قالو

.! «قؾقبؽؿ؛ لؽقال تحبَط أطؿاُلؽؿ
(4)

 

 حبُّ لف سقاءـُِعقـ طؾك الظؾؿ والؿـُوالؿ الظالؿ ال التابعل الجؾقؾ مقؿقن بـ مفران:ق، 

.أي: يف اإلثؿ
(5)

 

                                 
فؼف »لؾبـا، و« الؿرأة الؿسؾؿة»راجع وخّرج أحاديث كتب كبار اإلخقان الؿسؾؿقـ، مثؾ:  ♫كؿا أكف  (2)

 لؾؼرضاوي.« مشؽؾة الػؼر وكقػ طالجفا اإلسالم»لؾغزالل، و« فؼف السقرة»لسقد سابؼ، و« السـة

 .215رقؿ:  الشريطسؾسؾة الفدى والـقر، ( 1)

 .٦/215سقر أطالم الـبالء ( 3)

 .1/131أطالم الـبالء:  سقر( 1)
 .110، ص:( مساوئ إخالق لؾخرائطل5)



 

 

 

 اإلْصاف عصٜص
  كثقر مـ الـاس يسؿع مـؽ ويرى مـ الؿحاسـ أضعاف»: ♫ ؼقؿالقال ابـ 

أضعاف الؿساوئ فال يحػظفا وٓ يـؼؾفا وٓ تـاسبف ! فنذا رأى سؼطة أو كؾؿة طقراء وجد 

 (1) .«بغقتف وما يـاسبفا فجعؾفا فاكفتف وكؼؾف
  ما يف زماكِـا أقؾ مِـ اإلكصاف» أكف قال: ♫ طـ اإلمام مالؽ».

(2)  
ـُ ُرْشد قائاِلً  َؼ اب  .«قال اإلماُم هذا لَِؿا اْخَتَبَره مـ أخالق الـ اس» :طؾ 

 

 َٔ زٚا٥ع ايع١َ٬ ضبُد ايبػري اإلبساُٖٝٞ 
  ولقؽـ مقجًفا إلٰك أراء  ،فال يؽقن الباطث طؾقف الحؼد ،لزم الـؼد إذا»:♫قال

.«إشخاص بالتـؼقصإلك ٓ  ،حقصبالتؿ
(3)

 

 

 عًُا٤َٔ طسا٥ـ اي
ُيحّدث  ،كان رديء الخط( هـ٦25)تصػل الديـ الفـدي الػؼقف إصقلل الشافعل،  الشقخ 

فقؼقل: وجدت يف سقق الؽتب كتابًا بخط أقبح مـ خطل فاشرتيتف بثؿـ غال ، طـ كػسف

بح الخطقط؛ فؾؿا طدت إلك البقت ٕحتج بف طؾك مـ يّدطل أن خطل أق ؛أكثر مؿا يستحؼ

.وجدت أن هذا الؽتاب مخطقط بخطل الؼديؿ!
(4)

 

 

 تط١ًٝ املعًَٛني
 بقـف وبقـ كػسف -طامر بـ هبدلة برجؾ مـ الصالحقـ الذيـ صؾبفؿ الحجاج، فؼال طامر  مرّ 

                                 
 .2/10٧( مدارج السالؽقـ 2)

  .٢٧٧:ص، ( جامع بقان العؾؿ وفضؾف1)
 .٧٦ /3( آثار اإلبراهقؿل 3)

 .2٧3 – 9/2٧1ؾسبؽل: ل صبؼات الشافعقة .2/100الؿصقن مـ أطالم الؼرون  الؿختار( 1)



 
 

رأى يف مـامف أن الؼقامة قامت، ف إن حؾؿؽ طؾك الظالؿقـ قد أضر بالؿظؾقمقـ. «..يارب» -

حؾؿل طؾك ». .يـاديوكلكف قد دخؾ الجـة، ورأى ذلؽ الؿصؾقب يف أطؾك طؾققـ، وإذ بؿـاد 

.«الظالؿقـ أحؾ الؿظؾقمقـ يف أطؾك طؾققـ
(1)

 

ۡرِض ﴿ وأصدق مـ ذلؽ ققل اهلل تعالك:
َ
ْ ِِف ٱۡۡل ٔا ََ ٱۡشُخۡظفُِف ِي َذ لََعَ ٱَّلذ ٍُ ن جذ

َ
َوُُرِيُد أ

ثّٗ  ٍذ ِ ن
َ
ًۡ أ ُٓ ُٓ  َوََنَۡفيَ َٰرِثنَِي َوََنَۡفيَ  .[5]الؼصص: ﴾ًُ ٱىَۡن

 

 اسبؿغ ٚتجبٝت٘ تك١ٜٛي
 :لقس شلء مؿا جربف الـاس أزيد لؾحػظ وٓ »مشايخـا يؼقلقن:  سؿعت يؼقل القاقدي

 .«أثبت لف مـ قراءة الؼرآن واإلكثار مـف
(2)

 

 قال طؾل ، يف هتذيب التفذيب لؾحافظ ابـ حجر يف ترجؿة اإلمام وكقع بـ الجراح جاءو

 :طـ دواء الحػظ فسللتف رأيت بقده كتابا قط، إكؿا هق يحػظ، وماا، رأيت وكقع»خشرم:  بـ

 .«جربت مثؾف لؾحػظ ما : ترك الؿعاصل،فؼال
(3)

 

 قال اإلمام الشافعلو: 
ػػو ى ًحمجفحمطػػي لٌػػممطو ممسي وتي  لػػى كى ػػكى  ححصى

 

 

مجعمحشػػػي ػػػحمسًؾ المى ي  لػػػى ى ػػػحجسى  فرححصى
 

 أىمحػػػػػػحمسي ػػػػػػف  الًمجعلػػػػػػوى نػػػػػػوره ك
 

 

ًي   هػػػػػػحجسل لًمجعمحشػػػػػػيكنػػػػػػوري اً ال 
 

  مـ الذكقب ما يؽقن سببًا لخػاء العؾؿ الـافع أو بعضف، بؾ يؽقن »: ♫قال ابـ تقؿقة

.«سببًا لـسقان ما طؾؿ
(4)

 

 

 يف املطذدطؿاٍ ع٢ً ايص٠٬ ا٭ تعٜٛد
 زبقد القامل الؽقيف ممذن مسجده، وكان يؼقل لؾصبقان:  كان :♫ اإلمام الذهبل قال

إوٓد إذا فرغقا مـ الصالة تحؾؼقا حقلف  فؽان شرتي لؽؿ جقًزا !تعالقا فصّؾقا معـا، أ

                                 
 .2/1٦1 مخشريؾزل برار( ربقع ا2ٕ)
 .30٢، ص:( الَؼـْد يف ذكر طؾؿاء سؿرقـد1)

 .22/219( هتذيب التفذيب 3)

  .21/2٧0 ( مجؿقع الػتاوى1)



 

 

 أن أشرتي لفؿ جقًزا بخؿسة  فسئؾ، يلخذون ما وطدهؿ بف
ّ
يقًما طـ ذلؽ، فؼال: وما طؾل

دراهؿ ويعتادون الصالة يف الؿساجد !
(1)

. 

 

 ٚايكٌٝ ٚايكاٍ ا٭خر ٚايسد،٫ تٓػػٌ ب
  ا ترى العامل خقرًا يف طؼقدتف وإخالصف مـ ولفذ.. »: ♫الشقخ ابـ طثقؿقـ  قال

لقس لفؿ هؿ إٓ إخذ والرد، والؼقؾ والؼال، وماذا تؼقل يا  الذيـكثقر مـ صالب العؾؿ، 

هق الذي يضقع العبد ويسؾب  هذافالن؟ وماذا تؼقل يف الؽتاب الػالين؟ وفقؿا كتبف فالن، 

لؽؾ إكسان: أن يؽقن مؼبالً  فـصقحتل، يجعؾ لف هؿًا إٓ الؼقؾ والؼال وٓ، قؾبف طـ اهلل 

 «يدع الـاس وخالفاهتؿ، هذا أحسـ شلء وأن، طؾك اهلل 
(2)

 

 تجد بعض اإلخقان مع إسػ يرد طؾٰك إخقاكف أكثر مؿا يرد طؾٰك »: ♫ قالو

 ،ويشفر هبؿ يف كالم ٓ أصؾ لف ،يعاديفؿ أكثر مؿا يعادي همٓء ،الؿؾحديـ الذيـ كػرهؿ صريح

.«وٓ شؽ أن الحسد مـ أخالق القفقد أخبث طباد اهلل ،لؽـ حسد وبغل ،فوٓ حؼقؼة ل
(3)

  

 

 ♫ َٔ إْصاف ايػٝذ ابٔ عجُٝني

 ُسئؾ ♫: 

العؼقدة السػاريـقة تؽؾؿ أحد صالب العؾؿ الؿعتربيـ بلهنا طؼقدة غقر طؼقدة  ،اهلل فقؽؿ بارك

 ففؾ هذا حؼ ؟ ،وأكف مـ الؿتؽؾؿقـ ،أهؾ السـة

 قة فقفا كؾؿات يعـل تـتؼد ؽ أن كؾ إكسان لف أخطاء ٓإ مـ شاء اهلل،ش ٓ» :فلجاب  ولؽـ السػارـي

ف الؿسائؾ مـتؼدة أو  هؾ يؼال إن الرجؾ خرج طـ أهؾ السـة والجؿاطة؟، ،إذا كاكت مسللة مـ ٓآ

إذ إن السؾػ يغتػرون قؾقؾ  كدري لعؾ هذا الؼائؾ هق الذي خرج طـ السؾػقة، وما خرج طـ السؾػقة؟

وإذا أخطل إكسان يف مسللة وتبع فقفا  أما أن يحؽؿ بالجقر ويحؽؿقن بالؼسط، خطن يف كثقر الصقاب،ال

                                 
 .3/52٦تاريخ اإلسالم ( 2)

 .٦/131( لؼاء الباب الؿػتقح 1)

       .2/٢2 الـعـؾـؿ ( كـتـاب3)



 
 

هذا لقس مـ صريؼ  وٓ يمخذ ققلف، هذا أشعري، هذا مـ همٓء، مذهبا مبتدطا يف هذه الؿسللة ققؾ:

ـ الحسـات والسقئات، ،لسؾػا ظرون بق . «ويحؽؿقن بالؼسط السؾػ الصالح ـي
(1)

 

 

 دع٠ٛ املعًّٛ اتل
  بقه، قال ٕبقف: يا أبتل بعد إمر والـفل أصاركا أبس جعػر بـ يحقك الربمؽل هق ولؿا ُح

 لك الؼققد ولبس الصقف !؟إالدهر 

َرت بؾقٍؾ غػؾـا طـفا ولؿ يغػؾ اهلل طـفا.يابـل، دطقة مظؾقم َس  :فؼال
(2)

 

 قد تؼّدم » عة فقفا:جد يف جقب يحقك بـ خالد الربمؽل بعد مقتف يف الحبس رقوُ و

فؾؿا وقػ طؾقفا الرشقد بؽك  «الؿّدطل، والخصؿ يف إثر، والحاكؿ ٓ يحتاج إلك بّقـة

«صدق واهلل»وقال: 
(3)

. 

 

 أسطٔ نتاب قسأَت٘
، وذكر «شرح الـقوي طؾك مسؾؿ» طـ أحسـ كتاب قرأه فؼال: ♫ سئؾ اإلمام ابـ باز

 !. «مرة ف أكثر مـ ستقـقرأتُ » الـاقؾ أن الشقخ قال:
(4) 
 

 أ١ُٖٝ ؾك٘ إْهاز املٓهس
  أكَؽر طؾك والل  «ابـ طجالن» إن  الشافعل يؼقل:  سؿعت: ♫قال حرمؾة بـ يحقك

طؾك  «ابـ أبل ذئب»الؿديـة إسبال اإلزار يقم الجؿعة طؾك رؤوس الـاس؛ فلمر بحبسف، فَدَخَؾ 

حرام وَتْؾبِس الحرام، وتػعؾ كذا القالل فَشَػع لف؛ وقال: إّن ابـ طجالن أحؿؼ؛ يراك تلكؾ ال

 وكذا فال ُيـْؽره طؾقؽ، ثؿ ُيـؽر طؾقؽ إسبال اإلزار، فَخؾ ك سبقؾف.
(5)

 

                                 
 .٦02ص، ( شرح العؼقدة السػاريـقة2)
 .9/291ٓبـ الجقزي  إمؿلؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وا( 1)

 .٧٢0-23/٧٦٧والـفاية  البداية( 3)
 .11:ص، ( اإلمام ابـ باز لؾسدحان1)
 .1/12٢مـاقب الشافعل لؾبقفؼل ( 5)



 

 

 

 ادتُاع املٛا٠٫ ٚاملعاد٠ يف سل املطًِ 
 وإذا اجتؿع يف الرجؾ القاحد خقر وشر وفجقر وصاطة ومعصقة وسـة » ابـ تقؿقة: اإلمام قال

ثقاب بؼدر ما فقف مـ الخقر، واستحؼ مـ الؿعاداة والعؼاب بحسب وبدطة استحؼ مـ الؿقآة وال

فقجتؿع يف الشخص القاحد مقجبات اإلكرام واإلهاكة، فقجتؿع لف مـ هذا وهذا،  ؛ما فقف مـ الشر

  لسرقتف ويعطك مـ بقت الؿال ما يؽػقف لحاجتف. دهكالؾص الػؼقر تؼطع ي

طة، وخالػفؿ الخقارج والؿعتزلة ومـ هق إصؾ الذي اتػؼ طؾقف أهؾ السـة والجؿا هذا

 .«.وافؼفؿ طؾقف.
(1)

 

 

 ضسٚز٠ َساعا٠ ساٍ املتًكِّٞ
  ويتجـب الؿحدث يف أمالقف روايَة ما ٓ تحتؿؾف طؼقُل »: ♫قال الخطقب البغدادي

العقام، لؿا ٓ ُيمَمـ طؾقفؿ فقف مـ دخقل الخطل وإوهام وأن يشبفقا اهلل تعالك بخؾؼف وُيؾحؼقا بف 

وإثباَت  جسقؿما يستحقؾ يف وصػف وذلؽ كحق أحاديث الصػات التل ضاهرها يؼتضل التشبقف والت

الجقارح وإطضاء لألزلل الؼديؿ، وإن كاكت إحاديث صحاحا ولفا يف التلويؾ صرق ووجقه، 

إٓ أن مـ حؼفا أن ٓ تروى إٓ ٕهؾفا خقفا مـ أن يضؾ هبا مـ جفؾ معاكقفا فقحؿؾفا طؾك 

.اهـ «أو يستـؽرها فقردها ويؽذب رواهتا وكؼؾتفا ضاهرها
(2)

 

 

  املطًُني َٔ صٛز ايتٛاصٌ اسبُِٝ بني ايطًؿ١ٝ ٚاإلخٛإ
  طـ اإلمام حسـ البـا فقؼقل يتحدثالعالمة تؼل الديـ الفاللل الّسؾػل: 

 يؼقل:  ◙ و ♫..وذلؽ أن اإلمام حسـ البـا »
ّ
اإلخقان » صحقػتـا إنكتب إلل

بؾغت مـ الرواج وهلل الحؿد إلك أن صارت يف مؼدمة الصحػ الققمقة التل ، «الؿسؾؿقن

تصدر يف الؼاهرة ولـا مؽاتبقن يف جؿقع أكحاء العالؿ إٓ يف الؿغرب فؾقس لـا مؽاتب يبعث 

                                 
 .1٢/109الػتاوى  مجؿقع( 2)

 .1/20٦ ( الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع1)



 
 

لـا بلخبار إخقاكـا الؿسؾؿقـ يف هذا الؼطر الؿفؿ، فلرجق مـ فضؾؽ أن ترشدكا إلك مؽاتب 

فلة، وإن سؿحت لؽ صحتؽ بلن تؽقن أكت بـػسؽ ذلؽ تختاره بؿا يطؾب مـ الؿؽا

 :فلجبتف، الؿؽاتب ففق أحب إلقـا

 ًػػػػػػ لٌػػػػػػ  ًػػػػػػ لٌػػػػػػ  لٌػػػػػػ 
 

 

  ا منمخضلػػػػػػػ   لٌػػػػػػػ  أنػػػػػػػ هػػػػػػػ
 

الذي أتشرف بلن أكقن مؽاتبا لصحقػة اإلخقان الؿسؾؿقـ ٓ أريد طؾك ذلؽ أجرا إٓ مـ  أكا

 اهلل تعالك؛

 أنػ لػغي يمطلػى الحمجػ رححصػوة كم
 

 

 ل ًخػػي يمطلٌػػي جحتواػػخمشػػمجعٌه هػػو
 

.«يف كتابة الؿؼآت، وكتبت إلك الصحقػة الؿذكقرة طدة مؼآت باسؿ مستعار فشرطت
(1)

 

  وهق مـ طؾؿاء  «الســ والؿبتدطات»الشقخ محؿد طبد السالم الشؼقري مملػ كتاب

جؿاطة أكصار السـة، والرجؾ الثالث فقفا، بعد العالؿقـ الؽبقريـ: الشقخ أحؿد شاكر، 

م، وكان يؽتب 2910اإلخقاكقة سـة  «الـذير»شقخ حامد الػؼل كان يؽتب أيضا يف مجؾة وال

ن حسـ إأي  ! «مسمول شعبة الحقامدية بجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ بالجقزة»تحت اسؿف 

 قح ّ، ومـ كقادر جؿاطة أكصار السـة، وقبِؾ أن يؽقن مسموٓ 
ّ
البـا قبِؾ الرجؾ وهق سؾػل

.كبقرا يف جؿاطتف
(2)

 

 

 َٓ٘ تشًٌايملػتاب ٚاإع٬ّ 
 «الؾفؿ اغػر لـا ولف»أن كػارة الغقبة أن تستغػر لؿـ اغتبتف تؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  ُيذكر

(3)
 

 هؿا روايتان طـ اإلمام أحؿد، الؿسللة فقفا ققٓن لؾعؾؿاء وهذه

يذاء ٕن فقف إ ;أحؿد: إذا قذفف ثؿ تاب ٓ يـبغل أن يؼقل لف: قد قذفتؽ، بؾ يستغػر اهلل قال

 .صريحا، وإذا استحؾف يليت بؾػظ مبفؿ لصحة الرباءة مـ الؿجفقل
(4)

 

                                 
 .( وما بعدها٢1)ص:« الدطقة إلك اهلل( »2)
 .ىيحتذ فريد كؿقذج.. انخق إلوا لباكلٕ اطصام تؾقؿة بعـقان:  مؼال مـشقر لؾشقخ( 1)
 وقال: يف إسـاده ضعػ.« الدطقات الؽبقر»البقفؼل يف  ذكره( 3)

 .3/592 ( شرح مـتفك اإلرادات1)



 

 

أكف ٓ يحتاج إلك إطالمف بؾ يؽػقف آستغػار، وذكره بؿحاسـ ما فقف يف الؿقاصـ  والصحقح

 اختقار ابـ تقؿقة وغقره. وهذا، التل اغتابف فقفا

والػرق بقـفؿا ضاهر، فنن الحؼقق قالقا ٓ بد مـ إطالمف جعؾقا الغقبة كالحؼقق الؿالقة  والذيـ

 الؿالقة يـتػع الؿظؾقم بعقد كظقر مظؾؿتف إلقف، فنن شاء أخذها وإن شاء تصدق هبا.

يف الغقبة فال يؿؽـ ذلؽ، وٓ يحصؾ لف بنطالمف إٓ طؽس مؼصقد الشارع، فنكف يقغر  وأما

كان هذا سبقؾف  وما ًا،ُيـتج طداوتف، وٓ يصػق لف أبد ولعؾف صدره ويمذيف إذا سؿع ما ُرمل بف،

الشريعة طؾك  ومدار فنن الشارع الحؽقؿ ٓ يبقحف وٓ ُيجّقزه، فضال طـ أن يقجبف ويلمر بف،

تعطقؾ الؿػاسد وتؼؾقؾفا، ٓ طؾك تحصقؾفا وتؽؿقؾفا، واهلل تعالك أطؾؿ.
(1)

 

 

ًََٗو شؾس!آَتايطَّ ي٫ٛ  ٕ َي
الؼرآن يف َسـََتقـ مِـ آخر طؿره،  حػظ - ذ أبل حـقػةقتالممـ  –زفر بـ الفذيؾ  أنّ ُيروى 

 
َ
.! ن َلَفَؾؽ زفراالّسـتَ  لقٓ : ما حالؽ؟ فؼال:فُسئؾبعد مقتف يف الؿـام،  فُرئِل

(2)
 

 

 ايعًِ قبٌا٭دب 
  :وكاكقا يطؾبقن ،وصؾبت العؾؿ طشريـ سـة ،صؾبت إدب ثالثقـ سـة»قال ابـ الؿبارك 

.«إدب ثؿ العؾؿ
(3)

  

  د إدب أن يؽقن ثؾثل الديـكا»: ♫وقال».
(4)

 

 كحـ إلك إدِب أحقُج مـا إلك كثقٍر مـ العؾؿ» أيضًا: وقال».
(5)

 

  :ف  كانسؿعُت أبل يؼقل: »قال الحسـ بـ إسؿاطقؾ يجتؿع يف مجؾس أحؿد ُزهاء خؿسة ٓآ

                                 
 .390 – 3٢9« القابؾ الصقب»مـ بتصرف  اكتفك( 2)

 .2/15( شرح مسـد أبل حـقػة 1)

 .2/11٧بـ إثقر ( غاية الـفاية يف صبؼات الُؼراء 3ٓ)

  .1/330 الصػقة صػة( 1)

  .1/35٧ ( مدارج السالؽقـ5)



 
 

ْؿت ـ الس  دب وُحس ـ ٕا ـ خؿسؿائة يؽتبقن، والباققن يتعؾؿقن مـف ُحس .«أو يزيدون، أقؾ م
(1)

 

  :ققراط مـ إدب »قال العالمة طؾل الشربامؾسل صاحب الحاشقة طؾك هناية الؿحتاج

.«خقر مـ أربعة وطشريـ ققراًصا مـ العؾؿ
(2)

 

 

 ٌٖ اْتػس اإلض٬ّ بايطٝـ؟
 كان يؿسؽ السقػ  ملسو هيلع هللا ىلصمـ الجفؾة يظـ أكف يعـل الـبل  كثقر» :♫ال ابـ الؼقؿ ق

الديـ إكؿا قام بالقحل، ، كؿا قام بالسقػ، وهذا جفؾ قبقحطؾك الؿـرب إشارة إلك أن الديـ إ

التل كان يخطب فقفا إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصوأما السقػ لؿحؼ أهؾ الضالل والشرك، ومديـة الـبل 

 .«بالسقػ فتحت بالؼرآن، ولؿ تػتح
(3)

 

 

 مبا ٜؿُٕٗٛ سدثٛا ايٓاع
  ب أتريدون أن  حدثقا الـاس بؿا يعرفقن؛» :◙يف صحقح البخاري قال طؾل ُيَؽذ 

 .«اهلل ورسقلف

 ثَت أحًدا بشلء مـ العؾؿ قّط لؿ يبؾغف طؼؾف إٓ كان » يؼقل طروة بـ الزبقر:و ما حد 

ًٓ طؾقف .«ضال
(4)

 

  أكف يف ترجؿة أبل حاتؿ سفؾ بـ محؿد السجستاين «بغقة القطاة»حؽك السققصل يف 

ًۡ  ﴿ دخؾ بغداد، فُسئؾ طـ ققلف تعالك: ُُفَصُس
َ
ْ أ ٔٓا  ، ما يؼال مـف لؾقاحد؟[٧حريؿ:]الت ﴾كُ

فاجؿع لل »: قال ،«ُققا»: قال ،«فالجؿع؟»: قال ،«قَِقا»: فؼال ،«فآثـقـ؟»: فؼال، «ِق »: فؼال

 !«ِق، قَِقا، ُققا»: قال ،«الثالثة

                                 
 .91٦/ 1 السقر، 1٢٢/ 2( مـاقب اإلمام أحؿد ٓبـ الجقزي 2)

 .3/2٦5إثر  خالصة( 1)

 .2/290الؿعاد  زاد( 3)

 .539/ 2( جامع بقان العؾؿ وفضؾف 1)



 

 

، «احتػظ بثقابل حتك أجلء»لقاحد:  فؼال ،ويف كاحقة الؿسجد رجؾ جالس معف قؿاش :قال

إين ضػرت بؼقم زكادقة يؼرؤون الؼرآن طؾك صقاح »: لوقا، ومضك إلك صاحب الشرصة

وأحضروكا مجؾس  فلخذوكا، شعركا حتك هجؿ طؾقـا إطقان والشرصة فؿا، «الديؽة

 وقد اجتؿع خؾؼ مـ خؾؼ اهلل، فتؼدمت إلقف وأطؾؿتف بالخرب فسللـا؛، صاحب الشرصة

 «عامة بؿثؾ هذا!مثؾؽ يطؾؼ لساكف طـد ال» :وقال ػـل وطذلـل،يـظرون ما يؽقن، فعـّ 

أبق حاتؿ  فعاد، «ٓ تعقدوا إلك مثؾ هذا»: وقال، إلك أصحابل فضرهبؿ طشرة طشرة وطؿد

 إلك البصرة سريعا، ولؿ يؼؿ ببغداد، ولؿ يلخذ طـف أهؾفا.

 

 ايع٬ق١ بني ايعكٌ ٚايٓكٌ
 غـك بالعؼؾ طـ السؿع، وٓ بالسؿع طـ العؼؾ، »: أبق حامد الغزاللاإلمام  يؼقل ٓ

فالداطل إلك محض التؼؾقد مع طزل العؼؾ بالؽؾقة جاهؾ، والؿؽتػل بؿجرد العؼؾ طـ أكقار 

صؾقـ؛ فنن العؾقم  الؼرآن والسـة مغرور، فنياك أن تؽقن مـ أحد الػريؼقـ، وكـ جامعا بقـ ٕا

 غذية، والعؾقم الشرطقة كإدوية، والشخص الؿريض يتضرر بالغذاء مفؿا فاتف الدواء،العؼؾقة كإ

.«فؽذلؽ أمراض الؼؾقبٓ  يؿؽـ طالجفا إٓ بإدوية الؿستػادة مـ الشريعة
(1)

 

 

 َٔ ضاع١ خ٠ًٛ َع اهلليًعبد  ٫بد
  وذكره، دطائف فقفا بـػسف يف يـػرد لؾعبد مـ أوقاٍت  ٓبد» :♫ابـ تقؿقة اإلمام قال ،

.«قؾبف وإصالح، لـػسف ومحاسبتف ،وتػؽره، وصالتف
(2)

 

 الؿتعدي لقس أفضؾ مـ الـػع الؼاصر مطؾؼا، بؾ يـبغل لإلكسان أن  عالـػ»: ♫قال و

ويخؾق فقفا بـػسف ويحاسبفا، ويؽقن فعؾف ذلؽ أفضؾ مـ  ،يؽقن لف ساطات يـاجل فقفا ربف

.«ولفذا كان خؾقة اإلكسان يف الؾقؾ بربف أفضؾ مـ اجتؿاطف بالـاس اجتؿاطف بالـاس وكػعفؿ،
(3)

 

                                 
 .3/25 ( إحقاء طؾقم الديـ2)
 .٧3٦/ 20 الػتاوى( 1)

 .3/٧50 العؿدة حشر( 3)



 
 

 

 تأ٬َت قسآ١ْٝ
ةِ  :﴿تعالك اهلل وسؿاها ،ك كاكت شفراً غزوة تبق ث ٱۡىُفۡۡسَ ـَ   [22٦]التقبة:﴾َشا

ساطة هتقيـًا ٕوقات الؽروب وتشجقعًا طؾك مقاقعة الؿؽاره فنن  وسؿاها» :البؼاطل قال

.«أمدها يسقر وأجرها طظقؿ خطقر
(1)

 

 

 ؾٛا٥د غض ايبصس 
 :ةۡ ﴿ قال تعالك

َ
َۡ خ ٌِ  ْ ٔا ٌِِنَِي َحُغظُّ ۡؤ ٍُ ۚۡ كُو ّىِۡي ًۡ ُٓ َ ۡزََكَٰ ل

َ
َٰلَِم أ ۚۡ َذ ًۡ ُٓ ْ فُُروَج ٔا ًۡ َوَيۡدَفُؾ َصَٰرِِْ

َُِفَٔن  ا يَۡص ٍَ ِ ُۢ ة َ َختُِي  .[30]الـقر: ﴾إِنذ ٱَّللذ

  تعالك طؼقب أمره لؾؿممـقـ بغض أبصارهؿ وحػظ  وقال» :♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ

ۡرِضِۚ  ﴿ فروجفؿ:
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ُ ُُُٔر ٱلصذ  .[35]الـقر: ﴾ٱَّللذ

طؾقف طّقضف  فؿـ غض بصره طّؿا حّرم اهلل  ،وسر هذا الخرب: أن الجزاء مـ جـس العؿؾ

اهلل تعالك مـ جـسف ما هق خقر مـف، فؽؿا أمسؽ كقر بصره طـ الؿحرمات أصؾؼ اهلل كقر 

بصقرتف وقؾبف.
(2)

 

 هلثالث فقائد لغض البصر  ♫تقؿقة  ابـ ذكرو: 

 .حالوة اإليؿان ولّذتف ●

 .الػراسةكقر الؼؾب و ●

.ققة الؼؾب وثباتف وشجاطتف ●
(3)

 

 

 ! زاتب٘ طعؾُكثبت ع٢ً ايدٜٔ 
طـف راتبف  فؼطع، فرفض الؼقل ببدطة خؾؼ الؼرآن إلكطل طػان بـ مسؾؿ حافظ العراق دُ 

ُدونَ ﴿ فؼرأ، درهؿ شفريا 2000 ـَ ا حُٔ ٌَ ًۡ َو آءِ رِزۡكُُس ٍَ رجع  فؾؿا ،[11]الذاريات: ﴾َوِِف ٱلصذ

                                 
 .9/3٧الدرر  كظؿ( 2)
 .2/1٢( إغاثة الؾفػان 1)
 .25/110( مجؿقع الػتاوى 3)



 

 

 درهؿ 2000ات ومعف كقس فقف طؾقف الباب زيّ  فدق ،كػسا 10أهؾف وكاكقا كحق فإلك داره طذل

.اهلل كؿا ثبت الديـ وهذا لؽ يف كؾ شفر تؽثبّ  :وقال
(1)

 

 

ٟٓبني  َّطؿٞ ٚايصَّطبػس  اي
أراد أن يزور  «مػتل الثؼؾقـ»، وكان يؾؼب بــالـسػلاإلمام الؿػسر كجؿ الديـ طؿر  ؽل أنُح 

 مؽة، فؾؿا وصؾ إلك داره دق الباب لقػتحقه ويلذكقا لف بالدخقل، فؼال الزمخشرّي يفاإلمام 

 الزمخشري: مـ ذا الذي يدق الباب؟ 

 : طؿر. فؼال

 الزمخشرّي: اكصرف. جار اهلل فؼال

 ٓ يـصرف. «طؿر»كجؿ الديـ: يا سقدي،  فؼال

 .ر يـصرفجار اهلل: إذا ُكؽّ  فؼال
(2)

 

 

 اْصح.. ٚيٛ نَٓت َكصسّا

 لؿ يلمر بالؿعروف ولؿ يـف طـ الؿـؽر إٓ مـ ٓ يذكب،  لق» :♫ مام ابـ حزماإل قال

حذركؿ مـ إبؾقس وأتباطف يف هذا  فخذوا، ملسو هيلع هللا ىلصلؿا أمر بف أحد مـ خؾؼ اهلل تعالك بعد الـبل 

الباب، وٓ تدطقا إمر بالؿعروف وإن قصرتؿ يف بعضف، وٓ تدطقا الـفل طـ مـؽر وإن 

 .«قا الخقر وإن كـتؿ ٓ تلتقكف كؾفؿكـتؿ تقاقعقن بعضف، وطؾّ 
(3)

 

 يؼقل: أخاف أن أققل ما ٓ أفعؾ! فؼال:  ؛فالٌن ٓ يـصح» :♫ققؾ لؾحسـ البصري و

.«وأيُّـا يػعؾ كؾ ما يؼقل! َوّد الشقطاُن لق ضػر هبذا؛ فؾؿ ُيممر بؿعروف، ولؿ ُيـف طـ مـؽر
(4)

 

                                 
 .5/203مقزان آطتدال لؾذهبل ( 2)

 .1/٢( صبؼات الؿػسريـ لؾداوودي 1)

 .3/2٢0( رسائؾ ابـ حزم 3)

 .2/3٧٦ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل  الجامع( 1)



 
 

 مـ الزلؾ لؿ َيِعِظ الـاَس بعد رسقل اهلل لق لؿ َيِعْظ إٓ معصقٌم »: ♫ قال اإلمام ابـ رجب

ـْ هق مذكٌب أحٌد ! ولق  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ بعد محؿد لؿ َيِعِظ الـاَس َم ـْ يعظ العاصق .؟! « ملسو هيلع هللا ىلص َفَؿ
(1)

 

 

 ضكط بايه١ًٝيٝظ نٌ َٔ أخطأ ُأ 
  حتك رماه  ♫يف سقاق ذكر ما ُأِخَذ طؾك أبل إسؿاطقؾ الفروي  ♫قال ابـ الؼقؿ

وٓ ُتقِجُب هذه الزلُة مـ شقخ اإلسالم »تحادية الضالقـ، فؼال: بعضفؿ بؼقل الحؾقلقة وآ

والتؼدم يف صريؼ  الؿعرفةإِْهداَر محاسـف، وإساءَة الظـ بف، فؿحؾف مـ العؾؿ واإلمامة و

 -السؾقك؛ الؿحؾُّ الذي ٓ ُيْجَفؾ، وكؾ أحد َفَؿْلُخقذ مـ ققلف ومرتوك، إٓ الؿعصقم 

ـْؽ، والؽا -صؾقات اهلل وسالمف طؾقف  ـْ ُطد  خطمه، وٓ سقؿا يف مثؾ هذا الؿجال الض  مؾ َم

ْت فقف أقدام، وَضؾ ْت فقف أففام .«..والؿعرتك الصْعب، الذي َزل 
(2)

 

 

 َٔ َٓاقب بين أ١َٝ
  كاكت سقق الجفاد قائؿة يف بـل أمقة لقس لفؿ شغؾ إٓ ذلؽ»: ♫يؼقل ابـ كثقر، 

 أذلقا الؽػر وأهؾف وقد وبحرها وبرها ومغارهباطؾت كؾؿة اإلسالم يف مشارق إرض  قد

يتقجف الؿسؾؿقن إلك ُقطر مـ إقطار إٓ  ٓ مـ الؿسؾؿقـ رطبًا قؾقب الؿشركقـ وامتألت

يف طساكرهؿ وجققشفؿ يف الغزو الصالحقن وإولقاء والعؾؿاء مـ كبار  وكان، أخذوه

.«التابعقـ يف كؾ جقش مـفؿ شرذمة طظقؿة يـصر اهلل هبؿ ديـف
(3)

 

 

 !اغتابٛٙ ؾعاقبِٗ
إّن فؼقفًا سؿع رجؾقـ يغتاباكف طـد كافذة داره، فػتح الـافذة وألؼك طؾقفؿا شقئا مـ  يؼال:

                                 
 .29:، ص( لطائػ الؿعارف2)
 .2/29٢لؽقـ ( مدارج السا1)
 .9/201البداية والـفاية ( 3)



 

 

 ؟ تؾؼل طؾقـا بقٓ كجسا ؟  يا شقخ أكت تػعؾ هذا :تػاجآ بػعؾف قآ لف فؾؿا، البقل

 ما ُأكَِؾ لحؿف فبقلف صاهر! :لفؿا فؼال

 فؽلكؿا أكال مـ لحؿف !يؼصد أهنؿا قد اغتاباه  وهق

ومذهب مالؽ وأحؿد وبعض الحـػقة كؿحؿد بـ الحسـ وزفر وغقرهؿا أن بقل وروث ما 

 يمكؾ لحؿف لقس بـجس كاإلبؾ والبؼر والجامقس والطققر.

 

 أعسابٞ ذنا٤
 قت طؾقؽؿ !لّ وُ  لؿ يصبؽؿ الطاطقن مـذ أن :يف ققمف قائال خطب الحجاج 

.! أكت والطاطقن بـا مـ أن يجؿع طؾقـا مصقبتقـ فؼال لف أطرابل: إن اهلل أرحؿ
(1)

 

 

 َٔ عذـا٥ب ايـصدقـ١

 بـ الحـسـ بـ شؼقؼ :قـال حاتؿ بـ الجـراح 
 
يؼـقل: سؿعـُت ابـ  ،سؿعـُت طؾل

وقد طـالجـُتفا بلكـقاع  ،وسللـف رجٌؾ طـ ُقرحٍة خرجـْت يف ُركبتف مـذ سبـع سـقـ ،الـؿبارك

  .فـؾؿ أكتػـع بف ،ءالـعالج، وسللـت إصـبا

،  ،فاحـػر بئـًرا يف مؽـان حـاجٍة إلك الـؿاء ،فؼـال لـف: اذهـب  ـٌ فـنين أرجـق أن يـبـُع هــاك طـق

م .فـػعـؾ الـرجـؾ فـربأ ،وُيؿسـؽ طــؽ الـد 
(2)

 

 فؿـفا أك فا:، الصدقة فقائد ومـافع ٓ ُيحصقفا إٓ اهلل يف :♫الؼقؿ  قال ابـ 

زق، وُتػرح  وتحػظ الؿال،، وُتطِػئ الخطقئة، ، وتدفع البالءتؼل مصارع الُسقء وتجؾب الرِّ

.الؼؾب، وُتقجب الثؼة باهلل وُحسـ الظـ بف
(3)

 

                                 
 إدب العربل يف ما لف وما طؾقف.( 2)

 .٢/10٦سقر أطالم الـبالء  (1)

 .151 ص: ،( طدة الصابريـ3)



 
 

 

  َعٔ بٔ شا٥د٠ٔسًِ ٚنسّ 
فاكطؾؼ أحدهؿ  ،ويخرجف طـ حؾؿف تراهـ جؿاطة طؾك مائة كاقة لؿـ يغضب معـ بـ زائدة

 ة وكان يقمئذ والقا:وقال لؿعـ بـ زائد ،ودخؾ الؿجؾس ولؿ يسؾؿ

 أػػػػػىجسلحمس    لحمجفػػػػػ  جمتلػػػػػحجس ححصػػػػػة
 

 

 ك   نمجعػػػنؾ مػػػ  جمتلػػػحجس المجعٌػػػحمس  
 

 ..أذكره وٓ أكساه والحؿد هلل فؼال معـ:

 فؼال الرجؾ:

 فممسػػػػحمجف الػػػػىجسم أيمطمخضػػػػؾ ملكػػػػ
 

 

 كيمطلمػػ  الحمتلػػوي يمطلػػى الممسػػحمسًحمس 
 

 ..لف الحؿد والشؽر طؾك ما أططك فؼال معـ:

 فؼال الرجؾ:

 فلممسػػػي مممسػػػلم مػػػ يمطممصػػػي  هػػػحمسا
 

 

 لػػػػػى ممجعػػػػػ  مجتممسػػػػػلٌو األمٌػػػػػحمسيمط
 

 ..ؿإن لؿ تسؾّ  السالم خقر و لـ أضرّ  فؼال معـ:

 فؼال الرجؾ:

 ممسػػػػرحمج ي يمطػػػػ  ػػػػن  أنػػػػ فٌهػػػػ
 

 

 كلػػػو جمتػػػر الحمسمػػػف يمطلػػػى الفقٌػػػحمس
 

 ..فؼال معـ: إن جاورتـا فؿرحبا وإن رحؾت فبالسالمة

 فؼال الرجؾ:

 فحمتػػػحجس لػػػي ًػػػ اػػػ  نييجشػػػ مػػػؿ
 

 

 فػػػي يػػػحجس يمطحمسمػػػ يمطلػػػى المممسػػػٌحمس
 

 ..عـ ألػافلططاه م

 فؼال الرجؾ:

 يلٌػػػػػػػ ه مػػػػػػػ أٌػػػػػػػى ػػػػػػػي ك ي
 

 

 ألىحضمػػػممط منػػػ  يف المػػػؿ الكمحتٌػػػػحمس
 

 ..فلططاه ألػا أخرى

 فؼال الرجؾ:

 فػػػػمحتٌ  فقػػػػحجس أػػػػؾ الملػػػػ  يمطفػػػػوا
 

 

 ػػػػػػػػن يمطقػػػػػػػػ  ك ال رأم منٌػػػػػػػػحمس
 



 

 

 . وقال: هؾ هدأ بالؽ يا أخا العرب؟!.أططقه ألػقـ فؼال:

 فبؽك وقال:

 ممسػػػػػػػلي ا أف ًقٌػػػػػػػ   هػػػػػػػحمسا
 

 

 لحمسًػػػػ مػػػػ  نحمطٌػػػػحمسفمػػػػ لػػػػ  
 

 فمنػػػػ  الحمتػػػػو  كاافممشػػػػؿ حمجقػػػػ
 

 

 كفػػػٌخمش ًػػػحجسً  لػػػلحمجحمس الخحمسًػػػحمس
 

ثؿ اطتذر الرجؾ وقص طؾقف الؼصة  ،أططقـاه أربعة طؾك ذمة فلططقه أربعة طؾك مدحف فؼال معـ:

 .فلمر لف بالؿائة ٕصحاب الرهان ولف بؿائة غقرها، أيفا إمقر مائة كاقة وقال: خسرُت 
(1)

 

 

 ض١ٓ َٗذٛز٠ 
 :إَِلَف  ،ُسْبَحاَكَؽ الؾ ُفؿ  َوبَِحْؿِدكَ  ُيْسَتَحبُّ بعد آكتفاء مـ تالوة الؼرآن أن ُيؼال َٓ أشفد أن 

ٓ  َأْكَت    .َأْسَتْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلْقَؽ  ،إِ

 :قالت: ▲ ُروي طـ طائشة ما والدلقؾ طؾك ذلؽ  
ِ
َمْجؾًِسا  ملسو هيلع هللا ىلصَما َجَؾَس َرُسقُل اهلل

َٓ تَ  ، َو ، َأَراَك َما َقطُّ
ِ
ٓ  َختََؿ َذلَِؽ بَِؽؾَِؿاٍت، َقاَلت ْ:َفُؼْؾُت: َيا َرُسقَل اهلل َٓ َصؾ ك َصالًَة إِ الَ ُقْرآكًا، َو

َٓء ِاْلَؽؾَِؿاِت ؟ َقاَل كََعْؿ، ٓ  َختَْؿَت بَِفُم َٓ ُتَصؾِّل َصالًَة إِ َٓ َتتُْؾق ُقْرآكًا، َو ـْ َقاَل  َتْجؾُِس َمْجؾِسًا، َو َم

اَرةً َخ  ـ  َلُف َكػ  ـْ َقاَل َشّرًا ُك ُسبَْحاكََؽ الؾ ُفؿ  َوبَِحْؿِدَك، أشفد  ،قْرًا ُختَِؿ َلُف َصابٌَع َطَؾك َذلَِؽ اْلَخقِْر، َوَم

ٓ  َأكَْت، َأْستَْغِػُرَك َوَأُتقُب إَِلقَْؽ  َٓ إَِلَف إِ  .أن 

ب اإلماُم الـسائل  .ختؿ بف تالوة الؼرآنما تُ  طؾك هذا الحديث بؼقلف: ♫ولؼد َبق 
(2)

 

 

 أثس ٬َطؿ١ املعًِ ع٢ً ط٬ب٘
وإلك ، مرة21 إسبقعيف  ♫ يختؾػ إلك الذهبل ♫كان تاج الديـ السبؽل 

وسبب ذلؽ أن الذهبل كان أكثر »: يؼقل يف ذلؽإسبقع، ومرتقـ يف  ♫الؿزي 

 يفّ كؿحبتف  الؿالصػة والؿحبة يفّ بحقث يعرف مـ طرف حالل معف أكف لؿ يؽـ يحب أحدا

                                 
 .3/3٧3( بحر أداب 2)

ـ الؽربى لؾـسائل )( 1)  .إسـاده صحقح: 1/٦33 «الـؽت»يف  ♫ وقال الحافظ ابـ حجر(، 200٧٦السـ



 
 

وكان  ،وأما الؿزي فؽان رجال طبقسا مفقبا، وكـت أكا شابا فقؼع ذلؽ مـل مققعا طظقؿا

.«القالد يحب أن أٓزم الؿزي أكثر مـ مالزمة الذهبل لعظؿة الؿزي طـده
(1)

 

 

 ١ـــرتاســاض
 ذَِن ٱ﴿:التؾؿقذ يؼرأ ققلف تعالك جؾس

َ
ن حُۡرَذؿَ ِِف ُبُئٍت أ

َ
ُ أ برفع )بققت(  [3٧:]الـقر ﴾َّللذ

 بالجر أٓ ترى حرف الجر )يف( ؟ (بققٍت ) الؿعّؾؿطؾقف فصرخ 

يجقز أن أطصل اهلل  ففؾ، رفعكقػ أجّرها واهلل أذن أن تُ : الطالب هبدوء وسؽقـة فلجاب

 .!ٕجؾ حرف الجّر )يف( ؟

 رجٌؾ ٕبل العقـاء: أتقصقـل بشقئًا ؟ قال 

.!شقئًاوحذف إلػ مـ  ،: كعؿ بـتؼقى اهللفؼال
(2)

 

 

 ايػٗاد٠ يف ضبٌٝ اهلل يٝطت خاص١ باسبسب 

  الؾفؿ إين أسللؽ شفادة يف ): ◙ لؼقل طؿر بـ الخطاب بـ طبد الرب يف شرحفاقال

أن الؿؼتقل ضؾؿا شفقد يف غزاة، أو يف غقر غزاة، يف بالد هذا الحديث يدل طؾك و (سبقؾؽ

.رهاالحرب وغق
(3)

 

  ض لؾشفادة يف ٕكف تعرّ  ؛يسلء الظـ بـػسف ♫الشفقد كان الؿؾؽ العادل كقر الديـ

 سبقؾ اهلل فؾؿ ُيرَزْقفا، وكان يؼقل: لق أن يفّ خقرًا لُرِزقُتفا.

قؾت: قد أدركفا طؾك فراشف، وطؾك ألسـة الـاس كقر الديـ »: ♫اإلمام الذهبل  قال

.«الشفقد
(4)

 

                                 
 .2/٦قة صبؼات الشافع( 2)
 .2٧٢، ص: ( حؽايات ومقاقػ مـ قؾب الرتاث1)

 .5/223( آستذكار 3)
 .10/35٦سقر أطالم الـبالء. ( 1)



 

 

 

  ا٫ْهؿاف عٔ إقسا٤ ايهػاف
 أن   ذكر

ُّ
ا اكتفك إلك كالمف يف الت اُج السبؽل  كان ُيؼِرئ تػسقر الؽشاف، فؾؿ 

 
 السبؽل

 
أباه التؼل

ُل رَُشٖٔل َنرِيٖم ﴿ ققلف تعالك: ۡٔ ۥ ىََل ُّ وجاء كالم الزمخشري يف تػضقؾ  [29]التؽقير: ﴾إُِذ

طـف صػًحا، وكتب ورقًة  طرضكؿا هق مذهب الؿعتزلة أ ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل  ♠جربيؾ 

اها:  افسبب آكؽ»حسـًة سؿ   .«ػاف طـ إقراء الؽش 

َِم ﴿ :قد رأيت كالمف طؾك ققلف تعالك»فقفا:  قال ـَ  ُ وكالمف يف سقرة  ،[13]التقبة:﴾َخَفا ٱَّللذ

التحريؿ يف الزلة، وغقر ذلؽ مـ إماكـ التل أساء إدب فقفا طؾك خقر خؾؼ اهلل تعالك 

 ملسو هيلع هللا ىلصسّقدكا رسقل اهلل 
ِّ
، مع ما يف كتابف مـ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فلطرضت طـ إقراء كتابف؛ حقاًء مـ الـ بل

 «الػقائد والـؽت البديعة..
(1)

 

 

 ا٫ٖتُاّ بأَس املطًُني 
 فدخؾقا مسجدا يف بعض  ،سػر ومعف ثالثة كػر يف ♫اهقؿ بـ أدهؿ خرج إبر

والربد شديد ولقس لؾؿسجد باب، فؾؿا كامقا قام إبراهقؿ فققػ طؾك الباب إلك  ،الؿػاوز

 فؼال: خشقت أن يصقبؽؿ الربد فؼؿت مؼام الباب ! ،!؟تـؿلؿ لؿ  :فؼقؾ لف الصباح
(2)

  

 تػؽرُت يف فؼراء أمة  فؼال: ،فسللف ،سؿع رجؾ سعقدا الؽؾبل يف لقؾة باردة يبؽل الؾقؾ كؾف

.محؿد يف هذه الؾقؾة فبؽقت رّقة لفؿ
(3)

 

  صافكاكت لقؾة مطقرة،  إذاكان التابعل زبقد بـ الحارث  
ّ
 : ألؽؿويؼقلطؾك طجائز الحل

.يف السقق حاجة ؟!
(4)

 

  وذكر الشعراين يف الؾقاقح طـ الجالل الجقالل وكان قد صحب الشقخ جالل الديـ الؿحؾل

                                 
 .٢2-٢0:ص الـعؿ ومبقد الـؼؿ لؾتاج السبؽل، معقد( 2)
 .1/1٧3التبصرة ( 1)
 .12٢:ص ،( ترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ3)

 .5/39٦: أطالم الـبالء سقر( 1)



 
 

ورأيتف مرة يخبز لعجقز فؼؾت لف يف ذلؽ فؼال: قطعـا طؿركا يف آشتغال بالعؾؿ،  سـقـ قال:

فؼال: غػر لل بعؾؿل  وآفات العؾؿ كثقرة، قّؾ مـ يـجق مـفا، وما رؤي أحد مـ العؾؿاء بعد مقتف

 أبدا إٓ قؾقال، لؿا فقف مـ أفات، بخالف مثؾ هذه الحقائج فربؿا يغػر لـا هبا.

وكان يخرج يف الؾقؾة الؿطقرة ويؼقل: مـ لف حاجة بـار أجلء هبا لف مـ الػرن، فقطقف طؾك 

  طجائز الحارة واحدا واحدا.
الدرس فؼالقا لف: ترتك الدرس ٕجؾ وسللتف طجقز مرة يشرتي لفا زيتا مـ السقق، فؼام مـ 

ولعؾ هذا يؽشػ بعض السر يف الربكة التل  ،فؼال: كعؿ، حاجتفا مؼدمة طؾقؽؿ طجقز!

 وضعفا اهلل يف تآلقػف.

 

 اسبذاش يفرٖب ايػاؾعٞ امل
 بالد الحجاز فؾؿ تربح أيضا مـذ ضفقر  وأما» :♫ تاج الديـ السبؽلاإلمام  قال

 ،هذا يف أيدي الشافعقة الؼضاء والخطابة واإلمامة بؿؽة والؿديـة مذهب الشافعل وإلك يقمـا

ويصؾقن طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصوالـاس مـ خؿسؿائة وثالث وستقـ سـة يخطبقن يف مسجد رسقل اهلل 

ويجفرون بالتسؿقة، ويػردون اإلقامة،  ،ػجرمذهب ابـ طؿف محؿد بـ إدريس، يؼـتقن يف ال

لؽ أوضح دلقؾ طؾك أن هذا الؿذهب حاضر يبصر و يسؿع، ويف ذ ملسو هيلع هللا ىلصإلك غقر ذلؽ، وهق 

.«صقاب طـد اهلل تعالك
(1)

 

 

 تسى املرٖب يف بعض املطا٥ٌ
 لؾؿرء  -مسللة إخراج الؼقؿة يف الزكاة  – فقجقز فقفا» :قال الشفاب الرمؾل يف فتاويف

يف إخراج بدل الزكاة دراهؿ وٓ يؾزمف أن يؼؾده يف  ♫الؿذكقر تؼؾقد اإلمام أبل حـقػة 

.«واهلل أطؾؿ غقر ذلؽ
(2)

 

 يجقز تؼؾقد كؾ واحد مـ إئؿة إربعة »عز بـ طبد السالم يف فتاويف: الاإلمام  قال

                                 
 .2/131عقة الؽربى الشاف صبؼات( 2)

 .1/5٧الرمؾل ( فتاوى 1)



 

 

ويجقز لؽؾ واحد أن يؼؾد واحًدا مـفؿ يف مسللة، ويؼؾد إماًما آخر مـفؿ يف مسللة  ╚

 ؾؿأطأخرى، وٓ يتعقـ طؾقف تؼؾقد واحد بعقـف يف كؾ الؿسائؾ، وٓ يجقز تتبع الرخص، واهلل 

.«وأحؽؿ، وألطػ وأرحؿ
(1)

 

  لؼقة  ؛إن الحـػل لق ترك يف مسللة مذهب إمامف» :♫ مام الؾؽـقي الحـػلاإلوقال

بؾ هق طقـ التؼؾقد يف صقرة ترك التؼؾقد؛ أٓ ترى  ،دلقؾ خالفف ٓ يخرج بف طـ ربؼة التؼؾقد

دود يف إلك أن طصام بـ يقسػ ترك مذهب أبل حـقػة يف طدم الرفع ومع ذلؽ هق مع

الػتاوى الؿعتؿدة مـ أصحابـا مـ تؼؾقد أبل يقسػ يقما  أصحابويميده ما حؽاه  ،الحـػقة

.«الشافعل يف صفارة الؼؾتقـ
(2)

 

 

 َجاٍ داَع
 بقـا أكا يف بعض البقادي إذا أكا بصبل معف قربة قد غؾبتف فقفا ماء : ♫ صؿعلٕقال ا

 ! اقة لل بػقفاص ٓيا أبت أدرك فاها، غؾبـل فقها،  وهق يـادي:

 .: فق اهلل لؼد جؿع العربقة يف ثالثصؿعلٕقال ا
(3)

 

 

١ٓٓ َعذ١ً ملٔ عكٌ  َد
  اكظر إلك مـ حقلؽ يؿقـا وشؿآ، وأمام وخؾػ، تجد أكثر الـاس قد » :♫قال ابـ باز

بؿا هق أدكك، شغؾقا بطؾب الدكقا واإلقبال طؾقفا حتك أخذت  وشغؾقا ،أطرضقا طـ هذا العؾؿ

فاحؿد اهلل أن جعؾؽ سالؿا مـ همٓء، لؿ تؽـ مع الذيـ  ،شلء، وشغؾتفؿ طـ كؾ قؾقهبؿ

لفا مـ كعؿة طظؿك، ويا  فقاشغؾقا بالدكقا طـ أخرة، احؿد اهلل طؾك سالمتؽ مـ هذه إشقاء، 

أن مـ طؾقؽ وهداك، ويسر لؽ صؾب العؾؿ الـافع الشرطل،  لفا مـ مـحة جسقؿة مـ ربؽ 

.«هذه جـة معجؾة يا إخقاين لؿـ طؼؾ ،هلل، قال رسقلفتسؿع كؾ يقم: قال ا
(4)

 

                                 
 .٢0، ص: العز بـ طبد السالمفتاوى ( 2)

 .22٧الػقائد البفقة، ص:( 1)

 .102إذكقاء ٓبـ الجقزي،ص: ( 3)

 .33٧مجؿقع رسائؾف، ص:( 1)



 
 

 

 بٔ عبد ايرباٚ ابٔ سصّبني 
بـ طبد الرب بسؽة الحط ابقـ مـ مديـة إشبقؾقة، فؾؼقفؿا شاب حسـ اّر ابـ حزم يقمًا هق وم

ابـ حزم: هذه صقرة حسـة، فؼال لف ابـ طبد الرب: لؿ تر إٓ القجف، فؾعؾ ما  القجف، فؼال

ًٓ: قابالث سرتتف  لقس كذلؽ. فؼال ابـ حزم ارتجا

 يمطػػػػىجسؿ فػػػػٌم  ممسػػػػي حمجممسػػػػني ك م
 

 

 ًيمخضٌػػػ  منمػػػي يف الهػػػول كًقػػػوؿي 
 

 أجمتػػ  كجمتػػي الح لػػو ػػحمس غٌػػحمسق أمػػ 
 

 

 كلو حجسر لٌه الحمتممسػو أنػ يمطلٌػ ي 
 

 لػػي أممسػػحمسف يف اللػػوـ فػػحجس فقلػػ
 

 

 فمجعنػػػػػحجسم ر  لػػػػػو أححصػػػػػ  ىحضوًػػػػػ ي 
 

 ػػػػػػحمس أي حمطػػػػػػهحمسم كأننػػػػػػي ألػػػػػػو
 

 

.  لٌػػ ي  يمطلى مػ ػحجسا حمجمجتػى ًقػوـ
(1)

 
 

 

 َٔ غسا٥ب ايتآيٝـ
 السابؼ والالحؼ»وسؿاه: ، كتابا يف التػسقر ألػ( ـه٦٧3)ت أبق بؽر الـؼاش الدكالل» 

 «التزم فقف أن ٓ يـؼؾ حرفا طـ كتاب مـ تػسقر أحد مؿـ تؼدم» :يؼقل طـف الحافظ ابـ حجر

 .! وهق شرط فقف شلء مـ الغربة والـذرة

 أن ٓ يذكر شقئا ذكره  فافق التزمتػسقر البقضاوي  طؾك( ـه2151ت) ابـ طابديـ حاشقة

 مثؾؿا اشرتط ابـ الـؼاش الدكالل. ،الؿػسرون

 

 سدٜج١ٝ ؾا٥د٠
 وطبد اهلل بـ  ،وطبد اهلل بـ يزيد، طبد اهلل بـ وهب إذا روى طـف: ♫اهلل بـ لفقعة  طبد

 .فّٕن همٓء سؿعقا مـف قبؾ احرتاق كتب ؛حديثف صحبارك الؿ

                                 
 .1/199 ( كػح الطقب مـ غصـ إكدلس الرصقب لإلمام الؿؼري2)



 

 

 : ققبلثاإلالعالمة محؿد بـ طؾل بـ آدم  قال

 لهٌمجعػػػػى خمشمجعٌػػػػػػه غٌػػػػحمس مػػػػػػ اػػػػ 
 

 

 ركل المجعػػػػػػػ لي يمطنػػػػػي فيمطلمػػػػػػػ
 

 كهػػػػػ كًحمسًػػػػػحجس مممسػػػػػلميٍ  أنػػػػػ 
 

 

كحمسمػػػػيٍ كاػػػػ  المػػػػرًؾ ف  جحسػػػػىجسق مى
 

 إذا روىلؽـ مدلسقن، بق إسحاق السبقعل أإئؿة الثالثة إطؿش وقتادة و 

 فنكف قال: كػقتؽؿ تدلقس ثالثة ثؿ ذكرهؿ، قال الـاضؿ:؛ فال تضر طـعـتفؿ شعبة طـفؿ

 جحتنجحتػػػػػػػػ  ف يمطنمجعنػػػػػػػػوا فممجتيجشػػػػػػػػ 
 

 

 حمجػػػػحجسًمحتهو  ف ححصػػػػمجع يمطػػػػنهو نقػػػػ 
 

 يمجتػػػػػػػ ة كأيمطمػػػػػػػححص جحتػػػػػػػو أػػػػػػػو
 

 

  ممسػػػحمجؽ الممسػػػٌممط هػػػلو فػػػلمجتوا
 

 

 اشبطأ يف دقٝل ايعًِ
  وٓ ريب أن الخطل يف دققؼ العؾؿ مغػقر لألمة، وإن كان ذلؽ يف » :♫ابـ تقؿقة قال

 «ولقٓ ذلؽ لفؾؽ أكثر فضالء إمة )العؼدّية( العؾؿقةسائؾ الؿ
(1)

 

 

 (2)ايتشرٜس َٔ عًُا٤ ايٓط٤ٛ 
  حاديث صاطة أولك 909)ت ♫قال اإلمام يقسػ ـب طبد الفادي الحـبؾل هـ( بعد ذكرهٕ 

مر: حاديث لؽثقٍر مـ الظَؾؿة، مؿـ يذكرونتػؼِّفة الػَجرة! ـُالعجب مـ بعض الؿ» ٕا اكغؿس  هذه ٕا

يف الظؾؿ، وطاَم فقف وسبَح، وأخذ أمقال الـاس مـ غقر ِحؾِّفا، وقتؾ الـػَس الحراَم أكثر مـ ألِػ مرة 

بغقر حّؼ، واستحؾ  أمقال الـاس، ودماَءهؿ وأطراضفؿ، ويُزيِّـ لف أكف طادل، ولقٓ أكت ولقٓ أكت! 

ف بذلؽ طـ ػؼ سقَقف، فال كث ر اهلل يف الؿسؾؿ ده،لقتقج  ـ أمثالفؿويـُ ـ مِ  .«ق

 فالعجُب كؾ  العجب مؿـٓ  ديـ لف وٓ طؼؾ، ومع ذلؽ يزطؿ أكف فؼقف، ويدخؾ طؾك »أيًضا:  وقال

ـ  ـ لفؿ أهنؿ طؾك العدل، وأهنؿ م الظؾؿة الػَجرة يف الؼرن التاسع والعاشر، ويُزيِّـ لفؿ، وُيحسِّ

                                 
 .22/٦5مجؿقع الػتاوى ( 2)



 
 

 ! ومع  فؿ،قـ وأمقالفؿ وأطراضُؿحرمة، وطدم تققِّل دماء الؿسؾؿـمع قتؾ الـػس الالعادلـق

ذلؽ مـفؿ َمـ ُيزـي لفؿ ذلؽ، وأكف خقر، وأن بعض أئؿة اإلسالم أباح قتؾ الثُّؾثـق يف صالح الثُّؾث، 

ئؿة،ٓ  حؼقؼة لف وٓ أصؾ، وَمـ طـده إيؿاٌن  وكؾُّ  وكحق ذلؽ.! ذلؽ زوٌر وهبتان، وافرتاٌء طؾك ٕا

ًا مـ كان، ولق اجتؿع أهُؾ  ومعرفة؛ يعؾؿ أكفٓ  َيِحؾُّ قتُؾ أدكك أدكك كػٍس ُمسؾؿة لصالح أحد، كاـئ

رض طؾك قتْؾ كػٍس مسؾؿة بغقر حؼ أكب فؿ اهلل بف يف كاِر جفـؿ .«ٕا
(1)

 

 

 هلل دٓزى ٜا عطا٤ !
  :دخؾ ططاء بـ أبل رباح طؾك طبد الؿؾؽ بـ مروان وهق جالس طؾك »قال إصؿعل

بؿؽة يف وقت حجف يف خالفتف، فؾؿا بصر بف قام  سريره، وحقالقف إشراف مـ كؾ بطـ، وذلؽ

إلقف، فسؾؿ طؾقف وأجؾسف طؾك السرير، وقعد بقـ يديف، وقال لف: يا أبا محؿد، حاجتؽ؟ فؼال: يا 

أمقر الؿممـقـ، اتؼ اهلل يف حرم اهلل وحرم رسقلف، فتعاهده بالعؿارة، واتؼ اهلل يف أوٓد الؿفاجريـ 

لؿجؾس، واتؼ اهلل يف أهؾ الثغقر؛ فنهنؿ حصـ الؿسؾؿقـ، وإكصار؛ فنكؽ هبؿ جؾست هذا ا

فقؿـ طؾك بابؽ فال تغػؾ طـفؿ  وتػؼد أمقر الؿسؾؿقـ؛ فنكؽ وحدك الؿسمول طـفؿ، واتؼ اهلل

فؼال لف: أفعؾ، ثؿ هنض وقام، فؼبض طؾقف طبد الؿؾؽ، فؼال: يا أبا محؿد  ،وٓ تغؾؼ دوهنؿ بابؽ

 ،ها، فؿا حاجتؽ؟ فؼال: ما لل إلك مخؾقق حاجة، ثؿ خرجإكؿا سللتـا حقائج غقرك، وقد قضقـا

.«فؼال طبد الؿؾؽ: هذا وأبقؽ الشرف، هذا وأبقؽ السمدد
(2)

 

 

 ١ُٖ اإلَاّ ايػاؾعٞ يف ايعًِ
  اشرتى أصحاب اإلمام الشافعل لف جارية، فؾؿا كان الؾقؾ، أقبؾ طؾك الدرس، والجارية

 )تاجر الرققؼ( ؾؿا أصبحت سارت إلك الـخاساجتؿاطف معفا، فؾؿ يؾتػت إلقفا، ف تـتظر

ققلفا، فؼال: الؿجـقن مـ طرف قدر  ♫الشافعل  فبؾغ، وقالت: حبسقين مع مجـقن

العؾؿ ثؿ ضقعف، أو تقاكك فقف حتك فاتف.
(3)

 

                                 
 .21٦، 213، ص: رق آستؼامة يف بقان أحؽام القٓية واإلمامة( إيضاح ص2)

 .192-1/190( الؿجالسة 1)

 .13ديقان اإلمام الشافعل ص:  .2/٦٢( الَحثُّ َطؾك َصَؾب العؾؿ 3)



 

 

  :لؿا أراد الشافعل أن يصـِّػ أحؽام الؼرآن قرأ الؼرآن مائة مرة»قال الربقع».
(1)

 

 ـُ بـت الشافع ما  :طؾك تعؾُّؿ العربقة وأيام الـاس طشريـ سـة وقال لأقام الشافع» ل:قال اب

.«أردُت مـف إٓ آستعاكة طؾك الػؼف
(2)

  

ـُ هشام الـحقيولفذا   .«ققل الشافعل ُحّجة يف الؾغة»: قال اب
(3)

 

 

 تكًٝد غري املراٖب ا٭زبع١
 ب طـد الؿؼؾِّد، إن الؿدار طؾك ثبقت الؿذه» :♫ عز بـ طبد السالمالاإلمام  قال

وغؾبة الظـ طؾك صحتف، فحقث ثبت طـده مذهب مـ الؿذاهب صح لف أن يؼؾده، ولق كان 

 .«صاحب الؿذهب مـ غقر إئؿة إربعة
(4)

  

 شخص بقـ إئؿة الؿجتفديـ يف الؽتاب والسـة فرق يف ولقس» :♫ قال ابـ تقؿقة 

ؿ، وتؼؾقد هنيف زما ائؿة ءعد، وإوزاطل، والثقري، هقٓسوشخص، فؿالؽ والؾقث بـ 

.«يؼقل مسؾؿ إكف يجقز تؼؾقد هذا دون هذا كؾ مـفؿ كتؼؾقد آخر، ٓ
(5)

 

  :ولذا قال بعض الؿحؼؼقـ: الؿعتؿد أكف يجقز »جاء يف الػقاكف الدواين لؾـػراوي الؿالؽل

ودون حتك معرفة  ،وكذا مـ طداهؿ مؿـ يحػظ مذهبف يف تؾؽ الؿسللة ،تؼؾقد إربعة

.«ف وسائر معترباتفشروص
(6)

 

 

 ع٢ً اغتػاهلِ باملِٗ بدٍ ا٭ِٖ اْدَٛعًُا٤ 
 جقاهر الؼرآن، وهق مـ أواخر مملػاتف: يف ♫اإلمام أبق حامد الغزالل  يؼقل 

وقد ضقعـا شطرا صالحا مـ العؿر يف تصـقػ الخالف مـف، )يعـل الػؼف( وصرفـا قدًرا »

ووجقز مع إيغال وإفراٍط يف  ،ك بسقط، ووسقطصالحا مـف إلك تصاكقػ الؿذهب وترتقبف إل

                                 
 .2/111 ( مـاقب الشافعل لؾبقفؼل2)
 .2/199( مـاقب الشافعل لؾبقفؼل 1)
 .2/٧٦هتذيب إسؿاء والؾغات ( 3)
 .2210ف اإلسالمل لقهبة الزحقؾل، ص:أصقل الػؼ( 1)
 .13/39٢الػتاوى ( 5)
 .1/35٧ ( الػقاكف الدواين٧)



 
 

الّتشعقب والتػريع، ويف الؼدر الذي أودطـاه كتاب خالصة الؿختصر كػاية، وهق تصـقػ 

ولؼد كان إولقن ُيػتقن يف الؿسائؾ وما طؾك حػظفؿ أكثر مـف،  قػ،رابع وهق أصغر التصاك

 يستغرققن جؿؾة العؿر فقف، بؾ وكاكقا يقف ؼقن لإلصابة أو يتققػقن ويؼقلقن ٓ كدري، وٓ

 .«يشتغؾقن بالؿفؿ وُيحقؾقن ذلؽ طؾك غقرهؿ

  كدمُت طؾك » الذي مات فقف:بدمشؼ يف آخِر أي امف يف سجـ الؼؾعة  ♫قال ابـ تقؿقة

.«تضققع أوقايت يف غقِر معاين الؼرآن
(1)

 

ل طـف اإلمام وتلصقال كؿا قا هذا فؼد كان بارطا يف طؾقم الؼرآن تػسقرا واستـباصا معو

وأما التػسقر فؿسؾ ؿ إلقف، ولف مـ استحضار أيات مـ الؼرآن وقت إقامة »: ♫ الذهبل

 «الدلقؾ هبا طؾك الؿسللة ققة طجقبة

 .«اهللأزيد مـ سـة يػسر يف سقرة كقح رحؿف شقخـا ابـ تقؿقة بؼل » :طـفقال و
(2)

 

 

 قبٍٛ زٚا١ٜ املبتدع

  تصرفات أئؿة الحديث ُتمذن بلن الؿبتدع إذا لؿ ُتبِح  جؿقع» :♫قال اإلمام الذهبل

.«بدطُتف خروَجف مـ دائرة اإلسالم ولؿ تبح دمف؛ فنن قبقل ما رواه سائغ
(3)

 

 فؾـا ِصدُقف، وطؾقف  ،شقعل َجؾد، لؽـف صدوق» يف ترجؿة أبان بـ تغؾب: ♫قال و

 .«بِدطتف، وقد وث ؼف أحؿد بـ حـبؾ ويحقك بـ معقـ
(4)

 

 

 دبب طاع١ اسبانِ املتػًب ؟َت٢ 
 :َتَعاَلك» يف الحديث 

ِ
 َفاْسَؿُعقا َلُف َوأَصِقُعقا َما َقاَدُكْؿ بِؽِتَاِب اهلل

ٌّ
َر َطَؾقُْؽْؿ َطبٌْد َحبَِشل .«إِْن أُمِّ

(5)
 

                                 
 .1/101بـ رجب ٓ ( ذيؾ صبؼات الحـابؾة2)

 .30/11٧( تاريخ اإلسالم 1)

 .٦/251( سقر أطالم الـبالء 3)
 .2/5 ( مقزان آطتدال يف كؼد الرجال1)

 (.1٦215، رقؿ )2٢/1٢9الؿسـد ( 5)



 

 

  يدل طؾك أن صاطة  «اسَؿع وأصِع»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف »بـ بطال: اقال اإلمام أبق الحسـ

، دل  أن الحبشل «الخالفُة يف ُقَريش»: ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال ،«َحَبِشل»ٕكف لؿا قال:  ؛الؿتغؾب واجبة

والػؼفاء مجؿعقن طؾك أن صاطة الؿتغؾب واجبة ما أقام طؾك الجؿعات  ؛إكؿا يؽقن متغؾبا

فنن صاطتف خقر مـ الخروج طؾقف لؿا يف  ،والجفاد وأكصػ الؿظؾقم يف إغؾب ٕطقادوا

 .«ذلؽ مـ تسؽقـ الدهؿاء وحؼـ الدماء

 يريد يف الؿعروف ٓ يف الؿعاصل، فتسؿع «اسؿع وأصع لحبشل»: ملسو هيلع هللا ىلص ل الؿفؾب: ققلفقا ،

بـؼض شريعة، وٓ هبتؽ  مرلف وتطقع يف الحؼ، وتعػق طؿا يرتؽب يف كػسف مـ الؿعاصل ما لؿ يل

حرمٍة هلل تعالك، فنذا فعؾ ذلؽ فعؾك الـاس اإلكؽار طؾقف بؼدر آستطاطة، فنن لؿ يستطقعقا 

.ؿ أو خرجقا مـ البؾدة إلك مقضع الحؼ إن كان مقجقدالزمقا بققهت
(1)

 

 

 أقطاّ ايعًُا٤
  العؾؿاء ثالثة أقسام: طالؿ مِؾ ة، وطالؿ دولة، وطالؿ أمة:»: ♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

الذي يـشر ديـ اإلسالم، ويػتل بديـ اإلسالم طـ طؾؿ، وٓ يبالل بؿا  ففقأما طالؿ اْلِؿؾ ة:  ❒

 .أواَفؼ أهقاَء الـاس أم لؿ يقافؼ ؛لشرعدل  طؾقف ا

الذي يـظر ماذا تريد الدولة فقػتل بؿا تريد الدولة، ولق كان يف  ففقوأما طالؿ الدولة:  ❒

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ تحريػ كتاب اهلل وسـة رسقلف 

إذا رأى الـاس طؾك شلء أفتك بؿا  ،ففق الذي يـظر ماذا يرضل الـاس وأما طالؿ إمة: ❒

أن يحرف كصقص الؽتاب والسـة مـ أجؾ مقافؼة أهقاء الـاس. كسلل يرضقفؿ، ثؿ يحاول 

.«اهلل أن يجعؾـا مـ طؾؿاء الؿؾة العامؾقـ هبا
(2)

 

                                 
وٓ خالف فقف إذا لؿ يلمر بؿعصقة، فنن أمر  » وقال اإلمام أبق العباس الؼرصبل: .1/31٢خاري ٓبـ بطال شرح الب( 2)

كػرا: وجب خؾعف طؾك  الؿعصقةبؿعصقة فال تجقز صاطتف يف تؾؽ الؿعصقة ققٓ واحدا، ثؿ إن كاكت تؾؽ 

وصقم رمضان وإقامة الحدود، وَمـع الؿسؾؿقـ كؾفؿ، وكذلؽ لق ترك إقامة قاطدة مـ ققاطد الديـ كنقام الصالة 

  .1/12. الؿػفؿ «ولؿ يؿـع مـفؿا، ٓ ُيختؾػ يف وجقب خؾعف  امـ ذلؽ، وكذلؽ لق أباح شرب الخؿر والزك

 .30٢ -1/30٦( شرح رياض الصالحقـ 1)



 
 

 

 يٝظ نٌ َا ُأسٔدخ بدع١ َٓهس٠
 إلك آخره،  (مـ سـ يف اإلسالم سـة حسـة فؾف أجرها) :ملسو هيلع هللا ىلص ققلف»: قال الحافظ الـقوي

 إباصقؾ اخرتاع مـ والتحذير ـ الحسـات،بالخقرات وسـ السـ الحث طؾك آبتداء فقف

كؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ) :ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث تخصقص ققلف  ويف...والؿستؼبحات

.«، وأن الؿراد بف الؿحدثات الباصؾة والبدع الؿذمقمة(ضاللة
(1)

 

 ففق مخصقٌص باتػاق العؾؿاء بؿا ..»حديث هذا القال الحافظ العالئل يف فتاويف طـ و

 .«بشلء مـف أصٍؾ مـ أصقل الديـ، وٓ مشبف قر مثالِ ُأحدث طؾك غ

 طـف بدطة تضاد سـّة ثابتة »أبق حامد الغزالل:  قال 
ّ
لقس كؾ ما أبدع مـفّقًا طـف، بؾ الؿـفل

 .«وترفع أمرًا مـ الشرع
(2)

 

 والؿراد بالبدطة ما أحدث مؿا لقس لف أصؾ يف الشريعة يدل » ابـ رجب الحـبؾل: قال

.«كان لف أصؾ يف الشرع يدّل طؾقف فؾقس ببدطة، وإن كان بدطة لغة طؾقف، وأما ما
(3)

  

  

 صٓعت زدا٫نًُاْت 
الطؾبة وقالقا:  فتلفػ الؽسائل كان خقاًصا وحاول أن يجقب يقًما طؾك سمال يف الؿسجد ▪

  .إلمام يف العربقة فحقلتفلؾخقاصقـ ولؾعؾؿ ؟!  وما

لبث  ع يف صالة ركعتقـ يف وقت كراهة فؿاققؾ ٓبـ حزم: اجؾس يا جاهؾ طـدما شر ▪

 .سـقـ قؾقؾة حتك كاضر أبا القلقد الباجل إمام الؿالؽقة يف طصره

واإلمام يؼقل: أٓ تستحل، فؾؿ يرتكف ، اطرتض الؼعـبل مقكب شعبة لقحدثف وهدد بؼتؾف ▪

 .مؿا أدرك الـاس...( فحقلتف مـ طربقد إلك إمام كبقر حتك حدثف بحديث )إنّ 

                                 
 .٦/91 ( شرح مسؾؿ2)

 .1/11٢( إحقاء طؾقم الديـ، 1)

 .113:( جامع العؾقم والحؽؿ، ص3)



 

 

لقتجف إلك الخؾقؾ فقؾزمف  ع سقبقيف يف الـحق إٓ بعد أن لحـ يف مجؾس حؿاد مراتما بر ▪

  .ويفدي لؾعربقة كتابف )الؽتاب(، حتك أصبح إمام الدكقا يف الـحق

هبؿ: أطقدوا خريطتل فقفا  فصاح، اطرتض لصقص صريؼ الغزالل يف بداية صؾبف لؾعؾؿ ▪

وطـدما أخذكاها مـؽ  طرفت ِطؾؿفا  : كقػ تزطؿ أكؽؼالقا، فكتبل ومحػقظ فقفا طؾؿل

الغزالل: هذا مستـطؼ أكطؼف اهلل فؾؿا وافقت  يؼقل ٓ تعؾؿ شقئا وبؼقت بال طؾؿ ؟! أصبحَت 

  .أقبؾت طؾك آشتغال حتك حػظت جؿقع ما طؾؼتف صقس

 وتصؾل تؼطع الطريؼ :فؼال ،الطرائػ أن الغزالل يف هذه الحادثة رأى أحدهؿ يتقضل مـ و

  .ؼال: تبت وهلل الحؿدفرآه يف الحج  ثؿ، أتركفا قـل وبقـ ربل ٓ: صؾة بالفؼ

وتػؼف  فتعؾؿ سللتف طـ مسللة يف الحقض فؾؿ يعرف ٕهنا ؛يؼقل أبق حـقػة: فؼفتـل امرأة ▪

 .طقاٌل يف الػؼف طؾك أبل حـقػة الـاس حتك أصبح يؼال:

عباءة تخص شقخ ال ٕنزكريا إكصاري لبس طباءة يف دكان فـفره صاحب الدكان؛  ▪

 .اإلسالم فطؾب العؾؿ حتك صار شقخ اإلسالم

 

 ٚايَدٜ٘ أضاترت٘ ََٔ مل حيرتّعكٛب١  
  سؿعُت الؿشايَخ والصؾحاء يؼقلقن  : ♫قال الؿحدث محؿد زكريا الؽاكدهؾقي

م ن  َمـ لؿ يحرتم وُيققِّر إساتذَة ُيعاقب بالحرمان مِـ العؾؿ، وَمـ لؿ يحرتإوشاهدتف طقاًكا: 

زق !  .والَديف ُيعاقب بالحرمان مـ الرِّ
(1)

 

 

 اإلْصاف يًُدايـ
  واهلل قد أمركا أٓ كؼقل طؾقف إٓ الحؼ، وأٓ كؼقل طؾقف إٓ بعؾؿ، » :♫قال ابـ تقؿقة

ققٓ  -فضال طـ الرافضل  -وأمركا بالعدل والؼسط، فال يجقز لـا إذا قال يفقدي أو كصراين 

                                 
 .٧٧0:ص ،قـالسالؽ تربقة( 2)



 
 

.«كؾف، بؾ ٓ كرد إٓ ما فقف مـ الباصؾ دون ما فقف مـ الحؼفقف حؼ أن كرتكف أو كرده 
(1)

 

  لقسقا مـافؼقـ وٓ كػارًا، بؾ بعضفؿ لف  - الشقعة-كثقرًا مـفؿ مع أّن : »...♫وقال

مـ هق صاحب ذكب  ومـفؿإيؿان وطؿؾ صالح، ومـفؿ مـ هق مخطئ يغػر لف خطاياه، 

أيضًا أن يعؾؿ أكف  ويـبغلد متقرع زاهد، يرجك لف مغػرة اهلل، والرافضة فقفؿ مـ هق متعب

مـ أققالفؿ أققال خالػفؿ فقفا بعض  بؾلقس كؾ ما يـؽره بعض الـاس طؾقفؿ يؽقن باصالً، 

.«أهؾ السـة ووافؼفؿ بعضفؿ، والصقاب مع مـ وافؼفؿ
(2)

 

  لفؿ كتب يف تػسقر الؼرآن وكصرة الرسقل، ولفؿ محاسـ » طـ الؿعتزلة: ♫وقال

 .«طؾك الخقارج والروافض كثقرة يرتجحقن
(3)

 

 تصحُّ لؽ درجة الت قاضع حتك تؼبؾ الحؼ مؿـ تحبُّ ومؿـ » :♫الؼقؿ  قال ابـو ٓ

ك كؿا تؼبؾف مـ ولقِّؽ فتؼبؾف ،تبغض  .«مـ طدوِّ
(4)

 

 

 مجاع١ ايتبًٝؼ
  سئؾ ابـ طثقؿقـ♫:  

 ما رأيؽؿ يف جؿاطة التبؾقغ؟  شقخـا

 :بفلجا ❒

 حقـ سئؾ طـفؿ فؼال: ♫شقخ ابـ باز فقفؿ ما قالف ال أققل

 يمطلػػػػػٌهو ال أػػػػػ ألػػػػػٌكو واأيٌلػػػػػ
 

 

ـ أك ممسػػٌحجس الٌلػػ مػػ  .كاكا المكػػف الػػىجسم ممسػػٌحجس و
(5)

 
 

                                 
 .1/311 السـة مـفاج( 2)

 .٧/301السـة  مـفاج( 1)

 .23/9٢الػتاوى مجؿقع( 3)

 .1/312( مدارج السالؽقـ1)

 .10:ص، ( كتاب العؾؿ5)



 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ايتٛاشٕ يف َٓٗر ايٓيب

حاديثبيف ت فالبخاري يف صحقح اإلمام يظفر ـ ذلؽ: كثقرة كؿاذج قيب ٕا ـ هذا التقازن، وم  م

 األ  : لمجت  ▪

 .ؿـ طصكما يجقز مـ الفجران ل :باب

 .ما يجقز مـ اغتقاب أهؾ الػساد والريب :باب

 .صؾة إخ الؿشرك :باب

 :لمجت  االممسمجتىجساف ▪

ـ تقبة العاصل :باب ـ تقبتف وإلك متك تتبق ـ اقرتف ذكبا ولؿ يرد سالمف حتك تتبق ـ لؿ يسؾؿ طؾك م  .م

 .كقػ يرد طؾك أهؾ الذمة السالم :باب

 لمجت  الحجسيمطوات: ▪

 .ـالدطاء طؾك الؿشركق :باب

 .الدطاء لؾؿشركقـ :باب

 لمجت  الحمته  كالممسٌحمس: ▪

 .باب الدطاء طؾك الؿشركقـ بالفزيؿة والزلزلة 

 .الدطاء لؾؿشركقـ بالفدى لقتللػفؿ باب

 

 َٔ طسا٥ـ ايط٬ب املػاغبني!
 وأهنا ٓ تدخؾ طؾك  ،طؾك الؿضارع (لؿ)أن أحد أساتذة الـحق كان يشرح دخقل  يروى

 :الب الؿشاغبقـ وكان ذكقا يجقد كظؿ الشعرأحد الط فؼال ،الؿاضل

 :شقخـا ما تؼقلقن يف ققل الـاضؿ يا

 كجمتػػٌو كا  ىمحػػوؿ لػػو يمطلػػى المممشػػي
 

 

 يللػػو أػػى كلػػو ممسػػمجعى كلػػو رًخمشػػ
 

 .؟ أيـ ورد هذا البقت :الشقخ وقال فارتبؽ

 الطالب مازحا: فؼال



 
 

 يك اؾ يف ألفٌػػػػػػػػػػػ المجعحمتػػػػػػػػػػػجمت
 

 

 ٌنػػػػػػػػػ كاخمشػػػػػػػػػحمج المنهػػػػػػػػػج
 

 للقس لفا وجقد، والعجاج كفٕ ل؛ف لؿ يسؿع بللػقة العجاجٕك ؛دهشة الشقخ فازدادت

 فالح مـ قرية هذا الطالب.

 قه يف هذا فؼال محاوٓ الخروج مـفعاب ،ويروى طـ أحدهؿ أكف أخطل ورفع الؿجرور 

 .ألؿ تسؿعقا ققل الـاضؿ، هذا جائز ،الحرج

 كالحمسفػػػػػممط يمطنػػػػػحجس مجعممشػػػػػهو ًحمتػػػػػو 
 

 

  لقػػػػػولهو: مػػػػػحمسرت ػػػػػلمجعحمتو ي 
 

 

 إٓ ٚايعٌُ ب٘ أِٖ َٔ سؿع٘ؾِٗ ايكس
 لؿ يبَؼ لؿعظؿ َمـ َصَؾَب الؼرآَن »: ♫ هـ(٧٧5قال اإلمام أبق شامة الؿؼدسل )ت

حػظف، وسرطة َسْرِده، وتحرير الـطؼ بللػاضف، والبحِث َطـ َمخارِج  ققة العزيَز ِهّؿٌة إِٓ يف:

فققف ما هق َأهّؿ مـف،  ولؽـ ُحُروفِف، والرغبة يف حسـ الصقت بف، وكؾ ذلؽ وإن كان َحَسـًا،

معاكقف، والتػّؽر فقف، والعؿؾ بؿؼتضاه، والقققف طـد  َفْفؿ وأتّؿ وأولك وأحرى، وهق:

.«حدوده، وثؿرة خشقة اهلل تعالك مـ حسـ تالوتف
(1)

 

 

 ◙َعا١ٜٚ 

 هؾ لؽ يف أمقر  ¶ ققؾ ٓبـ طباس» اهلل بـ أبل مؾقؽة: البخاري طـ طبد روى

.«إكف فؼقف :ما أوتر إٓ بقاحدة، قال الؿممـقـ معاوية، فنكف
(2)

 

  مـ  ◙ومـ اطتؼاد أهؾ السـة أن معاوية »: ♫قال اإلمام ابـ حجر الفقتؿل

الؿجتفديـ، لف أجر طؾك اجتفاده، وأما ما يستبقحف بعض الؿبتدطة مـ سبف ولعـف فال يؾتػت إلك 

ء صغاة، ٓ يبالل اهلل هبؿ بلي ذلؽ، وٓ يعقل طؾقف، فنكف لؿ يصدر إٓ مـ ققم حؿؼك جفالء أغبقا

                                 
 .21٧ :ص ،القجقز الؿرشد( 2)
 (.3٦٧5البخاري: رقؿ )( 1)



 

 

الؾعـة والخذٓن، وأقام طؾك رءوسفؿ مـ سققف أهؾ  قبحواد هؾؽقا، فؾعـفؿ اهلل وخذلفؿ أ

السـة وحججفؿ الؿميدة بلوضح الدٓئؾ والربهان ما يؼؿعفؿ طـ الخقض يف تـؼقص أولئؽ 

.«إئؿة وإطقان، ولؼد استعؿؾ معاوية طؿر وطثؿان وكػاه ذلؽ شرفا
(1)

 

  فنذا َكَشَػ الرجُؾ الّسرتَ  ملسو هيلع هللا ىلصِسرتٌ ٕصحاِب محؿد  ◙معاويُة : الربقع بـ كافعقال

 .اجرتأ طؾك ما وراءه
(2)

  

 

 صٛز زاق١ٝ َٔ اإلْصاف َع املدايـ

  وقد ذهب كثقر مـ مبتدطة الؿسؾؿقـ مـ الرافضة والجفؿقة » :♫قال ابـ تقؿقة

كثقر، واكتػعقا بذلؽ؛ وصاروا مسؾؿقـ وغقرهؿ إلك بالد الؽػار؛ فلسؾؿ طؾك يديف خؾؼ 

  .«مبتدطقـ، وهق خقر مـ أن يؽقكقا كػارا

 وأكثر الؿتؽؾؿقـ يردون باصال بباصؾ وبدطة ببدطة؛ لؽـ قد يردون باصؾ » :♫ وقال

الؽػار مـ الؿشركقـ وأهؾ الؽتاب بباصؾ الؿسؾؿقـ، فقصقر الؽافر مسؾؿا مبتدطا، وأخص 

 .«رة كبدطة الرافضة ببدطة أخػ مـفا وهل بدطة أهؾ السـةمـ همٓء مـ يرد البدع الظاه

 وإشعرية ما ردوه مـ بدع الؿعتزلة والرافضة والجفؿقة وغقرهؿ وبقـقا » :♫ وقال

ما بقـقه مـ تـاقضفؿ وطظؿقا الحديث والسـة ومذهب الجؿاطة؛ فحصؾ بؿا قالقه مـ بقان 

.«كثقرتـاقض أصحاب البدع الؽبار وردهؿ ما اكتػع بف خؾؼ 
(3)

 

 

 ايعهٛف ع٢ً ايتأيٝـ!
 طامًا،  ٧0 [إطالم]طؾك كتابِِف  (الزركؾل)طؽػ  ✍

                                 
 .330، ص:( الصقاطؼ الؿحرقة يف الرد طؾك أهؾ البدع والزكدقة2)
 .٢/239 اية( البداية والـف1)
 .٢/1٧، 95، 23/51مجؿقع الػتاوى ( 3)



 
 

 .طامًا 10 [والتـقير التحرير]طؾك تػسقره  (بـ طاشقر الطاهر)و ✍

 .سـة10أكثر مـ  [إغاين]يف  (هـ35٧)ـصػفاين تـوأبق الػرج إ ✍

 .سـة30كحق  ،[التؿفقد]يف  (هـ1٧3)ــابـ طبد الرب تو ✍

سـة( وققؾ: 10أكثر مـ ) ،[فتح الباري]يف  هـ٢51لحافظ ابـ حجر العسؼالين تـوا ✍

 .سـة(10) [يف تؿققز الصحابة ]اإلصابةويف  .سـة(35)

 (.سـة1٧) ]تحػة إشراف[والحافظ الؿّزي يف  ✍

 .سـة(1٧) ]طؿدة الؼاري[ يف (هـ٢55) ــت لعقـلوا ✍

 .سـة(19كحق ) يف تللقػف ل، بؼ(هـ٦٧٦)ـ تـ ،لصاحبف ]مختصر خؾقؾ[ ✍

 .!كؾفا  صامفاطاما  23يف  ]الفداية[ اإلمام برهان الديـ الؿرغقـاين صـػو ✍

 .طاما ٧1 [فاوست]وإديب إلؿاين )جقتة( قضك يف تللقػ كتابف  ✍

مريؽل )ول ديقراكت( صـػ كتابف  ✍  .طاما بؿساطدة زوجتف ٧0يف  [قصة الحضارة]والؿمرخ ٕا

 

 ╚ ٝح مما دس٣ بني ايصشاب١املٛقـ ايصش

  خؾؼ كثقر يحبقكف ويتغالقن فقف،  ◙وخؾػ معاوية »: ♫الحافظ الذهبل قال

ويػضؾقكف، إما قد مؾؽفؿ بالؽرم والحؾؿ والعطاء، وإما قد ولدوا يف الشام طؾك حبف، وتربك 

وفقفؿ جؿاطة يسقرة مـ الصحابة، وطدد كثقر مـ التابعقـ والػضالء، ، أوٓدهؿ طؾك ذلؽ

 وحاربقا معف أهؾ العراق، كشموا طؾك الـصب كعقذ باهلل مـ الفقى.

طؾك حبف، والؼقام معف،  -إٓ الخقارج مـفؿ  -ورطقتف  ◙كؿا قد كشل جقش طؾل 

فباهلل كقػ يؽقن حال مـ  وبغض مـ بغك طؾقف، والتربي مـفؿ، وغال خؾؼ مـفؿ يف التشقع

الحب، مػرصا يف البغض، ومـ أيـ يؼع لف كشل يف إقؾقؿ، ٓ يؽاد يشاهد فقف إٓ غالقا يف 

 اإلكصاف وآطتدال؟

فـحؿد اهلل طؾك العافقة الذي أوجدكا يف زمان قد اكؿحص فقف الحؼ، واتضح مـ الطرفقـ، 

وطرفـا مآخذ كؾ واحد مـ الطائػتقـ، وتبصركا، فعذركا، واستغػركا، وأحببـا باقتصاد، 

مغػقر، وقؾـا كؿا  -إن شاء اهلل  -أو بخطل  وترحؿـا طؾك البغاة بتلويؾ سائغ يف الجؿؾة،



 

 

 ﴿طؾؿـا اهلل:
ّٗ

َِا ِغّّل ِ َِ َوََل ََتَۡفۡو ِِف كُئُب يَمَٰ ََ َشَتُلَُٔا ةِٱِۡلِ ِي َِا ٱَّلذ ِ َُٰ َِا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِِلِۡخَن َربذ
 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي  وترضقـا أيضا طؿـ اطتزل الػريؼقـ، كسعد بـ أبل وقاص، وابـ [20]الحشر: ﴾ّىَِّلذ

وتربأكا مـ الخقارج الؿارققـ الذيـ ، طؿر، ومحؿد بـ مسؾؿة، وسعقد بـ زيد، وخؾؼ

حاربقا طؾقا، وكػروا الػريؼقـ، فالخقارج كالب الـار، قد مرققا مـ الديـ، ومع هذا فال 

. «كؼطع لفؿ بخؾقد الـار، كؿا كؼطع بف لعبدة إصـام والصؾبان.
(1)

 

 

 ٛــًـػـاى ٚايـــإٜ
  غالة الؿعتزلة، وغالة الشقعة، وغالة الحـابؾة، وغالة » :♫الذهبل م اإلماقال

إشاطرة، وغالة الؿرجئة، وغالة الجفؿقة، وغالة الؽرامقة، قد ماجت هبؿ الدكقا، وكثروا، 

وفقفؿ أذكقاء وطباد وطؾؿاء، كسلل اهلل العػق والؿغػرة ٕهؾ التقحقد، وكربأ إلك اهلل مـ 

وأهؾفا، وكحب العالؿ طؾك ما فقف مـ آتباع والصػات  الفقى والبدع، وكحب السـة

.«الحؿقدة، وٓ كحب ما ابتدع فقف بتلويؾ سائغ، وإكؿا العربة بؽثرة الؿحاسـ
(2)

 

 

ٓٝ  اسبٓبًٞ ٚابٔ قدا١َ ايػاؾعٞ غا١َ ٞني أببني اإلَاَني املكدض
 يف العؾؿ  إماما طؾؿا - ابـ قدامة -وقال أبق شامة كان »: ♫الذهبل  قال اإلمام

الؿشفقرة طـ أهؾ مذهبف  طريؼةالوالعؿؾ، صـػ كتبا كثقرة لؽـ كالمف يف العؼائد طؾك 

 ....«فسبحان مـ لؿ يقضح لف إمر فقفا طؾك جاللتف يف العؾؿ ومعرفتف بؿعاين إخبار

وأمثالف متعجب مـؽؿ مع طؾؿؽؿ وذكائؽؿ كقػ  - ابـ قدامة -وهق »: -الذهبل  –قؾُت 

ؾ فرقة تتعجب بإخرى، وٓ طجب يف ذلؽ، وكرجق لؽؾ مـ بذل جفده يف ك وكذاقؾتؿ، 

                                 
 ثحدو رٕمقا مـ لصحابةا بقـ شجر ما ماأ »ه(: 3٢٢الخطابل )ت نسؾقؿا بقأاإلمام  لقاو .3/21٢السقر ( 2)

 يجب مؿاو ،لـا سؾؿوأ بـا لكأو نكا طـف لبحثاو فقف علتسرا قؾ كؾؿا ببا فنكف اءرٔا فختالا مـ ماكفؿز فل

 هقصد اتقخقو جفتفو اوتحرو لحؼا صؾب فل اوجتفدا قد ءطؾؿا ئؿةأ اكاكق كفؿأ مرهؿأ فل كعتؼد أن طؾقـا
 .1٢، ص: العزلة لؾخطابل..« ورمعذ لؿخطئاو رملجق مـفؿ فالؿصقب

 .10/11السقر ( 1)



 
 

 .«صؾب الحؼ أن يغػر لف مـ هذه إمة الؿرحقمة
(1)

 

 

 ٌٖ ايصٚاز َٔ أعُاٍ اآلخس٠ أّ َٔ أعُاٍ ايدْٝا ؟
 أو تحصقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصبلن قصد آقتداء برسقل اهلل  ،: إن قصد بف شقًئا مـ الطاطاتالجقاب

ففق مـ أطؿال أخرة  ،وصقاكة فرجف وطقـف وقؾبف وكحق ذلؽ ،كػسف ولد صالح أو إطػاف

وٓ  ،وإن لؿ يؼصد بف شقًئا مـ ذلؽ ففق مباح مـ أطؿال الدكقا وحظقظ الـػس ،وُيثاب طؾقف

. ؿثقاب فقف وٓ إث
(2)

  

 

٢َّ باضِ  ََٔ َتط ُٓد)إنساّ   ملسو هيلع هللا ىلصًٓيب تععُٝا ي (ضب
  ـّ التسؿقة بؿحؿ»: ♫ الباجقريقال ويـبغل إكرام مـ اسؿف  ملسو هيلع هللا ىلص د محبة فقفوُيَس

.«ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد تعظقًؿا لف 
(3)

  

 مـ » (:ـه230٢ت )مام طؾل بـ أحؿد الرجراجل السقد الؽتاين يف ترجؿة اإل قال

كقادره: أكف اشرتى طبًدا، وبعد ذهابف معف سللف طـ اسؿف فؼال: محؿد، فؼال لف: اذهب حقث 

ًدا  .«شئت، فنن مثؾل ٓ يؿؾؽ محؿ 
(4)

 

 برتجؿة الـبل  «القايف بالقفقات»تراجؿ كتابف ابتدأ  ♫مام صالح الديـ الصػدي اإل

كؿا بدأت بالؿحؿِديـ يف هذا »: ♫فؼال  ملسو هيلع هللا ىلص لحؼف بؿـ وافؼ اسؿف اسؿ الـبلأثؿ  ملسو هيلع هللا ىلص

كذلؽ بدأت بؿـ اسؿ أبقف محؿد أيضا، ٕن الربكة تضاطػت  ملسو هيلع هللا ىلصالؽتاب تربكا باسؿ الـبل 

.«والفؿة تساطػت
(5)

 

  رأوا  إٓ محؿد اسؿ فقف بقت مـ ما: يؼقلقن مؽة أهؾ سؿعت» :♫ مالؽقال اإلمام

                                 
 .2٦1 – 11/2٦2السقر ( 2)

 .2٦9:ص ،اإلمام الـقوي فتاوى( 1)
 .2/22 اع( حاشقة الباجقري طؾك شرح الغزي طؾك متـ أبل شج3)
 .1٢0-1٦9ففرس الػفارس ( 1)

 .2/٢2 لقايف بالقفقاتا( 5)



 

 

.«خقرا أو ُرِزققا خقراً 
(1)

 

 

  اإلداشات٫ تػرٓت بهجس٠ 
  واإلجازات ٓ تػقد طؾؿًا، فؿـ »: قال العالمة السػاريـل يف إجازتف لعثؿان الرحقباين

الحؼقؼة ٓ الؿجاز، ومـ ٓ حصؾ العؾقم، وأدرك مـطققفا والؿػفقم، فؼد فاز، وأجقز طؾك 

.«فال، ولق مأل َسَبَت أمف إجازات
(2)

 

 

 (2)ايتعاٌَ َع أخطا٤ أ١ُ٥ اإلض٬ّ 

 مــ طالِـؿ إٓ ولـف  مـا» :♫ هـ(1٢1قال الؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق الؿالؽل )ت

ـة .«ذهب ديـُف ومـ جؿـع زلؾ العؾؿاء ثؿ أخذ هبا ،َزل 
(3)

 

  وما بخالفف، جقز أن ُيتّبع أحد يف خطل يتبقّـ أن الؽتاب والسـةوٓ ي»: ♫قال ابـ تقؿقة 

أولقاء اهلل  كابرأمـ  ةوالتابعقـ الذيـ لفؿ يف إمة لسان صدق وهؿ طـد إم ةالصحاب ةئؿأ زال

بؾ ٓ بد  ،وٓ ُيساء الؼقل فقفؿ ٕجؾفا ،فال يتبعقن فقفا ةالؿتؼقـ أققال خػقت طؾقفؿ فقفا السـ

.«اإلسالموتعظقؿ أهؾ اإليؿان والتؼقى وهذا أصؾ مستؼر بقـ أهؾ اتباع الحؼ  مـ
(4)

 

 

 ايكسإٓ ِٗعٝؿذبا٭طؿاٍ يف َع اسبـرز َٔ ايكط٠ٛ 
 لقحذر الؿعّؾؿقن الؽرام مـ سؾقك تؾؽ »: ♫العالمة محؿد البشقر اإلبراهقؿل  قال

بالؼسقة والرتهقب يف الطريؼة العتقؼة التل كاكت شائعة بقـ معّؾؿل الؼرآن، وهل أخذ إصػال 

 حػظ الؼرآن، فنن تؾؽ الطريؼة هل التل أفسدت هذا الجقؾ وغرست فقف رذائؾ مفؾؽة.

صػال طؾك الؽذب والـػاق، وتغرس فقفؿ الجبـ والخقف،  إن الؼسقة واإلرهاب والعـػ تحؿؾ ٕا

                                 
 .٦/51٢الؿسالؽ يف شرح مقصل مالؽ  (2)
 .313-311ثبت السػاريـل، ص: (1)

 .٢/101الؿفذب يف اختصار الســ ( 3)

 .11ص: ، ( الرد طؾك الشاذلل1)



 
 

، الرتبقةذلؽ معدود يف جـايات الؿعّؾؿقـ الجاهؾقـ بلصقل  وكؾ، وُتبغض إلقفؿ الؼراءة والعؾؿ

صػال بآختالط هبؿ، ولقؽـ بقـفؿ كلخ كبقر لفؿ يػقض طؾقفؿ ططػف،  ولقدرس الؿعؾؿ مققل ٕا

.«ويقّزع بشاشتف ويزرع بقـفؿ كصائحف، ويرّد الـاد مـفؿ طـ الؿحجة برفؼ
(1)

 

 

 ايط١ُٓٓأصٍٛ 
 ػ، وأئؿة الؿسؾؿقـ، وأئؿة السؾ َأجؿَع تسعقن رجال مـ التابعقـ: قال اإلمام أحؿد

ـة التل ُتقيف طـفا رسقل اهلل  طؾكوفؼفاء إمصار،   :ملسو هيلع هللا ىلصأّن السُّ

ضا بؼضاء اهلل أولفا  ،وإخذ بؿا أمر اهلل بف ،والصرب َطَؾك حؽؿف ،والتسؾقؿ ٕمره ،: الرِّ

 ،وترك الؿراء والجدال فِل الديـ ،واإليؿان بالؼدر خقره وشره ،طؿا هنل اهلل طـف كتفاءوآ

والصالة َطَؾك مـ مات مـ أهؾ  ،َبٍر وفاجرٍ  ،والجفاد مع كؾ خؾقػة ،ك الخػقـوالؿسح َطؾَ 

 ...ويـؼص بالؿعصقة ،َيِزيد بالطاطة ،وطؿؾ ققل :واإليؿان ،الؼبؾة

د  ،كالم اهلل والؼرآن: غقر مخؾقق مـ حقثؿا تؾل، والصرب  ،ملسو هيلع هللا ىلصمـزل طؾك قؾب كبقف ُمَحؿ 

رج َطَؾك إمراء بالسقػ، ، أو جقر، وأن ٓ كختحت لقاء السؾطان طؾك ما كان فقف مـ طدل

والؽػ طؿا شجر بقـ  وأن ٓ كؽػر أحدًا مـ أهؾ التقحقد، وإن طؿؾقا الؽبائر، وإن جاروا،

  ،ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسقل اهلل 
ِ
 أبق بؽر، وطؿر، وطثؿان، :ملسو هيلع هللا ىلصوأفضؾ الـاس بعد رسقل اهلل

 
ِ
 ؿقع أصحاب َرُس والرتحؿ طؾك ج ،ملسو هيلع هللا ىلصوطؾل ابـ طؿ رسقل اهلل

ِ
 وطؾك أوٓده ،ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل

 ...رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ ،وأزواجف، وأصفاره

ـة ففذه .وَتْرُكفا َضاللة ،َأْخُذها ُهدى ،َتسؾؿقا لزمقهاا.. .السُّ
(2)

 

 

 ازبٕٓٛ يف ضبٌٝ اهلل !
حاول بعض الؼساوسة أن يثـقا الخؾقػة إمقي القلقد بـ طبد الؿؾؽ طـ هدم كـقسة قد 

                                 
 .1/223اإلبراهقؿل،  ( آثار البشقر2)

 .232 – 2/230( صبؼات الحـابؾة 1)



 

 

جاء يف »لف أحد الؼساوسة:  فؼال ،وذلؽ لؽل يبـل جامعًا ،ـفؿ بإمقال الطائؾةاشرتاها م

 .«كتبـا أن مـ يفدم جدار الؽـقسة فسقف يصاب بالجـقن

ـّ »رد القلقد أن قال:  فؽان «يف سبقؾ اهلل وأكا أريد أن أج
(1)

 

 

  ♫يتاز ايطبهٞ اإْصاف َٔ 

  جفة مـ والطرصقشل الؿالؽققـ بقـ اإلمامقـ الؿازري تفقبؾ بدء محاكؿ ♫قال، 

أي  -تؽؾؿ طؾك كالمفؿا أوأكا » :جفة مـ حامد الغزالل الشافعل أبلوحجة اإلسالم 

ن ٓ أتعّدى صقر أذكر كالم غقرهؿا وأتعؼبف أيضا، وأجتفد أثؿ  -الؿازري والطرصقشل 

سعاف، طتساف، وأسلل اهلل اإلمداد بذلؽ واإلٓٓ يؾحؼـل ِطرُق الحؿقة وااإلكصاف، وأن 

لك جاكب إٓ وصؾة العؾؿ، ودطقة الخؾؼ إمعاصر لـا وٓ قريبا، وٓ بقــا  حد مـفؿأفؿا 

.«...فلققل ،الحّؼ 
(2)

 

 

  بِٗ اإلض٬ّعصَّ اهللأصب١ٝ 
حؽايَة غؾؿاٍن صبقٍة مـ أهؾ البحريـ خرجقا  «ربقع إبرار»ذكر الزمخشريُّ يف كتابف  

 ،فلخذها ومـعفا طـفؿ ،در ُأسُؼٍػ مـ الـصارىيؾعبقن بالصقالجة فققعت الؽرة طؾك ص

 فلبك ،إٓ رددهتا طؾقـا ملسو هيلع هللا ىلصبحؼِّ محؿٍد  لتؽفؼال غالٌم مـفؿ: سل ،وجعؾقا يطؾبقهنا مـف فقلبك

فؿا  ،ُيشتُؿ حتك أقبؾقا طؾقف بصقالجفؿ ملسو هيلع هللا ىلصفؿا أن سؿع إغؾؿُة رسقَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوسب  الـبل 

اهلل ما َفِرح  فق ◙فُرفع ذلؽ إلك طؿر ،زالقا يخبطقكف ويضربقكف حتك مات لعـف اهلل

ًٓ  إنّ  ،وقال: أن طز  اإلسالم ،غـقؿٍة كػرحتف بؼتؾ الِغؾؿان لذلؽ إُْسُؼػ وٓ ػتٍح ب أصػا

 صغارًا ُشتَِؿ كبقُّفؿ فغضبقا لف واكتصروا
(3)

  

                                 
 .2/1٧1( مختصر تاريخ دمشؼ 2)
 .٧/113( صبؼات الشافعقة الؽربى 1)
 .1/333 زهرة البساتقـ مـ مقاقػ العؾؿاء والرباكققـ (3)



 
 

 

 سهِ ايتُا٥ِ َٔ ايكسإٓ ٚا٭ذناز
 بعض أهؾ العؾؿ. لالستشػاء هبا طـد تجقز كتابة الؼرآن وإذكار وتعؾقؼفا طؾك الؿريض 

 دلة طؾك ذلؽ:  ومـ ما أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك بنسـاد صحقح طـ أم الؿممـقـ طائشة ٕا

 .«ولقس بتؿقؿة ما طؾؼ بعد كزول البالء ،التؿائؿ ما طؾؼ قبؾ كزول البالء»قالت:  ▲

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ن رسقل اأ ◙( طؿرو بـ العاص)طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده  وحديث

ومـ  ،وشرِّ طبادِه ،مِـ َغَضبف وطؼابِف ،إذا َفِزع أحُدكؿ يف الـقم فؾقُؼؾ: أطقذ بؽؾؿات اهلل التامات)

ه ؛وأن يحُضرونِ  ،َهَؿزات الشقاصقـ ـفا َمـ بَؾغ مـ  طبدقال: فؽان  .(فنهنا لـ تضر  اهلل بـ طؿرو ُيَؾؼِّ

ـ لؿ يبؾغ مـفؿ كتَبَفا يف َصؽ   ،ولده .ثؿ طؾ ؼفا يف طـؼف ،ورقةأي:  ،وَم
(1)

  

 

 صدم ٚثبات
بقا يف بداية الدطقة السرّية بؿؽة امرأٌة ُيؼال لفا ِزكِّقرٌة  ديُؼ  ▲مـ الذيـ ُطذِّ أطتؼفا أبق بؽر الصِّ

: فؼالتفذهب بصُرها حقـ أطتؼفا، فؼالت قريش: ما أذهب بصرها إٓ الاّلُت والُعّزى!  ◙

ى وما تـػعانما َتُضرُّ ال ،كذبقا وبقت اهلل ُت والُعز  .فرد  اهلُل بصرها! ،ال 
(2)

 

 

 ٚا٭غاعس٠ ت١ُٝٝ َٚدُٚزٙ يف ايتكسٜب بني اسبٓاب١ً ابٔ
 وأكا كـُت  ،والـاس يعؾؿقن أكف كان بقـ الحـبؾقة وإشعرية وحشة ومـافرة»: ♫ قال

ا ُأمِركا بف مـ اتِّباطا لؿ ؛وصؾبا ٓتػاق كؾؿتفؿ ،مـ أطظؿ الـاس تللقػا لؼؾقب الؿسؾؿقـ

َة ما كان يف الـػقس مـ القحشة ،آطتصام بحبؾ اهلل لفؿ أن إشعري  ُت وبقـ ،وَأَزلُت طام 

 ،الؿـتصريـ لطريؼف ،وكحقه ♫كان مـ أجؾِّ الؿتؽؾؿقـ الؿـتسبقـ إلك اإلمام أحؿد 

                                 
ـف الرتمذي يف ســف، وصححف الحاكؿ يف الؿستدرك، 2) صحح إسـاده الشقخ أحؿد شاكر يف تحؼقؼف كؿا ( حس 

 .ؾبقفؼللالؽربى  والســ، 2٦/2٧0الرب  لؾؿسـد. اكظر تػصقؾ الؿسللة يف التؿفقد ٓبـ طبد
 .2/159ؿقسك العازمل ل( الؾملم الؿؽـقن 1)



 

 

زيز وأبل .. وكان أئؿة الحـابؾة الؿتؼدمقـ كلبل بؽر طبد الع.كؿا يذكر إشعري ذلؽ يف كتبف

ر هذا لؾحـبؾقة .. وكـت.الحسـ التؿقؿل وكحقهؿا يذكرون كالمف يف كتبفؿ  «أقـرِّ
قالقا: هذا خقر مـ كالم الشقخ  ولؿا أضفرُت كالم إشعري ورآه الحـبؾقة»إلك أن قال: 

أي: أن كالم أبل الحسـ إشعري يف الصػات أحسـ مـ كالم ابـ قدامة الحـبؾل  -الؿقف ؼ 

.«الؽؾؿة باتػاق سؾؿقنوفرح الؿ -
(1)

 

 

 إنساّ ايعًِ ٚايعًُا٤
وبؾغ مـ حبف لؾعؾؿ  ،بالعؾؿ والعؾؿاء آهتؿامهارون الرشقد كان شديد  ُيحؽك أن الخؾقػة

 أن جعؾ لطالب العؾؿ رواتب يبؾغ أطالها أربعة آٓف ديـار يف السـة !

ديث والشعر يف الحادية ويحػظ الح ،سـقـ القلد يحػظ الؼرآن وهق ابـ ثؿان كف كانإ حتك

 ويـاضر العؾؿاء وهق ابـ خؿس طشرة سـة ! ،طشرة

أكف صب  الؿاء مرًة بـػسف لؾؿحّدث أبل  :ويؼال ،يدطق العؾؿاء إلك مائدتف الخاصة وكان

 ،فؼال لف الرشقد: أتدري مـ يصب طؾقؽ الؿاء ؟ ،معاوية الضرير وهق يغسؾ يديف بعد إكؾ

إكؿا أكرمت العؾؿ يا أمقر »: فؼال هادئًا قد أطظؿ مؾقك التاريخ ،فؼال لف: أكا الرش ،قال: ٓ

.واستؿر يف غسؾ يديف ،«الؿممـقـ
(2)

 

 

 تصشٝح َؿّٗٛ ايؿسق١ ايٓاد١ٝ
 إن هذه الػرق إكؿا تصقر فرقًا بخالففا لؾػرقة الـاجقة يف » :♫الشاصبل  اإلمام قال

جزئل مـ الجزئقات إذ الجزئل والػرع معـًك كؾل يف الديـ وقاطدة مـ ققاطد الشريعة ٓ يف 

الشاذ ٓ يـشل طـف مخالػة يؼع بسببفا التػرق شقعًا وإكؿا يـشل التػرق طـد وققع الؿخالػة يف 

طددًا مـ الجزئقات غقر قؾقؾ وشلهنا يف الغالب أن ٓ  تؼتضلٕن الؽؾقات  ؛إمقر الؽؾقة

.«وٓ باب دون باب ،يختص بؿحؾ دون محؾ
(3)

 

                                 
 .11٢ - 3/11٦( مجؿقع الػتاوى 2)

 .( رجال مـ التاريخ لـعؾل الطـطاوي1)

 .1/100 ( آطتصام3)



 
 

 

 بإذٕ اهلل تكدّ ايصؿٛف قاد٠ صادقٕٛ ٜهٕٛ ايٓصسسُٝٓا ٜ
وتؼدم الجـقد يؼاتؾ  ،يف معركة )مالذكرد( خرج )ألب الديـ أرسالن( يرتدي الؽػـ ●

 .الروم ! فؽان الـصر

قة( حؿؾ )يقسػ بـ تاشػقـ( طؾك صػقف الصؾقبققـ بـػسف وكان يؾؼل  يقميف و ● ّٓ )الز

 .طؿره ! فؽان الـصربـػسف وسط جؿقطفؿ وقد قارب الثؿاكقـ مـ 

يف معركة )طقـ جالقت( فؼد ألؼك )سقػ الديـ قطز( بالخقذة مـ طؾك رأسف واكطؾؼ  أما ●

 .ا رأى آكؽسار وسط صػقف الؿسؾؿقـ ! فؽان الـصرـّوسط جؿقع التتار لؿ

ها ولقس )فتح  ويف ● ها( خرج )طؿاد الديـ زكؽل( متؼدمًا كؾ الجـقد باتجاه باب الرُّ الرُّ

 .فتك يؼاتؾ إلك جاكبف لقػتح الباب بـػسف ! فؽان الـصر معف سقى

 

 عبكس١ٜ خايد بٔ ايٛيٝد ايعطهس١ٜ
لؼد تلثر الؼادة العسؽريقن طؾك مر التاريخ وتقالل إزمان بالعبؼرية العسؽرية لـخالد بـ 

إمة »حتك قال طـف الجـرال إلؿاين )فقن درغقلتقس( مملػ كتاب  ◙القلقد 

.فـ الحرب( خالد بـ القلقد أستاذي يف )إن   :«الؿسؾحة
(1)

 

 

 املٓتطبني يًُرٖب اختٝازاتتكًٝد 
 ومـ ذلؽ اختقارات الـقوي وابـ الؿـذر » :♫الػقائد الؿؽقة لؾعالمة السؼاف  يف

وغقرهؿا فقجقز تؼؾقدهؿ فقفا، وما تؼرر مـ جقاز تؼؾقد الؿـتسب هق الذي رجحف العالمة 

شري، فػل فتاويف: هؾ يجقز تؼؾقد الؿختاريـ كالسققصل يف طدد أحؿد بـ طبد الرحؿـ الـا

 . «دهؿالجؿعة ؟ أجاب: الذي اطتؿده شقخـا الؿحؼؼ ابـ زياد جقاز تؼؾق

ٕهنؿ  ؛وما قالف الـاشري هق الؿعتؿد طـدي، فقجقز تؼؾقد الؿختاريـ»قال الجقهري: 

.«بالـسبة لتؾؽ الؿسللة مجتفدون
(2)

 

                                 
 .( كتاب معارك خالد بـ القلقد ضد الػرس لـعبدالجبار محؿقد السامرائل2)

 .٢5-٢1، ص:( الػقائد الؿؽقة1)



 

 

 

ُٜؿت٢ ؾٝٗا عً  ٢ خ٬ف املرٖبَطا٥ٌ 
 مسائؾ يف الزكاة يػتك فقفا طؾك خالف الؿذهب: ثالث :الشافعل قال ابـ طجقؾ القؿـل 

 كؼؾ الزكاة. •

 ودفع زكاة واحد إلك واحد. •

ودفعفا إلك صـػ واحد. •
(1)

 

مروكة فؼفاء الشافعقة وطدم اكغالقفؿ طؾك معتؿد مذهبفؿ إذا كان يف تطبقؼف  هذا مـ يتضح

 .طسر أو صعقبة

 

 أخ٬م قاد٠ املطًُني
 ،بالحؿك (ريتشارد قؾب إسد)ي كتب التاريخ أكف طـدما ُأصقب الؿؾؽ الؼائد الـصراين ترو 

وأرسؾ  ،بعث إلقف صالح الديـ إيقبلوهق مـ أشد أطداء الؿسؾؿقـ يف الحروب الصؾقبقة 

الؽبقر تسامح وقد تعجب الصؾقبققن مـ هذا ال  إلقف فاكفة وثؾجا؛ لقساطده طؾك الشػاء !

           (2) . والؿروءة الـادرة مـ ألد أطدائفؿ الؿسؾؿقـ !

 

 إميإ املكًِّد 
 مسللة: ومـ اطتؼد اإليؿان يف قؾبف وكطؼ بف بؾساكف فؼد »: ♫ أبق محؿد ابـ حزم قال

 ففق مممـ طـد اهلل تعالك وطـد الؿسؾؿقـ، قال تعالك: ،سقاء استدل  أم لؿ يستدل ،وفَِؼ 

ًۡ ُُكذ َمۡرَصٖدِۚ فَ ﴿ ُٓ َ ْ ل ًۡ َوٱۡرُفُدوا ُْ و ًۡ َوٱۡخُُصُ ُْ ًۡ وَُخُذو ُْ ٔ ٍُ َّۡشِكنَِي َخۡيُد وََجدتُّ ٍُ ۡ ْ ٱل ٔا  ٱۡرُخيُ
ةَ  َٰٔ يَ ْ ٱلصذ ٔا كَاُم

َ
ْ َوأ ٔا ْ  فَإِن حَاةُ ا ُٔ ۚۡ  َوَءاحَ ًۡ ُٓ ْ َشبِييَ ٔا ةَ فََخيُّ َٰٔ َن يف  ولؿ يشرتط  ،[5]التقبة: ﴾ٱلزذ

أن قبضف يؼاتؾ الـاس حتك ُيؼروا  إلك مذ بعثف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولؿ يزل رسقل ،ذلؽ استدٓٓ

ولؿ يؽؾػفؿ قطُّ استدٓٓ، وٓ سللفؿ هؾ استدلقا أم ٓ، وطؾك هذا  ،باإلسالم ويؾتزمقه

                                 
 .1/121إطاكة الطالبقـ  حاشقة( 2)

 . لـؾدكتقر الصالبل «صالح الديـ إيقبل»اكظر: ( 1)



 
 

 .«وباهلل تعالك التقفقؼ ،الققم إلكجرى جؿقع اإلسالم 
(1)

 

 لـظر طؾك يف رده طؾك صريؼة الؿتؽؾؿقـ يف إيجاب ا ♫ الغزاللاإلمام  وقال

أهنؿ قالقا  ╚أو طـ الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلص فؾقت شعري متك كؼؾ طـ رسقل اهلل» الؿؽؾػ:

لؿـ جاءهؿ مسؾؿا: الدلقؾ طؾك أن العالؿ حادث: أكف ٓ يخؾق طـ إطراض، وما ٓ يخؾق 

 .«طـ الحقادث حادث
(2)

 

 

 «أزْاط»ٜكتٌ ص٬ح ايدٜٔ ا٭ٜٛبٞ 
يـقي غزو مؽة  قبحف اهلل (أركاط)سؿف اقة وأحد الحؽام اإلفركج يف الحؿالت الصؾقب كان

وكان يؼقل ساخرًا:  ،بؾ وقام بؼطع صريؼ الحجاج وقتؾ الـساء وإصػال ،الؿؽرمة وهنبفا

 !  «لقلِت محؿدكؿ إذًا لتخؾقصؽؿ»

فغضب وأقسؿ  ،هذه إحداث والؽؾؿات إلك الؼائد الؿسؾؿ صالح الديـ إيقبل فـُؼؾت

كتصر او الشفقرة بقـ الصؾقبققـ والؿسؾؿقـ (حطقـ)ت معركة أن يؼتؾف بقديف، وطـدما بدأ

سجد صالح الديـ شاكرًا وبؽك، وأمر بلن يلتقا بالؼادة  ،كتصارًا ساحؼًااالؿسؾؿقن 

 ! (أركاط)وبإخص الؿؾؽ  ،ققـالصؾقب

يقبل سقػف، وضرب طـؼ أركاط، آخذاً بثلر الُحّجاج وباراً بؼسؿف طـدها ـ ٕا .أخرج صالح الدي
(3)

  

 

 ْصٝش١ ق١ُٝ يًعًُا٤
 بقا»: ♫ قال التاج السبؽل ا ، ...فقا أيُّفا العؾؿاء، يف مثؾ هذا فاجتفدوا، وتعص  وأم 

تعّصبؽؿ يف فروع الديـ، وحؿؾؽؿ الـاس طؾك مذهب واحد ففق الذي ٓ يؼبؾف اهلل مـؽؿ، 

ٓ  محضيوٓ  ب والتحاُسد حؿؾؽؿ طؾقف إ  ومالًؽا ولق أن  أبا حـقػة وا ،التعصُّ
ّ
لشافعل

                                 
 .2/221( الؿحؾ ك شرح الؿجؾ ك 2)

 .٢9 :ص ،( فقصؾ التػرقة بقـ اإلسالم والزكدقة1)

 .بـ إثقرٓالؽامؾ يف التاريخ ومقـ معؾقف، ٕالحروب الصؾقبقة كؿا رآها العرب اكظر: ( 3)



 

 

فؾعؿر اهلل ٓ ، الـؽقر طؾقؽؿ، وترب ؤوا مـؽؿ فقؿا تػعؾقن دواوأحؿد أحقاء ُيرزققن لشد  

ر طـ ساطد آجتفاد يف اإلكؽار طؾك شافعل يذبح وٓ ُيّسؿل، أو  أحصل مـ رأيتف يشؿِّ

 يؾؿس ذكر
ّ
 يؼدم الجهحـػل

ّ
 يصؾِّل وٓ يبسؿؾ، أو حـبؾل

ّ
ؿعة طؾك ، وٓ يتقضل، أو مالؽل

ٓ  اهلل تعالك، يرتكقن الصالة التل جزاء مـ  يحصلالزوال؛ وهق يرى مـ العقاّم ما ٓ  طدده إ

تركفا طـد الشافعل ومالؽ وأحؿد ضرب العـؼ، وٓ يـؽرون طؾقف، بؾ لق دخَؾ القاحد مـفؿ 

ـ   أهذا فؼقف طؾك هلل ولؾؿسؾؿقـ!  فقا ،بقتف لرأى كثقًرا مـ كسائف يرتك الصالة، وهق ساكت طـف

 الػؼقف.  االحؼقؼة! قب ح اهلل مثؾ هذ

مات الؿجؿع طؾقفا وٓ  ثؿ ما بالؽؿ تـؽرون مثؾ هذه الػروع وٓ تـؽرون الؿؽقس والؿحر 

تلخذكؿ الغقرة هلل تعالك فقفا! وإك ؿا تلخذكؿ الغقرة، لؾشافعل، وأبل حـقػة، والؿدارس 

وسؼقط هقبتؽؿ طـد  ؽؿ، وتسّؾط الجّفال طؾقؽؿ،فقمدِّي ذلؽ إلك افرتاق كؾؿت، الؿزخرفة

فتفؾؽقن السػفاء بؽالمفؿ فقؽؿ، ٕن  لحقمؽؿ  السػفاء يف أطراضؽؿ ما ٓ يـبغل، قلالعامة، وق

.«مسؿقمة طؾك كؾ حال؛ ٕكؽؿ طؾؿاء، وهتؾؽقن أكػسؽؿ بؿا ترتؽبقكف مـ العظائؿ
(1)

 

 

 عًُا٤ايعص٠ ايٓؿظ عٓد 
   قػػػػي  ا أيمطممسػػػػحمستي لػػػػو ًمجعلػػػػو رفٌ 
   

 

  كأممسػػػػػمجتخني فٌممسػػػػػمجتخني محشػػػػػحجسًقي
 

 حمجٌػػػي حمجػػػفمخضه لػػػي مػػػ  كجمتهػػػي 

   

 

  كًرفقػػػػػػي يف ممخضػػػػػػلمجتي رفٌقػػػػػػي
 

  ممسػػػػمحمجي ػػػػىجسؿ كجمتهػػػػيكلػػػو أي
 

 

  لكنػػي  لػػى الخنػػى ممسػػه  المخضحمسًػػً  
 

ل قؿقصف لقـػؼ طؾك كػسف خالل الذي باع ُكؿ   ،♫قالفا اإلمام الؿػسر ابـ جرير الطربي  

           (2)  صؾبِِف لؾعؾؿ !
 

