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 بسم الله الرحمن الرحيم
الله فال مضل الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، صلى الله عليه، 
 وعلى آله وصحبه، وسلم تسليًما مزيًدا إلى يوم الدين، أما بعد:
ء به، ووصية العلما، من بين الشروح الحديثية فال يخفى منزلة شرح النووي رحمه الله على صحيح مسلم  

عقدنا مجلًسا أسبوعيًّا ف أن نقرأ هذا الكتاب، -هه الله برضوانأكرم -أحد إخواني من طالب العلموقد اقترح 
،  األول، سنة تسع   ربيع  من في الثاني عشر،  بفضل الله هالفراغ من ، ووقعلقراءته وعشرين وأربعمائة وألف 

جمعت هذه الفوائد في ثم  النووي، شرحومن سلم  صحيح م من جملًة من الفوائد قراءة انتخبكنت أثناء الو 
مؤماًل دعوًة  لي ذلك؛ ثم بدالم أنِو نشرها الجزء والصفحة؛ ألني في بادئ األمر بدون ذكر الحاسب، 
وباإلمكان عبر المكتبة  لم الذي ينفع اإلنسان في الدارين،ممن يطلع عليها، وأن تكون من نشر العصالحًة 

 .، لمن أراد ذلكعلى موضع الفائدة -وبيسر   -الشاملة ونحوها الوقوف
 .(1)خالًصا، نافًعا، مبارًكا؛ إن ربي غني كريم هأن يجعلأسأل  الرحيم   والرحمن  

 
 الفوائد العقدية

*حكى ابن قتيبة وإمام الحرمين أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية ، بل أنتم القدرية؛ العتقادكم إثبات القدر. 
ام: هذا تمويه من هؤالء الجهلة ومباهتة وتواقح؛ فإن أهلل الحلي يفوضلون أملورهم إللى اللله قال ابن قتيبة واإلم

سللبحانه وتعللالى، ويضلليفون القللدر واألفعللال إلللى الللله سللبحانه وتعللالى، وهللؤالء الجهلللة يضلليفونه إلللى أنفسللهم، 
نفسلله. قللال اإلمللام: وملدعي الشلليء لنفسلله ومضليفه إليهللا أولللى بلأن يمنسللب إليلله ممللن يعتقلده لغيللره وينفيلله علن 

: )القدرية مجوس هذه األمة( شبَّههم بهم؛ لتقسيمهم الخير والشلر فلي حكلم اإلرادة، وقد قال رسول الله 
كمللا قسَّللمت المجللوس، فصللرفت الخيللر إلللى يللزدان والشللرَّ إلللى أهللرمن، وال خفللاء باختصللا  هللذا الحللدي  

مجوس هذه األمة( رواه أبو حازم  عن ابن عمر، عن بالقدرية. هذا كالم اإلمام وابن قتيبة. وحدي : )القدرية 
، أخرجه أبو داود والحاكم، وقال صلحيح عللى شلرل الشليخين، إن صلح سلماح أبلى حلازم  ملن رسول الله 

ابن عمر. قال الخطابي: إنما جعلهم مجوًسا؛ لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس فلي قلولهم باألصللين النلور 
ًة، وكذلك القدرية يضيفون الخير النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثنويَّ  والظلمة يزعمون أن الخير من فعل

إلللى الللله تعللالى والشللر إلللى غيللره، والللله سللبحانه وتعللالى خللالي الخيللر والشللر جميًعللا ال يكللون شلليء منهمللا إال 
 سابًا. بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه خلًقا وإيجاًدا، وإلى الفاعلين لهما من عبادة فعاًل واكت

                           
 kmy424@gmail.comد اإللكتروني: أرجو إفادتي بأي مالحظة أو اقتراح على البري (1)
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فللي البخلاري: )أال تللراه قلال: ال إللله إال ؟( و أللي  يشللهد أن ال إلله إال الللله، وأنلي رسللول اللله: )قلال النبللي *
الله يبتغي بها وجه الله( وفيها ردٌّ عللى غلالة المرجئلة القلائلين بأنله يكفلي فلي اإليملان النطلي ملن غيلر اعتقلاد ؛ 

 تدمغهم.  فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحدي ، وهذه الزيادة
)مؤمن بي وكافر...( اختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا، على قولين، أحدهما: هو كفر قوله: *

للمطلللر، كملللا كلللان بعلللض أهلللل  ئعتقلللًدا أن الكوكلللب فاعلللل ملللدبر منشلللأكبلللر، قلللالوا: وهلللذا فللليمن قلللال ذللللك م
ي ذهلب إليله جملاهير العلملاء، وهلو الجاهلية يزعم، ومن أعتقد هلذا فلال شلك فلي كفلره، وهلذا القلول هلو اللذ

ظاهر الحدي . قالوا: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا معتقًدا أنه من الله تعالى وبرحمتله وأن النلوء ميقلات 
للله وعالمللة اعتبللارًا بالعللادة، فكأنلله قللال: مطرنللا فللي وقللت كللذا، فهللذا ال يكفللر، واختلفللوا فللي كراهتلله، واألظهللر  

ه  ال إثللم فيهللا؛ ألنهللا كلمللة متللرددة بللين الكفللر وغيللره، فيسللاء الظللن بصللاحبها، وألنهللا كراهتلله، لكنهللا كراهللة تنزيلل
شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم. والقول الثاني في أصل تأويل الحدي : أن المراد كفر نعمة الله تعلالى؛ 

تأويللل روايللة: القتصللاره علللى إضللافة الغيلل  إلللى الكوكللب، وهللذا فلليمن ال يعتقللد تللدبير الكوكللب، ويؤيللد هللذا ال
)أصللبح مللن النللاس شللاكر وكللافر( وفللي روايللة : )مللا أنعمللت علللى عبللادي مللن نعمللة  إال أصللبح فريللي مللنهم بهللا  
كللافرين( وفللي روايللة : )مللا أنللزل الللله تعللالى مللن السللماء مللن بركللة  إال أصللبح فريللي مللن النللاس بهللا كللافرين( فقوللله: 

 )بها( يدل على أنه كفر بالنعمة.
فلليخا الشللرو بعبللدة  ،ق بينهمللاوهللو الكفللر بالللله تعللالى، وقللد يفللرَّ  ،ى واحللد  قللان بمعنًلل*الشللرو والكفللر قللد يطل

 فيكون الكفر أعم من الشرو. ،ككفار قريش    ،األوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى
اد، قللال *الهللدل للله معنيللان، أحللدهما: بمعنللى الداللللة واإلرشللاد، وهللو الللذي يضللاف إلللى الرسللل والقللرآن والعبلل

تعالى: }وإنك لتهدي إلى صرال مستقيم{ }إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم{، ومنه قوله تعلالى: }وأملا 
ثمللود فهللديناهم{ أي: بينللا لهللم الطريللي، ومنلله: }إنللا هللديناه السللبيل{ و}هللديناه النجللدين{، والثللاني: بمعنللى 

نلله: }إنللك ال تهللدي مللن أحببللت ولكللن الللله وم ،اللطللف والتوفيللي والعصللمة والتأييللد، وهللو الللذي تفللرد الللله بلله
يهللدي مللن يشللاء{، وقالللت القدريللة: حيلل  جللاء الهللدل، فهللو للبيللان؛ بنللاًء علللى أصلللهم الفاسللد فللي إنكللار 
القدر. ورمد بقوله تعالى: }والله يدعو إلى دار السالم ويهدي من يشاء إلى صرال مستقيم{ ففرق بين الدعاء 

 والهداية. 
فلي التأسلف عللى فلوات  «للو» :ملا اسلتدبرت( دليلل عللى جلواز قلول يقبلت من أمر است ي)ولو أن: قوله *

لللو تفللتح عمللل الشلليطان( فمحمللول علللى التأسللف علللى ...فللإن ) :قوللله  وأمللا ،أمللور الللدين ومصللالح الشللرح
 ،وقللد كثللرت األحاديلل  الصللحيحة فللي اسللتعمال لللو فللي غيللر حظللوا الللدنيا ونحوهللا ،حظللوا الللدنيا ونحوهللا

 حادي  بما ذكرناه. فيجمع بين األ
 (فلإن للو تفلتح عملل الشليطان) :ويلدل عليله قولله ،لكنله نهلي تنزيله   ،النهي على ظاهره وعمومله :*قال القاضي
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وقلد جلاء ملن اسلتعمال  :قللت ،هذا كالم القاضلي .يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان :أي
لللللو اسللتقبلت مللن أمللري مللا اسللتدب: ) لللو فللي الماضللي قوللله فالظللاهر أن  ،وغيللر ذلللك (قت الهللديرت مللا سم

 ا عللى ملافأملا ملن قالله تأسلفً  ،ال تحلريم فيكلون نهلي تنزيله   ،النهي إنما هو عن إطالق ذللك فيملا ال فائلدة فيله
وعليلله يحمللل أكثللر  ،فللال بللأس بلله ،هللو متعللذر عليلله مللن ذلللك ونحللو هللذا فللات مللن طاعللة الللله تعللالى أو مللا
 .االستعمال الموجود في األحادي 

الفوائد األصولية

*خطاب كتاب الله تعالى على ثالثة أوجه ، خطاب عام، كقوله: }يا أيها الذين آمنوا إذا قملتم إللى الصلالة{ 
ال يشللركه فيلله غيللره، وهللو مللا أمبللين بلله عللن غيللره بِسللمة التخصلليا وقطللع التشللريك،   وخطللاب خللا  للنبللي 

تعلالى: }خالصلة للك ملن دون الملؤمنين{ وخطلاب كقوله تعالى: }ومن الليل فتهجلد بله نافللة للك{ وكقولله 
وهو وجميع أمته في المراد به سواء، كقوله تعالى: }أقلم الصلالة للدلوو الشلم { وكقولله:  مواجهة  للنبي 

}فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم{ وكقوله: }وإذا كنت فيهم فأقمت لهلم الصلالة{ ونحلو 
: ل ذلللك غيللر مخللتا  برسللول الللله بللل تشللاركه فيلله األمللة، فكللذا قوللله تعللالىذلللك مللن خطللاب المواجهللة، فكلل

}خذ من أموالهم صدقة{ فعلى القائم بعده بأمر األمة أن يحتذي حذوه في أخذها ملنهم، وإنملا الفائلدة فلي 
بالخطلللاب أنللله هلللو اللللداعي إللللى اللللله تعلللالى والمبللليِدن عنللله معنلللى ملللا أراد، فقلللدم اسلللمه فلللي  مواجهلللة النبلللي 

طاب؛ ليكلون سللوو األملر فلي شلرائع اللدين عللى حسلب ملا ينهجله ويبينله لهلم، وعللى هلذا المعنلى قولله: الخ
}يللا أيهللا النبللي إذا طلقللتم النسللاء فطلقللوهن لعللدتهن{ فللافتتح الخطللاب بللالنبوة باسللمه خصوًصللا، ثللم خاطبلله 

 وسائر أمته بالحكم عموًما.
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقلروون وربما كان الخطاب له مواجهًة والمراد غيره، كقوله }

 الكتاب من قبلك{. 
*اسللتدل بعضللهم علللى أن الكفللار ليسللوا بمخللاطبين بفللروح الشللريعة مللن الصللالة والصللوم والزكللاة وتحللريم الزنللا 

، : )فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم...( فدل على أنهم إذا لم يطيعوا ال يجلب علليهمهلو ونحوها؛ لق
وهذا االستدالل ضعيف؛ فإن المراد أعلمهم أنهم مطلالبون بالصللوات وغيرهلا فلي اللدنيا، والمطالبلة فلي اللدنيا 
ال تكلللون إال بعلللد اإلسلللالم، وللللي  يللللزم ملللن ذللللك أن ال يكونلللوا مخلللاطبين بهلللا يملللزاد فلللي علللذابهم بسلللببها فلللي 

م، أال تلراه بلدأ بالصلالة قبلل الزكلاة، وللم اآلخرة، وألنه رتلب ذللك فلي اللدعاء إللى اإلسلالم، وبلدأ بلاألهم فلاأله
 يصير مكلًفا بالصالة دون الزكاة.يقل أحد أنه 

ثلللم اعللللم أن المختلللار أن الكفلللار مخلللاطبون بفلللروح الشلللريعة الملللأمور بللله والمنهلللي عنللله، هلللذا قلللول المحققلللين 
 واألكثرين، وقيل: ليسوا مخاطبين بها، وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور.
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: )أملرت أن أقاتلل النلاس حتلى يقوللوا: ال إلله إال اللله، بقلول النبلي  عللى أبلي بكلر   ملر *احتجلا  ع
فمللن قللال: ال إللله إال الللله، فقللد عصللم نفسلله وماللله( كللان هللذا مللن عمللر تعلًقللا بظللاهر الكللالم قبللل أن ينظللر فللي 

قلد تضلمنت عصلمة دم  يريلد أن القضلية « إن الزكلاة حلي الملال: »آخره ويتأمل شرائطه، فقال له أبو بكلر  
ومال  معلقًة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلي بشرطين ال يحصل بأحدهما واآلخر معدوم، ثم قايسه بالصالة، 
ورد الزكاة إليها، وكان في ذللك ملن قولله دليلل عللى أن قتلال الممتنلع ملن الصلالة كلان إجماًعلا ملن الصلحابة، 

بلالعموم، وملن  مع فلي هلذه القضلية االحتجلا  ملن عملر وكذلك رد المخت لف فيه إللى المتفلي عليله، فلاجت
بالقياس، ودل ذلك عللى أن العملوم يخلا بالقيلاس، وأن جميلع ملا تضلمنه الخطلاب اللوارد فلي  أبي بكر 

فلملا اسلتقر عنلد عملر صلحة رأي أبلي بكلر   الحكم الواحد من شلرل  واسلتثناء م مراًعلى فيله ومعتبلره صلحته بله.
فلملا رأيلت اللله قلد شلرح صلدر أبلي بكلر  للقتلالم »ى قتلال القلوم، وهلو معنلى قولله: وبان له صوابهم تابعله علل

 يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذي أقامه نصًّا وداللًة.« عرفت أنه الحي
، قال: بال جرير، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيلل: تفعلل هلذا؟ فقلال: نعلم،  لله رأيلت رسلول ال»*عن همام 

 كلان يعجلبهم هلذا الحلدي  ألن إسلالم »قال األعمش: قال إبراهيم: «. بال، ثم توضأ ومسح على خفيه
لملا كلان إسلالمه متلأخرًا علمنلا أن حديثله يمعملل بله، وهلو مبلين أن الملراد ب يلة « جرير ، كان بعلد نلزول المائلدة

: ويسللتأن  بلله لمللن عفللا الللله عنللهقللال منت ِخبملله المائللدة غيللر صللاحب الخللف، فتكللون السللنة مخصصللة ل يللة.  
 قال: إن تأخر اإلسالم يستدل به على النسخ[.

: )إنللي ألفعللل ذلللك أنللا وهللذه، ثللم نغتسللل( فيلله جللواز ذكللر مثللل هللذا بحضللرة الزوجللة إذا ترتبللت عليلله *قوللله 
بهلللذه العبلللارة؛ ليكلللون أوقلللع فلللي نفسللله، وفيللله أن فعلللله  مصللللحة وللللم يحصلللل بللله أًذل، وإنملللا قلللال النبلللي 

 جوب، ولوال ذلك لم يحصل جواب السائل.للو 
؛ فإن عمارًا اجتهد في صفة التيمم، وقد *في قصة تمعك عمار  في الصعيد جواز االجتهاد في زمن النبي 

اختلف أهل األصول في هذه المسألة على ثالثة أوجه ، أصحها: يجوز االجتهاد فلي زمنله بحضلرته وفلي غيلر 
، و   الثال : ال يجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته.  حضرته، والثاني: ال يجوز بحال 

؟ والذي ذهب إليه *اختلف العلماء في أن استقبال بيت المقدس، هل كان ثابًتا بالقرآن أم باجتهاد النبي 
، فعلى هلذا يكلون فيله دليلل لقلول ملن قلال: إن القلرآن ينسلخ السلنة، وهلو  أكثر العلماء أنه كان بسنة  ال بقرآن 

وليين المتللأخرين، وهللو أحللد قللولي الشللافعي. والقللول الثللاني للله وبلله قللال طائفللة: ال يجللوز؛ ألن قللول أكثللر األصلل
السنة مبينة للكتاب، فكيف ينسخها؟ وهؤالء يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة ، بلل كلان بلوحي، 

 قال تعالى: }وما جعلنا القبلة التي كنت عليها{ اآلية. 
يثبللت فللي حللي المكلللف حتللى يبلغلله. فللإن قيللل: هللذا نسللخ للمقطللوح بلله بخبللر  وفيلله دليللل علللى أن النسللخ ال

الواحد، وذلك ممتنع عنلد أهلل األصلول، فلالجواب أنله احتفلت بله قلرائن ومقلدمات أفلادت العللم، وخلر  علن  
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 كونه خبر واحد  مجرًدا.
، وإنملا يجلب  : )إنه لي  في النوم تفريط( فيه دليل ِلما أجملع عليله العلملاء أن النلائم للي *قوله  بمكللف 

عليه قضاء الصالة ونحوها بأمر جديد ، هذا الصحيح المختار عند أصحاب الفقه واألصول، ومنهم من قال: 
. وأملا إذا أتللف النلائم  يجب القضاء بالخطاب السابي، وهذا القائل يوافي على أنه في حال النوم غير مكلف 

جب ضمانه باالتفاق، ولي  ذلك تكليًفا للنائم؛ ألن غراملة بيده أو غيرها من أعضائه شيًئا في حال نومه، في
المتلفلللات ال يشلللترل لهلللا التكليلللف باإلجملللاح، بلللل للللو أتللللف الصلللبي أو المجنلللون أو الغافلللل وغيلللرهم مملللن ال 
تكليف عليه شيًئا وجب ضمانه باالتفاق، ودليله ملن القلرآن قولله تعلالى: }وملن قتلل مؤمنلا خطلأ فتحريلر رقبلة 

 لمة إلى أهله{ فرتب على القتل خطًأ الدية والكفارة، مع أنه غير آثم  باإلجماح. مؤمنة ودية مس
؛ فللإن المختللار الللذي عليلله األكثللرون والمحققللون مللن األصللوليين: أن «كللان يصلللي»*وال تغتللر بقللول عائشللة: 

دل دليلل عللى ال يلزم منها الدوام وال التكرار، وإنما هي فعل ماض  يدل على وقوعه مرًة، فلإن « كان»لفظة: 
لحلدِلله قبللل أن  كنللت أطيللب رسللول الللله »التكللرار عممللل بلله، وإال فللال تقتضلليه بوضللعها، وقللد قالللت عائشللة: 

ومعللللوم أنللله للللم يحلللت بعلللد أن صلللحبته عائشلللة إال حجلللًة واحلللدًة، وهلللي حجلللة اللللوداح، فاسلللتعملت: « يطلللوف
المعتمر ال يحل له الطيب قبل الطواف  في مرة  واحدة ، وال يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة ؛ ألن« كان»

فللي مللرة  واحللدة ، إنمللا تأولنلا حللدي  الللركعتين جالًسللا؛ ألن الروايللات « كلان»باإلجملاح، فثبللت أنهللا اسللتعملت 
المشهورة في الصحيحين وغيرهما علن عائشلة ملع روايلات خالئلي ملن الصلحابة فلي الصلحيحين مصلرحة بلأن 

: )اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترًا( وقال: )صالة الليل مثنلى مثنلى، آخر صالته في الليل كان وترًا، وقال 
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ( وغيلر ذللك، فكيلف يظلن بله ملع هلذه األحاديل  وأشلباهها، أنله يلداوم عللى 

وهللذا الجللواب هللو  ،ركعتللين بعللد الللوتر، ويجعلهمللا آخللر صللالة الليللل، وإنمللا معنللاه مللا قللدمناه مللن بيللان الجللواز
 اب. الصو 
إنللا لللله وإنللا إليلله راجعللون( فيلله دليللل  :فيقللول مللا أمللره الللله عللز وجللل ،تصلليبه مصلليبة : )مللا مللن مسلللم  *قوللله 

 ،ألنلله مللأمور بلله مللع أن اآليللة الكريمللة تقتضللي ندبلله ؛أن المنللدوب مللأمور بلله ،للمللذهب المختللار فللي األصللول
 وإجماح المسلمين منعقد عليه.

الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرل العزم عللى  أهل األصول أنالصحيح عند المحققين من الفقهاء و *
، عصى، وقيل: ال يشترل العزم  .فعله، حتى لو أخره بال عزم 

وفيله صلحة القيلاس والعملل  ،يعنى في جلواز التحللل منهملا باإلحصلار «ما أمرهما إال واحد»قول ابن عمر: *
إنما تحلل من اإلحصار علام  ألن النبي  ؛ت على العمرةفلهذا قاس الح ،وأن الصحابة كانوا يستعملونه ،به

 الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. 
هل يرفع الخالف ويصيِدر المسألة مجمًعا عليها؟ واألصح عند أصلحابنا  ،في اإلجماح بعد الخالف فلاختم *
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وبلله قللال القاضللي أبللو بكللر   أنلله ال يرفعلله، بللل يللدوم الخللالف وال يصلليِدر المسللألة بعللد ذلللك مجمًعللا عليهللا أبللًدا،
 .الباقالني

*اختلف العلماء في األمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشلتريها أم ال؟ فقلال ابلن 
عباس: ينفسخ؛ لعموم قوله تعالى: }والمحصنات من النساء إال ما ملكت أيمانكم{ وقال سائر العلملاء: ال 

السللبي، قللال المللازري: هللذا الخللالف مبنللي علللى أن العمللوم إذا خللر  علللى ينفسللخ، وخصللوا اآليللة بالمملوكللة ب
سبب  هل يقصر على سببه أم ال؟ فمن قال: يقصر على سببه، لم يكن فيه هنا حجة للمملوكلة بالشلراء؛ ألن 
التقللدير إال مللا ملكللت أيمللانكم بالسللبي، ومللن قللال: ال يقصللر، بللل يحمللل علللى عموملله، قللال: ينفسللخ نكللاح 

خير بريرة في زوجها، فدل على أنه ال  لشراء، لكن ثبت في حدي  شراء عائشة بريرة أن النبي المملوكة با
 ينفسخ بالشراء، لكن هذا تخصيا عموم القرآن بخبر الواحد، وفي جوازه خالف. 

: حللرم عقللوق الوالللد( دليللل لمللن يقللول: إن النهللي ال يقتضللي *قوللله  : )إن الللله حللرم ثالثًللا، ونهللى عللن ثللال  
 ريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم، وهو األصح، ويجاب عن هذا بأنه خر  بدليل  آخر.التح
: )ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحي ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك( *قوله 

ي عللى فيه دليل لكون اإلجماح حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحلدي ، وأملا حلدي  )ال تجتملع أمتل
 ضاللة ( فضعيف. 

قلال أبلو حميلد، وهلو السلاعدي راوي هلذا الحلدي : إنملا أمملر باألسلقية أن توكلأ للياًل، وبلاألبواب أن »*قوله: 
هلذا اللذي قالله أبلو حميلد  ملن تخصيصلهما بالليلل، للي  فلي اللفلي ملا يلدل عليله، والمختلار عنلد « تغلي لياًل 

يلره: أن تفسلير الصلحابي إذا كلان خلالف ظلاهر اللفلي للي  األكثرين من األصوليين وهو مذهب الشافعي وغ
بحجة ، وال يلزم غيلره ملن المجتهلدين موافقتله عللى تفسليره، وأملا إذا للم يكلن فلي ظلاهر الحلدي  ملا يخالفله، 
بأن كان مجماًل فيمرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ ألنه إذا كان مجماًل ال يحل له حمله على شيء  إال 

، وك ذا ال يجوز تخصيا العموم بمذهب الراوي عنلد الشلافعي واألكثلرين. واألملر بتغطيلة اإلنلاء علام، بتوقيف 
 فال يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم. 

  
 الفوائد اللغوية

بسلم  :حلذف األللف إذا كتلبتبله بلاأللف، وإنملا تم ن ك  باسلم اللله، تعليَّ  :*قال الكمتَّاب من أهل العربيلة: إذا قيلل
 الله الرحمن الرحيم بكمالها. 

*هللم جللرًّا: أي: سلليروا وتمهلللوا فللي سليركم وتثبتللوا، وهللو مللن الجللر، وهللو تلرو الللنَّعم فللي سلليرها، فيسللتعمل فيمللا 
 على المصدر، أي: جروا جرًّا، أو على الحال، أو على التمييز. « جرًّا»دووم عليه من األعمال. فانتصب 
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 ترضي(، وهو لغة، والمشهور )ترضين(. ي( هكذا هو في النسخ )*)أما ترض  
 .«براح  : »هكذا هو في األصول بالياء، وهي قليلة، واألشهر «مررنا براعي» *قوله:

*)وأما اآلخر فاستحى( هذا دليل اللغة الفصليحة الصلحيحة أنله يجلوز فلي الجماعلة أن يقلال فلي غيلر األخيلر 
أما اآلخر فأنصاري، وأما اآلخر فتميمي. وقد زعم اآلخر، فيقال: حضرني ثالثة: أما أحدهم فقرشي، و  :منهم

 ، وهذا الحدي  صريح في الرد عليه. بعضهم أنه ال يستعمل اآلخر إال في اآلخر خاصةً 
وأخبللل ( هكلللذا وقلللع فلللي األصلللول )أشلللر( بلللاأللف  : فاألكلللل؟ قلللال: أشلللر  -يعنلللي ألنللل    -*)قلللال قتلللادة: قلنلللا

خير( قال تعالى:}أصحاب الجنة يومئذ خير مسلتقرا{ وقلال والمعروف في العربية )شر( بغير ألف، وكذلك )
تعالى:}فسيعلمون من هو شر مكانا{ ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك، فإنله قلال: أشلر أو أخبل ، 

)أشر( بهذه الرواية، فإن جاءت هذه  أو قال: أخب ، فال يثبت عن أن    ،ا قال: أشرفشك قتادة في أن أنسً 
فهي لغة، وإن كانت قليلة االستعمال، ولهذا نظائر مما  ،، فهو عربي فصيحتت عن أن   ، وثباللفظة بال شك  
ا عللى قواعلدهم، وقلد صلحت بله األحاديل  فلال ينبغلي رده إذا ثبلت، بلل ا عند النحويين وجاريً ال يكون معروفً 

 قطعيلللةً  حاطلللةً يقللال: هلللذه لغلللة قليلللة االسلللتعمال، ونحلللو هلللذا مللن العبلللارات، وسلللببه أن النحلللويين لللم يحيطلللوا إ
 كما هو معروف.   ،بجميع كالم العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب

  .براح  : هكذا هو في األصول بالياء، وهي قليلة، واألشهر «مررنا براعي» قوله:*
يقع في  ، وأما ما حااًل  «كافةً »هكذا تستعمل « لم يعم به الناس كافةً  بشيء    نا رسول اللهما خصَّ »قوله: *

 ،وملذهب الكافلة، هذا قول كافة العلماءكقولهم:   ،وبالتعريف من كتب المصنفين من استعمالها مضافةً  كثير  
 فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم.

ا، فيلله دليللل لصللحة اسللتعمال الفقهللاء فللي قللولهم: بعللت منلله ثوبًلل «أردت أن أبيعلله مللن الصللواغين»: *قللول عللليد  
فلي  «ملن»بنفسله، ولكلن اسلتعمال  فلإن الفعلل متعلدد   ؛ملن :، والفصيح حذفه جاريةً وزوجت منه، ووهبت من

هذا صحيح، وقد كثر ذلك في كالم العرب، وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في تهذيب اللغات في حرف 
 زائدة على مذهب األخفش ومن وافقه في زيادتها في الواجب.  نمِ الميم مع النون، وتكون 

)ال  :وفلللي بعضلللها ،ال تسلللتطيعوه( كلللذا فلللي معظلللم النسلللخ)الجهلللاد فلللي سلللبيل اللللله؟ قلللال:  ملللا يعلللدل»قولللله: *
ا، وهي لغة فصيحة حذف النون ملن على اللغة المشهورة، واألول صحيح أيضً  تستطيعونه( بالنون، وهذا جار  

 .وال جازم   غير ناصب  
ثبلللات النلللون ملللع إو  ،ملللا صلللحيحوكاله ،بلللالنون (يقوللللون) :( فلللي بعضلللهاكلللل شللليء    اللللله خللللي   :*)حتلللى يقوللللوا

 وجاءت متكررة في األحادي  الصحيحة.  ،الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين
إنملا يكلون  ،هلو أفعلل ملن كلذا :*)ماوه أبيض من الورِق( النحويون يقوللون: إن فعلل التعجلب اللذي يقلال فيله

اعلله، وإنملا يتعجلب ملن مصلدره، فلال يقلال: ملا ، فإن زاد لم يتعجب ملن ففيما كان ماضيه على ثالثة أحرف  
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وقلد جلاء فلي  !ا ملن كلذاوهلو أشلد بياًضل !، وإنما يقال: ما أشلد بياضله!، وال زيد أبيض من عمرو  !اأبيض زيدً 
ا ال يقلاس عليله، وهلذا الحلدي  يلدل عللى صلحته، وهلي لغلة، الشعر أشياء ملن هلذا اللذي أنكلروه فعلدوه شلاذًّ 

  . «ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع»:  ومنها قول عمر وإن كانت قليلة االستعمال،
وفي بعضها )ألجرين( وهما صحيحان، لكن الثاني هو األشهر  ،)إن له ألجران( كذا في معظم النسخقوله: *

 }إن هذان لساحران{.  واألول لغة أربع قبائل من العرب، ومنها قوله تعالى: ،األفصح
)اثنلي عشلر( وهلذا ظلاهر، واألول أصلح  :هكلذا وفلي بعلض النسلخ ا(بعيلرً همانهم اثنلا عشلر )فكانت سم قوله: *

ا، وهي لغلة أربلع قبائلل ملن العلرب، ا أو مجرورً ا أو منصوبً كان مرفوعً   على لغة من يجعل المثنى باأللف، سواءً 
 }إن هذان لساحران{.  وقد كثرت في كالم العرب، ومنها قوله تعالى:

بعللدها، وهللي لغللة قليلللة،  مال المحللدثين أنلله اليمللان بللالنون مللن غيللر يللاء  *اليمللان لقللب للله، والمشللهور فللي اسللتع
والصلللحيح: اليملللاني باليلللاء، وكلللذا عملللرو بلللن العاصلللي، وعبلللد اللللرحمن بلللن أبلللي الملللوالي، وشلللداد بلللن الهلللادي، 

 والمشهور للمحدثين حذف الياء، والصحيح إثباتها. 
أكثرهلا )فللم يلقلى( بلاأللف وهلو جلائز عللى  )فلم يلي( هكذا هو في بعض النسخ بالقلاف فقلط، وفليقوله: *
 . لغة  

)فلما كان يوم الثال ( هكذا هو في النسخ كلها )يوم الثال ( بإضافة يوم إلى الثال ، وهو من إضافة *قوله: 
منله، أي  الموصوف إلى الصفة، وملذهب الكلوفيين: جلوازه عللى ظلاهره، وملذهب البصلريين: تقلدير محلذوف  

 يوم الزمان الثال . 
، أعني حذف النون بغير سبي بيانها مرات   ،بغير نون، وهي لغةهكذا وقع في النسخ )تضربوه وتتركوه(  قوله:*

 . وال جازم   ناصب  
وهلي لغلة قليللة بإثبلات  ،)وللم يهلوي( باليلاء :منهلا وفلي كثيلر   ،ما قلت( كذا في بعلض النسلخ )ولم يهو  قوله: *

أللم يأتيلك واألنبلاء  :قلول الشلاعر هومنل ،باليلاء {ملن يتقلي ويصلبر إنله} :الياء محل الجازم، ومنه قلراءة ملن قلرأ
 تنمي. 
)هللل معللك مللن شللعر أميللة بللن أبللي الصلللت شلليًئا؟( فللي بعللض النسللخ شلليء بللالرفع، وعلللى روايللة : *قوللله 

 النصب يقدر فيه محذوف، أي: هل معك من شيء  فتنشدني شيًئا؟ 
)تلاركوا( بغيلر نلون، وفلي بعضلها )تلاركون( بلالنون، وهلذا  فلي بعلض النسلخ )هل أنتم تاركون للي أمرائلي(قوله: *

ال ):  منهللا قوللله ،ا، وهللي لغللة معروفللة، وقللد جللاءت بهللا أحاديلل  كثيللرةهللو األصللل، واألول صللحيح أيًضلل
 . (تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تحابوا

ثللللال   :ف عنللللدهم أن يقلللولوالمعلللرو  ،)فعملللل هللللذه اللللثال  درجللللات( هلللذا ممللللا ينكلللره أهلللل العربيللللةقولللله: *
 وهذا الحدي  دليل لكونه لغة قليلة.  ،أو الدرجات الثال  ،الدرجات
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هلذا  :ويقلال ،نكلروهلذا قلد يم  ،ووقع في أكثلر األصلول ماللك بلالرفع (ا خازن النارورأيت مالكً )*في البخاري: 
سلقطت األللف فلي أم ولكلن  ،وهو أن لفظة مالك منصلوبة ،ولكن عنه جواب حسن ،لحن ال يجوز في العربية

  (ماللك) :وكلذلك ،نله بالنصلبو ويقرو  ،فيكتبون سمعت أنل  بغيلر أللف   ،اوهذا يفعله المحدثون كثيرً  ،الكتابة
 نه بالنصب. و ويقرو  كتبوه بغير ألف  

، وله وجهان: أحدهما: أن يكون مرفوًعا تأكيدا «حدثنا فالن وفالن كليهما»*تكرر في صحيح مسلم  قوله: 
لكنلله كمتللب باليللاء ألجللل اإلمالللة، ويقللرأ بللاأللف، كمللا كتبللوا: الربللا والربللى بللاأللف واليللاء، ويقللرأ للمرفللوح قبللله، و 

 منصوبًا، ويقرأ بالياء، ويكون تقديره أعني: كليهما.« كليهما»باأللف ال غير، والوجه الثاني: أن يكون 
فيلله صلللحة « بلللى»فقلللت: فقلللت: يللا رسلللول الللله أتعرفنللي؟ قللال: )نعلللم أنللت الللذي لقيتنللي بمكلللة؟( »*قوللله: 

الجواب ببلى، وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة اإلقرار بها، وهو الصلحيح فلي ملذهبنا، وشلرل بعلض أصلحابنا 
 أن يتقدمها نفي. 

 *اسم الغالم يقع على الصبي من حين يولد على اختالف حاالته إلى أن يبلغ.
للر البعيللدة عللن العمللارة :*المفللاوز وعللن المللاء التللي يمخللاف الهللالو فيهللا. قيللل:  جمللع مفللازة ، وهللي األرض الق فع

سللميت مفللازًة للتفللاول بسللالمة سللالكها، كمللا سللموا اللللديغ سللليًما، وقيللل: ألن مللن قطعهللا فللاز ونجللا، وقيللل: 
 ألنها تمهلك صاحبها، يقال: فوز الرجل إذا هلك.

يلل: ألنله علم النلاس وتواسلوا *عمواس: قرية بين الرَّملة وبيت المقدس نمِسب الطاعون إليها؛ لكونه بدأ فيها، وق
 فيه. وع م واس بفتح العين والميم. 

 يوهلل ،والبِللداوة اإلقامللة بالباديللة ي،والنسللبة إليهللا بللدو  ،نى، وهللو مللا عللدا الحاضللرة والعمللرا*الباديللة والبللدو بمعنًلل
فتح إال ال أعلرف البلداوة بلال :قلال ثعللب .هلي بفلتح البلاء :وقلال أبلو زيلد   ،بكسر الباء عند جمهلور أهلل اللغلة

 . عن أبى زيد  
زعللم أبللو « »زعللم الخليللل»*أكثللر سلليبويه، وهللو إمللام العربيللة فللي كتابلله الللذي هللو إمللام كتللب العربيللة، مللن قوللله: 

يريد بذلك القول المحقَّي، وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم، ونقلله أبلو عملر الزاهلد « الخطاب
 العلماء باللغة. في شرح الفصيح، عن شيخه أبى العباس ثعلب، عن

 لشهرته وظهوره.  ؛اسمى الشهر شهرً *
معنلى أقللر اللله عينله أي بلغلله اللله أمنيتله حتللى ترضلى نفسله وتقللر عينله فلال تستشللرف  :*قلال أبلو العبللاس ثعللب

 لشيء ، وقال األصمعي معناه أبرد الله دمعته ألن دمعة الفرح باردة وقيل معناه أراه الله ما يسره. 
 ألنه حائط ال سقف له.  ؛بذلك يوسم ،نبستا: الحائطال*

 *ثم بفتح الثاء، وثمة، بالهاء بمعنى هناو وهنا، فثم للبعيد، وثمة للقريب. 
يكللون للرجللل  :فمللنهم مللن قللال ،واختلفللوا فللي اختصاصلله بللالمرأة ،قليلللة   وقللد يؤنلل  فللي لغللة   ،مللذكر :يم ثللدع *ال
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وقللد كثللر إطالقلله فللي  ،ا واسللتعارةً فللي الرجللل مجللازً فيكللون إطالقلله  ،هللو للمللرأة خاصللةً  :ومللنهم مللن قللال ،والمللرأة
 .األحادي  للرجل

 ديد وتخفيفهما، واألفصح التخفيف.بالتش ،الجعرانة، الحديبية*
 وبفتحهما. ،هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء «على إثر سماء  »قوله: *

 .. الثانية: بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة..*بيت المقدس فيه لغتان
لقة: بإسكان الالم على اللغلة الفصليحة المشلهورة، وحمكلي حل قلة بلالفتح، وجمعهلا ح ل لي وح ل قلات، وأملا *الح

 على لغة اإلسكان فجمعها ح لي وِحلي بفتح الحاء وكسرها.
 بفتحها.  :رديئة   قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة   ،هي بإسكان الالم في اللغة المشهورة ،حلقة*

 يعم الجميع. :أقارب زو  المرأة، واألصهار :وهم أقارب زوجة الرجل، واألحماء ،جمع ختن   :*األختان
 لتسكينها حركة المذبوح. ؛اسميت سكينً  ،سكين جيد وجيدة :يقال ،التذكير والتأني  ،*في السكين لغتان

 هو بكسر التاء. ،*هاتِ 
 .وكسرها ،وفتحها ،ضم الميم :ثال  لغات فيه *المصحف

سلميت  ،وكتابتهلا بلاأللف ،واألجلود صلرفها ،ولهلذا يكتلب بلاأللف واليلاء ،الصلرف وعدمله ،نفيها لغتا ،نى*مِ 
 .{من مني يمنى} :منه قوله تعالى، و يراق :أي ،لما يمنى بها من الدماء ؛ىمنً 

ا وملن والنخامة وهي النخاعلة ملن اللرأس أيًضل ،والبصاق والبزاق من الفم ،المخال من األنف :*قال أهل اللغة
 تنخم وتنخع.  :ويقال ،الصدر

 الستدارته كاستدارة البدر.  ؛االطبي، سمي بدرً  :البدر «أمتي ببدر  »قوله: *
 *قباء، تمد وتقصر وتصرف وال تصرف وتذكر وتؤن  واألفصح فيه الصرف والتذكير والمد. 

* ،  ب ع.صع إِ  :أفصحهنفي اإلصبع عشر لغات 
 راح اسم للخيل.*الكم 
 الكسر أفصح.  :وقال األزهري ،والفتح أفصح عند األكثرين ،تح الراء وكسرهاهي بف« على رجعتها وأشهدع »*
 ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.  ،أصله عظام األصابع وسائر الكف :سالمىال*

 ،كفلى ومنله  :أي ،فالضم من اإلجزاء، والفتح من جزل يجلزي ،*)ويجزي من ذلك( ويجزي بفتح أوله وضمه
 . (بعدو ال يجزي عن أحد  ) :وفي الحدي  {جزي نف ال ت} :قوله تعالى

وقيلل:  ،فقيلل: العلالم كلل المخلوقلات ،للف فلي حقيقتلهواختم  ،واحد من لفظله لهلي  و  ،العالمون جمع عالم  *
هلو  :ثلم قيلل ،هلو اللدنيا وملا فيهلا :وقلال آخلرون ،بنلو آدم خاصلةً  :وقيلل ،المالئكة والجن واالن  والشلياطين

 فعلى هذا يختا بالعقالء.  ،من العلم :وقيل ،عالمة على وجود صانعه ن كل مخلوق  أل ؛مشتي من العالمة
 لغتان مشهورتان.  ،بالمد وعباية بزيادة ياء بالمد جمع عباءة   :*العباء
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 لعظم بدنها وخصها جماعة باإلبل. ؛*البدنة: يقع على الواحدة من اإلبل والبقر والغنم سميت بذلك
ونحوهملا ملن أفلراد  وشلعيرة   كقمحلة    ،والهلاء فيهلا للواحلدة ،عللى اللذكر واألنثلى باتفلاقهم*البدنة والبقلرة يقعلان 

لر :أي ،ألنها تبقلر األرض ؛وسميت بقرةً  ،الجن  ومنله  ،بقلر بطنله :ومنله قلولهم ،الشلي :تشلقها بالحراثلة والبل قع
 .ودخل فيه مدخاًل  ،ألنه بقر العلم ؛سمى محمد الباقر

 ألنثى. يطلي على الذكر وا :*الفرس
 ويقع على الذكر واألنثى.  ،لغتان مشهورتان ،*الدجاجة بكسر الدال وفتحها

 *اسم الدجا  على الذكور واإلنا  وهو بكسر الدال وفتحها. 
 والضم أشهر.  ،كرسي بضم الكاف وكسرها  :*يقال

 . ثال  لغات   ،أنصت ونصت وانتصت :يقال :*قال األزهري في شرح ألفاا المختصر
قللال  ،وكللله صللحيح هنللا ،وبمعنللى مللن أجللل ،وبمعنللى علللى ،تكللون بمعنللى غيللر «د  يعللبل  » :لفظللة :عبيللد*قللال أبللو 
 ميد بمعنى بيد.  :ويقال :أهل اللغة

 لقيام الناس فيها على سوقهم.  :وقيل ،ساق إليهاألن البضائع تم  ؛ا*سميت سوقً 
ألنهللم كللانوا  ؛ة سللميت بللذلكالسللباب :وقوللله ،كسللرها  يوحكلل ،هللو بضللم الللراء علللى المشللهور الفصلليح ،*يقللرمن

 يشيرون بها عند السب.
وأصله صوت  ،زمار بكسر الميممِ  :اوالضم أشهر. ويقال أيضً  ،بضم الميم األولى وفتحها «ممزمور الشيطان»*

 ويطلي على الغناء. ،والزمير الصوت الحسن ،بصفير  
 به؛ لألخذ فيه.هو بهمزة قبل الالم ويكتب بالياء، أي: فاتًحا ثو « وبالل قائل بثوبه*»
 بكسر الجيم، وهو منصوب على المصدر، أي: ِجدَّ جدًّا.« ِجدد ا»*

 لغتان.  ،*السفل والعلو بكسر أولهما وضمه
وعللللى  ،عللللى زوجيهملللا :فيقلللال ،هلللذه أفصلللح اللغلللات «؟أتجلللزل الصلللدقة عنهملللا عللللى زوجيهملللا» :امللل*قوله
، وكلذا {فقلد صلغت قلوبكملا}: تعلالى وللهوبهلا جلاء القلرآن فلي ق ،وهي أفصحهن ،وعلى أزواجهما ،زوجهما
 من اإلثنين منه واحد.  وشبه ذلك مما يكون لكل واحد   «في حجورهما وعلى أيتام  »: امقوله
شللوة، وإن كثللر المللأكول فيهللا، وأمللا دوة والع  بفللتح الهمللزة، عبللارة عللن المللرة الواحللدة مللن األكللل، كالغ لل كلللةاأل*

 فهي اللقمة. ،األمكلة بالضم
( صلحيحه، وللو قلال: سلتًة بالهلاء جلاز أيًضلا، قلال أهلل اللغلة: يقلال: صلمنا خمًسلا : )س*قوله  تًّا من شلوال 

، وال  وستًّا وخمسًة وستًة، وإنما يلتزمون الهاء في الملذكر إذا ذكلروه بلفظله صلريًحا، فيقوللون: صلمنا سلتة أيلام 
، فإذا حذفوا األيام جاز الوجهان، ومما جاء حذف الهاء  فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه يجوز: ست أيام 

 قوله تعالى: }يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{ أي عشرة أيام. 
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توافقللت، وهكللذا هللو فلي النسللخ بطللاء ثللم تللاء، وهللو مهمللوز، وكللان  :)أرل رويللاكم قللد تواطللت( أي: قولله *
ا قلال تعلالى: }ليواطئلوا علدة ملا ينبغي أن يمكتب بألف  بين الطاء والتاء صورة للهمزة، وال بد من قراءته مهملوزً 

 حرم الله{.
: )إال بإحدل ثلال   الثيلب اللزان...( هكلذا هلو فلي النسلخ اللزان ملن غيلر يلاء  بعلد النلون، وهلي لغلة *قوله 

صحيحة، قمرئ بها في السبع، كما فلي قولله تعلالى: }الكبيلر المتعلال{ وغيلره، واألشلهر فلي اللغلة إثبلات اليلاء 
 في كل هذا. 

ملن غيلر أللف  بعلد النلون، وفلي بعضلها قرنًلا « قلرن»)وألهل نجد  قرن( هكذا وقع فلي أكثلر النسلخ  :*قوله 
، فوجب صرفه، والذي وقع بغيلر أللف  يمقلرأ منونًلا، وإنملا حلذفوا  باأللف، وهو األجود؛ ألنه موضع واسم لجبل 

علللى  -وين، ويحتملللاأللللف كمللا جللرت عللادة بعللض المحللدثين يكتبللون: سللمعت أنلل  بغيللر ألللف  ويمقللرأ بللالتن
 أن يمقرأ قرن منصوبًا بغير تنوين، ويكون أراد به البقعة، فيترو صرفه. -بعد  

( *قوله  : )من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثة ، ومن كان عنده طعام أربعة  فليذهب بخام   بسلادس 
( قللال القاضللي: الللذي ذكللره البخلاري هللو  الصللواب، وهللو الموافللي وقلع فللي صللحيح البخللاري: )فليللذهب بثالل  

لسللياق بللاقي الحلللدي . قلللت: وللللذي فلللي مسلللم  أيًضللا وجللله، وهللو محمللول عللللى موافقللة البخللاري وتقلللديره، 
فليللذهب بمللن يللتم ثالثللًة، أو بتمللام ثالثللة ، كمللا قللال تعللالى: }وقللدر فيهللا أقواتهللا فللي أربعللة أيللام{ أي فللي تمللام 

 أربعة. 
وفلي أنلدر « الثالثلة األطلواف»نسخ المعتمدة، وفي نادر  منها: هكذا هو في معظم ال« رمل الثالثة أطواف  *»
، فال شك في جوازه وفصاحته، وأما الثالثة األطواف: منعه البصلريون « ثالثة أطواف  »منه:  فأما ثالثة أطواف 

وجوزه الكوفيون، وأما الثالثة أطواف: منعه جمهور النحويين، وهذا الحدي  يدل لمن جلوزه، وقلد سلبي مثلله 
 رواه مسلم. « فعمل هذه الثال  درجات»قال:  رواية سهل بن سعد  في صفة منبر النبي في 

*اليمللانيين: بتخفيللف اليللاء، هللذه اللغللة الفصلليحة المشللهورة، وحكللى سلليبويه وغيللره تشللديدها فللي لغللة  قليلللة ، 
مللاني أبللدلوا مللن والصللحيح التخفيللف، نسللبة  إلللى اللليمن، فحقلله أن يقللال: اليمنللي، وهللو جللائز، فلمللا قللالوا: الي

إحدل ياءي النسب ألًفا، فلو قالوا: اليملانيَّ بالتشلديد، للزم منله الجملع بلين البلدل والمبلد ل، واللذين شلددوها 
قللالوا: هللذه األلللف زائللدة، وقللد تللزاد فللي النسللب، كمللا قللالوا: فللي النسللب إلللى صللنعاء: صللنعاني، فللزادوا النللون 

لللى الرقبللة: رقبللاني، فللزادوا النللون، والمللراد بللالركنين اليمللانيين: الللركن الثانيللة، وإلللى الللرَّي: رازي، فللزادوا الللزاي، وإ
اليملللاني واللللركن اللللذي فيللله الحجلللر األسلللود، ويقلللال لللله: العراقلللي؛ لكونللله إللللى جهلللة العلللراق، وقيلللل لللللذي قبلللله: 

قمللران، اليمللاني؛ ألنلله إلللى جهللة اللليمن، ويقللال لهمللا اليمانيللان تغليبًللا ألحللد االسللمين، كمللا قللالوا: األبللوان، ال
العمم ران، فتارة يغلبون بالفضيلة، كاألبوين، وتارًة بالِخفة كالعممرين، وقد بسطته في تهلذيب األسلماء واللغلات، 
ويقال لللركنين اآلخلرين الللذين يليلان الحجلر: الشلاميان؛ لكونهملا بجهلة الشلام، فاليمانيلان باقيلان عللى قواعلد 
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 إبراهيم، بخالف الشاميين، فلهذا لم يمستلما. 
أي يفلللور منللله الطيلللب، ومنللله: }عينلللان نضلللاختان{ وضلللبطه بعضلللهم بالحلللاء، وهملللا « ينضلللخ طيبًلللا»*قولهلللا: 

متقاربللان فللي المعنللى، قللال القاضللي: قيللل النضللخ بالمعجمللة أقللل مللن النضللح بالمهملللة، وقيللل: عكسلله، وهللو 
 أشهر وأكثر. 

ية يصاد باأللف، وهي جائزة على : )صيد البر لكم حالل ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم( هكذا الروا*قوله 
 لغة ، ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك واألنباء تنمي 

فلتح السلين، قلال أهلل اللغلة: كلل ملا كلان « احلتجم بطريلي مكلة وهلو محلرم وس لط رأسله إن النبي »*قوله: 
لط باإلسلكان، وملا   ي بين بعضه من بعض  كوسعط الصف والقالدة والسبحة وحلقة النلاس ونحلو ذللك، فهلو وسع

كان مصمًتا ال ي بين بعضه من بعض  كاللدار والسلاحة واللرأس والراحلة، فهلو وس لط بفلتح السلين، قلال األزهلري 
 والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا في المفتوح اإلسكان، ولم يجيزوا في الساكن الفتح.

ح والفاء مكسورة : )أنفست( معناه أحضِت، وهو بفتح النون وضمها، لغتان مشهورتان، الفتح أفص*قوله 
 فيهما، وأما النفاس الذي هو الوالدة فيقال فيه نفست بالضم ال غير. 

، حكاهن القاضي وغيره، األصح األشهر: الفلتح وللم « طول*» هو بفتح الطاء وضمها وكسرها، ثال  لغات 
 يذكر األصمعي وآخرون غيره، وهو مقصور منون. 

وهما لغتان في الذراح: التذكير والتأني ، وهلو األفصلح  في بعض النسخ عشر بحذف الهاء،« عشرة أذرح*»
 األشهر. 

للكيت: مللا بللين أن تبلللغ إلللى أن  ، وهللي الجاريللة البالغللة، أو قاربللت البلللوغ، وقللال ابللن السِد *العواتللي جمللع عللاتي 
 تعن  ما لم تتزو ، والتعني  طول المقام في بيت أبيها بال زو   حتى تطعن فلي السلن، سلميت عاتًقلا؛ ألنهلا
عتقلت ملن امتهانهلا فلي الخدملة والخلرو  فلي الحلوائت، وقيلل: قاربلت أن تتلزو  فتعتلي ملن قهلر أبويهلا وأهلهلا 

 وتستقل في بيت زوجها، والخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ِستر يكون في ناحية البيت. 
 لغتان مشهورتان.  ،بضم الراء وكسرها :*الرفقة

 يه إسكان الشين وكسرها وفتحها، واإلسكان أفصح، وأشهر. *إحدل عشرة وتسع عشرة وما بينهما يجوز ف
: )فهلمللي ألريللِك( هللذا جللاِر علللى إحللدل اللغتللين فللي هلللم، قللال الجللوهري: تقللول: هلللم يللا رجللل، *قوللله 

بمعنى تعال، قال الخليلي: أصلله للمَّ، ملن قلولهم: للمَّ اللله شلعثه، أي: جمعله، كأنله أراد لملمَّ نفسلك إلينلا، أي: 
للتنبيه، وحمذفت ألفها؛ لكثرة االستعمال، وجعال اسًما واحًدا يستوي فيله الواحلد واالثنلان والجملع اقرب، وها 

المؤن ، فيقال في الجماعة: هلم، هذه لغة أهل الحجاز، قال تعالى: }والقائلين إلخوانهم هلم إلينلا{ وأهلل 
وللنسلاء هلملن، واألول أفصلح، هلذا  نجد  يصرفونها، فيقولون لإلثنين: هلما، وللجملع هلملوا، وللملرأة هلملي، 

 كالم الجوهري. 
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لل لل*قللال أهللل اللغللة: العضع ال: هللو الرَّطللب مللن الكللأل. قللالوا: الخللال والعشللب: اسللم للرطللب منلله، د: القطللع، والخ 
يقع على الرطب والياب ، وعدَّ ابلن مكليد  وغيلره ملن  -مهموز -والحشيش والهشيم: اسم للياب  منه، والكأل

م اسللم الحشلليش علللى الرَّطللب، بللل هللو مخللتا باليللاب ، ومعنللى يختلللي: يؤخللذ ويقطللع، لحللن العللوام إطالقهلل
 .ومعنى يخبط: يمضرب بالعصا ونحوها؛ ليسقط ورقه

: )انظللر ولللو خللاتمه مللن حديللد ( هكللذا هللو فللي النسللخ، وفللي بعللض النسللخ: )خاتًمللا( وهللذا واضللح، *قوللله 
 واألول صحيح أيضا أي: ولو حضر خاتم من حديد . 

 وفيها لغة بالتذكير. ،وهي مؤنثة ،بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان :*العرعس
وأهلل النحلو يقوللون: ال يجلوز أشلر وأخيلر، وإنملا  ،أشلر بلاأللف ...(: )إن من أشلر النلاس عنلد اللله*قوله 

يقللال: هللو خيللر منلله وشللر منلله، وقللد جللاءت األحاديلل  الصللحيحة بللاللغتين جميًعللا، وهللي حجللة فللي جوازهمللا 
 .ا، وأنهما لغتانجميعً 
: )استمتعت بهلا وبهلا علو ( العلو  ضملبط بفلتح العلين وبكسلرها ولعلل الفلتح أكثلر، والكسلر أرجلح، *قوله 

قال أهل اللغة العو  بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشلبهه وبالكسلر ملا كلان فلي بسلال أو أرض أو 
اللغلة قلال صلاحب المطلالع قلال أهلل اللغلة  معاش أو دين ويقلال فلالن فلي دينله علو  بالكسلر هلذا كلالم أهلل

العللو  بللالفتح فللي كللل شللخا وبالكسللر فيمللا لللي  بمرئللي كللالرأي والكللالم، وانفللرد عللنهم أبللو عمللرو الشلليباني 
فقال: كالهما بالكسر ومصدرهما بالفتح. والضلع بكسر الضاد وفتح اللالم، وفيله دليلل لملا يقولله الفقهلاء أو 

دم، قللال تعللالى: }خلقكللم مللن نفلل   واحللدة وخلللي منهللا زوجهللا{ وبللين بعضللهم: إن حللواء خلقللت مللن ضلللع آ
 أنها خلقت من ضلع.  النبي 

*الطالق هو مشتي من اإلطالق وهو االرسلال والتلرو، ومنله طلقلت اللبالد أي: تركتهلا، ويقلال: طل قلت الملرأة 
 وطلمقت بفتح الالم وضمها، والفتح أفصح، تطلي بضمها فيهما.

، الكسلر أفصلح وأشلهر، وهلو البيلع بلال كيلل  وال وزن  وال  *الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها ثال  لغات 
 تقدير .

 سكن حركة الحيوان. ألنها تم  ؛ا: سكينة*السكين تذكر وتؤن  لغتان، ويقال أيضً 
وهو: األصل، ومنه: عقر اللدار بالضلم  -بضم العين وفتحها -األصل، سمي بذلك من العقر :*حقيقة العقار

 . والفتح
نديد بكسلللر الصلللاد، والضلللمير فلللي : )هلللؤالء أئملللة الكفلللر وصلللناديدها( يعنلللي: أشلللرافها، الواحلللد ِصللل*قولللله 

 )صناديدها( يعود على أئمة الكفر أو مكة.
}ومللا أكثللر النللاس ولللو حرصللت  *حللر  بفللتح الللراء وكسللرها، والفللتح أفصللح، وبلله جللاء القللرآن، قللال تعللالى:

 بمؤمنين{.
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  في الليل فهو طارق. تيان في الليل، وكل آت  بضم الطاء هو اإل :*الطروق
 *ِسيف البحر: هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت، وهو ساحله. 

