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احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبع����د: فه�ذه رس�الة »املع�اين الدقيق�ة يف إدراك احلقيق�ة«، وأتناول 

الكالم عليها حتت العناوين اآلتية:

- مضموهنا:

وضع اإلمام الس�يوطي هذه الرسالة ليثبت أن مجيع املعاين املعقولة عندنا 

متصورة عند اهلل تعاىل بصورة األجسام، ومتشخصة هبيئة األشخاص.

 وق�د قال يف حاش�يته عىل تفس�ر البيض�اوي، يف الكالم ع�ىل قوله تعاىل: 

﴿ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ﴾:

» واعل�م أن يل هنا س�ؤاالً، وذلك أن املس�ميات مع�ان، وعرض األعيان 

ظاهر، فكيف عرضت املعاين كاألمل واللذة، والفرح واحلزن، والعلم واجلهل، 

واجل�وع والعط�ش، واملصادر بأرسها ؟ وال حميص ع�ن ذلك إال بام قررته غر 

م�رٍة أن املع�اين إن�ام هي غ�ر مرئية يف ه�ذا العامل، وأّم�ا يف ع�امل امللكوت فهي 

متشكلة بأشكال ختتص هبا بحيث ترى وتنطق، وهذا نحٌو من عامل املثال الذي 

أثبته طائفة، وال ُيغرت بقول من أنكره، فنحن قد قامت األدلة عندنا عىل إثباته، 

وي�دّل علي�ه األحاديث الواردة يف تش�كل اإليامن، والق�راءة، والعلم، واأليام 
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واللي�ايل، والرح�م، وكالِم ُكلِّ م�ا ُذِكَر وحماورتِ�ِه، وقد َألَّفُت يف ذلك رس�الة 
سميتها »املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة«، وقد قال الشيخ عبد الغفار القويص 

يف كتاب الوحيد: املعاين تتشكل وال يمتنع ذلك عىل اهلل تعاىل «���.

- توثيق نسبتها:

ذكر السيوطي هذه الرسالة لنفسه يف عدد من كتبه، كالتحدث بنعمة اهلل، 
وحسن املحارضة، وفهرست املصنفات���، وحاشية البيضاوي كام مر معنا.

- عنواهنا:

مل ختتلف املصادر السابقة والنسخ اخلطية يف تسميتها باالسم املتقدم���.

- مصادره فيها:

رج�ع الس�يوطي إىل مصادر كث�رة، معظمها يف احلديث النب�وي، وها أنا 

��� نواهد األبكار وشواهد األفكار �الورقة �7 ب - �7 أ�.
��� التحدث بنعمة اهلل �ص ���8، وحسن املحارضة ��/��96، وقد ذكرها هنا ضمن 
مؤلفاته يف فن األصول والبيان والتصوف، ولكنه ذكرها يف فهرست املصنفات يف فن 
التفس�ر وعلوم القرآن، انظر: الفهرس�ت ضمن ترمجة العالمة السيوطي للداوودي 

�الورقة �4 ب�، وهبجة العابدين �ص ��79.
��� أما ما جاء يف هبجة العابدين �ص ��79 من تسميتها باملعاين الرقيقة فالظاهر أنه خطأ 

مطبعي .
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أرسده�ا مرتبة عىل وفي�ات أصحاهبا، ذاكرًا أرقام األحادي�ث التي أخذها من 

كل مصدر منها:

- تفسر حممد بن السائب الكلبي �ت: �46 ه��.

- تفسر مقاتل بن سليامن �ت: �50 ه��.

- املوطأ ملالك بن أنس �ت: �79 ه�� 7.

- الزه�د لعبد اهلل بن املب�ارك �ت: ��8 ه��: �6، والواقع أن الرواية يف 

زوائد احلسن املروزي �ت: �46 ه��.

- السنن لسعيد بن منصور �ت: ��7 ه��: ��.

- املصنف البن أيب شيبة �ت: ��5 ه��: �4، 44.

- املس�ند ألمحد بن حنبل �ت: ��4 ه��: 5، 6، 9، �0، ��، �8، ��، 

. �6 ،�4

- الزهد ألمحد أيضًا : �9، 47، 48 .

- فضائل األعامل حلميد بن زنجويه �ت: ��5 ه��: ��، �6 .

- السنن للدارمي �ت: �55 ه��: 7 .

- الصحيح للبخاري �ت: �56 ه��: �، �5، �6، �5 .

- الصحيح ملسلم �ت: ��6 ه��: �، 7، 8، �5، �6، �� .

- السنن أليب داود �ت: �75 ه��: �، �7 .

- السنن البن ماجه �ت: �75 ه��: �0 .
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- السنن للرتمذي �ت: �79 ه��: �، 7، �7، �7، �8 .

- اب�ن أيب الدني�ا �ت: ��8 ه���: �8، �5، واملوض�ع الث�اين م�ن كتابه 
»الزهد«.

- الزوائ�د عىل كت�اب الزهد لعبد اهلل بن أمحد ب�ن حنبل �ت: �90 ه��: 
.54 ،49

- املسند للبزار �ت: ��9 ه��: ��، �9، �4، �5، �6، �8، 45 .

- السنن للنسائي �ت: ��0 ه��: �9 .

- املسند أليب يعىل �ت: �07 ه��: 5، ��، �8 .

- الصحيح البن خزيمة �ت: ��� ه��: �7 .

- التفسر البن أيب حاتم �ت: ��7 ه��: 55 .

- مكارم األخالق للخرائطي �ت:��7ه��:�5

- الصحيح البن حبان �ت: �54ه��: �7، �8 .

- املعجم الكبر للطرباين �ت:�60ه��: 6، 9، ��، ��، �7 .

- املعجم األوسط له أيضًا: �، 5، �6، �8 .

- العظمة أليب الشيخ بن حيان �ت: �69 ه��: 56 .

- املس�تدرك عىل الصحيحن للحاكم �ت: 405 ه��: �، 6، �9، �0 ، 
. 50 ،46 ،�7 ،�� ،��

- حلي�ة األولي�اء أليب نعي�م �ت: 405 ه���: 40، �4، �4، �4، �5، 
ونقل رواية هي ���0 ومل حيدد مصدره، ولعلها من كتاب معرفة الصحابة.
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- السنن الكربى للبيهقي �ت: 458 ه��: �4 .

- شعب اإليامن له أيضًا: �، �9 .

- البغوي �ت: 5�6 ه��، واملقصود كتابه » رشح السنة «.

- الرتغيب والرتهيب لألصبهاين �ت: 5�5 ه��: 4 .

- املنذري �ت: 656 ه�� ويريد كتابه »الرتغيب والرتهيب«.

- التذكرة للقرطبي �ت: �68 ه��.

- الوحي�د يف س�لوك أه�ل التوحيد لعب�د الغفار بن أمح�د القويص �ت: 

708ه��.

- ونقل معلومة ش�فهية عن ش�يخه الش�يخ رشف الدين املناوي، ورشح 

بعض الغريب، ومل يذكر لذلك مصدرًا .

- تاريخ التأليف:

انفردت النسخة ش بذكر تاريخ التأليف فقد جاء يف آخرها: » علقت هذا 

اجلزء يوم اجلمعة تاسع شهر رمضان سنة �88 ه�« أي كان له من العمر ���4 

سنة . ويبدو من الكالم أنه علقها يف يوم واحد.
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- وصف النسخ:

وقفُت هلذه الرسالة عىل عرش نسخ، وهي:

�- نس�خة مصورة من املكتبة الظاهرية بدمش�ق، مرقمة ب� ��66�9، يف 

��8 أوراق، فرغ من كتابتها حممد بن حممد بن النرشيت يف 9 من ذي احلجة سنة 

974 ه�، ورمزها: ظ� .

�- نسخة مصورة من الظاهرية أيضًا، مرقمة ب� ���875، يف ��7 أوراق، 

كتبها عثامن بن حممود بن حامد الديلزي يف س�نة ��78 ه�، وهي نسخة مجيلة 

اخلط، مضبوطة بالشكل، تشبه النسخة السابقة، وكأهنام يمتان إىل أصل واحد. 

ورمزها: ظ �.

 �- نس�خة مص�ورة من مكتبة اس�ميخان س�لطان يف اس�طنبول، مرقمة 

ب� ����0، يف ��6 أوراق، وهي تشبه نسختي الظاهرية، ورمزها: س .

4- نس�خة مصورة من شس�رتبتي، مرقمة ب�� ��54�0، يف ���8 ورقة، 

وانف�ردت ب�أن يف آخره�ا تأريخ التأليف، وهي نس�خة جيدة أيض�ًا، ورمزها: 

ش.

5- نس�خة مصورة من الس�ليامنية يف اس�طنبول، وال أع�رف رقمها، فقد 

مه�ا يل صدي�ٌق ضمن جمم�وع، وتق�ع يف ��9 أوراق، وتاريخ الرس�الة التي  قدَّ

قبلها ���7 ه�. ورمزها: ل .
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6- نس�خة مصورة من مكتبة عارف حكمت، مرقمة ب� ���08/80، يف 

��7 أوراق، ورمزها: ع.

7- نس�خة مصورة يف مكتبة اجلامعة اإلس�المية يف املدينة املنورة، مرقمة 

ب� �ف ���7 عن نس�خة يف اجلامعة النظامية بحيدر آباد يف اهلند، وتقع يف ��5 

أوراق، من القطع الكبر، وليس يف آخرها تاريخ، ورمزها: ج .

وهاتان النسختان ع، ج متشاهبتان جدًا يف األخطاء والسقط عىل فارق ما 

بينهام من املكان !

8- نس�خة جامع�ة هارف�رد ضم�ن جمم�وع برق�م ��7�78879، وهي 

مصورة يف الش�بكة الدولية، وتقع يف ��5 أوراق، مؤرخة ب� ��99 ه��، وعىل 

تقدمها فإهنا مل ختل من األخطاء . ورمزها: ه� .

9- نس�خة خمت�رة بعن�وان: »نبذة من املع�اين الدقيقة« ضم�ن املجموع 

الفلسطيني �انظر وصفه يف: اإلشارات يف شواذ القراءات�، تقع يف ��4 أوراق، 

ب�ل تنق�ص قلياًل. وقد جاء فيها ���7 رواية م�ن أصل ��56، وهي الروايات 

املرقم�ة ب�: ��، �، �، 5، 7، 8، �4، �0، �9 �أوردها هكذا بعد ��0، ��، 

�0، ��، �7، 45، �5، 55، �56، واختر خمترها من األلفاظ والتعليق 

كذلك، وقال يف آخرها: »متت النبذة، ومن أراد املزيد فعليه باألصل«.

وأحسب أن املختر هو تلميذ املؤلف: الشيخ عبد القادر الشاذيل املؤذن، 

فقد قال يف كتابه »هبجة العابدين برتمجة حافظ العر جالل الدين«:
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» وقل�ت له يومًا: يا س�يدي، هذه املؤلفات حاوي�ة لعلوم كثرة، وجامعة 

لفن�ون غزي�رة، والعم�ر يقر عن حتصي�ل بعضها فض�اًل عن حتصي�ل كلها، 

وخصوصًا مع ترادف اهلموم، وكثرة الشواغل، وقلة املال املساعد عىل حتصيل 

م�ا أراده اإلنس�ان منه�ا باالكتس�اب، فهل تأذن�ون للعبد أن ينتقي لنفس�ه من 

كل مؤل�ف منها م�ا أحبه واختاره، ويعزوه لكم ولذل�ك املؤلف ؟ فأذن للعبد 

وتفضل، وقال يل - رمحه اهلل - : افعل«���.

ورمز هذه النسخة: ف.

�0- نس�خة خمت�رة ج�دًا، وهي أخر م�ن النبذة الس�ابقة، طبعت يف 

ورقت�ن س�نة ��85 ه� ���- أي قبل �46 س�نة، فهي يف حك�م املخطوط -، 

طبعت بعد كتاب بعنوان »طرح املدر حلل األالء والدرر ...« بتصحيح الس�يد 

حممد األمر الرشيدي احلنفي.

وجمم�وع م�ا فيها ���� رواية، من أصل ��56 وه�ي الروايات املرقمة ب� 

��، 5، 6، 7، 8، 9، ��، �5، �6، �0، �5، �7، ��4، واخت�ر خمترها 

من التخريج ومن كالم القويص ومن اخلامتة كثرًا . ورمزها: ط .

��� هبجة العابدين �ص ��80.
��� ذك�ر ه�ذا رسكيس يف معجم املطبوع�ات العربية واملعرب�ة ��/��084، وعبد اجلبار 
يف ذخائ�ر الرتاث الع�ريب ��/��60، والدكتور عبد اإلله نبه�ان يف فهرس مؤلفات 
الس�يوطي املطبوع�ة �ص �50. واعتم�د عليهم الدكتور حممد يوس�ف الرشبجي يف 
كتاب�ه اإلمام الس�يوطي وجه�وده يف عل�وم الق�رآن �ص ��9-���0، وواقع هذه 

الطبعة ما قلته، وقد رأيت منها نسخة يف مركز مجعة املاجد بديب .

 



- خطة التحقيق:

بعد اطالعي عىل النسخ رأيت أن نسخة الظاهرية املرقمة ب� ��66�9 من 

أفضل النس�خ وأقدمها فعولت عليها، وقابلتها ببقية النس�خ، الستخراج نص 

ف هبذه النسخ ونّساخها. سليم معتمد، وأثبت من الفروق ما يعرِّ

وخدمت النص بالرتقيم والتقويم، والعزو والتوثيق، واإلضافة والتعليق، 

ومل أثقل.

وتب�ن يل أن املؤل�ف رمح�ه اهلل خيت�ر األحادي�ث، فنبهت ع�ىل ذلك يف 

احلوايش.

م مقاصد هذه  ورأيُت رس�الة املؤلف » رفع الصوت بذبح املوت « مما يتمِّ

الرسالة فأتيُت هبا يف ملحق آخره�ا ���.

وأرجو اهلل أن أكون قد ُوفِّقت فيام أردت.