                                 
 .1٧الؿثال  ،معقد الـعؿ ومبقد الـؼؿ( 2)
 .22/2٧٧البداية والـفاية ( 1)



 
 

 صدقٛا َا عاٖدٚا اهلل عًٝ٘زداٍ 
اـل جاء الؿـفزمقن ٕبل ُطبقد بـ مسعقد الثؼػل ( الـؿارق) اكتصر الؿسؾؿقن يف مققعة ؿ 

ا ،وصالحقه طؾك أن يدفعقا لف الجزية وجاؤوا لف بـػائس الطعام وبعض الحؾقى ،◙  فؾؿ 

قعًا بؿثؾ ما تؽرمقكـل بف؟ أكرمتؿ جـد الؿسؾؿقـ جؿ هؾ وقال: وضعقها بقـ يديف أطرض طـفا

 .فؼال: ارفعقه طـل فال حاجة لـا بف ،فؼالقا: إن ذلؽ لؿ يتقسر لـا الققم وسـػعؾف غداً 

طبقد إن هق صحب جـقد الؿسؾؿقـ مـ ديارهؿ واكتزطفؿ  قالؿرء أب بئس دمعت طقـاه وقال: ثؿ

ؿا أتقتؿ بف وٓ مؿا أفاء اهلل ٓ واهلل ٓ آكؾ شقئًا م ،مـ بقـ أهؾقفؿ وأوٓدهؿ ثؿ استلثر مـ دوهنؿ

.فرفعقه ،بف طؾقـا مـ الغـائؿ إٓ ما يلكؾ أوسط جـدي مـ جـقد الؿسؾؿقـ
(1)

 

 

 خ٬ص١ ايتٛسٝد
  ما قالف الؿتؽؾؿقن يف التقحقد  جؿقعيؼقل:  ♫كان إستاذ أبق إسحاق اإلسػرايقـل

  ،قد جؿعف أهؾ الحؼقؼة يف كؾؿتقـ

 .ر يف إوهام فاهلل تعالك بخالففاطتؼاد أن كؾ ما تصق :األكلى

.اطتؼاد أن ذاتف تعالك لقست مشبفة لؾذوات وٓ معطؾة طـ الصػات :كالمحتنٌ
(2)

 

 

 ؾا٥د٠ ْؿٝط١
  مَؾؽ الؿقت لف أطقان يعقـقكف طؾك إخراج الروح مـ  إن» :♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

 وقد، بضفا مؾؽ الؿقتفنذا أوصؾقها إلك الحؾؼقم ق ،الجسد حتك يقصؾقها إلك الحؾؼقم

اهلل  فؼال، ؽ واحدأضاف اهلل تعالك القفاة إلك كػسف، وإلك رسؾف أي: الؿالئؽة، وإلك مؾَ 

ا﴿تعالك: َٓ ِ ح ۡٔ ُُفَس ِخنَي َم
َ
ِفذ ٱۡۡل َٔ ُ َحَخ َمر:﴾ ٱَّللذ  .[11]الزُّ

َٰ ﴿ إلك مؾؽ واحٍد يف ققلف تعالك: وأضاففا َٔفذى ِي كُۡو َحَخ ِٔۡت ٱَّلذ ٍَ ۡ يَُم ٱل ٌذ ًۡ ُسً  َ ةُِس ﴾ ُوُّكِ

                                 
 أسد الغابة.، تاريخ الطربي، اإلصابةراجع: ( 2)

 .الشعراين يف الققاققت والدرر ذكره( 1)



 

 

َِا ﴿ :تعالك الؿالئؽة يف ققلف وإلك [22]السجدة: ُّ رُُشيُ ۡخ َٔذذ ُٔۡت حَ ٍَ ۡ ًُ ٱل َخَدُز
َ
َٰٓ إَِذا َجآَء أ َخَّتذ

ًۡ ََل ُحَفّرُِغٔنَ  ُْ معارضة بقـ هذه أيات؛ فلضافف اهلل إلك كػسف؛ ٕكف  وٓ ،[٧2]إكعام: ﴾َو

طقاٌن لؿؾؽ الؿقت، وأضافف إلك مؾؽ الؿقت؛ واقع بلمره، وأضافف إلك الؿالئؽة؛ ٕهنؿ أ

.«ٕكف هق الذي يتقلك قبضفا مـ البدن
(1)

 

 

 ؾا٥د٠ يف غري َعاْٗا
 وققلفؿ: وكان يرى » :ترجؿة الحسـ بـ صالح بـ حليف  ♫الحافظ ابـ حجر  قال

 ،وهذا مذهٌب لؾسؾػ قديؿ ،يعـل أكف كان يرى الخروج بالسقػ طؾك أئؿة الجقر، السقػ

ووقعة ابـ  لحّرةفػل وقعة ا ؛ستؼّر إمر طؾك ترك ذلؽ لؿا رأوه قد أفضك إلك أشّد مـفلؽـ ا

 .«إشعث وغقرهؿا ِطظٌة لؿـ تدّبر
(2)

 

 

 ايؿت٣ٛ تتػري بتػري ا٭عساف ٚايعٛا٥د
 ومـ أفتك الـاس بؿجرد الؿـؼقل يف الؽتب، طؾك اختالف طرففؿ »: ♫ ابـ الؼقؿ قال

ـايتف طؾك الديـ أطظؿ مـ جوأحقالفؿ، فؼد ضؾ وأضؾ وكاكت  ـتفؿوطقائدهؿ وأزمـتفؿ وأمؽ

 «ـتفؿ وصبائعفؿؽجـاية مـ صبب الـاس كؾفؿ طؾك اختالف بالدهؿ وطقائدهؿ وأم
(3)

 

 بػتاوى  اإئؿة إول قد أفتق اقد غػؾ كثقر مـ الػؼفاء، ووجدو»: ♫ قال الؼرايفو

تؾؽ  اطؾك طقائدهؿ، ثؿ الؿتلخرون وجدوبـاء طؾك طقائد لفؿ، وسطروها ما يف كتبفؿ بـاء 

.«قـ لإلجؿاعجمخطئقـ خار اهبا، وقد زالت تؾؽ العقائد فؽاكق االػتاوى فلفتق
(4)

 

 

                                 
  .325 – 5/321 ( الشرح الؿؿتع طؾك زاد الؿستؼـع2)
 .2/399( التفذيب 1)

 .3/٢9 ( إطالم الؿققعقـ3)

 .3/1٢3 ( الػروق1)



 
 

 َؿتاح ايكًٛب
 مـ أحب أن يػتح اهلل لف قؾبف أو يـقره فعؾقف برتك الؽالم فقؿا ٓ » :♫ قال اإلمام الشافعل

قن لف فقؿا بقـف وبقـ اهلل خبقئة مـ طؿؾ فنكف إذا يعقـف، وترك الذكقب، واجتـاب الؿعاصل، ويؽ

.«فعؾ ذلؽ فتح اهلل طؾقف مـ العؾؿ ما يشغؾف طـ غقره وإن يف الؿقت ٕكثر الشغؾ
(1)

 

 قراءة الؼرآن بالتدبر، وخالء  :دواء الؼؾب خؿسة أشقاء: ♫قال إبراهقؿ الخقاص و

(2). ـالبطـ، وققام الؾقؾ، والتضرع طـد السحر، ومجالسة الصالحق
 

 الؽالم، وكثرة إكؾ. كثرة يؼسقان الؼؾب: شقئان :♫ قال الػضقؾ بـ طقاض
(3)

 

  ِّـُ الجقزي  ما يعؿُؾف العسُؾ يف طؾؾ تالوُة الؼرآِن تعؿُؾ يف أمراِض الُػماد: ♫قال اب

. إجساد
(4)

 

 

 ايصدق١ تدؾع ايب٤٬
  كقاع البالء ولق كاكت مـ فاجر فنن لؾصدقة تلثقرًا طجقبًا يف دفع أ» :♫قال ابـ الؼقؿ

أو مـ ضالؿ، بؾ مـ كافر، فنن اهلل تعالك يدفع هبا طـف أكقاطًا مـ البالء، وهذا أمر معؾقم طـد 

بقه . «الـاس خاصتفؿ وطامتفؿ، وأهؾ إرض كؾفؿ ُمؼرون بف، ٕهنؿ جر 
(5)

 

  ابف وإن أص ،يؽاد العقـ والحسد وإذى يتسؾط طؾك محسـ متصدق فؿا»: ♫وقال

وكاكت لف فقف العاقبة  ،شلء مـ ذلؽ كان ُمعاَمالً فقف بالؾطػ والؿعقكة والتليقد

الؿتصدق يستخدم جـًدا وطسؽًرا يؼاتؾقن طـف وهق كائؿ طؾك فراشف،  فالؿحسـ....الحؿقدة

وإن تلخرت مدة  ،فؿـ لؿ يؽـ لف جـد وٓ طسؽر ولف طدو فنكف ُيقشؽ أن يظػر بف طدوه

 .«نالظػر واهلل الؿستعا
(6)

 

 

                                 
 . 1/2٦2 ( مـاقب الشافعل لؾبقفؼل2)

 (.25٧90حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء، رقؿ )( 1)
 .3٦:ص ،روضة العؼالء هتذيب( 3)
 .٦9:ص ،( التبصرة1)

 .19:ص ،( القابؾ الصقب5)
 .113-1/111الػقائد  بدائع( ٧)



 

 

 !داع عٝايٞ يػٜٛت ط٘ سطني ٚأطعُتِٗ سبُ٘ يٛ
بقـ طؿالقل إدب العربل صف حسقـ وزكل مبارك، وكان زكل  أدبقةخصقمة  وقعت

واشتدت  ،محاضرا يف الجامعة الؿصرية التل كان صف حسقـ طؿقدها يف ذلؽ الققت

ل صف حسقـ وقرر ن غضب طؿقد إدب العربأ إلكالخصقمة بقـ الرجؾقـ واحتدم الجدال 

 ،فصؾ الدكتقر زكل مبارك طـ التدريس، وتؾؽ زلة كربى ٓ تغتػر لؾدكتقر

لق جاع طقالل لشقيت صف حسقـ »ؽتب فأحاصت بالدكتقر زكل مبارك ضروف معقشقة سقئة 

. «وأصعؿتفؿ لحؿف
(1)

 

 .الـاس لؿجرد آختالف يف الرأي قطع أرزاقمـ الؿروءة لقس  ●

 

  ًـ بػري اهللسهِ اسب
 أو بالؽعبة، فال يخؾق مـ ثالثة أقسام: ملسو هيلع هللا ىلصإذا حؾػ بغقر اهلل؛ بلن حؾػ بلبقف، أو بالـبل 

أن يؼصد بذلؽ القؿقـ، وٓ يعتؼد يف الؿحؾقف بف مـ التعظقؿ ما يعتؼده باهلل تعالك، ففذا  :األكؿ

ٓ تحؾػقا بآبائؽؿ، وٓ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ◙ ؛ لؿا روى أبق هريرةبف يؽره، وٓ يؽػر

 .«وٓ تحؾػقا باهلل إٓ وأكتؿ صادققن ،بلمفاتؽؿ، وٓ بإكداد، وٓ تحؾػقا إٓ باهلل

أن يحؾػ بذلؽ، ويؼصد قصد القؿقـ، ويعتؼد يف الؿحؾقف بف مـ التعظقؿ ما يعتؼده  :المحتي

حؾػ بغقر  مـ» قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ¶ يف اهلل، ففذا يحؽؿ بؽػره؛ لؿا روى ابـ طؿر

 .«فؼد أشرك»وي: ور ،«اهلل.. فؼد كػر

أن يجري ذلؽ طؾك لساكف مـ غقر قصد إلك الحؾػ بف فال يؽره، بؾ يؽقن بؿعـك  المحتلجحت:

لألطرابل الذي قال: واهلل ٓ أزيد طؾقفا وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصلغق القؿقـ، وطؾك هذا يحؿؾ ققل الـبل 

يف خرب أبل العشراء الدارمل:  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا ققلف  ،«أفؾح وأبقف إن صدق» ملسو هيلع هللا ىلصأكؼص، فؼال الـبل 

 .«وأبقؽ، لق صعـت يف فخذها.. ٕجزأك»
(2)

 

   

 ٚضع املصشـ يف َٛضع َستؿع
ُـّ وضع الؿصحػ يف مقضع مرتػع طـد السجقد وكحقه، ويؽره وضعف طؾك إرض؛  ُيَس

                                 
 الؿعارك إدبقة ٕكقر الجـدي.( 2)

 ، والؿجؿقع لؾـقوي.ؾعؿراينلان البقهذا يف الؿذهب الشافعل، اكظر: ( 1)



 
 

ثٖ ﴿ٕن اهلل وصػ صحػ الؼرآن بؼقلف:  ٌَ َهرذ ٌُّ ِۢ  ١٣ِِف ُصُدٖف  َرة ٓذ َػ ٌُّ ثٖ  ـَ ۡرفُٔ  ﴾ٌذ

 فال ماكع مـ وضعف تحت اإلبط حتك يسجد لؾتالوة.وإذا لؿ يجد  [21 -23]طبس:
(1)

 

 

 (1)ؾك٘ ا٥٫ت٬ف َع ا٫خت٬ف 
صاحب الروضة الـدية وهق طؾك مذهب  -أن الشقخ الؿحدث صديؼ حسـ خان يذكر 

مـ كبار طؾؿاء  وهق أحؿد الالهقري، الشقخ طزم طؾك زيارة -الؿحدثقـ وغقر متؼقد بؿذهب 

، وقبؾ أن يغادر الشقخ صديؼ حسـ بؾدتف هبقبال جؿع تالمقذه الذيـ الؼارة الفـدية وكان حـػقًا

أحؿد الالهقري حـػل ولذا حقـؿا كؽقن يف مدرستف ومسجده  الشقخ سقسافرون معف فؼال لفؿ:

فال تجفروا بالتلمقـ وٓ ترفعقا أيديؽؿ يف الصالة إٓ يف تؽبقرة اإلحرام، ولؿا كان الشقخ يف 

ري تالمقذه وقال لفؿ: سقزوركا الشقخ صديؼ حسـ خان وهق طؾك الطريؼ جؿع الشقخ الالهق

 فؾؿا ،فنكرامًا لفؿ اجفروا بالتلمقـ وارفعقا أيديؽؿ يف الصالة كاصريؼة الؿحدثقـ فنذا كاكقا طـد

وصؾ وفد الشقخ صديؼ خان وحان وقت الصالة كاكت الؿػاجلة أن الزائريـ لؿ يجفروا 

سؾؿ اإلمام،  فؾؿا الؿزورون جفروا بالتلمقـ ورفعقا أيديفؿ،بالتلمقـ ولؿ يرفعقا أيديفؿ بقـؿا 

 التػت صديؼ خان إلك الالهقري مبتسؿًا وقال: ما الخطب؟.

 .: كػس خطبؽؿ، فعؾـا ذلؽ إكرامًا لؽؿفؼال

قصة تـاقؾفا العؾؿاء وصالب العؾؿ.... وكاكت
(2)

 

 

 ادتُاع ايعــا١ً٥ ع٢ً ايطعاّ ضبب يًربن١
أهنؿ يلكؾقن وٓ يشبعقن فؼال: )فؾعؾؽؿ تػرتققن؟( قالقا:  ملسو هيلع هللا ىلصبل بعض الصحابة لؾـ اشؽ

                                 
 (.9٢53، رقؿ )جربيـ ابـفتاوى ( 2)

 .225:ص ،ؿحؿد إحسان الحؼل «أطؿال الدطقة »( 1)



 

 

 : )فاجتؿعقا طؾك صعامؽؿ، واذكروا اسؿ الؾّٰف طؾقف يبارك لؽؿ فقف(قال كعؿ،
(1)

 

قال ابـ الؿـذر: ويف إكؾ مع الجؿاطة فقائد مـفا ائتالف الؼؾقب، وكثرة الرزق والؿدد.
(2)

 

 

  شؾس٠ ايعسبٞ ا٭خري٠
خر يف آبتسؾقؿ مػاتقح غركاصة لعدوه قال لف  اهلل محؿد آخر مؾقك إكدلس بق طبدقام أ ماطـد

إن هذه الؿػاتقح هل إثر إخقر لدولة العرب يف » إسباكقا: -كؾؿة لؾعرب يف إكدلس

إسباكقا، وقد أصبحت أيفا الؿؾؽ سقد تراثـا ودياركا وأشخاصـا، هؽذا قضك اهلل، فؽـ يف 

 ًٓ سؾؿ الؿػاتقح، وخرج، فسار وهق يـظر يف ربقع غركاصة الساحرة  ثؿ «ضػرك رحقؿًا طاد

فؾتبؽ كالـساء طؾك » التل لـ يراها، فؾؿ يستطع كتؿ طربتف، فلجفش بالبؽاء، فؼالت لف أمف:

 .«مؾؽ لؿ تدافع طـف كالرجال

! (زفرة العربل إخقرة)الؿؽان ما زال يعرف حتك الققم يف الروايات اإلسباكقة باسؿ  هذا

عرفف سؽان الؿـطؼة، ويدلقن السائحقـ طؾقف هبذا آسؿ.وي
(3)

 

 

ٓٓ  ضٍٛٚايٓس يٓبايؿسم بني اي
ٌَِ رذُشٔلٖ ﴿ :قال اهلل  ٌَِ َرۡتيَِم  َِا  رَۡشۡي

َ
ٓ أ ا ٌَ : فالقاو يف ققلف [51]الحج: ﴾َوََل َُِبٍّ  َو

 تدل طؾك الؿغايرة. ﴾َوََل َُِبٍّ  ٌَِ رذُشٔلٖ ﴿تعالك: 

إققال أّن الرسقل والـبل بؿعـك واحد  فلقؾ ،والرسقل فقف أققال كثقرةالػرق بقـ الـبل و

 وهذا غقر صحقح.

تعؾؿـاه أن الـبل: هق  الذي، أيًضا ققل يخالػ الحديث الـبقي الذي ُطؾِّؿـاه وكحـ صغار ثؿ

                                 
 (.3٦٧1، صحقح أبل داود رقؿ )( رواه أبق داود2)

 .5/11 ( فقض الؼدير1)

 .200-99اهلل طـان، سؾسؾة كتاب العربل، ص:  ( أكدلسقات، محؿد طبد3)



 
 

 الذي أوحك اهلل تعالك إلقف، ولؿ يممر بالتبؾقغ، والرسقل: هق الذي ُأمِر بالتبؾقغ. 

َتُف َطَؾك » :ملسو هيلع هللا ىلصخالف ققل الـبل طؾك  وهذا ا َطَؾْقِف َأْن َيُدل  ُأم  ٓ  َكاَن َحؼًّ ٌّ َقْبؾِل إِ
ـْ َكبِل إِك ُف َلْؿ َيُؽ

. «َلُفؿ فُ َوُيـِْذَرُهْؿ َشر  َما َيْعَؾؿُ  ،َخْقِر َما َيْعَؾُؿُف َلُفؿْ 
(1)

 

 أن ُيَبّؾغ كؿا فالرسقل
ِّ
ففذا ققل  ملسو هيلع هللا ىلصأخربكا كبقـا  والـبل ُأمرا بالتبؾقغ، والقاجب طؾك الـبل

 ثان لقس بصحقح. 

الؿسللة: أن الػرق بقـ الـبل والرسقل: أن الـبل يدطق إلك شريعة رسقل قبؾف، ولذا  ومػاد

 كان العؾؿاء ورثة إكبقاء، وكان العؾؿاء كلكبقاء بـل إسرائقؾ. 

 هق الـبل؟ فؿـ

 
ُّ
اهلل إلقف أن يبؾغ وأن يلمر الـاس : هق الذي ما أوحك اهلل إلقف بشريعة، وإكؿا أوحك الـ بل

تعالك أطؾؿ. واهلل هذا هق أرجح إققال. ،بشريعة رسقٍل قبؾف
(2)

 

 

 َٔ عٓاٜٚٔ ايهتب ايط١ًٜٛ
العرب وديقان الؿبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجؿ والرببر ومـ طاصرهؿ مـ ذوي  ✍

 .(مؼدمة ابـ خؾدون)ويعرف بــ .السؾطان إكرب

ُل مـ  ،الجامع لؿذاهب فؼفاء إمصار، وطؾؿاء إقطار ،آستذكار ✍ ـَف الؿقص  فقؿا تضؿ 

 .بـ طبد الربالإلمام  .وشرح ذلؽ كؾِّف باإليجاز وآختصار ،معاين الرأي وأثار

اإلطالم بؿا يف ديـ الـصارى مـ الػساد وإوهام وإضفار محاسـ ديـ اإلسالم  ✍

 .للؼرصبلإلمام ا .♥وإثبات كبقة كبقـا محؿد 

مقدان السابؼقـ وحؾبة الصادققـ الؿصدققـ يف ذكر الصحابة إكرمقـ ومـ يف  ✍

 .لؾحافظ الؽالطل .طدادهؿ بندراك العفد الؽريؿ مـ أكابر التابعقـ

الرد الؿػحؿ طؾك مـ خالػ العؾؿاء وتشدد وتعصب وألزم الؿرأة بلن تسرت وجففا وكػقفا  ✍

                                 
 ( صحقح مسؾؿ.2)

رر  (1) قخ مشفقر بـ حسـ آل سؾؿانكؼال طـ: الـدُّ  .الحسان مـ مجالس الش 



 

 

 .أللباين يف رده طؾك الشقخ حؿقد التقيجريل .تحبكف سـة ومسإوأوجب ولؿ يؼـع بؼقلفؿ 

 

 ايٓشٛتعًِ أ١ُٖٝ 
 اد بـ َسؾؿة: قال مثؾ الحؿار طؾقف  ،مثؾ الذي يطؾب الحديث وٓ يعرف الـحق» َحؿ 

.«مخالة ٓ شعقر فقفا
(1) 

  أوتك برجؾ غقر طالؿ بؾغة العرب يػسر كتاب اهلل إٓ  ٓ» :♫مالؽ اإلمام قال

.«جعؾتف كؽآ
(2)

 

 وحرام  ،مـ جفؾ بالـحق والؾغة فحرام طؾقف أن يػتل يف ديـ اهلل» :♫ وقال ابـ حزم

  .«طؾك الؿسؾؿقـ أن يستػتقه

  :ولق سؼط  ،ملسو هيلع هللا ىلصولق سؼط طؾؿ الـحق لسؼط ففؿ الؼرآن وففؿ حديث الـبل »وقال أيضا

.«لسؼط اإلسالم
(3)

 

  :ا لغقيًّا، وإ»وقال أيضا ٓ ففق كاقص ٓ يحؾ لف أن يػتل؛ ٓ بد لؾػؼقف أن يؽقن كحقيًّ

.«إسؿاء، وبعده طـ ففؿ إخبار بؿعاينلجفؾف 
(4)

 

 

 ايعًِ ث٬ث١
وسـة  ،ة: كتاب اهلل الـاصؼثالعؾؿ ثال»أكف قال:  ¶ طـ ابـ طؿر مالؽ طـ كافع ذكر

 .«وٓ أدري ،ماضقة
(5)

 

 

 تطسع يف ايؿت٣ٛخطٛز٠ اي
                                 

 .ُيَعؾ ؼ طؾك رقبة الداّبة يقضع فقف طؾػفا كقس: الؿخالة .1/20٧ ( تدريب الراوي2)
 .1/2٦9لؾسققصل  اإلتؼان( 1)

 .21٢( التؾخقص لقجقه التخؾقص ص: 3)

 .2/52حزم  ( اإلحؽام يف أصقل إحؽام، ٓبـ1)

 .219:ص ،ع القديـ يف الصالة( رف5)



 
 

ن يؼظا ذا كباهة وكظر طؿقؼ وٓ يتسرع يف الػتقى أمرها خطقر فعؾك الؿػتل أن يؽق الػتقى

 لئال يؼع يف خطل جسقؿ فَقِضؾ وُيِضؾ.

 إن أحدكؿ لقػتل يف الؿسللة ولق وردت طؾك »طـ أبل حصقـ إسدي أكف قال:  روي

.«طؿر بـ الخطاب لجؿع لفا أهؾ بدر!
(1)

 

 لعالؿ ٓ إذا أغػؾ ا» :طـ مالؽ بـ أكس قال: سؿعت محؿد بـ طجالن يؼقل وروى

.«أدري أصقب مؼاتؾف
(2)

 

 شفدت مالؽ بـ أكس سئؾ طـ ثؿان وأربعقـ مسللة فؼال يف  :طـ الفقثؿ بـ جؿقؾ قال

اثـتقـ وثالثقـ مـفا ٓ أدري.
(3)

 

 

 ؟ َٔٔ أٟ ا٭صٓاف أْت
  قال اإلمام أبق حـقػة: لِؼقُت ططاًء بؿؽة فسللتف طـ شلء، فؼال: مِـ أيـ أكت؟ 

ققا ِديـفؿ وكاكقا شَقًعا؟: مـ أهؾ الؽقؾت  قفة، قال: أكَت مـ أهؾ الؼرية الذيـ فر 

 قؾت: َكعؿ، قال: فِؿـ أي إصـاف أكت؟

ر أحًدا بذكب. ؾػ، ويممِـ بالؼَدر، وٓ يؽػِّ  قؾت: مؿـ ٓ يسبُّ الس 

 .«طَرْفَت فالَزمْ »: فؼال لل ططاء: قال
(4)

 

 

 ايػٗٝد ْصاز زٜإاحملٓدخ 
ـة الـبقيةمـ أطجِب مجالس إم صحقح »بتدريس  مجؾٌس  الء الحديث طربَ تاريخ السُّ

الحديث بالجامعة اإلسالمقة بغزة الشفقُد بنذن اهلل أحد قادة  أستاذ، كان يعؼده «البخاري

 حؿاس الدكتقر كزار ريان طؾك زوجاتف إربِع مًعا !

اري طؾك طـدما سئؾ الشقخ كزار طـ أجؿؾ لحظاتف قال: طـدما كـت أقرأ صحقح البخو

                                 
 .5/12٧ذكره الذهبل يف سقر أطالم الـبالء ( 2)

 اكظر: آداب العالؿ والؿتعؾؿ.( 1)

 .2/٦0فتح الؿالؽ برتتقب التؿفقد ( 3)

 .ؾخطقب البغداديل بغداد تاريخاكظر: ( 1)



 

 

 الؿرابطقـ يف ساحات الجفاد. 

  

 يطا٥ـ ا٫ضتٓباطَٔ 
 «السالم طؾقـا وطؾك طباد اهلل الصالحقـ»كؼقل يف التشفد: 

أن الشخص إذا لؼل آخر فؼال لف: فالن ُيسؾؿ  ابـ كاجل: يستػاد مـ هذا قال الـػراوي: قال

طؾقؽ، ولؿ يؽـ فالن أمره بذلؽ الؼقل أكف غقر كاذب.
(1)

 

 

 ايبٝٗكٞٛٓ َستب١ اإلَاّ عً

 ؾشافعل طؾقف مـة إٓ أبق بؽر لمـ شافعل إٓ و ما»: ♫ قال أبق الؿعالل الجقيـل

 . «فنن لف مـة طؾك الشافعل يف كصرة مذهبف ،البقفؼل

 فأصاب أبق الؿعالل، هؽذا هق، ولق شاء البقفؼل أن يعؿؾ لـػس»: ♫ الذهبلاإلمام قال 

ؾك ذلؽ، لسعة طؾقمف، ومعرفتف بآختالف، ولفذا تراه يؾقح مذهبا يجتفد فقف لؽان قادرا ط

.«يصح فقفا الحديث بـصر مسائؾ مؿا
(2)

 

 

 (1) عٓاٜٚٔ نتب غسٜب١
 .ٓبـ الؿرزبان، رفقؼ الجاحظ .فضؾ الؽالب طؾك كثقر مؿـ لبس الثقاب ✍

 .لؿحؿد سؾقؿان الذيب. ؿ ابـؽ الحؿار بدون تؽراركقػ تعؾّ  ✍

 .حتػف سبَب  وكان، ٓبـ كّرام الجثؿل .إخقاكف الؿـاحقسرسالة إبؾقس إلك  ✍

 .لعؾل طقسك .فقض الؿــ يف الرد طؾك مـ فّضؾ السؿؽ طؾك الؾبـ ✍

 .لسائدة فارس .كقػ تحؾب الـؿؾة ✍

                                 
 .الػقاكف الدواين يف شرح رسالة ابـ أبل زيد الؼقروايناكظر: ( 2)

 .2٢/2٧1 ـبالءأطالم ال سقر( 1)



 
 

 .. لؾسققصلالطرثقث يف فقائد الربغقث ✍

 .مخ البعقض يف طؾؿ العروض ✍

 .لؾسققصل .والسؿر كزهة العؿر يف التػضقؾ بقـ البقض والسقد ✍

 .لؾسققصل. الدرة الثؿقـة يف فضؾ كؽاح السؿقـة ✍

 .لؾسققصل .بؾقغ الؿآرب يف أخبار العؼارب ✍

 .لؾسققصل .إخبار الطالب يف أخبار الؽالب ✍

 .لؾسققصل .دماغ السخاوي ؾكط الؽاوي ✍

 .ٓبـ صقلقن الشامل .الػاخرة يف ذكر مـ لف لحقة يف آخرة الدرر ✍

 

 إ باإلْطإ ؟َت٢ ٜعؿس ايػٝط
  والشفقة ،السخط البًا طـدإكؿا يظػر الشقطان باإلكسان غ»  :♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ، 

(1) «ففـاك يصطاده
. 

 

 بسن١ ايبهٛز
  (رك ٕمتل يف بؽقرهااب)الؾفّؿ : ملسو هيلع هللا ىلصقال. 

(2)
 

 أي إذا حػظَت أول  «يقمؽ مثؾ جؿؾؽ إن أمسؽت أولف تبعؽ آخره»السؾػ:  قال بعض

 .نن  بؼقة الققم يحػظ لؽالققم ف

  أول الققم شبابف وآخر الققم شقخقختف ومـ » :بعض العؾؿاء كالًما لطقًػا يف هذا البابوقال

كر بؼل الققم محػقًضا «شب  طؾك شلٍء شاَب طؾقف  .فنذا شب  اإلكسان يف أول الققم طؾك الذِّ

 وأخذ هبؿ التعب ملخًذا  ،ؾأهنؿ إذا كاكقا يف سػر يف الؾقطـ السؾػ  ♫ذكر ابـ الؼقؿ و

رغبًة يف طدم تػقيت بركة  ،تطؾع الشؿسحتك ع شدة التعب م شديًدا وصؾ قا الػجر ٓ يـامقن

إلك أن تطؾع  ،شاكريـحامديـ  ،مستغػريـ ،هلل  فقبؼقن ذاكريـ ،هذا الققت طؾك أكػسفؿ

                                 
 .1/101مدارج السالؽقـ ( 2)

 (. 2121)حسـ(، ســ الرتمذي، رقؿ )( 1)



 

 

طؾقف. ثؿ يـامقن لؿا ُهؿ طؾقف مـ تعب وكصب بسبب السػر والجفد الذي هؿ ،الشؿس
(1)

 

 

 ضبب ازبؿا٤ ٚايؿسق١ بني اإلخٛإ
  بذكٍب يحِدُثُف أحُدُهؿا(ملسو هيلع هللا ىلصقال  ٓ ُق بقـُفؿا إ  : )وال ذي كػسل بقِدِه ما تقاد  اثـاِن فقُػر 

(2)
 

  تغقر  إذاولفذا قال أحد السؾػ: ، التػريؼ طؼقبة لذلؽ الذكب فقؽقن :♫قال الؿـاوي

 .يستؼقؿ لؽ وده ،فتب إلك اهلل مـ كؾ ذكب ،أحدثتففاطؾؿ أن ذلؽ مـ ذكب  ،صاحبؽ طؾقؽ

 فنكؽ أحدثت ذكبا ،فتب إلك اهلل ،وجدت مـ إخقاكؽ جػاء إذا» :♫الؿزين  وقال، 

.«فاشؽر اهلل تعالك ،فذلؽ لطاطة أحدثتفا ،وإذا وجدت مـفؿ زيادة ود
(3)

 

 

ٌٔ ايبدع   َٔٔ طسا٥ـ ايطًََّـ َع أٖ
ـة ثالُث رجال: ُمرجئ، وحروري، ورافضل، فاختؾػقا ركَب مع أبل بؽر بـ طقاش يف سػق

 .لف: احؽؿ بقــا فؼالقا فقؿا بقـفؿ، فجاءوا إلك أبل بؽر بـ طقاش !

 ؼال: قد طرفتؿ خاليف لؽؿ كؾؽؿ !ف 

 .: طؾك هذا فاحؽؿ بقــاقالقا

حقاتف َفَتَرَكُف يف  ،تزطؿقن أن  إمر لصاحبؽؿ ،مـؽؿ ؾرافضل: ما يف الدكقا ققٌم أجفؾفؼال ل

 ثؿ تبغقن أن تلخذوا لف بعد وفاتف ! ،وَسؾ ؿف لغقره

 وتستحؾقن َسػَؽ دماء الؿسؾؿقـ ! ،لؾحروري: تتقرطقن طـ َقتِؾ الـساء والقلدان وقال

 قال لؾؿرجئ: أكت أحَؿُؼ الثالثة ! ثؿ

.!.وأكت َتزُطُؿ أهنؿا يف الجـة ،َيزُطؿان أك ؽ يف الـار هذان
(4)

 

 

                                 
 .٢٢ريط مـ شرح إدب الؿػرد / ش ( بركـة البؽـقر، لؾشقخ طبد الرزاق البدر2)

 .(3195رقؿ ) والرتهقب( صحقح الرتغقب 1)

  .5/13٦ ( فقــض الؼدير شرح الجامع الصغقر لؾسققصل3)

 .غدادتاريخ باكظر: ( 1)



 
 

  تأ٬َت قسآ١ْٝ
 ونَ ﴿يف ققلف تعالك:  ♫ الرازي قال اإلمام ُ ا َحَخَخيذ ٍذ ثٖ ّمِ َٓ َِٰه ا  ٢٠ َوَف ٍذ ًِ َغۡيٖ ّمِ َوََلۡ

َٔن  ُٓ يف تخصقص التخققر بالػاكفة وآشتفاء بالؾحؿ بالغة؟ قؾت:  هؾ»، [12-10]القاقعة:﴾ يَۡشَخ

، ويف كؾ حرف مـ حروف الؼرآن بالغة وفصاحة، وإن كانٓ  يحقط هب ا ذهـل الؽؾقؾ، وكقػٓ 

وٓ يصؾ إلقفا طؾؿل الؼؾقؾ. والذي يظفر لل فقف أن الؾحؿ والػاكفة إذا حضرا طـد الجائع تؿقؾ 

الشبعان تؿقؾ إلك الػاكفة، والجائع مشتف، والشبعان غقر مشتف؛  دكػسف إلك الؾحؿ، وإذا حضرا طـ

.«تفاء والػاكفة بآختقاروإكؿا هق مختار، إن أراد أكؾ، وإن لؿ يرد لؿ يلكؾ. فخص الؾحؿ بآش
(1)

 

 

١ُٓ ١ُٓ اهل  اهل
سـة، وتعؾؿ 21وكان طؿره  ،تعؾؿ لغة القفقد يف كصػ شفر ◙ زيد بـ ثابت ●

 .يقًما، وتعؾؿ الحبشقة والرومقة والؼبطقة2٢الػارسقة يف 
(2) 

 !طاما 23التصـقػ وطؿره  ♫بدأ الحافظ ابـ الجقزي ● 
 ،طاما 29وهق ابـ  «داود بلأســ »شرح يف  ♫الحافظ ولل الديـ العراقل  شرع●

صار بف فرحا وقرضف ووصػف بلكف شرح ٓ كظقر  ♫ بـاسلٕولؿا صالعف شقخف الربهان ا

.♫كذلؽ فرح بف جدا شقخف ابـ الؿؾؼـ و ،لف
(3) 

 ! ٧00وزادت مملػاتف طؾك  ،طاما 2٦وطؿره  واإلمام السققصل شرع يف التللقػ● 

 2٧ون حؼؼ متـ أبل شجاع يف الػؼف الشافعل وطؿره العالؿ الؿصري طبد السالم هار● 

 !.سـة فاطتؿدت كسختف مؼررا لألزهر
ما تحت قبّة الػؾؽ أطؾؿ بؿذهب اإلمام أحؿد مـ »ابـ مػؾح قال طـف ابـ الؼقؿ: اإلمام ● 

 .كحق العشريـ فؼط ! فاطؿره حقـ كان، و«ابـ مػؾح

إذا ُقرئ طؾقف صحقُح البخارِي  وكان» :(هـ590ت)طـ اإلمام الضرير الشاصبل  قال ابـ َخؾِّؽان● 

                                 
 .19/253 «مػاتقح الغقب »تػسقر الرازي ( 2)

 البداية والـفاية.اكظر: ( 1)

وصؾ فقف إلك سجقد السفق، وأصال فقف الـػس، ولؿ  «التقسط الؿحؿقد يف شرح ســ أبل داود  »اسؿ الشرح ( 3)

 يؽؿؾف، وكققش يف رسائؾ طؾؿقة يف جامعة الؿؾؽ خالد. 



 

 

ـ حػظف، وُيؿؾل الـؽَت طؾك الؿقاضع الؿحتاِج إلقفا ومسؾؿ ح الـسُخ م .«والؿقصل ُتصح 
(1)

 

   

 ا٭ضٛداسبذس سسص عذٝب ع٢ً تكبٌٝ 
  مـ زحام الـاس، وأتك قرب إسقد أن رجال مـ أهؾ العراق لؿ يصؾ إلك الحجر يروى

ـار طؾك الـاس، فؼعدوا يؾتؼطقهنا، وأسرع إلك الحجر فؼّبؾف حال الحجر فـثر ألػ دي

.اشتغالفؿ بالتؼاط الذهب
(2)

 

 ـ جؿاطة  قال .«صاف جدي بالبقت سباحة؛ وكؾؿا حاذى الحجر غطس لتؼبقؾف !» :♫اب
(3)

 

 

 ا٫غتػاٍ بايعًِ زغِ ايعسٚف ايصعب١
لبصرة إلك الديار مـ ا ♫هـ( تقجف شقخ الؼّراء محؿد بـ الجزري ٢11طام ) يف

وكان معف تؾؿقذه معقـ الديـ بـ  ،وفِل صريؼف كزل مديـة ُطـقزة ،الؿؼدسة رغبة يف الحج

ما  كؾ فوأخذوا مـ ه،تقـ أخذه قطاع الطريؼ لقال وسؾبقولؿا خرج مـفا مسافة مرحؾ ،اهلل طبد

وجؿع مآ  فرجع إلك ُطـقزة لرتققع حالف، ،طـاية اهلل بف ،لقٓ ،وكادوا أن يؼتؾقه ،بقده

ويف هذه الظروف كظؿ قصقدتف الؿعروفة  ،بؿساطدة إخقار لقؽؿؾ مسقرتف إلك الحج

 أي قراءة أبل جعػر ويعؼقب وخؾػ.. «الدرة الؿضقة يف الؼراءات الثالث الؿرضقة»ــبـ

 بث شجقكف وخّؾد تؾؽ القاقعة يف خاتؿة الؼصقدة فؼال: وقد

 هة احمجممسػػػػ مجعػػػػٌحجس رٌ كػػػػو نحمطػػػػـ الػػػػٌحجس 
 

 

 حمجحمتي فحمجممسػػػػ  فػػػػالكيمطػػػػـ أخمشػػػػ
 

 غحمسًػػػػػػ أكىحضػػػػػػف نحمتػػػػػػحجس نحمطممجتهػػػػػػ
 

 

 كيمطحمطػػػو اححصػػػمجتخؿ الػػػؿ كاؼ كلٌػػػه ال
 

ـ ك كرم الػػ  ػمحشػػحجس ت يمطػػ  الٌػػ الحمجػػحمسا
 

 

ـ الممصػػحمسًه الميجشػػمخضفى أححصػػحمسؼ المػػنػػػ  مق
 

 كىحضػػػػػويني األيمطػػػػػحمسا  للٌػػػػػ  غفلػػػػػ
 

 

 فمػػػػ حمسلػػػػوا ححصػػػػٌ كلػػػػحجست أليػػػػمجتن
 

 فػػػػػػ رلني اللمخضػػػػػػه الجحسفػػػػػػي كر ي
 

 

 يمطنٌػػػػحمسة حمجمجتػػػػى جمتػػػػ ي مػػػػ  كفػػػػن
 

                                 
 .٢مؼدمة شرح الشاصبقة، ص: ( 2)
 .1/19رياض إففام  (1)
  .2/202 ( هداية السالؽ3)



 
 

 حمجملػػػػػػي ك ًيجشػػػػػػلي لمخضٌػػػػػػ  منػػػػػػ
 

 

 فٌػػػػػ ر  لخنػػػػػي مػػػػػحمسا م كممسػػػػػهن
 

 حمتمػػػممط الممصػػػم  كاغفػػػحمس  نونػػػ كمػػػ ٌ 
 

 

 يمطلػػػى ىمحٌػػػحمس األنػػػـ كمػػػ  ػػػن كمحشػػػٌ  
 

 

 (٫ إي٘ إ٫ اهلل)ضٓس 
 مة مـصقر البفقيت  قال أن حروففا كؾفا جقفقة، » «ٓ إلف إٓ اهلل» ومـ خقاص :♫العال 

ٓ  - وهق الؼؾب -ا اإلخالص، فقليت هبا مـ خالص جقفف الؿراد هب ٕن؛ لقس فقفا حرف شػقي

.«حروففا مفؿؾة؛ دالة طؾك التجرد مـ كؾ معبقد سقى اهلل تعالك وكؾ، مـ الشػتقـ
(1)

 

 

 أَا١ْ ْكٌ ايعًِ
: كتاب حقث قال ما كؼؾف الؿزين يف أول مختصره أماكة كؼؾ العؾؿ ا ُذكر يفم قبما طج

ََ  ﴿ تعالك قال الشافعل: قال اهلل الطفارة، ٌِ َُزنۡلَا 
َ
آءّٗ  َوأ ٌَ آءِ  ٍَ ٔرّٗ  ٱلصذ ُٓ  قال [1٢]الػرقان: ﴾ا َغ

لقعؾؿ الـاس أن الؿػتتح هبذه أية هق  ؛«..قال اهلل تعالك قال الشافعل:»العؾؿاء: إكؿا قال: 

 .!الشافعل ٓ هق

 

 ٚايسٚح ايكًبيٓر٠ 
  يرقص فقفا صربا، ولقس يف  إّكف لتؿّر طؾك الؼؾب أوقات»: ♫ابـ تقؿقة  اإلماميؼقل

 .«الدكقا كعقؿ يشبف كعقؿ أخرة إٓ كعقؿ اإليؿان والؿعرفة
(2)

 

 أكعؿ لقس لؾؼؾب والروح ألذ وٓ أصقب وٓ أحؾك وٓ » :♫ابـ الؼقؿ  ويؼقل تؾؿقذه

والشقق إلك لؼائف  ،وإكس بؼربف ،طؾقف وطبادتف وحده، وقرة العقـ بف واإلقبال ،مـ محبة اهلل

.«وإن مثؼال ذرة مـ هذه الؾذة ٓ يعدل بلمثال الجبال مـ لذات الدكقا، فورؤيت
(3)

 

                                 
 .2/11٦ مـتفك اإلرادات شرح( 2)

 .1٢/32الػتاوى  مجؿقع( 1)

 .2٧٢:ص ،( روضة الؿحبقـ3)



 

 

 

 (1)ا٫ضتد٫ٍ  يطا٥ـَٔ 
ًۡ  ﴿جقاز بقع الؿعاصاة بؼقلف تعالك:  استدٓل ▪ ُٓ ُُفَص

َ
ٌِِنَِي أ ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ىَٰ  َ ٱۡشََتَ إِنذ ٱَّللذ

 ۡۚ ِذَث ًُ ٱۡۡلَ ُٓ َ نذ ل
َ
ً ةِأ ُٓ َ َٰل َن ٌۡ َ

 .[222التقبة:] ﴾َوأ

ا يَۢنتَِِغ لِيرذِنَٰمۡح ﴿ الؼرصبل بلن القلد يعتؼ طؾك والده والعؽس بؼقلف تعالك: استدٓل: ومـفا ▪ ٌَ َو
ا  ن َحخذِخَذ َوََلً

َ
ٓ ءَاِِت ٱلرذِنَٰمۡح َختۡدّٗ  ٩٢أ ۡرِض إَِلذ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصذ  .[93-91]مريؿ: ﴾اإِن ُُكُّ 

 درهؿا بؼقلف تعالك: ٦1 ـــب يؽقن يد السارق أن قطع طؾك ♫ الؾقث لاستدٓ :ومـفا ▪

ََ َنرَِيةٖ ﴿ اِغ َٔ ُ ِِف َم ًُ ٱَّللذ ُك قال: فعددت هذه الؿقاصـ فؽاكت  ،[15]التقبة:﴾ ىََلۡد ََُُصَ

.اثـقـ وسبعقـ مقصـا
(1)

 

أيـ تجد يف الؼرآن أن الحبقب ٓ  :الػؼفاء لبعض الصقفقة شققخ بعض: قال كثقر ابـ قال ▪

ْ ﴿ فتال الصقيف هذه أية:، يرد طؾقف ؿفؾيعذب حبقبف؟  ُؤا ةَۡنَٰٓ
َ
َُ خ ُٔد َوٱنلذَصََٰرىَٰ ََنۡ ُٓ  َوكَاىَِج ٱۡۡلَ

  ً ةُُسً ةُِذُُٔبُِس ًَ ُحَفّذِ ِ ۚۥۡ كُۡو فَي ُؤهُ َٰٓ ِخبذ
َ
ِ َوأ الذي قالف حسـ. وهذا [2٢]الؿائدة:﴾ٱَّللذ

(2)
 

ٌَ ﴿ققلف تعالك: استـبط بعض العؾؿاء مـ ▪ ۡٔ ِذثِ يَ ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَ
َ
ۡصَخَلّرّٗ  هٍِذ َخۡي  أ َُ ا ٌُّ ۡخَص

َ
َوأ

لِيّلّٗ   تعالك: ؼقلف؛ لأن حساب أهؾ الجـة يسقر، وأكف يـتفل يف كصػ هنار [11]الػرقان:﴾ٌَ

لِيّلّٗ ﴿ .أي: مؽان ققؾقلة، وهل آسرتاحة يف كصػ الـفار ﴾ٌَ
(3)

 

ـد ذكر الزرقاين يف شرح الؿقّصل أكف ٓ ُيزاد طؾك ثالث ضربات أو قرصات لؾصبقان ط ▪

 .ثالث مرات يف التعؾقؿ ملسو هيلع هللا ىلصغّط الـبل  ♠ٕن جربيؾ  ؛التدريس

 

 يًشاد١ قسا٠٤ ايؿاذب١
يػعؾف جؿاهقر طقام الؿسؾؿقـ مـ قراءة الػاتحة يف مختؾػ  استحسـ بعض العؾؿاء ما

 هـ( 909 تالحـبؾل) جؿال الديـ يقسػ بـ طبد الفادي اإلمام ألػفؼد ، الؿـاسبات

                                 
 اكظر: الحاوي يف فؼف الشافعل.( 2)
 .3/٧9 ( تػسقر ابـ كثقر1)
 .111:ص ،( لقّدبروا آياتف3)



 
 

بؿا رواه طـ ططاء بـ أبل  فاافتتح «بالػاتحة طؾك كجاح إمقرآستعاكة »رسالة بعـقان 

كؼؾ و (،إذا أردَت حاجة، فاقرأ بػاتحة الؽتاب حتك تختؿفا ُتؼَضك إن شاء اهلل)رباح أكف قال: 

 ثؿ، طـ شقخف أبل الػرج بـ الحب ال الحـبؾل أكف كان يستعؿؾ الػاتحة يف إكجاح الحقائج

فؼؾ  حاجة مـ الحقائج تعرض لل  ،إمقر هبا أمرا طظقؿا وقد شاهدُت أكا مـ كجاح»قال: 

وكؿ مـ حاجة  ،فلقرؤها طؾقفا؛ إٓ ُقِضقت وَكَجح أمُرها ،مـ الحقائج الدكققية وإخروية

ت صُرقفا رت واستد   مافؼرأهتا لـجاحفا؛ فُؼِضقت وطادت أتؿ  ،وحال دوهنا الؿقاكع ،تعس 

اهلل باإلكثار مـفا طؾك أمقرك وحقائجؽ فعؾقؽ رحؿؽ  ،سقرة طظقؿة وهل....كاكت

 .«وتلمؾ ذلؽ تجد مـف ما يظفر لؽ ،وكؾ ما طرض لؽ،وأدوائؽ ومفؿاتؽ

 

 َٔ صٛز ا٭ض١ً٦ اييت ٫ تٓؿع

سلل مالؽا رجؾ طراقل طـ رجؾ وصئ دجاجة مقتة فخرجت مـفا بقضة، فلفؼست البقضة  ●

 طـده طـ فرخ: أيلكؾف؟

.ا ٓ يؽقنفؼال مالؽ: سؾ طؿا يؽقن، ودع م
(1) 

دخؾ رجؾ فؼقف مـ أهؾ مصر طؾك الؿلمقن فؼال لف: ما تؼقل يف رجؾ اشرتى شاة  ●

 طؾك البائع. :طؾك مـ الدية ؟ قال ،فضرصت فخرجت مـ استفا بعرة فػؼلت طقـ رجؾ

.؛ ٕكف لؿ يبقـ ذلؽولؿ يربأ مـ العفدة ،كف باع شاة يف استفا مـجـقؼ: ٕقال : ولؿ ؟قال
(2)

 

 

 سدٜح 111أنجس َٔ ٛأى يف ايطِّ

 قاِك زيادة طؾك مائة حديث، فقاطجبًا لسـٍة تليت » :♫الصـعاين اإلمام  قال قد ُذكر يف السِّ

.«! بؾ كثقر مـ الػؼفاء، وهذه خقبة طظقؿةفقفا إحاديث الؽثقرة ثؿ يفؿؾفا كثقر مـ الـاس
(3)

 

 

                                 
 .331:ص ،كتاب الؿقافؼات (2)
 .23٦عؾؿاء والؿتعالؿقـ، ص: صرائػ وكقادر ال( 1)
 .2/3٢سبؾ السالم ( 3)



 

 

 أٜٗا ايعًُا٤ دعٖٛا
هـ فشاهد الخراب ٧2٦بؿديـة الري طام  «جؿ البؾدانمع»ياققت الحؿقي مملػ كتاب  مرّ  

لؿ يؽـ ذلؽ الخراب بسبب الحرب مع التتار وٓ الصؾقبققـ وٓ بسبب والذي وقع هبا، 

وقعت العصبقة » :يؼقل الؽقارث الطبقعقة، إذن ما سبب ذلؽ الخراب ؟ لـستؿع إلك ياققت

وكان  ،يف جؿقعفا لؾشافعقةوكان الظػر  ،وكشبت الحرب بقـفؿ ،بقـ الحـػقة والشافعقة

الحـػقة يجقئقن بالسالح الشاكل إلك البؾد ويساطدون أهؾ كحؾتفؿ فؿا أغـك طـفؿ ذلؽ 

 .«شقئا حتك أفـقهؿ الشافعقة

بقـ  فؼد فشا يف كقاحقفا الخراب؛ لؽثرة الػتـ والتعصب»قال: مديـة أصػفان ويف حديثف طـ 

ؾؿا ضفرت صائػة هنبت محؾة إخرى الشافعقة والحـػقة والحروب الؿتصؾة بقـفؿا فؽ

 .«وأحرقتفا وخربتفا
(1)

 

 

 ايطشو بايطٓد!
ِحؽ بؿجؿقطة هاءات )هفففف(   !  وسائؾ التقاصؾ الحديثة يفُمْخَتَرًطا لقس َوْصُػ الض 

فػل كتاب الزهد ٕحؿد ابـ حـبؾ
(2)

حدثـا  ،حدثـا طػان بـ مسؾؿ ،حدثـل أبل :طبد اهلل قال 

 إن  غزوان ٓ يضحؽ ! :ققؾ ٕبل مقسك :قال ◙ طـ أكس ،ابتحؿاد بـ سؾؿة طـ ث

 لَِؿ ٓ تضحؽ ؟  :يا غزوان :فؼال :قال

 وما أصـع هبذا ؟ ،: َهْف َهفْ فؼال

 

ٓٓٞ ع٢ً ا٭١ُ٥  ايتذ
وتؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصطؿـ يرددون مؼقلة: أققل لؽ قال الرسقل   يؼقل العالمة فضؾ حسـ طباس

 .! قال الشافعل ومالؽ وأحؿد وأبق حـقػة

، ولؽـف يف حؼقؼتف لفقب وحريؼ، ومذهب يف التجـل اوهذا، وإن كان يف ضاهر إمر بريؼ» 

طريؼ، ضاهره ففؿ، وباصـف وهؿ، وهق وإن أراد صاحبف أن يسد طؾقؽ الؿـافذ، لؽـف يف 

                                 
 .2/1٦3البؾدان  معجؿ( 2)

 (.2250رقؿ ) ،2102:( ص1)



 
 

.«حؼقؼتف طؾقف كثقر مـ الؿآخذ
(1)             

 

 مثس٠ ايعًِ ايعٌُ
 العؾؿ واطؿؾقا بف، وٓ تتعؾؿقه لتجؿؾقا بف؛ فنكف  اتعؾؿق» قال: ◙ ُأبل بـ كعب طـ

.«يقشؽ إن صال بؽؿ زمان أن ُيتجؿؾ بالعؾؿ كؿا يتجؿؾ الرجؾ بثقبف
(2)

 

 فلحِدْث هلل طبادة وٓ  إذا أحدَث اهلل لؽ طؾًؿا» :قال التابعل أبق قالبة ٕيقب السختقاين

.«تؽقكـ إكؿا هّؿؽ أن تحدث بف الـاس
(3)

 

 لقس العؾؿ ما حػظ! العؾؿ ما كػع» :♫افعل قال اإلمام الش».
(4)

 

  الؿسؽقـ كؾ الؿسؽقـ مـ ضاع طؿره يف طؾؿ لؿ يعؿؾ بف، » :♫قال ابـ الجقزي

.«فػاتتف لذات الدكقا وخقرات أخرة، فَؼِدَم ُمػؾًِسا، مع ققة الُحجة طؾقف
(5)

 

            
 اإلَاّ ايٟٓٛٚ ٚاملٛاقـ اشبايد٠

 ُيقاجف الؿؾقَك والظؾؿَة باإلكؽار طؾقفؿ،  وكان» ل طـ اإلمام الـقوي:قال الحافظ الذهب

ففؿ باهلل تعالك  .«ويؽتب إلقفؿ، وُيخقِّ
(6)

 

 بجقاز أن يجؿع مـ الـاس أمقآ تشبف الضرائب  ىصؾب الظاهر بقربس مـ الػؼفاء فتق

ػؼفاء بجقازه كل يستعقـ هبا طؾل مجاهبة التتار بتجفقز جقش الؿسؾؿقـ مـ طتاد فؽتب لف ال

فطؾب بقربس الـقوي  ،ن لؿ يػتؽ الـقوي فؾـ يؼتـع الـاسإ: بؼل اإلمام الـقوي فؼالقذلؽ 

ٓ يحّؾ ذلؽ يا  :الـقوي ؼال، فاكتب خطؽ مع الػؼفاء :لؾـقوي السؾطان فؼالوأحضر إلقف 

                                 
 . 5٦فؼفـا بقـ التسؾط والتقسط، ص: ( 2)
 .559 :ص ،( جامع بقان العؾؿ وفضؾف1)

 .1/٧٧ والتاريخ ( الؿعرفة3)
 .9/213إولقاء ٕبل كعقؿ  حؾقة( 1)
 .23٢، ص: ( صقد الخاصر5)

 .1/2٦٧ الحػاظ تذكرة( ٧)



 

 

 وكحـ كريد أن كؼاتؾ أطداء اهلل أتؿـعـل مـ ذلؽ!؟ ؟ : كقػقال، ضاهر

ـّ اهلل طؾقؽ بالعتؼ مـ  ،اهلل طؾقؽ ةكعؿر اسؿع تذكّ  :قال لؼد كـت طبدا مؿؾقكا لألمقر بـدقار وم

وكؾ مؿؾقك لف  ،لؽ ألػ مؿؾقك بؾغـل أنّ  وقد، مؾؽؽ البالد ؿّ ثَ  ولقس لؽ مال ومـ ،الرّق 

 «وطاء أي»حقاصة مـ ذهب ولديؽ مائتا وصقػة مـ الجقاري الحسان لؽؾ واحدة مـفا حؼ 

الحؾل والجقاهر التل طؾل مؿالقؽؽ وجقاريؽ وجفز هبا جققش مـ الجقاهر فبع الذهب و

فغصب الظاهر  رائب،فتقـاك بجقاز أن تلخذ مـ الـاس ضأثؿ إن احتجت بعد ذلؽ  ،الؿسؾؿقـ

: اقطعقا طـف كػؼتف قال ،مـ كالمف وقال: جردوا هذا مـ مـاصبف، قالقا لقس لديف مـصب طـدك

الـقوي: السؿع  فؼال ،ج مـ بؾديت فال تجاورين فقفااخر نلف: إذ فؼال ،ةقالقا: لقس لديف كػؼ

 بؾدتف كقى.  إلكوالطاطة، فخرج مـ دمشؼ وذهب 

 إلكن هذا مـ كبار طؾؿائـا وصؾحائـا ومؿـ يؼتدي بف فلطده إ :الػؼفاء لؾظاهر بقربس فؼال

فلمر برجقطف فامتـع الـقوي طـ العقدة إلل دمشؼ وقال: ٓ أدخؾفا والظاهر فقفا  ،دمشؼ

إلقفا بعدما أبّر قسؿف.الـقوي ات الظاهر بعد شفر وطاد فؿ
(1)

 

 

 اضتد٫٫ت خاط١٦
 لسؿ أخاهذا  :ؼالف سؿ؟ذا آهببـؽ افسئؾ لؿاذا سؿقت  (كؽتؾ)سؿك رجؾ ولده  ▪

َخاَُا  ﴿ ؛ لؼقلف تعالك:♠ يقسػ
َ
ٓ أ َِا َف ٌَ رِۡشۡو 

َ
ِذا ٱۡىَهۡيُو فَأ ٌِ َِِؿ  ٌُ ةَاَُا 

َ
د ْ َيَٰٓ ٔا ُ كَال

.![٧3]يقسػ: ﴾َُۡسَخۡو 
(2)

 

ِي ﴿ يف الؼرآن الؽريؿ بؼقلف تعالك: «الشطة» طؾك ذكر الػؾػؾ الحار أحدهؿ استدل ▪ ٱَّلذ
ا  ۡخََضِ َُارّٗ

َ
َجرِ ٱۡۡل ََ ٱلشذ ِ ٌّ  .! [٢0]يس: ﴾َجَفَو ىَُسً 

 ققؾ ٕحد الؼراء لَِؿ تلخذون ثؿـا كثقرا طؾك قراءة الؼراءة فؼال: ّٕن اهلل تعالك يؼقل: ▪

                                 
 .٢3 - 1/٢2لؿحؿد بـ الؼاسؿ الـقيري  اإللؿام( 2)

 .٦/19٦الؿؿتع  الشرح( 1)



 
 

﴿ َ واْ أَِبَوََل ت ِّٗ ۡشََتُ ٍَ  .! [12]البؼرة: ﴾ ا كَيِيّلّٗ تََٰيََِّٰت َث

 

 ػسٜع١ ع٢ً ايايتكًٌٝ َٔ غإٔ ايعًُا٤ دٓا١ٜ 
 والتؼؾقؾ مـ شلن العؾؿاء الراسخقـ يف العؾؿ الؿعروفقـ »: ♫ابـ طثقؿقـ  قال

طؾك ما يحؿؾقكف  بؾ طؾك همٓء العؾؿاء بلشخاصفؿ، لقس باإليؿان والعؾؿ الراسخ جـاية،

يف الؿجتؿع  ؿتفؿقالؿعؾقم أكف إذا قؾت هقبة العؾؿاء وقؾت ق ومـ مـ شريعة اهلل تعالك،

يف  ويؽقن تضقع الشريعة التل يحؿؾقهنا أو بعضفا، وحقـئذٍ  فسقف يؼؾ بالتبع إخذ طـفؿ،

 .«هذا جـاية طظقؿة طؾك اإلسالم وطؾك الؿسؾؿقـ أيضًا
(1)

 

 

 شٚد١ َٔ ذٖب
 طـف: ♫م( 2995 -2932ـ زوجة إديب كجقب الؽقالين )إديبة كريؿة شاهق قالت

 ،يؽتب وٓ يراجع فؽـت أققم بالؿراجعة وراءه وأكتب ما يسطره طؾك ألة الؽاتبة كان

 حتكوأفعؾ ما أستطقع ٕوّفر لف الجق الؿـاسب لؾؽتابة، فال صقت يعؾق وٓ ضقضاء حقلف، 

ك وقتف كـت آخذ حذاءه وأشرتي لف مثؾف طؾ وحرصًاالحالق كـت أستدطقف لقحؾؼ لف يف البقت، 

كـت أققد لف السقارة بـػسل يف دبل، ويراين الدكتقر  كؿا ،وكذلؽ بدلف وقؿصاكف ومالبسف

إيف ده يا »الشفقر، فقتعجب ويؼقل لـجقب  «العؾؿ واإليؿان»مصطػك محؿقد صاحب بركامج 

 الرصقػ! فقرد طؾقف: حاولت يا دكتقر مصطػك فشرد ذهـل وصؾعت طؾك  «كجقب؟!

ن يقمقًّا أجـدتف ومتطؾبات أطؿالف فضال طـ هتقئة  وكـت أطترب كػسل سؽرتقرتف الخاصة أدوِّ

 البقت لضققفف وزواره، 

أققل لف: إذا أردت أن تعزم أحدًا طؾك الغداء يؽػقـل أن تتصؾ بل قبؾ الغداء  وكـت

ل بعد أن يـصرفقا: ما لذ وصاب مـ الطعام، فقؼقل ل نبساطتقـ، فقػعؾ ويليت وضققفف فقجدو

                                 
 .111، ص:( كتاب العؾؿ2)



 

 

ا اسؿ طؾك مسؿك! أكت حؼًّ
(1)

 

  

 يًصٚز ! َاٍ ايصٚد١ غؿا٤
بنذن اهلل  ُشػلأصعؿت الزوجة زوجفا الؿريض مـ مالفا  إذاأكف  مرويات السؾػ الصالح مـ

ْ ٱىجَِّصآَء ﴿ طـد ققل اهلل تعالك يف مفر الـساء: السققصل يف تػسقره ذلؽ ذكر ،تعالك ٔا وََءاحُ
 ِٓ َٰخِ ۚۡ َصُدَق ءٖ  َذ َِنۡيَثّٗ ـََ ََشۡ  ًۡ ُّ َجۡفصّٗ  فَإِن ِغۡۡبَ ىَُس ِۡ ِ ٔهُ ٌّ ِِٓي ا فَُُكُ رِٓي ٔ ّٗ َْ ٌذ  [1]الـساء:﴾ا ٔ ّٗ ا 

(2)
 

 و 
 
قال: إذا مرض أحُدكؿ فؾقسلْل امرأَتف أن تعطَقف ثالثَة دراهؿ أكف  ◙ُروي طـ طؾل

ذلؽ، فقجتؿع لف هـقئًا  أو كحقها، فؾقشرتِ هبا طسالً، ولقلخذ شقئًا مـ ماء السؿاء، فقشرب

َُۢ ﴿ :تعالك وققلـف، أكػة يةٔيتلول ققل الؾـف تعالك يف ا وهـق مريئًا وشػاء مباركًا. ٌِ ََيُۡرُج 
ا  َٓ ِ اب  ُبُػُٔ ۥ ذِيِّ ِشفَ  ََشَ ُّ ُ َُٰ ۡىَن

َ
َۡخيٌِف خ ِذاِسِۚ  آء  ُّمُّ ََ ﴿وققلـف تعالك:  [٧9]الـحؾ:﴾ىِّي ٌِ نۡلَا  َوَُزذ

َبَٰ  ٌُّ آءّٗ  ٌَ آءِ  ٍَ  .[9]ق:﴾َرٗكّٗ ٱلصذ

 ءالَؿِري ءأصعؿقـا مـ ذلؽ الفـل :ذكروا أن طؾؼؿة أحد كبار التابعقـ كان يؼقل ٓمرأتفو .

 .ولكٕا يةٔوهق يتلول ققلف تعالك يف ا ،أْي: مـ مالفا

 

 س١ًٝ عذٝب١ يف ؾتح َد١ٜٓ 
حقـ وصؾ و ،كاكت مديـة آمد يف أقصك الشؿال الشرقل مـ بالد الشام شديدة التحصقـ

فلمر الجقش بلن  ،أخذ يػؽر كقػ يػتحفا ◙ قش الؿسؾؿقـ بؼقادة مالؽ إشرتج

وضـقا أن  فؿيؽربوا معا تؽبقرة واحدة بلطؾك صقت! فخاف أهؾ آمد وتزلزلت أقدام

الؿسؾؿقـ يبؾغقن طشرة آٓف، وأهنؿ ٓ قبؾ لفؿ بحرهبؿ، فلرسؾقا شخصًا إلك إشرت 

 .قاب ودخؾفا الؿسؾؿقن إب فلجاهبؿ إشرت إلك الصؾح، وفتحقا
(3)

 

                                 
 كجقب الؽقالين رائد إدب اإلسالمل الحاضر.ة ( مـ مؼالة يف ذكرى وفا2)

 .2/153وابـ كثقر يف تػسقره  ،1/131( الدر الؿـثقر 1)
 .طثؿأ ابـفتقح اكظر: ( 3)



 
 

 

 يف َساعا٠ املصًش١ ؾت٣ٛ ْادز٠
 بـ حجر العسؼالين يف الدرر الؽامـة: لؿا أسؾؿ غازان بـ أركقن سؾطان التتارا اإلمام قال 

ققؾ لف إن ديـ اإلسالم يحرم كؽاح كساء أباء، وقد كان استضاف كساء أبقف إلك كسائف وكان 

أن يرتد طـ اإلسالم، فؼال لف بعض خقاصف: إن  ففؿّ ، كساء أبقفأحبفـ إلقف خاتقن وهل أكرب 

كان كافرا، ولؿ تؽـ خاتقن معف يف طؼد صحقح، إكؿا كان مسافحا هبا، فاطؼد أكت  اكأب

واستحسـ ذلؽ مـ الذي أفتاه  ،ولقٓ ذلؽ ٓرتد طـ اإلسالم ،طؾقفا، فنهنا تحؾ لؽ، فػعؾ

 بف لفذه الؿصؾحة.

 يف البدر الطالع طؾك ذلؽ قائال: بؾ هق حسـ ولق كان تحتف ألػ  الشقكاين اإلمام وطؾؼ

فنن مثؾ هذا السؾطان الؿتقلل طؾك أكثر بالد اإلسالم يف إسالمف مـ  ،امرأة طؾك سػاح

الؿصؾحة ما يسقغ ما هق أكرب مـ ذلؽ حقث يمدي التحريج طؾقف، والؿشل معف طؾك أمر 

 .ذلؽ الؿػتل! الحؼ إلك ردتف. فرحؿ اهلل

 

 ازبًٝظ ايجكٌٝ
 :ِذا ﴿ كان إطؿش واسؿف سؾقؿان بـ مفران إذا رأى ثؼقالً قال َِا ٱۡزِشۡف َخ بذ رذ

ُِٔنَ  ٌِ   .[21]الدخان:﴾  ٱۡىَفَذاَب إُِذا ُمۡؤ

 ؼال: مـ كظري إلك الثؼالءف ققؾ لف: لَِؿ َطِؿَشت طقـؽ؟و. 

 تؽػقؽ. وكان يؼقل: إذا كان طـ يسارك ثؼقؾ يف الصالة فتسؾقؿة واحدة
(1)

 

 

 أ١ُٖٝ عًّٛ ايب٬غ١
 :والؾغقي ولق  ،إن الـحقي ولق كان أكحك مـ سقبقيف قال الزمخشري يف مؼدمة تػسقره

والؼصصل ولق كان مـ  ،والقاطظ ولق كان مـ الحسـ البصري أوطظ ،طؾؽ الؾغات بؾحققف

                                 
 إتحاف الـبالء بلخبار الثؼالء لؾسققصل.اكظر: ( 2)



 

 

ؾك دراستفؿا لؿ يستطع أن يػسر كتاب اهلل إٓ إذا درس طؾؿقـ وطؽػ ط، ابـ الؼرية أحػظ

 .«طؾؿ البقان وطؾؿ الؿعاين» أزمـة وفتش طـفؿا أمؽـة هؿا:
(1)

 

 

 ايػعس َع ملسو هيلع هللا ىلص ايٓيب ٌتؿاُع
 مائة حتك يبؾغ  -ولؿ يؽـ مسؾًؿا - الصؾت بـ يستؿع ويستزيد مـ شعر أمقة ملسو هيلع هللا ىلص كان

 .مسؾؿ بقت، كؿا يف صحقح

  أو  ،«اسهقف يا خـ»فقعجبف شعرها، ويؼقل:  ،الخـساء يستـشد ♥ كانكؿا

 .يف آستقعاب كؿا ذكر ابـ طبد الرب ،بقده ئيقم

 الذي كان يقضع لف مـرب يف الؿسجد وابـ  ◙ حسانشعر  كذلؽ يعجبف ملسو هيلع هللا ىلصكان و

  .فا ويميدهؿا كؿا يف الرتمذي وغقرهذلؽ فقؿدحك◙رواحة 

 

ٓٓطا٤ !ؾَش ضتٗصأ بايٓطٛاىا  ٌُ َجٌ اي
 صؾقا إلك دمشؼ مـ أهؾ بُصرى، أن طـدهؿ قرية مـ جؿاطة يقثؼ هبؿ و بؾغـا ابـ خؾؽان: قال

كان هبا رجؾ مـ العربان فقف استفزاء زائد وجفؾ، فجرى يقما ذكر  «دير أبل سالمة» يؼال لفا

فلخذ سقاكا وتركف يف دبره، ، فقف مـ الػضقؾة، فؼال: واهلل ما أستاك إٓ مـ الؿخرج الّسقاك وما

ر وهق يشؽق مـ ألؿ البطـ والؿخرج، ثؿ أصابف مثؾ فآلؿف تؾؽ الّؾقؾة، ثؿ مضك طؾقف تسعة أشف

صؾؼ الحامؾ، فقضع حققاكا طؾك هقئة الجرذون، ورأسف مثؾ رأس الّسؿؽة، ولف أربعة أكقاب 

وضعف صاح ذلؽ لؿــــّا بارزة، وذكب صقيؾ، مثؾ شرب، وأربع أصابع، ولف دبر مثؾ دبر إركب، و

فشّجت رأسف فؿات، وطاش ذلؽ الّرجؾ بعده الحققان ثالث صقحات، فؼامت ابـة ذلؽ الّرجؾ 

يقمقـ ومات، وهق يؼقل: هذا الحققان قتؾـل، وقّطع أمعائل، وشاهد ذلؽ الحققان جؿاطة مـ 

أهؾ تؾؽ الـّاحقة وخطقب الؿؽان.
(2)

  
تقاترت بف إخبار، وثبتت  :وقال «بستان العارفقـ»يف  ♫اإلمام الـقوي وذكرها أيضا 

                                 
 .2/2٧الؽشاف ( 2)

 (.٧٧5، أخبار سـة )5/32٦شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب ( 1)



 
 

. طـد الؼضاة
(1)

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصعٔ َدس٘ ؾشٍٛ ايػعسا٤ ساض إع
  لؿ يتعاط فحقل الشعراء الؿتؼدمقـ كلبل تؿام والبحرتي » :♫ الزركشلاإلمام قال

 مرتبتف، دون الؿعاين فنن وكان مدحف طـدهؿ مـ أصعب ما يحاولقكف ملسو هيلع هللا ىلص وابـ الرومل مدحف

.«طؾك البؾقغ مجال الـظؿ فقضقؼ تؼصقر، حؼف يف غؾق   وكؾ وصػف، دون وإوصاف
(2)

 

 

 سهِ تكبٌٝ املصشـ
 جؿفقرة، وطؾقف ؿحبالحرتام وٓتعظقؿ واالالؿصحػ لؿـ كان قصده بذلؽ  تؼبقؾيجقز 

 .مـ الحـػقة والشافعقة والحـابؾة الػؼفاء مـ أئؿة السؾػ

 رويـا يف مسـد الدارمل بنسـاد صحقح طـ أبل مؾقؽة: أن طؽرمة بـ أبل  «التبقان»الـقوي يف  قال

 الؿصحػ طؾك وجفف ويؼقل: كتاب ربل كتاب ربل...كان يضع  ◙ جفؾ

واستدل السبؽل طؾك جقاز تؼبقؾ الؿصحػ بالؼقاس طؾك » :♫بـ حجر الفقتؿل اقال 

.«ويد العالؿ والصالح والقالد؛ إذ مـ الؿعؾقم أكف أفضؾ مـفؿ ،تؼبقؾ الحجر إسقد
(3)

 

 

 عٓدَا جيتُع ازبٌٗ ٚايتعصب
 كان شقخـا أبق بؽر الػفري الطرصقشل يرفع يديف طـد  :ؽلاإلمام ابـ العربل الؿال قال

طـدي  فحضر، الركقع وطـد رفع الرأس مـف، وهذا مذهب مالؽ والشافعل، وتػعؾف الشقعة

طـد صالة الظفر، ودخؾ الؿسجد،  -مقضع تدريسل  - يقما بؿحرس ابـ الشقاء بالثغر

 أتـسؿ الريح مـ شدة الحر، ،بحرفتؼدم إلك الصػ إول وأكا يف ممخره قاطٌد طؾك صاقات ال

                                 
 .290 - 2٢9( سرطة العؼاب لؿـ خالػ السـّة والؽتاب، ص: 2)
 .1/101الؿقاهب الؾدكقة ( 1)

، 1٧3ص: ،ؾسققصللشرح ســ ابـ ماجف ، بعدها وما 23/31الػؼفقة  الؿقسقطة، 3/1٦5 الباري فتح( 3)

 .9/1٢9مجؿقع فتاوى ابـ باز ، 292ص: ،التبقان يف آداب حؿؾة الؼرآن



 

 

ويتطؾع  ،ومعف يف صػ واحد أبق ثؿـة رئقس البحر وقائده، مع كػر مـ أصحابف يـتظر الصالة

فؾؿا رفع الشقخ يديف يف الركقع ويف رفع الرأس مـف قال أبق ثؿـة  ،تحت الؿقـاء بطؾك مراك

قف فاقتؾقه وارمقا بف أٓ ترون إلك هذا الؿشرقل كقػ دخؾ مسجدكا؟ فؼقمقا إل» :وأصحابف

سبحان ». قال ابـ العربل: فطار قؾبل مـ بقـ جقاكحل، وقؾت: «يف البحر، فال يراكؿ أحد

كذلؽ كان الـبل »فؼؾت:  «َولَِؿ َيْرفُع يديف؟». فؼالقا لل: «فؼقف الققت شلهذا الطرصق ،اهلل

ـُفؿ و«يػعؾ، وهق مذهب مالؽ يف رواية أهؾ الؿديـة طـف ملسو هيلع هللا ىلص حتك  ُأْسؽُِتفؿ. وجعؾت أَسؽِّ

وقؿت معف إلك الؿسؽـ مـ الؿحرس، ورأى تغقر وجفل، فلكؽره، وسللـل  ،فرغ مـ صالتف

فضحؽ، وقال: ومـ أيـ لل أن أقتؾ طؾك سـة، فؼؾت لف: وٓ يحؾ لؽ هذا فنكؽ  ففلطؾؿت

بقـ ققم إن قؿت هبا قامقا طؾقؽ، وربؿا ذهب دمؽ. فؼال: دع هذا الؽالم وخذ يف غقره.
(1)

 

 

َُؿٝدٖاْط  ب١ ايؿا٥د٠ إىل 
  كسبة الػائدة إلك ُمػقدها  :صح طـ سػقان الثقري أكف قال ما معـاه»: ♫قال اإلمام السخاوي

ـ الدقة يف العؾؿ و شؽره ـ الؽذب يف العؾؿ و كػرهإو ،م ـ ذلؽ م  «ن السؽقت ط
(2)

 

  ـ طبد الرب «ائؾفيؼال إن مـ بركة العؾؿ أن تضقَػ الشلء إلك ق»: ♫قال اإلمام اب
(3)

. 

  ومـ الـّصقحة أن تضاف الػائدة اّلتل تستغرب إلك قائؾفا»: ♫قال اإلمام الـقوي، 

ومـ أوهؿ ذلؽ وأوهؿ فقؿا يلخُذ مـ كالم غقره أكف  ،فؿـ فعؾ ذلؽ بقرك لف يف طؾؿف وحالف

.«وٓ يبارُك لف يف حالف ،ففق جدير أن ٓ ُيـْتَػع بعؾؿف ،لف
(4) 

  ففل لؼقطة كالطػؾ  كؾ فائدة لؿ ُتسـد إلك صاحبفا إن :ققؾ: ♫قال الؿعؾؿل

 أبقه يف الؿـتسبقـ. الؿـبقذ الذي ٓ ُيعرف
(5)

 

                                 
 .20/2٢5تػسقر الؼرصبل ( 2)

 .210/ 2( الجقاهر والدرر لؾسخاوي 1)

 .1/911( الجامع 3)
 .19:ص ،( بستان العارفقـ1)

 .2/19 ( آثار الؿعؾؿل5)



 
 

 

 اجملاع١ ايعع٢ُ
 هؾ مصر الحبقبةأفقفا  طاش، يف طصر الدولة الػاصؿقة طبارة طـ سبع سـقات كحسات وهل

 وكؼصان ،سقء إدارة البالد بسبب ♠يحدث مثؾفا مـذ زمـ يقسػ  لؿ قاسقة جدا مجاطة

 ،قسقهتا مـ يصعب طؾك العؼؾ تصديؼفا قد قاسقة وأمقر ،حؾت كارثة كربى حقث، مقاه الـقؾ

أطؿال السؾب  وكثرت، تعطؾت إرض طـ الزراطة حتك وأطؼبف القباء ،الغالء ازداد فاػقف

فؼالت مـ ، ربع جقهر مـ الؾملم قدر ومعفان امرأة خرجت إالؿجاطة حتك  واشتدت، والـفب

وضؾ طؾك ، طؾك إرض وألؼتف طقضف قؿًحا فؾؿ تجد مـ يلخذه ويعطقـلل هذا الجقهر يلخذ مـ

وصؾ الحال بالـاس  بؾ، أكؾت رغقػا بللػ ديـار وأخرى، أيام ولؿ يقجد مـ يؾتؼطف ثالثة إرض

، ثؿـ الؽؾب ستة دكاكقر وكان، أكؾقا الؽالب والؼطط بؾ، الؿقتة والبغال والحؿقر أكؾقا نأإلك 

 ففجؿة القزير يؿتؾؽ بغؾ وكان، يلكؾ الـاس بعضفؿ بعضا نإلك أ وصؾ الحال بؾ، الثةث والؼط

يتبؼ مـ الؾصقص سقى  لؿويف الققم التالل  ،بشـؼ الؾصقص فلمر كؾقهاأالؾصقص طؾقفا و

 ..واهلل الؿستعان.كؾفؿ الـاسأ فؼد العظؿ

.الـحسات السـقاتطاجقب يف تؾؽ رويت إ وقد
(1)

 

 

 ! ًصاي ايتًُٝر
  :يف آمتحان التؾؿقذ الذي يسرق الجقابومـ الؾصقص »قال الشقخ طؾل الطـطاوي، 

إكف حقـ يسرق بعقـف مـ ورقة جاره أكرب ذكبًا مـ الذي يسرق بقده مـ جقبف؛ ٕن سرقة الؿال 

يزول أثرها بردِّ الؿال، ومـ سرق الجقاب وكال الدرجة زورًا، ثؿ أخذ بعدها الشفادة زورًا، 

الؿـصب زورًا، يستؿر أثر جريؿتف دهرًا، وربؿا صار بشفادتف معؾؿًا وهق غقر طالؿ، ثؿ كال 

فـشل طؾك يديف أثؿتقـ جؿاطة مـ الجفالء، فقؽقن كحامؾ جرثقمة الؿرض يعدي مـ 

 «يتصؾ بف، ومـ أطداه ذهب فلطدى سقاه، فسرى الؿرض يف جسد إمة
(2)

 

                                 
 .بـ إثقرٓيف التاريخ  الؽامؾ، الزاهرة ٓبـ تغري الـجقم ٓبـ خؾؽان،إطقان  وفقاتاكظر: ( 2)
 .الطـطاوي طؾل ؾشقخل( فصقل يف الثؼافة وإدب 1)



 

 

 

 ٫ إْهاز يف َطا٥ٌ ا٫دتٗاد
 .ُأجؿع طؾقف، وإكؿا فقؿا الؿختؾػ فقف إكؽار يف الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ أكف ٓالذي طؾقف 

 إذا رأيَت الرجؾ يعؿُؾ العؿَؾ الذي قد اخُتؾػ فقف وأكت » :♫ قال سػقان الثقري

«ترى غقره فال تـفف
(1)

 

 وإكؿا ُيـؽر الؿجؿع طؾقف ،ٓ ُيـؽر الؿختؾػ فقف»: ♫ قال السققصلو».
(2)

 

 ولقس ٕحد أن  ،إن مثؾ هذه الؿسائؾ آجتفادية ٓ ُتـؽر بالقد»: ♫ قةقال ابـ تقؿو

فؿـ تبقـ لف صحة أحد الؼقلقـ  ،ولؽـ يتؽؾؿ فقفا بالحجج العؾؿقة ;يؾزم الـاس باتباطف فقفا

.«ومـ قؾد أهؾ الؼقل أخر فال إكؽار طؾقف ،تبعف
(3)

 

 ع طؾقف، فلما الؿختؾػ اإلكؽار مـ الؿـؽر إكؿا يؽقن فقؿا اجتؿ»: ♫وقال الزركشل

 «فقف فال إكؽار فقف
(4)

. 

 

َٜـظ عٓد امُلـشـَتـٔطـس  قسا٠٤ ضٛز٠ 

  قال صػقان بـ طؿرو السؽسل: حدثـل الؿشقخة، أي: كبار الؿشايخ مـ التابعقـ أهنؿ

فؼال: هؾ مـؽؿ  (ألؿ الؿقت)حقـ اشتد سققف  (صحابل)حضروا غضقػ بـ الحارث الثؿالل 

 .فؼرأها صالح بـ شريح السؽقين، فؾؿا بؾغ أربعقـ مـفا قبض أحد يؼرأ يس ؟ قال:

 .«إذا قرئت طـد الؿقت خػػ طـف هبا»قال صػقان: فؽان الؿشقخة يؼقلقن: 

.قال صػقان: وقرأها طقسك بـ الؿعتؿر طـد ابـ معبد 
(5)

 

 والؿسللة فقفا خالف، والجؿفقر طؾك آستحباب .

                                 
 .٧/3٧٢ ( حؾقة آولقاء ٕبل كعقؿ2)
 .25٢، ص:«والـظائر إشباه»كتابف واستثـك مـ ذلؽ صقرا، اكظر ( 1)
 .30/٢0 ػتاوىال( مجؿقع 3)

 .1/210ؼقاطد الؿـثقر يف ال( 1)
ــ إسـاَده الحافظ ابـ حجر يف اإلصابة29٧9٧( أخرجف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ يف الؿسـد )5)  .5/311 ( وَحـس 



 
 

 

ٓٓو !  ٫ ربرب أسدا بط

 الصؾة يف تاريخ أئؿة إكدلس»هـ( يف كتابف 5٦٢ تؽقال )قال ابـ بش»: 
(1)

 

الؿؼرىء قال: سللت الؼاضل أبا زيد طـ سـف؟ فؼال:  بخط أبل الحسـ بـ اإللبقري وقرأت»

سللت أبا طبد اهلل محؿد بـ مـصقر التسرتي طـ سـف فؼال: لقس مـ  ٕين؛ فؽ بسـلٓ أطرّ 

إصبفاين طـ سـف ل طبد اهلل بـ طبد القهاب سللت شقخ فنين ة أن أخربك بسـل،ءالؿرو

سللت شقخل أحؿد بـ إبراهقؿ بـ الصحاب طـ  فنين ة أن أخربك بسـل،ءفؼال: لقس مـ الؿرو

سللت الؿزين طـ سـف فؼال: لقس مـ  فنين ة أن أخربك بسـل،ءسـف. فؼال: لقس مـ الؿرو

أن أخربك بسـل،  الؿروءةس مـ لق :فؼال سللت الشافعل طـ سـف فنينة أن أخربك بسـل، ءالؿرو

إذا أخرب الرجؾ  ،أن أخربك بسـل الؿروءةفؼال لل: لقس مـ  سللت مالؽ بـ أكس طـ سـف فنين

 .«طـ سـف، إن كان كبقرا استفرم، وإن كان صغقرا استحؼر

 

 هلرا ْؿع اهلل بهتبِٗ 
  ألػ مرة  21عبة صاف بف حقل الؽ «حرز إماين»لؿا أهنك اإلمام الرباين الشاصبل كظؿف

 وإرض)الؾفؿ فاصر السؿقات ، وكؾؿا جاء يف أماكـ الدطاء قال: ط(أشقا ٦)الؿرة تعـل 

.اكػع هبا كؾ مـ قرأها(رب هذا البقت العظقؿ طالؿ الغقب والشفادة 
(2)

 

  أّن مملػ أجرومقة يف الـحق أّلػف تجاه الؽعبة الّشريػة، وُحؽل أكف لؿا أّلػف 
ّ
ذكر الّراطل

ذكره العالمة  ،وكان إمر كذلؽ «إن كان خالصا هلل تعالك فال يبّؾ »ه يف البحر، وقال: ألؼا

 .الؽػراوي يف حاشقتف

 

 َظ املصشـ بإصبع عًٝ٘ زٜل

                                 
 .31٧ :( ص2)

 .٦إبراز الؿعاين يف حرز إماين ٕبل شامة الؿؼدسل، ص:( 1)



 

 

 يحرم مس الؿصحػ بنصبع طؾقف ريؼ إذ يحرم إيصال »: ♫ قال ابـ حجر الفقتؿل

.«شلء مـ البصاق إلك شلء مـ أجزاء الؿصحػ
(1)

 

 وقد اطتاد كثقر مـ الـاس إذا أرادوا أن يؼرؤوا يف »: ♫ ابـ العربلم اإلما وقال

ويؾطخقن صػحات إوراق لقسفؾ قؾبفا !  ،مصحػ أو كتاب طؾؿ يطرققن البزاق طؾقفؿ

 .وإهاكة قبقحة يـبغل لؾؿسؾؿ أن يرتكفا دياكة ،وهذه قذارة كريفة

حقيؾة بزقة ويدهـ هبا صػحة رأيُت بعض مـ يعتـل بعدِّ ورقات الؿصحػ فقلخذ مع كؾ ت ولؼد

.«والحؿد هلل طؾك كؾ حال ،القرقة لقسفؾ قؾبفا ! فنكا هلل طؾك غؾبة الجفؾ الؿمدي إلك الؽػر
(2)

 

  بؼصد قؾب أوراقف ففق وإن كان حراما لؽـ  ريؼفبإن بؾ أصابعف  أما» الؿالؽقة:ويف كتب

د بذلؽ التحؼقر الذي هق ٕكف لؿ يؼص ؛ٓ يـبغل أن يتجاسر طؾك الؼقل بؽػره وردتف بذلؽ

 «مقجب لؾؽػر يف مثؾ هذه إمقر
(3)

. 

 

ٜٓ( أبػسن١ًُ )   ١ْبٛ
 تجاءكبقية  ةأن هذه الؾػظ والحؼقؼةجديد، كؾؿة )أبشر(  استعؿال يظـ بعض الـاس أن قد

أٓ تـجز  لف: فؼال ملسو هيلع هللا ىلصجاء إلك الـبل  اأن أطرابق ◙ يف صحقح البخاري طـ أبل مقسك

 .«أبشر» :ملسو هيلع هللا ىلصلف الـبل  فؼال، لل ما وطدتـل

 

 أِٖ دٚاٜٚٔ اإلض٬ّ
 ما رأيت يف  ،أحد الؿجتفديـ -ابـ حزم- وكان :♫ بـ طبد السالماعز ال مامقال اإل

 لؾشقخ مقفؼ الديـ. «الؿغـل»ٓبـ حزم، وكتاب  «الؿحؾك»كتب اإلسالم يف العؾؿ مثؾ 

: ورابعفا، لؾبقفؼل «بقرالســ الؽ»: وثالثفؿا، : لؼد صدق الشقخ طز الديـ-الذهبل– قؾُت 

                                 
 .1/250( تحػة الؿحتاج يف شرح الؿـفاج 2)

 .112 - 20/110( طارضة إحقذي شرح ســ الرتمذي 1)

 .9/10٧ مـح الجؾقؾ شرح مختصر خؾقؾ، 1/302( حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر 3)



 
 

وأدمـ  ،وكان مـ أذكقاء الؿػتقـ ،فؿـ حصؾ هذه الدواويـ، ٓبـ طبد الرب «التؿفقد»

ففق العالؿ حؼا. الؿطالعة فقفا
(1)

 

 :كتب الحديث كثرت طؾقـا  إن اجتؿع صؾبة الحديث طـد الحافظ سعقد بـ السؽـ فؼالقا

هذه ققاطد » ثؿ قال: ،خرج اربع رزموا ،فسؽت ثؿ دخؾ بقتف صر طؾقف؟تفدلـا طؾك ما كؼ

.«كتاب الـسائل ،داود أبل كتاب ،كتاب البخاري ،كتاب مسؾؿ ،اإلسالم
(2)

 

 

 !َا دا٤ يف ايتُشٝط
 مالؽ لبعضفؿ أن يشارط طؾك تعؾقؿ الصبقان بؿال، فؼقؾ لف: تلمره أن يشرتط طؾك التعؾقؿ؟اإلمام  أفتك

ـا صب فؼال ُط ل ـْ يَُؿحِّ ـا؟مالؽ: كعؿ، فََؿ قاك
(3)

ـّا كحـ؟!  ٓ الؿعؾؿقن أّي شلء ك ـا؟ لق ـ يمدهبؿ ل .وم
(4)

 

 

 ايػٝب١ يٝظ َٔ 
  وجقه الغقبة الؿباحة ستة يف ققل الـاضؿ:: ♫قال الـقوي 

 لػػػػٌجمس خٌػػػػ يف ممسمجتػػػػػػػػػو  القػػػػػحجسح
 

 

مجعػػػػػػػحمسٌ  ممجتحمطلػػػػػػػو  رً ؼو كمحمجػػػػػػػػػٌىجس كمي
 

 فممسػػػقب كمممسػػػمجتفو كمػػػػ  كمحمتػػػهحمسو 
 

 

 اايمطنػػػ يف   الػػػ منكػػػػػحمس ىحضلػػػ
(5)

 
 

 

 أثس ايٓصشب١ ايصاسب١
 :قد كال إذا كان بعض الؽالب » قال الؼرصبل يف تػسقره بعد إيراده لؼصة أصحاب الؽفػ

أخرب اهلل بذلؽ يف كتابف جؾ  حتكهذه الدرجة العؾقا بصحبتف ومخالطتف الصؾحاء وإولقاء، 

                                 
 .2٢/293 ( سقر أطالم الـبالء2)
  .5٢/93 دمشؼ: تاريخ( 1)
 ( قال يف الحاشقة: أي يعؾؿفؿ ويصؾحفؿ.3)

 .1٢2:ص ،الؿػصؾة لؾؼابسل الرسالة( 1)
 .2٧/211( شرح صحقح مسؾؿ لؾـقوي 5)



 

 

 .«الصالحقـالؿحبقـ لألولقاء و الؿخالطقـ ضـؽ بالؿممـقـ الؿقحديـ، فؿاوطال، 
(1)

 

 

 ايصْا َٔ اسباٌَ ْهاح
 إذ ٓ حرمة لؿاء أن يتزوجفا بامرأة وحؿؾت مـف كزكلؿـ  الشافعقةطـد الحـػقة و يجقز ،

 .«يحرم الحالل ٓ الحرام»أن  ؼاطدة:والالزكا. 

أن ٓ يطلها حتك تضع حؿؾفا إذا كان العاقد طؾقفا غقر مـ حؿؾت مـف مـ الزكا؛  وإولك

 ؿذهب الحـػقة. مراطاة ل

 وأما كؽاح الحامؾ مـ الزكا فػقف خالف مـتشر أيضا بقـ : ♫ لابـ حجر الفتقؿ قال

ٕهنا  ؛أئؿتـا وغقرهؿ، والصحقح طـدكا الصحة، وبف قال أبق حـقػة رضل اهلل تعالك طـف

ثؿ إذا قؾد  ،وطـ مالؽ رضل اهلل تعالك طـف ققل بخالفف ،لقست يف كؽاح وٓ طدة مـ الغقر

ائؾقـ بحؾ كؽاحفا وكؽحفا ففؾ لف وصمها قبؾ القضع؟ الذي صححف الشقخان كعؿ، قال الؼ

وقال ابـ  ،كف ٓ حرمة لحؿؾ الزكا ولق مـع القطء لؿـع الـؽاح كقطء الشبفةإ :الرافعل

 .ٓ يجقز لف القطء وبف قال أبق حـقػة ومالؽ وداود رحؿفؿ اهلل تعالك :الحداد مـ أئؿتـا
(2)

 

 

 ت بآ١ٜ ايهسضٞذبصني ايبٝ
  :كـت إذا دخؾت مـزلل »قال العباس بـ محؿد الدوري: سؿعت يحقك بـ معقـ يؼقل

فبقـؿا أكا أقرأ إذا شلء يؽؾؿـل:  ،بالؾقؾ قرأت آية الؽرسل طؾك داري وطقالل خؿس مرات

واهلل  ،: أرى هذا يسقؤكفؼؾتكؿ تؼرأ هذا ؟! كلن لقس إكسان يحسـ يؼرأ غقرك ؟! 

.«أقرؤها يف الؾقؾة خؿسقـ، ستقـ مرة ٕزيدكؽ ! فصرت
(3)

 

 بقن الذيـ ٓ يحصقن كثرة أّن ٔية » :♫قال ابـ تقؿقة و ومع هذا فؼد جّرب الؿجرِّ

الؽرسل مـ التلثقر يف دفع الشقاصقـ وإبطال أحقالفؿ ما ٓ يـضبط مـ كثرتف وققتف، فنّن لفا تلثقرا 

                                 
 .5/111الؼرصبل  قر( تػس2)

 .1/29 ( الػتاوى الؽربى1)

 ترجؿة اإلمام ابـ معقـ. ،( سقر أطالم الـبالء3)



 
 

 .«روع وطؿـ ُتعقـف الشقاصقـوطـ الؿص ،طظقًؿا يف دفع الشقطان طـ كػس اإلكسان
(1)

  

 

 طايب ايعًِ ٚا٫ضتكساز املايٞ ٚا٫دتُاعٞ
 فحػظتفا فجئت يثدحاأ بستة ثفحد هقؿابرإ طـد كـت»: ٕطؿشاإلمام الحافظ ا قال 

.«فـسقتفا ،ققؼد لبقتا فل لقس يمقٓ يا: يةرلجاا لل فؼالت لبقتا
(2)

 

 

 ٓادز٠اي اتهؿا٤إنساّ اي
  إهنؿ أكزلقه »محؿد محؿقد الطـاحل طـ فرتة طؿؾف يف جامعة أم الؼرى: يؼقل إستاذ

يعامؾ بف  «كػاءة كادرة»وضقػقا تحت بـد هـاك يسؿك  حقث طقمؾُت  ..«آكذاك مـزٓ ًكريؿا

 «حامؾ الشفادة العؾقا»ٓ معامؾة  «العالؿ»اإِلكسان الذي أكرمف اهلّل بشلء مـ العؾؿ معامؾة 

والسقد  ،ومحؿد الغزالل ،محؿد متقلل الشعراوي :امؾ إساتذةويف ضؾ هذا البـد كان يع

....وصائػة مـ كبار مشايخ إزهر ،ومحؿد قطب ،والسقد سابؼ ،صؼر ؿدأح
(3)

 

  

 ايػٗٛز امل٬ٝد١ٜ يف نتب ايؿك٘ !
قال » هـ(:3٢٧)ت جاء يف الـقادر والزيادات لشقخ الؿذهب الؿالؽل ابـ أبل زيد الؼقرواين

 ،الصقػ ففق يقكقة ويقلقف وأغشت ف يفـّ قابـ الؿاجشقن فقؿـ حؾػ لقؼض ابـ حبقب طـ

فنذا  ،فنن اكؼضك أغشت ولؿ يؼضف حـث، وتتؾقه شفقر الؼقظ وهك شتـرب واكتقبر وكقكرب

والشتاء دجـرب ويـاير  ،الخريػ فؾؿ يؼضف حتك خرج كقفؿرب حـث الؼقظ أو يف قال يف

ققلف  ويحـث يف ،فؾؿ يؼضف حتك خرج فرباير حـث شتاءال أو إلك شتاءال ذا قال يفنوفرباير، ف

هذا كؾف ابـ الؼاسؿ وابـ الؿاجشقن  الربقع أو إلك الربقع باكؼضاء مايق، وكذلؽ قال يف يف

                                 
 .22/32الػتاوى  مجؿقع( 2)
 .2٧0٧ص: ،( الؿخؾصقات1)

 .9-2/٦( مـال الطالب يف شرح صقال الغرائب 3)



 

 

.«العتبقة وىف الؿجؿقطة طـ ابـ الؼاسؿ وأصبغ، وكذلؽ يف
(1)

 

 

 ا٭عُؼَٔ طسا٥ـ اإلَاّ 
 فؾؿ يعرفف، فؼال لبعض مـ معف: اكظر إلك  رأى إطؿش فتك يؾعب يف الطقـ مع الصبقان

فؼال لف صاحبف: هذا ابـؽ  ،هذا، ما أقذره مـ صبل وأصػسف! ويجقز أن يؽقن أبقه أقذر مـف

طقـقف ومسحفؿا، ثؿ قال: اكظروا إلقف بحؼ اهلل طؾقؽؿ، كقػ يتؼؾب يف الطقـ  فػتح، محؿد

!. كلكف شبؾ؟ طقـ اهلل طؾقف
(2)

 

 طـ  فسللقهلقحدثفؿ وهق يضحؽ،  ؛مجؾسف حضروااطة إطؿش يقما إلك جؿ خرج

ٕمفا: أكت ما وجدت  فؼالت، لفا: لقس معل فؼؾتمـل ابـتل قطعة،  صؾبتضحؽف فؼال: 

.! أحدا تتزوجقـ بف غقر هذا؟
(3)

  

 

 قص١ نتاب
 يف أسؿاء الؽؾب! ♫اإلمام السققصل  مـظقمة كظؿفا «التربّي مـ معّرة الؿعّري»

حقـ دخؾ مجؾس الشريػ  ،كف ألػفا لؾتربّي مـ كؾؿة الؿعري الؿشفقرةيف مؼدمتفا أ وذكر

الؽؾب مـ ٓ » الؿرتضك فعثر برجؾ، فؼال لف الرجؾ: مـ هذا الؽؾب؟ فؼال لف أبق العالء:

 .! «يعرف لؾؽؾب سبعقـ اسؿًا

 

 ايطع١ ٚاملس١ْٚ يف ايؿك٘
 :كّؾ هذا طـدي واسع :فؼال يضع الؿصؾل يؿقـف طؾك شؿالف ؟ أيـ ُسئؾ اإلمام أحؿد، 

.وقال: فقق السرة وتحتف كؾ هذا لقس بذاك
(4)

 

                                 
 .1/291:( الـقادر والزيادات2)

 .1/209 الدر كثر( 1)
 .1/205كثر الدرر لألبل ( 3)
: وطـ اإلمام أحؿد أكف مخقر يف ذلؽ؛ ٕن الجؿقع مروي، وإمر يف ابـ قدامة قال .2/325 ( مسائؾ الؽقسج1)

 .2/312الؿغـل . ذلؽ واسع



 
 

 رأى بعضفؿ أن يضعفؿا فقق سرتف، ورأى بعضفؿ أن  :اإلمام الرتمذي يف جامعف قال

.يضعفؿا تحت سرتف، كؾ ذلؽ واسع طـدهؿ
(1)

 

 

 سٓٝؿ١ ٞإىل َٔ ٜطعٔ يف اإلَاّ أب
  اإلمام أبق حـقػة جاهال، ومـ حؾقة العؾؿ ولق كان » هـ(: ٢10ت) ابـ القزير اإلمامقال

طاصال، ما تطابؼت جبال العؾؿ مـ الحـػقة، وشققخ آطتزال كلبل طؾل، وأبل هاشؿ، ومـ 

يف صبؼتفؿا مـ إكابر، والؼاضل أبل يقسػ، ومحؿد بـ الحسـ الشقباين، والطحاوي، 

لفؿ وأضعاففؿ وأبل الحسـ الؽرخل، وأبل الحسقـ البصري والعالمة الزمخشري وأمثا

طؾك آشتغال بؿذهبف، وآطتزاء إلقف، وطدم اإلكؽار طؾك مـ أفتك أو حؽؿ بف، فعؾؿاء 

والحرمقـ مـذ مائة  الطائػة الحـػقة يف الفـد، والشام، ومصر، والعراققـ، والقؿـ، والجزيرة،

فقفؿ ألقف ٓ يـحصرون،  ست مائة سـةمـ الفجرة إلك هذا التاريخ يزيد طؾك  وخؿسقـ

وطقالؿ ٓ يعدون مـ أهؾ العؾؿ والػتقى والقرع والتؼقى، فؽقػ كستؼرب أهنؿ تطابؼقا 

الباء تجر ما بعدها، وٓ يدري ما يخرج مـ رأسف  أنّ  ٓ يعرفهؾ طامل جاطؾك آستـاد إلك 

.؟! ملسو هيلع هللا ىلصمـ حديث رسقل اهلل 
(2)

 

 

 ابٔ َايو صاسب ا٭يؿ١ٝ اييت ضازت بٗا ايسنبإ  
  ويؼقل: هؾ مـ راغب يف  يخرج كؾ يقم إلك باب مدرستفكان كف أ ♫يروى طـف

فنذا لؿ ُيجب قال: خرجت مـ آفة  ،الحديث أو التػسقر أو كذا وكذا، قد أخؾصتفا مـ ذمتل

.«الؽتؿان
(3)

 

 ف حػار الؼبقر طؾك قربهو وكان  ،لؿا قصد اإلمام شعباُن أثاري زيارة اإلمام ابـ مالؽ دل 

                                 
 (.151لرتمذي، رقؿ )( ا2)

 .٢٦ -٢٧:والؼقاصؿ يف الذب طـ سـة أبل الؼاسؿ، ص العقاصؿ( 1)

 كثقرا ٓ وكان أكف تقلك مشقخة الؼّراء 1/2٢2 لـفايةكتاب غاية ا يفو ،2/25حاشقة الخضري طؾك ابـ طؼقؾ ( 3)

 يليت أحد.. ثؿ يـصرف! فال العربقة العربقة ويـادي طؾك دروسف: الؼراءات الؼراءات فقؼػ يحضر درسف أحد



 

 

ار   :لكشد يف ذلؽ شعراً ف (،زطرت)اسؿ الحػ 

 ممسلي أنممسب يمطػ  خمشػحمسًًخمت اػ  ملػ و 
 

 

ػػري   فػػىمححمسي ححصػػجحسمحشه ػػًيح كهػػو حمجف 
 

ى  حمسيمطمجتػػحمسو  ًيػػحجسيمطى  كيػػلوا: ػػف  الممصػػجحسمحشى 
 

 

  فػػوايمطحمتي مػػ   يمطمجتػػحمس كهػػو ي ػػري 
(1)

 
 

 

 ايؿًٛع تػري ايٓؿٛع
ًا متجفا إلل ركبت سقارة إُجرة يقميف مذكراتف: تشرشؾ  وكستقن يؼقل رئقس القزراء الربيطاين

دققؼة إلك أن  10 وطـدما وصؾت صؾبت مـ السائؼ أن يـتظرين ،إلجراء مؼابؾة BBC ـمؽتب ال

  :وقال لل ،طتذرالؽـ السائؼ  أطقد!
ّ
الذهاب إلك البقت لؽل أستؿع إلل  ٓ أستطقع حقُث طؾل

لؼد ذهؾت وفرحت مـ شقق هذا الرجؾ لقستؿع لحديثل! : يؼقل تشرشؾ !خطاب تشرشؾ

وطـدما رأي الؿبؾغ قال لل:  ،طشرة جـقفات وأططقتفا لف دون أن أفصح لف طؿـ أكقن فلخرجت

 .تعقد يا سقدي ولقذهب تشرشؾ إلك الجحقؿ ! كسلكتظرك ساطات حت

 

 ْٗض املٝت َٚات املػطٌِّ !
أن رجال أغؿل طؾقف فحسبقه مات، وكصبقه طؾك السرير، وجاؤوا بالؿغسؾ لقغسؾف،  روي

ظ وهنض؛ فارتاع الؿغسؾ وسؼط مقتا!ؼاء تقفؾؿا أحس برد الؿ
(2)

 

 

 تٛدٝٗات يف تسب١ٝ ا٭طؿاٍ 
َِا َغدّٗ ﴿:الطػؾ إلك وقت مـ الؿرح والؾعب يحتاج ● َف ٌَ  ُّ رِۡشيۡ

َ
 .[21]يقسػ:﴾ا يَۡرَتۡؿ َويَيَۡفۡب أ

ِِۖ  ﴿ إلك تقجقف: ويحتاج ● َُٰتََنذ ََل تَُّۡشِۡك ةِٱَّللذ  .[23]لؼؿان:﴾تََٰي

.«يا غالم، سؿِّ اهلل، وُكْؾ بقؿقـؽ، وُكْؾ مؿا يؾقؽ» إلك تلديب: ويحتاج ●
(3)

 

.«يضّؿ الحسـ والحسقـ وُيؼّبؾفؿا ملسو هيلع هللا ىلصكان » إلك ُحب وحـان: ويحتاج ●
(1)

 

                                 
 .يف شرحف طؾك ألػقة ابـ مالؽ ( أفادها العالمة ابـ صقلقن الصالحل2)
 .1٢ :ص ،الشقخ طؾل الطـطاوي روائع( 1)

 طؾقف. متػؼ( 3)



 
 

   إذا أراد أن  أكف جؿؾة إدب والرتبقة بالـسبة لؾصبقان: مـ» :♫قال ابـ طثقؿقـ

 .«ما يف قؾبف مـ أجؾ أن يرتاح؛ ٕكف يخرج يبؽل أن ُيرتك يبؽل مدة قصقرة،
(2)

 

 

 ! ايؿك٘ اسبٓؿٞٚ ايكسإٓ ٜدزعْصساْٞ 
ترجؿة إديب الؾغقي  يف «الؿعاصرون»يف كتابف  محؿد كرد طؾل العالمة إستاذ ذكر

 ما كصف: «كصراين الدياكة ،كاثقلقؽل الؿذهب»إبراهقؿ بـ كاصقػ القازجل وهق 

الػؼف الحـػل طـ  وأخذ يف صباه!وتخّرج إبراهقؿ بلبقف يف طؾقم العربقة، وحػظ الؼرآن »

 .«إستاذ محقل الديـ القايف!، وأولع بالرسؿ..

 

ُِ   ◙ َعا١ٜٚ ٔسً

 ملسو هيلع هللا ىلصمعؾـا إسالمف، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصمؾقك القؿـ طؾك رسقل اهلل  سؾقؾ ◙حجرقدم وائؾ بـ 

 «!يلتقؽؿ بؼقة أبـاء الؿؾقك»قد قال ٕصحابف قبؾ وصقل وائؾ: 

اه، ثؿ أططاه أرضا كظقر ما ترك خؾػف مـ الؿؾؽ وأدك ملسو هيلع هللا ىلصفؾؿا أتك وائؾ رحب بف الـبل 

والزطامة، وأرسؾ معف معاوية ابـ أبل سػقان لقدلف طؾك إرض، وكان معاوية وقتفا مـ 

 فؼال معاوية لقائؾ: أردفـل طؾك الـاقة خؾػؽ! شدة فؼره ٓ يـتعؾ حذاء !

 لقس شحا بالـاقة ولؽـؽ لست رديػ الؿؾقك! :فؼال وائؾ

 ن أططـل كعؾؽ!فؼال معاوية: إذ

فؼال لف وائؾ: لقس شحا بالـعؾ، ولؽـؽ لست مؿـ يـتعؾ أحذية الؿؾقك! ولؽـ امش يف 

 ضؾ الـاقة!

ثؿ أخذ الزمـ يدور، وآلت الخالفة إلك معاوية، وجاء وائؾ إلك الشام وقد جاوز الثؿاكقـ، 

كره ودخؾ طؾك معاوية، وكان جالسا طؾك كرسل الؿؾؽ، فـزل وأجؾس وائال مؽاكف، ثؿ ذ

                                      = 
 كؼال طـ صػحة الشقخ طائض الؼرين طؾك تقيرت.( 2)

 .5/393 الؿؿتع الشرح( 1)



 

 

بالذي كان بقـفؿا فقؿا مضك، وأمر لف بؿال، فؼال وائؾ: أططف مـ هق أحؼ بف مـل، ولؽـل 

.وددت بعد ما رأيت مـ حؾؿؽ لق رجع بـا الزمان ٕحؿؾؽ يقمفا بقـ يدي!
(1)

 

 

 ضٛز٠ ايؿاذب١خصا٥ص 
 أممسم ه:● 

 .اسؿا ثؿ طّددها 15أن لسقرة الػاتحة  «اإلتؼان»السققصل يف  ذكر

 لمجحتور: هفممسٌحمس● 

را ٔياهتا 113لسقرة الػاتحة  «التػسقر بالؿلثقر»مقسقطة  ذكرت  .حديثا وأثرا مػسِّ

 :همممسل ●

 يف الػاتحة ! مسللة ٦2الؼرصبل يف الجامع ٕحؽام الؼران  ذكر

 يف مجؾد كامؾ !يف الػاتحة آٓف مسللة  20الرازي يف تػسقره  وذكر

 :ثؿ أودع طؾقم الؼرآن  طؾقم الؽتب السابؼة يف الؼرآن،إن اهلل أودع » قال الحسـ البصري

يف الؿػصؾ، ثؿ أودع طؾقم الؿػصؾ يف الػاتحة، فؿـ طؾؿ تػسقرها كان كؿـ طؾؿ تػسقر 

.«جؿقع الؽتب الؿـزلة
(2)

 

  

 إدخاٍ ايطسٚز ع٢ً املُّٗٛ
  ـّ شقًئا ُيضِحؽ الـبل » :◙طؿر بـ الخطاب  قال  .رواه مسؾؿ «ملسو هيلع هللا ىلصُٕققل

استحباب َمـ رأى صاحبف مفؿقًما  فقف» الحديث فؼال: طؾك ♫لحافظ ابـ حجر ا طؾ ؼ 

.«ويطّقب كػسف ،ُيحّدثف بؿا يزيؾ هّؿف أن
(3)

 

 

                                 
 ف.صحقح يف ابـ حبانوذكرها  ،٦/٧9الؿـقر  البدر، ٢/2٦5 يالؽبقر لؾبخار التاريخ( 2)
كتاب: و، ٦1ص: ،حسام سؽاف، ل«التػسقر الؿقضقطل » كتاب. اكظر: البقفؼل يف شعب اإليؿان أخرجف( 1)

 .رر يف تـاسب السقر لؾسققصلتـاسؼ الد
 .9/193فتح الباري ( 3)



 
 

 ٖٓس٠ ناْت ضبب ظبات٘
 الشبؾل أصحاب بعض طـ تاريخف روى ابـ طساكر يف» :♫ العاّلمة الّدمقري قال 

 ؟بؽ اهلل فعؾ ما: لف فؼال مقتف بعد الـقم يف رآه أكف

 : أوقػـل بقـ يديف وقال: يا أبا بؽر أتدري بؿاذا غػرُت لؽ؟فؼال

 فؼال: ٓ. ؟: بصالح طؿؾلفؼؾُت  

 قال: ٓ. ؟: بنخالصل يف طبقديتلفؼؾُت 

 .قال: لؿ أغػْر لؽ بذلؽ ؟: بحّجل وصقمل وصاليتفؼؾُت 

 فؼال: ٓ. ؟: هبجريت إلك الصالحقـ، وإدامة أسػاري يف صؾب العؾقمفؼؾُت 

 رب هذه الُؿـجقات التل كـت أطؼد طؾقفا خـصري، وضـل أكؽ هبا تعػق طـل وترحؿـل. : يا فؼؾُت 

 : كؾ هذه لؿ أغػْر لؽ هبا.فؼال

 ذا؟ : إلفل فبؿافؼؾُت 

: أتذكُر حقـ كـت تؿشل يف دروب بغداد، فقجدَت هرًة صغقرًة قد أضعػفا الربُد، وهل قال

ذهتا رحؿًة لفا فلدخؾتفا يف فرٍو كان تـزوي مـ جدار إلك جدار مِـ شدة الربد والثؾج، فلخ

 طؾقؽ وقايًة لفا مـ ألِؿ الربد؟ فؼؾُت: كعؿ.

 .«: برحؿتِؽ لتؾؽ الفرَة رحؿُتؽ!قال
(1)

 

 

 ! َعسن١ ذات ايعٕٝٛ
ٕكبار مع الػرس برتكقز الرماية طؾك  ◙ أن أمرهؿ خالد ـب القلقد بؾغ مـ إتؼان الصحابة يف معركة ا

طداء ٕكبار»ػ طـق وتصايح الؼقم فؼؾعقا أل ،طققن ٕا رأى ذلؽ قائد الػرس  ولؿا «ذهبت طققن أهؾ ا

ستسالم «شقرزاذ» .الؿعركة )ذات العققن( فسؿقت، أرسؾ يطؾب الصؾح وٓا
(2)

 

 

                                 
 .1/511الحققان الؽربى  حقاة( 2)

 .٦/11٦البداية والـفاية ذكرها ابـ كثقر يف ( 1)



 

 

 صبًدا ! ٥٢اختصس هلِ ايتؿطري بــ 
 15لفؿ كتاب التػسقر البسقط يف  فللػ قاحدي حجؿ التػاسقر الؽبقرمام الالـاس لإل كشتؽا

ن القاحدة مـفا أهمٓء شؽقا إلل حجؿ الؿصـػات يف التػسقر، و» :قال يف مؼدمتف! و ؾدامج

ثؿ إن هذا الؽتاب طجالة الققت ، تستغرق العؿر كتابتفا، وتستـزف الروح سؿاطفا وقراءهتا

.«وقبسة العجالن وتذكرة يستصحبفا الؿرء حقثؿا حّؾ وارتحؾ
(1)

 

 

 ! (خربْاسٓدثٓا ٚأ)سٝات٘ ت ٖرا ساٍ َٔ ناْ
 أخربكا ،الربقع بـ سؾقؿان أخربكا :فؼال بصقت طال سفًقا أبق العباس إصؿ أن يمذن أراد

.ثؿ أذن ! ،الـاس وضحؽ.! .ضحؽ ثؿ الشافعل!
(2)

 

 

 تكًٝد املػًٛب يًػايب
 الؿغؾقب مقلع أبدًا بآقتداء بالغالب يف شعاره وزيف وكحؾتف وسائر أحقالف » :ابـ خؾدون قال

ـ غؾبفا واكؼادت إلقف ،هوطقائد  .«والسبب يف ذلؽ أن الـػس أبداً تعتؼد الؽؿال يف م
(3)

 

 

 َٔ غسا٥ب ايكٝاؾ١
الذي استلجره الؿشركقن لقتتبع  ذكروه طـ ُكرز بـ طؾؼؿة الخزاطل ما أغرهبا وأصرففا مـ 

هذه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرأى أثر قدم الـبل  فؾؿا، لؿا خرج مفاجرا مـ مؽة إلك الؿديـة ملسو هيلع هللا ىلصأثر الـبل 

.الؼدم مـ تؾؽ الؼدم التل يف الؿؼام !
(4)

 

 
                                 

 .واختصره كذلؽ يف القجقز .2/395 البسقط التػسقر( 2)

 .25/15٢ السقر( 1)

 .2/2٢1الؿؼدمة ( 3)

 .ؿ طؾقف الصالة والسالم التل يف مؼامف طـد الؽعبةيؼصد قدم إبراهق، 9/1٧0 ٓبـ حجر اإلصابة( 1)



 
 

 عذٝب١يؿت١ 
 أيف الؼقم محؿد؟... قال أبق سػقان لؿا أصقب الؿسؾؿقن يف غزوة أحد: يف صحقح البخاري

 أيف الؼقم ابـ الخطاب؟! ...أيف الؼقم ابـ أبل قحافة؟

ـفؿ هبذا فقف أن الؽػار أيضا كاكقا يعرفقن أن الػضؾ بق»: ♫قال الشقخ الؽشؿقري 

.«الرتتقب!
(1)

 

 

 اهلل ايكًب عٔ ذنس ١غؿً
 إذا غػؾ الؼؾب طـ الذكر ساطة واحدة جثؿ طؾقف الشقطان، »: ♫ابـ الؼقؿ  قال

.«ووطده ومـّاه وشّفاه، وهام بف يف كؾ واد
(2)

 

 

 أ١ُٖٝ أصٍٛ ايؿك٘
  ـ العربل أبق الؼاضلقال ٓ أصقل الػؼف لؿ يثبت»: ♫ بؽر ب ـ الشريعة لق ٓ كثقر م «قؾقؾ و

(3)
 

  ـُ لؾطالب أن يصقر متػؼًفا ما»: ♫ العاّلمة ابـ بدرانوقال لؿ تؽـ  واطؾؿ أكف ٓ يؿؽ

لف دراية بإصقل، ولق قرأ الػؼف سـقـ وأطقاًما، ومـ ادطك غقر ذلؽ كان كالمف إّما جفالً 

.«وإما مؽابرة
(4)

 

 

 أؾطٌ نسا١َ غتػاٍ بايعًِا٫
 همٓء الؿشايخ ُيحؽك طـفؿ مـ الؽرامات »: ♫الؿؼدسل  ققؾ لؾحافظ طبد الغـل

 َأْيٍش سبب هذا ؟! ما ٓ ُيحؽك طـ العؾؿاء؛

                                 
 .1/9٧ الباري طؾك صحقح البخاري فقض( 2)

 . 3/1٧٧بدائع التػسقر ( 1)
 .2/200 ( كػائس إصقل يف شرح الؿحصقل3)

 .1٢9:ص ،( الؿدخؾ1)



 

 

.«الحافظ: ُتريُد لؾعؾؿاء كرامًة أفضَؾ مـ اشتغالفؿ بالعؾؿ ؟! فؼال
(1)

 

  فلراد إبؾقس سّد تؾؽ الطرق بلخػك حقؾة، فلضفر أن ... » :♫قال ابـ الجقزي

فاحذر  ،لـػسف، وخػل طؾك الؿخدوع أن العؾؿ طؿؾ وأّي طؿؾالؿؼصقد العؿؾ، ٓ العؾؿ 

وربؿا كان أفضؾ مـ ، مـ هذه الخديعة الخػقة، فنن العؾؿ هق إصؾ إطظؿ، والـقر إكرب

 «الصقم والصالة والحج الؿربور
(2)

. 