ِق ِإنَّ ج اِبرًا ق دع ص ن ع  ل كممع سمورًا ف ح يلَّه ال  ِبكممع : )و ق ال    *ف ص اح  ر سمولم اللَّه ل  العخ نعد  بضم السين  :السور( ي ا أ هع
ا، وهللي لفظللة فارسللية، وقللد دعى إليلله، وقيللل: الطعللام مطلًقلل، وهللو الطعللام الللذي يمللمهمللوز   وإسللكان الللواو غيللر

( ، فيلدل عللى جلوازه. وأملا )فحلي هلاًل تكللم بألفلاا  غيلر عربيلة   تظاهرت أحادي  صحيحة بأن رسول الله 
ذا، قالله أبلو أو ادح بكل ،فمعنلاه: عليلك بكلذا ل،حلي هل عللى وزن علال ويقلال: ،وقيلل: بلال تنلوين  هلال،  بتنوين
 وغيره، وقيل: معناه: أعجل به، وقال الهروي: معناه هات وعجل به. عبيد  
للل فإنهلللا تلللدل عللللى  ،للللمبخلللالف  ،نفلللي للماضلللي المسلللتمر، فيلللدل عللللى نفيللله فلللي الماضلللي، وفلللي الحلللال ،ا*لمَّ

 الماضي فقط. 
 بكسر الفاء وفتح الالم، وهي بالد بيت المقدس وما حولها.  ،سطينل  *فِ 

 سر الراء، وتعجز بكسر الجيم، وحكي فتحهما جميعا. بك، *احر 
 بفتح الشين والراء.  ،لر  واحدها ش  ، *أشراطها

 .هو النف  والقلب والخلد، بضم الراء ،الر وح*
وجمعللله  ،حكلللاهن صلللاحب المحكلللم ثلللال  لغلللات   ،وكسلللر البلللاء وفتحهلللا وضلللمها ،بفلللتح الهملللزة ،األربعلللاء*

 ا أرابيع.وحكى أيضً  ،أربعاوات
، *صواب ه أن يكتب: ابن سلول  باأللف، ويعرب بإعراب عبد اللله؛ فإنله وصلف ثلان  لله؛ ألنله عبلد اللله بلن أمبليد 

 وهو عبد الله ابن سلول  أيًضا، فأمبي أبوه، وسلول أمه، فنسب إلى أبويه جميًعا، ووصف بهما. 
؛ ألنلله صللفة لعبللد الللله ال لعمللرو ، فنسللبه إلللى أبيلله * ، يكتللب بللألف  عمللرو، وإلللى أملله أم مكتللوم، ابللن أم مكتللوم 

 فجمع نسبه إلى أبويه، كما في عبد الله بن مالك ابن بحينة، وعبد الله بن أبي ابن سلول، ونظائر ذلك.
 التراجم والسير

ه كل ل  ،أُب  من األسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة، فملن ذللك:  *فصل في ضبط جملة  
بلح عللى ألنه كان ال يأكل اللحلم، وقيلل: ال يأكلل ملا ذم  ؛إال آبي اللحم ،الياءبضم الهمزة وفتح الباء وتشديد 

ه كل ل ،يزي  ومنله  .فبالتشلديد ،اءوأبلا العاليلة البلرَّ  ،اءالبلرَّ  إال أبلا معشلر   ،ه مخفلف اللراءكل ل ،البراءومنه  .األصنام
ردة بلالراء، والثلاني محملد بلن عرعلرة بمريد بلن عبلد اللله بلن أبلى بمل :أحدهم ،إال ثالثةً  ،بالمثناة من تحت والزاي

 إال ،َبش  يرعللى بلن هاشلم بلن الب رِيلد. ومنله  :بفتحهما، والثالل  :وقيل ،رِند بالموحدة والراء المكسورتينبن البِ 
لير بلن عملرو   ،، وبمش ير بن يسلار  بمش ير بن كعب   إال  ،حبي بومنله  .قطلن بلن نمسلير   سلير، وإالأم  :ويقلال ،وإال يمس 
،دخمبيللب بللن علل ا كنيللة ابللن وخمبيبًلل ،عللن حفللا بللن عاصللم   -غيللر منسللوبً  -اوخمبيللب بللن عبللد الللرحمن وخمبيبًلل يد 
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وجلد محملد بلن  ،واللد واسلع بلن خبلاب   ،إال خبلاب بلن منقلذ   ،كلله بفلتح الحلاء وبالمثنلاة ،َحي  ن ومنه  .الزبير
عللن  -ر منسللوب  وغيلل ،امنسللوبً  -وإال خبللاب بللن هللالل   ،وجللد خبللاب بللن واسللع بللن خبللاب ،يحيللى بللن خبللاب  
علن عبلد  -وغيلر منسلوب   ،امنسلوبً  -وِحبلان بلن موسلى ،وِحبان بن عطية ،، وإال ِحبان بن العرقةشعبة ووهيب  

إال أبللا  ،ُحص  ينومنلله  .فبالمهملللة ،بعلليد  إال والللد رِ  ،كللله بالخللاء المعجمللة،  خ  را ومنلله  .الللله هللو ابللن المبللارو
إال حمكليم بللن  ،كللله  ،َحك  يمومنلله  .حمضلين بللن المنلذر ،وإال أبلا ساسللان ،فبللالفتح ،عثملان بللن عاصلم   ،ح صلين
، وأملا زُبَي  ومنله  .علن أبلى هريلرة فلي أشلرال السلاعة ،إال زياد بن ريلاح   ،ربنحومنه  .وزريي بن حمكيم ،عبد الله

 إال عبد ،بيرالز  ومنه  .ولي  له ذكر فيهما ،زمييد بضم الزاي وكسرها وبمثناة مكررة فهو بن الصلت في الموطأ
إال عمللرو بللن  ،كللله بفللتح الللالم  ،س  َلم إال أبللا الزنللاد فبللالنون، ومنلله  ،كللله باليللاء  ،زي  ن ومنلله  .الللرحمن بللن الزَّبِيللر

 ،إال عبللد اللللله بللن سلللالم   ،كللله بالتشلللديد ،س     ومنلله  .وبنللي سلللِلمة القبيلللة ملللن األنصللار ،قومللله إمللام   ،سللِلمة
ونقللله صللاحب المطللالع عللن  ،البخللاري ة شلليخ  د جماعللوشللدَّ  ،البخللاري شلليخ   ،ومحمللد بللن سللالم ،الصللحابي
فللي الفللتح  : جللزم ابللن رجللب  قللال منت ِخبملله عفللا الللله عنللهالتخفيللف   :والمختللار الللذي قاللله المحققللون ،األكثللرين

إال  ،َعب  ن ومنله  .فبفتحها ،إال س ليم بن حيان ،ُسليمومنه  .ف رسالة في هذا[ا، وذكر أنه ألَّ بالشديد فيه أيضً 
كلللله ،  عْب    ومنلله  .البخللاري فبللالفتح شلليخ   َعب  ن  إال محمللد بلللن  ،كللله بالضللم ،ُعب  ن  ومنلله  .قللي  بللن عمب للاد  
كلله   ،ُعبي  ومنله  .والفتح أشلهر ،ففيهما الفتح واإلسكان ،الة بن ع ب دةج  وب   ،إال عامر بن ع ب دة ،بإسكان الباء
فبللالفتح،  ،وعللامر بللن ع بيللدة ،حميللد   وابللن ،سللفيان وابللن   ،إال السلللماني ،كللله بالضللم  ،ُعبي    ومنلله  ،بضللم العللين

 ،، وإال يحيى بن عمقيل  غير منسوب   ،ا عن الزهريويأتي كثيرً  ،إال عمقيل بن خالد   ،كله بفتح العين  ،َعقيلومنه 
اال يحيلى بلن  ،كلله بضلم الجليم وفلتح اللراء  ،يالجري ر ومنله  ،كله بضلم العلين  ،ُعمنر ومنه  .وبني عمقيل فبالضم

لداني ،في األنصار الس َلم ومنه  .اء المفتوحةفالبح ،شيخهما بشر   كلله  ،وفى بني سملليم بضلمها، ومنهلا الهمع
 . سكان الميم وبالدال المهملةإب

ِليم بن حيان، لي  في الصحيحين س    ومن عداه بضمها مع فتح الالم. ،ليم بفتح السين غيره*س 
داني باإلسكان والمهم داني جميع ما في الصحيحين فهو همع  لة. *الهمع

ميللرة بالضللم؛ بللل كلهللم عم  :بفللتح العللين، قللال القاضللي: وال يعللرف مللن الرجللال أحللد يقللال للله ،ميللرة*عللدي بللن ع  
 ووقع في النسائي األمران.  ،بالفتح

وأمللا التللاء الثانيللة فالصللحيح المشللهور فتحهللا، ولللم يللذكر السللمعاني فللي كتابلله  ،بضللم التللاء األولللى، *التسللتري
أنهلا مضلمومة   المشلارقوذكلر القاضلي فلي ، غيلره للف، وغيرهملا ملن المحققلينالمؤتوالحلازمي فلي  ،األنساب
 قال: وضبطها الباجي بالفتح.  ،كاألولى

وإلللى اإلمللام محمللد الفللراوي كانللت رحلتللي الثانيللة؛ ألنلله المقصللود  : ابللن عسللاكر[ *قللال الحللافي أبللو القاسللم
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ر العللم، وصللحة االعتقلاد، وحسلن الخلللي، ملا اجتملع فيلله: ملن عللو اإلسللناد، ووفلو بالرحللة فلي تللك الناحيللة؛ لِ 
، وغنمللت مللن مسللموعاته فوائللد تلله علللى الطالللب، فأقمللت فللي صللحبته سللنًة كاملللةً ولللين الجانللب واإلقبللال بكليدِ 

في ملدة مقلامي عنلده، ونهلاه  ا بحي قصدي إليه، ومرض مرضةً دي عليه، عارفً ا لمورِ مً ، وكان ممكرِ طائلةً  حسنةً 
ا لزيلادة تألمله، فقلال: ال أسلتجيز أن وعرَّفه أن ذلك ربملا كلان سلببً  ،ءة عليه فيهاالطبيب عن التمكين من القرا

ى بسلت فللي اللدنيا ألجلهلم، وكنللت أقلرأ عليلله فلي حلال مرضلله وهلو ملًقللأملنعهم ملن القللراءة، وربملا أكلون قللد حم 
ظهر الجلزح أأن  بعد -فقال لي حين ودعته ،ا إلى ه ر اة  على فراشه، ثم عوفي من تلك المرضة، وفارقته متوجهً 

 . : وربما ال نلتقي بعد هذا، فكان كما قال، فجاءنا نعيه إلى هراة  -لفراقي
، واطللع عللى ملا أورده فلي أسلانيده وترتيبله وحسلن سلياقته، وبلديع طريقتله *ومن حقي نظلره فلي صلحيح مسللم  

وتلخلللليا الطللللرق وأنللللواح الللللورح واالحتيللللال والتحللللري فللللي الروايللللة،  ،مللللن نفللللائ  التحقيللللي، وجللللواهر التللللدقيي
وغيلللر ذللللك مملللا فيللله ملللن المحاسلللن  ،واختصلللارها، وضلللبط متفرقهلللا وانتشلللارها، وكثلللرة اطالعللله واتسلللاح روايتللله

علللم أنلله إمللام ال يلحقلله مللن بعللد عصللره، وق لللَّ مللن يسللاويه بللل  ،واألعجوبللات، واللطللائف الظللاهرات والخفيللات
للله ذو الفضلل العظليم. وأنلا أقتصلر ملن أخبلاره وا ،يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشلاء

لبعدها عن أن تحصى، وقد دلللت بملا ذكلرت ملن اإلشلارة  ؛على هذا القدر؛ فإن أحواله ومناقبه ال تستقصى
جلزل فلي مثوبتله، وأن يجملع بيننلا وبينله الكلريم أسلأله أن يم  إلى حالته على ما أهملت من جميلل طريقتله، واللله  

 مته بفضله وجوده ولطفه ورحمته.رامع أحبائنا في دار ك
، روينللا عللن عبيللد الللله بللن عائشللة، عللن بكللر بللن   ، لقَّبلله بلله ابللن جللريت  *محمللد بللن جعفللر  الهللذلي، وغمنللدره لقللبه
كلثوم السلمي، قال قدم علينا ابن جريت  البصرة ، فاجتمع الناس عليه، فحد  علن الحسلن البصلري بحلدي   

إنملا سلماه غنلدرًا ابلنم جلريت  فلي ذللك اليلوم، كلان يكثلر الشَّلغ ب عليله، فأنكره الناس عليله، فقلال ابلن عائشلة: 
فقال: اسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغِدب: غندرًا، ومن طلرف أحلوال غنلدر، أنله بقلى خمسلين 

 سنًة يصوم يوًما ويفطر يوًما. 
، أخو مسعود ، الذي تكلم بعد الموت، ورِبعي تابعي كبير ج ليل، لم يكذب قط، وحلف أنه *رِبعي بن ِحراش 

ال يضحك حتى يعلم أين مصيره، فملا ضلحك إال بعلد موتله، وكلذلك حللف أخلوه ربيلع أن ال يضلحك حتلى 
 يعلم أفي الجنة هو أو في النار، قال غاسله: فلم يزل متبسًما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا. 

: ضللم النللون وكسللرها، وفتحهللا مللع الهمللز وت ركلله، وكللذلك فللي يوسللف اللغللات السللت، *فللي يللون  سللت لغللات 
 والحركات الثال  في ِسينه. 

*العاصلللي: أكثلللر ملللا يلللأتي فلللي كتلللب الحلللدي  والفقللله ونحوهلللا بحلللذف اليلللاء، وهلللى لغلللةه، والفصللليح الصلللحيح 
العاصللي بإثبللات اليللاء، وكللذلك شللداد بللن الهللادي، وابللن أبللى المللوالي، فالفصلليح الصللحيح فللي كللل ذلللك ومللا 

  اغترار بوجوده في كتب الحدي  أو أكثرها بحذفها. أشبهه إثبات الياء وال
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*من طرف أحوال عبد اللله بلن عملرو ، أنله للي  بينله وبلين أبيله فلي اللوالدة إال إحلدل عشلرة سلنًة، وقيلل: اثنتلا 
 عشرة. 

*عبد الله بن إدري  بن يزيد ألودل الكلوفي، أبلو محملد المتفلي عللى إمامتله وجاللتله وإتقانله وفضليلته وورعله 
ادته، روينا عنه أنه قال لِبنته حلين بكلت عنلد حضلور موتله: ال تبكلي؛ فقلد ختملت القلرآن فلي هلذا البيلت وعب

 أربعة آالف ختمة. قال أحمد بن حنبل: كان بن إدري  نسيت وحده.
، اإلمام المجمع على فضله، وقال المحققون: الصحيح أن اسمه كنيته، ال اسم له غيرها،  *أبو بكر بن عياش 

ن ابنه إبراهيم قال: قال لي أبى: إن أباو لم يأِت فاحشًة قط، وإنه يختم القلرآن منلذ ثالثلين سلنًة كلل وروينا ع
يوم  مرًة، وروينا عنله أنله قلال البنله: يلا بنلي إيلاو أن تعصلى اللله فلي هلذه الغرفلة؛ فلإني ختملت فيهلا اثنلي عشلر 

ة ال تبكي، أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ألف ختمًة، وروينا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بني
ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمًة. وال ينبغي ِلممطالِعه أن ينكر هذه األحرف في أحوال هؤالء 
الذين تمستنزل الرحمة بذكرهم، مستطياًل لها، فلذلك ملن عالملة علدم فالحله إن دام عليله، واللله يوفقنلا لطاعتله 

 بفضله ومنته. 
*األوزاعللي: إملللام أهلللل الشللام فلللي زمنللله بللال مدافعلللة وال مخالفلللة، كللان يسلللكن دمشلللي، ثللم تحلللول إللللى بيلللروت 
فسلللكنها مرابطًلللا إللللى أن ملللات بهلللا، وقلللد انعقلللد اإلجملللاح عللللى إمامتللله وجاللتللله وعللللو مرتبتللله وكملللال فضللليلته، 

يثلله وفقهله وفصللاحته واتدِباعلله وأقاويلل السلللف كثيلرة مشللهورة فلي ورعلله وزهلده وعبادتلله وقيامله بللالحي، وكثلرة حد
السلنة ، وإجللالل أعيللان أئملة زمانلله مللن جميللع األقطلار للله، واعتللرافهم بمزيتله. وروينللا مللن غيللر وجله  أنلله أفتللى فللي 

 سبعين ألف مسألة.
*الجهضمي، قال اإلمام الحافي أبو سلعد عبلد الكلريم بلن محملد بلن منصلور السلمعاني فلي كتابله األنسلاب: 

اضمة، وهي محلة بالبصرة، وكان ملن العلملاء المتقنلين، وكلان المسلتعين باللله بعل  إليله هذه النسبة إلى الجه
لميشخصه للقضاء، فدعاه أمير البصرة لذلك، فقال: أرجعم فأستخيرم الله تعالى، فرجلع إللى بيتله نصلف النهلار، 

 و ميت. فصلى ركعتين، وقال: اللهم ان كان لي عندو خير فاقبضني إليك، فنام فأنبهوه، فإذا ه
 ، *األصمعي اإلمام المشلهور ملن كبلار أئملة اللغلة والمكثلرين والمعتملدين ملنهم، واسلمه عبلد المللك بلن قمريلب 
بقاف مضمومة، وكان جامًعا للغة والغريلب والنحلو واألخبلار والممللح والنلوادر، قلال الشلافعي: ملا رأيلت بلذلك 

حسللن مللن عبللارة األصللمعي. وروينللا عنلله: العسللكر أصللدق لهجللًة مللن األصللمعي، ومللا عبللر أحللد مللن العللرب بأ
 أحفيم ست عشرة ألف أرجوزة . 

*أبو الزناد، اسمه: عبد الله بن ذكوان، وكنيته: أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له، كان يكرهه، واشتمهر به، 
أبلو الزنلاد، وكان الثوري يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحدي . قال البخاري: أصلح أسلانيد أبلى هريلرة: 

 عن األعر ، عن أبى هريرة. 
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*اجتمع جماعة من أصحاب بن المبارو، مثلل: الفضلل بلن موسلى، ومخللد بلن حسلين ، ومحملد بلن النضلر، 
فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارو من أبواب الخير، فقالوا: جمع العلم والفقه واألدب والنحو واللغلة 

واإلنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة في رأيه وقلة الكالم فيما ال يعنيه وقلة والزهد والشعر والفصاحة والورح 
: جمللع ابللن المبللارو الحللدي  والفقلله والعربيللة وأيللام النللاس  الخللالف علللى أصللحابه، وقللال العبللاس بللن مصللعب 

 والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الِفرق. 
الثقفللي، أبللو محمللد  البغللدادي، كللان أبللوه يوسللف *حجللا  بللن الشللاعر، هللو حجللا  بللن يوسللف بللن حجللا  

، وحجللا ه هللذا يوافللي الحجللا  بللن يوسللف بللن الحكللم الثقفللي، أبللا محمللد ، الللوالي  شللاعرًا، صللحب أبللا نللواس 
الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء، فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته، ويخلالف فلي جلده وعصلره 

 وعدالته، وحسن طريقته.
 جد.ألنه سرقه إنسان في صغره ثم وم  ؛امسروقً  يسم :السمعاني في األنساب بو سعيد  *قال أ

الرشلك بالفارسلية اسلم  :كثير اللحيلة، وقيلل  :الغيور، وقيل :القاسم، وقيل :معناه بالفارسية :قيل ،*يزيد الردِشعك
ألن  ؛وهلو ال يلدري بهلا ألن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيهلا ثالثلة أيلام   ؛الرشك :فقيل ليزيد ،للعقرب

 ا.لحيته كانت طويلة عظيمة جدًّ 
 ي؛دإلسلماعيل الس ل :ومنه قيلل ،وليست منه ،وهي المواضع التي تطل حول المسجد ،دددة واحدة الس  *الس  

  دة الجامع.ألنه كان يبيع في سم 
ل ز، هو بكسر الميم وإسكان الجليم وفلتح اللالم وبعلدها زاي، وحمكلي بفلتح المل يم، والمشلهور األول، *أبو ِمجع

 واسمه الحي بن حميد ، قيل: لي  في الصحيحين من أول اسمه الم ألف غيره.
 

 حديثيةالفوائد ال
*قال ابن الصالح: الرواية باألسانيد المتصلة لي  المقصود منها في عصرنا وكثير من االعصار قبله إثبات ما 

ا يصلللح ألن يعتمللد ويله وال يضللبط مللا فللي كتابلله ضللبطً ال يللدري مللا ير  رول؛ إذ ال يخلللو إسللناد منهللا عللن شلليخ  يمل
 صت بها هذه األمة. عليه في ثبوته، وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة اإلسناد التي خم 

*اتفللي العلمللاء رحمهللم الللله علللى أن أصللح الكتلللب بعللد القللرآن العزيللز الصللحيحان، وتلقتهمللا األمللة بلللالقبول، 
معللارف ظللاهرة وغامضلة، وقللد صلح أن مسلللما كلان ممللن يسللتفيد وكتلاب البخللاري أصلحهما وأكثرهمللا فوائلد و 

من البخاري، ويعترف بأنه لي  له نظير في علم الحدي ، وهذا الذي ذكرناه ملن تلرجيح كتلاب البخلاري هلو 
المذهب المختار الذي قاله الجماهير، وأهل اإلتقان والحذق والغو  عللى أسلرار الحلدي ، وقلال أبلو عللي 

ووافقله بعلض  ،ع: كتلاب مسللم أصلحابوري الحافي شليخ الحلاكم أبلي عبلد اللله بلن البيدِلالحسين بن علي النيس
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ظلللار أبلللو بكلللر االسلللماعيلي فلللي كتابللله شللليول المغلللرب، والصلللحيح األول، وقلللد قلللرر اإلملللام الحلللافي الفقيللله النَّ 
ب كلهلا ترجيح كتاب البخاري، وروينا عن اإلملام أبلي عبلد اللرحمن النسلائي قلال: ملا فلي هلذه الكتل :المدخل

، ملن مسللم   ن البخلاري أجلل  أح بله اتفلاق العلملاء عللى أجود ملن كتلاب البخلاري. قللت: وملن أخصلر ملا تلرجَّ 
ا ما ارتضاه في هذا الكتاب، وبقلي فلي تهذيبله وانتقائله بصناعة الحدي  منه، وقد انتخب علمه ولخَّ  وأعلمم 

قد ذكرت دالئل هذا كله في أول شرح من األحادي  الصحيحة، و  مؤلفة   وجمعه من ألوف   ،ست عشرة سنةً 
 -بل نقل اإلجماح في أول صحيحه -ا كان مذهبهح به كتاب البخاري أن مسلمً صحيح البخاري، ومما ترجَّ 

، وإن واحد   بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر   أن اإلسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعتم 
ح كتلاب ه على االتصال حتى يثبت اجتماعهما، وهلذا الملذهب يلرجدِ لم يثبت اجتماعهما، والبخاري ال يحمل
يتعللذر  بعمللله فللي صللحيحه بهللذا المللذهب؛ لكونلله يجمللع طرقللا كثيللرةً  البخللاري وإن كنللا ال نحكللم علللى مسلللم  

 .زهمعها وجود هذا الحكم الذي جوَّ 
ا يليلي ا واحلدً موضلعً  ي    من حي  أنه جعل لكلل حلدوهي كونه أسهل متناواًل  ،حسنة   وقد انفرد مسلم بفائدة  

 به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها.
حلدثنا وأخبرنلا، وتقييلده ذللك عللى مشلايخه وفلي روايتله، وكلان ملن  :اعتنلاوه بلالتمييز بلين :*فمن تحرِي مسلم  

رئ عللى ما قمل، وأخبرنا لِ ما سمعه من لفي الشيخ خاصةً مذهبه الفرق بينهما، وأن حدثنا ال يجوز إطالقه إال لِ 
 أهل العلم بالمشرق. ه وجمهورِ يخ، وهذا الفرق هو مذهب الشافعي وأصحابِ الش

مللن الضللعفاء والمتوسللطين الللواقعين فللي الطبقللة الثانيللة  ا بروايتلله فللي صللحيحه عللن جماعللة  *عللاب عللائبون مسلللمً 
 :بل جوابه من أوجه   ،الذين ليسوا من شرل الصحيح، وال عيب عليه في ذلك

الجللرح مقللدم علللى التعللديل؛ ألن  :ضللعيف عنللد غيللره ثقللة عنللده، وال يقللالأن يكللون ذلللك فلليمن هللو  أح   :ن 
للذلللك فيمللا إذا كللان الجللرح ثابتًلل وإال فللال يقبللل الجللرح إذا لللم يكللن كللذا، وقللد قللال الخطيللب  ،ر السللببا ممفسَّ

محمول على أنه لم  معملم الطعن فيهم من غيرهم البغدادي ما احتت البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة  
 السبب. رثبت الطعن المؤثر مفسَّ ي

 .ا في المتابعات والشواهد: أن يكون ذلك واقعً الثنن 
 حد  عليه. بعد أخذه عنه باختالل   أ  ر  أن يكون ضعف الضعيف الذي احتت به ط   الثنلث 
ل وال يطلودِ  ،فيقتصر عللى العلالي ،أن يعلو بالشخا الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل الرابع 

 ا بمعرفه أهل الشأن في ذلك.بإضافة النازل إليه مكتفيً 
 حتمل فيها ما ال يحتمل في األصول. *المتابعات يم 

 * قال اإلمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار لي  بحجة . 
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العزيز أخبره، أن عروة أخبلره، أن  *قال يحيى بن أبى كثير  في هذا الخبر: أخبرني أبو سلمة، أن عمر بن عبد
، أولهم يحيلى بلن أبلى كثيلر ،  عائشة أخبرته، هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين يرول بعضهم عن بعض 

 وهذا من أطرف الط رف، وأغرب لطائف اإلسناد.
وهلذه منقبلة شلريفة  ،قصلة الجساسلة وقلد رول عنله النبلي  ،أسللم سلنة تسلع   ،ةقيَّلأبلو رم  تلهكني  اللداري، *تميم
 خل في رواية األكابر عن األصاغر.ويد ،لتميم  

قللدمت » :قللال ،تبللان بللن مالللك  عللن عِ  ،حللدثني محمللود بللن الربيللع :قللال ،عللن أنلل  بللن مالللك   ،*حللدثني ثابللت
أنلله اجتمللع فيلله  :إحللداهما ،فللي هللذا اإلسللناد لطيفتللان ...«تبللان فقلللت حللدي  بلغنللي عنللكالمدينللة فلقيللت عِ 
 ؛أنله ملن روايلة األكلابر علن األصلاغر :تبلان، والثانيلةوهم أن  ومحملود وعِ  ،بعضهم عن بعض  ثالثة صحابيون 

 .ا ومرتبةً ا وعلمً نًّ سِ  ا أكبر من محمود  فإن أنسً 
عللن سلللفيان علللن الزهللري علللن علللروة علللن زينللب بنلللت أبلللى سلللمة علللن حبيبلللة علللن أم حبيبللة علللن زينلللب بنلللت *»

، جتلان لرسلول اللله هلذا اإلسلناد اجتملع فيله أربلع صلحابيات، زو « جحش ، وربيبتلان لله بعضلهن علن بعلض 
وال يعلللم حللدي  اجتمللع فيلله أربللع صللحابيات بعضللهن عللن بعللض  غيللره، وأمللا اجتمللاح أربعللة صللحابة  أو أربعللة 
، فوجلدت منله أحاديل  قلد جمعتهلا فلي جلزء ، ونبهلت فلي هلذا الشلرح عللى ملا ملر  تابعيين بعضهم علن بعلض 

 .منها
ولم يقل: خالد بلن الحلر ، وهلو أنله « وهو ابن الحر »فائدة قوله: « ن الحر حدثنا خالد وهو اب»*قوله: 

إنما سمع في الرواية خالد، ولخالد  مشاركون، فأراد تمييزه، وال يجلوز لله أن يقلول: حلدثنا خاللد بلن الحلر ؛ 
تحصللل ؛ ل«وهللو بلن الحللر »ألنله يصللير كاذبًلا علللى الملروي عنلله، فإنلله للم يقللل: إال خاللد، فعللدل إلللى لفظلة: 

 الفائدة بالتميز والسالمة من الكذب. 
*قال الدارقطني: األعر  اثنان يرويان عن أبي هريرة، أحدهما: وهو المشهور عبد الرحمن بلن هرملز ، والثلاني: 

 عبد الرحمن بن سعد .
دة فيه بيلان أن قتلا« عن قتادة، أن أن  بن مالك  حدثهم»وفي الطريي الثاني: « عن قتادة، عن أن   »*قوله: 

، وقللد تقللدم أن قتللادة مللدل ، وأن المللدل  ال يحللتت بعنعنتلله حتللى يثبللت سللماعه ذلللك  قللد سللمعه مللن أنلل  
 الحدي . 

*أبو هريرة يروي عنه اثنان كل واحلد  منهملا حميلد بلن عبلد اللرحمن، أحلدهما: الِحميلري، والثلاني: حميلد بلن 
ل ملا فلي البخلاري ومسللم حمميلد عبد الرحمن بن عوف  زهري، قال الحميدي في الجمع بلين الصلحيحين: كل

بللن عبللد الللرحمن، عللن أبللى هريللرة، فهللو الزهللري إال فللي حللدي : )أفضللل الصلليام بعللد شللهر رمضللان شللهر الللله 
 .د الرحمن الِحميري، عن أبي هريلرةالمحرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل( فإن راويه حميد بن عب

كلر للحميلري فلي البخلاري أصلاًل، وال فلي مسللم  إال فلي  ذِ وهذا الحدي  لم يذكره البخلاري فلي صلحيحه، وال
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 هذا الحدي . 
، وإنما ذكره مسلم هنا متابعة، والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء.  *ممجالده ضعيفه

، عن يحيى هو ابن سعيد ، عن بشير بن *» حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا سليمان يعنى ابن بالل 
فلي هلذا اإلسلناد أنلواح « ملنهم سلهل بلن أبلى حثملة ،من أهل دارهلم حاب رسول الله يسار ، عن بعض أص

من معارف علم اإلسناد وطرقه، منها أنه إسناد كلله ملدنيون، وهلذا نلادر فلي صلحيح مسللم  بخلالف الكلوفيين 
ا،  ، وهذا نادر جدًّ وهم يحيى بلن والبصريين، فإنه كثير، ومنها أن فيه ثالثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض 

، وقولله: يحيلى وهلو ابلن سلعيد ، وفائلدة  سعيد األنصاري، وبشير، وسهل، ومنها قوله: سليمان يعني ابلن بلالل 
بللل اقتصللر الللراوي علللى قوللله: سللليمان  ،أنلله لللم يقللع فللي الروايللة بيللان نسللبهما« وهللو»، وقوللله: «يعنللي»قوللله: 

؛ فإنه يزيد عللى ملا سلمعه ملن شليخه، فقلال:  ويحيى، فأراد مسلم بيانه، وال يجوز أن يقول: سليمان بن بالل 
، وهلو  ، فحصلل البيلان ملن غيلر زيلادة  منسلوبة  إللى شليخه. ومنهلا أن فيله روايلة تلابعيد  علن تلابعيد  يعنى ابن بالل 

عللن بعللض »عللن بشللير ، وهللذا وإن كللان نظللائره فللي الحللدي  كثيللرة، فهللو مللن معللارفهم، ومنهللا قوللله:  ،يحيللى
فيلله أنلله يجللوز إذا سللمع مللن جماعللة  ثقللات  جللاز أن « مللنهم سللهل بللن أبللى حثمللة، أصللحاب رسللول الللله 

.  يحذف بعضهم، ويرول عن بعض 
، قلال: وحلدثني أخلي*» قلال جماعلة « وحدثني غير واحد  من أصحابنا، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبى أوي  

، وهلى اثنلا عشلر حلديثًا ، ألن مسللًما للم يلذكر من الحفاا هذا أحلد األحاديل  المقطوعلة فلي صلحيح مسللم 
من سمع منله هلذا الحلدي ، قلال القاضلي: إذا قلال اللراوي: حلدثني غيلر واحلد ، أو حلدثني الثقلة، أو حلدثني 
بعض أصحابنا، لي  هو من المقطوح وال من المرسل وال من المعضل عند أهل هذا الفن، بلل هلو ملن بلاب 

لكن كيف كان، فال يحتت بهلذا الملتن ملن هلذه  الرواية عن المجهول، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب،
الروايللة لللو لللم يثبللت مللن طريللي  آخللر، ولكللن قللد ثبللت مللن طريللي  آخللر، فقللد رواه البخللاري فللي صللحيحه، عللن 

، ولعلللل مسللللًما أراد بقولللله:  البخلللاري وغيلللره، وقلللد حلللد  مسللللم علللن « غيلللر واحلللد  »إسلللماعيل بلللن أبلللى أويللل  
ت، وفلي آخلر كتلاب الجهلاد، ورول مسللم أيًضلا علن أحملد بلن إسماعيل هلذا ملن غيلر واسلطة  فلي كتلاب الحل

 يوسف األزدي، عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل.
هلذا أحلد « رول الليل  بلن سلعد ، قلال: حلدثني جعفلر بلن ربيعلة»*وفي هلذا البلاب قلال مسللم بلن الحجلا : 

، ويسمى معلًقا، وسبي في التي  مم مثله بهذا اإلسناد.األحادي  المقطوعة في صحيح مسلم 
  

 فينفوائد في الكتب والمصنِّ
 *من شأن صاحب الممعِلم تقليد أبا علي الغسَّاني صاحب تقييد المهمل فيما يذكره من علم األسانيد. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

24 

 

، وقللد صللنف العلمللاء فللي معرفللة رجحانلله أفضللل أمللة رسللول الللله  *أجمللع أهللل الحللي علللى أن أبللا بكللر  
صول وغيرها ومن أحسلنها كتلاب فضلائل الصلحابة لإلملام أبلى المظفلر منصلور بلن أشياء كثيرة مشهورة في األ
 محمد السمعاني الشافعي.

ومن أغزرها فوائد: كتاب المنها  ألبى عبد الله الح ليمي، إمام  ،مصنفات  شعب اإليمان[*وقد صنفت في 
ر  البيهقلي فلي كتابله الجليلل الشافعيين ببخارل، وكان من رفعاء أئملة المسللمين، وحلذا حلذوه الحلافي أبلو بكل

 .أبو عمرو بن الصالحالحفيل: كتاب شعب اإليمان. هذا كالم الشيخ 
 كتاب األذكار ال يستغني متدين عن مثله.*

*ابن عبد البر بسط شلرح حلدي  ذو اليلدين بسلطًا للم يبسلطه غيلره، مشلتماًل عللى التحقيلي واإلتقلان والفوائلد 
 الجمة.

ل للقفللال الشاشللي، وصللاحبه أبللي عبللد الللله الحليمللي، وأبللي بكللر البيهقللي اإلمللام *كتللب دالئللل النبللوة، كالللدالئ
 الحافي وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنها كتاب البيهقي.

 فوائد متفرقة
وذللك لكثلرة فوائلده  ،واسلتخر  كنلوزه الخفيلات ،الحدي  اسلتنار قلبله أدواتمن جمع  :القائل أحسنولقد *

صللوات   جواملع الكلملات عطليأم وملن  ،الخللي أفصلحنله كلالم ؛ فإذلكوهو جدير بل ،البارزات والكامنات
 فللللي فلللللم يوجلللد لهمللللا نظيلللر ،ا الصلللحيحانالعللللم مطلًقلللل فللللي الحللللدي  بلللل فلللي صلللح مصللللنف. وأمتضلللاعفات
اسلتخرا  دقللائي المعلللوم مللن متونهمللا  فللي ويتلطللف ،شلاح فوائللدهماوتم  ،بشللرحهما ىعتنلليم  أنفينبغللي  ،المؤلفلات
 فقلد جمعلت البخلاريفأما صحيح  ،المتظاهرات األدلة أنواحو  ،ا من الحجت الظاهراتلما ذكرن ؛وأسانيدهما

 ،شلرحه فلي ره مشلمدِ  انلأو  ،وجيلزاتع  العللوم بعبلاراتع  أنلواحملن  عللى نفلائ    مشلتملة    مسلتكثرات  شرحه جماًل  في
 اللروف اللرحيم الكلريمتعلالى فقلد اسلتخرت اللله  صلحيح مسللم وأملا ،المعونلات إتماملهفلي  من الله الكريم را   
وال ملللن  ،ال ملللن المختصلللرات المخلللالت ،شلللرحه متوسلللط بلللين المختصلللرات والمبسلللوطات جملللع كتلللاب  فلللي 

لقلللللة الطللللالبين  ؛ولللللوال ضللللعف الهمللللم وقلللللة الللللراغبين وخللللوف عللللدم انتشللللار الكتللللاب ،المطللللوالت الممللللالت
للب   ،للمطلوالت بللل  ،علاطالت   ال زيلادات  و  ،ملن غيلر تكللرار   ،ملن المجلللدات طه فبلغلت بلله ملا يزيلد علللى مائلة  س 

لكنلى  ،فإنه كالم أفصلح المخلوقلات ؛وهو جدير بذلك ،ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات
ن فللأذكر فيلله إ ،كثيللر مللن الحللاالت فللي وأوثللر االختصللار ،طللاالتحللر  علللى تللرو اإلأو  ،تصللر علللى التوسللطاق

وبيان نفائ   ،الزهديات واإلشاراتوالفروح واآلداب  األصول أحكاممن  ، من علومه الزاهراتشاء الله جماًل 
وبيلان  ،وضلبط المشلكالت ،الرجالأسماء و  ،اتاللغوي األلفاا معانيإيضاح و  ،القواعد الشرعيات أصولمن 

مللن حللال بعللض الللرواة وغيللرهم مللن  والتنبيلله علللى لطيفللة   ،والمبهمللات األبنللاءآبللاء أسللماء و  ،الكنللى يذو أسللماء 
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 واألسلللللانيدواسلللللتخرا  لطلللللائف ملللللن خفيلللللات عللللللم الحلللللدي  ملللللن المتلللللون  ،ألوقلللللاتابعلللللض فلللللي  الملللللذكورين
ا تختلف ظلاهرً  التي األحادي والجمع بين  ،المؤتلفات والمختلفاتسماء من األ وضبط جمل   ،المستفادات
فلي  عللى ملا يحضلرني وأنبله ،كونهلا متعارضلات    وأصلولهالحدي  والفقله  صناعتيمن ال يحقي مويظن البعض 

ملواطن الحاجلة  فلي إال ،إشلارات  كلل ذللك فلي   األدللةإللى  وأشير ،الحدي  من المسائل العملياتفي  الحال
ا مللن نقللل شلليئً وحيلل  أ ،العبللاراتإيضللاح و  ،اإليجللازجميللع ذلللك علللى  فللي حللر أو  ،البسللط للضللروراتإلللى 

 أضليفها ال كلان مشلهورً فلإن   ،وغيرهلا ملن المنقلوالت والمعاني حكامواألالرجال واللغة وضبط المشكل أسماء 
 ...قائليهإلى  أضفتها وان كان غريبً  ،لبعض المقاصد الصالحات ؛انادرً  إال ،لكثرتهم ؛قائليهإلى 
لللدخولهم فللي  ؛ذكللر األنبيللاء ال يبقللى لللذكر المرسلللين وجللهإذا  :يقللال ،وعلللى جميللع األنبيللاء والمرسلللين :قوللله*

وهلو أن يلذكر العلام ثلم الخلا   ،أن هلذا سلائغ :أحلدهما ،ويجلاب بجلوابين ،وزيلادة نبيالرسول فإن  ؛األنبياء
مللن كللان عللدوا لللله ومالئكتلله ورسللله وجبريللل } :القللرآني فللو  ،وتفخيمللا لحاللله ،وتعظيمللا ألمللره ،ا بشللأنهنويًهللت

وقد جاء أيضا  ،{وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى} :وقوله ،{وميكال
رب اغفلر للي ولواللدي ولملن دخلل } :حكايلة علن نلوح   قلال تعلالى ،د الخلا وهو ذكر العلام بعل ،عك  هذا

فللال يلتفللت  ،ادعلى متكلللف أنلله عنللى بللالمؤمنين غيلر مللن تقللدم ذكللرهفللإن  ،{بيتلي مؤمنللا وللمللؤمنين والمؤمنللات
 نله يتنلاول جميلع رسلل اللله سلبحانهوهلو أ ،أخلرل أعلم ملن جهلة   «والمرسللين» :أن قولله :الجواب الثلاني. إليه
ا الملللك نبيًّلل وال يسللمَّ . {الللله يصللطفي مللن المالئكللة رسللال ومللن النللاس} :قللال تعللالى ،اآلدميللين والمالئكللةمللن 

 . «النبيين» :فائدة لم تكن حاصلة بقوله «والمرسلين» :فحصل بقوله
فلي الفلن  وملذاكرة حلاذق   ،ويزداد بحسب كثلرة الملذاكرة ،ويتأكد ويتقرر ،بالمذاكرة يثبت المحفوا ويتحرر*

ا االسلتفادة قاصلدً  اإلنصلافا وليكن فلي مذاكراتله متحريًّل ،ابل أيامً  ،أنفع من المطالعة والحفي ساعات   ةه ساع
ا للله بالعبللارة الجميلللة مخاطبًلل ،وال بغيللر ذلللك مللن حاللله ،علللى صللاحبه بقلبلله وال بكالملله غيللر مترفللع   ،اإلفللادةأو 
 . وتزكو محفوظاته ،فبهذا ينمو علمه ،اللينة
 :وجوابله ملا تقلدم ،هذه رواية عن مجهلولين :قد يقال. عن أبى عقيل   أخبروني :لرواية الثانيةافي  قول سفيان*

ألن  ؛يحلللتت بللله عللللى انفلللراده والمتابعلللة واالستشلللهاد يلللذكرون فيهملللا ملللن ال ،اواستشلللهادً  أن هلللذا ذكلللره متابعلللةً 
 . االعتماد على ما قبلهما ال عليهما

 ،الحقيقلة فلي لي  بكلذب   إذ ؛القول في ن باب التعريض أو الغلوفيما هو م هبذِ ك  شهادة الشاهد   سقطال يم *
 ،فظلهعن ظاهر ل خباراإلوال يريد المتكلم به  ،ألنه ال يدخل تحت حد الكذب ؛صورة الكذب في ن كانوإ

هذا آخر كلالم  .(أختيهذه ) :الخليل إبراهيموقال  (أما أبو الجهم فال يضع العصا عن عاتقة) : وقد قال
 . وقد أتقن هذا الفصل ،ه اللهالقاضي رحم

وأجلدر أن ال يكلون ذللك  ،رح أحرل إلماتتله وإخملال ذكلر قائللهاإلعراض عن القول المطَّ : مسلماإلمام قال *
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إللى وإسلراعهم  ،واغترار الجهلة بمحلدثات األملور ،ا تخوفنا من شرور العواقبمَّ غير أنا ل   ،ا للجهال عليهتنبيهً 
ورد مقالتلله بقللدر مللا  ،رأينللا الكشللف عللن فسللاد قوللله ،ال السللاقطة عنللد العلمللاءواألقللو  ،اعتقللاد خطللأ المخطئللين

 . وأحمد للعاقبة إن شاء الله ،أجدل على األنام ،يليي بها من الرد
ا لهلم احتراًمل ؛ملن النقلائا سله بشليء  ا ملن تلب  ليكون ذلك مانًعل ؛مجالسة الصالحينإلى ندب أهل الحقائي *

 .سره وعالنيتهفي  ا عليهلعً مطَّ تعالى يزال الله  فكيف بمن ال ،منهم واستحياءً 
مللن  ،قللد اشللتمل عللى شللرح جميللع وظللائف العبلادات الظللاهرة والباطنللة جبريللل وحلدي  :قلال القاضللي عيللاض*

هلا حتلى أن عللوم الشلريعة كلَّ  ،وإخال  السلرائر واللتحفي ملن آفلات األعملال ،وأعمال الجوارح اإليمانعقود 
بالمقاصللد  :سللميناهالللذي فنللا كتابنللا وعلللى هللذا الحللدي  وأقسللامه الثالثللة ألَّ  :قللال .راجعللة إليلله ومتشللعبة منلله

مكروهلات علن ال يشذ شيء من الواجبات والسلنن والرغائلب والمحظلورات وال إذ ؛اإلنسانالحسان فيما يلزم 
 .أقسامه الثالثة

سلئل عملا ال يعللم إذا  غيرهملاو  للعلالم والمفتلي ينبغيفيه أنه  (ول عنها بأعلم من السائلؤ ما المس):  قوله*
وقلللد بسلللطت هلللذا  ،سلللتدل بللله عللللى ورعللله وتقلللواه ووفلللور علملللهبلللل يم  ،نقصلللهوأن ذللللك ال يم  ،ال أعللللم :أن يقلللول

ملن الخيلر ال بلد لطاللب العللم  أنلواح  مقدملة شلرح المهلذب المشلتملة عللى  فلي بدالئله وشواهده وما يتعلي بله
  .النظر فيه إدامةو  ،من معرفة مثلها

 . الهاء وحذفها هي العالمة بإثباتألمارة واألمار ا (عن أماراتها نيفأخبر *)
 ،البنيلانفلي  تطلاول الرعلاءفلإن  ؛اا أو ملذمومً بكونله ملن عالملات السلاعة يكلون محرًمل لي  كل ملا أخبلر *

والعالمللة ال  ،هللذه عالمللات وإنمللا ،بللال شللك   م واحللد لللي  بحللرام  وكللون خمسللين امللرأة لهللن قلليد  ،المللال وفشللوا
 . بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره ،رل فيها شيء من ذلكيشت
بلقللاء الللله  اإليمللانالمللراد بللالجمع بللين فللي  اختللف (روتللؤمن بالبعلل  اآلِخلل ،أن تللؤمن بالللله ولقائلله):  قولله*

اللقاء ما  :وقيل .عةبعده عند قيام السا والبع م  ،دار الجزاءإلى اللقاء يحصل باالنتقال  :فقيل ،والبع تعالى 
ا ال يقطلع لنفسله برويلة اللله أحلدً فلإن  ؛تعلالىثم لي  المراد باللقاء رويلة اللله  .يكون بعد البع  عند الحساب

 .بماذا يختم له اإلنسان يألن الروية مختصة بالمؤمنين وال يدر  ؛تعالى
سلببه أن  :وقيلل ،االهتملام بله وذللك لشلدة ؛يضلاحالبيلان واإل فلي هو مبالغة :فقيل ،روأما وصف البع  باآلخِ 

 ؛د البع  باآلخرفقيَّ  ،األرضوخروجه من القبر للحشر بع  من  ،األرحامالدنيا بع  من إلى  اإلنسانخرو  
 . ليتميز
أنهلم لملا  ،حلدي  الوفلد فلي ملا جلاء (يحبهملا اللله: الحللم واألنلاة إن فيلك خصللتين) : النبيسبب قول *

ثلم  ،ولب  أحسلن ثيابله ،وعقل ناقته ،فجمعها ،شت عند رحالهموأقام األ  يالنب إلىبادروا  ،وصلوا المدينة
فقلال  (تبلايعون عللى أنفسلكم وقلومكم) : النبليثلم قلال لهلم  ،جانبهإلى به وأجلسه فقرَّ  ، النبيإلى أقبل 
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ى نبايعللك عللل ،أشللد عليلله مللن دينلله نللك لللم تللزاول الرجللل عللن شلليء  فقللال االشللت: يللا رسللول الللله إ ،نعللم :ومالقلل
  ...(.إن فيك خصلتين ،صدقت) :قال .ومن أبى قاتلناه ،ابعنا كان منَّ فمن اتَّ  ،أنفسنا ونرسل من يدعوهم

 ،ألصلحابنا فلذكروا فيله خمسلة أوجله   ،ينكلر الشلرح جمللةً  الذيوهو  ،قبول توبة الزنديي في اختلف أصحابنا*
 . لألحادي  الصحيحة المطلقة ؛اقبولها مطلقً  :صوب منهاأصحها واأل

أن  يمللن حيلل  إن صللاحب الحيللاء قللد يسللتح ،قللد يشللكل علللى بعللض النللاس( الحيللاء خيللر كللله: )*قوللله 
وقللد يحمللله الحيللاء علللى اإلخللالل بللبعض  ،ه فيتللرو أمللره بللالمعروف ونهيلله عللن المنكللريواجلله بللالحي مللن يجل لل

ملنهم الشليخ  ،وجلواب هلذا ملا أجلاب بله جماعلة ملن األئملة ،وغير ذلك مما هو معروف في العلادة ،الحقوق
 ،بل هو عجز وخور ومهانة ،حقيقةً  أن هذا المانع الذي ذكرناه لي  بحياء   ،عمرو بن الصالح رحمه الله أبو

وإنمللا حقيقللة  ،الحقيقللي لمشللابهته الحيللاء ؛امللن إطللالق بعللض أهللل العللرف أطلقللوه مجللازً  وإنمللا تسللميته حيللاءً 
 .حي ذي الحي ويمنع من التقصير في ،لي يبع  على ترو القبيحخم  :الحياء

ن  إو  ،جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعينفيه  «وذو التمر بتمره ،هردِ بلم فجاء ذو البر بِ »قوله: *
  .ةنَّ وقد نا أصحابنا على أن ذلك سم  ،كان بعضهم يأكل أكثر من بعض  

 ،نعليله وأعطلاني (هريلرةيلا أبلا ) :فقلال ،نعم :فقلت ؟(أبو هريرة) :فقال،  فدخلت على رسول الله»قوله: *
وإنمللا أعادهللا لطللول  «قللال» :نلله أعللاد لفظللةإف ،لكللالم فائللدة لطيفللةهللذا ا فللي ...(هللاتين بنعللليَّ اذهللب ) :وقللال

بللل  ،كلالم العللرب فللي وهللو موجلود ،وهللذا حسلن ،نعليله وأعطللانييلا أبللا هريلرة  :الكلالم وحصللول الفصلل بقوللله
ب ملللن عنلللد اللللله مصلللدق لملللا معهلللم وكلللانوا ملللن قبلللل ولملللا جلللاءهم كتلللا} :تعلللالىكلللالم اللللله  فلللي اجلللاء أيًضللل

لطللول  ؛تكريللر لللألول {فلمللا جللاءهم} :قولللهف {يسللتفتحون علللى الللذين كفللروا فلمللا جللاءهم مللا عرفللوا كفللروا بلله
{ لطلول أنكلم} :أعلاد {ملتم وكنلتم ترابلا وعظاملا أنكلم مخرجلونإذا  أيعدكم أنكم}: تعالىومثله قوله  ،الكالم
 .الكالم
 فللي ويكللون أوقللع ، النبللي لقلليعنللدهم يعرفللون بهللا أنلله  معلومللةً  ظللاهرةً  فلتكللون عالمللةً  ؛لللينالنع إعطللاوهوأمللا 

  . من غير هذان كان خبره مقبواًل إو  ،انكر كون مثل هذا يفيد تأكيدً وال يم  ،نفوسهم لما يخبرهم به عنه
فهللو اسللم مللن  «يالسللت» :قوللله «ارجللع يللا أبللا هريللرة :فقللال ،يفخللررت السللت ثللدييَّ بللين  فضللرب عمللر»قوللله: *

للتم  التلي واأللفللااواسلتعمال المجلاز سللماء مثللل هلذا الكنايلة عللن قبليح األ فلي والمسللتحب ،اللدبرأسلماء  ل حصِد
جلللاء القلللرآن العزيلللز  األدبوبهلللذا  ،صلللورتها ملللا يسلللتحيا ملللن التصلللريح بحقيقلللة لفظللله فلللي وال يكلللون ،الغلللرض
إلى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم } {نسائكمإلى أحل لكم ليلة الصيام الرف  } تعالى: كقوله  ،والسنن
فللاعتزلوا النسللاء فلللي } {أو جللاء أحلللد مللنكم مللن الغللائط{ }وإن طلقتمللوهن مللن قبللل أن تمسللوهن} {بعللض

 ،المجلاز أو نفلي ،أو االشلتراو ،الللب  إزاللةوهلى  ،راجحلة   وقد يستعملون صريح االسلم لمصللحة   {المحيض
وكقلول أبلى  (أدبلر الشليطان ولله ضلرال: )( وقولله هلات  كع نِ أ  ) :وكقولله{ الزانية والزاني} :كقوله  ،أو نحو ذلك
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 . «أو ضراله  الحد  فساءه » :هريرة
ل فلدَّ وقلال ال يم  ،وقلد كرهله بعلض السللف :قلال القاضلي عيلاض .وأمليأنلت  بلأبي :جوز قلول الرجلل ل خلري*

 .اا كللان أو ميتًللحيًّلل ،ارً فا أو كللال بلله مسلللمً سللواء كللان المفللدَّ  ،الصللحيحة تللدل علللى جللوازه األحاديلل و  ،بمسلللم  
 أبلوي بلالل   أن يقلال: إن إال. «ل كمنَّ فداء أبلي وأملي»قال:  : وفي البخاري أن بالاًل قال منت ِخبمه عفا الله عنه 

  .[ينكافر  كانا  
  وتحرَّ  ،اإلثم يخر  به من فعل فعاًل إذا  تأثم الرجل :قال أهل اللغة« امً فأخبر بها معاذ عند موته تأث  »قوله: *

ا يخللاف فواتلله وذهابلله أنلله كللان يحفللي علًملل: م معللاذ  ومعنللى تللأث   ،  أزال عنلله الحنلل وتحنَّلل ،أزال عنلله الحللر 
 ،افيكللون إثًملل ،تبليللغ سللنته فللي  وممللن لللم يمتثللل أمللر رسللول الللله ،اأن يكللون ممللن كللتم علًملل فخشللي ،بموتلله

قللال  .تحللريم   بهللا نهللي اإلخبللارعللن لللم ينهلله   النبلليوعلللم أن  ،اإلثللممللن  فاحتللال وأخبللر بهللذه السللنة مخافللةً 
بلدليل  ؛لكلن كسلر عزمله عملا علرض لله ملن بشلراهم ،النهلي  النبليا للم يفهلم ملن القاضي عياض لعلل معلاذً 

بلغله بعلد  أو يكلون :قلال (فبشلره بالجنلة ،ا قلبلهال إله إال اللله مسلتيقنً  أنمن لقيت يشهد ) :حدي  أبى هريرة
لا علِ يكلتم علًملألبلى هريلرة وخلاف أن   النبليذلك أملر  وهلذا  ،إذاعتلهأو يكلون حملل النهلى عللى  ،ه فيلأثمم 
ا من أن يسلمع ذللك ملن ال خبلرة لله منعه من التبشير العام خوفً  :فقال ،بن الصالحاوقد اختاره  ،الوجه ظاهر
 حلدي  فلي وأملا أملره :قال. غترار واالتكالمن عليه االوأخبر به على الخصو  من أ   ،كلفيغتر ويتَّ  ،وال علم

 . عند المحققين ا منها له وواقعً وقد كان االجتهاد جائزً  ،ر االجتهادفهو من تغي   ،أبى هريرة بالتبشير
دليلللل عللللى جلللواز تمنلللى هلللالو أهلللل النفلللاق  «وودوا أنللله أصلللابه شلللر ،دعلللا عليللله فهللللك ودوا أنللله »قولللله: *

  .والشقاق ووقوح المكروه بهم
وفى حدي  زيارته  ،ثم أكل ،تبان هذا بدأ أول قدومه بالصالة  عِ حدي في نهفإ ؛وفيه البداءة باألهم فاألهم*

وفللى حللدي  أم  ،نلله دعللاه لهللافإ ؛تبللان هللو الصللالةحللدي  عِ  فللي ألن المهللم ؛ثللم صلللى ،بللدأ باألكللل ألم سلليم  
والعلالم أصلحابه اإلملام وفيه جواز اسلتتباح  ،إليه عيدم من الحديثين بدأ بما  كل واحد    ففي ،دعته للطعام سليم  
 . وبه التوفيي والعصمة ،والفضل والمنة ،وله الحمد والنعمة ،والله أعلم بالصواب. نحوها أو أو ضيافة   لزيارة  
بالمعروف والنهى علن المنكلر  األمروقد تطابي على وجوب  ،األمة بإجماح إيجاب  أمر  (فليغيره):  قوله *

بعللض  إالولللم يخللالف فللي ذلللك  ،الللدين ا مللن النصلليحة التللي هلليوهللو أيًضلل ،األمللة وإجمللاحالكتللاب والسللنة 
فقللد  ؛هللذا فللي ال يكتللر  بخالفهللم :الحللرمين إمللام المعللالي أبللواإلمللام كمللا قللال   ،وال يعتللد بخالفهللم ،الرافضللة

 . أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤالء
فهلللو حسلللن  ،الخللرو  ملللن الخلللالفإللللى ندبلله عللللى جهلللة النصللليحة  إنلكلللن  ،ال إنكلللار فيللله، ف فيلللهالمختل لل*

للم يللزم منله إذا  ،العلماء متفقون على الحل  عللى الخلرو  ملن الخلالففإن  ؛فعله برفي  إلى محبوب مندوب 
 األحكلللامكتابلله  فللي ير أقضللى القضللاة أبللو الحسللن المللاوردوذكلل ،آخللر خللالف   فللي أو وقللوح   ،بسللنة   إخللالل
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ل النللاس علللى مذهبلله فيمللا سللبة هللل للله أن يحمللده السلللطان الحِ ا بللين العلمللاء فللي أن مللن قلَّللالسلللطانية خالفًلل
واألصلح أنله  ؟أم ال يغير ما كان على مذهب غيلره ،كان المحتسب من أهل االجتهادإذا   اختلف فيه الفقهاء

وال ينكلر محتسلب وال  ،ولم يزل الخالف في الفروح بين الصحابة والتابعين فمن بعلدهم ،لما ذكرناه ؛ال يغير
ا أو لللم يخللالف نصًّللإذا  أن يعتللرض علللى مللن خالفلله للقاضلليال و  يلللي  للمفتلل :وكللذلك قللالوا ،غيللره علللى غيللره

 .اا جليًّ قياسً  أو اإجماعً 
هلذه  فلي وللم يبلي منله ،متطاوللة   يع أكثلره ملن أزملان  بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضم  األمرواعلم أن باب *

العقللاب الصللالح  الخبلل  عللمَّ كثللر   وإذا ،الكللهوام األمللر ومِ بلله قِلل ،وهللو بللاب عظلليم، ارسللوم قليلللة جللدًّ  إال األزملان
فليحلذر اللذين يخلالفون علن } ،بعقابلهتعلالى أوشلك أن يعمهلم اللله  ،لم يأخذوا على يد الظالم وإذا ،والطالح

، فينبغي لطالب اآلخرة والساعي في تحصيل رضا الله علز وجلل {أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
هلابن ملن ينكلر عليله وال ي   ،خللا نيتلهويم  ،سليما وقلد ذهلب معظملهال  ،نفعه عظيمفإن  ؛بهذا الباب يعتنيأن 

وملن يعتصلم باللله فقلد هلدي } :تعلالىوقلال  {ولينصلرن اللله ملن ينصلره} :قلالتعلالى اللله فإن  ؛الرتفاح مرتبته
أحسلب النللاس أن } :تعللالىوقلال  {والللذين جاهلدوا فينللا لنهلدينهم سللبلنا} :تعلالىوقللال  {مسلتقيم صللرال  إللى 