وأق�رتح أن يق�وم باحٌث ببحث مس�تقىص عن هذا املوض�وع الذي كتب 

في�ه اإلماُم الس�يوطي هاتن الرس�التن، وتط�رق إليه يف غر كت�اب من كتبه، 

��� ق�ال األس�تاذ الدكت�ور بدي�ع الس�يد اللح�ام يف كتاب�ه »اإلم�ام احلافظ ج�الل الدين 
السيوطي« �ص ���6 عن »املعاين الدقيقة«: » وربام كان هو وكتاب » رفع الصوت 

بذبح املوت« كتابًا واحدًا الحتاد موضوعهام«.

قلُت: نعم املوضوع متحد، ومها كتابان - بل رسالتان منفردتان - .
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 وجيم�ع أق�وال ال�رشاح ومواقفه�م، وخيرج بدراس�ة وافي�ة جتّل ه�ذا اجلانب 

جتلية تامة���.

واحلمد هلل رب العاملن.

* * *

��� وللعالمة الشيخ عبد اهلل رساج الدين رمحه اهلل تعاىل مبحث مهم عن عامل املثال، ذكر فيه 
متث�الت األرواح امللكية، ومتثالت املعاين بصوٍر مثالية، ومتثالت األعامل، واألقوال، 
نيا يوَم القيامة، وذل�ك يف كتابه »اإليامن باملالئكة عليهم  واألم�وال، ومتثالت أياِم الدُّ
السالم« �ص ��-�49، وأورد هذا املبحث مزيدًا يف كتابه » هدي القرآن الكريم إىل 

معرفة العوامل والتفكر يف األكوان « �ص �70-���9، فانظرمها.
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الصفحة األوىل من النسخة )ظ1(
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الصفحة األخرية من النسخة )ظ1(
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الصفحة األوىل من النسخة )ظ2(
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الصفحة األخرية من النسخة )ظ2(
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الورقة األوىل من النسخة )س(
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الورقة األخرية من النسخة )س(
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الصفحة األوىل من النسخة )ش(
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الصفحة األخرية من النسخة )ش(
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الورقة األوىل من النسخة )ل(
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الورقة األخرية من النسخة )ل(
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الورقة األوىل من النسخة )ع(
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الصفحة األخرية من النسخة )ع(
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الصفحة األوىل من النسخة )ج(
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الصفحة األخرية من النسخة )ج(
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الصفحة األوىل من النسخة )ه�(
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الصفحة األخرية من النسخة )ه�(
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الورقة األوىل من النسخة )ف(
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الورقة األخرية من النسخة )ف(
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الصفحة األوىل من النسخة )ط(
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الصفحة األخرية من النسخة )ط(
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احلمد هلل وكفى���، وسالم عىل عباده الذين اصطفى، وبعد:

فهذه مسألٌة��� مهمة خفيْت عىل كثر من الناس حتى أكثروا من استشكاهلا، 

وأبدوا هلا تأوياًل ملا خفي عليهم من حاهلا، ووقع هلم ذلك يف موضعن:

أحدمها: فيام ورد من األحاديث أن األعامل ُتعرض يف صورة��� أشخاص:

اإلسالم��4، والصالة، والصيام ، واملعروف، واملنكر، وغر ذلك.

والثاين: فيام ورد من أنَّ املوت جُياء به يف صورة كبش فيذبح��5 .

وقالوا: األعامل واملوت أعراض، واألعراض يس�تحيل انقالهبا أجسامًا. 

واحتاج�وا إىل��6 تأويل ذلك فقالوا:  خيلق��7 اهلل من ثواب األعامل أش�خاصًا 

حيرشه�ا��8 ويضعه�ا يف املي�زان . وكذا م�ن وزر��9 األعامل الس�يئة، وكذا من 

املوت. 

��� ليست يف ش، ل .
��� يف ع، ج، ط: رسالة .

��� يف ش: حترش يف سورة .
��4 يف ط: من اإلسالم .

��5 يف ظ�، ش، س، ل، ه�: ويذبح . وانظر امللحق .
��6 يف ه�: عىل !

��7 يف ظ�، ظ�، س، ه�: أخيلق !
��8 يف ش: حترش . ويف ع، ج: جيسدها !

��9 يف ظ�، ظ�، س، ل، ه�: أوزن من. ويف ع، ج: وزن ! ويف ف: ما وون من !
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وكل هذا ذهول عن إدراك احلقيقة���.

وق�د وقع عندي يف ال�درس��� نظر ذلك ، أن بعض الفضالء استش�كل 

قول�ه تعاىل:  ﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ ��� فقال: 

عرض األجس�ام ممكن،  فكيف عرضت املعاين املعقولة التي ال ش�خص��4 هلا 

يف اخلارج ؟

وأق�ول: التحقي�ق الش�امل لذلك ولغره أن مجي�ع املع�اين املعقولة عندنا 

متصورة عند اهلل تعاىل بصورة األجس�ام، ومتش�خصة هبيئة األش�خاص، وإن 

كنا ال نحس��5 ذلك لكوننا حمجوبن عنه، وقد َعدَّ أرباب علم احلقيقة - نفعنا 

اهلل هبم وحرشنا يف زمرهتم - من وجوه الكشِف االطالَع ��6 عىل صور املعاين 

املعقولة يف هيئة األجسام املشخصة . 

وهذا الذي ذكروه��7 وجدت األحاديث النبوية ناطقة به وشاهدة له .

��� يف ه�: اخلفية !.

أقول: ومن هنا جاء العنوان: املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة .
��� يف ش: الدروس.

��� من سورة البقرة، اآلية �� .
��4 يف ع، ج: حمض !

��5 يف ظ�، ظ�، ف، ط: نحسن، ويف ع، ج: نحس بذلك .
��6 يف ه�: واالطالع !

��7 يف ظ�، ظ�، س، ل، ه�: ذكره .
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وذكرأيضًا أن رؤيا ��� املنام من ذلك، فإن��� الرائي يرى يف منامه أجسامًا 

فت�ؤول بأع�راض ، فتل�ك األجس�ام املرئي�ة هي ص�ور تلك األع�راض املعربَّ 

عنها ��� يف عامل امللكوت . 

�وها أنا أرسد األحاديث حديثًا حديثًا يف هذه الكراسة لينتفع���4  هبا َمن 

يقف عليها، وباهلل التوفيق��5.

حديث يف اإليامن: 

�- أخ�رج أبو داود ، والرتم�ذي ، واحلاكم ، والبيهقي��6، عن أيب هريرة 

ريض اهلل عنه��7، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا زنى  الرجل خرج منه اإليامن، 

فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع��8 رجع إليه اإليامن «.

��� سقطت من ش، ط .
��� يف ظ�، ظ�، ع، ج، س، ل، ه�: فإذا .

��� يف ش، س، ل، ف، ه�: هبا، ويف ط: عنها هبا .
��4 ما بن اهلاللن سقط من ج .

 ��5 ومل يتعرض ليشء من ذلك يف تفس�ره الدر املنثور يف التفس�ر املأثور عند قوله تعاىل: 
﴿   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾.

��6 س�نن أيب داود ����0/5 ��4657، وس�نن الرتم�ذي ���69/4 حت�ت احلدي�ث 
���6�5، واملستدرك ��/��75 ��64، وشعب اإليامن ����5/8 ��4979.

��7 الرتيض عن الصحابة هنا ويف سائر املواضع من ل، ج .
عب: فإذا انقطع منها، ويف ط: قلع، ولعل أصلها: انقلع منها.  ��8 يف ع، ج: قطع، ويف الشُّ
وكذلك يف املس�تدرك، وقد كتب ناس�خ ل: وقلع. وكتب يف احلاشية: أقلع. ويف ف: 

رجع. ويف الرتمذي: فإذا خرج من ذلك العمل.
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ويف لف�ظ للحاك�م���: »  َم�ْن زنى أو��� رشب اخلمر ن��زع اهلل منه اإليامن 

كام َيلُع اإلنساُن القميص من رأسه « .

ويف لفظ للبيهقي���: » اإليامن رسبال يرسبله اهلل من يشاء، فإذا زنى العبد 

ن�ُِزَع منه رسبال اإليامن، فإن تاب ُردَّ عليه « .

يف ه�ذا احلدي�ث دليل ع�ىل أن اإلي�امن يشء خملوق له صورة وتش�خص 

خصوص�ًا ��4 قوله: » ف�كان عليه كالظلة « ، فإنه بعي�د القبول للتأويل، ومحُله 

عىل االستعارة من مجلة التأويالت البعيدة��5 التي حكمها الرد��6.

حديث يف السكينة: 

�- أخ�رج الش�يخان��7 عن الرباء ريض اهلل عنه، ق�ال: »  بينام رجل يقرأ 

��� يف املستدرك ��/��76 ��65.
��� يف املطبوع: و .

��� يف شعب اإليامن ���6/8-���7 ���498، وفيه: إن اإليامن. وإسناده حسن.
��4 يف ظ�، ظ�، س، ه�: شخوصًا .

��5 يف ع، ج: » من محله عىل التأويل ألن البعيدة « حتريف.
��6 قوله: »قوله: فكان كالظلة ...« إىل هنا كتب يف ه� تعليقًا يف احلاشية !

 ��9�4/4�  ،�4559�  ��8��/4�  ،��4�8�  �����/�� البخ�اري  صحي�ح   �7�
��47�4، ���9�6/4 ��47�0، ويف هذا املوضع بسطت الرواية أكثر من املواضع 

السابقة، وهي عن حممد بن إبراهيم عن أسيد بن حضر .

وصحي�ح مس�لم ��/�547 ��795، ولي�س فيهام ه�ذا اللفظ، وهذا يف مس�ند أيب عوانة 
��/�487 ���9�8، وسنن الرتمذي �5/��� ���885 وفيه: رأى دابته .
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س�ورة الكهف إذ رأى فرسه تركض��� فنظر، فإذا مثل الضبابة أومثل الغاممة،  

فذكر ذلك لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال:  تلك السكينة تن�زلت للقرآن « . 

حديث يف الصالة ���:

�- أخ�رج الط�رباين يف األوس�ط ��� ع�ن أن�س ريض اهلل عنه ق�ال: قال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َمن صىل الصالة ��4 لوقتها، وأسبغ هلا وضوءها، وأتم هلا ��5 

قيامها وخشوعها، وركوعها وسجوده�ا، خرجْت وهي بيضاء مسفرة تقول: 

حفظك اهلل كام حفظتني .

وَم�ن صالها لغري وقتها، ومل يس�بغ هلا وضوءه�ا، ومل يتم هلا خش�وعها ، 

وال ركوعه�ا وال س�جودها، خرجْت وهي س�وداء مظلمة تق�ول: ضيعك اهلل 

كام ضيعتني ، حتى إذا كانت حيث ش�اء اهلل لفت كام يلف الثوب اخَللِق��6 ثم 

رضب هبا وجهه « .

���  يف ش: ركض .
��� هك�ذا عن�ون املؤلف ب� » حدي�ث « مع أنه أورد أكثر من حدي�ث، وقد وقع له هذا يف 

غر موضع.
.��095� ��6�/�� ���

��4 يف ظ�، ظ�، ش، ع، س: الصلوات .
��5 سقطت من ظ�، ظ�، س، ل، ه�.

��6 هو الثوب املقطع. النهاية ��/��7.

 



282

4- وأخرج األصبهاين يف الرتغيب ��� عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ما من مصٍل إال وَمَلٌك عن يمينه وَمَلٌك عن يساره، 

فإِْن أمتها عرجا هبا، وإن مل  يتمها رضبا هبا وجهه « . 

حديث يف الصالة والصيام واإلسالم واألعامل:

5- أخ�رج أمح�د ، وأبو يعىل ، والطرباين���، ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه 

قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » جتيء  األعامل يوم القيامة:

فتجيء الصالة فتقول: يارب أنا الصالة، فيقول: إنك عىل خري.

وجتيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك عىل خري.

)ثم جيئ الصيام فيقول: يارب أنا الصيام، فيقول: إنك عىل خري(���.

ث�م جييء اإلس�الم فيقول: يا رب أنت الس�الم وأنا اإلس�الم، فيقول اهلل: 

إنك عىل خري، بك اليوم آخذ ، وبك أعطي« .

��� ��/���4 ���9�4 يف فصل يف عقوبة من ال يتم الصالة .
��� مسند أمحد ���55/�4 ���874، ومسند أيب يعىل ���/��04 �����6، واملعجم 

األوسط ����7/7 ����76، وإسناده ضعيف. انظر حاشية مسند أمحد .
��� م�ا بن اهلاللن س�قط م�ن ج . ويف احلديث هنا: » وجتيء األع�امل كذلك فتقول: أي 

رب «.
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حديث يف الصيام:

6- أخ�رج أمحد ، والطرباين ، واحلاكم وصحح��ه ���، عن ابن عمرو��� 

ريض اهلل عنهام، أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال: » الصيام يش�فع يف العبد يوم القيامة، 

يقول: أي��� رب منعته الطعام والشهوة��4، فشفعني فيه «��5.

حديث يف الذنوب واخلطايا:

7- أخ�رج مال�ك،  والدارم�ي ، ومس�لم ، والرتمذي��6، ع�ن أيب هريرة 

ريض اهلل عنه، أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال: » إذا توضأ العبد  املس�لم فغس�ل وجهه 

خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء ، أو مع آخر قطر املاء.

��� مس�ند أمح�د ���/��99 ��66�6 وق�ال خمرج�وه: إس�ناده ضعي�ف. واملس�تدرك 
��/��55 ���080، ومل أجده يف معاجم الطرباين املطبوعة، وذكره اهليثمي يف جممع 
الزوائ�د ��/���8 وق�ال: »رواه أمحد والطرباين يف الكب�ر، ورجال الطرباين رجال 
الصحيح«، وذكره يف ���8�/�0 وقال: رواه أمحد، وإس�ناده حسن، عىل ضعف يف 

ابن هليعة، وقد ُوثِّق «. 
��� يف ظ�، ظ�، ع، ج، س: عمر ! 