 

 َٔ ٖٛ ايؿكٝ٘ ؟
 ؽؾؿ يف الؿسللة الػؼقف مـ يتؽؾؿ يف الؿسللة الـازلة كؿا يت» :♫ يؼقل اإلمام الغزالل

 .«الؿسطقرة يف باب الطفارة

 إذا لؿ يتؽؾؿ الػؼقف يف مسللة لؿ يسؿعفا كؽالمف يف مسللة سؿعفا فؾقس بػؼقف» :أيضا ويؼقل» 
(3)

. 

  صالب العؾؿ إذا لؿ يعرف الخالف، ومآخذ »: ♫ اإلمام تاج الديـ السبؽلقال

.«الخقاط فنكف ٓ يؽقن فؼقفا إلك أن يؾج الجؿؾ يف سؿّ  ؛إققال
(4)

 

 

 املأَّٛ ٚ اخت٬ف ١ْٝ اإلَاّ
ولق  ،تصح صالة الػرض خؾػ الـػؾ، والـػؾ خؾػ الػرض، والػرض خؾػ فرض آخر

أقؾ مـف أو أكثر يف طدد الركعات، وتصح صالة الؼضاء خؾػ إداء، وطؽسف، فال يشرتط 

الؿذاهب يف  آتػاق يف الـقات بقـ اإلمام والؿلمقم، هذا مذهب الشافعل، وهق أوسع

طؾًؿا بلن  صالة الـػؾ خؾػ الػرض قال هبا طامة الػؼفاء، وهل صحقحة باتػاق ، الؿسللة

الؿذاهب إربعة، أما الػرض خؾػ الـػؾ، والػرض خؾػ فرض آخر ففل مـ مػردات 

                                 
 .3/10( ذيؾ صبؼات الحـابؾة 2)

 .9٢، ص:( صقد الخاصر1)
 .11 -2/13البحر الؿحقط:واكظر:الحـػقة. ( حؽاه طـف ابـ الحؿداين يف صبؼات 3)

 .2/329( صبؼات الشافعقة الؽربى 1)



 
 

.♫الشافعل  اإلماممذهب 
(1)

 

 

 اإلْصاف زغِ ا٫خت٬ف

  وكان  ،حـبؾ فذكر إبراهقؿ بـ صفؿانكـت طـد أحؿد بـ : ♫ أبق زرطةاإلمام قال

كان  :أحؿدطـف  . وقال!وقال: ٓ يـبغل أن يذكر الصالحقن فقتؽل  ،فجؾس ،متؽئا مـ طؾة

 .مرجئا شديدا طؾك الجفؿقة
(2)

 

 .فتلمؾ كقػ طّده اإلمام أحؿد مـ الصالحقـ مع وصػف لف باإلرجاء

 قال: ثؿـعتف باإلمام الثبت الحافظ، ترجؿ الذهبل يف السقر لعبد القارث ـب سعقد ـب ذكقان، ف 

ٓ أكف قدري مبتدع!» ـ والقرع، إ ـ أهؾ الدي ـ فصحاء أهؾ زماكف، وم داً، م .«وكان طالؿًا مجقِّ
(3)

 

 

 يعازؾنيعٓد ا ٠ ايٓػٛميٓر
   أجّؾ مؼامات العارفقـ وأطظؿ لذة تحصؾ لفؿ فقفا، فؿـ َأكَِس باهلل يف الدكقا، واشتاق إلك

 .بلطظؿ لذة يؿؽـ لؾبشر القصقل إلقفا لؼائف، فؼد فاز

 يلػػػػػو ي المجعححصػػػػػقٌ ى لهػػػػػ يمطٌػػػػػوفه 
 

 

ػػػػػحمساقي النػػػػػحمطحمسكفى  ًى ػػػػػحمسل مػػػػػ ال   ى
 

 كأجمتنحمجػػػػػػه مخضٌػػػػػػحمسي خٌػػػػػػحمسً رًػػػػػػححصو 
 

 

  لػػػػػى ملكػػػػػوًت رً ٌ المجعػػػػػلمٌ ى 
 

 ما »فؼال:  ،ملسو هيلع هللا ىلصذات يقم يف ساطة لؿ يؽـ يخرج فقفا، فؾؼقف كبل اهلل  ◙ خرج أبق بؽر

 والـظر إلك وجفف. ،ملسو هيلع هللا ىلصقال: الشقق إلك رسقل اهلل « ة؟أخرجؽ يا أبا بؽر يف هذه الساط
(4)

 

 

 اإلض١َٝ٬َٔ ازبُاعات ا٭يباْٞ َٛقـ ايػٝذ 
                                 

 اكظر: مػردات مذهب اإلمام الشافعل يف الصالة، لؿحؿد شاهر محؿد سعقد.( 2)

 .٧/115سقر أطالم الـبالء ( 1)

 .٢/300( السقر 3)

 .111، ص:لؾؿعاىف بـ طؿران الزهد( 1)



 

 

  لباين يرفض أن يتعاون مع الجؿاطات  يؼال :♫ئؾ ُس فضقؾة الشقخ إن الشقخ كاصرالديـ ٕا

 الؼقل؟ اإلسالمقة كؾفا إٓ إذا اكصاطت لؿعتؼداتف الؽالمقة والػؼفقة، فؿا مدى صحة هذا 

: إن هذا الؽالم زور وهبتان، فؼد سبؼ أن سجؾـا ثالثة أشرصة يف طؿان طؾك ♫ فلجاب ●

 ،ثالث ساطات، وضحت فقفا هذا إمر، وكان مؿا قؾتف: أكـل أؤيد ققام الجؿاطات اإلسالمقة

سقاء أكان سقاسقا أم اقتصاديا أم اجتؿاطقا، أو كحق  ،وأؤيد تخصص كؾ مـفا بدور اختصاص

لؽـل اشرتصت أن تؽقن دائرة اإلسالم هل التل تجؿع هذه الجؿاطات كؾفا. ذلؽ، و
(1)

 

 إن اإلخقان الؿسؾؿقـ أشد خطرا طؾك اإلسالم مـ القفقد  طؿـ قال: ♫سئؾ و

ما أطتؼد إٓ أن هذا كقع جديد مـ الغؾق، وكقع جديد مـ التحزب » والـصارى، فرد قائال:

 مقة فقفا خقر وفقفا شر، فالحؽؿ طؾك الجؿاطاتكؾ الجؿاطات اإلسال، والتباغض والتدابر

الؽؿال كؾفا، كالحؽؿ طؾك إفراد، فال يقجد هـاك فرد مسؾؿ جؿع خصال  - يا إخقاكـا -

وإكؿا بعضا دون بعض، وصالحف أكثر مـ صالحف، أو صالحف أكثر مـ صالحف، وحتك يف هذه 

 .«..ما يـبغل أن كـؽر الصالح الذي يصدر مـف الصقرة إخقرة
(2)

 

 

 بٝع املعاطا٠
أن يلخذ الؿشرتي الؿبقع، ويدفع لؾبائع الثؿـ، مـ  ؾ:مث ،لمـ غقر إيجاب وٓ قبقهق البقع 

 رة. غقر تؽؾؿ وٓ إشا

جؿاطة مـ الشافعقة مـفؿ الـقوي  هاختارطؾك جقازه، و –غقر الشافعقة  –وجؿفقر العؾؿاء 

 .والبغقي والؿتقلل

ويظفر أن  ما ثؿـف قطعل آستؼرار كالرغقػ بدرهؿ »: ♫ قال العالمة ابـ حجر الفقتؿل

. «بؿحٍؾ ٓ يختؾػ أهؾف يف ذلؽ ٓ يحتاج فقف ٓتػاق بؾ يؽػل إخذ واإلططاء مع سؽقهتؿا
(3)

 

 

 أبٓا٤ ايعًُا٤
                                 

 .395 - 2/391ؾؿاء طؾقف ( حقاة إلباين وآثاره وثـاء الع2)
 .) ٦51)، شريط ( سؾسؾة الفدى والـقر1)

 .1/5( فتح الجقاد 3)



 
 

  وإكؿا لؿ تؽثر الـجباء مـ أوٓد العؾؿاء؛ ٕن العؾؿاء مشتغؾقن »: ♫ السبؽلقال

غقن لتؽؿقؾ أوٓدهؿ، فؿـ كان مـ أوٓدهؿ يف فطـة رفال يتػوتؽؿقؾ أكػسفؿ، بعؾؿفؿ 

.«وذكاء ورزق تقفقؼا حتك ُيؼبؾ بؼؾبف طؾك والده حصؾ لف خقر كثقر
(1)

 

 

  نٌ طا٥ؿ١ أسطٔ َا َعٗاخر َٔ 
 الّصادق يضرب يف كؾ غـقؿة بسفؿ، ويعاشر كؾ صائػة  والبصقر» :♫ابـ الؼقؿ  قال

.«إلك صائػة، ويـلى طـ إخرى بالؽؾقةطؾك أحسـ ما معفا، وٓ يتحقز 
(2)

 

 وأما مـ يرى أن الحؼ وقػ ممبد طؾك صائػتف وأهؾ مذهبف وحجر» :♫ قالو 

 ،محجقر طؾك مـ سقاهؿ مؿـ لعؾف أقرب إلك الحؼ والصقاب مـف فؼد حرم خقرا كثقرا

. «وفاتف هدى طظقؿ
(3)

 

 

 ايتدٓزز يف تطبٝل ايػسٜع١
 أبت ماَلَؽ ٓ تـػذ يف  ياطبد العزيز ٕبقف الخؾقػة طؿر:  طبد الؿؾؽ بـ طؿر بـ قال

 ،تعجؾ يا بـل ٓ»ؼال لف طؿر: ، فإمقر؟ فق اهلل ٓ أبالل يف الحؼ لق غؾت بل وبؽ الؼدور

وأكا أخاف أن أحؿؾ  ،فنن اهلل تعالك َذم  الخؿر يف الؼرآن الؽريؿ مرتقـ، وحرمفا يف الثالثة

 .«قكف، وتؽقن فتـةالـاس طؾك الحؼ جؿؾًة، فقدفع
(4)

 

 

١ٓٝ  (1) قاعد٠ ؾكٗ
ُْٗٞ عٔ قتً٘ ؾٗٛ سساّ) ٌٓ سٝٛإ  ٌٓ ،ن َٔس بكتً٘ ؾٗٛ سساّ ٚن  ( سٝٛإ ُأ

 .الضػدع، والفدهد، والـؿؾة، والـحؾة، والصرد فم  األكؿ:

                                 
 .20/300 الطبؼات( 2)

  .1/1٦3 السالؽقـ مدارج( 1)

 .1/3٦٧ ( مػتاح دار السعادة3)

 .1/٧1 ( الؿقافؼات لؾشاصبل1)



 

 

 .الحقة، والغراب، والعؼرب، والػلر، والؽؾب العؼقر، والحدأة كم  المحتي:
(1)

 

 

 ايعًِ ٚايؿطٌ أٌٖتكبٌٝ أٜدٟ 
 يجقز تؼبقؾ أيدي القالديـ والصالحقـ والعؾؿاء مـ أهؾ الػضؾ،

 فؼب ؾـا يده ملسو هيلع هللا ىلصقؿـا إلك الـبل »قال:  ◙ فعـ أسامة بـ شريؽ» .
(2)

 

  :لؿا »وطـ أم أبان بـت القازع بـ زارع طـ جدها زارع وكان يف وفد طبد الؼقس قال

.«ورجؾف ملسو هيلع هللا ىلصبؾ يد الـبل قدمـا الؿديـة فجعؾـا كتبادر مـ رواحؾـا فـؼ
(3)

 

 فؼبال يده »ويف آخره  «فسلٓه طـ تسع آيات... ملسو هيلع هللا ىلصأن يفقديقـ أتقا الـبل »الرتمذي: يف و

«ورجؾف
(4)

. 

 ما رأيت أحدا مـ خؾؼ اهلل كان أشبف حديثا وكالما »أهنا قالت:  ▲طـ طائشة و

خذ بقدها وقبؾفا وقام إلقفا فل ،مـ فاصؿة وكاكت إذا دخؾت طؾقف رحب هبا ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل 

.«وكان إذا دخؾ طؾقفا قامت إلقف فرحبت بف وقبؾتف ،وأجؾسفا يف مجؾسف
(5)

 

  قد قبّؾ أبق طبقدة يَد  إن كان طؾك صريؼ التديـ فال بلس،» :فؼال أحؿد يف ُقبؾة القداإلمام سئؾ

.«أو سقُصفرجالً ُيخاف سقػف  إٓ وإن كان طؾك صريؼ الدكقا فال.. طؿر بـ الخطاب،
(6)

 

 تؼبقؾ يد غقرهؿ مـ أهؾ الرئاسة والجاه والؿال،  وُيؽره

 ُيستحب تؼبقؾ يد الرجؾ الصالح، والزاهد، والعالؿ، » :♫ل اإلمام الـقوي قا

ووجاهتف طـد أهؾ الدكقا  وكحقهؿ مـ أهؾ أخرة، وأما تؼبقؾ يده لغـاه ودكقاه وشقكتف

.«: ٓ يجقزبالدكقا وكحق ذلؽ فؿؽروه شديد الؽراهة، وقال الؿتقلل
(7)

 

                                 
 .251، ص:محؿد الجقيـل ٕبل ( التبصرة2)

ـ الؿؼرئ يف جزء 1) ـ حجر: 5٢:ص« تؼبقؾ القد»( رواه أبق بؽر ب ظر: فتح الباري«. ققي ـدهس»، وقال الحافظ اب  .5٦/ 22ـي

د( 3)  .22/5٦فتح الباري  الحافظ ابـ حجر إسـاده يف جق 

 أيضا الـسائل وابـ ماجف وصححف الحاكؿ. وأخرجف، ( قال الرتمذي حسـ صحقح1)

 .5/٦00والرتمذي  ،1/355صحقح: رواه أبق داود  حديث( 5)
 .1/159ٔداب الشرطقة ٓبـ مػؾح ا( ٧)

 .1/٧3٧( الؿجؿقع ٦)



 
 

 

 َٔ أخ٬م اسبسب يف اإلض٬ّ
وٓ تؼتؾقا  ؾقا، تؿثّ  وٓ   تغدروا،  وٓ  قا، تغؾّ  اغزوا وٓ  »لجقش ممتة:  ملسو هيلع هللا ىلصكاكت وصقتف  ◉

 .«ولقدا، أو امرأة، وٓ كبقرا فاكقا، وٓ مـعزٓ بصقمعة
(1)

 

وٓ كبقرا هرما،  ٓ تؼتؾقا امرأة، وٓ صبقا،»: ٕمراء الُجـد ◙ ومـ وصايا أبل بؽر ◉

ـّ  ّٓ  طامرا، وٓ تعؼرنّ  وٓ تؼطعقا شجرا مثؿرا، وٓ تخرب ـّ شاة وٓ بعقرا إ   لؿلكؾة، وٓ تغرق

.«ف، وٓ تغؾؾ، وٓ تجبـكخال وٓ تحرقـّ 
(2)

  

 

١َُّٝ  يٛيدٙ ٚايد ٚص
 هذه وصقة اإلمام تؼل الديـ السبؽل الشافعل لقلده محؿد:

 مجتػػػػػيال همػػػػػ  نيجشػػػػػٌحمجمجتي الٌ  أنػػػػػيٌ  -1
 

 

 أكمحشػػػٌ  كاممسػػػمممط مػػػ  مقػػػلي حمسححصػػػحجس
 

 مجتػػػػين  الٌ احمجفػػػػمخض لمجتػػػػ  ا كالٌممسػػػػ -0
 

 

 محمجمػػػػػحجس فمجعيٌ  كفقػػػػػي الٌممصػػػػػمحشػػػػػٌحمج 
 

 كايمطلػػو أمحشػػوؿ الفقػػي يمطلمػػ محمجكمػػ -٣
 

 

 حمجٌخمت األًػػػػحجسًهػػػػحجسً  للحمجػػػػجحت الٌيجشػػػػ
 

 ىجسم ًػػػحجسي الفمجتػػػىحمجػػػو اٌلػػػو النٌ كمجعٌلػػػ -4
 

 

 ف مممسػػػػحجس  فهػػػػو يف القػػػػحمس مػػػػ  لػػػػٌ  
 

   كفٌمخضػػػػػػكىمحػػػػػػىجس المجعلػػػػػػوـ هٌمػػػػػػ -٥
 

 

 حجس   ات وٌيػػػػػػػػكيحمسًحمجػػػػػػػػ ممسػػػػػػػػمحمج
 

 كاممسػػػمجتنممش المكنػػػوف مػػػ  أممسػػػحمساره -٦
 

 

 األرححصػػحجس كاحمجػػجحت يمطػػ  الممجعنػػى األممسػػٌحجس 
 

 كيمطلٌػػػ  أرػػػ  المجعلػػػوـ فػػػن كػػػ  -٧
 

 

 حجسيف خمشػػػػػػػممش مػػػػػػػ ًلقونػػػػػػػي مفنٌػػػػػػػ
 

 مػػػػػػكالػػػػػػحمسـ لمجتػػػػػػ   امػػػػػػ ممجتفهٌ  -٨
 

 

   كاهحمتػػػػحمس منمػػػػ  يف ىحضػػػػن  الٌممسػػػػ
 

 كاممسػػػػل  ممسػػػػٌ  الممصػػػػفمجعي كملػػػػ  -٩
 

 

 كأػػػػػي حمجنٌفػػػػػ يف المجعلػػػػػوـ كأحمجمػػػػػحجس
 

                                 
 .( أخرجف مسؾؿ يف صحقحف وغقره2)

 ُرِوَي هذا طـ أبل بؽٍر مـ وجقه كثقرة. :1/310ابـ كثقر يف كتابف إرشاد الػؼقف  قال( 1)



 

 

 فػػػػ ا أمجتػػػػ  مقلػػػػ يػػػػحجس ىمحلفػػػػ -12
 

 

 الحمجػػػحجسًجحت المممسػػػنحجس الكمجتػػػ  أك نػػػٌمحش 
 

 فػػػيه الكمجتػػػ  كال مػػػ  يمطنػػػي كيػػػه -11
 

 

 حمجػػػػػػحمس مهمجتػػػػػػحجس ػػػػػػ مػػػػػػممط لػػػػػػٌ  ممجت ٌ 
 

 فلحمجػػوـ أهػػ  المجعلػػو ممسػػم للحمتنػػ -10
 

 

 ة يمطلػػػػػٌهو فػػػػػحمجفمخض لممسػػػػػن  كامجعػػػػػحجس
 

   ىمحليجشػػكاييجشػػحجس مجعلمػػ  كجمتػػي رٌػػ - 1٣
 

 

 حمطفػػػػػحمس ممسػػػػػ  اليجشػػػػػلحمجٌ  كهمجتػػػػػحجس
 

 

َٛ  صؿات اهلل ؾِٗ َضط يف املٓٗر اي
 فنّن ما ُروي مـفا يف الســ  أما الؽالم يف الصػات»: ♫ قال اإلمام الخطقب البغدادي

الصحاح مذهب السؾػ إثباهتا وإجراؤها طؾك ضقاهرها، وكػل الؽقػقة والتشبقف طـفا، وقد 

ـؼـفا ققم مـ الؿثبتقـ فخرجقا يف ذل ،كػاها ققم فلبطؾقا ما أثبتف اهلل ؽ إلك ضرب مـ وحؼ 

الطريؼة الؿتقسطة بقـ إمريـ، وديـ اهلل تعالك  ؾقكالتشبقف والتؽققػ، والؼصد إكؿا هق س

 .بقـ الغالل فقف والؿؼصر طـف

 ،وُيحَتَذى يف ذلؽ َحذوه ومثالف ،يف هذا أن الؽالَم يف الصػات فرُع الؽالم يف الذات وإصؾ

فؽذلؽ إثبات  ؛ق إثبات وجقد ٓ إثبات كقػقةفنذا كان معؾقما أن إثبات رب العالؿقـ إكؿا ه

.«صػاتف إكؿا هق إثبات وجقد ٓ إثبات تحديد وتؽققػ
(1)

 

  طؾك  -أي صػة الؿجلء  -يف هذا -الحـابؾة  –وأصحابـا »: ♫ اإلمام ابـ رجبقال

مـ يثبت الؿجلء واإلتقان، ويصرح بؾقازم ذلؽ يف الؿخؾققات، وربؿا  فؿـفؿ ثالث فرق:

 حؿد مـ وجقه ٓ تصح أساكقدها طـف.ذكروه طـ أ

 مـ يتلول ذلؽ طؾك مجلء أمره. ومـفؿ

مـ يؼّر ذلؽ، ويؿّره كؿا جاء، وٓ يػسره، ويؼقل: هق مجلء وإتقان يؾقؼ بجالل اهلل  ومـفؿ

هق الصحقح طـ أحؿد، ومـ قبؾف مـ السؾػ، وهق ققل إسحاق  وهذا، وطظؿتف سبحاكف

«وغقره مـ إئؿة
(2)

. 

                                 
 .2٢/1٢1، وسقر أطالم الـبالء رسالة الخطقب البغدادي يف الصػاتاكظر: ( 2)

 .130-119/ ٦جب ( فتح الباري ٓبـ ر1)



 
 

 

 بني أ١ُ٥ ايدْٜٔؿطو دخٌ ٫ ت

 قال  
ّ
وما أحسـ ققَل أبل حـقػَة وقد ُسئؾ طـ طؾؼؿَة  »: ♫اإلمام ابـ رجٍب الحـبؾل

ـ بلهٍؾ أْن كذكَرهؿ وإسقدِ: أّيفؿا أفضؾ ؟ «!؟.فؽقػ كػّضؾ بقـَفؿ ،! فؼال: واهلل ما كح
(1)

 

  لؿ يبؾغ  الدخقل بقـ أئؿة الديـ والتػضقؾ بقـفؿ لؿـ»: ♫قال تاج الديـ السبؽل

.. وربؿا .رتبتفؿ ٓ يحسـ، ويخشك مـ غائؾتف يف الدكقا وأخرة، وقؾ  مـ استعؿؾف فلفؾح

.«الديار كان سببًا إلك القققعة يف العؾؿاء الؿقجبة لخراب
(2)

 

 ر مـ سؾػ يـشدوكان ابـ الؿبارك إذا ذك: 

 ال ىمجعحمسخمشػػػػػ   لػػػػػىجسلحمسن يف ً لػػػػػحمسًًهو
 

 

ق لمي ممصػى لى حمجٌخمتي  ً ا مى ػحجسً لىٌجمسى اليجشى  مجعى
(3)

 
 

 

 دعا٤ ايربن١ بعد ايٛض٤ٛ
  بقضقء فتقضل فسؿعتف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتقت رسقل اهلل  ◙طـ أبل مقسك إشعري

 ،فؼؾت يا كبل اهلل ،وبارك لل يف رزقل( ،ووسع لل يف داري ،)الؾفؿ اغػر لل ذكبل يؼقل:

.قال: )وهؾ تركـ مـ شلء( ،سؿعتؽ تدطق بؽذا وكذا
(4)

 

 

 عٓد ذنسٙ ملسو هيلع هللا ىلصٍٛ اهلل نتاب١ ايص٠٬ ع٢ً زض
 يـبغل أن يحافظ »: ♫ قال اإلمام ابـ الصالح تؼل الديـ أبق طؿرو الشفرزوري

وٓ يسلم مـ تؽرير ذلؽ طـد  ،طـد ذكره ملسو هيلع هللا ىلصطؾك كتابة الصالة والتسؾقؿ طؾك رسقل اهلل 

                                 
 .55، ص: ( فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ2)
 .1/31٢ :( إشباه والـظائر1)
 .55، ص: ( فضؾ طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ3)
 .23٧ يف صحقح الجامع وهق ،( رواه الـسائل يف الســ الؽربى1)



 

 

ؾفا صؾبة الحديث وكتبتف ،تؽرره ومـ أغػؾ ذلؽ فؼد  ،فنن ذلؽ مـ أكرب الػقائد التل يتعج 

.«وقد رأيـا ٕهؾ ذلؽ مـامات صالحة ،حّظًا طظقؿًا مُحر
(1)

 

 وكذا يؽره )الرمز إلقفا( أي الصالة والتسؾقؿ )يف الؽتابة( » :♫ قال الحافظ السخاوي

ُيحؽك أن  أول  مؿاوأو أكثر كصؾعؿ وكحق ذلؽ، وكثقًرا ما يػعؾف العجؿ،  ،بحرف كصاد، أو كصؿ

.«مف لؿ يرفع اهلل لف رأًسا، مع ما كان بف مـ العؾؿمـ فعؾف ُقطَِعت يده، وأن  بعض مـ لز
(2)

 

 

 ايؿاذب١يف قسا٠٤ ػتؿس اشبطأ امل
   والصحقح مـ مذاهب العؾؿاء أكف يغتػر اإلخالل بتحرير ما  :♫ ابـ كثقراإلمام قال

بقـ الضاد والظاء لؼرب مخرجقفؿا؛ وذلؽ أن الضاد مخرجفا مـ أول حافة الؾسان وما 

راس، ومخرج الظاء مـ صرف الؾسان وأصراف الثـايا العؾقا، وٕن كال مـ يؾقفا مـ إض

الحرفقـ مـ الحروف الؿجفقرة ومـ الحروف الرخقة ومـ الحروف الؿطبؼة، فؾفذا كؾف 

أكا أفصح »وأما حديث:  ،اغتػر استعؿال أحدهؿا مؽان أخر لؿـ ٓ يؿقز ذلؽ واهلل أطؾؿ

ؾؿ. فال أصؾ لف واهلل أط «مـ كطؼ بالضاد
(3)

 

 

 !أنرب عًُا٤ ايٓشٛ يف شَٓ٘ إىل اد ٚٓقَٔ 
زهر وقّ  ادا، وأثـاء ققامف اكتؼؾ الػتك مع أبقيف مـ صعقد مصر إلك الؼاهرة، ثؿ طؿؾ يف الجامع ٕا

فرتك الققادة، وأكب طؾك صؾب ! بؿفـتف سؼطت فتقؾة طؾك كراس أحد الطؾبة فعقره بؼقلف: يا جاهؾ

ذلؽؿ هق الشقخ خالد إزهري أكرب طؾؿاء الـحق يف  ،سـة نقثثالو العؾؿ، وطؿره حقـذاك ست

الذي شرح فقف كتاب  «التصريح طؾك التقضقح»زمـف، ومملػ طشر مملػات فقف، أشفرها كتاب 

ـ مالؽ»  هـ(.905) ♫ٓبـ هشام، تقيف  «أوضح الؿسالؽ إلك ألػقة اب

 

                                 
  الـقع الخامس والعشريـ.، ( معرفة أكقاع طؾؿ الحديث الؿشفقر بـ)مؼدمة ابـ الصالح(2)
 .320 ، ص:( شرح التؼريب والتقسقر لؾسخاوي1)
 .2/213( تػسقر ابـ كثقر 3)



 
 

 عصس ازبُع١ ضاع١ إداب١
 س إخقاكف يدطقن لف طصر الجؿعة، وقبؾ الغروبأصاب العؿك الصؾت بـ بسطام، فجؾ 

 .ططس ططسة، فرجع بصره
(1)

 

  ـ الؼقؿ .«وهذه الساطة هل آخر ساطة بعد العصر، يَُعظُِّؿفا جؿقع أهؾ الؿؾؾ»: ♫قال اب
(2) 

 ـ جبقر إذا صؾك العصر، لؿ يؽؾؿ أحًدا حتك تغرب الشؿس و .ـشغؾ بالدطاءأي ي-كان سعقد ب
(3)

 

 

 ايهٗـ ّٜٛ ازبُع١ ثٛاب قسا٠٤
  مات صاحب لل فرأيتف يف الؿـام، وقال: جاءين كؾب  :♫ ابـ دققؼ العقداإلمام قال

، كالسبع وجعؾ يروطـل فارتعبت، فجاء شخص يف هقئة حسـة فطرده وجؾس يمكسـل

فؼال: أكا ثقاب قراءتؽ سقرة الؽفػ يقم الجؿعة. فؼؾت: مـ أكت؟
(4)

 

 

 ضبشإ َكًب ا٭سٛاٍ !
 يقاسل أهؾ الجزيرة  وهق ،م2910يف  ♫شاطر الؿصري طؾل الجـدي ال يؼقل

 :العربقة لؾؿجاطة التل طاشقها

ٌٍ  فقػػػػػحمسان  مى ػػػػػحمسى ةي اٍلحمجى ٍفنىػػػػػى جمتًٌػػػػػحمسى ًى
 أى

 

 

ا  . ٍفنًٌنىػػػػ المحت ػػػػحمسى ًي  كنىحمجػػػػ ي ميجشػػػػحمسى 
 

ػػػػػيى  ػػػػػـ ك ؿ  ىحضى  كهػػػػػو ًمٍلػػػػػخمتي األنى
 

 

ػػػم . ػػػحجس األرَّى الممس   يمطلػػػٌهو حمجممسي
 

كًحمجػػػ الحمسممسػػػوؿ أجمتًٌػػػحمسافى  ري مػػػي كى  ي ى
 

 

ػػػػػ   الًفػػػػػحجساى   . ح ك ٍف يى وي لي ُي ا  فًػػػػػحجسى
 

حمسً و فكػػػىى يى ٍمخضػػػكي نًي ىمحى ػػػحمتى  ممشػػػيححصى
 

 

 يمطلػػػػٌكوح كالقػػػػحمسًخمشي لػػػػي يكػػػػ .
 

ًمٌمجعػػػب ٍت لًػػػيى الػػػٌحجسنٌ جمتى لىػػػٍو ًحمجٌػػػحمسى  كى
 

 

ٌػػ . ػػٍحجستي هػػ كيف كجمتهػػي الحمجى  ليحمتى
                                  

 ٓبـ طساكر. تاريخ دمشؼ، كؼال طـ 351وتؾؽ إيام ٕدهؿ شرقاوي، ص: (2)

 .2/3٢1( زاد الؿعاد 1)
 .2/3٢1( زاد الؿعاد 3)

 .5/351( الدرر الؽامـة 1)



 

 

ٍممسػػػػيكو ٍفنىػػػػى كلكػػػػٍ  حمجى ًى  كالمػػػػؿي 
 

 

ػػػػػممطى الػػػػػٌحجسيمط . فى مػػػػػ نى ػػػػػيح ر  يمطى   ي
 

 مـ أطجب ما يمرخ مـ تؼؾبات الدكقا بلهؾفا ما ورد طـ ابـ طبد» ان:قال ابـ خؾؽ 

دخؾُت طؾك والديت يف يقم طقد أضحك، فقجدُت طـدها امرأة يف  الرحؿـ الفاشؿل قال:

 أتعرف هذه؟ قؾت: ٓ، قالت: هذه أم جعػر الربمؽل!، ثقاب رّثة، فؼالت لل والديت:

 الحقاة؟ : يا أم جعػر، ما أطجب ما رأيِت يف هذهفؼؾت

: لؼد أتك طؾل يا بـل طقٌد مثؾ هذا، وطؾك رأسل أربعؿائة وصقػة، وإّكل ٕطدُّ ابـل قالت

أتك طؾل هذا العقد، وما ُمـاي إٓ جؾدا شاتقـ أفرتُش أحدهؿا،  ولؼد, جعػر طاقًا لل

.«إلقفا خؿسؿائة درهؿ، فؽادت تؿقت فرحًا هبا فدفعُت  والتحػ بأخر!،
(1)

 

 

 ا اشداد تٛاضعأَ اشداد عًُ
 طـده بشاشة، ٓ صاّلب العؾِؿ أن أجػك مـ إطراب! بعُض » :♫طثقؿقـ ابـ  قال 

 والعالؿ، والعقاُذ بالّؾف بعض الـّاس ّكّؾؿا ازداد طؾؿًا يزداد كربًا ! بؾ وٓ تقاضع! وٓ تسؾقؿ،

.«حّؼًا هق الذي إذا ازداد طؾؿًا ازداد تقاضعًا
(2)

 

  :ار:العؾؿ ثالثة أشبققؾ 

 مـ دخؾ الشرب إول تؽرب. ✦

 ومـ دخؾ الشرب الثاين تقاضع.✦

.ومـ دخؾ الشرب الثالث طؾؿ أكف ٓ يعؾؿ✦
(3)

 

 

 (2)ؾك١ٝٗ قاعد٠ 
 (حيسّ ايبٓات َٗات٭ٚايدخٍٛ با، َٗاتا٭ع٢ً ايبٓات حيسّ  ايعكد)

                                 
 .2/312 إطقان وفقات( 2)

 .131ص: ،الباب الؿػتقح لؼاء( 1)

 .٦9:ص ،بؽر أبق زيد، ل( حؾقة صالب العؾؿ3)



 
 

 .لمُّ الؿرأة تحرم بؿجرد العؼد طؾك ابـتفا، سقاء دخؾ هبا أو لؿ يدخؾف
الربقبة وهل بـت الؿرأة فال تحرم بؿجرد العؼد طؾك أمفا حتك يدخؾ هبا، فنن صؾؼ إم قبؾ وأما 

َِ  ﴿ :تعالك قال .الدخقل هبا جاز لف أن يتزوج بـتفا ٌّ ََِّٰت ِِف ُخُجٔرُِكً  ًُ ٱلذ َوَرَبَٰٓهِتُُس
َذ  ِٓ ِ ٔاْ َدَخيۡخًُ ة ًۡ حَُسُُٔ َذ فَإِن ىذ ِٓ ِ ََِّٰت َدَخيۡخًُ ة ًُ ٱلذ ًۡ  نَِّصآنُِس يَۡيُس ـَ َِاَح   [13]الـساء:﴾فََّل ُج

 

 سسص ايطًـ ع٢ً طًب ايعًِ
 :بـػل آطتؿاد، والسقر يف البالد، فؼال أيـ لؽ هذا العؾؿ كؾف؟ مـ ققؾ لإلمام الّشعبل :

. وصرب كصرب الحؿار، وبؽقر كبؽقر الغراب
(1)

 

  :العامة يف أكؾ هريسة مؽثت ثالثقـ سـة أشتفل أن أشارك »قال اإلمام طقسك بـ مقسك

.«السقق فال أقدر طؾك ذلؽ، ٕجؾ البؽقر إلك سؿاع الحديث
(2)

 

  ة اإلسالم إذا ققؾ ٕحدهؿ: كان :♫قال ابـ الؼقؿ  إلك متك تطؾب العؾؿ؟ فقؼقل: أئؿ 

إلك الؿؿات.
(3)

 

 

 اشبطري٠ا٫ضتعا١ْ بػري املطًُني يف بعض املٗاّ 
  :يف رحؾة الفجرة كال مـ ◙ديؼ بؽر الص وصاحبف أبق ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  استعان

يف تقققع آتػاق الـفائل الؿمسس  ملسو هيلع هللا ىلصطؿ الـبل  ◙ العباس بـ طبد الؿطؾب ◆

وكان هذا آتػاق يف غاية السرية وتؿ  ،بقعة العؼبة الثاكقة()لؾفجرة إلك الؿديـة مع إكصار 

 .مفوكان العباس يقمفا طؾك ديـ قق ،ويف غاية الخطقرة أيضا ،يف جـح الؾقؾ

وكان  ،وصاحبف الصديؼ يف رحؾة الفجرة الؿباركة ملسو هيلع هللا ىلصطبد اهلل بـ أريؼط دلقؾ رسقل اهلل  ◆

 رحؾة أيضا يف غاية السرية وخطقرهتا طالقة جدا.لوا ،أيضا غقر مسؾؿ

وإحباط مخطط  وأبل بؽر لؾؿشركقـ، ملسو هيلع هللا ىلصكان ابـ أريؼط قادرا طؾك تسؾقؿ رسقل اهلل و

 .الفجرة كؾف. لؽـ كان مقصـ الثؼة

                                 
 .15/355تاريخ دمشؼ:( 2)
 .23/133الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ ( 1)

 .103ص: ،دار السعادة مػتاح( 3)



 

 

 

 ! ٭ٌٖ ازب١ٓا خبصدَا تهٕٛ ا٭زض عٓ
 تؽقن إرض يقم الؼقامة خبزة »: ملسو هيلع هللا ىلص قال الـ بِل ◙أبل سعقد الخدري  طـ

ًٓ ٕهؾ الجـة .«واحدة، يتؽػمها الجبار بقده، كؿا يؽػل أحدكؿ خبزتف يف السػر، كز
(1)

 

  مـف أن الؿممـقـ ٓ يعاَقبقن ويستػاد» يف شرح الحديث: ♫قال الحافظ ابـ حجر 

بالجقع يف صقل زمان الؿققػ، بؾ يؼؾب اهلل لفؿ بؼدرتف صبع إرض حتٰك يلكؾقا مـفا مـ 

.«تحت أقدامفؿ ما شاء اهلل بغقر طالج وٓ كؾػة
(2)

 

  ضقافة تؽقن ٕهؾ الجـة، وهذه مـ قدرة اهلل  يعـل» :♫وقال ابـ طثقؿقـ،  ففذه

.«قن مـ أحسـ إصعؿةإرض التل هل أن صقـ ورمؾ وغقرهؿا، يقم الؼقام تؽ
(3)

 

 

  ايٓرٓز١ٜأضباب ص٬ح  أق٣ٛ ايدعا٤ َٔ
  ف طؾل اجتفاداً  ♫الػضقؾ بـ طقاض وهق مـ كبار التابعقـ وساداهتؿ، اجتفد يف تربقة اـب

الؾفؿ إين اجتفدت » كبقراً، وكان يلمؾ أن يؽقن صالحًا، فلحس بصعقبة إمر، فدطا اهلل تعالك قائالً:

فلصبح طؾل بـ الػضقؾ إمامًا كلبقف يف العؾؿ والزهد،  ،«بف للفؾؿ أقدر طؾك تلديبف، فلدّ أن أؤدب طؾقًا 

.«ابـف طؾل خقر الـاس، الػضقؾ بـ طقاض، وخقٌر مـف» :♫ حتك قال ابـ الؿبارك
(4)

 

 مـ كبار إولقاء، وكان ثؼة قاكتا هلل خاشعا ربّاكقّا كثقر الّشلن♫ وقال طـف الذهبل
ٌّ
 (5). : طؾل

 

 ايؿتٝأَ ْهت 

 هؾ يجقز لؾؿحرم أن يحّؽ بدكف؟ الشعبل: اإلمام رجؾ سلل 

                                 
 (.٦032( ومسؾؿ )٧510( رواه البخاري )2)

 .10/320 ( فتح الباري1)
 .٢/110 ( شرح صحقح البخاري ٓبـ طثقؿقـ3)
 .٢/115الـبالء ( سقر أطالم 1)
 .٢/113سقر أطالم الـبالء ( 5)



 
 

 .! : كعؿ، قال: مؼدار كؿ؟ قال: حتك يبدو العظؿؼالف

 فؼال السائؾ: أخاف أٓ  ،خؾؾفا بلصابعؽ :وسللف آخر طـ الؿسح طؾك الؾحقة ؟ فؼال

 .فؼال: إن خػت فاكؼعفا مـ أول الؾقؾ ! ،تبؾفا

 بؿاذا أطزك اهلل ؟فؼال ، لف الشعبل: اغسؾف فؼال، أصاب ثقبل البؾؾ: فؼالرجؾ  هجاءو : 

 .! : بالخؾؼالف

 ففؾ لل أن أرد ها؟! ،رجؾ قال: إين تزوجت امرأًة فقجدهتا طرجاء هجاءو 

ها فؼال  .! لف: إن كـت تريد أن تسابؼ هبا فرد 

 ثقبف أو جبفتف بـ ققس طـ حصاة الؿسجد يجدها اإلكسان يف خّػف أو  اسلل رجؾ طؿر

 لف: ارمفا !  فؼال ؟!

  .أهنا تصقح حتك ُترّد إلك الؿسجد زطؿقا الرجؾ: فؼال

  .طؿرو بـ ققس: دطفا تصقح حتك يـشؼ حؾؼفا فؼال

 !؟الرجؾ: وهؾ لفا حؾؼ ؟ قال: فؿـ أيـ تصقح إذن ؼالف
(1)

 

 

 غسٚط إداب١ ايدعا٤
 :♫بدر الديـ ابـ جؿاطة  اإلمام قال

 يمط  المممسػػمجتحمت  لنػػيػػلوا: ححصػػحمسك  الػػحجس
 

 

 حمس الػػػػحجسايمطي ػػػػفنحيمطممصػػػػحمس هػػػػ ٌممصػػػػ
 

 ىحضهػػػػػػرةح كمحشػػػػػػنةح ممجعهمػػػػػػ نػػػػػػحجسـ
 

 

 ًػ محشػح كيح ىمحممصوعح كحمجممس  الحمطػ ٌ 
 

 يػػػػوتح كال ًػػػػحجسيمطى ممجعيجشػػػػٌ كحمجػػػػٌ  
 

 

كاممسػػو ًنممسػػح مقػػحمسكف لحمجػػح 
(2)

 
 

                                 
 .1حؽايات ومقاقػ مـ قؾب الرتاث، ص: (2)
بؽل 1) يؼل ، 9/211( صبؼات الشافعقة الؽربى لؾسُّ وقد أوضحفا ، ٦/151والػتقحات الرباكقة ٓبـ طالن الصدِّ

 .٢3- ٢2:ص «مـ هدايات سقرة الػاتحة» كتابف يف اهلل حػظف البدر طبد الرزاق بـ طبد الؿحسـ



 

 

 

 يف ايكسإٓ يؿغ )ايٓصٚز(
 :هل جاء طؾك أربعة معان رئقسة

ًۡ ﴿ ؼقلف تعالك:ك :حمجلٌل الحمسجمت  الحمسكجمت①  ۡزَوَُٰجُس
َ
ا حََرَك أ ٌَ ًۡ ُِۡصُف   .[21]الـساء:﴾ َوىَُس

ۥۗ ﴿ ومـف ققلف تعالك: :مجع  المحمسأة الحمسكج②  َٰ حَِِهَح َزوًۡجا َدۡيَهُ  .[130]البؼرة: ﴾َخَّتذ

ِ ﴿ :تعالكققلف ومـف  كالنوع: اليجشنه③ 
ٌَِ ُُكّ ا  َٓ َِا ذِي ۢنَتتۡ

َ
ًۡ أ ۡرِض َز

َ
ْ إََِل ٱۡۡل ًۡ يََرۡوا َ َو ل

َ
أ

 .[٦]الشعراء: ﴾رِيٍم نَ  َزۡوجٖ 

ٔاْ ﴿ تعالك: فمـ ذلؽ ققل :القحمسً  كالنحمطٌحمس ④ ا ََكُُ ٌَ ًۡ َو ُٓ ۡزَوََٰج
َ
ْ َوأ ٔا ٍُ ََ َؽيَ ِي ْ ٱَّلذ وا ٱۡخَُّشُ

 .[11]الصافات: ﴾َحۡفُتُدونَ 

 

 !ايػٝاطني ٚ« ايسادٜٛ»ٚ« ايتًٝؿٕٛ»
  يف مقزان القحل»قال الؽاتب الؿصري محؿد حسقـ هقؽؾ يف كتابف»: 

الشقاصقـ ، وكاكقا يزطؿقن أن «الراديق»و« التؾقػقن»ـجديقن أشد الـاس صعـًا طؾك وكان ال»

هل التل تتؽؾؿ فقفؿا، فؽاكقا لذلؽ يحرمقن استعؿالفؿا، ولؿا كاكت الحاجة إلك هذه الؿـشآت 

ماسة ولؿ يؽـ آستغـاء طـفا مؿؽـًا، فؼد دطا ابـ السعقد كبار الؿشايخ وسللفؿ: أتستطقع 

تتؾق الؼرآن؟ فؾؿا أكؽروا ذلؽ صؾب إلقفؿ أن يـصتقا لؿا يف سؿاطة التؾقػقن فنذا هق  أن قاصقـالش

.«قرآن يتؾقه قارئ جؿقؾ الصقت، فؾؿ يبؼ لديفؿ ريب يف حؾِّف
(1)

 

 

 نيزضاي١ يًدعا٠ ٚاملسٓب
 ،الؿرتبل بإخقار يف شلء مـ صػات خؾؼتف أو صبائعف يغرس يف كػسف التعؾؼ هبديفؿ تشبقف

                                 
الرحؿـ، ممسس الدولة السعقدية  العزيز بـ طبد : ابـ السعقد الذي ذكره الؽاتب هـا هق الؿؾؽ طبدتقضقح( 2)

لقس الؽاتب الؿصري محؿد م، و295٧الؽاتب الؿصري محؿد حسقـ هقؽؾ الذي تقيف طام و الثالثة.

ؿاؤهؿا تشاهبا كبقرا قد يمدي لدي فؽال الؽاتبقـ مصريان وتتشابف أس م،102٧حسـقـ هقؽؾ الذي تقيف طام 

 البعض الك الخؾط بقـ الؽاتبقـ.



 
 

 .حاق هبؿؾّ ال وحّب 

 صؾب الحديث، » اإلمام الذهبل يف معجؿ شققخف طـ الربزالل: قال 
ّ
وهق الذي حّبب إلل

.«فنكف رأى خطل فؼال: خطؽ يشبف خط الؿحدثقـ! فلثر ققلف يف كػسل
(1)

 

 ولدك أو تؾؿقذك بالصالحقـ يف كـقتف أو اسؿف أو صػتف. فاربط

 

 ايعًُا٤ ا٭ٚينيَساعا٠ ؾِٗ 

 مـف يجب طؾك كؾ كاضر يف الدلقؾ الشرطل مراطاة ما ففؿ » :♫لشاصبل قال اإلمام ا

 .«إولقن، وما كاكقا طؾقف يف العؿؾ بف؛ ففق أحرى بالصقاب، وأققم يف العؾؿ والعؿؾ
(2)

 

 اذا ثبت أن الحؼ هق الؿعترب دون الرجال فالحؼ أيضا ٓ يعرف دون » :♫قال و

.«ؾك صريؼفوسائطفؿ بؾ هبؿ يتقصؾ إلقف وهؿ إدٓء ط
(3)

 

 

 يف ؾِٗ سدٜح ؾا٥د٠
.(والشّر لقس إلقؽ ،الخقر كّؾف يف يديؽ) :يف الحديث ورد

(4)
 

 فؿا الؿراد مـ كقن الشّر لقس إلك اهلل ؟

 بعّدة تػسقرات مـفا: ذلؽ فّسر

  .أكف ٓ يتؼّرب بف إلك اهلل -2

 وإكؿا يصعد إلقف الؽؾؿ الطقب. ،ٓ يصعد إلقف الشرّ  -1

                                 
 .139-3/13٢الدرر الؽامـة ( 2)

 .3/1٢9 لؾشاصبل الؿقافؼات( 1)

 ، وقد تقيف قبؾ إتؿامف.« آطتصام »كتاب ما كتب رحؿف اهلل مـ  آخروهذه العبارة ( 3)
 (.2٦٦3صحقح ابـ حبان، رقؿ )( 1)



 

 

لقف الشر طؾك اكػراده تلدبا، فال يؼال: يا خالؼ الشر وإن كان خالؼف، كؿا ٓ ٓ يضاف إ -3

 .يؼال: يا خالؼ الخـازير

. ▐لقس شرا بالـسبة إلك حؽؿتف؛ فنكف ٓ يخؾؼ شقئا طبثا  -1
(1)

 

 

 ضًُٝإ بٔ عبد املًوٚ ايؿسشدمبني 
ابع  خؾقػة إمقّي ال -أن  الػرزدَق أكشد أبقاًتا طـد سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ  ُذكِرَ  فقفا  -الس 

 ويف ضؿـفا ققلف يف الـِّساء العذارى: ،شلٌء مـ الػجقر والػسؼ

ًػػػػػػػػٍمجت ى  يمطته  فى يجشػػػػػػػػحمس   لػػػػػػػػن هي   مي
 

 

ـً  ػػػػػُخمش أغػػػػػنؽى الًجحسمجتػػػػػ  كًػػػػػُ أىفي
 

 .قد وجَب طؾقؽ الحدُّ بنقرارك :لف سؾقؿان فؼال

ًُ ٱۡىَغاوُۥَن ﴿ قلف:يا أمقر الؿممـقـ إن  اهلل قد درَأ طـِّل الحد  بؼ :فؼال ُٓ َفَرآُء يَتذتُِف ًۡ  ٢٢٤َوٱلشُّ َ ل
َ
خ

ِ َوادٖ 
ًۡ ِِف ُُكّ ُٓ جذ

َ
َٔن  حََر خ ٍُ ِٓي ا ََل َحۡفَفئَُن  ٢٢٥يَ ٌَ ًۡ َحُلٔلَُٔن  ُٓ جذ

َ
 [11٧، 115، 111]الشعراء: ﴾َوخ

.فضحؽ سؾقؿان وطػا طـف
(2)

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصغذاع١ أصشاب ايٓيب 
بالروحاء يفـّئقكف بؿا فتح اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص الـاس رسقل اهلل بعد رجقع الؿسؾؿقـ مـ غزوة بدر لؼل

: ما الذي إكصاري طؾقف ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ، فؼال لفؿ سؾؿة بـ سالمة بـ وقش

 حملسو هيلع هللا ىلصالؿعّؼؾة فـحركاها، فتبّسؿ رسقل اهلل  دنبُ هتـئقكـا بف؟ واهلل إن لؼقـا إٓ طجائز ُصؾعًا كال

 .«يا ابـ أخل أولئؽ الؿأل مـ قريش»وقال: 
(3)

 

 

                                 
 . ٧/302 لؾـقوي مسؾؿ صحقح شرح ،1/232وياين لؾر الؿذهب بحراكظر: ( 2)
 .٢/25٧البحر الؿحقط ( 1)

 .1/٦9الؽامؾ يف التاريخ ( 3)



 
 

 ؾك١ٝٗ َطأي١ 
 قال الؿصؾل: )آّمقـ( بالتشديد ففؾ تبطؾ صالتف ؟  إذا

 -الشافعقة  – إصحاب واختؾػ ،وإن حؽك القاحدي أّن التشديد لغة ،أهنا لحـ الؿشفقر

وقال  ،طدم البطالن؛ لؼصده الدطاء وإجقدالـقوي يف الؿجؿقع:  قال ،يف بطالن الصالة هبا

.حإكف الصحق :يف التحؼقؼ
(1)

 

 

ٓٝ  ١ عٓد ايٓؿك١ ع٢ً ا٭ٌٖاضتشطاز ايٓ
  كػؼة الؿرء طؾك كػسف وطقالف أفضؾ مـ كػؼتف طؾك مـ ٓ » :♫اإلمام ابـ تقؿقة يؼقل

ولؽـ ...تؾزمف كػؼتف؛ ٕن ذلؽ واجب، وما تؼرب العباد إلك اهلل بؿثؾ أداء ما افرتض طؾقفؿ

وجف اهلل تعالك... فؿـ فعؾفا ابتغاء وجف اهلل أكثر الـاس يػعؾقن ذلؽ صبعًا وطادة ٓ يبتغقن بف 

يتصدق أحدهؿ بالشلء القسقر طؾك  لؽـ، كان لف طؾقفا مـ إجر أطظُؿ مـ أجر الؿتصدق كافؾة

الؿسؽقـ وابـ السبقؾ وكحق ذلؽ لقجف اهلل تعالك، فقجد صعؿ اإليؿان والعبادة هلل، ويعطل يف 

.«ادة؛ ٕكف لؿ ُيـػؼف ابتغاء وجف اهللهذه ألقفا فال يجد يف ذلؽ صعؿ اإليؿان والعب
(2)

 

 صـؾـب الـحـالل والـػؼة طؾك الـعـقال ٓ يعدلف شلء مـ أطؿال الرب»: ♫قال و».
(3)

 

 

 تٓاؾظ عذٝب !
 َورَۡۡحََِّت وَِشَفۡج ﴿ :ققلف تعالك لؿــا كزل ╚ جريج قـال ابـ طباس وقـتادة وابـ

 ِۚ ءٖ ِۚ ﴿ــ: قـس: أكا مِ قـال إبؾ ،[25٧]إطراف:﴾  ُُكذ ََشۡ ءٖ َٓ  ﴿فلكزل اهلل: ﴾ُُكذ ََشۡ ۡزخُُت
َ
ََ فََصأ ِي ا لَِّلذ

ًُْ أَِب  ََ ِي َٰٔةَ وَٱَّلذ َن َٰخَِِا يُۡؤٌُِِٔنَ َحخذُلَٔن َويُۡؤحَُٔن ٱلزذ فؼـــالت القفــقد  ،[25٧]إطراف: ﴾تََٰي

ََ يَتذتُِفَٔن ٱل﴿ والـصارى: وكحـ كتؼل وكميت الزكاة ! فلكزل اهلل: ِي ذ ٱَّلذ ّّمِ
ُ
 ﴾رذُشَٔل ٱنلذِبذ ٱۡۡل

. ملسو هيلع هللا ىلص وجعؾفا ٕمـة محؿد ،اهلل طــ إبؾقس وطـ القفقد والـصارى فـزطفا ،[25٦]إطراف:
(4)

 

                                 
 .103 :ص ،التحؼقؼ ،3/319:( الؿجؿقع2)
 .95-91،ص:( جقاب آطرتاضات الؿصرية1)

 .٧09،ص:( اإليؿان إوسط3)

 مختصرا. 23/25٦ ( تػسقر اإلمام الطربي1)



 

 

 

 اشبت١ُ ا٭ضبٛع١ٝ
 :ابـ قدامةقال  الؼرآن إلك سبعة أجزاء، يؼسؿلبعض السؾػ ختؿة أسبقطقة، وذلؽ بلن  كان

 ر يف كؾ سبعة أيام يف كؾ يقم ُسبعا، ٓ يرتكف كظًرا..كان اإلمام أحؿد يختؿ الؼرآن يف الـفا»

 .«مـ الجؿعة إلك الجؿعة
(1)

 

 .(فؿل بشقق)بؽؾؿة بداياهتا تجؿع و
 .مـ الػاتحة إلك الؿائدة -2
 .ومـ الؿائدة إلك يقكس -1
 .اإلسراء /ومـ يقكس إلك بـل إسرائقؾ -3
 .ومـ بـل إسرائقؾ إلك الشعراء -1
 .(( سقرة الصافات تبدأ بحرف القاو فؾذلؽ ذكر حرف القاو،افاتومـ الشعراء إلك الص -5
 .ومـ الصافات إلك ق -٧
 .ومـ ق إلك الـاس -٦

 وجؿعفا الـاضؿ بؼقلف:

ػػػػػيمطي  حمسه ٍكػػػػػً  ػػػػػ و ه قي ػػػػػ جمسه وني ًي  حمجنى ٍ ممسي
 

 

ًى حمسى مجعى الُممصػػػػػػ  نػػػػػػ يػػػػػػؼه  ٌ ي مخضًػػػػػػقٍ ا 
 

 

 ١ٜ يف طًب ايعًِد ٚازبٓدًَازَب

 القجقز والقسقط )د القاحدي صاحب التػاسقر الثالثة اإلمام أبق الحسـ طؾل بـ أحؿ قال

اهلل بـ يقسػ  درستفا طؾك الشقخ أبل الػضؾ أحؿد بـ محؿد بـ طبد الؾغة فؼد أما..  :(والبسقط

ـَ يف خدمة إدب، وأدرك الؿشايخ الؽبار، وقرأ طؾقفؿ ♫العروضل  ، وكان قد خـؼ التسعق

ػات الؽبار، وآستدراكات طؾك الػحقل مـ وروى طـفؿ كلبل مـصقر إزهري....ولف الؿصـ

وكـت قد ٓزمتف سـقـ، أدخؾ طؾقف طـد صؾقع الشؿس، وأخرج لغروهبا، ، والـحق ةطؾؿاء الؾغ

                                 
 .1/21٦ الؿغـل (2)



 
 

 أسؿع، وأقرأ، وأطؾؼ، وأحػظ، وأبحث، وأذاكر أصحابف ما بقـ صريف الـفار.

ـ إيام وقال: يقما م ♫طؾقف الؽثقر مـ الدواويـ، وكتب الؾغة، حتك طاتبـل شقخل  وقرأت

لؿ ُتبِؼ ديقاكا مـ الشعر إٓ قضقت حؼف، أما آن لؽ أن تتػرغ لتػسقر كتاب اهلل العزيز؟! تؼرؤه  إكؽ

طؾك هذا الرجؾ الذي يلتقف البعداء مـ أقاصل البالد، وترتكف أكت طؾك قرب ما بقــا مـ الجقار، 

: يا أبِت إكؿا أتدرج هبذا ؾتفؼ، ♫أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الثعؾبل  يعـل: إستاذ اإلمام

لؿ  ثؿ، إلك ذلؽ الذي تريد، وإذا لؿ أحؽؿ إدب بجد وتعب، لؿ أرم يف غرض التػسقر طـ كثب

 أغب  زيارتف يقًما مـ إيام إلك أن حال بقــا قدر الِحؿام(.
(1)

 

 

َُٜطسََُّٙ َٞ با٫غتػاٍ مبا  َٜٓؿُع٘ ابُتًٔ  ٔ تسَى ا٫غتػاٍ مبا 
 كان مـ العقائد الؼدرية والحؽؿة اإللفقة »: ♫ طبد الرحؿـ بـ سعدي العالمة قال

شتغال بؿا يضّره، فؿـ ترك طبادة ابُتؾل بآ ،كتػاع بف ولؿ يـتػعأّن مـ ترك ما يـػعف وأمؽـف آ

الرحؿـ؛ ابُتؾل بعبادة إوثان، ومـ ترك محّبة اهلل وخقفف ورجاءه؛ ابُتؾل بؿحّبة غقر اهلل 

 ،مـ لؿ يـػؼ مالف يف صاطة اهلل أكػؼف يف صاطة الشقطان، ومـ ترك الذّل لرّبفوخقفف ورجائف، و

 .«ابُتؾل بالباصؾ ،ابُتؾل بالذلِّ لؾعبقد، ومـ ترك الحؼ
(2)

  

 

 َٔ غِٝ ايهساّ ايعؿٛ عُٔ أضا٤ 
بعدما كػ بصره فدخؾ  ▲استلذن طؾك طائشة  ◙وي أن حسان بـ ثابت رُ 

 ا: ألقس هق مـ الؼقم ؟ أي مـ أصحاب اإلفؽ طؾقفا فلكرمتف فؾؿا خرج ققؾ لف

 :: ألقس هق الؼائؾفؼالت

 أػػػػػػي ككالػػػػػػحجسق كيمطحمسخمشػػػػػػي فػػػػػػف
 

 

محمجمػػحجس مػػنكو ًكيػػ ي   لمجعػػحمسَّ
(3)

 
 

                                 
 .129-2/12٦تػسقر ( ال2)

 .٦3، ص:( تقسقر الؽريؿ الرحؿـ1)
 .1/13٢آستقعاب ( 3)



 

 

 .ففذا البقت يغػر لف كؾ ذكب

 

١ٓٝ اييت َظاٖسٖا ايٓتعاُزض ٓٓصٛص ايٓػسع  اسبه١ُُ َٔ ٚدٛد بعض اي
 تشؽال الـص ٓ يعـل بطالكف، اس»: ♫العالمة طبد الرحؿـ بـ يحقك الؿعّؾؿل  قال

ووجقد الـصقص التل يستشؽؾ ضاهرها لؿ يؼع يف الؽتاب والسـة طػقًا، وإكؿا هق أمر 

لقبؾق اهلل تعالك ما يف الـػقس، ويؿتحـ ما يف الصدور، ويقسر لؾعؾؿاء أبقابًا ؛ مؼصقد شرطًا

.«مـ الجفاد يرفعفؿ اهلل بف درجات
(1)

 

 

 اْ٘ا٫ْػػاٍ عٔ ايعًِ ضبب يٓطٝ
  كسقُت مـ العؾؿ بسبب الؼضاء وإسػار » :♫ اإلمام الػؼقف جالل الديـ البؾؼقـلقال

 .«ا كبقًراــًلعارضة ما لق حػظف شخص لصار طالؿا
(2)

 

 !وقد قال بعض أهؾ العؾؿ: مـ ترك العؾؿ ستة أشفر صار طامًقا.  

 

  َٔ ُِٖ املعاصسٜٔ يف ايكسا٠٤
  بؽر أبق زيد طدة مرات: الشقخ قرأهالبعض الؽتب التل  أمثؾةهذه 

 ابـ تقؿقة مرتقـ طؾك إقؾ. لإلمام «مجؾدا 35مجؿقع الػتاوى »قرأ  ◀

 لؾحافظ ابـ حجر طدة مرات. «اإلصابة يف تؿققز الصحابة»قرأ  ◀

 قرأ كتب العالمة ابـ الؼقؿ كامؾة، وكرر بعضفا مرارا، وكان يراجعفا باستؿرار. ◀

 لؾزركؾل، خؿس مرات جردا طؾك إقؾ. «جؾداتم ٢إطالم »قرأ كتاب  ◀

 لقاققت الحؿقي أربع مرات. «مجؾدات5معجؿ البؾدان »قرأ  ◀

 طدة مرات. «مجؾدات 5آثار العالمة البشقر اإلبراهقؿل »قرأ  ◀

قرأ جؿقع كتب العالمة محؿد الخضر حسقـ. ◀
(3)

 

                                 
 .12٢،ص:( إكقار الؽاشػة2)

 .1/200الضقء الالمع ( 1)

 .1٢-1٦:ص، ( كثار السقرة وثؿار الصحبة، لؾعؿران3)



 
 

قرأ كتاب و، مرة ٢0 قرأ كتاب الؿغـل ٓبـ قدامة ♫الشقخ حؿاد إكصاري  ✿

 مرة 200قرأ مقزان آطتدال و ،مرة 200اإلصابة يف تؿققز الصحابة أكثر مـ 
(1)

 

 !. كف قرأ ستقـ ألػ كتابإ :إديب أكقس مـصقر أن العالمة طباس العؼاد قال لف ذكر ✿

 

 ! زسِ اهلل أبا اهلٝجِ
رحؿ اهلل أبا  يؼقل: يكـت كثقرا أسؿع والد :أكف قال طبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ روي طـ

 يأخرجت فقف لؾسقاط، ومدت يدا يالققم الذ ،الفقثؿ، طػا اهلل طـ أبك الفقثؿ الحداد

: أكا أبق فؼال ،: ٓقؾت تعرفـل ؟ :ويؼقل لل ،لمـ ورائ للؾعؼابقـ، إذا أكا بنكسان يجذب ثقب

مـقـ شارب الخؿر، قاصع الطريؼ، مؽتقب يف ديقان أمقر الؿم الطرار، الؾصالعقار، الفقثؿ 

ذلؽ طؾك صاطة الشقطان ٕجؾ الدكقا،  يفوصربت ، أين ُجؾدت ثؿاين طشر ألػ جؾدة متػرقة

 .صاطة الرحؿـ ٕجؾ الديـ يففاصرب أكت 
(2)

 

 

 يف أزبع ضٓني!  ايػاؾعٞاإلْتاز ايعًُٞ يإلَاّ 
 ػا أربع سـقـ، فلمؾك أل الشافعل: أقام الشافعل هاهـا بؿصرتؾؿقذ  الربقع بـ سؾقؿان قال

وخّرج كتاب إم ألػل ورقة، وكتاب الســ وأشقاء أخرى، كؾفا يف أربع  ،وخؿسؿائة ورقة

سـقـ، وكان طؾقال شديد العؾة.
(3)

 

 

 ٚقٛاعدٖا بأصٛهلا ك١ٝٗايؿ ؿسٚعاي ضبط
 مـ ضبط الػؼف بؼقاطده استغـك طـ حػظ أكثر الجزئقات »: ♫ الؼرايف اإلمام قال

.«طـده ما تـاقض طـد غقره وتـاسب ٓكدراجفا يف الؽؾقات، واتحد
(4)

 

                                 
اد إكصاري2)  .٦25:ص، ( الؿجؿقع يف ترجؿة الشقخ حؿ 
  .2/1٢5 صػقةال، صػة 152-150 ( مـاقب اإلمام أحؿد1)
 . 1/192 ( مـاقب الشافعل لؾبقفؼل3)

 .2/3( الػروق 1)



 

 

  مـ أراد الخقض يف الػروع مـ غقر إتؼان » : ♫إمام الحرمقـ الجقيـل وقال

 .«لألصقل ففق كـاقؾ ألػاظ وحامؾ أسػار
(1)

 

 بعضفؿ: إن الؿسائؾ الػرطقة طؾك اتساطفا، وبعد غاياهتا، لفا أصقل معؾقمة،  قالو

ا لؿ يحط هبا طؾؿًا.وأوضاع مـظقمة، ومـ لؿ يعرف أصقلف
(2)

 

 

 َساد ايٓصٛصَٚكاصد ايػازع  اعتبازع٢ً ايؿكٝ٘ 

 طـد الغػؾة طـ اطتبار مؼاصد  -زٓت العؾؿاء-أكثر ما تؽقن »الشاصبل:  اإلمام قال

.«الشارع يف ذلؽ الؿعـك الذي اجتفد فقف
(3)

 

  ك مجرد الؾػظ؛ يؼػ طؾك مراد الـصقص ٓ طؾ الػؼقف»ٓبـ الؼقؿ: الؿققعقـ  إطالمويف

.«ٕن العارف يؼقل: ماذا أراد، والؾػظل يؼقل: ماذا قال؟
(4)

 

  أبل داود ؾك ســحاشقة ابـ الؼقؿ طويف:
(5)

ودع الظاهرية البحتة فنهنا تؼسل الؼؾقب وتحجبفا » 

ـ رؤية محاسـ الشريعة وهبجتفا وما أودطتف مـ الحؽؿ والؿصالح والعدل والرحؿة  .«ط

 

 ايػاؾعٞاإلَاّ  َٔ دزز 
  الؿرء يف ثالث جقاهر :♫قال: 

 .يظـ الـاس مـ طػتؽ أكؽ غـل حتككتؿان الػؼر  ◀

 .يظـ الـاس أكؽ راض حتكوكتؿان الغضب  ◀

                                 
 .31:ص، الخؾؼ مغقث( 2)

 .31،ص:الػروع طؾك إصقل تخريج( 1)

 .1/211 ( الؿقافؼات3)

 .2/1٢2الؿققعقـ  إطالم( 1)

(5 )2/٢1. 



 
 

 .يظـ الـاس أكؽ متـعؿ حتكوكتؿان الشدة ◀
(1)

 

 

 ص٠٬ ازبُاع١سسص ايطًـ ع٢ً 
 هكَّؿا بـقت بلهؾؽ فل هذوإ جتخرأ» :فؼقؾ لفن ٌثؿ خرج لصالة الػجر، بـ حسا رثلحاا وجتز 

(2).«ءسق ةأٓمرجؿاطة فل  اةلغدا ةتؿـعـل مـ صال أةمرا ّ َ إنلؾف وا: لفؼا؟ لؾقؾة ا
 

 سـة بعقـأر مـذ جؿاطة فل ةلصَّالا فاتتـل ما»: ♫ لؿسقبا بـ سعقد لقا» 

 طؾك حافظ »مـ: لقاو .«لؿسجدا فل كاوأ ٓإ سـة ثالثقـ مـذ ذنلؿما أذن »ما: لقاو

(3).« ًدةطبا لبحروا لبرَّا مأل فؼد ،جؿاطةٍ فل ؿسلخا اتلصَّؾقا
 

 ميق ٓإ لكوٕا ةلتَّؽبقرا تػتـل لؿ سـة بعقـأر »مؽثت: ♫ سؿاطة بـ محؿد لقا 
.!لتَّضعقػ«ا يدأر ، ًةصال طشريـو خؿسًا فصؾقت ،ملأ ماتت

(4)
 

 مـف يديؽ فاغسؾ لكوٕا ةبالتَّؽبقر ونتفا مـ»: ♫ كقعو لقا».
(5)

 

 

 ١ٝـكايعكـٛب١ اسبكٝ
  كـثقر مــ الــاس يظــقن أن العؼـقبة إكـؿا تـؽقن فـل »: ♫بـ طثقؿقـ اقال الشقخ

إمـقر الظاهـرة كـإبدان وإمـقال وإوٓد، والحؼقـؼة أن العؼـقبة بؿـرض الؼؾـقب 

 .«وفسادهـا أشـد وأطـظؿ مــ العـؼقبة بـؿثؾ تـؾؽ إمـقر
(6)

  

 

 تؿطري ازب٬ينيَها١ْ 
                                 

 .1/2٢٢( مـاقب الشافعل لؾبقفؼل 2)
 .1/12 ئدوالزَّا مجؿع( 1)

 .1/2٧0  لحؾقةا( 3)

 . 20/٧1٧ الّسقر (1)

 .٢/10٦ لحؾقةا( 5)

 .2/٢٦( أحـؽام مــ الؼرآن الؽـريؿ ٧)



 

 

 قرأُت تػسقر الجاللقـ وأقرأُتف مدة خؿسقـ طاًما، »: . محؿد لطػل الصباغدقل الشقخ يؼ

م  وكـُت أصحبف يف إقامتل وسػري، وأرجُع إلقف أول ما أرجع مـ كتب التػسقر، وكؾؿا تؼد 

َػقف رحؿ، بل العؿر كـُت أزداُد إطجاًبا بف  .«وجزاهؿا الخقر اهلل مملِّ
(1)

 

 

 ايؿت١ٓ بني املطًُنيايتشرٜس َٔ اشبٛض يف 
  قتال بقـ الؿسؾؿقـ طؾك الدكقا ففق فتـة ما كان مـ وكؾ» :♫ الربهبارياإلمام قال، 

وٓ  ،وٓ تؿايؾ ،وٓ تشايع ،وٓ هتقوٓ تخرج فقفا وٓ تؼاتؾ وحده ٓ شريؽ لف فاتؼ اهلل 

.«تحب شقئا مـ أمقرهؿ
(2)

 

 ل تجري بقـ الؿسؾؿقـ، تبّقـ لف أكف ومـ استؼرأ أحقال الػتـ الت» :♫ ابـ تقؿقة قالو

.«دخؾ فقفا أحد فحؿد طاقبة دخقلف، لؿا يحصؾ لف مـ الضرر يف ديـف ودكقاه ما
(3)

 

 فال أقامقا ديـا ..» :ٓقتتالاالؿسؾؿقـ مـ يف معرض ذكره ما وقع مـ بعض  ♫قال و

وإن كان  ،ح الدكقاواهلل تعالك ٓ يلمر بلمر ٓ يحصؾ بف صالح الديـ وٓ صال ،وٓ أبؼقا دكقا

فؾقسقا أفضؾ مـ طؾل وطائشة وصؾحة  ،ومـ أهؾ الجـة ،فاطؾ ذلؽ مـ أولقاء اهلل الؿتؼقـ

وأحسـ  ،وهؿ أطظؿ قدرا طـد اهلل ،لؿ يحؿدوا ما فعؾقه مـ الؼتال اومع هذ ،والزبقر وغقرهؿ

.«كقة مـ غقرهؿ
(4)

 

 

ِٗٔ ايٓٛاشٍ  َٔ أتكٔ َرٖبا ؾكٗٝا َؾ
 أن  -كؿا ذكر اإلمام أبق الؿعالل ابـ الجقيـل  - يبعد» ؿرو ابـ الصالح:اإلمام أبق ط قال

وٓ هل يف معـك شلء مـ الؿـصقص طؾقف فقف ، لؿ ُيـص  طؾك حؽؿفا يف الؿذهب تؼع واقعة

                                 
 .2٢ص:  ،( هتذيب تػسقر الجاللقـ2)

 .220شرح السـة،ص:( 1)
  .3/92 السـة مـفاج( 3)

 .1/51٧مـفاج السـة ( 1)



 
 

.«وٓ هل مـدرجة تحت شلء مـ ضقابط الؿذهب الؿحررة فقف، مـ غقر فرق
(1)

 

 

 ضابط ايهرب املباح
دق والضابط قد َيِجبإن الؽذب قد ُيباح و : أن  ُكؾ  مؼصقد محؿقد يؿؽـ التقصؾ إلقف بالصِّ

والَؽِذب جؿقًعا فالؽذب فقف حرام، وإن أمؽـ التقصؾ بالؽذب وحده فُؿباح إن أبقح تحصقؾ ذلؽ 

الؿؼصقد، وواجب إن وجب تحصقؾ ذلؽ، كؿا لق رأى معصقًما اختػك مـ ضالؿ يريد قتؾف أو 

ـ وديعة يريد أخذها يجب إكؽارها، إيذاءه فالؽذب هـا واجب  .وكذا لق سللف ط
(2)

  

 

 ! غساف١ ا٭اإلْصاف سًٓ
 كؿا يف هـ( 2300اهلل السؼاف )ت الرحؿـ بـ طبقد طالمة حضرمقت ومػتقفا السقد طبد قال

 «إدام الؼقت»كتابف 
(3)

إمام الحرمقـ ومثؾف الؼاضل حسقـ طؾك تحريؿ السػر لزيارة  كص   :

وهق مـ أفضؾ متلخري  «إكؿالف»ه الؼاضل طقاض بـ مقسك بـ طقاش يف الؼبقر، واختار

بَُف آخرون، ومفؿا يؽـ مـ  ،الؿالؽقة وقام وقعد يف ذلؽ الشقخ اإلمام ابـ تقؿقة، وَخط لُه ققٌم وَصق 

 إمر َفْؾقََسعف ما وسع الجقيـل والؼاضققـ حسقـ وطقاضًا، ولؽـفؿ أفردوه بالؾقم! والؼقُل واحٌد.

مالؽ بـ أكس: مـ َكذر الؿشل إلك مسجد مـ الؿساجد لقصؾل فقف كرهُت ذلؽ لؼقلف وقال 

 –مـ كبار أصحاب الشافعل –وقال ابـ سريج  ،: )ٓ تشد الرحال إٓ إلك ثالثة مساجد(ملسو هيلع هللا ىلص
ْعُف إٓ الحسد والتعصب، وإٓ فالتثريب ، بالـذر تؾزم قربة الزيارة إن والخطب يسقر لؿ ُيَقسِّ

 .ف مؿـقعيف مقضع آختال

 

 بعٕٝٛ تًُٝرٙسٓٝؿ١  ٛأباإلَاّ 

                                 
 .200:ص، ( أدب الؿػتل والؿستػتل2)

 .9/٧21 . حاشقة ابـ طابديـ1/29٧ ٓبـ حجر الفقتؿل الزواجر (1)

 .5٢1:( ص3)



 

 

  أبا حـقػة أكثر مـ طشريـ سـة؛ فؾؿ أر أحدًا  جالست» :♫ زفر بـ الفذيؾاإلمام قال

أما طامة الـفار ففق ، وكان يذل كػسف هلل تعالك، أكصح لؾـاس مـف، وٓ أشػؼ طؾقفؿ مـف

ؾس طاد مريضًا، أو شق ع جـازة، وإذا قام مـ الؿج، مشتغؾ يف العؾؿ ويف الؿسائؾ وتعؾقؿفا

فنذا كان الؾقؾ خال لؾعبادة والصالة ، أو واسك فؼقرًا، أو وصؾ لف رحؿًا أو سعك يف حاجة

.«♫فؽان هذا سبقؾف حتك تقيف  ،وقراءة الؼرآن
(1)

 

 

 ايطًـ ْؿا٥ظَٔ 
 يا أبا فالن إذا كاكت لؽ إلل حاجة فال »لبعض إخقاكف:  ♫اهلل  مطرف بـ طبد قال

.«ارفعفا إلل فنين أكره أن أرى يف وجفؽ ذل السمالولؽـ اكتبفا إلل يف رقعة ثؿ ، ؽؾؿـل فقفات
(2)

  

 

 َت٢ تٓؿع ايٓصٝش١ ؟
 :أما أن »: فؼال لؿْسعر: أتحب أن يخربك رجٌؾ بعققبؽ؟ قؾُت  طـ سػقان بـ طققـة قال

.«يجلء إكساٌن فققبِّخـل هبا فال، وأما أن يجلء كاصًحا فـعؿ
(3)

 

  وأحببُت أن  ،ما رأيُت طؾك رجٍؾ خطًل إٓ سرتتف» :♫قال اإلمام يحقك بـ معقـ

 ،ولؽـ أبقـ لف خطله فقؿا بقـل وبقـف ،وما استؼبؾُت رجالً يف وجفف بلمر يؽرهف ،أزيـ أمره

ٓ  تركتف  .«فنن قبؾ ذلؽ وإ
(4)

 

 دطف، إن  :قال ف بؿعروف فؾؿ يـتف؟فؼال: إذا أمرتُ  ♫أحؿد  إلمامَ اأبق صالب  سلل

وصرت مـتصرا لـػسؽ، فتخرج إلك اإلثؿ، فنذا أمرت  إمر بالؿعروف،  طؾقف ذهب زدَت 

 بالؿعروف فنن قبؾ مـؽ وإٓ فدطف.
(5)

 

                                 
 .9٢ص: ،قهبل غاوجلل( أبق حـقػة الـعؿان إمام إئؿة الػؼفاء 2)

 .1/120صػقاء ولقاء وصبؼات إإ حؾقة( 1)
 .13٦:ص ،العؼالء ٓبـ حبان روضة( 3)

 .22/٢3( سقر أطالم الـبالء 1)

 .51:ص أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح،  هتذيب( 5)



 
 

 :ومـ وطظف  ،وطظ أخاه سرا فؼد كصحف وزاكف مـ» قال الؿزين سؿعت الشافعل يؼقل

.«طالكقة فؼد فضحف وشاكف
(1)

 

:
ّ
 ومؿا قالف اإلمام الّشافعل

 حجسي نيجشػػػػػحمج  يف انفػػػػػحمسا ممجعٌمػػػػػ
 

 

 يجشػػػػٌحمج يف الحمتميمطػػػػنػػػػي النٌ كجمتنٌ 
 

 ي نػػػػوعيجشػػػػخمت ػػػػٌ  النٌػػػػالنٌ  فػػػػفٌ 
 

 

 وٌيمح ال أرخمشػػػى اممسػػػمجتميمطيمػػػ  الٌمجتػػػ
 

 ك ف ىمحػػػػػلفمجتني كيمطيجشػػػػػٌ يػػػػػولي
 

 

 مجعػػػممش ىحضيمطػػػفػػػن حمتػػػحمسع   ا لػػػو ي 
 

 

ٓٓعِ قد ُتٓطٞ املٓٔعِ  اي
  قفا الرزق ويؽثر فقفا رأيت إزمـة التل ُيبسط ف وقد»شقخ طبد العزيز الطريػل: اليؼقل

العطاء ورغد العقش يؽثر فقفا الؼتؾ والبغل، وإزمـة التل يؼؾ فقفا ذلؽ َيؼّؾ فقفا الؼتؾ 

طبد الرحؿـ بـ زيد بـ أسؾؿ: العرب إذا كان  قال، والبغل، والتاريخ والحال شاهد طدل

ـةُ  ،الخصب وبسط طؾقفؿ أسروا وقتؾ بعضفؿ بعضًا وجاء الػساد ُشغؾقا  وإذا كان الس 

.«وآخرهؿ وأقؾفؿ إغـقاء ،كان أول أتباع إكبقاء وأكثرهؿ الػؼراء ولفذا ،بذلؽ
(2)

 

 

 َٔ تًبٝظ إبًٝظ ع٢ً أصشاب اسبدٜح
  ومـ تؾبقس إبؾقس طؾك أصحاب الحديث؛ قدح بعضفؿ يف » :♫قال ابـ الجقزي

قدماء هذه بعض صؾبًا لؾتشػل، وُيخرجقن ذلؽ مخرج الجرح والتعديؾ الذي استعؿؾف 

. «إمة لؾذب طـ الشرع، واهلل أطؾؿ بالؿؼاصد
(3)

  

 

                                 
 .9/210إولقاء  حؾقة( 2)
 .21٧، ص:الؾقربالقة يف رصػ العؼؾ ووصػ الـؼؾ العؼؾقة (1)

 .1/٧٢9 ( تؾبقس إبؾقس3)



 

 

 ٫ يطا٥ؿ١ايعص١ُ جملُٛع ا٭١َ 

  وكثقرا ما يؽقن الحؼ مؼسقما بقـ الؿتـازطقـ يف هذا الباب »: ♫قال ابـ تقؿقة...- 

 ،ويف ققل هذا حؼ وباصؾ ،فقؽقن يف ققل هذا حؼ وباصؾ - مسللة كالم الرب وأفعالف

والعصؿة إكؿا هل ثابتة لؿجؿقع  ،ف مع هذا وبعضف مع هذا وهق مع ثالث غقرهاوالحؼ بعض

 .«إمة لقست ثابتة لطائػة بعقـفا
(1)

 

 وطسؽر اإليؿان ٓ مع همٓء  ملسو هيلع هللا ىلصوأهؾ السـة وحزب الرسقل »: ♫ وقال ابـ الؼقؿ

 حّؼ  ؽّؾ ف ،وهؿ مع همٓء فقؿا أصابقا فقف ،بؾ هؿ مع همٓء فقؿا أصابقا فقف ،وٓ مع همٓء

فؿذهبفؿ جؿع حؼ  ،وهؿ برآء مـ باصؾفؿ ،مع صائػة مـ الطقائػ ففؿ يقافؼقهنؿ فقف

وكػل باصؾ كؾ  ،أهؾف مـ ذلؽ القجف آةوالؼقل بف وكصره ومق ،الطقائػ بعضف إلك بعض

ٓ  ،ام بقـ الطقائػصائػة مـ الطقائػ وكسره ومعاداة أهؾف مـ هذا القجف، ففؿ حؽّ 

.«..وٓ يردون حؼ صائػة مـ الطقائػ ،طؾك اإلصالق يتحقزون إلك فئة مـفؿ
(2)

 

 

 آخسَٔ َرٖب إىل ًٛا اْتك ايعًُا٤ ايرٜٔ
طددا مـ أهؾ العؾؿ اكتؼؾقا مـ مذهب  «اختالف الؿذاهب» يف رسالتف ♫ذكر السققصل 

 سبب مـ إسباب، ل آخرإلك 

 اتحـػ ثؿ تشػع أخقربؽر البـدكقجل تحـبؾ ثؿ  ومـ الظريػ يف هذا الباب أن الشقخ أبا 

 .( !حـػشـ )فؾؼب ب
(3)

 

 بـ الدهان الؿعروف  بؽرا بأن الشقخ أ طقانإذكر الؼاضل ابـ خؾؽان يف وفقات و

تػؼف طؾك مذهب أبل حـقػة بعد أن كان حـبؾقا، ثؿ شغر مـصب تدريس الـحق  بالقجقف

فاكتؼؾ القجقف أن ٓ يػقض إٓ إلك شافعل الؿذهب،  القاقػ بالؿدرسة الـظامقة، وشرط

                                 
 .1/309( درء التعارض 2)

 .51:ص ،( شػاء العؾقؾ يف مسائؾ الؼضاء والؼدر والحؽؿة والتعؾقؾ1)

 .الحـػش: حقة ذات ألقان. 3/51٢مقزان آطتدال ( 3)



 
 

 الؿذكقر إلك مذهب الشافعل وتقٓه، ويف ذلؽ يؼقل الؿميد أبق الربكات بـ زيد التؽريتل:

 مػػ  ملػػي يمطنػػي الوجمتٌػػي رممسػػل الأ
 

 

 ك ف لػػف ال حمتػػحجسم  لٌػػي الحمسممسػػ 
 

 للنمجعمػػف مجعػػحجس اػػ  حمجنػػ  مػػىجسه
 

 

 ك لػػػػ  لمػػػػ أيمطو ػػػػ  الملػػػػ 
 

 اىمحمجتػػحمست يػػوؿ الممصػػفمجعي ػػحجسًن كمػػ
 

 

 لػػىجسم منػػي حمجمحشػػ كلكنمػػ هػػول ا
 

 يلٌػػػ  أنػػػ ال ححصػػػ  محشػػػحمس كيمطمػػػ
 

 

  لػػى ملػػ  فػػفمخض  لمػػ أنػػ يػػ 
 

 

 سؿس اإلْطإ قربا يٓؿط٘ يٝدؾٔ ؾٝ٘ بعد َٛت٘
أن ُيحػر لف لحٌد يف ُبؼعٍة طّقـفا قبؾ أن يؿقت بليام، فؾؿا ُفرغ مـ  ♫ صؾب ابـ رجب

 حػره كزل يف الؼرب واضطجع فقف فلطجبف وقال: هذا جقد، ثؿ خرج.

ًٓ يف كعشف، فقضعتف  قال  ابـ كاصر الديـ: واهلل ما شعرت بف بعد أيام إٓ وقد ُأيت بف مقًتا محؿق

يف ذلؽ الؾحد وواريتف فقف.
(1)

 

 

 أثس املعص١ٝ ع٢ً صاسبٗا
  ٕطصل اهلل، فلطرف ذلؽ يف خؾؼ حؿاري  إين»: ♫قال الُػــضقؾ بـ طقاض

.«وخادمل وامرأيت وفلر بقتل
(2)

 

 العبد لقخؾق بؿعصقة اهلل تعالك فُقؾؼل اهلل بغَضف يف قؾقب  إن» :◙ق الدرداء قال أبو

. «الؿممـقـ مـ حقث ٓ يشعر
(3)

 

  ما اسُتجؾَِب رزق اهلل بؿثؾ ترك الؿعاصل»: ♫قال ابـ الؼقؿ».
(4)

  

  تعسقر أمقره طؾقف، فال يتقّجف ٕمر إٓ يجده » :يعدد آثار الؿعصقة، ومـفا ♫وقال

                                 
 .20٦، ص:القافر الرد( 2)

 .5/109البداية والـفاية ( 1)
 .253:ص ،( صقد الخاصر3)
 .٢5، ص:( الداء والدواء1)



 

 

«كف، أو متعسرًا طؾقفمغؾؼًا دو
(1)

 

يجدها العاصل يف قؾبف بقـف وبقـ اهلل ٓ تقازهنا وٓ تؼارهنا لذة أصالً، ولق  وحشة»ومـفا: 

لؿ ُتْتَرك الذكقب إٓ حذرًا مـ  فؾق، اجتؿعت لف لذات الدكقا بلسرها لؿ تِػ بتؾؽ القحشة

.«وققع تؾؽ القحشة، لؽان العاقؾ حريًا برتكفا
(2)

  

 أذكب طبد ذكبا إٓ زالت طـف كعؿة مـ اهلل بحسب ذلؽ الذكب، فنن  ما»: ♫قال و

ٓ تزال الذكقب تزيؾ الـعؿ كعؿة وتاب ورجع رجعت إلقف أو مثؾفا، وإن أصر لؿ ترجع إلقف، 

.«كعؿة حتك تسؾب الـعؿ كؾفا
(3)

  

 

 يّٝٛ ايؿكس ٚاسباد١سكٛقو  خسآد
  الؼقامة بؿا لف طـَد الـاس مِـ الحؼقق  إن العبَد لقشتدُّ فرحف يقمَ » :♫قال ابـ الؼقؿ

يف الؿال والـػس والعرض، فالعاقُؾ َيعدُّ هذا ذخًرا لققم الػؼر والحاجة، وٓ ُيبطؾف بآكتؼام 

.«الذي ٓ ُيجدي طؾقف شقًئا
(4)

  

 

 ضبٌٝ ايٓبٛؽ يف ايعًِ امل٬ش١َ ٚاملٛاظب١
مـ العؾؿ إٓ اسؿف، ولقس لف بف  طاًما مـ طؿره ٓ يعرف 10قضك أبق بؽر الؼػال الؿروزي 

ـف هذا  فف رغبَتف، فؾؼ  اشتغال، ثؿ رغبت كػسف يف العؾؿ، وذهب إلك أحد أشقاخ َمْرو، وطر 

. فرقك الؼػال سطح بقتف، .«اختصرُتف تاٌب هذا ك»الشقُخ أوَل جؿؾة مـ كتاب الؿزين، وهل: 

ؿ غؾبتف طقـاه وكام، ولؿا ث وكرر هذه الؽؾؿات الثالث مـ بعد العشاء إلك الػجر لقحػظفا

 استقؼظ كسقفا!

صدره وقال: أيٍش أققل لؾشقخ؟! طاد إلك شقخف وكاشػف بؿا جرى، فؾؿ يزجره، بؾ  ضاق

                                 
 .231، ص:( الداء والدواء2)

 .٢1، ص:الداء والدواء (1)
 .5٢٢/ 1 ( صريؼ الفجرتقـ3)
 .2/300السالؽقـ: مدارج( 1)



 
 

ال بف أحَد أركان الؿذهب الشافعل ك ؽ هذا طـ »قال لف: ، أوصاه بؿا صار الؼػ  ٓ يصد 

وٓزم آشتغال حتك فجّد  «آشتغال، فنكؽ إذا ٓزمت الحػظ وآشتغال صار لؽ طادة

 طالؿا. 10 جاهال و 10 ،سـة ٢0 شكان مـف ما كان، فعا

هذا مـ  ...كان الؼػال الؿروزي... أحد أئؿة الدكقا.»قال طـف السبؽل يف صبؼات الشافعقة:  حتك

 
ّ
أطظؿ محاسـ خراسان، إماًما كبقًرا، وبحًرا طؿقًؼا، غّقاًصا طؾك الؿعاين الدققؼة، كؼل

 «رػفؿ، طظقؿ الؿحّؾ، كبقر الشلن، دققؼ الـظر، طديؿ الـظقالؼريحة، ثاقب ال

لؿ يؽـ يف زمان أبل بؽر الؼػال أفؼف مـف، وٓ »كؼؾ السبؽل طـ كاصر العؿري ققلف:  ثؿ

 .«يؽقن بعده مثؾف، وكـا كؼقل: إكف مؾؽ يف صقرة إكسان

قـ اختصرُت، التعّؾؿ، وأكا ٓ أفرق ب ابتدأُت »الؼػال يؼقل بعد أن كبغ يف العؾؿ:  وكان

.«واختصرَت 
(1)

 

 

  ا٭زْا٩ٚط عبدايكادزايػٝذ طسا٥ـ  َٔ
ويف إحدى زيارات شقخـا لبالده  حقث قال: ،تؾؿقذه الشقخ: محؿد زياد التؽؾة ذكره مامـفا 

ثؿ دارت إيام والؾقالل  ،كقسقفق، أيت لف بؿقلقدة فحـؽفا وطقذها ودطا لفا بالربكة

 فلصبحت زوجتف !

مجؾسف أحد صؾبة العؾؿ وهق معتز  حضر ـه٢/1/2111لؿا زار الرياض يف بعد سـقات  ثؿ

فؼام الشقخ طبد الؼادر مـ مجؾسف  ،الػرا مصطحبا ابـتف الرضقعة )شقؿاء( وطؿرها شفران

لشقخـا: أٓ تحـؽفا أيضا !؟ فضحؽ شقخـا  فؼؾت ،ويدطق لفا ،يعقذها وبدأ ،إلقفا وحؿؾفا

.كا !يؽػقـا الذي طـد ،وقال: ٓ ،كثقرا
(2)

 

 

 ضري ايجعًيب ٚايٛاسدٟ ٚايبػٟٛاتؿ

                                 
 .3/٢٢صبؼات الشافعقة ( 2)

 .۳۳۳:ص، العزيز العقيد عبدل ( صـاع التاريخ خالل ثالثة قرون1)



 

 

 اختصر تػسقره مـ تػسقر  والبغقي، القاحدي تؾؿقذ الثعؾبل» :♫ ابـ تقؿقة قال

الثعؾبل والقاحدي، لؽـفؿا أخرب بلققال الؿػسريـ مـف، والقاحدي أطؾؿ بالعربقة مـ هذا 

. «وهذا، والبغقي أتبع لؾسـة مـفؿا
(1)

 

 

 ُاز٠ أٚقات ايػؿ١ًٚع ايتؿسد بايرنس
 ما يـتظرها أحٌد مـ أهؾ »طؾك أصحابف وهؿ يـتظرون صالة العشاء فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلص خرج

.«إرض غقركؿ
(2)

 

إشارة إلك فضقؾة التػرد بذكر اهلل يف وقت ٓ يقجد فقف ذاكر،  فقف» : ♫ ابـ رجب قال

: استحباب فقفو ،وأثار الؿقققفة ،مـ الحديث الؿرفقع ولفذا ورد فضؾ الذكر يف إسقاق

.«طؿارة أوقات غػؾة الـاس، وأن ذلؽ محبقب هلل
(3)

 

   

 ــازات ايط٦ٝاتنٓؿ
  الؿممـ إذا فعؾ سقئة فنن طؼقبتفا تـدفع طـف بعشرة أسباب:»: ♫قــال ابـ تقؿقـة 

 التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب لف. أن يتقب فقتقب اهلل طؾقف، فننّ  ◀

 أو يستغػر، فقغػر لف. ◀

 ؿؾ حسـات تؿحقها، فنّن الحسـات يذهبـ السقئات.أو يع ◀

 أو يدطق لف إخقاكف الؿممـقن ويستغػرون لف حقا ومقتا. ◀

 أو يفدون لف مـ ثقاب أطؿالفؿ ما يـػعف اهلل بف. ◀

 .ملسو هيلع هللا ىلصأو يشػع فقف كبقف محؿد  ◀

 أو يبتؾقف اهلل تعالك يف الدكقا بؿصائب تؽػر طـف. ◀

 ّػر هبا طـف.أو يبتؾقف يف الربزخ بالصعؼة فقؽ ◀

                                 
 .1/152 ةالسـ مـفاج( 2)

 . متػؼ طؾقف( 1)
 .251لطائػ الؿعارف، ص:( 3)



 
 

 أو يبتؾقف يف طرصات الؼقامة مـ أهقالفا بؿا يؽّػر طـف. ◀

 الراحؿقـ.  أو يرحؿف أرحؿ ◀

. «فؿـ أخطلتف هذه العشرة فال يؾقمـ إٓ كػسف
(1)

 

 

 (2) ا٫خت٬ف َع ؾك٘ ا٥٫ت٬ف
لقاحد تقيف اإلمام الباقالين إشعري حضر اإلمام الػؼقف رئقس الحـابؾة أبق الػضؾ طبد ا لؿا

وأمر أن يـادى بقـ يدي  ،( وفاتف لؾعزاء حافقا مع إخقتف وأصحابفـه120 – 312)لالتؿقؿ

هذا كاصر السـة والديـ، هذا إمام الؿسؾؿقـ، هذا الذي كان يذب طـ الشريعة »جـازتف: 

، وقعد لؾعزاء مع «ألسـة الؿخالػقـ، هذا الذي صـػ سبعقـ ألػ ورقة ردا طؾك الؿؾحديـ

أيام. أصحابف ثالثة
(2)

 

 

 َت٢ ظبد س٠ٚ٬ اإلميإ ؟
  الذكر ويف ،يف الصالة الحالوة يف ثالثة أشقاء: دواتػؼّ » :♫قال الحسـ البصري، 

.«الباب مغؾؼ فاطؾؿقا أنّ  إٓو وجدتؿ فنن ،الؼرآن وقراءة
(3)

 

 

 َٔ آداب شٜاز٠ ايكبٛز
  مستدبر الؼبؾة، مستؼبال يف زيارة الؼبقر أن يؼػ  والؿستحّب »: ♫قال اإلمام الغزالل

 .ذلؽ مـ طادة الـصارى ؾف، فننّ ف، وٓ يؼبّ بقجفف الؿقت، وأن يسؾؿ، وٓ يؿسح الؼرب، وٓ يؿّس 

 كان ابـ طؿر رأيتف مائة مرة أو أكثر يجلء إلك الؼرب فقؼقل: السالم طؾك  :♫ قال كافع

                                 
 .20/15 ( َمجُؿـقُع الَػَتاوى2)

 .39:ص ،واإلرشاد التؼريب، 112:ص ،( تبققـ كذب الؿػرتي1)

 .1/323 ( مدارج السالؽقـ3)



 

 

 الـّ 
ّ
.«السالم طؾك أبل بؽر، السالم طؾك أبل ويـصرف ،بل

(1)
 

 ويؽره إلصاق الظفر والبطـ ملسو هيلع هللا ىلص وٓ يجقز أن يطاف بؼربه» :♫الـقوي  إلماما قال ،

قالف أبق طبد اهلل الحؾقؿل وغقره، قالقا: ويؽره مسحف بالقد وتؼبقؾف، بؾ إدب أن يبعد  ،بجدار الؼرب

هق الصقاب الذي قالف العؾؿاء وأصبؼقا طؾقف، وٓ  مـف كؿا كان يبعد مـف لق حضره يف حقاتف، هذا

بؽثرة مخالػة كثقريـ مـ العقام وفعؾفؿ ذلؽ، فنن آقتداء والعؿؾ إكؿا يؽقن بإحاديث  رتيغ

.«الصحقحة وأققال العؾؿاء، وٓ يؾتػت إلك محدثات العقام وغقرهؿ وجفآهتؿ
(2)

 

 السرج وإيؼاد ،ومـ الؽبائر اتخاذ الؼبقر مساجد» :♫ ابـ حجر الفقتؿل اإلمام قال 

 .«..والصالة إلقفا، واستالمفا، والطقاف هبا ...طؾقفا
(3)

 

 

 ضبازب١ غ٠ٛٗ ايػٗس٠ ٚايعذب 
  مؽة فاستؼبؾـل َططاء بـ أبل رباح، وسؾ ؿ طؾل  دخؾُت : ♫قال يحقك بـ أبل كثقر

يحقك:  قال ثؿ  أقبؾ طؾك الـاس فؼال: تسللقين طـ العؾؿ وفقُؽؿ يحقك بـ أبل كثقر!

ـَ يقًما أن يُ  طت إلك اهلل أربعق .ذهب حالوة هذِه الؿؼالة مـ قؾبل !فتضر 
(4)

 

 لـا مرة الشقُخ  ذكرَ الؼاضل طالء الديـ ابـ الؾحام أكف قال: كؼاًل طـ  ذكر ابـ طبد الفادي

فققعْت بعد ذلؽ يف محضر  ،ومـ إتؼاكف لفا ،ابـ رجب مسللة فلصـب فقفا فعجبُت مـ ذلؽ

قام قؾُت لف: ألقس قد  فؾؿاحدة! فؾؿ يتؽؾؿ فقفا الؽؾؿة القا ؛مـ أرباب الؿذاهب وغقرهؿ

وقد خػُت مـ الؽالم يف هذا  ،: إكؿا أتؽؾُؿ بؿا أرجق ثقابفقالتؽؾؿَت فقفا بذلؽ الؽالم ؟! 

.الؿجؾس، أو ما هذا معـاه
(5)

 

 

                                 
 .1/192طؾقم الديـ  إحقاء( 2)

 .٢/1٦5 ( الؿجؿقع1)
 .2/210لزواجر طـ اقرتاف الؽبائر ا( 3)

 .20٢هؾ الحؼقؼة مع اهلل، ص:حالة أ( 1)
 .10:ص ،( ذيؾ ابـ طبدالفادي طؾك صبؼات ابـ رجب5)



 
 

 غري٠ ايٓطا٤ َٔ ايهتب
 ه2100الؿتقىف سـة  لالعقاش إبراهقؿ  مؽث طشريـ سـةلف، فؾؿا  كتابًا يحؼؼخاصؿ 

بالشؾؾ!. فلصقبأحرقت الؽتاب مرة امرأتف 
(1)

 

  كف كان يـشغؾ طـفا هبذه الؽتب، فؾؿا طؾؿ بذلؽ ٕ ؛زوجتف بنحراق كتبف قامتسقبقيف

أغشل طؾقف ثؿ فاق وصؾؼفا
(2)

. 

 لؾػراهقديلؾخؾقؾ  «العقـ»مـشغال طـ زوجتف بحػظ كتاب  كان: الؾقث بـ الؿظػر، 

 .فغارت مـ الؽتاب فلحرتقتف

 ـ ش ـ ثالث ضرائرأواهلل لفذه الؽتب  :لف زوجتف يقما قالت فاب الزهريمحؿد ب  .شد طؾل م

 

 امل٪َٔع٢ً قٝاّ ايًٌٝ أثس 
  كقرا يحبف  ففقجعؾ اهلل يف وجف ،إن الرجؾ لقصؾل بالؾقؾ» :♫قال سعقد بـ الؿسقب

.«ٕحُب هذا الرجؾ إين :فقراه مـ لؿ يره قط فقؼقل ،طؾقف كؾ مسؾؿ
(3)

 

 

 املتبادٍ زغِ ا٫خت٬فا٫سرتاّ 
  اختالف الؿذهب بقـفؿا والردود العؾؿقة طؾك بعضفؿا كان مػتل الديار السعقدية مع

الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشقخ إذا أراد إرسال رسالة لعالمة مؽة ومحدثفا السقد طؾقي 

محؿد بـ إبراهقؿ إلك حضرة الؿؽرم  مـ» يؼقل فقفا: ↓بـ طباس الؿالؽل إشعري 

 «ٕستاذ السقد طؾقي مالؽل الؿحرتم..ا

مقٓكا الؿػتل إكرب، العالؿ  فضقؾة»يبادلف السقد طؾقي آحرتام والتؼدير فقؼقل لف:  وكان

                                 
 .1/52 ( مؾتؼطات العقيد2)
 . 5/٢كتاب الػصقص لساطد  (1)

 .1/151( رهبان الؾقؾ 3)



 

 

.«....العالمة، الؿحؼؼ الػفامة، الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ حرسف اهلل ورطاه
(1)

 

 الشاغقري  الرحؿـ والشقخ طبد (السؾػل)الؼادر إركاؤوط  الشقخ الؿحدث طبد

ومعفد الشقخ بدر الديـ  ،يدّرسان معًا يف معفد الػتح اإلسالمل كاكا ↓( الصقيف)

وكان أحدهؿا إذا قدم لؾؿعفد قبؾ صاحبف حجز لف الؿؼعد الذي بجقاره  ،الحسـل يف دمشؼ

وكاكا ٓ  ،والؿقدة والؿحبة مـ الجؿقع اماكعًا أيًا مـ الؿدرسقـ الجؾقس فقف مع كامؾ الرض

وكان بقـفؿا  ،إٓ بجاكب بعضفؿا سقاء يف آجتؿاطات الخاصة أو العامة جؾقساليؼبالن 

مـ الؿحبة والتزاور والتشاور وتبادل أراء والؿـاقشة إخقية يف الؿسائؾ الشرطقة ما يػؼده 

 .الؽثقرون مـ العؾؿاء و صؾبة العؾؿ

 

 ملسو هيلع هللا ىلص ع٢ً ايٓيبؾطٌ ايص٠٬ 

 ّقاق إصبفاين القاحد ال الحافظ محؿد بـ طبد قال بعد أن جاوز الثؿاكقـ يف  ♫د 

ولقس طـدي شلٌء أرجك مـ »: رسالتف التل كتبفا يف وصػ حالف وأمر شققخف وأهؾ طصره

الة طؾك رسقل اهلل  تسؾقؿًا كثقرًا صقبًا مباركًا فقف  ☻كثرة ما كتبت مـ الص 

.«كؿا يحبُّ ربُّـا ويرضك وفقق الرضا
(2)

 

  يف كؾ حال، وأكا يف  ملسو هيلع هللا ىلص وأحب كثرة الصالة طؾك الـبل» :♫ الشافعلاإلمام قال

 .«يقم الجؿعة، ولقؾتفا أشد استحبابا
(3)

 

   ـ ططاء ـ فاتف كثرة الصقام والؼقام فؾقشغؾ كػسف بالصالة طؾك الرسقل » :♫قال اب .«ملسو هيلع هللا ىلصم
(4)

 

  أن مـ أطظؿ  «بذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن» ابـ حجر العسؼالين يف كتابفاإلمام ذكر

 .ملسو هيلع هللا ىلص ٕشقاء الدافعة لؾطاطقن وغقره مـ الباليا العظام كثرة الصالة طؾك الـبلا

                                 
  .23/210 ( فتاوى ورسائؾ ابـ إبراهقؿ2)
 .315:ت: طبدالرحؿـ بـ حسـ قائد، ص الرسالة،( 1)
 .2/139 ( إم3)

 الشػا لؾؼاضل طقاض. ظر: اك( 1)



 
 

 

 أُٜٗا أعًِ باسبدٜح ايٟٓٛٚ أّ ايساؾعٞ ؟
 يعـل الحافظ ابـ حجر  -ولؼد سللت شقخـا » :هـ(901)ت: ♫السخاوي اإلمام  قـال

لل بالجقاب فؿا سؿح  ،والرافعل يف الحديث بخصقصف -الـقوي–طـ التػضقؾ ببـ الشقخ  -

ُوجـد لؾرافعل طؾك صريؼة أهؾ الػـ طدة تصاكقػ  :مع كقكف لؿ يزد طؾك أن قـال ،إٓ بتؽؾػ

 . «أو كحقه ذافلولؽـ إدب طدم التعرض « شرح الؿسـد»و« إمالل»و« تاريخ قزويـ»

مؿا يدل طؾك أطؾؿقة الرافعل بالحديث ققل السخاوي كؼال طـ الحافظ العالئل و

تدل طؾ ذلـؽ « أمالقف»هذه  ،افعل أطؾؿ بالحديث مـ الشقخ محقل الديـالر»هـ(: ٦٧2)ت

.«وكذلؽ شرح مسـد الشافعل لف ،وطؾك معرفتف بؿصطؾحات أهؾف
(1)

 

ويرى ابـ الرفعة كؿا يف الؿطؾب أّن الـقوي أقعد بالحديث مـ الرافعل، وإلقف مال الؽردي 

 يف الػقائد الؿدكقة .

 

 َٛضٛعات املرٖب ايػاؾعٞ

 اطؾؿ أن مبسقصات مذهبـا التل طؾقفا يعتؿد، ويؾجل إلقفا  ال اإلمام تاج الديـ السبؽل:ق

 يف الؿعضالت ويستـد، ولؿ يؾحؼفا مـ جاء بعدها أحد ثالثة:

 الؽبقر لؾؼاضل أبل الحسـ الؿاوردي. الحاوي ◉

 الؽبقر الؿسؿك بالـفاية إلمام الحرمقـ أبل الؿعالل الجقيـل. والؿذهب ◉

 الؽبقر لإلمام الرافعل. والشرح ◉

طؿد الؿذهب، الجامعة لؾؿذهب طؾك مـقال فرد، الحامؾة طؾك كاهؾفا جؿفقر  هذه

مسطراتف التل تؽاثرت طـ العّد، الؿغـقة غالبا طـ غقرها وٓ يغـل غقرها طـفا، الؿقثقق هبا 

يف الػتقا حقث يلمر الػؼقف ويـفك.
(2)

 

                                 
 .9٧:ص ( السخاوي، الؿـفؾ العذب الروي،2)

 .501:ص، لإلمام تاج الديـ السبؽل« ترشقح التقشقح( »1)



 

 

 

 ٫ ظبا٠ َٔ أذ٣ ايٓاع ؾاصرب 
 مام أحؿد حاتؿا إصؿ فقؿ التخؾص مـ أذى الـاس؟! سلل اإل 

 قال: وما هل؟ قال: فؼال: يا أحؿد يف ثالث خصال،

 أن تعطقفؿ مالؽ وٓ تلخذ مـ مالفؿ شقئا، ◉

 وتؼضل حؼققفؿ وٓ تستؼضل أحدا مـفؿ حؼا لؽ، ◉

 ء.لوتحتؿؾ مؽروهفؿ وٓ تؽره أحدا طؾك ش ◉

 ة.فلصرق أحؿد، وقال: يا حاتؿ إهنا لشديد

 . «ولقتؽ تسؾؿ، ولقتؽ تسؾؿ، ولقتؽ تسؾؿ» فؼال لف حاتؿ:

  فال  ،كؾ مـ قام بحؼ أو أمر بؿعروف، أو هنك طـ مـؽر» :♫قال الحافظ ابـ كثقر

.«بد أن يمذى، فؿا لف دواء إٓ الصرب يف اهلل، وآستعاكة باهلل
(1)

 

 :قال الشاطر 

 نػػػػػج مػػػػػ  مقلػػػػػ ىحضػػػػػيمط  كلممسػػػػػى 
 

 

 جمتػػػ  كيمطػػػحمس يف غػػػر يمطلػػػى لنػػػى  كلػػػو
 

  ا الػػىجسم ًنحمتػػو مػػ  النػػي ممسػػلم كمػػ 
 

 

.غػػ  يمطػػنهو ػػٌ  ىمحػػفٌمجتي نممسػػحمس كلػػو
(2)

 
 

 

  غعاز ايعًُا٤يبظ 
 وٓ بلس بؾبس شعار العؾؿاء؛ لقُعرفقا بذلؽ » :♫ عز بـ طبد السالماإلمام الفتاوى  يف

مـ آداب الطقاف،  فقُسللقا، فنين كـت محرما فلكؽرُت طؾك جؿاطة محرمقـ ٓ يعرفقكـل ما أخؾقا بف

فنذا لبسفا لؿثؾ ذلؽ  ،فؾؿ يؼبؾقا، فؾؿا لبست ثقاب الػؼفاء وأكؽرت طؾقفؿ ذلؽ سؿعقا وأصاطقا

كف سبب ٓمتثال أمر اهلل .«تعالك وآكتفاء طؿا هنك اهلل طـف كان فقف أجر؛ٕ 
(3)

 

                                 
 .1/1٢3 الؼرآن العظقؿ تػسقر( 2)

 .1/2231 بقان العؾؿ جامع( 1)
 ثؿ تالمقذه كابـ حجر والشربقـل. ،( كؼؾف طـف زكريا إكصاري يف أسـك الؿطالب3)



 
 

 

 ُِٖ عذٝب١ يف طًب ايعًِ 
الطريؼ يؽرر ما يف يؿشل  ♫ نوكا ،درسًا 21اإلمام الـقوي يحضر يف الققم  كان ☜

 .حػظف مـ العؾؿ ويراجعف

وهذا  !معجؿ الطرباين يف جؾسة بقـ الظفر والعصر ♫العسؼالين  ابـ حجر قرأ ☜

 .حديث 2500الؽتاب يشتؿؾ طؾك كحق 

 .مرة 13اهلل بـ محؿد فؼقف العراق صالع الؿغـل  طبد ☜

 .سـة 10 ◙ الؿجؿر جالس أبا هريرة كعْقؿ ☜

 .سـة 35ـ كافع جالس اإلمام مالؽًا اهلل ب طبد ☜

وحػظت الؿقصل  ،: حػظت الؼرآن وأكا ابـ سبع سـقـيؼقل ♫ الشافعل اإلمام ☜

 .وأكا ابـ طشر سـقـ

 .!خؿسقـ سـةمـذ ثعؾبة: ما فؼدت إبراهقؿ الحربل مـ مجؾس لغة وٓ كحق  قال ☜

 .أيام 3ىف  مجؾدا( 10) يـكلؾجق هناية الؿطؾب ذكروا ىف ترجؿة العز بـ طبد السالم أكف صالع ☜

 

 إخ٬ص اي١ٝٓ يف ايتأيٝـ 
  أكف لؿ يظفر شقئا مـ تصاكقػف ( ـه150)تجاء يف ترجؿة اإلمام أبل الحسـ الؿاوردي

يف حقاتف، وجؿعفا يف مقضع، فؾؿا دكت وفاتف، قال لؿـ يثؼ بف: الؽتب التل يف الؿؽان 

أجد كقة خالصة، فنذا طايـت الؿقت، ووقعت الػالين كؾفا تصـقػل، وإكؿا لؿ أضفرها ٕين لؿ 

يف الـزع، فاجعؾ يدك يف يدي، فنن قبضت طؾقفا وطصرهتا، فاطؾؿ أكف لؿ يؼبؾ مـل شلء 

مـفا، فاطؿد إلك الؽتب، وألؼفا يف هنر دجؾة لقالً، وإن بسطت يدي، فاطؾؿ أهنا قبؾت وأين قد 

 ، ضػرت بؿا كـت أرجقه مـ الـقة الخالصة

ا احتضر، وضعت يدي يف يده، فبسطفا، فلضفرت كتبف.قال الرجؾ: فؾؿ
(1) 

                                 
  .2٢/٧٦ر اطالم الـبالء ( سق2)



 

 

 مملػات أمر بنتالففا وغسؾفا؛ مخافَة طدِم اإلخالص يف تللقػفا. ـقويمام اللإل 

اٍس بخطِّف، »تؾؿقذه العالء بـ العطار:  يؼقل ولؼد أمرين مرة ببقع كراريَس كحق ألػ كر 

فـل إن خالػت أمره يف ذلؽ، فؿا أمؽــل إٓ  وأمرين بلن أقػ طؾك َغْسؾفا يف القراقة، وخق 

 .«صاطُتف، وإلك أن يف قؾبل مـفا حسرات
(1)

 

 

 َبامٔض ايدْٝا
  السابؼ ،قد اكَعَؼَد الغبارو ،مِضؿار سَباق الدكقا :♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

َ
 ،وَخِػل

َرة!  .والـاس يف الِؿضَؿار بقـ فارٍس و راجٍؾ و أصحاب ُحؿٍر ُمعؼ 

ػػػػحمسى  ػػػػرممسػػػػوؼى ى لػػػػى الخي ا انحمتى  ل   ى
 

 

يه ىػحمجػمجتىػػػػػ ى أـ حمجػمػػػػر ػػػػػحمسى  أفى
(2)

 
 

  يف » :♫قال و ّٓ الـّاس مـذ خؾؼقا لؿ يزالقا مسافريـ، ولقس لفؿ حّط طـ رحالفؿ؛ إ

.«الجـّة أو الـّار
(3)

 

 

ُُٜٓٗا أؾطٌ اسبذس٠   ؟ ايهعب١أّ  أ
 :أي الؿقضع الذي ُدفِـ  - ملسو هيلع هللا ىلصبل أيُّفؿا أفضؾ: ُحجرة الـ سئؾ اإلمام ابـ طؼقؾ الحـبؾل

 أو الؽعبة ؟ -فقف 

ـبل  -وإن أردَت وهق فقفا  ، إن أردَت مجرد الحجرة، فالؽعبة أفضؾ» فؼال:  ٓ   ،فال واهلل  - ملسو هيلع هللا ىلصأي ال و

ٓ جـة طدن   ،العرش وحؿؾتف ٕفالك الدائرة و ٓ ا ـ لرجح  ؛، و .«ٕن بالحجرة جسداً لق ُوِزن بالؽقكق
(4)

 

 

 ايكات١ًَٔ ا٭خطا٤  
 مقي سؾقؿان بـ طبد الؿؾؽ كان غققرًا فؼقؾ لف: إن الؿخـ ثقـ قد أفسدوا  روي أن الخؾقػة ٕا

ـ قِبؾؽ مـ الؿخـ ثقـ»الـساء بالؿديـة، فؽتب إلك والقف:    يريد إحصاء أسؿائفؿ.« أن أحص َم

                                 
 .91ص: ،( تحػة الطالبقـ2)

 .٢1ص: ،( الػقائد1)
 .100ص: ،( الػقائد3)
ه ابـ الؼقؿ يف بدائع الػقائد1)  .3/235 ( كؼؾف طـف وأقر 



 
 

ػ فؼرأ  فؾؿا ا ستة أو وكاكق -بالخاء. فدطا الؿخـثقـ « اخص»وصؾ الؽتاب إلك القالل صح 

 «.وهق مؿـ ُخصل بالـؼطة»فؼطع خصاهؿ. ويؼال يف ترجؿة كؾ مـفؿ:  -سبعة 

قد  ،ٓ أدري ما حاؤكؿ وخاؤكؿ أن أحد الؿخـّثقـ قال لؿا اختؾػقا يف الحاء والخاء: وروي

.!ذهبت خصاكا بقـ الحاء والخاء
(1)

  

 

 (1)٫ ربًط بني عاملني 
  .كالحمسٌممط الحمتٌحمسم حالحمسٌممط المحمسا م ✦

 .محؿد ربقع بقـ سؾقؿان الؿصري الؿرادي قأب :إولف

الشافعل  وكالهؿا مـ رواة الؿذهبقزي، جمحؿد ربقع بـ سؾقؿان الؿصري ال قأبوالثاين: 

 .، وإذا أصؾؼ الربقع فالؿراد إوليف الجديد

 .حمسثح كالقحمسىحضي المفٌممس القحمسىحضي المحمجٌحجس  ✦

 حدث شقخ لؾؿػسر.والؿ ،أكدلسل قرصبل مالؽل، وكالهؿا سؽـ مصر فؽالهؿا

 مـو ،وهق إكرب سـا، الؿحدث هق أبق العباس ضقاء الديـ أحؿد بـ طؿر بـ إبراهقؿف

الؿػفؿ لؿا أشؽؾ مـ تؾخقص ، تؾخقص صحقح مسؾؿ، أشفر مملػاتف: مختصر البخاري

 هـ. ٧5٧سـة تقيف  مسؾؿ.

مـ كبار  ،وأما الؼرصبل الؿػسر ففق أبق طبد اهلل شؿس الديـ محؿد بـ أحؿد بـ َفْرح

التذكرة يف أحقال ، «تػسقر الؼرصبل»، الجامع ٕحؽام الؼرآن أشفر مملػاتف: مـو ،الؿػسريـ

 هـ. ٧٦2سـة تقيف  .الؿقتك وأمقر أخرة

  .الحمتوًني الوالحجس كالحمتوًني الولحجس ✦

ورسالة اإلستقاء، والقلد ، ل، صاحب الػروقـأبق محؿد طبد اهلل بـ يقسػ الجقي :فالقالد

 الؿعالل طبد الؿؾؽ، صاحب الـفاية والقرقات وغقرهؿا. ققـ أبإمام الحرم

 .األجحتٌحمسنو  ✦

 يف الحديث.  «الـفاية»و «جامع إصقل»كتاب  لف، محدث ،مجد الديـ: بـ إثقرا •

 يف التاريخ. «أسد الغابة»و «الؽامؾ» لف، ممرخ ،طز الديـ: بـ إثقرا •

 يف البالغة. «السائر الؿثؾ» لف، ضقاء الديـ، أديب :بـ إثقرا •

                                 
 .2/212لؾجاحظ  والحققان ،2/٦1( تصحقػات الؿحدثقـ ٕبل أحؿد العسؽري 2)



 

 

 

 ضري٠ ابٔ ٖػاّ
وهق اختصار  ،الؽتاب الؿعروف بسقرة ابـ هشام ملسو هيلع هللا ىلصمـ أشفر الؽتب الؿصـػة يف سقرة رسقل اهلل 

وقد شرح اإلمام أبق الؼاسؿ السفقؾل الؿتقىف سـة  ،أبق طبد اهلل محؿد بـ إسحاق الؼرشل لؿا وضعف

كُػ والؿشرع الّروى يف تػسقر ما اشتؿؾ طؾقف الروض إُ » سؿاه: كتابسقرَة ابـ هشام يف ه 5٢2

.♫كؿا ذكر السفقؾل  ،وهق أول شرح لؾسقرة ،«حديث السقرة واحتقى
(1)

  

وكصح كؾ  ،كتاب تاريخ وطربقة :هذا الؽتاب بلكف ♫وصػ إستاذ الطـاحل  وقد

 ،لعربقةلؿا حقاه مـ فقائد يف مختؾػ طؾقم ا ؛صالب طؾؿ باقتـائف ومدارستف وإدامة الـظر فقف

وبخاصة يف طؾؿ الـحق. 
(2)

 

 

 ٚإٕ نٓت ٚسدى غ٦ٝايإلض٬ّ اؾعٌ 
طظقؿا يقم أغؾؼت الدكقا يف وجفف فلبك إٓ أن يـصر الديـ ولق  ◙كؿ كان أبق بصقر  ◉

 كان وحده.

ققيا يقم أن أجرب قبقؾتف طؾك أٓ تعطل قريشا حبة قؿح  ◙كان ثؿامة بـ أثال  وكؿ ◉

 .ؿ تؽـ قبقؾتف قد أسؾؿت بعد!ول ملسو هيلع هللا ىلص حتك يلذن رسقل اهلل

ثابتا شجاطا يقم ارتد أهؾ مؽة طـ اإلسالم فققػ  ◙ كان سفقؾ بـ طؿرو وكؿ ◉

 فقفؿ خطقبا ومؼـعا ومثبتا حتك أطادهؿ لإلسالم.

رائعا يقم طاد إلك قبقؾتف وحده )وهؿ قطاع صرق( ولؿ  ◙الغػاري  كان أبق ذر وكؿ ◉

 يرتكفؿ حتك جاء هبؿ جؿقعا مسؾؿقـ.

حقـ أوقع القفقد يف الؿشركقـ وأكجك  اداهقة وطبؼري ◙ كان كعقؿ بـ مسعقد ؿوك ◉

                                 
أكػ: لؿ يشرب  كلسو ُأُكػ: لؿ يرطفا أحد، أو لؿ تقصل. روضة . يف الؾسان::.محؼؼف طبد الرحؿـ القكقؾ قال( 2)

: ويريد السفقؾل هبذه التسؿقة أن يمكد أن كتابف هذا قال هبا قبؾ ذلؽ؛ كلكف استمكِػ شرهبا، مثؾ: روضة أكػ.

 .لؿ يملِػ أحد مثؾف مـ قبؾ
لؿقجز يف مراجع الرتاجؿ... . ا2٢0،ص:بق الؼاسؿ السفقؾل ومذهبف الـحقي لألستاذ محؿد ابراهقؿ البـاأ( 1)

 .15، ص:لألستاذ محؿقد محؿد الطـاحل



 
 

 اهلل بف الؿممـقـ يقم الخـدق، وهق رجؾ واحد.