 {يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا اللذين ملن قلبلهم فلليعلمن اللله اللذين صلدقوا ولليعلمن الكلاذبين يتركوا أن
ا لصللداقته ومودتلله ومداهنتلله وطلللب الوجاهللة عنللده ودوام وال يتاركلله أيًضلل .بص للعلللى قللدر النَّ  األجللرواعلللم أن 
 ،مصللالح آخرتللهإلللى ينصللحه ويهديلله  ومللن حقلله أن ،اصللداقته ومودتلله توجللب للله حرمللة وحقًّللفللإن  ؛المنزلللة لديلله

فلي  نقلا  إللى وأن أدل ذللك  ،ه هلو ملن سلعى فلي عملارة آخرتلهحب لومم  اإلنسلانوصلديي  ،هاوينقذه من مضلاردِ 
كلان   وإنملا ،فلي دنيلاه ن حصل بسبب ذلك صورة نفع  وإ ،وه من يسعى في ذهاب أو نقا آخرتهوعد   ،دنياه
 فلللي لسلللعيهم ؛ت اللللله وسلللالمه علللليهم أجمعلللين أوليلللاء للملللؤمنينوكانلللت األنبيلللاء صللللوا ،علللدوا لنلللا لهلللذا إبللللي 

وأن يعمنللا  ،ونسللأل الللله الكللريم توفيقنللا وأحبابنللا وسللائر المسلللمين لمرضللاته ،إليهللامصللالح آخللرتهم وهللدايتهم 
 .بجوده ورحمته والله أعلم

اإلملام فقلد قلال  ،تحصليل المطللوبإللى ليكلون أقلرب  ؛عن المنكلر أن يرفلي والناهيل مر بالمعروف  وينبغي
 أكثلرومملا يتسلاهل  .فقلد فضلحه وشلانه ،ومن وعظه عالنيةً  ،فقد نصحه وزانه ،امن وعي أخاه سرًّ  :الشافعي

فللون وال يعردِ  ،فللإنهم ال ينكللرون ذلللك ،ا أو نحللوها معيبًلليبيللع متاًعلل اإنسللانً رأل إذا  النللاس فيلله مللن هللذا البللاب مللا
 ،اء على أنه يجلب عللى ملن عللم ذللك أن ينكلر عللى البلائعنا العلم وقد ،وهذا خطأ ظاهر ،المشترل بعيبه

  .المشترل به م  علِ وأن يم 
 :وقولله .وسلعه فلي اللذيولكنله هلو  ،منله للمنكلر تغييلر  بوللي  ذللك  ،معناه فليكرهه بقلبه (فبقلبه) : وله*ق
صلللفة  فللي قللال القاضللي عيلللاض هللذا الحللدي  أصللل .أقللله ثمللرةً  :معنللاه والللله أعللللم (اإليمللانوذلللك أضللعف )

ويريلللي  ،فيكسلللر آالت الباطلللل ، كلللان أو فعلللاًل أمكنللله زوالللله بللله قلللواًل  ره بكلللل وجللله  فحلللي المغيلللر أن يغيَّللل ،التغييلللر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

31 

 

ويرفلي  ،أمكنلهإذا  أو بلأمره ،أصلحابها بنفسلهإللى صلوب ويردهلا وينلزح الغم  ،أو يلأمر ملن يفعلله ،المسكر بنفسله
كملا يسلتحب   ،قبلول قوللهإللى ذللك أدعلى  إذ ؛هالعلزة الظلالم المخلوف شلر   وبلذي ،في التغيير جهده بالجاهل

ه والمسلرف فلي فلي غيدِل المتملاديويغلي عللى  ،لهذا المعنى ؛ذلك من أهل الصالح والفضل متوليأن يكون 
غللب عللى فلإن  ،ا علن سلطوة الظلالملكلون جانبله محميًل ؛ها أشد مما غيلرَّ منكرً  إغالظهر أمن أن يؤثدِ إذا  بطالته

يده واقتصر على القول باللسان والوعي  كفَّ   ،من قتله أو قتل غيره ،أشد منها ب منكرً ظنه أن تغييره بيده يسب
ل ،ر بقلبلهغيَّل ،خلاف أن يسلبب قولله مثلل ذللكفلإن  ،والتخويف  إنوهلذا هلو الملراد بالحلدي   ،ةً ع  وكلان فلي س 
وليرفلع  ،وحلرب   سالح   إظهارإلى ن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك وإ ،تعالىشاء الله 
هلذا هلو فقله المسلألة وصلواب  ،أو يقتصلر عللى تغييلره بقلبله ،كلان المنكلر ملن غيلره  إنمن لله األملر إلى ذلك 

 .ليل منه كل أذً تل ونِ ن قم وإ بالتصريح بكل حال   اإلنكارا لمن رأل العمل فيها عند العلماء والمحققين خالفً 
للم ينلدفع عنهلا  إنمرتكلب الكبيلرة  آلحلاد الرعيلة أن يصلدَّ  ويسوغ :الحرمين إمامقال  .هذا آخر كالم القاضي

 :قلال. بالسلطان األمرط ب  ر   ،ذلكإلى  األمرانتهى فإن  ،وشهر سالح   نصب قتال  إلى  األمر ما لم ينتهِ  ،بقوله
ه غيلللرَّ  ،عثلللر عللللى منكلللر   إنبلللل  ،ولللي  ل ملللر بلللالمعروف البحللل  والتنقيلللر والتجسللل  واقتحلللام الللدور بلللالظنون

لي  للمحتسب أن يبح  عما لم يظهر من  وقال أقضى القضاة الماوردي: .الحرمين إمامهذا كالم  .جهده
أن يكلون  :أحلدهما ،فلذلك ضلربان ،ظهلرت وآثلار   بهلا ألملارة   غلب على الظلن استسلرار قلوم  فإن  ،المحرمات

 أو بلامرأة   ،ليقتلله جلل  خلال بر  مثل أن يخبره من يثي بصدقه أن رجلاًل  ،يفوت استدراكها ذلك في انتهاو حرمة  
ا ملن فلوات ملاال حلذرً  ؛ويقلدم عللى الكشلف والبحل  ،مثلل هلذا الحلال أن يتجسل  فلي فيجوز له ،بها ليزني

 .واإلنكلللارعلللى الكشلللف  اإلقلللداملهلللم  جللاز ،عللرف ذللللك غيلللر المحتسللب ملللن المتطوعلللة وكلللذا للللو ،يسللتدرو
سمع أصوات فإن . عنه األستاروال كشف  ،فال يجوز التجس  عليه ،الرتبةما قصر عن هذه  :الثانيالضرب 
ولللي  عليلله أن  ،ألن المنكللر ظللاهر ؛أنكرهللا خللار  الللدار لللم يهجللم عليهللا بالللدخول المنكللرة مللن دار   المالهللي

 علللى الحسللبة مشللتماًل  فللي االسلللطانية بابللا حسللنً  األحكللامفللي آخللر  اورديوقللد ذكللر الملل ،يكشللف عللن البللاطن
هللذا  فللي وبسللطت الكللالم ،مقاصللدهاإلللى  وقللد أشللرنا ،عللن المنكللر مللن قواعللد األمللر بللالمعروف والنهللي ل  جملل
 . اإلسالموكونه من أعظم قواعد  ،لعظم فائدته وكثرة الحاجة إليه ؛الباب
فقلد   ،ملن مواليله ي  ب لأ   أيما عبد  ) :أنه سمعه يقول ،عن جرير   ،الشعبيعن  ،عن منصور بن عبد الرحمن :قوله*

 .أكره أن يرول عنى ها هنلا بالبصلرة ولكني ، النبيعن  والله روي قد :قال منصور (إليهمكفر حتى يرجع 
 إيللاهثللم قللال منصللور بعللد روايتلله  ،ا عليللهموقوفًلل عللن جريللر   ،الشللعبيا رول هللذا الحللدي  عللن أن منصللورً  :فمعنللاه
ي لفل فلي برفعله أصلرحكلره أن فلإني أ ؛فاعلموه أيها الخوا  الحاضرون ،النبي إلى نه مرفوح : والله إاموقوفً 
 فلي المعاصليهي مملؤة من المعتزلة والخوار  الذين يقوللون بتخليلد أهلل  التيالبصرة  في فيشيع عني ؛روايتي
وقللد  ،التعلللي بظللاهر هللذا الحللدي  فللي ولهللم شللبهة ،والخللوار  يزيللدون علللى التخليللد فيحكمللون بكفللره .النللار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

31 

 

 . مواضع من هذا الكتاب في اذكرناه التيقدمنا تأويله وبطالن مذاهبهم بالدالئل القاطعة الواضحة 
بينهلا وبلين والفلرق  ،ملن الحليضز الصلالة عللى تلرو  ال تثلاب المرأة أن : )ناقصات عقل ودين (حدي ظاهر *

 ،والحائض ليست كذلك ،كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاأن المريض والمسافر  المريض والمسافر 
فنظيرها مسافر أو ملريض   ،ضزمن الحي في حرم عليها نية الصالةبل ي ،زمن الحيض في بل نيتها ترو الصالة

 فلي سلفره ومرضله فلي فهلذا ال يكتلب لله ،اللدوام عليهلا غيلر نلاو   وقلت   فلي ويتلرو وقلت   فلي النافللة كان يصللي
 . لم يكن يتنفل فيه الذيالزمن 

 ،هلو ملن آداب الكللالم (اعتلزل الشلليطان يبكلي، يقلول: يلا ويلله ،إذا قلرأ ابلن آدم السلجدة فسلجد) : قولله*
صلرف  مالملتكلمإللى الحكاية عن الغيلر ملا فيله سلوء واقتضلت الحكايلة رجلوح الضلمير  في عرضإذا  وهو أنه
  .نفسهإلى السوء  إضافةا عن صورة تصاونً  ؛الضمير عن نفسه الحاكي
 ،والجهلاد ناإليملاحلدي  أبلى ذر  يوف ،بالله ثم الجهاد ثم الحت اإليمانحدي  أبى هريرة أن األفضل  *في
 اإلسللالمأي  ،حللدي  عبللد الللله بللن عمللرو   يوفلل ،الصللالة ثللم بللر الوالللدين ثللم الجهللاد حللدي  ابللن مسللعود   يوفلل
وفى حدي  أبى موسى وعبد الله بن  (وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف ،تطعم الطعام) :قال ؟خير
خيركم من تعلم ) :وفى حدي  عثمان (من سلم المسلمون من لسانه ويده) :قال ؟أي المسلمين خير ،عمرو  

عللن  ،الشلافعي يليملفلذكر اإلملام الجليلل أبلو عبلد اللله الح   ،الجملع بينهلا واختللف العلملاء فلي (القلرآن وعلمله
 وهو غير القفلال الصلغير الملروزي الملذكور فلي -الكبير يالقفال الشاش شيخه اإلمام العالمة المتقن أبى بكر  

أنله جملع  ،وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصلره :يقال الحليم -يينأصحابنا الخراسان يكتب متأخر 
نه قلد إف ؛واألشخا  األحوالجرل على حسب اختالف  أن ذلك اختالف جواب   :حدهماأ ،بينها بوجهين

 ،واألشلخا  األحلوالجميلع  يملن جميلع الوجلوه وفل األشلياءكلذا وال يلراد بله خيلر جميلع   األشياءخير  :يقال
  أن رسللول الللله ،منهللا عللن ابللن عبللاس   ذلللك بأخبللار   واستشللهد فللي ،أو نحللو ذلللك دون حللال   حللال   بللل فللي
 :الثلانيالوجله  .(وغلزوة لملن حلت أفضلل ملن أربعلين حجلة ،حجة لمن لم يحت أفضل ملن أربعلين غلزوة) :قال

 «من»ت فحذف ،أو من خيركم من فعل كذا ،أو من خيرها ،كذا  األعمالأنه يجوز أن يكون المراد من أفضل 
 ومن ذلك قول رسول الله ،وأفضلهم أعقلهمنه من ويراد أ ،وأفضلهمفالن أعقل الناس  :كما يقال  ،وهي مرادة

: ( ألهلهخيركم خيركم) أزهلد النلاس فلي :وملن ذللك قلولهم ،اومعلوم أنه ال يصلير بلذلك خيلر النلاس مطلًقل 
يكلون  الثلانيوعللى هلذا الوجله  ،كلالم القفلالهلذا   .غيرهم من هو أزهد ملنهم فيله وقد يوجد في ،العالم جيرانه

ثلم يعلرف فضلل بعضلها  ،واألحلوال األعملالكونهلا ملن أفضلل  والباقيات متسلاوية فلي ،اأفضلها مطلقً  اإليمان
بعلض هلذه  فقلد جلاء فلي :فلإن قيلل .واألشلخا  األحلوالبدالئل تدل عليهلا وتختللف بلاختالف  على بعض  

  ،كرالذدِ  هنا للترتيب في «ثم»فالجواب أن  ،وهي موضوعة للترتيب «ثم»الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف 
ومللا أدراو مللا العقبللة فللك رقبللة أو إطعللام فللي يللوم ذي مسللغبة يتيمللا ذا مقربللة أو مسللكينا ذا } :كمللا قللال تعللالى
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وا أتل قل تعال} :وكما قال تعالى ،الفعل ومعلوم أنه لي  المراد هنا الترتيب في {متربة ثم كان من الذين آمنوا
 ،{ثلم آتينلا موسلى الكتلاب} :إلى قولله {ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا

 ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوا فيه: ،{ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم} :وقوله تعالى
  ذلك جدهثم قد ساد قبل      قل لمن ساد ثم ساد أبوه        

 .إظهاره في جدومحاربة أعدائه والِ  اإلسالمكان أول   ألنه ؛م الجهاد على الحتيقدت أن وذكر القاضي عياض
 نله حينئلذ  فإ ،والنفير العام الملجئوقت الزحف  في الصحيح أنه محمول على الجهاد: صاحب التحرير قالو 

الجهاد من  في مالِ  ؛يض والتقديم من الحتكان هكذا فالجهاد أولى بالتحر   وإذا ،يجب الجهاد على الجميع
  .بخالف الحت ،هذا الحال في المصلحة العامة للمسلمين مع أنه متعين متضيي

 ،من سمعه أو رآه أنه بخالف ما هلو بلهإلى أصله تحسين الشيء ووصفه بخالف صفته حتى يخيل  :الزور*
 .فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حي

 :وبالغللافالت .العفللائف :والمللراد بالمحصللنات هنللا ،السللبع فللي قراءتللانوفتحهللا فبكسللر الصللاد  :المحصللنات*
 ،اإلسللالمو  ،العفللة :الشللرح علللى خمسللة أقسللام   فللي اإلحصللانوقللد ورد  ،ذفن بللهالغللافالت عللن الفللواحش ومللا قملل

 . والحرية ،والتزويت ،والنكاح
ل ، وحللوَّ لمللوت، يبكللي طللوياًل هللري، قللال: حضللرنا عمللرو بللن العللا ، وهللو فللي سللياقة اماسللة الم  عللن ابللن ش  »*

 اإلسللالمفيلله عظللم موقللع  «بكللذا؟  وجهلله إلللى الجللدار، فجعللل ابنلله يقللول: يللا أبتللاه، أمللا بشللرو رسللول الللله
وفيلله اسللتحباب تنبيلله المحتضللر علللى  ،المعاصلليمنهللا يهللدم مللا كللان قبللله مللن  وأن كللل واحللد   ،والهجللرة والحللت

تعللالى وتبشلليره بمللا أعللده الللله  ،جللاء وأحاديلل  العفللو عنللدهكللر آيللات الر وذِ  ،تعللالىظنلله بالللله سللبحانه و  إحسللان
وهذا األدب مستحب باالتفاق  ،ويموت عليهتعالى ليحسن ظنه بالله  ؛وذكر حسن أعماله عنده ،للمسلمين

وفيلله مللا كانللت  ،بكللذا  أمللا بشللرو رسللول الللله :ألبيلله بللن عمللرو  اوموضللع الداللللة للله مللن هللذا الحللدي  قللول 
 . جاللهإو   ر رسول اللهعليه من توقيالصحابة 

ألن مالئكللة الرحمللة  :وقيللل ،مللن الثللواب والكرامللة هم ألنلله يشللهد عنللد خللرو  روحلله مال لل ؛اشللهيدً  الشللهيد ميسملل*
ا ألن عليله شلاهدً  :وقيلل ،وخاتملة الخيلر بظلاهر حالله اإليملانهد لله بألنله شمل :وقيل ،فيأخذون روحه هيشهدون

 آخللر أنلله سللمى وغيللره قللواًل  وحكللى األزهللري ،اب دًمللجرحلله يثعملليبعلل  و نلله فإ ؛وهللو دملله ،ايشللهد بكونلله شللهيدً 
 .وعلى هذا القول ال اختصا  له بهذا السبب ،لكونه ممن يشهد يوم القيامة على األمم ؛اشهيدً 
 فهلذا لله حكلم الشلهداء ،حرب الكفار بسلبب ملن أسلباب القتلال في المقتول :أحدها ،الشهيد ثالثة أقسام  *
الثواب دون أحكام  في شهيد :والثاني .وهو أنه ال يغسل وال يصلى عليه ،م الدنياأحكا يثواب اآلخرة وف في

لل ...مللن قتللل دون مالللهالللدنيا وهللو المبطللون والمطعللون وصللاحب الهللدم و   فللي وللله ،ل ويصلللى عليللهفهللذا يغسَّ
ملن وردت الغنيملة وشلبهه م فلي لَّ ملن غ ل :والثالل  ،وال يلزم أن يكون مثل ثلواب األول ،اآلخرة ثواب الشهداء
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فال يغسلل وال يصللى  ،الدنيا في فهذا له حكم الشهداء ،حرب الكفار في قتلإذا  اتسميته شهيدً  ياآلثار بنف
  .اآلخرة في ولي  له ثوابهم الكامل ،عليه
إذا   اإلنسلانومعناهلا أن  ،هلذه كلملة تلذكرها العلرب للحل  عللى الشليء :قال صاحب التحريلر «ال أبا لك»*

ل ،شدة   في ر ووقعكان له أب وحزبه أم إللى د واالهتملام فلال يحتلا  ملن الِجل ،لدِ عاونه أبوه ورفع عنه بعلض الك 
ر هلذا األملر وشلمدِ  فلي دَّ فمعنلاه ِجل «ال أبلا للك» :ذا قيللإفل ،ما يحتا  إليه حاللة االنفلراد وعلدم األب المعلاون

 . من لي  له معاون ب  تأهم  بع وتأهَّ 
وكالهمللا  «بللن عللما» :الثللاني يوفلل «عللم» :األول فللي صللولاأل فللي هكللذا هللو «بللن عللما أي» :ل خديجللةو قلل*

 ،خديجلة بنلت خويللد بلن أسلد   يوهل ،نه ورقة بن نوفلل بلن أسلدفإ؛ بن عمها حقيقةً افألنه  الثانيأما  ،صحيح
لللته ع  ول فسلللمَّ وأملللا األ يخاطلللب الصلللغير الكبيلللر  ،آداب خطلللابهم فلللي وهلللذه علللادة العلللرب ،لالحتلللرام ؛اا مجلللازً مًّ

 . «يا ابن عم» :الغرض بقولهاوال يحصل هذا  ،ا لمرتبتهله ورفعً  ااحترامً  «ياعم»لب
 :والجاسلللوس ،الخيلللر هلللو جبريلللل صلللاحب سلللردِ  :النلللاموس «أنلللزل عللللى موسلللىاللللذي هلللذا النلللاموس »قولللله: *

 :ونمسلت الرجلل ونامسلته ،كتمتله  :أي ،اأنمسله بكسلر المليم نمًسل ،ت السلرسلم  ن   :ويقلال ،صاحب سر الشر
سلمى  :قلال الهلروي ،وا عللى أنله الملراد هنلاواتفق ،أن جبريل عليه السالم يسمى الناموسواتفقوا على  ،ساررته

 . خصه بالغيب والوحيتعالى بذلك ألن الله 
هذا مخالف لما يقوله أهل النسب  :قال القاضي عياض (الصالح واألل الصالح النبيا بمرحبً ) :إدري قول *

 :وآدم إبللراهيموجللاء جللواب اآلبللاء هنللا  ،نلله جللد أعلللى لنللوح  أو  ، النبلليأب مللن آبللاء  إدريلل والتللاريخ مللن أن 
 ،الصلالح كملا قلال موسلى وعيسلى وهلارون ويوسلف ويحيلى بلاأللا مرحبًل :إدري وقال  ،ا باالبن الصالحمرحبً 

وأنلله مللن  ،إبللراهيمليللاس مللن ذريللة إفللإن  ؛لنللوح   نلله لللي  بجللد د نلله إليللاس وأإ إدريلل عللن  :وقللد قيللل ،ب بللاءوليسللوا 
فلإن  ؛ ا لنبينلا محملد  أبًل إدريل هذا الحدي  ما يمنع كون  في ولي  ،هذا كالم القاضي عياض المرسلين.

والمؤمنللون  ،إخللوة فاألنبيللاء ،ابًللأن كللان إوهللو أل و  ،اا وتأدبًلليحتمللل أن يكللون قاللله تلطًفلل (الصللالح األل) :قوللله
 . إخوة
يلدخل ملن أمتله الجنلة أكثلر  يبعلد رب هلذا غلالم بعثتله :قلال ،ملا يبكيلك فنلودي ،فلما جاوزته بكلى)قوله: *

ا علليهم فكلان بكلاوه حزنًل ،موسى على قومله لقللة الملؤمنين ملنهم ملع كثلرة علددهم حزن (أمتيمما يدخل من 
الخير محبوبة ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل  في والغبطة ،ة لنبينا على كثرة أتباعهوغبطً 

وعللى  ،ا عللى قوملهبكى حزنً  إنماوالمقصود أنه  ،مثلهم ولي  لنبينا ،ا لها أتباعً ال أنه ود أن يكونو  ،هذه األمة
وعمل الناس به كان لله مثلل  خير  إلى من دعا فإن  ؛فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة

 . حزن على فواتهبكى عليه ويم ومثل هذا يم  ،الصحيحة األحادي كما جاءت به   ،أجورهم
 وصلفهم تلدل عللى أنله فلي قال القاضلي عيلاض أكثلر الروايلات (رأيته وهو يلبي) :يون  بن متى في قوله *
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 ؟الدار اآلخرة وليست دار عمل   في كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم  :قيلفإن  ،به يسر رأل ذلك ليلة أم 
فال يبعد أن يحجوا  ،موالشهداء أحياء عند ربه ،بل هم أفضل منهم ،أنهم كالشهداء :أحدها ،عن هذا أجوبة

 وان كلانوا قلد توفلوا فهلم ألنهلم ؛بما استطاعواتعالى الله إلى وأن يتقربوا  ،الحدي  اآلخر في كما ورد  ،ويصلوا
 .هلي دار الجلزاء انقطلع العملل التليفنيت ملدتها وتعقبتهلا اآلخلرة إذا  هي دار العمل حتى التيهذه الدنيا  في

 {دعلواهم فيهلا سلبحانك اللهلم وتحيلتهم فيهلا سلالم} :قلال تعلالى ،دعلاءأن عمل اآلخرة ذكر و  :الوجه الثاني
بلن ارواية  في كما قال  ،اإلسراءبعض ليلة  في أو ،اإلسراءغير ليلة  في أن تكون هذه روية منام   :الوجه الثال 

والهم أحلل ريأم  أنلله :الوجلله الرابللع .قصللة عيسللى فللي وذكللر الحللدي  (أطللوف بالكعبللة رأيتنلليبينللا أنللا نللائم ) عمللر:
 كلأني) : كملا قلال  ،حلال حيلاتهم كيلف كلانوا وكيلف حجهلم وتلبيلتهم في لوا لهثدِ حياتهم ومم  في كانت  التي
: أن يكلون أخبلر عملا الوجله الخلام  (يون إلى أنظر  كأني)و (عيسىإلى أنظر  كأني)و ،(موسىإلى أنظر 
 . من أمرهم وما كان منهم وان لم يرهم روية عين   إليه أموحي
جللواز قللول { فيلله قللل ال يعلللم مللن فللي السللماوات واألرض الغيللب إال الللله} يقللول:تعللالى والللله »: شللةول عائقل*

مطلرف بلن عبلد اللله  علن بإسلنادهبن أبى داود ارول إال أنه  .ن الله عز وجل يقول: إمن القرآن المستدل ب ية  
ف خلالف ملا فعلتله أنكلره مطلردِ  اللذيوهلذا  «ان اللله قلال :ولكن قولوا ،ن الله يقولإ :ال تقولوا» بن الشخير:

واللله }: تعلالى جوازه من النصو  قوله ومما يدل على ...الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين
 :يقلول اللله علز وجلل) : النبلي قلال :قال عن أبى ذرد   ،وفي صحيح مسلم {يقول الحي وهو يهدي السبيل

   .{من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}
 {ملا كلان} األصلولهكلذا هلو فلي معظلم { ملا كلان لبشلر}يقول: تعالى أو لم تسمع أن الله » عائشة:قول *

ألن المسلتدل  ؛ولكلن ال يضلر هلذا فلي الروايلة واالسلتدالل ،اللواو بإثبات {وما كان} :والتالوة ،بحذف الواو
وقلد  ،اللواو فلي ذللك وال يلؤثر حلذف ،مقصلوده بيلان موضلع الدالللة وإنما ،لي  مقصوده التالوة على وجهها
وقولله تعلالى:  {أقلم الصلالة طرفلي النهلار}فلأنزل اللله تعلالى:  :منهلا قولله ،جاء لهذا نظلائر كثيلرة فلي الحلدي 

 . والتالوة بالواو فيهما ،هكذا هو في روايات الحديثين في الصحيحين {أقم الصالة لذكري}
 :ولهلاق «لملا قللت شلعري فَّ لقد ق   !اللهسبحان  :فقالت ؟ربههل رأل محمد عائشة  سألتم »قال مسروق: *
 :ولفظللة ؟كيللف يخفللى عليللك مثللل هللذا  :وكأنهللا تقللول ،مللن جهللل مثللل هللذا ،فمعنللاه التعجللب «سللبحان الللله»
للسللبحان الللله ) : كقوللله  ،التعجللب كثيللرة فللي الحللدي  إلرادة «سللبحان الللله» سللبحان ( وقوللله: )بهللا ريتطهَّ

 إاللله إال  :وكذلك يقولون في التعجب «رسول الله ان الله ياسبح» :وقول الصحابة (الله! المسلم ال ينج 
بلن اقلال  .أن يقلال ينبغليسلمعت ملاال  لكلوني ؛ملن الفلزح شلعريفمعنلاه قلام  «شلعري فَّ ق ل» :وأما قولهلا ،الله

قللال النضللر بللن  .نفسلليواشللمأزت  ،جلللديواقشللعر  ،شللعري فَّ ق لل :الشلليء إنكللارتقللول العللرب عنللد  :األعرابللي
فيقللوم  ،ن الجللد ينقللبض عنلد الفللزح واالسلتهوال؛ ألقلبض واالجتمللاحوأصللله التَّ  ،كهيئللة القشلعريرةالقفلة   :شلميل  
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  .الجتماعها ولما يجتمع فيها ؛هي الزنبيل التيفة وبذلك سميت الق   ،الشعر لذلك
عملل ) :وفلي الروايلة الثانيلة (وعملل النهلار قبلل عملل الليلل ،يرفع إليه عمل الليلل قبلل عملل النهلار): قوله *

وعمللل  ،بعللدهالللذي يرفللع إليلله عمللل الليللل قبللل عمللل النهللار  األولفمعنللى  (النهللار بالليللل وعمللل الليللل بالنهللار
ويرفع  ،بعدهالذي يرفع إليه عمل النهار في أول الليل  :ومعنى الرواية الثانية ،بعدهالذي النهار قبل عمل الليل 

الليل بعد انقضائه في أول  بأعمالالئكة الحفظة يصعدون المفإن  ؛بعدهالذي إليه عمل الليل في أول النهار 
  .ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل ،النهار
 .نوره وجالله وبهاوه (حات وجههسبم ): قوله *
فللي الرويللة أو غيرهللا  أو مخالفللة   هللل تضللارون غيللركم فللي حالللة الرويللة بزحمللة   :معنللى المشللددو  :ونضللارد تم  روي*

ورول  .هلل يلحقكلم فلي رويتله ضلير وهلو الضلرر :ومعنلى المخفلف .ملن الشلهر كما تفعلون أول ليلة    ؟لخفائه
 ؟هل يلحقكلم ضليم :المخفف تمضاممون ومعنى .رويتهإلى تتضامون وتتلطفون في التوصل  أي :ونضام  أيضا ت  

 .وهو المشقة والتعب
يجللوز مللن ذللك مللا كللان علللى  إنملا :بعضللهم قللال ،فللي جلواز تكنيللة الكللافر بلالجواز والكراهللةاختللف العلمللاء *

فليسلت ملن هلذا وال  ،ألبلي لهلب  تعلالى وأملا تكنيلة اللله  ،فلي التكنيلة تعظليم وتكبيلر إذ ؛فلال وإالجهة التألف 
 ،علرف بهلاكلان يم   إنملاألنله  :وقيلل ،فلهلذا كنلى عنله ،وهلذه تسلمية باطللة ،كلان اسلمه عبلد العلزلإذا   حجة فيله

 . لمجانسة الكالم جاء ذكر أبي لهب   :وقيل ،وكنيته أبو عتبة ،  بكنية  لقب ولي ن أبا لهب  إ :وقيل
فللر للله مللا تقللدم مللن غم  ،مللن توضللأ نحللو وضللوئي هللذا ثللم قللام فركللع ركعتللين ال يحللد  فيهمللا نفسلله): قوللله *

اسللتحباب  :وفيلله .ال يقللدر عليهللا غيللره ألن حقيقللة مماثلتلله ؛مثللل :ولللم يقللل (نحللو وضللوئي) :قللال إنمللا (ذنبلله
كمللا   ،حصلللت للله هللذه الفضلليلة مقصللودةً  أو نافلللةً  ولللو صلللى فريضللةً  ،ركعتللين فللأكثر عقللب كللل وضللوء   صللالة

ملن أملور اللدنيا  يء  الملراد ال يحلد  بشل (ال يحد  فيهما نفسله)  : قولهو  .تحصل تحية المسجد بذلك
هلذه  وحصللت لله ،علن ذللك فليفلأعرض عنله بمجلرد عروضله عم  ،ه حلدي ولو علرض لل ،وماال يتعلي بالصالة

 . مة عن الخواطر التي تعرض وال تستقروقد عفي لهذه األ ،هذا لي  من فعلهن أل ؛الفضيلة
أن الذنوب كلهلا  :معناه وذلك الدهر كله( ،ما لم يؤت كبيرة ،لما قبلها من الذنوب كانت كفارةً ): قوله *

ملن  شليءكانلت ال يغفلر فلإن   ،يلرةلم تكن كب ولي  المراد أن الذنوب تغفر ما ،الكبائر فإنها ال تغفر إالتغفر 
ألن بعض لعل هذا؛ : قال منت ِخبمه عفا الله عنه . يأباه األحادي  فسياق ن كان محتماًل هذا وإفإن  ،الصغائر

 . [الكبائراجتناب فيها المغفرة بدون تقييده ب األحادي 
 ،بللل أنللتم أصللحابي) :قللال ،خوانللك يللا رسللول اللللهإأو لسللنا  :قللالوا إخواننللا(،)وددت أنللا قللد رأينللا : قوللله *
 :والمراد بقوله ،ولقاء الفضالء وأهل الصالح ،ال سيما في الخير يجواز التمنفيه  خواننا الذين لم يأتوا بعد(أو 
ولكللن ذكللر مللرتبتهم  ،خللوتهما إللللي  نفيًلل (بللل أنللتم أصللحابي: )قوللله قللال البللاجي( خواننللاإوددت أنللا قللد رأينللا )
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إنما المؤمنلون } :قال تعالىكما   ،ليسوا بصحابة   إخوةوالذين لم يأتوا  ،حابةص إخوةفهؤالء  ،الزائدة بالصحبة
 .{إخوة
أنله قلد يكلون إلى  :في فضل من يأتي آخر الزمان األحادي ذهب ابن عبد البر في هذا الحدي  وغيره من و 

لللى ع (خيللركم قرنللي) : وأن قوللله ،فلليمن يللأتي بعللد الصللحابة مللن هللو أفضللل ممللن كللان مللن جملللة الصللحابة
 ،السللابقون األولللون مللن المهللاجرين واألنصللار ومللن سلللك مسلللكهم :أي ،خيللر النللاس قرنللي :الخصللو  معنللاه
أو لم يكن له سلابقة  ،ن رآه وصحبهإو  ،وأما من خلط في زمنه ،وهم المرادون بالحدي  ،فهؤالء أفضل األمة
 .ضللهم عللى ملا دللت عليله اآلثلارفقد يكلون فلي القلرون التلي تلأتي بعلد القلرن األول ملن يف ،وال أثر في الدين

من عمره وحصلت له  ورآه مرةً  النبي وأن من صحب  ،خالف هذاإلى ذهب معظم العلماء : قال القاضي
لللو ) : واحتجللوا بقوللله ،فضلليلة الصللحبة ال يعللدلها عملللفللإن  ؛أفضللل مللن كللل مللن يللأتي بعللدم  ،مزيللة الصللحبة

 . (صيفها ما بلغ مد أحدهم وال نذهبً  أنفي أحدكم مثل أحد  
ال فللي الصللالة وال فللي غيرهللا بإجمللاح مللن يعتللد بلله فللي  ،مللن األحللوال فللي حللال   *السللواو سللنة لللي  بواجللب  

لو تركه لم تبطل  مام أصحابنا العراقيين عن داود أنه أوجبه للصالةإ اإلسفراينيوقد حكى أبو حامد  ،اإلجماح
أصلحابنا المتلأخرون عللى الشليخ أبلي  وقلد أنكلر ،هلو واجلب :بن راهويه أنه قلالإسحاق وحكى عن  ،صالته
علللى  اإلجمللاحيجابلله عللن داود لللم تضللر مخالفتلله فللي انعقللاد لللو صللح إ، و وغيللره نقللل الوجللوب عللن داود حامللد  

 . فلم يصح هذا المحكي عنهإسحاق وأما  ،المختار الذي عليه المحققون واألكثرون
الوضللوء سللنة لللو خالفهللا فاتلله  فللي لللرجلين*وأجمللع العلمللاء علللى أن تقللديم اليمللين علللى اليسللار مللن اليللدين وا

 .وال اعتداد بخالف الشيعة ،هو واجب :وقالت الشيعة ،الفضل وصح وضوءه
سللنن أبللى داود  فللي وقللد ثبللت ،الشللافعينللا عليلله  ،ا فهللو مكللروهن كللان مجزيًللواعلللم أن االبتللداء باليسللار وإ

توضللأتم فابلللدوا  لبسللتم أوإذا ) :القلل  أن رسللول الللله ،عللن أبللى هريللرة ،وغيرهمللا بأسللانيد حميللدة الترمللذيو 
جملاح العلملاء عللى وقلد انعقلد إ ،لفتله مكروهلة أو محرملةومخا ،األمر بتقلديم اليملين في فهذا نا (نكمامبأي

 ،مللا ال يسللتحب فيلله التيللامن ثللم اعلللم أن مللن أعضللاء الوضللوء ،فوجللب أن تكللون مكروهللة ،أنهللا ليسللت محرمللة
دم قمل ،حلي األقطلع ونحلوه فلي تعلذر ذللك كملافلإن  ،واحلدةً  دفعلةً  بلل يطهلران ،ذنان والكفلان والخلدانوهو األ
 .اليمين

 . شدة المحافظة على التيمنإلى شارة إ «شأنه كله في يحب التيمن ما استطاح» :البخاريروايات  في وقع*
أو  سلواء كلان لحاجلة   ،عللى جلواز المسلح عللى الخفلين فلي السلفر والحضلر اإلجملاح*أجمع من يعتد به في 

وال يعتللد  ،أنكرتلله الشلليعة والخللوار  وإنمللا ي،من الللذي ال يمشللحتللى يجللوز للمللرأة المالزمللة بيتهللا والللزَّ  ،لغيرهللا
 . بخالفهم

ونقلل علن الشليعة  ،عتلد بلهوللم يخلالف فيله ملن يم  ،طهلارة المسلك واسلتحبابه وجلواز بيعلهأجمع العلملاء عللى *
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 . اإلجماحوالشيعة ال يعتد بهم في  ،نجاسته
وكلذا إذا بلال بقلرب النهلر  ،ثلم صلبه فلي الملاء وكلذلك إذا بلال فلي إنلاء   ،ء كلالبول فيله وأقلبحوالتغول في الملا*

ما حكلي علن  إال ،لم يخالف في هذا أحد من العلماء ،بحي  يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه
بللال فللي إذا  كلذاو  ،وأن الغللائط للي  كللالبول ،بنفسله اإلنسللانأن النهللى مخلتا ببللول  ،الظلاهري يداود بلن عللل

وهلو أقلبح ملا نقلل  ،جملاح العلملاءإوهذا الذي ذهب إليه خالف  ،أو بال بقرب الماء ،ثم صبه في الماء ناء  إ
 . عنه في الجمود على الظاهر

، وفيها خالف ،على طهارة رطوبة فر  المرأة بهستدل ام  «كنت أفركه من ثوب رسول الله »قول عائشة: *
 فللال يكللون المنللي ،ب الشلليطان بالنللائممللن تالعلل ألنلله  حقلله فللي حللتالم مسللتحيلاالواألظهللر طهارتهللا؛ ألن 

فلللو كانللت  ،أصللاب رطوبللة الفللر  علللى موضللع   ويلللزم مللن ذلللك مللرور المنللي ،مللن الجمللاح إال علللى ثوبللهالللذي 
 جائز  الحتالم منها اكتفى بالفرو. وأمجيب: أن ام  ول   ،ثوبه في ا تركهم  ول   ،المني الرطوبة نجسة لتنج  بها

حصلللل  يجلللوز أن يكلللون ذللللك المنللليأنللله بو  ،بلللل هلللو فللليض زيلللادة المنلللي ،وللللي  هلللو ملللن تالعلللب الشللليطان
 . وأما المتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب ،على الثوب شيءفسقط منه  ،بمقدمات جماح  
سلر اللذال بك يومذِ  ،بكسر الذال وتشديد الياء يد ذِ وم   ،سكان الذالي بفتح الميم وإذع م   :*في المذي لغات
والملذي ملاء أبليض دقيلي للز  يخلر  عنلد  ،شلهرهماأولهملا أفصلحهما وأ ،فاألوليان مشلهورتان ،وتخفيف الياء

وهلو فللي  ،ويكلون ذللك للرجلل والملرأة ،بخروجله حلل   وربملا ال يم  ،وال يعقبله فتلور ،وال دفلي   ،ال بشلهوة   ،شلهوة  
  .النساء أكثر منه في الرجال

 ،فلأمرت المقلداد بلن األسلود ،لمكلان ابنتله  وكنت أستحيي أن أسأل النبي اءً كنت رجال مذَّ »: عليٌّ  قال*
وفلي الحلدي : . ال يوجلب الغسلل خلرو  الملذي أن أجمع العلماء عللى( يغسل ذكره ويتوضأ)فقال:  ،فسأله

والمللراد بلله عنللد الشللافعي والجمللاهير غسللل مللا  ،غسللل الللذكر ولهللذا أوجللب ،وأنلله نجلل  ،أنلله يوجللب الوضللوء
وفيلله أن االسللتنجاء  ،يجللاب غسللل جميللع الللذكرإعنهمللا  فللي روايللة   وأحمللد   عللن مالللك   كلليوحم  ،لمللذيابه اأصلل

أملللا النلللادر كاللللدم والملللذي  ،وهلللي البلللول والغلللائط ،يجلللوز االقتصلللار عليللله فلللي النجاسلللة المعتلللادة إنملللابلللالحجر 
وفيلله جللواز  ،بابأو يحمللله علللى االسللتح ،بأنلله خللر  علللى الغالللبجيللب وأم  ،فللال بللد فيلله مللن المللاء ،وغيرهمللا

علللى  هلكونلل ؛وأنلله يجللوز االعتمللاد علللى الخبللر المظنللون مللع القللدرة علللى المقطللوح بلله ،االسللتنابة فللي االسللتفتاء
ا كللان فلعللل عليًّلل :ويقللال ،أن هللذا قللد ينللازح فيلله إال ، اقتصللر علللى قللول المقللداد مللع تمكنلله مللن سللؤال النبللي

وفيلله اسللتحباب  ،هأن يكللون السللؤال منلله بنفسلل اسللتحيا وإنمللا ،وقللت السللؤال  ا مجللل  رسللول اللللهحاضللرً 
وأن الللزو  يسللتحب للله أن ال يلذكر جمللاح النسللاء واالسلتمتاح بهللن بحضللرة أبيهللا  ،صلهارحسلن العشللرة مللع األ

  وغيرهم من أقاربها. وأخيها وابنها
نلله يرفللع الحللد  عللن أعضللاء فإ ؛ألنلله يخفللف الحللد  :قللال أصللحابنا ،الجنللب قبللل أن ينللامكمللة وضللوء حِ *
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إلللى بللل لعللله أن ينشللط  :وقيللل ،مناملله فللي خشللية أن يمللوت ؛حللدل الطهللارتينإليبيللت علللى  :ليللوق ،وءالوضلل
للل فملن ع ،وضوء الحائض قبلل أن تنلام في ويجرل هذا الخالف المازريقال  .نال الماء أعضاءهإذا  الغسل

وء للحلللائض نهم متفقلللون عللللى أنللله ال يسلللتحب الوضلللإوأملللا أصلللحابنا فلللاسلللتحبه لهلللا.  بالمبيلللت عللللى طهلللارة  
 . كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنبفإن   ،حدثهما في ألن الوضوء ال يؤثر ؛والنفساء
وهللذا التأويللل  ،وبللةمحمللول علللى أنلله كللان برضللاهن أو برضللى صللاحبة النَّ  واحللد   علللى نسللائه بغسللل    *طوافلله

 ،وأملا ملن ال يوجبله ،ا يجلب علينلااللدوام كمل فلي  ا عللى رسلول الللهسم واجبً كان الق    :يحتا  إليه من يقول
 .له أن يفعل ما يشاءفإن  ؛تأويلإلى فال يحتا  

وذللك أن نلزول  ؛ويكتمنلهسلتحيا ملن وصلفهن بله ا يم عنهن أمرً  معناه حكيتِ  «النساء فضحتِ » :قول عائشة*
 .منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال المني
فيلذكرون  ،حقيقة معناها األصلي ماله غير قاصدة  ولكن العرب اعتادت استع ،أصلها افتقرت( تربت يمينك*)

وما أشبه هذا من ألفلاظهم  ،وويل أمه ،وثكلته أمه ،وال أب لك ،وال أم له ،وقاتله الله ما أشجعه ،تربت يداو
 . أو االعجاب به ،أو الح  عليه ،أو استعظامه ،أو الذم عليه ،أو الزجر عنه ،شيءال إنكارنها عند و يقول
ن صلالة الضلحى أوهي  ،هذا اللفي فيه فائدة لطيفة «بحة الضحىسم  ثم صلى ثمان ركعات  : »قول أم هانئ  *

 ،وهلللذا تصلللريح بللأن هلللذا سللنة مقلللررة معروفلللة «سلللبحة الضللحى» :ثمللان ركعلللات وموضللع الدالللللة كونهلللا قالللت
 من الناس من يتلوهمفإن  «وذلك ضحى ،صلى ثمان ركعات  » :خرلها بنية الضحى بخالف الرواية األوصال

صلى في   ويزعم أن النبي ،ن الضحى ثمان ركعات  لي  في هذا دليل على أ :فيقول ،منه خالف الصواب
فهلذا الخيلال اللذي يتعللي بله هلذا القائلل فلي  ،ال لكونهلا الضلحى ،بسلبب فلتح مكلة هذا الوقت ثمان ركعات  

ا يحتجللون بهللذا الحللدي  ثً ا وحللديولللم تللزل النللاس قللديمً  «سللبحة الضللحى» :ى للله فللي قولهللايتللأتَّ  هللذا اللفللي ال
 .للتسبيح الذي فيها ؛النافلة سميت بذلك بحة:والس   .ثبات الضحى ثمان ركعاتإعلى 
وهللذا مللن  ،الشللتمالها عليهللا ؛وسللميت الركعللة سللجدة ،المللراد ثمللان ركعللات   «فصلللى ثمللان سللجدات  » قوللله:*

 . باب تسمية الشيء بجزئه
ثلم  ،اللواردة بالوضلوء مملا مسلت النلار األحاديل البلاب  فلي هلذا ذكلر مسللم ،*باب الوضلوء مملا مسلت النلار

وهللذه عللادة  ،ن الوضللوء منسللولأإلللى فكأنلله يشللير  ،الللواردة بتللرو الوضللوء ممللا مسللت النللار األحاديلل عقبهللا ب
 . عقبونها بالناسخثم يم  ،التي يرونها منسوخةً  األحادي وغيره من أئمة الحدي  يذكرون  مسلم  

مالك  :فقال ،فمسسته ،اي فروً ألة السبرأيت على بن وعع  :قال ،أبا الخير حدثهأن  ،*عن يزيد بن أبي حبيب  
إنللا نكللون بللالمغرب ومعنللا البربللر والمجللوس نللؤتى بللالكبش قللد  :قلللت ،قللد سللألت عبللد الللله بللن عبللاس   ،تمسلله

 لللهقلد سلألنا رسلول ا :فقلال ابلن عبلاس   ،ويأتونلا بالسلقاء يجعللون فيله اللودو ،ذبحوه ونحن ال نأكلل ذبلائحهم
 إنللا نكللون  :قلللت سللألت عبللد الللله بللن عبللاس   :قللال ،يأوعللن وعلللة السللب (دباغلله طهللوره) :فقللال ،علن ذلللك
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 :بللن عبللاس  افقللال  ؟تللراه أرأيه  :فقلللت ،اشللرب :فقللال ،المللاء والللودوبللالمغرب فيأتينللا المجللوس باألسللقية فيهللا 
فيجلوز  ،يطهلر ظلاهره وباطنله . فيله دالللة لملذهب األكثلرين أنله(دباغله طهلوره) :يقلول  سمعت رسلول اللله

يسلتدل بله لملن قلد  :قلال منت ِخبمله عفلا اللله عنله  .فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسلة ؛استعماله في المائعات
  .[بطهارة جلد ولو غير المأكول قال
مسللاكي عللن التحللدي  بلله رأيللت المصلللحة فللي إ نإ :فمعنللاه «ت لللم أحللد  بللهشللئن إ»لعمللر:  قللول عمللار  *

وأصللل تبليللغ هللذه  ،فللي غيللر المعصللية عللليَّ  ةطاعتللك واجبللفللإن  ؛أمسللكت ،ة تحللديثي بللهراجحللة علللى مصلللح
ت شئراد إن ه أنويحتمل أ ، فيمن كتم العلمون داخاًل يك فإذا أمسك بعد هذا ال ،السنة وأداء العلم قد حصل

  .انادرً  إالحد  به بل ال أ ،اسا بحي  يشتهر في النا شائعً لم أحد  به تحديثً 
فيله  بعيلب   اإلنسلانجواز وصف  :منها ،فوائدفيه  ،عمىاأل ابن أم مكتوم  مؤذنان بالل و  الله كان لرسول *

وهلي سلتة مواضلع  ،وهلذا أحلد وجلوه الغيبلة المباحلة ،ال على قصلد التنقليا ،تترتب عليه للتعريف أو مصلحة  
ذكلار اللذي ال ر كتلاب األا بدالئلها واضحة في آخوقد بينته ،بعيبه ونقصه وما يكرهه اإلنسانيباح فيها ذكر 

 . متدين عن مثله ينيستغ
كثللللرون وقللللال زهللللري واألهكللللذا قاللللله األ ،ه الحوقلللللةبالللللل إالال حللللول وال قللللوة  :*يقللللال فللللي التعبيللللر عللللن قللللولهم

والالم من اسم الله  ،والقاف من القوة ،وهو المشهور الحاء والواو من الحول األولفعلى  ،الحولقة :الجوهري
ومثل  .لئال يفصل بين الحروف ؛واألول أولى ،والقاف من القوة ،ني الحاء والالم من الحولوعلى الثا ،تعالى
 . والسبحلة ،والهيللة ،والبسملة ،الحيعلة :الحولقة

 ملرةً  نه من صلى علليَّ فإ):  لقوله ؛لينشطه ؛ا من دالئلهأن يذكر له شيئً  ب غيره في خير  يستحب لمن رغَّ *
صلد عملال يشلترل لهلا القأن األ :وفيله ،(وسليلة حللت لله الشلفاعةوملن سلأل للي ال) (اصلى الله عليه بها عشلرً 

 .(من قلبه) : لقوله ؛خال واإل
 ،(ن قلبه دخل الجنةم ...الله أكبر الله أكبر :حدكمفقال أ ،الله أكبر الله أكبر :لمؤذنذا قال اإ) : *قوله

 ؛وتفلويض إليله ،وانقيلاد لطاعتلهتعلالى ى اللله ألن ذلك توحيلد وثنلاء علل ؛كان كذلك  إنما :قال القاضي عياض
واسلتحي الجنلة  ،اإلسلالموكملال  ،اإليملانل هذا فقد حاز حقيقلة فمن حصَّ  ،بالله إالال حول وال قوة  :لقوله

مشللتملة علللى نوعيلله مللن العقليللات  ،اإليمللانلعقيللدة  ةذان كلمللة جامعللواعلللم أن األ :قللال .تعللالىبفضللل الللله 
 ،الللله أكبللر :وذلللك بقوللله ،ضللدادهاا يسللتحقه مللن الكمللال والتنزيلله عللن أالللذات وملل ثبللاتفأوللله إ ،والسللمعيات

ونفللى ضللدها مللن الشللركة  لوحدانيللةا بإثبللاتثللم صللرح  ،وهللذه اللفظللة مللع اختصللار لفظهللا دالللة علللى مللا ذكرنللاه
صرح ثم  ،على كل وظائف الدين مةوالتوحيد المقدَّ  اإليمان وهذه عمدة ،تعالىالمستحيلة في حقه سبحانه و 

ما دعلاهم إليله إلى ثم دعا ، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية ،النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا بإثبات
ال ملن   ألن معرفلة وجوبهلا ملن جهلة النبلي ؛ثبلات النبلوةبهلا بعلد إوعقَّ  ،الصلالةإللى فلدعاهم  ،من العبلادات
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شلعار بللأمور اآلخللرة مللن البعلل  وفيلله إ ،النعلليم المقلليم والبقللاء فلي الفللوز وهللو ،الفللالحإللى ثللم دعللا  ،جهلة العقللل
متضلمن  وهلو ،علالم بالشلروح فيهلالإلقاملة الصلالة ثلم كلرر ذللك بإ ،اإلسلالموهي آخلر تلراجم عقائلد  ،والجزاء
مللن  فيهلا علللى بينللة   وليللدخل المصلللي ،ادة بالقللب واللسللانوتكللرار ذكللره عنلد الشللروح فللي العبلل اإليمللانلتأكيلد 
كالم القاضي . اهل  وجزيل ثوابه ،وعظمة حي من يعبده ،ويستشعر عظيم ما دخل فيه ،ن إيمانهم وبصيرة   ،أمره

 . وهو من النفائ  الجليلة
ا واتباًعللل ،تعلللالىا للللله عظاًملللفعلتللله إ :فقلللال الشلللافعي ،رفلللع اليلللدين*اختلفلللت عبلللارات العلملللاء فلللي الحكملللة فلللي 

 :وقيلل ،لالستسلالم د يديه عالمةً لب مغم إذا  سيراأل وكان ،ستكانة واستسالم وانقيادهو ا :وقال غيره ،لرسوله
قبلال بكليتله عللى الصلالة ومناجلاة اإلطرح أملور اللدنيا و إلى شارة إ :وقيل ،استعظام ما دخل فيهإلى شارة هو إ

دخولللله فلللي إلللى شلللارة إ :وقيللل ،هه قول لللفيطلللابي فعلملل ،كبللرأللللله ا :كملللا تضللمن ذللللك قوللله ،تعللالىربلله سلللبحانه و 
 . الصالة

الثنلللاء  :والتمجيلللد ،الثنلللاء بجميلللل الفعلللال :ومجلللدني( التحميلللد ،وأثنلللى علللليَّ  ،)حملللدني عبلللديه تعلللالى: قولللل*
الشلتمال اللفظلين عللى  ؛ا لللرحمن اللرحيمولهلذا جلاء جوابًل ،أثنى عليه في ذلك كله :ويقال ،بصفات الجالل

 {ماللك يلوم اللدين: }ة هلذا لقوللهوجه مطابق (عبدي إليَّ ض فوَّ  :وربما قال) :وقوله ،الصفات الذاتية والفعلية
وال  ،الجلزاء :وقيلل ،الحسلاب :واللدين ،وبجزاء العباد وحسلابهم ،هو المنفرد بالملك ذلك اليومتعالى أن الله 

 ،عي بعضهم دعلول باطللةويدَّ  ،وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ،جازذلك اليوم وال م دعول ألحد  
هللو المالللك والملللك علللى الحقيقللة تعللالى وإال فالللله سللبحانه و  ،ذا معنللاههلل ،وهللذا كللله ينقطللع فللي ذلللك اليللوم
ثللم فللي هللذا االعتللراف مللن التعظلليم  ،وكللل مللن سللواه مربللوب للله عبللد مسللخر ،للللدارين ومللا فيهمللا ومللن فيهمللا
 .يخفى والتمجيد وتفويض األمر ما ال

وهللي  ،فيله (المباركللات) :لزيللادة لفظلة ؛أفضلل أن تشلهد ابللن عبلاس   ملذهب الشلافعي وبعللض أصلحاب مالللك  *
لل {تحيللة مللن عنللد الللله مباركللة طيبللة} تعللالى: موافقللة لقللول الللله يعلمنللا التشللهد كمللا يعلمنللا » :ده بقولللهوألنلله أكَّ

ألنله  ؛أفضلل تشهد ابن مسعود   :هل الحدي أوجمهور الفقهاء و  وقال أبو حنيفة وأحمد ،«ن القرآنالسورة م
الموقلوف عليله  تشهد عمر بن الخطلاب :وقال مالك ،احيحً وإن كان الجميع ص ،عند المحدثين أشد صحةً 

 . فدل على تفضيله ،ولم ينازعه أحد ،ألنه علمه الناس على المنبر ؛أفضل
 ذهب أبللو حنيفللة ومالللكفلل ،عقللب التشللهد األخيللر فللي الصللالة  اختلفللوا فللي وجللوب الصللالة علللى النبللي*

وهلو ملروي علن  ،اجبة لو تركت للم تصلح الصلالةأنها و إلى  وذهب الشافعي وأحمد ،أنها سنةإلى والجماهير 
مخالفلللة إللللى فلللي هلللذا  الشلللافعيَّ  وقلللد نسلللب جماعلللةه  ،وهلللو قلللول الشلللعبي ،عملللر بلللن الخطلللاب وابنللله عبلللد اللللله

وأصحابنا يحتجون بحدي   ،وفي االستدالل لوجوبها خفاء .فإنه مذهب الشعبي ؛وال يصح قولهم ،اإلجماح
 اللهللم صلللدِ  :قوللوا) :فقللال ؟كيلف نصلللي عليلك يللا رسللول اللله  :م قللالواالمللذكور هنلا أنهلل األنصلاري أبلي مسللعود  
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 :ضلم إليله الروايلة األخلرلإذا  إال ،وهذا القدر ال يظهلر االسلتدالل بله ،واألمر للوجوب :قالوا ...(على محمد  
وهللذه  ،(...علللى محمللد   اللهللم صلللدِ  :قولللوا) :فقللال ؟نحللن صلللينا عليللك فللي صللالتناإذا  كيللف نصلللي عليللك

واحلتت  ،هلي زيلادة صلحيحة :قلال الحلاكم ،بن ِحبان البستي والحاكم في صحيحيهمااادة صحيحة رواها الزي
 رأل رجلاًل   أن رسول اللله ،ا في صحيحيهما بما روياه عن فضالة بن عبيد  وأبو عبد الله أيضً  لها أبو حاتم  

إذا ) :فقال ،ثم دعاه (ل هذاعج) : فقال النبي ، على النبي يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلدِ 
وهلذان الحلديثان وإن اشلتمال  (وليلدح ملا شلاء ،وليصل على النبلي ،صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه

األملللر فللإن  ؛فللال يمتنلللع االحتجللا  بهملللا ،كالصللالة عللللى اآلل والذريللة واللللدعاء  ،علللى ملللا ال يجللب باإلجملللاح
والواجللب عنللد  ،بقللي البللاقي علللى الوجللوب ،ن الوجللوب بللدليل  فللإذا خللر  بعللض مللا يتناوللله األمللر علل ؛للوجللوب
ولللي   ،أنلله يجللب الصللالة علللى اآلل :ولنللا وجلله شللاذ ،ومللا زاد عليلله سللنة ،اللهللم صللل علللى محمللد   :أصللحابنا
 .بشيء  

ولئال يفتتن الناس  ،وتسلية الناس بهم ،تكثير أجرهم :ومصائب الدنيا ى األنبياء*الحكمة في جواز المرض عل
 .لما يظهر عليهم من المعجزات واآليات البينات ؛بدوهمبهم ويع

علن أول اإلملام تلأخر إذا  دليلل عللى أنله .وهلم ينتظرونلك يلا رسلول اللله ،ال :فقيلل ؟(أصلى الناس): قوله *
 . ينتظر وال يتقدم غيره ممجيئه على قرب   الوقت ورجي

أو  لحاجلة  اإلملام بجنلب  واحلد   ملأموم   فيله جلواز وقلوف .جنبهإلى فأجلساه  (جنبهإلى أجلساني ): قوله *
 يي المكان ونحو ذلك.وض ،كإسماح المأمومين  ،مصلحة  