��� يف ه�: يا .
��4 يف ظ�، ظ�: ال�رشاب . وق�د جاء ه�ذا اللفظ يف بعض الطرق. انظ�ر: حلية األولياء 

.��6�/8�
��5 نص احلديث يف املصادر املذكورة: » الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام: أي 
رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 

فشفعني فيه. قال: فيشفعان «.
��6 املوطأ �ص ��-��� ��60، وس�نن الدارمي ��/�560 ��745، وصحيح مس�لم 

��/���5 ���44، وسنن الرتمذي ��/��5 ��� وقال: » حسن صحيح «.
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فإذا غس�ل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطش�تها ��� يداه مع املاء ، 

أو مع آخر قطر املاء.

فإذا غس�ل رجليه خرجت كل خطيئة مش�تها رجاله مع املاء ، أو مع آخر 

قطر املاء.

حتى يرج نقيًا من الذنوب « .

 8- وأخ�رج مس�لم��� ع�ن عث�امن ب�ن عف�ان ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال 

رس�ول اهلل: » َمن توضأ فأحس�ن الوضوء  خرجت خطاياه من جس�ده، حتى 

خترج من حتت أظفاره «.

9- وألمحد من حديث أيب أمامة نح�وه���، وفيه: » ن�زلت كل خطيئة من 

سمعه وبرصه مع أول قطرة ، و��4من لسانه وشفتيه ، ومن كفيه «��5.

��� يف س، ل: بطشتهام !
��� يف ع، ج: مالك ! واحلديث يف صحيح مسلم ��/���6 ���45.

��� يف املسند ��60�/�6 �����67، وهو صحيح بطرقه وشواهده كام يف حاشيته.
��4 ليست يف ظ�، ع، ج، س، ل، ه� .

��5 نص احلديث يف املسند: » أيام رجل قام إىل وضوئه يريد الصالة، ثم غسل كفيه نزلت 
خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنش�ق واس�تنثر نزلت خطيئته من 
لس�انه وش�فتيه مع أول قطرة، فإذا غس�ل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبره مع 
أول قطرة، فإذا غس�ل يديه إىل املرفقن، ورجليه إىل الكعبن، س�لم من كلِّ ذنٍب هو 
ل�ه، وم�ن كلِّ خطيئ�ٍة، كهيئته يوم ولدت�ه أمه. قال: ف�إذا قام إىل الص�الة رفع اهلل هبا 

درجته، وإن قعد قعد ساملًا «.
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وللطرباين��� عنه: » حتى إن اخلطايا لتتحادر من أطراف�ه «���.

ة��4 ب�ن كع�ب:  ة أو ُم�رَّ  �0- وألمح�د ��� م�ن حدي�ث كع�ب ب�ن ُم�رَّ
» خرجت��5 خطاياه من وجهه ومن ذراعيه ومن رجليه «��6.

��- وأليب يعىل��7 من حديث أنس: » فتتناثر كل خطيئة « .

فهذه األحاديث ظاهرة يف أن اخلطايا يف صورة��8 األجس�ام ، كل خطيئة 
الحق�ة بعضوه�ا، وعىل ذلك بنى احلنفي�ُة ��9 تنجيسَ املاِء املس�تعمل النحدار 

اخلطايا من األعضاء إليه���0.

��� يف املعجم الكبر ���56-�55/8 ��7995.
��� يف ط: لتتحات من أطرافه ومن مجيع برشته .

��� يف املسند ��599/�9 ���8059.
��4 يف ش: ق�رة . يف املوضع�ن ! وس�قط م�ن ظ�، ظ�، س، ل، ه�� قول�ه: أو م�رة ب�ن 

كعب.
ت.  ��5 يف ش: جرت. ويف املسند: خرَّ

��6 أورده املؤلف باختصار .
.��907� ،���/7� �7�

��8 يف ش: صور .
��9 يف ف: بنى أهل احلقيقة !

���0 جاء يف حاش�ية ه� تعليقًا عىل هذا القول: » قول أليب حنيفة بنجاس�ة املاء املستعمل، 
وملحم�د: طاه�ر غر طهور، يزيل النجاس�ة احلقيقية ال احلكمي�ة، والفتوى عىل قول 

حممد «. وقال الشيخ الشعراين يف كتابه امليزان الكربى �ص ��88-�87:

» املاء املستعمل يف فرض الطهارة هو طاهر غر مطهر عىل املشهور من مذهب اإلمام 
أيب حنيف�ة، وع�ىل األصح م�ن مذهب اإلمام الش�افعي، وأمحد برشط�ه، ويف الرواية 
 األخ�رى ع�ن أيب حنيف�ة: إنه نجس، وهو قول أيب يوس�ف، مع ق�ول اإلمام مالك= 
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ونظره ما س�معت شيخنا شيَخ اإلسالم رشف الدين الُمناوي��� يقرره: 

أنَّ احلََدَث ��� معنى حيل باألعضاء يدركه الصاحلون باملشاهدة ، وأخباُرهم يف 

ذلك مشهورة، وأمُرهم باالغتسال مجاعًة نسوا اجلنابة حمكيٌّ كثرًا ���، وأقوى 

= هو مطهر، فاألول مشدد، وقول مالك خمفف، فرجع األمر إىل مرتبتي امليزان.

ووج�ه َمْن منع الطهارة باملاء املس�تعمل يف فرض الطه�ارة كون اخلطايا خّرت فيه كام 
ورد يف الصحيح، فهو مس�تقذٌر رشعًا عن�د كلِّ من كمل مقام إيامنه، أو كان صاحب 
كش�ف، فال يناس�ب كل من كم�ل يف مقام اإلي�امن أن يتطهر ب�ه ...«. ولكالمه تتمة 

فانظره .
��� ترجم له السيوطي يف حسن املحارضة ��/��84 فقال: » قايض القضاة رشف الدين 
حيي�ى ب�ن حممد بن حممد بن حممد، ش�يخنا ش�يخ اإلس�الم ، ولد س�نة 798، والزم 
الشيخ ويل الدين العراقي، وخترج به يف الفقه واألصول، وسمع احلديث عليه، وعىل 
ال�رشف ابن الكويك، وتصدى لإلق�راء واإلفتاء، وخترج به األعي�ان، وويل تدريس 
الش�افعي، وقضاء الديار املرية، وله تصاني�ف، منها: رشح خمتر املزين. تويف ليلة 
االثنن ثاين عرش مجادى اآلخرة سنة �87، وهو آخر علامء الشافعية وحمققيهم ...«، 

وانظر: الضوء الالمع ���54/�0، واألعالم ���67/8.
��� يف ش: احلديث ! ويف ه�: إن معنى احلديث حيل !

��� حذف »حمكي كثرًا « يف ف، فصار املبتدأ بال خرب .

وأقول: من املحكي يف ذلك ما جاء عن اإلمام الش�اطبي ش�يخ القراءات �ت: 590 
ه��: قال اإلمام القسطالين يف كتابه » الفتح املواهبي يف ترمجة اإلمام الشاطبي « �ص 
55-�56: » قد أخربين غر واحٍد من أصحاب احلافظ ش�مس الدين أيب اخلر حممد 
األثري الس�لفي ]ابن الجزري[ عنه أنه قال: أخبرني ش�يوخنا الثقات عن شيوخهم 
ع�ن الش�اطبي أن�ه كان يصل�ي الصبح بغلس ب�� ]المدرس�ة[ الفاضلي�ة، ثم يجلس 
لإلقراء، فكان الناس يتس�ابقون السرى إليه لياًل، وكان إذا جلس ال يزيد على قوله: 
َم�ْن ج�اء أوالً فليق�رأ، ثم يأخذ على األس�بق فاألس�بق . فاتفق في بع�ض األيام أن 
بعض أصحابه س�بق أوالً، فلما اس�توى الش�يخ قاعدًا قال: َمْن جاء ثانيًا فليقرأ،  =  
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شاهٍد ��� لذلك ما أخرجه:

 ��- أمح�د ��� ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنه�ام أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

» احلجر األسود من اجلنة، وكان أشد بياضًا من الثلج حتى سودته خطايا أهل 

الرشك « .

��- وأخ�رج الط�رباين ، والبزار ���، عن س�لامن ريض اهلل عنه قال: قال 

= فش�رع الثان�ي في القراءة، وبق�ي األول ال يدري حاله، فأخ�ذ يتفكر فيما وقع منه 
بعد مفارقة الش�يخ من ذنب أوجب حرماَن الش�يخ له، فتذكر أنه أجنب تلك الليلة، 
وأنه من شدة حرصه على النوبة نسي ذلك لما انتبه، وبادر إلى النوبة، فاطلع الشيُخ 
ام  على ذلك، فأش�ار الش�يخ إلى الثاني بالق�راءة. ثم إن ذلك الرجل ب�ادر إلى الحمَّ
بجوار المدرس�ة فاغتس�ل ثم رجع قبل فراغ الثاني. فلما فرغ قال الش�يخ: من جاء 

أوالً فليقرأ . فقرأ.

قال شيخ مشايخنا ]ابن الجزري[: وهذا من أحسن ما وقع لشيوخ هذه الطائفة، بل 
ال نعلم مثله وقع في الدنيا «. وانظر: غاية النهاية ��/���.

��� يف ع، ج: شاهدًا !
يف  وج�اء   .��5�7�  ��046�  ��795�  �47�  ،�67  ،�4-��/5� املس�ند  يف   ���
حاش�يته، يف املوض�ع األول: » قول�ه: احلجر األس�ود م�ن اجلنة: صحيح بش�واهده، 
وأما بقية احلديث فليس له شاهد يقويه، وإسناد احلديث ضعيف الختالط عطاء بن 

السائب... «، وانظر - إن شئت - تتمة الكالم عليه .
��� املعج�م الكب�ر ���50/6 ��6��5، ومس�ند الب�زار ��477/6 ���508 ولفظ�ه 
خمتلف، ويف الكبر وجممع الزوائد ��/��00: » إن املسلم ... كلام سجد حتاتت عنه 
فيف�رغ ح�ن يفرغ من صالته وقد حتاتت خطاياه «. وقال اهليثمي: » رواه الطرباين يف 
الكبر والصغر، وفيه أش�عث بن أش�عث السعداين ومل أجد من ترمجه « واحلديث يف 

شعب اإليامن ��4��-4�0/5 ���875.
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » املسلم  يصيل وخطاياه مرفوعة عىل رأسه، كلام سجد حتاتت 

عنه «���.

ويف لفظ للطرباين��� عنه: » إنَّ العبد إذا قام إىل الصالة ُوضعْت ذنوبه عىل 

ُق عروق الشجر يمينًا وشامالً « . ُق عنه كام تفرَّ رأسه  فتفرَّ

�4- وأخرج البيهقي يف س�ننه ��� عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: س�معُت 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�ول: » إن العب�د إذا قام يصيل ُأيت بذنوبه فُجِعلْت عىل  رأس�ه 

وعاتقيه��4، فكلام ركع أو سجد تساقطت عنه « .

��� يف حاشية س هنا: »احلتو: العدو الشديد . قاموس«.

قلُت: نعم جاء هذا يف القاموس �ص ���64، ولكن ليس هذا هو املقصود، واملادة املرادة 
هن�ا: حّت، وق�د جاء يف القاموس فيه�ا �ص ���9: »حّته: فرك�ه، وقرشه، فانحّت 

وحتاّت، وحت الورق: سقطت، كانحتت، وحتاتت، وحتتحتت«.
��� يف املعج�م الكب�ر ����6/6 ��6088 ولفظ�ه في�ه: » إن العب�د املؤم�ن إذا ق�ام يف 
الص�الة ... ك�ام تفرق ع�ذوق النخلة ...« وه�و يف جممع الزوائ�د ��/��00 بلفظه 
املنق�ول هن�ا، وفيه: » رواه الط�رباين يف الكبر، وفيه أبان بن أيب عياش، ضعفه ش�عبة 

وأمحد وغرمها، ووثقه سلم العلوي وغره «.
��� الس�نن الكربى ��/��0، وهو يف ش�عب اإليامن أيضًا ��4��-4��/5 ���877. 

ورجاله ثقات، وانظر - إن شئت - كالم حمققه عليه .
��4 يف ظ�، ظ�، ل، س، ه�: عاتقه .
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حديث يف الرحم:

�5- أخرج الشيخان��� عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل تع�اىل خل�ق اخللق حتى إذا فرغ منهم قام�ت الرحم فقالت: هذا 

مقام العائذ بك من القطيعة .

قال: أما ترضني أن أصل َمْن وصلك وأقطع َمْن قطعك؟

قالت: بىل .

قال: فذاك لك « .

�6- وأخ�رج الش�يخان ��� عن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا ��� عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 ق�ال: » الرح�م معلق�ة بالعرش تق�ول: َمْن وصلن�ي وصله اهلل ، وَم�ْن قطعني 

قطعه اهلل « .

�7- وأخ�رج أب�و داود ، والرتم�ذي، وصححه و��4 اب�ن حبان ��5 ، عن 

 ��7�5/6�  ،�564��  �����/5�  ،�455��  ��8�8/4� البخ�اري  صحي�ح   ���
���706، وصحيح مسلم ���980/4 ���554.

��� صحي�ح البخ�اري �5/����� ���564، ولفظ�ه: » الرح�م ش�جنة، فم�ن وصلها 
وصلته، ومن قطعها قطعته «.

وصحيح مسلم ���98�/4 ���555 واللفظ له .
��� زاد ناسخ ل هنا: وعن أبيها . 

��4 من ش، ع، ل، ه� .
 =  ،��907�  �47�/�� والرتم�ذي   ،��69��  ��88-�87/�� داود  أيب  س�نن   �5� 
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عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه: س�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » قال اهلل:

أنا الرمحن، خلقت الرحم، وش�ققت هلا اساًم من اسمي، فمن وصلها وصلُتُه ، 

ومن قطعها بتتُّه «���.