فُرب  جفد  ٓ تستصغَرن  كػسؽ وٓ تحِؼَرن  ُجفدك..، لقس مـ اإلسالم يف شلء العجز

ـٍ بربِّف ثؿ بؿشروطف  ف حال ُأمة.يصقب بركًة مِـ ربف ُيغقِّر اهلل ب لرجؾ ممم

 

 أمجٌ سٛاز ايعًُا٤! َا 
 أن الّرمان لقس مـ الػاكفة.! طؾؿُت أبا طبد الرحؿـ  يا :↓أبق حـقػة لققكس  قال 

 ؟!.لؿ :قال

ان  ﴿ : لؼقل اهلل تعالك:قال ٌذ ث  َوََنۡو  َوُر َٓ َِٰه ا َف ٍَ ِٓ  .[٧٢]الرحؿـ:﴾ ذِي

ُدّوّٗ ﴿ قلف تعالٰك:يقكس: فجربيؾ ومقؽائقؾ إًذا لقسا مـ الؿالئؽة؛ لؼ فؼال ـَ َ ََكَن  ٌَ ِ ذ ا َّلّلِ
ََٰو  ٌِيَهى َلَٰٓهَِهخِِّۦ َورُُشيِِّۦ وَِجۡۡبِيَو َو ٌَ  .[9٢]البؼرة:﴾  َو

 : فؽقػ ذاك.؟!قال

اء، وأفرد ذكره. أدخؾف يف الجؿؾة، : إن اهلل تعالك إذا خص الشلء بالػضؾ؛قال ثؿ أباكف بآستـث
(1)

 

 

 سؿاظا عًٝٗادد اإغ٬م املط
 بلس بنغالق الؿسجد يف غقر وقت الصالة صقاكة، وحػظا » :♫ اإلمام الزركشل قال ٓ

بل حـقػة فنكف مـع مـ غؾؼفا بحال، قالف الصقؿري يف شرح الؽػاية وكؼؾف يف الروضة  لؿا فقف، خالفإ 

طـف، وأقره وجزم بف قبؾ باب السجدات، ويف بعض كتب الحـػقة: يؽره غؾؼ باب الؿسجد لؼقلف 

ُّۥ﴿ :تعالك ٍُ ا ٱۡش َٓ ن يُۡذَنَر ذِي
َ
ِ أ َسَِٰجَد ٱَّللذ ٌَ ََِؿ  ٌذ ٍذَ  ًُ ِم ۡؽيَ

َ
َۡ أ ٌَ وخقلػ يف  ،[221]البؼرة: ﴾َو

ذلؽ، فؼقؾ: كان هذا يف زمان السؾػ، فلما زمــا وقد كثرت الجـايات فال بلس بنغالقف احتقاصا طؾك 

 .«متاع الؿسجد، وتحرزا طـ كؼب بققت الجقران مـ الؿسجد
(2)

 

                                 
 الؼبس لؾؿرزباين. كقراكظر: ( 2)
 .310،ص:( إطالم الساجد بلحؽام الؿساجد1)



 

 

 

 يف نٌ بٝت ايطري٠ ايٓب١ٜٛيف نتاب بد َٔ ٫ 
  يجب طؾك كؾ رب أُسرة أن يؽقن يف بقتف كتاب مـ » :♫الشقخ طؾل الطـطاوي قال

كتب السقرة الـبقية، وأن يؼرأ فقف دائؿًا، وأن يتؾق مـف طؾك أهؾف وأوٓده، لقـشلوا طؾك معرفة 

والدلقؾ الفادي لباغل الصالح، فنن سقرتف القـبقع الصايف لطالب الػؼف،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل إطظؿ 

.«الشامؾ لؽؾ ُشَعِب الخقر روالؿثؾ إطؾك لألسؾقب البؾقغ، والدستق
(1)

 

 

 َٔ ايطٓٔ املٗذٛز٠
 أكس بـ مالؽ طـ ◙  

 
َؿاِء. ملسو هيلع هللا ىلص َأن  الـ بِل ْقِف إَِلك الس  اْسَتْسَؼك، َفَلَشاَر بَِظْفِر َكػ 

(2)
 

قال جؿاطة  «فلشار بظفر كػقف إلك السؿاء ،كاستسؼ ملسو هيلع هللا ىلصإن الـبل » :ققلف :♫ الـقوي قال

يف كؾ دطاء لرفع بالء كالؼحط وكحقه أن يرفع يديف ويجعؾ ضفر  السـة مـ أصحابـا وغقرهؿ: 

وإذا دطا لسمال شلء وتحصقؾف جعؾ بطـ كػقف إلك السؿاء. ،كػقف إلك السؿاء
(3)

 

 

 ايدعا٤ مبجاب١ ايًكا٤
 أخل فائدة آجتؿاع الدطاء، فادع لل إذا ذكرتـل،  يا» أبق مقسرة الؼقرواين لرجؾ: قال

.«وأدطق لؽ إذا ذكرتؽ، فـؽقن كلكا التؼقـا وإن لؿ كؾتِؼ 
(4)

 

 

 ايسع١ٝ ٫ تصًح بايطٝـ بٌ بايعدٍ
أهؾ خراسان ققٌم ساءت  إن» :♫ العزيز الجراح بـ طبد اهلل إلك طؿر بـ طبد كتب

                                 
 .12:ص، ( رجال مـ التاريخ2)
 (.21551( وأحؿد )٦95مسؾؿ ) رواه( 1)

 . ٧/2٢9( الؿـفاج يف شرح صحقح مسؾؿ 3)

 . 25/39٧ الـبالء أطالم ( سقر1)



 
 

 .«نن رأى أمقر الؿممـقـ أن يلذن يف ذلؽرطقتفؿ، وإكف ٓ يصؾحفؿ إٓ السقػ والسقط، ف

ٓ  :بعد أما» إلقف طؿر: فؽتب ٓ يصؾحفؿ إ فؼد بؾغـل كتابؽ تذكر أن أهؾ خراسان قد ساءت رطقتفؿ وأكف 

.«والسالم ،بؾ يصؾحفؿ العدل والحؼ، فابسط ذلؽ فقفؿ السقػ والسقط، فؼد كذبت!
(1)

 

 

 املٗذٛز٠ا٫ضتؿتاح َٔ صٝؼ  
إذ قال رجؾ مـ الؼقم: اهلُل أَْكبَُر َكبِقًرا،  ملسو هيلع هللا ىلصـؿا كحـ كصؾل مع رسقل اهلل بق: ¶ال ابـ طؿر ق

  انَ َواْلَحْؿُد لِؾ ِف َكثِقًرا، َوُسبْحَ 
ِ
 بُْؽَرًة َوأَِصقاًل. َفَؼاَل َرُسقُل اهلل

ِ
)مـ الؼائؾ كؾؿة كذا وكذا؟(، : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  ت لفا أبقاب السؿاء(. قال ابـ طؿرقال رجؾ مـ الؼقم: أكا يا رسقل اهلل. قال: )طجبت لفا فتح

.«يؼقل ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصفؿا تركتفـ مـذ سؿعت رسقل اهلل »: ¶
(2)

 

 

 ايسٚا٠  عٔاضتشطاز ّٜٛ ايكٝا١َ عٓد ايه٬ّ 

 ابـ أخل مقسك بـ  ،بؽار بـ طبد اهلل بـ طبقدة الربذي» :♫الحافظ ابـ حبان  قال

فال أدري التخؾقط يف  ،تاَبع طؾقفايروى طـ طؿف مقسك بـ طبقدة أشقاء مـاكقر ٓ يُ  ،طبقدة

ِف أو مـفؿا معا وأكثر رواية بؽاٍر  ،ٕن مقسك لقس يف الحديث بشلءِ  ؛حديثف مـف أو مـ طؿِّ

ـْ هـا احرتْزكا فقف ،طـف فقؽقن خصؿـا يف الؼقامة  ،ُكطؾَِؼ طؾك مسؾٍؿ شقئا بغقِر طؾؿٍ  لئال ؛فِؿ

.«كعقذ باهلل مـ ذلؽ
(3)

 

 

  ٔ ايٓاؾ١ًا٫غتػاٍ بايعًـِ ع
 صالة بعد  ◙أتك طؿر بـ الخطاب  ◙ الخطقب أن  أبا مقسك إشعري روى

                                 
 .255تاريخ الخؾػاء لؾسققصل. ص: ( 2)
 يف صحقحف. ( رواه مسؾؿ1)
 .2/11٧ ( الؿجروحقـ3)



 

 

: فجؾسـا لقاًل قال، فؼال طؿر: ما جاء بؽ يا أبا مقسك الساطة؟ قال: كتذاكر الػؼف ،أخرة العشاء

 طؿر: إكا يف صالة. فؼال، صقياًل كتذاكر، ثؿ قال أبق مقسك: الصالة!
(1)

 

 الدراسة صالة»قال:  أكف ◙بـ مسعقد طـ طبد اهلل  وجاء».
(2)

 

 

 اضتجُاز ايطًبٝات
 ،لؾثغقر جقاسقس طؾك إطداء وأرسؾفؿ بقيع الؼادر باهلل َجَؿع َمـ ُطِرفقا بالـؿقؿة، حقـ

ًا وِحؼدًا طؾك العالؿ :وقال .! ذلؽ الشر وٓ بد لفؿ مِـ إفراغ ،همٓء جعؾ اهلل فقفؿ شر 
(3)

 

 

 امل٥٬ه١دٕٚ  ًبػسي قسا٠٤ ايكسإٓ نسا١َ
  قراءة الؼرآن كرامة أكرم اهلل هبا البشر، والؿالئؽة لؿ يعطقا » :♫قال ابـ الصالح

 .«حريصة طؾك استؿاطف مـ اإلكس وهل ،ذلؽ
(4)

 

 

 ٚاعغ َػٓؿٌ !
، فقجد رجالً صقيؾ يف واسط يـؼؾ ابـ الجقزي طـ الجاحظ أكف دخؾ يقم جؿعة مسجداً 

 .تدخؾ الجـةحتك م السـة : الزٔخر يؼقل الّؾحقة

 : وما السـة يا أخل؟ أخر لف فؼال

، الصديؼ وطؿر ،وطثؿان الػاروق ،هل حب أبل بؽر بـ طػان السـة الرجؾ بؼقلف: فلجابف

  ، ومعاوية بـ أبل شقبان!سػقانوطؾل بـ أبل 

 : ومـ هق معاوية بـ أبل شقبان ؟فسللف

                                 
 .لؾخطقب البغدادي الػؼقف والؿتػؼفاكظر:( 2)
 ٓبـ طبد الرب.، جامع بقان العؾؿ وفضؾفاكظر:( 1)

 .21/295الؿعقار الجديد لؾقزاين ( 3)
 .2/1٦5 لؾسققصل ( اإلتؼان1)



 
 

!.طائشةبـتف وزوج  ،بة القحلوأحد كت ،: هق رجؾ صالح مـ حؿؾة العرشفلجابف
(1)

 

 

 ٚزع اإلَاّ ا٭صُعٞ غد٠
 ؟(لُقغان طؾك قؾبل)شعبة: سللت إصؿعل: ما معـك  قال 

 : طؿـ ُيروى؟فؼال

 .ملسو هيلع هللا ىلص: طـ الـبل قال

 فال أدري! ملسو هيلع هللا ىلصفسرتف لؽ، وأما قؾب الـبل  ملسو هيلع هللا ىلص: لق كان غقر قؾب الـبل قال

.شعبة يتعجب مـف! فؽان
(2)

 

 أكا ٓ أفسر حديث » فؼال: «حؼ بسؼبفأالجار »ك حديث: وسئؾ إصؿعل طـ معـ

 .«ولؽـ العرب تزطؿ أن السؼب: الؾزيؼ ،ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

صؿعل ما كان أشد ورطف وتحريف وخشقتف هلل هذا وهق إمام الؾغة»السققصل معؾؼا:  قال ـ ٕا  ،رضل اهلل ط

ن يُؼِدم طؾك حديث رسقل اهلل ! «جريءبالتقهؿات الػاسدة كؾُّ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد صار ٔا
(3)

 

 

 درب خاطس ايت٬َٝر
 أورد مسللة فؼفقة طؾقف كؼال طـ اإلمام ابـ  ♫تؼل الديـ السبؽل  مامصؾبة اإل أحد

 ♫ وكان يظـ أن هذه الؿسللة مستغربة وأراد أن يبقـ لؾتؼل السبؽل ،الرفعة طـ مجؾِّل

ة إلك كؼؾف طـ هذا يف الرافعل أي حاج»: ♫ابـف العالمة التاج السبؽل  فؼال، استحضاره

 ،مـ أيـ لؽ؟ هات الـؼؾ :والده التؼل وقال لؾطالب مستعؾؿا فـفره «ابـ الرفعة طـ مجؾل؟

الذي ذكرَتف يف أوائؾ »اكصرف قام التاج وأحضر شرح الرافعل فابتدره والده قائاًل:  فؾؿا

َر لل ولؽـ فؼقف مسؽقـ صالب طؾؿ يريد أن ُيظفِ  ،وأكا أطرف هذا ،كتاب إيؿان مـ الرافعل

                                 
 .212ؾقـ، ص:قصص الحؿؼك والؿغػ( 2)
 .٢/190ابـ السبؽل طـ أمالل الرافعل يف الطبؼات  أفاده( 1)

 .1٦٧تدريب الراوي،ص:( 3)



 

 

.«أكف استحضر مسللة غريبة وتريد أكت أن تخجؾف هذا ما هق مؾقح
(1)

 

  وربؿا ذكر طـده الطالب »لؾشقكاين يف ترجؿة اإلمام اإلسـقي  «البدر الطالع»وجاء يف

 .«جربا لخاصره الؿبتدئ الػائدة الؿطروقة فقصغل إلقف كلكف لؿ يسؿعفا؛

  فنذا اكؽسر  ،أن يراطل قؾقب الـاس لإلكسان يـبغل»: ♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

.«ٕن يف هذا فضال طظقؿًا ؛قؾب شخص فؾقحرص طؾك جربه بؿا استطاع
(2)

 

 

 عاقب١ أبٛام ايط٬طني !
 كثقر  ،كان مدبرا شقطاكا، مريدا» ابـ كثقر يف ترجؿة محؿد بـ إسؿاطقؾ الحـبؾل:اإلمام  قال

 «فؼطع لساكف، وحبس إلك أن مات صؾ،الفجاء والسعاية بالـاس إلك أولقاء إمر بالبا
(3)

. 

 

١ٓٝ يٮغاعس٠ إْصاف  ابٔ تُٝ
 يف كالمفؿ مـ إدلة الصحقحة ومقافؼة السـة ما ٓ » :متحدثا طـ إشاطرة ♫ قال

فنهنؿ أقرب صقائػ أهؾ الؽالم إلك السـة والجؿاطة ، يقَجد يف كالم طامة الطقائػ

ون مـ أهؾ السـة ، والحديث والجؿاطة طـد الـظر إلك مثؾ الؿعتزلة والرافضة وهؿ ُيَعدُّ

بؾ هؿ أهؾ السـة والجؿاطة يف البالد التل يؽقن أهؾ البدع فقفا هؿ الؿعتزلة ، وغقرهؿ

.«والرافضة وكحقهؿ
(4)

 

 فنكف مـ الؿبالغقـ يف ذم » (:ه1٢2طـ أبل إسؿاطقؾ إكصاري )ت ♫ وقال

جفؿقة، و ُيبالغ يف ذم إشعرية مع أهنؿ مـ ولف كتاب يف تؽػقر ال الجفؿقة يف كػل الصػات،

 .«أقرب هذه الطقائػ إلك السـة
(5)

 

                                 
 .55٢تؾؼقح الػفقم لؾعالئل، ص:( 2)

 .22/333( شرح بؾقغ الؿرام 1)

 .2٦/3٦والـفاية  البداية( 3)
 .1/٢٦ بقان تؾبقس الجفؿقة .٧/55الػتاوى  مجؿقع( 1)
 .٢/130الػتاوى  مجؿقع( 5)



 
 

 :حسـات وفضائؾ وسعقا مشؽقرا، وخطمهؿ بعد  -إشعرية  -إن لفؿ » وقال أيضا

 «آجتفاد مغػقر
(1)

. 

 

  ايدْٝاسكٝك١ 

  ما غًدا وأ ،ثالثة أيام: أما أمِس فؼد ذهب بؿا فقف الدكقا»: ♫ البصريقال الحسـ

ؾؽ ٓ ُتدرُكف .«والققَم لؽ فاطؿْؾ فقف ،فؾع 
(2)

 

  وقال♫ :« ّٓ  كرجؾ كام كقمة رأى يف مـامف ما ما الدكقا كؾفا مـ أولفا إلك آخرها إ

.«يحب ثؿ اكتبف
(3)

 

  وكتب بعض الُحؽؿاء إلك أٍخ لف: أما بعد فنن الدكقا حؾؿ، : »♫قال ابـ الجقزي

ـُ يف أضغاث أحالم، والسالموأخرة َيؼظة، والؿتقسط بقـف «.ؿا الؿقت، وكح
(4)

 

 

 ايؿكٗا٤َٔ ًَح  
 ذكر الػؼفاُء مِـ آداب الطعام:

َر َمـ حقَلف التسؿقة قبؾ إكؾ بصقت مرتػعٍ  •   .كل ُيذكِّ

.الحؿد طـد الشبع بصقت مـخػض حتك ٓ يخجَؾ الذيـ ما زالقا يلكؾقن • 
(5)

 

 

 ٭عساب ا طسا٥ـَٔ 
  

 ولِ
َ
قال:  ،البحريـ فجؿع القفقد فؼال لفؿ: ما تؼقلقن يف طقسك؟ قالقا: قتؾـاه وصؾبـاه أطرابل ل

                                 
 .2/259الـبقات ( 2)

 .229:ص ،( هتذيب الزهد الؽبقر لؾبقفؼل1)

    .5/11٦( الؿجالسة وجقاهر العؾؿ 3)

 . 339، ص:مختصر ذم الفقى (1)
 .حاشقة ابـ طابديـ :اكظر( 5)



 

 

 وا ديتف!ٓ تخرجقا مـ السجـ حتك تمدّ 
(1)

 

  :جئتف لحاجة ضرب صدره  إن لل مـ فالن إٓ ضرب الصدر والجبفة، لقس قال أطرابل

 .! كسقُت  وإن أتقتف بعد فرتة ضرب جبفتف وقال:، قْت ُقِض  وقال:
(2)

 

 ووالِدي بال  ،ٓ أقِسُؿ هبذا البؾد»: يف فؼال ٓبـف: يف أيِّ سقرة أكَت ؟ أطرابل قال

.! فؼال: لعؿري مـ كـَت وَلدُه ففق باِل وَلد ، «ولد
(3)

 

  فل: لفؼا ؟ كتأ رةسق أي فل: لف لقا ثؿ ةمد طـف بفغا، لؿعؾؿا لكإ هلدو بلاطرأسؾّؿ 

 ؟ كتأ رةسق أي فل: لقاو ،ةمد تركف ثؿ ،فقفؿ كتأ ةلعصابا بئس: لفؼا، (ونلؽافرا يفاأيا )

طؾقؽ بغـؿؽ  ،لؽػرا دتاأو طؾك ٓإ تتؼؾب ما لؾفوا: لفؼا، (نلؿـافؼقا ءكجا إذا) فل: لفؼا

(4) .طفارفا
 

 

 ؾطٌ طًب ايعًِ ايػسعٞ
  لق أن رجال سافر مـ أقصك الشام إلك أقصك القؿـ فحػظ » :♫قال اإلمام الشعبل

.«ا يستؼبؾ مـ طؿره، رأيت أن سػره لؿ يضعكؾؿة تـػعف فقؿ
(5)

 

  فؽؾؿا  إبؾقس إكؿا يتؿؽـ مـ اإلكسان طؾك قدر قؾة العؾؿ»: ♫قال ابـ الجقزي

.«قؾ تؿؽـف مـف العؾؿ وكؾؿا كثر ،مـف إبؾقس ـكثر تؿؽّ  طؾؿ اإلكسان قّؾ 
(6)

 

  عؾؿ العؾؿ الـافع، مـ أحّب أن يؽقن لألكبقاء وارثا، ويف مزارطفؿ حارثا فؾقت» ا:وقال أيًض

ولقحضر مجالس العؾؿاء؛ فنهنا  (العؾؿاء ورثة إكبقاء)وهق طؾؿ الديـ؛ فػل الحديث 

 .«رياض الجـة
(7) 

                                 
 .5/293 البصائر( 2)

 .يف الُؿَؾح إدبّقة والطُّرف الّشعرّية الحديؼة الـدي ةاكظر: ( 1)

 .٧٧٢خشري، ص: ربقع إبرار لؾزم( 3)

 الؿستطرف لألبشقفل.اكظر: ( 1)

 .1/323( حؾقة إولقاء 5)

 .3٧5، ص:( تؾبقس إبؾقس٧)
 .55 :ص ،( التذكرة٦)



 
 

 :هؿ طـ العؾؿ اطؾؿ أن أول تؾبقس إبؾقس طؾك الـاس» وقال أيضا  ،ٕن العؾؿ كقر ،صدُّ

.«فنذا أصػل مصابقحفؿ خّبطفؿ يف الظالم كقػ شاء
(1)

 

 

 نٌ عًِتدصص يف ايَساعا٠  

 أهؾ الؼرون إولك مـ القرع والؿعرفة بحقث إن  كان» :♫اإلمام الؿعؾؿل  قال

 اإلمامة لف طرفت مـ إٓ طؾؿ كؾ يف يسللقن ٓ والعامة غقره، يف الؽالم العالؿ بػـ ٓ يتعاصك

 أن يسلل طـ شلء مـ الحديث فؽان الـاس يف بغداد يف زمـ الؿلمقن وما بعده مـ أحّب  فقف

يسلل طـ شلء مـ الرأي والؼقاس سلل  أن وفؼفف سلل اإلمام أحؿد وأضرابف، ومـ أحّب 

أن يسلل طـ شلء مـ العربقة سلل أصحاب الؽسائل  أصحاب اإلمام أبل حـقػة، ومـ أحّب 

الؼؾب سلل أضراب بشر الحايف أن يسلل طـ شلء مـ القرع وأمراض  وأضراهبؿ، ومـ أحّب 

 لقاقديالؿغازي وإخبار سلل أصحاب ا طـ شلء مـ أن يسلل وأصحابف، ومـ أحّب 

كان جؿاطة مـ أئؿة الحديث الؿضروب هبؿ الؿثؾ إذا سئؾ  وقد ،وأمثالفؿ، وقس طؾك ذلؽ

 أحدهؿ طـ مسللة فؼفقة يؼقل لؾسائؾ: سؾ الػؼفاء.

 غقره، يف الؽالم تعاصك خاص يف العصقر القسطك تغقر الحال، فؽؿ مـ طارف بػـ ولؽـ

.«العؾقم جؿقع يف فؼؾدوه بشفرتف امةالع واغرتت
(2)

 

 

 بني ايسع١ٝ ٚاي٠٫ٛ
  :أكصػقكا يا معشر الرطقة، تريدون مـا سقرة أبل بؽر وطؿر! وٓ »قال طبد الؿؾؽ بـ مروان

                                 
 .1٢3تؾبقس إبؾقس، ص:( 2)
: سؾقا كافعا فؽؾ فؼال طـ البسؿؾة ♫اإلمام مالؽ  سئؾ :غاية الـفايةويف  .1/111الؿعؾؿل  آثار مجؿقع( 1)

: فؼال كظر فنذا أبق حـقػة فؼال: يا كعؿان قؾ فقفاو، إطؿش طـ مسللة فؾؿ يجب السائؾ سئؾو.طؾؿ يسلل طـف أهؾف

 .إطؿش: كحـ الصقادلة وأكتؿ إصباء فؼال، : مـ حديث حدثتـاهقال : مـ أيـ قؾت هذا ؟فؼال، الؼقل فقفا كذا



 

 

ٓ يف أكػسؽؿ بسقرة رطقة أبل بؽر وطؿر!  .«الّؾف أن يعقـ كالً طؾك كؾ كسللتسقرون فقـا و
(1)

 

 

ُّ  ..ٚيـهٔ أَتٗـَِدايًَٓـٌٝ ٫  ضٗـا

  اتّؼ اهلل َ! » فؼال لف الـرجؾ: ،أن بعض القزراء ضَؾؿ رجالً  :♫ذكر ابـ طؼقؾ الحـبؾل

ّٓ دطقُت اهلَل تعالك طؾقؽ ،وُكّػ طـّل  ؛فؿا مضت أيام «اْدُع بؿـا شئت!»فؼال لف القزير: ، «وإ

 حتك ُقبَِض طؾك القزير وُطّذب!

 :فؽْتب إلقف الرجؾ هبذيـ البقتقـ 

 ـ اللٌػػػػػ  ال هػػػػػحجسا كلكػػػػػ ممسػػػػػه
 

 

 لهػػػػػػ أمػػػػػػحجس كل مػػػػػػحجس انمجتهػػػػػػ 
 

 أهػػػػػػػػػحمسأ لػػػػػػػػػحجسيمط  كحمس رًػػػػػػػػػي
 

 

   فٌػػػ  مػػػ فمجعػػػ  الػػػحجسيمط ٌمػػػ
(2)

 
 

 قال سقار بـ طبد اهلل الؼاضل ٕبل جعػر الؿـصقر لؿا أراد » :♫ قال ابـ طبد الرب

بسالحفؿ : أقال، الـؽال بلهؾ البصرة: يا أمقر الؿممـقـ! إن ٕهؾ البصرة سالًحا ٓ تطقؼف

.«: يا أمقر الؿممـقـ! إكف الدطاء بإسحارقال، تخقفـل؟ ٓ أم  لؽ
(3)

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصايكٝاّ عٓد ذنس اسببٝب  
 أكشد أحدهؿ يف مجؾس اإلمام تؼل الديـ السبؽل قصقدة الصرصري التل قال فقفا:

 يلٌ  لمحجسح الميجشمخضفى الجحسػممش لػىجسه
 

 

 يمطلػػى كرؽ مػػ  ىمحػػممش أحمجممسػػ  مػػ  لمجتػػ
 

 حجس ممسػػػميمطيكأف ػػػنهخمش األححصػػػحمساؼ يمطنػػػ
 

 

 يٌمػػ محشػػفوف أك جمتمحتٌػػ يمطلػػى الحمسلػػ
 

.فققػ السبؽل وكؾ مـ كان يف الؿجؾس مـ إطقان والؼضاة 
(4)

 

                                 
 .2/1 ( طققن إخبار ٓبـ قتقبة2)

 1/5٦1 ( الػـقن ٓبـ طؼقؾ1)

 .3/1٦5جالس الؿ هبجة( 3)
 صبؼات الشافعقة لؾسبؽل.اكظر: ( 1)



 
 

        

 ذنس ايؿٛا٥د ملٔ ٜطتشكٗا 
 مبتغقفا، وٓ تعرض إٓ  إلكن ٓ تساق إٓ أالػائدة  حؼ»: ♫الخطقب البغدادي  قال

.«طؾك الراغب فقفا
(1)

 

 يف هذا:اإلمام الشافعل  قال 

 ا كممسػػػػممش ممسػػػػرحمج الػػػػنمجعوأأنمحتػػػػحمس  ر  
 

 

 كأنحمطػػػػو منمحتػػػػورا لحمسايمطٌػػػػ الخػػػػنو
 

 كمػػ  مػػنخمت الحمتهػػؿ يمطلمػػ أخمشػػيمطي
 

 

 كمػػ  منػػممط المممسػػمجتوجمتٌ  فقػػحجس حمطلػػو
 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب بػازات ايص٠٬ ع٢ً 

 :فؾؿ يؼدر لل، فدخؾت الري بعد  أن أرحؾ إلك أبل زرطة اشتفقت قال حػص بـ طبد اهلل

ت: طبقد اهلل بـ طبد الؽريؿ؟ قال: فؼؾ، ل يف سؿاء الدكقا بالؿالئؽةيف الـقم يصؾ فرأيتف مقتف

صؾك اهلل )كتبت بقدي ألػ ألػ حديث، أققل فقفا طـ الـبل  :قال : بؿ كؾت هذا؟قؾت ،كعؿ

.«مـ صؾك طؾل صالة صؾك اهلل طؾقف طشرا»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل ل قاقد و (،تعالك طؾقف وآلف وسؾؿ
(2)

 

  ازي يف الؿـام طؾقف حؾة ومؽؾؾ بالجقهر، فؼقؾ: ما فعؾ رؤي اإلمام الحافظ أحؿد الشقر

.ملسو هيلع هللا ىلص: َغػر لل وأكرمـل بؽثرِة صاليت طؾك رسقِل اهلل قاَل  اهلل بؽ؟!
(3)

 

 أكف ما مِـ طبد مسؾؿ أكثر الصالة طؾك محؿد  واطؾؿقا» :♫ابـ الجقزي  قال

ر أمره، فلكثرو♥ ر اهلل قؾبف، وغػر ذكبف، وشرح صدره، ويس  ا مـ الصالة؛ لعؾ ، إٓ كق 

. «اهلل يجعؾؽؿ مـ أهؾ مِؾ تف، ويستعؿؾؽؿ بُسـتف، ويجعؾف رفقؼـا جؿقًعا يف جـتف
(4)

 

                                 
 .2/330ٕخالق الراوي وآداب السامع  الجامع( 2)

 .21/33 بغداد تاريخ( 1)

  .2٧/1٦3( سقُر َأطالِم الـُّبالِء 3)

 .19٦:ص ،( بستان القاطظقـ1)



 

 

 

 ضع١ ايصدز َع ا٫خت٬ف 
 ما رأيت أطؼؾ مـ الشافعل، كاضرتف يقمًا يف مسللة ثؿ افرتقـا، » يقكس الصدر الصديف: قال

 .«ؿ أن كؽقن إخقاكًا وإن لؿ كتػؼ يف مسللة!أبا مقسك أٓ يستؼق ياولؼقـل فلخذ بقدي ثؿ قال: 

هذا يدل طؾك كؿال طؼؾ هذا اإلمام وفؼف كػسف فؿا » الذهبل معؾؼًا طؾك هذه الؼصة: قال

 .«زال الـظراء يختؾػقن
(1)

 

 أدركت أشقاخـا زرًا وأبا وائؾ فؿـفؿ َمـ طثؿان أحب إلقف مـ طؾل، »إطؿش قال:  طـو

.«ؿان، وكاكقا أشد شلٍء تحابًا وتقاداً ومـفؿ مـ طؾل أحب إلقف مـ طث
(2)

 

 

 ٭دٌ أغداص أٚ طٛا٥ـايتؿسٜل بني ا٭١َ  

  لقس ٕحد أن يـصب لألمة شخصًا يدطق إلك صريؼتف » :♫ اإلمام ابـ تقؿقةقال

ويقالل طؾقف ويعادي غقر كالم اهلل ورسقلف وما اجتؿعت طؾقف إمة، بؾ هذا مـ فعؾ أهؾ 

ققن بف بقـ إمة يقالقن بف طؾك ذلؽ الؽالم البدع الذيـ يـصبقن  لفؿ شخصًا أو كالمًا يػرِّ

.«أو تؾؽ الـسبة أو يعادون
(3)

 

 التػريؼ بقـ  -مـ البدع الؿخالػة ٕهؾ السـة والجؿاطةأي  –وكذلؽ » :♫ قالو

 ،مثؾ أن يؼال لؾرجؾ: أكت شؽقؾل أو قرفـدي ،إمة وامتحاهنا بؿا لؿ يلمر اهلل بف وٓ رسقلف

فنن هذه أسؿاء باصؾة ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان... بؾ إسؿاء التل قد يسقغ التسؿل هبا مثؾ 

اكتساب الـاس إلك إمام كالحـػل والؿالؽل والشافعل والحـبؾل، أو إلك شقخ كالؼادري 

فال يجقز ٕحد أن يؿتحـ الـاس هبا، وٓ يقالل هبذه إسؿاء وٓ يعادي  ..والعدوي وكحقه

.«بؾ أكرم الخؾؼ طـد اهلل أتؼاهؿ مـ أي صائػة كانطؾقفا، 
(4)

 

                                 
 .20/2٧:( سقر أطالم الـبالء2)

 .1/2٧9 ( سقر أطالم الـبالء1)

  .10/2٧1:( مجؿقع الػتاوى3)
  .111- 3/125:( مجؿقع الػتاوى1)



 
 

 

 اعرتاف بؿطٌ املدايـ ايطبهٞٚابٔ ت١ُٝٝ بني 
بقـ شقخل اإلسالم أبل العباس ابـ تقؿقة وأبل الحسـ تؼل الديـ السبؽل مـ الخالف يف  كان

خر.كان بقـفؿا احرتام واطرتاف بػ ومع ذلؽ، إصقل والػروع ما يعرفف الؼاصل والداين  ضؾ ٔا

 صح مـ صرق شتك طـ الشقخ تؼل الديـ بـ تقؿقة » أكف: يحؽك لـا ابـ السبؽل يف صبؼاتف

وأكف كان كثقر الثـاء  -تؼل السبؽلاليعـك  -أكف كان ٓ يعظؿ أحدا مـ أهؾ العصر كتعظقؿف لف 

.«طؾك تصـقػف يف الرد طؾقف
(1) 

.«ما رّد طؾل فؼقف غقر السبؽل»وقال: 
(2)

 

 الذهبل:  اإلمام مخاصًبا ♫ الديـ السبؽلتؼل  قالو 

عف يف  - ابـ تقؿقة - ققل سقدي يف الشقخ أما» فالؿؿؾقك يتحؼؼ كرب قدره، وزخارة بحره، وتقسُّ

العؾقم الشرطقة والعؼؾقة، وفرط ذكائف واجتفاده، وبؾقغف يف كؾ مـ ذلؽ الؿبؾغ الذي يتجاوز 

، ذلؽ مـ كربأ كػسل يف وقدُره: دائًؿا يؼقل والؿؿؾقك القصػ،  مـ لف اهلل جؿعف ما مع وأجؾُّ

والدياكة، وكصرة الحؼ، والؼقام فقف ٓ لغرض سقاه، وجريف طؾك ســ السؾػ،  عوالقر الزهادة

.«وأخذه مـ ذلؽ بالؿلخذ إوىف، وغرابة مثؾف يف هذا الزمان، بؾ مـ أزمان
(3)

 

  تصـقػ وقػت طؾك  وقد»: ملسو هيلع هللا ىلصالذمل إذا أسؾؿ بعد أن سّب الـبل : يف مسللة ♫وقال

الصارم الؿسؾقل طؾك شاتؿ )ٕبل العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ طبد السالم ابـ تقؿقة سؿاه 

ووسع الؼقل يف  ،، استدل طؾك تعقـ قتؾف بسبع وطشريـ صريؼة أصال فقفا وأجاد(الرسقل

ولؽـل لؿ يـشرح  آستدٓل وأثار وصرق الـظر وآستـباط، ومجؿقع الؽتاب مجؾد،

دري لؿقافؼتف طؾك الؼقل بالؼتؾ بعد اإلسالم، ولؽـف مـ محال آجتفاد، فنن اكشرحت لف ص

.«اكشراح الصدر كػس طالؿ فال حرج طؾقف، ومبـك آجتفاد والتؼؾقد طؾك
(4)

 

  ـ تقؿقة طؾك كتاب  السبؽلكؿا أثـك  طؾك الشقعة فؼال: يف الرد «مـفاج السـة الـبقية»اب

                                 
 .295-20/291صبؼات الشافعقة ( 2)
 .3/119أطقان العصر ( 1)
 .59ص: ، ( الرد القافر3)
 .3٢٦ص:، ( السقػ الؿسؾقل طؾك مـ سّب الرسقل1)



 

 

ػػػػحمس لػػػػو مخضٍ  كاػػػػ ي  ػػػػيالممخضىه  نًقي ػػػػحمس ىمحى  هي
 

 

ػػػي  اعو  فخمش غػػػؿو يف ىمجعيجشي   لػػػى الػػػحمس 
 

 ٌػمٌػػػػ ر ٌّ يمطلػػٌػػػػػػي لػػػػػػػػي كالػػػػػػ 
 

 

ي أجمتػػػػ   يف الػػػػحمس   كاممسػػػػمجتٌفً  أخمشػػػػحمسي
 

 

ّْ ع٢ً ايتَّعدٌٜ َطًكا؟ َُكدَّ  ٌٖ ازَبسُح 
 لتعديؾالجرح مؼدم طؾك ا»الحذر كّؾ الحذر أن تػفؿ قاطدهتؿ: » :♫ التاج السبؽل قال» 

طؾك إصالقفا، بؾ الصقاب أّن مـ ثبتت إمامتف وطدالتف وكثر مادحقه وكدر جارحقه، وكاكت هـاك 

 أو غقِره لؿ يؾتػت إلك جرحف
 
ب مذهبل .«قريـة دالة طؾك سبب جرحف مـ تعصُّ

(1)
 

  طّرفـاك أّن الجارح ٓ يؼبؾ مـف الجرح، وإن فّسره يف حّؼ مـ غؾبت » قائالً: ♫ثّؿ زاد

قه طؾك جارحقف، إذا كاكت هـاك مـافسة صاطت ف طؾك معاصقف، ومادحقه طؾك ذاّمقف، وُمَزكُّ

دكققية، كؿا يؽقن بقـ الـظراء أو غقر ذلؽ، وحقـئٍذ فال يؾتػت لؽالم الثقريِّ وغقِره يف أبل 

يف مالؽ، وابـ معقـ يف الشافعل، والـسائِل يف أحؿد بـ صالح  وغقرهحـقػة، وابـ أبل ذئب 

ّٓ وقد صعـ فقف  وكحِقه، ولق أصؾؼـا تؼديؿ الجرح لؿا َسؾَِؿ لـا أحٌد مـ إئّؿة، إذ ما مـ إماٍم إ

.«الطاطـقن، وَهَؾَؽ فقف الفالؽقن
(2)

 

 

 سحاملٛقـ َٔ ن٬ّ ا٭قسإ يف ازَب 
 ِة الجرح والتعديؾ العصؿَة مـ الغؾط » :♫ اإلمام الذهبل قال ِطل يف أئؿ  لسـا كد 

مـ الؽالم بـََػٍس حاد  فقؿـ بقـف وبقـفؿ شحـاء وإحـة، وقد ُطؾَِؿ أّن كثقًرا مـ كالِم الـاِدِر، وٓ 

َؼ الرجَؾ جؿاطٌة يؾقح طؾك ققلفؿ  إقران بعِضفؿ يف بعض ُمْفَدٌر ٓ طربَة بف، ٓ سقؿا إذا َوث 

.«صافاإلك
(3)

 

 قران بعِضفؿ يف بعٍضٓ  يعبل بف»: ♫ وقال ٓ ، وكالم ٕا ح لؽ أكف لعداوة أو ٓ سقؿا إذا

                                 
 .2/2٢٢( صبؼات الشافعقة 2)

 .2/290( الؿصدر السابؼ 1)

 .12-٦/10 ( سقر أطالم الـبالء3)



 
 

ـ  طصار َسؾَِؿ أهُؾُف م ّٓ مـ طصؿف اهلل، وما طؾؿت أّن طصًرا مـ ٕا جق مـف إ لؿذهب أو لحسد وما ـي

ـ ذلؽ كراريس ـ ولق شئُت لَسَرْدُت م يؼق ٕكبقاِء والصدِّ .«ذلؽ ِسَقى ا
(1)

 

 ف، إّن مـ صّحت طدالُتف، وثبتت يف العؾؿ أماكتُ » :♫ الحافظ ابـ طبد الرب وقال

ّٓ أن يليت يف جرحف ببّقـة طادلة يصحُّ هبا  وباكت ثؼُتُف وطـايتف بالعؾؿ لؿ ُيؾتػْت إلك ققل أحد إ

.«جرحف طؾك صريؼ الشفادات والعؿؾ فقفا مـ الؿشاهدات والؿعايـة
(2)

 

 بؼـقل الـعؾؿاء يف كـؾ شلء إٓ ققل بعضفؿ يف  مَخـذيُ » :♫قـال مـالـؽ بــ ديــار و

.«مـ التحاسد بعض؛ لؿا بقـفؿ
(3)

 

 

 ٚأمجٌ ايبدٌأضٛأ ايهسّ 
  كرمؽ يف إهداء حسـاتؽ لمخريـ، غقبة،  هق أسقأ أكقاع الؽرم» :♫قال ابـ تقؿقة

كًا، وسبًا، وشتؿًا، وأجؿؾ أكقاع البخؾ هق: أن تؿـع كػسؽ مـ هدر هبتاوكؿقؿة، و

 ل اهلل تعالك:الحسـات، فالسعقد يستغػر مـ الؿعائب، ويصرب طؾك الؿصائب، كؿا قا

ۢنتَِم ﴿ ِ َخّق  َوٱۡشَخۡغفِۡر َِّلَ َد ٱَّللذ ـۡ .«[55]غافر: ﴾فَٱۡصِۡبۡ إِنذ َو
(4)

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصأععِ ايؿكد ؾكد اسببٝب 
 ـَابِِحل: خرجـا مـ الُجْحَػة،  فؼدمـا ،ملسو هيلع هللا ىلصالقؿـ مفاجريـ كريد رسقل اهلل  يؼقل الصُّ

مـذ خؿس لقال. ملسو هيلع هللا ىلص ا رسقل اهللدفـّ  :فؼاَل  فلقبؾ راكٌب؛ فؼؾُت لُف: الخربَ؟
(5)

  

 محشػػػػ مممصػػػػمجتؽو يمطلػػػػى أمػػػػ و  كمػػػػ
 

 

 اللقػػػ  لمممصػػػمجتؽ ػػػن أمػػػ ً  مػػػ 
 

                                 
 .2/222دال ( مقزان آطت2)

 .1/251( جامع بقان العؾؿ وفضؾف 1)
 .2/11٢صبؼات الشافعقة ( 3)

  .٢/151 الػتاوى مجؿقع( 1)

 البخاري. رواه( 5)



 

 

 

 َٔ طسا٥ـ املعًُٓني َع ط٬بِٗ !
  أطقاما صقيؾة يدرس الؾغة، ويف ذات يقم سلل هذا  طالء الديـ إلقسل ٓزم رجؾ الشقَخ

ولؿ  ؿةتف هبذه الؽؾٕكف لؿ يؿر يف مطالعا ؛، فعجب إستاذ«الؼطاصقب»الرجؾ طـ معـك 

وأخقرا سلل الرجؾ: وأيـ وجدت هذه  ،يسؿع هبا، فبحث طـفا يف الؿعاجؿ دون جدوى

 الؽؾؿة؟ فؼال: وجدهتا يف ققل الشاطر: 

 كلػػػػوال المحمسيمطحمتػػػػت مػػػػ  اللٌػػػػلي
 

 

 لمػػػػ ػػػػحمسؾ القمخضػػػػ ىحضٌػػػػ المنػػػػـ
 

تك ح الشقخ طؾك رأسف وصاح: وياله! أسػا طؾك السـقـ التل أضعتفا يف تعؾقؿؽ فضرب

بؾغت مـ أمرك هذا الؿبؾغ!.
(1)

 

 صالب اإلمام طبد الرزاق الصـعاين صرققا طؾقف الباب  أنّ  ♫اإلمام الذهبل  ذكر

ثّؿ  ،فتقسؾقا بجقراكف فرفض،بشّدة، فخرج إلقفؿ مغضبًا، وقال: واهلل ٓ أحدثؽؿ شفراً 

الققم التالل  يف، ووصؾبقا مـفا الشػاطة ،فلتقا إلك زوجتف فلهدوها هدّية بلصحابف فرفض،

 إلقفؿ مبتسؿًا، وقال: فـظر دطاهؿ لؾحديث فُذهؾقا لؼبقلف، وباكشراح صدره !

 الممصػػفٌممطي الػػىجسم ًٌػػ  مػػحمسران  لػػٌجمس
 

 

حمسًنػػ  ممحتػػ ي  الممصػػفٌممط الػػىجسم ًٌػػ  يمطي
(2)

 
 

 

 ْصٝش١ يًُعًُٓني
  .ويؽره لف ما يؽره لـػسف ،يـبغل لؾؿعؾؿ أن يحب لطالبف ما يحب لـػسف

، لق » :¶ ابـ طباس قال
ّ
 جؾقسل الذي يتخطك رقاب الـاس إلل

ّ
أكرم الـاس طؾل

!ويف رواية: إن الذباب لقؼع طؾقف فقمذيـل .«استطعت أن ٓ يؼع الذباب طؾقف لػعؾت
(3)

 

ويصرب طؾك جػاءه  ،أن يعتـل بؿصالح الطالب، ويعامؾف بؿا يعامؾ بف أطّز أوٓده ويـبغل

                                 
 islamweb.netالشبؽة اإلسالمقة ( 2)

 .9/5٧٦أطالم الـبالء  سقر( 1)

 .2/1٦1 ، الػؼقف والؿتػؼف٦3/121( تاريخ دمشؼ 3)



 
 

وسقء أدب يف بعض إحقان، ويبسط طذره  ،ـففربؿا وقع مـف كؼص ٓ يؽاد يخؾق اإلكسان ط

ويققػف مع ذلؽ طؾك ما صدر مـف بـصح وتؾطػ، ٓ بتعـقػ وتعسػ؛  ،بحسب اإلمؽان

.قاصدًا بذلؽ حسـ تربقتف، وتحسقـ خؾؼف، وإصالح شلكف
(1)

 

 

 تكبٌٝ اشببص
  :ودوسف فحسـ وبقس الخبز مـ البدع الؿباحة، فنن قصد بذلؽ إكرامف»قال يف ققت الحبقب ،

.«مؽروه كراهة شديدة، بؾ مجرد إلؼائف يف إرض مـ غقر دوس مؽروه
(2)

 

 

 بني ضعاد٠ اإلظباش ٚضٝل اشبٍُٛ 
الـاس ضقًؼا بالحقاة هؿ مـ يحددون دائًؿا ٕكػسفؿ أهداًفا قريبة تتـاسب مع قدراهتؿ  أقؾ

كػاحفؿ لؾقصقل  وامؽاكاهتؿ، ويسعقن بقسائؾ شريػة إلك تحؼقؼفا ويستشعرون السعادة يف

إلقفا.. وكؾؿا حؼؼقا هدًفا رضقا طـ أكػسفؿ وشؽروا رهبؿ وهتقلوا بعد اسرتاحة قصقرة 

 الؿــال..  بيلؾسعل إلك هدف آخر قر

الـجاح واإلحساس بالسعادة، أما الخامؾقن فؽالؿقاه الراكدة  ـيقر ؼليصد ايدائًؿا  الحؿاس

دة الحؼقؼقة.ٓ يعرفقن أبًدا الـجاح وٓ يتذوققن صعؿ السعا
(3)

 

 

 ٔٔ  برنس اهللازب١ٓ يف  ىَٚزُداب
قال: إن دور  ♫الحسـ البصري  أن «فتح الباري»ابـ رجب الحـبؾل يف اإلمام ذكر 

ما » :فنذا فرت العبد اكؼطع الؿؾؽ طـ البـاء فتؼقل لف الؿالئؽة ،الجـة تبـقفا الؿالئؽة بالذكر

 «إن صاحبل فرت»: فقؼقل «شلكؽ يا فالن؟

                                 
 .ؽؾؿتذكرة السامع والؿت كتاباكظر: ( 2)
 .31٢: ص، ( ققت الحبقب1)

 .القهاب مطاوع عبدل « اكدهش يا صديؼل »مـ كتاب: ( 3)



 

 

.«أمدوهؿ رحؿؽؿ اهلل بالـػؼة» لحسـ:ا قال
(1)

 

 

ٛٓ ايطري ِٓ إ٫ بك  تنيإىل اهلل ٫ ٜت
 إلك اهلل والدار أخرة، بؾ كؾُّ سائٍر إلك مؼصد، ٓ يتؿ  السائر» :♫ابـ الؼقؿ  قال

ة طؿؾقة. ة طؾؿقة، وقق   سقُره وٓ يصُؾ إلك مؼصقده، إٓ بؼقتقـ: قق 

ة طريؼ ومقاضع السؾقك، فقؼصدها سائًرا فقفا، ويجتـب أسباب مـازل ال العؾؿقة يبصر فبالؼق 

ُتف العؾؿقة  ،الفالك، ومقاضع العطب، وصرق الؿفالؽ الؿـحرفة طـ الطريؼ الؿقصؾ فؼق 

ففق يبصُر بذلؽ الـقر ما يؼع  ،ل بف يف لقؾة مظؾؿة شديدة الظؾؿةكـقٍر طظقؿ بقده، يؿش

، لػ، ويعثر بف مـ إحجار والشقك وغقرهيف مثؾف مـ الِقهاد والؿتا لظؾؿةالؿاشل يف ا

فقؽشػ لف  ،بذلؽ الـقر أيًضا أطالَم الطريؼ وأدلتفا الؿـصقبة طؾقفا، فال يضؾ طـفا ويبصر

 الـقر طـ إمريـ: أطالم الطريؼ، ومعاصبفا.

ة ة العؿؾقة، فنن  السقَر هق طؿؾ الؿسا وبالؼق   ،فرالعؿؾقة يسقر حؼقؼًة، بؾ السقُر هق حؼقؼة الؼق 

وكذلؽ السائر إلك ربِّف إذا أبصَر الطريؼ وأطالَمفا، وأبصر الؿعاثر والقهاد والطرق الـاكبة 

. «طـفا، فؼد حصؾ لف شطر السعادة والػالح
(2)

 

 

 يهٓ٘ صبتٗد قد٠ٚ !٫ جيد قّٛتا ٫ٚ ًَبّطا 
صاحب الؿصـػات الؿشفقرة أبق إسحاق الشقرازي الؿجتفد شقخ اإلسالم الشقخ اإلمام 

كان أبق إسحاق »أبق العباس الجرجاين الؼاضل: طـف  قال، «التـبقف»و  «الؿفذب»يف الػؼف كـ

ٓ يؿؾؽ شقًئا، بؾغ بف الػؼر حتك كان ٓ يجد ققًتا وٓ مؾبًسا، كـّا كلتقف وهق ساكـ يف الؼطقعة 

ولؿ يخؾػ درهؿا  ♫ومات فقؼقم لـا كصػ ققمة، كل ٓ يظفر مـف شلء مـ الُعرّي! 

.«ف درهؿوٓ طؾق
(3)

 

                                 
 .2/2٧5 الباري ٓبـ رجب فتح( 2)

  .2/39٦ ( صريؼ الفجرتقـ1)
 .22/٧2٧ أطالم الـبالء سقر( 3)



 
 

 

 ! غٝعٞ ٜتٛب ع٢ً ٜد ٜٗٛدٟ
أحد كؼباء العؾقيقـ الشقعة بدمشؼ يف أواخر الؼرن السادس الفجري كان لف خادم يفقدي 

اين البغدادي ومعف ، يخدمف خدمة حسـة بلماكة وكصح واجتفاد فذهب الشقخ أبق بؽر الحر 

أكؽركا ؾفا حسـة إٓ أكـا قد لف: إن أمقرك ك فؼالقا ،جؿاطة لزيارة الـؼقب العؾقي الشقعل

فؼالقا لف: إذا كان  ،فلخربهؿ أكف يخدمف بلماكة وكصح واجتفاد استخدامؽ لفذا القفقدي !

فؼال ، ودطاه إلك الدخقل يف اإلسالم ،فلرسؾ إلقف، طؾك هذه الصػة فاطرض طؾقف اإلسالم

زوجتف بالػاحشة  ولق طؾؿت أن القفقد يتفؿقن ،لفؿ القفقدي: إين أطتؼد أن مقسك كبل كريؿ

 فنذا أكا أسؾؿت فؾؿـ أتبع؟ ،ويؾعـقن أباها وأصحابف؛ لؿا تبعت ديـفؿ

 فؼالقا لف: تتبع الـؼقب الذي أكت يف خدمتف!

 فؼال لفؿ القفقدي: أكا ٓ أرضك هذا لـػسل!

 فؼالقا: ولؿ ؟

ن هذا الـؼقب يؼقل يف طائشة زوجة كبقف ما يؼقل طؿر، وأكا ٓ ويسب أصحاب كبقف أبا بؽر و ،قال:ٕ 

ـ أصحابف ـ محؿد وأقذف زوجتف وألع  فِديـل أولك بلن أتبعف ! ،أرضك أن أتبع دي

فلكا أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن محؿدًا طبده  ،ثؿ قال: ُمد  يَدك ،فسؽت الـؼقب العؾقي

 وأكا تائب طؿا كـت طؾقف يف هذا إمر.  ،ورسقلف

وأن كؾ ديـ غقر  ، وأن محؿدًا طبده ورسقلفالقفقدي: وأكا أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل فؼال

اإلسالم باصؾ.
(1)

 

 

 َٔ طسا٥ـ ايٓشٜٛني
  :فؼال «بؽؿ هذه السؿؽة؟»سلل أحد الـُحاة بائع سؿؽ بالبصرة يف زمان سقبقيف ،

، «بؾ الصحقح أن تؼقل بدرهؿقـ، ولقس بدرهؿان»، فؼال الـحقي: «بدرهؿان»السّؿاك: 

أبقعفا إياه بثالثة  أنؾؿ مـ سقبقيف؟ لؼد كان هـا قبؾ قؾقؾ وأردت فؼال السّؿاك: وهؾ أكت أط

                                 
 .223:ص، ( الـفل طـ سب إصحاب لؾحافظ ضقاء الديـ الؿؼدسل2)



 

 

 .! «بؾ ثؿـفا درهؿان»دراهؿ فرفض واكصرف قائال 

 :إذا صؾ ك العشاَء فؿا قعقُده؟! كعؿ، :قال ؟ يـصرُف )إسؿاطقؾ( هؾ قال كحقيٌّ لرجؾ 

 

 اسبؿاظ ع٢ً املاٍ ايعاّ
  احتضر أبق بؽرقال: لؿا  ◙ صالببل أأخرج الطرباين طـ الحسـ بـ طؾل بـ 

طائشف، اكظري الؾِّؼحة التل كـا كشرب مـ لبـفا، والَجػـْة التل كـا كصطبح  يا :قال ◙

أمر الؿسؾؿقـ، فنذا  ؾلفقفا، والَؼطقػة التل كـا كؾبسفا، فنكا كـا كؾبسفا كـتػع بذلؽ حقـ كـا ك

فؼال طؿر: رحؿؽ اهلل يا أبا  فاردديف إلك طؿر، فؾؿا مات أبق بؽر أرسؾت بف إلك طؿر، مت

بؽر لؼد أتعبت مـ جاء بعدك. 
(1)

 

 ـَ والقًا طؾقفا،ه203)ت دخؾ طروة بـ محؿد الجشؿل لؿا  أهؾ القؿـ، يا»قال:  ( القؿ

والقا طؾك  وبؼل، «سارق هذه راحؾتل ورمحل ومصحػل وسقػل فنن خرجت بلكثر مـفا فلكا

القؿـ طشريـ سـة.
(2)

 

 

 بٛاب ايؿك٘ تستٝب أاسبه١ُ َٔ 
  المجعمجت  -األيممشٌ كالممصه ات  -جمتنًت  -نكح -فحمساخمش -ممجعمنت - يمط ات 

 قدمقا العبادات؛ ٕهنا أهؿ؛ لتعؾؼفا باهلل تعالك. وإكؿا

 ٕن آحتقاج إلقفا أشد مـ آحتقاج إلك غقرها.؛الؿعامالت ثؿ

 الػرائض؛ لإلشارة إلك أهنا كصػ العؾؿ؛ كؿا يف الحديث. ووسطقا

 لـؽاح؛ ٕكف إذا تؿت شفقة البطـ يحتاج لشفقة الػرج.ا ثؿ

 الجـايات؛ ٕن الغالب أن الجـاية تحصؾ بعد استقػاء شفقيت البطـ والػرج. ثؿ

رفعقه لؾؼاضل واحتاجقا  إقضقة والشفادات؛ ٕن اإلكسان إذا وقعت مـف الجـايات ثؿ

 لؾشفادة طؾقف.

                                 
 ة.الـاق :الؾؼحة. 2/٧0( الؿعجؿ الؽبقر 2)

 .لؾؿزي هتذيب الؽؿالاكظر: ( 1)



 
 

تؼ مـ الـار.ختؿقا بالعتؼ رجاء أن يختؿ اهلل لفؿ بالع ثؿ
(1)

 

 .تػاؤٓ بلن يؽقن آخر كالم اإلكسان شفادة التقحقد «اإلقرار»وختؿ الحـابؾة بؽتاب 

 

 ـٖ ٦00ست٢  ـ200ٖ ض١ٓ اجملٓددٕٚ يًدٜٔ َٔ 
رأس  وطؾك، كان طؾك رأس الؿائة طؿر بـ طبد العزيز»سقر أطالم الـبالء لؾذهبل  يفورد 

 .رأس الثالثؿائة أبق العباس ابـ سريج وطؾك، تقـ محؿد بـ إدريس الشافعلائالؿ

وقد كان طؾك رأس إربع مائة الشقخ أبق حامد اإلسػرايقـل، وطؾك رأس  -الذهبل- قؾُت 

الخؿس مائة أبق حامد الغزالل، وطؾك رأس الست مائة الحافظ طبد الغـل، وطؾك رأس 

.«السبع مائة شقخـا أبق الػتح ابـ دققؼ العقد
(2)

 

  

 خداع املعاٖس
 إلك مديـة فرأيـا رجالً َذا لحقف  فدخؾـا أبق بؽر ابـ طقاش: كـت أكا وسػقان الثقري قال

 :فتؼدم إلقف سػقان الثقري وسؾؿ وقال ،بقضاء وبزه حسـة فظــا أكف مـ العؾؿاء

 الشقخ طـدك حديث؟ أيفا

.هق خؿار يبقع الخؿر!؟ فنذا سـتقـ فؼط! -قديؿ- طتقؼ: حديث ما طـدي ولؽـ طـدي فؼال
(3)

 

 

 اصبـس ع٢ً قـسع ايبـاب
  مرة إلك الؿسجد  ذهبت، : تعؾؿت الصرب مـ صبل صغقر♫قال الػضقؾ بـ طقاض

                                 
 .3/322الباجقري  حاشقة( 2)

 حقث، الرازي هق مجدد الؿائة السادسةاإلمام الػخر يرى اإلمام العراقل أن . و22/2٧٧( سقر أطالم الـبالء 1)

  :قال يف قصقدتف

الفجحسػػػػػػحمس اامػػػػػـ المحمسممشػػػػػػى كالممسػػػػػ ي
 

 

ٌممسػػػػحجس   اػػػػ  الجحسمخضٌػػػػ يمطمػػػػى يمطٌػػػػوف الحمجي
 

 .5٦لؾعراقل، ص: اإلسـقيإلمام ا ترجؿة: اكظر

 .20/253قفقات القايف بال( 3)



 

 

 فقجدت امرأة داخؾ دارها تضرب ابـفا وهق يصرخ فػتح الباب وهرب فلغؾؼت طؾقف الباب !

أمف فؾؼقت القلد بعدما بؽك قؾقال كام طؾك طتبة الباب يستعطػ  ،: فؾؿا رجعُت كظرُت قال

الػضقؾ حتك ابتؾت لحقتف بالدمقع وقال: سبحان  فبؽك فرق قؾب إم فػتحت لف الباب !

  لػتح اهلل لف ! اهلل! لق صرب العبد طؾك باب اهلل 

 ـ يؽثر قر ،ءبالدطا وا: جد◙ رداءلدا بقأ لقا  لف يػتح أن يقشؽ بلباا عفنكف م
(1)

. 

  ــقزي ــال اإلمــام ابـ الجـ ذا صردك مقٓك طـ بابف ؟ فنلٰك باب مـ ترجع، يا أخل، إ» :♫وق

.«باب مقٓك، فؾعؾ وطسٰك يثؿر طقدك ٓزم وإلٰك أي صريؼ تذهب، وإلٰك أي جفة تؼصد ؟
(2)

 

 

 نُا ُتدٜٔ ُتدإ
 رأيت رأس  طجبا: رأيت هبذا الؼصر لعبد الؿؾؽ بـ مروان ؿقرطالؿؾؽ بـ  طبد قال

ثؿ رأيت رأس بـ زياد بقـ ، دي ابـ زيادحقـ قتؾ مظؾقما بقـ ي ◙الحسقـ بـ طؾل 

ثؿ رايت رأس  ،◙ بقـ يدي مصعب بـ الزبقر س الؿختارأثؿ رأيت ر، يدي الؿختار

فؼقؾ لف كؿ كان بقـ الرؤوس مـ الزمـ؟ فؼال:  ،طبد الؿؾؽ الؿممـقـ مصعب بقـ يدي أمقر

.دم بعد ذلؽهُ  إن الؼصر :ققؾ ،اثـا طشر طاما
(3)

 

 ورأيـا، رأيـا كثقًرا مؿـ قتؾ شخًصا، كشل لف ولد فؼتؾف وقد :♫ابـ طبد الفادي  قال 

كثقًرا مؿـ َرب ك أوَٓد غقره،  ورأيـا، كثقًرا مؿـ أكؾ مال أيتام غقره، أكؾ الغقُر مالف حقـ مات

َر اهلل لف مـ ربك أوٓده، وحرص طؾقفؿ.  وَحَرَص طؾقفؿ، َيس 
(4)

 

 

 تهٓبس ع٢ً اهلل َٓصق٘ اهلل َٔ
 الؿؾؽ تػاءل يقمًا يف الؿصحػ، فخرج ققُلف تعالك: القلقد بـ يزيد بـ طبد أنّ يحؽك 

                                 
 .٧/11 شقبة بلأ بـامصـػ  (2)
  .2/51 ( بحر الدمقع1)

 .5٢/115تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر ، 19:ص ،( الػؾؽ الؿشحقن لؾسققصل3)
 .202:، صبـ طبد الفاديٓ( صب الخؿقل 1)



 
 

ِِيدٖ ﴿ ـَ ٔاْ وََخاَب ُُكُّ َجتذاٍر   :وأكشل يؼقل ،فؿزق الؿصحػ ،[25]إبراهقؿ: ﴾ َوٱۡشَخۡفَخُد

نٌػػػػػػػحجس أيوًيمطػػػػػػػحجسي    لػػػػػػػ  جمتػػػػػػػرو يمطى
 

 

  اؾ جمتػػػػػػره يمطنٌػػػػػػحجس أنػػػػػػ فهػػػػػػ
 

 مػػػػ جمتػػػػ رػػػػ  ًػػػػوـ حمجممصػػػػحمسو    ا 
 

 

 الولٌػػػػػحجس ًػػػػػ ر   محمسينػػػػػي فقػػػػػ 
 

.ثؿ طؾك ُسقر بؾده ،وُصؾب رأسف طؾك قصره ،قِتؾة يؾبْث إٓ ايامًا حتك ُقتؾ شرّ  فؾؿ
(1)

 

 

 غِٝ ايهسأَّ أزق٢ ايتػاؾٌ 
 فنن ،أرقك شقؿ الؽرام مـالتغافؾ طـ الزٓت  يزال ما»: ♫اإلمام ابـ الجقزي  قال 

تعب وأتعب  وخطقئةزلة فنن اهتؿ الؿرء بؽؾ  ،وإخطاءالـاس مجبقلقن طؾك الزٓت 

 وأصحابف وجقراكف. وأحبابفكؾ صغقرة وكبقرة مع أهؾف  يفالذكل مـ ٓيدقؼ  والعاقؾ، غقره

 . «التغافؾأطشار حسـ الخؾؼ يف  تسعة: قال اإلمام أحؿد ابـ حـبؾ ولفذا
(2)

  

  مـ ماشك أخاه طؾك طَرجف، إن رأى سقئة وصِئفا بالؼدم،  الصديُؼ » :♫قال ابـ إثقر

.«َؾؿإن رأى حسـة رفعفا طؾك طَ و
(3)

 

 

 ؾا٥د٠ يطٝؿ١ َٔ ضري ايصشاب١ ايهساّ
ومـ  ،أحد العشرة الؿبشريـ بالجـة هـ(3٧)ت ◙ الت قؿل الُؼرشل صؾحة بـ ُطَبْقد الّؾف

وأحد الستة أصحاب الشقرى الذيـ اختارهؿ طؿر بـ  ،السابؼقـ إولقـ إلك اإلسالم

  .بعدهلقختاروا الخؾقػة مـ  ◙ الخطاب

َؽـ: قال ـُ الس    اب
ّ
ج أربَع كسقٍة طـد الـبل  .مـفـ أْخُت كؾ   ملسو هيلع هللا ىلصيؼال إن صؾحة تزو 

 .أخت طائشة، أم كؾثقم بـت أبل بؽر ▪

 .أخت زيـبَحْؿـة بـت جحش،  ▪

                                 
 .523:ص،( أدب الديـ والدكقا2)

 .29/130الؽؿال  زي يف هتذيب( ذكره الحافظ الؿ1)

 .2/215 السائر الؿثؾ( 3)



 

 

 .أخت أم حبقبةوالػارطة بـت أبل سػقان،  ▪

.أخت أم سؾؿةوُرقّقة بـت أبل أمقة،  ▪
(1)

 

 

 ٠أنجس َا ٜٓؿع يف اآلخس
  يف الؿـام،  ♫شقخل طبدالرحؿـ بـ سعدي  رأيت: ♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

 .الخؾؼ الحسـ :فؼال؟ لف ما أكثر شلء كػعؽؿ يف أخرة فؼؾت

وكان يسؾؿ  ،قؿة يف إخالق بقـ الـاس جؿقعا ♫الشقخ طبدالرحؿـ السعدي  وكان

.ويعطقفؿ الحؾقى والفدايا فقزدادون لف محبة ،طؾك الصبقان
(2)

 

  ـ الؼقؿ ـُ ُكؾف ُخؾؼ» :♫قال اب ـ زادَ ، الدي  .«زاَد طؾقؽ يف الدـي الُخؾؼ يف طؾقؽ فؿ
(3)

 

 

 احملُدٕٚ ا٭زبع١
 الؿحؿدون إربعة: محؿد بـ كصر، ومحؿد بـ »: ♫ اإلمام تاج الديـ السبؽل قال

ولؿ وقد بؾغقا درجة آجتفاد الؿطؾؼ،  ،جرير، وابـ خزيؿة، وابـ الؿـذر مـ أصحابـا

الؿخرجقـ طؾك أصقلف الؿتؿذهبقـ  ،ليخرجفؿ ذلؽ طـ كقهنؿ مـ أصحاب الشافع

.«لقفاق اجتفادهؿ اجتفاده ؛بؿذهبف
(4)

 

 

 ي٘ ٚيٛايدٜ٘أعُاٍ ايٛيد ايٓصاحل  
 لقالديف  فننّ  القلد الّصالح مـ إطؿال الّصالحة، يػعؾف ما :♫ قال الشقخ إلباين

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال  وقدالقلد مـ سعقفؿا وكسبفؿا،  ٕنّ ؛ شلءمثؾ أجره، دون أن يـؼص مـ أجره 

 .«إّن أصقب ما أكؾ الرجؾ مـ كسبف، وإّن ولده مـ كسبف»
(5)

 
                                 

 .1/130 ٓبـ حجر اإلصابة( 2)

 .2٦٦:ص ،( مـامات الؿعاصريـ1)
 .1/191مدارج السالؽقـ ( 3)
 .203 -3/201صبؼات الشافعقة ( 1)
 .21٦ -21٧( أحؽام الجـائز 5)



 
 

 

 اشبُس ٚاجملْٕٛٛاع غاعس  ٞأبَا ٫ تعسؾ٘ عٔ 
ا  اء العشرة، وَلؿ  قرأ أبق ُكقاس الؼرآَن الؽريؿ طؾك يعؼقب بـ إسحاق الحضرمل، أحد الؼر 

.! ك إلقف يعؼقب بخاتؿف، وقال: اذهب فلكت أقرأ أهؾ البصرةحذق الؼراءة طؾقف؛ رمَ 
(1)

 

 

 اختًؿٓابعّطا ؾُٝا  طٓا، ٜٚعرز بعؾُٝا اتؿكٓاْتعإٚ 
رسائؾ السـة »يف كتابف  ♫حسب وصػ الشقخ رشقد رضا  «الؼاطدة الذهبقة»هذه 

 «والشقعة
(2)

 ،كؿا اشتفر لقس أوُل مـ قالفا الشقخ رشقد رضا، وتبعف فقفا الشقخ حسـ البـا 

طـ بعض ما يختؾػ  (ه215 ت)سئؾ إبراهقؿ بـ طبد اهلل بـ الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب  فؼد

أطقـقين طؾك ما اجتؿعـا طؾقف حتك كتػرغ »وقال:  ،فقف أصحاب الػرق والطقائػ فؾؿ يجبفؿ

 «لؿا اختؾػـا فقف

 «هتافت الػالسػة»الغزالل يف الؿؼدمة الثالثة يف كتابف  وأقرها اإلمام
(3)

أجعؾ »: حقث قال

التػصقؾ، وهمٓء  جؿقع الػرق إلبا )يدا( واحدا طؾقفؿ؛ فنن سائر الػرق ربؿا يخالػقكا يف

 .«تذهب إحؼاد دالشدائيتعرضقن ٕصقل الديـ، فؾـتظاهر طؾقفؿ؛ فعـد 

 

 ايتبهري يًذُع١
 الطرقات يف أيام السؾػ وقت السحر وكاكت» يف تػسقره: ♫الـقسابقري  قال، 

ريـ إلك الجؿعة وبعد ـة بالؿبؽِّ ُرج يؿشقن، الػجر غـاص  .«بالسُّ
(4)

 

 البؽقر  إذِ  البؽقر إلك الجؿعة، ترك ،بدطـة ُأحدثت يف اإلسالم أوُل » بعض السؾػ: وقال

                                 
 .132: ، ص( مؼآت الدكتقر محؿقد الطـاحل2)
(1 )1/22٦. 

 .٢3-٢1( ص: 3)

 .٢/2٧5( أضقاء البقان 1)



 

 

ة العـاية هبا .«إلقفا مـ ِشد 
(1)

 

  يد وقرب أهؾ الجـة يقم الؼقامة وسبؼفؿ إلك الزيادة يقم الؿز» :♫قال ابـ الؼقؿ

«يقم الجؿعة وتبؽقرهؿ بحسب قرهبؿ مـ اإلمام
(2)

. 

 

 ضٓستإ ايدْٝا ٚاآلخس٠
  إن أرضك  ؛ما الدكقا وأخرة إٓ كؿثؾ رجؾ لف ضّرتان» :♫قال وهب بـ مـبف

.«إحداهؿا أسخط إخرى
(3)

  

 

 يف اسبدٜح  يبدازٟاَها١ْ اإلَاّ 
 محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري  قال بعضفؿ: كـت طـد محؿد بـ سالم البقؽـدي فدخؾ

فؾؿا خرج؛ قال محؿد بـ سالم: كؾؿا دخؾ طؾل هذا الصبل تحق رت والتبس طؾك أمر 

الحديث وٓ أزال خائػا ما لؿ يخرج.
(4)

 

 

 ساؾغ املػسم ! تٛاضع
 طـد لؼائل لف: أكت الحافُظ أبق بؽٍر؟ -البغدادي–سعقٌد الؿمّدب: قؾت لؾخطقب  قال 

 أكا أحؿُد »: فؼال
ّ
ـُ طؾل   ب

ّ
.«الخطقب، اكتفك الحػظ إلك الدارقطـل

(5)
 

 

 ؟ املٛت٢َت٢ ُترنس َطا٨ٚ 
  

ّ
فنن ققؾ: كقػ يجقز ِذكُر شرِّ الؿقتك مع ورود  :♫ قال الحافظ بدر الديـ العقـل

 الحديث يف الـفل طـ سبِّ الؿقتك وِذكِرهؿ إٓ بخقر؟
                                 

 .٢/2٧5الؿصدر السابؼ ( 2)

  ( زاد الؿعاد1)

 .1/٧5مجؿقطة رسائؾ ابـ أبل الدكقا ( 3)

 .1/111 الشافعقة لؾسبؽل صبؼات( 1)

  تذكرة( 5)
ّ
 .3/111 الحػاظ لؾذهبل



 
 

 والؿجاهر بالػسؼ أو بالبدطة، الؽافرو، الؿـافؼ وأجقب: بلن  الـفل طـ سبِّ إمقات غقر:

؛ لؾحذر مـ صريؼفؿ وآقتداء هبؿ ! .فنن  همٓء ٓ يحرم ِذكُرهؿ بالشرِّ
(1)

 

 

 أعدا٤ ايدٜٔايؿسح مبا ٜٓصٍ بايع١ًُ ٚ
  الرجؾ يػرح بؿا يـزل بلصحاب ابـ أبل دؤاد، طؾقف -أحؿد بـ حـبؾ-ققؾ ٕبل طبد اهلل :

.«ػرح هبذا؟ومـ ٓ ي»يف ذلؽ إثؿ؟ قال: 
(2)

 

 كان مـ أكابر أمراء بغداد الؿتحؽؿقـ يف » ل الحافظ ابـ كثقر يف ترجؿة يزدن الرتكل:اق

الدولة، ولؽـف كان رافضًقا خبقًثا متعصًبا لؾروافض، حتك أراح اهلل الؿسؾؿقـ مـف، ودفـ 

وا الشؽر بداره فؾؾف الحؿد والؿـة، وحقـ مات فرح أهؾ الُسـّة بؿقتف فرًحا شديًدا، وأضفر

.«هلل، فال تجد أحًدا مـفؿ إٓ يحؿد اهلل
(3)

  

 

 سٛادخ َسعب١
 ويف هذه السـة كسػت الشؿس فظفرت » (هـ1٢٢)ابـ الجقزي يف أحداث طام  قال

الظؾؿة ساطات، ثؿ هبت وقت العصر ريح بـاحقة دبقؾ سقداء إلك ثؾث الؾقؾ، ثؿ زلزلقا 

 30بلكف مات تحت الفدم يف يقم واحد أكثر مـ  وخسػ هبؿ فؾؿ يـج إٓ القسقر، وورد الخرب

.«ألػ إكسان 250ألػ إكسان، ودام هذا طؾقفؿ أياما فبؾغ مـ هؾؽ 
(4)

 

 

 ضٓس اضتػؿاز اسبٝتإ ٚغريٖا يًُعًِٓ
 ن  اهلَل قد ققّض إ (وتستغػر لف الحقتان يف جقف الؿاء): ملسو هيلع هللا ىلصوققؾ يف ققلف »: ♫الخط ابل  قال

ـ أكقا ـافع والؿصالح واإلرفاق،لؾحقتان وغقرها م ـ الؿ ففؿ  ع الحققان بالعؾؿ طؾك ألسـة العؾؿاء أكقاطًا م

                                 
  .9/295 ( طؿدة الؼاري2)
  .1/10 السـة ٕبل بؽر الخالل كتاب( 1)
 .21/11٢ة والـفاية ( اختصاًرا مـ البداي3)
  .21/12٦ ( الؿـتظؿ يف تاريخ الؿؾقك وإمؿ1)



 

 

فللفؿفا اهلل  وأوصقا باإلحسان إلقفا وكػل الضرر طـفا، ،مـفا رمالذـي بقّـقا الحؽَؿ فقفا فقؿا يحّؾ ويح

ـ صـقعفؿ هبا وشػؼتفؿ طؾقفا ستغػار لؾعؾؿاء مجازاة طؾك حس .«ٓا
(1)

 

 

 كدٙ يًشٓاب١ًْٚابٔ ت١ُٝٝ 
 وبدطتفؿ  ،ويف الحـبؾقة أيضا مبتدطة؛ وإن كاكت البدطة يف غقرهؿ أكثر»: ♫ يؼقل

ويف زيادة اإلكؽار طؾك مخالػفؿ بالتؽػقر وغقره؛ ٕن ، غالبا يف زيادة اإلثبات يف حؼ اهلل

أحؿد كان مثبتا لؿا جاءت بف السـة؛ مـؽرا طؾك مـ خالػفا مصقبا يف غالب إمقر مختؾػا 

.«البعضطـف يف البعض ومخالػا يف 
(2)

 

 :قؼقلف أقرب إلك اإلمام أحؿد مـ بعض الحـابؾة ةإشعريبعض أن  ♫يرى  كؿا
وأما آكتساب فاكتساب إشعري وأصحابف إلك اإلمام أحؿد خصقصًا وسائر أئؿة »

وما يف كتب إشعري مؿا يقجد مخالػًا ، الحديث طؿقمًا ضاهر مشفقر يف كتبفؿ كؾفا

مام أحؿد وغقره مـ إئؿة فققجد يف كالم كثقر مـ الؿـتسبقـ إلك أحؿد كلبل القفاء بـ لإل

طؼقؾ وأبل الػرج ابـ الجقزي وصدقة بـ الحسقـ وأمثالفؿ ما هق أبعد طـ ققل أحؿد 

.«وإئؿة مـ ققل إشعري وأئؿة أصحابف
(3) 

 .♫وهذا مـ إكصافف 

 

 ٚمجاٍ عبد ايٓاصسايطٓطاٟٚ بني 
 الطـطاوي يؼقل 

ّ
ذهبـا إَلك مصر وقابؾـا جؿال طبد الـاصر  وقد» :أديب الػؼفاء طؾل

استقلك طؾقـا بؿا تقهؿـاه صراحة  وقد، مؼابؾة صقيؾة يف دار صغقرة لؿ أطد أطرف أيـ هل

ِف ولإلسالم، وشبف سذاجة فقف كثـل طؾقف  ورجعـا، كامؾة يف الحديث، وإخالصًا كادرًا لِؾ 

تبقـ أك ـا ال ذيـ كاكقا السذج الؿخدوطقـ، وأكف  ثؿ، امؾ لؾحاكؿ الؿرجقوكرى فقف الؿثؾ الؽ

                                 
 .1/2٧9ــ ( معالؿ الّس 2)
 .2٢٦ -2٢٧/ 10الػتاوى  مجؿقع( 1)

 .٧٢شرح العؼقدة إصػفاكقة، ص:( 3)



 
 

.«لعب بـا وضحؽ طؾقـا ولػـا بؾساكف الؿعسقل
(1)

  

  وكـا متػؼقـ يف كؾ شلء حتك إذا » :↓طـ صديؼف ورفقؼ دربف هناد الؼاسؿ وقال

فاتػؼـا طؾك أن كرتك  جاء ذكر طبدالـاصر اختؾػـا اختالفًا كان يمدي بـا أحقاكًا إلك الـزاع،

 .«الحديث طـف جؿؾة واحدة، ويحتػظ كؾ واحد مـا برأيف فقف
(2)

 

 

 دباٍ َٔ اسبطٓات
  ـ ومممـة حسـة ملسو هيلع هللا ىلصقال رسقل اهلل ـات كتب اهلل لف بؽؾ ممم ـ والؿمم ـق ـ استغػر لؾؿمم .(: )م

(3)
 

  قؼؾ:مـ أراد آستؽثار مـ فضؾ اهلل مـ الحسـات فؾ» :♫قال اإلمام الشقكاين 

يحقط بف حصر وٓ  ٓ يؽتب لف مـ الحسـات ما فنكف( الؾفؿ اغػر لؾؿممـقـ والؿممـات)

.«وفضؾ اهلل واسع، يتصقره فؽر
(4)

 

 

 ايهتاب ايٛاسد تهساز قسا٠٤ 
وسفقلة  ،وهق سبب لضبط العؾؿ ؛شؽ أن مـ أهؿ أسباب كبقغ السابؼقـ تؽرار الؼراءة ٓ

 .ومؾؽة الؼراءة ،الؿراجعةوسفقلة  ،واستحضار الؿسائؾ ،الحػظ

ما مـ مرة إٓ واستػدت وقال:  ،50، وققؾ مرة 500الؿزين قرأ كتاب الرسالة لؾشافعل  ◀

 .مـفا فائدة جديدة
(5) 

 .مرة ٦00أبق بؽر بـ ططقة قرأ البخاري  ◀
(6) 

 .مرة 13الزريراين الحـبؾل قرأ الؿغـل ٓبـ قدامة  ◀

                                 
 .5/11( الذكريات 2)
 .٧/51 الذكريات( 1)

 (.٧01٧صحقح الجامع )( 3)
 .3٢0، ص:( تحػة الذاكرايـ1)

 .2/9ـقوي ( الؿجؿقع لؾ5)

 .133:ص ٓبـ بشؽقال، ( الصؾة٧)



 

 

.مرة ! مائةـبؾل قرأ الؿؼـع إسؿاطقؾ الػراء الحراين الدمشؼل الح ◀
(1)

 

.برهان الديـ الحؾبل قرأ البخاري أكثر مـ ستقـ مرة ومسؾؿا كحق العشريـ ◀
(2)

 

رأيت خط الػقروزآبادي يف آخر جزء مـ صحقح البخاري أكف قرأ  :ثبت الشفاب البقين يف ◀

. صحقح البخاري أزيد مـ خؿسقـ مرة
(3)

 

ؿقؿ أهنؿ ربؿا وجدوا يف آخر بعض كتب طباس بـ أبق العرب: حدثـل أبل أحؿد بـ ت قال ◀

. درستف ألػ مرة ! :القلقد الػارسل الؿحدث
(4)

 

يـازطقكـل يف القسقط وقد صالعتف »الـقوي: وقد كقزع مرة يف كؼؾ طـ القسقط  قال ◀

.«أربعؿائة مرة
(5)

 

.هشام ُذكر أكف ختؿ إلػقة طؾك بعض شققخف ألػ مرة ! ابـ ◀
(6)

 

 .مرة 10مـ طؾؿاء الؼصقؿ قرأ الروض الؿربع طؾل الجؾقدان  ◀

 .مرات ٦طبدالسالم هارون قرأ كتاب الحققان  ◀

 

ٌّ باملس٠٤ٚ ؟ٚا٭ّ ٌٖ ايتصسٜح باضِ ايصٚد١   عْٝب طب
 مـ ضـ أن التصريح باسؿ زوجتف طقب أو حسب »: ♫ قال الشقخ طؾل الطـطاوي

قد كسب العقب واإلخالل بالؿروءة  ٕكف يؽقن ؛أكف ُمخؾ بالؿروءة فنين أخشك طؾقف الؽػر

فؼد ورد يف الصحقح أكف صرح باسؿ طائشة وفاصؿة  ملسو هيلع هللا ىلصإلك أكؿؾ البشر وأفضؾفؿ محؿد 

 .وخديجة، ولؿ ير يف ذلؽ طقبًا

 .واسؿ أمل رئقػة بـت الشقخ أبل الػتح الخطقب شؼقؼة إستاذ محب الديـ الخطقب 

                                 
 .٢/255( شذرات الذهب 2)
 .الضقء الالمع لؾسخاوياكظر: ( 1)

 .2015/ 1( ففرس الػفارس3)

 .151:ص ،( صبؼات طؾؿاء إفريؼقة1)
 اكظر: البدر السافر لألدفقي.( 5)

 .3٦٦ :ص ،( القفقات ٓبـ قـػذ٧)



 
 

ا ؟ ٕكـل ٓ أدريف ! ٓ تعجبقا إذا قؾت لؽؿ لؿاذ .أما كقػ تزوج هبا أبل فلكا أمتـع طـ ذكره 

ولؿ أطؾؿ بف  ،إي واهلل لؿ أُدع إلقف .أن الغرباء ُدطقا إلك حضقر العؼد وأكا ولدها لؿ أدع إلقف

.«إٓ بعد إتؿامف بزمـ صقيؾ
(1)

 

 

 خ٬ؾِٗ ْٚصاعِٗ أَاّ ايعا١َ ٚاأٓيا ٜعٗس يعًُا٤ع٢ً ا
  شؽ أكف سبب  ٓس طؾك كؾؿة واحدة الـا اجتؿاع»:♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

ّٓ يظفر خالففؿ وكزاطفؿ أمام العامة ولفذا يـبغل لطؾبة العؾؿ ولؾعؾؿاء، لؾـصر  اختالف، أ

أراء ٓ بد أن يؽقن، أما كقن كؾ واحد مـفؿ يعقب طؾك أخر إن خالػف هذا خطر طظقؿ 

مة سقف يتػرققن، فالـزاع ٓ جدا ٕن العامة ترى هذا الـزاع فال تثؼ بقاحد مـفؿ طؾك أن العا

.«شؽ أكف سبب لؾخذٓن والػشؾ وتؿزق إمة
(2)

 

 

 ِــًِـٔعـاُت ايــَّٝــْٔ
  :الدروس وحضقرصؾبف لؾعؾؿ،  طـدالـقات التل يـبغل أن يـقيفا صالب العؾؿ  ▪

 . أن يؼصد رفع الجفؾ طـ كػسف.2

 . أن يؼصد رفع الجفؾ طـ الخؾؼ.1

 إحقائف، وحػظف مـ الضقاع.. أن يسعك يف بث العؾؿ و3

 . أن يـقي العؿؾ بالعؾؿ.1

 . أن يـقي طؿارة وقتف بؿا يـػع.5

 . ابتغاء كزول رحؿة اهلل سبحاكف.٧

 . التعاون طؾك الرب والتؼقى.٦

 . تصبقر الـػس والخؾؼ طؾك شفقد الخقر.٢

                                 
 .2/15٢( الذكريات 2)
 .1/321ان سقرة آل طؿر تػسقر( 1)



 

 

 . ابتغاء مغػرة اهلل.9

 وسقرتف. ملسو هيلع هللا ىلص. معرفة هدي الـبل 20

 يث الـبقية )فسؿاع إحاديث مرًة بعد مرٍة يقرث حػظفا(..أن يـقَي حػظ إحاد22

 .. آطتؽاف يف الؿسجد مدة الدرس21

 ومـ الـقات الػاسدة التل يـبغل لطالب العؾؿ أن يتجـبفا: ▪

 . محبة الظفقر يف إرض.2

 . محبة الذكر بقـ الـاس.1

 . محبة الثـاء طؾقف.3

 . أن يؽقن لف أتباع.1

.طًا. أن يؽقن ققلف مسؿق5
(1)

 

 

ٔٓ ٘صشابٞ قتًت  ! ازٔب
ـ  قتؾت الصحابل الجؾقؾ سعد بـ طبادة بعضذكر  سقد  ◙ الؿمرخقـ أن الِج

 :الخزرج، وأك ف ُوِجد مقِّتا يف مغتسؾف، وأكشدوا

 يمجتلنػػ ممسػػٌحجس الجحسػػحمسرج ممسػػمجعحجس ػػ  يمطػػ ة
 

 

 كرمٌنػػق ممسػػهمٌ  فلػػو نجحسػػممش فػػا ق
 

عؾؿاء يف الروايات التاريخقة التساهؾ وطدم وُروَيت يف ذلؽ مراسقؾ لعؾفا تـجربُ، وُطرُف ال

د  .الّتشدُّ
(2)

 

 

 قٝاّ ايًٌٝٚ طايب ايعًِ
 يؽػُّ طـ تعؾقِؿف وقد  ؛إذا رأى صالب العؾؿ ٓ يؼقم مـ الؾقؾ كان اإلمام أحؿد بـ حـبؾ

ثؿ  جاءه قبؾ أن يمذن  ،فقضع لف اإلمام ماء لؾقضقء ،بات طـده أبق طصؿة لقؾة مـ الؾقالل

                                 
 https://goo.gl/hvxhWK قـاة الشقخ صالح العصقؿل، اهلل العصقؿل بـ طبد صالحالشقخ  ا( ذكره2)
 .10/1٧٢. تاريخ دمشؼ 1/599آستقعاب ( 1)



 
 

جئُت أصؾب  :فؼال ؛ وقال: لَؿ جئَت يا أبا طصؿة؟فليؼظففقجده كائًؿا والؿاء بحالف  لؾصبح

.اذهب مـ حقث جئت ،كقػ تطؾب الحديث ولقس لؽ هتجد يف الؾقؾ ؟! :قال، الحديث
(1)

 

 ما فؼؾت، رأيت الجـقد فِل الـقم»طـ جعػر الخؾدي أكف قال:  «صبؼات الحـابؾة» جاء يف :

، تؾؽ العؾقم وفـقت، تؾؽ العبارات وغابت، : صاحت تؾؽ اإلشاراتَقاَل  فعؾ اهلل بؽ؟

 .«كػعـا إٓ ُرَكقعات كـا كركعفا يف إسحار وما، تؾؽ الرسقم وكػدت

 

 صٛز َٔ سطازتٓا
 م(290٧)ت الحاصؾ طؾك جائزة كقبؾ يف الػقزياء يؼقل العالؿ الػقزيائل الػركسل بققر كقري   

ماذا لق بؼل  ،وهذا مؽــا مـ تؼسقؿ الذرة ،مـ إكدلس الؿسؾؿة لديـا ثالثقن كتابًا بؼقت»

لؿ كحرقفا لُؽـا أن كسافر بقـ  لق الـصػ مؾققن كتابًا التل أحرقـاها مـ تؾؽ الحضارة !

 .«مجرات الػضاء

 

 !ؾٕٓٛ عػسٜين ٜ٪يـ يف ضبع١
 لؿؼري مام ابـ ان اإلأسؿعت  وهق يف العشريـ مـ طؿره: ♫مام السققصل اإل قال

فـقن  سبعةألػ كتابا مـ خؿسة فـقن فجؾست مـ العصر إلك الؿغرب فؽتبت كتابا يف 

.«التحػة الؿؽقة والـػحة الؿسؽقة»وأسؿقتف 
(2)

 

 

 ايه٬ّ اشببٝحٚ عكب ايرْبايٛض٤ٛ 
 لَ ) :ملسو هيلع هللا ىلص قال ـْ َتَقض  ـْ َجَسِدِه...َم

 .مسؾؿ رواه( . َخَرَجْت َخَطاَياُه مِ

 ويستحب القضقء طؼقب الذكب» لػؼفقة ٓبـ تقؿقة:يف آختقارات ا جاء». 

 :وقد رويـا طـ غقر واحد مـ إوائؾ أهنؿ أمروا بالقضقء مـ الؽالم » وقال ابـ قدامة

                                 
 .33تـبقف الؿغرتيـ لؾشعراين، ص:( 2)

 .2/111بغقة القطاة ( 1)



 

 

.«الخبقث، وذلؽ استحباب..
(1)

 

 

 «املصْٞ طبتصس» َها١ْ نتاب
 ـ أبل زرطة الدمشؼل )ت ـار 200( أكف كان يفبـه301حؽل ط ـ يحػظ  ادي  .«الؿزين صرمخت»لؿ

(2)
 

  مختصره( يف الػؼف، وشرحف طدة مـ الؽبار، ــــوامتألت البالد ب» طـ الؿزين:قال الذهبل(

.«)مختصر( الؿزينـــبحقث يؼال: كاكت البؽر يؽقن يف جفازها كسخة ب
(3)

 

 

 ؟« َػا٥ذ»أّ  «َػاٜذ»

ّي أّن الصقاَب ققُل أ .«الؿشايخ»مـ هؿز « الؿشائخ»َهؿُز بؼقلف:  بعض أهؾ الؾغة ُيجقب •

 ٕن القاء أصؾقة، وما كان هذا سبقؾف ٓ ُيفؿز.. ، «مشائخ»ولقس « مشايخ»

ٓ تػتح الِخزاكة، وٓ تؽسر الَؼصعة، وٓ »وققَؾ يف الّتـبِقف طؾك بعض إخطاء الؾغقية:  •

 .«تؿد الؼػا، وٓ هتؿز الؿشايخ، وٓ تؽسر الُؼػؾ

 

 ! غٝذ ٜطسب ٬ٜٚنِ يف دزض٘

 يف ترجؿة «البحر العؿقؼ»يف كتابف  ♫العالّمة أحؿد بـ الصديؼ الُغؿارّي  كرذ 

 ،فؼقفًا مرب زًا يف مذهب مالؽ ♫كان ...» ،شقخف العاّلمة محؿد بـ إبراهقؿ السؿالقصل

شرس إخالق  ،ضقِّؼ الصدر وكان ،مشاركًا يف غقرها ،متضؾعًا مـ طؾقم العربقة والبالغة

مع السائؾقـ مـاَوشات ومشاَتؿات ومضاَربات وكقادر غريبة  يحُصؾ لف يف درسف ،جدا

فنذا أطاد طؾقف السمال  ،فؽان إذا سللف سائؾ يجقبف أول مرة ،شاهدكا مـفا الؽثقر ،مشفقرة طـف

ؾ لف  ،اسُؽت يؾعـ أبقك :لؾتحؼقؼ وحؾِّ ما ُأشؽِؾ مـ جقابف يبادر بؼقلف فؿـفؿ مـ يتحؿ 

                                 
 .2/1٧9 ( الؿغـل2)
 .39الؿؾؼـ، ص: ٓبـ لعؼد الؿذهب يف صبؼات حؿؾة الؿذهبا( 1)

 .21/193سقر أطالم الـبالء ( 3)



 
 

أو يـزل إلقف مـ الُؽرسل  ،فقضربف بـعؾف ،يشتؿف بالِؿثؾ ومـفؿ َمـ ،ومـفؿ َمـ يؼقم ،ذلؽ

 .رأيت هذا مـف مِرارًا  ،ويتؼاتالن

وحضرتف مرة يؼرأ يف رمضان ويف الحضقر رجؾ تركل فسللف أيضًا فؾعـف، فرد طؾقف الرتكل 

بالؿثؾ، فؼام الشقخ مـ الؽرسل واشتبؽ مع الرتكل بالؿضاربة، فؼام الؿجؾس كؾف 

طؾك الؿائتقـ يػرققن بقـفؿا، وأققؿت صالة العصر فتؼدم الشقخ إلك والحضقر يزيدون 

الصػ إول وكذلؽ الرتكل وبقـفؿا الطالب، وكـت خؾػفؿا يف الصػ الثاين أو الثالث، 

فبؿجرد أْن سؾ ؿ اإلمام وثب الشقخ مع الـطؼ بالؿقؿ مـ )السالم طؾقؽؿ( وأخذ بتالبقب 

 .«اس يػرققن بقـفؿا وخرجتالرتكل واشتبؽا يف الؼتال، فرتكت الـ

 

ٌَ تعًِٝ ٚيدٙ ؾكد أضا٤َ إيٝ٘  َٔ أُٖ
  فؼد أساَء إلقف غاية  ،مـ أهؿَؾ تعؾقؿ ولده ما يـػعف، وتركف ُسدى » :♫قال ابـ الؼقؿ

وترك تعؾقؿفؿ فرائض  ،إوٓد إكؿا جاءهؿ الػساد مـ قبؾ أباء وإهؿالفؿ وأكثرُ ، اإلساءة

.«ولؿ يـػعقا آباءهؿ كبارا ،رًا فؾؿ يـتػعقا بلكػسفؿصغا فلضاطقهؿالديـ وســف 
(1)

 

 

 بني اإلَاّ ابٔ عطانس ٚاسبٓاب١ً
 السالم كان  بـ طساكر شقخ العز بـ طبداأن الشقخ فخر الديـ  وغقرهالتاج السبؽل  ذكر

ار كف كان مـ كبإإذ  ؛لئال يلثؿقا بالقققعة فقف ؛ٓ يؿر بالؿؽان الذي يؽقن فقف الحـابؾة ورطا

.أشاطرة زماكف
(2)

 

  وبؾغـا أن الحافظ طبد الغـل الؿؼدسل بعد مقت ابـ طساكر كػذ مـ » :الحافظ الذهبلقال

، فؾؿا صالعف اكبفر لسعة حػظ ابـ طساكر، ويؼال: كدم طؾك (تاريخ دمشؼ) استعار لف شقئا مـ

                                 
 .100:ص ،الؿقلقد تحػة( 2)

 .252العؼد الؿذهب يف صبؼات حؿؾة الؿذهب ٓبـ الؿؾؼـ، ص: (1)



 

 

.«لجؿقعتػقيت السؿاع مـف، فؼد كان بقـ ابـ طساكر وبقـ الؿؼادسة واقع، رحؿ اهلل ا
(1)

 

 

 ٖٝب١ ايعًُا٤ ْٚؿٛذِٖ َٔ صٛز
 اكتفت إلقف رئاسة الديـ اإلسػرائقـل شقخ الشافعقة يف زماكف حامد بقأ لشقخا نكا ،

يف مسللة أفتك فقفا، فؽتب الشقخ  لخؾقػةا بقـف وبقـ قعووالدكقا، وحؽك ابـ الصالح أكف 

 أن رقدأ كاوأ ،تعالك لؾفا قفآكو لتلا ٓيتلو طـ طزلل طؾك دربؼا لست كؽأ طؾؿا»: إلقف
.«خالفتؽ طـ طزلؽأ ثثال أو بؽؾؿتقـ نسااخر لكإ قعةر كتبأ

(2)
 

 السالم خرج يف جـازتف خؾؼ كثقر، ولؿا  طـد ما تقيف سؾطان العؾؿاء اإلمام العز بـ طبد

ٕن هذا  ؛ما استؼر مؾؽك إٓ أن» :ظاهر بقربس ذلؽ قال لبعض خقاصفالرأى السؾطان 

 .«خرجقا طؾقف ٓكتزع الؿؾؽ مـلاان يؼقل لؾـاس الشقخ لق ك
(3)

 

 ن مـ اكثقر، طـ يؿقـف و يساره صػ شؿاإلمام الرازي مديـة هراة يف أهبة طظقؿة وح دخؾ

لؾتدريس فؽان يلتقف السالصقـ فال يجؾسقن  فجؾس، مؿالقؽ الرتك متؽئقـ طؾك السققف

 .حتك يلذن لفؿ

«هقبة طظقؿة، وكان يتعاضؿ حتك طؾك الؿؾقك ن لؿجؾسفاو ك» يف ذلؽ قال قاضل مركد:و
(4)

. 

 

 «سٓت٢»ؾا٥د٠ عب١ٜٛ يف 
  :؛ ٕكّفا تخػض وتـصب وترفع«حتك»أمقت وىف كػسك شكء مـ »قال اإلمام الػّراء».

(5)
 

 ( فؼال:وقد كظؿ بعض الشـاقطة إكقاع إربعة لـ)حتك
 كػػػوف حمجٌمجتػػػى حمجػػػحمسؼ جمتػػػحمسو ًػػػ فمجتػػػى

 

 

 حمجػػػػحمسؼ نيجشػػػػو لمممشػػػػرعو أػػػػىك
 

                                 
 .10/5٧٢الـبالء  ( سقر أطالم2)
 .2/39صبؼات الشافعقة لؾسبؽل ( 1)
 .3٦: ص ،مبـ طبدالسال زلؾع« الغاية يف اختصار الـفاية»لؽتاب  حؼؼ( مؼدمة الؿ3)

 .1٧1،ص:( طققن إكباء يف صبؼات إصباء1)
 .1/25إكباه الرواة طؾك أكباه الـحاة لؾؼػطل ( 5)



 
 

 ؼى يمطمخضػػػهو جحتػػػو حمجػػػحمسؼى  مجتػػػحجساحمجػػػحمسك
 

 

ٌ ػػػػػػػفكػػػػػػػ  ل أرمجعػػػػػػػه   حجساهػػػػػػػ مق
 

 الفحمتػػػػحمسً كحمجمجتػػػػى ًحمجكمػػػػ لممخضلػػػػممطً 
 

 

 جمتػػ كا لُلهػػو حمجمجتػػى المجعمػػى النػػيي 
 

لٌػػػي ممسػػػٌني ًػػػ  يمطحمتػػػب حمجمجتػػػى الكي
 

 

ػػ ً مػػ لهػػ مػػ  الحمتٌػػ ي  حمجمجتػػى  أٍرممسي
 

 

 ايتٓاشع ٚايتؿسم ضبب اهل٬ى
 ف فقؿا بقــا، واجتؿاع ققؾ لبعض بـل أمقة: ما كان سبب زوال مؾؽؽؿ ؟ فؼال: اختال

 .الؿختؾػقـ طؾقـا
(1)

 

  :هزمـإن ال»ويف مقجز تاريخ إكدلس  ٓ وإك َؿا  ،ؿسؾؿقـ بإكدلس لؿ يؼصدهؿ َطدٌو إ

.«خذلُفؿ التحاُسد وفرط الخالف والتباُغض وقؾة اإلكصاف
(2)

 

 

 املعًِ ٚإعداد ايٓدزع
مرة طـ الؿحاضرة ٕكف لؿ يؽـ  ♫البقصل محؿد سعقد رمضان اطتذر إستاذ الدكتقر 

رها، وقال حقـفا: إن احرتامل لؾعؾؿ وصالبف يؿـعـل أن ألؼل محاضرة بغقر تحضقر!  قد حض 

 .أهنا كاكت محاضرة مـ كتاب لف! طؾًؿا

 

 ايتٓٛع يف ايعًّٛ ٚاملعازف
 بقـ العؾؿ والديـ،  تاريخـا آكػصاليف عرف لؿ ي

تشػ الدورة الدمقية كان فؼقفا شافعقا لف شرح طؾك مؽ ♫الطبقب العربل ابـ الـػقس ف •

 .الؽربى الشافعقة يف صبؼات السبؽل التاجلؾشقرازي، ترجؿ لف التـبقف 

الؿحصقل يف »، وصاحب «التػسقر الؽبقر»صاحب واإلمام إصقلل الؿػسر الرازي  •

                                 
 .3/23٧العؼد الػريد ( 2)

 .102:ص، ( مقجز تاريخ إكدلس1)



 

 

ؾ يف طؾؿ التقحقد»، وصاحب «طؾؿ إصقل لن شفرتف بققؾ يف ترجؿتف:  ..غقرهاو «الُؿحصِّ

 يف الطب لؿ تؽـ تؼؾ طـ شفرتف يف طؾقم الديـ.

أكرب شارح ٕرسطق يف الػؾسػة الؼديؿة، صاحب كتاب  الػقؾسقف الػؼقف رشد وابـ •

بداية الؿجتفد وهناية »صاحب كتاب و «والؽشػ طـ مـاهج إدلة»، «فصؾ الؿؼال»

الؽؾقات يف »ب صاحب كتا أيضًاكػسف  هق، مـ أحسـ كتب الػؼف الؿؼارن «الؿؼتصد

 .ُترجؿ إلك الالتقـقة واكتػع بف إوروبققن طدة قرونالذي ، «الطب

 

 ا٫ستطاب يف تعًِٝ ايصبٝإ ايكسإٓ
 أبق مـصقر الخّقاط الؿ

َ
ُف بؽ؟ ُـ ُرئِل  ؼرىء بعد مقتف يف الؿـام، فؼقؾ لف: ما فعَؾ الؾّٰ

: غػَر لل بتعؾقؿل الصبقاَن فاتِحَة الؽتاب.فؼال
(1)

 

 

 ا٭دٛب١ املطهت١  َٔ 
  روي أن رجالً استققػ الؿلمقن لقسؿع مـف فؾؿ يؼػ لف، فؼال: يا أمقر الؿممـقـ إن اهلل

استققػ سؾقؿان بـ داود لـؿؾة لقستؿع مـفا، وما أكا طـد اهلل بلحؼر مـ كؿؾة، وما أكت طـد اهلل 

ف.لف الؿلمقن: صدقت، ووقػ لف وسؿع لف وقضك حاجت فؼال، بلطظؿ مـ سؾقؿان
(2)

 

 اهلل الجؿاز أكف قال: أصبحُت يف يقم مطقر، فؼالت لل امرأيت: أي شلء  يف ترجؿة أبل طبد

 يطقب يف هذا الققم؟ فؼؾت لفا: الطالق! فسؽتت طـل.
(3)

 

 مـفؿ َمـ لقس رزقف طؾك »رجؾ إلك إبراهقؿ بـ أدهؿ كثرَة طقالف فلجابف:  اشؽ 
ّ
ابعث إلل

.«فسؽت الرجؾ اهلل !
(4)

 

                                 
 .151لؾذهبل، ص: ( معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار2)

 .حقاة الحققانيف لدمقري ذكره ا( 1)

 .٦/٦0 إطقان ( وفقات3)
 .23/520البداية والـفاية ( 1)



 
 

ۚۡ  :﴿كقال تعال ًۡ ًۡ ِإَويذاُز ُٓ َُ َُۡرزُُر ۡ  [32]اإلسراء: ﴾َنذ

 

 !نٝـ أصبشت؟

 فؼؾت: كقػ أصبحت؟ ،قال الؿروذي: دخؾت يقما طؾك أحؿد بـ حـبؾ 

والؿؾؽان يطالباكف  ،وكبقف يطالبف بلداء السـة ،كقػ أصبح مـ ربف يطالبف بلداء الػرض :فؼال

ومؾؽ الؿقت يطالبف  ،س يطالبف بالػحشاءوإبؾق ،وكػسف تطالبف هبقاها ،بتصحقح العؿؾ

.وطقالف يطالبقكف بـػؼتفؿ ! ،بؼبض روحف
(1)

 

 

ٌٍ ٚاسد؟ نٝـ  تهطب أدّٛزا َتعدد٠ بعُ
الؿسجد، وسـة الظفر، وسـة ما بقـ إذان  تحقة كافؾة واحدة تستطقع جؿع أربع كقات: يف

 ..واإلقامة، وسـة القضقء

 يف العبادة القاحدة، باب طزيز شريػ ٓ يعرفف  العبادات تداخؾ» :♫ابـ الؼقؿ  قال

إٓ صادق الطؾب، متضؾع مـ العؾؿ، بحقث يدخؾ يف طبادة يظػر فقفا بعبادات شتك، وذلؽ 

.«فضؾ اهلل يمتقف مـ يشاء
(2)

 

 كعؿة اهلل أن العؿؾ القاحد يؼقم مؼام أطؿال، فنذا دخؾ  مـ» :♫ابـ سعدي  قال

عتقـ، يـقي أهنؿا الراتبة وتحقة الؿسجد حصؾ لف الؿسجد وقت حضقر الراتبة وصؾك رك

 أو مع أحدهؿا، أو صالة آستخارة، أو ،إذا اجتؿعت سـة القضقء معفؿا وكذلؽ، فضؾفؿا

.«غقرها مـ الصؾقات
(3)

 

                                 
 .2/5٦ الحـابؾة صبؼات( 2)
 .3٧3:ص ،( الػقائد1)

 .90:ص ،( الؼقاطد وإصقل الجامعة3)



 

 

 

 (3)ؾك٘ ا٥٫ت٬ف َع ا٫خت٬ف 
  تجقز صالة الؿلمقم خؾػ إماٍم ُيخالِػف يف الؿذهب » :♫ قال اإلمام ابـ تقؿقة

ـْ بعدهؿ مـ ال ػؼفل الؿعترب، وهل صالة صحقحة، كان الصحابة والتابعقن لفؿ بنحسان وَم

إئؿة إربعة ُيصؾِّل بعُضفؿ خؾػ بعض مع تـاُزطفؿ يف الؿسائؾ الػؼفقة، ولؿ يؼؾ أحٌد مـ 

ـْ أكؽر ذلؽ ففق ُمبتدٌع ضالٌّ ُمخالٌِػ لؾؽتاب  إكفالسؾػ:  ٓ ُيصؾِّل بعضفؿ خؾػ بعض، وَم

مـ يؼرأ  مـفؿ وإجؿاع سؾػ إمة وأئؿتفا، وقد كان الصحابة والتابعقن ومـ بعدهؿ والسـة

ـْ ٓ يجفر هبا، وكان مـفؿ مـ  ـْ ٓ يؼرؤها، ومـفؿ مـ يجفر هبا، ومـفؿ َم البسؿؾة، ومـفؿ َم

طاف والؼلء،  ل مـ الحجامة والرُّ يؼـت يف الػجر، ومـفؿ مـ ٓ يؼـت، ومـفؿ مـ يتقض 

ـْ ومـفؿ مـ ٓ يت َكر ومسِّ الـساء بشفقة، ومـفؿ َم ل مـ َمّس الذ  ـْ يتقض  ل مـ ذلؽ، ومـفؿ َم قض 

ل مـ الؼفؼفة يف صالتف، ـْ يتقض  ل مـ ذلؽ، ومـفؿ َم ل مـ ذلؽ،  ٓ يتقض  ـْ ٓ يتقض  ومـفؿ َم

ل مـ ذلؽ، ومع هذا فؽان بعُضفؿ ـْ ٓ يتقض  ل مـ أكؾ لحؿ اإلبؾ، ومـفؿ َم ـْ يتقض   ومـفؿ َم

ُيصؾُّقن خؾػ أئؿة أهؾ  ؿُيصؾِّل خؾػ بعض، مثؾؿا كان أبق حـقػة وأصحابف والشافعل وغقُره

ا وٓ جفًرا، وصؾك أبق يقسػ خؾػ  الؿديـة مـ الؿالؽقة، وإن كاكقا ٓ يؼرؤون البسؿؾة ٓ سرًّ

ل، فصؾك خؾػف أبق يقسػ ولؿ ُيِعْد، وكان  أحؿد الرشقد، وقد احتجؿ، وأفتاه مالؽ بلكف ٓ يتقض 

طاف، فؼقؾ لف: فنن  اإلمام قد خرج مـف الدم ولؿ  كانبـ حـبؾ يرى القضقء مـ الحجامة والرُّ

ل، ُتصؾِّل خؾػف؟ فؼال: كقػ ٓ ُأصؾِّل خؾػ سعقد بـ الؿسقب ومالؽ .! «يتقض 
(1)

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصغؿاع١ ايص٠٬ ع٢ً ايٓيب 
  :تل يزَحُػ طؾك الصِّ »فـل الحديث الطقيـؾ راِط ويحبق أحقاًكا ويتعؾ ُؼ ورأيُت رجاًل مـ أم 

                                 
 .3٦5 -3٦3 /13( مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة 2)



 
 

 فلكؼذتف وأقامتف طؾك قدَمْقف
 
 .«أحقاًكا فجاءتف صالُتف طؾل

(1)
 

 .: قال الحافظ الؿديـل هذا الحديث حسـ جداً ♫الشقخ ابـ طثقؿقـ  قال

ويؼقل أصقل السـة  ،سؿعت شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يعظؿ أمرهيف الروح: ابـ الؼقؿ  وقال

.إحاديثأحسـ  ـتشفد لف وهق م
(2)

 

 

 ٌٖ تازى ايص٠٬ ناؾس؟
 ،وآٍت إثؿًا طظقؿًا ،جؿفقر العؾؿاء أن تارك الصالة كسال مرتؽب كبقرة مـ الؽبائر مذهب

ولقس بؽافر كػرًا يخرج مـ الؿؾة، وهذا مذهب مالؽ والشافعل وأبل حـقػة، ورواية طـ 

 .خؾػاإلمام أحؿد، وذكر الـقوي أن هذا مذهب إكثريـ مـ السؾػ وال

يؼقل: )َخْؿُس  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سؿعت رسقل اهلل  ◙ طبادة بـ الصامت حديث ومـ أدلتفؿ

فِ  ـ  َشْقًئا اْستِْخَػاًفا بَِحؼِّ ـ  َلْؿ ُيَضقِّْع مِـُْف ـْ َجاَء بِِف ـ  اهلُل َطَؾك اْلِعَباِد، َفَؿ َكاَن َلُف  ،ـ  َصَؾَقاٍت َكَتَبُف

 
ِ
َبُف، َوإِْن َطْفٌد َأْن ُيْدِخَؾُف  ِطـَْد اهلل  َطْفٌد، إِْن َشاَء َطذ 

ِ
ـ  َفَؾْقَس َلُف ِطـَْد اهلل ـْ َلْؿ َيْلِت بِِف اْلَجـ َة، َوَم

.َشاَء َأْدَخَؾُف اْلَجـ َة(
(3)

 

وهبا قال إسحاق  ،أخر يف الؿسللة معروف، وهق رواية صحقحة طـ اإلمام أحؿد والؼقل

 .وابـ الؿبارك وغقرهؿ

، ذائع مشفقر متداول مـذ طفقد السؾػ إولك فال سبقؾ إلك ردمف أو إلغائفيف الؿسللة  والخالف

وهق مؼدم طؾك غقره يف  ╚الزهري وهق مـ أوطقة العؾؿ بالسـة وأققال الصحابة  واإلمام

ـ يؼقل بؽػر تارك الصالة وٓ بؼتؾف، بؾ يرى تعزيره بالحبس أو غقره حتك يصؾل.  ذلؽ، لؿ يؽ
(4)

 

 

 َٔ ٚقت اسبٌٌُُ ب٘ أنجس َٔ ُس
 .: إن الضحاك بـ مزاحؿ ولد وهق ابـ ستة طشر شفرايؼال ◉

                                 
 .2/99الؿستدرك طؾك الؿجؿقع ، تقؿقة ابـأخرجف الطرباين يف الؽبقر، ( 2)
 .231الروح، ص:( 1)

 . محؼؼق الؿسـد صححفرجف أبقداود والـسائل وابـ ماجف وأحؿد، وأخ (3)
 .1/2٢0( اكظر شرح السـة لؾبغقي 1)



 

 

 .بـ الحجاج إزدي ولد لسـتقـ وشعبة ◉

حؿؾ بف أكثر مـ ثالث « فاصؿة بـت القلقد بـ طتبة بـ ربقعة»بـ طجالن مقلك  ومحؿد ◉

 .سـقـ، فؾؿا ولد كاكت قد كبتت أسـاكف

 .بـ أكس حؿؾ بف أكثر مـ سـتقـ ومالؽ ◉

يؼؾـ: ما حؿؾت « زيد بـ الخطاب»مـ ولد « آل الجحاف»القاقدي: سؿعت كساء  قال ◉

 امرأة مـا أقّؾ مـ ثالثقـ شفرا.