الحاحكن في طللب ملا تردنله  ن وكثرةِ دع رِ في التظاهر على ما تم  :أي إنكن ألنتن صواحب يوسف(): قوله *
بملا يظهلر أنله إلشلارة اوفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي األمر على سبيل العرض والمشلاورة و  .وتملن إليه
ال تبشللرهم  :فللي قوللله  ومثللل هللذه المراجعللة مراجعللة عمللر ،وتكللون تلللك المراجعللة بعبللارة لطيفللة   ،مصلللحة
 . فيتكلوا

 فيه حدي  تقديم أبي بكر   ،بالتقديم ولم يخافوا مفسدةً اإلمام تأخر إذا  بهم باب تقديم الجماعة من يصلي*
وأن  ،وغيللره فللي ذلللكاإلملام ومشللى  ،فضللل اإلصللالح بلين النللاس وفيله ،تقللدم عبللد اللرحمن بللن عللوف   وحلدي م 
اإلملام علن  ن المقلدم نيابلةً وفيله أ ،ملن اإلملام اوإنكلارً  خلف فتنلةً لم يإذا  تأخر عن الصالة تقدم غيرهإذا  اإلمام

وأن  ،وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضلل ،يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك األمر وأقومهم به
وفيللله جلللواز االلتفلللات فلللي  ،«صلللفي النلللاس» :لقولللله ؛وفيللله أن الفعلللل القليلللل ال يبطلللل الصلللالة ،لفاضلللل يوافقلللها

وفعل ذلك الحمد  ،ورفع اليدين بالدعاء ،لمن تجددت له نعمةتعالى واستحباب حمد الله  ،الصالة للحاجة
وفيلله أن هللذا  ،ي الصللالةوفيلله جللواز مشللي الخطللوة والخطللوتين فلل ،والللدعاء عقللب النعمللة وإن كللان فللي صللالة  

إذا  وفيله أن التلابع ،الة لهلمبلالقوم ملن يلتم الصل وفيه جواز استخالف المصللي ،لحاجة   كانإذا   القدر ال يكره
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 ،لألملر فله أن يتركه وال يكون هذا مخالفلةً  ،م الفعلت  ح  وفهم منه إكرامه بذلك الشيء ال ت   أمره المتبوح بشيء  
وفيلله أن السللنة لمللن نابلله  ،بللاروفيلله مالزمللة األدب مللع الكِ  ،ا فللي فهللم المقاصللدا وتحللذقً ا وتواضللعً بللل يكللون أدبًلل

وهللو  المللرأة، وتصللفي ،رجلللالوغيللر ذلللك أن يسللبح اإلمللام كللإعالم مللن يسللتأذن عليلله وتنبيلله   ،شلليء فللي صللالته
على وجله  على بطن كفد   وال تضرب بطن كفد   ،فتضرب بطن كفها األيمن على ظهر كفها األيسر ،التصفيح

وفيله فضلائل كثيلرة ألبلي  ،لمنافاتله الصلالة ؛بطلت صالتها ،فعلت هكذا على جهة اللعبفإن  ،للعب واللهوا
وفيله  ،وفيله تقلديم الصلالة فلي أول وقتهلا ،واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانله ،وتقديم الجماعة له ، بكر  

وفيلله أن المللؤذن هللو  «؟لي فللأقيمأتصلل» بللالل: لقللول ؛أن اإلقامللة ال تصللح إال عنللد إرادة الللدخول فللي الصللالة
ولكللن يعتلللد بإقامتلله عنلللد جمهلللور  ،ولللو أقلللام غيللره كلللان خللالف السلللنة ،فهلللذا هللو السلللنة ،الللذي يقللليم الصللالة

أو  لخروجلله لطهللارة   ؛خرقهللاإلللى احتللا  إذا  موضللعهإلللى ليصللل  ؛الصللفوفاإلمللام وفيلله جللواز خللرق  ،العلمللاء
إذا  وكذا له خرقها فلي اللدخول ،خرو  من المأمومين لعذرالإلى وكذا من احتا   ،أو نحوهما ورجوعه رعاف  

بمن يحلرم بالصلالة  ه أصحابنا على جواز اقتداء المصليواستدل ب ،فإنهم مقصرون بتركها ؛رأل قدامهم فرجةً 
 . هذا هو الصحيح في مذهبنا ،حين أحرم بعده ثم اقتدل بالنبي  ،ديي أحرم بالصالة أواًل الصدِ فإن  ؛بعده
يجعلل اللله ) :لقولله ؛يمسخها ويحولها علن صلورها :قيل معناه( أو ليخالفن الله بين وجوهكم...): قوله *

واخلتالف  ،يوقلع بيلنكم العلداوة والبغضلاء :واألظهلر أن معنلاه ،يغيلر صلفاتها :وقيلل (صورته صورة حمارتعالى 
ألن مخلالفتهم  ؛قلبله علليَّ ظهلر للي ملن وجهله كراهلة للي وتغيلر  :أي علليَّ  تغير وجله فلالن   :كما يقال  ،القلوب

 . واختالف الظواهر سبب الختالف البواطن ،في الصفوف مخالفة في ظواهرهم
 ،حلت وتبلرلنع هي خشب السهام حلين تلم  «صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح ييسو : »قول النعمان *

 . استوائها واعتدالهالشدة  ؛م بها السهاميبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقودِ  :معناه ،واحدها ِقدح
بع  إليه واستفسره عن  ،إليه نائبه يكشم إذا  اإلمامأن  :فيه ...أرسل إليه عمرلما شكى أهل الكوفة سعًدا، *

ملع أنله للم يكلن فيله  ،فلهلذا عزلله عملر ،عزلله ،ووقلوح فتنلة   ،باسلتمراره فلي واليتله خلاف مفسلدةً إذا  وأنله ،ذلك
 ،عملر والشلورلفلي حلدي  مقتلل  البخلاريوقد ثبلت فلي صلحيح  ،يتهخلل ولم يثبت ما يقدح في واليته وأهل

وال  للم أعزللله مللن عجللز   يفللإن ؛مللرال فليسللتعن بلله أيكلم مللا أم وإ ،ا فللذاوإن أصللابت اإلمللارة سلعدً » :قللال أن عملر
 .«خيانة  
كلان   وذكلر أن رسلول اللله ،ف يسلبح فيلهأنله كلان يتحلرل موضلع مكلان المصلح ،عن سللمة بلن األكلوح*

 واحد   الصالة في موضع   إدامةه أنه ال بأس بيف .وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة ،المكان يتحرل ذلك
فهو فيما ال فضل فيه وال حاجلة  ،ا من المسجد يالزمهيطان الرجل موضعً إوأما النهي عن  ،كان فيه فضلإذا  
أو لإلفتللاء أو سللماح الحللدي  ونحللو  حتللا  إليلله لتلدري  علللم  وأمللا مللن يم  ،فقلد ذكرنللاه ،فأمللا مللا فيلله فضللل ،إليله
ل القاضلي خلالف السللف فلي  وقلد نقل ،ألنله ملن تسلهيل طلرق الخيلر ؛بل هلو مسلتحب ،فال كراهة فيه ،ذلك
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 . نحو ما ذكرناه ،واالتفاق عليه لحاجة   ،يطان لغير حاجة  كراهة اإل
للئال  ؛خلر المنبلر علن الجلدارأ وإنملا ،الملراد بالقبللة الجلدار «كان بين المنبر والقبللة قلدر مملر الشلاة»قوله: *

 . ينقطع نظر أهل الصف األول بعضهم عن بعض  
وامتللدت  ،حللين كثللر المسلللمون  الزيللادة فللي مسللجد رسللول اللللهإلللى *ولمللا احتاجللت الصللحابة والتللابعون 

بنلوا  ،وصلاحبيه  ملدفن رسلول اللله ومنهلا حجلرة عائشلة ،أن دخلت بيوت أمهلات الملؤمنين فيلهإلى الزيادة 
ثم بنوا  ،فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور ،لئال يظهر في المسجد ؛حوله ة مستديرةً ا مرتفعً قبر حيطانً على ال

ولهلذا قلال  ،حتى ال يتمكن أحد من استقبال القبلر ،وحرفوهما حتى التقيا ،جدارين من ركني القبر الشماليين
  .«اغير أنه خشي أن يتخذ مسجدً  ،لوال ذلك ألبرز قبره» :في الحدي 

 :قللال ،ال :فقلنللا ؟فقللال أصلللى هللؤالء خلفكللم ،فللي داره الللله بللن مسللعود   أتينللا عبللد :*عللن األسللود وعلقمللة قللاال
فجعللل أحللدنا عللن يمينلله  ،فأخللذ بأيللدينا ،وذهبنللا لنقللوم خلفلله :قللال ،وال إقامللة   فلللم يأمرنللا بللأذان   ،فقومللوا فصلللوا

 . واآلخر عن شماله
ن أخروها وإ ،ن الفرض كان يسقط بفعل األمير وعامة الناسأل ؛لبيتعلى فعلها في ا بن مسعود  اوإنما اقتصر 

أنله ال يشللرح وبعلض السلللف  هلذا مللذهب ابلن مسللعود   «قاملة  وال إ فلللم يأمرنلا بللأذان  » :قولله .أواخلر الوقللتإللى 
بللل يكفللي  ،ؤذن فيلله ويقللام لصللالة الجماعللة العظمللىلمللن يصلللي وحللده فللي البلللد الللذي يملل اإلقامللةذان وال األ
قاملة وال يكفيله إ ،املة سلنة فلي حقلهأن اإلقإللى وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف  ،قامتهمإم و أذانه

وملذهبنا الصلحيح أنله يشلرح  ،حال يشلر  :وقال بعضلهم ،بعضهم يشرح له :فقال ،واختلفوا في األذان ،الجماعة
  .ال فال يشرحوإ ،له األذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة

 ،مت أن أربطه حتلى تصلبحوا تنظلرون إليله أجمعلون( فيله دليلل عللى أن الجلن موجلودون)فلقد هم: قوله *
فمحملول عللى  {ملن حيل  ال تلرونهم هنه يلراكم هلو وقبيلل: }إقوله تعالىوأما  ،وأنهم قد يراهم بعض اآلدميين

لينظلروا كلهلم  ؛وملن أنله كلان يربطله ،إيلاهما قال ملن رويتله    لما قال النبيفلو كانت رويتهم محااًل  ،الغالب
 ؛صلللية ممتنعللةى خلقهللم وصلورهم األن رويللتهم عللإ :وقيلل :قاضلليقلال ال ،ويلعللب بله ولللدان أهلل المدينللة ،إليله

كمللا جللاء فللي   ،غيللر صللورهم وإنمللا يللراهم بنللو آدم فللي صللور   ،رقللت للله العللادةومللن خم  لألنبيللاء إال ،لظللاهر اآليللة
الجلن أجسلام لطيفلة  :قلال الملازري، فهي مردودة ،لم يصح لها مستندفإن  ،هذه دعول مجردة :قلت .اآلثار
 .يمكن ربطه معها ر بصورة  فيحتمل أنه تصوَّ  ،روحانية

إما أنله للم يقلدر  ،من ربطه  فامتنع نبينا ،معناه أنه مختا بهذا (ثم ذكرت قول أخي سليمان): قوله *
 . اا وتأدبً أو تواضعً  ،ليهلظنه أنه لم يقدر ع ؛ما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعال ذلكإو  ،لذلك ؛عليه
ويتفقلون  ،معنلى شلورل يتشلاورون فيله «عجل بي أمر فالخالفة شورل بين هؤالء الستةفإن » :عمر  *قول

وللم  ،وعبلد اللرحمن بلن علوف   عثملان وعللي وطلحلة وزبيلر وسلعد بلن أبلي وقلا    :من هؤالء السلتة على واحد  
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دخلال ابنله كما تلورح علن إ  ،فتورح عن إدخاله ،من أقاربه ألنه ؛ن كان من العشرةإمعهم و  دخل سعيد بن زيد  يم 
 . عبد الله

أنلله لللو  ،ال خللالف بللين هللؤالء المختلفللين وغيللرهم مللن العلمللاء: وجماعللة مللن أصللحابنا *قللال القاضللي عيللاض
 . وإنما اختالفهم في األفضل ،أنه يجزئه وال تفسد صالته ،سجد قبل السالم أو بعده للزيادة أو النقا

 ؛لفابلن بحينلة بلاألويكتلب  ،أن ينلون ماللك :الصلواب فلي هلذا« ن عبلد اللله بلن ماللك  ابلن بحينلةع» :*قوله
 ،فماللك أبلو عبلد اللله ،وهلي زوجلة ماللك   ،وبحينلة أمله ،فماللك أبلوه ،بلن ماللك وابلن بحينلةاألن عبد الله هو 
 ،ابلن فسلد المعنلىإللى  للك  ضلافة ماولو قرئ بإ ،رناه انتظم على الصوابفإذا قرئ كما ذك ،وبحينة أم عبد الله

 . هو زوجها وإنماوهذا غلط  ،ا لبحينةواقتضى أن يكون مالك ابنً 
  .ويحمد كذلك ،ا وثالثين مستقلةً ويكبر ثالثً  ،ا وثالثين مستقلةً يسبح ثالثً أنه  :ظاهر األحادي *
 دخلال مسللم  علن إجلرت علادة الفضلالء بالسلؤال  «سمستطاح العلم براحة الجال يم » :يحيى بن أبي كثير   ال*ق

مللع أن هللذه الحكايللة ال  ،محضللةً   أحاديلل  النبللي إالمللع أنلله ال يللذكر فلي كتابلله  ،هلذه الحكايللة عللن يحيللى
 :عللن بعللض األئمللة أنلله قللال وحكللى القاضللي عيللاض ؟فكيللف أدخلهللا بينهللا ،حاديلل  مواقيللت الصللالةأتتعلللي ب

 ،وكثللرة فوائلللدها ،اللللله بللن عملللرأعجبللله حسللن سلللياق هللذه الطلللرق التللي ذكرهللا لحلللدي  عبللد  اسللببه أن مسلللمً 
ا شلاركه فيهلا فلملا رأل وال نعللم أحلدً  ،وما اشتملت عليه من الفوائد في األحكام وغيرها ،وتلخيا مقاصدها

طريقله أن يكثلر اشلتغاله  :فقلال ،ذلك أراد أن ينبه ملن رغلب فلي تحصليل الرتبلة التلي ينلال بهلا معرفلة مثلل هلذا
 .علمواتعابه جسمه في االعتناء بتحصيل ال

، قلال ...(إن شلدة الحلر ملن فليح جهلنم، أبلرد، أبلرد) :بلالظهر، فقلال أذن مؤذن رسول اللله  :ذر وأب قال*
والتلللول منبطحلة غيللر  ،ا حتلى صللار للتللول فليءا كثيلرً ر تللأخيرً أنله أخَّل اه:معنلل« حتلى رأينللا فليء التللول»أبلو ذر: 
 . بكثير  بعد زوال الشم   إالوال يصير لها فيء في العادة  ،منتصبة  

ل العصلر عمر بن عبلد العزيلز تأخير* فلملا بلغتله صلار  ،نة فلي تقلديمهاعللى علادة األملراء قبلله قبلل أن تبلغله الس 
وهللذا كللان  ،وظللاهر الحللدي  يقتضللي التأويللل األول ،عللرض للله وعللذر   رهللا لشللغل  ويحتمللل أنلله أخَّ  ،التقللديمإلللى 

تللوفي قبللل خالفللة عمللر بللن عبللد العزيللز  األن أنًسلل ؛تللهال فللي خالف عمللر بللن عبللد العزيللز المدينللة نيابللةً  يحللين وللل
 . بنحو تسع سنين

وال بلد  ،وللي  الملراد أكثلره ،أي كثيلر منله «ذهلب عاملة الليللحتلى  ذات ليللة    أعلتم النبلي: »عائشة قول*
 ألنله للم ؛ليللوال يجلوز أن يكلون الملراد بهلذا القلول ملا بعلد نصلف ال (نه لوقتهلاإ) : لقوله ؛من هذا التأويل

  .ما بعد نصف الليل أفضلإلى ن تأخيرها يقل أحد من العلماء إ
 ،ففيه تفضليل تأخيرهلا ،فضلنه لوقتها المختار أو األإ :( معناهنه لوقتها لوال أن أشي على أمتي)إ: قوله  *

  في تأخيرها.وإنما قدمها للمشقة  ،وأن الغالب كان تقديمها
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لو يعلملون ملا فلي الصلبح والعتملة ألتوهملا وللو ) :قوله ك  ،الصحيحة تسميتها بالعتمة األحادي جاء في *
وأن النهي علن العتملة للتنزيله  ،أنه استعمل لبيان الجواز :أحدهما ،وغير ذلك والجواب عنه من وجهين (احبوً 

 :واسلتعمل لفلي ،فخوطلب بملا يعرفله ،يحتملل أنله خوطلب بالعتملة ملن ال يعلرف العشلاء :والثلاني ،ال للتحريم
ال يغلبلنكم ) :ففلي صلحيح البخلاري ،وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب ،أشهر عند العرب نهأل ؛العتمة
لللو يعلمللون مللا فللي الصللبح  :فلللو قللال ،العشللاء :وتقللول األعللراب :قللال (عللراب علللى اسللم صللالتكم المغللرباأل

 . لتوهموا أن المراد المغرب ؛والعشاء
وا منلزل بعضلهم أن يجتمعلإللى ورد رجلل صلالح إذا  انهميسلتحب ألهلل المحللة وجيلر أنله  ،تبلانحلدي  عِ في *

ملن  معلين   وفيه أنه ال بلأس بمالزملة الصلالة فلي موضلع   ،كرامه واالستفادة منهلزيارته وإ ؛إليه ويحضروا مجلسه
وفيله اللذب  ،للخوف ملن الريلاء ونحلوه ؛من المسجد وإنما جاء في الحدي  النهي عن إيطان موضع   ،البيت
 . وفيه أنه ال يخلد في النار من مات على التوحيد ،وهو بريء منه كر بسوء  عمن ذم 

 «مجهلا فلي وجهلي» :وفلي روايلة البخلاري«  مجهلا رسلول اللله إني ألعقلل مجلةً »: محمود بن الربيعقال *
 ،وجلواز الملزاح ،كرام آبلائهم بلذلكي هذا مالطفة الصبيان وتأنيسهم وإوف ،طرح الماء من الفم بالتزريي :المت  
يلة نقللل هللذا فتحصللل للله فضلل ،فينقللله كمللا وقللع ،أراد بللذلك أن يحفظلله محمللود  ولعللل النبللي :بعضللهم قللال

 . اأربعً  :وقيل ،خم  سنين ا وكان عمره حينئذ  مميزً   ن كان في زمن النبيوإ ،الحدي  وصحة صحبته
وفي  ،ترو األذان للفائتةإلى رة شاوفيه إ ،فيه إثبات اإلقامة للفائتة «فأقام الصالة ، باإلقامةوأمر بالاًل »قوله: *

األذان بحلدي   إثبلات :واألصح عنلدنا ،وفي المسألة خالف مشهور ،األذان للفائتة إثباتحدي  أبي قتادة 
فجوابلله مللن  ،وأمللا تللرو ذكللر األذان فللي حللدي  أبللي هريللرة وغيللره ،الصللحيحة األحاديلل أبللي قتللادة وغيللره مللن 

لعلله  :والثلاني ،فلعلله أذن وأهملله اللراوي أو للم يعللم بله ،للم يلؤذنال يلزم ملن تلرو ذكلره أنله  :أحدهما ،وجهين
 . ال سيما في السفر ،متحتم   أنه لي  بواجب  إلى  وإشارةلبيان جواز تركه  ؛ترو األذان في هذه المرة

وهللو  ،فيلله دليللل علللى اسللتحباب اجتنللاب مواضللع الشلليطان (هللذا منللزل حضللرنا فيلله الشلليطانفللإن ): قوللله *
  .ين في النهي عن الصالة في الحمامأظهر المعني

تناملان وال ينللام  عينليَّ  إن) :ملع قولله ،علن صلالة الصللبح حتلى طلعلت الشلم   كيلف نلام النبلي  :ن قيللإ*فل
ألن القللللب إنملللا يلللدرو الحسللليات  ؛أنللله ال منافلللاة بينهملللا :أصلللحهما وأشلللهرهما ،فجوابللله ملللن وجهلللين ؟(قلبلللي

لل  ،المتعلقللة بلله يللدرو ذلللك  وإنمللا ،ال يللدرو طلللوح الفجللر وغيللره ممللا يتعلللي بللالعينو  ،  واأللللم ونحوهمللاد  كالح 
 ،ينلللام فيللله القللللب :أحلللدهما ،أنللله كلللان لللله حلللاالن :والثلللاني ،ن كلللان القللللب يقظلللانوإ ،والعلللين نائملللة ،بلللالعين

والصلللحيح  ،وهلللذا التأويلللل ضلللعيف ،وهلللذا هلللو الغاللللب ملللن أحوالللله ،ال ينلللام :والثلللاني ،وصلللادف هلللذا الموضلللع
 . لالمعتمد هو األو 

اختلللف العلمللاء فللي  «تأولللت كمللا تللأول عثمللان إنهللا :فقللال ؟مللا بللال عائشللة تللتم فللي السللفر :فقلللت لعللروة»*
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وهو  ،فأخذا بأحد الجائزين ،اجائزً  واإلتماما فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزً  ،تأويلهما
 وأبطلله المحققلون بلأن النبلي ،فلي منازلهملا افكأنهمل ،الملؤمنين وعائشلة أمهلم إملامن عثمان أل :وقيل ،اإلتمام
  وأبطللوه بلأن النبلي ،ل بمكلةن عثملان تأهَّلأل :وقيلل ،وعملر وكلذلك أبلو بكلر   ،بلذلك منهملاكان أوللى  

لللئال يظنللوا أن فللرض الصللالة  ؛الللذين حضللروا معلله األعللرابفعللل ذلللك مللن أجللل  :وقيللل ،سللافر بأزواجلله وقصللر
بل اشلتهر أملر الصلالة فلي  ، ا في زمن النبيوه بأن هذا المعنى كان موجودً وأبطل ،اا وسفرً ا حضرً ركعتان أبدً 

بمكلة حلرام  اإلقاملةوأبطللوه بلأن  ،بمكة بعد الحلت اإلقامةن عثمان نول أل :وقيل ،زمن عثمان أكثر مما كان
 ،مللةواإلقا اإلتمللامن ذلللك ال يقتضللي أوأبطلللوه بلل ،ىكللان لعثمللان أرض بمنًلل  :وقيللل ،علللى المهللاجر فللوق ثللال   

 . والصواب األول
كللان   :ثللم قللال ،أال صلللوا فللي الرحللال :فقللال ،وريللح   ذات بللرد   ن بالصللالة فللي ليلللة  أن ابللن عمللر أذَّ  ،عللن نللافع  »*

دليلل عللى تخفيلف  .«أال صللوا فلي الرحلال :يقول كانت ليلة باردة ذات مطر  إذا   يأمر المؤذن  رسول الله
وأنهللا مشللروعة لمللن تكلللف  ،لللم يكللن عللذرإذا  نهللا متأكللدةوأ ،األعللذارأمللر الجماعللة فللي المطللر ونحللوه مللن 

 ،وأنهلا مشلروعة فلي السلفر «ليصل ملن شلاء فلي رحلله» :لقوله في الرواية الثانية ؛وتحمل المشقة إليهااإلتيان 
 ،فلي نفل  األذان «أال صللوا فلي رحلالكم» :أن يقلول بلن عبلاس  اوفلي حلدي   .وأن األذان مشروح فلي السلفر

ليبقلى نظلم األذان  ؛لكلن قولله بعلده أحسلن ،واألملران جلائزان ،ال فلي آخلر ندائلهأنله قل ،بن عملراوفي حدي  
ابلللن وهلللذا ضللعيف مخلللالف لصللريح حلللدي   ،ال يقولللله إال بعللد الفلللراغ :ومللن أصلللحابنا ملللن قللال ،علللى وضلللعه

 . وال منافاة بينه وبين الحدي  األول ،عباس  
وإنملا المعلروف  :قلالوا ،عملرو بلن يحيلى الملازنيهلذا غللط ملن  :قلال اللدارقطني وغيلره «يصلي على حمار  »*

كملا ذكلره   ،والصلواب أن الصلالة عللى الحملار ملن فعلل أنل    ،عللى راحلتله أو عللى البعيلر  في صالة النبي
وفلي الحكلم بتغلليط  ،هلذا كلالم اللدارقطني ومتابعيله .ولهلذا للم يلذكر البخلاري حلدي  عملرو   ،مسللم بعلد هلذا
نله إ :كلن قلد يقلالل ،أو ملرات   والبعير مرةً  لحمار مرةً افلعله كان  ،ا محتماًل نقل شيئً ألنه ثقة  ؛نظر رواية عمرو  

 . وهو المخالف للجماعة ،والشاذ مردود ،والراحلة ه مخالف لرواية الجمهور في البعيرفإن ؛شاذ
ين وهلو قلول ابلن سلير  ،للحاجلة لملن ال يتخلذه علادةً  ؛جواز الجمع في الحضلرإلى *ذهب جماعة من األئمة 

الكبيلر ملن أصلحاب الشلافعي علن أبلي  والشاشليم  ،وأشهب ملن أصلحاب ماللك وحكلاه الخطلابي علن القفلال
أراد » :ويؤيده ظاهر قول ابن عباس   ،واختاره ابن المنذر ،من أصحاب الحدي  المروزي عن جماعة  إسحاق 

 . وال غيره فلم يعلله بمرض   «أن ال يحر  أمته
ا عليله أن ال ينصلرف إال ا، ال يلرل إال أن حقًّلكم للشليطان ملن نفسله جلزءً ال يجعللن أحلد »قال ابن مسعود : *

 أكثلر ملا رأيلت رسلول اللله» :وفي حدي  أنل    «ينصرف عن شماله  أكثر ما رأيت رسول الله ،عن يمينه
 كلان يفعلل تلارةً   أن النبلي ،وجله الجملع بينهملا «كان ينصرف علن يمينله» :وفي رواية   «ينصرف عن يمينه
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 وال كراهلة فلي واحلد   ،فلدل عللى جوازهملا ،بملا اعتقلد أنله األكثلر فيملا يعلمله فأخبر كل واحلد   ،هذا ارةً هذا وت
 ،نصلراف علن اليملين أو الشلمالفليست بسبب أصلل اال ،كالم ابن مسعود    وأما الكراهة التي اقتضاها ،منهما

 :ولهلذا قلال ،األمرين مخطلئمن  من اعتقد وجوب واحد  فإن  ؛وإنما هي في حي من يرل أن ذلك ال بد منه
لكلن يسلتحب  ،من األمرين ومذهبنا أنه ال كراهة في واحد   ،ا عليهفإنما ذم من رآه حقًّ  ،«ا عليهيرل أن حقًّ »

 ،اسللتول الجهتللان فللي الحاجللة وعللدمهافللإن  ،سللواء كانللت عللن يمينلله أو شللماله ،أن ينصللرف فللي جهللة حاجتلله
 . اليمين في باب المكارمضل المصرحة بف األحادي لعموم  ؛فاليمين أفضل

أحببنلا أن نكلون علن   صللينا خللف رسلول الللهإذا  كنلا» :فيه حلدي  البلراء ،اإلمامباب استحباب يمين *
 :قللال القاضلللي ،(رب قنللي عللذابك يلللوم تبعلل  أو تجمللع عبلللادو) :فسللمعته يقلللول ،يقبللل علينلللا بوجهلله ،يمينلله

 :قال ،انصرف أن يستقبل جميعهم بوجههإذا عادته ألن  ؛وهو األظهر ،يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم
 . أو يكون حين ينفتل ،وإقباله يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصالة

رواه  .يسللم ملن كلل ركعتلين ،بحة الضلحى ثملان ركعلات  يلوم الفلتح صللى سمل  أن النبلي ،*ثبت علن أم هلانئ  
 . على شرل البخاري صحيح   سناد  إب ،بهذا اللفي أبو داود

ا مللع القللدرة جعلللت نافلتلله قاعلدً  ، ملنكم( هللو عنللد أصلحابنا مللن خصللائا النبلي )لسللت كأحللد  : لله قو *
 . واللغاتسماء استقصيتها في أول كتاب تهذيب األ ،كما خا بأشياء  ،ا لها تشريفً كنافلته قائمً   ،على القيام

أال أدلك على أعلم أهل  :فقال ،عن وتر رسول الله  يسأله أتى ابن عباس  ، أن سعد بن هشام بن عامر  »*
للإذا  فيلله أنلله يسللتحب للعللالم «؟ بللوتر رسللول الللله األرض أن  ،عللرف أن غيللره أعلللم منلله بللهوي   ئل عللن شلليء  سم

 .ويتضمن مع ذلك اإلنصاف واالعتراف بالفضل ألهله والتواضع ،الدين النصيحةفإن  ؛يرشد السائل إليه
 ،والتللأدب ب دابلله ،والوقللوف عنللد حللدوده ،اه العمللل بللهمعنلل «لللي نبللي الللله كللان القللرآنخم فللإن »قللول عائشللة: *

فيله اسلتحباب ذللك  «كنلا نعلد لله سلواكه وطهلوره»قولهلا:  .وحسلن تالوتله ،وتدبره ،واالعتبار بأمثاله وقصصه
 . والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها واالعتناء بها

 . وعلى استحبابه آخر الليل،يتار بركعة   على صحة اإل دليل (الوتر ركعة من آخر الليل): قوله *
 . معناه يعلم أنها ليلة القدر (من يقم ليلة القدر فيوافقها): قوله *
شلأنكم  يَّ علل فإنله للم يخلف   ،أملا بعلد) :فقلال ،ثلم تشلهد ،فلما قضى صالة الفجر أقبل عللى النلاس: »قوله* 

الخطبة التي لي  فيها تشهد  ) :وفي سنن أبي داود ،استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة فيه (الليلة
وقللد جللاءت بلله أحاديلل  كثيللرة فللي الصللحيح  ،أمللا بعللد فللي الخطللب :اسللتحباب قللول فيللهو  (كاليللد الجللذماء

ملللن  وذكلللر فيللله جمللللةً  ،ا فلللي البلللداءة فلللي الخطبلللة بأملللا بعلللدوقلللد ذكلللر البخلللاري فلللي صلللحيحه بابًللل ،مشلللهورة
ن كلان إو  ،أنه يقال: جرل الليللة كلذا فيهو  ،ماعةأن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الج فيهو  ،األحادي 
 . البارحة :وبعد الزوال يقال ،زوال الشم إلى الليلة  :وهكذا يقال ،بعد الصبح
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 ،ماللك ألنله ؛بلربتعلالى صف اللله وم فإن  ،والمربي ،والمدبر ،والسيد ،المالك ،أربعة أقوال   «رب»*في معنى 
ومتلى  ،فهلو ملن صلفات فعلله ،ألنه مدبر خلقه ومربيهم ؛به الله ن وصفإو  ،فهو من صفات الذات ،أو سيد

رب  :فيقللال ،علللى غيللره إطالقللهوإذا حللذفتا جللاز  ،تعللالىاخللتا بالللله  «الللرب» :فقيللل ،دخلتلله االلللف والللالم
 .ونحو ذلك ،المال ورب الدار

ربنلا } :وحلواءا كما قلال آدم أدبً  ؛مه على سؤال المغفرةقدَّ  ،أي اعترفت بالتقصير (ظلمت نفسي): قوله *
  {وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا

وكذا هو في معظم  ،ن قل( هكذا ضبطناه دووم عليهإالله ما دووم عليه و إلى )وان أحب األعمال : قوله *
 ،العمل وفيه الح  على المداومة على ،والصواب األول ،واحدة   بواو   (دوم) :ووقع في بعضها ،بواوين النسخ
اعلللة واللللذكر والمراقبلللة والنيلللة واإلخلللال  ن بلللدوام القليلللل تلللدوم الطأل ؛ينقطلللع ليلللله اللللدائم خيلللر ملللن كثيلللر  وأن ق
 . ا كثيرةً ويثمر القليل الدائم بحي  يزيد على الكثير المنقطع أضعافً  ،تعالىقبال على الخالي سبحانه و واإل

ألنله  ؛علن نسليتها يهلوإنملا نم  ،نسليتهاأه  :أنله ال يكلره قلولو  ،وهي كراهة تنزيله ،نسيت آية كذا :*فيه كراهة قول
 . {أتتك آياتنا فنسيتها} :قال تعالىوقد  ،يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها

والحلذر  ،للة( فيله الحل  عللى تعاهلد القلرآن وتالوتلهالمعقَّ اإلبلل ل ث لل صلاحب القلرآن كم  ث لإنما م  ): قوله  *
ومنله فلالن  ،والمصلاحبة المؤالفلة ،أي اللذي ألفله :ومعنلى صلاحب القلرآن :قلال القاضلي ،من تعريضه للنسليان

 :قولله .وصاحب عبادة ز  لوصاحب كن ،وأصحاب الحدي  ،وأصحاب النار ،وأصحاب الجنة ،صاحب فالن
كلى الجلوهري فتحهلا وكسلرها علن وح   ،وهلو بفلتح التلاء عللى المشلهور ،آيلة كلذا وكلذا :أي (آية كيلت وكيلت)

 . أبي عبيدة
ا ملللن مزاميلللر آل داود( قلللال العلملللاء الملللراد بالمزملللار هنلللا مزملللارً  عطللليأم ) :أبلللي موسلللى األشلللعريعلللن  لللله قو *

 وكلان داود ،ل فالن قلد يطللي عللى نفسلهوآ ،هو داود نفسه :وآل داود ،الغناء :وأصل الزمر ،الصوت الحسن
 . احسن الصوت جدًّ 

ومنهلا  ،عللم أحلد ملن النلاس شلاركه فلي هلذاوال يم  ،عليله  بقلراءة النبلي بن كعب   بي*ومنها المنقبة الشريفة ألم 
بله  اإلنسلانر ومنهلا البكلاء للسلرور والفلرح مملا يبشَّل ،له في هذه المنزلة الرفيعةتعالى منقبة أخرل له بذكر الله 
  أملر النبليتعلالى فيه أنه يجوز أن يكلون اللله  «آلله سماني لك» : وأما قوله ،ويعطاه من معالي األمور

فيؤخلذ  ؟عللى رجلل   :أو قلال ،أن يتحقلي هلل نلا عليله بليد فأراد أم  ،بيد  من أمته ولم ينا على أم  على رجل   يقرأ
ألمللة بللذلك فللي القللراءة علللى أهللل أن تسللتن ا بلليد  والحكمللة فللي قراءتلله علللى أم  .منلله االسللتثبات فللي المحللتمالت

يته ألخذ وأهل بيد  للتنبيه على جاللة أم  :وقيل ،وال يأنف أحد من ذلك ،ويتعلموا آداب القراءة ،تقان والفضلاإل
 ويتضلمن معجلزة لرسلول اللله ،وهلو أجلل ناشلرته أو ملن أجلهلم ،قلراء القلرآنا في إا وإمامً وكان رأسً  ،القرآن عنه

 ،ن أصلللول اللللدين وفروعللله ومهماتللله مللل نهلللا وجيلللزة جامعلللة لقواعلللد كثيلللرة  فأل ،وأملللا تخصللليا هلللذه السلللورة
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 . القلوبخال  وتطهير واإل
كلان لله واليلة إقاملة   هلذا محملول عللى أن ابلن مسلعود   «هفحدَّ  ،وجد من الرجل ريح الخمر ابن مسعود  ن أ»*

ا أو فللي إقامللة الحللدود أو فللي تلللك الناحيللة أو اسللتأذن مللن للله إقامللة الحللد ا لإلمللام عموًملللكونلله نائبًلل ؛الحللدود
وإال فال يجب الحد  ، عذر  ا على أن الرجل اعترف بشرب خمر بالويحمل أيضً  ،ففوضه إليه ،هناو في ذلك
 . وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب آخرين ،الحتمال النسيان واالشتباه واإلكراه ؛بمجرد ريحها

 وقلد سلبي فلي قلول النبلي ،هلذا ملذهب ابلن مسلعود   «ن أفضلل الصلالة الركلوح والسلجودإ»قول ابن مسلعود : *
: (أفضللل الصللالة طللول القنللوت) بيللان مللذاهب  (د مللن ربلله وهللو سللاجدأقللرب مللا يكللون العبلل) :وفللي قوللله

 . العلماء في هذه المسألة
فهملا  ،فشلغلوني علن اللركعتين اللتلين بعلد الظهلر ،ملن قلومهم اإلسلالم)أتاني ناس من عبد القلي  ب: قوله *

 ،وهلو الصلحيح عنلدنا ،فاتت يستحب قضلاوهاإذا  أن السنن الراتبة فيهو  ،ثبات سنة الظهر بعدهاإ فيه (هاتان
وهلذا الحلدي  هلو عملدة  ،وإنملا يكلره ملا ال سلبب لهلا ،لتي لها سلبب ال تكلره فلي وقلت النهلية اأن الصالو 

 . وداللته ظاهرة ،منه ولي  لنا أصح داللةً  ،أصحابنا في المسألة
مللن هللذه السللاعات ومللن جللاء فللي آخرهللا مشللتركان فللي تحصلليل أصللل البدنللة  مللن جللاء فللي أول سللاعة   نَّ إ*ثللم 

وعشللرين  ن صللالة الجماعللة تزيللد علللى صللالة المنفللرد بسللبع  كمللا أ ،نللة األول أكملللولكللن بد ،والبقللرة والكللبش
هللم عشللرة آالف للله سللبع  فمللن صلللى فللي جماعللة   ،ومعلللوم أن الجماعللة تطلللي علللى اثنللين وعلللى ألللوف   ،درجللةً 

  .وأشباه هذا كثيرة معروفة ،لكن درجات األول أكمل ،ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون ،وعشرون درجةً 
فمللذهب الشللافعي وأبللي  ،واختلفللوا فللي األضللحية ،أفضللل مللن البقللر فللي الهللدايااإلبللل جمللع العلمللاء علللى أن *أ

أن أفضلل األضلحية الغلنم  ومذهب مالك   ،كما في الهدايا  ،أفضل ثم البقر ثم الغنماإلبل حنيفة والجمهور أن 
والقيلاس عللى  ،هلذا الحلدي  وحجة الجمهلور ظلاهر ،ضحى بكبشين  النبيألن  ؛قالوا ،اإلبلثم البقر ثم 

للم يلتمكن ذللك الوقلت إال ملن ألنله محملول عللى أنله  ؛ترجيح الغلنم فال يلزم منها ، وأما تضحيته ،الهدايا
 .ضحى عن نسائه بالبقر وقد ثبت في الصحيح إنه ،أو فعله لبيان الجواز ،الغنم

 فع به.وألن قرنه ينت ،ألنه أكمل وأحسن صورةً  ؛وصفه باألقرن ،*كبًشا أقرن
الظللاهر أن هللذه الفضللائل  :قللال عيللاض (وال تقللوم السللاعة إال فللي يللوم الجمعللة ،وفيلله أخللر  منهللا): قوللله * 

وإنملا هلو بيلان لملا وقلع فيله ملن  ،ألن إخلرا  آدم وقيلام السلاعة ال يعلد فضليلةً  ؛المعدودة ليست لذكر فضيلته
 ن العربليابلوقلال  .ة لنيل رحمة الله ودفع نقمتلهليتأهب العبد فيه باألعمال الصالح ؛وما سيقع ،األمور العظام

الجميللع مللن الفضللائل وخللرو  آدم مللن الجنللة هللو سللبب وجللود الذريللة  :فللي كتابلله األحللوذي فللي شللرح الترمللذي
ثلم  ،بلل لقضلاء أوطلار   ،اولم يخر  منها طردً  ،ووجود الرسل واألنبياء والصالحين واألولياء ،وهذا النسل العظيم

وإظهللار كلللرامتهم  ،ام السللاعة فسلللبب لتعجيللل جلللزاء األنبيللاء والصلللديقين واألوليللاء وغيلللرهموأمللا قيللل ،إليهلللايعللود 
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 .وشرفهم
فوجهلللان  ،أنلللت طلللالي فلللي أفضلللل األيلللام :وهلللي للللو قلللال لزوجتللله ،حسلللنة   غريبلللة   لة  *فلللي الحلللدي  دليلللل لمسلللأ

ن فأملا إ ،كن له نيةلم يإذا  وهذا ،لهذا الحدي  ؛يوم الجمعة :والثاني ،تطلي يوم عرفة :أصحهما ،ألصحابنا
 ولللو قللال أفضللل ليلللة   ،ن أراد أفضللل أيللام األسللبوح فيتعللين الجمعللةوإ ،فيتعللين يللوم عرفللة ،ضللل أيللام السللنةأراد أف

كلان هلذا فلإن   ،وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر األواخر من شهر رمضان ،تعينت ليلة القدر
ن كلان بعلد مضلى وإ ،ملن الليللة األخيلرة ملن الشلهر زء  جل من العشر طلقلت فلي أول القول قبل مضي أول ليلة  

 :ملن مثلل تللك الليللة فلي السلنة الثانيلة وعللى قلول ملن يقلول من العشر أو أكثر لم تطلي إال في أول جزء   ليلة  
 . من الليلة األخيرة من الشهر ال تطلي إال في أول جزء   ،هي منتقلة

 ،أيًضلا وبفلتح الهلاء وإسلكان اللدال ،ء وفتح الدال فيهملاهو بضم الها (خير الهدل هدل محمد  ): قوله *
ل :يقلال ، أحسلن الطلرق طريلي محملد   :أي ،بلالطريي :وفسره الهروي على رواية الفلتح  ي،دفلالن حسلن اله 

 . رشادفمعناه الداللة واإل ،ى رواية الضموأما عل «اهتدوا بهدي عمار  » ،الطريقة والمذهب :أي
 :قللالوا ،رآهللا وللي األمللر مصللحةً إذا  فيلله دليلل علللى جلواز اتخاذهلا فللي المسلجدفللي المقصلورة صلالة معاويلة *

أجازها كثيلرون ملن السللف وصللوا  :قال القاضي .وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي
وكلان ابلن  ،إسحاقبن عمر والشعبي وأحمد و اوكرهها  ،الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم :فيها منهم

إنملا يصللح فيهللا  :وقيللل :قللال القاضلي ،المسلجدإلللى حضللرت الصلالة وهللو فلي المقصللورة خلر  منهللا إذا  عملر
لللم تصلح فيهللا  ،ملن غيلرهم بلبعض النلاس ممنوعللةً  كانلت مخصوصللةً فللإن   ،لكلل أحلد   كانلت مباحللةً إذا   الجمعلة
 . لخروجها عن حكم الجامع ؛الجمعة

فيله أن  «وأنلا أجلره نحلو الصلالة ،كأنه يجرني نحو المنبر  ،دهفإذا مروان ينازعني ي»: الخدري سعيد  قال أبو *
للمللر بللالمعروف والنهللي عللن المنكللر وإوفيلله األ ،الخطبللة للعيللد بعللد الصللالة وفيلله أن  ،ار عليلله واليًللن كللان المنك 

 . مكان اليدوال يجزئ عن اليد اللسان مع إ ،كنهنكار عليه يكون باليد لمن أماإل
 . وهو مجمع عليه ،في العيدين حد  دليل على استحباب التكبير لكل أ «ناسيكبرن مع ال»قول أم عطية: *
فيله أن مواضلع الصلالحين وأهلل الفضلل  «؟! أبمزملور الشليطان فلي بيلت رسلول اللله»:  بكلر   يأب قول*
أو ال سلتنكر رأل بحضلرته ملا يم إذا  وفيله أن التلابع للكبيلر ،ثلمن للم يكلن فيله إوإ ،ول واللغو ونحوهه عن الهزَّ لنتم 

جلالل للكبيلر ملن وإ بل هو أدب ورعاية حرملة   ،ا على الكبيروال يكون بهذا افتياتً  ،يليي بمجل  الكبير ينكره
 ،ى بثوبللهوتسللجَّ  ،ألنلله مبللاح لهللن ؛عللنهن  النبلليوإنمللا سللكت  ،وصلليانة لمجلسلله ،أن يتللولى ذلللك بنفسلله

وحلمه وحسن  وكان هذا من رأفته ،ح لهنولئال يستحيين فيقطعن ما هو مبا  ،ا عن اللهوعراضً إ ؛ل وجههوحوَّ 
 .خلقه
أن ضرب دف العرب مباح  (هذا عيدنا) : فيه مع قوله «وعندها جاريتان في أيام منى، تغنيان وتضربان»*

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

51 

 

وهلي  ،يعنلي الثالثلة بعلد يلوم النحلر «ىفي أيام منًل» :قوله .وهو العيد والعرس والختان ،في يوم السرور الظاهر
لل ،أن هللذه األيللام داخلللة فللي أيللام العيللدففيلله  ،أيللام التشللريي لجللواز  ؛مللن األحكللام فللي كثيللر   اعليهلل ه جللار  وحكمم
 .وغير ذلك ،واستحباب التكبير ،وتحريم الصوم ،التضحية

 في مسلجد رسلول الللهالحبشة وهم يلعبون إلى وأنا أنظر  ،يسترني بردائه  رأيت رسول الله»قول عائشة: *
 ويلتحي به ما في معناه من  ،السالح ونحوه من آالت الحرب في المسجدفيه جواز اللعب ب «وأنا جارية

نفلل  إلللى  لعللب الرجللال مللن غيللر نظللر  إلللى وفيلله جللواز نظللر النسللاء  ،البللر أنللواحاألسللباب المعينللة علللى الجهللاد و 
وال  ن كلان بغيلر شلهوة  وإ ،فحلرام باالتفلاق ،كلان بشلهوة  فلإن   ،وجه الرجلل األجنبليإلى وأما نظر المرأة  ،البدن
وقلل للمؤمنلات يغضضلن ملن } :تعلالىلقولله  ؛تحريمله :أصلحهما ،ففلي جلوازه وجهلان ألصلحابنا ،فتنة   مخافةِ 

نللله أعملللى ال إ :فقالتلللا ،بلللن أم مكتلللوم  اأي علللن  (احتجبلللا عنللله) :ألم سللللمة وأم حبيبلللة  ولقولللله {أبصلللارهن
 ،حللدي  حسللن :وقللال ،رمللذيوهللو حللدي  حسللن رواه الت ؟(ألللي  تبصللرانه ،العميللاوان أنتمللا) :فقللال ،يبصللرنا

 ،وجللوههم وأبللدانهمإلللى أنلله لللي  فيلله أنهللا نظللرت  :وأقواهمللا ،وعلللى هللذا أجللابوا عللن حللدي  عائشللة بجللوابين
ه فللي صللرفتم  ن وقللع النظللر بلال قصللد  إو  ،البلدنإلللى وال يلللزم مللن ذللك تعمللد النظللر  ،وإنملا نظللرت لعللبهم وحلرابهم

فلللم تكللن  ،وأنهللا كانللت صللغيرة قبللل بلوغهللا ،تحللريم النظللر لعللل هللذا كللان قبللل نللزول اآليللة فللي :والثللاني ،الحللال
ملن   وفلي الحلدي  بيلان ملا كلان عليله رسلول اللله .ن للصلغير المراهلي النظلرإ :على قول من يقول ،مكلفةً 

 . الرأفة والرحمة وحسن الخلي والمعاشرة بالمعروف مع األهل واألزوا  وغيرهم
وحمللله العلمللاء علللى التوثللب بسللالحهم  ،معنللاه يرقصللون «دفللي المسللج جللاء حللبش يل زعِفنللون فللي يللوم عيللد  »*

تأول هذه اللفظة فيم  ،وايات إنما فيها لعبهم بحرابهمألن معظم الر  ؛ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقا
 . على موافقة سائر الروايات

 «إبطيلهرل بيلاض ملن دعائله إال فلي االستسلقاء حتلى يمل كان ال يرفلع يديله فلي شليء   عن أن  أن النبي »*
ولي  األمر كذلك بل قد ثبت رفع يديه في اللدعاء  ،هذا الحدي  يوهم ظاهره أنه لم يرفع إال في االستسقاء

ا ملللن ا ملللن ثالثلللين حلللديثً وقلللد جمعلللت منهلللا نحلللوً  ،وهلللي أكثلللر ملللن أن تحصلللر ،فلللي ملللواطن غيلللر االستسلللقاء
تأول هذا الحلدي  عللى ويم  ،المهذبوذكرتها في أواخر باب صفة الصالة من شرح  ،الصحيحين أو أحدهما

وقللد رآه غيللره  ،أو أن المللراد لللم أره رفللع ،فللي االستسللقاء إال إبطيللهرل بيللاض أنلله لللم يرفللع الرفللع البليللغ بحيلل  يملل
لمللا  ؛وال بللد مللن تأويللله ،لللم يحضللر ذلللك وهللم جماعللات علللى واحللد   ،فيقللدم المثبتللون فللي مواضللع كثيللرة   ،رفللع

 .ذكرناه
 :هذا مما يحلتت بله ملن يقلول «ثم قام فأطال القيام ،ثم سجد ،اا وأطال الركوح جدًّ دًّ فأطال القيام ج»قوله: *

 .ويحمل هذا المطلي عليها ،المصرحة بتطويله األحادي وحجة اآلخرين  ،ل السجودال يطودِ 
ظلاهره أنله طلول  «ثلم سلجد سلجدتين ،ثلم رفلع فأطلال ،ثلم ركلع فأطلال»: عن جابر ،*قوله في رواية أبي الزبير

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

52 

 

وقلد  ،من جهة غير أبلي الزبيلر وال في رواية جابر   ،وال ذكر له في باقي الروايات ،عتدال الذي يلي السجوداال
يجلللاب علللن هلللذه الروايلللة  وحينئلللذ   ،جملللاح العلملللاء أنللله ال يطلللول االعتلللدال اللللذي يللللي السلللجودإنقلللل القاضلللي 

أن المللراد باإلطالللة تنفللي   :الثللانيو  ،يعمللل بهللا فللال ،أنهللا شللاذة مخالفللة لروايللة األكثللرين :أحللدهما ،بجللوابين
 . طالته نحو الركوحولي  المراد إ ،ه قلياًل د  االعتدال وم  

رضت فعم ) :قوله .وغيرها ومحشر   وقبر   ونار   كل شيء تولجونه( أي تدخلونه من جنة    ض عليرِ )عم : قوله  *
عنهمللا وأزال تعللالى شللف الللله ك  ،حتمللل أنلله رآهمللا رويللة عللين  يقللال عيللاض:  (النللار الجنللة وعرضللت عللليَّ  عللليَّ 
 (ض هلذا الحلائطرع في عمل) :ويكون قوله ،  له عن المسجد األقصى حين وصفهِر كما فم   ،جب بينه وبينهماالحم 

 وعللرض وحللي   ويحتمللل أن يكللون رويللة علللم   :قللالوا ،لقللرب المشللاهدة ؛أي فللي جهتلله وناحيتلله أو فللي التمثيللل
 وخشليةً  ،ا بأمرهملاومن عظليم شلأنهما ملا زاده علًمل ،رفه قبل ذلكم يعل ما العه وتعريفه من أمورها تفصياًل باطدِ 

والتأويللل  :قللال القاضللي (ا ولضللحكتم قلللياًل لللو تعلمللون مللا أعلللم لبكيللتم كثيللرً ) :ولهللذا قللال ،كللر  ا ودوام ذِ وتحللذيرً 
ه مخافلة العنقلود وتلأخر  كتناولله  ،لما فيه من األملور الداللة عللى رويلة العلين ؛األول أولى وأشبه بألفاا الحدي 

  .أن يصيبه لفح النار
وقللال  ،حكاهمللا صللاحب األفعللال ،ا( أجرنللي بالقصللر والمللد)أجرنللي فللي مصلليبتي وأ خلِللف لللي خيللرً : قوللله *

 .ه في مصيبتهأعطاه أجره وجزاء صبره وهمدِ  :ومعنى أجره الله ،وأكثر أهل اللغة هو مقصور ال يمد :األصمعي
يقلال لملن ذهلب لله ملال أو وللد أو قريلب  :قال أهل اللغة ،الالمهو بقطع الهمزة وكسر  (وأخلف لي) :وقوله

بلأن ذهلب  ،ذهب ما ال يتوقلع مثللهفإن  ،رد عليك مثله :أي ،أخلف الله عليك :أو شيء يتوقع حصول مثله
كلان اللله خليفلة منله   :أي ،بغيلر أللف   ،خللف اللله عليلك :قيلل ،والد أو علم أو أل لملن ال جلد لله وال واللد لله

 . عليك
فلإنهم كلانوا أسلعدوني فلي الجاهليلة، فلال  ؛يلا رسلول اللله إال آل فلالن   :عن النياحة هين  أم عطية حين نم لت قا*

( هلذا محملول عللى التلرخيا ألم عطيلة فلي آل إال آل فلالن):  بد للي ملن أن أسلعدهم، فقلال رسلول اللله
 ،كما هو صريح في الحدي   ،الن  وال لها في غير آل ف ،وال تحل النياحة لغيرها ،كما هو ظاهر  ،خاصةً  فالن  

واستشللكل القاضللي عيللاض  ،فهللذا صللواب الحكللم فللي هللذا الحللدي  ،وللشللارح أن يخللا مللن العمللوم مللا شللاء
ن بعللض المالكيللة إحتللى  ،ومقصللودي التحللذير مللن االغتللرار بهللا ، عجيبللةً وغيللره هللذا الحللدي  وقللالوا فيلله أقللوااًل 

وإنما المحرم ما كان معه شيء ملن أفعلال  :قال ،ء جعفر  نسا بهذا الحدي  وقصةِ  النياحة ليست بحرام   :قال
وأن النياحللة حللرام  ،والصللواب مللا ذكرنللاه أواًل  ،ودعللول الجاهليللة ،وخمللش الخللدود ،كشللي الجيللوب  ،الجاهليللة
 . لما ذكره ؛ولي  فيما قاله هذا القائل دليل صحيح ،وهو مذهب العلماء كافةً  ،امطلقً 

كمللا تزعملله   ،ال وجللوب بالعقللل ،بالشللرح وعللد   وجللوب انجللازِ  :معنللاه «فوجللب أجرنللا علللى الللله» :*قللول خبللاب  
 . (حي العباد على الله) :وهو نحو ما في الحدي  ة،المعتزل
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ذخللر( قللد يسللتدل بهللذا الحللدي  عللللى أن واجعلللوا علللى رجليللله مللن اإل ،)ضللعوها ممللا يلللي رأسلله : *قوللله
للم يكونلوا متمكنلين  :قيللفلإن  ،عنلد اللتمكنوال يجلب اسلتيعاب البلدن  ،الواجب في الكفن ستر العلورة فقلط

وللو كلان  ،نمرةً  إالفجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت  «لم يوجد له غيرها» :لقوله ؛من جميع البدن
كلان فلإن   ،ن لم يكن له قريب تلزمله نفقتلهإ ،ا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمهستر جميع البدن واجبً 

وقد كثرت القتلى ملن المسللمين  ،حد  ألن القضية جرت يوم أم  ؛وا عاجزين عن ذلككان  :قيلفإن  ،وجب عليه
فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنله أن ال يكلون  ،واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك

 . ونحوها منهم قطعة من ثوب   مع واحد  
وهلللو  ،بالنصلللب ،اا وشلللرً خيللرً  :هلللو فللي بعلللض األصلللول هكلللذا «اثني عليهلللا شللرً فلللأم ، اثني عليهلللا خيللرً فلللأم »قوللله: *

وفلي هلذا الحلدي  اسلتحباب توكيللد  .مرفلوح :وفللي بعضلها ،وبشلر   فلأثني بخيلر   :أي ،سلقال الجلاردِ إمنصلوب ب
أن هلذا الثنلاء بلالخير  :أحلدهما ،وأملا معنلاه ففيله قلوالن للعلملاء .ليحفي وليكون أبللغ ؛الكالم المهتم بتكراره

فللي   ،للم يكلن كلذلكفإن  ،فيكون من أهل الجنة ،ا ألفعالهفكان ثناوهم مطابقً  ،الفضل ثنى عليه أهللمن أ  
فألهم الله  ،مات وأن كل مسلم   ،طالقهإالصحيح المختار أنه على عمومه و  وهو :والثاني ،ا بالحدي هو مرادً 
نت أفعالله تقتضلى ذللك ء كاسوا ، على أنه من أهل الجنةالناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دلياًل تعالى 
فإذا ألهم الله الناس الثناء  ،بل هو في خطر المشيئة ،م عليه العقوبةحتَّ ن لم تكن أفعاله تقتضيه فال تم وإ ،أم ال
)وجبلت وأنلتم  : هوبهذا تظهلر فائلدة الثنلاء وقولِل ،استدللنا بذلك على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له ،عليه

له   وقد أثبت النبي ،لم يكن للثناء فائدة ،أن تكون أعماله تقتضيه إالذلك  ولو كان ال ينفعه (شهداء الله
كيللف مكنللوا بالثنللاء بالشللر مللع الحللدي  الصللحيح فللي البخللاري وغيللره فللي النهللي عللن سللب   :قيلللفللإن  ،فائللدة

وفللي غيللر المتظللاهر  ،أن النهللي عللن سللب األمللوات هللو فللي غيللر المنللافي وسللائر الكفللار :فللالجواب ،األمللوات
للتحللذير مللن طللريقتهم ومللن االقتللداء ب ثللارهم والتخلللي  ؛فللال يحللرم ذكللرهم بشللرد   ،فأمللا هللؤالء ،أو بدعللة   بفسللي  

هلذا  ،أو نحلوه مملا ذكرنلا ا بنفلاق  ا كان مشلهورً وهذا الحدي  محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًّ  ،بأخالقهم
بسلطت معنلاه بدالئلله فلي كتلاب  وقلد ،وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب ،هو الصواب في الجواب عنه

 .األذكار
 ،هذا هو المشهور ،الثناء يستعمل في الخير وال يستعمل في الشر :قال أهل اللغة «افأثني عليها شرًّ »قوله: *

 وإنملا ،وأما النثا بتقديم النلون وبالقصلر فيسلتعمل فلي الشلر خاصلةً  ،ايضً أوفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر 
ومكلروا { }وجلزاء سليئة سليئة} :تعلالىكقولله   ،لتجلان  الكلالم ؛املدود هنلا فلي الشلر مجلازً استعمل الثناء الم

 . {ومكر الله
وأملللا  ،للللك الحبشلللةلقلللب لكلللل ملللن م   يوالنجاشللل :قلللال العلملللاء ،عطيلللة :معنلللاه بالعربيلللة ي،أصلللحمة النجاشللل*

 . لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي أصحمة فهو اسم علم  
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 ،قيصلر :وملن مللك اللروم ،النجاشلي :وملن مللك الحبشلة ،أميلر الملؤمنين :لمسللمين يقلال للهللك اكل ملن م  *
وملن  ،العزيلز :فرعلون وملن مللك مصلر :ومن ملك القبط ،خاقان :ومن ملك الترو ،كسرل  :ومن ملك الفرس

 .من الملك يل أقل درجة  الق   :وقيل ،يلالق   :ومن ملك حمير ،عبَّ تلم  :ملك اليمن
 . جماحباإل وهي فرض كفاية   ،الة على الميتفيه وجوب الص (ا فصلوا عليهقومو ): قوله  *

لملا فلي سلنن  ؛ال تصح الصالة عليله فلي المسلجد :وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه بن أبي ذئب  ا*قال 
والجمهلور حللدي  سلهيل بللن  الشلافعيودليللل  (فللال شليء لله ،فللي المسلجد ملن صلللى عللى جنلازة  ) :بلي داودأ

هلذا حلدي   :قلال أحملد بلن حنبلل. أنله ضلعيف :أحلدها ،أجابوا عن حدي  سنن أبي داود بأجوبلة  و  ،بيضاء
أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة  :والثاني .وهو ضعيف ،ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة

 :الثالل  .فيله وال حجلة لهلم حينئلذ   (فال شيء عليله ،في المسجد ومن صلى على جنازة  ) :من سنن أبي داود
جمع بين اللروايتين ليم  ؛فال شيء عليه :لوجب تأويله على له( فال شيء) :وثبت أنه قال ،أنه لو ثبت الحدي 

ن أسللأتم وإ} :تعللالىكقوللله   «عليلله»بمعنللى  «للله»وقللد جللاء  ،وبللين هللذا الحللدي  وحللدي  سللهيل بللن بيضللاء
 ؛المقبلرةإللى سلجد ورجلع وللم يشليعها أنه محمول على نقا األجر في حي من صلى فلي الم :الرابع ،{فلها

 .المقبرةإلى لما فاته من تشييعه 
فيلله أن السللالم علللى األمللوات واألحيللاء  :وغيللره مللؤمنين( قللال الخطللابي للليكم دار قللوم  )السللالم ع: قوللله  *

 :سواء في تقديم السالم على عليكم بخالف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم
  .ورحمته ما شاء أن يترحما ...عليك سالم الله قي  بن عاصم  

بقيلع  يسلم ،وهو مدفن أهلل المدينلة ،البقيع هنا بالباء بال خالف   ()اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد: قوله *
 طللالق لفللي األهللل علللى سللاكن المكللان مللن حلليد  وفيلله إ ،وهللو مللا عظللم مللن العوسللت ،فيلله كللان  لغرقللد   ؛الغرقللد
 . وميت  
فلي  فعلل ذللك وإنما ،أغلقهأي:  «ثم أجافه» ا لئال ينبهها لطيفً قلياًل  :أي «افأخذ رداءه رويدً »قول عائشة: *

هكذا هلو  «وتقنعت إزاري» فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل ،لئال يوقظها ويخر  عنها ؛خفية  
ثلم  ،القيلام جلاء البقيلع فأطلال». فلهذا عدل بنفسه ،زاريوكأنه بمعنى لبست إ ،ر باء في أولهفي األصول بغي

وفيه أن دعاء القائم أكمل من  ،ورفع اليدين فيه ،وتكريره ،طالة الدعاءاستحباب إ فيه «رفع يديه ثال  مرات  
 . دعاء الجال  في القبور

 ،السللالم علللى أهللل الللديار مللن المللؤمنين والمسلللمين :قللولي) :قللال ؟كيللف أقللول يللا رسللول الللله  عائشللة: *قالللت
فيه تلرجيح لقلول ملن  بكم لالحقون(تعالى ن شاء الله إنا إو  ،ومنا والمستأخرين ويرحم الله المستقدمين منكم

وفيلله أن المسلللم والمللؤمن قللد  ،مللؤمنين أن معنللاه: أهللل دار قللوم   ،مللؤمنين سللالم عللليكم دار قللوم   :قللال فللي قوللله
جنا ملن  فأخر } :تعالىوهو بمعنى قوله  ،الختالف اللفي ؛وعطف أحدهما على اآلخر ،يكونان بمعنى واحد  
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وال يجوز أن يكون المراد بالمسللم فلي هلذا  {كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
 . ا ال يجوز السالم عليه والترحمن كان منافقً إألن المؤمن  ؛الحدي  غير المؤمن

فيه جواز زيلارة  ذن لي(فأ ،واستأذنته أن أزور قبرها ،فلم يأذن لي ،)استأذنت ربي أن أستغفر ألمي: قوله *
قللال وقللد  ،ففللي الحيللاة أولللى ،جللازت زيللارتهم بعللد الوفللاةإذا  ألنلله ؛وقبللورهم بعللد الوفللاة ،المشللركين فللي الحيللاة

سلبب زيارتله قبرهلا أنله قصلد قلوة . و وفيه النهى عن االستغفار للكفلار ،{وصاحبهما في الدنيا معروفا} :تعالى
 . (تذكركم الموت فإنها ؛فزوروا القبور) :في آخر الحدي  قوله ويؤيده ،الموعظة والذكرل بمشاهدة قبرها

 . به اإليماندراو أيامه و على ما فاتها من إ بكاوه :القاضي قال «فبكى وأبكى من حوله»قوله: *
آالت  :األعتلللاد ا فقلللد احتلللب  أدراعللله وأعتلللاده فلللي سلللبيل اللللله(نكم تظلملللون خاللللدً إ)وأملللا خاللللد فللل: قولللله *

 :ومعنللى الحللدي  ،ا وأعتللدةً أعتللادً  :جمللعويم  ،تللاد بفللتح العللينوالواحللد ع   ،والللدواب وغيرهللاالحللرب مللن السللالح 
ألنلله  ؛ال زكللاة فيهللاوهللي  ،وأن الزكللاة فيهللا واجبللة ،ا مللنهم أنهللا للتجللارةظنًّلل ؛زكللاة أعتللاده أنهللم طلبللوا مللن خالللد  

ت عليله زكلاة ألعطاهلا وللم ويحتملل أن يكلون الملراد للو وجبل ،حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحلول عليهلا
واستنبط بعضهم من هذا وجوب  ؟فكيف يشح بواجب عليه ،امتبرعً تعالى ألنه قد وقف أمواله لله  ؛يشح بها

 ،وفيلله دليللل علللى صللحة الوقللف ،ا لللداودخالفًلل ،وبلله قللال جمهللور العلمللاء مللن السلللف والخلللف ،زكللاة التجللارة
 . وصحة وقف المنقول
ا صلاعً » :في قولله وحجة الجمهور حدي  أبي سعيد   ،حدي  معاويةل ؛اح  نصف ص :*قال أبو حنيفة وأحمد

أن الطعللام فللي عللرف أهللل الحجللاز اسللم  :أحللدهما ،والداللللة فيلله مللن وجهللين «ا مللن شللعير  أو صللاعً  مللن طعللام  
أنله ذكلر أشلياء قيمهلا مختلفلة وأوجلب فلي كلل  :والثلاني ،ال سيما وقد قرنه بباقي الملذكورات ،للحنطة خاصةً 

ا مللن صللاعً  أو) :ألبلي داود ووقللع فلي روايللة   ،قيمتلهإلللى وال نظللر  ،فللدل عللى أن المعتبللر صلاح ،انهللا صلاعً م نلوح  
 . حدي  معاوية إال ،حجة ولي  للقائلين بنصف صاح   ،ولي  بمحفوا   :قال (حنطة  
ن  إو  ،وهلو غريلب ضلعيف ،سلكانهاإ يكلوحم  ،رةبها يوم وردهلا( بفلتح اللالم عللى اللغلة المشلهو حل  ): قوله *

 . كان هو القياس
 ،والجلحللاء التللي ال قللرن لهللا ،العقصللاء ملتويللة القللرنين لللي  فيهللا عقصللاء وال جلحللاء وال عضللباء(): قولله *

 . والعضباء التي انكسر قرنها الداخل
 ،وحلبهللا علللى المللاء ،ومنيحتهللا ،عللارة دلوهللاوإ ،طللراق فحلهللا) :قللال ؟الللله ومللا حقهللا يللا رسللول :قلنللا: »*قوللله

قلال  ،تتعلين فيله المواسلاة يحتملل أن يكلون هلذا الحلي فلي موضلع   :الملازريقلال  ا في سلبيل اللله(وحمل عليه
وقلد اختللف  ،ولعلل هلذا كلان قبلل وجلوب الزكلاة ،هذه األلفاا صريحة في أن هذا الحلي غيلر الزكلاة :القاضي

 ،الملراد بله الزكلاة :فقلال الجمهلور {وفي أموالهم حي معلوم للسائل والمحلروم} :قوله تعالىالسلف في معنى 
وألن اآليلة  ،لنلدب ومكلارم األخلالقوأما ما جاء غير ذللك فعللى وجله ا ،وأنه لي  في المال حي سول الزكاة
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كلانوا } :تعلالىكملا ال يقتضليه قولله   ،فلال يقتضلى الوجلوب ،كريملة    أثنى عليهم بخصال   خبار عن وصف قوم  إ
 :قلال ،فمعناه أملر ،ن كان لفظه لفي خبروإ ،بالزكاة هي منسوخة :وقال بعضهم {قليال من الليل ما يهجعون
وأن فللي المللال  ،أنهللا محكمللةإلللى س وعطللاء ومسللروق وغيللرهم و والحسللن وطللاو  يوذهللب جماعللة مللنهم الشللعب

 . طعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابةإاألسير و  كدِ من ف   ،ا سول الزكاةحقًّ 
فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة  يحتسبها كانت له صدقة( نفقةً أنفي على أهله إذا  ن المسلمإ): قوله *

فللال يللدخل فيلله مللن أنفقهللا  ،تعللالىأراد بهللا وجلله الللله  :ومعنللاه ،احتسللبهاإذا  ماألحاديلل المطلقللة فللي بللاقي 
 أن يتذكر أنه يجب عليه االنفاق على الزوجة وأطفال أوالده والمملوو وغيرهم :وطريقه في االحتساب ،ذاهاًل 

إلللى وأن غيللرهم ممللن ينفللي عليلله منللدوب  ،واخللتالف العلمللاء فلليهم ،ممللن تجللب نفقتلله علللى حسللب أحللوالهم
 . إليهمحسان وقد أمر باإل ،مر بهبنية أداء ما أم فينفي  ،نفاق عليهماإل
 . هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة ل بالحرام(ذِ وغم ): قوله *
وقد تكون المنيحة عطية  ،ثم يردونها إليه يأكلون لبنها مدةً  م ناقةً يعطيه :أي ،)يمنح( بفتح النون: قوله *

 صلبوحها وغبوقهلا( وراحت بصلدقة   غدت بصدقة   من منح منيحةً ): قوله . مثل الهبة للرقبة بمنافعها مؤبدةً 
ن ملنح أم أيمل  وفلي الصلحيح أن النبلي ،وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهملا ،العطية المنحة والمنيحة:

وقلد تكلون عطيلة الللبن أو الثملرة  ،وهلي الهبلة ،ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبلة بمنافعهلا ،نخياًل  :أي ،اعذاقً 
 . انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيهإذا  وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه ،مدةً 
ولزوجهللا أجللره بمللا   ،جرهللا بمللا أنفقللتكللان لهللا أ  )أذا انفقللت المللرأة مللن طعللام بيتهللا غيللر مفسللدة  : قوللله *

فلي  وفلي روايلة   (من طعام زوجها) :وفي رواية   (اشيئً  ال ينقا بعضهم أجر بعض   ،وللخازن مثل ذلك ،كسب
فلإن  ،وملا أنفقلت ملن كسلبه ملن غيلر أملره: )وفلي روايلة   (األجر بينكما نصفان: )العبد إذا أنفي من مال مواليه

ا  جلرً ومعنى المشاركة أن له أ ،في األجر أن المشارو في الطاعة مشارو األحادي معنى هذه  (نصف أجره له
 ،فيكلون لهلذا ثلواب ،والمراد المشلاركة فلي أصلل الثلواب ،ولي  معناه أن يزاحمه في أجره ،كما لصاحبه أجر

 ،بلل قلد يكلون ثلواب هلذا أكثلر ،وال يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء ،ن كان أحدهما أكثرإو  ،ولهذا ثواب
مستحي إلى ليوصلها  ؛أو نحوها فاذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم   ،وقد يكون عكسه
ا ونحوهملا مملا للي  لله كثيلر أو رغيًفل ن أعطلاه رمانلةً وإ ،فلأجر الماللك أكثلر ،داره أو نحوهالصدقة على باب 

تزيللد علللى الرمانللة  الللذاهب إليلله بللأجرة   يبحيلل  يقابللل مشلل ،بعيللدة   فللي مسللافة   محتللا   إلللى ليللذهب بلله  ؛قيمللة  
 وأمللا قوللله ،جللر سللواءفيكللون مقللدار األ ،قللدر الرغيللف مللثاًل  وقللد يكللون عمللله ،فللأجر الوكيللل أكثللر ،والرغيللف

 :قال الشاعر ،ن كان أحدهما أكثركماوإ ،فمعناه قسمان األجر بينكما نصفان()
 مت كان الناس نصفان بينناإذا 

وال يللدرو  ،ءألن األجللر فضللل مللن الللله يؤتيلله مللن يشللا ؛ا أن يكللون سللواءأيًضللأنلله يحتمللل إلللى وأشللار القاضللي 
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 (ينكملاجر باأل) :وقوله ،والمختار األول ،بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ،عمالوال هو بحسب األ بقياس  
ن أو بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخاز  ،حدهما يزدحمان فيهلي  معناه أن األجر الذي أل

فيكللون ذلللك  ،يترتللب علللى جملتهلا ثللواب علللى قللدر المللال والعمللل ،ذن المالللكة أو المملللوو ونحللوهم بللإأالملر 
 ،فلال يلزاحم صلاحب الملال العاملل فلي نصليب عملله ،لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعملله ؛ا بينهمامقسومً 

و الخلازن وللزوجلة والممللوو ملن وهلواعلم أنه ال بد للعاملل  ،وال يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله
لصاًل لم يكن إذن أفإن  ،ذن المالك في ذلكإ بلل علليهم وزر بتصلرفهم فلي  ،د ملن هلؤالء الثالثلة فال أجلر ألح 

ذن المفهللوم اإل :والثللاني ،يح فللي النفقللة والصللدقةذن الصللر اإل :أحللدهما ،واألذن ضللربان ،غيللرهم بغيللر إذنللهمللال 
بلالعرف  ملِلوعم  ،ونحوها مما جرت العادة بله واطلرد العلرف فيله السائل كسرة  عطاء كإ  ،راد العرف والعادةمن اطدِ 

أن  م  لِلوع   ،راد العلرفالطدل ؛عللم رضلاهإذا  وهلذا ،ن للم يلتكلمفإذنه فلي ذللك حاصلل وإ ،رضا الزو  والمالك به
أو كللان  ،اضللطرب العللرف وشللك فللي رضللاهفللإن  ،نفسلله كنفللوس غالللب النللاس فللي السللماحة بللذلك والرضللا بلله

بصلريح  إالللم يجلز للملرأة وغيرهلا التصلدق ملن مالله  ،أو شك فيه ،وعلم من حاله ذلك ،ا يشح بذلكشخصً 
 .ذنهإ

فلي ذللك فمعنلاه ملن غيلر أملره الصلريح  (نصلف أجلره للهفلإن  ،وما أنفقلت ملن كسلبه ملن غيلر أملره) :وأما قوله
جعل األجلر  ألنه ؛من هذا التأويلبد  وال ،متناول لهذا القدر وغيرهذن عام سابي القدر المعين ويكون معها إ

ملن  وال معلروف   صلريح   ذن  أنفقت من غير إإذا  ومعلوم أنها (فلها نصف أجره) :وفي رواية أبى داود ،مناصفةً 
علم رضا المالك يم  يسير   واعلم أن هذا كله مفروض في قدر   ،فتعين تأويله ،بل عليها وزر ،فال أجر لها ،العرف

أنفقللت المللرأة مللن طعللام بيتهللا غيللر إذا ) :وهللذا معنللى قوللله ،لللم يجللز ،ى المتعللارفزاد علللفللإن  ،بلله فللي العللادة
سلمح بله فلي ألنله يم  ؛ا عللى ذللكه بالطعلام أيًضلونبَّل ،يعلم رضا الزو  به في العلادة أنه قدر  إلى  فأشار (مفسدة  
لمللراد بنفقللة المللرأة واعلللم أن ا .مللن األحللوال بخللالف الللدراهم والللدنانير فللي حللي أكثللر النللاس وفلي كثيللر   ،العلادة

 ،ونحوهملا وابن سبيل   والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف  
 . وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف

قلال الهلروي  :قلال القاضلي من أنفي زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد اللله هلذا خيلر(): قوله *
ن رِ قمل وقلال ابلن عرفلة كلل شليء   ،فرسلان أو عبلدان أو بعيلران :قلال ؟وملا زوجلان :قيل :تفسير هذا الحدي في 

 :قلال ،درهلم ودينلار أو درهلم وثلوب :وقيلل ،ا ببعيلر  قرنلت بعيلرً إذا  اإلبللزوجلت بلين  :يقلال ،بصاحبه فهو زو 
ا يًضلأويقلع اللزو   ،كان معه آخلرإذا   ديقع على الواح إنما :وقيل ،ويقع على الواحد ،والزو  يقع على االثنين

يحتمللل أن يكللون هللذا الحللدي  فللي جميللع  :وقيللل {وكنللتم أزواجللا ثالثللة} :تعللالىوفسللر بقوللله  ،علللى الصللنف
والتنبيه عللى فضلل الصلدقة والنفقلة  ،بأخرل والمطلوب تشفيع صدقة   ،أعمال البر من صالتين أو صيام يومين

هلو  :وقيلل ،هو على العموم في جميع وجلوه الخيلر :قيل (في سبيل الله) :وقوله ،في الطاعة واالستكثار منها
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 نلودي فلي الجنلة يلا عبلد اللله هلذا خيللر() :قوللله .كلالم القاضلي  واألول أصلح وأظهلر. اهلل ،بالجهلادمخصلو  
 ؛للك ملن غيلره ملن األبلواب معناه هذا الباب فيملا نعتقلده خيلره  :وقيل ،معناه لك هنا خير وثواب وغبطة :قيل
يعتقلد ذللك البلاب أفضلل ملن  وال بد من تقدير ما ذكرنلاه أن كلل منلاد   ،فتعال فادخل منه ،ثوابه ونعيمه لكثرة
 . غيره
ك كمللا ر عليِللويقتدِلل ،كمللا منعللتِ   معنللاه يمنعللكِ  عليللك( يويللوع ،وال تحصللي فيحصللي الللله عليللك): قوللله *

ا فيكللون سللببً  ،يلله فتسللتكثريهددِ عم ال تل   :معنللى ال تحصللي أي :وقيللل ،كمللا أمسللكته  ويمسللك فضللله عنللكِ  ،قتللرتِ 
 . نفاقكالنقطاح إ

ولللي  معنللاه دوام  ،شللديد الحللب لهللا والمالزمللة للجماعللة فيهللا )ورجللل قلبلله معلللي فللي المسللاجد(: قوللله *
خلر  منله حتلى إذا  ورجلل معللي بالمسلجد: روايلة لله لد: قد يقال منت ِخبمه عفا الله عنه  .القعود في المسجد

 . يعود اليه[
 ،وعلن الحللف باآلبلاء ،وقد نهلى علن الحللف بغيلر اللله ،حلف بأبيه :قد يقال ه(أنَّ بَّ نل  تلم )أما وأبيك ل   :قوله *

الواقعة في الحدي  تجرل على اللسان من  ةوهذه اللفظ ،عن اليمين بغير الله لمن تعمده يوالجواب أن النه
 . ا عنهاا وال منهيً فال تكون يمينً  ،غير تعمد  

 ،معه ا بما بقيمعناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيً  ى(قة عن ظهر غنً )وخير الصد: قوله *
  وإنمللا ،ى يعتمللده صللاحبها ويسللتظهر بلله علللى مصللالحه وحوائجللهوتقللديره أفضللل الصللدقة مللا أبقللت بعللدها غنًلل

د أو قل ،األن ملن تصلدق بلالجميع ينلدم غالبًل ؛من تصدق بجميلع ماللهإلى كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة 
 . نه ال يندم عليها بل يسر بهاإا فبخالف من بقي بعدها مستغنيً  ،احتا  ويود أنه لم يتصدقإذا  يندم
شلللبهه فلللي الرغبللة فيللله والميلللل إليللله وحلللر  النفلللوس عليللله بالفاكهلللة  (رة حللللوةِضلللن هلللذا الملللال خ  إ): قوللله *

فاجتماعهملا  ،ذلك عللى انفلرادهوالحللو كل ،األخضر مرغلوب فيله عللى انفلرادهفإن  ،الخضراء الحلوة المستلذة
 . ألن الخضروات ال تبقى وال تراد للبقاء ؛عدم بقائهإلى شارة إوفيه  ،أشد
الللذي وكللان ك ،لللم يبلارو للله فيله شللراف نفل   ومللن أخلذه بإ ،ورو لله فيللهبملل بطيللب نفل   )فمللن أخلذه : قولله *

وأملا طيلب اللنف  فلذكر  ،طمعهلا فيلهعهلا إليله وتعرضلها لله و شلراف اللنف  تطل  إ :قال العلملاء يأكل وال يشبع(
ورو له بم  وتطلع   شراف  وال إ ومعناه من أخذه بغير سؤال   ،ذأظهرهما أنه عائد على اآلخ ،القاضي فيه احتمالين

 ا بدفعلله إليلله طيللب الللنف  ال بسللؤال  ومعنللاه مللن أخللذه ممللن يللدفع منشللرحً  ،الللدافعإلللى أنلله عائللد  :والثللاني ،فيلله
 . تطيب معه نف  الدافع اضطره إليه أو نحوه مما ال

للم يتوجله فلي الكفلاف إذا  وهلذا ،أن قدر الحاجة ال لوم على صاحبه ( معناهال تالم على كفاف  ): *قوله 
 ،لكفافلله ؛ذلللك النصللابإلللى ووجبللت الزكللاة بشللروطها وهللو محتللا   زكللوي كمللن كللان للله نصللاب  ،حللي شللرعي
  .مباحة   ل كفايته من جهة  ويحصدِ  ،خرا  الزكاةإوجب عليه 
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واختلللف أصللحابنا فللي  ،لللم تكللن ضللرورةإذا  واتفللي العلمللاء عليلله ،*مقصللود البللاب وأحاديثلله النهللى عللن السللؤال
حلللالل ملللع  :والثلللاني ،األحاديللل لظلللاهر  ؛أنهلللا حلللرام :أصلللحهما ،مسلللألة القلللادر عللللى الكسلللب عللللى وجهلللين

قلللد أحلللد هلللذه فم فلللإن  ،وال يلللؤذل المسلللؤول ،وال يللللح فلللي السلللؤال ،أن ال يلللذل نفسللله ،الكراهلللة بلللثال  شلللرول  
 . فهي حرام باالتفاق ،الشرول

 ؛فيلله التمسللك بللالعموم «إيللاها يناوللله النفللر يسللقط سللول أحللدهم فمللا يسللأل أحللدً  أولئللكفلقللد رأيللت »قوللله: *
ن كللان  وإالتنزيلله عللن جميللع مللا يسللمى سللؤااًل وفيلله الحلل  علللى  ،هللوا عللن السللؤال فحملللوه علللى عمومللهنم  ألنهللم
 . احقيرً 
هكلذا هلو فلي جميلع النسلخ  ا فاقلة(جى من قومه لقد أصابت فالنًلوم ثالثة من ذول الحِ )حتى يق: قوله *

 ،وهلو العقلل ،جلى مقصلوروالحِ  .لقلد أصلابته فاقلة :فيقوللون ،وهو صلحيح أي يقوملون بهلذا األملر ،يقوم ثالثة
مللن كللان  إال فللال يعلمله ،والملال ممللا يخفللى فلي العللادة ،مللن أهلل الخبللرة بباطنلله ألنهللم (مللن قومله) :قللال وإنملا
ل بعلض قلا .ل  ي فال تقبل من مغفَّلقم يل  ها على أنه يشترل في الشاهد التلَّ حجى تنبيً شرل الِ  وإنما ،ا بصاحبهخبيرً 

 ،كسائر الشهادات غير الزنلى  ؛يقبل من عدلين :وقال الجمهور ،من ثالثة   إالقبل تال عسار بينة اإل :أصحابنا
عسلار فلال يقبلل قولله فلي تلفله واإل ،ه ملالرف للعللى ملن عملوهذا محملول  ،وحملوا الحدي  على االستحباب

 . وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال ة ،ببين إال
والصحيح  ،على ثالثة مذاهب حكاها ابن جرير ؟*اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب
ا عطيللة السلللطان فحرمهللا قللوم وأباحهللا قللوم وأملل ،الللذي عليلله الجمهللور أنلله يسللتحب فللي غيللر عطيللة السلللطان

وإن  ،وكذا إن أعطى من ال يستحي ،م فيما في يد السلطان حرمتوالصحيح أنه إن غلب الحرا ،وكرهها قوم
األخذ واجب  :وقالت طائفة ،ن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق األخذلم يغلب الحرام فمباح إ

 . و مندوب في عطية السلطان دون غيرهه :وقال آخرون ،من السلطان وغيره
ا علللى الللدنيا حتللى يمللوت ويمتلللئ جوفلله مللن أنلله ال يللزال حريًصلل ( معنللاهالتللراب إالال يمللأل جوفلله ): *قوللله 

 . تراب قبره
فيلله التحللذير مللن  مللا يخللر  الللله لكللم مللن زهللرة الللدنيا( إال)ال والللله مللا أخشللى عللليكم أيهللا النللاس : قوللله *

كلان فيله زيلادة فلي إذا   وفيه استحباب الحللف ملن غيلر اسلتحالف   ،والمفاخرة بها إليهاالنظر االغترار بالدنيا و 
 . ليكون أوقع في النفوس ؛التوكيد والتفخيم

وحكلاه القاضلي  ،وهكذا هو فلي جميلع نسلخ بالدنلا ،هو أصل الشيء ا(هذا قومً  ئن من ضئض)إ: قوله *
وألصلللل  ،وهلللذا صللحيح فلللي اللغللة ،المهملتللين جميًعللوعلللن بعضللهم أنللله ضللبطه بلللالمعجمتين وا ،عللن الجمهللور

ل ،جلار بكسلر النلونوالندِ ، الضئضئ بالمعجمتين والمهملتلين :كثيرة منهاأسماء  الشيء  نخ بكسلر والنحلاس والسِد
 . والعنصر والعنض واألرومة ،سكان النون وبخاء معجمةالسين وإ
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قلللال  «منهلللا :وللللم يقلللل ،ه األملللةيخلللر  فلللي هلللذ :يقلللول  سلللمعت رسلللول اللللله» :الخلللدري سلللعيد  قلللال أبلللو *
هذا من أدل الدالئل على سعة علم الصحابة ودقيي نظرهم وتحريرهم األلفاا وفرقهم بلين ملدلوالتها  :المازري
 . «في»ا بخالف تقتضى كونهم من األمة ال كفارً  «من»ألن لفظة  ؛الخفية

أملا  ،كلخ كلخ ارم بهلا)  سول اللهر  :فقال ،فجعلها في فيه ،من تمر الصدقة تمرةً  أخذ الحسن بن عليد  »*
وهلي   ،كخ كخ بفتح الكاف وكسلرها وتسلكين الخلاء ويجلوز كسلرها ملع التنلوين علمت أنا ال نأكل الصدقة(

هي عجمية معربلة  ي:قال الداود ،اتركه وارم به :له كخ أي :فيقال ،زجر بها الصبيان عن المستقذراتكلمة يم 
وفلي الحلدي   ،بلاب ملن تكللم بالفارسلية والرطانلة :قوله في ترجملةب البخاريهذا إلى وقد أشار  ،بمعنى بئ 

أملا علملت أنلا ال نأكلل ) :قولله ،وهذا واجب على الولي ،نع من تعاطيهون ما يوقاه الكبار وتمأن الصبيان يوقَّ 
 . هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم الصدقة(

وقلال أهلل الظلاهر ، اللدعاء للدافع الزكلاة سلنة مسلتحبةأن  ملذهب العلملاء كافلةً  {وصلل علليهمقوله تعالى: }*
  ألن النبلي ؛األملر فلي حقنلا للنلدب :قال الجمهور ،واعتمدوا األمر في اآلية، هو واجب :صحابناأبعض و 

ا لهلم جلوب اللدعاء كلان معلوًملوقلد يجيلب اآلخلرون بلأن و  ،ا وغيره ألخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاءبع  معاذً 
واسللتحب  .وصللالته سللكن لهللم بخللالف غيللره  ا بللأن دعللاء النبلليوأجللاب الجمهللور أيًضلل ،يللة الكريمللةمللن اآل

وأملا  .رو للك فيملا أبقيلتوبا ،اوجعله لك طهورً  ،آجرو الله فيما أعطيت :الشافعي في صفة الدعاء أن يقول
ة بللن عيينللاومالللك و  وهللو مللذهب ابللن عبللاس   ،فكرهلله جمهللور أصللحابنا ،اللهللم صللل علللى فللالن   :قللول السللاعي

ال  :قللال أصللحابنا .لهللذا الحللدي  ؛يجللوز ذلللك بللال كراهللة  : وقللال جماعللة مللن العلمللاء ،وجماعللة مللن السلللف
علز وجلل  :كملا أن قولنلا  ،في لسان السللف مخصوصلة باألنبيلاء ألن الصالة ؛اتبعً  إاليصلى على غير االنبياء 

ح ن صللوإ  أبللو بكللر   :يقللالال و  ،ا جلللياًل ن كللان عزيللزً وإ ،محمللد عللز وجللل :فكمللا ال يقللال ،مخصللو  بالللله
 ،عللى ثالثلة أوجله   ؟أو مجلرد أدب   أم محلرم   عن ذلك هل هو نهلى تنزيله   واختلف أصحابنا في النهي .المعنى
والمكلروه هلو ملا ورد  ،هينلا علن شلعارهموقلد نم  ،هل البلدحشعار أل ألنه ؛أنه مكروه كراهة تنزيه   :األشهراألصح 
اللهللم صللل علللى  :فيقللال ،ا لهللم فللي ذلللكجعللل غيللر االنبيللاء تبًعللأن يم  واتفقللوا علللى أنلله يجللوز .مقصللود فيلله نهللي
 .ا بله فلي التشلهد وغيلرهمرنلوقلد أم  ،ألن السللف للم يمنعلوا منله ؛وأزواجه وذريته وأتباعله وعلى آل محمد   محمد  

فللرد بلله وال ي ،قللرن بينهمللاتعللالى ألن الللله  ؛نبيللاءفللرد بلله غيللر األوال يم  ،معنللى الصللالة السللالم فللي :قللال الجللويني
أو  ،السلالم علليكم :فيقلال ،فسلنةه  ،أو ميلت   وأما المخاطبة به لحيد   ،قال فالن عليه السالم :وال يقال ،غائب
 . أو سالم عليك أو عليكم ،عليك

 . وال يقع في أكثر من أربعة   ،وأربعة   ا في شهرين وثالثة  *قد يقع النقا متواليً 
مهلللات ال نكتلللب وال ن عللللى ملللا وللللدتنا عليللله األبلللاقو أي: نلللا أملللة أميلللة ال نكتلللب وال نحسلللب( )إ: قولللله *

 . األن هذه صفة النساء غالبً  ؛األم وصفتهاإلى هو نسبة  :وقيل ،النبي األمي :ومنه ،نحسب
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 : وفي هذا مع قوله ،الليل والخيط اللون :والخيط األسود ،الخيط األبيض الفجر الصادق :*قال أبو عبيد  
 . دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار ال من الليل وال فاصل بينهما (سواد الليل وبياض النهار)
وفيله دليلل لملن يقلول بجلواز االحلتالم  ،هلو بضلم الحلاء وبضلم اللالم وإسلكانها «ا من غيلر حللم  يصبح جنبً »*

أولون ويتل ،قالوا ألنه من تالعب الشليطان وهلم منزهلون عنله ،امتناعه األشهروفيه خالف قدمناه  ،على األنبياء
ا مللن ويكللون قريبًلل ،المتناعلله منله ؛وال يجنلب مللن احللتالم   ا مللن جمللاح  هلذا الحللدي  علللى أن المللراد يصلبح جنبًلل

 . ومعلوم أن قتلهم ال يكون بحي {ويقتلون النبيين بغير حي} :قوله تعالىمعنى 
البللة  :ويقللال ،ادً والحللرة األرض الملبسللة حجللارة سللو  ،والمدينللة بللين حللرتين ،همللا الحرتللان «فمللا بللين البتيهللا»*

 . وجمع الالبة لوب والب والباتي، ونوب يلألسود لوب :ومنه قيل، ولوبه ونوبة بالنون
وفيله أن المسلافر  ،فيه دليل لمذهب الجمهلور أن الصلوم والفطلر جلائزان «فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر»*

فتللوهم أن الكديللد  ،ي وقللد غلللط بعللض العلمللاء فللي فهللم هللذا الحللد ،للله أن يصللوم بعللض رمضللان دون بعللض  
كان في اليوم الذي خر  فيه   ،فصام حتى بلغ الكديد وكراح الغميم :وأن قوله ،وكراح الغميم قريب من المدينة

واستدل بله هلذا  ،فطر في نهار  أفلما بلغ كراح الغميم في يومه  ،افزعم أنه خر  من المدينة صائمً  ،من المدينة
وملذهب الشلافعي والجمهلور أنله ال  ،ا لله أن يفطلر فلي يوملهلفجلر صلائمً سلافر بعلد طللوح اإذا  القائل على أنه

واسلللتدالل هلللذا القائلللل بهلللذا  ،يجلللوز لملللن طللللع عليللله الفجلللر فلللي السلللفر وإنملللا ،يجلللوز الفطلللر فلللي ذللللك اليلللوم
 . ألن الكديد وكراح الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة ؛الحدي  من العجائب الغريبة

حلين  اإلسلالمواختلفوا فلي حكمله فلي أول  ،أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة لي  بواجب  *اتفي العلماء على 
وتظهللر فائللدة الخللالف فللي اشللترال نيللة الصللوم  .اكللان واجبًلل  :فقللال أبللو حنيفللة ،رح صللومه قبللل صللوم رمضللانشملل

 ا بصيامه بنيلة  كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمرو   :ويقول ،فأبو حنيفة ال يشترطها ،الواجب من الليل
 ،ا فصللح بنيللة مللن النهللاركللان مسللتحبً   :صللحاب الشللافعي يقولللونوأ ،ار ولللم يللؤمروا بقضللائه بعللد صللومهمللن النهلل

وللم  ،هلذا يلوم عاشلوراء) :ويحلتت الشلافعية بقولله، واألملر للوجلوب «أملر بصليامه» :ويتمسك أبو حنيفة بقوله
 . (يكتب الله عليكم صيامه

أو تلواتر عنلده  ،إليله بصلدقهم فيملا قلالوه يوحلأم   حتملل أن النبليفيم  ،ر مقبلول  خبلر اليهلود غيل :المازريقال *
ا كانلت قلد رول مسللم أن قريًشل :الملازريا عللى قلال القاضلي عيلاض ردًّ  .النقل بذلك حتى حصل له العلم بله

 وإنملا ،الكلالم عليلهإللى يحتلا   حلد  لله بقلول اليهلود حكلمه فللم ي   ،المدينلة صلامه  تصومه فلما قدم النبلي
ولو كان هذا لحملناه  ،بقولهم لي  فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ   «صامه» :فقوله ،وجواب سؤال   هي صفة حال  

يحتملل أنله كلان  :وقلد قلال بعضلهم :قلال القاضلي ،وغيره كابن سالم    ،على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم
وما ذكرناه أوللى بلفلي  :قال القاضي ،امهفص ،يصومه بمكة ثم ترو صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه

ثم قلدم  ،كان يصومه كما تصومه قريش في مكة أنه :ومختصر ذلك ،المازريه قولم  المختارم  :قلت ،الحدي 
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 . ال بمجرد أخبار آحادهم ،أو اجتهاد   أو تواتر   ي  ا بوحفوجد اليهود يصومونه فصامه أيضً  ،المدينة
 ،وهذا متفي عللى كراهيتله ،من بين الليالي ويومها بصوم   صالة  الجمعة بالنهى الصريح عن تخصيا ليلة  هفي*

 فإنهلا ؛واحتت به العلماء على كراهة هذه الصلالة المبتدعلة التلي تسلمى الرغائلب قاتلل اللله واضلعها ومخترعهلا
وقلللد صلللنف جماعلللة ملللن األئملللة  ،وفيهلللا منكلللرات ظلللاهرة ،بدعلللة منكلللرة ملللن البلللدح التلللي هلللي ضلللاللة وجهاللللة

ل فاعلها أكثر من أن يودالئل قبحها وبطالنها وتضل ،نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها مصنفات
 . تحصر

إللى  ألنه يؤخره حينئذ   ؛ال يجوز تأخيره عن شعبان اآلتي :لكن قالوا اإلمكان،*ال يشترل المبادرة به في أول 
 تجلب المبلادرة بله فلي أول يلوم   :وقلال داود ،الملوتإللى فصار كملن أخلره  ،وهو رمضان اآلتي ،ال يقبله زمان  

فلإن  ،لالحتيلال فيله ؛يستحب المبلادرة بله :قال الجمهور ،وحدي  عائشة هذا يرد عليه ،بعد العيد من شوال  
وكذلك القول في جميع  ،أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل األصول أنه يجب العزم على فعله

ال يشلترل  :وقيلل ،عصلى ،حتلى للو أخلره بلال علزم   ،يره بشرل العزم على فعللهيجوز تأخ إنما ،الواجب الموسع
كلان إذا   هلذا ،ملن طعلام   دٌّ ممل لزمله الفديلة فلي تركله علن كلل يلوم   ،وأجمعوا أنه لو مات قبل خرو  شعبان ،العزم

 فللم يلتمكن ملن الصلوم حتلى ،ثلم اتصلل عجلزه فأما ملن أفطلر فلي رمضلان بعلذر   ،تمكن من القضاء فلم يقض
 . صام عنهوال يم  ،طعم عنهوال يم  ،فال صوم عليه ،مات
دعللت إذا  ظهلار نوافللل العبللادة ملن الصللوم والصلالة وغيرهمللاأنله ال بللأس بإفيلله  (انلي صللائم :فليقللل): قولله *

 ،صالح ذات البلينإو  ،حسن المعاشرةإلى اإلشارة وفيه  ،لم تكن حاجةإذا  خفاوهاوالمستحب إ ،إليه حاجة
 . وحسن االعتذار عند سببه ،وتأليف القلوب

مللع كللون جميللع  ،اختلللف العلمللاء فللي معنللاه (الصلليام هللو لللي وأنللا أجللزي بلله إالكللل عمللل بللن آدم للله وللله: )ق*
فللم يعظلم الكفلار فلي  ،بله عبلد أحلد غيلر الللهأنله للم يم تعلالى اللله إلى ضافته إسبب  :فقيل ،تعالىالطاعات لله 

ن كللانوا يعظمونلله بصللورة الصللالة والسللجود والصللدقة والللذكر وغيللر وإ ،بالصللياما لهللم مللن األعصللار معبللودً  عصللر  
لخفائه بخالف الصالة والحت والغزو والصدقة وغيرها ملن العبلادات  ؛ألن الصوم بعيد من الرياء :وقيل ،ذلك

ن االسلتغناء علن الطعلام ملن إ :وقيلل :قلال ،قالله الخطلابي ،ه فيله حليألنه للي  للصلائم ونفسل :وقيل ،الظاهرة
 ،ال يشللبهها شلليءتعللالى ن كانللت صللفات الللله وإ ،ب الصللائم بمللا يتعلللي بهللذه الصللفةفتقللرَّ  ،تعللالىلللله صللفات ا
ه مللن العبللادات أظهللر سللبحانه بعللض وغيللرم  ،أو تضللعيف حسللناته ،معنللاه أنللا المنفللرد بعلللم مقللدار ثوابلله :وقيللل
ه لللله مللع أن العللالم كلَّلل {ناقللة الللله} :تعللالىكقوللله   ،ضللافة تشللريف  هللي إ :وقيللل ،وقاتلله علللى مقللدار ثوابهللامخل
بيلان لعظلم فضلله وكثلرة  (وأنا أجزي به: )وقوله ،وفي هذا الحدي  بيان عظم فضل الصوم والح  إليه .تعالى
 . وسعة العطاء ،اقتضى عظم قدر الجزاء ،أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاءإذا  ألن الكريم ؛ثوابه
ر وعجز عن المحافظة بِ معناه أنه ك   « رسول اللهوددت أني كنت قبلت رخصة »: عبد الله بن عمرو   *قول
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يلا ) :قلال لله  ألن النبلي ؛وال يمكنله تركله ،فشي عليه فعله ،على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله
 ينبغلليأنلله  بللن عمللرو  اوفللي هللذا الحللدي  وكللالم  (كللان يقللوم الليللل فتللرو قيللام الليللل  عبللد الللله ال تكللن مثللل فللالن  

 . من الخير وال يفرل فيه ا صار عادةً الدوام على م
قصلللد ألنللله ال يم  ؛فللللي  بحلللرام   ،كالشللليح والقيصلللوم ونحوهملللا  ،ه كلللاألتر  والتفلللاح وأزهلللار البلللراريالفواكلللأملللا *

زار والللرداء أن يبعللد عللن ه اإلولباسملل ،ماس المللذكور علللى المحللرِ والحكمللة فللي تحللريم اللبلل :قللال العلمللاء ،للطيللب
وأبللغ  ،كثلرة أذكلارهإللى  فيكلون أقلرب  ،م في كلل وقلت  وليتذكر أنه محرِ  ،ع الذليلويتصف بصفة الخاش ،الترفه

ويتللذكر  ،وليتللذكر بلله المللوت ولبللاس األكفللان ،فللي مراقبتلله وصلليانته لعبادتلله وامتناعلله مللن ارتكللاب المحظللورات
ن يبعلد علن والحكملة فلي تحلريم الطيلب والنسلاء أ ،اللداعيإللى البع  يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعلين 

أحلد ال يجلد النعللين فليللب  الخفلين  إال) :وقولله ،ويجتملع همله لمقاصلد اآلخلرة ،الترفه وزينلة اللدنيا ومالذهلا
ملن للم يجلد نعللين فليللب  ) :وجلابر   بن عبلاس  اوذكر مسلم بعد هذا من رواية  (وليقطعهما أسفل من الكعبين

  . ولم يذكر قطعهما (خفين
كللذا جللاءت الروايللة فللي الصللحيحين   :قللال القاضللي (ى عللليهن مللن غيللر أهلهللنفهللن لهللن ولمللن أتلل): قوللله *

وكلذا رواه أبلو داود وغيلره  (فهلن لهلم) :ووقلع عنلد بعلض رواة البخلاري ومسللم :قلال ،وغيرهما عند أكثلر اللرواة
ووجلله الروايللة  :قللال ،ضللمير أهللل هللذه المواضللع ألنلله ؛وهللو الوجلله ،بللن أبللي شلليبةاوكللذا ذكللره مسلللم مللن روايللة 

 ،وهلي المدينلة والشلام والليمن ونجلد ،عائد على المواضع واألقطار المذكورة «لهن»لمشهورة أن الضمير في ا
 . فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ،هلهاوالمراد أل األقطار،المواقيت لهذه هذه  :أي
ا مللن عنللد مسللجد ذي أحللرم قبلهلل وإنمللا ،أحللرم منهللا ولللم يحللرم منهللا نللهإ :أي تقولللون «تكللذبون فيهللا»قوللله: *

أخبلروا  ألنهلم ؛بلن عملر كلاذبيناوسلماهم  ،ومن عند الشجرة التي كانت هناو وكانت عنلد المسلجد ،الحليفة
سلواء تعملده أم  ،خبار علن الشليء بخلالف ملا هلووالكذب عند أهل السنة: اإل ،بالشيء على خالف ما هو

ا ال لكونه يسمى  ثمً أن العمدية شرل لكونه إ :وعندنا ،يةيشترل فيه العمد :وقالت المعتزلة ،غلط فيه أو سها
 . طالق هذه اللفظةوفيه أنه ال بأس بإ ،على قاعدتنا ر  بن عمر جاافقول  ،اكذبً 
وهلي دالللة  ،ومعله عالملة لحجله ،ا( معناه على هيأته التلي ملات عليهلانه يبع  يوم القيامة ملبيً إف): قوله *

وفيلله دليللل علللى اسللتحباب دوام التلبيللة فللي  ،اداجلله تشللخب دًمللكمللا يجلليء الشللهيد يللوم القيامللة وأو   ،الفضلليلة
 . االحرام

ا ثلم دً  مفلرِ كلان أواًل  والصلحيح أنله ،ثالثة أقلوال   ؟اا أم قارنً ا أم متمتعً دً هل كان مفرِ   حجة النبي فياختلفوا *
 ،حجللة فللي صللفةوقللد اختلفللت روايللات الصللحابة  ،افصللار قارنًلل ،أحللرم بللالعمرة بعللد ذلللك وأدخلهللا علللى الحللت

ومللن رول  ،فللراد هللو األصلللفمللن رول اإل ،اصللار قارنًللثللم  ،ا مفللردً كللان أواًل  وطريللي الجمللع بينهللا مللا ذكللرت أنلله
ران  وقللد ارتفللي بللالقِ  ،وهللو االنتفللاح واالرتفللاق ،ومللن رول التمتللع أراد التمتللع اللغللوي ،القللران اعتمللد آخللر األمللر
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وقلد جملع بينهلا  ،هلاكل    األحاديل وبهذا الجمع تنلتظم  ،واحد   كارتفاق المتمتع وزيادة في االقتصار على فعل  
وتللأول بللاقي  ،اكللان قارنًلل وادعللى أنلله ،فه فللي حجللة الللوداح خاصللةً صللنَّ  الظللاهري فللي كتللاب   بللن حللزم   أبللو محمللد  
وقلد أوضلحت ذللك فلي شلرح المهلذب بأدلتله وجميلع طلرق الحلدي  وكلالم  ،والصلحيح ملا سلبي ،األحادي 

 .العلماء المتعلي بها
 ،وعائشلة بلن عبلاس  ابلن عملر و او  بأنله صلح ذللك ملن روايلة جلابر   ،فرادالشافعي وأصحابه في ترجيح اإلحتت ا*

لروايللة حللدي  حجللة  سللياقةً  فأمللا جللابر فهللو أحسللن الصللحابة ،وهللؤالء لهللم مزيللة فللي حجللة الللوداح علللى غيللرهم
بلن عملر اوأملا  ،غيلره فهو أضبط لها من ،آخرهاإلى من المدينة  النبي نه ذكرها من حين خرو  فإ ؛الوداح

 ،عللى قولله وأنكلر عللى ملن رجلح قلول أنل    ،فلي حجلة اللوداح  النبيفصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة 
 ييمسللن  كنللت تحللت ناقللة النبللي  ينللوإ ،وسو علللى النسللاء وهللن مكشللفات الللر  كللان أنلل  يللدخل» :وقللال

وكلذلك اطالعهلا عللى بلاطن أملره  ،معلروف  وأما عائشة فقربها من رسلول اللله «لعابها اسمعه يلبي بالحت
فمحلله ملن العللم والفقله فلي  بلن عبلاس  اوأملا  ،مع كثرة فقهها وعظلم فطنتهلا ،وظاهره وفعله في خلوته وعالنيته

ياهلا ه إالتي لم يحفظها غيلره وأخلذ  ظه أحوال رسول اللهالدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه وتحف  
أفلردوا الحلت وواظبلوا عللى  النبلي أن الخلفلاء الراشلدين بعلد  :فلرادجيح اإلومن دالئل تلر  .كبار الصحابةمن  
فللراد أفضللل وعلمللوا أن ولللو لللم يكللن اإل ،واختلللف فعللل عللليد   ، وعمللر وعثمللان كللذلك فعللل أبللو بكللر    ،دهفللراإ

 ،بعلدهمقتدل بهم في عصلرهم و ويم  اإلسالما لم يواظبوا عليه مع أنهم األئمة األعالم وقادة دً حت مفرِ   النبي
نملا فعللوه لبيلان وغيلره فإ وأملا الخلالف علن علليد   ، فكيف يليي بهم المواظبة عللى خلالف فعلل رسلول اللله

 ،وذللك لكمالله ؛جملاحفلراد ال يجلب فيله دم باإلومنها أن اإل .الصحيح ما يوضح ذلك وقد ثبت في ،الجواز
 ،أفضلل جبلر  إللى فكلان ملاال يحتلا   ،هلفلوات الميقلات وغيلر  ؛وهلو دم جبلران ،رانويجب الدم في التمتع والِقل

وبعضلهم التمتلع  ،عوكره عمر وعثمان وغيرهما التمت ،فراد من غير كراهة  منها أن األمة أجمعت على جواز اإلو 
 .فراد أفضلفكان اإل ،والقران

أهللل بلللالحت  أن رسلللول الللله »، وفللي روايللة : «بللالحت مفلللرًِدا أهللنللا مللع رسلللول الللله »*قللول ابللن عملللر: 
أحلرم بلالحت مفلرًِدا،  هذا موافي للروايات السابقة عن جلابر  وعائشلة وابلن عبلاس  وغيلرهم، أن النبلي « ًدامفرِ 

 وفيه بيان أن الرواية عن ابن عمر التي أخبر فيها بالِقران ممتأولة.
 : يحلتت بله ملن يقلول بلالِقران، وقلد قلدمنا أن « يقلول: لبيلك عملرًة وحجًّلا سلمعت رسلول اللله »*قلول أنل  

أنه كان في أول إحرامه مفرًدا، ثم أدخل العمرة على الحت فصلار قارنًلا،  الصحيح المختار في حجة النبي 
، فحدي  ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه، وحدي  أن   محمول  وجمعنا بين األحادي  أحسن جمع 

 على أواخره وأثنائه، وكأنه لم يسمعه أواًل.
منهم يخبر علن  وكل واحد   ،وهي حجة واحدة ،في صفة حجتهحابة الص كيف وقع االختالف بين  :قيلإن *
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 فمللن مجيللد   ،األحاديلل قللد أكثللر النللاس الكللالم علللى هللذه  :قللال القاضللي عيللاض ؟واحللدة   فللي قضللية   مشللاهدة  
ا أبلو جعفلر ًسلعهم فلي ذللك نف  وأوسل ،مختصلر   وملن مقتصلر   ،مكثلر   ومن مطيل   ،متكلف   ومن مقصر   ،منصف

ثلم  ،الطبلري وتكلم معله فلي ذللك أبلو جعفلر   ،نه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة  فإ ،الطحاوي الحنفي
والقاضلي أبلو الحسلن بلن القصلار  ،والقاضي أبلو عبلد اللله بلن الملرابط ،أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب

ي هللذا علللى مللا وأولللى مللا يقللال فلل :قللال القاضللي عيللاض ،البللر وغيللرهم والحللافي أبللو عمللر بللن عبللد ،البغللدادي
  النبين إ :األحادي شبه بمساق تياراتهم مما هو أجمع للروايات وأواخترناه من اخ ،فحصناه من كالمهم

 ،لكان غيره يظن انه ال يجزئ ؛احد  ولو أمر بو  ،ليدل على جواز جميعها ؛الثالثة نواحأباح للناس فعل هذه األ
لتأويلله  وإملا ،ملا ألملره بلهإ ، النبليإللى باحه لله ونسلبه أبما أمره به و  وأخبر كل واحد   ،ليهضيف الجميع إفأ

وأملا الروايلات  ،وبه تظاهرت الروايلات الصلحيحة ،ا للحتدً حرم مفرِ بنفسه فأخذ باألفضل فأ حرامهوأما إ .عليه
ء ال علللن ابتلللدا ،علللن حالتللله الثانيلللة خبللارفإ :اوأملللا الروايلللات بأنللله كلللان قارنًللل ،أملللر بلله :فمعناهلللا ابأنلله كلللان متمتًعللل

 إال ،لمخالفلة الجاهليلة ؛عملرة  إللى ه بِلخبار علن حالله حلين أملر أصلحابه بالتحللل ملن حجهلم وقلع إبل  ،حرامهإ
بمعنللى أنهللم أدخلللوا العمللرة علللى  ،حللرامهم قللارنينومللن معلله هللدي فللي آخللر إ وكللان هللو ،مللن كللان معلله هللدي

عنلدهم فلي  كلرةً ونهلا كانلت منلك ؛ا لهم في فعلها في أشهر الحلتألصحابه وتأنيسً  وفعل ذلك مواساةً  ،الحت
  .أشهر الحت

معنللاه ال نعتقللد أنللا  «الحللت إاللهللالل ذي الحجللة ال نللرل   خرجنللا مللوافين مللع رسللول الللله» :عائشللة *قللول
  .ألنا كنا نظن امتناح العمرة في أشهر الحت ؛بالحت إالم حرِ نم 
فللإن  ؛سللتأذنهن فللي ذلللكا هللذا محمللول علللى أنلله «عللن نسللائه بللالبقر  ضللحى رسللول الللله»قللول عائشللة:  *

وال  ،واسلتدل بله ماللك فلي أن التضلحية بلالبقر أفضلل ملن بدنلة   ،بإذنله إالعلن غيلره ال تجلوز  اإلنسلانتضلحية 
فلال حجلة  ،محتمللة ألملور   هلي قضلية علين   إنملا ،وال عملوم لفلي   ،ألنله للي  فيله ذكلر تفضليل البقلر ؛داللة فيه

ملن راح فلي ) : لقولله ؛ن التضلحية بالبدنلة أفضلل ملن البقلرةأإلى وذهب الشافعي واألكثرون  ،فيها لما قاله
 . ...(فكأنما قرب بدنةً  ،الساعة األولى

جعلهللا الللله ، أو فللي حلقهللا عقللر الللله جسللدها وأصللابها بوجللع  ، أو حلقهللا الللله (وحلقللى) ( عقرهللا اللللهعقللرل)*
رادة عاء على الشيء من غير إعرب في الدمذهب الوهذا جار  على ، وحلقى مشؤمة على أهلها ،ا ال تلدعاقرً 
فصللارت تطلقهللا وال تريللد  ،ثللم اتسللعت العللرب فيهللا ،فهللي كلمللة كللان أصلللها مللا ذكرنللاه ،وعلللى كلللد  ... وقوعلله

 . وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره ،تربت يداه :ونظيره ،حقيقة ما وضعت له أواًل 
ملن  قد حلللتِ ) :ثم قال ،فا والمروةبالكعبة وبالص طافتع  طهرتع إذا  حتى»في شأن عائشة:  قال جابر *

 .وهلو ملذهب الشلافعي والجمهلور ،أن القلارن يكفيله طلواف واحلد وسلعى واحلدفيله  ا(جميعً  وعمرتكِ  حجكِ 
  أن رسللول الللله :وموضللع الداللللة ،صللحيح   بللين الصللفا والمللروة يشللترل وقوعلله بعللد طللواف   فيلله: أن السللعيو 
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ا عللى متوقًفل فلو لم يكلن السلعي ،كما لم تطف  بيت ولم تسع  أمرها أن تصنع ما يصنع الحا  غير الطواف بال
 . رتها أخَّ م  تقدم الطواف عليه ل  

يلوم إللى لهلم ولغيلرهم  أم بلاق   ،هلل هلو خلا  للصلحابة تللك السلنة خاصلةً  ،اختلف العلماء في هذا الفسلخ*
ملن أحلرم  فيجلوز لكلل ،ةيوم القيامإلى  ا بل هو باق  لي  خاصًّ  :فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر ؟القيامة
وقلال ماللك والشلافعي وأبلو حنيفلة وجملاهير  ،ويتحللل بأعمالهلا حرامه عمرةً إأن يقلب  ولي  معه هدي بحتد  

 ؛أمللروا بلله تلللك السللنة وإنمللا ،هللو مخللتا بهللم فللي تلللك السللنة ال يجللوز بعللدها :العلمللاء مللن السلللف والخلللف
 ومما يستدل به للجماهير حدي  أبي ذر ،أشهر الحت ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في

 :العملرةإللى يعنلى فسلخ الحلت  ،«خاصلةً  كانت المتعلة فلي الحلت ألصلحاب محملد  » الذي ذكره مسلم، 
أم للنللاس  يللا رسللول الللله فسللخ الحللت لنللا خاصللةً  :قلللت» :عللن أبيلله قللال ،وفللي النسللائي عللن الحللار  بللن بللالل  

عناه فم (أبد ألبد  ) :فقال «؟ألعامنا هذا أم ألبد» :ما الذي في حدي  سراقةوأ ،(بل لنا خاصةً ) :فقال ،عامةً 
إلى أن العمرة في أشهر الحت جائزة  :األحادي فالحاصل من مجموح طرق  ،جواز االعتمار في أشهر الحت

 . العمرة مختا بتلك السنةإلى وأن فسخ الحت  ،رانوكذلك القِ  ،يوم القيامة
أنللا محمللد بللن علللي بللن  :فقلللت ،إللليَّ فسللأل عللن القللوم حتللى انتهللى  ،بللن عبللد اللللهدخلنللا علللى جللابر »قوللله: *

 وأنلا يومئلذ   ،ثلم وضلع كفله بلين ثلديي ،سلفلثلم نلزح زري األ ،رأسي فنزح زري األعللىإلى هول بيده فأ ،حسين  
فقلام  ،فحضلر وقلت الصلالة ،وهو أعمى ،فسألته ،تشئعما  لع س   ،ا بك يا بن أخيمرحبً  :فقال ،غالم شاب

لللفلللي نِ   جنبللله عللللىإللللى ورداوه  ،كلملللا وضلللعها عللللى منكبللله رجلللع طرفاهلللا إليللله ملللن صلللغرها  ،ا بهلللاملتحًفللل اجة  س 
للالمِ  يفان أنللله يسلللتحب لمللن ورد عليللله زائلللرون أو ِضللل :منهللا ،هللذه القطعلللة فيهلللا فوائلللد ....«فصللللى بنلللا ،جبشع