�8- وأخ�رج أمح�د ، واب�ن حب�ان���، ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه: 

�س�معُت رس�ول اهلل يقول: » إن الرحم شجنة ��� من الرمحن تقول: يارب(��4 

، ي�ا رب ��6 إين ُظلم�ُت ، ي�ارب ي�ا رب،  إين ُقطع�ُت��5، ي�ا رب إين ُأيسَء إيلَّ

فيجيبها: أال ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ « .

�9- وأخ�رج البزار ��7 بس�ند حس�ن عن أنس عن النبي  ق�ال: » الرحم 

= واب�ن حب�ان �اإلحس�ان� ��/�86-��87 ���44. وق�ال الرتم�ذي: » حديث 
سفيان عن الزهري حديث صحيح «.

��� سقطت اجلملة األخرة من ع، ج، وجاء مكاهنا: تنبيه زاد أمحد !!
��� مسند أمحد ��5�0/�4 ��8975، ��57/�5، �5�8 ���9�7، ���987، وانظر 

�7/���� ����79، وابن حبان �اإلحسان� ��/�85، ��88 ���44 ��444.
��� يف حاش�ية س: »الش�جنة - مثلثة-: ش�عبة من كل يشء «، وقال ابن األثر يف النهاية 
��/�447: » الرح�م ش�جنة: أي قراب�ة مش�تبكة كاش�تباك ال�ورق، ش�بهه بذل�ك 
جم�ازًا واتس�اعًا، وأص�ل الش�جنة - بالكرس والضم -: ش�عبة يف غص�ن من غصون 

الشجرة «.
��4 سقط من ج .

��5 قوله: »تقول يا رب إين قطعت« سقط من ه� .
��6 ليست يف ظ�، ظ�، ل .

��7 مل أجده يف مسنده املطبوع، وقال اهليثمي يف املجمع ���5�/8: »رواه البزار وإسناده 
حسن«.
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َحَجنٌَة متمسكٌة بالعرش ، َتكلُم بلسان ُذَلق ���: اللهم صل من وصلني واقطع 

من قطعني « ���.

�0- وأخ�رج أبو نعيم ��� عن حبي�ب بن الضحاك اجلهني ريض اهلل عنه 

أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » أتاين جربيل فقال: رأي�ت رمحًا معلقة بالعرش تدعو 

عىل من قطعها .

قلت: كم بينهام ؟

قال: مخسة عرشأبًا «.

��� وسيأيت: طلق ذلق، قال ابن األثر يف النهاية ��/��65: »أي فصيح بليغ، هكذا جاء 
د ...«. يف احلديث عىل ُفَعل بوزن ُصَ

��� سقط هذا احلديث من ع، ج.
��� مل أجد هذا احلديث يف حلية األولياء، ولعله يف كتابه معرفة الصحابة، ورأيته يف تاريخ 
أصبه�ان ��/454-�455 ���90 �ترمج�ة عمرو بن عل بن بحر� مرويًا عن أنس، 

وهذا نصه:

»حدثنا عبد اهلل بن حممد بن عطاء، حدثنا أمحد بن حييى بن احلجاج الش�يباين، حدثنا 
عم�رو بن عل، حدثنا عب�د الرمحن بن مهدي، حدثنا محاد بن س�لمة، عن أيوب عن 
حمم�د بن س�رين عن أنس ب�ن مالك قال: قال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: دخل علَّ خليل متبس�اًم، 
قلُت: خليل ما يل أراك متبساًم ، قال: يا حممد، رأيُت عجبًا ، قلت: خليل وما رأيت؟ 
ق�ال: رأي�ت الرحم معلقًة بالعرش تن�ادي يف كل يوم ثالث م�رات: أال َمْن وصلني 

وصلته، ومن قطعني بتته، فنظرنا يف ذلك الرحم فإذا فيه مخسة عرش أبًا «.

وانظر: ميزان االعتدال ��/��89 ترمجة سلمة بن حامد، واإلصابة ��/��8، وقد 
ذكر هذه الرواية عن أيب نعيم وقال: »إسناده جمهول، وأظنه مرساًل «، وهذا يف القسم 

األول.
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فهذه األحاديث صحية يف أن الرحم يشء خملوق له صورة، يقوم ويقول، 
وخياطب وجييب ���.

وقد استدلَّ أهل السنة بمثل ذلك عىل أن الروح جسم . 

وقوله: َحَجنة، بفتح احلاء واجليم، والنون اخلفيفة، هي صنَّارُة ��� املغزل، 
وهي احلديدُة ��� الَعْقفاء ��4 التي ُيَعلَُّق هبا اخليط ثم ُيْفَتُل املغزل ��5.

ومن األحاديث يف حرشه�ا ��6:

��- م�ا أخرجه مس�لم ��7 من حدي�ث حذيف�ة و��8 أيب هريرة ريض اهلل 
عنه�ام يف الش�فاعة: » فيقوم حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيؤذن له ، وترس�ل مع�ه األمانة والرحم 

فيقفان ��9 بالرصاط يمينه وشامله «.

��� يف ش: تقوم ... بالتاء فيها كلها .
��� يف س: صيادة !

��� يف ظ�، س: احلديد
��4 يف ظ�: العص�ف، ويف ظ، س، ه�: العصف�ا، ويف ش: بياض! ويف ف: العقفاء. وهو 
الص�واب. وال�رشح لعله من غريب احلدي�ث البن قتيب�ة ��/���4. وهذا التعليق 

كتب يف ه� تعليقًا يف احلاشية .
��5 جاء هذا الرشح يف ج، ع بعد احلديث ���� . وكتبه ناس�خ ع هنا ثم ش�طبه، والعبارة 
فيهام: »... وعىل س�فادة املغزل، وهي احلدي�دة التي تعلق به اخليط ثم يفتل املغزل «، 

وسقطت كلها من ل.
��6 يف ظ�، ظ�، س، ل، ه�: حسنها !

��7 ��/��87 ���95، وقد اقتر عىل موضع الشاهد .
��8 يف ه�: عن !

��9 يف ش: ويرسل ... فتقفان .
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��- وأخ�رج محيد بن زنجويه يف فضائل األعامل��� من طريق عمرو بن  
ش�عيب��� ع�ن أبيه عن ج�ده: أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » يبع�ث��� الرحم يوم 
القيام�ة بلس�ان فصيح ُذَلق تق�ول: اللهم فالن وصلني فأدخل�ه  اجلنة، وتقول: 

إّن��4 فالنًا قطعني فأدخله النّار « .

��- وأخرج أمحد ، والطرباين بسند صحيح��5، عن ابن عمرو عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » توض�ع��6 الرحم ي�وم  القيامة هلا حجنة كحجن�ة ��7 املغزل تتكلم 

بلسان ُطَلٍق ُذَلٍق، فتصل من وصلها وتقطع��8 من قطعها «.

�4- وأخ�رج الب�زار��9 عن عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه قال: قال 

��� وهو يف كنز العامل ��/���6 ���694.
��� يف ع، ج: شعبة ! حتريف .

��� يف ع، ج: سمعت ! ويف ل، ه�: يبعث اهلل .
��4 سقطت من ظ�، ظ�، س. ويف ل: فالن قطعني .

��5 مسند أمحد ���/�88، ��54، ��6774، ��6950.

ومل أجده يف معاجم الطرباين املطبوعة .

وق�ال اهليثم�ي يف املجم�ع ���50/8: »رواه أمح�د، والطرباين، ورج�ال أمحد رجال 
الصحي�ح، غر أيب ثامم�ة الثقفي، وثقه ابن حبان«، وانظ�ر تفصياًل يف الكالم عليه يف 

حاشية املسند، وإسناده - عند خمرجيه - ضعيف جلهالة أيب ثاممة الثقفي .
��6 يف ش: موضع !

��7 يف ه�: خجنة كخجنة !
��8 يف ع، ج: فيصل. فيقطع ! والصواب: فتصل، أي: الرحم بحجنتها. من حاشية املسند 

.��89/���
��9 يف ه�� هن�ا ويف غره: البزاز ! والصواب: البزار . انظر مس�نده ��/���6 ����05، 

وقال اهليثمي يف املجمع ���5�/8: »رواه البزار وفيه مجاعة مل أعرفهم «. 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » الرحم تنادي يوم القيامة: من وصلني وصله اهلل، ومن قطعني 

قطعه اهلل « . 

حديث يف األمانة والنعمة: 

�5- أخ�رج الب�زار��� ع�ن ثوب�ان ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ث�الث 

متعلقات��� بالعرش:

الرحم تقول: اللهم إين بك فال أقطع . 

واألمانة تقول: اللهم إين بك فال أخان���. 

والنعمة تقول: اللهم إين بك فال أكفر « .

�6- وأخ�رج محي�د ب�ن زنجويه يف فضائ�ل األعامل عن عب�د الرمحن بن 

ع�وف ريض اهلل عن�ه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ق�ال: » األمانة والرحم ي�وم القيامة حتت 

العرش، تنادي��4 الرحم: أال من وصلني وصله اهلل، ومن قطعني قطعه اهلل «.

��� ����7/�0 ���4�8، وله كالم عليه فانظره .

وقال اهليثمي يف املجمع ���49/8: »رواه البزار، وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو 
مرتوك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به «. 

��� يف س، ل، ه�: متعلقن !
��� يف ظ�، ظ�، س، ل، ه�: أخلف ! ويف ع، ج: أخاف !

��4 يف ش: ينادي !
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حديث يف األذكار والدعوات: 

قال اهلل تعاىل: ﴿ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ﴾���. 

ه�ذه اآلي�ة صحي�ة في�ام نح�ن في�ه،  ف�إن الصع�ود والرفع م�ن صفات 

األجسام:

نه���، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال  �7- أخرج��� الرتمذي وحسَّ

��4 خملصًا ��5 إال ُفتحْت له أبواب  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ما قال عبٌد: ال إله إال اهلل قطُّ

السامء حتى تفيض إىل العرش��6 «.

�8- وأخ�رج الرتم�ذي��7 ع�ن ابن عمرو ريض اهلل عنه�ام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » ... ��8 ال إله إال اهلل، ليس هلا دون اهلل حجاب حتى ختلص إليه « .

��� من سورة فاطر، اآلية �0 .
��� يف ع، ج: وأخرج .

��� يف الس�نن ��544/5 ���590 وق�ال: » حس�ن غري�ب م�ن هذا الوج�ه«، وأخرجه 
النسائي يف عمل اليوم والليلة ����8.

��4 سقطت من ع، ج .
��5 سقطت من ظ�، ظ�، ل، ه�.

��6 وآخره - كام يف السنن -: ما اجتنب الكبائر .
��7 يف الس�نن ��49�/5 ���5�8 وق�ال: » غري�ب م�ن ه�ذا الوج�ه، ولي�س إس�ناده 

بالقوي «.
��8 أوله - كام يف السنن -: التسبيح نصف امليزان، واحلمد يملؤه .
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�9- وأخرج النس�ائي ، واحلاكم وصححه، والبيهقي ���، عن أيب هريرة 

ريض اهلل عن�ه  أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » خ�ذوا ُجنََّتك�م من الن�ار���، قولوا: 

س�بحان اهلل واحلم�د هلل وال إل�ه إال اهلل��� واهلل أكرب وال ح�ول وال قوة إال باهلل، 

فإهنن يأتني يوم القيامة جمنبات��4 ومعقبات « .

�جمنبات - بفتح النون - أي: مقدمات أمامكم���5.

ومعقبات - بكرس القاف - أي: تعقبكم وتأيت من ورائكم.

�0- وأخرج ابن ماجه��6، واحلاكم وصححه��7، عن النعامن بن بشر��8 

��� س�نن النس�ائي الك�ربى �9/���� ���06�7، واملس�تدرك ��/���5 ���0�9، 
وشعب اإليامن ��/���� ��598. وإسناده حسن .

��� ن�ص احلديث: »خذوا جنتكم، قلنا: يا رس�ول اهلل أمن عدٍو حرض ؟ قال: ال، جنتكم 
من النار، قول: سبحان اهلل ... «. 

��� التهليل سقط من: ظ�، ظ�، س، ل، ه� .
��4 يف ش واملس�تدرك: منجيات. ويف ع: جمننات. ويف س�نن النسائي: » معقبات جمنبات، 

وهن الباقيات الصاحلات «، ويف الشعب: » مقدمات معقبات جمنبات «.

وق�ال اب�ن األث�ر يف النهاي�ة ��/���0: » جمنب�ة اجليش: ه�ي التي تك�ون يف امليمنة 
وامليرسة، ومها جمنبتان - والنون مكسورة - ... ومنه احلديث يف الباقيات الصاحلات: 

هن مقدمات، وهن جمنبات، وهن معقبات «.
��5 سقط من ل، ه� .

��6 يف س: ماجة. والصواب باهلاء . 
��7 س�نن اب�ن ماج�ه ��/����5 ���809، واملس�تدرك ��/��80،�74، ���884، 

���898. ويف زوائد ابن ماجه: » إسناده صحيح، رجاله ثقات«.
��8 يف ع، ج: نعامن بن كثر !
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ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن مما تذكرون من جالل  اهلل التسبيح 
والتهلي�ل والتحمي�د ينعطف�ن��� ح�ول الع�رش، هل�ّن دويٌّ ك�دوي النح�ل، 

ربصاحبها ��� «. تذكِّ

 ��- وأخ�رج احلاك�م وصححه��� ع�ن ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال: 
» إذا حدثتك�م��4 بحدي�ث أنبأتك�م بتصديقه من كت�اب اهلل: إن العبد إذا قال: 
س�بحان اهلل واحلم�د هلل وال إل�ه إال اهلل واهلل أك�رب وتب�ارك اهلل ، قب�ض عليه�ن 
مل�ك فضمهن حت�ت جناحه وصِعد هب�ن ال يمر هبن عىل مج�ٍع م�ن املالئكة��5 

إال استغفروا لقائلهن ، حتى جُياء هبن وجه الرمحن ، ثم تال ﴿ ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ ﴾��6 « .

��- وأخ�رج احلاك�م وصحح�ه��7 ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قالت: 
ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن الب�الء لين��زل فيتلق�اه الدعاء فيعتلج�ان��8 إىل يوم 

القيام�ة «.