، حؿؾ بف أربع سـقـ، ولذلؽ سؿك: هرما.«هرم بـ حّقان»و ◉
(1)

 

 

 ايطؿٛز يف ب٬د ايػاّ ا١ٜبد
  مـ أهؾ الشام  وكاكت الـصراكقات والقفقديات» الشقخ طؾل الطـطاوي يف ذكرياتف:قال

يؾبسـ قبؾ الحرب إولك الؿالءات الساترات كالؿسؾؿات، وكؾ ما طـدهـ أهنـ يؽشػـ 

القجقه ويؿشقـ سافرات، أذكر ذلؽ وأكا صغقر، وجاءت مرة وكقؾة ثاكقية البـات الؿدرسة 

حتك رّوطقا  ريـسافرة فلغؾؼت دمشؼ كؾفا حقاكقتفا، وخرج أهؾقها محتجقـ متظاه

وأوقعت طؾقفا العؼاب، مع أهنا لؿ تؽشػ إٓ وجففا، ومع أن ، ا بالحجابالحؽقمة فلمرهت

 .«أباها كان وزيرًا وطالؿًا جؾقالً، وكان أستاذًا لـا !
(2)

 

 

 أزبع١ تعاصسٚا
 أربعة تعاصروا قال :

ّ
والزيـ  ،والسراج ابـ الؿؾّؼـ ،السراج البؾؼقـل ،اإلمام السققصل

وأطؾؿفؿ بالحديث ومتقكف  ،ومداركف البؾؼقـل بالػؼف أطؾؿفؿ ،والـقر الفقثؿل، العراقل

 
ّ
  ،وأكثرهؿ تصـقػا ابـ الؿؾّؼـ، العراقل

ّ
.وأحػظفؿ لؾؿتقن الفقثؿل

(3)
 

                                 
 ٓبـ قتقبة الديـقري مع تصرف يسقر. الؿعارف( 2)

 .5/11٧الذكريات ( 1)
 .ظامعرفة الحػّ  ،نقالراوي، الـقع الثالث والتسع تدريب( 3)



 
 

 

 ٚتسدِ ايصاْٞ !اسبٝٛاْات تٓؿس َٔ ايصْا 
 :َزَكْت، )َرَأْيُت فِل اْلَجاِهؾِق ِة قِْرَدًة اْجَتَؿَع َطَؾْقَفا قَِرَدٌة، َقْد  طـ طؿرو بـ مقؿقن قال

.َفَرَجُؿقَها، َفَرَجْؿُتَفا َمَعُفْؿ(
(1)

 

 مـ  ،ساق اإلسؿاطقؾل هذه الؼصة مـ وجف آخر مطقلة»:♫الحافظ ابـ حجر  قال

يف القؿـ يف غـؿ ٕهؾل وأكا طؾك  كـت طـ طؿرو بـ مقؿقن قال: ،صريؼ طقسك بـ حطان

فسؾت يدها مـ تحت  ،فجاء قرد أصغر مـف فغؿزها ،فجاء قرد مـ قردة فتقسد يدها ،شرف

ثؿ رجعت فجعؾت تدخؾ يدها  ،فققع طؾقفا وأكا أكظر ،رأس الؼرد إول سال رفقؼا وتبعتف

فجعؾ يصقح  ،رودفاجتؿعت الؼ ،فشؿفا فصاح ،فاستقؼظ فزطا ،تحت خد إول برفؼ

فحػروا لفؿا حػرة  ،فجاءوا بذلؽ الؼرد أطرفف ،فذهب الؼرود يؿـة ويسرة ،ويقمئ إلقفا بقده

 .«فؾؼد رأيت الرجؿ يف غقر بـل آدم ،قهؿافرجؿ
(2)

 

 ـْ طـده مع  حّدثـل»: ♫العزيز بـ باز  الشقخ طبد وقال
ثؼة أكف رأى قردا قامْت ُأْكثاُه مِ

َفَعؾِؿ أهنا  ،فْرجفا فشؿّ ، جاءت إكثك إلك زوجفا وجَؾسْت بجقاره ثؿّ ، قِرد آخر فزكك هبا

فؽقَػ بأدمل  ؛الحققاكات تـػر مـ الزكا ففذه، ثّؿ قتؾ الؼرد الذي زكك هبا ،زكْت فؼتؾفا

.«الذي كّرمُف اهلُل باإلسالم
(3)

  

 

 اضتك٬ٍ ايعًُا٤ يف زٚاتبِٗ
 وأبعث  ،يـطؾك الدّ  واطؾؿ أكف ٓ مػسدة أضرّ »ه: قال الشقخ محؿد رشقد رضا يف تػسقر

العؾؿاء ورتبفؿ يف  طؾك إضاطة الؽتاب وكبذه وراء الظفر واشرتاء ثؿـ قؾقؾ بف مـ جعؾ أرزاق

أيدي إمراء والحؽام، فقجب أن يؽقن طؾؿاء الديـ مستؼؾقـ تؿام آستؼالل دون الحؽام 

ومعايش العؾؿاء يف أيدي  ،تب العؾؿقةـل ٓ أطؼؾ معـك لجعؾ الرّ ٓسقؿا الؿستبديـ مـفؿ، وإكّ 

 ّٓ وهنؿ هبا إلك حقث  جعؾ هذه السالسؾ الذهبقة أغالٓ يف أطـاقفؿ يؼقدالسالصقـ وإمراء إ

                                 
 (.3٢19، رقؿ )( رواه البخاري2)
 .٦/2٧0 ري( فتح البا1)

 .٦/110( مِـحة الؿؾؽ الجؾقؾ 3)



 

 

يـ وجعؾفا مستعبدة لفمٓء الؿستبديـ، ولق طؼؾت العامة لؿا العامة باسؿ الدّ  شاءوا مـ غّش 

 
ّ
.«مطقق بتؾؽ السالسؾ وثؼت بؼقل وٓ فتقى مـ طالؿ رسؿل

(1)
 

 

 ٔعَعِ َط٪ٚي١ٝ اإلَاز٠
قال: قؾت: يا رسقل اهلل أٓ تستعؿؾـل؟ فضرب بقده طؾك مـؽبل ثؿ  ◙طـ أبل ذر 

فا ،وإك فا َيْقَم الؼقاَمة ِخْزٌي وَكَدامةٌ  ،وإك َفا َأماكةٌ  ،َيا َأَبا َذر  إك َؽ َضِعقٌػ  :قال ـْ أَخذها بِحؼِّ ٓ  َم  ،إ

َوأد ى ال ِذي طؾقِف فِقفا.
(2)

 

وإذا لؿ يتحؼؼ كؿال إوصاف فنكف ُيقل ك  ،ُقشرتط لإلمارة أن يؽقن الؼائؿ فقفا ققّيًا وأمقـًاف

 فإمثؾ.إمثؾ 

ـ َولِقَفا أن يرطاها حؼ رطايتفاو ٓ يَخُ  ،طؾك م  .أماكة طظقؿة ومسمولقة خطقرة، فنهنا ن طفد اهلل فقفاقو

 

 ا٭زشام َط١ُْٛ

  َر إرزاَق » :♫قال الحسـ البصري قرأُت يف تسعقـ مقضًعا مـ الؼرآن أن  اهلل قد 

ۡيَطَٰ ﴿وضؿـفا لخؾِؼف، وقرأُت يف مقضٍع واحد:  ًُ ٱۡىَفۡلرَ ٱلشذ  [1٧٢]البؼرة: ﴾َُ يَفُِدُز

قـا ققَل الؽاذب يف مقضٍع واحد ادق يف تسعقـ مقضًعا، وصد  .«فشَؽؽـا يف ققل الص 
(3)

 

 

 ٚضازم عُاَت٘ ايٟٓٛٚ اإلَاّ

 روض »أبق محؿد القافعل يف آخر الحؽاية الثاكقة والثؿاكقـ بعد إربعؿائة مـ  قال

                                 
 .1/1٢3 الؿـار تػسقر( 2)
 (.2٢15، رقؿ )( رواه مسؾؿ1)

  ه.تػسقريف الؼرصبل ذكره ( 3)



 
 

: بؾغـل أن الشقخ اإلمام محقل الديـ الـقوي رضل اهلل «الرياحقـ يف حؽايات الصالحقـ

َمؾ ؽُتؽ »وهرب، فتبعف الشقخ وصار يعدو خؾػف، ويؼقل لف:  خطػ سارٌق طؿامتف تعالك طـف

.، والسارق ما طـده خرب مـ ذلؽ!«ْؾتإياها قؾ: َقبِ 
(1)

 

 

ََٔط١ًَّْ إيَّا يًؿكٗا٤  اسبدُٜح 
 يريد »ه(: 3٢٧ال اإلمام ابـ أبل زيد الؼقرواين )تق، ♫ بـ طققـة فا اإلمام سػقانقال

أن غقرهؿ قد يحؿؾ الشلء طؾك ضاهره، ولف تلويؾ مـ حديث غقره، أو دلقؾ يخػك طؾقف، أو 

.«مرتوك أوجب تركف غقر شلء مؿا ٓ يؼقم بف إٓ مـ استبحر وتػؼف
(2)

 

 ولقٓ أن اهلل كؾ صاحب حديث لقس لف إمام يف الػؼف ففق ضال»هذا ققل ابـ وهب:  ومـ ،

 فؽـت: أكثرت مـ الحديث فحقرين، قاللف: كقػ ذلؽ؟  فؼقؾ، «قث لضؾؾـاأكؼذكا بؿالؽ والؾّ 

هذا ودع هذا. خذقث فقؼقٓن لل: أطرض ذلؽ طؾك مالؽ والؾّ 
(3)

 

 ـِ هذيؾ  -وهق مـ أشفر شققخ البخاري-الحافظ أبق ُدَكْقـ  قال -كـُت أمرُّ طؾك زفَر ب

وهق ُمْحَتٍب يف ثقبف، فقؼقل لل: تعاَل يا أحقل حّتك  -أبل حـقػة وهق مـ أصحاب اإلمام

أغربَؾ لؽ أحاديَثؽ، فؽـُت أريف ما قد سؿعُت، فقؼقل لل: هذا يمخذ بف، وهذا ٓ يمخذ بف، 

.ـوهذا مـسقخ. اه ،وهذا كاسخ
(4)

 

 محؿد  فجاءكان الػؼفاء أصباء والؿحدثقن صقادلة » :♫ قال اإلمام أحؿد بـ حـبؾ

.«صقدٓكقا ما مؼؾت العققن مثؾف أبدا صبقباإدريس الشافعل بـ 
(5)

 

 

 َبدأ َٔ أٜٔ يو ٖرا ؟ 
 إذا استعؿؾ طاماًل كتب مالف. ◙ طؿر كان

(6)
 

                                 
 .1٧ :ص« الؿـفؾ العذب الروي يف ترجؿة قطب إولقاء الـقوي»يف كؿا  السخاوي طـ القافعل كؼؾفا( 2)
 .1٦1 يػل، ص:لؾطر ( الؿغربقة يف شرح العؼقدة الؼقرواكقة1)

ــ وأداب والؿغازي والّتاريخ ٓبـ أبل زيد الؼقرواين،3)  . واكظر: ترتقب الؿدارك.22٢ص: ( الجامع يف السُّ

 .2٧3/ 1والؿتػّؼف  الػؼقف( 1)
  .52/331( اكظر تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر 5)
 .3/30٦( الطبؼات الؽربى ٧)



 

 

 طؿر م صفر لعؿر بـ الخطاب طؾقف فطؾب أن يعطقف مـ بقت الؿال فاكتفرهقدِ و 

.صؾب مالف، ثؿ أططاه مـ «أردت  أن ألؼك اهلل مؾؽًا خائـًا؟» :وقال ◙
(1) 

 

 ٖهرا ناْٛا ٜععُٕٛ أٌٖ ايعًِ
  يصػ دخقل قاضل قضاة الشافعقة يف طصره اإلمام تاج الديـ  ♫الحافظ ابـ كثقر

جؿادى يف يقم إربعاء التاسع والعشريـ مـ  إلك دمشؼ الؿحروسة فقؼقل: ♫السبؽل 

ولك قدم مـ كاحقة  وما فققفا، فؾؿا  «لصـؿقـا»، وقد تؾؼاه جؿاطة مـ إطقان إلك «الؽسقة»ٕا

كثر الـاس جدا، وقارهبا قاضل قضاة الحـػقة الشقخ جؿال الديـ بـ السراج،  «الؽسقة»وصؾ إلك 

تؾؼاه خالئؼٓ  يحصقن كثرة، وأشعؾت الشؿقع حتك مع الـساء،  «طؼبة سجقرا»فؾؿا أشرف مـ 

لخؾقػتقة مع الجقامع، تؾؼتف السـاجؼ ا «الجسقرة»والـاس يف سرور طظقؿ، فؾؿا كان قريبا مـ 

وقع مطر طظقؿ، والـاس معف  «باب الـصر»والؿمذكقن يؽربون، والـاس يف سرور كثقر، ولؿا قارب 

، وسؾؿ طؾك كائب السؾطـة، «دار السعادة»ٓ تسعفؿ الطرقات، يدطقن لف، ويػرحقن بؼدومف، فدخؾ 

.امةثؿ دخؾ الجامع بعد العصر، ومعف شؿقع طظقؿة، والرؤساء أكثر مـ الع
(2)

  

 

 يعًِادازض١ َأثس 
 ومذاكرة حاذق يف الػـ ساطة؛ أكػع مـ الؿطالعة والحػظ »: ♫اإلمام الـقوي  قال

.«ساطات بؾ أيامًا، ولقؽـ يف مذاكراتف متحريًا اإلكصاف قاصدًا آستػادة
(3)

 

 .ولفذا ققؾ: ففؿ سطريـ خقر مـ حػظ وقريـ، ومذاكرة اثـقـ خقر مـ هاتقـ

 

 اسبٓاب١ً يف ٚاس١
  مامُ اإل

ُّ
 : ♫شرُف الديـ، ابـ قاضل الجبِؾ الحـبؾل

                                 
 .3/1٢3 الؿصدر السابؼ( 2)
 .2٢/٦21ٓبـ كثقر، تحؼقؼ: طبد اهلل الرتكل، ( البداية والـفاية 1)

 .2/1٢( شرح مسؾؿ 3)



 
 

 : أحؿد بـ الحسـ. اسؿف

  .تقؿقة ابـ الحؾقؿ فتاء هق: الشقُخ أحؿد بـ طبد: إن  شقَخف الذي أجاَزُه يف اإلويؼاُل 

 يف إصقل والػروع إلك مذهِب اإلمام أحؿَد بـ حـبؾ.  ويـتسُب 

 يـشُد مػتخرًا: فؽان

ٌٌػػػػػػي  كلػػػػػػىجسا  مػػػػػػمي أحمجمػػػػػػحجسه  ن
 

 

 أحمجمػػػحجسه لػػػلحمجحمسً ىحضػػػمي كححصػػػٌجحسي
 

 أحمجمػػػػحجسه كػػػػىجساؾى أرجمتػػػػو كاًممسػػػػمي
 

 

ـً  ححصػػػفيمطى  .ممسػػػًٌحجس الحمسممسػػػً  الكػػػحمسا
(1)

 
 

 

 ايسداٍ ! تأيٝـ
كثقر مـ الـاس الغققريـ مـ اإلمام حسـ البـا أن يملػ كتبًا يقدطفا ما طـده مـ معارف  صؾب

أؤلػ رجآ، أقذف بالرجؾ مـفؿ يف بؾد ٓ أؤلػ كتبًا وإكؿا مفؿتل أن  أكا» فؽان رده طؾقفؿ:

فالرجؾ مـفؿ كتاب حل يـتؼؾ إلك الـاس، ويؼتحؿ طؾقفؿ طؼقلفؿ وقؾقهبؿ، ويبثفؿ كؾ  ،فقحققف

.«ما يف قؾبف وكػسف وطؼؾف، ويملػ مـفؿ رجآ
(2)

 

 

 َٔ ٖٛ ايطايب اي٦ًِٝ ؟
 مة إمقر الّصـعاينّ قال ار طـد العالؿ لئقؿ الطؾبة وخبقث » هـ(:22٢1)ت العال  الحض 

 -ٓ كثرهؿ اهلل-وما أكثر هذا الـقع  ،متتبع العثرات وكاشػ العقرات ودافـ الحسـات

 ومألوا الؿقاقػ طؾك العؾؿاء أحاديث كاذبة... ،فنهنؿ الذيـ أفسدوا معالؿ العؾؿ

فنكف ٓ بد لؽؾ جقاد مـ ، وبئس الجزاء أن يجازي التؾؿقذ شققخف بنشاطة هػقاهتؿ وزٓهتؿ 

 ولؽؾ صارم مـ كبقة: ،كبقة

  ا الػػىجسم حمسخمشػػى ممسػػحمتًق للهػػ كمػػ 
 

 

 لفػػى المػػحمس  نػػن أف مجعػػحجس ممجعًػػي
 

                                 
 .الدرر الؽامـة ٓبـ حجر، ترجؿة أحؿد بـ الحسـ، ابـ قاضل الجبؾاكظر: ( 2)
 مائة مققػ مـ حقاة الؿرشديـ لجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ. اكظر كتاب:( 1)



 

 

.«ودافع طـفؿ إن سؿع قادحًا فقفؿ ،الـاس مـ أشاع الخقر طـ العؾؿاء وأذاطف فخقر
(1)

 

 

 (2) ثٓا٤ بعٔطِٗ ع٢ً بعٍض خص١َُٛ ا٭نابٔس ٫ متُٓع
  َـُ طبِد الَبرِّ  ذكر سلَلْت: مـ أفتاُكؿ  ▲يف آستقعاِب أن  طائشَة  حافُظ الؿغرِب اب

، قالت: أما 
ّ
ـِة. إبصقِم طاشقراَء؟ قالقا: طؾل  كُف ٕطؾُؿ الـاِس بالسُّ

 ـِ هاكٍئ قال: سلْلُت طائشَة  كؿا طـ الؿسِح طؾك  ▲ذكَر يف التؿفقِد طـ شريِح ب

ـَ أبل صالٍب فنكُف كاَن يغزو   ب
ـِ فؼاَلْت: اسللقا طؾل   الخػق

ِ
فسللُتُف فؼاَل: قاَل  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسقِل اهلل

 
ِ
ـ  : ثالثَة أياٍم بملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل  لؾؿسافِر ويقمًا ولقؾًة لؾؿؼقِؿ. ؾقالقِف

 وطـ  
ِ
تِِف قالْت: سللُت طائشَة: َمـ كان أحب  إلك رسقِل اهلل ؟  ملسو هيلع هللا ىلصُجؿقِع بـ ُطؿقٍر، طـ طؿ 

جِؾ، قالت:  لْت: فاصؿُة، قالْت: إكؿا أسلُلؽفؼا  .حسـَف الرتمذيُّ  زوُجفا.طـ الر 

 

 غٝذ اإلض٬ّ شنسٜا ا٭ْصازٟ
  :وكؿالقـ ،وجاللقـ ،بقـ َحَجريـ طاش ♫ اإلسالم زكريا إكصاري شقخ

 .تؾؿقذه حجر الفقتؿل وابـ ،حجر العسؼالين شقخف ابـ

 .السققصل تؾؿقذه والجالل، الؿحؾل شقخف والجالل

 يػ تؾؿقذه.ابـ الشر والؽؿال ،شقخف ابـ الفؿام والؽؿال

 

 متشٝص ايعبد املطًِ
  وهذا التؿحقص العبــد ٓ يؿؽـ دخقلف الجـة إٓ بالتؿحقــص :♫قال ابـ الؼقـؿ ،

  :بلربعة أشقاءيؽقن يف دار الدكـــقا 

 التـقبــة. ①

 آستغــػار. ②

                                 
غقر 2)  .9/51٢( الت ـقير شرح الجامع الص 



 
 

 الحسـات الؿاحقة. ③

 الؿصائب الؿؽػـرة  ④

 حـِّص يف الربزخ بثالثة أشقاء: مُ وإن لؿ تِػ هذه إربعة بتخؾقصف وتؿحقصف، 

 لف، وشػاطتفؿ لف. واستغػارهـؿصـــالة أهـــؾ اإليؿان طؾقف،  ①

 فتــــــــــة الؼــرب. ②

 ما يفــدي إلقف إخقاكــف الؿسؾؿقن مـ هدايا إطؿال. ③

 الؿققػ بثالثة أشقاء:  يففنن لؿ تِػ هذه الثالثة بالتؿحقص ُمحـِّص 

 الؿققػ.أهقال الؼقامة وشدة  ①

 شػـــــاطـــــة الشػــعاء. ②

 .طػــق اهلل  ③

ويؽقن مؽثف  الـار صفـــرة لف وتؿحقصًا لخبثف،فنن لؿ تِػ هذه الثالثة بتؿحقصف فتؽـــقن 

 وتراكؿف فنذا خرج خبثف  وشدتف وضعػف، وقؾتف،فقــفا طؾك حسب كثرة الخبث 

.صقبًا، أخرج مـ الـار، وأدخؾ الجـة خالصًا وصار
(1)

 

   

 سسَإ ايعًِأضباب 
  اإلكصات سقءو ،ترك السمال أوجف: وحرمان العؾؿ يؽقن بستة» السػاريـل:اإلمام قال ،

فؿـ خزن طؾؿف ولؿ يـشره ابتاله اهلل  ،طدم كشره وتعؾقؿف، وطدم الحػظ، والػفؿ سقءو

 ف والـظرفنن العؿؾ بف يقجب تذكره وتدبره ومراطات ،طدم العؿؾ بف، وبـسقاكف جزاء وفاقًا

.«فنذا أهؿؾ العؿؾ بف كسقف ،فقف
(2)

 

 

 تػػٌٝ مساعات ايكسإٓ يف ا٭ضٛام
  سقاق بالؼرآن مع اشتغال وٓ يجقز رفع الصقت يف إ»: مـتفك اإلرادات شرحقال يف

                                 
 .1٧٦ - 2/1٧3ؽقـ ( مدارج السال2)
 . 2/11 آلباب غذاء( 1)



 

 

.«الـاس بتجارهتؿ وطدم استؿاطفؿ لؿا فقف مـ آمتفان
(1)

 

 

 خ٫٤٬ٝ ٚٔنرب غري  اإلضباٍ َٔ سهِ
 أهؾ العؾؿ يف حؽؿ ذلؽ طؾك ققلقـ:ختؾػ ا 

أن الؿحرم مـ اإلسبال إكؿا هق الؿؼرتن بالؽرب والخقالء، أما اإلسبال إلك ذهب  األكؿ:

جؿفقر أهؾ العؾؿ مـ إئؿة ، وبف قال بدون ذلؽ فؾقس داخاًل يف الـفل وإكؿا يؽره لؾتـزيف

 .إربعة يف الؿشفقر طـفؿ
(2)

 

.ؾحـابؾةلبالخقالء والؽرب وبدوهنؿا وهق رواية محرم  اإلسبالقال: إن  المحتي: 
(3)

 

 هؾ اإلسبال يشؿؾ السرويؾ؟و 

ٕن أكثر الـاس يف طفده كاكقا يؾبسقن  ؛إكؿا ورد الخرب بؾػظ اإلزار :قال الطربي» ابـ حجر: قال

ردية فؾؿا لبس الـاس الؼؿقص والدراريع كان حؽؿفا حؽؿ اإلزار يف الـفل قال بـ  ،اإلزار وٕا

.«هذا ققاس صحقح لق لؿ يلت الـص بالثقب فنكف يشؿؾ جؿقع ذلؽ :بطال
(4)

 

 

 َٔ طسا٥ـ ا٭١ُ٥ يف ايص٠٬ 
 ِعَ ﴿ فؼرأ اإلمام: أطرابل مع ققم صؾك ٌذ  َ ٌَ ُ َو يََهَِنَ ٱَّللذ ْۡ َ

ًۡ إِۡن أ رََءۡحُخ
َ
 [1٢الُؿؾؽ:] ﴾كُۡو أ

 فؼطع، ا ذكب الذيـ معؽإطرابل: أهؾؽؽ اهلل وحدك م فؼال، طؾقف، فجعؾ يؽررها فارتّج 

الؼقم الصالة مـ شدة الضحؽ.
(5)

  

 آخر:  وقرأ﴿ ٌِِّ ۡٔ ًٔخا إََِلَٰ كَ َِا ُُ رَۡشۡي
َ
ٓ أ ا لف  فؼال، طؾقف، فجعؾ يرددها فارتج [2]كقح: ﴾إِجذ

                                 
 .2/100 مـتفك اإلرادات شرح( 2)
 .2/330الؼـاع  ف، كشا1/151، الؿجؿقع 1/592، حاشقة العدوي 5/333( الػتاوى الفـدية 1)

 .2/330( كشاف الؼـاع 3)
 .20/1٧1( فتح الباري 1)

 ، وخاصةأحؽام التجقيد تعؾؿالؼصة أهؿقة . ويستػاد مـ هذه 2/59محاضرات إدباء لؾراغب إصػفاين ( 5)

 .باب الققػ وآبتداء لؿا يرتتب طؾقف مـ أحؽام



 
 

.أطرابل خؾػف: إن لؿ يذهب كقح فلرسؾ غقره
(1)

  

 

 املٛقـ ايصشٝح َٔ ازبُاعات اإلض١َٝ٬

 هؾ تعترب ققام جؿاطات إسالمقة يف البؾدان اإلسالمقة ♫ بـ بازاالشقخ  سئؾ :

 ٓحتضان الشباب وتربقتفؿ طؾك اإلسالم مـ إيجابقات هذا العصر؟

وجقد هذه الجؿاطات اإلسالمقة فقف خقر لؾؿسؾؿقـ، ولؽـ طؾقفا أن »: ♫ فلجاب ●

قؿا بقـفا، وأن ٓ تتـافر مع بعضفا، وأن تجتفد بالتعاون ف تجتفد يف إيضاح الحؼ مع دلقؾف

وأن تحب إحداهؿا إخرى، وتـصح لفا وتـشر محاسـفا، وتحرص طؾك ترك ما يشقش 

أن تؽقن هـاك جؿاطات إذا كاكت تدطقا إلك كتاب اهلل وسـة  ماكعبقـفا وبقـ غقرها، وٓ 

.«ملسو هيلع هللا ىلص رسقلف
(2)

 

 يف هذا الزمان طديد مـ الجؿاطات : الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء الؾجـة وسئؾت

التػريعات كؾ مـفا يدطل آكضقاء تحت الػرقة الـاجقة، وٓ كدري أيفا طؾك حؼ فـتبعف، وكرجقا و

 مـ سقادتؽؿ أن تدلقكا طؾك أفضؾ هذه الجؿاطات وأخقرها فـتبع الحؼ فقفا مع إبراز إدلة؟

كؾ مـ هذه الجؿاطات تدخؾ يف الػرقة الـاجقة إٓ مـ أتك مـفؿ بؿؽػر يخرج طـ » فلجابت: ●

صؾ اإليؿان، لؽـ تتػاوت درجاهتؿ ققة وضعػا بؼدر إصابتفؿ لؾحؼ وطؿؾفؿ بف، وخطئفؿ يف أ

ففؿا وطؿال، فاطرف وجفات كظرهؿ، كـ مع  لقؾففؿ إدلة والعؿؾ، فلهداهؿ أسعدهؿ بالد

قهتؿ يف اإلسالم فرتد طؾقفؿ ما أصابقا فقف مـ ُخ أتبعفؿ لؾحؼ وألزمفؿ لف، وٓ تبخس أخريـ أُ 

اتبع الحؼ حقثؿا كان ولق ضفر طؾك لسان مـ يخالػؽ يف بعض الؿسائؾ، فالحؼ رائد  الحؼ، بؾ

.«بقـ الحؼ والباصؾ ؾالؿممـ، وققة الدلقؾ مـ الؽتاب والسـة هل الػقص
(3)

 

                                 
 .حدائؼ إزهاريف أبق بؽر بـ طاصؿ الغركاصل ذكرها ( 2)
 .5/1٦1( مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة 1)

 (.٦211) رقؿ الػتقى ،1/110فتاوى الؾجـة الدائؿة ( 3)



 

 

 

 ايؿصُع إىل اهلل
كان إسحاق بـ طباد البصري كائؿا، فرأى يف مـامف قائال يؼقل لف: أغث الؿؾفقف. فاستقؼظ 

  جقراكف محتاج؟ فسلل: هؾ يف

فؼال لف: أتـام ولؿ تغث الؿؾفقف؟ فؼام وأخذ معف  ،: ما كدري؟ ثؿ كام فلتاه ثاكقا وثالثاقالقا

فؾؿا أحس بف اكصرف  ،وركب بغؾتف فخرج إلك الؿسجد فنذا رجؾ يصؾل ،ثالثؿائة درهؿ

 فدكا مـف، فؼال لف: يا طبد اهلل، يف هذا الققت؟ يف هذا الؿقضع؟! ما أخرجؽ؟

فلخرج لف  ،: أكا رجؾ كان رأس مالل مائة درهؿ فذهبت مـ يدي ولزمـل ديـ مائتا درهؿقال

لف: أكا  قال، فلخذها ثؿ قال لف: أتعرفـل؟ قال: ٓ ،الدراهؿ وقال: هذه ثالثؿائة درهؿ خذها

  .إسحاق بـ طباد، فنن كابتؽ كائبة فلتـل فنن مـزلل يف مقضع كذا

.«فزطـا إلك مـ أخرجؽ يف هذا الققت، حتك جاء بؽ إلقـا ،بةإن كابتـا كائ ،رحؿؽ اهلل» :فؼال
(1)

 

 

 ايعجُاْٝني ايط٬طني قايٛا عٔ

ومـ  ،وكؾفؿ مـ خقار مؾقك الدكقا» ـ(ه901ت)الحافظ الؿمرخ شؿس الديـ السخاوي  ▪

 .«وسقاج لإلسالم قديؿا وحديثا ،محاسـ الزمان

اكػرد »ـ السؾطان سؾقؿان الؼاكقين خالل كالمف ط( ـه9٦1ت)اإلمام ابـ حجر الفقتؿل  ▪

هق وجؿقع آبائف إكرمقـ مـ بقـ سائر الؿؾقك والسالصقـ أن ٓ يربمقا أمرا إٓ بعد مشاورة 

 .«العامؾقـ العؾؿاء

 بقت رفع اهلل طؾك ققاطده فسطاط السؾطـة اإلسالمقة،»( ـه20٧2ت)كجؿ الديـ الغزي  ▪

 ستقالء طؾك الؿدن اإلسالمقة فرفعقا طؿاد اإلسالم،خره مـ آوققم أبرز اهلل تعالك لفؿ ما ادّ 

. «وتقاصقا باتباع السـة الؿطفرة، وطرفقا لؾشرع الشريػ مؼامف ،وأطؾقا مـاره
(2) 

                                 
 .3/21٢( رسائؾ ابـ رجب 2)
 .محؿد وائؾ الحـبؾل ت:قالئد العؼقان يف فضائؾ آل طثؿان لإلمام مرطل الؽرمل الحـبؾل.ظر: اك( 1)



 
 

يـ، »: شؽقب أرسالنإمقر  ▪ ومـ قرَأ تاريَخ آِل ُطثؿان َطؾِؿ أن  لفؿ مـ تعظقؿ شعائِر الدِّ

طقة الؿو ؽ بحبال الد  ما  بؾ،مالؿ َيػؼُفؿ فقف أحد مـ مؾقك العرب َأكػسفؿؿدّية، حُ مـ الّتؿسُّ

. «فاُققا بف الجؿقع حاشا الُخؾػاء الّراشديـ
(1)

 

 

 أَجاٍ قًٝت عٔ بعض ايهتب 
لعالء الديـ السؿرقـدي، وقد شرحفا  «تحػة الػؼفاء»يف ققؾ  (شرح تحػتف فزّوجف ابـتف)◀

 .تف، وجعؾ الؽتاب مفرهافزّوجف بـ «بدائع الصـائع»اإلمام الؽاساين يف كتابف 

 .لؾـقوي «إذكار» يفققؾ  (بع الدار واشرت إذكار) ◀

 .لؾحجاوي «زاد الؿستؼـع»يف  ققؾ (مـ حػظ الزاد أفتك بقـ العباد) ◀

 .ٓبـ حجر العسؼالين «فتح الباري» يفققؾ  (ٓ هجرة بعد الػتح) ◀

 .ؾـقويل «ؿـفاجال» يفققؾ  (مـ حػظ الؿـفاج هاج) ◀

 .لؾـقوي «الؿجؿقع» يفققؾ  (ع واشرت الؿجؿقعوُج  اططش) ◀

 .الؼقرواين  بـ أبل زيدٓ «رسالةال» يفققؾ  ة(للَتغؾبف مسلؿ  ةيحػظ الرسال ذيال) ◀

 ..ٓبـ حجر العسؼالين «بؾقغ الؿرام» يفققؾ  (مـ حػظ البؾقغ حاز الـبقغ) ◀

 «لطائػ الؿعارف» يف ققؾ (مـ أراد أن يؽقن مـ أهؾ الؿعارف فؾقؾزم لطائػ الؿعارف) ◀

 .ٓبـ رجب

 .لؾغزالل «إحقاء طؾقم الديـ» يفققؾ  (مـ لؿ يؼرأ اإلحقاء فؾقس مـ إحقاء) ◀

الشػا بتعريػ حؼقق »كتاب  يف ققؾ (كؾفؿ حاولقا الدواء ولؽـ الؼاضل أتك بالشػاء) ◀

 .لؾؼاضل طقاض «الؿصطػك

 .لؾسبؽل «جؿع الجقامع»ققؾ يف  (ي ما قرأ ابـ السبؽل يجؾس طـد أمف يبؽلذال) ◀

 .لؾشقرازي «التـبقف»)مـ لؿ يؼرأ التـبقف فؾقس بـبقف( ققؾ يف  ◀

  .«جامع الرتمذي» ققؾ يف)مـ كان يف بقتف ســ الرتمذي فؽلكؿا يف بقتف كبل يتؽؾؿ(  ◀

                                 
 .531:ص ،( تاريخ الدولة الُعثؿاكقة لشؽقب أرسالن2)



 

 

 .لؾعؿراين «البقان شرح الؿفذب»يف  ققؾ (مـ لؿ يؼرأ البقان لقس طـده كبقر برهان) ◀

 

 ايعًّٛايتدزز يف 
  :يا يقكس، ٓ تؽابر العؾؿ فنن العؾؿ »طـ يقكس بـ يزيد قال: قال لل ابـ شفاب الزهري

أودية، فلّيفا أخذت فقف قطع بؽ قبؾ أن تبؾغف، ولؽـ خذه مع إيام والؾقالل، وٓ تلخذ العؾؿ 

.«للجؿؾًة، فنن مـ رام أخذه جؿؾة ذهب طـف جؿؾة، ولؽـ الشلء بعد الشلء مع إيام والؾقا
(1)

 

 صؾب العؾؿ درجات ومـاقب وُرتب ٓ يـبغل تعديفا، ومـ »: ♫ قال ابـ طبد الرب

، ومـ تعدى سبقؾفؿ طامدًا ضؾ، ومـ تعداه ôتعداها جؿؾة فؼد تعدى سبقؾ السؾػ 

 «مجتفدًا زل
(2)

. 

 خذ وٓ يؽثر، بؾ يلخذ قؾقالً قؾقالً »: ♫ قال الخطقب البغدادي ـبغل لف أن يثبت يف ٕا وي

ُّزَِل ﴿سب ما يحتؿؾف حػظف ويؼرب مـ ففؿف، فنن اهلل تعالك يؼقل:ح  ُ ََل ۡٔ َ ْ ل ََ َزَفُروا ِي وَكَاَل ٱَّلذ
يَيِّۡ ٱىُۡلرۡءَاُن ُُجۡيَثّٗ  ۚۡ  ـَ ُّ حَۡرتِيّلّٗ َنَذَٰلَِم نِلُثَتَِّج ةِِّۦ فُ  َوَِٰخَدةّٗ [31]الػرقان:﴾َؤاَدَكِۖ َوَرحذيَۡنَٰ

(3)
 

 العؾقم إكؿا يؽقن مػقدًا إذا كان طؾك التدريج اطؾْؿ أن تؾؼقـ »: ♫ قال ابـ خؾدون

 شقئًا فشقئًا وقؾقالً قؾقالً.
(4)

 

 

 يًُؿطد٠ دز٤ّا باملسدٛح ؾتا٤اإل 
 وقد ُيرتك الؼقل الراجح الؿجتفد فقف إلك غقره »: ♫ العالمة الحافظ ابـ رجب قال

بخط الؼاضل مؿا وقرأت ، مـ إققال الؿرجقحة إذا كان يف اإلفتاء بالؼقل الراجح مػسدة

فؼقؾ لف: إن كاسا يعتؿدون طؾك  ،كتبف مـ خط أبل حػص: أن ابـ بطة كان يػتل أن الرهـ أماكة

                                 
 .132جامع بقان العؾؿ وفضؾف ٓبـ طبد الرب، ص:( 2)

 .1/2219جامع بقان العؾؿ وفضؾف ٓبـ طبد الرب ( 1)

 لؾخطقب البغدادي.الػؼقف والؿتػؼف  اكظر: (3)

 .٧15مؼدمة ابـ خؾدون، ص:( 1)



 
 

.«ذلؽ ويجحدون الرهقن! فلفتك بعد ذلؽ بلكف مضؿقن
(1)

 

 

 تسنٛا ايطب يًٝٗٛد ٚايٓصاز٣
 ا كؼؾ البقفؼل طـ حرمؾة صاحب اإلمام الشافعل أكف قال: كان الشافعل يتؾفػ طؾك م

ضقع الؿسؾؿقن مـ الطب، ويؼقل: ضقعقا ثؾث العؾؿ، ووكؾقه إلك القفقد والـصارى.
(2)

 

 الذهبل يف ترجؿة اإلمام الؿازري ققؾ: إكف مرض مرضة فؾؿ يجد مـ يعالجف إٓ يفقديا،  وقال

فؾؿا طقيف طؾك يده قال: لقٓ التزامل بحػظ صـاطتل ٕطدمتؽ الؿسؾؿقـ، فلثر هذا طـد 

الػؼف. بؾ طؾك تعؾؿ الطب حتك فاق فقف، وكان مؿـ يػتل فقف كؿا يػتل يفزري، فلقاالؿ
(3)

 

  فؽؿ مـ بؾد لقس فقف صبقب إٓ مـ أهؾ الذمة، وٓ »: ♫ اإلمام الغزاللويف هذا

يتعؾؼ بإصباء مـ أحؽام الػؼف، ثؿ ٓ كرى أحدا يشتغؾ بف ويتفابرون  اتجقز شفادهتؿ فقؿ

قات والجدلقات، والبؾد مشحقن بالػؼفاء مؿـ يشتغؾ طؾك طؾؿ الػؼف، ٓسقؿا الخالف

بالػتقى والجقاب طـ الققائع، فؾقت شعري كقػ يرخص فؼفاء الديـ يف آكشغال بػرض 

 ؟!.«بف ئؿكػاية قد قام بف جؿاطة، وإهؿال ما ٓ قا

 

 باع نتاب٘ يؿاق١ !
  :كان قد ُأططل هبا ٕبل طؾل الؼالل كسخة مـ الجؿفرة بخّط مملػفا، و كانقال بعضفؿ

  :ثالثؿائة مثؼال فلبك، فاشتّدت بف الحاجة؛ فباطفا بلربعقـ مثؼآ، وكتب طؾقفا هذه إبقات

 هػػػ يمطممصػػػحمسً  يمطمػػػ كمجعمجتهػػػ أنممسػػػ
 

 

 ىحضػػؿ كجمتػػحجسم مجعػػحجسه كحمجنٌنػػي كيػػحجس
 

 لػػػػػف حمطنٌػػػػػي أننػػػػػي ممسػػػػػٌمجعه كمػػػػػ
 

 

 ىمحٌلػػػحجسني يف الممسػػػحمتوف  ًػػػوي كلػػػو
 

 لمجعحمتػػػػػحمس كافمجتقػػػػػر كمحشػػػػػٌ كلكػػػػػ 
 

 

 ممسػػػػمجته  ححصػػػػكي يمطلػػػػٌهو محشػػػػخر
 

                                 
 .٧9، ص:بـ رجبٓ( آستخراج ٕحؽام الخراج 2)

 .20/5٦ والذهبل يف السقر ،1/22٧ مـاقب الشافعلاكظر: ( 1)

 .20٧-10/205( السقر3)



 

 

 كلػػػو أملػػػ  ممسػػػوا  يمطحمسػػػي فقلػػػ
 

 

 مكػػػػػوم الفػػػػػا  حمجػػػػػحمسً  مقلػػػػػ
 

ـٌ ملػػػ  كيػػػحجس  جحسػػػحمسج الحمججمتػػػت ًػػػ أ
 

 

 مػػػػػ  رٌ  هػػػػػٌ  خمشػػػػػنٌ  لػػػػػحمساو
 

.وأرسؾ معفا أربعقـ ديـارا أخرى ،فلرسؾفا الذي اشرتها :قال
(1)

 

 

 ِْصـ َا ٔيًٓسدٌ يف مخط١ َٛاضع ٔيًُسأ٠

ًُ ٱ﴿، قال تعالك: كصػ ما لؾّذكر كثكألفؾ .اارث ▪ ٌِۡرُو ئُِصيُس َنرِ  ِۖ لَِّلذ ًۡ ۡوَلَِٰدُك
َ
ُ ِِفٓ أ َّللذ

 ِۚ ُثََينۡيِ
ُ
 .[22]الـساء: ﴾َخّؼِ ٱۡۡل

ٌَِ ﴿ :، قال تعالكمرأتقـ كشفادة رجؾاشفادة ف الٌممصه ة. ▪  َِ ِٓيَديۡ ْ َش ُِٓدوا َوٱۡشتَۡش
ًۡ يَُسَُٔا رَُجينَۡيِ فَرَُجو   ِۖ فَإِن ىذ ًۡ   رَِّجاىُِس

َ
ن حَِظوذ حَ َوٱۡمَرخ

َ
َدآءِ أ َٓ ََ ٱلشُّ ٌِ َن  ۡٔ َ حَۡرَط ٍذ اِن ِم

 ۡۚ ۡخَرىَٰ
ُ
ا ٱۡۡل ٍَ ُٓ َٰ ا َذُخَذّنَِر إِۡخَدى ٍَ ُٓ َٰ   [1٢2]البؼرة: ﴾ إِۡخَدى

قال ابـ الؿـذر وابـ  ،فدية الؿرأة الحرة الؿسؾؿة كصػ دية الرجؾ الحر الؿسؾؿ الٌحجسً. ▪

.«ؾية الرجأجؿع أهؾ العؾؿ طؾك أن دية الؿرأة كصػ د» :طبد الرب
(2)

 

أمرهؿ أن يعؼ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل ▲طـ طائشة »، لؾقلقدة شاة ولؾقلد شاتان المجعقٌق. ▪

.«طـ الغالم شاتان مؽافئتان وطـ الجارية شاة
(3)

 

أيؿا امرئ مسؾؿ أطتؼ امرءا مسؾؿا استـؼذ » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،طتؼ أمتقـ كِعتؼ طْبٍد ذكر الًمجعٍمجت . ▪

.«اهلل بؽؾ طضق مـف طضقا مـ الـار
(4)

وأيؿا امرئ مسؾؿ اطتؼ امرأتقـ مسؾؿتقـ »: ملسو هيلع هللا ىلصل قا 

.«كاكتا فؽاكف مـ الـار
(5)

 

                                 
 .2/95:لؾسققصل الؿزهر( 2)
 .232/ 20( الؿغـك والشرح الؽبقر 1)
 .( رواه الرتمذي وصححف3)
 .طؾقف ( متػؼ1)
 .لرتمذي وصححفرواه ا( 5)



 
 

 

 َٔ اهللع١َ٬ ايعبد املطسٚد 
  اذا رأيت العبد قد » :ؼالف ما طالمة العبد الؿباطد الؿطرود ؟ :♫ققؾ لشؼقؼ البؾخل

ب مـع الطاطة، واستقحش مـفا قؾبف، وحؾل لف الؿعصقة، واستلكس هبا، وخػت طؾقف، ورغ

 أكف طـد فاطؾؿ يف الدكقا، وزهد يف أخرة، وأشغؾف بطـف وفرجف، ولؿ يبال مـ أيـ أخذ الدكقا،

.«لؿ يرضف لخدمتف! مباطد، اهلل
(1)

 

 

َٜا ُأٚٔيٞ ا٭ِبَصأز  َؾاِعَتٔبُسٚا 
 هؿ» :♫ابـ كثقر  قال يـ إٓ ُسؾِبقا ُمؾؽُفؿ، وذلُّقا بعد طزِّ !.«ما تعرضت الدول لؾدِّ

(2)
 

 

 ٔ خطٝب مجع١ إىل سازع أسر١َٜ
ا يََشآءُ ﴿اهلل تعالك:  قال ٌَ َ َحۡفَفُو  ۡهرٍِمِۚ إِنذ ٱَّللذ ٌُّ  ٌَِ ا ََلُۥ  ٍَ ُ َذ َِ ٱَّللذ ِٓ َ يُ ٌَ  .[2٢]الحج: ﴾َو

: طـ أحد خطباء مصر وهق محؿد الؿفدي ♫ذكر العالمُة الؿحدُث أحؿد محؿد شاكر 

، وأراد ذلؽ الخطقب أن يؿدح أحد أمراء خطقب مسجد طزبان، وكان فصقًحا متؽؾًؿا مؼتدًرا

 إديب إطؿك بنرسالف لؾدراسة يف فركسا.. «صف حسقـ»مصر، طـدما أكرم 

 )ما طبس وما تقلك لؿا جاءه إطؿك(.. الخطقب يف خطبتف: فؼال

طبس وتقلك طـدما  ملسو هيلع هللا ىلصٕن الرسقل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصأي: أن الؿؾؽ فماًدا إول أفضؾ مـ الرسقل 

لؽـ هذا: ما طبس وٓ تقلك، بؾ بعثف إلك فركسا، فلخذ  «ؽتقمابـ أم م»جاءه إطؿك 

 الدكتقراة وأتك..

كان الشقخ محؿد شاكر، والد الشقخ أحؿد شاكر حاضًرا لخطبة الجؿعة، فؾؿا سؿع هذه و

أطقدوا  أيفا الـاس!»فا، فؿا كان مـف إٓ أن قام بعد صالة الجؿعة، وقال: الؽؾؿة ما تحؿؾ

أي: تعريًضا ٓ  «..ملسو هيلع هللا ىلصكػر! بؿا شتؿ الرسقل  والخطقب ة!الصالة فنن صالتؽؿ باصؾ

 تصريًحا، وأمرهؿ أن يعقدوا الصالة، فلطادوها ُضفًرا..

                                 
 .٦/109( الؿجالسة وجقاهر العؾؿ 2)
 .1/٢٧ والـفاية البداية( 1)



 

 

يؼقل العالمة أحؿد شاكر: لؽـ اهلل لؿ يدع لفذا الؿجرم جرمف يف الدكقا، قبؾ أن يجزيف جزاءه 

كان طالًقا مـتػًخا  فُلقسؿ باهلل لؼد رأيتف بعقـل رأسل بعد بضع سـقـ، وبعد أن يف أخرة،

مستعًزا بؿـ ٓذ هبؿ مـ العظؿاء والؽرباء، رأيتف ذلقالً خادًما طؾك باب مسجد مـ مساجد 

الؼاهرة يتؾؼك كعال الؿصؾقـ، يحػظفا يف ذلة وصغار، حتك خجؾت أن يراين، وأكا أطرفف 

طؾك  طؾقف فؿا كان مقضًعا لؾشػؼة، وٓ شؿاتة فقف، فالرجؾ يسؿق ػؼةوهق يعرفـل، ٓ ش

 .الشؿاتف ولؽـ لؿا رأيت مـ طربة وطظة
(1)

 

 

 ايتؿاْٞ يف سب ايعًِ
  ذكر داود بـ رشقد أن يحقك بـ معقـ خؾػ لف أبقه ألػ ألػ درهؿ وخؿسقـ ألػ درهؿ

.فلكػؼف كؾف طؾك الحديث حتك لؿ يبؼ لف كعؾ يؾبسف
(2)

 

 ؿسللة ألػ مرة حتك بق إسحاق الشقرازي شقخ الشافعقة يف زماكف كان يؽرر الاإلمام أ

  .!أحؿد بـ حـبؾ أتؼـ باب الحقض يف تسع سـقـاإلمام و، يتؼـفا

 

 ع٢ً ايعبد املعاصٞ عكٛب١
 دفساو ،لحؼّا ءخػاو ،أيلرّا دفساو ،لتقفقؼا قؾّة»: فؼال ♫ لؼقؿا بـاالعالّمة  ذكرها

 جابةإ مـعو ،بّفر بقـو لعبدا بقـ لقحشةوا ،لخؾؼا ةكػرو لققتا ضاطةوإ ،لذّكرا لخؿقو ،لؼؾبا

 هاكةوإ ، ّللذّا سلباو ،لعؾؿا نحرماو ،لعؿروا زقلرّا فل لبركةا محؼو ،لؼؾبا ةقسقو ،ءلدّطاا

 ،لققتا نيضقّعقو بلؼؾقا ونيػسد لّذيـا ءلسّقا ءبؼركا ءٓبتالوا ،رلصّدا ضقؼو ، ّولعدا

 لؾفا كرذ ـط لغػؾةوا لؿعصقةا مـ تتقلّد ،للباا كسػو ،لؿعقشةا ضـؽو ،لغؿّوا لفؿّا لصقو

.«لطاطةا طـ تتقلّد ههذ ادضدوأ ،رلـاا مـ اقإلحروا ،ءلؿاا مـ رعلزا يتقلّد كؿا
(3)

 

                                 
 .311ص: ( سرطة العؼاب لؿـ خالػ السـة والؽتاب،2)
  .2/129:ٓبـ رجب طؾؾ الرتمذي شرح( 1)

 .1٧ ص: ،لؼقّؿا ٓبـ ئدالػقا( 3)



 
 

 

 ؟ دٜحاسا٭ايؿٕٛ خيٚأصشاب٘ سٓٝؿ١َ  ٌٖ أبٛ
 ـُ تقؿقة دون مخالػَة  وَمـ» :♫ يؼقل اب ـَ أهنؿ يتعؿ  ـ  بلبل حـقػَة أو غقِره مِـ أئؿة الؿسؾؿق ض

، وإما هبًقىالحديِث الصحقح لؼقاٍس أو غق ـ  .«ِره فؼد أخطل طؾقفؿ، وتؽؾؿ إما بظ
(1)

 

 

 ٖهرا ؾًتهٔ اهلُِ!
 قرركا أن كسافر يف (: معجؿ ُأسر ُبريدة)الشقخ محؿد بـ كاصر العبقدي يف كتابف  يؼقل

اإلكصاف يف مسائؾ »هجرية مشقًا طؾك إقدام إلك طـقزة مـ أجؾ رؤية كتاب 23٧1صقػ 

! «الخالف لؾؿرداوي
(2)

 .فؼط، ولقس لشرائف! لرؤيتف طؾك أقدامفؿ افرواس 

 سطـبقل يػتش طـ كتاب فؾؿ إأكف كان يف  «إطالم»لؿا كان يملػ كتابف  يحؽل الزركؾل

يجده، فسلل طـف فؼقؾ لف: إكف يف بؾدة )مغـقسا( فركب السقارة وسافر إلقفا إحدى طشر ساطة 

 ..يف الطريؼ إلقفا

ا مـ أغـك الؿؽتبات لؽـفا دون ففارس حديثة، : ولؿا زرت مؽتبتفا وجدهت♫ يؼقل

وإكؿا هل جذاذات يف إدراج وهل تؿأل اثـل طشر درجا، فرحت أستعرض الدرج إول 

. وهؽذا ضؾؾت أكرر الزيارة .خالل صقػ كامؾ، وطدت يف الصقػ الثاين ٕقرأ مخطقصاتف

جؿقعا. طؾقفاسـة بعد سـة حتك اصؾعت 
(3)

 

 

 يًكسا٠٤ ! ملٔ ٜكٍٛ ٫ أدد ٚقتا
 كان طـدي كؾ يقم ثالثقن قضقة )أي دطقى(، أسؿع »: ♫الطـطاوي طؾل  يؼقل

 :مرافعاهتا وأحؽؿ فقفا، وأشرف طؾك مجالس التحؽقؿ، وأطؿؾ رئقسا لثالثة مجالس

مجؾس إوقاف، ومجؾس إيتام، والؿجؾس إطؾك لؾؽؾقات الشرطقة يف سقريا، وألؼل 

                                 
  .10/301 ( مجؿقع الػتاوى2)
(1 )1/300. 
 .3/213ؿحؿد رجب البققمل لإلسالمقة يف سقر أطالمفا الؿعاصريـ ( الـفضة ا3)



 

 

والثاكقية إولك  ؾبـقـمشؼ، ودروسا يف الثاكقية إولك لدروسا يف الؽؾقة الشرطقة يف د

لؾبـات، وأخطب الجؿعة يف جامع الؿرابط أو يف مسجد الجامعة، وأحاضر يف الـقادي 

 «الـصر»والجؿعقات، وأحدث مـ إذاطة دمشؼ، وأكتب كؾ يقم كؾؿة صغقرة يف جريدة 

 ثؾلؼـبؾة القدوية، لفا مثؾ دويفا وم. كؾؿة صغقرة ولؽـفا كصغر ا.«إيام»ثؿ يف جريدة  ،أوٓ

 أثرها يف تدمقر الباصؾ.

 «! كـت أصـع هذا كؾف ثؿ أجد وقتا أجؾس فقف يف الؿؽتبة
(1)

 

 

ُّ ايعًِ  إْٞ ٫ أذ
أن أحؿؾ  ♫إلك اإلمام البخاري  -والل بخارى  -إمقر خالد بـ أحؿد الفذلل  بعث

 كتاب الجامع والتاريخ
ّ
 ،قؾ لف: إين ٓ أذّل العؾؿ» لرسقلف: لبخاريا فؼال، ٕسؿع مـؽ ؛إلل

 ،فنن كاكت لف حاجة إلك شلء مـف فؾقحضرين يف مسجدي ،وٓ أحؿؾف إلك أبقاب السالصقـ

لقؽقن لل طذر طـد  ؛فامـعـل مـ الؿجؾس ،فنن لؿ يعجبؽ هذا فلكت سؾطان ،أو يف داري

.«اهلل يقم الؼقامة إين ٓ أكتؿ العؾؿ
(2)

 

 

 ًذٗادي ╚سٓب ايصشاب١ 

  ر فقفا بغالم بلحّب »: ◙ بـ القلقد خالدقال  فقفا طروس أو ُأَبش 
ّ
ما لقؾة ُيفدى إلل

 مـ لقؾة شديدة الجؾقد يف سرية مـ الؿفاجريـ ُأصّبح هبؿ العدو
ّ
.«إلل

(3)
 

 

ٞٓٚتًُٝرٙ اشبًٌٝ   ا٭صُع
  ُذهب إلك الخؾقؾ يطؾب طؾؿ العروض ومؽَث فرتًة فؾؿ يػي 

 
ؾْح حتك روى أن إصؿعل

                                 
 .٧/330( الذكريات 2)
  .الؿجؾد الثالث يف طؾق الفؿة، مةٕصالح ااكظر: ( 1)

 ه.12مـ مات سـة  ذكر: البداية والـفايةاكظر: ( 3)



 
 

 طِّْع لل هذا البقت: فؼال لف يقمًا متؾطػًا يف صرفف قَ  ،َيئَِس الخؾقُؾ مـف

ٍيمطػػػػػيي    ا حجسى  لػػػػػٍو ممسػػػػػمجتمخضٍممط ححصػػػػػٌب فى
 

 

.  كجمتػػػػػًكٍ قي  لػػػػػى مػػػػػ ىممسػػػػػمجتمخضٌممطي
 

 ولؿ يرجْع فعِجَب الخؾقُؾ مـ فطـتف.  فذهب
ُّ
إصؿعل

(1)
 

 الشعر، فدخؾ طؾقف َوُلُده يف تؾؽ  ع بقتًا مـالطرائػ التل ُترَوى طـ الخؾقؾ أك ف كان يؼطّ  ومـ

، فدخؾقا طؾقف وأخربوه بؿا قالف ابـُُف، فؼال: ـ   الحال، فخرج إلك الـ اس، وقال إن أبل قد ُج

نًي ىمجعلػػػوي مػػػ لولنٍػػػى  ٍرى  أيػػػوؿي يمطػػػىجسى
 

 

ػػػػوي   مػػ أك لنٍػػى ٍمجعلى ٍلمجتيكى  ىقػػوؿي يمطػػػىجسى
 

ٍلمجتىني لكػػػػ ٍ   جمتًهٍلػػػػى مقػػػػلمجتي فمجعػػػػىجسى
 

 

ػػػ  جمتهػػػ ه  ٍريككيمطلٍمػػػي أن   فمجعػػػىجسى
 

 

 ػس٠ تدّٚ يف اسبٝا٠ ٚبعد املُاتٔع
الحافظ الؿمرخ الؿؼريزي لزوجتف التل تقفقت فتاة شابة، ثؿ حؽك رؤيا ممثرة رآها يف  ترجؿ

بالؼاهرة سـة  ولدت ابـة طؿر بـ طبد الصؿد البغدادي سػرى» :♫الؿـام، ومّؿا كتب 

ولد لل مـفا  ثؿ، هـ٦٢٧ل محؿد سـة لل مـفا ابـ وولد، هـ٦٢1كؽاحفا سـة  وطؼدت، هـ٦٦0

لل أين كـت أكثر مـ آستغػار لفا  واتػؼ، 'هـ ٦90سـة  وماتت، هـ٦٢9ابـل طؾل سـة 

يف بعض الؾقالل، وقد دخؾْت طؾل هبقئتفا التل كػـتفا هبا، فؼؾت لفا وأكا أطرف  فلُريتفا، بعد مقهتا

 .استغػاري لفاأهنا مقتة: يا أم محؿد الذي أرسؾف إلقِؽ يصؾ ؟ أطـل: 

.قالت
 
 : كعؿ، يف كؾ يقم تصؾ هديتؽ إلل

 بؽت وقالت: قد طؾؿَت أين طاجزة طـ مؽافلتؽ. ثؿ

 طؿا قؾقؾ كؾتؼل. لفا: ٓ طؾقِؽ، فؼؾت

.«غػر اهلل لفا مع صغر سـفا مـ خقر كساء زماهنا، ما ُطقضت بعدها مثؾفا وكاكت
(2)

 

 

 َاذا يٛ نإ أدزى شَآْا ؟
 ـّ مؼّصر طـ غقره، كسقبقيف مثال إمام يف »: ♫ هبلالحافظ الذ قال فؽؿ مـ إمام يف ف

                                 
 .33٦:ص، والؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾؿ العروض ،1٢:ص، الؽامؾ، 3:ص ( الؽايف،2)

  .1/99 ؼقد الػريدة( درر الع1)



 

 

الـحق وٓ يدري ما الحديث، ووكقع إمام يف الحديث وٓ يعرف العربقة، وكلبل كقاس رأس 

يف الشعر طري مـ غقره، وطبد الرحؿـ بـ مفدي إمام يف الحديث ٓ يدري ما الطب قط، 

وكحػص إمام يف الؼراءة تالػ يف  ؼراءات،ي ما الوكؿحؿد بـ الحسـ رأس يف الػؼف وٓ يدر

الحديث، ولؾحروب رجال يعرفقن هبا، ويف الجؿؾة )وما أوتقا مـ العؾؿ إٓ قؾقال( وأما 

الققم فؿا بؼل مـ العؾقم الؼؾقؾة إٓ الؼؾقؾ يف أكاس قؾقؾ ما أقؾ مـ يعؿؾ مـفؿ بذلؽ الؼؾقؾ. 

.«فحسبـا اهلل وكعؿ القكقؾ
(1)

  

 

 ٭طؿا٬ٍَطؿ١ ا
 لُقدلع لساكف لؾحسـ بـ طؾل ملسو هيلع هللا ىلصهلل  رسقل قال: كان ◙أبل هريرة  طـ ◙ 

.فقرى الصبل ُحؿرة لساكف فقبفُش إلقف
(2)

 

  حدثـل ابـ زهقر بتسرت قال حدثـا طقسك بـ شاذان قال ♫ ابـ حباناإلمام قال :

مـ كثرة  «بابابا با»حدثـا مسؾؿ بـ إبراهقؿ قال: كان صبقان الحل وفؼراء الحل يسؿقن شعبة 

.ما كان يعطقفؿ
(3)

 

 

 أسدثهِ ايتٛاضع عٔ
 وجؿع تقالقػ يؼال مػقدة :قائالً  «معجؿ الؿحدثقـ»يف  الذهبل لـػسف اإلمام ترجؿ ،

واهلل الؿستعان  ،وهق أخرب بـػسف وبـؼصف يف العؾؿ والعؿؾ ،والجؿاطة يتػضؾقن ويثـقن طؾقف

.يوإذا سؾؿ لل إيؿاين فقا فقز ،وٓ ققة إٓ بف
(4)

 

   سلء الحػظ لقس بالؿتؼـ  : أدرج كػسف فقفؿ، ثؿ قال «ديقان الضعػاءذيؾ »ويف 
ّ
الذهبل

.وٓ الؿتؼل
(5)

 

                                 
 .3/2032الحػاظ  تذكرة( 2)

 إلقف. يسرع: يبفش. يخرج :يدلعأخرجف ابـ حبان يف صحقحف. ومعـك ( 1)
 .2/1٧( مؼدمة الؿجروحقـ 3)

 .9٦معجؿ الؿحدثقـ، حرف الذال، ص:( 1)
 .2/5٧ ديقان الضعػاءذيؾ ( 5)



 
 

 

 (1)َٔ عذا٥ب ايرتادِ 
  :والقؿان بـ رئاب، وطؾل بـ رئاب، هارون بـ رئاب مـ طجائب الرتاجؿ:»قال العقـل ،

، وطؾل مـ أئؿة الروافض، السـة ففارون مـ أهؾ» ابـ حزم: قال ،«إخقة يف الـسب ثالثة

.«ُمَتَعاديـ كؾفؿ! وكاكقا، والقؿان مـ أئؿة الخقارج
(1)

 

 وامرأة معتزلة، وأخت  ،وابـة حرورية، كان لؾحسـ بـ ققس ابـ حصقـ ابـ شقعل

 فؼال لفؿ ذات يقم: أراين وإياكؿ صرائؼ قددا. ،مرجئة، وهق سـل
(2)

 

  يـ الحؿصل الؿعروف بابـ العصقاين جاء يف ترجؿة محؿد بـ الشقخ بدر الد

ثؿ اتػؼ أكف سؼط مـ مؽان  ،كان يف بداية صريؼف لطؾب العؾؿ بؾقدًا جامد الذهـ» (ـه٢31ت)

طال فاكشؼ رأسف كصػقـ، ثؿ ُطقلج فالتلم فصار مـ كبار الحػاظ، صاحب ذاكرة ققية، ومفَر 

.«يف العؾقم العؼؾقة وغقرها
(3)

 

 

ّٝااسبُري خري يو َٔ  إٔ تطسم  إٔ تهٕٛ زاؾط
 لهال يا: لف صديؼاً نكاو ططقة بـ للفالالشاطر الؿعروف قال  دبر بـ ربشاأن  يحؽك 
 ! كعؿ: لهال لقا ؟ بفا خصؽأ كصقحة فل تطقعـلأ

 .فضقاًرا تصرو تبت ثؿ ماكاًز لحؿقرا قتسر كـت كؽإ: لف لفؼا

 .كذلؽ كـت ،كعؿ: لهال لفؼا

.فضقاًرا نتؽق نأ مـ لؾفوا لؽ خقر ففل، لحؿقرا قةسر لكإ دتعق أن كصحؽأ كلإ: ربشا لف لفؼا
(4)

 

 

 ايرٖيب إَاّ اإلْصاف
 الؽؿال» الذهبل: فؼال طتزال يف تػسقرهدس آ بلكف اهتؿ بعضفؿ الؼػال الشاشل الشافعل 

                                 
 .3/2٧9لؾعقـل  ( مغاين إخقار2)

 مـصقر الثعالبل. ٕبلالؼؾقب  ثؿاراكظر: ( 1)

 .9/301، شذرات الذهب 3/1٧٢إكباء الغؿر ( 3)
 .2/115 نٕطقاا تفقاو( 1)



 

 

رجع  فولعؾتدفـ الؿحاسـ لقرصة  فاليؿدح العالؿ بؽثرة ما لف مـ الػضائؾ  وإكؿا، طزيز

.«ققة إٓ باهلل وٓ، باستػراغف القسع يف صؾب الحؼيغػر لف  وقد، طـفا
(1)

 

  ابـ الصالح أن الؿاوردي متفؿ بآطتزال وذكر أمثؾة تدل طؾك ذلؽ، طؾؼ طؾقف  ذكرولؿا

 قائالً:
ّ
وبؽؾ حال هق مع بدطة فقف مـ كبار العؾؿاء، فؾق أكـا أهدركا كؾ طالؿ » الحافظ الذهبل

حط يا أخل طؾك العؾؿاء مطؾؼا وٓ تبالغ يف تؼريظفؿ مطؾؼا زل لؿا سؾؿ معـا إٓ الؼؾقؾ، فال ت

 .«واسلل اهلل أن يتقفاك طؾك التقحقد
(2)

 

 

 ؾا٥د٠ تػين عٔ ضباضس٠ يف اسبٝا٤ ٚايعؿاف
  ولق كان الؿاء بؿجؿع الػساق، » يف الؽالم طؾك التقؿؿ: ♫قال اإلمام ابـ قدامة

ؿؿ، وٓ إطادة طؾقفا، وجفا واحدا، بؾ ٓ تقّ تخاف الؿرأة طؾك كػسفا مـفؿ، ففل طادمتف... ت

يحؾ لفا الؿضل إلك الؿاء؛ لؿا فقف مـ التعرض لؾزكا، وهتؽ كػسفا وطرضفا، وتـؽقس 

رءوس أهؾفا، وربؿا أفضك إلك قتؾفا، وقد أبقح لفا التقؿؿ حػظا لؾؼؾقؾ مـ مالفا، الؿباح لفا 

«بذلف، وحػظا لـػسفا مـ مرض أو تباصم برء، ففاهـا أولك
(3)

. 

 

 ╚ايرتٖٝب َٔ اْتكاص ايصشاب١ 

  الػضؾ بـ زياد قال: سؿعت أبا طبد اهلل وسئؾ طـ رجؾ اكتؼص معاوية وطؿرو بـ طـ

العاص أيؼال لف رافضل؟ فؼال: إكف لؿ يجرتئ طؾقفؿا إٓ ولف خبقئة سقء، ما اكتؼص أحد أحدا 

. «الـاس قرينخقر »مـ أصحاب رسقل اهلل إٓ لف داخؾة سقء، قال رسقل اهلل: 
(4)

 

  إذا رأيت الرجؾ يـتؼص أحدًا مـ أصحاب رسقل اهلل »: ♫وقال أبق زرطة الرازي

                                 
 .10/1٧السقر( 2)
 .30/15٧تاريخ اإلسالم ( 1)

 .2/119( الؿغـل 3)

 .٢/239البداية والـفاية ( 1)



 
 

.«فاطؾؿ أكف زكديؼ ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

 

 ذ مّر برجؾ، وهق يشتؿ طؾقا إبقـؿا سعد يؿشل »طـ طامر بـ سعد قال:  الطرباين روى

ـّ طـ كؽ تشتؿ ققما قد سبؼ لفؿ مـ اهلل ما سبإفؼال لف سعد:  ،وصؾحة وزبقرا ؼ، فقاهلل لتؽػ

 ؿهذا يشت إنلؾفؿ ا :فؼال: تخقفـل كلكؽ كبل، فؼال سعد ،طؾقؽ شتؿفؿ أو ٕدطقن اهلل 

فلفرج الـاس  -أكثك اإلبؾ  - سبؼ فاجعؾف الققم كؽآ، فجاءت بْختقةأققاما سبؼ لفؿ مـؽ ما 

 .«حاقإس أبالفا فتخبطتف، فرأيت الـاس يتبعقن سعدا ويؼقلقن: استجاب اهلل لؽ يا 
(2)

 

 

 سكٛم ايطبع ضبؿٛظ١
 اإلمام أحؿد(: رجؾ سؼطت مـف ورقة فقفا أحاديث )اهلل  الؿروذي: قؾت ٕبل طبد قال

ّٓ  ،ترى أن أكسخفا وُأسؿعفا ؟ قال: ٓ ،وفقائد فلخذهتا  . بنذن صاحبفاإ
(3)

 

 

ِٓط٢  املٛاقـ ايطٝب٘ ٫ ُت
 اإلفؽ، وبؽت معفا كثقرا دون يف حادثة  ▲امرأة مـ إكصار طؾك طائشة  دخؾت

.ٓ أكساها لفا :طائشة فؼالت، أن تـطؼ بؽؾؿة
(4)

 

  بعدما تخؾ ػ طـ تبقك دخؾ الؿسجَد  ◙ وطـدما تاب اهلُل تعالك طؾك كعٍب

.قال كعب: ٓ أكساها لِـطؾحة، ُيفرول ثّؿ احتضـف ◙ فؼام إلقف صؾحةُ  مستبشًرا..
(5)

 

 

 عٜٓبػٞ ي٘ ايرتاد َٔ طًب ايعًِ ٫
 ولفذا َمَضت السـة بلن  الشروع يف العؾؿ والجفاد يؾزُم كالشروع » :♫ابـ تقؿقة  قال

                                 
 .9٦الؽػاية لؾخطقب، ص:( 2)
 .«رجال الصحقحرجالف » :جؿع الزوائدالفقثؿل يف م وقال ،2/210( رواه الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر:1)

 .125:ص ،العؾؿ لفشام آل الشقخ ُمَؾُح ( 3)
 (.1212)حديث اإلفؽ ، كتاب الؿغازي ،( البخاري1)

 (.1٦٧9) باب حديث تقبة كعب بـ مالؽ وصاحبقف،كتاب التقبة،مسؾؿ ( صحقح5)



 

 

 يف الحج، يعـك أن  ما حػظف مـ طؾؿ الّديـ وطؾؿ الجفاد لقس لف إضاطتف

 اهلَل وهق أجذم( رواه أبق داود. :ملسو هيلع هللا ىلص لالـب لؼقل
َ
ـْ قرأ الؼرآَن ثؿ  كسَقف لؼل  )َم

 أطؿ :ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 
اُل أمتل حسـفا وسقِّئفا فرأيُت يف مساوئ أطؿالفا الرجؾ يمتقف )ُطِرَضت طؾل

 .وغقره اهلُل آيًة مـ الؼرآن ثؿ يـام طـفا حتك يـساها(. رواه أبق داود

 ثؿ كسَقف فؾقس مـا( رواه مسؾؿ.ملسو هيلع هللا ىلص وقال
َ
َؿ الرمل  : )مـ تعؾ 

صـًا لقس لفؿ الشروع يف طؿؾ الجفاد فنن  الؿسؾؿقـ إذا صافُّقا طدوًا أو حاصروا ح وكذلؽ

 إذا َلبِس ٕمَتف أن يـزَطفا  :ملسو هيلع هللا ىلصآكصراُف طـف حتك يػتحقه، ولذا قال الـبل 
 
)ما يـبغل لـبل

ه(.  .أخرجف أحؿد والدارملحتك يحؽَؿ اهلل بقـف وبقـ طدوِّ

 

ٛٔ اشبري   دا٥ُااْ
   بقف يقما:بـ اإلمام أحؿد ٕاقال طبد اهلل  

ّ
فنكؽ  ،خقراكِق ال أوصـل يا أبت، فؼال: يا بـل

 .ٓتزال بخقر ما كقيت الخقر

الػفؿ وآمتثال طؾك  ةسفؾ ،طؾك الؿسمول ةقال ابـ مػؾح: وهذه وصقة طظقؿف سفؾ  

.وفاطؾفا ثقابف دائؿ مستؿر لدوامفا واستؿرارها ،السائؾ
(1)

 

 

 تٛاضع أٌٖ ايعًَِٔ 
  زي بـ سؿعت غقر واحد مـ شققخل يذكر أن الغا» :♫ ابـ طبد الربقال اإلمام

فبقـؿا هق يف أول دخقلف  ،ئققس لؿا رحؾ إلك الؿديـة سؿع مـ مالؽ وقرأ طؾك كافع الؼار

 .إذ دخؾ ابـ أبل ذئب فجؾس ولؿ يركع ملسو هيلع هللا ىلص الؿديـة يف مسجد رسقل اهلل

فنن جؾقسؽ دون أن تحقل الؿسجد بركعتقـ  ؛قؿ يا هذا فاركع ركعتقـ :لف الغازي فؼال

فؾؿا اكؼضت  ،فؼام ابـ أبل ذئب فركع ركعتقـ وجؾس ،جفؾ أو كحق هذا مـ جػاء الؼقل

فؾؿا رأى ذلؽ الغازي بـ ققس خجؾ واستحقا وكدم،  ،الصالة أسـد ضفره وتحؾؼ الـاس إلقف

                                 
 .2/201 الشرطقة أداب( 2)



 
 

فؼال لف  ،فؼام يعتذر إلقف ،هذا ابـ أبل ذئب أحد فؼفاء الؿديـة وأشراففؿ :وسلل طـف، فؼقؾ لف

 .صعـاكيا أخل ٓ طؾقؽ أمرتـا بخقر فل :ابـ أبل ذئب
(1)

 

 

 ! زب٘ أعسابٞ ٜدعٛ
 إطراب مجاَطة، فؿّر إصؿعل بلطرابل قاطد مع زوجتف طؾك قاِرَطة الطريؼ،  أصاَبت

 وهق يؼقل:

ػػػػػحمسل ًػػػػػ ٌ   ي يًيمطػػػػػحجسه لمػػػػػ ى  رى
 

 

ػػػػػحمسل ك كجمتمجتػػػػػي ةه لمػػػػػ ى  يًيمطػػػػػحجسى
 

ػػػػحمسل كالػػػػمخض ي   منٌػػػػي جمتػػػػًممطه لمػػػػ ى
 

 

 ػػحمسل ًػػ ر نػػ فٌمػػ ػػحمسل   فمػػ
(2)

 
 

  ّبلستار الؽعبة وطاتب ربف بؼقلف:  رابلطأؼ تعؾ 

 اأكال  المجعلػػوج كيػػحجس يمطيجشػػو أػػحمس ؽ
 

 

 كمجتػػػػػحمسؾ ححصػػػػػٌجحس كالػػػػػحجساق مػػػػػٌو
 

!  كريؿا فلغـاين طاتبتيف العام الذي يؾل وهق يف حالة حسـة فسئؾ فؼال:  ئلفرُ 
(3)

 

 

١ٓٝ َٔ سٝا٠ ابٔ ت١ُٝٝ   (1)َٛاقـ َٓط
ره وضؾّ كتابًا يف آستغاثة رد  طؾقف أحدهؿ  ♫ لؿا صـّػ ؾف وشتؿف، ومع ذلؽ لؿ يؼابؾف فؽػ 

«الرد طؾك اإلخـائل»بالؿثؾ، بؾ قال كؿا يف 
(4)

وهذا الؿقضع يغؾط فقف هذا الؿعرتض ..» :

وكؼصد ققل الحؼ والعدل فقف، كؿا أمر  ،وأمثالف، لقس الغؾط فقف مـ خصائصف، وكحـ كعدل فقف

ٔا  ﴿ :▐ال ، فؼاهلل تعالك؛ فنكف أمر بالؼسط طؾك أطدائـا الؽػار ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اََّلّ َٓ ُحّ
َ
يَا خ

َداَء ةِاىْلِْصِع  َٓ ِ ُش َّٔاٌنَِي َّلِلَّ ٔا كَ ٔا ُنُُٔ ُ ََلّ َتْفِدل
َ
َٰ خ ٍْٔم لََعَ َِآُن كَ ًْ َش َُِّس ٌَ َٔ  َِۖوََل ََيْرِ ُْ  ْ ٔا ُ ِدل ـۡ ٱ

ئَُن  ٍَ ا َتۡف ٍَ ِ ُۢ ة َ َختُِي ۚۡ إِنذ ٱَّللذ َ ٔاْ ٱَّللذ ِۖ َوٱتذُل َٔىَٰ كَۡرُب لِيخذۡل
َ
فؽقػ بنخقاكـا الؿسؾؿقـ،  [٢الؿائدة:] ﴾أ

                                 
 .10/20٧( التؿفقد ٓبـ طبد الرب 2)

 .1/1٧3د الػريد العؼ( 1)
 .22٧أخبار الحؿؼك والؿغػؾقـ ٓبـ الجقزي، ص:( 3)
 .91( ص:1)



 

 

 .«والؿسؾؿقن إخقة، واهلل يغػر لف ويسّدده ويقفؼف وسائر إخقاكـا الؿسؾؿقـ

 

 تديٝع بعض ا٭مسا٤
.«اهلل طبقدا، ومحؿدا حّؿقدا وهؿ يسؿقن طبد» السققصل طـ أبل حقان ققلف: ذكر 

(1)
 

 

 قص١ ايؿأز٠ ٚازبٌُ
 فؾّؿا وصؾت إلك باب بقتفا ،فجّرت خطامف فتبعفا ،جبفايحؽك أّن فلرًة رأت جؿالً فلط، 

ا الجؿؾ الػلرة  فـادى، وقػ الجؿؾ متلّمال صغر باب بقت الػلرة مؼاركًة بحجؿف الؽبقر جدًّ

 أو تتخذي محبقًبا يؾقؼ بدارك ! ،ان تتخذي داًرا تؾقؼ بؿحبقبؽ إّما :قائالً 

أو تتخذ  ،أن تصّؾل صالًة تؾقُؼ بؿعبقدك!إّما » ة:السابؼالؼصة بعد أن أورد  جقزيابـ ال قال

.«معبقًدا يؾقُؼ بصالتؽ
(2)

 

 ـُ الَبصري قال .يعـز طؾقـؽ ؟! الذي: إَذا َهاَكت َطؾقؽ صالتؽ فؿا ♫ الحس
(3)

 

 صالتف  :إذا صؾحتا مـ العبد صؾح ماسقاهؿا مـ أمره خصؾتان» :♫ يقكس ـب طبقد قال

.«ولساكف
(4)

 

 

 املدايـ ٣ َعايتعإٚ ع٢ً ايرب ٚايتكٛ
 أن الؿشركقـ وأهؾ  -أي مـ فقائد يقم الحديبقة -ومـفا: » :♫ اإلمام ابـ الؼقؿ قال

البدع والػجقر والبغاة والظؾؿة، إذا صؾبقا أمرا يعظؿقن فقف حرمة مـ حرمات اهلل تعالك؛ أجقبقا 

ت اهلل، ٓ طؾك إلقف، وأططقه، وأطقـقا طؾقف، وإن مـعقا غقره، فقعاوكقن طؾك ما فقف تعظقؿ حرما

كػرهؿ وبغقفؿ، ويؿـعقن ما سقى ذلؽ، فؽؾ مـ التؿس الؿعاوكة طؾك محبقب هلل تعالك، 

                                 
 .2/21٦القطاة  بغقة( 2)
 .15٧الؿدهش،ص: ( 1)

 .1٢3الزهد، ص:  (3)
 .٧0 :ص ،طبدالعزيز الرومل جؿعفا ( الؿقاطظ والرقائؼ والحؽؿ1)



 
 

مرض لف؛ أجقب إلك ذلؽ، كائـا مـ كان؛ ما لؿ يرتتب طؾك إطاكتف طؾك ذلؽ الؿحبقب مبغقض 

.«هلل أطظؿ مـف، وهذا مـ أدق الؿقاضع، أو أصعبفا، وأشؼفا طؾك الـػقس
(1)

 

 

 ا٤ َط١َُٛسبّٛ ايعًُ
 ـ شؿّ  فان» :♫مام الغزالل قال اإل ـ ذاقفا ماتلحقم العؾؿاء مسؿقمة، م .«فا مرض، وم

(2)
 

  طقاذا باهلل  - قصة رجؾ مـسقب لؾعؾؿ ساءت خاتؿتف :♫ذكر الحافظ ابـ حجر- 

.عًا بثؾب أطراض الؽبار!ومؿا جاء يف ترجؿتف: كان مقلَ 
(3)

 

.«أن ٓ يؽقن صالحا ويؼع بالصالحقـ كػك بالؿرء شرا»: ♫ل مالؽ بـ ديـار قا
(4)

 

 

ـٓ عٔ ازبداٍ   اهلل اتؿصيف ايه
 ــ والػؼف وُهؿ أهُؾ »: ♫الحافظ ابـ طبد الب ر  لقيؼ وقد أجؿَع أهُؾ العؾؿ بالسُّ

ا لقس تحتف طؿٌؾ،  ـ ة طؾك الؽػِّ طـ الجدال والؿـاضرة فقؿا سبقُؾفؿ اطتؼاُده بإفئدة مؿ  السُّ

  سؾقؿِ بُؿتشابِف الؼرآن، والت   وطؾك اإليؿان
ِّ
ػات ُكؾِّفا  ملسو هيلع هللا ىلص لف ولَِؿا جاء طـ الـ بل يف أحاديث الصِّ

وما كان يف معـاها، وإك ؿا يبقحقن الؿـاضرَة يف الحالل والحرام وما كان يف سائر إحؽام 

!.«يجب العؿُؾ هبا
(5)

 

 

 تٓهح املسأ٠ يهتبٗا !
ـ راهقيف اإلمام الؽبقر  ٕن زوجفا الؿتقىف كاكت طـده كتب اإلمام الشافعل !  ؛مؾةتزوج أر إسحاق ب

فؼال: تـؽح الؿرأة لؽتبفا !. فؼقؾ لف: ما حؿؾؽ طؾك ذلؽ ؟
(6)

 

                                 
 . 3/129زاد الؿعاد  (2)

 .5٢ :ص، مام الغزاللالتعؾقؿ لإل مـفج( 1)

 .3٧2ص: ( إكباء الغؿر بلبـاء العؿر،3)
  .1/2٧٦ ( صػة الصػقة1)
 .طبد الـؿعطل أمقـ قؾعجلت.، ٢/22٢( آستذكار ٓبـ طبد الرب 5)
 .أطالم الـبالء سقراكظر: ( ٧)



 

 

 

 ايهـ عُا ٜجري ايعدا٠ٚ بني املطًُني
  َيْشَغَب بذكر غريب  وٓيـبغل لؾؿسؾؿ أن يستعقذ مـ الػتـ، » :♫يؼقل اإلمام الذهبل

ؾ خقراً  ،ٓ يف الػروعالؿذاهب؛ ٓ يف إصقل و بؾ ُتثقر شرًا  ،فؿا رأيت الحركَة يف ذلؽ ُتحصِّ

ؾحاء والُعبّاد مـ الػريؼقـ ْؽ بالسـّة، و، وطداوًة ومؼتًا لؾصُّ لزم الصؿت، وٓ تُخْض فقؿا ٓ افتؿس 

.«وما أشؽؾ طؾقؽ فُرده إلك اهلل ورسقلف، وقػ، وقؾ: اهلل ورسقلف أطؾؿ، يعـقؽ
(1)

 

 

 إ !عسَّع يف زَط
  ّث الربقع بـ سؾقؿان قال: كـا طـد الشافعل إذ جاءه رجؾ برقعة فـظر فقفا وتبسؿ، ثؿ حد

كتب فقفا ودفعفا إلقف قال: فؼؾـا يسلل الشافعل طـ مسللة ٓ كـظر فقفا ويف جقاهبا؟ فؾحؼـا 

 الرجؾ وأخذكا الرقعة فؼرأكاها وإذ فقفا:

 المجعػػلو المكػػي هػػ  يف ػػحمساكر ممسػػ 
 

 

نػػػػحكخمشػػػػم مممصػػػػمجتؽ ال  فػػػػا  جمتي
 

 :بؼقلف الشافعل بفافلج

ًيػػػىجسه المجتقػػػى فقلػػػ  ممجعػػػ  ا أف 
 

 

 نمحشػػػػػ  ألػػػػػ  هػػػػػ  جمتػػػػػحمساح
 

: فؼؾت يا أبا طبد اهلل تػتل بؿثؾ هذا لفذا الشاب؟ فؼال لل يا أبا محؿد هذا رجؾ الربقعقال 

فسلل: هؾ طؾقف أن يؼبؾ أو  ،وهق حَدث السـ -رمضان-هاشؿل قد أطرس يف هذا الشفر 

 .يضؿ مـ غقر وطء؟ فلفتقتف هبذه الػتقا

.فتعجبُت مـ فراستف ،فقاهلل ما زادين طؿا قال اإلمام : فسللتف طـ حالفالربقعقال 
(2)

 

 

 َٔ َٓدعٞ ايتصٛف نساَات أٌٖ ايسقص
 ة أكثر ِحؽاياهتؿ ُخرافات ٓ حؼقؼَة لفا، ولق سؾؿت فا»: ♫ابـ حجر الفقتؿل  قال لحج 

                                 
 .10/211( سقر أطالم الـبالء 2)

 .95الؿختار مـ مـاقب إخقار، ص:( 1)



 
 

حابة ومـ بعدهؿ مـ  فِل كتاب اهلل تعالك وسـة رسقلف واتِّباع سبقؾ الؿممـقـ مـ الص 

ال فال يغرت   ـِ الدج  ـٌ كِػَت ا ِحقٌَؾ أو فَِت الؿجتفديـ، وما ضفر طؾك أولئؽ حالة الرقص إْن صح  إم 

ة الشرع أن  َمـ ضفر طؾقف خارٌق إْن وافؼ هقهبا؛ لؿا  ر طـد أئؿ  ت أحقالف الشريعة أصقلفا ُمؼر 

ٓ  ففل استدراج ا مػتقٌن أو زكديٌؼ؛ ومـ َثؿ  قال الجـقد ،وُفروطفا ففل الؽرامة، وإ  :وصاحبفا إم 

رأيتؿ الرجؾ يؿشل طؾك الؿاء أو فِل الفقاء فال تغرتُّوا بف حتك َتـُظروا حاَلف طـد إمر والـفل،  لق

فؿشك إلقف فِل أصحابف، فدَخؾ طؾقف فِل الؿسجد فَرآه وقد سؿع الشبؾل برجٍؾ اشتََفر بالقٓية، 

ؿ فِل قِبؾة الؿسجد فؼال ٕصحابف ـْ هذا طؾك أدٍب مـ آداب  :قد تـخ  ارِجُعقا فنن  اهلل لؿ يلَم

.؟!«شريعتف، فؽقػ يلتؿـف طؾك أسراره
(1)

 

 

ّٝا...  يٛ نُٓت قاض

 لق كـت قاضق» :♫ صادق الرافعل مصطػك قال الؽاتب إديب 
ّ
شاب  ا ورفع إلل

الؿرأة كاكت  تجرأ طؾك امرأة فؿسفا أو احتؽ هبا أو صاردها أو أسؿعفا، وتحؼؼ طـدي أنّ 

سافرة مدهقكة مصؼقلة متعطرة متربجة لعاقبت هذه الؿرأة طؼقبتقـ: إحداهؿا: بلهنا اطتدت 

.«والثاكقة: بلهنا خرقاء كشػت الؾحؿ لؾفر ،...طؾك طػة الشاب
(2)

 

 

 يتٛب١ايتٛب١ بعد ا

  تاب ثؿ طاد فعؾقف أن يتقب مرة ثاكقة، ثؿ إن طاد فعؾقف  ومـ» :♫قال اإلمام ابـ تقؿقة

وإن لؿ تؽـ التقبة كصقحا فؾعؾف إذا  ،أن يتقب، وكذلؽ كؾؿا أذكب وٓ يقلس مـ روح اهلل

ـ  اهلل طؾقف يف آخر إمر بتقبة كصقح . «طاد إلك التقبة مرة بعد مرة َم
(3)

 

                                 
 .٦9، ص:تؿلق( كػ الرطاع ٓبـ حجر الف2)
 .20٢1:ص م،٢/٦/2935بتاريخ:  ،205 :( مجؾة الرسالة العدد1)
 .2/21٢ ( مستدرك الػتاوى3)



 

 

 

  ايعاٌَ ع٢ً ط٬ب٘ أثس ايعامل
 يتػاوتقن يف مؼاديرهؿ يف العؾؿ  ،أحقالفؿ مختؾػةٌ  لؼقت مشايخ»: ♫ قال ابـ الجقزي

ولؼقت جؿاطًة مـ أهؾ ، وإن كان غقره أطؾؿ مـف ،العامُؾ مـفؿ بعؾؿف :كان أكػعفؿ لل يف صحبةٍ 

 ،ٍح وتعديؾٍ ولؽـفؿ كاكقا يتسامحقن يف غقبٍة يخرجقهنا مخرج جر، الحديث يحػظقن ويعرفقن

 وإن وقع خطل ! ،وُيسرطقن بالجقاب لئال  يـؽسر الجاه ،ويلخذون طؾك قراءة الحديث أجراً 

اب إكؿاصل؛ فؽان طؾك قاكقن السؾػ وٓ كان  ،لؿ ُيْسَؿع يف مجؾِسِف غقبةٌ  ؛ولؼقت طبدالقه 

صؾ وات   ،وكـُت إذا قرأُت طؾقف أحاديث الرقائؼ بؽك ،يطؾُب أجرًا طؾك إسؿاع الحديث

ِـّ حقـئذٍ -فؽان  بؽاؤه ! وكان طؾك  ،ويبـل ققاطد ،يعؿُؾ بؽاؤه يف قؾبل -وأكا صغقر الس

 .سؿت الؿشايخ الذيـ سؿعـا أوصاففؿ يف الـؼؾ

ي فقؿا يؼقل ،ولؼقت أبا مـصقر الجقالقؼل؛ فؽان كثقر الصؿت ؼًا ،شديد التحرِّ  ،متؼـًا محؼِّ

ـوُرب ؿا ُسئؾ الؿسللة الظاهرة التل يبادر  وكان  ،بجقاهبا بعض غؾؿاكف فقتقق ػ فقفا حتك يتقؼ 

مـ هذه  فػفؿُت  ؛فاكتػعت هبذيـ الرجؾقـ أكثر مـ اكتػاطل بغقرهؿا، كثقر الصقم والصؿت

 ...أن  الدلقؾ بالػعؾ أرشد مـ الدلقؾ بالؼقل الحالة

ؿره يف طؾٍؿ لؿ مـ ضاع ط والؿسؽقـ كؾ الؿسؽقـ ،فاهلل اهلل يف العؿؾ بالعؾؿ فنكف إصؾ إكرب

ة طؾقف ،يعؿؾ بف؛ فػاتف لذات الدكقا ة الحج  .«وخقرات أخرة؛ فؼدم مػؾسًا مع قق 
(1)

 

 

 نتابإ ؾكُٗٗا يف تسامجُٗا
  يؼقل:  ♫طـ جده  (الؿتقاري طؾك أبقاب البخاري) فمام ابـ الؿـّقر يف كتاباإلكؼؾ

.«وكتاب سقبقيف يف الـحق كتابان فؼففؿا يف تراجؿفؿا: كتاب البخاري يف الحديث،»
(2)

 

                                 
 .23٢:ص، ( صقد الخاصر2)
 .5٧، ص:الؿتقاري طؾك أبقاب البخاري (1)



 
 

 

 ايساضٞ باملعص١ٝ مبٓصي١ ايؿاعٌ
الراضل بالؿعصقة والؿقاصكء طؾقفا بؿـزلة الػاطؾ، فالذي طؼر الـاقة واحٌد وأضاف العؼر 

ا ﴿:فؼال تعالكإلك جؿقعفؿ،  َْ ٔهُ َذَفَلُرو ةُ .[21]الشؿس: ﴾فََهذذ
(1)

 

 

 قٝاّ ايًٌٝاملعاصٞ متٓع َٔ  
 بسبب ذكب أصبتف ققام الؾقؾ خؿسة أشفر حرمت» :♫لثقري قال سػقان ا».

(2)
  

  مـ كظرة حرمت  كؿ، ومـ أكؾة مـعت ققام لقؾة كؿ»: ♫قال أبق سؾقؿان الداراين

.«قراءة سقرة
(3)

  

  فؼال: إين ٓ أقدر طؾك ققام الؾقؾ فصػ لل دواًء؟ ♫قال رجؾ إلبراهقؿ بـ أدهؿ: 

يديف يف الؾقؾ؛ فنن وققفؽ بقـ يديف يف الؾقؾ لؿـ أطظؿ وهق يؼقؿؽ بقـ ٓ تعصف بالـفار »

. «والعاصل ٓ يستحؼ ذلؽ الشرف، الشرف
(4)

 

 

 سسص احملدثني ع٢ً ضبط اسبدٜح
 ث بالحديث طـ الـبل » :♫ قال اإلمام يحقك بـ معقـ فلسفر  ؛ملسو هيلع هللا ىلصإين أريد أن أحدِّ

 .«لف لقؾة مخافة أن أكقن قد أخطلت فقف
(5)

 

 

 ؟ سا٤ات ا٭زبع١ ايػاذ٠َٔ أصشاب ايك
 األم هو: هال 

هـ، مؼرئ أهؾ مؽة 213اإلمام محؿد بـ طبدالرحؿـ بـ محقصـ السفؿل، الؿتقىف سـة  •

                                 
 .103:ص، ؾرباكل ( تػسقر جزء طّؿ وأحؽامف وفقائده2)

 .٦/2٢ ٕبل كعقؿ ( حؾقة إولقاء1)

 .1/30٦ ( حؾقة إولقاء3)

 .2/1٢1 حقاء( اإل1)

 .1٦/٧٧ ( تاريخ دمشؼ5)



 

 

 مع اإلمام ابـ كثقر، وأطؾؿ قراء مؽة بالعربقة.

 هـ، َكْحقي مؼرئ.101سـة  واإلمام يحقك بـ الؿبارك القزيدي البصري، الؿتقىف •

 هـ.220ي إمام زماكف طؾًؿا وطؿاًل، الؿتقىف واإلمام الحسـ البصر •

 هـ.21٢واإلمام سؾقؿان بـ مِفران إطؿش، إمام جؾقؾ، مؼرئ إئؿة إطالم، الؿتقىف  •

 

 دٛاش سرف )ايٛاٚ( ٚ)ايؿا٤( عٓد ا٫ضتد٫ٍ بآٟ ايهتاب
يف ضّؾ حجرة مـ ُحجره،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسقل اهلل  ¶يف الحديث طـ ابـ طباس 

؛ فؼال: إّكف  وطـده كػر سقلتقؽؿ إكساٌن يـظر إلقؽؿ مـ الؿسؾؿقـ قد كاد َيْؼؾُِص طـفؿ الظؾُّ

فؽّؾؿف، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أتاكؿ فال تؽّؾؿقه، فجاء رجٌؾ أزرُق؛ فدطاه رسقل اهلل اشقطان، فنذ بعقـل

طالَم تشتؿـل أكت وفالٌن وفالٌن؟ كػٌر دطاهؿ بلسؿائفؿ، قال: فذهب الرجؾ فدطاهؿ، 

ًۡ َوَيۡدَصُتَٔن  ﴿: طتذروا إلقف، فلكزل اهلل فحؾػقا باهلل وا ا ََيۡيُِفَٔن ىَُس ٍَ ََيۡيُِفَٔن ََلُۥ َن
َِٰذةُٔنَ  ًُ ٱۡىَك ُْ  ًۡ ُٓ ََلٓ إِجذ

َ
ِۚ خ ٍء َٰ ََشۡ ًۡ لََعَ ُٓ جذ

َ
 .[2٢]الؿجادلة: ﴾ خ

هذه الرواية دلقؾ طؾك جقاز حذف  ويف صحقح. إسـاده العالّمة أحؿد شاكر بؼقلف: طّؾؼ

.ه طـد آستشفاد بآية إذا لؿ يؽـ مغقِّرا لؿعـك الؽالمحرف العطػ وكحق
(1)

 

 

 إذا ثبتت ايعػس٠ زؾعت ايهًؿ١
محؿد بـ زياد: أدركت السؾػ، وإهنؿ لقؽقكقن يف الؿـزل  قال ╚هذا مـ فعؾ السؾػ  كان

القاحد بلهالقفؿ، فربؿا كزل طؾك بعضفؿ الضقػ، وقدر أحدهؿ طؾك الـار، فقلخذها صاحب 

ف، فقػؼد الؼدر صاحبفا فقؼقل: مـ أخذ الؼدر؟ فقؼقل صاحب الضقػ: كحـ أخذكاها الضقػ لضقػ

. أو كؾؿة كحقها-لضقػـا، فقؼقل صاحب الؼدر: بارك اهلل لؽؿ فقفا 
(2)

 

                                 
كؼالً طـ:  3/23الـقوي طؾك مسؾؿ  شرحواكظر:  مـ تعؾقؼات شؿس إئّؿة أبل إشبال أحؿد شاكر. ( بصائر2)

   https://t.me/KNASH33« كـاش الـػائس» قـاة

 .1/92. فضؾ اهلل الصؿد شرح إدب الؿػرد ( )صحقح(1)

https://t.me/KNASH33


 
 

 

 بك١ٝ ْعِٝ ايدْٝا
  ُّبؼل لل مـ كعقؿ الدكقا إٓ ثالث: أخ ثؼة يف اهلل أكتسب يف  ما»: ♫قال سػقان الثقري

بـل، ورزق واسع حالل لقست هلل طؾل فقف تبعة مـل، أو مستؼقؿا رغّ ن رآين زائغا ققّ صحبتف خقرا، إ

ٓ لؿخؾقق طؾل فقف مـّ  .«ة، وصالة يف جؿاطة أكػك سفقها وأرزق أجرهاو
(1)

 

 

 غريٙ ضٌٗ عًٝ٘ عًّٛ ايعسب١ٝ تعًِٓ َٔ
اء الـحق طؾك كان الػراء يقمًا طـد محؿد بـ الحسـ، فتذاكرا يف الػؼف والـحق، فػّضؾ الػر

رجؾ أكعؿ الـظر يف  قّؾ الػؼف، وفّضؾ محؿد بـ الحسـ الػؼف طؾك الـحق، حتك قال الػراء: 

 يا أبا زكريا، قد أكعؿَت  محؿد بـ الحسـ: فؼالالعربقة، وأراد طؾؿًا غقره، إٓ سفؾ طؾقف، 

ل لف: ما فؼال: هات طؾك بركة اهلل تعالك، فؼا ،الـظر يف العربقة، وأسللؽ طـ باب مـ الػؼف

تؼقل يف رجؾ صؾك فسفا يف صالتف، وسجد سجديت السفق، فسفا فقفؿا، فتػؽر الػراء 

لف تصغقر،  سساطة، ثؿ قال: ٓ شلء طؾقف. فؼال لف محؿد: لَِؿ؟ قال: ّٕن التصغقر طـدكا لق

 وإكؿا سجدتا السفق تؿام الصالة، ولقس لؾتؿام تؿام.

.يؾد مثؾؽفؼال محؿد بـ الحسـ: ما ضــت أن آدمقًا  
(2)

 

 

 املرٖب ايطا٥د يف بًدى يتذٓب اشبص١َٛ ٚايٓصاع عًٝو ب 
 فلما تعققـ الؿدارس »: ققلف ♫طـ القزير ابـ هبقرة  ♫التؼل ابـ تقؿقة  حؽك

بلسؿاء فؼفاء معقـقـ فنكف ٓ أرى بف بلسا، حقث إن اشتغال الػؼفاء بؿذهب واحد مـ غقر أن 

الخالف معفؿ ويققع الـزاع فقف؛فنكف حؽك لل الشقخ  يختؾط هبؿ فؼقف يف مذهب آخر يثقر

محؿد بـ يحقك طـ الؼاضل أبل يعؾك أكف قصده فؼقف لقؼرأ طؾقف مذهب أحؿد، فسللف طـ 

فؾؿاذا طدلت أكت طـف إلك بؾده فلخربه، فؼال لف: إن أهؾ بؾدك كؾفؿ يؼرءون مذهب الشافعل 

                                 
 بـ طائد مػتاح( 2)

ِّ
 .223، ص:سحر البقان لعؾل

 .2/25 ( معجؿ إدباء لقاققت الحؿقي1)



 

 

ت، فؼال لف: إن هذا ٓ يصؾح فنكؽ إذا مذهبـا؟ فؼال لف: إكؿا طدلت طـ الؿذهب رغبة فقؽ أك

كـت يف بؾدك طؾك مذهب أحؿد وباقل أهؾ البؾد طؾك مذهب الشافعل لؿ تجد أحدا يعبد معؽ 

وكـت خؾقؼا أن تثقر خصقمة وتققع كزاطا، بؾ كقكؽ طؾك مذهب الشافعل حقث  دارسؽ،وٓ ي

ف، فؼال: سؿعا وصاطة، أهؾ بؾدك طؾك مذهبف أولك، ودلف طؾك الشقخ أبل إسحاق وذهب بف إلق

.«أقدمف طؾك الػؼفاء
(1)

 

 لق أراد الطالب الققم أن يتؿذهب يف الؿغرب ٕبل حـقػة، »: ♫الحافظ الذهبل  قال

لعسر طؾقف، كؿا لق أراد أن يتؿذهب ٓبـ حـبؾ، ببخارى وسؿرقـد، لصعب طؾقف، فال يجلء 

 .«مـف حـبؾل، وٓ مـ الؿغربل حـػل، وٓ مـ الفـدي مالؽل
(2)

 

 

ُٜؿِٗ   دٛاش اإلغاز٠ يف ايص٠٬ مبا 
كان يصؾل،  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  أن ◙ ابـ خزيؿة يف صحقحف بنسـاد حسـ طـ ابـ مسعقد روى

 وترجؿفنذا سجد وثب الحسـ والحسقـ طؾك ضفره، فنذا مـعقهؿا أشار إلقفؿ: أْن دطقهؿا، 

ٓ  -ُيػفؿ مـ الؿشقر  بؿا -لف ابـ خزيؿة بؼقلف )باب ذكر الدلقؾ طؾك أن اإلشارة يف الصالة 

تؼطع الصالة وٓ تػسدها(.
(3)

 

 

  ملسو هيلع هللا ىلصايطًـ ٚتععِٝ ايٓيب 
أورد الؼاضل طقاض يف الشػا 

(4)
 مـفا: ملسو هيلع هللا ىلصمـ أثار يف البؽاء والتعظقؿ لذكره  جؿؾة

. «إٓ بؽك ملسو هيلع هللا ىلصذكر الـبل  ¶ ما سؿعت ابـ طؿر» قال محؿد العؿري: ●
(5)

 

                                 
 .9٧ :ص، ( الؿسقدة يف أصقل الػؼف2)

 .٢/92أطالم الـبالء  سقر( 1)
 .21٢ :ص ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل و (٢٢٦)اكظر: صحقح ابـ خزيؿة، رقؿ ( 3)

(1 )1/10. 

 .3/121( السقر 5)



 
 

 لقكف ويـحـل حتك يصعب ذلؽ طؾك جؾسائف.يتغقر  ملسو هيلع هللا ىلصكان اإلمام مالؽ إذا ذكر الـبل ●

بؽك حتك أرحؿف، فؾؿا  ملسو هيلع هللا ىلصسئؾ اإلمام مالؽ طـ السختقاين فؼال: كان إذا ذكر الـبل  ●

 كتبت طـف. ملسو هيلع هللا ىلصرأيت مـف ما رأيت وإجاللف لؾـبل 

ـ الؿـؽدر  ● ٓ يبؽل حتك يرحؿف أصحابف. -سقد الؼراء-كان اب ـ حديث أبدا إ  ٓ يؽاد ُيسلل ط

فقـظر إلك لقكف كلكف كزف مـف الدم، وقد جػ  ،ملسو هيلع هللا ىلصؿـ بـ الؼاسؿ يذكر الـبل كان طبد الرح ●

 .ملسو هيلع هللا ىلصلساكف يف فؿف؛ هقبة مـف لرسقل اهلل 

ـ طبد اهلل بـ الزبقر إذا ُذكِر طـده الـبل  ● ٓ يبؼك يف طقـقف دمقع. ملسو هيلع هللا ىلصكان طامر ب  بؽك حتك 

ََل  ﴿ :أمرهؿ بالسؽقت وقال ملسو هيلع هللا ىلصكان طبد الرحؿـ بـ مفدي إذا قرأ حديث الـبل  ●
 ِ ِٔۡت ٱنلذِبّ َق َص ۡٔ ًۡ فَ َٰحَُس ۡصَن

َ
ٔٓاْ أ  .[1]الُحُجرات: ﴾حَۡرَذُف

 

 (2)َٔ غسا٥ب ايرتادِ 
بـ مخؾد الشقباين، مـ شققخ اإلمام أحؿد، كان كبقر إكػ، قال  الضحاكاإلمام الحافظ 

أكػل أخربكؿ طـ كػسل بشلء: تزوجت امرأة فؾؿا بـقت هبا طؿدت ٕقّبؾفا فؿـعـل » مرة:

قال: فؼؾت:  ،طـ الؼبؾة، فشددت أكػل طؾك وجففا فؼالت الؿرأة: كحِّ ركبتؽ طـ وجفل

. «لقس هذا ركبة إكؿا هق أكػ
(1)

 

 

ٕٓ ي٘ سا٫ َع اهلل أضكط عٓ٘ ايص٠٬ أٚ ذبسِٜ اشبُس  سهِ َٔ شعِ أ
 يجب قتؾف وقتؾ مثؾف أفضؾ مـ قتؾ مائة كافر ّٕن ضرره  مرتد»: ♫الغزالل  قال

.ووافؼف ابـ حجر الفقتؿل «رأكث
(2)

 

                                 
 .23/251ت القايف بالقفقا( 2)

 .9/٢٢( تحػة الؿحتاج 1)



 

 

 وبذلؽ تعؾؿ كػر مـ ادطك أن لف حالة بقـف وبقـ اهلل أسؼطت طـف التؽؾقػ» :الباجقري قال».
(1)

 

 

 ؟«َبازى»أّ  «َربٚى»ٜكاٍ يف ايت١٦ٓٗ ٌٖ 
 مع ما يؼال إهنا  ،«مربوك»ما حؽؿ الؼقل طـد التفـئة  :♫الشقخ ابـ طثقؿقـ  ُسئؾ

 ولقست بؿعـك مبارك الذي هق مـ الربكة؟ ،كلن تؼقل برك الجؿؾ ،ملخقذة مـ الربوك

: الؾػظة صالحة بلن تؽقن مـ الربكة ٕكف يؼال هذا مبارك مـ الػعؾ الرباطل فلجاب ●

وهق بؿعـك  ،، ولؽـ العامة ٓ يريدون بف إٓ الربكة«برك»، ويؼقل هذا مربوك مـ «بارك»

 مبارك يف الؾغة العربقة.

فعؾ  «برك»مربوك؛ ٕن  «برك»الؼقاطد الصرفقة يصح أن الؿشتؼ مـ  أضـف مـ حقث وٓ

 ...ٓزم، والػعؾ الالزم ٓ يصاغ مـف اسؿ الؿػعقل إٓ معدى بحرف الجر

تستعؿؾ بغقر حرف الجر، كؿا هق معروف طـد العامة، وإذا كاكت مادة آشتؼاق  وهل

فال أرى ماكعًا أن يؼقل  ،كةالتل هل أصؾ حروف الرب ،مقجقدة وهل )الباء والراء والؽاف(

.الؼائؾ مربوك معـك مبارك
(2)

 

  

 ؾا٥د٠ ؾك١ٝٗ
ُيصرف »اإلمام تؼل الديـ الحصـل:  قال، لق أوصك الؿرُء بشلٍء مـ مالف ٕجفؾ الـاس 

.«لؾػؼفاء الذيـ ُيمازرون ُأمراَء الَجقر !
(3)

 

 

 (2) ٍا٫ضتد٫ يطا٥ـَٔ 
 يَث  ﴿عالك:استـبط اإلمام الرازي مـ ققلف ت ٍۡ ًۡ  كَاىَۡج َج َُِس َسَِٰه ٌَ  ْ ٔا ُو ٱۡدُخيُ ٍۡ ا ٱنلذ َٓ حُّ

َ
َيَٰٓد

ًۡ ََل يَۡشُفُرونَ  ُْ ُُِٔدهُۥ َو َُ وَُج ًۡ ُشيَۡيَمَٰ ِذُس ٍَ  الـؿؾة حقـ قالت: أن [2٢]الـؿؾ:﴾ََل ََيِۡػ

ًۡ ََل يَۡشُفُرونَ ﴿ ُْ كلهنا طرفت أن الـبل معصقم فال يؼع مـف قتؾ هذه الحققاكات إٓ  ﴾َو

                                 
 .2/5٢3( حاشقتف 2)
 .1/1٦( فتاوى إسالمقة 1)

 .1/٧1 إخقار كػاية( 3)



 
 

ؾك سبقؾ السفق، وهذا تـبقف طظقؿ طؾك وجقب الجزم بعصؿة إكبقاء.ط
(1)

 

 ۥ َۡحذاىََث ٱَۡلََػبِ ﴿تعالك:  ؼقلفبالشافعل  استدل ُّ حُ
َ
طؾك صحة أكؽحة  [1َسد:ـَ]الؿ ﴾َوٱۡمَرخ

  .، إلضافة الؿرأة إلقفالؽػار

عالك طد ضده ٕكف ت ،أن مـ شعب اإليؿان إماصة إذى طـ الطريؼواستـبط مـفا السققصل 

.مـ خصال الؽػار
(2)

 

  تعالك: أوضح ما يستدل بف طؾك كبقة الخضر ققلف ومـ :♫قال الحافظ ابـ حجر 

ۡمرِيِۚ ﴿
َ
َۡ أ ۥ َخ ُّ ا َذَفيُۡخ ٌَ طتؼاد كقكف كبقا لئال يتذرع بذلؽ أهؾ اويـبغل ، [٢1]الؽفػ:﴾َو

الباصؾ يف دطقاهؿ أن القلل أفضؾ مـ الـبل حاشا وكال !.
(3)

 

 تعالك يف  الؿرأة مِـ قديؿ الزمان شقَؿتُفا الت َستُّر؛ ٕن  ققلف :♫شقخ ابـ طثقؿقـ قال ال

ۚۡ ﴿شلن بؾؼقس:  ا َٓ َ َشاَرۡي ـَ  دلقٌؾ طؾك أن  إصؾ أك فا َمستقرة. [11]الـؿؾ: ﴾َوَكَشَفۡج 
(4)

 

 

 غاؾع١ٝضٛابط 
 .جؿقع الحققاكات صاهرة إٓ الؽؾب والخـزير ①

 .إٓ أدمل والسؿؽ والجرادجؿقع الؿقتات كجسة  ②

 .الؾبـ صاهر مـ ملكقل الؾحؿ كجس مـ غقره إٓ لبـ أدمقة ③

  .ما قطع مـ الحققان الحل لف حؽؿ مقتتف إٓ شعر الؿلكقل وصقفف وكحقهؿا ④

.كجس إٓ القلد والؿـل السبقؾقـجؿقع ما خرج مـ  ⑤
(5)

 

                                 
 .11/2٢٦تػسقر الرازي ( 2)

اإلكؾقؾ يف استـباط . اكظر: ( أخرج ابـ جرير طـ ابـ طباس أهنا كاكت تليت بالشقك تطرحف بالؾقؾ يف الطريؼ1)

 ؾسققصل.ل التـزيؾ

 .2/190 الباري فتح( 3)

 .11٢، ص:( تػسقر سقرة الـؿؾ1)

، دورة التعؾقؼ طؾك كظؿ الزبد 1/13الؿفؿات يف شرح الروضة والرافعل ، اإلسـقي طـ ابـ سريج وغقره كؼؾف( 5)

 لؾشقخ لبقب كجقب.



 

 

 

 طًـ ايصاحلًي هلا طبايـَجاٍ اشبٛض يف َعاْٞ ايصؿات ٚضسب ا٭
 والصقاب ما طؾقف السؾػ الصالح مـ إمرار آيات »الحافظ ابـ رجب الحـبؾل:  قال

الصػات وأحاديثفا كؿا جاءت مـ غقر تػسقر لفا وٓ تؽققػ وٓ تؿثقؾ وٓ يصح طـ أحٍد 

وٓ خقض يف معاكقفا وٓ ضرب مثؾ مـ  ،مـفؿ خالف ذلؽ البتة خصقصًا اإلمام أحؿد

مـ زمـ اإلمام أحؿد فقفؿ مـ فعؾ شقئًا مـ ذلؽ  ان بعض مـ كان قريبًاوإن ك ،إمثال لفا

إكؿا آقتداء بلئؿة اإلسالم كابـ الؿبارك ومالؽ  ،اتباطًا لطريؼة مؼاتؾ فال ُيؼتدى بف يف ذلؽ

.«والثقري وإوزاطل والشافعل وأحؿد وإسحاق وأبل طبقد وكحقهؿ
(1)

 

 

 ي١ًٝ يف بٝت اإلَاّ ايػاؾعٞ
 يـام والثالثيصؾل،  والثاينإول يؽتب،  فثؾثفقد جّزأ لقؾف؛  مام الشافعلكان اإل.  

. «وأفعالف الثالثة كؾفا طبادة بالـقة» فؼال: اإلمام الذهبلطّؾؼ 
(2)

 

  شغؾؽؿ الػؽر طـ الؼرآن؛ إين ٕصؾل العتؿة وأضع الؿصحػ بقـ يدي »: ♫وقال

.«فؿا أصبؼف حتك أصبح
(3)

 

 

 ب١ٜٛ ع٢ً غريٖا ٚيٛ ناْت ضعٝؿ١تكدِٜ ا٭ذناز ايٓ
  بعض إوراد والقضائػ  ما كصف: ♫هـ( ٢1٧الحافظ ولل الديـ العراقل )ت ئؾُس

عات العشر، مثؾ: الؿسبّ  ،الصحقحة التل ذكرها الؿشايخ، وٓ يقجد لفا دلقؾ مـ إحاديث

 هؾ اإلقدام طؾقفا أولك مـ غقره ؟

ة أولك مـ اإلقدام طؾك ما يف غقرها، بؾ ما القارد يف إحاديث الصحقح اتباع» فلجاب: ●

مع أن  ،أيضا غقرها يف ما طؾك مؼدم – القضع إلك يصؾ لؿ إذا –ورد يف إحاديث الضعقػة 

إٓ أن ما يف  ،تؾؽ إوراد التل لقست يف إحاديث ٓ مـع مـفا إذا لؿ تـاف شريعة مؼررة

                                 
 .29:طؾؿ السؾػ طؾك الخؾػ ص فضؾ، 3/2٧( مجؿقع رسائؾ الحافظ ابـ رجب الحـبؾل 2)
 .٦/31٧ ( السقر:1)

 .2/319 لؾغزالل اءاإلحق( 3)



 
 

.«أطؾؿ هللإحاديث أولك وا
(1)

 

 

 ػاؾع١ٝؾٛا٥د َٔ نتب اي
 :طؾك أربعة أكقاع ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  خصقصقات

 .ما ُخّص بف مـ فرض كقجقب القتر وإضحقة يف حؼف ❶

 .ما ُخّص بف مـ حظر كحظر كزع سالحف قبؾ الحرب ❷

 .ما ُخّص بف مـ إباحة كـؽاح التسع، وطدم اكتؼاض وضقئف بالـقم ❸

.ـصرتفوالقطد ب ،ما خّص بف مـ كرامة ومعقكة كتحريؿ زوجاتف طؾك غقره ❹
(2)

 

 

 ! إذا دخًتِ ازب١ٓ ٚمل دبدْٚٞ بٝٓهِ ؾاضأيٛا عين
 وتاب، ألػ يفقدي وكصراين 10أسؾؿ طؾك يده أكثر مـ  ♫ابـ الجقزي  اإلمام يذكر أن

إذا دخؾتؿ الجـة ولؿ » الؼائؾ لطالبف: وهق، مصـػ 1000أكثر مـ  وصـػ، ألػ 200بسببف 

.«♫كان يذكركا بؽ ثؿ بؽك  اطبدك فالك تجدوين بقـؽؿ فاسللقا طـل وققلقا يارب: إن  
(3)

 

 

 ؟ ٌٖ نإ ضٝد قطب تهؿريٜا
  إكـا لؿ كؽػر الـاس »حقـ بؾغف أن بعض إشخاص يتفؿف بتؽػقر الـاس:  ♫يؼقل سقد

وهذا كؼؾ مشقه إكؿا كحـ كؼقل: إهنؿ صاروا مـ كاحقة الجفؾ بحؼقؼة العؼقدة، وطدم تصقر 

«لحقاة اإلسالمقة، إلك حال تشبف حال الؿجتؿعات يف الجاهؾقةمدلقلفا الصحقح، والبعد طـ ا
(4)

 

 إن الحؽؿ طؾك »ولؼد سؿعتف أكثر مـ مرة يؼقل:  :أخقه الشقخ محؿد قطب طـف يؼقلك

وهذا أمر لقس يف أيديـا، لذلؽ كحـ ٓ  ،ة قاصعة ٓ تؼبؾ الشؽيـالـاس يستؾزم وجقد قر

                                 
 .٢3إجقبة الؿرضقة طـ إسئؾة الؿؽقة، ص:( 2)
 .1٦ -13/ 22الؽبقر لؾؿاوردي  الحاوي، 1٧1-13٢/ ٧( شرح الّروض لزكريا إكصاري 1)

 .1/1٢2ذيؾ صبؼات الحـابؾة  ( 3)

 .11:ص، لؿاذا أطدمقين (1)



 

 

ا دطقة ولسـا دولة، دطقة مفؿتفا بقان كتعرض لؼضقة الحؽؿ طؾك الـاس فضال طـ كقكـ

 .«الحؼائؼ لؾـاس، ٓ إصدار إحؽام طؾقفؿ
(1)

 

  وتؿتاز مملػاتف»يؼقل:  ♫الؿرشد العام الثالث لإلخقان الؿسؾؿقـ طؿر التؾؿساين 

وما أراد  ،بالـؼؿة طؾك الظؾؿ يف كؾ مظاهره، والحرص طؾك رفع الؿعاكاة طـ كؾ الطبؼات

لؿ  الجاهؾل عقطب يف يقم مـ إيام أن يؽػر مسؾؿا.. وكثرة ترداده لؾؿجتؿالشفقد إستاذ سقد 

وهق  .يؼصد هبا تؽػقر الؿجتؿع، ولؽـ تشديد الـؽقر طؾك الظؾؿة والطغاة والؿستغؾقـ..

أسؾقب تعرفف الؾغة العربقة، والذيـ يعرفقن الشفقد سقد قطب، ودماثة خؾؼف، وحجؿ أدبف، 

 .«أكف ٓ يؽػر أحداوتقاضعف ورقة مشاطره يعرفقن 
(2)

 

 

 ْٔ ١ٜٓ ُضٓ  ٚد١يف ايتَّعاٌَ َع ايٓصْبٛ
إكؽ لـ تـػؼ كػؼة إٓ أجرت طؾقفا حتك الؾؼؿة ترفعفا إلك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  :ىحضمجعمه مجتهمنىحضف ●

.«فؿ امرأتؽ
(3)

 

ثؿ  ،كـت أشرب وأكا حائض»قالت:  ▲فعـ طائشة  :منىحضفمجته لٌممصحمس  م  ممسره ●

 .«فقشرب ،ه طؾك مقضع يف فقضع فا ،ملسو هيلع هللا ىلصأكاولف الـبل 
(4)

 

 ،يتؽئ يف حجري ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقل اهلل »قالت:  ▲ طـ طائشة :االٌك  يف حمجحمتحمسه ●

. «فقؼرأ الؼرآن وأكا حائض
(5) 

فػل أحاديث طائشة وأم سؾؿة ومقؿقكة وابـ طؿر  :ممجعه م   ن  كاحمجحجس غمجتممسؿالا ●

لفا: أبؼل لل )أي  كان يغتسؾ هق وزوجتف مـ إكاء واحد حتك يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل »: ╚

.«أبؼ لل :الؿاء( وتؼقل هل
(6)

 

                                 
 .1٦2:( مجؾة الؿجتؿع الؽقيتقة، العدد2)
ٓ مذكرات 1) ـ الؿقالد إلك آستشفاد ، وسقد قطب1٢2:ص ،لعؿر التؾؿساين( ذكريات   .390:ص ،لؾخالدي م
 ( مّتػؼ طؾقف.3)

 ( رواه مسؾؿ.1)
 ( مّتػؼ طؾقف.5)

 ( مّتػؼ طؾقف.٧)



 
 

 .«هال بؽًرا تالطبفا وتالطبؽ»: ¶ لجابر بـ طبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال  :كمم حمجمجته مجتهمنيمط ●
(1)

 

يف سػر، وهل جارية، فؼال ٕصحابف:  ملسو هيلع هللا ىلصأهنا كاكت مع الـبل  ▲وطـ طائشة  

. «ثؿ قال لفا: تعالل أسابؼؽ ،فتؼدمقا ،تؼدمقا
(2)

 

يعؿؾ يف بقتف ؟  ملسو هيلع هللا ىلصما كان رسقل اهلل  ▲سئؾت طائشة  : ححصكف الٌممجعكنمجته يف ●

.«قالت: كان بشرا مـ البشر يػؾل ثقبف ويحؾب شاتف ويخدم كػسف
(3)

 

ـٌ مممـة إن كِرَه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال  :غخمش المخضحمسؼ يمط  مجعخمش نقيجشه ● ٓ يػرك )أي ٓ يبغض( ممم

.«مـفا ُخُؾؼًا رضل مـفا آخر
(4)

 

لقذبح الشاة  ملسو هيلع هللا ىلصإن كان رسقل اهلل »: ▲ الت طائشةق : لحمساـ أهله كمحشحجسًقه ●

. «فقتتبع هبا صدايؼ خديجة فقفديفا لفـ
(5)

 

فلن  ،رحؿ اهلل رجالً قام مـ الؾقؾ، فصؾك وأيؼظ امرأتف»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  : يمطنمجته يمطلى ىحضيمط ا ●

. «أبت كضح يف وجففا الؿاء
(6)

 

 

 ؟(◙)ػري ايصشاب١ ي ٌٖ ٜكاٍ
 تحب الرتضل والرتحؿ طؾك الصحابة والتابعقـ فؿـ يس» :♫ الـقوياإلمام  قال

 ،♫أو رحؿة اهلل طؾقف، أو  ،◙ فقؼال ،مـ العؾؿاء والعباد وسائر إخقار ،بعدهؿ

مخصقص بالصحابة، ويؼال يف  ( ◙)ققل  ما قالف بعض العؾؿاء إنّ  وأما، وكحق ذلؽ

لجؿفقر فؼط فؾقس كؿا قال، وٓ يقافؼ طؾقف، بؾ الصحقح الذي طؾقف ا ♫غقرهؿ 

 .«استحبابف، ودٓئؾف أكثر مـ أن تحصر
(7)

 

                                 
 .( متػؼ طؾقف2)
 .2/151( السؾسؾة الصحقحة 1)

 (.199٧، رقؿ )( صحقح إدب الؿػرد3)

 ( رواه مسؾؿ.1)

 .( صحقح الرتمذي5)

 .بل داود( صحقح أ٧)

 .لؾـقوي ( كتاب إذكار٦)



 

 

 

 جيٗس ب١ٝٓ ايطسب تأدٜبا !
الشافعقة أكف كان إذا أراد أن يمدب ابـف  ئؿةأطـ بعض  ♫حؽك اإلمام الحافظ السققصل  

تؿ وإلك أن يُ  :يؼقل ابـف «اهلل كقيت أن أضرب ابـل هذا تلديبا كؿا أمر»أخذ العصا بقده وقال: 

.! هرب مـففقف الـقة أ
(1)

 

 

 ١ٝؾكٗ أيػاش
  صالتف بؽالم غقره. تبطؾ مصّؾ 

 : إمة إذا صؾت مؽشقفة الرأس، ثؿ أطتؼفا سقدها وهل يف الصالة، والسرتة بعقدة طـفا.صقرتف

 تصح صالتف إماما وإذا صؾك ملمقما ٓ تصح!؟ شخص 

 حدهؿ.ققـ، تصح صالتف إماما هبؿ، وتبطؾ ملمقما ٕبقـ إمّ  الؼارئ: صقرتف

 

 ٚدع عٓو ايٓاع بإص٬ح عٝٛبو ػٌتغا
 طثؿان بـ طػان ومـاقب طؾل !ئ لل مساو اكتب هشام بـ طبدالؿؾؽ لألطؿش: قال 

 إلقف إطؿش: فؽتب

 الرحؿـ الرحقؿبسؿ اهلل 

 …بعد  أّما
 مـاقب أهؾ إرض ما  ولق، أهؾ إرض ما ضرتؽ ئكان لعثؿان مساو فؾق

 
كان لعؾل

فالن وسؼطاتف وزٓتف  طققبخقيصة كػسؽ فنياك أن يؽقن شغؾؽ الشاغؾ ب فعؾقؽ، كػعتؽ

كػسؽ بنصالح طققبؽ  فاشغؾ، الـاس ٕكػسفؿ ٓ لؽ وحسـات، تحاسب طؾقفا فنكؽ ٓ

خسران العبد اكشغالف  فعالمة، كتابؽ الباققة يف لوالتقبة مـ سقئاتؽ وزيادة حسـاتؽ فف

                                 
 تؽؾؿ فقف السققصل طؾك ؽتاب. وهذا ال255:ص ،شرح حديث إكؿا إطؿال لؾسققصل ( مـتفك أمال يف2)

 وجفا. 2٢2مـ الـقة حديث



 
 

.بعققب الـاس!
(1)

  

 قبك لؿـ شغؾف طقبف طـ طققب الـاس، وويؾ لؿـ كسل طقبف ص» :♫ابـ الؼقؿ  يؼقل

.«وتػرغ لعققب الـاس، فإول طالمة السعادة، والثاين طالمة الشؼاوة
(2)

 

  

١ٓٝ ؾا٥د٠  سٓبً
 مممـقـ وإك ا إن  السالم طؾقؽؿ أهؾ دار ققم) دطاء زيارة الؿؼابر سئؾ اإلمام أحؿد طـ

 ؟ وقعطؾك أي شلء آستثـاء هـا ( شاء اهلل بؽؿ ٓحؼقن

ٓ يدري أُيدفـ يف الؿقضع الذي سؾ ؿ طؾقفؿ فقف أم يف غقره.ؼالف  : آستثـاء هـا وقع طؾك البؼاع، 
(3)

 

 

 انِذبدٜد ؾرت٠ ش١َٝٓ يًش

  لؼد هؿؿت أٓ أدع والقًا أكثر مـ أربع »ققلف:  ◙ طـ طؿر بـ الخطابُيروى

ًٓ مّؾف الـاس، وإن كان جائ  «.رًا كػاهؿ مـ جقرهسـقـ، إن كان طد

 وٓ بلس بتؼققد القٓية سـة أو سـتقـ أو ثالث أو » هذا: يف ♫ يؼقل الػؼقف ابـ طثقؿقـ

ذا لؿ يؽـ أمقـا ٓ إكف أأربعة، أو غقر ذلؽ ٓ بلس بف ففذا جقد ٕكف يػقد...وإصؾ فقؿـ يقلك 

كسان ٓ إر، وكؿ مـ يجقز أن يقلك.. وجعؾ القٓية مؼقدة بسـقات هذا صقب حتك يخترب ويـظ

.«ويؽقن غقر أهؾ الهكسان يؽقن بالعؽس كظـف أإ، وكؿ مـ فقؽقن أهال كظـ أكف أهؾ
(4)

 

 

ٍٔ اعتٓص بٗرا ايعٓص !  هلل َدزُّ دٜــ
اقرأ مـ الباب الذي »عز بـ طبد السالم إذا قرأ طؾقف الطالب واكتفك يؼقل: السؾطان العؾؿاء  كان

                                 
 .1/101:( وفقات إطقان2)
 .1٦2:ص، ( صريؼ الفجرتقـ1)

 اكظر: صبؼات الحـابؾة ٓبـ أبل يعؾك، ترجؿة ابـ هاكئ.( 3)

 .15:صٓبـ تقؿقة، شرح السقاسة الشرطقة  (1)



 

 

.أبقاب السالصقـ يؼصد. «قققف طؾك إبقابيؾقف ولق سطرًا فنين ٓ أحب ال
(1)

 

 

 ٖٚرا صبسب َعسٚف

  وَيسُفؾ  لف لساكف، ُيَذلُّ  يـداوم طؾك تالوة الؼرآن فالذي»: ♫قال الحافظ ابـ حجر

.«وشؼت طؾقف هَجـره ثؼؾت طؾقف الؼراءة، فنذا، طؾقف قراءتف
(2)

 

 

 (1)أبٛ سٓٝؿ١ ٜؿشِ اشبٛازز 

  فؼالقا لف: تب يا شقخ مـ الؽػر ! ♫الؽقفة أخذوا أبا حـقػة لؿا ضفر الخقارج طؾك 

  .طـف فخؾقا، : أكا تائب إلك اهلل مـ كؾ كػرفؼال

 فؼال، فاسرتجعقه وإكؿا يعـل بف: ما أكتؿ طؾقف ! ،ولك ققؾ لفؿ: إكف تاب مـ الؽػر فؾؿا

 رأسفؿ: يا شقخ ! إكؿا تبت مـ الؽػر، وتعـل بف ما كحـ طؾقف ؟!

 .: بؾ بظـفؼال قػة: أبظـ تؼقل هذا، أم بعؾؿ ؟أبق حـ فؼال

ِ إِنذ ﴿أبق حـقػة: إن اهلل تعالك يؼقل: فؼال َّ ََ ٱىؾذ ِ ٌّ ا  ْ َنرِيّٗ ٔا ْ ٱۡجَخجُِت ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ
َ
د َيَٰٓ

 ِۖ ً ِ إِذۡ َّ فتب أكت  ؛وكؾ خطقئة )طـدك( كػر ،خطقئة مـؽ وهذه [21]الُحُجرات:﴾ َبۡفَض ٱىؾذ

.أكا تائب مـ الؽػر! ،: صدقت يا شقخفؼال ر!أوٓ مـ الؽػ
(3)

  

 

ُّ عًُٛا ُخِبَح ايساؾط١  ست٢ ازب
 أخربكا أسؾؿ بـ سفؾ، حدثـا طؾل بـ الحسقـ »أحؿد بـ سؾؿقان الـجار يف أمالقف:  قال

                                 
 .92:ص ،( مطالع البدور لؾغزلقي2)
 .9/٦9 ( فتح الباري1)

 .23/3٢9تاريخ بغداد  (3)



 
 

، فؼؾت لف: ما أحبُّ 
ٌ
أبق الشعثاء، حدثـا أبق معاوية، سؿعت أطؿش يؼقل: تزوج إلقـا جـِّل

قال: إرز، قال: فلتقـاهؿ بف، فجعؾت أرى الؾؼؿ ترفع وٓ أرى أحدا، فؼؾت  ؽؿ ؟الطعام إلق

َكا ،فقؽؿ مـ هذه إهقاء التل فقـا ؟ قال: كعؿ  .«قؾت: فؿا الرافضة فقؽؿ ؟ قال: شرُّ
(1)

 

 

 ٌٖ ٜٓتؿع املٝت بكسا٠٤ ايكسإٓ ٚإٖدا٤ ايجٛاب ي٘ ؟
 .ققل بقصقلف واكتػاطف بفو ققل بعدم وصقلف، ،ققٓن ٕهؾ العؾؿيف الؿسللة 

 أدلة الؼائؾقـ بقصقلف ما يؾل ومـ: 

أوصك العالء بـ الؾجالج بؼراءة فاتحة البؼرة وخقاتقؿفا طـد قربه إذا ُدفِـ؛ وقال: سؿعُت  ●

.ابـ طؿر يقِصل بذلؽ
(2)

 

 .حديث العسقب الرصب ●

ك الؼرب بحديث وقد استدل بعض طؾؿائـا طؾك قراءة الؼرآن طؾ»: ♫ اإلمام الؼرصبل قال

ف الـبل  باثـقـ... قالقا: وُيستػاد مـ هذا غرس إشجار وقراءة  ملسو هيلع هللا ىلصالعسقب الرصب الذي شؼ 

َػ طـفؿ بإشجار فؽقػ بؼراءة الرجؾ الؿممـ الؼرآن ... قال: «الؼرآن طؾك الؼبقر، وإذا ُخػِّ

.«هولفذا استحب العؾؿاء زيارة الؼبقر؛ ٕن الؼراءَة ُتْحَػُة الؿقت مِـ زائر»
(3)

 

واستحب العؾؿاء قراءة الؼرآن طـد الؼرب لفذا الحديث؛ ٕكف » :♫ اإلمام الـقوي وقال

.«إذا كان ُيرجك التخػقُػ بتسبقح الجريد فتالوة الؼرآن أولك، واهلل أطؾؿ
(4)

 

  .طـ السؾػ آثار كثقرة تدّل طؾك ذلؽ ووردت ●

 ،وقؾ هق اهلل أحد ،لؽتابدخؾتؿ الؿؼابر فاقرؤوا بػاتحة ا إذا» :♫ اإلمام أحؿد قال

.«فنكف يصؾ إلقفؿ ؛واجعؾقا ثقاب ذلؽ ٕهؾ الؿؼابر
(5)

 

                                 
ي: هذا إسـاد صحقح. قال( 2)  .3٧ص: ،لؼط الؿرجان يف أحؽام الجان لؾسققصلاكظر:  الحافظ الِؿزِّ

 إلمام الـقوي.إحؽام ل خالصة، اكظر: الـقوي: إسـاده حسـ قال( 1)
 .1٦9-2/1٦5 ( التذكرة3)
 .3/101 ( شرح مسؾؿ1)

 .2/1٧1( صبؼات الحـابؾة ٓبـ أبل يعؾك5)



 

 

طؿال البدكقة» :♫ اـب تقؿقة قال ازطقا يف وصقل ٕا كالصقم والصالة وقراءة الؼرآن،  وـت

ك الؿقت»وقال: «، والصقاب أن الجؿقع يصؾ إلقف ـ قـرأ الـؼـرآن محـتسـبا وأهـداه إـل .«كػـعـف ذلؽ م
(1)

 

ما ذكركاه، وأكف إجؿاع الؿسؾؿقـ؛ فنهنؿ يف كؾ طصر  ولـا»: ♫اإلمام بـ قدامة  قال

ومصر يجتؿعقن ويؼرأون الؼرآن ويفدون ثقابف إلك مقتاهؿ مـ غقر كؽقر، وٕن الحديث 

ُب ببؽاء أهؾف طؾقف): ملسو هيلع هللا ىلصصح طـ الـبل  ، واهلل أكرم مـ أن يقصؾ طؼقبة (إن الؿقت ُيَعذ 

.«لؿثقبةالؿعصقة إلقف ويحجب طـف ا
(2)

 

 

ٓٔ  ! ضٝبٜٛ٘ نإ َٔ ازب

 سفرت لقؾة أدرس فـؿت، فرأيت جؿاطة مـ الجـ  قال ابـ كقسان: أبق طؿر الزاهد: قال

أفقؽؿ طؾؿاء؟ قالقا:  يتذاكرون الػؼف والحديث والحساب والـحق والشعر، قال: فؼؾت لفؿ:

ـْ َهّؿل يف الـحق - فؼؾت كعؿ.
 ؟إلك مـ تؿقؾقن مـ الـحقيقـ :-مِ

 قالقا: إلك سقبقيف.