أن ننلزل النلاس   ل الللهأمرنلا رسلو » :كما جاء في حلدي  عائشلة  ،لينزلهم منازلهم ؛ونحوهم أن يسأل عنهم
ومنهلا اسلتحباب قولله للزائلر  ،كما فعل جابر بمحمد بلن علليد  ، كرام أهل بيت رسول اللهوفيه إ ،«منازلهم

ل ،مالطفة الزائر بما يليي به وتأنيسه :ومنها ،امرحبً  :والضيف ونحوهما محملد بلن  يردِ زِ  جلابر   لدِ وهذا سلبب ح 
 ؛ذلك التأني  فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر   «غالم شاب أنا يومئذ  و » :وقوله ،ووضع يده بين ثدييه عليد  

ومنهللا جللواز إمامللة  ،دخللال اليللد فللي جيبلله والمسللح بللين ثدييللهوأمللا الرجللل الكبيللر فللال يحسللن إ ،ايرً لكونلله صللغ
لتعللادل  ؛همللا سللواء :هللاثالث ،واختلفللوا فللي األفضللل علللى أقللوال   ،وال خللالف فللي جللواز ذلللك ،عمللى البصللراءاأل
ومنهلا جلواز الصلالة  ،ماملة ملن غيلرهومنها أن صاحب البيلت أحلي باإل ،األصح عند أصحابناهو و  ،يلتهمافض

وفيله خلالف ألهلل اللغلة ملنهم  ،للرجلل ومنها جواز تسمية الثدي ،مع التمكن من الزيادة عليه واحد   في ثوب  
 .ثندوة :الرجلويقال في  ،بالمرأة يختا الثدي :وقال ،ومنهم من منعه ،أةكالمر   ،من جوزه

أو  طللاف فللي غيللر حللتد  إذا  أمللا ،أو عمللرة   فللي حللتد   ،واحللد   فللي طللواف   إالمللل وال يسللتحب الرَّ  :*قللال أصللحابنا
وفيلله قللوالن  ،منهلا يسلرح فللي واحللد   وإنمللا ،حلتد   ا فلي كللل طللوافِ وال يسلرح أيًضلل ،بللال خللالف   ،لم لفللال ر   ،عملرة  
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ويتصلللور فلللي طلللواف  ،ي طلللواف القلللدومر ذللللك فلللتصلللو ويم  ،يأصلللحهما طلللواف يعقبللله سلللع ،مشلللهوران للشلللافعي
 سلواء أراد السلعي ،فلي طلواف القلدوم إالأنله ال يسلرح  :والقلول الثلاني ،تصور فلي طلواف اللوداحوال يم  ،فاضةاإل

  .طواف واحد إاللي  فيها  إذ ؛ويسرح في طواف العمرة ،بعده أم ال
ويللدعو ويكللرر الللذكر  ،الللذكر المللذكوربهللذا تعللالى *يسللن أن يقللف علللى الصللفا مسللتقبل الكعبللة ويللذكر الللله 

ا واللدعاء يكلرر اللذكر ثالثًل :وقال جماعة من أصلحابنا ،هذا هو المشهور عند أصحابنا ،والدعاء ثال  مرات  
 . والصواب األول ،مرتين فقط

وهو الجبل  ،وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة ،يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات*
وأما ما اشتهر بين العوام من االعتناء بصعود الجبل  ،فهذا هو الموقف المستحب ،عرفات  الذي بوسط أرض 

وأن  ،ملن أرض عرفلات بل الصواب جواز الوقلوف فلي كلل جلزء   ،فغلط ،فيه إالوتوهمهم أنه ال يصح الوقوف 
  .عجز فليقرب منه بحسب االمكانفإن  ،عند الصخرات  الفضيلة في موقف رسول الله

نا لكن اختلفوا هل هو شرل للجمع أم ال والصحيح عند ،ة بين الصالتين المجموعتين ال خالف فيه*المواال
فلالمواالة  ،جمع بينهما في وقلت األوللىإذا  أما ،هو شرل :وقال بعض أصحابنا ،بل هو سنة أنه لي  بشرل  
 . شرل بال خالف  

وقلال جملاهير  ،ن المشعر الحرام هلو قلزحوهذا الحدي  حجة الفقهاء في أ ،*قلمز ح جبل معروف في المزدلفة
  .جميع المزدلفة :المشعر الحرام :المفسرين وأهل السير والحدي 

وهللو غيللر الطريللي  ،أن سلللوو هللذا الطريللي فللي الرجللوح مللن عرفللات سللنةه  :فيلله «سلللك الطريللي الوسللطى» :*قوللله
ويرجلع فلي طريلي  ،بد  ض   ات في طرييعرفإلى يذهب  :وهذا معنى قول أصحابنا ،عرفاتإلى الذي ذهب فيه 

فللي دخللول مكللة حللين دخلهللا مللن الثنيللة   كمللا فعللل النبللي  ، بتغيللر الحللالتفللاواًل  ؛ليخللالف الطريللي ؛زمينالمللأع 
  .وحول رداءه في االستسقاء ،آخر ورجع في طريي   العيد في طريي  إلى وخر   ،العليا وخر  من الثنية السفلى

كلللان النائلللب إذا   جملللاحوذللللك جلللائز باإل ،ز االسلللتنابة فيلللهواوجللل ،هديللله بنفسللله فيللله اسلللتحباب ذبلللح المهلللدي*
أو عنللد  ،عنللد دفعلله إليلله ا بشللرل أن ينللوي صللاحب الهللديا كتابيًّللالنائللب كللافرً ويجللوز عنللدنا أن يكللون  ،امسلللمً 
وال يلؤخر بعضلها  ،فلي يلوم النحلر فيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانلت كثيلرةً  «ما غبر»: وقوله ،ذبحه
 . تشرييأيام الإلى 
كلان قلد رملل واضلطبع عقلب طلواف إذا   ل وال اضلطباحم لفاضة ر  لماء على أنه ال يشرح في طواف اإلاتفي الع*

 .القدوم
  ،عنلدنا ف  بلال خلال ،عن طلواف اإلفاضلة وقع   ،فاضة  إولو طاف بنية الوداح أو القدوم أو التطوح وعليه طواف 

وقلال أبلو  ،اإلسلالمنله يقلع علن حجلة فإ ،أو تطلوح   ر  أو نلذ فحلت بنيلة قضلاء   اإلسلالمكما لو كلان عليله حجلة 
 . غيره ال يجزئ طواف االفاضة بنيةِ  :حنيفة وأكثر العلماء
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 ،رد  طللواف الصَّلل :وسلماه بعللض أصلحابنا ،وطللواف الفلرض والللركن ،طلواف الزيللارة :أسللماء*طلواف االفاضللة لله 
  .طواف الصدر طواف الوداح وإنما :وأنكره الجمهور قالوا

أن يعتقلد النلاس ذللك ملن مناسلك الحلت  لنزعت معكم( معناه لوال خلوفي ؛لناس)لوال أن يغلبكم ا: قوله *
وفيه  ،لكثرة فضيلة هذا االستقاء ؛الستقيت معكم ؛ويزدحمون عليه بحي  يغلبونكم ويدفعونكم عن االستقاء

 .واستحباب شرب ماء زمزم ،فضيلة العمل في هذا االستقاء
 ؛سللميت زمللزم :قيللل ،افللي المسللجد الحللرام بينهللا وبللين الكعبللة ثمللان وثالثللون ذراًعللزمللزم هللي البئللر المشللهورة *

 ،إيلاههلا لمائها حين انفجلرت وزمدِ لضم هاجر  :وقيل ،اكان كثيرً إذا   ماء زمزوم وزمزم وزمازم :يقال ،لكثرة مائها
ذكرتهللا فللي تهللذيب أخللر أسللماء ولهللا  ،نهللا غيللر مشللتقةإ :وقيللل ،وكالملله عنللد فجللره إياهللالزمزمللة جبريللل  :وقيللل

فلللي األرض  وشلللر بئلللر   ،فلللي األرض زملللزم خيلللر بئلللر   :قلللال امنهلللا أن عليًّللل ،للللي بهلللااللغللات ملللع نفلللائ  أخلللرل تتع
 . هوتر  بل  
ومعنلى  ،السلالم علليَّ  أي: «فعلاد ركلت الكليثلم ت   ،فتمركت ،حتى اكتويت سلَّم عليَّ وقد كان يم »قول عمران: *

 ،وكانلت المالئكلة تسللم عليله ،فكان يصبر عللى المهملات ،سيرالحدي  أن عمران بن الحصين كانت به بوا
 .فاكتول فانقطع سالمهم عليه ثم ترو الكي فعاد سالمهم عليه

حاديل  لعلل اللله حلدثك بأكنلت م  إنلي :فقلال ،عمران بن حصين في مرضه الذي تلوفي فيله يَّ إلبع  » :قوله
واعللم أن  ،نله قلد سمللِدم علليَّ ، إتشلئن إوإن ملت فحلد  بهلا  ،فلاكتم عنلي عشتم فإن  ،أن ينفعك بها بعدي

  ألنله ؛خبلار بالسلالم عليلهأراد بله اإل «فلاكتم عنلي عشلتم فلإن » :قولله «وعملرة   قد جملع بلين حلتد    الله نبي
 . بخالف ما بعد الموت ،لما فيه من التعرض للفتنة ؛كره أن يشاح عنه ذلك في حياته
ا لهلا حتلى للو نلول بله طلواف القلدوم وقلع له فيهلا يقلع ركنًلبل الطواف الذي يفع *لي  في العمرة طواف قدوم  

 . تقع واجبةً  فإنها ،كما لو كان عليه حجة واجبة فنول حجة تطوح  ،ا ولغت نيتهركنً 
فقللال مالللك  ،ولكللن اختلفللوا فللي أنلله واجللب وشللرل لصللحته أم ال ،علللى أنلله يشللرح الوضللوء للطللواف واأجمعلل*

 للطلواف بوضلوءه  واحلتت الجمهلور ،مسلتحب :أبلو حنيفلةوقلال  ،هلو شلرل :والشافعي وأحمد والجمهلور
وفلي  ،فقلد أمرنلا بأخلذ المناسلك ،كل ما فعله هلو داخلل فلي المناسلكف (مناسككم خذوا عني) :مع حدي 

 ،ولكلن رفعله ضلعيف (أن اللله أبلاح فيله الكلالم إالالطلواف بالبيلت صلالة ) :قلال  النبي، حدي  ابن عباس  
 ألنله قلول لصلحابيد   ؛وتحصلل بله الدالللة ملع أنله موقلوف ،وف على ابن عبلاس  والصحيح عند الحفاا أنه موق

 . على الصحيح كان حجةً   ،واذا انتشر قول الصحابي بال مخالفة   ،انتشر
 هفيل «عنلد الملروة بمشلقا    رت علن رأس رسلول الللهأعلملت أنلي قصَّل :معاويلةللي  قال» :ابن عباس  ول *ق

أنلله يسلللتحب  إال ،وسللواء فللي ذلللك الحللا  والمعتمللر ،الحلللي أفضللل ن كللانإجللواز االقتصللار علللى التقصللير و 
وفيله أنله يسلتحب أن يكلون  ،ليقع الحلي في أكمل العبلادتين ؛للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلي في الحت
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ألنها موضع تحلله كما يستحب للحلا  أن يكلون حلقله أو تقصليره فلي  ؛تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة
وهلذا الحلدي  محملول عللى أنله قصلر  ،را ملن الحلرم كلله جلازو قصَّلأوحي  حلقلا  ،وضع تحللهألنها م ؛ىمنً 

 . افي حجة الوداح كان قارنً   النبي ألن ؛في عمرة الجعرانة  النبيعن 
ألن فضلليلة  ؛فللاألولى أن يتباعللد ويرمللل ،تباعللد عنهللاإذا  وأمكنلله ،للزحمللة ؛ل بقللرب الكعبللةم لل*لللو لللم يمكنلله الرَّ 

فكان تقلديم ملا تعللي  ،والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة ال في نفسها ،هيئة للعبادة في نفسها لم  الرَّ 
 . بنفسها أولى

وأمللا  ،كونلله فيلله الحجللر األسللود  :والثانيللة ،إبللراهيمكونلله علللى قواعللد   :حللداهماإ ،الللركن األسللود فيلله فضلليلتان*
وأما الركنلان اآلخلران فللي  فيهملا شليء ملن هلاتين  ،يمإبراهكونه على قواعد   يوه ،اليماني ففيه فضيلة واحدة

فيسللتلمه وال  يوأمللا اليمللان ،للفضلليلتين ؛االسللتالم والتقبيللل :ا الحجللر األسللود بشلليئينفلهللذا خملل ،الفضلليلتين
 . وأما الركنان اآلخران فال يقبالن وال يستلمان ،ألن فيه فضيلة واحدة ؛يقبله
 ،فيستحب أن يستلمه ثم يقبلله ثلم يضلع جبهتله عليله ،ته عليهبأن يضع جبه ،يستحب السجود على الحجر*

وبه  :قال ،س والشافعي وأحمدو وطاو  وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن عباس   ،هذا مذهبنا ومذهب الجمهور
واعتللرف  ،السللجود عليلله بدعللة :فقللال ،عللن العلمللاءوانفللرد مالللك  ، وقللد روينللا فيلله عللن النبللي :قللال ،أقللول

 ،وأملا اللركن اليملاني فيسلتلمه وال يقبلله ،فلي هلذه المسلألة علن العلملاء كي بشلذوذ ماللك  القاضي عياض المال
وقلال أبلو  ،وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سلعيد الخلدري وأبلو هريلرة ،هذا مذهبنا ،بل يقبل اليد بعد استالمه

وعلن أحملد  ،يلة أنله يقبللهروا وعلن ماللك   ،يستلمه وال يقبل اليد بعلده :وقال مالك وأحمد ،ال يستلمه :حنيفة
 . رواية أنه يقبله

الللذين كللانوا ألفللوا عبللادة  اإلسللالملللئال يغتللر بعللض قربللى العهللد ب «نللك حجللر ال تضللر وال تنفللعإ»قللول عمللر: *
ا بلذلك فخلاف عملر وكلان العهلد قريبًل ،وخوف الضر بالتقصير في تعظيمهلا ،ا ورجاء نفعهاهاألحجار وتعظيم

رح فيله وإن كلان امتثلال ملا شمل ،فبلين أنله ال يضلر وال ينفلع بذاتله ،فيشلتبه عليله ،هبل أن يراه بعضهم يقبلله ويعتنلي
وأنله حجلر مخللوق كبلاقي المخلوقلات التلي ال  وال ضلرد   فمعناه أنه ال قدرة له عللى نفلع   ،ينفع بالجزاء والثواب

 . ليحفظه عنه أهل الموسم ؛وأشاح عمر هذا في الموسم ،تضر وال تنفع
لبيلك اللهلم ) :سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقلام :-نحن بجمعو  -ابن مسعودقال *

 . وهو مذهب الجمهور ،التلبية بعد الوقوف بعرفات   إدامةفيه دليل على استحباب  (لبيك
خلذ ن أنزللت عليله المناسلك وأم هذا مقام م ل :فكأنه قال ،ألن معظم أحكام المناسك فيها ؛البقرةسورة *خا 
 . وأراد بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات   ،فاعتمدوه ،ن األحكاموبيَّ  ،لشرحعنه ا
فيلذكرون اللله مللا  فيقفللون بالمزدلفلة عنلد المشلعر الحللرام بليلل   ،م ضلعفة أهللهن عبلد اللله بلن عملر كللان يقلددِ أ»*

 [قبللل الفجللر لمشللعر لمللن تقللدم فللي الللدفعاالللدعاء عنللد  فيلله :قللال منت ِخبملله عفللا الللله عنلله  «بللدالهم ثللم يللدفعون
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وملذهب المفسلرين وملذهب أهلل  ،وهو جبل بالمزدلفة ،مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصةً  ،المشعر الحرام
وهلذا الحلدي  دليلل لمللذهب  ،ملا يلدل لكللال الملذهبين األحاديل وقلد جللاء فلي  ،أنله جميلع المزدلفلة :السلير

وفيله اسلتحباب الوقلوف عنلد المشلعر الحلرام  ،الحرام وقيل بكسرهاالمشهور فتح الميم من المشعر و  الفقهاء.
 . بالدعاء والذكر
 ،فلللالجواب ملللن وجهلللين ؟اكيلللف يلللؤمر بالسلللمع والطاعلللة للعبلللد ملللع أن شلللرل الخليفلللة كونللله قرشللليًّ   :*فلللإن قيلللل
ن المراد لو أ :والثاني ،اال أن الخليفة يكون عبدً  ،أن المراد بعض الوالة الذين يوليهم الخليفة ونوابه :أحدهما

 . ولم يجز شي العصا عليه ،قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته
فيله دليلل لتقلديم أهلم  (ألنفقلت كنلز الكعبلة فلي سلبيل اللله ،بجاهليلة   للوال أن قوملك حلديثوا عهلد  : )قولله *

لفاضللة علن مصلالحها فلي سللبيل نفلاق كنلز الكعبلة ونلذورها اوفيله دليلل لجلواز إ ،عهلاالمصلالح عنلد تعلذر جمي
فلعلله الملراد بقولله فلي الروايلة  ،وبناوهلا ملن سلبيل اللله ،لكن جاء في رواية ألنفقت كنز الكعبة في بنائهلا ،الله

آخلر  أو غيلره ال يصلرف فلي مصلالح مسلجد   وملذهبنا أن الفاضلل ملن وقلف مسلجد  . (في سبيل الله) :األولى
 . فربما احتا  إليه ،قوف عليه الذي فضل منها للمكان المو بل يحفي دائمً  ،وال غيره

لحلت التطلوح وسلفر الزيلارة والتجلارة ونحلو ذللك ملن األسلفار التلي ليسلت  الملرأة اختلف أصحابنا في خرو *
 إالال يجلوز  :وقلال الجمهلور ،اإلسلالمكحجلة   ،ثقات   يجوز لها الخرو  فيها مع نسوة   :فقال بعضهم ،واجبةً 
واتفي العلملاء عللى أنله للي   :وقد قال القاضي ،لألحادي  الصحيحة ؛و الصحيحوهذا ه ،أو محرم   مع زو   

فلاتفقوا عللى أن عليهلا أن  ،الهجرة ملن دار الحلرب إال ،مع ذي محرم   إاللها أن تخر  في غير الحت والعمرة 
للم إذا  راموالفلرق بينهملا أن اقامتهلا فلي دار الكفلر حل ،وإن للم يكلن معهلا محلرم اإلسلالمدار إللى تهاجر منها 

فلإنهم اختلفلوا فلي الحلت  ،وللي  كلذلك التلأخر علن الحلت ،تستطع إظهار الدين وتخشى عللى دينهلا ونفسلها
وأملا الكبيلرة  ،فلي الشلابة هلذا عنلدي :قلال البلاجي :قلال القاضلي عيلاض ؟تراخليهل هو على الفلور أم عللى ال

وافللي وهللذا الللذي قاللله البللاجي ال يم  ،وال محللرم   غيللر المشللتهاة فتسللافر كيللف شللاءت فللي كللل األسللفار بللال زو   
ويجتملع  ،القطلة   لكلل سلاقطة   :وقلد قلالوا ،وللو كانلت كبيلرةً  ،ألن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ؛عليه

لغلبلة شللهوته وقللة دينلله  ؛فلي األسلفار مللن سلفهاء النلاس وسللقطهم ملن ال يرتفللع علن الفاحشلة بللالعجوز وغيرهلا
 . ومروءته وخيانته ونحو ذلك

وكللذا لللو كللان معهمللا مللن ال  ،تفللاق العلمللاءفهللو حللرام با ،معهمللا يللة مللن غيللر ثاللل   خللال األجنبللي باألجنبإذا *
 وكللذا لللو اجتمللع رجللال بللامرأة   ،وجللوده كالعللدمفللإن  ،ونحللو ذلللك كللابن سللنتين وثللال     ،لصللغره ؛سللتحى منللهيم 

وقلد أوضلحت المسلألة  ،ازهالصلحيح جلو فلإن  ،أجانلب بخالف ما للو اجتملع رجلل بنسلوة   ،فهو حرام ،أجنبية  
والمختلار أن الخللوة بلاألمرد األجنبلي الحسلن   ،في شرح المهذب في باب صفة األئمة في أوائل كتاب الحت

 . من الرجال المصونين كان في جمع  إذا   إال ،فتحرم الخلوة به حي  حرمت بالمرأة ،كالمرأة
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ق ل ِب و العح وعِر بل ععد   للَّهِ *ع نع ع بعِد اللَِّه بعِن س رعِج   ق ال  ك ان  ر سمولم ا ِإذ ا س افل ر  يل تل ع وَّذم ِمنع و ععث اِء السَّف ِر و ك  ب ِة العممنلع
نعظ للرِ  للوعِر و د ععللو ِة العم ظعلمللوِم و سمللوِء العم  للالِ  فللي العك  للِل و العم  فللي معظللم النسللخ مللن صللحيح  (والحللور بعللد الكللون). األ هع

وكلللذا ضلللبطه الحفلللاا المتقنلللون فلللي صلللحيح  ،خ بالدنلللا إال بلللالنونبلللل ال يكلللاد يوجلللد فلللي نسللل ،بلللالنون مسللللم  
هللو الرجللوح مللن و  ...ا الترمللذي فللي جامعلله وخالئلليوممللن ذكللر الللروايتين جميًعلل)الكللور(  وفللي روايللة : ...مسلللم
هللذا كللالم  ،مللن الشللر شلليء  إلللى  ومعنللاه الرجللوح مللن شلليء   ،المعصلليةإلللى أو مللن الطاعللة  ،الكفللرإلللى  اإليمللان
وروايلة  ،ورواية الراء مأخوذة ملن تكلوير العماملة وهلو لفهلا وجمعهلا :قالوا، ا قال غيره من العلماءوكذ ،الترمذي

  .وجد واستقرإذا  االنون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونً 
للر  ع للنع أ بِيللِه أ نَّ  للاِلِم بعللِن ع بعللِد اللَّللِه بعللِن عمم  ف للةِ  يممع رَِّسللِه ِمللنع ذِ  فللي أمتِللى  و همللو  النبللي*ع لنع س   يب طعللِن العللو ادِ  فللي العحمل يلع

 . ف ِقيل  إِنَّك  بِب طعح اء  ممب ار ك ة  
ر ِة أ ن ال  بِالعب طعح اِء إذا  *أ نَّ ع بعد  اللَِّه بعن  عمم ر  ك ان   ف ِة  يِبذِ  التيص د ر  ِمن  العح تِد أ ِو الععممع لا   التيالعحمل يلع ك ان  يمنِليخم ِبه 

  .ر سمولم اللَّهِ 
وإنملا فعلله ملن فعلله  ،والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوح الحا  لي  من مناسك الحت :القاضي *قال

وأن ال  ،واستحب مالك النزول والصالة فيه :قال. وألنها بطحاء مباركة ، ا ب ثار النبيمن أهل المدينة تبركًّ 
 :وقيلل :قلال ي،صلالة فيصللمكل  حتلى يلدخل وقلت ال يجاوز حتى يصلى فيه وإن كان فلي غيلر وقلت صلالة  

 األحاديلل ا فللي كمللا نهللى عنلله صللريحً   ،لللئال يفجللأ النللاس أهللاليهم لللياًل  ؛فللي رجوعلله حتللى يصللبح إنمللا نللزل بلله
  .المشهورة

نلله ليللدنو ثللم يبللاهى بهللم وإ ،ا مللن النللار مللن يللوم عرفللةفيلله عبللدً أكثللر مللن أن يعتللي الللله  مللا مللن يللوم  ): قوللله *
 :ولو قال رجل ،وهو كذلك ،عرفةهذا الحدي  ظاهر الداللة في فضل يوم  (ما أراد هؤالء :فيقول ،المالئكة
خيلر يلوم طلعلت فيله ) :لقولله ؛أحلدهما تطللي يلوم الجمعلة ،طلالي فلي أفضلل األيلام فألصلحابنا وجهلان امرأتي
 . تأول حدي  يوم الجمعة على أنه أفضل أيام األسبوحويم  ،يوم عرفة :وأصحهما ،(م  يوم الجمعةالش

الجنة( أنه ال يقتصر لصاحبه ملن الجلزاء عللى تكفيلر بعلض  إال)الحت المبرور لي  له جزاء : له قو  *معنى
 . بل ال بد أن يدخل الجنة ،ذنوبه
 :تعالىهذا من قوله  :قال القاضي (من أتى هذا البيت فلم يرف  ولم يفسي رجع كما ولدته أمه): قوله  *
 ،وهلذا قلول الجمهلور فلي اآليلة ،هلو الجملاح :وقيلل ،لقولاسم للفحش من ا :والرف  {فال رف  وال فسوق}

ها يرفل  ويرفل  رف  ورف  بفتح الفلاء وكسلر  :يقال {نسائكمإلى أحل لكم ليلة الصيام الرف  } :قال تعالى
قلال  ،التصلريح بلذكر الجملاح :الرفل  :وقيلل ،أرفل  بلاأللف :اويقلال أيًضل ،رف  بضم الفاء وكسلرها وفتحهلايو 

 ،يخصصه بملا خوطلب بله النسلاء وكان ابن عباس   ،هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة :األزهري
 . وأما الفسوق فالمعصية ،أي بغير ذنب   (كيوم ولدته أمه) :ومعنى :قال
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 :خلرلكملا قلال فلي الروايلة األ  ،ىعله ملن منًلبعلد رجو  :أي (يقيم المهاجر بعلد قضلاء نسلكه ثالثلةً ): قوله *
وفلللي هلللذا دالللللة ألصلللح اللللوجهين عنلللد  ،وهلللذا كلللله قبلللل طلللواف اللللوداح ،ىالصلللدر ملللن منًللل :أي (ربعلللد الصلللد)

 ،ملر بهلا ملن أراد الخلرو  ملن مكلةبل هو عبلادة مسلتقلة أم  ،أصحابنا أن طواف الوداح لي  من مناسك الحت
بعلد قضلاء ) :وموضلع الدالللة قولله ،وملن يقليم بهلا ،ولهلذا ال يلؤمر بله المكلي ،ناسك الحتال أنه نسك من م

ومتلى أقلام بعلده خلر  علن كونله طلواف  ،طلواف اللوداح ال إقاملة بعلدهفلإن ؛ والمراد قبلل طلواف اللوداح (نسكه
 . ا لمناسكهفسماه قبله قاضيً  ،الوداح
يلوم إللى باقيلة  اإلسالمدار إلى الهجرة من دار الحرب  :قال العلماء (ولكن جهاد ونية ،ال هجرة): قوله *

 ،ألنهلا صلارت دار إسلالم   ؛ال هجلرة بعلد الفلتح ملن مكلة :أحلدهما ،هلذا الحلدي  قلوالن وفلي تأويلل ،القيامة
ال يتصلور  اإلسلالمبأنهلا تبقلى دار   لرسلول اللله وهلذا يتضلمن معجلزةً  ،وإنما تكون الهجلرة ملن دار الحلرب

ال يستول منكم } قال تعالىكما   ،ها كفضلها قبل الفتحمعناه ال هجرة بعد الفتح فضلم  :والثاني ،منها الهجرة
تحصيل الفضائل إلى ولكن لكم طريي  :معناه (ولكن جهاد ونية) :قولهو  ...{.من أنفي من قبل الفتح وقاتل

 . وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء   ،التي في معنى الهجرة
 ،خالهللاوعلللى تحللريم قطللع  ،اتفللي العلمللاء علللى تحللريم قطللع أشللجارها التللي ال يسللتنبتها اآلدميللون فللي العللادة*

 . واختلفوا فيما ينبته اآلدميون
للِهيًدا يل للوعم  العِقي ام للةِ ): قوللله * للِفيًعا، أ وع ش  للِده ا ِإالَّ كمنعللتم ل للهم ش  للا و ج هع عو ائِه  للده ع ل للى أل  قللال القاضللي  (و ال  يل ثلعبمللتم أ ح 

  رواه ألن هللذا الحللدي ؛ظهللر عنللدنا أنهللا ليسللت للشللكواأل ،نللا للشللكه «أو» :قللال بعللض شلليوخنا :عيللاض
علن  ،بلي عبيلد  وصلفية بنلت أ بنلت عملي   أسماء وأبو هريرة و  بن عمر وأبو سعيد  او  جابر وسعد بن أبي وقا   

بللل  ،واحللدة   طللابقهم فيلله علللى صلليغة  ويبعللد اتفللاق جملليعهم أو رواتهللم علللى الشللك وت ،بهللذا اللفللي  النبللي
ا ويكون شلهيدً  ،للتقسيم «أو»ا أن يكون وإم ،علم بهذه الجملة هكذافإما أن يكون أ   ،هكذا ظهر أنه قالهاأل

ا لمللن مللات فللي وإمللا شللهيدً  ،ا للمطيعللينوشللهيدً  ،ا للعاصللينشللفيعً  إمللا ،ا لبقيللتهموشللفيعً  ،لللبعض أهللل المدينللة
وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو  :قال القاضي ،أو غير ذلك ،ا لمن مات بعدهوشفيعً  ،حياته

 (أنا شهيد عللى هلؤالء) :في شهداء أحد    وقد قال ،ادته على جميع األمةوعلى شه ،مةاللعالمين في القي
فيكلون ألهلل  ،بمعنلى اللواو «أو»وقلد يكلون  :قلال ،وحظلوة   فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد أو زيلادة منزللة  

نلدفع ا كانت اللفظلة الصلحيحةفإن   ،للشك كما قاله المشايخ «أو»وإذا جعلنا  :قال ،اا وشهيدً المدينة شفيعً 
 (اشللللفيعً ) :وإن كانللللت اللفظللللة الصللللحيحة ،ألنهللللا زائللللدة علللللى الشللللفاعة المللللدخرة المجللللردة لغيللللره ؛االعتللللراض

شللفاعة أخللرل غيللر أن هللذه  ،فاختصللا  أهللل المدينللة بهللذا مللع مللا جللاء مللن عمومهللا وادخارهللا لجميللع األمللة
وتكلون هلذه الشلفاعة ألهلل  ،املةفي القي ومعافاة بعضهم منها بشفاعته ،خرا  أمته من النارالعامة التي هي إل

ملن  أنواحأو بإكرامهم يوم القيامة ب ،أو بما شاء الله من ذلك ،أو تخفيف الحساب ،المدينة بزيادة الدرجات
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أو غيلر ذللك  ،الجنلةإللى أو االسلراح بهلم  ،وعللى منلابر ح  وع أو كلونهم فلي ر   ،ظلل العلرشإللى كلإيوائهم   ،الكرامة
حلللت لللله )كقوللله: لعلللله:  : قللال منت ِخبمللله عفللا الللله عنلله . هم دون بعللض  مللن خصللو  الكرامللات اللللواردة لبعضلل

 . [(شفاعتي يوم القيامة
 ة،ا يحبنللا حقيقللالصللحيح المختللار أن معنللاه أن أحللدً  (هللذا جبللل يحبنللا ونحبلله) :حللد قللالللله أم  بللداإذا  حتللى»*

ل ،{الللهوإن منهلا لملا يهلبط ملن خشلية : }تعالى هلو كق  ،ا يحب بهفيه تمييزً تعالى جعل الله  الجلذح  نَّ وكملا ح 
ا بمكللة  ألعلرف حجلرً  إنلي) : وكملا قلال نبينلا ،الحجلر بثلوب موسلى وكملا فلرَّ  ،وكملا سلبح الحصلى ،اليلاب 
فلللي   ؛اسللكن حللراء) :فقللال ،وكمللا رجللف حللراء ،وكمللا دعللا الشللجرتين المفتللرقتين فاجتمعللا (م عللليَّ سلللدِ كللان يم 
يسلبح بحملده ولكلن  إالوإن ملن شليء } :تعلالى وكملا قلال ،مه ذراح الشاةكما كلَّ و  (يينبي أو صددِ  إالعليك 

ولكللن ال  ،بحسللب حاللله يسللبح حقيقللةً  والصللحيح فللي معنللى هللذه اآليللة أن كللل شلليء   {ال تفقهللون تسللبيحهم
 . ا يحبنا حقيقةً حدً أن أم : اختاره المحققونوهذا وما أشبهه شواهد لما  ،نفقهه

 ،سواء كان قبلل اللدخول أو بعلده ،كم ببطالنهتعة اآلن حم وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح الم :*قال القاضي
لشللبهة العقللد  ؛ومللذهبنا أنلله ال يحللد ؟هللل يحللد الللواطئ فيلله ،واختلللف أصللحاب مالللك   ،رف للمللا سللبي عللن زم  إال

بعللد الخلللالف هللل يرفلللع الخلللالف  اإلجملللاحومأخللذ الخلللالف اخللتالف األصلللوليين فللي أن  ،وشللبهة الخلللالف
ر المسلألة بعلد بلل يلدوم الخلالف وال يصليدِ  ،واألصح عند أصحابنا أنله ال يرفعله ؟ا عليهار المسألة مجمعً ويصيدِ 

ا وأجمعوا على أن من نكح نكاحً  :قال القاضي ،الباقالني وبه قال القاضي أبو بكر   ،اا عليها أبدً ذلك مجمعً 
ما نكلاح المتعلة وإن ،ولي  نكاح متعة   ،فنكاحه صحيح حالل ،نواها مدةً  إالا ونيته أن ال يمك  معها مطلقً 

هلو نكلاح  :فقلال ،األوزاعلي وشلذَّ  ،للي  هلذا ملن أخلالق النلاس :ولكلن قلال ماللك ،ما وقلع بالشلرل الملذكور
 . وال خير فيه ،متعة  
وفلي هلذا  (يلوم القياملةإللى وأن الله قد حرم ذللك  ،االستمتاح من النساء في قد كنت أذنت لكم) : قوله*

كنت نهيتكم عن )كحدي   ، من كالم رسول الله واحد   ي حدي   الحدي  التصريح بالمنسول والناسخ ف
وأنله يتعلين تأويلل قولله فلي الحلدي   ،يلوم القياملةإللى وفيله التصلريح بتحلريم نكلاح المتعلة  (زيارة القبور فزوروها

 . ى أنه لم يبلغهم الناسخعل ،وعمر عهد أبي بكر  إلى السابي أنهم كانوا يتمتعون 
حكللى ابللن عبللد البللر فللي  ...أم رومللان هللي أم عائشللة «أم رومللان وأنللا علللى أرجوحللة  فللأتتني »قالللت عائشللة: *

واألمرجوحللة هللي خشللبة يلعللب عليهللا الصللبيان  .ولللي  هللو بللراجح   ،االسللتيعاب ضللم الللراء وفتحهللا ورجللح الفللتح
ل ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينز  والجواري الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع  

وهي  ،حال سكونهإلى كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع  «سيف  فقلت هه هه حتى ذهب نل  »: قولها .جانب
وعلى خير  ،فإذا نسوة من األنصار فقلن على الخير والبركة» :قولها .فهي هاء السكت ،بإسكان الهاء الثانية

الحلي يطللي عللى الحلي ملن الخيلر والطلائر  ،الكسر أفصلح وأشلهر ،النسوة بكسر النون وضمها لغتان «طائر  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

74 

 

 ،مللن الللزوجين وفيلله اسللتحباب الللدعاء بللالخير والبركللة لكللل واحللد   ،وبركللة   والمللراد هنللا علللى أفضللل حلليد   ،والشللر
 . (بارو الله لك) :ومثله في حدي  عبد الرحمن بن عوف  

وفيه  ،خفض :ب أيصوَّ وأما  ،أي رفع «به ثم طأطأفصعَّد النظر فيها وصوَّ   رسول الله إليهافنظر »قوله: *
وفيلله اسللتحباب عللرض المللرأة نفسللها علللى الرجلللل  ،للله إياهلللاوتأم   دليللل لجللواز النظللر لمللن أراد أن يتللزو  امللرأةً 

ا يفهم السائل ال يمكنه قضاوها أن يسكت سكوتً  ةوفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاج ،الصالح ليتزوجها
وفيلله جللواز  :قللال الخطللابي .بصللريح المنللع فيصللرح إالهللم لللم يحصللل الفإذا  إال ،منلله ذلللك وال يخجللله بللالمنع
وعادة الحكام يبحثون  :قال ، على ظاهر الحالحماًل  ؟أم ال سأل هل هي في عدة  نكاح المرأة من غير أن تم 

 . اعن ذلك احتياطً 
كلن ل ،وال ضلرورة   فيله جلواز الحللف ملن غيلر اسلتحالف   «ال والله يا رسلول اللله وال خلاتم ملن حديلد  »قوله: *

 . وفيه جواز تزويت المعسر وتزوجه ،هليؤكد قول   ؛اوهذا كان محتاجً  ،يكره من غير حاجة   :صحابناأقال 
وفللي بعللض  ،علللى مللا لللم يسللم فاعللله (هللاكت  لدِ مم فللي معظللم النسللخ ) (اذهللب فقللد ملكتهللا بمللا معللك): قوللله *

 ي:قللال الللدارقطن :قللال القاضللي ،زوجتكهللا األخللرل:وفللي الروايللة  ،النسلخ ملكتكهللا بكللافين وكللذا رواه البخللاري
 :قللللت .وهلللم أكثلللر وأحفلللي :قلللال ،زوجتكهلللا :والصلللواب روايلللة ملللن رول :قلللال ،هلللا وهلللمكت  لدِ روايلللة ملللن رول مم 

كتهللا بللالتزويت لدِ اذهللب فقللد مم للله  :ثللم قللال ، فملكهللاويكللون جللرل لفللي التللزويت أواًل  ،ويحتمللل صللحة اللفظللين
وكالهمللا جللائز عنللد  ،وجللواز االسللتئجار لتعللليم القللرآن ،القللرآنوفيلله دليللل لجللواز كللون الصللداق تعللليم  ،السللابي

 ،ومنعه جماعة منهم الزهري وأبلو حنيفلة ،وغيرهمإسحاق الشافعي وبه قال عطاء والحسن بن صالح ومالك و 
 .يردان قول من منع ذلك (ا كتاب اللهإن أحي ما أخذتم عليه أجرً ) :وهذا الحدي  مع الحدي  الصحيح

 نبليفلإني ألري بيلاض فخلذ  ،اللله نبليزار علن فخلذ وانحسلر اإل ، اللله نبيي لتم  فخذ وإن ركبت»قوله: *
ومللذهبنا أنلله عللورة ويحمللل  ،هللذا ممللا يسللتدل بلله أصللحاب مالللك وغيللرهم ممللن يقللول الفخللذ لللي  بعللورة   «الللله

ووقع  ،كوبفانحسر للزحمة وإجراء المر  زار وغيره كان بغير اختيارهبنا هذا الحدي  على أن انحسار اإلأصحا
نه تعمد إ :يقلولم  ،بل للزحمة ،وكذلك مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما ،اإليه فجأة ال تعمدً  نظر أن   
 «اللله أكبلر خربلت خيبلر :فلملا دخلل القريلة قلال»: قولله .انحسلر بنفسله :بلل قلال ،زاروال أنه حسر اإل ،ذلك

لقيلتم فئلة إذا  يلا أيهلا اللذين آمنلوا} :قولله تعلالىي لوهو موافل ،فيه دليل الستحباب الذكر والتكبير عند الحرب
 . ويؤخذ منه أن الثال  كثير ،ولهذا قالها ثال  مرات   {فاثبتوا واذكروا الله كثيرا

خبلار بخرابهلا إأنه  :والثاني ،أسأل الله خرابها :تقديره ،أنه دعاءه  :أحدهما ،*)خربت خيبر( ذكروا فيه وجهين
 .نعلى الكفار وفتحها للمسلمي

مقدملة وسلاقة وميمنلة وميسللرة  ألنله خمسلة أقسلام   ؛اخميًسل سلمي ،هلو الجليش «والخملي  محملده »قلولهم: *
وللم يكلن لهلم  ،ا فلي الجاهليلةسلم كلان معروفًلألن هلذا اال ؛وأبطلوا هذا القلول ،ئملتخمي  الغنا :وقيل ،وقلب
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 . تخمي 
إذا  علللى أنلله يصللح النكللاح بغيللر شللهود   اسللتدلت بلله المالكيللة ومللن وافقهللم «ن حجبهللا فهللي امرأتللهإ» :قوللله*
هللري وهللو مللذهب الز  ،مللن الصللحابة والتللابعين وهللذا مللذهب جماعللة   ،عللليهم خللف  شللهد لللم ي  ألنلله لللو أ   ؛علللنأم 

وملن بعلدهم تشلترل الشلهادة  وقلال جماعلة ملن الصلحابة ،علالن دون الشلهادةومالك وأهل المدينة شرطوا اإل
وكللل هللؤالء يشللترطون  ،ي والشللافعي وأبللي حنيفللة وأحمللد وغيللرهموهللو مللذهب األوزاعللي والثللور  ،عللالندون اإل

ا بغيللر وأجمعللت األمللة علللى أنلله لللو عقللد سللرًّ  ،ينينعقللد بشللهادة فاسللق   :فقللال ،أبللا حنيفللة إال ،شللهادة عللدلين
 . ال يصح :وقال مالك ،اهيرفهو صحيح عند الجم ،ا بشهادة عدلينعقد سرًّ إذا  وأما ،لم ينعقد شهادة  
 ،موضع صلالتها ملن بيتهلا :أي« مسجدهاإلى فقامت  ،وامر ربيا حتى أم شيئً  ما أنا بصانعة  »: م سلمة*قول أ

وهلو موافلي لحلدي   ،ملر ظلاهر الخيلر أم السواء كلان ذللك األ ارة لمن هم بأمر  وفيه استحباب صالة االستخ
هللم إذا ) :ليقللو  ،يعلمنللا االسللتخارة فللي األمللور كلهللا  كللان رسللول الللله» :قللال البخللاريفللي صللحيح  جللابر  

 . في حقه لخوفها من تقصير   ؛ولعلها استخارت ...(أحدكم باألمر
يللا  :فقالللت ،ور  فجعلتلله فللي ت لل ،احيًسلل فللدخل بأهللله فصللنعت أمللي أم سللليم    تللزو  رسللول الللله»: أنلل    قللول*

ن هلذا للك : إوتقلول ،قرئك السلالموهي تم  ،ليك أميإبعثت بهذا  :فقل ، رسول اللهإلى أن  اذهب بهذا 
وفيه  .يساعدونه به على وليمته فيه أنه يستحب ألصدقاء المتزو  أن يبعثوا إليه بطعام   «يا رسول الله نا قليله م

وفيلله اسللتحباب بعلل   «هللذا لللك منللا قليللل» :نحللو قللول أم سللليم   اإلنسللانالمبعللو  إليلله وقللول إلللى االعتللذار 
 لله علذر   أو ،ا ملن موضلعهان بعيلدً كلإذا   لكلن هلذا يحسلن، الصاحب وإن كلان أفضلل ملن الباعل إلى السالم 

 . في عدم الحضور بنفسه للسالم
 (إليه ثلم ينشلر سلرها يامرأته وتفضإلى يوم القيامة الرجل يفضى  )إن من أشر الناس عند الله منزلةً : قوله *

وقللد جللاءت  ،هللو خيللر منلله وشللر منلله :وإنمللا يقللال ،ال يجللوز أشللر وأخيللر :وأهللل النحللو يقولللون ،أشللر بللاأللف
وفيلله تحللريم إفشللاء  .وأنهمللا لغتللان ،اوهللي حجللة فللي جوازهمللا جميًعلل ،االصللحيحة بللاللغتين جميًعلل اديلل األح

للم فلإن  ،فأملا مجلرد ذكلر الجملاح ،أمور االستمتاح ووصف تفاصيل ذلك الرجل ما يجرل بينه وبين امرأته من
يلؤمن باللله واليلوم اآلخلر  من كلان) : وقد قال ،ألنه خالف المروءة ؛تكن فيه فائدة وال إليه حاجة فمكروه

عليله  بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي ،ترتب عليه فائدة وإن كان إليه حاجة أو (ا أو ليصمتفليقل خيرً 
ألبللي   وقللال (ألفعللله أنللا وهللذه ينللإ) : كمللا قللال  ،العجللز عللن الجمللاح أو نحللو ذلللك فللال كراهللة فللي ذكللره

 . (ي ي  الك  الك  ) :وقال لجابر   (؟أعرستم الليلة) :طلحة
ا في عشرين ربعين ولدً أنها ولدت آلدم : إقيل «ألنها أم كل حيد   ؛سميت حواء» :قال ،*روينا عن ابن عباس  

 :وقيل ،قبل دخولها الجنة فدخالها :فقيل ،واختلفوا متى خلقت من ضلع آدم ،ذكر وأنثى ا في كل بطن  بطنً 
 . في الجنة
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أنهلا أم بنللات  نللاه:ومع :قللال القاضلي ،اللم تخنلله أبلدً  :أي (اللدهرللوال حللواء للم تخللن أنثلى زوجهللا ): قولله *
بللي  فلزين لهلا أكلل الشلجرة فأغواهلا فلأخبرت إلما جرل لها في قصة الشجرة مع  ؛آدم فأشبهنها ونزح العرق
 . آدم بالشجرة فأكل منها

 ،وبكسلللر النلللون ،هلللو بفلللتح اليلللاء والنلللون (للللم يخبللل  الطعلللام وللللم يخنلللز اللحلللم إسلللرائيلللللوال بنلللو ): قولللله *
معنلاه أن بنلى  :قلال العلملاء ،تغيلر وأنلتنإذا  ،ومصدره الخنز والخنلوز ،نون وفتحهاوالماضي منه خنز بكسر ال

 . واستمر من ذلك الوقت ،هوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتنوالسلول نم  لما أنزل الله عليهم المنَّ  إسرائيل
  .ئل بغير رضاها*أجمعت األمة على تحريم طالق الحائض الحا

فللإذا بللان  ، فينللدملللئال تكللون حللاماًل  ؛جامعهللا فيلله حتللى يتبللين حملهللا يحللرم طالقهللا فللي طهللر   :*قللال أصللحابنا
 فالصللحيح ولللو كانللت الحللائض حللاماًل  ،فللال ينللدم فللال تحللرم الحمللل دخللل بعللد ذلللك فللي طالقهللا علللى بصلليرة  

 ،احسلب قلرءً لكونله ال يم  ؛كلان لتطويلل العلدة  إنملاألن تحلريم الطلالق فلي الحليض  ؛عندنا أنه ال يحرم طالقهلا
سلك ن شلاء أمإ) : وفلي قولله .فلال يحصلل فلي حقهلا تطويلل ،وأما الحامل الحائض فعلدتها بوضلع الحملل

أبغلض الحلالل ): للحدي  المشهور ؛لكن يكره ،ثم في الطالق بغير سبب  دليل على أنه ال إ (وإن شاء طلي
قللال  ،وهللذا الحللدي  لبيللان كراهللة التنزيلله ،ر لبيللان أنلله لللي  بحللرام  فيكللون حللدي  ابللن عملل ،(الللله الطللالقإلللى 

فأملللا  ،ا مسلللتول الطلللرفينوال يكلللون مباًحللل ،حلللرام ومكلللروه وواجلللب ومنلللدوب :الطلللالق أربعلللة أقسلللام   :أصلللحابنا
بعثهملا القاضلي عنلد الشلقاق بلين اللزوجين ورأيلا المصللحة فلي إذا  ملينوهما فلي الحك   ،الواجب ففي صورتين

وطالبلت الملرأة بحقهلا فلامتنع ملن  ،مضلت عليله أربعلة أشلهر  إذا  وليمملوفي ال ،جب عليهما الطالقو  ،الطالق
يكلون ن أفل وأملا المكلروه ،رجعيلةً  ى القاضلي أن يطللي عليله طلقلةً فاألصح عندنا أنه يجب علل ،الفيئة والطالق
وأما الحلرام  (لله الطالقاإلى أبغض الحالل ) :وعليه يحمل حدي  ،ا فيطلي بال سبب  مستقيمً  الحال بينهما

جامعهلا فيله قبلل بيلان  فلي طهلر   :والثلاني ،منهلا وال سلؤالها فلي الحليض بلال علوض   :أحلدها ،ففي ثلال  صلور  
وأملا المنلدوب فهلو  ،قبلل أن يوفيهلا قسلمها كان عنده زوجات يقسم لهلن وطللي واحلدةً إذا   :والثال  ،الحمل

 .أو نحو ذلك ،أن ال يقيما حدود الله أو يخافا أو أحدهما ،أن ال تكون المرأة عفيفةً 
وقلال ماللك  ،وبله قلال أحملد وأبلو ثلور ،وللى تفريقهلالكن األ   ،عندنا لي  بحرام   جمع الطلقات الثال  دفعةً *

  .واألوزاعي وأبو حنيفة واللي  هو بدعة
وهلذا  ،للنسلاءوقيل: كثيلر الضلرب  ،قيل: كثير األسفار (أما أبو الجهم فال يضع العصا عن عاتقه): قوله *

بمللا فيلله عنللد  اإلنسللانوفيلله دليللل علللى جللواز ذكللر  (اب للنسللاءضللرَّ ) :أصللح بللدليل الروايللة التللي ذكرهللا مسلللم
الغيبلة تبلاح فلي سلتة و  ،محرملة بلل ملن النصليحة الواجبلةوال يكون هذا ملن الغيبلة ال ،المشاورة وطلب النصيحة

  .ذكار ثم في رياض الصالحينوذكرتها بدالئلها في كتاب اال ،االستنصاح :أحدها ،مواضع
ال ) :طالق مثل هذه العبارة في قولهوجواز إ ،وفي هذا استعمال المجاز ،بهو ما بين العني والمنك :*العاتي
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ملع العللم بأنله كلان لمعاويلة ثلوب يلبسله ونحلو  (نله صلعلوو ال ملال لله)إ :وفلي معاويلة (يضع العصا عن عاتقله
ولكلن لملا   ،هم كان يضع العصا عن عاتقه في حال نومه وأكلله وغيرهملاوأن أبا الج ،رذلك من المال المحقَّ 
ففي هذا جواز  ،اطالق هذا اللفي عليهما مجازً ا جاز إوكان معاوية قليل المال جدًّ  ،كان كثير الحمل للعصا

  .ذكاروقد أوضحته في آخر كتاب األ ،عمال مثلهاست
نلوح ملن  بلن طلاب  ارطلب و  .فتناضليَّ  :معنى أتحفتنلا «لت  وسقتنا سويي سم  ،فأتحفتنا برطب ابن طاب  »قوله: *

متردد بين الشلعير  حبٌّ  :الس لتو  ،اتمر المدينة مائة وعشرون نوعً  أنواحوقد ذكرنا أن  ،بالمدينةالذي الرطب 
  .عكسه :وقيل ،طبعه طبع الشعير في البرودة ولونه قريب من لون الحنطة :قيل ،والحنطة

ملن ) :فلي الروايلة األوللى كملا قلال ،فهو باطل ،ا( أنه لو شرطه مائة مرة توكيدً ل  )وإن كان مائة شر : قوله *
، الشلرل فلي البيلع ونحلوه أقسلام :قلال العلملاء (ا لي  في كتاب الله فلي  له وإن شلرطه مائلة ملرة  اشترل شرطً 

أوان إلللى  أو تبقيللة الثمللرة علللى الشللجر ،المشللتريإلللى شللرل يقتضلليه إطللالق العقللد بللأن شللرل تسللليمه  :أحللدها
كاشللترال الللرهن والضللمين والخيللار   ،شللرل فيلله مصلللحة وتللدعو إليلله الحاجللة :الثللاني. أو الللرد بالعيللب ،الجللداد

الثالل  اشلترال . وهلذان القسلمان جلائزان وال يلؤثران فلي صلحة العقلد بلال خلالف   ،وتأجيل الثمن ونحلو ذللك
لقوتلله  ؛ا فللي العتلليوترغيبًلل ،لحللدي  عائشللة ؛را عنللد الجمهللو وهللذا جللائز أيًضلل ،العتللي فللي العبللد المبيللع أو األمللة

 ،أو يكريله داره ،ا آخلروشرل أن يبيعه شيئً  ،كشرل استثناء منفعة    ،ما سول ذلك من الشرول :الرابع. وسرايته
ال يبطلله شلرل واحلد وإنملا  :وقلال أحملد ،هكذا قال الجمهور .فهذا شرل باطل مبطل للعقد ،أو نحو ذلك
 . يبطله شرطان

فيجوز للغني شراوها من  ،تغيرت الصفة تغير حكمهاإذا  هو لها صدقة ولنا هدية( دليل على أنه): قوله *
 . أهداها إليه وللهاشمي ولغيره ممن ال تحل له الزكاة ابتداءً إذا  الفقير وأكلها

 ثبللوت :هللامن ،وقللد صللنف فيلله ابللن خزيمللة وابللن جريللر تصللنيفين كبيللرين ،*فللي حللدي  بريللرة فوائللد وقواعللد كثيللرة
جللواز  :الرابعللة. ثبللوت الللوالء للمسلللم علللى الكللافر وعكسلله :الثالثللة. أنلله ال والء لغيللره :الثانيللة .الللوالء للمعتللي

 .واحللتت بلله طائفللة لجللواز بيللع المكاتللب ،عجللز المكاتللب نفسللهإذا  جللواز فسللخ الكتابللة :الخامسللة .الكتابللة
ا أن المكاتلب ال يصلير حلرًّ  :الثامنلة. لمزوجلةجلواز كتابلة ا :السلابعة. جواز كتابة األملة ككتابلة العبلد :السادسة

 ،بنف  الكتابة بل هو عبد ما بقلي عليله درهلم كملا صلرح بله فلي الحلدي  المشلهور فلي سلنن أبلي داود وغيلره
ا بلنف  الكتابلة وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصلير حلرًّ  ،وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء

ا ويصير الباقي أدل نصف المال صار حرًّ إذا  وعن بعضهم أنه ،االرق أبدً إلى  ويثبت المال في ذمته وال يرجع
أدل ثالثة أرباح إذا  وعن عطاء مثله ،أدل الثل إذا  مثل هذا وشريح   وحكي عن عمر وابن مسعود   ،ا عليهدينً 

إن أهلهللا   :إن بريللرة قالللت» :لقوللله فللي بعللض روايللات مسلللم ؛ى نجللوم  أن الكتابللة تكللون عللل :التاسللعة. المللال
بلل  واحد   أنها ال تجوز على نجم   :ومذهب الشافعي «كل سنة أوقية  ،في تسع سنين كاتبوها على تسع أواق  
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ثبلوت  :العاشلرة. واحد   وتجوز على نجم   تجوز على نجوم   :وقال مالك والجمهور ،اال بد من نجمين فصاعدً 
ل التلي دللت عليهلا أصلول الشلرح وإبطلال تصلحيح الشلرو  :الحاديلة عشلر. عتقت تحت عبد  إذا  الخيار لألمة
. جللواز قبللول هديللة الفقيللر والمعتللي :الثالثللة عشللر. جللواز الصللدقة علللى مللوالي قللريش   :الثانيللة عشللر. مللا سللواها

ومللذهبنا أنلله كللان تحللرم  «وأنللت ال تأكللل الصللدقة» :لقولهللا  تحللريم الصللدقة علللى رسللول الللله :الرابعللة عشللر
أن الصلدقة ال تحلرم عللى  :الخامسلة عشلر. صدقة التطلوح عللى األصلحوكذا  ،عليه صدقة الفرض بال خالف  

ألن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصلدقة  ؛وبني المطلب غير بني هاشم   قريش  
جلواز سلؤال الرجلل  :السادسلة عشلر. هلذا االعتقلاد  النبليولم ينكر عليها  ، النبيوأنها حالل لها دون 

ألن معنلاه ال ؛ «وال يسلأل عملا عهلد» :فلي قولهلا ا لملا فلي حلدي  أم زرح  في بيته ولي  هذا مخالًفلعما يراه 
 ،ينين حاضر  رمة واللحم فيها موجود  وأما هنا فكانت البم  ؟أين ذهب :فال يسأل ،عهده وفات يسأل عن شيء  

بلللل  ،ا عليلله بلللهللله شلللحً  ألنللله يعلللم أنهلللم ال يتركللون إحضلللاره ؛ليبللين لهلللم حكملله ؛عمللا فيهلللا  النبللليفسللألهم 
وإنمللا نهللى عللن  ،تكلللفلللم يم إذا  جللواز السللجع :السللابعة عشللر. فللأراد بيللان ذلللك لهللم ،لتللوهمهم تحريملله عليلله

جلواز تصلرف  :التاسلعة عشلر. إعانلة المكاتلب فلي كتابتله :الثامنة عشلر. سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف
وال  ،أن بيلع األملة المزوجلة للي  بطلالق   :العشلرون. يدةً كانلت رشلإذا   المرأة في مالها بالشراء واإلعتلاق وغيلره

أنله ينفسلخ  وعن ابن عباس   ،هو طالق :وقال سعيد بن المسيب ،وبه قال جماهير العلماء ،فسخ به النكاحيم 
جللواز اكتسللاب  :الحاديللة والعشللرون. ألنهللا خيللرت فللي بقائهللا معلله ؛وحللدي  بريللرة يللرد المللذهبين ،بلله النكللاح

 ؛يسلليرة   واحتمللال مفسللدة   ،احتمللال أخللف المفسللدتين لللدفع أعظمهمللا :الثانيللة والعشللرون .المكاتللب بالسللؤال
جللواز الشللفاعة مللن  :الثالثللة والعشللرون. علللى مللا بينللاه فللي تأويللل شللرل الللوالء لهللم ،عظيمللة   لتحصلليل مصلللحة  

 :بعلة والعشلرونالرا. الملرأة فلي البقلاء ملع زوجهلاإللى وجواز الشلفاعة  ،المحكوم له للمحكوم عليهإلى الحاكم 
 :الخامسلة والعشلرون. ألنه كان يبكلي عللى بريلرة ؛لشدة حبه إياها ؛لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزو  بذلك

إلى يحتا   أو أمر   أنه يستحب لإلمام عند وقوح بدعة   :السادسة والعشرون. جواز خدمة العتيي لمعتقه برضاه
 :السلابعة والعشلرون. ى ملن ارتكلب ملا يخلالف الشلرحبيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكلر علل