��� يف ش: يقطعن. ويف ع، ج، ف: يتعطفن .
��� يف ش: يذكر لصاحبها !

وتتمة احلديث: » أما حيب أحدكم أن يكون له �أو ال يزال له� من يذكر به «.
��� يف املستدرك ��/��04 ����64. وانظر املجمع ��67/7.

��4 يف ظ�، ظ�، ل: إن أحدثكم. ويف ه�: أنا أحدثكم .
��5 يف ع، ج: عىل مجيع املالئكة. ويف ل، ه�: عىل مجيع من ...

��6 من سورة فاطر، اآلية �0 .
��7 يف املستدرك ��/���6 ���856، وأوله: ال يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل 
ومم�ا مل ينزل، وإن البالء ...، وذكره اهليثم�ي عن أيب هريرة. انظر املجمع ���09/8 

و���46/9.
��8 يف ف: فيتعاجلان.
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 ��- وأخ�رج س�عيد ب�ن منص�ور��� ع�ن عب�د اهلل ب�ن  أيب��� أوىف قال: 

» كن�ا مع  رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الص�الة فجاء رجٌل حتى دخ�ل الصف فقال: اهلل 

أكرب كبريًا، واحلمد هلل كثريًا، وسبحان اهلل بكرة وأصياًل ، فلّما قىض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الص�الة ق�ال: لقد رأي�ت كالمك يصعد إىل الس�امء حتى فتح باب�ًا منها فدخل 

فيه «. 

حديث يف اللعن�ة: 

�4- أخ�رج أمح�د��� عن ابن مس�عود ريض اهلل عنه: س�معت النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

��� مل أجده يف السنن بطبعتيها .
��� ليست يف ظ�، ظ�، س .

��� يف املس�ند �4�0/6-���4 ���876 وذك�ر ل�ه قصة، وذلك بس�نده عن العيزار بن 
ج�رول احلرضم�ي، ع�ن رج�ل منه�م يكنى أب�ا عمر أن�ه كان صديق�ًا لعب�د اهلل بن 
مس�عود، وأن عب�د اهلل ب�ن مس�عود زاره يف أهله فلم جي�ده، قال: فاس�تأذن عىل أهله 
وس�لَّم، فاستس�قى، قال: فبعثِت اجلارية جتيئه برشاب من اجلران، فأبطأت فلعنَْتها، 
فخ�رج عبد اهلل، فجاء أبو عمر، فقال: يا أبا عبد الرمحن، ليس مثلك ُيغار عليه، هالَّ 
س�لمَت عىل أهل أخيك وجلس�َت وأصبت من الرشاب؟ قال: قد فعلُت، فأرسلِت 
اخلادَم، فأبطأْت، إّما مل يكن عندهم، وإّما رغبوا فيام عندهم، فأبطأِت اخلادم فلعنَْتها، 
وس�معت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ...« وذكر احلدي�ث، ثم قال: » فخش�يت أن تكون اخلادم 
معذورة، فرتجع اللعنة، فأكون س�ببها «. ويف حاش�يته: إسناده حمتمل للتحسن، فإن 
أب�ا عمر احلرضمي - وإن قال احلافظ يف »تعجيل املنفعة« جمهول - يمكن أن خيرجه 
م�ن حي�ز اجلهالة كونه صديقًا البن مس�عود، وأن ابن مس�عود كان يزوره كام ذكر يف 
احلديث، وبقيه رجاله ثقات رجال الصحيح غر الَعْيزار بن َجْرَول احلرضمي، فليس 
 م�ن رج�ال الكتب الس�تة، وه�و ثق�ة ... وأورده اهليثمي يف »املجم�ع« ��74/8، = 
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يقول: » إن اللعنة إذا ُوجهت إىل َمن ُوجهت إليه فإْن أصابْت  عليه س�بياًل، أو 
وجدت فيه مس�لكًا وإال قالت: يا رب ُوجهت إىل فالٍن فلم أجد )فيه مس�لكًا 

ومل أجد(��� عليه سبياًل، فيقال هلا: ارجعي ِمن حيث جئت « .

حديث يف املعروف واملنكر: 

�5- أخ�رج اخلرائط�ي يف م�كارم األخ�الق��� عن ب�الل ريض اهلل عنه 
ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » املعروف  واملنك�ر منصوبان للناس ي�وم القيامة، 
فاملع�روف الزٌم ألهل�ه يقوده�م��� ويس�وقهم إىل اجلن�ة، واملنك�ر الزمٌ ألهله 

يقودهم ويسوقهم إىل النار « .

�6- وأخ�رج اب�ن املب�ارك يف الزه�د ، وأمح�د ، والب�زار، والط�رباين يف 
األوس�ط��4، عن أيب موس�ى األشعري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

= وق�ال: » رواه أمح�د، وأب�و عم�ر مل أعرفه، وبقي�ة رجاله ثقات، ولك�ن الظاهر أنَّ 
صدي�َق اب�ن مس�عود الذي ي�زوره هو ثق�ة. واهلل أعل�م «. وانظر - إن ش�ئت - تتمة 

الكالم هناك. واحلديث يف مسند أمحد �7/���-���� ��40�6 أيضًا .
��� سقط من ل .

��� ��/���-���� ��88، وأول�ه: » كل معروف صدقة، واملعروف ...«. وانظر كالم 
حمققه عليه.

��� يف س: يقروهم. يف املوضعن .
��4 الزه�د �ص ��48 ��980، وهو من زوائد احلس�ن امل�روزي، وقد حذفت يف طبعة 
أمح�د فريد. ومس�ند أمح�د ���/���4 ���9487، واملعجم األوس�ط ���76/8 
��89�5، ومل أج�ده يف مس�ند الب�زار املطبوع، وقال اهليثم�ي يف املجمع ���6�/7: 
»رواه أمح�د والب�زار ورجاهلام رجال الصحيح«. ويف حاش�ية املس�ند: » رجاله ثقات 

رجال الشيخن، غر أن احلسن - البري - مل يسمع من أيب موسى ...«.
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» إن��� املع�روف واملنكر خلليقت�ان��� ُينْصبان للناس يوم القيامة، فأّما املعروف 
فيب�رشِّ أهله���، وأم�ا املنكر فيقول: إليك�م إليكم��4، و��5 ال يس�تطيعون��6 له 

إال��7 لزومًا «��8.

حديث يف األيام والليايل: 

�7- أخرج ابن خزيمة يف صحيحه ، واحلاكم يف املستدرك، والطرباين��9، 

��� سقطت من ظ�، ظ�، س، ه� .
��� ق�ال الس�ندي: قول�ه: خليقت�ان، أي: خملوقت�ان، ولع�ل التأني�ث باعتب�ار املوصوف 

الصورة.
��� يف ج، ل: ألهله .

��4 أي: تبعدوا عني، وهو اسم فعل، بمعنى يبعدهم املنكر عن نفسه، وهم ال يقدرون أن 
يفارقوه. من حاشية املسند ���/���5.

��5 إليكم، و: سقط من ه� .
��6 يف ظ�، ل: وال تستطيعون .

��7 سقطت من ع، ج .
��8 من أمثلة اختصار النسخة ف قول خمترها عن هاتن الفقرتن: » أحاديث يف اللعنة، 

ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كلها دالة عىل التجسيم، ال نطيل بذكرها«.
وم�ن أمثلة ذلك يف ط حذف فق�رة »حديث يف األذكار والدعوات« وهاتن الفقرتن 

» يف اللعنة « و » يف املعروف واملنكر« كلها .
��9 صحيح ابن خزيمة ��/���7 ���7�0، واملس�تدرك ��/�568-567 ���066، 
ومل أج�ده يف معاج�م الطرباين، وقال اهليثم�ي يف املجم�ع ��/�64-��65: » رواه 
الط�رباين يف الكب�ر، ع�ن اهليث�م بن محيد، ع�ن حفص بن غي�الن، وق�د وثقهام قوم، 
وضعفه�ام آخ�رون، ومها حمتج هب�ام «. وقال املنذري يف الرتغي�ب ��/��65: »رواه 
الط�رباين وابن خزيمة يف صحيحه، وق�ال: إن صح هذا اخلرب، فإن يف النفس من هذا 

اإلسناد شيئًا «، ثم قال: » إسناده حسن، ويف متنه غرابة «.
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عن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » حُترش األيام 

ع�ىل هيأهتا، وحترش اجلمعة زه�راء منريًة أهلها حيفون هب�ا كالعروس��� تيضء 

هلم، يمشون يف ضوئها « .

�8- وأخ�رج الب�زار، وأب�و يع�ىل ، والط�رباين يف األوس�ط ، واب�ن أيب 

الدني�ا ���، وغرهم ، من طريٍق جيدٍة ، ،عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال:  

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »  أتاين��� جربيل ويف يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء.

قلت: ما هذه يا جربيل ؟

قال: هذه اجلمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولقومك��4.

��� يف احلديث: » كالعروس هتدى إىل كريمها تيضء هلم «.
��� مس�ند الب�زار �68/�4-�69 ��75�7، وأيب يع�ىل ����8/7 ��4��8، واملعجم 

األوسط ���5/7 ��67�7، ومل أجده يف كتب ابن أيب الدنيا املطبوعة.

وق�ال اهليثمي يف املجم�ع ��4��/�0: » رواه البزار والطرباين يف األوس�ط بنحوه، 
وأبو يعىل باختصار، ورجال أيب يعىل رجال الصحيح، وأحد إسنادي الطرباين رجاله 
رج�ال الصحيح، غر عبد الرمحن بن ثابت ب�ن ثوبان، وقد وثقه غر واحد، وضعفه 

غرهم، وإسناد البزار فيه خالف «.

وق�ال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ��407/4: » رواه ابن أيب الدنيا، والطرباين يف 
األوس�ط بإس�نادين، أحدمها جيد ق�وي، وأبو يعىل خمترًا، وروات�ه رواة الصحيح، 

والبزار واللفظ له «.
��� يف ه�: أنا يف . 

��4 يف ع، ج: » م�ن بع�دك «. وه�ي زي�ادة موج�ودة يف رواية احلديث. انظر مس�ند البزار 
��68/�4. واألوسط.
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قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها ؟ 

قال: هذه الساعة «���. 

ه�ذا صي�ح يف أن ي�وم اجلمعة عند اهلل  جس�م خملوق يف��� ص�ورة مرآة 

بيضاء .

�9- وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد��� عن احلسن��4 قال: » ليس يومٌ يأيت 

من أيام الدنيا إال يتكلم ويقول: يا أهيا الناس إين يوم جديد، وأنا عىل ما يعمل 

يّف شهيد، وإين لو قد آبَْت��5 شميس مل أرجع إليكم إىل يوم القيامة «.

40- وأخرج أمحد يف الزهد��6 �عن احلسن قال:���7

وأب�و نعي�م يف احللي�ة��8 عن أيب عمران اجل�وين��9 قال: » ما م�ن ليلٍة تأيت 

��� يف ظ�، ظ�، س، ل: وفيه . وقوله: » يف صورة « سقط من ع، ج . 
��� واحلديث طويل ساقه السيوطي مقترًا عىل موضع الشاهد .

��� مل أجده يف املطبوع .
��4 يف ج: ريض اهلل عنه .

��5 ه�ذا م�ن ش، ويف ظ�، ظ�، ل، ه� : لو تدابت . ويف ع، ج: لو قد نابت . ويف س: لو 
قد ابت !

��6 مل أجده يف املطبوع .
��7 ما بن اهلاللن ليس يف ع، ج، س، ل. ولعل الناسخ سبق نظره إىل األثر السابق.

��8 حلي�ة األولي�اء ��/���0 يف ترمج�ة أيب عم�ران اجل�وين، وه�و يرويه عن�ه من طريق 
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيه ...
��9 يف س: اخلويل ! ويف ل، ه�: اجلويني !
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إال تن�ادي: اعمل�وا يفَّ ��� م�ا اس�تطعتم م�ن خ�ري،  فل�ن أرجع إليك�م إىل يوم 

القيامة « .

�4- وأخ�رج ابن أيب ش�يبة ، وأبو نعيم���، عن جماه�د قال: » ما من يوم 

يق�ىض م�ن الدنيا إال ق�ال ذلك الي�وم: احلمد هلل ال�ذي أخرجني��� م�ن الدنيا 

وأهله�ا ف�ال أعود إليها أبدًا، ثم يطوى عليه فيختم إىل يوم القيامة ، حتى يكون 

اهلل هو الذي يفض خامته��4 «.

�4- وأخ�رج أبو نعيم��5 عن جماهد قال: » ما من يوم إال يقول: ابن آدم، 

ق�د دخلت عليك اليوم ، ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل يّف . وال 

ليلة إال قالت كذلك « . 

هذه مراسيل هلا حكم الرفع، ألن مثلها ال ُيقال ِمْن ِقَبِل الرأي .

 �4- وأخ�رج أب�و نعي�م��6 عن معق�ل بن يس�ار��7 عن النب�ي  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

��� سقطت من ظ�، ظ�، ل، ه� .
��� املصن�ف ��4��/�9 ���6594، وحلي�ة األولياء ��/���9. ولفظ األول: ما من 

يوم يميض. إىل: أبدًا. ويف احللية: ينقيض
��� يف احللية: أراحني .

��4 يف س: يق�ض خامت�ه. وكتب الناس�خ » خامته « باألمحر عىل عادت�ه يف العناوين، ظنها 
عنوانًا ! وأسقط الواو بعدها !

��5 يف حلية األولياء ��/��96.
��6 يف حلية األولياء ��/��0-��04، وأعقبه بقوله: » غريب من حديث معاوية، تفرد 

به عنه زيد، وال أعلمه روي مرفوعًا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال هبذا اإلسناد «.
��7 يف ط: عن سيار !
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»  لي�س م�ن يوم يأيت عىل ابن آدم إال ينادي��� في�ه: يا  ابن آدم، أنا خلق جديد، 

��� عليك غدًا ش�هيد، فاعمل يفَّ خريًا أش�هد لك به غدًا، فإين  وأنا فيام تعمل يفَّ

لو قد مضيت مل ترين أبدًا . ويقول الليل مثل ذلك «.