 فؼال لل أبق مقسك: -وكان يغبطف لحسٍد كان بقـفؿا  -فحدثت هبا أبا مقسك  قال أبق طؿر:

.إكؿا مالقا إلقف؛ ٕن سقبقيف مـ الجـ!
(3)

 

                                 
 .3٧٧، 11/325( مجؿقع الػتاوى 2)
ل الحـبؾل اإلمـام ومؿـ صـّػ يف هذه الؿسللة. 1/11٦( الؿغـل 1) الؼراءة »هـ يف جزء 322ت ،أبـق بؽر الخال 

هدية »هـ يف كتابف 1٢9ت ،، ومثُؾف اإلمام طؾل بـ أحؿد بـ يقسػ الفؽاري«الجامع»مـ كتاب « طؾك الؼبقر

، والحافظ سقػ الديـ طبد الغـل بـ «إحقاء لألمقات، وما يصؾ إلقفؿ مـ الـػع والثقاب طؾك مؿر إوقات

س الؼرصبل ، واإلمام أبق العبا«إهداء الُؼَرب إلك ساكـل التَُّرب»هـ يف كتابف ٧39محؿد بـ الؼاسؿ الحـبؾل ت

، والحافظ شؿس الديـ محؿد بـ «التذكرة يف أحقال الؿقتك وأمقر أخرة»هـ يف كتابف ٧٦2ت ،الؿالؽل

الؽالم طؾك وصقل الؼراءة »هـ يف جزٍء سؿاه ٧٦٧ت ،إبراهقؿ بـ طبد القاحد بـ سرور الؿؼدسل الحـبؾل

غـل السروجل قاضل قضاة الحـػقة ، واإلمام شفاب الديـ أبق العباس أحؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد ال«لؾؿقت

، واإلمام محؿد بـ طؾل بـ «كػحات الـسؿات، يف وصقل إهداء الثقاب لألمقات»هـ يف كتابف ٦02ت بؿصر،

الؼقل باإلحسان العؿقؿ، يف اكتػاع الؿقت بالؼرآن »هـ يف رسالتف ٢23ت ،العسؼالين لؼطانمحؿد بـ طؿر ا

ة الَعْقـ، بالؿسرة الحاصؾة بالثقاب لؾؿقت »ـ يف كتابف ه901ت ،، والحافظ السخاوي الشافعل«العظقؿ ُقر 

، والحافظ «والؼبقرشرح الصدور بشرح حال الؿقتك »هـ يف 922ت ،، والحافظ السققصل الشافعل«وإبقيـ

يؼ الغؿاري دِّ  .«تقضقح البقان لقصقل ثقاب الؼرآن»هـ يف كتابف 2123ت ،السقد طبد اهلل بـ الصِّ
 .5٧ص: ،( كزهة إلباء3)



 
 

 

 يف صؿا٤ اي١ٝٓ ١قص١ زا٥ع
فؼالت لف امرأتف يقمًا: ما رأيت  ،صؾحة بـ طبد الرحؿـ بـ طقف أجقد قريش يف زماكف كان

قال: ولؿ ذلؽ؟ قالت: أراهْؿ إذا اغتـقت لِزُمقك، وإِذا افتؼرت  ،مـ إخقاكؽ ًا أشّد لْمماققم

 كقكـاويرت ،إكرامفؿ طؾك ُقدرتـا حال يف يلتقكـا! قِفؿفؼال لفا: هذا واهلل مـ كرِم أخال ،تركقك

 يف حال طجزكا طـ الؼقام بِحؼفؿ. 

رمف هذا التلويؾ حتك جعؾ بؽ تلّول كقػ اكظر: فؼال الؿاوردي مامطؾك هذه الِؼصة اإل طّؾؼ

 يف راحة الصدر مةن سالأوهذا واهلل يدل طؾك  ،قبقح فِعؾفؿ حسـا، وضاهر غدِرهؿ وفاء

ا ِِف ﴿:تعالك قال. الجـة دخقل أسباب مـ وهل خرةأ يف وغـقؿة الدكقا ٌَ َِا  َوَُزَۡخ
رٖ  َٰ ُُسُ ًا لََعَ َُٰ َۡ ِغّوٍ إِۡخَن ِ ٌّ َخَقَٰتِ  ُصُدورًِِْ   .[1٦]الِحجر: ﴾ينَِي ٌُّ

(1)
 

 

 بني إبًٝظ ٚابٔ ازبٛشٟ
  دطقت يقمًا فؼؾت: الؾفّؿ بّؾغـل آمالل مـ »: ♫قال اإلمام الرّباينّ ابـ الجقزّي

فعارضـل وسقاس مـ إبؾقس فؼال:  ،«وأصؾ طؿري ٕبؾغ ما أحّب مـ ذلؽ ،العؾؿ والعؿؾ

 ثّؿ ماذا ؟ ألقس الؿقت ؟ فؿا الذي يـػع صقل الحقاة ؟

ألقس يف كّؾ يقم يزيد  ،لف: يا أبؾف: لق ففؿت ما تحت سمالل طؾؿت أّكف لقس بعبث فؼؾت

فتؽثر ثؿار غرسل فلشؽر يقم حصادي ؟ أفقسّرين أّكـل مّت مـذ طشريـ  ،طؾؿل ومعرفتل

 .سـة ؟ ٓ واهلل ّٕكل ما كـت أطرف اهلل تعالك طشر معرفتل بف الققم

وارتؼقت طـ حضقض التؼؾقد إلك يػاع  ،ـقت أدّلة القحداكقةذلؽ ثؿرة الحقاة التل فقفا اجت كّؾ 

وتجقهرت هبا كػسل، ثّؿ زاد غرسل ٔخريت،  ،البصقرة، واّصؾعت طؾك طؾقم زاد هبا قدري

ٍّٗ ﴿ قال اهلل لسقد الؿرسؾقـ: . وقد.وققيت تجاريت ـِيۡ  .[221]صف: ﴾ا َوكُو رذّبِ زِۡدِِن 

 طـ ا ◙ويف صحقح مسؾؿ مـ حديث أبل هريرة 
ّ
ـَ ) أّكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص لـبل ٓ َيزيُد الؿمم

ّٓ َخقراً   (ُطؿُره إ

                                 
 .232أدب الدكقا والديـ، ص:( 2)



 

 

إّن مـ السعادة أن يطقل طؿر ): ملسو هيلع هللا ىلص قال رسقل اهلل ¶حديث جابر بـ طبد اهلل  ويف

وكّؾؿا حصؾ  ،فنّن العؾؿ كثقر ،فقا لقتـل قدرت طؾك طؿر كقح ،(اإلكابة ويرزقف اهلل  ،العبد

.مـف حاصؾ رفع وكػع
(1)

 

  

 د٠ــــا٥ــؾ
 .ذكر سػقان يف كتب الػؼف فالؿراد بف سػقان الثقري إذا

.ذكر سػقان يف كتب التػسقر فالؿراد بف سػقان بـ طققـة وإذا
(2)

 

 

 نتب ابٔ زغد
الؽتاين، طـ الؽاتب الؽبقر محؿد لطػل  الحل طبد محؿدكؼؾ الؽتبل الؽبقر العالمة الحافظ 

صؾـا مـ كتب أبل القلقد ابـ رشد الحػقد جؿعة مـ كتابف تاريخ فالسػة اإلسالم: أن الذي و

وأما كتبف  ،كاكت قد سؾؿت وكجت لـسخفا الؿغربقة، الػقؾسقف هق كزر قؾقؾ مـ كتبف

باين الجفقل الؿحرتق سغركاصة؛ يقم أحرق الؽارديـال اإل يؼوأصقلفا فؼد ذهبت يف حر

 ثؿاكقـ ألػ كتاب طربل وإسالمل. -طؾقف مـ اهلل مايستحؼ -زيؿـقز 

 

 سبًـ ع٢ً عدّ إعاز٠ ايهتبا
  لف ابـ أبل  فؼالابـ أبل حػص أكف أتاه ابـ إشج يف كتاب يستعقره مـف ُيحؽك طـ

 فقف يؿقـ أٓ أطقره
ّ
 .حػص: طؾل

 .لف: تؽّػر طـ يؿقـؽ فؼال

 .تؽّػر لف: هل مـ إيؿان التل ٓ فؼال

 لف: وما القؿقـ؟ فؼال

 .: الؿشل إلك الؽعبةقال

                                 
 .2٦5، ص: ( صقد الخاصر2)

 ه.2110العؾؿ مفؿات بركامج ( فقائد1)



 
 

وقد قال الـبل  ،تذهب يف الؿشل إلك كػارة القؿقـ ▲ : فنن طائشةلف ابـ إشج قال

 .)خذوا ثؾث ديـؽؿ طـ طائشة( ملسو هيلع هللا ىلص

 فؼقلفا يف الؿشل مـ الثؾثقـ الذيـ لؿ كممر بلخذهؿا طـفا. :لف ابـ أبل حػص فؼال

  قال: وكزل الؼقروان وكان سؿع مـ ابـ  ترجؿة مقسك ابـ مـقر مـ أهؾ إكدلسويف

ة فلطارهؿا لسحـقن فؿطؾف هبؿا فلتاه مرة فحؾػ طؾقف بالطالق ٓيربح إٓ وهب كتابل البقع

هبؿا فلخرجفؿا إلقف سحـقن فدفعفؿا إلقف. 
(1)

 

 

 فؾكد اضتَٗد َأيَّـََٔ 

 ـ خالد:اق ـ طؼؾف ما َلؿ َيُؼؾ شعًرا، أو ُيصـِّػ كتابًا» ل يحقك ب ُجؾ يف ُفسحة مِ .«ٓ يزال الر 
(2)

 

  :ـ صـ  »وقال آخر ـ فؼد استُعطػ، وإن أساء فؼد استُؼذفَم .«ػ كتابًا فؼد استفدف؛ فنن أحس
(3)

 

  :يزال الؿرء مستقًرا ويف مـدوحٍة، ما َلؿ يصـع ِشعًرا أو يملِّػ كتاًبا؛ ٕن  »وقال آخر ٓ

.«شعره َترُجؿاُن ِطؾؿف، وتللقَػف طـقاُن َطؼؾف
(4)

 

 و : .«طؼَؾف طؾك صبٍؼ يعِرُضف طؾك الـاس َمـ صـ ػ فؼد جَعؾ»قال الخطقب البغداديُّ
(5)

 

  قال الؼاضل طبد الرحقؿ البقساين يف رسالة بعث هبا إلك العؿاد إصػفاين يعتذر فقفا طـ

رأيت أكف ٓ يؽتب إكسان كتابًا يف يقمف إٓ قال يف غده لق  إين» كالم استدركف إخقر طؾقف:

، ولق قدم هذا لؽان أفضؾ، ولق ترك هذا لؽان ُغقِّر هذا لؽان أحسـ، ولق زيد هذا لؽان يستحسـ

.«أجؿؾ، وهذا لعؿري مـ أطظؿ العرب، وهق دلقؾ طؾك استقالء الـؼص طؾك جؿؾة البشر
(6)

 

                                 
 .تاريخ الؿؽتبات اإلسالمقة اكظر، ( كؼؾف العالمة طبدالحل الؽتاين2)

 .2/22( معجؿ إدباء لقاققت 1)

 .2/2٢3( زهر أداب لؾحصري3)

 .2/2٢2رشقؼ( العؿدة يف صـاطة الشعر وكؼده ٓبـ 1)
 .2٢/1٢2( سقر أطالم الـبالء 5)

 .2/2٦، كشػ الظـقن طـ أسامل الؽتب والػـقن 2/5٧معجؿ إدباء  مؼدمة( ٧)



 

 

 

 يٝظ يإلْطإ عرز يف تسنٗا ٠عباد
 :ذِۡنرّٗ ﴿ يف ققلف تعالك َ ٔاْ ٱۡذُنُرواْ ٱَّللذ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلذ َٓ حُّ

َ
د  .[12]إحزاب:﴾اا َنرِيّٗ َيَٰٓ

ا معؾقما قال: ¶ابـ طباس  طـ طذر  ثؿ، لؿ يػرض طؾك طباده فريضة إٓ جعؾ لفا حدًّ

ا يـتفل إلقف، أهؾفا يف حال طذر غقر الذكر ولؿ يعذر أحدا يف تركف  ،فنن اهلل لؿ يجعؾ لف حدًّ

 إٓ مغؾقبا طؾك طؼؾف.

ٍّٗ ﴿تعالك:  قالو َ كَِيَٰ ْ ٱَّللذ ٔدّٗ فَٱذُۡنُروا َٰ ا وَُرُف ِ ا ولَََعَ ۚۡ ُجُِٔب ًۡ ساء:﴾ُس يف الرب  ،بالؾقؾ والـفار [203]اـل

  والبحر، ويف السػر والحضر، والغـك والػؼر، والسؼؿ والصحة، والسر والعالكقة، وطؾك كؾ حال.

ٔهُ ﴿ :تعالك وقال ِصيًّل  ةُۡسَرةّٗ وََشّتُِد
َ
 .[11]إحزاب:﴾َوأ

 .[31-33]صف:﴾َوَُۡذُنَرَك َنرًِيا ٣ا ََكۡ نَُصّتَِدَم َنرِيّٗ ﴿  تعالك:وقال 

 ـ اهلل كثقرا حتك يذكر اهلل قائؿا وقاطدا ومضجعا» مجاهد: قال ـ الذاكري .«ٓ يؽقن العبد م
(1)

 

   الّؾسان ٓ يسؽت البّتة: فنّما لساٌن ذاكٌر، وإما لسان ٍٓغ،  فننّ » :♫قال ابـ الؼقؿ

.«ؾوٓبد مـ أحدهؿا، ففل الـّػُس إن لؿ َتْشَغْؾفا بالحؼ َشَغَؾْتَؽ بالباص
(2)

 

 

 اإلميإسصٕٛ 
 مثؾ اإليؿان كؿثؾ بؾدة لفا خؿسة حصقن: القؼقـ، ثؿ » :♫ قال الحجاوي

فؿا دام يحػظ أداب ويتعاهدها، ، اإلخالص، ثؿ أداء الػرائض، ثؿ الســ، ثؿ حػظ أداب

الػرائض، ثؿ يف  فالشقطان ٓ يطؿع فقف، فنذا ترك أداب صؿع الشقطان يف الســ، ثؿ يف

.«خالص، ثؿ يف القؼقـاإل
(3)

 

    إوراد الشرطقة حصـ مـقع، أشد مـ سد يلجقج وملجقج، »: ♫طثقؿقـ  ابـقال

، ومـ طرف قد يغػؾ كثقرا، كثقر مـ الـاس ٓ يعرف طـ هذه إوراد شقئا لؽـ مع إسػ

                                 
 اكظر: تػسقر ابـ كثقر، سقرة صف.( 2)

 .2٧٧: ص، ( القابؾ الصقب1)

 .2/3٦ لؾسػاريـل داب( غذاء آلباب شرح مـظقمة ا3ٔ)



 
 

ت أن الـاس استعؿؾقا إوراد طؾك ما جاء ولق، هذا كؼص وكؾ، ومـ قرأها فؼؾبف غقر حاضر

.«بف الشريعة لسؾؿقا مـ شرور كثقرة
(1)

 

 

ُ٘تابعٞ   ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب  ٜػب
   امل، مـ »: ♫قال ابـ الجقزي كان مـ التابعقـ رجؾ ُيؼال لف كابس بـ ربقعة الس 

فؼب ؾ بقـ طقـقف، وأقطعف  ◙ إلقف معاوية فبعث ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  بـل سامة بـ لمي، كان يشبفُ 

.«بؽكإذا َرآه  ◙ وكان أكس بـ مالؽ، قطقعة
(2)

 

 

ٝٓد ايدزع ع٢ً قؿاٙ !  ٜك
 مجؾسًا كثر ازدحام الـّاس فقف فلحسست يف قػاي بحّؽٍة  حضرت طبقد بـ شريؽ:  قال

ا وحركٍة ! مالؽ؟! فؼال: اجؾس! فنّكل قد  :فؼؾتأردت آكصراف إذا برجٍؾ ُيجؾسـل !  فؾؿ 

.كتبُت الؿجؾس يف قػاك ! فاكتظرين حتك أقابؾ بف !
(3)

 

 

 ا ا٫عتهاف تسحبٛٙاْٛٚ
 إين ٕمؽث يف الؿسجد » أكف قال: ◙ابـ شقبة يف مصـػف طـ يعؾك بـ أمقة  روى

.«الساطة، وما أمؽث إٓ ٕطتؽػ
(4)

 

 دبٕا اهذو ،فطتؽآا ييـق أن لؿسجدا خقلفد أول يـبغل»: ♫ الـقوي قال 

.«طـف ػؾيغ مؿا فنكف ؛مالعقاو رلصغاا يعرَّففو هكرذ عيشاو بف يعتـك أن يـبغل
(5)

 

 اإذ لشاشلا حؿدأ بـ محؿد بؽر بقأ مإلسالا فخر شقخـا نكاو: ♫ ابـ العربل وقال 
                                 

 .351:ص ،طثقؿقـ بـٓ ( تػسقر جزء طؿ2)

 .13-2/11الؿشؽؾ  كشػ( 1)
 .أدب اإلمالء وآستؿالءاكظر: ( 3)
 .1/1٧5الؿصـّػ  (1)
 .٦٢:ص، التبقان( 5)



 

 

(1).«هتربحق فٓطتؽاا اوكقا»: ليؼق ساطة إلقامة امسجدً معف خؾـاد
 

 

َٝإ دا٥ُا أذنٝا٤  ايُعُ

 ِدي: قؾًّ أن وجد أطؿك بؾقد الديـ اإلمام صالح قال  وٓ يرى أطؿك إٓ وهق ذك ،الَصػ 
ٌّ
 ،ل

 ،وأبق العالء الؿعري ،والشاصبل الؿؼرئ ،.. وأبق العقـاء.مـفؿ الرتمذي الؽبقر الحافظ

 وغقرهؿ. «الروض إكػ»والسفقؾل صاحب 

 ،با بؿا يراهوٓ يعقد ُمتشعّ  ،أن  ذهـ إطؿك وفؽره يجتؿع طؾقف :الذي أراه يف ذلؽ والسبب

رأغ وكحـ كرى اإلكسان إذا أراد أن يتذكر شقئا كسقف فقؼع طؾك ما شرد مـ  ،ؿض طقـقف وَفؽ 

.أورده الؿقداين يف أمثالف ،«أحػظ مـ الُعؿَقان» :ويف الؿثؾ .حافظتف
(2)

 

 

 سذص َٛضع َٔ املطذد
  ويجقز أن يبعث مـ يلخذ لف مقضعا، فنذا جاء يـحل الؿبعقث» :♫ اإلمام الـقويقال، 

 ولف أن يـحقف ويجؾس مؽاكف. قف،وإن فرش لرجؾ ثقب، فجاء آخر، لؿ يجز أن يجؾس طؾ

.«وٓ يرفعف، لئال يدخؾ يف ضؿاكف :قال يف )البقان(
(3)

 

  ّمػاسد ذلؽ: وأما َمـ يتؼدم إلك الؿسجد ويف كقتف اكتظار  قال الشقخ السعدي بعد أن طد

وهق  الصالة، ثؿ يعرض لف طارض، مثؾ حاجتف إلك وضقء أو كحقه، ثؿ يعقد، فال حرج طؾقف،

َمـ كان يف الؿسجد، ووضع طصاه وكحقه لقصؾل أو يؼرأ  وكذلؽ،  يؾحؼف ذمأحؼ بؿؽاكف، وٓ

يمذيفؿ. يف محؾ آخر يف الؿسجد، فال حرج طؾقف، بشرط أْن ٓ يتخطك رقاب الـاس، وٓ
(4)

 

                                 
  .2/235 ( أحؽام الؼرآن2)
دياكظر:  (1)  .كؽت الفؿقان يف كؽت العؿقان لؾصػ 

 .1/1٧ ( الروضة3)

 .2٢٧:ص ،( فتاويف1)



 
 

 

 يًعبد ؟ اإلخ٬صَت٢ ٜتشكل 
  يجتؿع اإلخالص يف الؼؾب ومحب تف الؿدَح والثـاء والطؿع » :♫ ؿابـ الؼقّ قال ٓ

ثتؽ كػسؽ بطؾب  ٓ  كؿا يجتؿع الؿاء والـار، والضبُّ والحقت، فنذا حد  فقؿا طـد الـاس إ

قـ القلس، وَأْقبِْؾ طؾك الؿ ًٓ فاذبحف بسؽِّ والثـاء فازهد  دحاإلخالص فَلْقبِْؾ طؾك الطؿع أو 

اق الدكقا يف أخرة، فنذا استؼام لؽ ذبُح الطؿع، والزهد يف الثـ اء والؿدح فقفؿا ُزْهَد ُطش 

.«َسُفَؾ طؾقؽ اإلخالص
(1)

 

 

 املدًٛقات َٔ عذا٥ب
 ومـ ذلؽ: بعض الـباتات طـدها شعقر وإحساس واستجابة

ـقن ● وقد اشتفر طـد العرب أن الؽؿقن إذا ططش فذهبت إلقف  ،وهق كبات معروف :الـؽـؿُّ

 . .طافقتف  . فنكف يزدهر ويـؿق وتعقد إلقف.أو غدا يـزل الؿطر  ،وكاديتف: غدا سـرويؽ

 ويف ذلؽ تؼقل العرب:

 لنػػػي لػػػػُمون محمسريمطػػػ لٌمجتىنػػػيًػػػ 
 

 

ػػػي الممسػػػقيي أغنىمجتػػػي الموايمطٌػػػحجسي    ف فى
 

بـ  - .. قال اإلمام حرب الؽرماين: قؾُت إلسحاق. خّقف لتحؿؾبعض إشجار الؿثؿرة تُ  ●

 ،ؿ يحِؿؾفربؿا ل ،الرجؾ يؽقن لف الثؿرة مـ شجر الؽؿثرى أو التػاح أو غقر ذلؽ :-راهقيف 

فف لقحؿؾ  تؼقل يف ذلؽ ؟ مافقحؿؾ تؾؽ السـة!  ،فقضع الؿـشار يف أصؾف يزطؿ أكف يخقِّ

ب فال بلس  .قال: إن كان شقئا قد ُجرِّ
(2)

 

  ... لف يف خؾؼف طجائب.فسبحان اهلل أحسـ الخالؼقـ 

 

 غاعس أس٬ّ
  بعث شاطر إلك أحد الخؾػاء رقعة كتب فقفا:

                                 
 .29٦ -295 ، ص:( الػقائد2)

 .1/911 حرب الؽرماينمسائؾ ( 1)



 

 

 فحمسممسػػػرأًػػػ يف النػػػوـ أي رالػػػ 
 

 

 كلػػػػػي يمطٌػػػػػحجس كيف جمتٌػػػػػي  نػػػػػنٌحمس
 

ٌٌػػػ  لػػػى  ار األمٌػػػحمس حمتػػػحجس  فقلػػػ ه
 

 

 مػػػػ يػػػػحجس رأًػػػػ كل حمجػػػػنـ فممسػػػػٌحمس
 

ويف جقبل  ،ولل طبقد ،رأيت يف الـقم أين راكب فرسا بعث شاطر إلك أحد الخؾػاء رقعة كتب فقفا: 

قرأها الخؾقػة  فؾؿا، فؼؾت يف كػسل: هقّا إلك دار إمقر تجد ما قد رأيت ولألحالم تػسقرا ،دكاكقر

ۡخَلَٰمٖ   ﴿ كتب طؾقفا:
َ
ۡطَغَُٰد أ

َ
ًِ ةَِعَٰيٍِنَِي  أ َٰ ۡخَل

َ
وِيِو ٱۡۡل

ۡ
َُ ةِخَأ ا ََنۡ ٌَ .[11]يقسػ:﴾ َو

(1)
 

 

 ؾك٘ ايٛاقع

  وٓ الحاكؿ مـ الػتقى والحؽؿ بالحؼ إٓ  ،..وٓ يتؿؽـ الؿػتل» :♫ابـ الؼقؿ قال

 :بـقطقـ مـ الػفؿ

 ،وإمارات ،بالؼرائـ ،واستـباط طؾؿ حؼقؼة ما وقع ،فقف فْفؿ القاقع والػؼف أحمجحجسهم:

 .حتك يحقط بف طؾؿًا ،والعالمات

أو طؾك  ،وهق ففؿ حؽؿ اهلل الذي حؽؿ بف يف كتابف ،ففؿ القاجب يف القاقع المحتي: كالنوع

.«ثؿ يطبؼ أحدهؿا طؾك أخر ،لسان رسقلف يف هذا القاقع
(2)

 

 

 ٚدٓٛدَٙؿٓسسات إبًٝظ 
 اجتؿع إبؾقس وجـقده لؿ يػرحقا بشلء كػرحفؿ بثالثة َأشقاَء: إِذا» ض الَسَؾػ:قال بع 

 .مممـ قتؾ مممـًا ●

 .ورجؾ يؿقت طؾك الؽػر ●

. «وقؾب فقف خقف الػؼر ●
(3)

 

                                 
 .9٢صرائػ طربقة، ص: ( 2)

 .٢٦/ 2 ( إطالم الؿققعقـ1)

 .2/33 ( صريؼ الفجرتقـ ٓبـ الؼقؿ3)



 
 

 

 ؾا٥د٠ أصٛي١ٝ 
  واطؾؿ أن » :(كشػ إسرار)( يف ه٦30)ت ♫طبدالعزيز البخاري اإلمام قال

قتة والخؿر والخـزير وكحقها يف حالة آضطرار أهنا تصقر العؾؿاء اختؾػقا يف حؽؿ الؿ

 مباحة أو تبؼك طؾك الحرمة ويرتػع اإلثؿ؟

، فذهب بعضفؿ إلك أهنا ٓ تحؾ، ولؽـ يرخص الػعؾ يف حالة آضطرار؛ إبؼاًء لؾؿفجة

 وهق رواية طـ أبل يقسػ، وأحد ققلل الشافعل.

 ترتػع يف هذه الحالة. وذهب أكثر أصحابـا )مـ الحـػقة( إلك أن الحرمة

ٓ يؽقن آثًؿا ختالف تظفر فقؿا إذا صرب حتك مات  ول، ويؽقن آثًؿا طـدكا وفائدة ٓا  .«طـد الػريؼ ٕا

 

 ↓ايٟٓٛٚ ٚابٔ سذس 

  هذان الرجالن بالذات ما أطؾؿ الققم أن أحدا قدم » :♫طثقؿقـ  ابـقال طـفؿا الشقخ

.«ماهمثؾؿا قد ملسو هيلع هللا ىلص لإلسالم يف باب أحاديث الرسقل
(1)

 

 

 اإلَاّ ابٔ ايكِٝ َٔ زٚا٥ع
  أصبح العبد وأمسك ولقس هؿف إٓ اهلل وحده؛ تحؿؾ اهلل سبحاكف حقائجف  إذا» :♫قال

 .«وجقارحف لطاطتف ،ولساكف لذكره، كؾفا، وحؿؾ طـف كؾ ما أهؿف، وفرغ قؾبف لؿحبتف
(2)

 

 لؾعبد بقـ يدي ربف : »♫ وقال ومققٌػ بقـ  لصالة،مققٌػ بقـ يديف يف ا ن:مققػا

ومـ استفان هبذا  ن طؾقف الؿققػ أخر،فؿـ قام بحؼ الؿققػ إول هقّ  يديف يقم الؼقامة؛

.«د طؾقف ذلؽ الؿققػالؿققػ ولؿ يقفف حؼف شدّ 
(3)

 

                                 
 (.13رقؿ ) ،الؾؼاء، ( لؼاءات الباب الؿػتقح2)
 .٢1:ص ،الػقائد( 1)
 . 11٧:ص ،الػقائد (3)



 

 

 

 (2) ابٔ ت١َُٝٝٛاقـ َٓط١ٝ َٔ سٝا٠ 
 وجئت يقما مبشرا لف بؿقت أكرب أطدائف، وأشدهؿ » :↓ابـ الؼقؿ  تؾؿقذه قال

ثؿ قام مـ فقره إلك بقت أهؾف فعزاهؿ، وقال: ، فـفرين وتـؽر لل واسرتجع ،طداوة وأذى لف

وكحق هذا  ،إين لؽؿ مؽاكف، وٓ يؽقن لؽؿ أمر تحتاجقن فقف إلك مساطدة إٓ وساطدتؽؿ فقف

.«وطظؿقا هذه الحال مـف، فسروا بف ودطقا لف ،مـ الؽالم
(1)

 

  بعض الؼضاة بسبب ما تؽؾؿقا  ؾيػتل يف قت أن ♫صؾب الؿؾؽ الـاصر مـ ابـ تقؿقة

أخذ يف تعظقؿ همٓء الؼضاة والعؾؿاء، وبقان  ♫فقف، وحثف طؾك ذلؽ، إٓ أن ابـ تقؿقة 

كؽر أن يـال أحدًا مـفؿ بسقء، وقال لف: إذا قتؾت همٓء ٓ تجد بعدهؿ مثؾفؿ، أمؽاكتفؿ، و

ومـ آذاين ففق يف حؾ  وأكا ٓ أكتصر لـػسل.
(2)

  

 

 ايػٝطإ يف ضت١  غٓس
بـ آدم حتك يـال ايـحصر شر الشقطان يف ستة أكجاس ٓ يزال ب :♫قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

 مـف أو أكثر 

ـ ابـ آدم برالؽػر والشرك ومعاداة اهلل ورسق شر الشر إول: ❶  .د ديـفلف؛ فنذا ضػر بذلؽ م

 .وهل أحب إلقف مـ الػسقق والؿعاصل ؛البدطة وهل الشر الثاين: ❷

ـة  فننْ  الشر الثالث: ❸ طجز الشقطان مـ العبد، وكان العبد مؿـ سبؼت لف مـ اهلل مقهبة السُّ

 .ومعاداة أهؾ البدع والضالل كؼؾف إلك الؿرتبة الثالثة مـ الشر وهل الؽبائر طؾك اختالف أكقاطفا

 .الصغائر التل إذا اجتؿعت فربؿا أهؾؽت صاحبفا وهل الشر الرابع: ❹

 .بالؿباحات التل ٓ ثقاب فقفا وٓ طؼاب إشغالف الشر الخامس: ❺

.يشغؾف بالعؿؾ الؿػضقل طؿا هق أفضؾ مـف لقزيح طـف الػضقؾة بلن الشر السادس: ➏
(3)

 

                                 
 .1/315 ( الؿدارج2)

 .1٢1العؼقد الدرية ٓبـ طبد الفادي،ص: (1)
 .1/٦99( الػقائد 3)



 
 

 

 ابٔ سصّاإلَاّ ع تطسُّ
 .! «مجفقل» التل كؼؾت طـف: أّكف قال طـ اإلمام الرتمذي: ♫مـ أوهامف 

فنن جفالتف ٓ تضع مـ قدره طـد أهؾ » مذي:لرتابـ كثقر معؾؼًا طؾك ققل ابـ حزم يف ا قال

.«العؾؿ، بؾ وضعت مـزلة ابـ حزم طـد الحػاظ
(1)

  

فابـ حزم معروٌف طـف التسرع يف  ،ويظفر أن هذا مـ تسرع ابـ حزم»ابـ حجر: طـف قال و

 .«إصالق إحؽام

ؼقل يف التعديؾ إٓ أكف لثؼتف بحافظتف كان َيفُجُؿ طؾك ال ،كان واسع الحػظ جداً »طـف:  قالو

.«والتجريح وتبققـ أسؿاء الرواة، فقؼع لف مـ ذلؽ أوهام شـقعة
(2)

 

 

ََٔ تأٓخس أنجس مماهلل ؿتـح قد ٜ  تكٓدّ ٔع٢ً 
خالًفا يف مسللٍة فؼفقٍة تعارضت فقفا ضقاهر إدلة، وختؿ  ♫لّؿا طرض ابـ أبل جؿرة 

ًٓ ضاهر . قال: صريحٍة تخالػ مذهبف، ورّجح مؼتضاها، ملسو هيلع هللا ىلصبروايٍة طـ الـبل  .. وما ذكركـا أو

لفؿ الػضؾ طؾقـا، وٓ  ╚الحديـث، ومعارضتف بالثاين، إٓ تلّدبــًا مع مـ تؼّدم؛ ٕكّفؿ 

 يـبغل ٕحٍد أن يجحد فضؾفؿ طؾقـا، فنّن ذلؽ غباوٌة وجفالـة.

ذلؽ  كاَن بعُض الؿقاِضـع ُفتـح فقفـا طؾك َمـ تلّخر أكثر مؿا ُفتح طؾك مـ تؼّدم، فؾقس وإن

ـّ مـ الؿقلك الؽريؿ؛ لُقبؼل لؿـؽسر  مؿا ُيخّؾ بجاللة مـصبفؿ، وإكؿا ذلؽ مـ صريؼ الؿ

فؾعّؾ بعض مـ يبؾغف أن يؽقن أوطك ): ملسو هيلع هللا ىلصالؼؾب بالتلخقر شقًئا يجرُب بف كْسره؛ ولذلؽ قال 

 لؾؿتؼّدم.  ، فجعؾ لمِخر البعض، وإكثر(لف مـ بعض مـ سؿعف

 ئــُب الؽتــاب والحديث، وفقائُدهؿا ٓ تـؼطع إلك يقم الؼقامة. ُأخـرى: أن تبؼـك طجا ولحؽؿـةٍ 

ُأخـرى: أن تبؼـك الـػـقس تتشـّقف إلك استؿطار الػضؾ مـ الػّتاح العؾقؿ؛ لؼقلف  ولػائـدةٍ 

ۗ ﴿: هلالج لج ُ ًُ ٱَّللذ ُس ٍُ ِ ِۖ َوُيَفّي َ ٔاْ ٱَّللذ ُل  .[1٢2]البؼرة: ﴾َوٱتذ
(3)

 

                                 
 .22/٦٦( البداية والـفاية 2)
 .1/29٢لسان الؿقزان  (1)
 .503-2/501الـػقس  هبجة( 3)



 

 

 

 أدب ايسد ع٢ً املػاٜذ
  وكعؾف  أستاذي، ♫والشقخ »: ثؿ قال يف مسللة السققصل شقخف الؽافقجل اإلمامخالػ

.«تاج رأسل، ولؽـ هذا هق الحؼ الذي ٓ بد  مـف
(1)

 

 وكحـ وإن كـا كؼطة مـ بحره فنكا » الغزالل يف مسللة غؾط فقفا فؼال: شقخف ابـ العربل طؾك رد

.«ؾقؽـ الرد بلدب وسؽقـةكذا ف» طؾقف الذهبل بؼقلف: عؾؼ. ف«ٓ كرد طؾقف إٓ بؼقلف
(2)

 

 قال:  ،قال ابـ كثقر طـد ذكر ققل مـ قال: إن الصالة القسطك مجؿقع الصؾقات الخؿس

الرب الـؿري إمام ما وراء البحر، وإهنا  والعجب أن هذا الؼقل اختاره الشقخ أبق طؿر ابـ طبد»

.«اب وٓ سـة وٓ أثردلقؾ مـ كت قفلؿ يؼؿ طؾ إلحدى الؽرب، إذ اختار مع اصالطف وحػظف ما
(3)

 

 

 املطًِ ٚايطٝاض١
  أستطقع أن أجفر يف صراحة بلن الؿسؾؿ لـ يتؿ إسالمف إٓ إذا »: اإلمام حسـ البـاقال

.«كان سقاسقًا، بعقد الـظر يف شمون أمتف، مفتؿًا هبا، غققرًا طؾقفا
(4)

 

  :قا»وقال كجؿ الديـ أربؽان قن بالسِّ ٓ  سقاسقُّقن سة يحؽؿفؿالؿسؾُؿقن الذيـ ٓ يفتؿُّ

قن  .! «باإلسالم يفتؿُّ
(5)

  

 

 (2)غسٜب١ عٓاٜٚٔ نتب 
 ٕحؿد الؿؼري. :فتح الؿتعال يف مدح الـعال ✍

 .لحؿاد إكصاري :البقق يف الرد طؾك أمقـ الصـدوق خكػ ✍

 .القجف الحسـ يف أن السؿؽ أفضؾ مـ الؾبـ ✍
                                 

 .25:( صقن الؿـطؼ والؽالم طـ فـ الؿـطؼ والؽالم لؾسققصل، ص2)

 .29/33٦ :السقر( 1)

 .2/1٧9 ابـ كثقر تػسقر( 3)

 ( مجؿقطة رسائؾ اإلمام الشفقد حسـ البـا.1)

 .٢3وتؾؽ إيام ٕدهؿ شرقاوي، ص:( 5)



 
 

 .حجر العسؼالين بـٓ :لذة العقش بجؿع صرق حديث إئؿة مـ قريش ✍

 فضؾ الحؿقر طؾك كثقر مـ مدطل التحؼقؼ والتحرير. ✍

 السقػ القؿاين طؾك طـؼ إصػفاين صاحب إغاين. ✍

 .الطراز الؿـؼقش يف محاسـ الحبقش: لعالء الديـ الؿؽل ✍

 .إكزال الصقاطؼ طؾك مـ أكؾ بالؿالطؼ ✍

 ألػفا الـقاين. .السقػ الفاوي طؾك رقبة الؿـاوي ✍

 .ٕسد الؿعار لؼتؾ التقس الؿستعارا ✍

 .الصارم الفاشؿ لدماغ محؿد هاشؿ ✍

 .شقاظ مـ كار وكحاس طؾك مـ ٓ يعرف قدره مـ الـاس ✍

 .السقػ البتار لؿـ قال بػـاء الـار ✍

 .السققف الؿجؾّقة والؿدافع الرطدية يف رقاب وقؾقب الؿـؽر طؾك السادة الصقفقة ✍

 

 صبسداْدا٤ ايصٚد١ شٚدٗا بامس٘ 
  :يف  ♫قال ابـ طابديـ ، «ويؽره أن تدطق الؿرأة زوجفا باسؿف»قال يف الدر الؿختار

 وكحقه. «يا سقدي»ــك «ٓبد مـ لػظ يػقد التعظقؿ»: الحاشقة

  :ما كـا كؽؾؿ أزواجـا »وطـ طثؿان بـ ططاء، طـ أبقف قال: قالت امرأة سعقد بـ الؿسقب

 .«، طافاك اهللإٓ كؿا تؽؾؿقن أمراءكؿ: أصؾحؽ اهلل
(1)

 

  قالت: حدثـل  ◙وكاكت أم الدرداء إذا روت الحديث طـ زوجفا أبل الدرداء

 ....كؿا يف صحقح مسؾؿ.سقدي
ِ
َثـِل َسقِِّدي َأك ُف َسِؿَع َرُسقَل اهلل ـْ )َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَلْت: َحد  َم

َِخقِف بَِظْفِر اْلَغْقِب، َقاَل 
ِ
ُؾ  َدَطا ٕ ، َوَلَؽ بِِؿْثؾٍ اْلَؿَؾُؽ اْلُؿَقك  ـَ  .(بِِف: آمِق

تعـل  «حدثـل سقدي :حدثتـل أم الدرداء، قالت»قال الـقوي يف شرح صحقح مسؾؿ: ققلف: 

.فػقف جقاز تسؿقة الؿرأة زوجفا سقدها وتقققره ،زوجفا أبا الدرداء
(2)

 

                                 
 .5/2٧٢حؾقة إولقاء( 2)
 .9/12 شرح صحقح مسؾؿ (1)



 

 

 

 ع٬َات صش١ ايكًب

 مة ابـ الؼقِّؿ  قال  :♫العال 

وٓ يلكس بغقره  ،وٓ يسلم مـ خدمتف ، يػرت طـ ذكر ربفومـ طالمات صحة الؼؾب: أن ٓ ▪

 .إٓ بؿـ يدلف طؾقف ويذكره بف ويذاكره هبذا إمر

ومـ طالمات صحتف: أكف إذا فاتف ورده وجد لػقاتف ألؿا أطظؿ مـ تللؿ الحريص بػقات  ▪

 .مالف وفؼده

 .عام والشرابومـ طالمات صحتف: أكف يشتاق إلك الخدمة كؿا يشتاق الجائع إلك الط ▪

واشتد طؾقف  ،ومـ طالمات صحتف: أكف إذا دخؾ يف الصالة ذهب طـف هؿف وغؿف بالدكقا ▪

 .طقـف وسرور قؾبف ةووجد فقفا راحتف وكعقؿف وقر ،خروجف مـفا

 .ومـ طالمات صحتف: أن يؽقن هؿف واحدا وأن يؽقن يف اهلل ▪

 .أشد الـاس شحا بؿالف ومـ طالمات صحتف: أن يؽقن أشح بققتف أن يذهب ضائعا مـ ▪

 فقحرص طؾك اإلخالص فقف ،أن يؽقن اهتؿامف بتصحقح العؿؾ أطظؿ مـف بالعؿؾ :ومـفا ▪

 .ويشفد مع ذلؽ مـة اهلل طؾقف فقف وتؼصقره يف حؼ اهلل ،والـصقحة والؿتابعة واإلحسان

.ففذه ست مشاهد ٓ يشفدها إٓ الؼؾب الحل السؾقؿ
(1) 

 

 يف ايبد٤ ٚاشبتِ ملسو هيلع هللا ىلص ٢ً ايٓيبايص٠٬ عَٔ آداب ايدعا٤ 
  د : »◙ طؾـل بـ أبل صـالـب يف إثر طـ كؾُّ دطاء محجقب حتك يصؾ ك طؾك ُمحؿ 

د «وآل محؿ 
(2)

. 

   أراد أن يسلل اهلل حاجة فؾقبدأ بالصالة طؾك الـبل َمـ» :♫قال أبق سؾقؿان الداراين 

                                 
 .2/٦1( إغاثة الؾفػان 2)

 أخرجف الطرباين يف )إوسط(، وهق يف السؾسة الصحقحة . (1)



 
 

مؼبقلة، واهلل أكرم مِـ أن يرد فنهنا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ولقسلل حاجتف، ثؿ لقختؿ بالصالة طؾك الـبل ،ملسو هيلع هللا ىلص

.«ما بقـفؿا
(1)

 

  مـ   ويف وسطف، ويف آخره قبؾ الدطاء  ملسو هيلع هللا ىلص الصالة طؾك الـبل»:  ♫قال ابـ تقؿقة

(2). «يرجك هبا إجابة سائر الدطاء أققى إسباب التل
 

 

 (4)ؾك٘ ا٥٫ت٬ف َع ا٫خت٬ف 
  ـ أن يـضبط، ولق كان كؾ ما وأما آختالف يف إحؽام فلكثر م» :♫قال ابـ تقؿقة

كان أبق بؽر  ولؼد، اختؾػ مسؾؿان يف شلء هتاجرا؛ لؿ يبؼ بقـ الؿسؾؿقـ طصؿة وٓ أخقة

.«سقدا الؿسؾؿقـ؛ يتـازطان يف أشقاء ٓ يؼصدان إٓ الخقر ¶وطؿر 
(3)

 

  مـ الؼقاطد العظقؿة التل هل مـ جؿاع الديـ: تللقػ الؼؾقب، واجتؿاع » :♫وقال

.«الح ذات البقـالؽؾؿة، وص
(4)

 

  الصحابُة يف مسائَؾ طؾؿقة اطتؼادية، كسؿاع الؿقت صقَت الحل،  تـازع» :♫وقال

.«رب ف قبَؾ الؿقت، مع بؼاء الجؿاطة وإُلػة ملسو هيلع هللا ىلصوتعذيِب الؿقت ببؽاء أهؾف، ورؤيِة محؿٍد 
(5)

 

 

 ايعًُا٤خامت١  سطٔ
 وقال : تقضل أخل أبق حامد وصؾك،♫اإلمام الغزالل  ققال أخ : 

ّ
بالؽػـ فلخذه  طؾل

رجؾقف واستؼبؾ  الؿؾؽ، ثؿ مدّ  طؾك وقال: سؿعا وصاطة لؾدخقل طقـقف طؾك ووضعف وقبؾف

.اإلسػار قبؾ ومات
(6)

 

                                 
 .1/295الروض ٓبـ قاسؿ  حاشقة( 2)

 . 1/119 الؿستؼقؿ ( اقتضاء الصراط1)

  .11/2٦0 الػتاوى مجؿقع( 3)
  .1٢/52 ( مجؿقع الػتاوى1)

 29/213الػتاوى  مجؿقع (5)

 .٦٧. وُذكر أكف مات وصحقح البخاري طؾك صدره. تاريخ أهؾ الحديث، ص:2/21إتحاف السادة الؿتؼقـ  (٧)



 

 

 ك ابـ طساكر الظفر، وجعؾ مـ حضره قال: صؾّ  أخربكك: ♫ أبق شامةاإلمام  قال

، وباإلسالم ديـا، د وهق جالس وقال: رضقت باهلل ربال، ثؿ تشفّ يسلل طـ العصر وتقّض 

 ــل اهلل حجتل، وأقالـل طثريت، ورحؿ غربتل، ثؿ قال: وطؾقؽؿ السالم..لؼّ  وبؿحؿد كبقا..

فعؾؿـا أكف حضرت الؿالئؽة ثؿ اكؼؾب مقتا.
(1)

 

  خقر أثـاء تػسقر ققل اهلل درسف إ يف ♫تقيف سؾطان العؾؿاء العز بـ طبد السالم

َٰتِ ﴿ تعالك َمََٰن ُ ُُُٔر ٱلصذ ۡرِضِۚ  ٱَّللذ
َ
 .بعد سجؾ طامر بالعطاء [35]الـقر:﴾َوٱۡۡل

 فَاِغَر ﴿ ققلف تعالك: (م2935آخر آية قام بتػسقرها العالمة محؿد رشقد رضا )ت  كاكت
 ٍّٗ َٔفذَِن ُمۡصيِ ۡجَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ  حَ ِۦ ِِف ٱَلُّ َُج َوِلّ

َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن َٰيِِدنيَ ٱلصذ َۡلِۡلَِن ةِٱىصذ

َ
 ﴾ا َوخ

 ثؿ، مـف بالؿقت طؾك اإلسالم تعالك أن يجعؾ لـا خقر حظ فـسللف كتب: ثؿ [202:]يقسػ

 .! تقيف بعدها مباشرة

  وصرفف  إطراب الؼرآن الؽريؿ»محؿقد صايف ست سـقـ وهق يملػ كتاب  الشقخمؽث

( مجؾد، فؾؿا اكتفك مـف، وسؾؿف لؾؿطبعة، تقيف بعد 2٧ساهًرا الؾقالل، حتك أتؿف يف ) «وبقاكف

 .! ة واحدة فؼط مـ تسؾقؿفساط

 

 ٚؾا٤ عذٝب يصٚدت٘
العالمُة الػؼقُف أبق الخقر الؿقدايّن فاصؿَة ابـَة شقخف طقسك الؽردّي، وكاكت طالِؿًة  تزّوج

فؼقفًة، وكان الشقخ أبق الخقر ُيحّبفا جًدا لِصالحفا، يشاورها يف كّؾ أمقره، وٓ يرّد لفا صؾًبا، 

 ًؿا !وإذا دخؾت طؾقف وقػ لفا تعظق

ـّ فؾؿ يؼَبؾ، وكان يؼقل:  وكاكت طاقرا ٓ ُتـِجب، فعرَض طؾقف أكابُر وجفاء الّشام كريؿاهت

.أخاُف أن ُيحِزَكفا ذلؽ، وأكا أكتػل بلوٓدي مـ الطاّلب !
(2)

 

                                 
 .11/2٢9( سقر أطالم الـبالء 2)

(1 
ّ
 .9٧3:ص، ( كثر الجقاهر لؾؿرطشؾل



 
 

 

ٜٓانِ ٚايؿسق١  إ
  وأن ما تؽرهقن يف الجؿاطة خقر مؿا تحبقن يف الػرقة... »: ◙قال ابـ مسعقد».

(1)
 

  آجتؿاع الذي فقف كؼص كبقر، خقر مـ » :♫الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ وقال

 .«آفرتاق الذي يظـ فقف خقر
(2)

 

 

 خيدّ اإلض٬ّ ؟! َٟٔ جياَش أٖهرا
  شفدُت تشققع جـازة الؿرحقم الشقخ محقك الديـ طبد  :محؿقد شقت خطابيؼقل

يف يف كػس الققم الذي مات فقف إقدار العجقبة أن أحد الػـاكقـ تق ومـ الحؿقد يف الؼاهرة،

الشقخ محقك الديـ طبد الحؿقد، وكان سرادقا الراِحَؾقـ متجاوريـ، فؽان يف سرادق الشقخ 

 .أقؾ مـ طشرة أشخاص، وكان سرادق الػـان يؿقج بأٓف

 .وَشق ع جثؿان الػـان أكثر مـ طشرة آٓف جثؿان الشقخ طدد قؾقؾ مـ الـاس، وَشق ع

ؼ كثقرًا مـ الرتاث الشقخ يف ح وكان قاتف الؿباركة مـ أكرب طؾؿاء الؾغة والديـ، وقد حؼ 

 .العربل اإلسالمل، وخدم العربقة واإلسالم خدمة باققة لؿدة خؿسقـ طامًا

ٓكحالل أما خالق وتشجقع التخـّث وا ـ طؿره يف إفساد ٕا ـ سـة م خر خؿسق  .الػـان فؼد أفـك هق ٔا

ـ يخدم العربقة واإلسالم خدمة صادقة بالعؼقق واإلهؿال، يجازي العرب والؿسؾؿقن م أهؽذا

م إبطال والػاتحقن ؟! مقن مـ ازدرى العربقة وحّطؿ الخؾؼ الؽريؿ كؿا ُيَؽر  ويؽرِّ
(3)

 

 

 (سهِ قتٌ املطًُني إذا ذبٓصٔ بِٗ ايهؿاز )ايٓترٓتع
  :طؾك ققلقـيف هذه الؿسللة  اخُتؾػ

 .ي إلك قتؾ الؿسؾؿقـٓ يجقز رمل العدّو بؿا يمدّ  األكؿ:

                                 
 وصححف الذهبل. ،ؿستدركال يف الحاكؿأخرجف ( 2)

 .21/2٧9( فتاويف 1)
 .112:،صؿحؿقد شقت خطابل رسالة الؿسجد العسؽرية( القسقط يف 3)



 

 

 ذهب مالؽ والّشافعقة يف وجف والحـابؾة يف رواية. وإلقف

ا﴿ ققلف تعالك: بدلقؾ ًٍ ِۡل
َ
َذاةًا أ ـَ  ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ  ْ ََ َزَفُروا ِي َِا ٱَّلذ ۡب ْ ىََفذذ ٔا ٔۡ حََزيذيُ َ فؼد  [15]الػتح: ﴾ل

 طـ أهؾ مؽة لؿـ كان فقفا مـ الؿسؾؿقـ. ملسو هيلع هللا ىلصُصرف الـبل 

.«الحصـ وٓ ُتحرق سػقـة الؽػار إذا كان فقفا أسارى الؿسؾؿقـ ٓ ُيرمك» مالؽ: قال
(1)

 

. «وإن قالقا ارحؾقا طـا وإٓ قتؾـا أسراكؿ فؾقرحؾقا طـفؿ» أحؿد: وقال
(2)

 

 يجقز رمل حصقن العدّو وإن كان فقفؿ أسرى الؿسؾؿقـ. المحتي:

 ذهب أبق حـقػة والشافعّقة يف وجف والحـابؾة يف رواية. وإلقف

 :صقا ما يؾلاشرت لؽـ

 .أن يحّؼؼ قتؾ الّترتّس كصرا أكقدا طؾك الؽػار -2

 أن تحصؾ بالعدّو كؽاية ضاهرة أطظؿ مـ مػسدة ذهاب أرواح الؿسؾؿقـ. -1

 .أن ٓ يستطقع جقش الؿسؾؿقـ الّتؿققز بقـ الؽػار والؿسؾؿقـ الؿَترتّس هبؿ -3

.وهزيؿتفؿ أن يرتّتب طؾك طدم رمقفؿ اإلحاصة بالؿسؾؿقـ واستئصالفؿ -1
(3)

 

 

 ١ــرتاســاض
 َمر  حؿال طؾك الشعبل، فسللف: ما كان اسؿ امرأة إبؾقس ؟ فؼال الشعبل: ذاك كؽاح لؿ كشفده.

(4)
 

  كان بشر بـ يحقك بـ حسان مِـ أصحاب الرازي، وكان يـاضر، فاحتجقا طؾقف بطاووس

.فؼال: يحتجقن طؾقـا بالطققر ،مام مِـ التابعقـإ
(5)

 

 

 (3) ابٔ ت١ُٝٝـ َٓط١ٝ َٔ سٝا٠ َٛاق
  مـ ألد أطداء ابـ تقؿقة وقد كتب إلك السؾطان طـ ابـ تقؿقة: ♫كان ابـ مخؾقف 

                                 
 .3/11 ( الؿدّوكة2)
 .2٧/213 ( التؿفقد1)
  .1٢/51٧ فتاوى ابـ تقؿقة .٦/13 لؾغزالل القسقط( 3)

 ابـ طساكر يف تاريخ دمشؼ. ذكره (1)
 اكظر: أخبار الحؿؼك والؿغػؾقـ ٓبـ الجقزي.( 5)



 
 

 «وإٓ فؼد ثبت كػره ،يجب التضققؼ طؾقف إن لؿ يؼتؾ»
(1)

 

ابـ مخؾقف لق طؿؾ مفؿا طؿؾ واهلل ما أقدر »يف إحدى رسائؾف: طـف  ابـ تقؿقة فقؼقل أما

كقتل  هذه، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل، ف معف وٓ أطقـ طؾقف طدوه قططؾك خقر إٓ وأطؿؾ

فنين أطؾؿ أن الشقطان يـزغ بقـ الؿممـقـ ولـ أكقن طقكا  .مع طؾؿل بجؿقع إمقر ،وطزمل

.«لؾشقطان طؾك إخقاين الؿسؾؿقـ
(2)

 

ـا طؾقف ضما رأيـا مثؾ ابـ تقؿقة، حرّ » ابـ تقؿقة قال:مـ رأى الشقخ ابـ مخؾقف هذا  فؾؿا

 .«فؾؿ كؼدر طؾقف، وقدر طؾقـا فصػح طـا وحاجج طـا
(3)

 

 

 ا٫بت٤٬ بايٓع١ُ
 ٔاْ ﴿تعالك: قال َٰٓ إَِذا فَرُِخ ٍء َخَّتذ ِ ََشۡ

ََٰب ُُكّ ةَۡن
َ
ًۡ خ ِٓ يَۡي ـَ َِا  ا ُذّنُِرواْ ةِِّۦ َذَخۡد ٌَ  ْ ٔا ا نَُص ٍذ فَيَ

ً َبۡغَخثّٗ  ُٓ َخۡذَنَٰ
َ
ٔٓاْ أ وحُ

ُ
آ أ ٍَ ِ تۡ  ة ٌُّ  ً ُْ  .[11]إكعام: ﴾يُِصَٔن فَإَِذا 

  إذا رأيت اهلل تعالك يعطك العبد مـ الدكقا ما يحب وهق مؼقؿ طؾك : ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  وقال(

 .معاصقف فنكؿا ذلؽ مـف استدراج(
(4)

 

 ۡخُذ ﴿ ثؿ قرأ ققلف تعالك: ،اهلل لقؿؾل لؾظالؿ فنذا أخذه لؿ يػؾتف إنّ ) :ملسو هيلع هللا ىلص وقال
َ
َوَكَذَٰلَِم أ

َخَذ 
َ
ً  ٱۡىُلَرىَٰ َوِِهَ َظَٰ َرّبَِم إَِذآ أ ِۡل

َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
ۚۡ إِنذ أ ٌث ٍَ  .[201]هقد:﴾ َشِديٌد  يِ

  ففل بؾقة ▐كؾ كعؿة ٓ تؼرب مـ اهلل  :ابـ أبل حازم قال.
(5)

 

 

 بػاز٠ يًُٛسدٜٔ
إِن  اهلَل َسقَُخؾُِّص رجاًل مـ ُأم تل طؾك قال: ) ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  ¶ طـ طبداهلل بـ طؿرو

                                 
 .1٧، ص:( العؼقد الدرية2)

 .3/1٦2 ( مجؿقع الػتاوى1)
 .21/٧2( البداية والـفاية 3)

 ( رواه أحؿد والطرباين.1)

 .لـقاسر طبدالرحؿـ، مقسقطة إخالق والزهد والرقائؼاكظر: ( 5)



 

 

، كؾُّ ِسِجؾ  مثُؾ َمدِّ البََصِر، ُثؿ  يؼقُل، ُرُءوِس الَخالئِ  ـَ ِسِجالًّ ِؼ يقَم الؼقامِة فقـشُر طؾقِف تسعًة وتسعق

، فقؼقُل أََفؾَؽ ُطْذٌر؟ فقؼقُل: ٓ يا  َؿَؽ َأُتـْؽُِر مـ هذا شقئًا، َأَضؾَ  كتبَتِل الحافظقَن؟ فقؼقُل: ٓ يا َربِّ

ّٓ  ،نك ُف ٓ ُضْؾَؿ طؾقَؽ الققمَ َربِّ فقؼقُل: بؾك إِن  لَؽ طـَدكا حسـًة ف فتخرُج بِطاَقٌة فقفا أشفُد أْن ٓ إلَف إِ

وْزكََؽ، فقؼقُل: ما هذه البِطاَقُة مع هذه  رْ فقؼقُل اْحُض  ،اهلُل، وأشفُد أن  محؿًدا َطبُْدُه ورسقُلفُ 

ةٍ  ِجاّلُت يف َكػ  ِجاّلِت؟ فؼال: إِك َؽ ٓ ُتْظَؾُؿ، قال: َفتُقَضُع السِّ ٍة، َفطاَشِت السِّ ، والبِطاَقُة يف َكػ 

 شلءٌ 
ِ
ِجاّلُت وَثُؼَؾِت البِطاَقُة، فال َيثُْؼُؾ مع اْسِؿ اهلل .(السِّ

(1)
 

 

 سح !عبازات ازَب غسٜبَٔ 
هذا حديث » :حديثا يف الؿقضقطات ثؿ طؾؼ طؾقف قائال ♫روى الحافظ ابـ الجقزي 

، وهق إن !ويؾؼب طصػقر الجـة  ،وكان مـ غالة الروافض ،وضعف مقسك بـ ققس ،مقضقع

.«! شاء اهلل مـ حؿقر الـار
(2)

 

 

 مل تصسؾِٗ ا٭غػاٍ ٚا٭َساض عٔ ايعًِ
  وطرض لف وجع الؿػاصؾ بحقث كان » :ترجؿة اإلمام ابـ الرفعة يفالشقكاين يؼقل..

الثقب إذا لؿس جسده آلؿف، ومع ذلؽ فال يخؾق مـ كتاب معف يـظر إلقف، وربؿا اكؽب  طؾك 

.«وجفف وهق يطالع!
(3)

 

 (الجامع إزهر يف حديث الـبل إكقر)كتاب  الؿـاوي يف مؼدمة قال
(4)

 

 ،فشرطت يف إكؿالف وهتذيبف، وتبقيبف وترتقبف، مع سقء الحال، وشغؾ البال، وفؼد العقـقـ»

وإلك  ،غؿ وسؼؿ وحزن معا، يف جـان وأحشاء معا، ودمع مـفؿر مـ الؿآقل ،وشؾؾ القديـ

 .«وأٓقلشؽق ما أقاسل اهلل أ

                                 
 إسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ.و ،235( السؾسؾة الصحقحة 2)

 كتاب الػضائؾ والؿثالب. ،2/3٢1 ( الؿقضقطات1)

  .2/٢0سابع الطالع بؿحاسـ مـ بعد الؼرن ال البدر( 3)
(1 )2/5-٧. 



 
 

 

 َٔ سؿغ دٛازس٘ يف ايصػس سؿعٗا اهلل ي٘ يف ايهرب
  هذه »فسئؾ طـ ذلؽ فؼال:  ،وهق متؿتع بؼقتف وطؼؾف ،الطربي قد جاوز الؿائةاإلمام كان

.«جقارح حػظـاها طـ الؿعاصل يف الصغر فحػظفا اهلل طؾقـا يف الؽرِب
(1)

 

 :وطؾل الرغؿ مـ ذلؽ لؿ يختؾ  ،مائة وستقـ سـة طاش الؼاضل أبق شجاع» قال الديربل

طضٌق مـ أطضائف، وطـدما ُسئؾ طـ ذلؽ قال: ما طصقُت اهلل بعضٍق مـفا يف الصغر فحػظفا 

 يف الؽرب اهللُ 
ّ
.«طؾل

(2)
 

 مائةقرأ الؼرآن متع بعؼؾف وإن بؾغ  مـ»: الؼرصبل وقال» !.
(3)

 

 

 ايتػدد ٚايتطاٌٖبني  اإلَاّ ابٔ سصّ

  ا أبق محؿد » ذلؽ اإلمام ابـ الؼقؿ فقؼقل:يذكر فنك ف طؾك قدر ُيبِسف  -ابـ حزم  -وأم 

إكؿاَع  ،والِحَؽؿ والعؾؾ الشرطقة ،وإلغائف الؿعاين والؿـاسبات ،وقسقتف يف التؿسؽ بالظ اهر

مة ،يف باب العشؼ والـظر افقّس  ،وسؿاع الؿالهل الؿحر  .«ع هذا الباب جد 
(4)

 

 

 ايبٝٛتايبٓات ش١ٜٓ 
  يمذيـل م: )إّكؿا فاصؿة بضعة ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ّ
.، ويـصبـل ما أكصبفا(هاا أذامـل

(5)
 

 ـ  اْلُؿْمكَِساُت الغالقات: )ملسو هيلع هللا ىلص قالو .(ٓ َتْؽَرُهقا اْلَبـَاِت َفنِك ُف
(6)

  

                                 
 .150اكظر: البداية والـفاية، حقادث سـة ( 2)
 .حاشقة البجقرمل طؾك شرح الخطقباكظر: ( 1)

 اكظر: تػسقر الؼرصبل.( 3)
 .95روضة الؿحبقـ وكزهة الؿشتاققـ،ص:( 1)

 (.13٧٧رقؿ ) صحقح الجامع،( 5)

 .٦/٧1٦(، وهق يف الصحقحة 2٦122الؿسـد رقؿ )( ٧)



 

 

 كبقاَء  كان اإلمام أحؿد بـ حـبؾ وُيذكر أن إذا بؾغف أّن أحد أصحابف ُرِزق ببـت قال: أخربوه أن ٕا

جؾ طؼقًؿا مـ الّذراِري؛ حتٰك ُيقهب البـَات، ٓ اُء بـات ! آب بـَاءِ  وإنْ يزاُل الر  ـَ ٕا  .كاَن لُف مِئة م

 مـ هذه؟ معاوية: فؼال طؿرو بـ العاص طؾك معاوية وبقـ يديف ابـتف طائشة، دخؾ 

ؾك مرض الؿرضك، وٓ كدب الؿقتك، وٓ أطان ط فق اهلل ما هذه تػاحة الؼؾب!» طؿرو: فؼال

 .«إحزان مثؾفـ
(1)

 

  ف الٌػػػػػػوت   ا النػػػػػػت نحمسلنهػػػػػػ
 

 

 ممحتػػػ ي الممسػػػم  حمسًنػػػ نحمتومهػػػ
 

 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص عٔ زضٍٛ اهلل سدٜجا ٌٖ ز٣ٚ املٓاؾكٕٛ
 ٍُِؿ إَِۡلَۡم ﴿: يف الؿـافؼقـف تعالك ققليف  قال الشقخ طبد الؽريؿ الخضقر َ يَۡصَخ ٌذ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َو

ـِِِدكَ   َۡ ٌِ  ْ ٔا َٰٓ إَِذا َخرَُج ََ َغَتَؿ  َخَّتذ ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّلذ
ُ
ۚۡ أ اَذا كَاَل َءاًُِفا ٌَ  ًَ ْ ٱۡىفِيۡ ٔا وحُ

ُ
ََ أ ِي ْ لَِّلذ ٔا ُ كَال

 ًۡ ُْ آَء َٔ ْۡ َ
ٔٓاْ أ َتُف ًۡ َوٱتذ ِٓ ِ َٰ كُئُب ُ لََعَ  [2٧]محؿد: ﴾ٱَّللذ

مع ُقرهبؿ مـف ومـ ققلف  - «ماذا قال آكًػا»يعـل مـ ققل الؿـافؼقـ  -ويف هذا فائدٌة طظقؿٌة 

دلقٌؾ طؾك أن  اهلل جؾ وطال َحَجَب طـفؿ ِحػَظ الحديث، لئال يؼال: هذا  ، ويف♥

ـة الـبقية!  !؟«ماذا قال آكًػا»يعـل ما َيَؼرُّ يف قؾقهبؿ شلء!  يف الرواة مـ هق مـافؼ! حػًظا لؾسُّ

ر أكف حػظ الحديث  ٕكف اه أو َأَخؾ  بلدائف، لذُ  -هذا الؿـافؼ -لق ُقدِّ واة، ثؿ كَِر يف كتب الروأد 

ـ  اهلل جؾ وطال أخرب طـفؿ أهنؿ ٓ يحػظقن  ـة أن  يف الرواة مـافًؼا! لؽ احُتج  طؾك أهؾ السُّ

 ؟«ماذا قال آكًػا»شقًئا مؿا يتعؾؼ بالشرع! ولذلؽ يؼقلقن: 

.وهذه فائدة طزيزة ُيَتـَب ُف لفا!
(2)

 

 

 يف اسبر َٔ زَٞ ازبُساتاسبه١ُ 
إِك َؿا ُجِعَؾ الط َقاُف »: ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسقل اهلل  ▲ة ، فعـ طائشإقامة ذكر اهلل  ▪

                                 
 .1/1٦1الػريد العؼد ( 2)

 بتصرف. ( شرح كتاب بدء القحل مـ صحقح البخاري1)



 
 

 
ِ
َقاَمِة ِذْكِر اهلل  اْلِجَؿاِر؛ إِلِ

ُ
َػا َواْلَؿْرَوِة، َوَرْمل ـَ الص  .«بِاْلَبْقِت، َوَبْق

(1)
 

َة »أكف قال يف الرمل:  ¶ الرجؿ لؾشقطان، فعـ اْبـ َطب اسٍ  ▪ ْقَطاَن َتْرُجُؿقَن، َومِؾ  الش 

«.إبَراِهقَؿ َتت بُِعقنَ  َأبِقُؽؿْ 
(2)

 

 . ¶ ، كؿا يف أثر ابـ طباس♠آقتداء بنبراهقؿ الخؾقؾ  ▪
(3)

 

تباع لؾرسقل  ▪  : ◙جابر  لؼقل ؛ملسو هيلع هللا ىلصٓا
ِ
يرمل الجؿَرَة، َوهَق طؾك بعقِرهِ،  ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت رسقَل اهلل

ٓ أحجُّ  ٓ أدري لعؾِّل  .«ابعَد طامل هذ َوهَق يؼقل: يا أيُّفا اـل اُس خُذوا مـاِسَؽؽؿ، فنكِّل 
(4)

 

 

 ! ايعذا٥ب َٔ
 كان يصرب طؾك ،اإلمام العابد التابعل الجؾقؾ الثؼة: طبد الرحؿـ بـ أبل ُكعؿ الَبَجؾل الؽقيف

 وسد  طؾقف الباب ،وحبسف يف بقت مظؾؿ ،فلخذه الحجاج بـ يقسػ الثؼػل، الدائؿ الجقع

فلخرجف  يصؾل فقجدوه قائؿا فقدفـقهثؿ أمر بالباب أن يػتح لقلخذوا جثتف ، يقما (25)لؿدة 

.وقال لف: ِسر حقث شئَت  ،الحجاج
(5)

 

 

ُٜشؿس ب٦س شَصّ !  سٓر قبٌ إٔ 
رجؾ طـد قاض، فؼال الؿشفقد طؾقف لؾؼاضل: أتجقز شفادتف، وهق لؿ يحج؟! فؼال  شفد

فؼال: َسْؾُف طـ بئر زمزم أيـ هق؟. فسللف الؼاضل طـف، فؼال: ٓ أدري  ،الرجؾ: قد حججت

                                 
 والرتمذي. د،( أخرجف أحؿد، وأبق داو2)
 .والحاكؿ والؾػظ لف، وقال: صحقح طؾك شرصفؿا، ابـ خزيؿة يف صحقحف رواه( 1)

عؼبة فرماه بسبع قال: لؿا أتك إبراهقؿ خؾقؾ اهلل الؿـاسؽ طرض لف الشقطان طـد جؿرة ال مرفقطاابـ طباس  طـ( 3)

حصقات حتك ساخ يف إرض، ثؿ طرض لف طـد الجؿرة الثاكقة فرماه بسبع حصقات حتك ساخ يف إرض، ثؿ 

الشقطان ترجؿقن » طرض لف طـد الجؿرة الثالثة فرماه بسبع حصقات حتك ساخ يف إرض، قال ابـ طباس: 

، وصححف طؾك شرط الشقخقـ، 1٧٧/ 2 ، والحاكؿ19٧٦ابـ خزيؿة برقؿ  أخرجف .«ومؾة أبقؽؿ تتبعقن 

 (.225٧، )3٦/ 2يف صحقح الرتغقب والرتهقب هق ووافؼف الذهبل، طؾك شرط مسؾؿ، و
 أخرجف أصحاب الســ وأحؿد، وهق صحقح.( 1)
 ( راجع: الثؼات ٓبـ حبان.5)



 

 

أيـ هق؛ ٕين حججت قبؾ أن يحػر. 
(1)

 

 

 تٓبٝ٘ ع٢ً خطأ غا٥ع
بؾ يذكر الجقاب مباشرة، فنن تؽررت بؼقت  ،فال تؽرر يف السقاق ،ؿا( جؿؾتفا شرصقة)كؾّ 

 بحثت ازددت طؾؿا. كؾؿا قؾ: ولؽـ، بحثت كؾؿا ازددت طؾؿا كؾؿا ؾ:تؼ فال، بال جقاب

 ، مـفا:الؼرآن طؾقف كثقرة شقاهدو

﴿  ٍَ اْ ذِيِّ ُُكذ ۡٔ َش ٌذ  ً ُٓ َ َطآَء ل
َ
ًۡ َشفِيّٗ  ﴿، [10]البؼرة: ﴾ آ أ ُٓ ا َخَتۡج زِۡدَنَٰ ٍَ  .[9٦]اإلسراء: ﴾ا ُُكذ

ا َُِظَجۡج  ﴿ ٍَ ا ُُكذ َْ ًۡ ُجئًُدا َدۡيَ ُٓ ىَۡنَٰ ً ةَدذ ُْ  .[5٧]الـساء: ﴾ُجئُُد

ا  ﴿ َٓ يَۡي ـَ ا َدَخَو  ٍَ ا رِزۡ ُُكذ َْ ـَِِد ٍِۡدَراَب وََجَد  ۡ ِۖ كّٗ َزَكرِيذا ٱل  .[3٦]آل طؿران: ﴾ا

 يف الؼرآن. واهلل أطؾؿ.ت حقث ورد وهؽذا

 

١ٓٝ  ايٓسؾل بايٓسع
وصبقاكف يؾعبقن طؾك  ،فقجد طؿر مستؾؼقا ،مـ إحدى القٓيات ◙طامؾ لعؿر  دخؾ 

: قال ،: إذا دخؾت سؽت الـاصؼقال ،لف طؿر: كقػ أكت مع أهؾؽ؟ فؼال بطـف، فلكؽر ذلؽ !

.ملسو هيلع هللا ىلص هؾؽ وولدك، فؽقػ ترفؼ بلمة محؿدفنكؽ ٓ ترفؼ بل ،طزلـاك
(2)

 

 

 يبػدادٟاًدطٝب ي بػداد تازٜذ َها١ْ نتاب
 لقت الخطقب »وغقرها:  «رسالة السؽقت»أبق طؾل البـّاء الؼرشل الحـبؾل، صاحب  قال

.«البغدادي ذكرين يف تاريخف ولق يف الؽذابقـ
(3)

 

                                 
 .يف كتابف: حدائؼ إزهار كدلسلٕ( ذكرها ابـ طاصؿ ا2)

 الؿستطرف لألبشقفل.، وؾزمخشريل ربقع إبراراكظر: ( 1)

 ة.إكباء الروااكظر: ( 3)



 
 

 

 َعِصس٠ ايتٛب١
  أن  قؾ مـ يتػطـ لفا إٓ فؼقف ىف هذا الشلن وهك:وهاهـا دققؼة » :♫يؼقل ابـ الؼقؿ

كؾ تائب ٓ بد لف ىف أول تقبتف مـ طصرة وضغطة ىف قؾبف مـ هؿ أو غؿ أو ضقؼ أو حزن، 

فلكثر ، ولق لؿ يؽـ إٓ تللؿف بػراق محبقبف فقـضغط لذلؽ ويـعصر قؾبف ويضقؼ صدره

... ولؽـ إذا صرب طؾك .ـةٕجؾ هذه الؿح ؛وكؽسقا طؾك رؤوسفؿ ،الخؾؼ رجعقا مـ التقبة

وجـات آكشراح، وإن لؿ يصرب لفا اكؼؾب  ،هذه العصرة قؾقال أفضت بف إلك رياض إكس

 .«وٓ رب سقاه، ٓ إلف غقره ،واهلل الؿقفؼ ،طؾك وجفف
(1)

 

 

 زضاي١ إىل ط٬ب ايعًِ
 مـ مػاسد التػرق كذلؽ حصقل التػرقة بقـ الؿسؾؿقـ» الشقخ صالح الػقزان: قال ،

بسبب اشتغال بعضفؿ ببعض يف التجريح بإلؼاب السقئة، وكٌؾ يريد أن يـتصر لـػسف مـ 

أخر فقـشغؾ الؿسؾؿقن بلكػسفؿ، وهذا يؽقن طؾك حساب تعؾؿ العؾؿ الـافع، فنن كثقرًا 

مـ صؾبة العؾؿ فقؿا يبؾغـا أن هؿفؿ وشغؾفؿ الشاغؾ هق الؽالم يف الـاس ويف أطراض الـاس 

قن هذا وُيضؾِّؾقن هذا، يف مجالسفؿ و بقن هذا، ويزكُّ يف تجؿعاهتؿ، يخطِّئقن هذا، ويصقِّ

 !.«فؾقس لفؿ شغٌؾ إٓ الؽالم يف الـاس
(2)

 

 

 عٓد ا٭ذناز بايٓطبش١
 لؾـساء: )سبحـ، واطؼدن  ملسو هيلع هللا ىلص ة، قال الـبلالتسبقح بإصابع سـّ  وطدّ »: قال ابـ تقؿقة

ده بالـقى والحصك وكحق ذلؽ فحسـ، بإصابع فنهنـ مسموٓت مستـطؼات( وأما ط

أم الؿممـقـ تسبح  ملسو هيلع هللا ىلص مـ يػعؾ ذلؽ، وقد رأى الـبل ╚وكان مـ الصحابة 

                                 
 .111-111:ص ،( صريؼ الفجرتقـ2)

 .3/٧9( محاضرات يف العؼقدة والدطقة لؾشقخ الػقزان 1)



 

 

 بالحصك، وأقرها طؾك ذلؽ،
(1)

.«بفكان يسبح ◙ وروى أن أبا هريرة 
(2)

 

 هذان الحديثان يدٓن طؾك جقاز طد التسبقح بالـقى والحصك وكذا »: وقال الشقكاين

تقـ طؾك ذلؽ وطدم إكؽاره، واإلرشاد إلك ما هق أفضؾ ألؾؿر ق لتؼريرهلعدم الػار ؛بالسبحة

. «ٓ يـايف الجقاز
(3)

 

  حرج فقفا كقكف يسبح بخرز أو شلء يسبح  ٓ» طـ السبحة فؼال: ♫وسئؾ ابـ باز

.«...بف، أو حصك أو كقى فال بلس لؽـ إصابع أفضؾ
(4)

 

  بحة لقست بدطة ديـقة، وذلؽ الس» فلجاب بؼقلف: ♫كؿا سئؾ الشقخ ابـ طثقؿقـ

ٕن اإلكسان ٓ يؼصد التعبد هلل هبا، وإكؿا يؼصد ضبط طدد التسبقح الذي يؼقلف، أو التفؾقؾ، 

.«..أو التحؿقد، أو التؽبقر، ففل وسقؾة ولقس مؼصقدة
(5)

 

 ( 1300ويف فتاوى الؾجـة الدائؿة رقؿ) « استخدام السبحة مـ إمقر العادية، وإصؾ

 .«ز، وٓ كعؾؿ دلقالً يدل طؾك مـعفافقفا الجقا

  كالؿسابح والخرز  ؛وأما طؼد التسبقح بغقر القديـ»: طبد العزيز الطريػلوقال الشقخ

وٓ أطؾؿ أحدًا مـ السؾػ، أو مـ إئؿة الؿعتربيـ مـ  ،وغقرها، فال حرج فقف طؾك الصحقح

. «وإفضؾ أن يؽقن بإصابع ،الؿتؼدمقـ مـ قال ببدطقتفا
(6)

 

                                 
 »قالت:  ▲َصِػق َة بـت حقل يشقر إلك حديث ( 2)

ِ
 َرُسقُل اهلل

 
َِٓف َكَقاٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ َطَؾل ـَ َيَدي  َأْرَبَعُة آ َوَبْق

َٓ ُأَطؾُِّؿِؽ بَِلْكَثَر مِ ُأَسبُِّح بِ  اَفا، َفُؼْؾُت: َلَؼْد َسب ْحُت بَِفِذِه، َفَؼاَل: َأ َسب ْحِت بِِف، َفُؼْؾُت: َبَؾك َطؾِّْؿـِل، َفَؼاَل: ُققلِل:  ؿ 

 َطَدَد َخْؾِؼفِ 
ِ
وقال  ،ووافؼف الذهبل، ، وصححف الحاكؿ3551( رقؿ 5/555أخرجف الرتمذي )« ُسْبَحاَن اهلل

 : هذا حديث حسـ. الحافظ

 .11/50٧مجؿقع الػتاوى ( 1)
 .1/221 ( كقؾ إوصار3)
 كقر طؾك الدرب. فتاوىاكظر: ( 1)
 .فتاوى ورسائؾ فضقؾة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ ـ دار القصـ مجؿقع اكظر:(5) 
ولؿ يـؼؾ طـ ، 1/355 قال الؿـاوي يف فقض الؼدير بشرح الجامع الصغقر .3٧ ، ص:صباح والؿساءال( أذكار ٧)

: هامـ فقائدذكر أن و .ؿـحة يف السبحةومثؾف قال السققصل يف الأحد مـ السؾػ وٓ الخؾػ كراهتف. 

كر، كّؾؿا رآها ذكر أهنا آلة الذكر؛ فؼاده ذلؽ إلك الذكر، فقا حبذا سبٌب مقصٌؾ إلك دواِم  آستعاكُة طؾك دواِم الذِّ

 .19:ص ،الؿـحة يف السبحة .وبعضفؿ رابطة الؼؾقبحبؾ القصؾ،  ذكر اهلل، وكان بعضفؿ يسؿقفا:

 =، «الؿـحة يف السبحة»صـػ يف مشروطقة الذكر بالسبحة جؿاطة مـ العؾؿاء مـفؿ السققصل يف رسالتف  وقد



 
 

 

 ٫ تتطسع يف إصداز ا٭سهاّ
 لق هتت أكت ورفقؼؽ يف الصحراء فؿرت سقارة فخؿة، دطاكؿا صاحبفا » :لطـطاويقال الشقخ ا

ٓ ترى طؿؾف ضؾؿا؟  وأركبؽؿا فقفا، فلخرج صديؼؽ سؽقـة فؿزق جؾد الؿؼعد، أ

ة سؾقؿة إذا طؾؿت أن أمامؽ طصابة مـ قطاع الطرق كؾؿا رأوا سقار ولؽـ ..ضؾؿ بال شؽ إكف

ـ ضؾؿ إلك طدل؟ ٓ يتحقل هذا الػعؾ يف كظرك م  أخذوها، وإن كاكت مؿزقة الؿؼعد تركقها، أ

هل قصة )الخضر ومقسك( لؿا ركبا يف السػقـة وخرقفا، ضرهبا اهلل مثال كػفؿ مـف أٓ  هذه

.«كسرع إلك إصدار إحؽام قبؾ اإلحاصة بالقاقع
(1)

  

 

 ٓٓؿنييًُص دا٤ ايكسبٚإٖاإلَاّ ايطٛيف 
 فنذا رأيت فائدة مستغربة أو حؾ  ،ولؼد صالؿا كظرت يف كتب الػضالء» :طـ كػسف يؼقل

وإن  ،أقرأ لؿصـػ الؽتاب شقئا مـ الؼرآن وأجعؾ لف ثقابف طؾك مذهبـا يف ذلؽ أمر مشؽؾ

.«فلكا أرجق مـ الـاس مثؾ ذلؽ ،كان الؿصـػ مؿـ ٓ يعتؼد وصقلف
(2)

 

 

 يًتدبسأْؿع ٚض١ًٝ  تسدٜد اآلٜات
أكػع القسائؾ الؿعقـة طؾك تدبر الؼرآن ترديد أيات، ففق السبقؾ إلك استدرار كـقز  مـ

 :وأية ،بآيٍة حتك أصبح يرددها ملسو هيلع هللا ىلصقام الـبل  قال: ◙أبل ذر  طـالؼرآن وأسراره. 

ـَِتاُدَكِۖ ِإَون ﴿  ًۡ ُٓ ًۡ فَإِجذ ُٓ ۡب َُج ٱۡىَفزِيُز إِن ُتَفّذِ
َ
ًۡ فَإُِذَم أ ُٓ َ ًُ َتۡغفِۡر ل  .[22٢]الؿائدة: ﴾ٱَۡلَِهي

ِري  قال .«إكؿا أية مثؾ التؿرة؛ كؾؿا مضغتفا استخرجت حالوهتا»بِْشر بـ الس 
(3)

 

                                      = 
، والعالمة أبق «إيؼاد الؿصابقح لؿشروطقة اتخاذ الؿسابقح»والشقخ محؿد بـ طالن الصديؼل وسؿاها 

 «.كركزهة الػؽر يف سبحة الذ»قان الحسـات الؾؽـقي يف رسالة بعـ

 .232:ص ،طام بديـ اإلسالم تعريػ( 2)

 .252-251:ص، التعققـ إهداء الؼرب يف: مسللة. واكظر 2/209شرح مختصر روضة الـاضر  ( اكظر1)

 .21 ، ص:الرحؿـ العؼؾ عبدل ،( حقـؿا يعتؽػ الؼؾب3)



 

 

 

 تٗاّ ْٝات ايٓاعا
 فُحرمت البؽاء سـة، رجال يبؽل يف صالتف فاهتؿتف بالرياء رأيت» :♫مؽحقل اإلمام  قال».

(1)
 

  السرائر بال بّقـَة مـازطة هلل  يف والخقض»: طبدالعزيز الطريػل الشقخقال  يف حؼف كؿا

َُِٔن ﴿:قال تعالك ا ُتۡفيِ ٌَ وَن َو ا تُِۡسُّ ٌَ  ًُ ُ َحۡفيَ وقد جعؾ اهلل لإلكسان  ،[29]الـحؾ: ﴾َوٱَّللذ

فنن السرائر ٓ تخرج إٓ يقم الؼقامة كؿا قال  ،وهناه طـ تتبع ما طداه ،إخذ بؿا ضفر لف

َ ﴿:تعالك َٔۡم ُتۡتََل ٱلۡسذ كذا وكذا وهق لؿ ُيعؾِـف  ِســرّ ومـ قطع أن أحدًا يُ  ،[9]الطارق: ﴾آنُِر يَ

.ففق يرجؿ بالغقب !
(2)

 

 

 املًـــٛى أيكــاُب
 بـ كثقر:االحافظ  يؼقل

  .طؾك كؾ مـ مؾؽ الشام مع الجزيرة مـ بالد الروم طؾؿٌ  ققصر: •

 .طؾك مـ مؾؽ الػرس طؾؿٌ  وكسرى: •

 .كافــة لؿـ مؾؽ مصر طؾؿٌ  وفرطقن: •

 .سؽـدريـةمؾـؽ اإل لؿـ والؿؼققس: •

 .مؾؽ القؿـ وما بقـ طدن وطؿان لؿـوُتب ع:  •

 .مؾؽ الحبشة لؿـوالـجاسل:  •

 .الفـد :وققؾ ،مؾؽ الققكان لؿـ وبطؾقؿقس: •

.«مؾؽ الرتك لؿـ وخاقان: •
(3)

 

 

ٓٓاع  اْعس إىل َٔ دْٚو تهٔ أغ٢ٓ اي
 بد الؿؾؽ بـ مروان الَؼـَازطل الؼرصبل صاحب الػؼقف الؿحّدث أبق الؿطرف ط قال

                                 
 .٢3، ص:( العؼقبات ٓبـ أبل الدكقا2)
 .لُخراساكقةااكظر رسالتف: ( 1)
  .3/19٢ والـفايـة البدايـة( 3)



 
 

كـت بؿصر وشفدت العقد مع الـاس، فاكصرفقا إلك ما » (:ـه123)ت «تػسقر الؿقصل»

أطدوه واكصرفت إلك الـقؾ، ولقس معل ما أفطر طؾقف إٓ شلء مـ بؼقة ترمس بؼل طـدي يف 

حتل، وأققل يف خرقة، فـزلت طؾك الشط، وجعؾت آكؾف وأرمل بؼشره إلك مؽان مـخػض ت

 ًٓ  مـل؟كػسل: ترى إن كان الققم بؿصر يف هذا العقد أسقأ حا

يؽـ إٓ ما رفعت رأسل وأبصرت أمامل، فنذا برجؾ يؾؼط قشر الرتمس الذي أصرحف  فؾؿ

.«، وشؽرتفويلكؾف، فعؾؿت أكف تـبقف مـ اهلل 
(1)

 

 

ُٜشبـٓ ذنس  ٕٛايٓاع مبا 
دخؾ  فحقـ، ملسو هيلع هللا ىلص عة الثاكقة ولؼاءه إول مع الـبلكعب بـ مالؽ مؼدمف لؿؽة يف البق يحؽل

 ،ٓ يعرفاكف اوهؿ ملسو هيلع هللا ىلص لتؼقا بالعباس بـ طبدالؿطؾب وكبل اهللاالحرَم ومعف الرباء بـ معرور 

 :فؼال ،وهذا كعب بـ مالؽ ،هذا الرباء بـ معرور سقُد ققمف :فؼال ،فعّرفف العباس هبؿا

 .؟الشاطر( ) ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال كعب: فقاهلل ما أكسك ققل رسقل ، (؟ )الشاطر
(2)

 

 

 ؾا٥د٠ إداز١ٜ حيتادٗا نٌ قٝادٟ
الؽبقر إذا كان خؾؼف يؿقؾ إلك الؾقـ فقـبغل أن  الؿتقلل»حقث قال:  ♫بـ تقؿقة اذكرها 

كان خؾؼف يؿقؾ إلك الشدة فقـبغل أن يؽقن خؾؼ كائبف  وإذا، يؽقن خؾؼ كائبف يؿقؾ إلك الشدة

يمثر استـابة خالد بـ  ◙كان أبق بؽر الصديؼ  ذاولف، يؿقؾ إلك الؾقـ؛ لقعتدل إمر

واستـابة أبل طبقدة بـ  ،يمثر طزل خالد ◙وكان طؿر بـ الخطاب  ◙القلقد 

 وأبا طبقدة كان لقـا كلبل بؽر ،كان شديدا، كعؿر بـ الخطاب خالدا ٕن ؛◙الجراح 

 .«أجؿعقـ ╚
(3)

 

                                 
 .2/2٦2( الؿغرب يف حؾك الؿغرب ٓبـ سعقد الؿغربل إكدلسل 2)
 .3/121والـفاية  البداية( 1)

 .2٧:ص، الشرطقة ٓبـ تقؿقة السقاسة( 3)



 

 

 

 ا٫ْتصاز ع٢ً ايرات ٚايتشًٞ باإلْصاف
 وَطؾـــ ؼ طؾقفا بؿا هق أروع حقث قال: ، يف رسائؾف قصة رائعة ابـ حزم ذكر 

كاضرُت رجالً مـ أصحابـا يف مسللٍة فعؾقتف فقفا لِبُُؽْقٍء )طقٍب( كان يف لساكف، واكػصؾ الؿجؾُس »

فقجدت  ؛فتطؾبتفا يف بعض الؽتب ،فؾؿا أتقت مـزلل؛ َحاَك يف كػسل مـفا شلء طؾك أين ضاهٌر،

معل أحُد أصحابـا مؿـ شفد  وكانبقِـّ بُطالن ققلل وصحَة ققِل خصؿل....برهاكًا صحقحًا يُ 

 ذلؽ الؿجؾس فعّرفتف بذلؽ، ثؿ رآين قد طّؾؿُت طؾك الؿؽان مـ الؽتاب، فؼال لل: ما تريد؟

ُؿبْطِؾ، ـِحؼ وأين كـُت الـُؿـطرضف طؾك فالن، وإطالمف بلكف ال: أريد حؿؾ هذا الؽتاب وفؼؾت

 فؼؾُت طؾقف مـ ذلؽ أمٌر مبِفت، وقال لل: وتسؿح كػسؽ هبذا ؟!  ففجؿ، وأين راجع إلك ققلف

 .«لف: كعؿ، ولق أمؽــل ذلؽ يف وقتل هذا لؿا أّخرتف إلك غد

كر، مع تحؾقؽ باإلكصاف الذي » طّؾؼ قائالً: ثؿ واطؾْؿ أن مثؾ هذا الػعؾ ُيؽِسبؽ أجؿؾ الذِّ

لب، أو ُتقهؿ مـ حضرك مؿـ يغرت ٓ شلء َيعِدلف، وٓ يؽـ غرضؽ أن ُتقهؿ كػسؽ أكؽ غا

بؽ ويثؼ بُحؽؿؽ أكؽ غالب، وأكت بالحؼقؼة مغؾقب! فتؽقن خسقسًا وضقعًا جدًا، 

 .«وسخقػًا البتة، وساقط الفؿة
(1)

 

 

 ايسداٍ أزبع١
 ،قال الخؾقؾ بـ أحؿد: الرجال أربعة 

 .سللقهافذا طالؿ فف ،ويدرى أكف يدرى ،رجؾ يدرى •

 .قهغافؾ فـبففذا ف ،أكف يدرى يدرى وٓ ،يدرى ورجؾ •

 .يدرى ففذا جاهؾ فعؾؿقه ويدرى أكف ٓ ،يدرى ٓ ورجؾ •

.حذروهاوهذا فاسؼ ف ،يدرى يدرى أكف ٓ وٓ، يدرى ٓ ورجؾ •
(2)

 

                                 
 .1/33٦( رسائؾ ابـ حزم 2)
 .1/1٢جامع بقان العؾؿ وفضؾف ٓبـ طبد الرب ( 1)



 
 

 

 َس١ْ يف املرٖب ايػاؾعٞ قاعد٠ 
فنذا  ،وهق صحقح طؾك بعض الؿذاهب الؿعتربة ،كؾ ما كان مخالػا لؿذهب الشافعل مثال»

ثؿ طؾؿ بالحال جاز لف أن يؼؾد الؼائؾ  ،ف طؾك وجف فاسد طـد الشافعل وصحقح طـد غقرهفعؾ

 .«بصحتف فقؿا مضك وفقؿا يليت فترتتب طؾقف أحؽامف

 .«فتـبف لف فنكف مفؿ جدا» :الشربامؾسل قال

 :أمثؾة ذلؽ ومـ

ثؿ طؾؿ أكف لؿ يؽـ متطفرا حال  ،وسافر لؿؽان بعقد ،شخص صاف لؾحج أو لؾعؿرة ❒

وٓ يؾزمف الرجقع وٓ  ،يجقز لف تؼؾقد أبل حـقػة يف طدم اشرتاط الطفارة لؾطقاف ،لطقافا

 .كػارة طؾقف فقؿا فعؾ أثـاء الؿدة مـ الؿحظقرات

امرأة صافت لإلفاضة بغقر سرتة معتربة جاهؾة بذلؽ أو كاسقة، وذهبت إلك بؾدها  ❒

ة يف صحتف لتصقر حالٓ وتتبقـ وكؽحت، ثؿ تبقـ لفا فساد صقاففا، فؾفا أن تؼؾد أبا حـقػ

 .صحة الـؽاح

فروع أخرى كثقرة  اولف. «وهل مسللة مفؿة كثقرة القققع وأشباهفا»مـصقر الطبالوي:  قال

.جدا ٓ تخػك
(1)

 

 

 املتؿل عًٝٗا ؿك١ٝٗاي ايكٛاعد
الؼقاطد الخؿس التل اتػؼ طؾقفا طؾؿاء الػؼف وإصقل والتل ٓ خالف بقـفؿ يف كقهنا  

 ًٓ  تبـك طؾقفا الػروع هل:  أصق

 القؼقـ ٓ يزول بالشؽ. ①

 .الضرر يزال ②

 الؿشؼة تجؾب التقسقر. ③

 العادة محؽؿة. ④

                                 
 .32٢ - 3/32٦ؾسل طؾك هناية الؿحتاج لؾرمؾل ( حاشقة الشربام2)



 

 

 إمقر بؿؼاصدها. ⑤

 كظؿفا بعض الشافعقة بؼقلف: وقد

 ىمحمػػػػجمس مقػػػػحمسرة يوايمطػػػػحجس مػػػػىجسه
 

 

 ىمحٌػػػػػحمسا فمجعي فكػػػػػ  هػػػػػ ٌ للٌممصػػػػػ
 

 مػػػكٌ خمشػػػحمسر ًػػػحمساؿ كيمطػػػ ة يػػػحجس حمجي 
 

 

 كلػػػػىجسا المممصػػػػق حمتلػػػػ المجتٌممسػػػػٌحمسا
 

 الممصػػػػػػ  ال حمسفػػػػػػممط ػػػػػػي ممجتٌقنػػػػػػك
 

 

 كالقيجشػػحجس أىمحلػػمحش  ف أر ت أجمتػػورا
 

 

 ٚايتُاع ا٭عراز هلِ َها١ْ ايعًُا٤ سؿغ 
 تشفقر بلخطائفؿ، الو طعـ فقفؿ،وطدم الالعؾؿاء،  كشر فضائؾ: مـفج أهؾ السـة والجؿاطةمـ 

  إن طؾك صؾبة العؾؿ احرتام العؾؿاء وتؼديرهؿ، وأن »: ♫ طثقؿقـابـ العالمة قال

تتسع صدورهؿ لؿا يحصؾ مـ اختالف بقـ العؾؿاء وغقرهؿ، وأن يؼابؾقا هذا بآطتذار 

طؿـ سؾؽ سبقالً خطل يف اطتؼادهؿ، وهذه كؼطة مفؿة جدًا؛ ٕن بعض الـاس يتتبع أخطاء 

أخريـ، لقتخذ مـفا ما لقس ٓئؼًا يف حؼفؿ، ويشّقش طؾك الـاس سؿعتفؿ، وهذا أكرب 

اب العامل مـ الـاس مـ كبائر الذكقب فنن اغتقاب العالؿ أكرب إخطاء، وإذا كان اغتق

وأكرب؛ ٕن اغتقاب العالؿ ٓ يؼتصر ضرره طؾك العالؿ؛ بؾ طؾقف وطؾك ما يحؿؾف مـ العؾؿ 

.«إذا زهدوا يف العالؿ أو سؼط مـ أطقـفؿ تسؼط كؾؿتف أيضًا والـاس، الشرطل
(1)

 

 ة أن مـ كثرت حسـاتف وطظؿت، وكان لف يف مـ ققاطد الشرع والحؽؿ»: ♫ وقال اـب الؼقؿ

ـ غقره ٓ يعػك ط ـ غقره، ويعػك طـف ما  ٓ يحتؿؾ م .«اإلسالم تلثقر ضاهر؛ فنكف يحتؿؾ مـف ما 
(2)

 

  فؾق كان كؾ مـ أخطل أو غؾط ترك جؿؾًة، وأهدرت محاسـف؛ لػسدت »: ♫وقال

.«العؾقم والصـاطات وتعطؾت معالؿفؿا
(3)

 

                                 
 .91-1٧/90 ( مجؿقع الػتاوى والرسائؾ2)

 .2٢1مػتاح دار السعادة، ص:( 1)
 .1/39( مدارج السالؽقـ 3)



 
 

 

 اعرتاض ٚدٛاب
 (.وٓ تقتروا بثالث، ٓ تشبفقا بصالة الؿغرب )..الحاكؿ:  اهروالحديث الذي  يف 

  ،رجالف كؾفؿ ثؼات

.(مـ أحب أن يقتر بثالث فؾقػعؾ)طارضف حديث أبل أيقب: و
(1)

 .فؽقػ الجؿع بقـفؿا 

  :الحمتوا ك ❒

 ٕكف يشبف الؿغرب، ؛جؿع بقـفؿا بلن الـفل طـ الثالث إذا كان يؼعد لؾتشفد إوسطي

وأما إذا لؿ يؼعد إٓ يف آخرها فال يشبف الؿغرب، وهق جؿع حسـ قد أيده حديث طائشة 

ولػظ أحؿد:  ،(يقتر بثالث ٓ يجؾس إٓ يف آخرهتـ ملسو هيلع هللا ىلصكان ) :طـد أحؿد وغقره ▲

. (كان يقتر بثالث ٓ يػصؾ بقـفـ)
(2)

 

 

 ايـطبب!ٖرا قًـٛبٓا َاتت ٚ
   القا: يا أبا إسحاق: ما لـا كدطقؿع الـاس إلقف، وقبسقق البصرة فاجت ♫إبراهقؿ بـ أدهؿ  مر 

 قال: ،وما هل ؟! :قالقا ٕن قؾقبؽؿ ماتت بعشرة أشقاء.! :قال فال يستجاب لـا ؟

 .فؾؿ تمدوا حؼف ؛إول: أكؽؿ طرفتؿ اهلل ◀

 .ثؿ تركتؿ سـتف ،ملسو هيلع هللا ىلصالثاين: زطؿتؿ أكؽؿ تحبقن رسقل اهلل  ◀

 .فولؿ تعؿؾقا ب ،الثالث: قرأتؿ الؼرآن ◀

 .ولؿ تمدوا شؽرها ،الرابع: أكؾتؿ كعؿة اهلل ◀

 .ووافؼتؿقه ،الخامس: قؾتؿ إن الشقطان طدوكؿ ◀

 .فؾؿ تعؿؾقا لفا ،السادس: قؾتؿ إن الجـة حؼ ◀

 .ولؿ هتربقا مـفا ،السابع: قؾتؿ إن الـار حؼ ◀

 .فؾؿ تستعدوا لف ،قؾتؿ إن الؿقت حؼ :الثامـ ◀

                                 
 .( أخرجف أبق داود والـسائل وابـ ماجف وغقرهؿ2)

 .طـ سبؾ السالم بتصرف كؼال( 1)



 

 

 .وتركتؿ طققبؽؿ ،غؾتؿ بعققب الـاسواشت ،اكتبفتؿ مـ الـقم التاسع: ◀

ولؿ تعتربوا هبؿ. ،العاشر: دفـتؿ مقتاكؿ ◀
(1)

 

 

 يف ايصدز ويف ايكرب نشاٍ قًبو ساي
 حال العبد يف الؼرب كحال الؼؾب يف الصدر، كعقؿًا وطذابًا، وسجـًا »: ♫ابـ الؼقؿ  قال

كان قؾبؽ  فنذا، بؽ يف صدركأردت أن تعرف حالؽ يف قربك، فاكظر إلك حال قؾ فنذا، واكطالقًا

والعؽس صحقح؛ ولفذا تجد  ،مؿتؾئًا بشاشة وسؽقـة وصفارة، ففذا حالؽ يف قربك بنذن اهلل

ُيذهب الفؿقم، ويزيؾ  فاإليؿان، صاحب الطاطة وحسـ الخؾؼ والسؿاحة أكثر الـاس صؿلكقـة

 ومـ، أساريره أدام التسبقح اكػرجت مـ، قرة طقـ الؿقحديـ، وسؾقة العابديـ وهق الغؿقم،

.«أدام آستغػار فتحت لف الؿغالقؼ ومـ، أدام الحؿد تتابعت طؾقف الخقرات
(2)

 

 

 ٞ !ٔطِخَسزسِ اهلل اإلَاّ ايطَّ
  ،ُسجـ اإلمام شؿس إئؿة السرخسل يف بئر معطؾة مـ أجؾ فتقى أفتاها ضد الحاكؿ

 (،مجؾدا 30)لػؼف الحـػل يف ا «الؿبسقط»كتابف  طاما 25فلمؾك مـ السجـ الذي ابتؾل فقف 

مبسقط السرخسل ٓ ُيعؿؾ بؿا يخالػف، وٓ ُيركـ إٓ إلقف، » :قال طـف كجؿ الديـ الطرصقسل

 .«وٓ ُيػتك وٓ ُيعّقل إٓ طؾقف
 .ولف فقف طبارات ممثرة يف آخر إبقاب تذكل العزائؿ والجقاكح

لوضح الؿعاين وأوجز هذا آخر شرح العبادات ب»: ؼال طـد فراغف مـ شرح العباداتف ◀

.«مصؾقا طؾك سقد السادات، العبارات أماله الؿحبقس طـ الجؿعة والجؿاطات
(3)

 

هذا آخر شرح كتاب الطالق، بالؿمثرة مـ الؿعاين الدقاق، أماله »الطالق: يف  وقال ◀

                                 
 .1/21 ( جامع بقان العؾؿ وفضؾف2)

 .2٢٢-2٢٦ص:  ،واءوالد الداء( 1)

(3 )1/291. 



 
 

.«الؿحصقر طـ آكطالق، الؿبتؾك بقحشة الػراق، مصؾقا طؾك صاحب الرباق
(1)

 

أماله الؿستؼبؾ لؾؿحـ باإلطتاق، الؿحصقر يف صرف مـ أفاق، »اق: يف آخر العت وقال ◀

 .«حامدا لؾؿفقؿـ الرزاق، ومرتجقا إلك لؼائف العزيز بإشقاق
(2)

 

اكتفك شرح كتاب الؿؽاتب، بنمالء الؿحصقر الؿعاتب، والؿحبقس » الؿؽاتب:يف  وقال ◀

. «ـع اهلل مراقب!الؿعاقب، وهق مـذ حقلقـ طؾك الصرب مقاضب، ولؾـجاة بؾطقػ ص
(3)

 

اكتفك شرح كتاب القٓء بطريؼ اإلمالء مـ الؿؿتحـ بلكقاع البالء، يسلل »القٓء:  يف وقال ◀

.«مـ اهلل تبديؾ البالء والجالء بالعز والعالء، فنن ذلؽ طؾقف يسقر!
(4)

 

 ع،اكتفك إمالء الؿـػل الؿحصقر الؿؿـقع، طـ إهؾ والقلد والجؿق»يف آخر البققع:  وقال ◀

.«الطالب لؾػرج بالدطاء والخشقع، يف ضؾؿ الؾقالل بالدمقع!
(5)

 

 

ٚٓيني  ضع١ عًِ ا٭
 يف صحقحف قال اإلمام ابـ حبان

(6)
يف أربع ركعات يصؾقفا اإلكسان ستؿائة سـة طـ »: 

فلغـك ذلؽ طـ كظؿفا يف هذا الـقع ( صػة الصالة) أخرجـاها بػصقلفا يف كتاب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

  .«مـ هذا الؽتاب

  تحػة الؿقدود يف أحؽام الؿقلقد»ذكر ابـ الؼقؿ يف كتابف» 
(7)

إحؽام الؿتعؾؼة  أن 

 .! حؽؿا 391بحشػة الذكر تبؾغ 

                                 
(2 )٦/59. 

(1 )٦/112. 

(3 )٢/٢0. 
(1 )٢/215. 
(5 )21/20٢. 
يف صالتف؛ مـ ركـ، أو  فعؾفأكف  ملسو هيلع هللا ىلص كؾ ما ثبت طـ رسقل اهلل ، أي:لؿعـك العامابالسـة  هومؼصقد. 5/2٢1( ٧)

الرسالة  »طة سؿاهاوقد جؿعفا العالمة السقد حامد إطرجل الؿارديـل، برسالة مطبق واجب، أو مستحب.

 سـّة. ٧٧0فبؾغ هبا  «القهبّقة يف ســ الصالة الرباطقة

 .229:ص( ٦)



 

 

  حديث طؾك «شرح حديث إكؿا إطؿال مـتفك أمال يف»يف كتابف السققصل اإلمام تؽؾؿ 

 .!وجفا  2٢2 مـ الـقة

 ػ ؿقرية وألّ خسقة والرتكقة والحبشقة والقكان أبق حقان إكدلسل يتحدث العربقة والػار

 .فقفا كؾفا!

 

 خ٬ص١ ايعًِ
 اكتب إلل » :◙اهلل بـ طؿر بـ الخطاب  طبد كتب رجؾ إلك الصحابل الجؾقؾ

إن العؾؿ كثقر، ولؽـ إن استطعت أن تؾؼك اهلل » :¶ فؽتب إلقف ابـ طؿر «بالعؾؿ كؾف

لفؿ، كافًا لساكؽ طـ أطراضفؿ، خػقػ الظفر مـ دماء الـاس، خؿقص البطـ مـ أمقا

.«ٓزمًا ٕمر جؿاطتفؿ؛ فافعؾ.. والسالم
(1)

 

 

 ع٬َات ا٫يتصاّ ا٭دٛف
 العصر.  و الـقم طـ صاليت الػجر ◉

 طدم الخشقع يف الّصالة.  ◉

 التلخر طـ الصالة الؿؽتقبة. ◉

 ترك الســ والـقافؾ. ◉

 هجر الؼرآن الؽريؿ. ◉

 ترك إوراد وإذكار. ◉

 قء إخالق.س ◉

 طدم تؼّبؾ الـصقحة. ◉

 كضباط.طدم آ ◉

 إضاطة الققت فقؿا ٓ فائدة فقف. ◉

                                 
 .3/111( سقر أطالم الـبالء 2)



 
 

 آشتغال يف الؿباحات.  ◉

 كثرة الضحؽ.  ◉

 كشغال بالؿؾفبات.آ ◉

 طدم الجد يف صؾب العؾؿ. ◉

 التعّؾؼ بإشخاص. ◉

 آهتؿام بالؿظفر كثقرًا.  ◉

 طدم إكؽار الؿـؽر.  ◉

 إخالف القطد. ◉

 دم التخؾص مـ العادات الجاهؾقة. ط ◉

 طدم التقّرع يف القققع بالؿشتبفات. ◉

.حب الظفقر وثـاء الـاس)طدم اإلخالص( ◉
(1)

 

 

ٓٞ ٞٓ صشاب ٞٓ ابٔ صشاب  ابٔ صشاب
 .وأبقه صحابل وابـف صحابل ،صحابل ◙ أبق بؽر الصديؼ ◀

 .وكذا أمف وأبقه وجده ،صحابل ◙ طبد اهلل بـ الزبقر ◀

.قرهؿا ما اجتؿع لفؿايجتؿع لغ ولؿ
(2)

 

 

 ٌٖ جيٛش يًُطشٞ ا٭خر َٔ غعسٙ ٚأظاؾسٙ ؟
  طؾك ثالثة أققال،يف هذه الؿسللة  العؾؿاءاختؾػ 

فؿذهب أبل حـقػة وروي طـ مالؽ أن إخذ مـ الشعر وإضػار إذا دخؾ العشر لؿـ  ❒

 .أراد التضحقة مباح غقر حرام وٓ مؽروه

                                 
 .طبدالرحؿـ العايد ( شريط آلتزام إجقف لؾشقخ:2)
 .150:ص،( كشؽقل ابـ طؼقؾ1)



 

 
 .ؽ أكف مؽروه غقر حرامومذهب الشافعل وروي طـ مال ❒

 .ومذهب أحؿد وإسحؼ وربقعة وداود أكف حرام يلثؿ فاطؾف ❒

ثؿ يؼؾدها  ملسو هيلع هللا ىلص: كـت أفتؾ قالئد هدي رسقل اهلل ▲ ققل طائشة :دلقؾ الؿجقزيـ ◉

 ثؿ يبعث هبا وٓ يحرم طؾقف شلء أحؾف اهلل لف حتك يـحر الفدي. متػؼ طؾقف. ،بقده

أكف قال: إذا دخؾ العشر وأراد  ملسو هيلع هللا ىلصطـ رسقل اهلل  ▲ما روت أم سؾؿة : ودلقؾ الؿاكعقـ ◉

 أحدكؿ أن يضحل فال يلخذ مـ شعره وٓ مـ أضػاره شقئا حتك يضحل. رواه مسؾؿ.

وإحقط بال شؽ لؿـ أراد التضحقة أن يجتـب إخذ مـ شعره وأضػاره؛ طؿال بالحديث 

 وخروجا مـ خالف إئؿة.

 

 َٔ أٜٔ تأخر ايعًِ؟
وثـل  ،والؿالزمة والجؾقس بقـ يدي إشقاخ ،مـ الؿشاففة والتؾؼقـ بد لطالب العؾؿ ٓ

 .الركب يف حؾؼ أهؾ العؾؿ

 «مـ دخَؾ يف العؾِؿ وحَده خرَج وحده»وقد ققؾ:  ◉

 خرج مـف بال طؾؿ.  ؛أي مـ دخؾ يف صؾب العؾؿ بال شقٍخ 

 .«ٓ تلخذ العؾؿ مـ صحػل وٓ تلخذ الؼرآن مـ مصحػل»: وققؾ ◉

 وقال أحدهؿ: ◉

 مػػ  ًىمحػػىجس المجعلػػو يمطػػ  ححصػػٌيمح مممصػػفه
 

 

 ًكػػ  يمطػػ  الحمسًػػي كالمجتيجشػػحمجٌه يف حمجػػحمسـ
 

 ًكػػ   ىمحػػىجسا للمجعلػػو مػػ  محشػػحمجه كمػػ 
 

 

 فمجعلمػػػػي يمطنػػػػحجس أهػػػػ  المجعلػػػػو للمجعػػػػحجسـ
 

 :أبق حّقاَن كثقرا ما ُيـشدُ  وكان

ٍهػػػػػػحجسم ًحمطػػػػػػ ُ  ٍمجتػػػػػػى ى  الخٍمػػػػػػحمسي أٌف الكي
 

 

ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػٍهوو ا راًؾ المجعلػػػػػو  أىمحى
 

 ًػػػػػحجسرم الحمتهػػػػػوؿي ػػػػػٌف فٌهػػػػػ كمػػػػػ
 

 

ٌٌػػػحمست يمطقػػػ ى الفهػػػٌوً   غوامػػػػػػخمشى حمج
 

ـى خٌػػػػػػػحمسً ححصػػػػػػػٌيمحو    ا مػػػػػػػى المجعلػػػػػػػو  ري
 

 

ػػػللى يمطػػػ  اليجشػػػحمساً  المممسػػػمجتقٌوً   خمشى
 

 األمػػػػػػوري يمطلٌػػػػػػ  حمجمجت ػػػػػػى كلمجتػػػػػػجمسي 
 

 

ػػػ الحمجكػػٌوً   يجشػػٌحمسى أخمشػػ   مػػ  يومى
(1)

 
 

                                 
 .1/3٦2البحر الؿحقط ( 2)



 
 

 

 ٔ اختٝاز ا٭يؿاظسٔطأ
  اب، فؼال لل يا فالن كذّ  :الشافعل يقما وأكا أققل سؿعـلقال:  ♫طـ الؿزين

. «حديثف لقس بشلء»ولؽـ قؾ:  ،ابٓ تؼؾ: كذّ  ،ْكُس ألػاضؽ أحسـفااُ  :إبراهقؿ
(1)

 

  :بقع: ما هذه؟ يروى شقد رأى يف داره حزمة َخْقُزران، فؼال لقزيره الػضؾ بـ الر  أن  الر 

 .الرشقد قال: طروق الرماح يا أمقر الؿممـقـ، ولؿ يؼؾ الَخْقُزران لؿقافؼتف ٓسؿ أمِّ 
(2) 

 يا أمقر  ما َجْؿع هذا؟ قال: ضدُّ محاسـؽ ض الخؾػاء سلل ولده ويف يده مِْسَقاكبع

 .الؿممـقـ. خشقة أن يؼقل مساويؽ
(3)

 

  َيُعسُّ الؿديـة بالؾ قؾ، فرأى كاًرا مققدًة يف ِخَباء، فققػ، وقال: يا  :◙ خرج طؿر

قء  .وَكِره أن يؼقل يا أهؾ الـ ار ،أهؾ الض 
(4)

  

 ؿا أكرب، أكت أم الـ بل ◙ ط ؾبس بـ طبد الؿققؾ لؾعب ا ؟ فؼال: هق أكرب  ملسو هيلع هللا ىلص: أيؽُّ

 .مـِّل، وأكا ُولدت قبؾف
(5)

 

 

 َطا٥ٌ تهسز ؾٝٗا ايٓطذ
 :وهلشريعة أربع مسائؾ تعدد فقفا الـسخ يف ال ◉

يف مؽة يصؾل إلك البقت الحرام، فؾؿا هاجر مؽث سبعة طشر شفرا  ملسو هيلع هللا ىلصفؼد كان الـبل  :لالقً  ①

 ثؿ كسخ ذلؽ بأية فلمر بالتقجف إلك البقت الحرام فتؽرر الـسخ. ،إلك بقت الؿؼدس يصؾل

ثؿ  ،ثؿ أذن فقف يف سػر مـ أسػاره ،يف أول الفجرة ملسو هيلع هللا ىلصحرمف رسقل اهلل  :نكح الممجتمجع ②

 حرمف إلك إبد.

بالؿديـة، ثؿ أذن يف أكؾ لحقمفا يف سػر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصحرمفا رسقل اهلل  :الحمجمحمس األهلٌ ③

                                 
 .2/315فتح الؿغقث ( 2)

 .33الطرق الحؽؿقة، ص:( 1)
 .33الؿصدر السابؼ، ص:( 3)

 .1/51غريب الحديث لؾخطابل ( 1)
 . قال الفقثؿل: رجالف رجال الصحقح.3/3٧1رواه الحاكؿ ( 5)



 

 

 ثؿ حرمفا بعد ذلؽ فاستؿر تحريؿفا. ،إسػار

 .ترك القضقء مؿا مست الـار ملسو هيلع هللا ىلص فؼد كان آخر إمريـ مـف :النر ممسممم   الوخمشو ④

 :فؼال بعض إفاضؾوقد كظؿفا 

 النممسػػػػػػػػيمح  ك كػػػػػػػػحمسر يف أرػػػػػػػػممط
 

 

 جمتػػػػ ت هػػػػ الكمجتػػػػ كاألىمحػػػػر
 

 يف يلػػػػػػػػػػ كممجتمجعػػػػػػػػػػ كحمجمػػػػػػػػػػحمس
 

 

.لػػىجسا الوخمشػػو ممػػ مػػجمس النػػر
(1)

 
 

 

َٓ  ٘ تعصبا يكبًٝت٘ !٫ ٜدعٛ ٭
حدثـل شقخ مـ إزد ثؼة طـ رجؾ مـفؿ أكف كان يطقف بالبقت، »هـ(: 1٢5)ت: الؿربد قال

 .«تدطق ٕمؽ فؼال: إهنا تؿقؿقة وهق يدطق ٕبقف، فؼقؾ لف: أٓ
(2)

 

 

 اختٝاز ا٭َسا٤ ايطٝاضٝني 
 رهؿ والذي يظفر مـ سقرة طؿر يف أمرائف الذيـ كا»: ♫ قال الحافظ ابـ حجر ن يممِّ

يف البالد أكف كان ٓ يراطل إفضؾ يف الديـ فؼط بؾ يضؿ إلقف مزيد الؿعرفة بالسقاسة، مع 

. «اجتـاب ما يخالػ الشرع مـفا
(3)

 

 

 دع عٓو ايهطٌ
  وقد ات ػؼ لل بحؿده تعالك »(: ـه2331)ت ♫ جؿال الديـ الؼاسؿليؼقل الشقخ

أربعقـ يقمًا، وقراءة ســ ابـ ماجة كذلؽ يف  قراءة صحقح مسؾؿ بتؿامف رواية ودراية يف

طشر يقمًا، وقراءة تؼريب التفذيب مع  واحد وطشريـ يقمًا، وقراءة الؿقصل كذلؽ يف تسعة

فدع طـؽ الؽسؾ، واحرص طؾك طزيز  ،تصحقح سفق الؼؾؿ فقف وتحشقتف يف كحق طشرة أيام

                                 
 .( كؼؾفا بعض أصحاب الحقاشل مـ الشافعقة كالؼؾققبل والبجقرمل2)

 .1/219طققن إخبار ( 1)

 .21/2٦0( فتح الباري 3)



 
 

. «وقتؽ بدرس العؾؿ وإحسان العؿؾ
(1)

 

 فقؼ»:♫زي قال اإلمام ابـ الجق احة  ،والؽسؾ طـ الػضائؾ بئس الر  وحب الر 

ة، فاكتبف واتعب لـػسؽ .«يقرث مـ الـ دم ما يربق طؾك كؾِّ لذ 
(2)

 

 

 تطًطٌ نتب ايػاؾع١ٝ
هـ( يف كتابف 1٧1 )تفاختصره تؾؿقذه اإلمام الؿزين ◀ألػ اإلمام الشافعل كتابف )إم(  ◀

هـ( فشرح مختصر 1٢٦الحرمقـ الجقيـل)ت جاء إمامف ◀، الؿشفقر )مختصر الؿزين(

جاء بعده تؾؿقذه اإلمام الغزالل ف ◀، الؿذهب( درايةكتابف )هناية الؿطؾب يف الؿزين يف 

ثؿ يف كتاب ، ثؿ يف كتاب )القسقط(، الـفاية يف كتاب )البسقط( ختصراف هـ(505)ت

 كتاب )الخالصة(. ثؿ يف ،)القجقز(

، شرح القجقز( شرح القجقز يف كتابف )العزيزف هـ(٧13عل )تثؿ جاء اإلمام الراف ◀

 ختصر القجقز يف كتاب )الؿحرر(.وا

( لؾرافعل يف العزيزهـ( محرر الؿذهب ومرتبف فاختصر )٧٦٧ثؿ جاء اإلمام الـقوي )ت ◀

 .يف كتابف )الؿـفاج( (الؿحرر) ختصراو، كتابف )روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ(

ـ الؿؼري )ت ◀  ، كتابف )روض الطالب(يف  «روضة الطالبقـ»هـ( فاختصر ٢3٦ثؿ جاء اإلمام اب

كتابف  يف «مـفاج الطالبقـ»هـ( فاختصر 91٧ثؿ جاء شقخ اإلسالم زكريا إكصاري)ت ◀

روض » وشرح، شرحف يف كتاب )فتح القهاب شرح مـفج الطالب( ثؿ)مـفج الطالب( 

 .(لؿؼري يف كتاب )أسـك الؿطالب شرح روض الطالببـ آ «الطالب

 

 أصاب ذْبا ؾطٓبٛٙ
 :يقمًا طؾك رجؾ قد أصاب ذكبًا والـاس يسبقكف، فـفاهؿ وقال ◙مر  أبق الدرداء 

                                 
 .53ـ، ص:الػضؾ الؿبقـ طؾك طؼد الجقهر الثؿق( 2)
 .29لػتة الؽبد يف كصقحة القلد، ص:( 1)



 

 

 أرأيتؿ لق وجدتؿقه يف حػرة، ألؿ تؽقكقا مخرجقف مـفا؟!

 : بؾك. قالقا

 : فال تسبقه إذن، واحؿدوا اهلل الذي طافاكؿ. قال

 : أفال تبغضف؟! قالقا

ا تركف فنكف أخل. : إكؿا أبغض طؿؾف، فنذقال
(1)

 

 

 زؾض املًٌ ٚزؾع ايهًٌ
 سؾقؿ بـ طرت التجقبل، كان يختؿ الؼرآن  :الرجؾ البار بربف وبزوجتف يف لقال رمضان قصة

فؾؿا مات، قالت امرأتف: رحؿـؽ اهلل إكؽ كـت ، يف الؾقؾة ثالث مرات ويجامع ثالث مرات

كان يؼقم مـ الؾقؾ فقختؿ الؼرآن، قالقا: وكقػ ذلؽ ؟ قالت:  ،لرتضل ربؽ، وترضل أهؾؽ

ثؿ يؾؿ بلهؾف، ثؿ يغتسؾ، ثؿ يعقد فقؼرأ  ،ثؿ يؾؿ بلهؾف، ثؿ يغتسـؾ ويعقد، فقؼرأ حتك يختؿ

حتك يختؿ، ثؿ يؾؿ بلهؾف، ثؿ يغتسؾ فقخرج لصالة الصبح.
(2)

 

 

 زداٍ تطسب بأٚصاؾِٗ ا٭َجاٍ
 لَخطابة فُقؼال )أبَؾُغ مـ قس(.َؿثُؾ يف البالغة واـقِسُّ بـ ساِطَدة: ُيضرب بف ال - ▪

 لؼؿان: يضرب بف الؿثؾ يف الحؽؿة فقؼال: )أحؽؿ مـ لؼؿان(. - ▪

: يضرب بف الؿثؾ يف الُؼبح فقؼال: )تسؿع بالؿعقدي خقر مـ أن تراه(.ـال - ▪  ُؿِعقديُّ

 طرققب: يضرب بف الؿثؾ يف َخؾػ الؿقاطقد فقؼال: )مقاطقد طرققب(. - ▪

 ؿثؾ يف الُرجقع بالخقبة فقؼال: )رجع بخػل حـقـ(.حـقـ: يضرب بف ال - ▪

 الشـػرى: يضرب بف الؿثؾ يف ُسرطة العدو فقؼال: )أطدى مـ الشـػرى(. - ▪

 أشعب: يضرب بف الؿثؾ يف الَطؿع فقؼال: )أصؿع مـ أشعب(. - ▪

                                 
 .20٧ص: ،خطاب ثؿحؿقد شقل ( أقباس روحاكقة2)

 .2/1٦٧اإلمام أبق طبقد الؼاسؿ يف فضائؾ الؼرآن  كؼؾف( 1)



 
 

 .السؿقأل: يضرب بف الؿثؾ يف القفاء فقؼال: )أوىف مـ السؿمال( - ▪

ار: يضرب بـِ ِس  - ▪  ف الؿثؾ يف مؼابؾة اإلحسان باإلساءة فقؼال: )جزاء سـؿار(.ؿ 

 زرقاء القؿامة: يضرب هبا الؿثؾ يف قّقة الَبصر فقؼال: )أبصر مـ زرقاء القؿامة(. - ▪

 إحـػ بـ ققس: يضرب بف الؿثؾ يف الِحؾؿ فقؼال: )أحؾؿ مـ إحـػ(. - ▪

: يضرب بف الؿثؾ يف الـدم فقؼال: )أكدم - ▪
ُّ
 مـ الؽسعل(. الُؽَسعل

 ؼة(.: يضرب بف الؿثؾ يف الُحؿؼ فقؼال: )أحؿؼ مـ هبـّ ةؼَ ـ  بَ هَ  - ▪

 حاتؿ الطائل: يضرب بف الؿثؾ يف الجقد والَؽرم فقؼال: )أجقد مـ حاتؿ(. - ▪

 سحبان وائؾ: يضرب بف الؿثؾ يف الَػصاحة فقؼال: )أفصح مـ سحبان وائؾ(. - ▪

 

 يعٌُ باسبدٜح ايطعٝـاغسٚط 
 وهل ثالثة شروط: ↓ طـ شقخ اإلسالم ابـ حجركؼال اإلمام السققصل  هاذكر

أن يؽقن الضعػ غقر شديد، فقخرج مـ اكػرد مـ الؽذابقـ، والؿتفؿقـ بالؽذب،  أحمجحجسه:

 ومـ فحش غؾطف، كؼؾ العالئل آتػاق طؾقف.