ا ليسللت فلللي  يشللترطون شلللروطً  ملللا بللال أقلللوام  ) : كقوللله  ،اسللتعمال األدب وحسللن العشلللرة وجميللل الموعظلللة
. عليله وشلناعة   ألن المقصود يحصل لله ولغيلره ملن غيلر فضليحة   ؛ولم يواجه صاحب الشرل بعينه (كتاب الله

أنللله  :التاسلللعة والعشلللرون. والثنلللاء عليللله بملللا هلللو أهللللهتعلللالى دأ بحملللد اللللله أن الخطلللب تبللل :الثامنلللة والعشلللرون
 :الثالثلون .أملا بعلد :ثناء عليله والصلالة عللى رسلول الللهوالتعالى يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله 
  .التغليي في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه

ويلدخل فيله مسلائل   ،مله مسللمولهلذا قدَّ  ،كتلاب البيلوح  *وأما النهي عن بيع الغلرر فهلو أصلل عظليم ملن أصلول
 ،وما لم يتم ملك البائع عليه ،قدر على تسليمهوما ال يم  ،كبيع اآلبي والمعدوم والمجهول  ،كثيرة غير منحصرة  
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وبيللع  ،اوبيللع بعللض الصللبرة مبهًملل ،وبيللع الحمللل فللي الللبطن ،واللللبن فللي الضللرح ،وبيللع السللمك فللي المللاء الكثيللر
حتملل وقلد يم  .ألنله غلرر ملن غيلر حاجلة   ؛وكلل هلذا بيعله باطلل ،ونظائر ذلك ،من شياه   وشاة   ،واب  من أث ثوب  

بلاح الشلاة الحاملل والتلي فلي ضلرعها إذا  وكملا ،كالجهلل بأسلاس اللدار  ،دعت إليله حاجلةإذا  ابعض الغرر بيعً 
وكلذا  .فإنه ال يمكلن رويتله ؛هوألن الحاجة تدعو إلي ،ألن األساس تابع للظاهر من الدار ؛لبن فإنه يصح البيع

منهلا أنهلم أجمعلوا  ،وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشلياء فيهلا غلرر حقيلر .القول في حمل الشاة ولبنها
وأجمعللوا علللى جللواز  ،ولللو بيللع حشلوها بللانفراده لللم يجلز ،بلة المحشللوة وإن لللم يلر حشللوهاعللى صللحة بيللع الجم 

 ،وعشلرين ا وقلد يكلون تسلعةً مع أن الشلهر قلد يكلون ثالثلين يوًملا إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرً 
، وأجمعلللوا عللللى جلللواز دخلللول الحملللام بلللاألجرة ملللع اخلللتالف النلللاس فلللي اسلللتعمالهم الملللاء وفلللي قلللدر مكلللثهم
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بلالعوض ملع جهاللة قلدر المشلروب واخلتالف علادة الشلاربين وعكل  

 قال العلماء: مدار البطالن بسبب الغلرر .والطير في الهواء ،ع األجنة في البطونوأجمعوا على بطالن بي .هذا
ارتكلاب الغلرر وال يمكلن االحتلراز عنله إال إللى وهلو أنله إن دعلت حاجلة  ،والصحة مع وجوده على ما ذكرنلاه

مللاء فللي ومللا وقللع فللي بعللض مسللائل البللاب مللن اخللتالف العل ،جللاز البيللع وإال فللال ،اوكللان الغللرر حقيللرً  بمشللقة  
فبعضللهم يللرل أن الغللرر حقيللر فيجعللله   ،صللحة البيللع فيهللا وفسللاده كبيللع العللين الغائبللة مبنللي علللى هللذه القاعللدة

 . فيبطل البيع وبعضهم يراه لي  بحقير   ،كالمعدوم فيصح البيع
الحصلاة وعسلب الفحلل وأشلباهها ملن البيلوح التلي جلاء فيهلا نصللو  بلل الحبللة و ح  بيلع المالمسلة المنابلذة و *

ونهلي عنهلا لكونهلا ملن بياعلات الجاهليلة  ،فلردت باللذكرهي داخللة فلي النهلي علن بيلع الغلرر ولكلن أم  ،ةخاص
  .المشهورة

فيقلول اآلخلر  ،*السلوم عللى سلوم أخيله أن يكلون قلد اتفلي ماللك السللعة والراغلب فيهلا عللى البيلع وللم يعقلداه
  .ي السلعة التي تباح فيمن يزيد فلي  بحرام  وأما السوم ف ،وهذا حرام بعد استقرار الثمن ،للبائع أنا أشتريه

 ،مللل فيلله غللبن البللاديبأهللل البلللد واحتم سللببه الرفللي  يالمنللع مللن بيللع الحاضللر للبللاد :قيلللفللإن  :المللازري*قللال 
فللالجواب أن الشللرح  ،فلإذا أتللى سلليده السللوق فهلو بالخيللار ولهللذا قللال: ،يوالمنلع مللن التلقللي أن ال يمغلبن البللاد

لواحد ال ل ،أن ينظر للجماعة على الواحد والمصلحة تقتضي ،مصلحة الناسإلى سائل ينظر في مثل هذه الم
ا فانتفع بله جميلع سلكان باح بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصً إذا  فلما كان البادي ،على الواحد

قباللة  فلي وهلو واحلد خاصلةً  ينتفع المتلقي إنما التلقي في ولما كان ،نظر الشرح ألهل البلد على البادي البلد
لحللوق الضللرر بأهللل  يوهلل ،ذلللك علللة ثانيللةإلللى ال سلليما وينضللاف  ،مصلللحة يباحللة التلقللإ فللي لللم يكللن واحللد  
 ،فنظلر الشلرح لهلم عليله ،وهلم أكثلر ملن المتلقلي ،انفراد المتلقي عنهم بالرخا وقطع الملواد علنهم في السوق

  .لمصلحةالحكمة وا في بل هما متفقتان ،فال تناقض بين المسألتين
 ،عللن بيللع الطعللام حتللى يسللتوفى  وقللد نهللى رسللول الللله ،أحللللت بيللع الصللكاو :قللال أبللو هريللرة لمللروان»*
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ا عللى ويجملع أيًضل ،وهو الورقة المكتوبلة بلدين   ،الصكاو جمع صكد   «.فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها
نسان كذا وكذا من ن يكتب فيها لإلبأ ،بالرزق لمستحقهاألمر  تخر  من ولي التيوالمراد هنا الورقة  ،صكوو
واألصللح عنللد  ،وقللد اختلللف العلمللاء فللي ذلللك ،قبللل أن يقبضلله نسللان  فيبيللع صللاحبها ذلللك إل ،أو غيللره طعللام  

ومللن أجازهللا  ،وبحجتلله منعهللا فمللن منعهللا أخللذ بظللاهر قللول أبللى هريللرة الثللانيو  ،أصللحابنا وغيللرهم جللواز بيعهللا
فكللان  ي،قبللل أن يقبضلله المشللتر  خللر  للله الصللك باعلله لثاللل   ممللن  تللأول قضللية أبللي هريللرة علللى أن المشللتري

فلال  ،ا وللي  هلو بمشلتر  ا مسلتقرًّ خرجلت لله ماللك للذلك ملًكلاللذي ألن  ؛عن البيع الثاني ال عن األول يالنه
  .كما ال يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه  ،يمتنع بيعه قبل القبض

وقول الشافعي القديم أن  فيه داللة لمالك   (شترل المبتاحا فماله للذي باعه إال أن ي)من ابتاح عبدً : قوله *
لظللاهر  ؛إال أن يشللترل المشلتري ،باعلله بعلد ذلللك كلان ماللله للبلائعإذا  لكنله ،كللهل   م  كله سلليده ملااًل ملَّ إذا  العبلد

وتلأوال الحلدي  عللى أن  .ا أصلاًل ال يمللك العبلد شليئً  :وقلال الشلافعي فلي الجديلد وأبلو حنيفلة .هذا الحلدي 
لالختصلا  واالنتفلاح ال  ؛العبلدإللى فأضليف ذللك الملال  ،اد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيدالمر 

  .الدابة وسر  الفرس ل  جم  :كما يقال  ،للملك
  .بالنهي األحادي وأجاب عن  ،واستقصى فيه وأجاد ،ا في جواز المزارعة*وقد صنف ابن خزيمة كتابً 

إلى وهو عائد  :قال العلماء (أقركم ما أقركم الله)وفي رواية الموطأ  (نائشأقركم فيها على ذلك ما ): قوله *
ا عللى كلان عازًمل ألنله ؛ناشلئإذا  ثلم نخلرجكم ،ناشلئوالمراد إنما نمكنكم من المقلام فلي خيبلر ملا  ،مدة العهد

أهلل  واحلتت. وكملا دل عليله هلذا الحلدي  وغيلره ،إخرا  الكفار من جزيرة العرب كملا أملر بله فلي آخلر عملره
  معلوملللة   ملللدة  إللللى ال تجلللوز المسلللاقاة إال  :وقلللال الجمهلللور ،مجهوللللةً  الظلللاهر بهلللذا عللللى جلللواز المسلللاقاة ملللدةً 

معنلاه  :وقيلل ، للنبلي خاصةً  اإلسالمجاز ذلك في أول  :وقيل ،وتأولوا الحدي  على ما ذكرناه ،كاإلجارة
يكللون المللراد بيللان أن المسللاقاة ليسللت و  ،وكانللت سللميت مللدةً  ،أن لنللا إخللراجكم بعللد انقضللاء المللدة المسللماة

نا شللئا آخللر، وإن نا عقللدنا عقللدً شللئفللإن  ،بللل بعللد انقضللاء المللدة تنقضللي المسللاقاة ،كللالبيع والنكللاح  دائللم   بعقللد  
  .واحدةً  أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنةً إذا  :وقال أبو ثور   ،أخرجناكم

بللإخرا  اليهللود والنصللارل مللن جزيللرة   لنبلليدليللل علللى أن مللراد ا فيلله «تيمللاء وأريحللاءإلللى فللأجالهم عمللر »*
 . لكنها ليست من الحجاز ،ألن تيماء من جزيرة العرب ،وهو الحجاز خاصةً  ،العرب إخراجهم من بعضها

ل  ل ه ا فل ق ال  ل ه ا  في د خ ل  ع ل ى أممِد ممب شِدر  األ نعص ارِيَّةِ   النبي*ع نع ج اِبر  أ نَّ  ل  م نع غ ر س  ه  )  النبين خع ا النَّخع ذ 
ِلمه أ مع ك اِفره  ِلمه  :فل ق ال تع   ؟(أ ممسع لانه و ال  د ابَّلةه )فل ق ال   .ب لع ممسع لِلمه غ رعًسلا و ال  يل لزعر حم ز رعًعلا فل ي أعكملل  ِمنعلهم إِنعس  ال  يل غعلِرسم ممسع

ق ةه  شيءو ال    .(ِإالَّ ك ان تع ل هم ص د 
ثللم نهللى عللن  ،وأمللر بقتللل جميعهللا ،ا عللن اقتنللاء جميعهللاا عاًملل كللان نهيًلل*قللال القاضللي: وعنللدي أن النهللي أواًل 

وهلذا اللذي قالله القاضلي  .أو ماشلية   أو زرح   ومنلع االقتنلاء فلي جميعهلا إال كللب صليد   ،قتلها ما سول األسود
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ألنله علام فليخا منله األسلود  ؛ا بما سول األسودل مخصوصً ويكون حدي  ابن المغفَّ  ،األحادي هو ظاهر 
 . ربالحدي  اآلخ

 كراهة فيله وال ،وهذا جائز بال خالف   ،ببعض السورة والقراءةم  ،جواز قطع القراءة فيه «س علة  أخذ النبي»*
 . ولىولكنه خالف األ   ،ان لم يكن له عذر فال كراهة فيه أيضً وإ ،إن كان القطع لعذر  

يجلوز ذللك  :قلال أصلحابنا ،ركعتيله ثلم يصللى بعلد األطوفلة لكلل طلواف   بلال صلالة   *فلو أراد أن يطوف أطوفةً 
 .وال يقال مكروه ،ولىوهو خالف األ  

حضللار المللاء مللن البئللر والبيللت إأن يسللتعين فللي  :أحللدها ،ثالثللة أقسللام   الوضللوء االسللتعانة فللي :قللال أصللحابنا*
 األعضلاء،أن يسلتعين بملن يغسلل  :والثلاني ،ولىنه خالف األ  إ :وال يقال ،وهذا جائز ،ونحوهما وتقديمه إليه

كان فإن   ،أن يستعين بمن يصب عليه :والثال  ،أو غيره ا بمرض  أن يكون معذورً  إال ،مكروه كراهة تنزيه   فهذا
للللي   :أصلللحهما ،صلللحابناا فيللله وجهلللان ألوًهلللوهلللل يسلللمى مكر  ،وإال فهلللو خلللالف األوللللى ،فلللال بلللأس لعلللذر  
بيع بنلت بة فلي غلزوة تبلوو وبلالر  بأسامة والمغيرة بن شلع  وأما استعانة النبي ،ألنه لم يثبت فيه نهي ؛بمكروه  

 .ألنه مأمور بالبيان ؛ويكون أفضل في حقه حينئذ   ،معوذ فلبيان الجواز
قتلنلاه وطللب الكفلار شلراءه أو دفلع إذا  أنه يحرم بيلع جثلة الكلافر ،وفي عموم تحريم بيع الميتة :*قال العلماء

تله المسلمون يوم الخنلدق فبلذل الكفلار وقد جاء في الحدي  أن نوفل بن عبد الله المخزومي ق ،عنه عوض  
 . ا نحو هذاوذكر الترمذي حديثً  ،فلم يأخذها ودفعه إليهم  للنبي في جسده عشرة آالف درهم  

وفسلد بفلتح  شليءصللح ال :يقلال :صللحت صللح الجسلد( قلال أهلل اللغلةإذا  )في الجسد مضلغة: قوله *
ايتله   التأكيد على السلعي فلي صلالح القللب وحموفي الحدي .والفتح أفصح وأشهر ،الالم والسين وضمهما

ملللذهب أصلللحابنا  ،وفيللله خلللالف مشلللهور ،عللللى أن العقلللل فلللي القللللب ال فلللي اللللرأس ت بلللهواحلللتم  ،ملللن الفسلللاد
: }أفلللم يسليروا فلي األرض فتكلون لهللم قللوب يعقللون بهللا{ تعلالى لقولله ؛وجملاهير المتكلملين أنله فللي القللب

ا فإنلله جعللل صللالح الجسللد وفسللاده تابًعلل ؛قلللب{ وبهللذا الحللدي  }إن فللي ذلللك لللذكرل لمللن كللان للله :وقوللله
 للعقلل. فعللم أنله للي  محلالًّ  ،ا للقللبفيكلون صلالحه وفسلاده تابًعل ،للقلب مع أن الدماغ ملن جمللة الجسلد

ويكلون ملن فسلاد  ،فسلد اللدماغ فسلد العقللإذا  نلهأل ؛فلي اللرأس :وقلد يقلال ،هو في الدماغ :وقال أبو حنيفة
وال حجة لهم في ذللك ألن اللله أجلرل العلادة بفسلاد العقلل عنلد فسلاد اللدماغ ملع  ،في زعمهمالدماغ الصرح 

ال سيما عللى أصلولهم فلي االشلتراو اللذي يذكرونله بلين  :قال المازري ،أن العقل لي  فيه وال امتناح من ذلك
 . اوهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكً  ،الدماغ والقلب

إسلراعه بعلد و  فلي انبعلا  جملل جلابر    معجلزة ظلاهرة لرسلول اللله ، منهلافوائد كثيلرة هذا في حدي  جابر  *
استحباب  ومنها، جواز المماكسة في البيع ومنها ،جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع ، ومنهاعيائهإ

 ومنهلا، بكلراسلتحباب نكلاح ال ومنهلا، علليهم بمصلالحهماإلشلارة سؤال الرجلل الكبيلر أصلحابه علن أحلوالهم و 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

82 

 

خواتله فسه من نكاح البكر واختار مصللحة أفي أنه ترو حي ن فضيلة جابر   ومنها، استحباب مالعبة الزوجين
، استحباب االبتداء بالمسجد وصالة ركعتين فيه عنلد القلدوم ملن السلفر ومنها ،تقوم بمصالحهن بنكاح ثيب  

أن أجلرة وزن الللثمن  ومنهلا ،ميلزان فيملا يدفعلهرجلاح الإاسلتحباب  ومنهلا، اسلتحباب الدالللة عللى الخيلر ومنهلا
جللواز الوكالللة فللي أداء الحقللوق  ومنهللا ،ذن األميللرتقللدم بعللض الجلليش الللراجعين بللإجللواز  ومنهللا ،علللى البللائع
 . ونحوها

 ،االحتكلار المحلرم هلو االحتكلار فلي األقلوات خاصلةً  :قلال أصلحابنا ،*الحدي  صريح فلي تحلريم االحتكلار
جلاء ملن إذا  فأملا ،ليغللوا ثمنله ؛في وقت الغالء للتجارة وال يبيعه في الحال بلل يلدخرهوهو أن يشتري الطعام 

أو ابتاعله ليبيعله فلي  ،أكللهإللى أو ابتاعله فلي وقلت الغلالء لحاجتله  ،أو اشتراه في وقت اللرخا وادخلره ،قريته
والحكمللة فللي  ،كللل حللال  ت فللال يحللرم االحتكللار فيلله بوأمللا غيللر األقللوا ،فيلله وال تحللريم   ،فلللي  باحتكللار   ،وقتلله

واضلطر  طعلامه  إنسلان  كما أجمع العلماء على أنه للو كلان عنلد  ،دفع الضرر عن عامة الناس :تحريم االحتكار
كلر فلي الكتلاب علن سلعيد بلن وأملا ملا ذم  ،ا للضلرر علن النلاسدفًعل ؛جبر على بيعهولم يجدوا غيره أم  ،الناس إليه

 ،إنملا كلان يحتكلران الزيلت :بن عبد البلر وآخلرونافقال  ،انالمسيب ومعمر راوي الحدي  أنهما كانا يحتكر 
وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو  ،وحمال الحدي  على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغالء

 . الصحيح
خذ من أ) :ا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين( وفي رواية  ا من األرض ظلمً )من اقتطع شبرً : قوله *
وفيهلا  ،ون بفلتح اللراءرضلاأل   :قلال أهلل اللغلة (طوقه الله في سبع أرضلين يلوم القياملة ا من األرض بغير حيد  شبرً 

سللبع } :قوللله تعللالىوهللو موافللي ل ،هللذا تصللريح بللأن األرضللين سللبع طبقللات   :قللال العلمللاء .سللكانهالغللة قليلللة بإ
 :وكذا قول من قلال ،فخالف الظاهر ،والشكلوأما تأويل المماثلة على الهيئة  {سماوات ومن األرض مثلهن

وهلذا تأويلل باطلل أبطلله العلملاء بأنله  ،ألن األرضين سلبع طبلاق   ؛المراد بالحدي  سبع أرضين من سبع أقاليم
فإنهلا تابعلة  ؛آخر بخلالف طبلاق األرض ا من إقليم  قليم شيئً من هذا اإل لم يطوق الظالم بشبر   ،كلو كان كذل

وقلد جلاء  :قلال القاضلي ،كه وما تحته ملن الطبلاقل  ا من هذه األرض م  فمن ملك شيئً  ،لهذا الشبر في الملك
 :فقللالوا ،وأمللا التطويللي المللذكور فللي الحللدي  ،رضللين وطبللاقهن ومللا بيللنهن حللدي  لللي  بثابللت  فللي غلللي األ  

 ويحتملل أن يكلون يجعلل لله كلالطوق ،ف إطاقلة ذللكيحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سلبع أرضلين ويكلَّل
معنلاه أنله يطلوق إثلم ذلللك  :وقيلل {سليطوقون ملا بخللوا بله يلوم القياملة} :تعلالىكملا قلال سلبحانه و   ،فلي عنقله

لللي جلللد عنقلله كمللا جللاء فللي غِ تعللالى وعلللى تقللدير التطويللي فللي عنقلله يطللول الللله  ،ويلزملله كلللزوم الطللوق بعنقلله
 . ظم ضرسهالكافر وعِ 

 ،رجلالن حلدي القلد اعتلرض عللى  (الف أمتلي رحملةاخلت) :أنله قلال  علن النبلي رويوقد  :*قال الخطابي
وهللو  ،واآلخللر معللروف بالسللخف والخالعللة ،الجللاحي أحللدهما مغمللوض عليلله فللي دينلله وهللو عمللرو بللن بحللر  
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فإنه لما وضع كتابه في األغاني وأمكن في تلك األباطيل لم يرض بما تزود من  ؛الموصلي إبراهيمبن إسحاق 
للو كلان  :وقلال هلو والجلاحي ،وزعلم أنهلم يلروون ملاال يلدرون ،لحلدي ر كتابه بذم أصحاب اثمها حتى صدد إ

 خاصلةً   النبليثلم زعلم أنله إنملا كلان اخلتالف األملة رحملة فلي زملن  ،ااالختالف رحمة لكان االتفاق علذابً 
أن يكلون  والجواب عن هذا االعتراض الفاسد أنه ال يلزم من كون الشيء رحملةً  ،فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم

ومللن رحمتلله جعللل لكللم الليللل } :قللال تعللالىوقللد  ،و متجاهلللأجاهللل  إالوال يلتللزم هللذا ويللذكره  ،اعللذابً ضللده 
 . وهو ظاهر ال شك فيه ،اولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابً  فسمى الليل رحمةً  {والنهار لتسكنوا فيه

ا لخطيئتله فلي كالمله دقة تكفيلرً أمر بالصل :و فليتصدق( قال العلماءتعال أقامرع  :)ومن قال لصاحبه: قوله *
والصلواب اللذي عليله المحققلون  ،ملر أن يقلامر بلهمعناه فليتصدق بمقدار ملا أم  :قال الخطابي ،بهذه المعصية

 ،سللم الصللدقةابللل يتصللدق بمللا تيسللر ممللا ينطلللي عليلله  ،أنلله ال يخللتا بللذلك المقللدار ،وهللو ظللاهر الحللدي 
ففللي هللذا الحللدي  داللللة لمللذهب  :قللال القاضللي (بشلليء   فليتصللدق) :ويؤيللده روايللة معمللر التللي ذكرهللا مسلللم

بخالف الخاطر اللذي ال يسلتقر  ،ا يكتب عليهاستقر في القلب كان ذنبً إذا  الجمهور أن العزم على المعصية
 . في القلب

إال أني  ،هذا ما فيها من األجر ما يسول :فقال ،ائً ا أو شيا فأخذ من األرض عودً بن عمر أعتي مملوكً اأن »*
وفي  ،ما يسول :النسخفي معظم ضربه فكفارته أن يعتقه( من لطم مملوكه أو ) :يقول  عت رسول اللهسم

 ،ها أهلل اللغلة فلي لحلن العلوامواألوللى علدَّ  ،وهلذه هلي اللغلة الصلحيحة المعروفلة ،بلاأللف ما يسلاوي :بعضها
ابلن ومعنى كلالم  .مر نطي بهابن عاال أن  ،وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة

بلل هلو  :وقيل ،ستثناء منقطعاهو  :وقيل ،ه كفارة لضربهوإنما عتقم  ،اي تبرعً عتاقه أجر المعت  عمر أنه لي  في إ
 . ومعناه ما أعتقته إال ألني سمعت كذا ،متصل

بلل سلماح  ،لألنله للم يكلن الملراد بكالمله حقيقلة اللدعو  ؛أن يلتكلم األكبلر وهلو حويصلة  *وإنما أمر النبي
ل حويصلة ويحتملل أن عبلد اللرحمن وكَّل ،فلإذا أراد حقيقلة اللدعول تكللم صلاحبها ؟صورة القصلة وكيلف جلرت

ل ،في اللدعول ومسلاعدته أو أملر بتوكيلله فإنله  ،ن عنلد التسلاوي فلي الفضلائل ولهلذا نظلائروفلي هلذا فضليلة السِد
 . ا وغير ذلكوفي والية النكاح ندبً  ،يقدم بها في اإلمامة

ويحتملل  ،يحتمل أن يكون من خالا ماله في بعض األحوال صلادف ذللك عنلده «فوداه من عنده» :له*قو 
نهلا غللط إ :فقد قال بعض العلملاء «بل الصدقةإمن »: وأما قوله ،أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين

 :وزي ملن أصلحابناملر الإسلحاق أبلو اإلملام وقلال  ،ال تصرف هلذا المصلرفألن الصدقة المفروضة  ؛من الرواة
معنلاه اشلتراه ملن  :وقلال جمهلور أصلحابنا وغيلرهم ،فأخلذ بظلاهره ،لهذا الحدي  ؛بل الزكاةيجوز صرفها من إ

أنله يجلوز  وحكلى القاضلي علن بعلض العلملاء ،أهلل القتيللإللى ا أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعً 
وتأولللله بعضلللهم عللللى أن أوليلللاء القتيلللل كلللانوا  ،وتلللأول هلللذا الحلللدي  عليللله ،صلللرف الزكلللاة فلللي مصلللالح العاملللة
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 ،الواحد الحامل ملن الزكلاةإلى ألن هذا قدر كثير ال يدفع  ؛وهذا تأويل باطل ،محتاجين ممن تباح لهم الزكاة
ا وتأولله بعضلهم عللى أنله دفعله ملن سلهم المؤلفلة ملن الزكلاة اسلتئالفً  ،وألنه سماه ديةً  ،بخالف أشراف القبائل

ينلللاه علللن فالمختلللار ملللا حك ،كلللافر  إللللى  ألن الزكلللاة ال يجلللوز صلللرفها  ؛وهلللذا ضلللعيف ،مونلعلهلللم يسلللل ؛لليهلللود
 . الجمهور

أملا ) : فقال رسول الله ،وأخذته بأمرو (إن قتله فهو مثله) :بلغني أنك قلت ،يا رسول الله :فرجع فقال»*
فرمللى  :قللال (او كللذاوذفللإن ) :قللال ،بلللى :لعللله قللال :قللال يللا نبللي الللله (تريللد أن يبللوء بإثمللك وإثللم صللاحبك

القاتلل والمقتلول فلي ) : أنه انطلي به فلما أدبر قال رسول الله :وفي الرواية األخرل «وخلى سبيله ،بنسعته
نللة ألحللدهما علللى أنلله مثللله فللي أنلله ال فضللل وال مِ  :فالصللحيح فللي تأويللله (إن قتللله فهللو مثللله) :أمللا قوللله (النللار
فإنلله كللان للله الفضللل والمنللة وجزيللل ثللواب اآلخللرة  ،و عفللى عنللهبخللالف مللا للل ،ألنلله اسللتوفى حقلله منلله ؛اآلخللر

لكنهملا اسلتويا فلي  ،في أنله قاتلل وإن اختلفلا فلي التحلريم واإلباحلة (فهو مثله) :وقيل ،وجميل الثناء في الدنيا
ل بهلذا ملا قلا  وإنملا قلال النبلي ،منله العفلو  ال سليما وقلد طللب النبلي ،الهلول ومتابعة   طاعتهما الغضب  

 والعفلو مصللحة لللولي ،ربملا خلاف فعفلا وهلو أن اللولي ،صحيح   إليهام لمقصود   ؛ي الذي هو صادق فيهاللف
فلملا   ،وهلو انقلاذه ملن القتلل ،وفيله مصللحة للجلاني (يبوء بإثمك وإثم صلاحبك) :لقوله ؛همانوالمقتول في دي

فللي  رأل مصلللحةً إذا  يسللتحب للمفتللي :علمللاءالبعللض وقللد قللال  ،توصللل إليلله بللالتعريض كللان العفللو مصلللحةً 
أن يسلأله إنسللان عللن  :ومثاللله ،ا يحصلل بلله المقصلود مللع أنله صللادق فيلهالتعلريض للمسللتفتي أن يعلرض تعريًضلل

وهلللي أن الصلللائل  ،أنللله إن أفتلللى بلللأن لللله توبلللة ترتلللب عليللله مفسلللدة ظهلللر للمفتلللي بقرينلللة  وي   ؟القاتلللل هلللل لللله توبلللة
 ،ال توبة لقاتل   :أنه قال صح عن ابن عباس   :المفتيفيقول  ،اد بعد ذلك منه مخرجً لكونه يج ؛يستهون القتل

 . جاء في الحدي  الغيبة تفطر الصائم :فيقول ؟كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بهاو 
فأملا قبلل  ،وعللى أنله يحلرم التشلفيع فيله ،اإلملامإللى أجمع العلماء على تحريم الشفاعة فلي الحلد بعلد بلوغله *

وأما  ،ل للناسوأذً  لم يكن المشفوح فيه صاحب شرد  إذا  الشفاعة فيه أكثر العلماء فقد أجازاإلمام إلى بلوغه 
ألنهللا  ؛أم الاإلمللام سللواء بلغلت  ،فتجللوز الشلفاعة والتشللفيع فيهلا ،المعاصلي التللي ال حلد فيهللا وواجبهلا التعزيللر

 . ل ونحوهلم يكن المشفوح فيه صاحب أذً إذا  ثم الشفاعة فيها مستحبة ،أهون
ا لهللا وإنمللا ذكللرت العاريللة تعريًفلل ،طعللت بالسللرقةقم  «زوميللة تسللتعير المتللاح وتجحللدهانللت امللرأة مخك»قوللله: *

وقللد ذكللر مسلللم هللذا الحللدي  فللي سللائر الطللرق المصللرحة بأنهللا سللرقت  ،ال أنهللا سللبب القطللع ،ا لهللاووصللفً 
ملع أن  ،احلدةفإنهلا قضلية و  ؛ا بلين الروايلاتفيتعين حمل هذه الرواية على ذللك جمًعل ،وقطعت بسبب السرقة

 :قال العلملاء ،والشاذة ال يعمل بها ،فإنها مخالفة لجماهير الرواة ؛هذه الرواية شاذة :من األئمة قالوا جماعةً 
ال  ،ذكللر منللع الشللفاعة فللي الحللدودألن المقصللود منهللا عنللد الللراوي  ؛وإنمللا لللم يللذكر السللرقة فللي هللذه الروايللة

يجللب  :إسللحاقوقللال أحمللد و  ،العاريللةع علللى مللن جحللد  قطللال :قللال جمللاهير العلمللاء ،خبللار عللن السللرقةاإل
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 . القطع في ذلك
للم يكلن قللد إذا  فيله دليلل عللى أن مصللى الجنلائز واألعيلاد :قلال البخلاري وغيلره «فرجمنلاه بالمصللى»قولله: *
ب اللرجم فيله وتلطخله باللدماء جندِلإذ للو كلان لله حكلم المسلجد تم  ؛ال يثبت له حكلم المسلجد ،اف مسجدً قِ وم 

وهللو  ،فللي بقيللع الغرقللد :ولهللذا قللال فللي الروايللة األخللرل ،والمللراد بالمصلللى هنللا مصلللى الجنللائز :قللالوا ،والميتللة
ا هلل للم يكلن مسلجدً إذا  وذكر الدارمي من أصحابنا أن المصللى اللذي للعيلد ولغيلره ،موضع الجنائز بالمدينة
 . أصحهما لي  له حكم المسجد ،فيه وجهان ؟يثبت له حكم المسجد

وأنله  ،تعلالىفيه استحباب تلقين المقر بحد الزنلى والسلرقة وغيرهملا ملن حلدود اللله  (لتلعلك قبَّ : )قوله *
تعلالى بخالف حقوق اآلدميين وحقوق اللله  ،ألن الحدود مبنية على المساهلة والدرء ؛يقبل رجوعه عن ذلك

وقد جلاء تلقلين الرجلوح علن  ،عهولو رجع لم يقبل رجو  ،المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما ال يجوز التلقين فيها
 . واتفي العلماء عليه ،وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم  االقرار بالحدود عن النبي

لللاء  م لللاِعزم بعلللنم م الِلللك   رعنِللل فل ق لللال    النبللليإللللى * تأملللل السلللياق[ ج  لللول  اللَّلللِه ط هِد لللك  ارعِجلللعع » فل ق لللال   .يي لللا ر سم و يعح 
تل   ر  ب ِعيد  ثممَّ ج اء  فل ق ال   .«إِل يعهِ  غعِفِر اللَّه  و تمبع ف اسع رعنِ  ق ال  فل ر ج ع  غ يلع و يعح لك  ": فل ق لال  ر سملولم اللَّله .يي ا ر سمول  اللَِّه ط هِد

تل غعِفِر اللَّه  و تمبع إِل يعِه  ر  ب ِعيد  ثممَّ ج اء  فل ق ال   .«ارعِجعع ف اسع رعنِ  ق ال  فل ر ج ع  غ يلع ِمثعلل    النبليفل ق ال   .يي ا ر سمول  اللَِّه ط هِد
لأ ل  ر سملولم اللَّلهِ  .فل ق ال  ِمن  الزدِن لى .«ِفيم  أمط هِدرمو  » ك ان ِت الرَّاِبع ةم ق ال  ل هم ر سمولم اللَّهِ إذا   ذ ِلك  ح تَّى أ بِلِه جمنملونه » ف س 

نمللون   .« ِبر  أ نَّللهم ل لليع   ِبم جع للرًا » فل ق للال   .ف للأمخع للِرب  خ مع للر  فل ق للا .«أ ش  للتل نعك ه هم فل ل للمع ي ِجللدع ِمنعللهم رِيللح  خ مع ق للال   .م  ر جمللله ف اسع
للان  النَّللاسم ِفيللِه فِللرعقل تل يعِن ق ائِللله يل قمللولم ل ق للدع ه ل للك  ل ق للدع  .فل ق للال  نل ع للمع  .«أ ز نل يعللت  » ال  ر سمللولم اللَّللهِ فل ق لل ف للأ م ر  بِللِه فل للرمِجم  ف ك 

لاء  أ ح اط تع بِِه خ ِطيئل تمهم و ق اِئله يل   هم   النبليإللى قمولم م لا تل وعب لةه أ فعض لل  ِملنع تل وعب لِة م لاِعز  أ نَّلهم ج  ي لِدِه ثملمَّ  فلي فل و ض لع  ي لد 
للاء  ر سمللولم اللَّللهِ  يق للال  اقلعتلملعنِلل ِلك  يل للوعم يعِن أ وع ث ال ث للًة ثمللمَّ ج  للار ِة فل ل ِبثمللوا بِللذ  لللَّم  ثمللمَّ ج ل لل   فل ق للبِالعِحج  ال  و همللمع جململلوسه ف س 

لل» للتل غعِفرموا ِلم  للاِعِز بعللِن م الِللك   .«اِعِز بعللِن م الِللك  اسع ل ق للدع ت للاب  تل وعب للًة ل للوع ": فل ق للال  ر سمللولم اللَّلله .ق للال  فل ق للالموا غ ف للر  اللَّللهم ِلم 
للر أ ةه ِمللنع غ اِمللد  ِمللن  األ زعِد فل ق ا .«بل لليعن  أممَّللة  ل و ِسللع تلعهممع  قمِسللم تع  رعنِلل ل للتع ق للال  ثمللمَّ ج اء تعللهم امع فل ق للال   .يي للا ر سمللول  اللَّللِه ط هِد

تل غع  يح ِك ارعِجعِ و يع » » ق لال   .ك م ا ر دَّدعت  م اِعز  بعن  م الِلك    ير او  تمرِيدم أ نع تلمر دِدد نِ فل ق ال تع أ   .«إِل يعهِ  ياللَّه  و تموبِ  يِفرِ ف اسع
ل ى ِمن  الزدِن ا .«و م ا ذ اِو  لا  .ق ال تع نل ع لمع  .«آنعتِ »ال  فل ق   .ق ال تع إِنلَّه ا حمبلع  .«ب طعنِلكِ  فلي م لا يت ض لعِ  ح تَّلى»فل ق لال  ل ه 

للا ر جمللله ِمللن  األ نعص للاِر ح تَّللى و ض للع تع ق للال  ف للأ ت ى  ال  إذا »فل ق للال   .فل ق للال  ق للدع و ض للع ِت العغ اِمِديَّللةم   النبلليق للال  ف ك ف ل ه 
ق لال   .اللَّلهِ  ير ض لاعمهم ي لا ن بِلإللى فل ق لام  ر جملله ِملن  األ نعص لاِر فل ق لال   .«ِضلعمهم    ل هم م نع يلمرع نل رعجمم ه ا و ن د ح  و ل د ه ا ص ِغيرًا ل يع 

 . فل ر ج م ه ا
ا نلمر ل :*فل ق الموا  . م ا نل ععل ممهم ِإالَّ و ِفىَّ العع قعِل ِمنع ص اِلِحين ا ِفيم 

فهلا عردِ إعلالم الملرأة بلأن هلذا الرجلل قلذفها بابنله فيم محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على  أني    بع م *
بللل  ،فللال يجللب عليلله حللد القللذف ،بللأن لهللا عنللده حللد القللذف فتطالللب بلله أو تعفللو عنلله إال أن تعتللرف بللالزنى
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  فلأمر النبلي ،أنلي  فاعترفلت بلالزنى إليهلافلذهب  ،ألنها كانت محصنةً  ؛يجب عليها حد الزنى وهو الرجم
ألن حللد  ؛وهللذا غيللر مللراد   ،ألن ظللاهره أنلله بعلل  إلقامللة حللد الزنللى ؛مللن هللذا التأويلللوال بللد  ،برجمهللا فرجمللت

وقللد  ،ن الرجللوح كمللا سللبين يلقَّللأسللتحب بللل لللو أقللر بلله الزانللي ام  ،الزنللى ال يحتللا  للله بالتجسلل  والتفتلليش عنلله
 ؛قلذف إنسلان معلين فلي مجلسله أن يبعل  إليلهإذا  اختلف أصحابنا في هلذا البعل  هلل يجلب عللى القاضلي

 . واألصح وجوبه ؟ليعرفه بحقه من حد القذف أم ال يجب
ل مللن )إن زنللت فليجلللدها الحللد وال يثللرب عليهللا ثللم إن زنللت الثالثللة فتبللين زناهللا فليبعهللا ولللو بحب لل: قوللله *

عنلدنا  وهلذا البيلع الملأمور بله مسلتحب للي  بواجلب   ،( فيه ترو مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهمشعر  
وهذا مجمع  ،حقير   وفيه جواز بيع الشيء النفي  بثمن   ،هو واجب :وقال داود وأهل الظاهر ،وعند الجمهور

 .فيله خلالف وألصلحاب ماللك   ، فكلذلك عنلدنا وعنلد الجمهلوركلان جلاهاًل فإن   ا بهكان البائع عالمً إذا   عليه
  :قيللفلإن  ،لعيلب واجلبواإلخبلار با ،ألنله عيلب ؛وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبلين حالهلا للمشلتري

ا بنفسللله أو هلللعفد بلللأن يم  ،لعلهلللا تسلللتعف عنلللد المشلللتري :فلللالجواب ؟ا ويرتضللليه ألخيللله المسللللمكلللره شللليئً كيلللف ي  
 . والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك إليهاحسان يصونها بهيبته أو باإل

ة سلواء كانلت األملة ملع أن عليهلا نصلف جللد الحلر  {فلإذا أحصلن}تعلالى:  *ما الحكملة فلي التقييلد فلي قولله
ال يجللب عليهللا إال نصللف جلللد  أن اآليللة نبهللت علللى أن األمللة وإن كانللت مزوجللةً  :فللالجواب ؟أم ال محصللنةً 
فلللي  لألمللة المزوجللة  ،ا فللي اآليللة بللال شللكد  فلللي  مللرادً  ،وأمللا الللرجم فللال ينتصللف ،ألنلله الللذي ينتصللف ؛الحللرة

 ،تلوهم أن األملة المزوجلة تلرجملئال يم  ؛ينت اآلية هذافب ،الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح
  .وقد أجمعوا على أنها ال ترجم

 ،أو هلي قريبلة منهلا ،الريلف: المواضلع التلي فيهلا الميلاه «عمر ودنا الناس من الريف والقرل فلما كان»قوله: *
صللب وسللعة وفتحللت الشللام والعللراق وسللكن النللاس فللي الريللف ومواضللع الخِ   ومعنللاه: لمللا كللان زمللن عمللر

ا لهللم ا عللليهم وزجللرً فللزاد عمللر فللي حللد الخمللر تغليظًلل ،العلليش وكثللرة األعنللاب والثمللار أكثللروا مللن شللرب الخمللر
  .عنها
أجمللع العلمللاء علللى حصللول حللد الخمللر بالجلللد  ،«بالجريللد والنعللال» :وفللي روايللة   «ضللربه بجريللدتين»قوللله: *

وشلذ  ،األصلح الجلواز ،وهما وجهان ألصلحابنا ،ولواختلفوا في جوازه بالس ،بالجريد والنعال وأطراف الثياب
 ؛وهللذا غلللط فللاحش مللردود علللى قائللله ،وقللال: ال يجللوز بالثيللاب والنعللال ،بعللض أصللحابنا فشللرل فيلله السللول

 . الصحيحة األحادي لمنابذته لهذه 
لوأن ح ،ا آلثلار عملرا كلان معظًملهلذا دليلل عللى أن عليًّل ...«كلله سلنة،  أمسلكع  :قلال: »عليد   قول * ه كم 

 . ما يكذبه الشيعة عليه خالفم  ،وكذلك أبو بكر   ،وأمره حي سنةه ه وقول  
كلان فلإن   ،للم يكلن معهلا أحلدإذا  أجمع العلماء على أن جنايلة البهلائم بالنهلار ال ضلمان فيهلا :*قال القاضي
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ضللمان ال  :وقللال داود وأهللل الظللاهر ،معهللا راكللب أو سللائي أو قائللد فجمهللور العلمللاء علللى ضللمان مللا أتلفتلله
وجمهللورهم علللى أن الضللارية مللن الللدواب   ،إال أن يحملهللا الللذي هللو معهللا علللى ذلللك أو يقصللده ،بكللل حللال  

 وكذا قال أصحاب الشلافعي يضلمن ،يضمن مالكها ما أتلفت :وقال مالك وأصحابه ،كغيرها على ما ذكرناه
يضلمن صلاحبها  : فقلال ماللكياًل أتلفلت للإذا  وأملا ،ألن عليه ربطها والحاللة هلذه ؛باإلفساد كانت معروفةً إذا  

ال ضللمان فيمللا  :وقللال أبللو حنيفللة ،يضللمن إن فللرل فللي حفظهللا وإال فللال :قللال الشللافعي وأصللحابه ،مللا أتلفتلله
 :وقلال الليل  وسلحنون ،اوجمهورهم على أنله ال ضلمان فيملا رعتله نهلارً  ،وال في نهار   أتلفته البهائم ال في ليل  

فيمللر بهللا مللار  ا فللي ملكلله أو فللي مللوات  عنللاه أن الرجللل يحفللر معللدنً )والمعللدن جبللار( فم :وأمللا قوللله .يضللمن
وكلذا البئلر  ،فلال ضلمان فلي ذللك ،فيقع علليهم فيموتلون ،أو يستأجر اجراء يعملون فيها ،فيسقط فيها فيموت

وكذا لو اسلتأجره  ،أو غيره ويتلف فال ضمان إنسانفيقع فيها  معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات   ،جبار
ذنله إحفلر البئلر فلي طريلي المسللمين أو فلي مللك غيلره بغيلر إذا  فأما ،فال ضمان ،رها فوقعت عليه فماتلحف

وإن تلللف بهللا غيللر اآلدمللي  ،والكفللارة فللي مللال الحللافر ،فيجللب ضللمانه علللى عاقلللة حافرهللا إنسللانفتلللف فيهللا 
 . وجب ضمانه في مال الحافر

وأن البشللر ال يعلمللون مللن الغيللب وبللواطن األمللور  ،البشللرية )إنمللا أنللا بشللر( معنللاه التنبيلله علللى حالللة: قوللله *
وأنله  ،وأنه يجوز عليه في أمور األحكام ما يجوز علليهم ،من ذلك على شيء  تعالى طلعهم الله إال أن يم  ،اشيئً 

 ،فليحكم بالبينلة وبلاليمين ونحلو ذللك ملن أحكلام الظلاهر ،والله يتولى السرائر ،إنما يحكم بين الناس بالظاهر
مرت أن أقاتل أم ) :وهذا نحو قوله ،لف الحكم بالظاهرولكنه إنما كم  ،إمكان كونه في الباطن خالف ذلكمع 

 (وحسلابهم عللى اللله ،فإذا قالوها عصلموا منلي دملاءهم وأملوالهم إال بحقهلا ،ال إله إال الله :الناس حتى يقولوا
علللى بللاطن أمللر  ألطلعللهتعللالى الللله ولللو شللاء  (لكللان لللي ولهللا شللأن يمللاناأللللوال ) :وفللي حللدي  المتالعنللين

أمتلله باتباعلله تعللالى لكللن لمللا أمللر الللله  ،أو يمللين   شللهادة  إلللى  الخصللمين فحكللم بيقللين نفسلله مللن غيللر حاجللة  
ليكلون حكلم األملة  ؛طالح عللى بلاطن األملوروأحكامه أجرل له حكمهم في عدم االواالقتداء بأقواله وأفعاله 

 ،قتللداء بللهليصللح اال ؛الللذي يسللتول فيلله هللو وغيللرهعلللى الظللاهر  أحكامللهتعللالى فللي ذلللك حكملله فللأجرل الللله 
 . الباطنإلى  وتطيب نفوس العباد لالنقياد لألحكام الظاهرة من غير نظر  

ووجللوب نفقللة  ،)خللذي مللن ماللله بللالمعروف مللا يكفيللك ويكفللي بنيللك( فيلله وجللوب نفقللة الزوجللة: قوللله *
جلللواز سلللماح كلللالم األجنبيلللة عنلللد االفتلللاء ، و ة ال باألملللدادأن النفقلللة مقلللدرة بالكفايللل، و األوالد الفقلللراء الصلللغار
ن للله أن م للو  ،كللان لالسللتفتاء والشللكول ونحوهمللاإذا   بمللا يكرهلله اإلنسللانواز ذكللر ، وجللوالحكللم ومللا فللي معنللاه

ومنلع  ،وهلذا ملذهبنا ،بغيلر إذنلهر حقله دع على غيره حي وهو عاجز عن اسلتيفائه يجلوز لله أن يأخلذ ملن مالله ق ل
وال يحتلا   ،جلواز إطلالق الفتلول ويكلون الملراد تعليقهلا بثبلوت ملا يقولله المسلتفتيو  ،وماللك حنيفلة بلوذلك أ

فلإن قلال ذللك  ، طلالق كملا أطللي النبليإلبلل يجلوز لله ا ،إن ثبت كان الحكلم كلذا وكلذا :المفتي أن يقول
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وأن  ،نله كللان إفتللاءً واألصللح أ .نفللاق علليهم مللن ملال أبلليهم فللي كفاللة أوالدهللا واإلملرأة مللدخاًل ن للأو  ،فلال بللأس
وفيله  ،العلرف فلي األملور التلي للي  فيهلا تحديلد شلرعيعللى عتملاد وفيله اال ،أشبهتها هذا يجري في كل امرأة  

جواز القضلاء عللى ، و أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه بهإذا  جواز خرو  المزوجة من بيتها لحاجتها
عليله فلي حقلوق اآلدميلين  يقضلى :ل الشلافعي والجمهلوروقا ،بشيء   عليه ال يقضى :قال أبو حنيفةو  ،الغائب

ألن هللذه القضللية كانللت بمكللة وكللان أبللو  ؛وال يصللح االسللتدالل بهللذا الحللدي  للمسللألة ،ال فللي حللدود الللله
 ،اأو متعذرً  ،قدر عليها ال يم أو مستترً  ،ا عن البلدوشرل القضاء على الغائب أن يكون غائبً  ،ا بهاسفيان حاضرً 

 .بل هو إفتاء ،على الغائب فال يكون قضاءً  ،ارل في أبي سفيان موجودً ولم يكن هذا الش
: أنله نهلي ىمعنلالو  ( وفي الرواية األخرل: )وال وهلات( فهلو بكسلر التلاء ملن )هلات(ا وهاتِ )ومنعً : قوله *

لل ا( ثًللوكللره ثال) (ا)حللرم ثالثًلل :وفللي قوللله. طلللب مللا ال يسللتحقهأو ي   ،ه عليلله مللن الحقللوقأن يمنللع الرجللل مللا توجَّ
قيل: المراد به القطلع  كثرة السؤال(و )وقوله: . ال للتحريم ،دليل على أن الكراهة في هذه الثالثة األخيرة للتنزيه

الصللحيحة  األحاديلل وقللد تظللاهرت  ،وال تللدعو إليلله حاجللة ،واإلكثللار مللن السللؤال عمللا لللم يقللع ،فللي المسللائل
كلره رسلول »وفلي الصلحيح: ، ف المنهلي عنلهويرونه من التكلل ،وكان السلف يكرهون ذلك ،بالنهي عن ذلك

 األحاديلل وقللد تظللاهرت  ،ومللا فللي أيللديهم ،وقيللل: المللراد بلله سللؤال النللاس أمللوالهم ،(المسللائل وعابهللا  الللله
وملا ال  ،وأحلدا  الزملان ،وقيل: يحتمل أن المراد كثرة السلؤال علن أخبلار النلاس ،الصحيحة بالنهي عن ذلك

وقيل: يحتمل أن المراد كثرة سؤال  ،قد عرف هذا من النهي عن قيل وقالألنه  ؛وهذا ضعيف ،اإلنسانيعني 
يتضمن ذلك حصول الحر  في حي و  ،فيدخل ذلك في سؤاله عما ال يعنيه ،عن حاله وتفاصيل أمره اإلنسان
وإن كذبلله فللي اإلخبللار أو تكلللف التعللريض  ،أخبللره شللي عليللهفللإن  ،فإنلله قللد ال يللؤثر إخبللاره بأحواللله ،ولؤ المسلل
 . وإن أهمل جوابه ارتكب سوء األدب ،ه المشقةلحقت
سللالم  :فيبللدأ ،فيلله: اسللتحباب المكاتبللة علللى هللذا الوجلله .معاويللة: سللالم عليللك أمللا بعللدإلللى كتللب المغيللرة *

 . هرقل: السالم على من اتبع الهدلإلى  النبي كما كتب   ،عليك
ثلم اسلتأنفت فقاللت:  ،وتلم الكلالم ،همعنلاه: ال تشلق «هلو ابنهلا -يرحملك اللله -فقالت الصغرل: ال»قوله: *

 . ويرحمك الله ،فيقال: ال ،بالواو :قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا ،يرحمك الله هو ابنها
ولكلن  ،نلزلهم عللى حكلم اللله فلال تنلزلهم عللى حكلم الللهفلأرادوو أن تم  )وإذا حاصلرت أهلل حصلن  : قوله *

وفيله  ،هلذا النهلي عللى النزيله واالحتيلال (؟كم اللله فليهم أم الأنزلهم على حكمك؛ فإنك ال تدري أتصيب ح
فللي نفلل  تعللالى وهللو الموافللي لحكللم الللله  ،بللل المصلليب واحللد ،امصلليبً  حجللة لمللن يقللول: لللي  كللل مجتهللد  

وحللي  مصلليب بللأن المللراد أنللك ال تللأمن مللن أن ينللزل عللليَّ  وقللد يجيللب عنلله القللائلون بللأن كللل مجتهللد   ،األمللر
 .  المعنى منتف بعد النبي وهذا ،بخالف ما حكمت

وهلللي ملللن األلفلللاا العاملللة  ،فلللي األملللر بسلللؤال العافيلللة األحاديللل )واسلللألوا اللللله العافيلللة( قلللد كثلللرت : قولللله *
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اللهللم إنللي أسللألك العافيللة  .فللي الللدين والللدنيا واآلخللرة ،المتناولللة لللدفع جميللع المكروهللات فللي البللدن والبللاطن
 . العامة لي وألحبائي ولجميع المسلمين

وقد جمع الله سبحانه  ،وهو آكد أركانه ،ح  على الصبر في القتال يه)وإذا لقيتموهم فاصبروا( ف: قوله *
 ،لقيللتم فئللة فللاثبتوا واذكللروا الللله كثيللرا لعلكللم تفلحللونإذا  يللا أيهللا الللذين آمنللوا} :آداب القتللال فللي قوللله تعللالى

وال تكونللوا كالللذين  ،صللبروا إن الللله مللع الصللابرينوا ،وأطيعللوا الللله ورسللوله وال تنللازعوا فتفشلللوا وتللذهب ريحكللم
 . خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله{

وهلو يريلد أن  ضع املرأة  فقال لقومه: ال يتبعني رجل قد ملك بم  ،)غزا نبي من األنبياء عليهم السالم: قوله *
فات وهو منتظر لِ ا أو خ  وال آخر قد اشترل غنمً  ،فع سقفهاا ولما ير وال آخر قد بنى بنيانً  ،ا يبنِ مَّ ول   ،يبني بها
 .وهلي الحواملل ،والخلفلات فبفلتح الخلاء المعجملة وكسلر اللالم .وهلو فلر  الملرأة ،بضلم البلاء :البضلع والدها(
متعللي القللب إللى ض وال تفلوَّ  ،أوللي الحلزم وفلراغ البلال لهلاإلى ض إال أن األمور المهمة ينبغي أن ال تفوَّ  وفيه
 . ويفوت كمال بذل وسعه فيه ،ألن ذلك يضعف عزمه ؛يرهابغ

 ،ورد على من جهل فلزعم أنله ال يجلب فلاغتر بله بعلض النلاس ،*وهذا تصريح بوجوب الخم  في كل الغنائم
وقلد أوضلحت هلذا فلي جلزء جمعتله فلي قسلمة الغنلائم حلين دعلت الضلرورة إليله فلي  ،وهذا مخلالف لإلجملاح

  .أول سنة أربع وسبعين وستمائة
 ،وهللذا إنمللا كللان فللي بعللض الجلليش ،أي: انهللزام وخيفللة ذهبلوا فيهللا ،بفللتح الجلليم «كانلت للمسلللمين جولللة»*

 انهلزم النبلي :وقد نقلوا إجماح المسلمين على أنه ال يجوز أن يقلال ،واوطائفة معه فلم يولد   وأما رسول الله
 الصلحيحة بإقدامله وثباتله األحاديل ت بلل ثبتل ،ملن الملواطن فلي ملوطن   ولم يرِو أحد قط أنه انهلزم بنفسله 

 . في جميع المواطن
إللى   فبعل  بهلا رسلول اللله ،فقلت: هلي للك يلا رسلول اللله (لي المرأة لله أبوو يا سلمة هبع ): قوله *

وجلواز فلداء الرجلال بالنسلاء  ،فيله: جلواز المفلاداة .ا من المسلمين كانوا أسلروا بمكلةأهل مكة ففدل بها ناسً 
أهللل اإلمللام جللواز اسلتيهاب ، و وال خللالف فلي جللوازه عنلدنا ،واز التفريلي بللين األم ووللدها البللالغجلل، و الكلافرات

فلله أو يتللألف بلله مللن فللي تأل   ،أو يصللرفه فللي مصللالح المسلللمين ،اليفللادي بلله مسلللمً  ؛مللا غنمللوه جيشلله بعللض  
 . ولله درو ،ل خر: لله أبوو اإلنسانواز قول جو  ،هنا كما فعل  ،مصلحة

أن إبللرار  لللىفيلله: دليللل ع ،ودخللل وحللده ثلله أبللو بكللر  ه فحنَّ وحللد   أال يللدخل عللليهم أبللو بكللر   كللون عمللر حلللف*
وعللى هلذا يحملل الحلدي   ،وال تكون فيه مفسلدة ،أمكن احتماله بال مشقة  إذا  اإلنسانالقسم إنما يؤمر به 

 . بإبرار القسم
، بفتحهلا أنفل ، عليله بكسلر الفلاء يقلال: نفسلت ،هلو بفلتح الفلاء «ا ساقه اللله إليلكولم ننف  عليك خيرً »*

 . وهو قريب من معنى الحسد ،نفاسةً 
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أي: يصليح  اللهم أنجز لي ما وعدتني()فجعل يهتف بربه:  ،القبلة ثم مد يديه  فاستقبل نبي الله»*قوله: 
 وأنللله ال بلللأس برفلللع ،وفيللله: اسلللتحباب اسلللتقبال القبللللة فلللي اللللدعاء ورفلللع اليلللدين فيللله ،ويسلللتغي  باللللله باللللدعاء

 . الصوت في الدعاء
ي يقلال: هلوِ  ،وهلو بكسلر اللواو أي: أحلب ذللك واستحسلنه «ملا قلال أبلو بكلر    فهوي رسلول اللله»قوله: *

 . والهول المحبة ،يل هو الشيء يهو  
قيللل: الحكمللة فللي  ،، يعنللي فللي أفضللل أنسللابهم وأشللرفها«وكللذلك الرسللل تبعلل  فللي أحسللاب قومهللا»قوللله: *

 . انقياد الناس لهإلى وأقرب  ،اطلذلك أنه أبعد من انتحاله الب
والقتلال قبلله حلرام  ،وهذا الدعاء واجلب ،قبل قتالهم اإلسالمإلى منها: دعاء الكفار  *في هذا الكتاب فوائد:
. هللذا مللذهبنا وفيلله خللالف للسلللف ،وإن كانللت بلغللتهم فالللدعاء مسللتحب ،اإلسللالمإن لللم تكللن بلغللتهم دعللوة 

اسللتحباب و  .وهللذا إجمللاح مللن يعتللد بلله ،حيللة فائللدةكللن فللي بعثلله مللع دِ وجللوب العمللل بخبللر الواحللد وإال فلللم ي
 كلل أملر  )فلي الحلدي  اآلخلر:  قوللهو  ،اوإن كان المبعو  إليه كافرً  ،تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم

كر اللله بلذ ): وقد جاء في روايلة   ،الله تعالى المراد بالحمد لله ذكرم  (بدأ فيه بحمد الله فهو أجذمال يم  ذي بال  
ر ز أن يسلاف  اجلو و  .وبدأ فيه بالبسملة دون الحملد ،بل من المهمات العظام ،وهذا الكتاب كان ذا بال  ( تعالى
إللى علن المسلافرة بلالقرآن  وإنما نهي ،الكفارإلى وأن يبع  بذلك  ،أرض العدو باآلية واآليتين ونحوهماإلى 

 جلوز، و خيلف وقوعله فلي أيلدي الكفلارإذا  على ملاا محمول وذلك أيضً  ،منه أرض العدو أي بكله أو بجملة  
السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ  وأن .مع غير القرآن يسيرةً  أو آيات   لمحد  والكافر آيةً ا م 

صناعة في كتابه  أبو جعفر  اإلمام قال  ،ف فيهاوهذه مسألة مختل   ،عمرو  إلى  فيقول: من زيد   ،الكاتب بنفسه
قلال: وهلذا  ،اوآثارً  ثم رول فيه أحادي  كثيرةً  ،أكثر العلماء: يستحب أن يبدأ بنفسه كما ذكرنا : قالالكتاب

ورخللا  ،وسللواء فللي هللذا تصللدير الكتللاب والعنللوان ،هللو الصللحيح عنللد أكثللر العلمللاء؛ ألنلله إجمللاح الصللحابة
رول بإسلناده أن زيلد  ثلم ،فلالن ملن فلالنإللى  العنلوانجماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه فيقول فلي التصلدير و 

وعن محمد بلن الحنفيلة وبكلر بلن عبلد اللله وأيلوب السلختياني  ،فبدأ باسم معاوية ،معاويةإلى بن ثابت كتب 
؛ ألنه إليه ال له إال على وال يكتب لفالن   ،فالن  إلى وأما العنوان فالصواب أن يكتب عليه  ،أنه ال بأس بذلك

واسلتعمال  ،التوقي في المكاتبلة. وفيه علماء من الصحابة والتابعينهذا هو الصواب الذي عليه أكثر ال ،مجاز  
ألنلله ال  ،فلللم يقللل: ملللك الللروم ،هرقللل عظلليم الللرومإلللى   ولهللذا قللال النبللي ،لل وال يفللردِ فللال يفللرِ  ،الللورح فيهللا

ذن لله أو واله ملن أ ، إال لمن واله رسول الله وال سلطان ألحد   ،اإلسالمملك له وال لغيره إال بحكم دين 
بلل أتلى  ،هرقلل فقلطإللى وللم يقلل:  ،وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفلذه الضلرورة ،بشرل    رسول الله

دعى وقلد أملر اللله بإالنلة القلول لملن يمل ،أي اللذي يعظمونله ويقدمونله ،فقلال: عظليم اللروم ،من المالطفلة بنوح  
فقلوال لله قلوال } :عظلة الحسلنة{ وقلال تعلالىسلبيل ربلك بالحكملة والمو إللى ادح } :فقال تعالى ،اإلسالمإلى 
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)أسللم تسللم(  :قوللهفلإن  ،استحباب المبالغة واإليجاز وتحري األلفاا الجزلة في المكاتبةو  .لينا{ وغير ذلك
مع ما فيله ملن بلديع التجنلي  وشلموله  ،وجمع المعاني ،من اإليجاز والمبالغة وغاية   ،من االختصار في نهاية  

أن مللن وفيلله  .ومللن عللذاب اآلخللرة ،وأخللذ الللديار واألمللوال ،يا بللالحرب والسللبي والقتللللسللالمته مللن خللزي الللدن
ثالثلة يؤتللون أجلرهم ملرتين: مللنهم : )وفلي الحللدي  الصلحيح ،فل من بله فللله أجلران أدرو ملن أهلل الكتلاب نبينللا

: لقولله ؛اكلان آثًمل  ملن هدايلة   أو سلبب منلع   ا لضلاللة  البيلان الواضلح أن ملن كلان سلببً (. رجل من أهلل الكتلاب
 .}وليحملن أثقالهم وأثقاال مع أثقلالهم{ )وإن توليت فإن عليك إثم األريسيين( ومن هذا المعنى قوله تعالى:

ا في كتاب الجمعة ذكلر فيله طب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذه بابً في الخم  «أما بعد» استحبابوفيه 
 أحادي  كثيرة. 