44- وقال ابن أيب شيبة يف املصنف���: حدثنا حسن بن عل��4 عن موسى 

اجلهن�ي ع�ن بعض أصحابه قال: » ما أتت عىل عب�ٍد ليلٌة قط��5 إال قالت:  ابَن 

آدم أحِدْث يّف خريًا، فإين لن أعود عليك��6 أبدًا  « .

حديث يف الدنيا:

45- أخ�رج البزار��7 عن أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه قال: » بينا 

أنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذ رأيته يدفع  عن نفس�ه ش�يئًا، وال أرى شيئًا ، فقلت: يا 

رسول اهلل، ما الذي تدفع ؟

��� يف ظ�: ينادى .
��� من ع، ج، وليست يف احللية .

��� ��4�7/�9 ���65�5. وسقط تعين الكتاب من ش .
��4 يف ج: ريض اهلل عنهم ! 

��5 يف ع، ج: قط ليلة .
��6 يف ش: إليك .

��7 يف مس�نده ��/��06 ��44، وك�رر يف �ص ��96، وللحدي�ث قصة تركها املؤلف، 
ويف س�نده عب�د الرمحن بن زي�د قال عنه البزار: » رجل من أه�ل البرة كان متعبدًا، 
وأحس�به كان يذهب إىل القدر مع ش�دة عبادته «، وذكره الذهبي يف ميزان االعتدال 

��/��67 وعده من مناكره .
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ل�ْت يل، فقل�ت: إليِك عنِّ�ي ، فقالت يل: أما إنك لس�ت  ق�ال: الدني�ا تطوَّ

بمدركي��� «.

46- وأخرج�ه احلاكم وصحح�ه��� ولفظه فقال: »  هذه الدنيا ُمثَِّلْت يل، 

فقل�ُت هلا: إلي�ك عني، ثم رجعت فقال�ت: إن أفلتَّ مني فل�ن يفلت مني من 

بعدك « .

نيا عنَقها وصدَرها  47- وأخرجه أمحد يف الزهد��� ولفظه: » َرفعْت يل الدُّ

 فقل�ُت هل�ا: إلي�ك عن�ي، فقال�ت: إن انفل�ت أنَت من�ي فل�ن ينفلَت من�ي َمْن 
بعدك « .

48- وق�ال اإلمام أمحد يف الزهد��4: حدثنا��5 حس�ن��6 حدثنا حممد بن 

مط�رف عن هالل بن أس�امة��7 الف�زاري��8 عن عطاء بن يس�ار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

��� يف ش: تدركني. ويف ع، ج: بمعديل .
��� يف املستدرك ��440-4�9/5 ��79�6.

��� مل أجده يف املطبوع.
��4 �ص �576 �����7 وق�ال حمققه: » إس�ناده ضعيف، وه�و حديث منكر. عطاء بن 
يسار من التابعن، فاحلديث مرسل، وذكره ابن أيب حاتم يف �علل احلديث� ���9�0 
عن عبد اهلل بن عمرو، وقال: هذا خطأ، إنام هو عن ابن يسار، عن أيب سعيد عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص كالم األول بنحو هذا، وهو حديث منكر «.
��5 يف ع، ج: » بن « هنا ويف املوضع الثاين .

��6 يف ش: حممد حسن !
��7 يف الزهد: يساف .

��8 وضع ناسخ س حتت الفاء: ف . وهذا تنبيه جيد .
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قال: » أتتني الدنيا خرضًة حلوًة، وَرفعْت يل رأسها وت�زينْت يل، فقلُت: إين ال 

أريدك ، فقالت: إن  انَفَلتَّ منّي مل ينفلِْت مني غرُيك « .

49- وق�ال ابن�ه يف زوائ�ده���: حدثنا ه�ارون حدثنا س�يارحدثنا جعفر 

حدثنا��� مالك بن دينار قال: قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: » الدنيا موقوفة بني 

�ِن البايل تنادي رهبا منذ يوم خلقها إىل يوم يفنيها: لم���  الس�امء واألرض  كالشِّ

تبغضني ؟ فيقول اهلل هلا: اسكتي يا ال يشء ، اسكتي يا ال يشء��4 «.

50- وأخ�رج احلاك�م��5 عن ط�ارق قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »  إذا قال 

العبد: قبح اهلل الدنيا ، قالت الدنيا: قبح اهلل أعصانا لربه « .

 �5- وأخ�رج اب�ن أيب الدني�ا ��6 ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنه�ام قال: 

��� مل أج�ده يف املطبوع، وقد رواه ابن أيب الدنيا يف الزهد برقم ����9، وأورده الغزايل يف 
اإلحياء ��/���0.

��� يف ع، ج: »بن« موضع »حدثنا« يف املواضع األربعة !
��� يف ج: يا رب مل . وسقطت » مل « من ع .

��4 يف ج »اس�كني« فقط، ويف ع: اس�كني بال يشء، اسكني بال يشء ! ويف س: اسكني يا 
ال يشء. مرتن. ويف ل، ه�: اسكتي يا ال يشء يا ال يشء . 

��5 يف املس�تدرك ��444/5 ��7940 ومل يس�ق املؤلف أوله. واحلديث قال عنه الذهبي: 
منكر. وقال العقيل: هذا من قول عل. من حاشية املستدرك.

��6 يف كتاب�ه الزه�د برق�م ��68 من رواي�ة  الفضيل بن عياض عن ابن عب�اس. والرواية 
ذكرها القرطبي يف التذكرة ��/�76 فلعل الس�يوطي أخذها منه. وذكرها يف اجلامع  
الكبر وعزاها إىل س�عيد اب�ن األعرايب يف الزهد. انظر: كنز الع�امل ��/�7�4 برقم 

.�8579�
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» ُيؤت�ى بالدني�ا يوم القيامة يف صورة عجوز ش�مطاء زرق�اء، ظاهرة��� أنياهبا، 

مشوهة خلقتها ���، فترشف عىل اخلالئق فيقال هلم: أتعرفون��� هذه ؟ 

فيقولون: نعوذ باهلل من معرفة هذه ��4؟

فيق�ال: ه�ذه الدني�ا التي تش�اجرتم��5 عليه�ا ، وتقاطعتم ، وحتاس�دتم ، 

وتباغضتم ، واغت�ررتم .

ث�م ُتقذف يف جهنم فتن�ادي: أي رب أين أتباعي وأش�ياعي ؟ فيقول اهلل: 

أحلقوا هبا أتباعها وأشياعها « .

�5- وأخرج أبو نعيم يف احللية��6 عن العالء بن زياد قال: » رأيت الناس 

يف الن�وم يتبعون ش�يئًا فتبعته، ف�إذا عجوز كبرية هتامء��7 ع�وراء عليها من كل 

حلية وزينة، فقلت: ما ��8 أنت ؟ 

قالت: أنا الدنيا .

��� سقطت من ش. ويف ع، ج: أنياهبا بارزة، ويف ف: أنياهبا ظاهرة. ويف الزهد: بادية.
��� يف ظ�، ظ�، ش، س، ل، ه�: خلقها، ويف ف: مشوهة اخللقة.

��� يف ش، ع، ج: هل تعرفون .
��4 يف ع، ج: نعوذ باهلل منها .

��5 يف ع، ج: تفاخرتم .
.��44-�4�/�� �6�

��7 يف ظ�: مهش�اء. ويف س�ائر النس�خ: هش�امء. والتصحي�ح من حلية األولي�اء. واهلتم: 
انكسار الثنايا من أصوهلا خاصة. لسان العرب ���9/�5.

��8 يف ع، ج، س: َمْن. ويف احللية: ما .
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قلت: أسأل اهلل أن يبغضك إيّل .

قالت: نعم إن أبغضت الدراهم « .

حديث يف الفتن:

�5- أخرج البخاري��� عن أس�امة ب�ن زيد قال: » أرشف النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل 

ُأُط�ٍم م�ن آطام املدينة ثم قال: هل ترون م�ا  أرى ؟ ]إين ألرى[ ��� مواقع الفتن 

خالل بيوتكم كمواقع القطر « .

أثر يف الشهوات: 

54- أخ�رج عب�د اهلل بن أمح�د يف زوائد الزهد ��� عن ثاب�ت البناين قال: 

بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهام السالم، فرأى عليه معاليق ��4 من 

كل يشء، فقال حييى: يا إبليس ما هذه املعاليق التي أرى عليك ؟

��� يف الصحيح ��/664، ��87 ���779، �����5.
��� زدهتا من الصحيح .

��� الزهد، ضمن حكمة عيس�ى عليه السالم �ص ���5 من روايته عن أبيه. وهو يرويه 
ع�ن غر أبيه أيضًا. انظر: حلية األولياء ��/���8، واألثر يرويه البيهقي يف ش�عب 
اإلي�امن ��475/7 ��5�08، وابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق ���04-�0�/64، 

وعده املكي يف قوت القلوب ��/���8 خربًا إرسائيليًا .
��4 يف ل، ه�: مغاليق. يف املوضعن .
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قال: هذه الشهوات التي أصيب هبا ابن��� آدم «���.

الدليل عىل أن املوت جسم يف صورة كبش:

 55- أخ�رج اب�ن أيب حات�م يف تفس�ره��� ع�ن قت�ادة يف قول�ه تع�اىل: 

﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ﴾��4، ق�ال: » احلي�اة ف�رس��5 جربيل، واملوت كبش 

أملح «.

وقال مقاتل والكلبي��6: » خلق ��7 املوت يف صورة كبش ال يمر عىل أحد 

إال مات، وخلق احلياة يف صورة فرس ال يمر عىل يشء إال حيي «.

��� يف الزهد وش، ج: بني. وسقطت من ل، ه� .
��� وله تتمة: » فقال له حييى عليه السالم: هل يل فيها يشء؟ قال: فهل تصيب مني شيئًا؟ 
ق�ال: ربام ش�بعت فثقلن�اك عن الصالة والذكر. ق�ال: هل غر ذا؟ ق�ال: ال. قال: ال 
جرم واهلل ال أش�بع أبدًا «. وزاد يف حلية األولياء: » قال إبليس: وهلل عّل أن ال أنصح 

مسلاًم أبدًا «.
��� ����6�/�0 ���89�9، وهذا من القس�م املفقود من التفسر، وقد نقل واستدرك 

من الدر املنثور .
��4 من سورة امللك، اآلية � .

��5 يف س: فهر .
��6 صح املؤل�ف يف رس�الته: رف�ع الصوت بذبح املوت �ضمن احل�اوي �/���8 أهنام 

قاال هذا يف تفسرهيام، يف تفسر اآلية املذكورة، ومل أجده يف تفسر مقاتل املطبوع .
��7 يف ع، ج: خلق اهلل. وكذلك يف الفعل الثاين. ويف ل: خلق املوت واحلياة !!
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56- وأخرج أبو الشيخ بن��� حيان��� يف كتاب العظمة ��� عن وهب بن 

منبه قال: » خلق اهلل املوت: كبشًا أملح مسترتًا بسواد وبياض ، له أربعة أجنحة، 

جناح حتت العرش ، وجناح يف الثرى ، وجناح يف املرشق ، وجناح يف املغرب، 

قال له: كن فكان ، ثم قال له: ابرز، فربز املوت لعزرائيل « .

فائ��دة:

قال الش�يخ عبد الغفار القويص��4 يف كتاب الوحيد ��5: املعاين تتش�كل ، 

وال يمتنع ذلك عىل اهلل تعاىل، فقد ورد يف احلديث الصحيح أن املوت يؤتى به 

يف صورة كبش ويذبح بن اجلنة والنار ��6. واملوت معنى من املعاين . 

��� يف ه�: عن !
��� يف ظ�، ظ�، ج، س، ف: حبان. وهو خطأ. ويف ل: أبو الشيخ عن ابن جبان !!

��� ��/�900 والنقل باختصار وترف .
 ��4 ترج�م ل�ه كث�رون منه�م اب�ن حج�ر يف ال�درر الكامن�ة ��/495-�496 وق�ال: 
» عبد الغفار بن أمحد بن عبد املجيد القويص، أصله من األقر ... سمع احلديث من 
الدمياط�ي واملحب الطربي، والزم عبد العزيز املنويف وأبا العباس امللثم وغرمها من 
أهل الطريق، وصنف كتابًا يف ذلك ضاهى به رسالة القشري، يف رسد من اجتمع به 
منهم، س�امه: » الوحيد يف س�لوك أهل التوحيد « وهو يف جملدين ... مات ]بالقاهرة[ 

في ذي القعدة سنة 708 «. وانظر: الطالع السعيد �ص ���-���7.
��5 يف ظ�، ظ�، س، ل، ف، ه��: التوحي�د، ويف ش: الوعي�د . والصواب: » الوحيد يف 

سلوك أهل التوحيد « كام قال ابن حجر، ورأيته خمطوطًا. 
��6 رواه البخ�اري ���760/4 برق�م ���445، ومس�لم ����88/4 برقم ���849، 

وانظر امللحق. 
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وق�د ورد أن العب�د إذا ق�ال: ال إل�ه إال اهلل خ�رج م�ن في�ه طائ�ر أبي�ض 

يرف�رف��� حتت الع�رش، فيقال له: اس�كن، فيقول: وعزتك ال أس�كن حتى 

تغفر لقائلها ���.

وأخربين فقر��� كان به سعلة فسأل اهلل أن يريه تلك السعلة، قال: فكنت 

أراه�ا مث�ل اجلرادة ، ت�أيت إيّل وتغوص يف كتفي وأنا أنظ�ر إليها حتى تنتهي إىل 

الرئة ، فأس�عل عند ذلك، فإذا خرجت أنظر إليها حتى خترج وتطر، فيس�كن 

عني السعال .

قال: وأخربين الشيخ عبد اهلل املنويف��4 عن فقر قال: لّما كان الغالء كنت 

ال أش�بع، فسألت اهلل، فرأيت يف معديت شيئًا كالرسطان، كلام ن�زلْت لقمٌة فتح 

فاه والتقمها وأنا أنظر إليه.