 أن يـدرج تحت أصؾ معؿقل بف. المحتي:

. يعتؼد آحتقاطأن ٓ يعتؼد طـد العؿؾ بف ثبقتف، بؾ  المحتلجحت:
(1)

 

 هؿا: ـقالعالمة يقسػ الؼرضاوي شرص وزاد

 أٓ يشتؿؾ طؾك مبالغات وهتقيالت يؿجفا العؼؾ أو الشرع أو الؾغة. .2
عارض دلقالً شرطًقا آخر أققى مـفا. يأٓ  .1

(2) 

 

 ٖاٚيدإىل  ١ابٔ تُٝٝ زضاي١ أّ اإلَاّ
 مصر فك قامتفوإ مٕيا فاطـ ُبعده طـ فقفا لفا ريعتذ ٕمف سالةر ♫ تقؿقف بـا سؾأر

                                 
 .2/19٢ ( تدريب الراوي2)
 .200لؾؼرضاوي، ص: ( كقػ كتعامؾ مع السـة1)



 

 

 : فؼالت طؾقف ردت لرسالةا صؾتفاو فؾؿا ،ةلدطقوا لديـا نشئق لبعض

 مغػرتفو بركاتفو لؾفا حؿةور ملسالا طؾقؽو تقؿقة بـا حؿدأ لرضلّا لحبقبا يلدو»

 ئعاشر طؾكو ،تؽركذ لؿسؾؿقـوا مإلسالا لخدمةو بقتؽر اهذ لؿثؾ لؾفوا فنكف. .كفاضقور

 خدمتؽو يـؽد مـ قربؽ مـ للإ حبأ مـل قربؽ أن يلدو يا ـَّتظـ ٓو. .طؾؿتؽ لديـا

 ٓإ نيؽق ٓ طؾقؽ ضائلر غاية  ّ َإن يلدو يا بؾ ..رٕمصاا شتّك فل لؿسؾؿقـوا ملإلسال
. .طـل كبعد طـ لؾفا مماأ  ً اغد سللؽأ لـ يلدو يا كلوإ. .لؾؿسؾؿقـو لديـؽ تؼدمف ما ربؼد

 خدمة فل تقصّر إن حاسبؽوأ لؾفا مماأ سلسللؽ حؿدأ يا لؽـو. .كتأ فقؿو يـأ طؾؿأ ٕكل

  .لؿسؾؿقـا كؽاخقإ مـ تباطفأ خدمةو ،لؾفا يـد

 شطر ضؾ تحت كياوإ لؾفا جؿعـلو ،كخطا دسدو ،بؽدر بالخقر ركاوأ ،طـؽ لؾفا ضلر
.«بركاتفو لؾفا حؿةور طؾقؽؿ ملسالوا. .ضؾف ٓإ ضؾ ٓ ميق لرحؿـا

(1)
  

 

 اإلَاّ أبٛ سٓٝؿ١ يف عبادت٘
الؿمذن سقرة  فؼرأصالة العشاء يقما خؾػ ممذن الؿسجد،  ♫م أبق حـقػة صؾك اإلما

 .لؿ يبؼ غقر اإلمام أبل حـقػة والؿمذن وخرج الـاس مـ الؿسجد ،فؾؿا قضقت الصالة ،الزلزلة

ٓ  )يف كػسل(: أققم فؼؾت، الؿمذن: فـظرت ٕبل حـقػة وهق جالس، يتػؽر ويتـػس يؼقل

جئت  ثؿ، جد، وتركت الؼـديؾ ولقس فقف إٓ زيت قؾقؾيـشغؾ قؾبف بل، فخرجت مـ الؿس

مـ  ويايا مـ يجزي بؿثؼال ذرة خقر خقًرا » وهق ٓ يزال يف مجؾسف يؼقل: ،وقد صؾع الػجر

 !  «الـعؿان طبدك مـ الـار وأدخؾف يف سعة رحؿتؽ أِجرْ  يجزي بؿثؼال ذرِة شٍر شًرا

 زال يزدهر. فدخؾت فنذا الؼـديؾ ما :الؿمذن قال

 يظـ أكف ٓ يزال يف وقت العشاء. وهقاإلمام أبق حـقػة: تريد أن تلخذ الؼـديؾ ؟  لفؼا

 : لؼد صؾع الػجر يا إمام !فؼؾت

وجؾس لقصؾل الػجر معـا بقضقء  ،ركعتقـ وركع، أبق حـقػة: اكتؿ طـل ما رأيت فؼال

                                 
  .1٢/1٢ وىلػتاا عمجؿق( 2)



 
 

أتحدث بالؼصة ٕحد حتك مات اإلمام. ولؿ، العشاء
(1)

 

 

 عبد ايٓاصسَا ٫ تعسؾ٘ عٔ مجاٍ 
 اإلسالم السقاسل والؿعركة الؼادمة»الدكتقر مصطػك محؿقد يف كتابة  يؼقل» 

(2)
: 

ويؼع قطاع غزة  ،الـاصر تسؾؿ مصر وهل اسؿفا مؿؾؽة مصر والسقدان سقشفد التاريخ أن طبد»

 ! (سقـاء)وسؾؿفا لؿـ بعده مـ غقر السقدان ومـ غقر غزة ومـ غقر ثؾث مصر  تحت إدارهتا

ويرفع رايات الؼقمقة وآشرتاكقة يف كؾ مؽان مـ الؿحقط  ،ارب يف الؽقكغق والقؿـيح كان

 .لك الخؾقج الػارسل، وكان يفتػ مخاصبا كؾ مقاصـ مصري: ارفع رأسؽ يا أخلإآصؾسل 

 ،الؿقاصـ الؿسؽقـ والؿخدوع لؿ يؽـ لقستطقع أن يرفع رأسف مـ صػح الؿجاري ولؽـ

ومـ طققن الؿباحث، ، ومـ سقػ الرقابة ،الؿعتؼالت ومـ خقف ،ومـ كرباج الؿخابرات

هق الطاطة والقٓء قبؾ العؾؿ  وساد مـاخ ٓ يزدهر فقف إٓ كؾ مـافؼ كاذب، وأصبح الشعار

 .!شلء ، وهبط آكتاج وارتػع صقت الغقغاء طؾك كؾ ؿوالؽػاءة، وتدهقرت الؼق

واشرتاكقة خائبة،  ،ع دطائقةومشاري ،طالمقة فارغةإطبد الـاصر طشريـ طاما يف ضجة  وطاش

وطؾك مائة ألػ قتقؾ تحت رمال  ،وطؾك اهنقار اقتصادي ،ثؿ أفاق طؾك هزيؿة تؼصؿ الظفر

 .! «وضاع البؾد وضاع الؿقاصـ ،وطتاد طسؽري تحقل إلل خردة ،سقـاء

 

 بٝني!ٚزٚساٍ ا٭ٖهرا نإ 
إوروبققـ بسبب رائحتفؿ كان الفـقد الحؿر يضعقن القرود يف أكقففؿ حقـ لؼائفؿ بالغزاة 

 .التل ٓ تطاق

الؿمرخ الػركسل دريبار: كحـ إوروبققـ مديـقن لؾعرب بالحصقل طؾك أسباب  يؼقل

الرفاه يف حقاتـا العامة، فالؿسؾؿقن طؾؿقكا كقػ كحافظ طؾك كظافة أجسادكا، فنهنؿ كاكقا 

                                 
 .1٦/92. القايف بالقفقات 23/355تاريخ بغداد ( 2)

 .13 :( ص1)



 

 

مـفا روائح كريفة، فؼد وتػقح  ،طؽس إوروبققـ الذيـ ٓ يغقرون ثقاهبؿ إٓ بعد أن تتسخ

 بدأكا كؼؾدهؿ يف خؾع ثقابـا وغسؾفا. 

الؿسؾؿقن يؾبسقن الؿالبس الـظقػة الزاهقة حتك إن بعضفؿ كان يزيـفا بإحجار  وكان

 الؽريؿة كالزمرد والقاققت والؿرجان. 

طـ قرصبة أهنا كاكت تزخر بحؿاماهتا الثالثؿائة يف حقـ كاكت كـائس أوروبا تـظر الك  وطرف

آستحؿام كظرة طؿؾ كػر وخطقئة.
(1)

 

 

 َٔ يطا٥ـ ا٭ضاْٝد
  التدويـ يف أخبار قزويـ»روى الؼزويـل يف كتابف».

(2)
 ،طـ الزمِـ ،حدثـا الؿزكقمقال:  

طـ  ،طـ إطؿش ،طـ الضرير ،طـ إصؿ ،طـ إحدب ،طـ إثرم ،طـ الؿػؾقج

.رة مرةتقضل م ملسو هيلع هللا ىلصطـ إطؿك: أن الـبل  ،طـ إطرج ،إطقر
(3)

  

 وهؿ:، ففمٓء أحد طشر كػسًا كؾفؿ صاحب طاهة أو مرض

 .الؿـحـك: أبق طؾل بـ أبل الحسقـ إصبفاين

 .قللوالؿزكقم: أبق طؾل الّص 

 .والزمـ: أحؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان

 .والؿػؾقج: محؿد بـ محؿد بـ سؾقؿان الطقسل

 .وإثرم: الحسـ بـ مفران

 .قاضل الؿصقصةوإحدب: طبد اهلل بـ الحسقـ 

 .وإصؿ: طبد اهلل بـ كصر إكطاكل

 .والضرير: أبق معاوية

 .إطؿش: سؾقؿان بـ مفران

                                 
 م.2٦٧2و م 25٧2رسؿقة مـ إسباكقا بقـ  وثائؼ.. مذكرات الؽاتب ساكدور ماراي :الؿرجع( 2)

(1 )1 /٧3 – ٧1. 
 طـ ابـ طباس. ،مـ صريؼ ططاء بـ يسار 2/٦0أخرجف البخاري  ،( صحقح3)



 
 

 .وإطقر: إبراهقؿ الـخعل

 .الحؽؿ بـ مفران :وإطرج

 . ¶وإطؿك: طبد اهلل بـ طباس 

 

 سٝا٠ ايعًُا٤ بعد َٛتِٗ
  لحديث والػؼف كقػ ُهؿ ومـ تلمؾ أحقال أئؿة اإلسالم كلئؿة ا» :♫قال ابـ الؼقؿ

وُهؿ يف العالؿقـ كلهنؿ أحقاٌء بقـفؿ، لؿ َيػِؼُدوا مـفؿ إٓ ُصَقَرهؿ، وإٓ ، تحت الرتاب

.«فِذكرهؿ وحديثفؿ والثـاء طؾقفؿ غقر مـؼطع، وهذه هل الحقاة حؼا
(1)

 

 شّتان بقـ أققام مقتك تحقا الؼؾقب بذكرهؿ، وبقـ »بعض السؾػ:  قال: ♫ قالو

 .«تؿقت الؼؾقب بؿخالطتفؿأققام أحقاء 
(2)

 

 وبذل إمقال يف مرضاة  ،والجفاد، وأهؾ الصدقة العؾؿاء، وأئؿة العدل»: ♫ قالو

فقفا الحسـات وهؿ يف ُبُطقن  وصحائػ حسـاهتؿ متزايدة، تؿؾك ،اهلل، ففمٓء مؾقك أخرة

يختصُّ  ،ا أطظؿفا !لفا مـ كعؿٍة ما أجؾ فا، وكرامة م فقا، إرض، ما دامت آثارهؿ يف الدكقا

 .«اهلل هبا مـ يشاء مـ طباده
(3)

 

 وأي معروف أطظؿ مـ معروف العؾؿ، وكؾ » :♫ طبدالرحؿـ السعدي الشقخ قال

مسللة استػقدت طـ اإلكسان فؿا  فؽؾ، معروف يـؼطع إٓ معروف العؾؿ والـصح واإلرشاد

 احبفا.فققفا حصؾ هبا كػع لؿتعؾؿفا وغقره، فنكف معروف وحسـات تجري لص

أخربين صاحب لل كان قد أفتك يف مسللة يف الػرائض، وكان شقخف قد تقيف، أكف رآه يف  وقد

 الؿـام يؼرأ يف قربه فؼال: الؿسللة الػالكقة التل أفتقت فقفا وصؾـل أجرها.

ـّ  وهذا  سـة حسـة فؾف أجرها وأجر مـ طؿؾ هبا إلك يقم الؼقامة( أمر معروف يف الشرع: )مـ س

«ت إطؿال بالؿقت، فلهؾ العؾؿ حسـاهتؿ تتزايد كؾؿا اكتػع بنرشادهؿاكؼطع وإذا
(4)

. 

                                 
 .239:ص ،( مػتاح دار السعادة2)

 .٢٧،ص:( الرسالة التبقكقة1)

 .3٦5ص: ،( صريؼ الفجرتقـ3)

 .٦3:ص ،( الػتاوى السعدية1)



 

 

 

 ضبب إض٬ّ ٜٗٛدٟ يف شَٔ املإَٔٛ
 وأكا  ،سلل الخؾقػة الؿلمقن يفقديا ما سبب إسالمؽ؟ فؼال: أحببت أن أمتحـ إديان

وزدت فقفا وكؼصُت،  وكتبُت ثالث كسخ فعؿدت إلك التقراة ،لخطكؿا تراين حسـ ا

وكتبُت ثالث كسخ، وزدث فقفا،  اإلكجقؾ، مـل، وطؿدت إلك ريْت لدخؾتفا الؽـقسة فاشتُ ف

، وكتبُت ثالث كسخ ،ؼرآنال مـل، وطؿدت إلك ريْت فاشتُ البقعة  وكؼصُت وأدخؾتفا إلك

القراققـ فتصػحقها فؾؿا أن وجدوا الزيادة والـؼصان  وأدخؾتفا إلك ،وزدث فقفا، وكؼصُت 

.«، فعؾؿت أن هذا الؽتاب محػقظ، فؽان هذا سبب إسالملرمقا هبا فؾؿ يشرتوها
(1)

 

 :؛كـُت طـد الؼاضل إسؿاطقؾ بـ إسحاق الؿالؽل يقما» قال أبق الحسـ ابـ الؿـتاب 

 فُسئؾ: لؿ جاز التبديؾ طؾك أهؾ التقراة ولؿ يجز طؾك أهؾ الؼرآن؟ 

ْ  ﴿:فؼال: ٕن اهلل تعالك قال يف أهؾ التقراة ٔا ا ٱۡشُخۡدفُِؾ ٍَ ِ ِ  ة  [11]الؿائدة: ﴾ٌَِ نَِتَِٰب ٱَّللذ

  .فقكؾ الحػظ إلقفؿ

نۡلَا ٱَّّلِۡنَر ِإَوُذا ََلُۥ ىََحَٰفُِؾَٔن ﴿ وقال يف الؼرآن: َُ َُزذ فتعـفد اهلل بحػظف،  [9]الِحجر: ﴾إُِذا ََنۡ

  .فؾؿ يجز التبديؾ طؾك أهؾ الؼرآن

.«أحَسـ مـ هذا الؽالم قال: فذكرُت ذلؽ لؾؿحامؾل فؼال: ٓ
(2)

 

 

 ايطعٔ يف ايط١ٓ طعٔ يف اإلض٬ّ
 ث أبق معاوية الرشقَد بحديث ومسؾؿ،  رواه البخاريالذي  (احتج  آدُم ومقسك.....) حد 

 مقسك آدم؟ ،رجؾ مـ وجقه قريش وطـده
َ
فغضب الرشقد وقال:  فؼال الؼرشل: أيـ َلِؼل

ـف ويؼقل: بادرٌة مـف يا معاوية يُ  زكديٌؼ يطعـ يف الحديث، فؿا زال أبق ؛الـ ْطع والسقػ سؽِّ

ـَ  ؛أمقر الؿممـقـ .حتك َسَؽ
(3)

 

                                 
 .٦/259دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل . 3/110الؿـتظؿ ٓبـ الجقزي ( 2)

 .2/1٧٧ ( ترتقب الؿدارك لؾؼاضل طقاض1)

 .21/٦٢( تاريخ بغداد 3)



 
 

 :تؾتػت إلك ما يف  قال رجٌؾ لؾسؾطان الظاهر برققق ٓ صحقح البخاري وصحقح مسؾؿ

مسؾؿ يف زمان لق كذب أحٌد طؾك البخاري و كان  فؼال لف السؾطان:، فنن أكثر ما فقفؿا كذب

لؼتؾقه. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
(1)

 

 

 (5)َع ا٫خت٬ف  ؾك٘ ا٥٫ت٬ف
حؽل أن الؼاضل العامري الحـػل كان يعرب طؾك مسجد الؼػال الشافعل والؿمذن يمذن 

 -طؾك مذهب الحـػقة- فؾؿا رآه الؼػال أمر بتثـقة اإلقامة، فـزل ودخؾ الؿسجد لؾؿغرب،

وكان ذلؽ مـفؿا تقهقـا  -طؾك مذهب الشافعقة- ثؿ قّدمف لؾصالة، فتؼدم وجفر بالتسؿقة

.الخالف يف الػروعٕمر 
(2)

 

 

 ق٠ٛ سؿغ ازب٬ٍ ايطٝٛطٞ
جاء يف ترجؿتف يف هبجة العابديـ لؾشاذلل: حؽك لل بعض إشقاخ قال: اجتؿعت بالشقخ 

فؼال لل  ،الؿسؿك بالؿدارك وكان معل تػسقر الـسػل ،ة الروضةيف معديّ جالل الديـ يقما 

واتركف طـدك  ،: اجعؾف طـدي يقمقـ وخذهالشقخ جالل الديـ ما هذا الؽتاب ؟ فلخربتف بف، فؼال

سـة كامؾة، وتعال بعدها، وسؾـل طـ أي مسللة شئَت، أققل لؽ: هل يف الؽراس الػالين، يف 

 .القرقة الػالكقة، يف الصػحة القؿـك أو القسرى، يف كذا أو كذا سطر مـفا !

 

 ايعًُا٤ ٚزٜاض١ املػٞ
 يؿـع التفاب الؿػاصؾ،ويحؿل ضد الخرف، وزن، يحافظ طؾك القلؾؿشل فقائد كثقرة مـفا: أكف 

ٓمويحسـ الؿزاج، و يؿـع ويسقطر طؾك السؽري،و  .يحافظ طؾك ضغط الدم وغقرهاو ،يخػػ ٔا

  ٓيستطقع بعض الشباب  ،كؿ يقمقا 20يؿشل مايؼارب  ♫اـب طثقؿـق وقد كان وكان إذا مشك 

                                 
 .2/11٢( درر العؼقد لؾؿؼريزي 2)

 .٢3:( فتاوى الؼػال، ص1)



 

 

ـ ترك الؿشل تركف الؿشل»لحاقف، وكان يؼقل لفؿ:   .ان هذا هق سر ققتف وصحتفوك ،«م
(1)

 

  كان يؿشل ويف ترجؿة معالل الشقخ طبداهلل بـ حؿقد رئقس مجؾس الؼضاء إطؾك أكف

 .وٓ يرتك ذلؽ ،أو بعد العشاء ،إما بعد العصر مرت،كقؾق 5يقمقًا 

  وأكا أطرف يف دمشؼ واحًدا مـ مشايخـا  ،ولقس لؾرياضة سـ :الطـطاوي طؾلقال الشقخ

 ♫فقق الثؿاكقـ وٓ يزال يؿارس التؿريـ، وأديب الشام طز الديـ التـقخل هق الققم 

رض! حـل إلك القراء حتك يؿس بؽػقف ٕا ـ يؼػ وـي ـ الثؿاكق  .كان وهق قريب م
(2)

 

 

 ايبٝطاٟٚ تؿطريضبب قبٍٛ 
هـ( أكف لؿا أّلػ تػسقره ٧92ت) ♫مـ لطقػ ما ُيْحَؽك طـ العالمة البقضاوي 

ـ )أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ( وفرغ مـف، ذهب بف إلك بغداد لقعرضف الؿشفقر الؿسّؿك ب

يف صريؼف بؼرية  فؿر  ، مـ ططاياه، يستعقـ بف طؾك كقائب الدهر قئاطؾك السؾطان، لعؾف يـاُل ش

: وما قال، : إلك بغدادقال قصدك ؟ أيـفقفا أحد الؿشايخ، فـزل طـده وأضافف، ثؿ سللف: 

، : إين قالتريد هبا ؟  ـَ صـّػُت تػسقرا بذلُت الجفد يف تـؼقحف وهتذيبف، ولل بـاٌت قد أدَرْك

ـّ  إِيذاَك َجۡفُتُد ِإَويذاَك ﴿لف ذلؽ الشقخ: بؿ فّسرَت ققلف تعالك: فؼال ،فاحتجت إلك تجفقزه
لف:  فؼال، وٓ كستعقـ إٓ بؽ ،: فّسركاه بلّكا ٓ كعبد إٓ إياكقال ؟[5]الػاتحة:﴾ نَۡصَخفنُِي 

كالمف يف قؾب العالمة البقضاوي، وتـّبف ورجع قافال مـ حقث  فلّثر تستعقـ بغقره ؟!فؽقػ 

فلقبؾ  ،: فؿـ أجؾ ذلؽ وضع اهلل الؼبقل طؾك تػسقرهقالقا، جاء، ولؿ يذهب إلك بغداد!

أققؿت طؾقف شروح وحقاش وتعؾقؼات وطؾقف العؾؿاء مـ كؾِّ جفٍة يف حقاتف وبعد مؿاتف، 

.وحصؾ بف كػٌع كبقر ،فتربق طؾك الثالثة آٓ
(3)

 

                                 
 .محؿد الحؿدلؾدكتقر ومضات  كتاباكظر:  (2)

 الطـطاوي. عؾللفصقل اجتؿاطقة  اكظر: (1)
 .بتصّرف 2/119العقاشقة  الرحؾة( 3)



 
 

 

ـُ ايَعَرٍ  َضَبَل ايطٝ
ضبة بـ أّد خرج ابـاه سعد وسعقد يف صؾب إبؾ لفؿا، فرجع  أنالؿثؾ السائر:  هذاأصؾ 

 أسعٌد أم سعقد؟  :ولؿ يرجع سعقد، وكان ضبة إذا رأى رجالً يؼقل ،سعد

 الحارث بـ كعب يف الشفر الحرام، فؼال لف الحارث: قتؾ ثؿ
َ
ت هاهـا فتًك صػتف كذا إكف لؼل

ضبة فعرفف، فضرب بف الحارث فؼتؾف! فُعِذَل لحرمة  فتـاولف، وأخذت مـف هذا السقػ ،وكذا

.مثالً  فصارت (َسَبَؼ السقُػ الَعَذل: )الشفر فؼال
(1)

 

 

 ايعاقٌ إذا خ٬ بصٚدت٘ ٚأطؿاي٘ تسى عكً٘ يف شا١ٜٚ
وكان »ققلف:  ↓لحـبؾل ٓبـ طؼقؾ ا «الػـقن»كؼؾ اإلمام ابـ مػؾح مـ كتاب 

.. والعاقؾ .يرقص الحسـ والحسقـ ويداطبفؿا، وسابؼ طائشة، ويداري زوجاتف ♠

إذا خال بزوجاتف وإمائف ترك العؼؾ يف زاوية كالشقخ الؿققر، وداطب ومازح وهازل لقعطل 

.«الزوجة والـػس حؼفؿا، وإن خال بلصػالف خرج يف صقرة صػؾ...
(2)

 

 

 ابٔ ت١ُٝٝ ٝد٘غعٔ ابٔ ايكِٝ حيهٞ 
 ُد إسالمل كؾ  وكان» :♫ قال إذا ُأْثـل طؾقف يف وجفف، يؼقل: واهلل إين إلك أن ُأجدِّ

 ..«وقت، وما أسؾؿت بعد إسالمًا جقداً 

 «ثؿ جؾس يذكر اهلل تعالك إلك قريب مـ اكتصاف الـفار، ثؿ  ،مرة، صؾك الػجر وحضرُتف

  .«أو كالمًا قريبًا مـ هذا ،لغداء، سؼطت ققيتالتػَت إلل، وقال: هذه غدويت، ولق لؿ أتغد ا

 بـقة إجؿام كػسل وإراحتفا؛ ٕستعد بتؾؽ الراحة لذكر آخر»لل مرة:  وقال ٓ  .«ٓ أترك الذكر إ

 «يؼقل: إن يف الدكقا جـة مـ لؿ يدخؾفا، ٓ يدخؾ جـة أخرة وسؿعتف». 

                                 
  ؾعالمةل العؾؿ شرح ٓمقة العجؿ كشراكظر:( 2)

ّ
 .بحرق الحضرمل

  .3/139 لشرطةأداب ا( 1)



 

 

 صدري، إن رحت ففل معل، ٓ ما يصـع أطدائل بل؟ أكا جـتل وبستاين يف»لل مرة:  وقال 

  .«حبسل خؾقة، وقتؾل شفادة، وإخراجل مـ بؾدي سقاحة تػارقـل، إنّ 

 لق بذلت مؾء هذه الؼؾعة ذهبًا، ما طدل طـدي شؽر »يؼقل يف محبسف يف الؼؾعة:  وكان

  .«قال: ما جزيتفؿ طؾك ما تسببقا لل فقف مـ الخقر وكحق هذا أو، هذه الـعؿة

 الؿحبقس مـ ُحبس قؾبف طـ ربف تعالك، والؿلسقر مـ أسره هقاه»لل مرة:  وقال». 

 ُۥ  ﴿دخؾ إلك الؼؾعة، وصار داخؾ سقرها، كظر إلقف وقال:  ولؿا ً بُِصٔرٖ َلذ ُٓ َِ فََُضَِب ةَۡح
ٌَِ كَِتيِِّ ٱۡىَفَذاُب  ُِٓرهُۥ  ۥ ذِيِّ ٱلرذۡۡحَُث َوَظَٰ ُّ ُِ  [23]الحديد: ﴾ةَاُبُۢ ةَاِغ

(1)
.  

 

 باتؿام عذٝ
 سـة، ومات يقم  ٦٢ن اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، طاش أ ♫ بؽر أبق زيدالشقخ  ذكر

 الجؿعة، ودفـ بعد الصالة.

 .! سـة ومات يقم الجؿعة، ودفـ بعد الصالة ٦٢بؽر الؿروزي، طاش  وأبا

 .! سـة ومات يقم الجؿعة، ودفـ بعد الصالة ٦٢بؽر الخالل، طاش  وأبا

 يف مرض مقتف حدث ُطّقاَده هبذا الخرب، وقال: -لخاللغالم ا-كان صاحب الرتجؿة  فؾؿا

سـة، ومات يقم الجؿعة، ودفـ بعد  ٦٢طـدكؿ إلك يقم الجؿعة فؽان كؿا قال، وطاش  أكا

 .الصالة !
(2)

 

 ابـ الؿؾؼـ والبؾؼقـل والحافظ العراقل كاكقا أقراكا أنالتل ذكرها العؾؿاء  عجائبمـ الو، 

 بسـة وتقيف قبؾف بسـة طؾك الرتتقب: وكؾ واحد مـفؿ ولد قبؾ أخر

 .ـه ٢01وتقيف  ،ـه ٦13ابـ الؿؾؼـ ولد سـة  -2

 .ـه ٢05وتقيف  ،ـه ٦11البؾؼقـل ولد  -1

 .ـه ٢0٧وتقيف  ،ـه ٦15العراقل ولد  -3

                                 
 .1٢ ،٧3ص: ، ( القابؾ الصقب2)
 .1/٧٦1حؿد بـ حـبؾ أمام إللك مذهب اإالؿػصؾ  الؿدخؾ( 1)



 
 

  ومـ آتػاقات العجقبة كذلؽ بقـ ابـ رجب وابـ الجقزي أن كال مـفؿا: اسؿف طبد

 .! (ـه ٦95) (ـه 5٦9)وتاريخ وفاهتؿا فقف كػس إرقام الرحؿـ، وكـقتف أبق الػرج، 

  (ـه1٧3ماتا يف سـة واحدة ) الخطقب البغدادي أبق بؽروبـ طبد الرب اأبق طؿر اإلمامان 

.ات فقفا حافظ الؿشرق وحافظ الؿغرب: ميف تؾؽ السـة الـاس ؼالف
(1)

 

 

 يف غسب َا٤ شَصّ يطٝؿ١
خ ابـ طرفة طـ ماء زمزم لَِؿ لؿ يؽـ طذبًا ؟ فؼال ابـ الحافظ بـ حجر العسؼالين الشق سلل

 .لقؽقن شربف تعبدًا ٓ تؾذذًا، فاستحسـ ابـ حجر جقابف وصرب بف :طرفة
(2)

 

 متػرقف: كان بعض السؾػ الصالح يرجقن بشرب زمزم جؿع شتات العؾؿ، ولؿّ  قدو

م ٕصؾ إلك شربت ماء زمز»قال السققصل: حؽل طـ شقخ اإلسالم ابـ حجر أكف قال:  ❒

 .، فبؾغفا وزاد طؾقف«مرتبة الذهبل يف الحػظ
(3)

 

وجاء مـ بعده السققصل فشرب مـ ماء زمزم طؾك كقة أن يصؾ يف الػؼف إلك رتبة سراج  ❒

، ويف الحديث إلك الحافظ ابـ حجر العسؼالين.
ّ
 الديـ الُبْؾِؼقـل

سـة تسع وثؿاكقـ  ولؼد كـت بؿؽة مؼقؿًا يف ذي الحجة»يؼقل اإلمام ابـ العربل: و ❒

وأربعؿائة، وكـت أشرب ماء زمزم كثقرًا، وكؾؿا شربتف كقيت بف العؾؿ واإليؿان، حتك فتح 

 تفاهلل لل بركتف يف الؿؼدار الذي يسره لل مـ العؾؿ، وكسقت أن أشربف لؾعؿؾ، ويا لقتـل شرب

 .«لفؿا حتك يػتح اهلل طؾل فقفؿا
(4)

 

قال »خزيؿة وسئؾ مـ أيـ أوتقت هذا العؾؿ؟ فؼال:  قال أبق بؽر محؿد بـ جعػر: سؿعت ابـ ❒

 .«: )ماء زمزم لؿا شرب لف(، وإين لؿا شربت ماء زمزم سللت اهلل طؾؿًا كافعًاملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 
(5)

 

                                 
 .ؿحؿد بـ محؿد بـ طؾل لؾػارسلل «ملسو هيلع هللا ىلصصقل يف طؾؿ حديث رسقل اهلل جقاهر إ»يف كتاب  ذلؽ جاء( 2)
 .1/91عبد اهلل الـجديل( مػقد إكام وكقر الظالم يف تحرير إحؽام لحج بقت اهلل الحرام 1)
 .2/511( صبؼات الحػاظ 3)

 .3/9٢( أحؽام الؼرآن ٓبـ العربل 1)

 .21/3٦0( سقر أطالم الـبالء 5)



 

 

سؿعت الحسقـ بـ محؿد يحدث طـ أبل الػضؾ بـ خقرون أو غقره »وقال ابـ طساكر:  ❒

زم ثالث شربات، وسلل اهلل ثالث أن الخطقب البغدادي ذكر أكف لؿا حج شرب مـ ماء زم

 الثاكقة: أن يؿؾل الحديث بجامع الؿـصقر.و إولك: أن يحدث بتاريخ بغداد هبا. حاجات:

.«الثالثة: أن يدفـ طـد بشر الحايف، فؼضك اهلل لف ذلؽو
(1)

  
قال الحافظ  الؼراءات الؿشفقر ابـ الجزري )محؿد بـ محؿد بـ محؿد( طالؿ ❒

خاويُّ يف ترجؿ كان أبقه تاجرًا، ومؽث أربعقـ سـة لؿ يرزق َوَلدًا، فحج  وَشِرَب ماَء » :تفالس 

. «زمزم بـقة أن يرزقف اهلل ولدًا طالؿًا، فُقلَِد لف محؿد الجزري بعد صالة الرتاويح
(2)

 

أن ماء  ملسو هيلع هللا ىلصالؾفؿ إكف قد جاء طـ كبقؽ »طـ بعض السؾػ أكف لؿا شرب زمزم قال:  جاءو ❒

 .«فؿ إين أشربف لظؿل يقم أخرةزمزم لؿا شرب لف، الؾ
(3)

 

 

ٝٓ ،ٚازتؿع عٓصيدٜٔ َٔ سؿغ ا ٍَٓٚٔ ض  ٚضكط ع٘ ذ
 الزهري قال: قدمت طؾك طبد الؿؾؽ بـ مروان، فؼال: مـ أيـ قدمت يا زهري؟  طـ

فؿـ  :قال: فؿـ خؾ ػت يسقدها وأهَؾفا؟ قؾت: ططاء بـ أبل رباح، قال : قؾت مـ مؽة.قال

: قال: بالدياكة والرواية، قؾت: فبؿا سادهؿ؟ قال: مـ الؿقالل، قؾت العرب أم مـ الؿقالل؟

صاوس بـ  :قؾتقال: فؿـ يسقد أهؾ القؿـ؟  إن أهؾ الدياكة والرواية لقـبغل أن يسقدوا.

: بؿا قؾت: فبؿا سادهؿ، قال: مـ الؿقالل، قؾت : فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟قالكقسان، 

: يزيد بـ أبل حبقب، قؾتقال: فؿـ يسقد أهؾ مصر؟  .: إكف لقـبغل ذلؽقالساد بف ططاء، 

: قؾت: فؿـ يسقد أهؾ الشام؟ قال : مـ الؿقالل.قؾت: فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟ قال

                                 
 .1/35( صبؼات الشافعقة الؽربى 2)

 .1/139 ( الضقء الالمع لؾسخاوي1)

كـا طـد سػقان بـ طققـة فحدثـا بحديث ماء  الديـقري طـ الحؿقدي قال: حؽك. و1/31( أخبار مؽة لؾػاكفل 3)

ماء زمزم  زمزم لؿا ُشرب لف، فؼام رجؾ مـ الؿجؾس ثؿ طاد فؼال: يا أبا محؿد: ألقس الحديث الذي حدثتـا يف

، فؼال ديثقال الرجؾ: فنين شربت أن دلقًا مـ زمزم طؾك أكؽ تحدثـل بؿائة ح ،صحقحًا ؟ قال: كعؿ

 (.20٧٧أخرجف إصػفاين يف الرتغقب: ) سػقان: اقعد فؼعد، فحّدثف بؿائة حديث.



 
 

: مـ الؿقالل طبد كقبل اطتؼتف امرأة مـ قؾت: فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟ قالمؽحقل، 

أم مـ  : فؿـ العربقال : مقؿقن بـ مفران،قؾتقال: فؿـ يسقد أهؾ الجزيرة؟  هذيؾ.

: الضحاك بـ مزاحؿ، قؾتقال: فؿـ يسقد أهؾ خراسان؟  : مـ الؿقالل.قؾتالؿقالل؟ 

: قؾت : فؿـ يسقد أهؾ البصرة؟قال : مـ الؿقالل.قؾت: فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟ قال

: ويؾؽ فؿـ قال : مـ الؿقالل.قؾت: فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟ قال الحسـ البصري،

: مـ قؾت: فؿـ العرب أم مـ الؿقالل؟ قالؾ الؽقفة؟ قؾت: إبراهقؿ الـخعل، يسقد أه

لقسقدن الؿقالل طؾك العرب يف هذا البؾد  واهلل، : ويؾؽ يا زهري فرجت طـلقالالعرب، 

: يا أمقر الؿممـقـ إكؿا هق ديـ، مـ حػظف قؾت حتك يخطب لفا طؾك الؿـابر والعرب تحتفا!

ساد ومـ ضقعف سؼط.
(1)

 

 

ٜٓد  ٓات !ٛازٟ َص
 :فتؼقل ،إن مـ الؿزيد أن تؿّر السحابة بلهؾ الجـة :قال ،خالد بـ معدان طـ كثقر بـ مرة طـ

لئـ أشفدين اهلل  :يؼقل كثقر :قال خالد ؛ما تريدون أن أمطركؿ ؟ فال يتؿـقن شقئًا إٓ أمطروا

.ـات !ٕققلـ لفا: أمطريـا جقاري مزيّ  ،ذلؽ
(2)

 

 

 مبشبٛب٘ل ايكًب َٛاطٔ تعًٓ
 مقاصـ أربعة: هذا الحال يظفر يف ومحؽ :♫ابـ الؼقؿ  قال 

طـد أخذ مضجعف وتػرغ حقاسف وجقارحف مـ الشقاغؾ، واجتؿاع قؾبف طؾك ما يحبف  :األكؿ

 .فنكف ٓ يـام إٓ طؾك ذكر ما يحبف وشغؾ قؾبف بف

 .طـد اكتباهف مـ الـقم، فلول شلء يسبؼ إلك قؾبف ذكر محبقبف :المحتي

هبا يقزن إيؿان الرجؾ  ،طـد دخقلف الصالة، فنهنا محؽ إحقال ومقزان اإليؿان :لجحتالمحت

                                 
 .مع حذف بعض طبارات يسقرة يف الحقار 10/٢2( هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال 2)

 .13٢: ص، الؿقضقطل لحؾقة إولقاء ذيبالتف( 1)



 

 

 .يتحؼؼ حالف ومؼامف ومؼدار قربف مـ اهلل وكصقبف مـف

وٓ  ،فنن الؼؾب يف هذا الؿقصـ ٓيذكر إٓ أحب إشقاء إلقف ،طـد الشدائد وإهقال :الحمساممط

 .يفرب إٓ إلك محبقبف إطظؿ طـده
(1)

 

 

 املرٖب ايػاؾعٞ
  :وأطؾؿ مـ غقرهؿ بالديـ، فلّس  ،الػؼفاء الشافعقة أكقس الـاس»قال الحافظ الذهبل 

ومـاقبف ، وإمامفؿ مـ رؤوس أصحاب الحديث ،مذهبفؿ مبـل طؾك اتباع إحاديث الؿتصؾة

.«وتدفع طـ كػسؽ الجفؾ فلكت بخقر ،اهلل بف يـجؿة، فنن حصؾت يا فالن مذهبف لتد
(2)

 

 قالو  
ّ
يؼصد  -وقد قابؾت بتقفقؼ اهلل تعالك أققال كؾ واحد مـفؿ » :♫ البقفؼل

، ثؿ بؿا جؿعت مـ الســ وأثار يف بؿبؾغ طؾؿل مـ كتاب اهلل  -الػؼفاء إربعة 

 ♫ «الشافعل»الػرائض والـقافؾ والحالل والحرام والحدود وإحؽام فقجدت 

وأوضحفؿ إرشادا، وذلؽ فقؿا صـػ مـ أكثرهؿ اتباطا وأققاهؿ احتجاجا وأصحفؿ ققاسا 

.«الؽتب الؼديؿة والجديدة يف إصقل والػروع
(3)

 

 

 غري تعبنٝـ تتدًص َٔ ذْٛبو َٔ 
  وإذا دخؾ الؿسجد، كان يف صالة ما كاكت تحبسف، )أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحقحقـ طـف

ر لف، الؾفؿ يف مجؾسف الذي يصؾل فقف: الؾفؿ اغػ دامما  -يعـل طؾقف الؿالئؽة  -وتصؾل 

.(ارحؿف، ما لؿ ُيْحِدث فقف
(4)

 

 فؾقغتـؿوأراد أن يحطفا اهلل طـف بغقر تعب ، مـ كان كثقر الذكــقب» :♫قال ابـ بطال 

                                 
 مختصرا. 50٧ - 501 ،ص:( صريؼ الفجرتقـ2)
 .3٧ :ص ،( زغؾ العؾؿ والطؾب1)
 .2/109معرفة الســ وأثار( 3)
 يف صحقحف. البخاري ف( أخرج1)



 
 

.«مـ دطاء الؿالئؽة واستغػارهؿ لف لقستؽثر؛ مالزمة مصــاله بعد الصالة
(1)

 

  دخَؾ  
ِ
ُد وهَق يؼقُل:الؿسجَد فنذا هَق برجٍؾ قد قضك صالَتُف وه ملسو هيلع هللا ىلصرسقُل اهلل  َق يتشف 

ؿُد ال ذي لؿ يؾِد ولؿ يقَلد ولؿ يؽـ لُف ُكػًقا أحٌد أن تغػَر لل  )الؾ فؿ  إكِّل أسلُلَؽ يا اهلُل إحُد الص 

حقؿُ  .قد غػَر لُف( ،قد غػَر لف ،قد غػَر لفُ  :ملسو هيلع هللا ىلصفؼاَل  :قاَل  ،ذكقبل إك َؽ أكَت الغػقُر الر 
(2)

 

  ـْ ) ملسو هيلع هللا ىلصقاَل ـَ  َم ًدا  َقاَل ِحق َٓ َشِريَؽ َلُف َوأَن  ُمَحؿ  ٓ  اهلُل َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ َيْسَؿُع اْلُؿَمذَِّن: أَْشَفُد أَْن 

 َربًّا
ِ
ًٓ  ،َطبُْدُه َوَرُسقُلُف َرِضقُت بِاهلل ٍد َرُسق ْساَلِم دِيـًا ،َوبُِؿَحؿ  .(ُغِػَر َلُف َذكْبُفُ  ،َوبِاإْلِ

(3)
 

 

 أض١ً٦ ١َُٗ يهٌ إْطإ
مـ أكا؟ بؿاذا ُأطرف بقـ  :كحـ بحاجة إلك أن يسلل كؾ إكسان مـ ا كػسف هذه إسئؾة كؿ

الـاس؟ ماذا قدمت يف تاريخ حقايت؟ أيُّ تاريٍخ كتبت؟ وأيُّ لحظات طشت؟ هؾ أكا إضافة 

 حقٌة يف هذه الدكقا؟ أم طبٌء ثؼقؾ طؾك إرض؟.
(4)

 

 

 نسّ أٌٖ َكدٜػٜٛصـ  ابٔ بطٛط١
 مديـة متـاهقة يف الؽرب، وأهؾفا لفؿ جؿال كثقرة  وهل»الرحالة ابـ بطقصة:  اطـف يؼقل

يـحرون مـفا الؿئقـ يف كؾ يقم، ولفؿ أغـام كثقرة، وأهؾفا تجار أققياء، وهبا تصـع الثقاب 

طادة أهؾ هذه  ومـ، الؿـسقبة إلقفا التل ٓ كظقر لفا، ومـفا تحؿؾ إلك ديار مصر وغقرها

صؾ مركب إلك الؿرسك تصعد الصـابؼ، وهل الؼقارب الصغار إلقف، الؿديـة أكف متك و

فقليت كؾ واحد مـفؿ بطبؼ مغّطك، فقف الطعام  ،ويؽقن يف كؾ صـبقق جؿاطة مـ شّبان أهؾفا

فقؼّدمف لتاجر مـ تجار الركب، ويؼقل: هذا كزيؾل، وكذلؽ يػعؾ كؾ واحد مـفؿ، وٓ يـزل 

 ،إٓ مـ كان كثقر الرتدد إلك البؾد ،مـ همٓء الشّبانمـ الؿركب إٓ إلك دار كزيؾف  تاجرال

                                 
 .3/221 ( شرح ابـ بطال2)

 .(2300رقؿ: )، الـسائل صحقح، (9٢5رقؿ: ) ،أبل داود صحقح( 1)

 .سؾؿ يف صحقحف وغقرهم ف( أخرج3)
 .21 ص: ،ؿشعؾ الػالحلل( مشروع العؿر 1)



 

 

.«فاكف يـزل حقث شاء، فنذا كزل طـد كزيؾف باع لف ما طـده واشرتى لف، وحصؾت لف معرفة أهؾف
(1)

 

 

 يف ايبٝت بسن١ قسا٠٤ ايكسإٓ
 أهؾف، إن البقت لقتسع طؾك »كان يؼقل: ◙ حػص بـ طـان الحـػل أن أبا هريرة طـ

الئؽة، وهتجره الشقاصقـ، ويؽثر خقره أن يؼرأ فقف الؼرآن، وإن البقت لقضقؼ طؾك أهؾف، وتحضره الؿ

ٓ يؼرأ فقف الؼرآن  .«وهتجره الؿالئؽة، وتحضره الشقاصقـ، ويؼؾ خقره أن 
(2)

 

  ،طـ حسقـ العـؼزي، قال: لؿا كزل بابـ إدريس الؿقت بؽت بـتف، فؼال: ٓ تبؽل يا بـقة

ا البقت أربعة آٓف ختؿة.فؼد ختؿت الؼرآن يف هذ
(3)

 

 

 قطا٤ ايطٓٔ ايسٚاتب
 ة كقم الـبل  ثبت»: ♫ قال الشقخ ابـ طثقؿقـ مـ حديث أبل هريرة وأبل َقتادة يف قِص 

، ثؿ الػريضة ثاكقًا،  ملسو هيلع هللا ىلص ًٓ ػر طـ صالة الػجر، حقث صؾ ك راتبَة الػجر أو وأصحابف وهؿ يف الس 

 ظفر؛ُشِغؾ طـ الركعتقـ بعد صالة ال ملسو هيلع هللا ىلصلـبل أن  ا ▲ وكذلؽ أيًضا حديث أمِّ سؾؿة

َمـ كام طـ ): ملسو هيلع هللا ىلصفؼضاهؿا بعد صالة العصر، وهذا كصٌّ يف قضاء الرواتب، وأيًضا: طؿقم ققلف 

.«وهذا يعؿُّ الػريضة والـافؾة ،(صالة أو كِسقفا، فْؾقُصؾِّفا إذا ذكرها
(4)

 

 

 !اإلَا١َ يف َطذد ايطًطإ با ٜصٜدغسط 
بـاء جامع بايزيد جاء يقم  -ابـ السؾطان محؿد الػاتح-ن بايزيد الثاين أكؿؾ السؾطا طـدما

افتتاحف بالصالة فقف، واحتار الـاس مـ سقؽقن اإلمام، وحسؿ إمام الجامع الؿققػ فؼال 

                                 
  .1/221 «تحػة الـظار يف غرائب إمصار وطجائب إسػار»ابـ بطقصة  رحؾة( 2)

 .(3309) ، رقؿ( ســ الدارمل1)
  .9/13:( سقر أطالم الـبالء3)

والحـابؾة، ورجحف ابـ تقؿقة وابـ  والؼقل بؼضاء الســ الرواتب مذهب الشافعقة. ٦1 -1/٦1( الشرح الؿؿتع 1)

 .5/315الػتاوى الؽربى  ،2/33٦الؼقؿ. يـظر: روضة الطالبقـ



 
 

مـ صؾك  :لؾؿصؾقـ: لقتؼدم لإلمامة مـ لؿ يضطر صقال حقاتف لؼضاء صالة فرض، أي

  أوقاهتا صقال حقاتف. الصؾقات الخؿس يف

الحاضرون مـ هذا الشرط، وبدأ بعضفؿ يتطؾع لبعض، وبعد اكتظار دققؼة، أو دققؼتقـ  دهش

شاهد الؿصؾقن السؾطان بايزيد الثاين وهق يتؼدم لإلمامة بؽؾ هدوء، ثؿ يؽرب لصالة 

الجؿاطة بؽؾ خشقع. 
(1)

 

 

ًَُذِ  زٓد َؿشِ ٚدٛاب 
 ـه3٦2ه مؾؽ العراق وأرسؾف طام مـ كبار طؾؿاء طصره، فاختار ♫أبق بؽر الباقالين  كان

أمر حاشقتف  سؿع مؾؽ الروم بؼدوم أبل بؽر الباقالين طـدما، ولؿـاضرة الـصارى يف الؼسطـطقـقة

أن ُيَؼّصروا مـ صقل الباب بحقث يضطر الباقالين طـد الدخقل إلك خػض رأسف وجسده 

طرف الحقؾة فلدار  حضر الباقالين لؿا، وفقذّل أمام مؾؽ الروم وحاشقتف ،كفقئة الركقع

وهق يؿشل لؾقراء جاطالً قػاه لؿؾؽ الروم  ،ثؿ دخؾ مـ الباب ،جسؿف إلك الخؾػ وركع

ًٓ مـ وجفف !  طؾؿ الؿؾؽ أكف أمام داهقة ! هـا بد

كقػ حالؽؿ  ثؿ التػت إلك الراهب إكرب وقال لف: ،الباقالين فحقاهؿ ولؿ يسؾؿ طؾقفؿ دخؾ

ألؿ تعؾؿ بلن رهباكـا ٓ يتزّوجقن وٓ  روم وقال:مؾؽ ال غضب وكقػ إهؾ وإوٓد؟

ثؿ  ،رهباكؽؿ طـ الزواج واإلكجاب ُتـَّزهقن أبق بؽر: اهلل أكرب ! فؼال يـجبقن إصػال؟!

قال الؿؾؽ بؽؾ  ثؿغضب الؿؾؽ !  فزاد وأكجب طقسك ؟! ،تتفؿقن ربؽؿ بلكف تزوج مريؿ

 فؿا ققلؽ فقؿا فعؾت طائشة ؟! :وقاحة

وكؾتاهؿا صاهرة، ، قد أهتؿت فنن مريؿ قد أهتؿت أيضا ▲ن كاكت طائشة إ أبق بؽر: قال

تؽقن أولك بالتفؿة  فليفؿا ولؽـ طائشة تزوجت ولؿ تـجب، أّما مريؿ فؼد أكجبت بال زواج !

ـّ  ؟! ¶الباصؾة وحاشاهؿا  أبق  قال الؿؾؽ: هؾ كان كبقؽؿ يغزو؟! قال. جـقن الؿؾؽ! فج

الؿؾؽ: ففؾ كان  قال .أبق بؽر: كعؿ قال ؼاتؾ يف الؿؼدمة؟الؿؾؽ: ففؾ كان ي قال .بؽر: كعؿ

الؿؾؽ: طجقب !  قال .أبق بؽر: كعؿ قال ؟ الؿؾؽ: ففؾ كان ُيفَزم قال .أبق بؽر: كعؿ قال يـتصر؟!

                                 
 .35،ص:خالد أبق شاديل( معًا كصـع الػجر الؼادم 2)



 

 

 وُيفز
ٌّ
.الذي كػر! َفبُِفَت  أبق بؽر: أإلف وُيصَؾب؟! فؼال م ؟!كبل

(1)
 

 

 متشٛ عدا٠ٚ شٜاز٠ نسمي١
  وقع مرة بقـل وبقـ صديؼ لل ما قد يؼع مثؾف بقـ »: ♫ الطـطاويطؾل  الشقخيؼقل

إصدقاء، فلطرض طـل وأطرضت طـف، وكلى بجاكبف وكليت بجـبل، ومشك بقــا أوٓد 

، فحقلقا الصديؼقـ بربكة سعقفؿا إلك طدويـ، 
ّ
الحالل بالصؾح، فـؼؾقا مـل إلقف ومـف إلل

 .ثالثقـ سـةبقـل وبقـف، وكان بقــا مقدة  كانواكؼطع ما 

 .الؼطقعة وثؼؾت طؾل، فػؽرت يقمًا يف ساطة رحؿاكقة، وأزمعت أمراً  وصالت

ذهبت إلقف فطرقت بابف، فؾؿا رأتـل زوجف كذبت بصرها ولؿا َدَخؾت تـبئف كذب سؿعف، 

وخرج إلل مشدوهًا! فؿا لبثتف حتك حققتف بلصقب تحقة كـت أحققف أيام القداد هبا، واضطر 

جئت  لؼدفدخؾت، ولؿ أدطف يف حقرتف، فؼؾت لف ضاحؽًا:  ينطافحقاين بؿثؾفا، ود

أصالحؽ! وذكركا ما كان وما صار، وقال وقؾت، وطاتبـل وطاتبتف، وكػضـا بالعتاب الغبار 

  .طـ مقدتـا، فعادت كؿا كاكت، وطدكا إلقفا كؿا كـا

ئتالف، أطتؼد أن ثالثة أرباع الؿختؾػقـ لق صـع أحدهؿا ما صـعت لذهب الخالف،  وأكا ورجع ٓا

  .وإن زيارة كريؿة قد تؿحق طداوة بقـ أخقيـ كاكت تمدي هبؿا إلك الؿحاكؿ والسجقن

واهلل خطقة واحدة تصؾقن هبا إلك أكس الحب، ومتعة القد، وتسرتجعقن هبا الزوجة  إهنا

.«فال ترتددوا، الؿفاجرة، والصديؼ الؿخالػ
(2)

  

 

 أخطس ايًصٛص يص ايكًٛب
 اشؽر اهلل، : لالؾصُّ دخؾ داري وأخذ متاطل، فؼا: اهلل فؼال سفؾ بـ طبدخؾ رجؾ طؾك د

.ماذا تصـع؟! وأفسد طؾقؽ التقحقد -وهق الشقطان - فؾق دخؾ الؾص قؾبؽ
(3)

 

                                 
 .5/3٦9 ( تاريخ بغداد2)
 .53 :ص ،الجزء إول ،( مؼآت يف كؾؿات1)

 .152،ص:ٓبـ الؼّقؿ ( ِطدُة الصابريـ وذخقرُة الشاكريـ3)



 
 

 

 ٫ ٜبٛح مبرٖب٘ يصطبػسٟا
 :ُيروى طـف أكف قال 

 ممسػػػلوا يمطػػػ  مػػػىجسهي لػػػو أػػػخمت ػػػي   ا
 

 

 كألمجتمػػػػػػي لمجتمنػػػػػػي لػػػػػػي أممسػػػػػػلو
 

 وا ػػػػػػننيحمجنفٌػػػػػػ يلػػػػػػ يػػػػػػل فػػػػػف
 

 

 أػػٌخمت المخضػػن كهػػو الممصػػحمسا  المحمجػػحمسـ
 

 ملكٌػػػػػػ يلػػػػػػ يػػػػػػلوا ػػػػػػنني ك ف
 

 

 أػػٌخمت لهػػو ألػػ  الكػػن  كهػػو هػػو
 

 ححصػػػػػػفمجعٌ يلػػػػػػ يػػػػػػلوا ػػػػػػنني ك ف
 

 

 أػػٌخمت نكػػػح النػػػ كالنػػػ محمجػػػحمسـ
 

 حمجنلٌػػػػػػ يلػػػػػػ يػػػػػػلوا ػػػػػػنني ك ف
 

 

 جحتقٌػػػػػ  حمجلػػػػػولي خػػػػػٌخمش محمتممسػػػػػو
 

 يلػػػ مػػػ  أهػػػ  الحمجػػػحجسًجحت كحمجحمسػػػي ك ف
 

 

 ًػػحجسرم كًفهػػوًقولػػوف ػػٌجمس لػػٌجمس 
 

 مػػػػ  هػػػػىجسا الحمسمػػػػف كأهلػػػػي مجعحمتػػػػ
 

 

 فمػػ أحمجػػحجس مػػ  ألممسػػ  النػػي ًممسػػلو
 

  هػػػػػػحمسم كيػػػػػػحجسـ ممجعممصػػػػػػحمسا كأىمحػػػػػػحمسي
 

 

 يمطلػػػػػى أنهػػػػػو ال ًمجعلمػػػػػوف كأيمطلػػػػػو
 

 أفلػػػػخمت الحمتهػػػػؿ أًقنػػػػ أننػػػػي كمػػػػىجس
 

 

.أنػػػ المػػػٌو كاألًػػػـ أفلػػػخمت أيمطلػػػو
(1)

 
 

 

 َٔ أضباب سسَإ بسن١ ايعًِ
 غالب ٓ يؽقن فقفا بركة، وما مـ يف ال الخصقمات» :♫ قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

إكسان يف الغالب أططل الجدل إٓ حرم بركة العؾؿ؛ ٕن غالب مـ أويت الجدل يريد بذلؽ 

 كصرة ققلف فؼط؛ وبذلؽ يحرم بركة العؾؿ. 

ٕكف واضح،  ؛مـ أراد الحؼ فنن الحؼ سفؾ قريب ٓ يحتاج إلك مجادٓت كبقرة أما

ن يف بدطفؿ طؾقمفؿ كاقصة الربكة ٓ خقر فقفا، ولذلؽ تجد أهؾ البدع الذيـ يخاصؿق

وتجد أهنؿ يخاصؿقن ويجادلقن ويـتفقن إلك ٓ شلء، ٓ يـتفقن إلك الحؼ؛ ٕهنؿ لؿ 

                                 
 .1/320الؽشاف ( 2)



 

 

 .«يؼصدوا إٓ أن يـصروا ما هؿ طؾقف
(1)

  

 

 وزاقب اهلل يف خطسات قًب
  فنن لؿ  ،فدافع الػؽرة فنن لؿ تػعؾ صارت فؽرة،، دافع الخطرة»: ♫ابـ الؼّقؿ قال

لؿ تدافعفا صارت  فنن، فنن لؿ تػعؾ صارت طزيؿة وهّؿة، تػعؾ صارت شفقة فحارهبا

.«فعال، فنن لؿ تتداركف بضّده صار طادة فقصعب طؾقؽ آكتؼال طـفا
(2)

 

  راقب اهلل يف خطرات قؾبف، طصؿف اهلل يف  مـ» :♫قال أبق العباس بـ مسروق

. «حركات جقارحف
(3)

 

 

 اضب١ ايٓؿظأؾطٌ طسٜك١ حمل
  

ّ
آُكُؾ ثؿارها، وأشرب مـ أهنارها،  مث ْؾُت كػسل يف الجـ ة،» :♫قال إبراهقؿ الت قؿل

آُكُؾ مـ زقُّقمفا، وأشرُب مـ صديدها، وُأطالُج  ثؿ  مث ؾت كػسل يف الـ ار، ،وُأطاكُؼ أبؽارها

ريد أن ُأَرد  إلك كػسل، أي شلٍء ُتريديـ؟ قالت: أُ  فُؼؾُت لـػسل: أي سالسؾفا وأغاللفا،

كقا، فلطؿَؾ صالًحا، .«قال: قؾت: فلكت يف إُمـقة، فاطؿؾل الدُّ
(4)

 

 

 ايعًُا٤ إذا آثسٚا ايدْٝا آؾ١
  فال بد أن يؼقل طؾك  ،كؾ مـ آثر الدكقا مـ أهؾ العؾؿ واستحبفا»: ♫ابـ الؼّقؿ قال

رب سبحاكف كثقرا ما تليت طؾك أحؽام ال نٕاهلل غقر الحؼ يف فتقاه وحؽؿف، يف خربه وإلزامف؛ 

خالف أغراض الـاس، وٓ سقؿا أهؾ الرئاسة والذيـ يتبعقن الشفقات؛ فنهنؿ ٓ تتؿ لفؿ 

 أغراضفؿ إٓ بؿخالػة الحؼ ودفعف كثقرا؛ فنذا كان العالؿ والحاكؿ محبا لؾرئاسة، متبعا

                                 
 .1/111 ( تػسقر سقرة البؼرة2)
 .33ص: ،( الػقائد ٓبـ الؼقؿ1)

 .39( ذم الفقى3)

 .1٧،ص:بل الدكقاأ( محاسبة الـػس ٓبـ 1)



 
 

لف شبفة، فتتػؼ لؾشفقات لؿ يتؿ لف ذلؽ إٓ بدفع ما يضاده مـ الحؼ، وٓ سقؿا إذا قامت 

.«الشبفة والشفقة، ويثقر الفقى، فقخػك الصقاب، ويـطؿس وجف الحؼ!
(1)

 

 

 أصعب ث٬ث١ أٜاّ ع٢ً اإلْطإ
  يف ثالثة مقاصـ: أوَحُش ما يؽقُن ابـ آدم :♫قال سػقان بـ ُطققـة 

 .يقَم ُولَِد فقخرُج إلك داِر َهؿ   ✵ 

 .لؿ َيَر مثَؾفؿ ولقؾَة يبقُت مع الؿقيت فُقجاوُر جقراكا ✵ 

 .ويقَم ُيبعُث فَقشفُد مشفدا لؿ َيَر مثؾـف ✵ 

ُٔت ﴿قال اهلل تعالل لقحقك يف هذه الثالثة الؿقاصـ: ٍُ َٔۡم َح َٔۡم ُوَِلَ َوَي يَۡيِّ يَ ـَ  ًٌ َٰ َٔۡم وََشَل َوَي
.[25]مريؿ: ﴾ا ُحۡتَفُد َخّيّٗ 

(2)
 

 

 يف تسى املأَٛز أٚ ؾعٌ املٓٗٞ ؾك١ٝٗ قاعد٠
 مطؾؼًا لإلثؿ مسؼط والجفؾ الـسقان : اطؾؿ أن قاطدة الػؼف أن♫ صلقال السقق . 

الحؽؿ: فنن وقعا يف ترك ملمقر لؿ يسؼط، بؾ يجب تداركف، وٓ يحصؾ الثقاب  وأما

 لؿرتتب طؾقف لعدم آئتؿار.

فعؾ مـفل لقس مـ باب اإلتالف فال شلء فقف، أو فقف إتالف لؿ يسؼط الضؿان، فنن كان  أو

  .إسؼاصفا يف شبفة كان يقجب طؼقبة
 وجب كذرا أو كػارة أو زكاة أو حجا أو صقما أو صالة كسل مـ فروع الؼسؿ إول: فؿـ

  .خالف بال بالؼضاء تداركف
فروع الؼسؿ الثاين: اإلتقان بؿػسدات العبادة كاسقًا أو جاهالً، كإكؾ يف الصالة  ومـ

والصقم، وفعؾ ما يـايف الصالة مـ كالم وغقره. 
(3)

 

                                 
 .215:ص ،ٓبـ الؼقؿ الػقائد (2)

 .23/1٦( الجامع ٕحؽام الؼرآن 1)

 .2٢9:ص ،( إشباه والـظائر3)



 

 

 

 ٚص١ٝ ملٔ ؾكد ايربن١ يف ٚقت٘

  :كؾؿا زاد ِحزبل مـ الؼرآن، زادت الربكة يف وقتل، وٓ ِزْلت َأزيد حتك »قال أحد السؾػ

 .«بؾغ حزبل طشرة أجزاء

 :وقال إبراهقؿ بـ طبد القاحد الؿؼدسل مقصقًا الضقاء الؿؼدسل لؿا أراد الرحؾة لؾعؾؿ 

 .«نكف يتقسر لؽ الذي تطؾبف طؾك قدر ما تؼرأمـ قراءة الؼرآن وٓ ترتكف؛ ف أكثر»

لل مـ سؿاع الحديث  ذلؽ وجّربتف كثقرًا، فؽـت إذا قرأت كثقرًا تقسر فرأيت» قال الضقاء:

.«لل وكتابتف الؽثقر، وإذا لؿ أقرأ لؿ يتقسر
(1)

  

 

 (2)أبٛ سٓٝؿ١ ٜؿشِ اشبٛازز 

: هاتان جـازتان فؼالقا ،ؾة بذكبلقـاضروه لؿا طؾؿقا أكف ٓ يؽػر أحدا مـ أهؾ الؼب هوجاؤ

فؿات غرقا  ؛وحشرج هبا ،حتك كظتفأما إحداهؿا فؾرجؾ شرب الخؿر  طؾك باب الؿسجد:

 وإخرى: امرأة زكت حتك إذا أيؼـت بالحؿؾ قتؾت كػسفا !، يف الخؿر

، : ٓقالقا الـصارى ؟ أفؿـ، : ٓقالقا لفؿ أبق حـقػة: مـ أي الؿؾؾ كاكا ؟ أمـ القفقد ؟ فؼال

 مـ أي الؿؾؾ كاكا ؟ :قال، ٓ :قالقا، : أفؿـ الؿجقس ؟قال

 وأن محؿدا رسقل اهلل ! ،: مـ الؿؾة التل تشفد أن ٓ إلف إٓ اهللقالقا

 أم خؿس ؟! ،أم ربع ،كؿ هل مـ اإليؿان ؟ ثؾث ،: فلخربوين طـ الشفادةقال

 وٓ خؿسا ! ،وٓ ربعا ،: إن اإليؿان ٓ يؽقن ثؾثاقالقا

 .: اإليؿان كؾفقالقا ل مـ اإليؿان ؟: فؽؿ هقال

 : فؿا سمالؽؿ إياي طـ ققم زطؿتؿ وأقررتؿ أهنؿا كاكا مممـقـ ؟!قال

 أم مـ أهؾ الـار ؟ ،: دطـا طـؽ ! أمـ أهؾ الجـة هؿافؼالقا

يف ققم كاكقا أطظؿ جرما  ♠فنين أققل فقفؿا ما قال كبل اهلل إبراهقؿ  :: أما إذا أبقتؿقال

                                 
 .105/ 3رجب  ٓبـ ( ذيؾ صبؼات الحـابؾة2)



 
 

ََ َنرِيّٗ َرّبِ إِجذ ﴿مـفؿ:  ۡطيَۡي
َ
َذ أ ُٓ َ ٍَ ََ ٱنلذاِس  َذ ِ ٌّ َصاِِن فَإُِذَم ا  ـَ  َۡ ٌَ ٌَِّنِ  َو ۥ  ُّ حَتَِفَِن فَإُِذ

ً   َدُفٔر     .[3٧]إبراهقؿ:﴾رذِخي

ًۡ ﴿ يف ققم كاكقا أطظؿ جرما مـفؿا: ♠وأققل فقفؿا ما قال كبل اهلل طقسك  ُٓ ۡب إِن ُتَفّذِ
ـَِتاُدَكِۖ ِإَون   ًۡ ُٓ ًُ َتۡغفِ فَإِجذ َُج ٱۡىَفزِيُز ٱَۡلَِهي

َ
ًۡ فَإُِذَم أ ُٓ َ  .[22٢]الؿائدة: ﴾ۡر ل

ئَُن ﴿: ♠ وأققل فقفؿا ما قال كبل اهلل كقح ٍَ ْ َحۡف ٔا ا ََكُُ ٍَ ِ ـِۡيِِم ة ا  ٌَ إِۡن  ١١٢كَاَل َو
ٔۡ تَۡشُفُروَن  َ َٰ َرّّبِ  ل ًۡ إَِلذ لََعَ ُٓ   [223 -221]الشعراء: ﴾ِخَصاُب

ِ َوََلٓ ﴿: ♠ كقح وأققل فقفؿا ما قال كبل اهلل َُ ٱَّللذ ِ ـِِِدي َخَزآن  ًۡ كُُٔل ىَُس
َ
َوََلٓ أ

كُُٔل إِِّنِ َميَم  
َ
ًُ ٱۡىَغۡيَب َوََلٓ أ يَ ـۡ َ

ََ حَۡزَدرِٓي  أ ِي كُُٔل لَِّلذ
َ
ُ َوََلٓ أ ًُ ٱَّللذ ُٓ ًۡ ىََ يُۡؤتَِي ُُِس ۡخُي

َ
أ

ٓ إِذّٗ  ًۡ إِِّنِ ِٓ ُُفِص
َ
ا ِِفٓ أ ٍَ ِ ًُ ة يَ ـۡ َ

ُ أ اِۖ ٱَّللذ ٍِ َخۡيً ذ ٍِنَي ا ل َٰيِ وقالقا: ، السالح فللؼقا [32]هقد:﴾ََ ٱىظذ

.فؼد آتاك اهلل فضال وحؽؿة وطؾؿا ؛وكديـ اهلل بديـؽ ،تربأكا مـ كؾ ديـ كـا طؾقف
(1)

 

 

َّا  ايعبُد أنسّ َ
فنذا يف حائط لـسقب لف طبٌد أسقد  ،يـظُر إلقفا - مزارطف -طبُد اهلل بـ جعػر إلك ِضقاِطف  خرج

 يلكؾ ُلؼؿة وَيطَرُح لؽؾٍب ُلؼؿة.. فؾّؿا رأى ذلؽ استحسـف، بقده رغقػ، وهق

 : يا أسقد لِؿـ أكت ؟فؼال

بقر.قال  : لُِؿصعب بـ الزُّ

 : وهذه الّضقعُة لِؿـ ؟قال

 .: لفقال

 تلكُؾ لؼؿًة وتطَرُح لؾؽؾب ُلؼؿة ؟! ؛: لؼد رأيُت مِـؽ َطجًباقال

 أْن ُأوثِ قال
 
ـٍ تـظُر إلل  .َر كػسل طؾقفا !!: إين َٕستحقِل مِـ طق

قعة والعبدقال  وإذا بالعبد.. ،ثؿ رجع ،: فرجع إلك الؿديـة فاشرتى الض 

وقال: جعؾـل اهلُل طؾقؽ مقؿقَن  ،قائًؿا فقثَب ، إين قد اشرتيُتَؽ مِـ ُمصعب ؛يا أسقد :فؼال

                                 
 .20٢-252ص:( مـاقب أبل حـقػة،2)



 

 

 الط ؾعة.

 .: وإين اشرتيُت هذه الضقعةقال

 .: أكَؿَؾ اهلُل لؽ خقَرهافؼال

 .شِفُد أّكؽ ُحرٌّ لقجف اهلل: وإّكل أُ قال

ـَ اهلُل جزاَءك..قال  : أحَس

 : وُأشِفد اهلَل أّن الضقعَة مِـّل هديٌة إلقؽ.. قال: جزاك اهلُل بالُحسـك..قال

 قال العبد: فُلشِفُد اهلَل وُأشِفُدك أّن هذه الضقعَة َوْقٌػ مِـّل طؾك الُػؼراء.. ثؿ

 .«العبُد أكَرُم مِـ ا» وهق يؼقل: فَرَجعَ 
(1)

 

 

 ؾك٘ املسس١ً
  كان جؿاطٌة مـ السؾػ يرون تخؾقَط الُؼّصاص »: ♫ ابـ الجقزياإلمام قال

ـُ الققمَ  طؾك اإلصالق وهذا ،فقـفقن طـ الحضقر طـدهؿ ،)الُقّطاظ( ٕن الـاَس يف  ؛ٓ َيـْحُس

ض والققم كثر اإلطرا الؼصص صاّدا لفؿ،فرأوا حضقر  ،ذلؽ الزمـ كاكقا متشاغؾقـ بالعؾؿ

ه طـ ذكب لفلكػع ما لؾعام ،طـ العؾؿ ُكف إلك تقبة ،مجؾُس القطظ يردُّ .«وُيـحرِّ
(2)

 

 

ُٜ  ◙ عُس بهٞأعسابٞ 

 فؼال:  ◙أطرابل يسلل طؿر  أتك

 يمطمػػػػحمس الجحسٌػػػػحمس جمتحمسًػػػػ الحمتن ػػػػ ًػػػػ
 

 

ٌٌػػػػػػػػػالػػػػػػػػػجمس ي  ن ػػػػػػػػػين هي  ي كأيمى
 

 نٌػػػػػلنػػػػػ مػػػػػ  الحمسمػػػػػف جمتي  كلػػػػػ 
 

 

 أيممسػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػ لمجتفمجعلنػػػػػػػػػػي
 

 ؟ما ذا يؽقن  إن لؿ أفعؾ :قال

 .إًذا أبا حػٍص ٕذهبـّف :قال

                                 
 .23/3٧3( سقر أطالم الـبالء 2)
 .202صقد الخاصر، ص:( 1)



 
 

 :قال ؟ ماذا إذا ذهبت يؽقن :قال

 كا يمطػػػػػػػػ  حمجػػػػػػػػلي لمجتيممسػػػػػػػػلنٌي
 

 

 ًػػػػوـ كػػػػػوف األيمطمخضٌػػػػت ًمنٌػػػػػي.
 

 المممسػػػػػػػكؿ ٌنهنٌػػػػػػػي كمويػػػػػػػه
 

 

  مػػػػػ  لػػػػػى نػػػػػر ك مػػػػػ جمتنٌػػػػػي.
 

 ياغالم أططف قؿقصل هذا لذلؽ الققم ٓ قال:ثؿ  حتك اخضؾت لحقف بالدمع، طؿر فبؽك

.هلل ٓ أمؾؽ غقرهقاف لشعره،
(1)

 

 

 بني دسٜس ٚايؿسشدم
لؼد  ،قال: أما واهلل إين ٕطؾؿ أين قؾقؾ البؼاء بعده لؿا مات الػرزدق وبؾغ خربه جريًرا بؽك

ًٓ بصاحبف، وقّؾؿا مات ضد أو صديؼ، إٓ تبعف  ،كان كجؿـا واحًدا وكان كؾ واحٍد مـ ا مشغق

 ؼال:فرثقف؟ تأفال ، فؼقؾ لف: صاحبف فؽان كذلؽ

 فػػن كلػػحجست ػػػػػػمجعحجس الفػػحمس  ؽ حمجمػػ 
 

 

 كال  ات مجعػػػ  مػػػ  نفػػػي مجعٌلػػػ
 

 .كف مات بعد الػرزدق بشفر واحدإ :وققؾ

وما يـػعؽ هذا  :طثؿان التؿقؿل: رأيت جريرًا وما َيُضؿ شػتقف مـ التسبقح فؼؾت لف قال

إِنذ ﴿كرب اهلل والحؿد هلل وٓ إلف إٓ اهلل واهلل أ سبحان وأكت تؼذف الؿحصـات ؟ فؼال:
ّيِ   .وطٌد مـ اهلل حؼ [221]هقد: ﴾اِتِۚ  َٔ ٱَۡلََصَنَِٰج يُۡذِْۡۡبَ ٱلصذ

(2)
 

 

 خصا٥ص ض١ٓ ايؿذس
كعتان بلمقر مـفا:  تختصُّ هاتان الر 

ػر والحضر. :أكالن   مشروطقتفؿا يف الس 

كقا وما فقفا. :جحتنٌب  ثقاهبؿا؛ بلهنؿا خقر مـ الدُّ

ُـّ تخػقػفؿا، :جحتلمحتب ْػُفَؿا بَؼْدِر ما تستطقع، لؽـ بشرط أن ٓ ُتِخؾ  بقاجب.  أكف ُيَس  َفَخػِّ

                                 
 .2/1٧3الؿؼصد إسـك يف شرح أسؿاء اهلل الحسـك لؾؼرصبل ( 2)

 .22/٢2القايف بالقفقات  (1)



 

 

َٰفُِروَن ﴿ :ـبـ إولك أْن يؼرأ يف :رامجعب ا ٱۡىَك َٓ حُّ
َ
د   .[2]الؽافرون: ﴾كُۡو َيَٰٓ

َخٌد ﴿ ـ:ـالثاكقة: ب ويف
َ
ُ أ َٔ ٱَّللذ ُْ  .[2]اإلخالص: ﴾كُۡو 

ِ ﴿ :ـبـ يف إُْوَلك أو ِذا ةِٱَّللذ ٌَ ٔٓاْ َءا ُ  .[23٧]البؼرة:﴾  كُٔل

ثٖ ﴿يف الثاكقة بـ: و ٍَ ِ ٔۡاْ إََِلَٰ َُك َ َو ٱىۡهَِتَِٰب تََفال ْۡ َ
ِۢ  كُۡو َيَٰٓأ َٔآء ًۡ  َش  .[٧1]آل طؿران: ﴾ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس

(1)
 

 

ٓٓ  ِٗ بايكسا٠٤اي
 أكف لؿا ضفر  متحدثا طـ اإلمام ابـ دققؼ العقد «الطالع السعقد»إدفقي يف كتاب  ذكر

بللػ درهؿ،  -أي اإلمام ابـ دققؼ العقد-اشرتاه  -أي فتح العزيز-بقر لؾرافعل الشرح الؽ

 .وصار يصؾل الػرائض فؼط، واشتغؾ بالؿطالعة إلك أن أهناه مطالعةً 

 يـسك!  وقد استغرقت مـف كؾ شلء حتك كسل ما ،كثقر الؼرآءة كان الجاحظ ٓ 

ك ؟ فؼالقا: بلبل كـّ ؾل فؼؾت لفؿ: بؿ أُ طـف أكف قال: كسقت كـقتل ثالثة أيام حتك أتقت أه روي

.طثؿان !
(2)

 

 

 إٜاى ٚض٤ٛ ايعٔ باهلل
 وكثــرة ذكقبــؽ أن ،ٓ يؿـعـّــؽ ســقء ضـــؽ بـػســؽ: ♫ الحافـظ ابــ حجـر قـــال 

ِٔۡم ُحتَۡفرُ  ﴿فنكــف أجــاب دطــاء إبؾقــس حقـــ قــال: ،تدطــق ربــؽ ُِؾۡرِِنٓ إََِلَٰ يَ
َ
كَاَل  ٣٦َٔن رَّبِ فَأ

 ََ َِؾرِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ .[3٦ -3٧]الِحجر: ﴾فَإُِذَم 
(3)

 

 

 ؾ٬ أدْب ٜؿُٝد ٫ٚ سًٝب
وأخذتف  ،ق، فحـّت طؾقفلد لؾتّ جدت يف البادية جرو ذئب صغقر قد وُ أن اطرابقًة وَ  يحؽك

م لذلؽ الذئب، وبعد وكاكت الشاة بؿثابة إ ،وكاكت تطعؿف مـ حؾقب شاٍة طـدها، وربتف

                                 
 .1/٦2( الشرح الؿؿتع 2)

 .21ثالث رسائؾ لؾجاحظ، ص:( 1)
 .22/2٧٢ ( فتـح البـاري3)



 
 

، كؾفاأطرابقة يقما لبقتفا فقجدت الذئب قد هجؿ طؾك الشاة وور الققت طادت إمر

  :فلكشدت بحزٍن تؼقل ،صـقع الذئب الؾئقؿ الذي طرف صبعف بالػطرة ؾكطرابقة طفحزكت إ

 ححصػػػوًهمجتي كفحمتمجعػػػ يلػػػي أللػػػى 
 

 

 كأنػػػػػػ لممصػػػػػػن كلػػػػػػحجسه رٌػػػػػػي 
 

ػػػػػىجسًى  ىٌػػػػػ فٌنػػػػػ غي ه كرى ر   ػػػػػحجسى
 

 

 ي   ػػػػ ػػػػؾى أفمػػػػ  أنػػػػؾى أف 
 

 لػػػػػف المخضػػػػػع ىحضػػػػػعي ممسػػػػػو و    ا
 

 

 فػػػػن أ  ه ًفٌػػػػحجسي كال حمجلٌػػػػ
(1)

 
 

 

 ؟ سهِ تط١ُٝ ايبػس بأمسا٤ اهلل
  :يف هذا يؽقن طؾك وجفقـ إمر

 )الخالؼ(،و )اهلل(، الجاللة: ،كؾػظ▐كان مـ أسؿاء اهلل طؾًؿا، مختًصا بف  ما األكؿ:

 .يؼبؾ الشركة ٕن مسؿاه معقـ ٓ ؛يجقز تسؿقة غقره بف فال، )الؼققم(و ،)الباري(و

سؿاء لف معـك كؾل تتػاوت فقف أفراده ما المحتي: فؼد سؿك  الؿتؽرب، ،الجبار ،العزيز ،كالؿؾؽ ،كان مـ ٕا

سؿاء ُت ٱىَۡفزِيزِ  ﴿ وسؿك بعض طباده هبا كؼقلف تعالك: ،اهلل كػسف هبذه ٕا
َ
 .[52]يقسػ: ﴾كَاىَِج ٱۡمَرأ

ٖ َجتذارٖ َنَذَٰلَِم حَ ﴿ :تعالك وققلف َخَهّۡبِ ٌُ ِ كَۡيِب 
َٰ ُُكّ ُ لََعَ  .[35]غافر: ﴾ۡػَتُؿ ٱَّللذ

فؿا يضاف إلك اهلل مـفا يخصف  ،وٓ يؾزم مـ ذلؽ التؿاثؾ؛ ٕن اإلضافة تؼتضل التخصقص

وما يضاف إلك الؿخؾقق فعؾك معـك خاص يؾقؼ  ،ويؾقؼ بف سبحاكف وبجاللف وكؿالف

.بالؿخؾقق وبـؼصف وضعػف
(2)

 

 

 كد٤٠ٚ ِٖ ا٭١ُ٥ ايٖ٪٫
 فتخرا ما سـة خؿسقـ هصحبـا، حـبؾ بـ حؿدأ مثؾ يترأ ما :♫ معقـ بـ يحقلاإلمام  قال 

 «مساكقـ مقق كحـ»: ليؼق ♫ نكاو ،لخقروا حلصالا مـ فقف نكا مؿا ءبشل طؾقـا
(3)

. 

                                 
 .31إمثال الشعبقة، ص: (2)
 بتصرف.( فؼف إسؿاء الحسـك لؾشقخ طبد الرزاق البدر 1)

 .9/2٢2ٕبل كعقؿ  لحؾقةا (3)



 

 

 لحطبا مـ حزمة ىفاشتر ،ادبغد قسق لكإ لكز حؿدأ مإلماا يـارأ: ظلحػاا لاــق ،

، كاكقـفؿد لدكاكقـا هؾوأ، متاجرهؿ لؿتاجرا هؾأ كتر، سلـاا طرفف فؾؿا، كتػف طؾك جعؾفاو

، جففو حؿرّوايده،  ففزّ  ،لحطبا طـؽ كحؿؾ: نيؼقلقو، طؾقف نيسؾؿق، صرقفؿ فل رةلؿاا تققػو

ــقو هطقـا معتود  . ٓفتضحـا هللا ستر لقٓ، مساكقـ مقق كحـ :لاـ

ل يا :لقــيؼ نكاو ل يا ،ةلشفرا طرفت ما لقـت ـاا طرفـل ما مؽة بشعا مـ شعب فل لقـت (1).سل
 

 

 قًبو َجٌ ايطؿٓذ١ ٫دبعٌ
  تجعؾ قؾبؽ لإليرادات والشبفات مثؾ السػـجة، فقشرهبا، فال ٓ»: ♫قال ابـ تقؿقة 

يـضح إٓ هبا، ولؽـ اجعؾف كالزجاجة الؿصؿتة، تؿر الشبفات بظاهرها وٓ تستؼر فقفا، فقراها 

 .«وإٓ فنذا أشربت قؾبؽ كؾ شبفة تؿر طؾقؽ صار مؼرا لؾشبفات بصالبتف، بصػائف، ويدفعفا

فؿا أطؾؿ أين اكتػعت بقصقة يف دفع »ابـ الؼقؿ طؼقب هذه القصقة مـ ابـ تقؿقة:  قال

 .«الشبفات كاكتػاطل بذلؽ
(2)

 

 

 أدب غسعٞ َٗذٛز
 .وكحقه ؾ مـ شعريما أز ، وكذادفـ إضافر بعد تؾؼقؿفامـ أداب الؿفجقرة 

 ۡرَض نَِفاحًا ﴿اإلمام أحؿد يف ققلف:  قال
َ
ًۡ ََنَۡفِو ٱۡۡل َ ل

َ
َٰحّٗا ٢٥خ َن ٌۡ َ

ۡخيَآءّٗ َوأ
َ
 .[1٧-15]الؿرسالت: ﴾أ

.«وتدفـقن فقفا مقتاكؿ ،الدم، والشعر، وإضافقر ،يؾؼقن إحقاء فقفا»: قال
(3)

 

 وسئؾ اإلمام أحؿد طـ الرجؾ يلخذ مـ شعره وضػره، أيدفـف أم يؾؼقف؟ 

 : يدفـف.قال

 : بؾغؽ فقف شلء؟قؾت

: كان ابـ طؿر يدفـف.قال
(4)

 

                                 
 . 9/2٢2 الؿصدر السابؼ( 2)

 .2/113دار السعادة  مػتاح( 1)

 .3/332( أداب الشرطقة ٓبـ مػؾح 3)

 .2/٧3 ( الؿغـل ٓبـ قدامة1)



 
 

 :يستحب دفـ ما أخذ مـ هذه الشعقر وإضػار، ومقاراتف يف » قال اإلمام الـقوي

 .«، واتػؼ طؾقف أصحابـا¶إرض، كؼؾ ذلؽ طـ ابـ طؿر 
(1)

 

  :ويستحب دفـ ما قؾؿ مـ أضػاره أو أزال مـ شعره»وقال ابـ قدامة».
(2)

 

 

ََ ِِف َنَتدٍ  نَسَٰ َِا ٱِۡلِ  ىََلۡد َخيَۡل

 ما يؽابد قطع سرتف، ثؿ إذا قؿط  أول طؾؿاؤكا: قال» :هذه أية الؼرصبل يف تػسقر قال

يؽابد  ثؿ يؽابد آرتضاع، ولق فاتف لضاع، ثؿ رباصا، يؽابد الضقؼ والتعب، قؿاصا، وشدّ 

يؽابد الختان،  ثؿ ق أشد مـ الؾطام،يؽابد الػطام، الذي ه ثؿ كبت أسـاكف، وتحرك لساكف،

 ثؿ يؽابد الؿعؾؿ وصقلتف، والؿمدب وسقاستف، وإستاذ وهقبتف، ثؿ وإوجاع وإحزان،

يؽابد  ثؿ يؽابد شغؾ إوٓد، والخدم وإجـاد، ثؿ يؽابد شغؾ التزويج والتعجقؾ فقف،

يف مصائب يؽثر الؽرب والفرم، وضعػ الركبة والؼدم،  ثؿ شغؾ الدور، وبـاء الؼصقر،

تعدادها، وكقائب يطقل إيرادها، مـ صداع الرأس، ووجع إضراس، ورمد العقـ، وغؿ 

 الديـ، ووجع السـ، وألؿ إذن.

مَِحـًَا يف الؿال والـػس، مثؾ الضرب والحبس، وٓ يؿضك طؾقف يقم إٓ يؼاسل فقف  ويؽابد

لة الؿؾؽ، وضغطة الؼرب مساء ثؿ الؿقت بعد ذلؽ كؾف، ثؿ شدة، وٓ يؽابد إٓ مشؼة،

 قال .أن يستؼر بف الؼرار، إما يف الجـة وإما يف الـار إلك البعث والعرض طؾك اهلل، ثؿ وضؾؿتف؛

ََ ِِف َنَتٍد ﴿ اهلل تعالك: نَسَٰ َِا ٱِۡلِ  .[1: البؾد] ﴾ىََلۡد َخيَۡل

طؾقف هبذه  هذا طؾك أن لف خالؼا دبره، وقضك ودل، كان إمر إلقف لؿا اختار هذه الشدائد فؾق 

.«إحقال؛ فؾقؿتثؾ أمره
(3)

 

 

 (3) ابٔ ت١ُٝٝسٝا٠ َٛاقـ َٓط١ٝ َٔ 
 وقد يؽقن الصقاب  ،. بؾغ إمر ببعض الـاس أن يضؾؾ غقره ويؽػره..» :♫ قال

                                 
 .2/311( الؿجؿقع لؾـقوي 2)

 .2/٧1ؿغـل ٓبـ قدامة ( ال1)
 .٧3 -10/٧1( تػسقر الؼرصبل 3)



 

 

ولق كان أخقه الؿسؾؿ قد أخطل يف شلء مـ أمقر الديـ فؾقس كؾ مـ أخطل يؽقن كافرا  ،معف

مثؾ أن يؽقن مثؾؽؿ طؾك مذهب  ،فؼؽؿ يف أخص مـ اإلسالمسقؿا وقد يقا ٓ وٓ فاسؼا..

فؽقػ يستحؾ طرضف ودمف أو  ..(شقخ الطريؼة العدوية)أو مـتسبا إلك الشقخ طدي  ،الشافعل

ٓ أصؾ لفا  مة بلسؿاء  ـ ٕا ـ حؼقق الؿسؾؿ والؿممـ، وكقػ يجقز التػريؼ بق مالف، مع ما قد ذكر اهلل م

مة طؾؿائفا ومشايخفا وأمرائفا وُكربائفا  ذاوه ،يف كتاب اهلل وٓ سـة رسقلف التػريؼ الذي حصؾ مـ ٕا

طداء طؾقفا .«هق الذي أوجب تسؾط ٕا
(1)

 

 

 ٫ٚدٕاا٭ٌٖ ٚؾطٌ اإلْؿام ع٢ً 

  أّي رجؾ أطظؿ أجًرا مـ رجؾ يـػؼ طؾك طقاٍل لف صغار، » :قال ♫طـ أبل قالبة

.«ُيعّػفؿ اهلل بف وُيغـقفؿ
(2)

 

 يؼع مققَع الؽسب طؾك العقال شلٌء، وٓ الجفاُد يف »: ♫الؿبارك  قال طبد اهلل بـ ٓ

.«سبقؾ اهلل 
(3)

 

  هق فقف أطظؿ أجًرا، مـ مال يرتكف لقلده يتعػػ بف »: ♫قال الشعبل ًٓ ما ترك طبد ما

 .«طـ الـاس
(4)

 

  يا أبا سعقد أرأيت إن اشرتيت ٓمرأيت ططرا بعشريـ درهؿا »: ♫وققؾ لؾحسـ

. «؟ قال: ٓأسرف هق 
(5)

 

   اإلكػاق طؾك إهؾ أفضؾ مـ اإلكػاق يف سبقؾ اهلل، » :♫  ابـ طثقؿقـ قال الشقخ

وأفضؾ مـ اإلكػاق يف الرقاب، وأفضؾ مـ اإلكػاق طؾك الؿساكقـ؛ وذلؽ ٕن إهؾ مؿـ 

ألزمؽ اهلل هبؿ وأوجب طؾقؽ كػؼتفؿ، فاإلكػاق طؾقفؿ فرض طقـ، واإلكػاق طؾك مـ 

 .«كػايةسقاهؿ فرض 
(6)           

                                 
 .111- 3/125 ( مجؿقع الػتاوى2)
 .3/2٧٢( صػة الصػقة 1)

 .1/3٦5( صػة الصػقة 3)
 .1/221( الحؾقة 1)

 .٢/91( مقسقطة ابـ أبل الدكقا 5)

  .3/259 ( شرح رياض الصالحقـ٧)



 
 

 

 ايػطب يًُعًّٛ ٚايٛقٛف َع٘
  بؿظؾقم يف الؿغرب وأكا يف أقصك  سؿعُت  لق» :♫ طؾل الطـطاويقال الشقخ

وٓ اختالف أماد  ،الؿشرق، أو قرأت قّصتف التل وقعت مـذ قرون، لؿ تؿـعـل شّدة البعاد

.«ك يد مـ ضؾؿفوأن أضرب طؾ ،مـ أن أغضب لف، وأتؿـّك أن أرّد طؾقف حّؼف
(1)

 

 

 ٚصـ عذٝب !
ويخػقف السحاب  ،روي أن ابـ إدريس كان لقؾة بقـ يدي الؿـصقر، وكان الؼؿر يبدو تارة

 مرة أخرى، فاقرتح الؿـصقر طؾك ابـ إدريس أن يؼقل يف ذلؽ شقئًا، فؼال:

 ػػػػحجسر الممسػػػػم  ًلػػػػوح حمجٌنػػػػب أرل
 

 

 فٌػػػػػحجسك جحتػػػػػو ًلمجتحمجػػػػػه الممسػػػػػحمج
 

 لأنػػػػػػػػي لمػػػػػػػػ ػػػػػػػػٌحجس  ك لػػػػػػػػ 
 

 

 يجشػػحمس كجمتهػػ  اممسػػمجتحمجٌ فخػػكأ
(2)

 
 

 

 أعُايوبهجس٠  ػرٓت٫ ت
  وٓ تلمـ مـ  ٓ تدري يؼبؾ مـؽ أم ٓ، فنكؽٓ تثؼ بؽثرة العؿؾ، » :♫قال ابـ طقن

تدري ما اهلل  ماطؿؾؽ طـؽ مغقب كؾف،  إن ٓ تدري هؾ كػرت طـؽ أم ٓ، فنكؽذكقبؽ، 

.«يف سجقـ أم يف طؾققـ أيجعؾف صاكع فقف،
(3)

 

 

 ر٠ ايعًِ أطٝب َٔ ير٠ املٓاصب!ي

 ( وكان يضرب بف ـه3٧0قال إستاذ العؿقد محؿد بـ الحسقـ بـ محؿد الؽاتب )ت

                                 
 .1/319( ذكريات طؾل الطـطاوي 2)

 .91 ص: ،ؾسقد أحؿد الفاشؿللرسؿ الؼؾؿ ( الؿػرد العؾؿ يف 1)
 .23/112( مختصر تاريخ دمشؼ 3)



 

 

ُـّ »: الؿثؾ يف طظؿ الجاه ورفعة الؼدر كقا يف أن   ما كـُت أض ئاسة مـ ألذ   حالوةً  الدُّ  والقزارة الرِّ

 بحضريت حتك شاهدُت مذاكرَة أبل الؼاسؿ الطرباينّ ،فقفا أكا التل
ّ
 فؽانَ ، وأبل بؽر الِجَعابل

أبق بؽر يغؾُب بػطـتِف وذكائِف حّتك ارتػَعْت  وكانَ ، الطرباينُّ يغؾب أبا بؽٍر بؽثرِة ِحْػظِف

كقا إٓ  ،وٓ يؽاد أحُدُهؿا يغؾب صاحَبف ،أصقاُتُفَؿا : طـدي حديٌث لقس يف الدُّ
ُّ
فؼاَل الِجعابِل

 .: هــاتفؼال، طـدي

ثـا أبقفؼال ث بحديث : حد  ثـا سؾقؿان بـ أيقب وحد  ُّ حد 
 .خؾقػة الُجَؿحل

، الّطرباينّ: أكا سؾقؿان بـ أيقب! ومـّل سؿعف أبق خؾقػَة! فاسؿع مِـّل حتك يعؾق فقف إسـادك فؼــال

ابل فَخِجَؾ  .«فقددُت أن القزارة لؿ تؽـ وكـُت أكا الطرباين وفرحُت كػرِحف ،الجع 
(1)

 

 حديثًا كثقرًا، فخاف ماللل، فؼال»: اريالػربري تؾؿقذ البخ قال 
ّ
صب : وأمؾك يقمًا طؾل

الّصـاطات يف صـاطاهتؿ، والُتّجار يف تجارهتؿ،  وأهؾ يف مالهقفؿ، فنن أهؾ الؿالهل كػسًا،

«.وأصحابف ملسو هيلع هللا ىلصوأكت مع الـبل 
(2)

 

 

 َٓاصب ايدْٝا
 مـاصبفثؿ  ،قةمسقرتف العؾؿ ذكر، فٕحد كبار طؾؿاء الشافعقة ♫ابـ كثقر  ترجؿ اإلمام

 ،واكسؾخت مـف ،وكؾفا مـاصب دكققية اكسؾخ مـفا» ثؿ قال:، تقٓها التلالشرطقة الؽبقرة 

متاع قؾقؾ مـ  وهل، أكف لؿ يؽـ تقٓها أمـقتف بعد وفاتف وأكرب ،وتركفا لغقره ،طـفا ومضك

.«حبقب مػارق
(3)

 

 

 دحَع امَلذا٤ باهل٫ بأع 
َشدُّ ُزۡفرّٗ ﴿أتك طؾك ققلف تعالك: حتك سؿَع أطرابل قاِرئًا يؼرأ الؼرآن

َ
َراُب أ ـۡ َ

 ﴾اا َوَُِفارّٗ ٱۡۡل
                                 

 .31٧، ص:ترجؿة أبل الؼاسؿ الطرباين ٓبـ مـده، 1/1٦5 ( الجامع ٕخالق الراوي لؾخطقب2)
 . 2/٦1هتذيب إسؿاء والؾغات  (1)

 .٦/512 ( البداية والـفاية3)



 
 

ََ ﴿فؼال: لؼد هجاكا، ثؿ بعد ذلؽ سؿعف يؼرأ:  ،[9٦]التقبة: ٌِ ِ َو َُ ةِٱَّللذ ٌِ َ يُۡؤ ٌَ َراِب  ـۡ َ
ٱۡۡل

َِٰت ٱلرذُشِٔلِۚ  ِ َوَصيََن ـَِِد ٱَّللذ ا يُِفُِق كُُرَبٍَٰج  ٌَ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَيخذِخُذ  ا كُۡرَبث  َوٱۡۡلَ َٓ ََلٓ إِجذ
َ
ۚۡ  خ ًۡ ُٓ ذ ل

َ َدُفٔر   ُ ِِف رَۡۡحَخِِّۦٓۚۡ إِنذ ٱَّللذ ًُ ٱَّللذ ُٓ ً   َشُيۡدِخيُ  ،فؼال: ٓ بلس هجاء وَمدح ،[99]التقبة: ﴾رذِخي

 هذا كؿا قال شاطركا:

ػػػػو  ي محجسحمجمجتػػػػيي  ٌػػػػحمسان جحتي هى  هحمتػػػػوتي  ي
 

 

حي  ػى كيمػحجسى كم  الىػ األححصػحمساؼ يهحمتى
(1)

 
 

 

 ْطا٤ عاملات
 ثة مشفقرة لؿ تتزوج وقالتر جاوزت » :جؿ الحافظ لزيـب بـت الؽؿال وهل ُمحدِّ

 .«وكزل الـاس بؿقهتا درجة يف شلء كثقٍر مـ الحديث ،التسعقـ
(2)

 

 ت الؼاضل الحسـق الؿحامؾل قرأت الؼرآن وحػظت الػؼف والػرائض » :فؼال ترجؿ اـب كثقر لستقتة ـب

حق وغقر ذلؽ ـاس يف وقتفا بؿذهب الشافعلوكاك ،والحساب والدرر واـل ـ أطؾؿ ال .«ت م
(3)

 

 السققصل يف معجؿ شققخف ٓثـتقـ وأربعقـ شقخة مـ شقخاتف ! ترجؿ 

 :خ محؿد الؼاضل لػاصؿة الػضقؾقة فؼال كاكت متبحرة يف الػؼف الحـبؾل » ترجؿ الؿمرِّ

رس الطؾبة وتضع حجابًا بقـفا وبق ؛ويف الحديث والػرائض وحساهبا .«ـفؿوكاكت تدِّ
(4)

 

 ترجؿ ابـ كثقر ٕمِّ زيـب فاصؿة بـت طباس فقصػفا بنهنا كاكت مـ العالؿات الػاضالت ،

وقد سؿعُت الشقخ تؼل الديـ ابـ تقؿقة ُيثـل ، قد كاكت تحضر مجالس شقخ اإلسالم ابـ تقؿقةو

كان  أكّفو ،«الؿغـل»ويذكر طـفا أك فا كاكت تستحضر كثقرًا مـ  ،ويصُػفا بالػضقؾة والعؾؿ ،طؾقفا

.يستعد لفا مـ كثرة مسائؾفا وحسـ سمالتفا وسرطة ففؿفا!
(5)

  

 وكان اسؿف كثقر بـ  ؛أن  اإلمام سعقد بـ الؿسّقب زّوج أحد تالمقذه ابـتف ُدّرة ذكر أبق ُكعقؿ

                                 
 .3/3٢0التذكرة الحؿدوكقة ( 2)
 .1/109( الدرر 1)
 .21/312 والـفاية ( البداية3)
  .1/21٦ الـاضريـ يف مآثر طؾؿاء كجد روضة( 1)

  .2٧/209والـفاية  ( البداية5)



 

 

، وكاكت مـ أحػظ الـاس لؽتاب اهلل، ولسـة رسقل اهلل » :أبل وداطة فؼال طـ زوجف

فؾؿا أردت أن أخرج أمسؽت بنزاري،  ،فؿؽثت شفرًا ٓ ألؼك سعقداً وأرطاهـ لحؼ زوجفا، 

.«وقالت: إلك أيـ؟ قؾت: أذهب إلك سعقد أتعؾؿ مـف، قالت: اجؾس أطؾؿؽ طؾؿ سعقد
(1)

 

 

 سؿغ ايكسإٓ يف ضت١ أغٗس
 :وكان ♫أبق طبد اهلل بـ هارون التسرتي الؿؼرئ  حدثـل قال الؼاضل أبق طؾل التـقخل ،

أحػظ الؼرآن سـقـ كثقرة، كؾؿا بؾغت إلك مقضع، أكسقت الذي  أقؿت ا بالبصرة، قال:أقام بؿسجدك

وتعؾؼت بلستار الؽعبة، ودطقت اهلل  فحججت،، قبؾف، حتك كلين ما سؿعتف قط، فشؼ ذلؽ طؾل

إلك البصرة، فؾزمت التؾؼقـ، فحػظت الؼرآن يف ستة  ورجعت، تعالك، وسللتف أن يعقــل طؾك حػظف

حال الحقل طؾل، إٓ وقد أحؽؿت أكثرها. فؿا، أبل طؿرو، ثؿ تعاصقت السبعة أشفر طؾك حرف
(2)

 

 

 (2)تأ٬َت قسآ١ْٝ 
نِرٖ ﴿ قال تعالك: دذ ٌُّ  ٌَِ ۡو  َٓ َُا ٱىُۡلۡرَءاَن لَِّّلِۡنرِ َذ ۡ  .[2٦]الؼؿر: ﴾َوىََلۡد يَۡسذ

صػال إصاغر وغ ،وهذا معؾقم بالؿشاهدة ،: يسركاه لؾحػظأي قرهؿ حػظًا بالغًا فنكف يحػظف ٕا

ـ الؽتب ٓ  الؼرآن ،بخالف غقره م ـ ضفر قؾب إ .وقد روي أكف لؿ يحػظ شلء مـ كتب اهلل ط
(3)

 

 

 يف ؾك٘ ايهتاب ٚايط١ٓ يف اإلض٬ّ مل ٜعٗس َجً٘
  لق جاز لعالؿ أن يؼؾد طالؿا كان أولك الـاس »: ♫ أحؿد محؿد شاكر العالمةيؼقل

أن هذا الرجؾ لؿ يظفر مثؾف يف  -غقر غال وٓ مسرف  -طتؼد طـدي أن يؼؾد الشافعل؛ فنين أ

اإلسالم يف فؼف الؽتاب والسـة، وكػقذ الـظر فقفؿا ودقة آستـباط، مع ققة العارضة وكقر 

يف الذروة  ،كاصع البقان ،فصقح الؾسان ،البصقرة واإلبداع يف إقامة الحجة وإفحام مـاضره

                                 
(2 )https://t.me/ahmadbages 

 .1/213( كشقار الؿحاضرة 1)

 .1/15٦جزي  ابـ، ( التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ3)



 
 

 .«العؾقا مـ البالغة
(1)

 

 

 ا٭ضٛد ! اشبُاز
ٍر، فباطفا كؾفا وبؼقت السقد مـفا لؿ أن تاجًرا مـ الؽقفة قِدَم الؿديـة الؿـقرة بُخؿُ  يروي

، ُتؼبؾ طؾقفا الـساء، وبؼقت بضاطة كاسدة يف وجف صاحبفا، وكان التاجر صديًؼا لـؾدرامل

ثؿ ما لبث  الدرامل مؽًقا يؼقؿ يف الؿديـة، اشتفر بِشعر الغزل، وكان لف حظ مـ الغـاء، وكان

 .أن تـّسؽ وأقؾع طـ الغـاء

 لف الدرامل: ٓ تؼؾؼ، فنين سلبقعفا لؽ !  فؼال، التاجر لصديؼف ما صار إلقف أمر تجارتف شؽا

 أكشد قائال: ثؿ

 للملٌحمجػػػ يف الجحسمػػػًر األممسػػػو ً  يػػػ 
 

 

 فمجعلػػػػػً نممسػػػػػ و ممجتمجعٌػػػػػحجسً  مػػػػػ ا
 

 لػػػػف ححصػػػػٌمحمس لليجشػػػػنة جحتٌػػػػي يػػػػحجس
 

 

 كيفػػً لػػي ػػً  المممسػػحمتحجسً  حمجمجتػػى
 

 يمطلٌػػػػػػػي محشػػػػػػػٌمي كمحشػػػػػػػني ٌ مري 
 

 

 فمجتنٌػػػػػي حمجػػػػػ   ًػػػػػ  محمجمػػػػػحجسً  ال
 

إبقات بقـ الـاس، وأقبؾت الـسقة طؾك الخؿر السقد، وباع الؽقيفّ بضاطتف  فاكتشرت

 لتـسؽف وطبادتف
ّ
.ومضك يف سبقؾف، وطاد الدرامل

(2)
 

 

 يٛايــدٜو ٫ تٓظ ا٫ضتػؿاز
 ـَ لل هذا ن  اهلَل لقرفُع الدرجَة لؾعبِد ايف الحديث: )إ لصالِح يف الجـِة فقؼقُل يا ربِّ مـ أي

(.فقؼقُل باستغػاِر ولِدَك لَؽ 
(3) 

  حتك ُيغػر لف ثؿ ترفع درجتف  ٕبقفوٓ يزال القلد الصالح يستغػر » :♫تقؿقة  ابـقـال

.«يف الجـة
(4)

 

                                 
 .5مؼدمة الرسالة، ص:( 2)
 .329لبطرس البستاين، ص: العباسقة ( مـتؼقات أدباء العرب ىف إطصر1)

 .3/121صحقح ابـ ماجف ( 3)
 .232:ص ،الصغرى ( شرح القصقة1)



 

 

 

 «أصشاب اسبدٜح»َصطًح 
  يعرب هبؿا يف خراسان  وأصحاب الحديث، ومذهب الحديث، طبارتان ابـ الصالح:قال

طـ الشافعقة ومذاهبفؿ، قد صارتا طـدهؿ كاسؿ العؾؿ، لذلؽ ٓ يطؾؼان طؾك غقره إٓ 

بؼريـة، واهلل أطؾؿ.
(1)

 

 لق شرط يف الققػ اختصاصف بلهؾ الحديث فنكف يصرف  أكف جزم الؼػال يف فتاويفو

 .لؾشافعقة ويؽقن خاصا هبؿ

 

 (2)٫ ربًط بني عاملني 
 الؼػال الشاشلوػال الؿروزي بقـ الؼ ✦

صاحب صريؼة الخراساكققـ، ويعرف  ،(ـه12٦، )تبؽر طبد اهلل بـ أحؿد قفإول أب 

 بالؼػال الصغقر، ويتؽرر كثقرا يف كتب الػؼف،

محاسـ »صاحب  ،إمام وقتف بؿا وراء الـفر ،(ـه33٧)ت بؽر محؿد بـ طؾل: أبق والثاين

 .لشاشل، ويعرف بالؼػال الؽبقر أو ا«الشريعة

  .«آطتصام»و «الؿقافؼات»بقـ الشاصبل إصقلل، صاحب ✦

 .«ووجف التفاين ماينٕحرز ا» ، وكاضؿ الشاصبقةصاحب الؼراءات والشاصبل

 .جد الثاين ولفإ، «شقخ اإلسالم»وبقـ ابـ تقؿقة ، «خبارمـتؼك إ»بقـ ابـ تقؿقة صاحب ✦

شفاب الديـ الرمؾل صاحب الػتاوى بقـ شؿس الديـ الرمؾل صاحب الـفاية والغاية، و✦

 والحقاشل، فإول ابـ لؾثاين. 

بقـ تؼل الديـ السبؽل، وتاج الديـ السبؽل، وهباء الديـ السبؽل، فإول هق القالد الػؼقف ✦

 .«طروس إفراح»، والثالث هق ابـف أيضا صاحب «الطبؼات»الؿشفقر، والثاين هق ابـف صاحب 

الحسـ بـ طؾل الـحقي  :فإول ،ؿس الديـ السخاويبقـ طؾؿ الديـ السخاوي، وش✦

محؿد الؿحدث الؿمرخ الحافظ  :، والثاين(ـه٧13)تالؿؼرئ، صاحب شرح الشاصبقة، 

 .(ـه901)تبـ طبد الرحؿـ، 

                                 
 .2/1٧5الػؼفاء الشافعقة ٓبـ الصالح  صبؼات( 2)



 
 

 

 ضع١ عًِ اإلَاّ ايٟٓٛٚ
 مسؾؿ: مامإلمتحدثًا طـ شرحف لصحقح ا ♫الـقوي  مامإلا قال 

لؼؾة الطالبقـ لؾؿطقٓت  ؛وخقف طدم اكتشار الؽتابوقؾة الراغبقـ  ،ولقٓ ضعػ الفؿؿ»

بؾ  ،طاصالت وٓ زيادات ،مـ غقر تؽرار ،مـ الؿجؾدات مائةفبؾغت بف ما يزيد طؾك  ،لبسطتف

وهق جدير بذلؽ فنكف كالم أفصح  ،ذلؽ لؽثرة فقائده وطظؿ طقائده الخػقات والبارزات

.«صؾقات دائؿات ملسو هيلع هللا ىلصالؿخؾققات 
(1)

 

 

 دّ ايطهٛت ع٢ً ايباطٌايٓصح يًشانِ ٚع

 اكا لؾدماء، صعب قد كان طبد اهلل بـ طؾل مؾؽا جبارا، سػّ » :♫اإلمام الذهبل  قال

كؿا ترى، ٓ كخؾؼ مـ طؾؿاء السقء  الحّؼ  الؿراس، ومع هذا فاإلمام إوزاطل يصدطف بؿرّ 

قاتؾفؿ  ـقن لألمراء ما يؼتحؿقن بف مـ الظؾؿ والعسػ، ويؼؾبقن لفؿ الباصؾ حؼاالذيـ يحّس 

.«اهلل أو يسؽتقن مع الؼدرة طؾك بقان الحؼ
(2)

  

 

 ..قص١ ٚ عرب٠
 أكا ٓ  أحد كبار السـ بعد أحد الدروس وقال لل: جاءين: الشقخ طبدالرزاق البدر يؼقل

أكا ٓ  :بؽك وقال ثؿ..وأكا أققم ساطتقـ يف الؾقؾ (وقؾ هق اهلل أحد ،الػاتحة)أحػظ إٓ سقرة 

  !ففؾ يجقز لل أن أرددها ؟ أحػظ غقرها يا شقخ

واكظر آخر يحػظ الؼرآن  ،هذا وطبادتف فاكظر الشقخ طبدالرزاق معؾؼا طؾك هذا الؿققػ: قال

 .كؾف ويـام طـ صالة الػجر
(3)

 

                                 
 .23مؼدمة اإلمام الـقوي، ص:( 2)
 .٦/215، 11/201( سقر اطالم الـبالء: 1)

 .(21)الشريط  ،( شرح أخالق حؿؾة الؼرآن3)



 

 

 

 يف تؿطري صؿات اهلل تٓبٝ٘ ٖاّ

  قيسق حقـ سلـاا بعض يػعؾف ما لؽذ مـ شدوأ» :♫يؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ 
 بعض بضؿ لؽذ يؿثّؾ فقذهب لرحؿـ(ا صابعأ مـ صبعقـأ بقـ آدم ـلب بقؾق إن): حديث

 ،طظقؿة أةجر ههذو ،لؾفا صابعأ مـ صبعقـأ بقـ لؼؾبا نكق بذلؽ مؿثال ،بعض لكإ صابعفأ

 . بذلؽ يؿثؾ لؿ فنكف ،ملسو هيلع هللا ىلصلؾف ا لسقر طؾك اءفتراو

 اهذ ؾكط لؾفا صابعأ مـ صبعقـأ بقـ بلؼؾقا نكق أن لؿؿثؾا لؿسؽقـا اهذ أدرى يلذا ماو

.«لحديثاو آنلؼرا بف ءجا ما وزيتجا ٓو بفر لؾفا فؾقتؼ ؟لقصػا
(1)

 

 

 عٝب اشبًك١ ٫ ميٓع اهلٝب١ ٚايط٪دد
 كان مـؽباه خارجقـ كلهنؿا ، وطـؼف داخؾ يف بدكف كان محؿد بـ طبد الرحؿـ إوقص

ان! ُزج 
(2)

الؿسخقَر بف،  يا بـل، ٓ تؽقُن يف ققم إٓ كـَت الؿضحقَك مـف»: لف أمف فؼالت 

فؽان  قضاَء مؽة طشريـ سـة! فُقلِّل ،فطؾب العؾؿ، «فعؾقؽ بطؾب العؾؿ؛ فنكف يرفعؽ

  .يؼقم مـ هقبتف ! حتكالخصؿ إذا جؾس بقـ يديف ُيْرَطد 

ت بف امرأٌة يقًما وهق يؼقل:  ـَ أٍخ، وأي  فؼالت، «الؾفؿ أطتؼ رقبتل مـ الـار»ومر  لف: يا اب

.رقبة لؽ؟!
(3)

 

 

 يصػاز ع٢ً ايهبازؾطٌ ا
  خؿس خصال يف إصػال لق كاكت يف الؽبار مع رهبؿ » :♫قال الحافظ السققصل

يفتؿقن بالرزق، وٓ يشؽقن مـ خالؼفؿ إذا مرضقا، ويلكؾقن الطعام  ٓ لؽاكقا أولقاء:

                                 
 .3/٢1ؿتع الؿ ( الشرح2)

 الزج: الحديدة التل يف أسػؾ الرمح.( 1)

 .2/212« الػؼقف والؿتػؼف»( رواه الخطقب البغدادي يف 3)



 
 

.«مجتؿعقـ، وإذا خافقا جرت طققهنؿ بالدمقع، وإذا تخاصؿقا تسارطقا إلك الصؾح
(1)

 

 

 خيتًـ باخت٬ف ا٭سٛاٍدع املبت ٖذس
  وترك طقادهتؿ وتشققع جـائزهؿ مـ  ،أهؾ البدع هجران»: ♫يؼقل اإلمام ابـ تقؿقة

وكثرهتا، وضفقر  البدطة يختؾػ باختالف إحقال مـ قؾة وهق، باب العؼقبات الشرطقة

 نٕ يػعؾف؛ ملسو هيلع هللا ىلصأخرى، كؿا كان  والفجران، الؿشروع هق التللقػ تارة نإو السـة وخػائفا،

الؿؼصقد دطقة الخؾؼ بلقرب صريؼ إلك صاطة اهلل، فقستعؿؾ الرغبة؛ حقث تؽقن أصؾح، 

.«والرهبة حقث تؽقن أصؾح
(2)

 

 

 ايدعا٠ املٓاشعات بنيخطٛز٠ 
  طؾقـا أن كجتؿع طؾك الحؼ وكتعاون طؾقف، وأن كخؾص »: ♫قال الشقخ ابـ طثقؿقـ

ه إمة إصالحا ديـقا ودكققيا بؼدر يف جؿقع أطؿالـا، وأن كسعك لفدف واحد هق إصالح هذ

ما يؿؽـ، ولـ يؿؽـ ذلؽ حتك تتػؼ كؾؿتـا، وكرتك الؿـازطات بقــا، والؿعارضات التل ٓ 

.«تحؼؼ هدفا، بؾ ربؿا تػقت مؼصقدا وتعدم مقجقدا
(3)

 

 

 ايعأيِ ٫ ٜربز ظًِ اسبانِ
، وسؾب الؿؾؽ مـ دمشؼ - طؿ الخؾقػة أبل العباس السػاح -اهلل بـ طؾل  لؿا دخؾ طبد

، فتغقب طـف ثالثة أيام، ثؿ أحضر بقـ يديف
 
لف: أأكت  فؼال بـل أمقة، صؾب إَْوزاطل

 وزاطل !ين إإطؾقف بثبات: يؼقل الـاس  فرد وزاطل؟إ

يا أوزاطل! ما ترى فقؿا َصـعـا مـ إزالة أيدي أولئؽ الظؾؿة طـ الِعباد والباِلد ؟ أِرباط فؼال: 

                                 
 .2/2٦1 الؿحاضرة يف أخبار مصر والؼاهرة حسـ( 2)

 .٧٧-2/٧1 ( مـفاج السـة1)

 .2٧1:ص ،( شرح إصقل الستة3)



 

 

  دماء بـل أمقة؟ما تؼقل يفو هق ؟

 أنّ  ¶ : حّدثـل فالن طـ فالن طـ جّدك طبد اهلل بـ طباسقالأن  ♫ؽاَن رّدُه ف

 ) :قال ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 
ِ
إٓ بنحدى  ،ٓ يحؾُّ دُم امرٍئ مسؾٍؿ يشفُد أن ٓ إلَف إٓ اهلُل وأكّل رسقُل اهلل

.( فلمره بآكصرافجؿاطةلؾوالتارُك لِديـِف الؿػارُق  ،والثّقُِّب الزاين ،الـػُس بالـػسِ  :ثالٍث 
(1)

 

 

 ع٢ً ط٬ب٘ايصادم ملعًِ بسن١ ا
 وهق يدطق حقل الؽعبة  رئل طـ معؾؿ طػقػ وبؾغـا» :♫ الؼاضل طقاض قال

أكف خرج طؾك يديف  فبؾغـل (يف طبادك الصالحقـ فاجعؾف ،الؾفؿ أّيؿا غالم طؾؿتف) :ويؼقل

.«تسعقـ طالؿا وصالحا مـ كحق
(2)

  

 

 اهللَٔ ضع١ زمح١ 
ـْ ِطـِْد ): ملسو هيلع هللا ىلص رسقل اهلل قالقالت:  ▲طائشة  طـ

َما َأْكَعَؿ اهلُل َطَؾك َطْبٍد كِْعَؿًة َفَعؾَِؿ َأك َفا مِ

 إِٓ َكَتَب اهلُل َلُف ُشْؽَرَها َقْبَؾ َأْن َيْحَؿَدُه َطَؾْقَفا
ِ
 َلُف َوَما َأْذَكَب َطْبٌد َذْكًبا َفـَِدَم َطَؾْقِف إِٓ َكَتَب اهللُ  ،اهلل

َفَؾبَِسُف َفَحِؿَد اهلَل َطَؾْقِف إِٓ  ،َأْو كِْصِػ ِديـَارٍ  ،َوَما اْشَتَرى َطْبٌد َثْقًبا بِِديـَارٍ  ،ِػَرهُ َمْغِػَرًة َقْبَؾ َأْن َيْسَتغْ 

.(َلْؿ َيْبُؾْغ ُرْكَبَتْقِف َحت ك َيْغِػَر اهلُل َلفُ 
(3)

  

 

ٛٓف اسبكٝكٞ  ايتص
 الطرق كؾفا مسدودة طؾك الخؾؼ، إٓ طؾك مـ اقتػك »ال الجـقد: ق :♫ قال ابـ الؼقؿ

 .«ملسو هيلع هللا ىلصأثر الرسقل 

مـ لؿ يحػظ الؼرآن، ويؽتب الحديث ٓ يؼتدى بف يف صريؼـا هذا؛ ٕن صريؼـا »وقال: 

 .«وطؾؿـا مؼقد بالؽتاب والسـة

                                 
 بتصرف. 20/210البداية والـفاية ( 2)

 .٢/11٧( ترتقب الؿدارك 1)

 .ولؿ يخِرجاه حديث ٓ أطؾؿ يف إِْسـاده أحًدا ذكر بجرٍح  الحاكؿ يف الؿستدرك وقال: هذا رواه( 3)



 
 

.«ملسو هيلع هللا ىلصطؾؿـا هذا مشقد بحديث رسقل اهلل »وقال: 
(1)

 

  ف أي: التعبد ففق فارغ العالِؿ» :♫ الذهبلاإلمام قال  ،إذا َطري مـ التصقف والتللُّ

.«كؿا أن الصقيف إذا طري مـ ِطؾؿ السـّة زّل طـ سقاء السبقؾ
(2)

 

 

 َٔ ا٫ط٬ع ع٢ً عًّٛ عصسٙ ًؿك٫٘ٝ بد ي
 وكؿ يخػك طؾك الػؼقف الحؼ يف مسائؾ كثقرة »هـ(: ٧٢1)ت ♫اإلمام الؼرايف  قال

 قآ يرتكن أ لذوي الفؿؿ العؾقة فقـبغللفـدسة، بسبب الجفؾ بالحساب، والطب، وا

.«ما أمؽـفؿ ذلؽ آصالع طؾك العؾقم
(3)

 

 

 عٓدَا نٓا ععُا٤
ًٓ مـ الؿسؾؿقـ  ♫ أرسؾ الخؾقػة إمقي طؿر بـ طبد العزيز إلك مؾؽ الروم رسق

 ..لحاجٍة ما

طؿك يؼرأ خرج الرسقل مـ طـد مؾؽ الروم، أخذ يتجقل يف الؿديـة، فؿّر برجؾ أ ولؿا

 الؼرآن، فلتاه الرسقل وسللف طـ سبب وجقده يف أرض الروم !