��� يف ظ�، ظ�، س، ل، ه�: فرف .
��� ذك�ره الن�ووي البنتني يف » تنقيح القول احلثيث ب�رشح لباب احلديث « �ص ��6 بال 

إسناد، ومل أجده يف كتب السنة. وانظر: الآللئ املصنوعة ��/��90-�89.
��� املراد به السالك إىل اهلل .

 ��4 يف ل، ه�: املنفي! واملنويف ترجم له ابن حجر يف الدرر الكامنة ��/4�9-���4 فقال: 
» عبد اهلل املغريب األصل، ثم املري، املشهور باملنويف، ولد ببعض قرى مر، وتلمذ 
للش�يخ سليامن التنوخي الش�اذيل، وخدمه وهو ابن تسع، فعلمه القرآن وانتفع به ... 
واش�تهر بالديانة والصالح والعبادة والزه�ادة ... مات يف الطاعون العام يف رمضان 
س�نة 749 ... وقد مجع الش�يخ خليل املالكي له ترمجة مفيدة، وذكر فيها من كراماته 

شيئًا، ومن أوصافه اجلميلة، وأخالقه املرضية ما يشهد بعظم مقامه «.
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ق�ال: وأخربين فقر أنه كان يرى النوم عندما يأتيه كأنه س�حاب أو دخان 

عندما يقبل��� عليه يغشاه ��� ينام .

قال: وأعرف فقرًا شهد الرمحة تت�ن�زل عىل قوم يذكرون اهلل تعاىل ، وهي 

كبياض القطن منترشة، ويف اللطافة ألطف منه.

خامت��ة:

ونظر ما نحن فيه وصف اجلامدات بالعقل���، وال إش�كال فيه كام حققه 

القرطبي رمحه اهلل تعاىل يف التذكرة ��4، وبنى عليه األحاديث الواردة يف جريان 

��5 احلجُر فيام َنَكَب  القصاص بينها يف اآلخرة، وس�ؤاهلا كحديث: » ولُيْس�َألنَّ

إصبع الرجل «��6.

��� يف ش: يصل .
��� يف ف: فيغشاه .

��� يف ع، ج: اجلامد بالغفلة !
��4 انظ�ر: ��/���-���5، باب القصاص يوم القيامة ممن اس�تطال يف حقوق الناس، 

ويف حبسه هلم حتى ينصفوا منه .
��5 يف ف: وليساكن !

��6 ق�ال القرطب�ي يف التذكرة ��/���4: » ذكر ابن وه�ب، أخربين ابن هليعة وعمرو بن 
احلارث عن بكر بن سوادة أن أبا سامل اجليشاين حّدثه أن ثابت بن طريف استأذن عىل 
أيب ذر فس�معه رافع�ًا صوته يقول: أما واهلل لوال يوم اخلصومة لس�ؤتك . قال ثابت: 
فدخلت فقلت: ما ش�أنك يا أبا ذر ؟ قال : هذه. قلت: وما عليك إن رأيتك ترضهبا 
قال: والذي نفيس بيده - أو نفس حممد بيده - لتس�ألن الش�اة فيام نطحت صاحبتها، 

وليسألن اجلامد فيام نكت ]كذا ولعل الصواب: نكب[ إصبع الرجل «.
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وشاهد ذلك ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ   ﴾���، 

وه�و بلس�ان القال ال احلال، ولكن�ه خفي عن من حجبه اهلل عن س�امعه، وقد 

كش�ف احلجاب للصحابة حتى س�معوا تس�بيح احلىص من كفه ملسو هيلع هللا ىلص وكف أيب 

بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم���. 

وق�ال اب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه: »  كن�ا نس�مع تس�بيح  الطع�ام وه�و 

يؤكل«���.

و أمنت أسكفة الباب،  وحوائط البيت ، عىل دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ��4.

��� من سورة اإلرساء، اآلية 44.
��� انظر يف هذا فتح الباري ��59�/6، وجممع الزوائد ���79/5 و���99/8. 

��� رواه البخاري ����0/9 ���579. 
��4 يريد حديث أيب أس�يد الس�اعدي قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للعباس ب�ن عبد املطلب: 
» ي�ا أب�ا الفض�ل، ال َتِرْم منزل�ك أنت وبنوك غ�دًا حتى آتيك�م، فانتظ�روه حتى جاء 
بعدما أضحى، فدخل عليهم فقال: الس�الم عليكم، قال: وعليك الس�الم ورمحة اهلل 
وبركات�ه. قال: كيف أصبحتم ؟ قال: بخر، أمحد اهلل، فق�ال: تقاربوا تقاربوا تقاربوا 
يزح�ف بعضك�م إىل بعض، حتى إذا أمكنوه اش�تمل عليهم بمالءته، ثم قال: يا رب 
ه�ذا عمي وصن�و أيب وهؤالء أهل بيتي فاس�رهم م�ن النار كس�ري إياهم بمالءيت 

هذه.

قال : فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمن آمن آمن«.

رواه الط�رباين يف املعجم الكب�ر ���6�/�9 برقم ��584، وقال اهليثمي يف املجمع 
���70/9: »روى ابن ماجه بعضه يف األدب، ورواه الطرباين وإسناده حسن«.

واألسكفة: هي اخلشبة التي يوطأ عليها أو العتبة .
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وحّن اجلذع لفراقه حتى سمعوا له صوتًا كصوت  الِعشار���. 

وقال تعاىل يف األرض: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ    ﴾���.

وقال فيها ويف السامء:﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ﴾���.

ووردت األحادي�ث بش�هادة احلجر واملدر والش�جر والرط�ب واليابس 

للمؤذِّن��4 إىل غر ذلك .

وورد أيضًا كالم اجلنة والنار��5.

��� روى البخ�اري ��/����4 �����9 ع�ن جاب�ر ب�ن عب�د اهلل ريض اهلل عنه�ام قال: 
» كان املسجد مسقوفًا عىل جذوع من نخل، فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب يقوم إىل جذع 
منها، فلام صنع له املنرب وكان عليه فسمعنا لذلك اجلذع صوتًا كصوت الِعشار، حتى 
جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فوضع يده عليها فس�كنت «. والتأنيث يف آخر احلديث باعتبار اجلذع 

خشبة أو سارية.
��� من سورة الزلزلة، اآلية 4 .

��� من سورة الدخان، اآلية �9 .
��4 م�ن ذل�ك م�ا رواه البخ�اري ��/���� ��584 ع�ن عب�د الرمح�ن ب�ن عب�د اهلل بن 
عبد الرمحن ب�ن أيب صعصع�ة األنص�اري ث�م املازين عن أبي�ه أنه أخربه أن أبا س�عيد 
نت  اخل�دري قال له: إين أراك حتب الغن�م والبادية، فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذَّ
بالصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جنٌّ وال إنٌس وال يشء 

إال شهد له يوم القيامة . قال أبو سعيد: سمعته من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
��5 لعله يقصد ما رواه البخاري ���8�6/4 ��4569، ومسلم ����87/4 ���846 
ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » حتاجت اجلنة والنار فقالت النار: 
ُأوث�رُت باملتكربي�ن واملتجربي�ن. وقال�ت اجلنة: م�ا يل ال يدخلني إال ضعف�اء الناس 
وس�قطهم؟ قال اهلل تبارك وتعاىل للجنة: أنت رمحتي أرحم بك َمْن أش�اء من عبادي. 
 وق�ال للنار: إن�ام أنِت عذايب أعذُب بك َمْن أش�اء من عبادي، ول�كل واحدة منهام = 

 



315

وقال البغوي��� يف حديث: » أحد جبل حيبنا ونحبه «���: » األوىل إجراؤه 

ع�ىل ظاه�ره، وال ينك�ر وصف اجل�امدات بمحبة األنبي�اء واألولي�اء وأهل��� 

الطاعة ، �كام حن اجلذع���4 لفراق�ه، وسلم عليه احلجر والشجر«��5.

وقال احلافظ املنذري��6: » وهذا الذي قاله البغوي ]حسن[ جيد «��7.

�ا الن�ار فال متتلئ حتى يض�ع اهلل تب�ارك وتعاىل رجله فتق�ول: قط قط،  = ملؤه�ا، فأمَّ
فهنالك متتلئ، وُيزوى بعضها إىل بعض، وال يظلم اهلل عز وجل من خلقه أحدًا، وأّما 

اجلنة فإن اهلل عز وجّل ينشئ هلا خلق�ًا «.
��� يف رشح السنة ����5-��4/7.

 �99�/�� ومس�لم  أخ�رى،  مواض�ع  ويف   ،��4���  �5�9/�� البخ�اري  رواه   ���
.���65�

��� سقط من ه� .
��4 سقط من ع، ج. وكذلك من س، ل، ف، ه� مع قوله: لفراقه .

��5 الرتغيب والرتهيب ��/��05 ���845 يف الرتغيب يف سكنى املدينة إىل املامت .
��6 هذا يف ش، ع، ج. وجاء يف النسخ الست األخرى: املهدوي ! وهو خطأ، ومل يذكر يف 

ط فهو ضمن املحذوف.
��7 ونص�ه - أعن�ي البغ�وي -: » قال اخلط�ايب: أراد به أهل املدينة وس�كاهنا، كام قال اهلل 
تع�اىل: ﴿ڱ  ڱ  ﴾ ]يوس�ف:�8[ أي: أهل القرية، ق�ال اإلمام ]هو البغوي 
املؤل�ف[: واألوىل إج�راؤه ع�ىل ظاه�ره، وال ينكر وص�ف اجلامدات بح�ب األنبياء 
واألولياء وأهل الطاعة، كام حنت األس�طوانة عىل مفارقته حتى س�مع القوم حنينها 
إىل أن أس�كتها الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، وكام أخرب أن حجرًا كان يس�لم عليه قبل الوحي - فال 
ينك�ر أن يكون جبل أحد ومجيع أجزاء املدينة حتبه، وحتن إىل لقائه حالة مفارقته إياها 
حت�ى أرسع إليه�ا حن وق�ع بره عليها، ك�ام أقبل عىل األس�طوانة واحتضنها حن 

سمع حنينها عىل مفارقته «. وانظر: ���8�-�80/�4.
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وقد ورد حديث: » حتفظوا من األرض فإهنا تشهد بام عمل عليها «���.

فثب�ت بذلك أن كل خمل�وق هلل تعاىل عاقل، ناطق، ش�اهد له بالوحدانية، 

يسبح ويشهد وحيب أهل طاعته ، ويبغض أهل معصيته.

وفقنا اهلل بتوفيقه ، وأذاقنا حالوة  حتقيقه  بمنه وكرمه، آمن.

* * *

��� ه�و م�ن حديث فيه: ».. وحتفظوا م�ن األرض، إهنا أمكم، وإنه لي�س من أحد عامل 
عليه�ا خ�رًا أو رشًا إال وهي خمربة به «. رواه الط�رباين يف ]الكبر 6�/5[، والبغوي 
ع�ن ربيعة اجلريش. انظر: كن�ز الع�امل 869/�5 ��4�458 و�6/� ���4�67، 
وق�ال اهليثم�ي يف املجم�ع ��/���4: » فيه ابن هليعة وهو ضعي�ف «. وانظر: فيض 

القدير ��/���4.
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ملحق 

رفع الصوت بذبح املوت

لإلمام السيوطي

احلمد هلل، وسالم عىل عباده الذين اصطفى .

مس�ألة:

يف احلدي�ث: » إذا دخ�ل أهل اجلنة اجلنة وأهل الن�ار النار يؤتى باملوت يف 

ص�ورة كبش أمل�ح فيوقف بني اجلنة والنار، ويق�ال للفريقني: أتعرفون هذا ؟ 

فيقولون: نعم، هو املوت. فيذبح ... « إىل آخره.

�- وال خيفى أن املوت َعَرٌض، وهو ال يقبل االنتقال ، وال بد له من حمل 

لعدم قيامه بنفسه ، وال يتألف وال يتجسد وال يتصور بصورة اجلسم.

�- وكيف يعرفه الفريقان ومل يشاهداه هبذه الصفة قبل ذلك ؟

�- وما النكتة يف فرح أهل اجلنة بذبحه مع علمهم بأنه ال موت يف اجلنة، 

وال خروج بعد دخوهلا، ملا تقدم هلم من إخبار أنبيائهم وتالوة كتبهم ؟ 
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اجل��واب:

اشتمل هذا الكالم عىل ثالثة أسئلة:

�ا األول فإّن�ه إش�كال قديم، ل�ه يف الوجود أكثر من أربع مئة س�نة ،  - فأمَّ

ق�ال القايض أبو بكر بن العريب: استش�كل هذا احلدي�ث لكونه خيالف صيح 

العقل، ألن املوت َعَرض، والعرض ال ينقلب جس�اًم فكيف يذبح ؟ فأنكرت 

طائفة صحة احلديث وَدَفَعْته ، وتأّولته طائفة، فقالوا: هذا متثيل، وال ذبح هناك 

حقيقة.

وق�ال املازري: امل�وت عندنا عرض م�ن األعراض، وعن�د املعتزلة عدم 

حمض، وعىل املذهبن ال يصح أن يكون كبش�ًا وال جس�اًم ، واملراد هبذا التمثيُل 

والتش�بيُه . قال: وقد خيلق اهلل تعاىل هذا اجلس�م ثم يذبح ثم جيعل مثاالً ؛ ألن 

املوت ال يطرأ عىل أهل اجلنة . ونقله النووي يف »رشح مسلم« واقتر عليه .

وق�ال القرطبي يف »التذك�رة«: املوت معنًى، واملع�اين ال تنقلب جوهرًا ، 

وإنام خيلق اهلل أش�خاصًا من ثواب األعامل ، وكذا املوت خيلق اهلل تعاىل كبش�ًا 

يس�ميه املوت، ويلقي يف قلوب الفريقن أن هذا املوت، يكون ذبحه دلياًل عىل 

اخللود يف الدارين .

وقال غره: ال مانع أن ينش�ئ اهلل تعاىل من األعراض أجسادًا جيعلها مادة 
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هلا، كام ثبت يف صحيح مسلم يف حديث: » إن البقرة ، وآل عمران جييئان كأهنام 

غاممتان « ونحو ذلك من األحاديث.

وق�د تلخص مما س�قناه م�ن كالم العلامء أربع�ة أجوبة، وبق�ي خامس مل 

أحب ذكره.

- وأما السؤال الثاين - وهو كيف يعرفه الفريقان ومل يشاهداه  -؟ فجواب�ه: 

يؤخذ من قول القرطبي: ويلقي يف قلوب الفريقن إىل آخره ، وحاصله أن اهلل 

تعاىل يلقي يف قلوهبم معرفة ذلك.

 وج�واب ثان: وهو أن الكلب�ي ومقاتاًل ذكرا يف تفس�رمها يف قوله تعاىل: 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ﴾��� أن اهلل تع�اىل خل�ق امل�وت يف ص�ورة كب�ش   ﴿ 

ال يم�ر ع�ىل أح�د إال مات ، وخلق احلي�اة يف صورة فرس ال مت�ر عىل يشء إال 

حيي.

وه�ذا ي�دلُّ ع�ىل أن امليت يش�اهد حلول امل�وت به يف ص�ورة كبش، فال 

إشكال حينئذ.

- وأّم�ا الس�ؤال الثالث فهو قديم أيضًا وجواب��ه: أنه ورد يف بعض طرق 

احلدي�ث عند ابن حب�ان أهنم يطلعون خائفن أن خيرجوا من مكاهنم الذي هم 

َ بأنه توهم ال يس�تقر ، وال ينايف ذلك تق�دُم علمهم بأنه ال موت يف  في�ه ، وُفرسِّ

��� من سورة امللك، اآلية � .
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اآلخرة، ألن التومهات تطرأ عىل املعلومات ثم ال تس�تقر، فكان فرحهم بإزالة 

التوهم.

وج�واب ث�اٍن: وهو أن ع�ن اليقن أقوى م�ن علم اليقن ، فمش�اهدهتم 

 ذبح املوت أقوى وأش�د يف انتفائه من تقدم علمهم، إذ العيان أقوى من اخلرب. 

واهلل أعلم .

* * *
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املصادر
- إحياء علوم الدين للغزايل �ت: 505 ه��، دار املعرفة، بروت.
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����4ه�-��00م�.
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- اإلم�ام احلافظ جالل الدين الس�يوطي وجهوده يف احلدي�ث وعلومه لبديع 
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- اإلم�ام الس�يوطي وجهوده يف علوم الق�رآن ملحمد يوس�ف الرشبجي، دار 
املكتبي، دمشق، ط� ����4ه�-��00م�.

- اإلي�امن باملالئك�ة عليه�م الس�الم لعب�د اهلل رساج الدي�ن �ت: ���4ه��، 
مطبعة األصيل، حلب، ط 4 ��4�0ه�-�990م�.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العر جالل الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 
الش�اذيل �كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، ط� ��4�9ه�-�995م�.

- تاري�خ أصبهان أليب نعيم األصبهاين �ت: 4�0 ه��، حتقيق: س�يد كرسوي 
حسن، دار الكتب العلمية، بروت، ط� ��4�0ه�-�990م�.

- تاري�خ مدين�ة دمش�ق البن عس�اكر �ت: �57 ه��، حتقيق: عم�ر بن غرامة 
العمروي، دار الفكر، بروت ��4�5 ه�-�995م�.
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- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: اليزابث ماري سارتن، مطبعة جامعة 

كامربدج ���97م�.

- التذك�رة يف أح�وال املوتى وأم�ور اآلخرة للقرطب�ي �ت: �68ه��، حتقيق: 

أمحد حجازي السقا، دار اجليل، بروت ����4ه�-��99م�.

- ترمج�ة العالم�ة الس�يوطي لل�داوودي �ت: 945 ه���، نس�خة خمطوط�ة 

مصورة.

- الرتغيب والرتهيب لقوام السنة األصبهاين �ت: 5�5ه��، اعتنى به: أيمن بن 

صالح بن شعبان، دار احلديث، القاهرة، ط� ��4�4ه�-��99م�.

- الرتغي�ب والرتهي�ب للمن�ذري �ت: 656 ه��، حتقيق: أيم�ن صالح، دار 

احلديث، القاهرة، ط� ��4�5-�994م�.

- تفس�ر الق�رآن العظيم البن أيب حات�م �ت: ��7ه��، حتقيق: أس�عد حممد 

الطيب، مكتبة نزار البار، مكة، ط� ��4�7ه�-�997م�.

- تفس�ر مقاتل بن سليامن �ت: �50ه��، حتقيق: عبد اهلل حممود شحاتة، دار 

إحياء الرتاث العريب، بروت، ط� ����4ه�-��00م�.

- تنقي�ح الق�ول احلثيث برشح لباب احلديث ملحمد بن عم�ر النووي البنتني، 

مطبعة املشهد احلسيني، القاهرة، ط� ���80ه�-�960م�.

- اجلام�ع الكب�ر للرتم�ذي �ت: �79 ه��، حتقيق بش�ار ع�واد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي، بروت، ط� ��996م�.
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- اجلام�ع لش�عب اإلي�امن للبيهق�ي �ت: �458، ُكتب عىل املجلدات الس�تة 
األوىل: حتقيق: عبد العل عبد احلميد حامد، ثم كتب عىل الباقي وهو تس�ع 
جمل�دات: أرشف عىل حتقيق�ه وختريج أحاديثه: خمتار أمح�د الندوي، إصدار 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية ��4�9ه�-�008م�.

- حاش�ية الس�يوطي عىل تفس�ر البيضاوي املس�امة »نواهد األبكار وش�واهد 
األفكار«، نسخة مصورة عن نسخة املدرسة احلسنية يف املوصل بالعراق.

- حسن املحارضة يف تاريخ مر والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ��4�8ه�-�998م�.

- حلية األولياء أليب نعيم �ت: 4�0 ه��، تصوير دار الفكر، بروت.

- الدر املنثور يف التفس�ر املأثور للس�يوطي، حتقيق: عب�د اهلل الرتكي بالتعاون 

مع مركز هجر للبحوث والدراس�ات  العربية واإلس�المية يف القاهرة، ط� 

��4�4ه� - ��00م�.

- ال�درر الكامن�ة البن حجر �ت: �85ه��، حتقيق: حممد س�يد جاد احلق، أم 

القرى للطباعة والنرش، القاهرة.

- رفع الصوت بذبح املوت للس�يوطي، ضمن احلاوي للفتاوي، حتقيق: حممد 

حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرية، بروت ����4ه�-�990م�.

- الزهد البن أيب الدنيا �ت: ��8ه��، �نسخة الكرتونية ضمن املكتبة الشاملة�.

- الزه�د ألمح�د ب�ن حنب�ل �ت: ��4ه��، حتقي�ق: عصام احلرس�تاين وحممد 

إبراهيم الزغل، دار اجليل، بروت، ط� ��4�4ه�-�994م�.
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- الزه�د لعبد اهلل بن املبارك �ت: ��8ه��، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، 

تصوير دار الكتب العلمية، بروت، عن الطبعة اهلندية . 

- س�نن أيب داود �ت: �75 ه���، حتقي�ق: حمم�د عوام�ة، دار القبل�ة للثقاف�ة 

اإلسالمية، جدة، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- الس�نن الك�ربى للبيهقي �ت: 458ه���، تصوير دار املعرف�ة، بروت، عن 

الطبعة اهلندية.

- الس�نن الكربى للنس�ائي �ت: ��0 ه��، حتقيق: حس�ن عبد املنعم ش�لبي، 

مؤسسة الرسالة، بروت، ط� ����4ه�-��00م�.

- الس�نن البن ماجه �ت: �75 ه��، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

الرتاث العريب ���95ه�-�975م�.

- رشح الس�نة للبغ�وي �ت: 5�6 ه��، حتقيق: ش�عيب األرن�اؤوط، املكتب 

اإلسالمي، بروت، ط� ���40ه�-��98م�.

- شعب اإليامن: انظر اجلامع .

- صحيح ابن حبان �ت: �54 ه�� برتتيب ابن بلبان �ت: 7�9 ه��، حتقيق: 

شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بروت، ط� ��4�4 ه�-��99م�.

- صحي�ح اب�ن خزيم�ة �ت: ���ه���، حتقيق: حمم�د مصطف�ى األعظمي، 

املكتب اإلسالمي، بروت، ط� ����4-��99م�.

- صحيح البخاري �ت: �56 ه��، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثر، دمشق، 

ط5 ��4�4 ه� - ��99م�.
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- صحيح مس�لم ب�ن احلجاج �ت: ��6 ه���، طبعة حممد ف�ؤاد عبد الباقي، 

مصورة دار الكتب العلمية، بروت ����4 ه�-��99م�.

- الض�وء الالم�ع ألهل القرن التاس�ع للس�خاوي �ت�90ه���، تصوير دار 

الكتاب اإلسالمي، القاهرة، عن طبعة القديس.

- الطالع السعيد اجلامع أسامء نجباء الصعيد لألدفوي �ت: 748ه��، حتقيق: 

سعد حممد حسن، الدار املرية ��966م�.

- العظم�ة أليب الش�يخ ب�ن حيان �ت: �69ه���، حتقيق: رض�اء اهلل بن حممد 

إدريس املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط� ��408ه��.

- غاي�ة النهاي�ة الب�ن اجل�زري �ت: ��8 ه��، تصوي�ر دار الكت�ب العلمية، 

بروت.

- غريب احلديث البن قتيبة �ت: �76ه��، دار الكتب العلمية، بروت، ط� 

��408 ه� - �988م�.

- فتح الباري البن حجر �ت: �85ه��، السلفية .

- فتح املواهبي يف ترمجة اإلمام الش�اطبي للقس�طالين �ت: ��9ه��، حتقيق: 

إبراهيم بن حممد اجلرمي، دار الفتح، عامن، ط� ����4ه�-�000م�.

- في�ض القدير برشح اجلامع الصغر للمن�اوي �ت: ���0ه��، تصوير دار 

الفكر، بروت.

- القاموس املحيط للفروزآبادي �ت:8�7ه��، مؤسس�ة الرس�الة، بروت، 

ط 5 ��4�6ه�-�996م�.
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- قوت القلوب أليب طالب املكي �ت: �86 ه��، حتقيق: عاصم الكيايل، دار 

الكتب العلمية، بروت، ط� ��4�6ه�-�005م�.

- كن�ز الع�امل للمتقي اهلن�دي �ت: 975 ه��،  حتقيق: بك�ري حياين وصفوة 

السقا، مؤسسة الرسالة، بروت، ط� ����4ه�-��99م�.

الع�رب الب�ن منظ�ور �ت:��7ه���، دار ص�ادر، ب�روت، ط4  - لس�ان 

��005م�.

- الآلل�ئ املصنوع�ة يف األحاديث املوضوعة للس�يوطي، دار الكتب العلمية، 

بروت.

- جمم�ع الزوائ�د للهيثم�ي �ت: 807 ه���، تصوي�ر دار الكت�اب الع�ريب، 

بروت.

- املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ن للحاك�م �ت:405ه���، حتقيق: عبد الس�الم 

علوش، دار املعرفة، بروت، ط� ��4�8ه�-�998م�.

- مس�ند أيب عوان�ة �ت: ��6ه���، حتقي�ق: أيمن ب�ن عارف الدمش�قي، دار 

املعرفة، بروت، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- مس�ند أيب يع�ىل �ت: �07 ه���، حتقي�ق: حس�ن س�ليم أس�د، دار املأمون 

للرتاث، دمشق، ط� ��406ه�-�986م�.

- مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل �ت: ��4 ه��، حتقي�ق: جمموعة، مؤسس�ة 

الرسالة، بروت.
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- مس�ند البزار �ت: ��9ه��، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين الدين ثم عادل بن 

سعد، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط� ��4�6ه�-�996م�.

- مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي �ت: �55 ه��، حتقيق: حسن سليم 

أسد، دار املغني، الرياض، ط� ����4ه�-�000م�. 

- املصنف البن أيب شيبة �ت: ��5ه��، حتقيق: حممد عوامة، رشكة دار القبلة 

للثقافة اإلسالمية، جدة، ط�، ��4�7ه�-�006م�.

- املعج�م األوس�ط للط�رباين �ت: �60 ه���، حتقي�ق: طارق ب�ن عوض اهلل 

اب�ن حممد، وعبد املحس�ن بن إبراهيم احلس�يني، دار احلرم�ن، القاهرة، ط 

��4�5ه�-�995م�.

- املعج�م الكب�ر للطرباين �ت: �60 ه��، حتقيق: محدي الس�لفي، دار إحياء 

الرتاث العريب.

- م�كارم األخ�الق للخرائط�ي �ت: ��7ه���، حتقي�ق: عبداهلل ب�ن بحاش 

احلمري، مكتبة الرشد، نارشون، الرياض، ط� ��4�7ه�-�006م�.

- املوط�أ ملالك بن أن�س �ت: �79 ه��، رواية حييى الليثي، إعداد أمحد راتب 

عرموش، دار النفائس، ط �� ��4�0ه�-�990م�.

- مي�زان االعتدال يف نق�د الرجال للذهبي �ت: 748ه���، حتقيق: عل حممد 

البجاوي، تصوير دار املعرفة، بروت.

- امليزان الكربى للشعراين �ت: �97ه��، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط� 

��4�5ه�-�004م�.
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- النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثر �ت: 606 ه��، حتقيق: الزاوي 

والطناحي، تصوير املكتبة العلمية، بروت.

 - ه�دي الق�رآن الكري�م إىل معرف�ة الع�وامل والتفك�ر يف األك�وان لعب�د اهلل 
 رساج الدين �ت: ���4ه��، مؤسس�ة الش�ام للطباعة والتجليد، دمش�ق، 

ط � ����4ه�-��99م�.

* * *

 