الرجؾ: لؼد تؿ أسري يف مقضع كذا وكذا، فلتقا بل إلك مؾؽ الروم، فعرض طؾل  فؼال

ديـل طؾك بصري، فػؼل  فاخرتت وقال لل: إن لؿ تػعؾ فؼلت طقـقؽ ! ،الـصراكقة فلبقت

، وأرسؾـل إلك هذا الؿقضع !
ّ
 .طقـل

ر الرسقل إلك طؿر بـ طبد العزيز، وأخربه طـ إسقر الؿسؾؿ، سالت دمقع أمقر سا فؾؿا

 الؿممـقـ حتك بؾت مـ بقـ يديف، ثؿ أمر فؽتب إلك مؾؽ الروم هذه الرسالة:

ـ  إلقؽ مـ » أما بعد: فؼد بؾغـل خرب فالن بـ فالن، وأكا أقسؿ باهلل لئـ لؿ ترسؾف إلل، ٕبعث

                                 
 .1/200( مدارج السالؽقـ 2)
 .121 – 25/10٦السقر ( 1)
 .5/501الذخقرة ( 3)



 

 

.«ـدك وأخرها طـديالجـقد جـقدًا يؽقن أولفا ط
(1)

 

 

 بايٓاز ؾٗصَٗا بٗرا ايدعا٤ ملسو هيلع هللا ىلصايػٝاطني ٖامجت ايٓيبَٓ 
لقؾَة كاَدتُف  ملسو هيلع هللا ىلصكقػ َصـَع رسقُل اهلل  طـ أبل التقاح قال: قؾت لعبد الرحؿـ التؿقؿل:

رْت تؾؽ الؾقؾة طؾك رسقل اهلل  : إنّ فؼال الشقاصقـ ؟! مـ إودية  ملسو هيلع هللا ىلصالشقاصقـ َتَحد 

عاب! وفقفؿ شق  ففبط ! ملسو هيلع هللا ىلصطاٌن بقده شعؾة مـ كار، يريد أن ُيحِرَق هبا وجف رسقل اهلل والشِّ

 ): ُقؾ: قالقال: ما أققل ؟!  ،فؼال: يا محؿد ! ُقْؾ  ♠إلقف جربيؾ 
ِ
أطقُذ بؽؾؿاِت اهلل

اِت  ـ  َبـرٌّ وٓ َفاِجرٌ  ،الت ام  ـَ ومِـ شرِّ ما َيـْ ، مِـ شرِّ ما خَؾَؼ وَذَرَأ وَبَرأَ ، التل ٓ ُيَجاِوُزُه
ِزُل مِ

ؿاِء، ومِـ شرِّ ما َيْعُرُج فقفا ومِـ شرِّ ، ـْفاومِـ شرِّ ما يخرُج مِ  ،ومِـ شرِّ ما َذَرَأ يف إرضِ  ،الس 

ـِ الؾقِؾ والـ فار ٓ  َصاِرًقا َيْطُرُق بِخقٍر يا رحؿـ ! ،ومِـ شرِّ كؾِّ َصاِرٍق  ،فَِت كاُر  فَطِػَئْت ( إِ

.«الكالشقطان ! وهزمفؿ اهلل تبارك وتع
(2)

 

 

 َٔ طسا٥ـ اشبطبا٤

 « فؿؽث ساطة ثؿ ، طؾك طبد اهلل بـ طامر بـالبصرة وهق أمقرها يف خطبة طقد إضحك ارتّج

 مـ أخذ شاة مـ السقق ففل لف وثؿـفا طؾ ،أجؿع طؾقؽؿ طقًا وبخالً  ٓواهلل »قال: 
ّ
.«ل

(3)
 

 ـُ ُطثقؿقـ قال السـّة أن يؼقل  :ويؼقل أحد الخطباء يخطب يقم العقد، كان»: ♫ اب

العامة وصار القاحد مـفؿ يؼقل طـد  فذهبت، واهلل أكرب استحبابا ،بسؿ اهلل وجقبا طـد الذبح

ن ٕ ن يؽقن طـده اكتباه؛ألؾخطقب  ليـبغ ولذلؽ! واهلل أكرب استحبابا الذبح بسؿ اهلل وجقبا،

.«العامة لقسقا كطؾبة العؾؿ
(4)

 

                                 
 .21٢:ص ،طبد الحؽؿ ٓبـطؿر بـ طبد العزيز  سقرة( 2)

 .(1995،رقؿ )لصحقحةالسؾسؾة اهق يف و ،الؿـذري وغقره رواه( 1)

 .ٓبـ طبد الرب هبجة الؿجالس وأكس الؿجالس اكظر: (3)

  .3/3٧٢ الؿؿتع الشرح( 1)



 
 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصًشبٝب ايػٛم ايصادم ي أثس
 فُسئؾ هؾ يف ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصص صّؾك طؾك الـبل شخكان إذا صّقبف إلمام الصـعاين اإن  :يؼال

 يف بقتقـ: فؼال سـة واردة؟

 يمطنػػحجس المخضٌػػ ػػىجسلحمس أحمجمػػحجسا ًقولػػوف
 

 

ػػ  جحتحمسفهػػ  يمطنػػحجسلو مػػ  ممسػػن فٌػػي ي
 

 ال  نمػػ المخضٌػػ أحمجمػػحجس لهػػو فقلػػ
 

 

ػػػ ًي  ىجسلحمسفػػػ لحمسق كالممصػػػي  لممصػػػي  
 

 

 ٚدٛب ايد١ٜ ملٔ ُقٔتٌ خطأ يف ازبٗاد
ـَ القلقِد إلك الغؿقصاِء  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل  عثب فؼتؾ  -ماٍء مـ مقاه جثقؿَة مـ بـل طامرٍ  -خالَد ب

 
ِ
ـْ قتُؾف لفؿ صقاًبا، فقداهؿ رسقُل اهلل وقال: الؾفؿ إين أبرُأ إلقؽ مؿا  ،ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿ كاًسا لؿ يؽ

ـُ القلقدِ  .صـع خالُد ب
(1)

 

 

 ايػعسا٤ ايج٬ث١ٚا٭عسابٞ بني 
 جرير الشعراء الثالثة وطـده ،الؿؾؽ بـ مروان يؿتدحف بؼصقدة طؾك طبد أطرابل دخؾ

فؼال طبد الؿؾؽ لألطرابل: هؾ تعرف أهجل  ،فؾؿ يعرففؿ إطرابل ،إخطؾو الػرزدقو

 : كعؿ ققل جرير: قال بقت قالتف العرب يف اإلسالم؟

 المخضػػػحمسؼ  نػػػ  مػػػ  نمٌػػػحمس فخػػػخمش
 

 

 فػػػػػن لمجعػػػػػ لخػػػػػ كال لنػػػػػ
 

 : كعؿ ققل جرير: قالمدح بقت ققؾ يف اإلسالم؟ ففؾ تعرف أ ،: أحسـتفؼال

 ىمحٌػػػحمس مػػػ  رلػػػ الممخضًػػػ ألممسػػػمجتو
 

 

 كأنػػػػػحجسل المجعػػػػػلمٌ  مخضػػػػػوف راح
 

  :: كعؿ ققل جريرقالبقت ققؾ يف اإلسالم؟  ففؾ تعرف أرّق  ،: أصبت وأحسـتفؼال

 المجعٌػػػػػوف المجتػػػػػي يف ىحضحمسفهػػػػػ حمجػػػػػور  ف
 

 

 يمجتلننػػػػ جحتػػػػو لػػػػو ًحمجٌػػػػٌ  يمجتننػػػػ
 

                                 
 .1/21 بـ طبدالربٓآستقعاب ، ( صحقح2)



 

 

  ا اللػػػ حمجمجتػػػى ال حمجػػػحمساؾ ػػػي ًيجشػػػحمسيمط 
 

 

 كهػػػ  أخمشػػػمجعه ىمحلػػػ  ا  نممسػػػن
 

 ،: ففذا جريرقال، وإين إلك رؤيتف لؿشتاق ،: ٓ واهللقالففؾ تعرف جريرا؟  ،: أحسـتفؼال

 إطرابل يؼقل:  فاكشل، وهذا إخطؾ ،وهذا الػرزدق

 االػػػػػػػػي أػػػػػػػػ حمجػػػػػػػػحمس ة فحمجٌػػػػػػػػ
 

 

 نفػػػػػػ  ًػػػػػػ أىمحمخضػػػػػػ أكأرغػػػػػػو 
 

 الفػػػػػػحمس  ؽ أمجعػػػػػػجمس ػػػػػػػي كجمتػػػػػػحجس
 

 

 ك ؽ ىمحٌححصػػػػػػػػػػػٌمي الحمتنػػػػػػػػػػػحجسؿ
 

 لػرزدق يؼقل: ا لفاكش

 أرغػػػػو ا أنفػػػػ أنػػػػ حمجملػػػػي ػػػػ 
 

 

  ا الجحسنػػ كمقػػؿ الػػحمسكر كالجحسمخضػػ  ًػػ
 

 أنػػ ػػلحمجكو المجتحمسخمشػػي حمجكوممجتػػي مػػ
 

 

 كال األمحشػػػٌ  كال  م الػػػحمسأم كالحمتػػػحجسؿ
 

 اكشل إخطؾ يؼقل:  ثؿ

 مػػ  حمجملػػ ممسػػؽ يمطلػػى يػػحجسـ ححصػػحمس ًػػ
 

 

 مػػ ممحتػػ  يولػػ  يف األيػػواـ ًحمجمجتمػػ 
 

 الحمجكومػػػػػ لٌممسػػػػػ يف أٌػػػػػ  كال  ف
 

 

 ممصػػػحمس أنػػػ مػػػنهو  نهػػػو ممسػػػف يف ممجع
 

 جرير مغضبا وقال:  فؼام

 يػػػػن ػػػػلحمج  مهمجتػػػػحجسً ححصػػػػمجتممجتم
 

 

 نمجتممشػػػ  كاأليػػػواؿ يمطنػػػحجس الجحسلٌفػػػ
 

 ممسػػػفه ىمحٌػػػحمسلو حمجممسػػػ أممصػػػمجتمف
 

 

 ففػػػٌكو ك لهػػػي الػػػحمسكر كالجحسمخضػػػ 
 

 يمطلػػػى رفمجعػػػي ككخمشػػػمجعكم ححصػػمجتممجتمق
 

 

 ال  لمجتمػػػ يف ممسػػػفؿ أًهػػػ الممسػػػف 
 

، وكاكت خؿسة آٓف ،ر الؿممـقـ جائزيت لفس إطرابل وقال: يا أمقأوثب جرير فؼبؾ ر ثؿ

.إطرابل ذلؽ كؾف وخرج فؼبض، طبد الؿؾؽ: ولف مثؾفا مـ مالل فؼال
(1)

 

 

 ايعبد يػٗٛت٘ عاقب١ اضتط٬ّ
 الصرب طـ الشفقة أسفؾ مـ الصرب طؾك ما تقجبف الشفقة؛ فنهنا:»: ♫ابـ الؼقؿ  قال 

                                 
 .5/1٦1، البداية والـفاية 201:ص ،( جؿفرة اشعار العرب2)



 
 

 إما إن تقجب ألؿا وطؼقبة، •

 لذة أكؿؾ مـفا،وإما أن تؼطع  •

 وإما أن تضقع وقًتا إضاطتف حسرة وكدامة، •

ًٓ بؼاؤه خقر لف مـ ذهابف، •  وإما أن تذهب ما

 وإما أن تضع قدًرا وجاًها ققامف خقر مـ وضعف، •

 وإما أن تسؾب كعؿة بؼاؤها ألذ وأصقب مـ قضاء الشفقة، •

 وإما أن تطرق لقضقع صريًؼا إلقؽ لؿ يؽـ يجدها قبؾ ذلؽ، •

 وإما أن تجؾب هًؿا وغًؿا وحزًكا وخقًفا ٓ يؼارب لذة الشفقة، •

 وإما أن تـسل طؾًؿا ذكره ألذ مـ كقؾ الشفقة، •

 وتحزن ولًقا، ،وإما أن تشؿت طدًوا •

 وإما أن تؼطع الطريؼ طؾك كعؿة مؼبؾة، •

.«وإما أن تحدث طقًبا يبؼك صػة ٓ تزول؛ فنن إطؿال تقرث الصػات وإخالق •
(1)

  

 

 يف ايسس١ً يطًب ايعًِقص١ َ٪ثس٠ 
  قال اإلمام الذهبل♫: 

 5000طؾك قدمقف مـ إكدلس إلك بغداد مسافة أكثر مـ  ♫قطع اإلمام بؼل بـ مخؾٍد 

 وصؾب العؾؿ طؾك يديف. ♫ بـ حـبؾ لؿالقاة اإلمام أحؿد ؛كؿ

 
ّ
 ؿت أكف مؿـقعوطؾ خرب محـة اإلمام أحؿد، يؼقل اإلمام: فؾؿا اقرتبت مـ بغداد وصؾ إلل

فؾؿا وصؾت إلك بغداد وضعت ، فاغتؿؿت لذلؽ كثقراً  ،مـ آجتؿاع بالـاس وتدريسفؿ

 ،فطرقت الباب ،فُدلؾت طؾقف ،ثؿ خرجت أبحث طـ مـزل أحؿد بـ حـبؾ ،متاطل يف غرفةٍ 

 .فػتح لل الباب اإلمام أحؿد كػسف

 فؼال، ـة، ولؿ تؽـ رحؾتل ٓإ إلقؽومؼقد ُس ، وصالُب حديث ،فؼؾت: يا أبا طبد اهلل رجؾ غريب الدار

                                 
 t.me/ibnqaiemقـاة  ،239 ، ص:( الػقائد2)



 

 

، ومؿـقع مـ التدريس والتعؾقؿ فسللـل وقال:، يراك أحد دخؾ وٓالل:  ـٌ فؼؾت  ،أكا مؿتح

وأقػ طـد ، فنن أذكت لل آتقؽ كؾ يقم يف لباس الػؼراء والشحاذيـ، لف: أكا رجٌؾ غريب

،
ّ
فؼال: فؽـت ، دبحديث واح وتحدثـل ولق دارك، وأسلل الصدقة والؿساطدة؛ فتخرج إلل

 وُيدخؾـل  فلقػ طؾك الباب وأققل: إجر رحؿؽؿ اهلل،، آيت كؾ يقم
ّ
فؽان أحؿد يخرج إلل

ثؿ إن اهلل ، ثالثؿائة حديثوالثالثة وأكثر حتك اجتؿع لل ُقرابة  ويحدثـل بالحديثقـ ،الؿؿر

.واكتشر ذكره ،رفع الؽربة طـ اإلمام أحؿد
(1)

 

 

 ع٬َات ايطعاد٠
  مـ طالمات السعادة طؾك العبد:» :♫الشاصبل قال اإلمام 

 ،تقسقر الطاطة طؾقف - •

 ،ومقافؼة السـة يف أفعالف - •

 ،وصحبتف ٕهؾ الصالح - •

 ،خالقف مع إخقاكفوحسـ أ - •

 ،وبذل معروفف لؾخؾؼ - •

 ،واهتؿامف لؾؿسؾؿقـ - •

 .«ومراطاتف ٕوقاتف - •
(2)

 

 

 ضٛابط أضاض١ٝ يًدطاب اإلض٬َٞ ٠عػس
 يـتؼؾ الخطاب: أن كرها الشقخ يقسػ الؼرضاوي وهلذ

 . مـ الشؽؾ والؿـظر إلك الحؼقؼة والجقهر.2

 . مـ الؽالم والجدل إلك العطاء والعؿؾ.1

 . مـ العاصػة والغقغائقة إلك العؼالكقة والعؾؿقة.3

                                 
 .23/191 سقر أطالم الـبالء، وهل يف «صػحات مـ صرب العؾؿاء»غدة يف كتابف  ( روى هذه الرحؾة الشقخ أبق2)

 .1/251( آطتصام 1)



 
 

 . مـ الػروع والذيقل إلك الرؤوس وإصقل.1

 شقر.. مـ التعسقر والتـػقر إلك التقسقر والتب5

 . مـ الجؿقد والتؼؾقد إلك آجتفاد والتجديد.٧

 . مـ التعصب وآكغالق إلك التسامح وآكطالق.٦

 . مـ الغؾق وآكحالل إلك القسطقة وآطتدال.٢

 . مـ العـػ والـؼؿة إلك الرفؼ والرحؿة.9

. مـ آختالف والتشاحـ إلك آئتالف والتضامـ.20
(1)

 

 

 ٫ تكٌ ؾات شَٔ ايػباب
 فلصبح إمام الـحق والؼراءات سـة، 10الؽسائل العؾؿ وطؿره  صؾب. 

  سـة  ٢0ابـ الجقزي تعؾؿ الؼراءات وطؿره! . 

  مـ طؿره حتك لؼب  52العز بـ طبد السالم بدأ رحؾتف يف صؾب العؾؿ وهق يف سـ

 .بسؾطان العؾؿاء وبائع الؿؾقك

 وأكا يف طشر الثؿاكقـ أشّد مؿا  ،العؾؿ قال أبق القفاء ابـ طؼقؾ: إين ٕجد مـ حرصل طؾك

.كـت أجده وأكا ابـ طشريـ سـة
(2)

  

 

 ايٓاع عٌُعًٝ٘ ا دس٣ مل تُاع املدسزاي
 طـدي يف كؾ كازلة يؽقن لعؾؿاء الؿذهب فقفا  إْولك» :♫اإلمام الشاصبل  يؼقل

تعرض لفؿ، وإن كان مرجقحا يف الـظر أن ٓ ي ،ققٓن، فقعؿؾ الـاس طؾك مقافؼة أحدهؿا

فنهنؿ إْن ُحِؿؾقا طؾك غقر  ،وجرى بف العؿؾ ،وا طؾك أهنؿ قؾدوه يف الزمان إولرَ جوأن يُ 

.«وفْتح لَِباِب الخصام ،ذلؽ كان يف ذلؽ تشقيش لؾعامة
(3)

  

                                 
 .11-2٦خطابـا اإلسالمل،ص: ( 2)

 .2/21٧صبؼات الحـابؾة  ذيؾ( 1)

 .222-220ســ الؿفتديـ، ص:( 3)



 

 

 

 ايتشرٜس َٔ ايتطسع يف ايتبدٜع
 التؽبقر الجؿاطل:يف رده طؾك مـ قال ببدطقة  الشقخ أبق الحسـ الؿلربل قال 

ٓ يـبغل لطؾبة العؾؿ أن يتسرطقا يف إصالق البدطة طؾك فعؾ مـ إفعال، إٓ بعد التلمؾ »

حتك ٓ يجاكبقا الصقاب، وإين ٕكصح صؾبة  ؛والـظر، والتقسع يف جؿقع كالم أهؾ العؾؿ

إٓ بعد آستؼراء التام  العامةالعؾؿ بعدم التجرؤ طؾك التبديع يف كثقر مـ الؿسائؾ التل طؾقفا 

فؼد بان لل بقضقح أن كثقًرا مؿا ُأكؽر طؾقفؿ كان لف أصؾ، وربؿا رجعـا إلك ما هؿ  ،لؽلذ

 ًٓ .«وطؿالً  طؾقف؛ ٕن العقام يف بالد اإلسالم قد ورثقا اإلسالم قق
(1)

  

 

 تكبٌٝ زأع ايعأيِ
كان مرة ماشقا مع شقخف إمام السـة أبل  ♫الذهبل يف السقر أّن اإلمام الفروي  ذكر

 ،هـ(103)ت هـ(، فؾؼقفؿا اإلمام أبق بؽر الباقالين3٢5)ت لدارقطـلالحسـ ا

فالتزمف الّشقخ أبق الحسـ الدارقطـل، وقبّؾ وجفف وطقـقف، فؾّؿا فارقـاه قؾت: مـ »قال أبق ذر:  

 ..«هذا؟ فؼال: هذا إمام الؿسؾؿقـ والّذاب طـ الّديـ الؼاضل أبق بؽر محؿد بـ الّطقّب

ـ ة أبق بؽر إشعرّي، قال أبق َذّر: فؿـ ذلؽ الققت يف رواية أخرى: هذ وقال ا سقػ السُّ

تؽّررت طؾقف.
(2)

  

 

 ؟ٌٖ مسعت خبطٛف ايكًب 
 َؾ طـف ُحب اهلل متك رأيَت قؾَب الرجؾ»: ♫ قال اإلمام ابـ الؼقِّؿ  ،قْد تَرح 

، الدكقا والرضا والؼـقع بالحقاة ،وحؾ  فقف حب الؿخؾقق دون الخالؼ ،وآستعداد لؾؼائف

.«فاطؾؿ يؼقـًا أكف قد ُخسػ بف، والسؽقن إلقفا ،والطؿلكقـة هبا
(3)

  

                                 
رسائؾ  »، ومـ أراد أدلة التؽبقر الجؿاطل فؾقراجع https://sulaymani.netالؿققع الرسؿل لؾشقخ ( 2)

 لؽاتب هذه السطقر. «رمضاكقة

 .22/30٧ ( السقر1)

 .3/٦13( بدائع الػقائد 3)

https://sulaymani.net/?p=1334


 
 

 

ِٔ أضـبـاب   دـابـ١ ايـدُّعـا٤إَٔـ

 طـاء ُحـضـقر الـؼؾـِب وجـؿعقتـف وإذا اجتؿ»: ♫ قال اإلمام ابـ الؼقِّؿ َع مـَع الـدُّ

  :وهـل ،الـّستـةبـؽؾقتـف طـؾـك الـؿطؾـقب وصـادَف وقـتـًا مـ أوقـات اإلجـابـة 

 .الـثُّؾـث إخـقـر مـ الـؾ قـؾ① 

 .وطـــد إذان ②

 .وبـقــ إذان واإلقـامـة③ 

ؾـقات الـؿؽتقبـات ④  .وأدبـار الـص 

ـالة وطـد صعقد⑤   .اإلمـام يـقم الـجؿعـة طـؾـٰك الـؿـبـر حـت ـك ٰتـؼضـك الـص 

ـْ ٰذلَؽ القـقم ⑥
 .وآخر سـاطـة بعد الـعصـر مِ

ب،، خـشقًطـا فـل الـؼؾـب صـادَف و واسـْتؼبـؾ  وذٓ لـف، وتـضرًطـا، وِرق ـًة، واكْـؽسـاًرا بـقــ يـدي الـر 

اطـل الـؼبؾـة، ــاء  ورفـَع يـديـف إلـٰك اهلل َتـَعاَلـٰك، وكـاَن طـؾـٰك صـفـارة، الـد   والـث 
ِ
وبـدأ بـحؿـد اهلل

ـك بـالصـ الة طـؾـٰك  طـؾقـف، د طـبـده  ثـؿ  ثــ م بـقــ يـدي حـاجـتـف ،ملسو هيلع هللا ىلصُمحؿ  الـت قبـة  ثـؿ  قـد 

م بـقــ  ..وآْسـتغـػـار ـ ؾ إلـقـف بـلسؿائـف وصـػاتـف وتـقحقـده، وقـد  وألـح  طـؾقـف فـل الـؿسللـة، وتـقس

طـاءٓ  يـؽـاُد يـَُردُّ أبـًدا؛ دطـقـة ال ـتـل أخـبـَر وٓ سـق ؿـ يـدي ُدطـائـف صـدقـًة فـنن  هـٰذا الـدُّ ا إْن صـادَف ٕا

 
 
ــة لاِلسـؿ إطـظـؿ ملسو هيلع هللا ىلصالــ بِـل ــ ة اإلجـابـة أو أكـّفـا مـتضؿِّ ـ فـا مـظ .«أك

(1) 

 

 ًٜشل املطًِ َٔ عًُ٘ بعد َٛت٘ َا
  :فؼال ♫الشقخ طبدالباقل الحـبؾل  فاكظؿ

 مػػػػت اػػػػ    ـ جمتػػػػ  ًحمتػػػػحمسم   ا
 

 

ػػػػٌحجس جحتػػػػنث يمطممصػػػػحمس يمطلٌػػػػي  األجمتػػػػحمس يمطي
 

 محتهػػػػػػػ ك يمطػػػػػػػ  نحمتػػػػػػػ  يمطلػػػػػػػوـ
 

 

 النجحسػ  كاليجشػحجسيت حمتػحمسم كغحمسي
 

 ميجشػػػػػحمجه كرػػػػػ  جحتخػػػػػحمس كراجحتػػػػػ
 

 الػػػػػحمس أك  جمتػػػػػحمسا  نهػػػػػحمس كحمجفػػػػػحمس
                                 

  (.2٧) ص: ،( الـداء والـدواء2)



 

 
  

 للخحمسًػػػػػػ نػػػػػػق ًػػػػػػكم كٌػػػػػػ
 

 

 أك نػػػػػػػ ي محمجػػػػػػػ   لػػػػػػػحمس  لٌػػػػػػػي
 

 لقػػػػػػػػػػحمس ف لػػػػػػػػػػحمسًو كمجعلػػػػػػػػػػٌو
 

 

 يف القمجتػػػػػػؿ ألجمتػػػػػػ  ػػػػػػحمس ححصػػػػػػهٌحجس
 

 مػػػػ  ممسػػػػٌ  محشػػػػلحمج لٌقفػػػػى لػػػػىجسا
 

 

 مػػػػػ  أحمج ًػػػػػجحت ممصػػػػػمجعحمس فجحسػػػػػىجسه
 

 

 كسإٓيف اي طإايًٓ
 معان: ةثالث طؾك يف الؼرآنيرد لػظ الؾسان 

يِّيّٗ  ﴿ تعالك: كؼقلف: المحتن  الحمجممس  ① ـَ ًۡ لَِصاَن ِصۡدٍق  ُٓ َ َِا ل   ،[50]مريؿ: ﴾ا وََجَفۡي

ََ  َوٱۡجَفو َّلِ لَِصاَن ِصۡدقٖ ﴿  .[٢1]الشعراء: ﴾ِِف ٱٓأۡلِخرِي

آ ﴿كؼقلف تعالك:  :اللخ ② ٌَ ٌَِ رذُشٍٔل إَِلذ َو َِا  رَۡشۡي
َ
ٌِِّۦ أ ۡٔ  .[1]إبراهقؿ: ﴾ ةِيَِصاِن كَ

.[2٦]الؼقامة: ﴾ََل ُُتَّرِۡك ةِِّۦ لَِصاََُم ِِلَۡفَجَو ةِِّۦٓ ﴿ كؼقلف تعالك: :المجعممشو نفممسي ③
(1)

 

 

 َٔ اسبهاّ عًَِٛاقـ أ١ُ٥ اي
  ففذه كاكت سقرة العؾؿاء وطادهتؿ يف إمر بالؿعروف » :♫قال اإلمام الغزالل

قّؾة مبآهتؿ بسطقة السالصقـ، لؽقهنؿ اّتؽؾقا طؾك فضؾ اهلل أن والـفل طـ الؿـؽر و

يحرسفؿ ورضقا بحؽؿ اهلل تعالك أن يرزقفؿ الشفادة، فؾؿا أخؾصقا هلل الـقة أّثر كالمفؿ يف 

أن فؼد قّقدت إصؿاع ألسـ العؾؿاء فسؽتقا،  وأماالؼؾقب الؼاسقة فؾّقـفا وأزال قساوهتا، 

الفؿ أحقالفؿ فؾؿ يـجحقا، ولق صدققا وقصدوا الحؼ وإن تؽؾؿقا لؿ تساطد أقق

.... فػساد الرطايا بػساد الؿؾقك، وفساد الؿؾقك بػساد العؾؿاء، وفساد العؾؿاء .ٕفؾحقا

لؿ يؼدر طؾك الحسبة طؾك  كقاباستقالء حب الؿال والجاه، ومـ استقلك طؾقف حب الد

.«ك كؾ حالإراذل فؽقػ طؾك الؿؾقك وإكابر، واهلل الؿستعان طؾ
(2)

 

                                 
 الؼقؿ.         ٓبـ السالؽقـ مدارجاكظر:( 2)
 .33٦- 1/352طؾقم الديـ  إحقاء( 1)



 
 

 

 ًػصايٞي «ايٛدٝص»نتاب 
 (القجقز)كان الغزالل كبقا لؽاكت معجزتف  لق :ققؾ طـ هذا الؽتاب. 

 .السؾػاين: وقػت لؾقجقز طؾك سبعقـ شرحا قال

.لؾرافعل الذي ققؾ طـف: لؿ ُيصـّػ يف الؿذاهب مثؾف «فتح العزيز»شروحف  وأجّؾ 
(1)

  

 

 يٓاعاايط ايرٟ ٫ خيايعأيِ 
 بؾغـل طـ بعض طؾؿاء الؿغرب فقؿا حؽاها لل » :♫ قال زيـ الديـ العراقل

صاحبـا الشقخ اإلمام أبق الطقب الؿغربل أكف تؽّؾؿ يف ترك الّصالة طؿدا ثؿ قال: وهذه 

وكان ، الؿسللة مؿا فرضف العؾؿاء ولؿ تؼع ٕن أحدا مـ الؿسؾؿقـ ٓ يتعؿد ترك الصالة

.«وكشل طـد أبقف مشتغالً بالِعؾؿ مـ ِصغره حتك كرب ،ذلؽ العالِؿ غقر مخالط لؾـاس
(2)

  

 

 ! ايػٝذ ٜطشس ايٌٓٝ ٖرا
عر كان ابـ الـّحاس الـحقي يؼّطع بحرًا مـ   فؼال: طؾك شاصئ الـقؾ فسؿعف بعض العاّمةالشِّ

.فؽان آخر العفد بف! فذهب يف الـقؾ، ،فركؾف برجؾف الشقخ يسحر الـقؾ هذا
(3)

 

 اهلل مـ قال: رحؿف

 لُلهػػػوي أيمطػػػحجسا ي مػػػ جمتًهلػػػوا فلنػػػيي 
 

 

حمجمجتػحمس ي  كلٌجمس    ًمػ  ىحضمجعػنًهو للمػحمسً  مي
 

 

 غسٚط ا٫ضتد٫ٍ باسبدٜح
أكف كان يتفؿ بآطتزال، وكان ربؿا يختار ىف الػتقى  جاء ىف ترجؿة أبك الؼاسؿ الداركك

                                 
 . 1/2٦20 ( كشػ الظـقن2)

 .1/250التثريب  صرح( 1)
 .٢2، ص:ؾػقروزباديل( البؾغة يف تراجؿ أئؿة الـحق والؾغة 3)



 

 

 بؽذا وكذا، ملسو هيلع هللا ىلص: ويحؽؿ! حدث فالن طـ فالن، طـ رسقل اهلل فقؼقل فقؼال لف ىف ذلؽ،

 .إخذ بالحديث أولك مـ إخذ بؼقل الشافعل وأبك حـقػةو

يؽقن قد قال بذلؽ الحديث إماٌم مـ  أن هذا جقد، لؽـ بشرط:» :-أي اإلمام الذهبل- قؾت

ا ـًل، وبلن يؽقن الحديث ثابًتا سالؿكظراء هذيـ اإلمامقـ مثؾ مالؽ، أو سػقان، أو إوزاط

شافعل حديًثا صحقًحا معارًضا لمخر، أما مـ مـ طؾة، وبلن ٓ يؽقن حجة أبل حـقػة وال

.«أخذ بحديث صحقح وقد تـّؽبف سائر أئؿة آجتفاد فال
(1)

 

 

 ضبب تأخس إداب١ ايدعا٤
 :تستبطئ اإلجابة، وقد سددت صريؼفا بالؿعاصل. قال بعض السؾػ ٓ 

 وأخذ هذا الؿعـك بعض الشعراء فؼال:

ػػػحمس و  و االػػػي يف لػػػ  لى ػػػحجسيمطي  نحمجػػػ  نى
 

 

ػػحمسكً  جحتػػو ننممسػػ ممصػػًه الكي  ق يمطنػػحجس لى
 

يمط و   لٌػػػػػػه نحمسجمتػػػػػػو  جمتػػػػػػ لػػػػػػحجسي
 

 

يػػحجس ممسػػحجس ن ىحضحمسًًقهػػ لػػُىجسنو .
(2)

 
 

 

 يف ايًػ١ ايعسب١ٝ مجٛع ايك١ًٓ
يف  ؿعْت لحػظفا ُج  وتسفقالً  (فِْعؾة ،أْفَعال، أْفِعؾة أْفُعؾ، ): هل أوزان جؿقع الؼّؾة أربعة

  «وفِْتقة يف أْرُجؾفؿ أْحِذية أصػال» جؿؾة:

 َأْفَعال  َأْصَػال 

 فِْعَؾة  فِْتقة 

 َأْفُعؾ  َأْرُجؾ 

 َأْفِعؾة.  َأْحِذية 

                                 
 .2٧/105أطالم الـبالء لؾذهبك  سقر( 2)

 .159، ص:(جامع العؾقم والحؽؿ1)



 
 

 ابـ مالؽ يف إلػقة: قال

ػػ ػػػػٍ  ه أىٍفػػًمجعػػلى ػػػػػػػػو  فًػػٍمجعػػلى ػػػػ ي جحتي  أىٍفػػػمجعي
 

 

ػػػى  ػػم  ػػػٍ  جحتي ػػمػػػوعي ًيػػػل   أفػػمجعػػػؿه جمتي
 

 

 ٌٖ ُت٪خر ا٭سهاّ َٔ املٓاَات ؟
  طـ رجؾ يزطؿ أكف يرى  ♫ (ـه٧13 ت)طؿرو بـ الصالح  حافظ الػؼقة أبقئؾ الُس

 يف الـّقم وهق يؼقل لف ققٓ يتضؿـ حؽؿا شرطقا ففؾ يجقز لف العؿؾ بِف؟ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

، ملسو هيلع هللا ىلصطتؿاد يف ذلؽ طؾك ما يراه يف الـّقم ويسؿعف مـ رسقل اهلل ٓ يجقز آ» :♫ فلجاب •

بؾ ذلؽ مـ  ،فان ذلؽ مقثقق بف ،فؼد رآه حؼا ملسو هيلع هللا ىلص ولقس ذلؽ مـ أجؾ طدم القثقق بلن مـ رآه

وبطالن لؾؼقة الحافظة لؿا يجري  ،غقبة لةلذلؽ فنن حالة الـّقم حا ؛أجؾ طدم القثقق بضبط الرأْي

وإكؿا يعتؿد  ،وطؾك هذا درج أهؾ العؾؿ وأهؾ الؿعرَفة الؿاضقن ،فِل الـّقم طؾك التّػصقؾ وكحق هذا

حؽام الشرطقة وكحقها طؾك  .«واهلل أطؾؿ ،الدٓئؾ الشرطقة الؿعؾقمةيف ٕا
(1)

 

 

ُّ ايعكٌ، يف ايكًب أٚ يف ايدَاؽ؟  أٜٔ ضب
 الؼؾب هق محؾ العؼؾ وٓ شؽ، ولؽـ الدماغ محؾ  :♫طثقؿقـ ابـ الشقخ  قال

التصقر، ثؿ إذا تصقرها وجفزها بعث هبا إلك الؼؾب، ثؿ الؼؾب يلمر أو يـفل؛ فؽلن الدماغ 

ثؿ يدفعفا إلل الؼؾب، ثؿ الؼؾب يقجف، يلمر أو يـفل، وهذا لقس  ،ءسؽرتقر يجفز إشقا

وَن ﴿ بغريب فََّل ُتۡتُِصُ
َ
ۚۡ أ ًۡ ُُفِصُس

َ
 ،[12]الذاريات: ﴾َوِِفٓ أ

يجعؾ  ▐ويف هذا الجسؿ أشقاء غريبة تحار فقفا العؼقل، فؾقس بغريب أن اهلل 

إٓ إوامر أرسؾفا إلك  التصقر يف الرأس، فقتصقر الدماغ ويـظؿ إشقاء، حتك إذا لؿ يبؼ

)إذا صؾحت صؾح الجسد(  قال: ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ٕن، الؼؾب، ثؿ الؼؾب يحرك، يلمر أو يـفل

 فؾقٓ أن إمر لؾؼؾب ما كان إذا صؾح صؾح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كؾف.

                                 
 .1٧1:ص ،ابـ الصالح فتاوى( 2)



 

 

: فالؼؾقب هل محؾ العؼؾ والتدبقر لؾشخص، ولؽـ ٓ شؽ أن لفا اتصآ بالدماغ، إذاً 

اختؾ الدماغ فسد التػؽقر وفسد العؼؾ! ففذا مرتبط هبذا، لؽـ العؼؾ الؿدبر يف  ولفذا إذا

ُدورِ  ﴿الؼؾب، والؼؾب يف الصدر .[1٧]الحج: ﴾َوَلَِٰسَ َتۡفَِم ٱۡىُلئُُب ٱىذَِّت ِِف ٱلصُّ
(1)

 

 

َّــاع  ؾـطــٌ ايــَعــؿــٛ عٔ ايــ
وكان كثقرًا  ،مـ ِخَقار الـ اس كانالَفَؿَذاين أّن َمسعقد بـ محؿد  :يف تاريخ اإلسالم لؾّذهبل ُذكِرَ 

ما فعؾ  لف: فؼقؾ إّكف ُرؤَي يف الؿـام، ققؾ، ما يصػُح ويعػق طـ الـ اس بؼقلف: الَؿاضل ٓ ُيذكر

 .الؿاضل ٓ ُيْذَكر اكطؾؼقا بف إلك الجـّة :وقال لل: يا مسعقد : أوقػـل بقـ يديف،قال اهلل بِؽ؟
(2)

 

 

 د١َخ ؿك٘أنجس نتب اي
 أهؿفا: وهذه (الؿحتاج)شروحف تحقي كؾؿة  وأكثر، لؾـقوي (الطالبقـ مـفاج)كتاب  هق

 .ٓبـ الؿؾؼـ ،طجالة الؿحتاج -2

 .بداية الؿحتاج -1

 .كالهؿا ٓبـ قاضل شفبة، إرشاد الؿحتاج -3

 .لؾؿـاوي ،طؽاز الؿحتاج -1

 .ٓبـ الػركاح ،بقان غرض الؿحتاج -5

 .هرةٓبـ ز ،تذكرة الؿحتاج -٧

 .لؾبؽري، هادي الؿحتاج -٦

 .لإلسـقي ،كايف الؿحتاج -٢

  .ٓبـ حجر الفقتؿل ،تحػة الؿحتاج -9

 .لؾرمؾل، هناية الؿحتاج -20

                                 
 باب الؿراقبة. ،الؿجؾد إول ،شرح رياض الصالحقـاكظر: ( 2)

 .11/31٦الم تاريخ اإلس( 1)



 
 

 .لؾشربقـل ،مغـل الؿحتاج -22

 .طجالة الؿحتاج -21

 ٓبـ الـحقي. كالهؿا، طؿدة الؿحتاج -23

 .ققت الؿحتاج -21

 .كالهؿا لألذرطل، غـقة الؿحتاج -25

 .لؾغزي ،كـز الؿحتاج -2٧

 .ٓبـ جؿاطة ،زاد الؿحتاج -2٦

 .لؾحصـل ،كػاية الؿحتاج -2٢

 .ٓبـ خطقب الدهشة ،إغاثة الؿحتاج -29

 .لؾزبقري  ،كـز الؿحتاج - 10

 .لشرف الديـ الؿصري ،إرشاد الؿحتاج - 12

 

 ايعًِ ٚصبايظ ايعًُا٤ عاقب١ ٖذس
 تركقا صؾب العؾؿ ومجالسة العؾؿاء ققما إن»: ♫ محؿد بـ سقريـ اإلمام قال، 

 ،ثؿ خالػقا السـة ففؾؽقا ،وأخذوا يف الصالة والصقام حتك يبس جؾد أحدهؿ طؾك طظؿف

ما طؿؾ أحد طؿال طؾك جفؾ إٓ كان يػسد  ،فقالذي ٓ إلف غقره ،وسػؽقا دماء الؿسؾؿقـ

.«أكثر مؿا يصؾح
(1)

 

 

 ايػاؾع١ٝ عًٞ صشٝح ايبدازٟأ١ُ٥ غٗس غسٚح أ

مام شفاب الديـ أحؿد بـ طؾل بـ حجر إلل .الباري بشرح صحقح البخاري فتح •

  .(ـه ٢51)تالعسؼالين 

سؾقؿان حؿد بـ محؿد الخطابل  أبلمام إلل .أطالم الحديث شرح صحقح البخاري •

                                 
  .٢/٧2٧ ( آستذكار ٓبـ طبد الرب2)



 

 

 .(ـه 3٢٢ )تالشافعل 

مام يحقك بـ شرف الـقوي إلل .(ؿ يؽؿؾف)ل .شرح الجامع الصحقح لؾبخاري التؾخقص •

 .(ـه٧٦٧)تلشافعل ا

 .(ـه٢3٦)تمام شؿس الديـ البِْرماوي الشافعل إل. لالصبقح بشرح الجامع الصحقح الالمع •

مام سراج الديـ أبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد إل. للشرح الجامع الصحقح التقضقح •

 .(ـه٢01)تؾّؼـ ـُبابـ الؿ الؿعروف إكصاري الشافعل

ـ إلل .شرح الجامع الصحقح التقشقح • ـ ب ـ السققصل أمام طبدالرحؿ  .(ـه922)تبل بؽر جالل الدي

العباس شفاب الديـ أحؿد بـ محؿد بـ  أبلمام إلل .إرشاد الساري لشرح صحقح البخاري  •

 .(ـه913)تبل بؽر الؼسطالين الشافعل أ

حؿد إكصاري أشقخ اإلسالم زكريا بـ محؿد بـ ل .الباري بشرح صحقح البخاري مـحة •

 .(ـه91٧ت)الشافعل 

 

 ا٥ـ ٚعذا٥بيط
  لتلا يثدٕحاوا مٕحؽاا  ّ َأن لكإذهب  يـلاسػرإلا قسحاإ باأ مإلماا  ّ َأن لؾطائػامـ 

.! ضبَُط َ أ ٕكَّفا ،ُ أةلؿرا تفرو ما مفالُؿؼدَّ ضترتعا إذا ءلـّساوا للرِّجاا يفاوير
(1)

 

 وهق حل  ،قنبالطاطلف ثالث بـات  ماتالعسؼالين ابـ حجر أن اإلمام  لؾطائػِامـ و

، وقد استقىف يف هذا «بذل الؿاطقن يف فضؾ الطاطقن» كتاب لّلػف (فاصؿة وزيـ وغالقة)

 .الؽتاب أهؿ الؿسائؾ حقل القباء

 يدطق اهلل أن كان إبراهقؿ بـ مسؾؿ بـ محؿد الشافعل الؿعروف بالصادي  أن لؾطائػِامـ و

 :فقلد لف أربعة وهؿ ؛ؿذاهب إربعةلقؽقن كؾ واحد مـفؿ طؾك مذهب مـ ال ؛يرزقف أربعة أوٓد

.وكان حـػقا ،محؿد .وكان شافعقا ،مقسك .وكان حـبؾقا ،اهلل طبد .وكان مالؽقا، مسؾؿ
(2)

  

                                 
 .1/2٧3 يةدارإلا( الرتاتقب 2)
 .لبؽر أبق زيد الـظائر( 1)



 
 

 

 اضل غذستو
  الشجرة ٓ تبؼك حقة إٓ بؿادة تسؼقفا وتـؿقفا، فنذا قطع طـفا »: ♫قال ابـ الؼّقؿ

ؾب إن لؿ يتعاهدها صاحبفا بسؼقفا كؾ السؼل أوشؽ أن تقبس، ففؽذا شجرة اإلسالم يف الؼ

وقت بالعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح والعقد بالتذكر طؾك التػؽقر والتػؽر طؾك التذكر.. وإٓ 

.«أوشؽ أن تقبس
(1)

 

 

 َا دَت تتُتع بٓع١ُ اسبس١ٜ ؾادتٗد يف ايعباد٠ 
 ؼرآن، مؿـ سجـ يف محـة خؾؼ ال -تؾؿقذ الشافعل -أبق يعؼقب البقيطل اإلمام كان

ومشك حتك يبؾغ  ،ولبس ثقابف ،إذا سؿع الؿمذن وهق يف السجـ يقم الجؿعة اغتسؾ وكان

: ارجع طافاك اهلل، فقؼقل : حقث داطل اهلل،فقؼقللف السجان: أيـ تريد؟  فقؼقل باب الحبس،

 .أبق يعؼقب: الؾفؿ إكؽ تعؾؿ أين قد أجبت داطقؽ فؿـعقين فقؼقل

 يؽـ أسػف إٓ طؾك أداء  لؿ، ♫ر إلك هذا الحرب اكظ» التاج السبؽل:يؼقل طـف و

.«فرضل اهلل طـف، وجزاه طـ صربه خقرا يتلثر بالؼقد وٓ بالسجـ، ولؿ الػرائض،
(2)

 

 

 زدً٘ ٫ ميٓد ٜدٙ ٔ ميٓدََ
أن إبراهقؿ باشا بـ محؿد طؾل باشا لؿا فتح الشام، وتؼدمت الجققش الؿصرية حتك  يروى

ـَ لدى و ٓستبدال سؾطاكف  ؛الده أن يلخذ فتاوى مـ طؾؿاء دمشؼبؾغت كقتاهقة، َحُس

يف هذه الؿسللة، فؽاكقا  اهؿلقلخذ فتق ؛بسؾطان العثؿاكققـ، فجؿع القالل فريًؼا مـ الؿشايخ

طؾك أن يضعقا تقاققعفؿ بؿا يرضل القالل، لقٓ أن أبان الشقخ سعقد الحؾبل ضعػ الػتقى 

خ الحؾبل، وبعد أيام صؾك إبراهقؿ باشا يف التل كتبفا الؿػتل، فغضب القالل طؾك الشق

                                 
  .2/231 ( إطالم الؿققعقـ2)
 .1/2٧5الشافعقة الؽربى  صبؼات( 1)



 

 

درسف  ؾؼلوسلل طـ الشقخ الحؾبل فؼقؾ لف: إكف يف غرفتف، فجاءه وهق ي ،الجامع إمقي

ا رجؾف، فؿا قام لف وٓ هش، ولؿا اكتفك حقل وجفف إلقف، وسؾؿ طؾقف سالًما  طؾك صؾبتف، مادًّ

كؿا كان، وهق يف حؾؼة صؾبتف،  بسقًطا، ولؿ يتحرك وٓ ثـك رجؾف طـ مدها، وبؼل قاطًدا

ا، وأرسؾ إلك الشقخ مـ الغد صرة كبقرة فقفا دكاكقر، مـحة م  ـف،فاكصرف الباشا مغقًظا جدًّ

واشؽره طؾك ططقتف، وقؾ لف: إين يف غـل ومـ  ،فردها وقال لؾرسقل: اقرأ طؾك الباشا السالم

.يؿّد رجؾف ٓيؿّد يده
(1)

 

 

 ذز٠ٚ ايعدٍ بني ا٭شٚاز
حداهؿا لؿ يشرب كلس ماء طـد إزوجتان، فنذا كان يقم  ◙عاذ بـ جبؾ كان لؿ

ًٓ أن يعدل بقـفؿا، إخرى فؼام بنجراء  ،ن يف الطاطقناه آثـتاوقد تقفقت زوجت ،محاو

ًٓ ، الؼرطة بقـفؿا طـ الحرام.  ورطفو ،وذلؽ مـ شدة تحريف لؾحالل، أيفؿا يدفـ أو
(2)

 

 

 ! أْا املدط٧ ..ايػٝذ ايطٓطاٟٚ
 هـ 23٢1ا جئت مّؽة أدّرس يف كّؾقة الرتبقة سـة ـّلؿ» :♫الشقخ طؾل الطـطاوي  الق

ذكرُت فقفا الحؽؿ يف مذهب اإلمام أحؿد، فؼام أحد الطالّب يرّد  ،جاء ذكر مسللة فؼفقة

 
ّ
فلَصؾُت لساين طؾقف  ،وأن الؿسللة لقست كؿا ذكرُت  ،بلدب بلن الؿذهب لقس طؾك هذا طؾل

وأكت ٓ تعرف الحؽؿ يف  ،عةرسَت اثـتل طشرة سـة حتك وصؾت الجاموقؾت لف: لؼد د

.. وكالمًا مـ أمثال هذا، ما كان لل .الؿذهب الذي يؿشل طؾقف أكثر الـاس يف هذه البالد

 حّؼ فقف وما كان بقدي مسّقغ لف، وهق ساكت ٓ ُيجقب.

الطالب ٓ كؿا قؾت  رجعت إلك الدار فتحت كتب الػؼف الحـبؾل، فنذا الؿسللة كؿا قال فؾؿا

أفتدرون ماذا صـعت؟ جئت يف الغد فؼؾت لؾطالب: أكا أطتذر إلقؽ، لؼد كـت أكا  ،أكا

                                 
 ،2/159وطؾؿاء دمشؼ وأطقاهنا يف الؼرن الثالث طشر الفجري، لؿحؿد كرد طؾل «أققالـا وأفعالـا»اكظر: ( 2)

  .وفقف: أّن الّصّرة كان فقفا ألػ لقرة ذهبقة! «مع الـّاس»وذكرها الشقخ طؾك الطـطاوي يف 
 .51-52أيات  ،سقرة إحزاب، الؼرصبل تػسقرراجع: ( 1)



 
 

وٕكـل لؿ أكـ يف ؛ ٕكؽ كـت مفّذبًا ؛الؿخطئ وأكت الؿصقب، وأطتذر إلقؽ مّرة أخرى

.«مـ العؾؿاء، فسامحـل َؾبالتفذيب طؾك ما ُيط
(1)

 

 

 ظًِ ايعًُا٤ بعطِٗ يبعض
 وٓ أققل العقام  -رأيت الـاس ٓ يؿـعفؿ مـ الظؾؿ إٓ العجز » :♫ـ طؼقؾ اب قال

كاكت أيدي الحـابؾة مبسقصة يف أيام ابـ يقسػ، فؽاكقا يستطقؾقن بالبغل طؾك  -بؾ العؾؿاء

وهل  ،أصحاب الشافعل يف الػروع، حتك كاكقا ٓ يؿؽـقهنؿ مـ الجفر بالبسؿؾة والؼـقت

 مسللة اجتفادية! 

استطال طؾقفؿ أصحاب  ،أيام الـظام، ومات ابـ يقسػ، وزالت شقكة الحـابؾة جاءت فؾؿا

 الشافعل استطالة السالصقـ الظؾؿة، فاستعدْوا بالسجـ، وآذوا العقام بالسعايات، والػؼفاء

: فتدبرُت أمر الػريؼقـ، فنذا هبؿ لؿ تعؿؾ فقفؿ آداب العؾؿ، وهؾ هذه إٓ قالبالـبز بالتجسقؿ، 

.«، يصقلقن يف دولتفؿ، ويؾزمقن الؿساجد يف بطالتفؿأفعال إجـاد
(2)

 

 

 ٖ٪٤٫ عٝاٍ ع٢ًايٓاع يف ايعًِ 
  مـ أراد الػؼف ففق طقال طؾك أبل حـقػة، ومـ أراد السقر »: ♫ الشافعلاإلمام قال

ففق طقال طؾك محؿد بـ إسحاق، ومـ أراد الحديث ففق طقال طؾك مالؽ، ومـ أراد 

.«مؼاتؾ بـ سؾقؿان التػسقر ففق طقال طؾك
(3)

 

   :أبك حـقػة إذا قاس طقال والػؼفاء، إذا ساس الؿؾقك طقال طؿر»وطـ ابـ سقار قال، 

أسـد، والبؾغاء طقال طؾك الجاحظ إذا  أحؿد ابـ حـبؾ إذاطؾك  طقال الؿحدثقن كؾفؿو

 .«اكتخب وأطرب
(4)

 

                                 
 .1٢9/ ٧( الذكريات 2)

 .13-3/11ٓبـ مػؾح  الػروع( 1)
 .20/221والـفاية البداية( 3)

 .2/19سـ مؼدمة كتاب أثار لؿحؿد بـ الح( 1)



 

 

 

 !ط٘ سطني ٜصؿع ايساؾعٞ 
  كؾ جؿؾٍة مـ »: قائال الرافعل يف كتابتف لرسائؾفكتب صف حسقـ مرة مفاجًؿا أسؾقب

جؿؾ الؽتاب تبعث يف كػسل شعقًرا ققًيا أن الؽاتب يؾدها وٓدة وهق ُيؼاسل يف هذه القٓدة 

 «..ما ُتؼاسقف إم مـ آٓم القضع

لؼد كتبُت رسائؾ إحزان يف ستة وطشريـ يقًما، فاكتب أكت »فرد طؾقف الرافعل بؼقلف:  

ٓ تدع لل  ،ة وطشريـ شفًرا، وأكت فارغ لفذا العؿؾ، وأكا مشغقل بلطؿال كثقرةمثؾفا يف ست

وإن ، أن تليت بؿثؾفا أو بػصؾ مـ مثؾفا ذا أتحداك أكاا .. همـ الـشاط وٓ مـ الققت إٓ قؾقالً 

لؿ يؽـ إمر طـدك يف هذا إسؾقب الشاق طؾقؽ إٓ وٓدًة وآٓمًا مـ آٓم القضع كؿا 

 
 
.«..!كػؼات الؼابؾة والطبقبة متك ولدت بسالمة اهللتؼقل فعؾل

(1)
 

 

 (6)ا٥٫ت٬ف َع ا٫خت٬ف ؾك٘ 
 ازطقا يف »: ♫اإلمام اـب تقؿقة  قال وقد كان العؾؿاء مـ الصحابة والتابعـق ومـ بعدهؿ إذا ـت

مر اتبعقا أمر اهلل تعالك  ءٖ ﴿ٕا ًۡ ِِف ََشۡ ِ فَُردُّوهُ إََِل ٱ فَإِن حََنَٰزَۡخُخ ساء:﴾ وَٱلرذُشِٔل َّللذ  .[59]اـل

وربؿا اختؾػ ققلفؿ يف الؿسللة  ،يتـاضرون يف الؿسللة مـاضرة مشاورة ومـاصحة وكاكقا

.. ولق كان كؾؿا اختؾػ .العؾؿقة )العؼدية( والعؿؾقة مع بؼاء إلػة والعصؿة وأخقة الديـ

.«مسؾؿان يف شلء هتاجرا لؿ يبؼ بقـ الؿسؾؿقـ طصؿة وٓ أخقة
(2)

 

 

 اصٓصَٔ أناذٜب ايُك
َحدثـا  :لك قاص يؼص يف الؿسجد فؼالإدخؾ سؾقؿان بـ مْفران إْطؿش البصرة كظر  ؿال

 ،بطفإوجعؾ يـتػ شعر  ،فتقسط إْطؿش الحؾؼة ..إْطَؿش َطـ أبل اسحاق طـ أبل وائؾ

                                 
 .٢٦-٢٧تحت راية الؼرآن لؾرافعل ( 2)
 .111- 3/125 ( مجؿقع الػتاوى1)



 
 

 :إْطَؿش َفؼاَل ، َكحـ فِل طؾؿ وأكت تػعؾ مثؾ َهذا ؟ٓ َتْسَتحلأيا شقخ  :َفؼاَل َلُف الؼاص

ِذي أكا فقف  .خقر مـ اّلذي أْكت فقف ال 

 ؟ كقػ قال

ّكل :قال
ِ
.وما حدثتؽ مّؿا تؼقل شقئا ،أكا إْطؿش ،وأكت يف كذب، ةـّ يف ُس  ٕ

(1)
 

 

 تأثري ايطاض١ ع٢ً اخت٬ف ايعًُا٤
 ولق أن الخؾقػتقـ َتركا » إلك الؿلمقم والؿتقكؾ: مشقراً  قال محؿد بـ حسـ الَحْجِقي

لحريَة الت امة ٕهؾ العؾؿ، فلصؾؼقا طـان أفؽارهؿ يف البحث طـ الحؼ لظفَر، ولرجعْت ا

ؾ أهؾ السقاسة يف أمثال هذا َسْدٌل لجؾباب الؾقؾ طؾك الحؼائؼ ،الطائػتان إلك وفاق  ،فتدخُّ

 .«وسدٌّ حاجٌز طـ تؼدم العؾؿ
(2)

 

 

 قص١ شٚاز عذٝب
ث أحؿد أمقـ يف رتف الذاتقة طـ قصة زواجف، ومـ الؿػارقات ما سق طـ «حقايت» كتابف تحد 

كـُت أتؾّؿُس الزواَج مـ أمثالل مـ إوساط، ٓ أصؾُب الغـك وٓ الجاه، » :قالف مؼدمًة لذلؽ

مُت إلك بققٍت رضقا طـ شبابل،  ومع ذلؽ وقَػِت العؿامُة حجَر طثرٍة يف الطريؼ، فؽؿ تؼد 

ـْ لؿ يرضقا طـ  طؿامتل، فُذوا العؿامِة يف كظرهؿ رجٌؾ وطـ شفاديت، وطـ مرتبل، ولؽ

ها  لُمتديِّـ، والتديُّـ ُيقح ِت وقؾِة التؿّدن، وآلتصاق بالرجعقِة، والػتاُة يسرُّ طـدهؿ بالتزمُّ

َ بل ققٌم، وأحبُّقا أْن يروين، فذهبُت إلقفؿ أحؿُؾ كتابًا إكؽؾقزيا، 
ُن، وقد رضل الشاُب الؿتؿدِّ

كالمل بعَض كؾؿاٍت إكؽؾقزيٍة فاستغربقا ذلؽ، وففؿُت أهنؿ ُٕريفؿ أين متؿّدن، وحشرُت يف 

 وأكا خارٌج، فرأِت العؿامَة والُجب َة  اُأطجبق
 
ـْ بؾغـل أن  الػتاَة أصؾ ْت مـ الشّباك طؾل بل، ولؽ

والؼػطاَن، فُرطبْت، ورفضْت رفضًا تامًا أن تتزوجـل رغَؿ إلحاح أهؾفا، وشاَء الؼدُر أن 

                                 
 .تحذير الخقاص مـ أكاذيب الؼصاص لؾسققصلاكظر: ( 2)

 .1/21 ( الػؽر السامل لؾحجقي1)

 



 

 

طربقدا  ّؽقراشابا أكقؼا كاتبا يف بعض القزارات، ولؽـّف كان س -فقؿا بؾغـل- تتزوَج هذه الػتاةُ 

أذاقفا الَؿراَر يف حقاهتا الزوجقة، ثؿ صؾ ؼفا، وما زال يسقُء حالفا حتك تزوجْت بعامِؾ 

 وأكا قاٍض يف محؽؿة )إزبؽّقة( تطُؾب مـ زوجفا الـػؼة!
 
 «تؾغراف، وجاءْت إلل

 

 اْْٞصٝش١ يٓؿطٞ ٚإلخٛ
 يف صبؼاتف يؼقل 

ُّ
لؽ أيفا الؿسرتشد أْن تسؾَؽ  يـبغل: اإلماُم الؼاضل تاج الديـ السبؽل

ٓ تـظَر إلك كالم بعِضفؿ ىف بعض إٓ إذا أتك بربهاٍن  وأن، سبقَؾ إدب مع إئؿة الؿاضقـ

ِـّ فدوكؽ، وإٓ فاضرْب صػًحا طؿا جرى  ـِ الظ واضٍح، ثؿ إْن قدرَت طؾك التلويؾ وتحسق

 بقـفؿ، فنكؽ لؿ ُتخؾؼ لفذا فاشتغؾ بؿا يعـقؽ، ودع مآ يعـقؽ.

  وٓ
َ
ـَ السؾػ الؿاضقـ، ويؼضل يزال صالُب العؾؿ طـدي كبقاًل حتك يخقَض فقؿا جرى بق

 لبعضفؿ طؾك بعض !

ـِ أبل  فنياك ـَ مالٍؽ واب ـَ أبل حـقػَة وسػقاَن الثقري، أو بق َ إلك ما اتػؼ بق
ثؿ إياك أْن ُتصغل

ـِ حـبٍؾ والحارِث الؿحاسبل، وهؾؿ   ذئب، أو ـَ أحؿَد ب ـِ صالٍح والـسائل، أو بق ـَ أحؿَد ب بق

ـِ الصالح، فنكؽ إن   الديـ ب
ِّ
ـِ طبِد السالم والشقخ تؼل جرا إلك زمان الشقخ طز الديـ ب

 اشتغؾَت بذلؽ خشقُت طؾقؽ الفالك !

، فؾقس لـا إٓ الرتضل طـفؿ، أئؿٌة أطالم، وٕققالفؿ محامُؾ ربؿا لؿ ُيػفؿ بعُضفا فالؼقمُ 

ـَ الصحابة  .╚والسؽقُت طؿا جرى بقـفؿ، كؿا ُيػعؾ فقؿا جرى بق
(1)

 

 

١َّٝ اسبك١َّ ٖرٙ  ٢ٖ ايطًؿ
  بعض مـ اكتفج وادطك السؾػق ة يف طصركا هذا صار »: ♫يؼقل الشقخ ابـ طثقؿقـ

بّقًا كؿـفج إحزاب ولق كان الحؼ معف، وات خذها بعضفؿ مـفجًا حز ،يضؾِّؾ كؾ مـ خالػف

وهذا هق الذي ُيـَؽر وٓ ُيؿؽـ إقراره، ويؼال: اكظروا إلك  ،إخرى التل تـتسب إلك اإلسالم

                                 
 .1/1٦٢صبؼات الشافعقة ( 2)



 
 

ويف سعة صدورهؿ يف الخالف الذي  ،يف صريؼتفؿ نمذهب السؾػ الصالح ماذا كاكقا يػعؾق

ة، ويف مسائؾ يف مسائؾ طؼدي  يسقغ فقف آجتفاد، حتك إهنؿ كاكقا يختؾػقن يف مسائؾ كبقرة، 

رب ف، وبعضفؿ يؼقل بذلؽ، وبعضفؿ رأى  ملسو هيلع هللا ىلصمثالً ُيـؽر أن الرسقل  طؾؿق ة، فتجد بعَضفؿ

يؼقل: إن الذي ُيقزن يقم الؼقامة هل إطؿال، وبعضفؿ يرى أن صحائػ إطؿال هل التل 

ويف البققع، أيضًا يف مسائؾ الػؼف يختؾػقن يف الـؽاح، ويف الػرائض، ويف الِعَدد،  وتراهؿ ،ُتقزن

 ويف غقرها، ومع ذلؽ ٓ ُيضؾِّؾ بعضفؿ بعضًا.

بؿعـك أن تؽقن حزبًا خاّصًا لف مؿقزاتف وُيضؾِّؾ أفراده سقاهؿ، ففمٓء لقسقا مـ  فالسؾػق ة

 السؾػق ة يف شلء.

ًٓ وطؿالً واختالفًا واتػاقًا وتراحؿًا وتقاّداً  وأما  السؾػق ة التل هل اتباع مـفج السؾػ طؼقدة وقق

إذا  ،مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ وتراحؿفؿ وتعاصػفؿ كؿثَؾ الجسد القاحد) :ملسو هيلع هللا ىلص كؿا قال الـ بل

ك والسفر ة ففذه (اشتؽك مـف طضٌق تداطك لف سائر الجسد بالحؿ  .«هك السؾػق ة الحؼ 
(1)

 

 

ٝٓصات املرٖب ايػاؾعٞ  مم

  فلكثر الؿذاهب وأما مذهب الشافعل » :♫قال اإلمام ولل اهلل الدهؾقي الحـػل

مجتفدًا مطؾؼًا، ومجتفدًا يف الؿذهب، وأكثر الؿذاهب أصقلقًا ومتؽؾؿًا، وأوفرها مػسرًا 

لؾؼرآن وشارحًا لؾحديث، وأشدها إسـادًا ورواية، وأققاها ضبطًا لـصقص اإلمام، وأشّدها 

لقجقه تؿققزًا بقـ أققال اإلمام ووجقه إصحاب، وأكثرها اطتـاًء برتجقح بعض إققال وا

«.طؾك بعض ، وكؾ ذلؽ ٓ يخػك طؾك مـ مارس الؿذاهب واشتغؾ هبا
(2)

 

 

 ًُسأ٠ياإلض٬ّ إنساّ 

ؼ طؾك ولدها وٓ والديفا وٓ زوجفا بؾ اإلسالم رحؿ الؿرأة فلسؼط طـفا الـػؼة فال ُتـػِ  •

                                 
 .(2311) السمال رقؿ، بـ طثقؿقـا( لؼاءات الباب الؿػتقح لؾشقخ 2)
 . ٢5بقان سبب آختالف لؾدهؾقي، ص: اإلكصاف يف (1)



 

 

 ٓ تـػؼ طؾك كػسفا هل، ويؾزم زوجفا بالـػؼة طؾقفا.

 فا حضقر الُجَؿع والجؿاطات ٓشتغالفا بزوجفا وبقتفا.رحؿ الؿرأة فلسؼط طـ اإلسالم •

 أمؽ ثؿ أمؽ ثؿ أمؽ ثؿ أبقك، تؽريؿًا واطرتافًا بحؼفا. :رحؿ الؿرأة فؼال اإلسالم •

رحؿ الؿرأة فلسؼط طـفا الشفادة يف الدماء والجـايات تؼديرًا لضعػفا، ورطايًة  اإلسالم •

 لؿشاطرها طـد رؤية هذه الحقادث.

حؿ الؿرأة فلسؼط طـفا فريضة الحج إذا لؿ يؽـ معفا محرم يحرسفا ويخدمفا ر اإلسالم •

 أسؼط طـفا فريضة الجفاد.، كؿا حتك ترجع

رحؿ الؿرأة فجعؾ التؼصقر لفا طـد تؿام الـسؽ حػاضًا طؾك جؿالفا وإبؼاًء طؾك  اإلسالم •

 رغبتفا ولفا أجر الَحْؾؼ.

م صالَقفا وهل ح اإلسالم •  ائٌض مراطاًة لحالفا، وحتك ٓ تطقل طؾقفا العدة.رحؿ الؿرأة فَحر 

 رحؿ الؿرأَة فلجاز لفا الخؾع إذا كرهت زوجفا وأبك صالقفا. اإلسالم •

كؿا ، رحؿ الؿرأة فجعؾ لفا مقراثًا مـ زوجفا حتك لق مات بؿجرد طؼده طؾقفا اإلسالم •

 ـػؼة.إخقاهنا وأوٓدها ووالديفا رغَؿ أهنا ٓ تتحؿؾ شقئًا مـ الترث مـ 

ؿجرد الخؾقة هبا، أو كصػف برحؿ الؿرأَة فلوجب لفا مفرًا كامالً يدفعف الزوج  اإلسالم •

َم أخذ شلٍء مـف إٓ بطقِب كػٍس مـفا. ،بؿجرد العؼد طؾقفا   وحر 

م كؽاحفا بال ولٍل  اإلسالم • شفقٍد، حتك ٓ ُتت َفَؿ يف ِطرضفا وكسب ورحؿ الؿرأة فحر 

ـْ َقَذفَ و ،أوٓدها ر بف دُ جؾَ يُ فا يف ِطْرِضَفا َم ـَ جؾدًة، وُيَشف   وٓ ُتؼبُؾ شفادتف أبدًا.، ثؿاكق

 رحؿ الؿرأة فجعؾ مـ ُيؼتؾ يف سبقؾفا لقحافظ طؾك طرضف ويدافع طـفا شفقدًا. اإلسالم •

أكثر مـ ، وتؽػـ رحؿ الؿرأة حتك بعد مقهتا فال ُيغسؾفا إٓ زوجفا أو كساء مثؾفا اإلسالم •

طـد الصالة طؾقفا تؽقن أبعد طـ اإلمام و ،ـ يف خؿسة أثقاب رطاية لحرمتفافتؽػ ،الرجؾ

 .ها مؿـ وراءهويؼػ وسطفا لقسرت جسدَ 
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  أسأ االطل:أسأ عبذأسأ الّشك رأسأ ماّ لأسأ عبذأسأ  ارحأسأ

 . أسأ موأسأ م الإذأسأ الّ  مانأسأ

  حفظأسأ القزآهأسأ الكزللأسأ  يأسأ الّ غزأسأ ,أسأ ثّلأسأ لخذأسأ تا إنعأسأ األطاطّيأسأ  يأسأ الح قاثأسأ

أسأ  يأسأ النظاجذأسأ .الا نإتأسأ 

 . أسأ درصأسأ  يأسأ مااهذأسأ مقذلش أسأ

 أسأ م.6009ح لأسأ ع نأسأ البكال رل صأسأ  يأسأ الّشزلاتأسأ والقاى هأسأ موأسأ جاماتأسأ دمشقأسأ عام

أسأ كناأسأ لخذأسأ  يأسأ ىفضأسأ الاامأسأ  جاسةأسأ  يأسأ الا  مأسأ الّشزعّإتأسأ موأسأ مانذأسأ الفز اهأسأ يذمشقأسأ .أسأ 

  أسأ م.6002ح لأسأ ع نأسأ الناجظتإزأسأ  يأسأ الفقعأسأ موأسأ جاماتأسأ النذليتأسأ الاالنّإتأسأ ينالإشلاأسأ عامأسأ

 أسأ مأسأ 6006كادلنّإتأسأ سادأسأ ل ا  مأسأ الّشزعّإتأسأ يالّظا دّلتأسأ عامأسأ تخّزجأسأ موأسأ ل

 . أسأ لذلعأسأ الاذلذأسأ موأسأ اإلجاساثأسأ والّذوراثأسأ الّتذرلبّإتأسأ  يأسأ الا  مأسأ الّشزعإتأسأ وغإزهاأسأ
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 ينتأسأ . ائذةأسأ  يأسأ ضبطأسأ اآللاثأسأ النتشاأسأ 20 .8
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 ٨٩ ........................................................................ ممجتى ًحمطفحمس الممصٌمخضف انممسف  

 ٨٩ ......................................................................................... حمسل الكور

 ٩2 ................................................................... كالفحمسي ٌ  ااىمحوافممس الحمتف  

لىه مممط أهً  الحجسع  ٩2 .................................................................... ًم  ىحضحمساه الممس 

 ٩1 ....................................................................................... منت يحمس نٌ

 ٩1 ......................................................................................... الهٌم الهٌم

 ٩0 ............................................................ حمجحمسي يمطحمتٌ يمطلى قٌ  الحمجحمتحمس األممسو 

 ٩0 ............................................................... االححصمجتخؿ لمجعلو رغو الحمطحمسكؼ اليجشمجع

 ٩٣ ................................................................................... ممسٌحمس  ال  لي  ال ا 

 ٩٣ ...................................................................................... أمن نق  المجعلو

 ٩٣ ................................................................................... لٌىجسة القل كالحمسكح

 ٩4 ...........................................................................  1م  لمخضه االممسمجتحجسالؿ  

 ٩4 ................................................................................يحمسا ة الفحمج للحمججمت

 ٩٥ ........................................................................ م  محشور األممسل المجتي ال نفممط

واًؾ ألمحتحمس م    ٩٥ ..................................................................... حمجحجسًجحت 122يف الممس 

 ٩٦ ..................................................................................  يمطوه أًه المجعلم 

 ٩٦ .................................................................................... الممشحمج  لممسنحجس 

 ٩٦ .................................................................................. المجتحمتنٌي يمطلى األم

 ٩٧ .................................................................................... جحتمحمسة المجعلو المجعم 

 ٩٧ .................................................................... اامـ النوكم كالموايه الجحسلحجسة

 ٩٨ ...................................................................................اممسمجتحجسالالت ىمحىحض

 ٩٩ .......................................................... المجتقلٌ  م  ححصف المجعلم  جمتنً يمطلى الممصحمسًمجع

 ٩٩ .....................................................................................  كجمت م   ه

 122 ......................................................................... مؿ الحمسكجمت ححصف  للحمسكج  

 122 .......................................................................... حمجٌل يمطحمتٌ يف فمجتخمت محجسًن

 121 .................................................................... فمجتول ن رة يف محمسايمطة الميجشلحمج

 121 .................................................................................... الحمتلٌجمس المحتقٌ 

 121 ................................................................................ أهمٌ يمطلوـ النغ

 120 ......................................................................... مممط الممصمجعحمس فيمطي  الني 

م  ممحت  النٌممس     120 ................................................................ اممسمجتهحمسأ لٌممسواؾ فحمجى

 12٣ ..............................................................  يمطحمساَّ فحمجوؿ الممصمجعحمسا  يمط  محجسحمجي 

 12٣ ............................................................................. حمجكو قٌ  الميجشحمجه

 12٣ .................................................................... يمطنحجسم ًحمتمجتمممط الحمته  كالمجتمجعيجش

فٌحجسه  124 ............................................................................ نممس الفحجسة  لى مي

 12٥ .................................................................................. المحمتيمط المجعحمطمى

 12٥ .................................................................................... المجتلمٌىجس اللمحش  

 12٦ ........................................................................ ال  نكر يف مممس  االجمتمجته 



 

 
ػحمجػمجتىػًممشػحمس ًىػجمس يمطنحجس المي  12٦ .................................................................. يحمسا ة ممسورة 

 12٧ .............................................................................. ال جحسحمس أحمجحجسا ممسنٌ   

 12٧ ................................................................................ لهىجسا نفممط ا كمجتهو

 12٧ ................................................................... مجمس الميجشحمجه محشممط يمطلٌي رً 

ًٌ  12٨ ................................................................................. للم  أممصحمس  نو

 12٨ ............................................................................... أهو  كاكً  ااممسنـ

 12٩ ............................................................................... م جمت  يف المجتمحمجٌممش 

 12٩ ..................................................................................... لٌجمس م  الخٌ

 12٩ .............................................................................. أجحتحمس الٌيجشحمج اليجشلحمج

 112 ............................................................................. نكح الحمجم  م  الحمسن

 112 ........................................................................ حمجيجشٌ  الٌ ً الكحمسممسي

 111 ....................................................... ىحضل المجعلو كاالممسمجتقحمسار الملي كاالجمتمجتميمطي

 111 ............................................................................  لحمساـ الكف ات الن رة

 111 ................................................................... الممصهور المٌن ً يف لمجت الفقي  

 110 ........................................................................ ه اامـ األيمطمححصم  ىحضحمسا

 110 ........................................................................................ ييجش لمجت 

 110 ............................................................................ الممسمجع كالمحمسكن يف الفقي

 11٣ .................................................................. مخضمجع  يف اامـ أي حمجنٌف لى م  ً

 11٣ ................................................... ا  مل  محشحمج األلفٌ المجتي ممسرت ه الحمسلف

 114 .............................................................................. الفلوي خٌحمس النفوي

 114 ..................................................................... نهخمش المٌ كمت المخممس    

 114 ......................................................................... وجمتٌهت يف حمسٌ األىحضفؿ

 11٥ ............................................................. نيجشحمساي ًحجسري القحمس ف كالفقي الحمجنفي  

 11٥ ............................................................................... ◙ ًحمجلوي ممجعكً

 11٦ ........................................................................... ىمحيجشمحش ممسورة الفحمج

 11٦ .......................................................................   ىمحؿ الممسحمسكر يمطلى المهموـ

 11٧ ............................................................................. هٌحمسة لن ممس نحمتي

 11٧ ............................................................................... ممجعحمسل  ات المجعٌوف  

 11٨ ................................................................ لحجسا  محمت 0٥اىمحمجتيجشحمس لهو المجتفممسٌحمس ػػ 

 11٨ ........................................................ هىجسا حمجؿ م  لن حمجٌي  حمجٌحجسجحتن كأىمححمسن   

 11٨ ............................................................................ قلٌحجس المخلو  للخل

 11٨ ..................................................................................م  غحمسا القٌف

 11٩ ........................................................................................ لفمجت يمطحمتٌ

 11٩ ........................................................................... غفل القل يمط   لحمس ا

 11٩ ................................................................................. أهمٌ أمحشوؿ الفقي

 11٩ ...................................................................... االححصمجتخؿ لمجعلو أفممش  لحمسام

 102 .................................................................................... م  هو الفقٌي  



 
 

 102 ........................................................................ اىمحمجتنؼ نٌ اامـ كالمموـ

 101 .......................................................................... اانيجشؼ رغو االىمحمجتنؼ

 101 ........................................................................... لٌىجسة الٌممصوؽ يمطنحجس المجعرفٌ 

 101 ..................................................... مويه الممصٌيمح األلي م  الحمتميمطت ااممسنمٌ

 100 ....................................................................................... ٌممط الممجعىحضة

 100 ....................................................................................... أن  المجعلم 

 10٣ ................................................................... ىمحىجس م  ل  ىحضف أحمجممس  م ممجعه

 10٣ .......................................................................... المجتحجسٌرج يف مخضٌ  الممصحمسًمجع

  ٌٌ  10٣ ...................................................................................  1ييمطحجسة فقه

 104 .................................................................... قٌ  أًحجسم أه  المجعلو كالفممش 

 10٥ ......................................................................م  أىمحنؽ الحمجحمس  يف ااممسنـ

ٌ ي كالحجس لولحجسق  10٥ .................................................................................. كمحش

ممش يف فهو محشفت ا ممسى  10٦ .................................................................. المنهمخت الوى

 10٧ .................................................................... ال حجسىمح  نفممس  ٌ  أم الحجسً 

 10٧ ........................................................................... حمسل مجعحجس الوخمشو  يمط  ال

 10٧ .......................................................... يمطنحجس  لحمسق لمجت اليجشنة يمطلى رممسوؿ ا 

 10٨ ..................................................................... الجحسمخض المخمجتفحمس يف يحمسا ة الفحمج

 10٨ ............................................................ م  كٌي   لى ألحمس يمطلم  النحمجو يف  مني  

 10٩ .......................................................................... يمطيجشحمس الحمتممجع ممسيمط  جمت

 10٩ .................................................................... جحتوا  يحمسا ة الكهه ًوـ الحمتممجع

 10٩ ...........................................................................ممسحمجف مقل األحمجواؿ  

 1٣2 ....................................................................... م  ا  ا  يمطلم ا  ا  واخمشمجع

 1٣2 ...................................................................................  0ييمطحجسة فقهٌ  

 1٣1 ................................................................... حمجحمسي الممسله يمطلى ىحضل المجعلو

 1٣1 .................................................. االممسمجتمجعن خٌحمس المممسلمٌ  يف مجعخمش المهـ الجحسمخضٌحمسة

 1٣0 ............................................................ يمطنحجسم كوف األرَّ ىمححمسا أله  الحمتن  

 1٣0 .............................................................. الحجسيمط  م  أيول أممس  محشنح الٌىجسٌرً

 1٣0 ..................................................................................... م  نك الفمجتٌ

 1٣٣ ............................................................................... ححصحمسك   جمت الحجسيمط 

 1٣4 ............................................................................. لفمخض  الٌحمسكج  يف القحمس ف

 1٣4 ................................................................. كالممصٌىحضٌ   « الحمسا ًو»ك« المجتلٌفوف»

 1٣4 ............................................................................ رممسل للحجسيمطة كالمحمسٌٌ 

 1٣٥ ........................................................................ محمسايمطة فهو المجعلم  األكلٌ 

 1٣٥ ............................................................................... فحجسة يف فهو حمجحجسًجحت

 1٣٦ .............................................................. ٌ  الفحمس  ؽ كممسلٌمف   يمطحجس المل 

 1٣٦ ......................................................................... ححصحمتيمط أمحشحمج  الني 

 1٣٧ ....................................................................................... قهٌمممسل ف



 

 
ٌٌ يمطنحجس النفق يمطلى األه   1٣٧ .............................................................. اممسمجتحمجممشر الن

 1٣٧ ................................................................................... نفجمس يمطحمتٌ  

 1٣٨ ................................................................................. م األممسويمطٌالجحسمجت

لىحجس كالحمتٌحجسً يف ىحضل المجعلو  1٣٨ ...................................................................... الحمتى

ُحمسق ًىممشي ي امجتيًليى الححصمجتخؿ م  ًىنفمجعي  1٣٩ ...............................................مى  حمسؾى االححصمجتخؿ م 

 1٣٩ ................................................................... م  ححصٌو الكحمساـ المجعفو يمطم  أممس 

َّ ٌٌ المجتي حمطىهحمسه الٌمجتمجعري  142 ................................. الحمجكمي م  كجمتو  مجعخمش النٌيجشوي الٌممصحمسيمط

 142 ...................................................................االنممصخؿ يمط  المجعلو ممس لنممسٌني

 142 ..................................................................... م  همو الممجعمحشحمسً  يف القحمسا ة

 141 ................................................................................ رحمجو ا أ الهٌمحتو  

 141 ...................................................... اانمجتج المجعلمي لإلمـ الممصفمجعي يف أرممط ممسنٌ  

 141 ........................................................... خمشممش الفحمسكع الفقهٌ محشوله كيوايمطحجسه

 140 .................................................. ي ايمطمجتر مقمحشحجس الممصرع كمحمسا  النيجشوييمطلى الفقٌ

 140 ............................................................................ م   رر اامـ الممصفمجعي

 14٣ ................................................................ حمجحمسي الممسله يمطلى محشنة الحمتميمط

 14٣ ................................................................................. المجعقػو الحمجقٌػقٌ

 14٣ ............................................................................. مكن فممسٌحمس الحمتنلٌ 

 144 ....................................................... المجتحمجىجسًحمس م  الجحسوَّ يف الفمجتن ٌ  المممسلمٌ 

ًهو النوا ؿ  144 .................................................................. م  أق  مىجسه فقهٌ فى

 14٥ .............................................................................. خمشممش الكىجس  المح

 14٥ .......................................................................... اانيجشؼ حمجٌل األححصحمساؼ  

 14٥ ...................................................................... اامـ أو حمجنٌف مجعٌوف لمٌىجسق

 14٦ ................................................................................. م  نفجمس الممسله

 14٦ ............................................................................... حمج  ممجتى نفممط النيجشٌ

 14٧ ............................................................................. النٌمجعو يحجس ينممسي المنًمجعو

 14٧ ........................................................... م  لٌجمس  لٌجمس يمطلى أمحشحمج  الحمجحجسًجحت

 14٨ ................................................................... المجعيجشم لمحمتموع األم ال لمخضف

 14٨ ........................................................... المجعلم  الىجسً  انمجتقلوا م  مىجسه  لى  ىمححمس

 14٩ ......................................................... حمجفحمس اانممسف يحمسا لنفممسي لٌحجسف  فٌي مجعحجس موي

 14٩ ......................................................................... أجحتحمس الممجعيجشٌ يمطلى محشحمجه

 1٥2 ................................................................. اٌ ىمححمس حمجقوي  لٌوـ الفقحمس كالحمججمت

 1٥2 ........................................................... حمط ممسٌ  النوغ يف المجعلوالمن م كالموا

 1٥1 ............................................................ م  ىحضحمساه الممصٌيمح يمطحجسالق ر األرنُك 

 1٥1 ................................................................ فممسٌحمس المحتمجعلي كالواحمجحجسم كالخوم

 1٥0 ................................................................ المجتفحمس  لىجسلحمس كيمطمرة أكيت الخفل

 1٥0 ................................................................................. لٌفػػرات الممسٌت

 1٥٣ ....................................................................  0فقي االمجتنؼ مممط االىمحمجتنؼ  



 
 

 1٥٣ ......................................................................... ممجتى نحمتحجس حمجنكة ااًمف  

 1٥٣ .............................................................................. م    ا   ًرة القور

 1٥4 .................................................................... مجعحمتمحمجر ححصهوة الممصهحمسة كال

 1٥٥ ............................................................................. غٌحمسة النممس  م  الكمجت

 1٥٥ ......................................................................... أجحتحمس يٌـ اللٌ  يمطلى المم 

 1٥٥ .................................................................. ـ الممجت ؿ رغو االىمحمجتنؼاالحمجمجتحمسا

 1٥٦ ........................................................................ فممش  اليجشنة يمطلى الني 

 1٥٧ .......................................................... أًهم أيمطلو لحمجحجسًجحت النوكم أـ الحمسافمجعي  

 1٥٧ ...................................................................... موممسويمطت المىجسه الممصفمجعي

 1٥٨ ...................................................................... ال نحمتة م  أ ل الني فمحشحمس

 1٥٨ ................................................................................ لجمس ححصمجعر المجعلم 

 1٥٩ ......................................................................... همو يمطحمتٌ يف ىحضل المجعلو

 1٥٩ ...........................................................................  ىمحني النٌ يف المجتلٌه

 1٦2 ........................................................................................الحجسنٌ ًممسىؽ

ًُهم أفممش  الحمجحمتحمسة أـ الكمجع    1٦2 ................................................................... أ

 1٦2 ................................................................................ م  األىمحمخض  القل

 1٦1 ..........................................................................  1ال جحسلممش ٌ  يمطلمٌ   

 1٦0 .................................................................................... ممسٌحمسة ا  هممصـ

 1٦0 ............................................................... افمجع  لإلممسنـ ححصٌ ك ف لن كحمجحجسؾ

 1٦٣ ........................................................................... م أجمتم  حمجوار المجعلم  

 1٦٣ ......................................................................  غنؽ المممسجمتحجس حمجفحمط يمطلٌه

 1٦4 ......................................................... ال حجس م  لمجت  يف الممسٌحمسة النوً يف ل  ٌ

 1٦4 ............................................................................... م  الممسن  المهحمتورة

 1٦4 ................................................................................ الحجسيمط  ممحت اللق 

 1٦4 ................................................................ الحمسيمطٌ ال يجشلخمت لممسٌه   لمجعحجسؿ

 1٦٥ ..................................................................... م  محشٌي االممسمجتفمجتح المهحمتورة

 1٦٥ ........................................................ اممسمجتحمجممشر ًوـ القٌم يمطنحجس الكنـ يمط  الحمسكاة

 1٦٥ ........................................................................ االححصمجتخؿ لمجعلػو يمط  النفل

 1٦٦ ................................................................................. اممسمجتمحتمر الممسلٌت

 1٦٦ ............................................................. يحمسا ة القحمس ف لحمسام للممصحمس  كف المنك

 1٦٦ .....................................................................................  كايمطمخض مخٌف  

 1٦٧ ......................................................................... ححصحجسة كرع اامـ األمحشممجعي

 1٦٧ ................................................................................ جمتحمس ىمحىحضحمس المجتنمٌىجس

 1٦٨ ............................................................................ نىحضٌ   يمطي أواؽ الممس

ٌٌ ل ححصيمطحمسة  1٦٨ ........................................................................  نيجشؼ ا  ٌم

 1٦٩ ....................................................................................... حمجقٌق الحجسنٌ

 1٦٩ ................................................................................... ه م  ملخمت الفق



 

 
 1٦٩ ............................................................................... م  ىحضحمساه األيمطحمسا 

 1٧2 ......................................................................... فممش  ىحضل المجعلو الممصحمسيمطي

 1٧1 ...................................................................... ل  يمطلو محمسايمطة المجتجحسيجشمحش يف

 1٧1 ................................................................................. ٌ  الحمسيمطٌ كالوالة

أ كلػك .. ػٌ  ال ىهػٍحجسى ـي الل   1٧0 ...................................................................... ممسهػ

 1٧0 ........................................................................ القٌـ يمطنحجس  لحمس الحمجٌ 

 1٧٣ .........................................................................  لحمس الفواحجس لم  ًممسمجتحمجقه

 1٧٣ ..................................................................... ممصرات اليجشنة يمطلى الني 

 1٧4 ......................................................................... ممسمجع اليجشحجسر مممط االىمحمجتنؼ

 1٧4 ....................................................... المجتفحمسً  ٌ  األم ألجمت  أححصجحسي أك ىحضواه

 1٧٥ ....................................................ٌ  ا  ٌمٌ كالممسكي ايمطمجتحمساؼ فممش  المجحسله

ـه يمطلى المجت مجعحجسً  ممخضلق  قحجس  حمسحي مي  1٧٦ ............................................................. ه  الحمتى

حمسح  1٧٦ ................................................................ المويه م  لنـ األيحمساف يف الحمتى

 1٧٧ ......................................................................... أممسوأ الكحمسـ كأجمتم  الجحس 

 1٧٧ ....................................................................... أيمطحمطو الفقحجس فقحجس الحمجٌ 

 1٧٨ ................................................................. م  ىحضحمساه الممجعٌلمٌ  مممط ىحضنهو  

 1٧٨ ................................................................................. نيجشٌحمج للممجعٌلمٌ 

 1٧٩ ....................................................................................... قٌ  الجحسحمس

 1٧٩ ................................................................. ٌ  ممسمجع ة اانحمت  كخمشٌ  الجحسموؿ

ؾ يف الحمتن ىجسلحمس ا  1٧٩ ........................................................................ اً   يكرى

 1٨2 ..................................................................... الممسٌحمس  لى ا ال ًمجتٌو  ال قٌوٌ 

  كال ملممسن  1٨2 .......................................................... لكني محمتمجتهحجس يحجسكة   ال ًحمتحجس يون

 1٨1 ...................................................................... ححصٌمجعي ًمجتو  يمطلى ًحجس ًهو م  

 1٨1 .............................................................................. م  ىحضحمساه النحمجوًٌ 

 1٨0 ........................................................................... الحمجفظ يمطلى المؿ المجعـ

 1٨0 .................................................................... الحمجكم م  حمسٌ أوا  الفقي

 1٨٣ .................................................... ػه ٧22حمجمجتى  ػه122المحمتٌحجس كف للحجسً  م  ممسن 

 1٨٣ .................................................................................... ىمححجساع المحمطهحمس

 1٨٣ ............................................................................ امحشػحمس يمطلى يػحمسع الػ 

 1٨4 .................................................................................... لم يحجسً  يحجساف

 1٨4 .......................................................................... م  كٌحمس يمطلى ا مٌحمسيي ا

 1٨٥ ....................................................................... المجتخف  م  أريى ححصٌو الكحمساـ

 1٨٥ ................................................................ فحجسة لمخضٌف م  ممسٌحمس اليجشحمج الكحمساـ

 1٨٦ ............................................................................. ألمحتحمس م ًنفممط يف اٍىمححمسة

 1٨٦ ................................................................................ المحمجمحجسكف األرمجع

 1٨٦ ................................................................... كلوالحجسًي أيمطمؿ الولحجس الٌيجشلخمت لي

 1٨٧ ................................................... م ال مجعحمسفي يمط  أي نواي ححصيمطحمس الجحسمحمس كالمحمتوف



 
 

 فٌم اىمحمجتلفن  1٨٧ ................................................. نمجتمجعكف فٌم افقنح كًمجعىجسر مجعممشن مجعممشن

 1٨٧ .................................................................................... المجتكٌحمس للحمتممجع

 1٨٨ ............................................................................. الحجسنٌ كاٍىمححمسة خمشٌحمسف

 1٨٨ .................................................................. يف الحمجحجسًجحت  مكن اامـ الجحسرم

 1٨٨ ........................................................................... واخمشممط حمجفمخض المممصحمسؽ  

 1٨٨ ........................................................................ ممجتى يىجسلحمس مممسك  الموى  

 1٨٩ .............................................................. كأيمطحجسا  الحجسً  الفحمسح م ًنحمسؿ لحمطلم

 1٨٩ .................................................................................... حمجوا ث محمسيمط

 1٨٩ ............................................................... ممسٌحمس اممسمجتخفر الحمجٌمجتف كغٌحمسه للممجعٌلو

 1٩2 ........................................................................... ا  ٌمٌ كنقحجسق للحمجنل

 1٩2 ................................................................. ٌ  المخضنمخضكم كجمتمؿ يمطحجس النمحشحمس

 1٩1 ................................................................................ جمتؿ م  الحمجممسنت

 1٩1 ........................................................................ كحمسار يحمسا ة الكمجت  الواحمجحجس

 1٩0 ............................................ ه  المجتيجشحمسًخمت ممسو الحمسكجمت كاألـ يمطٌه مجحس ٌّ لمحمسك ة  

 1٩٣ ............................................... كنحمسايمطهو أمـ المجعميمطلى المجعلم  أاٌل ًحمطهحمسكا ىمحنفهو 

ٌ ػػتي الػًمجعػٍلػػو  1٩٣ ................................................................................... نًػػ

 1٩4 .............................................................................. محشحمجي يمجتلمجتي الًحمتٌ   

 1٩4 ............................................................................ ىحضل المجعلو كيٌـ اللٌ 

 1٩٥ ................................................................................ محشور م  حمجممشرن

 1٩٥ ..................................................................... يمطممصحمسًني ًله يف ممسمجع فنوف 

 1٩٥ ............................................................. الوخمشو  يمطق الىجسن كالكنـ الجحسٌجحت

 1٩٦ ..................................................................... «مجحسمجتيجشحمس المحمسي»مكن لمجت  

 1٩٦ ............................................................................ « مممصيمح»أـ « مممصًيمح»

 1٩٦ .................................................................... ححصٌيمح ًممشحمس  كًنلو يف  رممسي  

 1٩٧ ................................................................. م  أهم ى مجعلٌو كلحجسق فقحجس أممس ى  لٌي

 1٩٧ .................................................................... لٌ  اامـ ا  يمطممسلحمس كالحمجن

 1٩٨ .................................................................... محشور م  هٌ المجعلم  كنفو هو

 1٩٨ ............................................................................. «حمجٌمجتى»فحجسة نحمجوً يف 

 1٩٩ ......................................................................  ع كالمجتفحمسؽ ممس الهنؾالمجتن

 1٩٩ ............................................................................. الممجعلو ك يمطحجسا  الٌحجسري

 1٩٩ ........................................................................ المجتنوع يف المجعلوـ كالممجعرؼ

 022 ................................................................ االحمجمجتممس  يف مجعلٌو اليجشٌف القحمس ف

 022 .............................................................................. م  األجمتو المممسكمجت

 021 .................................................................................. لٌه أمحشحمج  

ا ممجتمجعحجس ة مجعم و كاحمجحجس   021 .......................................................... لٌه كممس أجمتورن

 020 ....................................................................  ٣فقي االمجتنؼ مممط االىمحمجتنؼ  

 020 ....................................................................... ححصفيمط اليجشنة يمطلى الني 



 

 
 02٣ ............................................................................ ه  رؾ اليجشنة لفحمس 

م  ي ألمحتحمس م  كي الحمجم   02٣ .................................................................. م  حمجي

 024 ......................................................................... حجساً الممسفور يف ن  الممصـ

 024 .................................................................................... أرمجع مجعمحشحمسكا

 02٥ ............................................................ الحمجٌوانت نفحمس م  الحمسن كحمسجمتو الحمساي  

 02٥ ........................................................................ نؿ المجعلم  يف ركاهواممسمجتق

 02٦ ............................................................................. ًيمطحمطىو مممسكلٌ اامرة

 02٦ .................................................................................. األر اؽ مممشمون

 02٦ ...................................................................... اامـ النوكم كممسرؽ يمطمممجتي

ه  ال  للفقه  ًممشل   02٧ ......................................................................... الحمجحجسًجحتي مى

 02٧ ............................................................................. محجسأ م  أً  ل  هىجسا  

 02٨ .................................................................... هكىجسا لنوا ًمجعحمطموف أه  المجعلو

 02٨ .................................................................................. أجحتحمس محجسارممس المجعلو

 02٨ ................................................................................... يف كاحمج الحمجنل

 02٩ ................................................................................... لٌه الحمسجمتؿ  

 02٩ ............................................................................ م  هو المخضل اللٌو  

 012 ...............................................  0ىمحيجشومي األلحمسً ال منممطي جحتن  مجعًممشهو يمطلى مجعخمشو  

 012 ..................................................................... ححصٌيمح ااممسنـ  لحمسً األنيجشرم

 012 ............................................................................ محمجٌمحش المجعحجس المممسلو

 011 ............................................................................... أممس  حمجحمسمف المجعلو

 011 ................................................................ ممصخٌ  ممسميمطت القحمس ف يف األممسواؽ

 010 ............................................................... حمجكو ااممسؿ م  غٌحمس لًحمس كال ىمحٌن 

 010 ....................................................................... م  ىحضحمساه األم يف اليجشنة

 01٣ ........................................................ المويه اليجشحمجٌخمت م  الحمتميمطت ااممسنمٌ

 014 ...................................................................................... الفحمسعي  لى ا

 014 ..................................................................... يلوا يمط  الممسنىحضٌ  المجعمحتمنٌٌ 

 01٥ ...................................................................... أممحتؿ يٌل يمط  مجعخمش الكمجت

 01٦ .................................................................................. المجتحجسرج يف المجعلوـ

ا للمفممسحجسة  01٦ ................................................................... اافمجت  لمحمسجمتوح  ر ن

 01٧ ..................................................................... حمسلوا المخض للٌهو  كالنيجشرل

 01٧ ................................................................................... ع لمجتي لفي  

 01٨ .......................................................... لًلمحمسأة نٍيجشه م لًلٌحمسجمت  يف ىمحمممس مواخمشممط

 01٩ ....................................................................... يمطنم المجعحجس الممخضحمسك  م  ا

يمطٍ  رً فى ًى أيكلًي األٍيجشى كا   01٩ ........................................................................... مجتىًحمسي

 01٩ ............................................................... م  ىمحمخضٌ جمتممجع  لى حمجري أحمجىجسً

 002 ............................................................................... المجتفي يف حمج المجعلو

 002 ........................................................................ يمطقو الممجعمحشي يمطلى المجعحجس



 
 

 001 ...................................................... ه  أو حمجنٌفى كأمحشحمجي ًجحسلفوف األحمج ًجحت  

 001 ............................................................................... هكىجسا فلمجتك  الهمو 

 001 .................................................................... لم  ًقوؿ ال أجمتحجس كيمجت للقحمسا ة  

 000 ...................................................................................  ي ال أ ُؿ المجعلو

 000 ............................................................................. حمجٌ اليجشحمج للحمته 

 000 ......................................................................... الجحسلٌ  كلمٌىجسق األمحشممجعيٌ 

 00٣ .................................................................ًيمطممصحمسة حجسكـ يف الحمجٌة كمجعحجس الممت

 00٣ .......................................................................... ف أ رؾ  منن  م ا لو ل

 004 ................................................................................... منىحضف األىحضفؿ

 004 .............................................................................. يمط  المجتواخمشممط أحمجحجسجحتكو

 00٥ ..........................................................................  1المجتحمساجمتو   م  يمطحمت

ٌن  00٥ ..................................................... أف ممسحمسؽ الحمجمٌحمس ىمحٌحمس ل  م  أف كوف رافممش

 00٥ ............................................................................. الىجسهي  مـ اانيجشؼ

 00٦ ........................................................ فحجسة خني يمط  محمجخمشحمسة يف الحمجٌ  كالمجعفؼ

 00٦ ..................................................................... المجتحمسهٌ م  انمجتقي اليجشحمج

 00٧ ............................................................................. حمجقوؽ المخضممط محمجفوحمط

نٍممسى  00٧ ........................................................................... الموايه المخضٌي ال ي

 00٧ ................................................................. م  ىحضل المجعلو ال ًنخي لي المجتحمساجمتممط

 00٨ .................................................................................... انًو الجحسٌحمس  ام

 00٨ .............................................................................. م  واخمشممط أه  المجعلو

 00٩ ................................................................................. أيمطحمساي ًحجسيمطو ري  

ٌٌ م  حمجٌة ا  ٌمٌ  00٩ ...............................................................  1  موايه منممس

 0٣2 .............................................................................. حجسلٌممط مجعخمش األممسم 

 0٣2 ............................................................................... ييجش الفرة كالحمتم 

 0٣2 ............................................................ كالمجتقول مممط المجحسله المجتمجعكف يمطلى الحمس

 0٣1 ............................................................................ لحمجوـ المجعلم  مممسموم

 0٣1 ................................................................... الكٌه يمط  الحمتحجساؿ يف محشفت ا

 0٣1 ............................................................................... نكخمت المحمسأة لكمجته  

 0٣0 .............................................................. الكه يمطم ًمحتٌحمس المجعحجساكة ٌ  المممسلمٌ 

ي يف رمممشف    0٣0 ................................................................................. يمطحمس 

 0٣0 .......................................................... لحمسامت أه  الحمسيمحش م  مٌحجسيمطي المجتيجشوؼ

ٌن...  0٣٣ .................................................................................. لو لني يخمش

 0٣٣ ................................................................................... المجتو مجعحجس المجتو

 0٣4 ....................................................................... أجحتحمس المجعلو المجعم  يمطلى ىحضني

 0٣4 ........................................................................ لمجتف فقههم يف حمساجمتمهم

 0٣٥ ................................................................... الحمساخمشي لممجعيجشٌ منحمسل الفيمط 

 0٣٥ ....................................................................... الممجعمحشي منممط م  يٌـ اللٌ 



 

 
 0٣٥ ............................................................. حمجحمسي المحمجحجسجحتٌ  يمطلى خمشممش الحمجحجسًجحت

 0٣٥ ............................................................   القحمسا ات األرمجع الممص ة  م  أمحشحمج

 0٣٦ ........................................... جمتوا  حمجىجسؼ  الواك  ك الف   يمطنحجس االممسمجتحجسالؿ م الكمجت 

 0٣٦ .....................................................................   ا جحتمجت المجعممصحمسة رفمجع الكلف

 0٣٧ .................................................................................... قٌ نمجعٌو الحجسنٌ

 0٣٧ .............................................................. م  مجعٌلو يمطلوـ المجعحمسٌ ممسه  يمطلٌي غٌحمسق

 0٣٧ ..........................................  لحجسؾ لمجتحمتن الجحسيجشوم كالنحمساعيمطلٌ  لمىجسه الممسحجس يف

ًيفهو  0٣٨ .................................................................. جمتوا  ااححصرة يف اليجشنة م 

 0٣٨ .......................................................................... الممسله كمجعحمطٌو الني 

 0٣٩ ...........................................................................  0م  غحمسا المجتحمساجمتو  

 0٣٩ ................................. حمجكو م   يمطو أٌف لي حمجال مممط ا أممسقممش يمطني اليجشنة أك حمجحمسًو الجحسمحمس

 042 ...........................................................  «مرؾ»أـ « محمسكؾ» ه  ًقؿ يف المجتهن

 042 ........................................................................................ فحجسة فقهٌ

 042 .........................................................................  0م  لمخضه االممسمجتحجسالؿ  

 041 .................................................................................... خمشواممش ححصفمجعٌ

 040 ............................. الجحسوَّ يف ممجعي اليجشفت كخمشحمس  األممحتؿ له مجحسله للممسله اليجشلخمت

 040 ......................................................................... لٌل يف ٌ اامـ الممصفمجعي

 040 ................................................. قحجسًو األ لر النوً يمطلى غٌحمسه كلو لن خمشمجعٌف

 04٣ ........................................................................... فواحجس م  لمجت الممصفمجعٌ

 04٣ .................................................. كلو حمتحجسكي ٌنكو فممسلوا يمطني     ا  ىمحلمجتو الحمتن

 04٣ ...................................................................... ه  لف ممسٌحجس يمخض كفٌحمسً  

ًٌ يف المجت مجعم  مممط الٌحمسكجمت ن ه نو  044 ................................................................... ممسي

 04٥ ............................................................. رخمشي ا يمطني ه  ًقؿ لخٌحمس اليجشحمج  

 04٦ .......................................................................... ًحمتهحمس نٌ الممشحمس   ً  

 04٦ ........................................................................................ ألخ  فقهٌ

 04٦ ........................................................... اححصمجتخ  محشنح يمطٌو  ك ع يمطن  الني

ٌٌ  04٧ ....................................................................................... فحجسة حمجنل

 04٧ .......................................................................... حمجحجسًحجس فمجتحمسة  منٌ للحمجلو

ُر  ًػػ و ايمطمجتٌحمس هىجسا المجعٌحمس    04٧ ........................................................................   ى

 04٨ ............................................................................. كهىجسا محمتحمس  ممجعحمسكؼ

 04٨ .....................................................................  1 ًفحمجو الجحسوارج  أو حمجنٌف

ٍجحتى الحمسافممش  04٨ ................................................................... حمجمجتى الحمتُ  يمطلموا ىمحي

 04٩ .................................................. ه  ًنمجتفممط المٌ قحمسا ة القحمس ف ك هحجسا  المحتوا  لي  

 0٥2 ............................................................................ ممسٌوًي لف م  الحمتٌ   

 0٥1 ........................................................................... ييجش رامجع يف محشف  النٌ

 0٥1 .......................................................................... ٌ   لٌجمس كا  الحمتو م

 0٥0 .......................................................................................... فػػػػػػحجسة



 
 

 0٥0 ..................................................................................... لمجت ا  رححصحجس

 0٥0 ..................................................................... الحمجله يمطلى يمطحجسـ  يمطرة الكمجت

ؼ  0٥٣ ............................................................................. مى  أىل ه فقحجس اممسمجتهحجسى

 0٥4 .................................................................. يمط ة لٌجمس لإلنممسف يمطىجسر يف حمسله

 0٥4 ................................................................................... حمجيجشوف ااًمف

 0٥٥ ............................................................................... مجعي ًممصيي الني 

ٌٌحجس الحجسري يمطلى يفق    0٥٥ ............................................................................ ًق

 0٥٥ ............................................................................انوكا االيمطمجتكؼ حمسحمجوق

ٌىف  ام أ لٌ  م  0٥٦ ............................................................................... المجعي

 0٥٦ ......................................................................... حمجحمتحمس موخمشممط م  المممسحمتحجس

 0٥٧ .....................................................................   ممجتى ًمجتحمجق  ااىمحني للمجعحجس

 0٥٧ ........................................................................... م  يمطحمت المجحسلويت

 0٥٧ ....................................................................................... أحمجنـ ححصيمطحمس

 0٥٨ ......................................................................................... فقي الوايممط

 0٥٨ ........................................................................... مفٌحمسحمجت  لٌجمس كجمتنو ق

 0٥٩ ...................................................................................... فحجسة أمحشولٌ

 0٥٩ ................................................................................ النوكم كا  حمجحمتحمس

 0٥٩ .......................................................................... م  ركاممط اامـ ا  القٌو

 0٦2 ...............................................................  0موايه منممسٌ م  حمجٌة ا  ٌمٌ  

 0٦2 ................................................................................ ححصٌحمس الممصٌمخضف يف ممسمجت

 0٦1 .............................................................................. ممسُحمسع اامـ ا  حمجحمسـ

 0٦1 .......................................................... يحجس ًفمجتػخمت ا يمطلى مى  ٌىمححمس ألمحتحمس مم  قٌحجسـ

 0٦0 ............................................................................ أ   الحمس  يمطلى المممصًيمح

 0٦0 ................................................................................. المممسلو كالممسٌممس

 0٦0 ...........................................................................  0يمطنكً  لمجت غحمسً  

 0٦٣ .................................................................. نحجسا  الحمسكجمت  كجمته ممسمي محمتحمس ا

 0٦4 ............................................................................. يمطنمت محشحمج القل

 0٦4 ............................................. يف الحجس  كالجحسمجتو م    ا  الحجسيمط  اليجشنة يمطلى الني 

 0٦٥ ....................................................................  4فقي االمجتنؼ مممط االىمحمجتنؼ  

 0٦٥ .............................................................................. حمجممس  ىمحم المجعلم 

 0٦٦ ............................................................................... كف  يمطحمتٌ لحمسكجمتمجتي

ًٌلو كالفحمسي   ..................................................................................... 0٦٧ 

م م  ًجحسحجسـ ااممسنـ     0٦٧ ................................................................ أهكىجسا ًحمت ى

 0٦٧ ...............................................هو الكفر  الٌمجتمجتٌحمسي  حمجكو يمجت  المممسلمٌ    ا حمجٌيجش 

 0٦٨ ........................................................................................ اممسػػمجتحمساحمجػػ

 0٦٨ ...............................................................  ٣موايه منممسٌ م  حمجٌة ا  ٌمٌ  

 0٦٩ .................................................................................... االمجتن  لنمجعم



 

 
 0٦٩ .................................................................................. ممصرة للموحمجحجسً 

حمسح    0٧2 ........................................................................ م  غحمسً يمطرات الحمتى

 0٧2 ......................................................... لو يجشحمسفهو األححصخؿ كاألمحمساَّ يمط  المجعلو

 0٧1 .................................................. م  حمجفمخض جمتوارحمجي يف اليجشخحمس حمجفحمطه ا لي يف الكحمس

 0٧1 ...............................................................  اامـ ا  حمجحمسـ ٌ  المجتممصحجس  كالمجتممسه

 0٧1 ................................................................................ النت  ًن الٌوت

 0٧0 .....................................................   ه  ركل المنفقوف حمجحجسًمحت يمط  رممسوؿ ا 

 0٧0 ............................................................... الحمجكم م  رمي الحمتمحمسات يف الحمجمخت

 0٧٣ .................................................................................... م  المجعحمت  

ًيحمجفحمس حمس  محمسـ    0٧٣ ....................................................................... حمجٌمخت ي  أف 

 0٧4 ............................................................................... نٌي يمطلى ىمحمخض ححصممط

ٌٌ  0٧4 ...................................................................................... الٌحمسف  لٌحمسيمط

 0٧4 ........................................................ مكن لمجت  رًيمح خحجسا  للجحسمخضٌ الخحجسا م

ٍيجشحمسة المجتو  0٧٥ ....................................................................................... يمطى

 0٧٥ ............................................................................ رممسل  لى ىحضن  المجعلو

 0٧٥ ............................................................................... يمطٌحجس األ لر لٌممسحمج

 0٧٧ ....................................................................... ال مجتممسحمسع يف  محشحجسار األحمجكـ

 0٧٧ ............................................................ اامـ المخضويف ك هحجسا  القحمس  للميجشنٌفٌ 

 0٧٧ .................................................................... حمس ًحجس اًٍت أنفممط كممسٌل للمجتحجسحمس

 0٧٨ .................................................................................. اهـ نٌت الني

 0٧٨ .................................................................................. ألقػػ ي الملػػػوؾ

 0٧٨ ............................................................... أغنى النٌيانحمطحمس  لى م   كن  ك  

ًيحمجػٌوف  0٧٩ .............................................................................  لحمس الني م 

 0٧٩ .................................................................... فحجسة   ارً ًحمجمجتجمته ل  يٌ م

 0٨2 ........................................................... االنمجتيجشر يمطلى الىجسات كالمجتحمجلي انيجشؼ

 0٨2 ...................................................................................... الحمسجمتؿ أرمجع

 0٨1 ................................................................... ييمطحجسة محمسن يف المىجسه الممصفمجعي

 0٨1 ...................................................................... القوايمطحجس الفقهٌ الممجتف  يمطلٌه

 0٨0 .......................................................... حمجفمخض مكن المجعلم  كالمجتمي األيمطىجسار لهو

 0٨٣ .................................................................................. ايمطمجتحمساَّ كجمتوا 

 0٨٣ ........................................................................ يلػون م كهىجسا الػممس 

 0٨4 .............................................................. حمجل  يف القحمس لحمجؿ يل  يف اليجشحجسر

ٍىمحًممسي  رحمجو ا اامـ  حمسى  0٨4 ........................................................................ الممس 

 0٨٥ .................................................................................. ممسمجع يمطلو األٌكلٌ 

 0٨٦ ..................................................................................... ىمحنمحش المجعلو

 0٨٦ .......................................................................... ـ األجمتوؼيمطنمت االلمجتحمسا

 0٨٧ .................................................................. محشحمجٌي ا  محشحمجٌي ا  محشحمجيٌ 



 
 

 0٨٧ .................................................... ه  ًحمتو  للمممشحمجي األىمحىجس م  ححصمجعحمسق كأحمطفحمسق  

 0٨٨ ............................................................................... م  أً  ىمحىجس المجعلو 

 0٨٩ ............................................................................. أحمجًممس  اىمحمجتٌر األلفظ

 0٨٩ ........................................................................... مممس  كحمسر فٌه النممسيمح

 0٩2 ....................................................................... ال ًحجسيمطو ألٌمي مجعيجش لقٌلمجتي  

 0٩2 .......................................................................... اىمحمجتٌر األمحمسا  الممسٌممسٌٌ 

 0٩2 ...................................................................................  ع يمطن  الكممس 

 0٩1 ............................................................................. ممسلممس  لمجت الممصفمجعٌ

 0٩1 ................................................................................. أمحش   ن فممسٌوق

 0٩0 .......................................................................... رفخمش المل  كرفممط الكل 

 0٩0 ................................................................... رجمتؿ ممشحمس  كمحشفهو األممحتؿ

 0٩٣ .................................................................. ححصحمسك  المجعم  لحمجحجسًجحت الممشمجعٌه

 0٩٣ ................................................................ كلحجسهى ل  رممسل أـ اامـ ا  ٌمٌ

 0٩4 .......................................................................... اامـ أو حمجنٌف يف يمط ي

 0٩٥ .................................................................. م ال مجعحمسفي يمط  جمتمؿ يمطحجس النمحشحمس

 0٩٥ ....................................................................... ا لف حمجؿ األكركٌٌ  هكىجس

 0٩٦ ............................................................................... م  لمخضه األممسنٌحجس

 0٩٧ ........................................................................... حمجٌة المجعلم  مجعحجس موهو

 0٩٨ ............................................................... ممس  ممسنـ ًهو م يف  م  المموف

 0٩٨ .................................................................... المخضمجع  يف الممسن ىحضمجع  يف ااممسنـ

 0٩٩ ....................................................................  ٥فقي االمجتنؼ مممط االىمحمجتنؼ  

 0٩٩ ........................................................................ يوة حمجفمخض الحمتنؿ الممسٌوىحضي

 0٩٩ ............................................................................ المجعلم  كرًخمش المممصي

 ٣22 ....................................................................... ممس يوؿ فممسٌحمس الٌممشكم

ؿ ىجسى ى ى الممسٌهي المجعى  ٣21 ................................................................................ ممسى

 ٣21 .................................................. المجعي    ا ىمحن حمسكجمتمجتي كأىحضفلي حمسؾ يمطقلي يف  اكً

 ٣21 ............................................................... ٌو ًحمجكي يمط  ححصٌجحسي ا  ٌمٌا  الق

 ٣20 ...................................................................................... افؽ يمطحمتٌ

 ٣2٣ ........................................................................... لمخضٌف يف ححصحمس  م   محمسـ

ٌٌمجعي  ٌؿ كممسقممش  ٣24 .................................................. م  حمجفمخض الحجسً  يمطٌحمس كارفممطح كم  خمش

ًٌنت    ٣2٥ .................................................................................. جمتوارم محمس

 ٣2٥ ....................................................................... مواىحض  مجعٌل  القل محمجوي

 ٣2٦ ................................................................................. المىجسه الممصفمجعي

 ٣2٦ ............................................................. لٌه مجتجحسلمحش م   نو  م  غٌحمس مجع

 ٣2٧ ............................................................................ أممسل مهم لك   نممسف

 ٣2٧ ................................................................ ا  مخضوىحض ًيجشه لحمسـ أه  مقحجسًممصو

 ٣2٨ ......................................................................... حمسل يحمسا ة القحمس ف يف الٌ



 

 
 ٣2٨ .............................................................................. يممش  الممسن  الحمسكا

 ٣2٨ ........................................................... ححصحمس  اامم يف مممسحمتحجس الممسلمخضف  ًحمسًحجس 

لحمتو  ٣2٩ ........................................................................... رٌ  مفحمجو كجمتوا  مي

 ٣12 .......................................................................... محمجو يمطحجساكة ًرة لحمسًم 

 ٣12 ..................................................................... أىمحمخضحمس الليجشوي لمحش القلو 

 ٣11 ........................................................................ الحمسمجحسممصحمسم ال ًوح مىجسهي

 ٣11 ......................................................................   أممس  حمجحمسمف حمسل المجعلوم

 ٣10 ........................................................................ راي ا يف ىمحمخضحمسات يل 

 ٣10 ...................................................................... أفممش  ىحضحمسًق لمحمجممس النفجمس

 ٣10 ..........................................................................  ف المجعلم    ا  جحتحمسكا الحجسنٌ

 ٣1٣ ..................................................................... أمحشمجع جحتنجحت أًـ يمطلى اانممسف

 ٣1٣ ......................................................... ييمطحجسة فقهٌ يف حمسؾ الممور أك فمجع  المنهي

 ٣14 ...................................................................... كمحشٌ لم  فقحجس الحمسل يف كيمجتي

 ٣14 .....................................................................  0أو حمجنٌف ًفحمجو الجحسوارج  

 ٣1٥ ..................................................................................... ن المجعحجسي ألحمسـ م

 ٣1٦ ....................................................................................... فقي المحمسحمجل

ًيكي يمطمحمس  ٣1٦ ................................................................................. أيمطحمساي 

 ٣1٧ ............................................................................... ٌ  جمتحمسًحمس كالفحمس  ؽ

 ٣1٧ .............................................................................. ىمحيجشمحش ممسن الفحمتحمس

 ٣1٨ ...................................................................................... النٌهو لقحمسا ة

 ٣1٨ ..............................................................................  ًؾ كممسو  الحمط  

 ٣1٨ ........................................................................... فن أ  ه ًفٌحجسي كال حمجلٌ

 ٣1٩ .................................................................... حمجكو ممسمٌ الممصحمس ممسم  ا  

 ٣1٩ ........................................................................... القحجسكة هال  هو األم

 ٣02 ....................................................................... الحمتمجع  يل  ممحت  الممسفنحمت

 ٣02 ............................................................................... أ   ححصحمسيمطي مهحمتور

 ٣01 ...............................................................  ٣ا  ٌمٌ  حمجٌة م   موايه منممسٌ

 ٣00 ................................................................. كال ألفممش  اانفؽ يمطلى األه  كا

 ٣0٣ .................................................................... الخممش للمحمطلوـ كالويوؼ ممجعي

 ٣0٣ ................................................................................... كمحشه يمطحمتٌ  

 ٣0٣ ............................................................................. ال خمجتٌحمس كمحتحمسة أيمطمل 

 ٣0٣ ................................................................ لىجسة المجعلو أىحضٌ م  لىجسة المنمحش 

 ٣04 ..................................................................................... منمحش الحجسنٌ

حجسح  ٣04 ......................................................................... ال ي لهحمت  مممط المى

 ٣0٥ ..................................................................................... نممس  يمطلمت

 ٣0٦ .......................................................................... حمجفمخض القحمس ف يف ممسمجت أححصهحمس

 ٣0٦ ................................................................................  0منت يحمس نٌ  



 
 

 ٣0٦ ...................................................... لو ًحمطهحمس ممحتلي يف ااممسنـ يف فقي الكمجت  كالممسن

 ٣0٧ .................................................................................. الجحسمر األممسو   

 ٣0٧ ....................................................................... ال نجمس االممسمجتخفر لوالػػحجسً 

 ٣0٨ ...................................................................... «أمحشحمج  الحمجحجسًجحت»ميجشمخضلخمت 

 ٣0٨ ..........................................................................  0ال جحسلممش ٌ  يمطلمٌ   

 ٣0٩ ............................................................................ ممسمجع يمطلو اامـ النوكم

 ٣0٩ ........................................................ لى الىحض النيجشخمت للحمجلو كيمطحجسـ الممسكوت يمط

 ٣0٩ ..................................................................................... ييجش ك يمطحمسة..

 ٣٣2 ....................................................................... نٌي هـ يف فممسٌحمس محشفت ا

 ٣٣2 ................................................................ جحسلق ال ًمنممط الهٌ كالممس  يمطٌ ال

 ٣٣2 .......................................................................... فممش  اليجشخر يمطلى الكر

 ٣٣1 ........................................................... هحمتحمس الممجتحجسع ًجحسمجتله ىمحمجتنؼ األحمجواؿ

 ٣٣1 ..................................................................... ىمحمخضورة المن يمطت ٌ  الحجسيمطة

 ٣٣1 ......................................................................... المجعلًو ال ًحمسر حمطلو الحمجلو

 ٣٣0 ................................................................... حمسل الممجعلو اليجش ؽ يمطلى ىحضني

 ٣٣0 ................................................................................. م  ممسمجع رحمجم ا

 ٣٣0 ................................................................................. المجتيجشٌوؼ الحمجقٌقي

 ٣٣٣ .......................................................... ال حجس للفقٌي م  االىحضنع يمطلى يمطلوـ يمطيجشحمسق

 ٣٣٣ .................................................................................. يمطنحجسم لن يمطحمطم 

 ٣٣4 .............................................. لنر فهحمسمه هىجسا الحجسيمط  الممصٌىحضٌ  هجمتم الني  

 ٣٣4 ............................................................................... م  ىحضحمساه الجحسمخض 

 ٣٣٥ .................................................................... أجحتحمس الممصوؽ اليجش ؽ للحمجٌ 

مجتً  ىمحمخض يف الحمته   ٣٣٥ .............................................................. كجمتو  الحجسً لم  يي

 ٣٣٥ ...................................................................... ٌ  األيمطحمساي كالممصمجعحمسا  المحتنجحت

 ٣٣٦ ....................................................................... يمطي اممسمجتممسنـ المجعحجس لممصهوي

 ٣٣٧ .................................................................. ييجش مجحتحمسة يف الحمسحمجل لمخضل المجعلو

 ٣٣٨ .................................................................................. يمطنمت الممسمجع ة

 ٣٣٨ ..........................................................يمطممصحمسة خمشواممش أممسممسٌ للجحسمخض  ااممسنمي

 ٣٣٩ ..........................................................................  ال ق  فت  م  الممص

 ٣٣٩ ........................................................ المجتمي المجحسحمسج لم جمتحمسل يمطلٌي يمطم  الني

 ٣42 ...................................................................... المجتحمجىجسًحمس م  المجتممسحمسع يف المجتحجسًممط

 ٣42 ................................................................................. قٌ  رأي المجعلًو

 ٣42 ..................................................................... ه  ممسممجع جحسممسوؼ القل  

 ٣41 ....................................................................... ًمػٍ  أممسػػ   جمتػػ الػُحجسيمطػ 

 ٣41 ................................................................ م ًلحمج  المممسلو م  يمطملي مجعحجس موي

 ٣40 ................................................................................... الٌلممسف يف القحمس ف

 ٣40 ...................................................................... موايه أم المجعلو م  الحمجكـ



 

 
 ٣4٣ ........................................................................... للخحمسالي« الوجمتٌحمس»لمجت  

 ٣4٣ ....................................................................... المجعلًو الىجسم ال ًجحسلممش الني

 ٣4٣ ........................................................................... هىجسا الممصٌيمح ًممسحمجحمس النٌ   

 ٣4٣ ....................................................................... ححصحمسك  االممسمجتحجسالؿ لحمجحجسًجحت

 ٣44 ........................................................................... ممس ىمححمس  جمت الحجسيمط 

 ٣44 ........................................................................ خ المجعحمسٌجمتموع القٌل يف الل

 ٣4٥ ................................................................. ه  يىمحىجس األحمجكـ م  المنمت  

 ٣4٥ ........................................................... أً  محمجُ  المجعق ح يف القل أك يف الحجسمغ 

ػػفػػو يمط  الػػن ػػي  ٣4٦ ...................................................................... فػممشػػ  الػػمجعى

 ٣4٦ ............................................................................. ألمحتحمس لمجت الفقي ىمححجسم

 ٣4٧ ................................................................. يمطي هحمتحمس المجعلو كمحمتلجمس المجعلم 

 ٣4٧ ................................................... أححصهحمس ححصحمسكح أم الممصفمجعٌ يمطلي محشحمجٌخمت الجحسرم

 ٣4٨ .................................................................................. لمخضه كيمطحمت

 ٣4٩ ..................................................................................... اممس  ححصحمتحمس 

 ٣4٩ .......................................................م  م مجتممجتممط نمجعم الحمجحمسً فجمتمجتهحجس يف المجع ة

 ٣4٩ ........................................................................... مى  ًمٌحجس رجمتلي ال ًمٌحجس ًحجسق

 ٣٥2 ...........................................................................  ركة المجعحجسؿ ٌ  األ كاج

 ٣٥2 .................................................................. الممصٌيمح المخضنمخضكم.. أن المجحسمخض  

 ٣٥1 ....................................................................... حمطلو المجعلم  مجعممشهو لمجعخمش

 ٣٥1 ................................................................... الني يف المجعلو يمطٌؿ يمطلى هال 

 ٣٥0 ......................................................................... الحمسافمجعي ًيجشفممط ىحضي حمجممسٌ   

 ٣٥0 ....................................................................  ٦المجتنؼ مممط االىمحمجتنؼ  فقي ا

 ٣٥0 ............................................................................. م  أل ً القيٌيجشي

 ٣٥٣ ................................................................. جحتٌحمس الممسممس يمطلى اىمحمجتنؼ المجعلم 

 ٣٥٣ ................................................................................. ييجش  كاج يمطحمتٌ

 ٣٥4 ........................................................................... نيجشٌحمج لنفممسي كاىمحواي

 يهىجسق ه ٌ  الحمجق   ٣٥4 ............................................................................. الممسلف

ٌٌحمسات المىجسه الممصفمجعي  ٣٥٥ ......................................................................... مم

 ٣٥٥ ..............................................................................  لحمساـ ااممسنـ للمحمسأة

 

 

  



 
 

 