: أصحها وأشهرها: أنهم األكارون أي الفالحون ي المراد بهم على أقوال  اختلفوا ف )إثم األريسيين(: قوله *
 ؛والزراعون، ومعناه: أن عليك إثلم رعايلاو اللذين يتبعونلك وينقلادون بانقيلادو، ونبله بهلؤالء عللى جميلع الرعايلا

 ا، فإذا أسلم أسلموا، وإذا امتنع امتنعوا. ألنهم األغلب، وألنهم أسرح انقيادً 
ا لمللا أنعللم الللله بلله عليلله وأناللله إيللاه، ويسللتعمل ذلللك فللي الخيللر فمعنللاه: شللكرً  «لمللا أبللاله اللللها شللكرً »قوللله: *

 }ونبلوكم بالشر والخير فتنة{.  والشر، قال تعالى:
فينلادي  ذكر الحلازمي فلي المؤتللف أن العبلاس كلان يقلف عللى سللع   «ا صيتً وكان رجاًل  :فقال عباس»*قوله: 

 . الغابة ثمانية أميال  و  قال: وبين سلع   ،سمعهملغابة فيم غلمانه في آخر الليل وهم في ا
 لشللدة الحللرب التلي يشللبه حرهللا ويضللرب ملثاًل  ،سللجر فيلهبه التنللور يم ِشل )هللذا حلين حمللي الللوطي (: قولله *

وقلال األصلمعي: حجلارة ملدورة وإذا حميلت للم يقلدر أحلد  ،وقد قال آخرون: الوطي  هلو التنلور نفسله ،حره
وقيل: هو الحرب الذي يطي  الناس  ،وقيل: هو الضرب في الحرب ،آلن حمي الوطي فيقال: ا ،يطأ عليها

 .  قبل النبي سمع من أحد  الذي لم يم  ،قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكالم وبديعه ،يدقهم :أي
خللر   ولكنلله ، ى رسللول اللللهقللال: ال والللله مللا ولَّلل ؟قللال رجللل للبللراء: يللا أبللا عمللارة فللررتم يللوم حنللين  »قوللله: *

هذا الجواب الذي أجاب به البراء من بديع األدب؛ ألن  «ا لي  عليهم سالحرً سَّ شبان أصحابه وأخفاوهم حم 
  فقلال البلراء: ال واللله ملا فلر رسلول اللله ،وافقهم في ذلك  فيقتضي أن النبي ،تقدير الكالم فررتم كلكم

وهللللم المسللللارعون  ،جمللللع خفيللللف   «أخفلللاوهم»قوللللله: و . ولكلللن جماعللللة مللللن الصللللحابة جلللرل لهللللم كللللذا وكللللذا
 . المستعجلون

 ؛اجللز شللعرً قللال المللازري: أنكللر بعللض النللاس كللون الرَّ « النبللي ال كللذب أنللا ابللن عبللد المطلللب)أنللا : قوللله *
واحللتت بلله  ،مللا علمنللاه الشللعر ومللا ينبغللي للله{ وهللذا مللذهب األخفللشو :}مللع قوللله تعللالى  لوقوعلله مللن النبللي

أن  اإلنسلانواعتملد  ،وأجلابوا علن هلذا بلأن الشلعر هلو ملا قصلد إليله ،على فسلاد ملذهب الخليلل فلي أنله شلعر
وال يقلول أحلد إنهلا  ،ويقع في ألفاا العامة كثير ملن األلفلاا الموزونلة ،القافيةإلى ى يقصده ا مقفً يوقعه موزونً 
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لللن تنللالوا البللر حتللى } :وهكللذا الجللواب عمللا فللي القللرآن مللن المللوزون كقوللله تعللالى ،وال صللاحبها شللاعر ،شللعر
نصلر مللن اللله وفلتح قريللب{ وال شلك أن هللذا ال يسلميه أحللد ملن العللرب } :تنفقلوا مملا تحبللون{ وقولله تعللالى

فأوقعه ذلك في أن قال  ،قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول .األنه لم تقصد تقفيته وجعله شعرً  ؛اشعرً 
وإنملا الروايلة  ،فيسلتغني علن االعتلذار ،ويا منه على أن يفسلد اللرَّ حرصً  ؛بفتح الباء ،أنا النبي ال كذب: الروايةم 

أبو القاسم علي بن أبي جعفلر بلن عللي اإلمام قلت: وقد قال  ،هذا كالم القاضي عن المازري ،بإسكان الباء
وهو  -قوم منهم األخفش لأر د : قالمعروف بابن القطاح في كتابه الشافي في علم القوافي ،السعدي الصقلي

)الللله موالنللا وال  : كقللول النبللي  ،أن مشللطور الرجللز ومنهوكلله لللي  بشللعر   -شلليخ هللذه الصللناعة بعللد الخليللل
)أنلا النبلي ال كلذب أنلا ابلن  وقولله: (وفلي سلبيل اللله ملا لقيلتِ  ،إال أصلبع دميلتِ  )هلل أنلتِ  مولى لكم( وقوله:

شلاعر وذللك ألن ال ،نقال ابن القطاح: وهذا الذي زعمله األخفلش وغيلره غللط بليدِ  ،عبد المطلب( وأشباه هذا
ا على طريقة ا موزونً وأتى به كالمً  ،وأراده واهتدل إليه ،منها: أنه شعر القول وقصده ،لوجوه   ؛امي شاعرً إنما سم 

ا بلدليل أنله للو قلال  ا وال يكلون قائلله شلاعرً خال من هذه األوصاف أو بعضها للم يكلن شلعرً فإن  ،ىالعرب مقفً 
ا وال قائلله شلاعرً  ،اذللك الكلالم شلعرً  ه للم يسلمَّ اده ولم يقفدِ وقصد الشعر أو أر  ،ا على طريقة العربا موزونً كالمً 

وكلذا للو أتلى  ،اا للم يكلن شلعرً اه وقصد به الشعر ولكن لم يأت به موزونًلوكذا لو قفَّ  ،بإجماح العلماء والشعراء
 ملوزون   م  ا من النلاس يلأتون بكلالويدل عليه أن كثيرً  ،اولكن لم يقصد به الشعر ال يكون شعرً  ،ىا مقفًّ به موزونً 
ا إال فلللدل عللللى أن الكلللالم الملللوزون ال يكلللون شلللعرً  ،اوال يسلللمى شلللعرً  ،ى غيلللر أنهلللم ملللا قصلللدوه وال أرادوهمقفًّللل

فال يعد  ،وال أراده ،لم يقصد بكالمه ذلك الشعر  والنبي ،وهي القصد وغيره مما سبي ،بالشرول المذكورة
  .اا وإن كان موزونً شعرً 
ملع أن االفتخلار  ،وافتخلر بلذلك ،جلده دون أبيلهإللى فانتسلب  (عبلد المطللبأنا ابلن ):  كيف قال النبي*

ا ألن أباه عبد الله توفي شابًّ  ؛كانت شهرته بجده أكثر فالجواب أنه ؟في حي أكثر الناس من عمل الجاهلية
ن سليد وكلا ،شلائعةً  ظلاهرةً  ا شلهرةً وكان عبد المطلب مشهورً  ،في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله

ومنله حلدي   ،لشلهرته ؛جلدهإللى ابن عبد المطللب ينسلبونه   وكان كثير من الناس يدعون النبي ،أهل مكة
،  شلر بلالنبيا عنلدهم أن عبلد المطللب بم وقد كان مشتهرً  ؟عبد المطلب مام بن ثعلبة في قوله: أيكم ابنم ض

وقيل: إن عبد المطلب رأل رويا  ،وكان قد أخبر بتلك سيف بن ذي يزن ،اوأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيمً 
ال بللد  وتنبليههم بأنله ،تلذكيرهم بلذلك  فلأراد النبللي ،ا عنلدهم، وكللان ذللك مشلهورً  تلدل عللى ظهلور النبلي
ملع  لم يلولِ  .ا بأنه ثابت مالزم للحربهم أيضً وأعلم   ،لتقول نفوسهم ؛وأن العاقبة له ،من ظهوره على األعداء

 . ع إليه الراجعونليرج ؛فهم موضعهوعرَّ  ،ىمن ولَّ 
 اإلنسلانوفي هلذا دليلل عللى جلواز قلول  ،فال أفر وال أزول ،ا)أنا النبي ال كذب( أي أنا النبي حقًّ : قوله *

: أنلا اللذي سلمتني  وقلول علليد   ،ومثلله قلول سللمة: أنلا ابلن األكلوح ،وأنلا ابلن فلالن   ،في الحلرب: أنلا فلالن
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قللالوا: وإنمللا يكللره قللول  ،وفيلله حللدي  صللحيح. اء السلللفوقللد صللرح بجللوازه علملل ،وأشللباه ذلللك ،أمللي حيللدره
 . كفعل الجاهلية  ،ذلك على وجه االفتخار
وقلد نقلللوا إجملاح المسللمين عللى أنله ال يجللوز أن  ،ملن الملواطن فلي ملوطن   انهللزم  *للم ينقلل أحلد قلط أنله

كفانها عن بلجام بغلته يم ين بل كان العباس وأبو سفيان بن الحار  آخذ   ،وال يجوز ذلك عليه ،عتقد انهزامهيم 
 . وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابي ،العدوإلى إسراح التقدم 

ي ان  فل همو  آِمنه فل ق ال تع األع نعص ارم بل ععضمهممع لِبل ععض  أ مَّا الرَّجملم ف أ دعر ك تعهم ر غع : ثممَّ ق ال  »* ب ةه ِفي م نع د خ ل  د ار  أ ِبي سمفع
ن ا ف ِإذ ا ج اء  فل ل يع   أ ح ده يل رعف عم إذا  ةه ِبع ِشير تِِه ق ال  أ بمو همر يلعر ة  و ج اء  العو حعيم و ك ان  قل رعي ِتِه و ر أعف   ف ى ع ل يلع ج اء  العو حعيم ال  ي خع
يم فل ل مَّا انلعق ض ى العو حعيم ق ال  ر سمولم اللَّهِ إلى ط رعف هم  لر  األع نعص لاِر ق لالموا ل بلَّيعلك  ي لا ي   ر سموِل اللَِّه ح تَّى يل نلعق ِضي  العو حع ا م ععش 

لاج رعتم ر سمول  اللَِّه ق ال  قلملعتممع أ مَّا الرَّجملم ف أ دعر ك تعهم ر غعب ةه ِفي قل رعي ِتِه ق الموا ق دع ك ان  ذ او  ق ال  ك الَّ  إِنِدي ع بعدم اللَّلِه و ر سملولمهم ه 
ي للا م  إلللى  للاتمكممع ف للأ قلعبل لموا إِل يعللِه يل بعكمللون  و يل قمولمللون  و اللَّللِه م للا قلملعن للا الَّللِذي قلملعن للا ِإالَّ اللَّللِه و إِل لليعكممع و العم حع للاتم م م  ي للاكممع و العم م  حع

ق اِنكممع و يل ععللِذر اِنكممع ق للال  ف أ قلعب لل الضِدللنَّ بِاللَّللِه و ِبر سمللولِِه فل ق للال  ر سمللولم اللَّللهِ  د اِر أ بِللي إلللى ل  النَّللاسم ِإنَّ اللَّلله  و ر سمللول هم يمص للدِد
ي ان  و أ غعل ي  النَّاسم أ بلعو ابل هممع ق ال  و أ قلعب ل  ر سمولم اللَّهِ  تل ل م هم ثممَّ ط لاف  بِالعبل يعلِت ق لال  ف لأ ت ى إلى ح تَّى أ قلعب ل   سمفع العح ج ِر ف اسع

لا أ ت لى ع ل لى  ي ِد ر سموِل اللَّهِ ج نعِب العبل يعِت ك انموا يل ععبمدمون هم ق ال  و ِفي إلى ع ل ى ص ن م   ِس فل ل مَّ قل وعسه و همو  آِخذه ِبِسي ِة العق وع
}ج اء  العح ي  و ز ه ي  العب اِطلم{فل ل مَّا فل ر غ  ِمنع ط و افِلِه أ ت لى ال صَّلف ا فل ع لال  ع ل يعلِه ح تَّلى الصَّن ِم ج ع ل  ي طععمنمهم ِفي ع يعِنِه و يل قمولم

عمو   العبل يعتِ إلى ن ظ ر   عمو ِبم ا ش اء  أ نع ي دع م دم اللَّه  و ي دع يعِه ف ج ع ل  ي حع   .«و ر ف ع  ي د 
فيله: االبتلداء بلالطواف فلي « الحجلر فاسلتلمه ثلم طلاف بالبيلتإللى حتلى أقبلل   فأقبل رسلول اللله»*قوله: 

وهلو  ،فلي هلذا اليلومدخلهلا   وكلان النبلي ،أو غيلر محلرم   أو عملرة   ا بحلتد  سواء كان محرًمل ،أول دخول مكة
 . بإجماح المسلمين يوم الفتح غير محرم  

، اسللتدل بلله الشللافعي وموافقللوه علللى أن دور مكللة مملوكللة (فهللو آمللن )مللن دخللل دار أبللي سللفيان  : قوللله *
وفيلله تللأليف  .ومللا سلول ذلللك مجلاز ،اآلدميللين تقتضلي الملللكإللى يصلح بيعهللا وإجارتهلا؛ ألن أصللل اإلضللافة 

 . لشرفهوإظهار  ،ألبي سفيان
 ،وهللذا الفعللل إذالل لألصللنام ولعابللديها ،ويجللوز فتحهللا فللي لغللة   ،بضللم العللين علللى المشللهور «يطعللن»قوللله: *

وإن يسللللبهم اللللذباب شللليئا ال } :قلللال تعلللالىكملللا   ،وإظهلللار لكونهلللا ال تضلللر وال تنفلللع وال تلللدفع علللن نفسلللها
 . يستنقذوه منه{

جلاء الحلي  ،ء الحي وزهي الباطل إن الباطل كلان زهوقلاجا)كان في يده ويقول:   فجعل يطعنها بعود  »قوله: *
 . وفي هذا: استحباب قراءة هاتين اآليتين عند إزالة المنكر وما يبدئ الباطل وما يعيد(

 «ا ألصللحابه فكانللت نللوبتيا يوًمللمنللا يصللنع طعاًملل فكللان كللل رجللل   ،معاويللة وفينللا أبللو هريللرةإلللى وفللدنا »قوللله: *
وللللي  هلللذا ملللن بلللاب  ،واسلللتعمالهم مكلللارم األخلللالق ،سلللافرين فلللي األكللللدليلللل عللللى اسلللتحباب اشلللتراو الم
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بلللل هلللو ملللن بلللاب  ،وأال يأكلللل بعضلللهم أكثلللر ملللن بعلللض   ،ضلللة حتلللى يشلللترل فيللله المسلللاواة فلللي الطعلللامو المعا
ويجللوز وإن  ،فيجللوز وإن تفاضللل الطعللام واختلفللت أنواعلله ،وهللو بمعنللى اإلباحللة ،المللروءات ومكللارم األخللالق

 . الكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضً  ،بعض  أكل بعضهم أكثر من 
قال العلماء: سبب هذا التقدير: أن المهاجر من مكلة ال  «ااشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثالثً »قوله: *

وأملا ملا فوقهلا فلله  ،وهذا أصل في أن الثالثة لي  لها حكم اإلقاملة ،يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثالثة أيام  
وقاسلوا عللى هلذا  ،فلي طريقله في بلد   قد رتب الفقهاء على هذا قصر الصالة فيمن نول إقامة  و  ،م اإلقامةحك

 . األصل مسائل كثيرةً 
 ا( ثم كان كما قالا ومخرجً ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجً  ،)من ذهب منا إليهم فأبعده الله: قوله *
، قللال  ،وهللذا مللن المعجللزات ،ولللله الحمللد ،اا ومخرًجللم فرًجللفجعللل الللله للللذين جاءونللا مللنهم وردهللم إللليه

التلي كانلت  ،وفوائلده المتظلاهرة ،العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة
ا؛ وذللك أنهلم قبلل الصللح للم يكونلوا ودخول الناس في دين الله أفواجً  ،وإسالم أهلها كلها ،عاقبتها فتح مكة

فلملللا حصلللل صللللح الحديبيلللة اختلطلللوا  ،كملللا هلللي  وال تتظلللاهر عنلللدهم أملللور النبلللي ،طلللون بالمسللللمينيختل
وحللللوا بلللأهلهم وأصلللدقائهم وغيلللرهم مملللن  ،مكلللةإللللى وذهلللب المسللللمون  ،المدينلللةإللللى وجلللاءوا  ،بالمسللللمين
 ،المتظللاهرة وأعللالم نبوتلله ،ومعجزاتلله الظللاهرة ،بجزئياتهللا ةً فصلللم  وسللمعوا مللنهم أحللوال النبللي ،يستنصللحونه
حتللى بللادر  اإليمللانإلللى فمللا زلللت نفوسللهم  ،ا مللن ذلللكوعللاينوا بأنفسللهم كثيللرً  ،وجميللل طريقتلله ،وحسللن سلليرته
إلللى  وازداد اآلخللرون مللياًل  ،قبللل فللتح مكللة فأسلللموا بللين صلللح الحديبيللة وفللتح مكللة اإلسللالمإلللى خلللي مللنهم 
في  وكانت العرب من غير قريش   ،هم من الميلما كان قد تمهد لفلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لِ  ،اإلسالم

إذا } :قلال تعلالى .فلملا أسللمت قلريش أسللمت العلرب فلي البلوادي ،البوادي ينتظرون بإسالمهم إسالم قلريش  
 . جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا(

 ،وأصلللها: الفضللاء بللين المنللازل ،: الفنللاءةفسللاء صللباح المنللذرين( السللاح )إنللا إذا نزلنللا بسللاحة قللوم  : قوللله *
في كما  ،وقد جاء لهذا نظائر كثيرة ،ففيه: جواز االستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في األمور المحققة

جلاء الحلي وزهلي } ،{جاء الحي وملا يبلدئ الباطلل وملا يعيلد}جعل يطعن في األصنام ويقول:  فتح مكة أنه
 ،مللن ذلللك مللا كللان علللى ضللرب األمثللال فللي المحللاورات والمللزح ولغللو الحللدي قللال العلمللاء: يكللره  .{الباطللل

 . ا لكتاب الله تعالىتعظيمً  ؛فيكره في كل ذلك
فيله خلرو  النسلاء فلي الغلزوة واالنتفلاح بهلن  «فيسقين الملاء ويلداوين الجرحلى ،يغزو بالنساء  كان النبي»*

وملا كلان منهلا لغيلرهم ال يكلون فيله مل   ،أزواجهنوهذه المداواة لمحارمهن و  ،في السقي والمداواة ونحوهما
 . إال في موضع الحاجة بشرة  
 وأبلو طلحلة بلين يلدي النبلي  لما كان يوم أحد انهزم نلاس ملن النلاس علن النبلي :عن أن  بن مالك قال»*
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  ِن الرجلل فكا ،اقوسين أو ثالثً  وكسر يومئذ   ،ا شديد النزح راميً وكان أبو طلحة رجاًل  ،ب عليه بحجفة  مجود
 :فيقول أبلو طلحلة ،القومإلى ينظر   ويشرف نبي الله ،انثرها ألبي طلحة :يمر معه الجعبة من النبل فيقول
لقلد رأيلت عائشلة و  ،نحري دون نحلرو ،شرف ال يصبك سهم من سهام القوميا نبي الله بأبي أنت وأمي ال تم 

لل وأم سللليم   بنللت أبللي بكللر   ثللم تفرغانلله فللي  ،رب علللى متونهمللانقالن الِقللم سللوقهما تللد  وإنهمللا لمشللمرتان أرل خ 
ولقلد وقلع السليف ملن يلدي أبلي طلحلة إملا  ،ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القلوم ،ثم ترجعان فتم نها ،أفواههم

يللة للخللدم لللم و وهللذه الر  ،وأمللا السللوق: فجمللع سللاق   ،خللدم سللوقها: الخلخللال. «ا مللن النعللاسمللرتين وإمللا ثالثًلل
وألنه لم يذكر هنا أنه  ،وتحريم النظر إليهن ،قبل أمر النساء بالحجاب ن يوم أحد  يكن فيها نهي؛ ألن هذا كا

قلول . ولم يسلتدمها بغير قصد   فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأةً  ،نف  الساقإلى تعمد النظر 
ه وفيل ،ظهورهملا «على متونهما»قوله:  . هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة «نحري دون نحرو»أبي طلحة: 

 . اختالل النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه
ن للا م للع  ر سمللوِل اللَّللهِ  للى ق للال  خ ر جع اممن ا  *عللنع أ بِللي مموس  نل ن للا ب ِعيللره نل ععت ِقبمللهم ق للال  فل ن ِقب للتع أ قعللد  للنم ِسللتَّةم نل ف للر  بل يلع فِللي غ للز اة  و ن حع

للق ط تع أ   للا كمنَّللا نلمع صِدللبم فل ن ِقب للتع ق للد م اي  و س  ي تع غ للزعو ة  ذ اِت الردِق للاِح ِلم  ظعف للارِي ف كمنَّللا نل لمللف  ع ل للى أ رعجمِلن للا العِخللر ق  ف سمللمِد
لرِه  ذ لِلك  ق لال  . ع ل ى أ رعجمِلن ا ِمنع العِخر قِ  ا العح ِديِ  ثممَّ ك  لرِه    :ق ال  أ بمو بلمرعد ة  ف ح دَّ   أ بمو مموس ى ِبه ذ  أ نع ي كملون  ك أ نَّلهم ك 
ِلِه أ فعش اهم  ًئا ِمنع ع م  يلع  . ش 

ا تعلمونه ا محققً وال تعترضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرً  ،معنى الحدي : ال تنازعوا والة األمور في واليتهم*
وأملا الخلرو  علليهم وقتلالهم  ،وقولوا بالحي حي  ملا كنلتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،اإلسالممن قواعد 

وأجملع أهلل  ،بمعنلى ملا ذكرتله األحاديل وقلد تظلاهرت  ،ظلالمين وإن كلانوا فسلقةً  ،ام بإجماح المسللمينفحر 
وحكلي  ،وأملا الوجله الملذكور فلي كتلب الفقله للبعض أصلحابنا أنله ينعلزل ،السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسلي

مللن الفقهللاء والمحللدثين  وقللال جمللاهير أهللل السللنة .مخللالف لإلجمللاح ،فغلللط مللن قائللله ،اعللن المعتزلللة أيًضلل
بلل يجلب  ،وال يخللع وال يجلوز الخلرو  عليله بلذلك ،والمتكلمين: ال ينعلزل بالفسلي والظللم وتعطيلل الحقلوق

 ،في هلذا اإلجملاح قال القاضي: وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد   ،وعظه وتخويفه؛ لألحادي  الواردة في ذلك
مللن  عظميللة   وبقيللام جماعللة   ،أهللل المدينللة علللى بنللي أميللةوقللد رد عليلله بعضللهم هللذا بقيللام الحسللن وابللن الزبيللر و 

فللي  (أال ننللازح األمللر أهللله)وتللأول هللذا القائللل قوللله:  ،التللابعين والصللدر األول علللى الحجللا  مللع ابللن األشللع 
بل لما غير من الشرح وظاهر ملن  ،وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجا  لي  بمجرد الفسي ،أئمة العدل

 .  ثم حصل اإلجماح على منع الخرو  عليهم: وقيل: إن هذا الخالف كان أواًل قال القاضي ،الكفر
 ،ويمنع النلاس بعضلهم ملن بعلض   ،ة( أي: كالستر؛ ألنه يمنع العدو من أذل المسلميننَّ جم اإلمام ): قوله *

فار والبغاة أي: يقاتل معه الك (قاتل من ورائهيم )ومعنى  ،ويتقيه الناس ويخافون سطوته ،اإلسالمويحمي بيضة 
 . اوالخوار  وسائر أهل الفساد والظلم مطلقً 
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إذا  ،جلواز قلول: هللك فلالن هفيل )كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نبلي خلفله نبلي(: قوله *
هللك قللتم للن يبعل  اللله ملن إذا  حتلى} :وجاء في القرآن العزيلز قولله تعلالى ،به األحادي وقد كثرت  ،مات

 . بعده رسوال{
 ،(ولكلن ملن رضلي وتلابع ،وملن أنكلر سللم ،فمن عرف فقد بلرئ ،)ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون: قوله *

 :وقولله .ووقع ذلك كملا أخبلر ،ما صلوا( فيه معجزة ظاهرة باإلخبار بالمستقبل .ال)قال:  ؟قالوا: أفال نقاتلهم
وهلذا فلي حلي ملن ال يسلتطيع  ،بتله)فمن كره فقد برئ( معنلاه: ملن كلره ذللك المنكلر فقلد بلرئ ملن إثمله وعقو 

فمللن  -والللله أعلللم -)فمللن عللرف فقللد بللرئ( فمعنللاه روايللة:وأمللا  .وليبللرأ ،ال لسللانه فليكرهلله بقلبللهو إنكللاره بيللده 
 ،بلأن يغيلره بيديله أو بلسلانه ،البلراءة ملن إثمله وعقوبتلهإللى فقد صارت له طريي  ،عرف المنكر ولم يشتبه عليه

 .)ولكللن مللن رضللي وتلابع( معنللاه: لكللن اإلثللم والعقوبلة علللى مللن رضللي وتللابع :وقولله .عجللز فليكرهلله بقلبللهفلإن 
أو بللأال  ،بللل إنمللا يللأثم بالرضللى بلله ،وفيلله: دليللل علللى أن مللن عجللز عللن إزالللة المنكللر ال يللأثم بمجللرد السللكوت

 . يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه
عللى الخلفلاء بمجلرد الظللم أو الفسلي ملا  ما صلوا( فيه أنه ال يجلوز الخلرو  ،ال)قال:  ؟أفال نقاتلهم: »قوله*

 . اإلسالما من قواعد لم يغيروا شيئً 
والعللرب  ،المللراد بالبحللار هنللا القللرل ا(و مللن عملللك شليئً ر  تِللاللله لللن ي  فللإن  ؛)فاعمللل مللن وراء البحللار: قولله *

 . والقرية البحيرة ،تسمي القرل البحار
يللوم رض عليلله فلللم يجللزه وعملل ،ابللن أربللع عشللرة سللنةً وهللو  ،يللوم أحللد   رض علللى النبللي *عللن ابللن عمللر أنلله عملل

وهللو مللذهب  ،هللذا دليللل لتحديللد البلللوغ بخملل  عشللرة سللنة .فأجللازه الخنللدق وهللو ابللن خملل  عشللرة سللنةً 
 . اخم  عشرة سنة يصير مكلفً  باستكمالقالوا:  ،وأحمد وغيرهم الشافعي واألوزاعي وابن وهب  

أرواحهلم شلهدت وحضلرت دار السلالم وأرواح فلإن  ،ه حلي: ألنلقال النضلر بلن شلميل  ، اشهيدً  سمي الشهيد*
وقيلل: ألنله  ،ومالئكتله يشلهدون لله بالجنلةتعلالى وقال ابن األنبلاري: إن اللله  ،غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة

وقيللل: ألن مالئكللة الرحمللة يشللهدونه  ،للله مللن الثللواب والكرامللةتعللالى شللهد عنللد خللرو  روحلله مللا أعللده الللله 
ا بكونلله وقيللل: ألن عليلله شللاهدً  ،وخاتمللة الخيللر بظللاهر حاللله اإليمللانقيللل: ألنلله شللهد للله بو  ،فيأخللذون روحلله

وعلى هذا القول  ،وقيل: ألنه ممن يشهد على األمم يوم القيامة بإبالغ الرسل الرسالة إليهم ،ا وهو الدمشهيدً 
 . يشاركهم غيرهم في هذا الوصف

والمسلاعدة  ،ه: فضليلة الدالللة عللى الخيلر والتنبيله عليلهفيل فلله مثلل أجلر فاعلله( )من دل على خير  : قوله *
والملراد  ،ال سليما لملن يعملل بهلا ملن المتعبلدين وغيلرهم ،وفيه: فضليلة تعلليم العللم ووظلائف العبلادات ،لفاعله

 . وال يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء ،اا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابً أن له ثوابً  .بمثل أجر فاعله
فرملى بملا كلان معله ملن  ،للئن أنلا حييلت حتلى آكلل تمراتلي هلذه إنهلا لحيلاة طويللة»: ملامميلر بلن الحم قول عم *
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عنللد  وهللو جللائز بللال كراهللة   ،والتعللرض للشللهادة ،فيلله: جللواز االنغمللار فللي الكفللار« قتلللالتمللر ثللم قللاتلهم حتللى 
 . جماهير العلماء

ويبقلى لهلم  ،لثلي أجلرهم ملن اآلخلرةللوا ثم إال تعجَّ  تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة )ما من غازية  : قوله *
تغلزو فتغلنم وتسللم إال   أو سلرية   )ملا ملن غازيلة   وفي الروايلة الثانيلة: تم لهم أجرهم( وإن لم يصيبوا غنيمةً  ،الثل 

صلللاب إال تلللم أجلللورهم( قلللال أهلللل اللغلللة: خفلللي وتم تم  أو سلللرية   كلللانوا قلللد تعجللللوا ثلثلللي أجلللورهم وملللا ملللن غازيلللة  
ومنللله: أخفلللي  ،للللم تحصلللل فقلللد أخفللليإذا  وكلللذلك كلللل طاللللب حاجلللة   ،اأن يغلللزوا فلللال يغنملللوا شللليئً  اإلخفلللاق:
سلللموا أو إذا  زاةأن الغملل ،وأمللا معنللى الحللدي : فالصللواب الللذي ال يجللوز غيللره .لللم يقللع للله صلليدإذا  ،الصللائد

ل ،سللمغنموا يكون أجلرهم أقلل ملن أجلر ملن للم ي   ملن أجلر  قابللة جلزء  وأن الغنيملة هلي فلي م ،م وللم يغلنملِ أو س 
 ،وتكون هذه الغنيمة من جملة األجر ،فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو ،غزوهم

 ،امنلا ملن ملات وللم يأكلل ملن أجلره شلليئً » وهلذا موافلي لألحاديل  الصلحيحة المشلهورة علن الصلحابة كقولله:
ولم  ،وهو ظاهر الحدي  ،ذا الذي ذكرنا هو الصوابفه ،أي: يجتنيها «ا من أينعت له ثمرته فهو يهدبهاومنَّ 

وقلد اختلار القاضلي عيلاض معنلى هلذا  ،فتعين حملله عللى ملا ذكرنلا ،يأت حدي  صريح صحيح يخالف هذا
 .  فاسدةً الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوااًل 

ف أبلو داود هلذا وضعَّ  ،ز  أو غا أو معتمر   النهي عن ركوب البحر إال لحا د    عن النبي ،*روي عن ابن عمر
الحدي  على أن القتال فلي سلبيل اللله والملوت فيله واستدل بعض العلماء ب .وقال: رواته مجهولون ،الحدي 

 :إنما قال ،لم يقل: إنهم شهداء  وال داللة فيه لذلك؛ ألنه ،ماتت ولم تقتل سواء في األجر؛ ألن أم حرام  
ومن  ،من قتل في سبيل الله فهو شهيد) :مسلم حدي  أبي هريرة ولكن قد ذكر ،(إنما يغزون في سبيل الله)

اللله ورسلوله إللى }وملن يخلر  ملن بيتله مهلاجرا  :قوله تعالىوهو موافي لمعنى  (مات في سبيل الله فهو شهيد
 . ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله{

فهلو صلاحب  :المبطلونو ( كل مسلم  )الطاعون شهادة ل :كما في رواية    ،الذي يموت في الطاعون :*المطعون
وقيللل: هللو الللذي  ،قللال القاضللي: وقيللل: هللو الللذي بلله االستسللقاء وانتفللال الللبطن ،وهللو اإلسللهال ،داء الللبطن

 ،ا فللي المللاءفهللو الللذي يمللوت غريًقلل :وأمللا الغللرق .اوقيللل: هللو الللذي يمللوت بللداء بطنلله مطلًقلل ،تشللتكي بطنلله
والحريللي الللذي  .اقرحللة تكللون فللي الجنللب باطنًلل :صللاحب ذات الجنللبو  ،وصللاحب الهللدم مللن يمللوت تحتلله

والضللم أشللهر قيللل: التللي  ،فهللو بضللم الجلليم وفتحهللا وكسللرها ،مللع  وأمللا المللرأة تمللوت بجم  .يمللوت بحريللي النللار
)وملن ملات فلي سلبيل اللله  قولله: .والصلحيح األول ،وقيلل: هلي البكلر ،ولدها في بطنهلا تموت حامال جامعةً 

بسللبب شللدتها تعللالى وإنمللا كانللت هللذه الموتللات شللهادة بتفضللل الللله  .مللات فمعنللاه: بللأي صللفة   فهللو شللهيد(
فتح الباري: قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل اللله : في قال منت ِخبمه عفا الله عنه  وكثرة ألمها

: حيحوفي الصل .في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء[ ا لذنوبهم وزيادة  بأن جعلها تمحيصً  على أمة محمد  
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ملن قتلل دون ): ، وفلي حلدي  آخلر صلحيح(وملن قتلل دون أهلله فهلو شلهيد ،من قتلل دون مالله فهلو شلهيد)
 .ا فيغسللللون ويصللللى علللليهموأملللا فلللي اللللدني ،كلللون لهلللم فلللي اآلخلللرة ثلللواب الشلللهداءأي: ي (سللليفه فهلللو شلللهيد

يد فللي اآلخللرة دون وشلله ،وهللو المقتللول فللي حللرب الكفللار ،: شللهيد فللي الللدنيا واآلخللرةوالشللهداء ثالثللة أقسللام  
تللل أو قم  ،فلي الغنيملة لَّ وهلو ملن غ ل ،وشلهيد فللي اللدنيا دون اآلخلرة ،وهلم هلؤالء الملذكورون هنلا ،أحكلام اللدنيا

 . امدبرً 
 )ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحي ال يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك(: قوله *
)حتلى تقلوم السلاعة( أي: تقلرب  :لملراد بروايلة ملن رولاو  ،ومؤمنلة   ن  الريح التي تأتي فتأخذ روح كلل ملؤم :أي

: إن للم يكونلوا أهلل وقلال أحملد ،وأما هذه الطائفة فقال البخلاري: هلم أهلل العللم .وهو خرو  الريح ،الساعة
وملن يعتقلد ملذهب  ،فال أدري من هم؟ قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهلل السلنة والجماعلة ،الحدي 
وملللنهم  ،الملللؤمنين ملللنهم شلللجعان مقلللاتلون أنلللواح  قللللت: ويحتملللل أن هلللذه الطائفلللة مفرقلللة بلللين  ،حلللدي أهلللل ال
أخللرل مللن  أنللواح  ومللنهم أهللل  ،ومللنهم زهللاد وآمللرون بللالمعروف ونللاهون عللن المنكللر ،ومللنهم محللدثون ،فقهللاء
 ي  معجزة ظلاهرة؛الحدوفي  .بل قد يكونون متفرقين في أقطار األرض ،وال يلزم أن يكونوا مجتمعين ،الخير
وال يلزال حتلى يلأتي أملر اللله الملذكور  ،اآلنإللى   ملن زملن النبليتعالى هذا الوصف ما زال بحمد الله فإن 

ال )وأمللا حللدي   ،وهللو أصللح مللا اسللتدل بله للله مللن الحللدي  ،وفيلله دليللل لكللون اإلجملاح حجللة .فلي الحللدي 
  . فضعيف (تجتمع أمتي على ضاللة  

فلإن وجلدتم غيلر آنيلتهم ):  فقال النبلي ،من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم ض قوم  إنا بأر » أبي ثعلبة: قول*
وهلم  ،إنلا نجلاور أهلل الكتلاب»ثم كلوا( وفي روايلة أبلي داود قلال:  ،وإن لم تجدوا فاغسلوها ،فال تأكلوا فيها

ا فكللوا فيهلا إن وجلدتم غيرهل) : فقال رسول اللله ،ويشربون في آنيتهم الخمر ،يطبخون في قدورهم الخنزير
قللد يقللال: هللذا الحللدي  مخللالف لمللا يقللول  (وكلللوا واشللربوا ،وإن لللم تجللدوا غيرهللا فارحضللوها بالمللاء ،واشللربوا
 ،جلد غيرهلا أم السلواء وم  ،وال كراهة فيها بعد الغسلل ،غسلتإذا  إنه يجوز استعمال أواني المشركين :الفقهاء

وإنمللا يغسلللها  ،وال يكفللي غسلللها فللي نفللي الكراهللة ،وهللذا الحللدي  يقتضللي كراهللة اسللتعمالها إن وجللد غيرهللا
أن المراد النهي عن األكل في آنيتهم التلي كلانوا يطبخلون فيهلا لحلم  :والجواب .لم يجد غيرهاإذا  ويستعملها
 ؛وإنملللا نهلللى علللن األكلللل فيهلللا بعلللد الغسلللل ،كملللا صلللرح بللله فلللي روايلللة أبلللي داود  ،ويشلللربون الخملللر ،الخنزيلللر

وأملا الفقهلاء فملرادهم مطللي  ،كملا يكلره األكلل فلي المحجملة المغسلولة  ،للنجاسة وكونها معتادة ،لالستقذار
سللت فلال كراهلة فلإذا غم  ،فهلذه يكلره اسلتعمالها قبلل غسللها ،في النجاسات آنية الكفار التي ليست مستعملةً 

يلر وغيلره ملن وللم يريلدوا نفلي الكراهلة علن آنيلتهم المسلتعملة فلي الخنز  ،فيها؛ ألنها طاهرة ولي  فيها اسلتقذار
 . النجاسات

 فيمن يدرو صيده بعد ثال    )إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن( وفي رواية  : قوله *
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 ،اا معتملدً وال يحلرم إال أن يخلاف منهلا الضلرر خوفًلمحملول للتنزيله، فكله ملا للم ينلتن( هلذا النهلي علن أكلله )
 . ضعيفوهو  ،وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن

ليبلارو  ؛وخلطه ،هذا محمول على أنه جمعه برضاهم «فكان يقوتنا ،فجمع أبو عبيدة زادنا في مزود  »قوله: *
وقلد  ،بلذلك  وأثنلى علليهم النبلي ،وكملا كلان األشلعريون يفعللون ،ذللك فلي ملواطن  كما فعلل النبلي  ،لهم

وأال  ،يكللون أبللرو وأحسللن فللي العشللرةل ؛: يسللتحب للرفقللة مللن المسللافرين خلللط أزوادهللمقللال أصللحابنا وغيللرهم
 . دون بعض   يختا بعضهم بأكل  

وأنله ال شلك فلي  ،هلدِلإنما أراد بله المبالغلة فلي تطييلب نفوسلهم فلي حِ  ،من لحمه وأكله ذلك  النبي *طلبم 
 ،هلاخارقة للعلادة أكلرمهم اللله ب ،لكونه طعمة من الله تعالى ؛وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرو به ،إباحته

وللي  هلو ملن السلؤال  ، عليلهملن ملال صلاحبه ومتاعله إدالاًل  اإلنسلانوفي هلذا دليلل عللى أنله ال بلأس بسلؤال 
جلواز  وفيله .وأما هذه فللمؤانسة والمالطفلة واإلدالل ،إنما ذاو في حي األجانب للتمول ونحوه ،المنهي عنه

يسلللتحب للمفتلللي أن يتعلللاطى بعلللض وفيللله أنللله  .، كملللا يجلللوز بعلللده االجتهلللاد فلللي األحكلللام فلللي زملللن النبلللي
وفيله  .وكلان فيله طمأنينلة للمسلتفتي ،لم يكن فيله مشلقة عللى المفتليإذا  شك فيها المستفتيالمباحات التي ي  

وقللد أجمللع المسلللمون علللى إباحللة  ،سللواء فللي ذلللك مللا مللات بنفسلله أو باصللطياد   ،إباحللة ميتللات البحللر كلهللا
منه في   قلنا: االحتجا  بأكل النبي ،كانوا مضطرين  همألنفإن قيل: ال حجة في حدي  العنبر؛ . السمك

 . المدينة من غير ضرورة  
. نهى عن الخلذف ف، فنهاه، وقال: إن رسول الله ذ  خ   ل  ا لعبد الله بن مغفَّ عن سعيد بن جبير، أن قريبً *

فسلللوق فيللله هجلللران أهلللل البلللدح وال .ا، ثلللم تخلللذف، ال أكلملللك أبلللدً  فعلللاد، فقلللال: أحلللدثك أن رسلللول اللللله
إنملا هلو فليمن هجلر  والنهلي علن الهجلران فلوق ثالثلة أيلام   ،اوأنه يجوز هجرانه دائًمل .ومنابذي السنة مع العلم
  ،وهذا الحدي  مما يؤيده مع نظلائر لله ،اوأما أهل البدح ونحوهم فهجرانهم دائمً  ،لحي نفسه ومعايش الدنيا
 . وغيره كحدي  كعب بن مالك  

وقال القاضي: يحتمل أربعة  ،هذا هو الصحيح في معناه ،: باسم الله( أي قائاًل )فليذبح باسم الله: قوله *
والثالل :  ،والثلاني: معنلاه فليلذبح بسلنة اللله ،والبلاء بمعنلى اللالم ،ا: أن يكلون معنلاه: فليلذبح لللهأحلده ،أوجه  

ا باسللمه والرابللع: تبرًكلل ،ا للشلليطانوقمًعلل ،لمللن يللذبح لغيللره ومخالفللةً  ،ا لإلسللالمبتسللمية الللله علللى ذبيحتلله إظهللارً 
وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسلم . كما يقال: سر على بركة الله، وسر باسم الله  ،ا بذكرهوتيمنً 
قلال: وهلذا الحلدي  يلرد عللى  ،قلال القاضلي: هلذا للي  بشليء   ،قال: ألن اسمه سبحانه على كل شيء   ،الله

 . هذا القائل
، عنلد أهلل اللغلة وغيلرهم األشلهروهلو  ،هلذا هلو األصلح عنلد أصلحابنا ،تاملة *والجذح من الضلأن: ملا لله سلنة

وقيلل: إن   ،وهو غريب ،حكاه القاضي ،وقيل: ابن عشرة ،وقيل: ثمانية ،وقيل: سبعة ،وقيل: ما له ستة أشهر  
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 . وإن كان من هرمين فثمانية أشهر   ،ا من بين شابين فستة أشهر  كان متولدً 
ة  ق ال  ق  * يلع ) ال  ر سمولم اللَّهِ عن بلمر يعد  تمكممع ع نع زِي ار ِة العقمبموِر فل زمورموه ا و نل ه  يلع فل وعق  ث ال     يتمكممع ع نع لمحموِم األ ض احِ نل ه 

للِقي ِة كملدِ  للر بموا فللي األ سع للتمكممع ع للِن النَِّبيللِذ ِإالَّ فللي ِسللق اء  ف اشع يلع ا ل كمللمع و نل ه  للر بم ف أ معِسللكموا م للا ب للد  للا و ال  ت شع للِكرًاه  قللال . (وا ممسع
فقال قوم: يحرم إمساو لحوم األضلاحي واألكلل منهلا  ،األحادي القاضي: واختلف العلماء في األخذ بهذه 

وقلال جملاهير العلملاء: يبلاح األكلل واإلمسلاو  ،كما قاله علي وابلن عملر  ،، وإن حكم التحريم باق  بعد ثال   
وهلذا ملن نسلخ السلنة  ،بالنسخ ال سيما حلدي  بريلدة المصرحة األحادي والنهي منسول بهذه  ،بعد الثال 

وقيلل:   ،فلملا زاللت زال؛ لحلدي  سللمة وعائشلة ا، بل كان التحريم لعللة  وقال بعضهم: لي  هو نسخً  ،بالسنة
قلالوا: وللو وقلع  ،ولكلن ال يحلرم ،اليلومإللى قلال هلؤالء: والكراهلة باقيلة  ،كلان النهلي األول للكراهلة ال للتحلريم

والصلحيح نسلخ  ،وحمللوا عللى هلذا ملذهب عللي وابلن عملر ،ت دافلة واسلاهم النلاساليلوم فلدفَّ  مثل تلك العلة
لصلريح  ؛متلى شلاءإللى واألكلل  ،فيبلاح اليلوم االدخلار فلوق ثلال    ،وأنه لم يبي تحلريم وال كراهلة ،االنهي مطلقً 

 . والله أعلم ،حدي  بريدة وغيره
أو لموسلى أو لعيسلى  صلليب  أو  لصنم  كمن ذبح  ،تعالىالله أن يذبح باسم غير  :*الذبح لغير الله فالمراد به
ا أو ا أو نصلللرانيًّ سلللواء كلللان اللللذابح مسللللمً  ،وال تحلللل هللذه الذبيحلللة ،فكلللل هلللذا حلللرام ،أو للكعبللة ونحلللو ذللللك

تعللالى قصللد مللع ذلللك تعظلليم المللذبوح للله غيللر الللله فللإن  ا، نللا عليلله الشللافعي، واتفللي عليلله أصللحابنا،يهوديًّلل
وذكر الشيخ إبراهيم المروزي  ،اا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّ كان الذابح مسلمً فإن   ،اذلك كفرً  والعبادة له كان

هلل بله لغيلر أفتى أهلل بخلارة بتحريمله؛ ألنله مملا أم  ،ا إليهذبح عند استقبال السلطان تقربً من أصحابنا: أن ما يم 
ذبح العقيقلة للوالدة الموللود، ومثلل هلذا ال ا بقدومه فهلو كلقال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارً  ،الله تعالى

 . يوجب التحريم
وال يقتصر على ما  ،خر  من منزله تجمل بثيابهإذا  فيه أن الكبير «بردائه فارتداه  فدعا رسول الله» *قوله:

 . وهذا من المروءات واآلداب المحبوبة ،يكون عليه في خلوته في بيته
وفيه أنه يستحب ، هذا من جوامع كلمه أسكر فهو حرام( كل شراب  )فقال:  ،تععن البِ   *سئل رسول الله

هللو ه: )ونظيللر  ،ول عنللهؤ المسللإلللى غيللر مللا سللأل أن يضللمه فللي الجللواب إلللى  رأل بالسللائل حاجللةً إذا  للمفتللي
 . [(الرجل يقاتل شجاعةً وحدي : )  (حل ميتتهالطهور ماوه ال

ِكر  ح ر  ): قوله * ره و كمل  ممسع ِكر  خ مع لر  كل  ممسع ِمنلمه ا ل لمع يل تملبع ل لمع  فلي امه و م نع ش ِرب  العخ مع لات  و هملو  يملدع نلعي ا ف م  اللد 
ر بلعه ا فإنهلا ملن  ،حلرم شلربها فلي الجنلة وإن دخلهلا)حرمهلا فلي اآلخلرة( معنلاه: أنله يم : وفي رواية   (اآلِخر ةِ  في ي شع

ألن الجنلة فيهلا كلل ملا  ؛ينسلى شلهوتها قيلل: إنله ،فاخر شراب الجنلة فيمنعهلا هلذا العاصلي بشلربها فلي اللدنيا
وفي هذا  .ا بينه وبين تارو شربهافي حقه تمييزً  ويكون هذا نقا نعيم   ،وقيل: ال يشتهيها وإن ذكرها ،ىشتهيم 

 . وهو مجمع عليه ،الحدي  دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر
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للاِعدِ  لليعد  السَّ له  يفِلل  ر سمللول  اللَّلله يم *د ع للا أ بمللو أمس  للهع للاِدم هممع و ِهللى  العع للرموسم ق للال  س   خ 
عمرعِسللِه ف ك ان للِت امعر أ تمللهم يل وعم ئِللذ 

لر ات  ِملن  اللَّيعللِ  رمون  م ا س ق تع ر سمول  اللَِّه أ نلعق ع تع ل هم ت م  لق تعهم إِيَّلاهم  فلي ت دع لا أ ك لل  س  مملول ع ل لى أ نَّلهم  . تل لوعر  فل ل مَّ ا م حع لذ  ه 
 . ابك ان  قل بعل العِحج  

من هذا اللبن   وأما شربه«. براح  » األشهرو  ،وهي قليلة ،هكذا هو في األصول بالياء« مررنا براعي»قوله: *
يحتملل أنله كلان  وأ ،فيجوز االستيالء على ماله ،ا ال أمان له حربيًّ ن هذا كان رجاًل ألفا؛ ولي  صاحبه حاضرً 

 ،لعللله كللان فللي عللرفهم ممللا يتسللامحون بلله لكللل أحللد   وأ ،وال يكللره شللربه مللن لبنلله  ل عليلله النبلليدِ  يمللرجللاًل 
 . انه كان مضطرً أل وأ ،ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر بهم

فهلذا ظلاهر فلي أنله  ،ا أو يذكر اسلم اللله فليفعلل(ض على إنائه عودً )إن لم يجد أحدكم إال أن يعرم : قوله *
ألمر بالتغطية فوائد: منهلا الفائلدتان اللتلان وردتلا وذكر العلماء ل ،قتصر على العود عند عدم ما يغطيه بهإنما يم 

وصليانته  ،وال يحلل سلقاءً  ،الشليطان ال يكشلف غطلاءً فلإن  ؛وهملا: صليانته ملن الشليطان ،األحادي في هذه 
والرابعللة: مللن الحشللرات  ،والثالثللة: صلليانته مللن النجاسللة والمقللذرات ،مللن السللنة مللن الوبللاء الللذي ينللزل فللي ليلللة  

  .أو في الليل فيتضرر به ،قع شيء منها فيه فشربه وهو غافلفربما و  ،والهوام
بكسلر  *)ت عرمض( المشهور في ضبطه بفتح التاء وضم الراء، وهكذا قال األصمعي والجمهور، ورواه أبلو عبيلد  

 ا.الراء، والصحيح األول، ومعناه: تمده عليه عرضً 
فإذا ذهب سلاعة ملن  ،الشيطان ينتشر حينئذ  ن فإ ؛نح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم)إذا كان جم : قوله *

ربكم واذكلروا اسلم وأوكلوا قِل ،اا مغلًقلالشليطان ال يفلتح بابًلفلإن  ؛وأغلقلوا البلاب واذكلروا اسلم اللله ،الليل فخلوهم
الخيلر  أنلواحا( هلذا الحلدي  فيله جملل ملن ضلوا عليهلا شليئً وللو أن تعرم  ،واذكروا اسلم اللله ،وخمروا آنيتكم ،الله
 ،فللأمر بهللذه اآلداب التللي هللي سللبب للسللالمة مللن إيللذاء الشلليطان ،لجامعللة لمصللالح اآلخللرة والللدنيادب اواآل

 ،وال فتح بلاب   ،وال حل سقاء   فال يقدر على كشف إناء   ،ا للسالمة من إيذائهذه األسباب أسبابً هوجعل الله 
سلمى عنلد دخلول إذا  عبلدإن ال)كملا جلاء فلي الصلحيح:    ،وجلدت هلذه األسلبابإذا  ،وغيلره وال إيذاء صلبيد  

قلال الرجلل عنلد جملاح إذا  وكلذلك ،أي: ال سلطان لنا على المبيت عند هلؤالء (بيته قال الشيطان: ال مبيت
وفي هذا  .الشيطان كان سبب سالمة المولود من ضرر  ،  أهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

قلال أصلحابنا: يسلتحب  ،لحي بهلا ملا فلي معناهلاويم  ،اضعفي هذه المو تعالى الحدي : الح  على ذكر الله 
للحلدي   ؛ذي بلال في أول كل أمر  تعالى وكذلك يحمد الله  ،ذي بال   على كل أمر  تعالى أن يذكر اسم الله 

ويقلال: أجلنح  ،وهو ظالمه ،لغتان مشهورتان ،بضم الجيم وكسرها )جنح الليل( قوله:و . الحسن المشهور فيه
أي: امنعلللوهم ملللن الخلللرو  ذللللك  )فكفلللوا صلللبيانكم(: قوللللهو . وأصلللل الجنلللوح الميلللل ،الملللهالليلللل أي: أقبلللل ظ

خلاف عللى الصلبيان ذللك الوقلت ملن أي: جن  الشيطان، ومعناه أنله يم  )فإن الشيطان ينتشر(: قولهو  .الوقت
 . لكثرتهم حينئذ   ؛إيذاء الشياطين
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ي ان كممع ): *قولللله  لللاءِ ذا إ ال  تلمرعِسللللموا فل و اِشلللي كممع و ِصلللبلع لللةم العِعش  م  ه ب  ف حع لللمع م ح تَّلللى ت لللذع لللي اِطين  فلللإن  غ اب لللِت الشَّ الشَّ
ب ِع م  ةم العِعش اءِ غ اب ِت الشَّمع م ح تَّ إذا  تل نلع م  ه ب  ف حع الغلنم وسلائر و اإلبلل ك  ،ملن الملال كلل منتشلر    :الفواشي (ى ت ذع

وفسلرها  ،حملة العشلاء ظلمتهلا وسلوادهاوف ،أي: تنتشلر فلي األرض ،؛ ألنها تفشوجمع فاشية  البهائم وغيرها، 
قللال: ويقللال للظلمللة التللي بللين صللالتي  ،وكللذا ذكللره صللاحب نهايللة الغريللب ،بعضللهم هنللا بإقباللله وأول ظالملله

 . وللتي بين العشاء والفجر العسعسة ،المغرب والعشاء: الفحمة
وأمللا القناديللل  ،را  وغيرهللاهللذا عللام تللدخل فيلله نللار السلل )ال تتركللوا النللار فللي بيللوتكم حللين تنللامون(: قوللله *

ملن ذللك كملا هلو وإن أم  ،خيلف حريلي بسلببها دخللت فلي األملر باإلطفلاءفلإن  ،المعلقة فلي المسلاجد وغيرهلا
عللل األملر باإلطفلاء فلي الحلدي  السلابي بلأن   النتفلاء العللة؛ ألن النبلي ؛الغالب فالظلاهر أنله ال بلأس بهلا

 . انتفت العلة زال المنع فإذا ،م على أهل البيت بيتهمضرِ الفويسقة تم 
 ،ال سلليما فللي األمللراق وشللبهها ،فقللد يتقللذره صللاحبه ،وتللرو مللروءة   مللن موضللع يللد صللاحبه سللوء عشللرة   كلللاأل*

ا فقللد نقللللوا إباحللة اخللتالف األيللدي فللي الطبلللي ا أو أجناًسللكللان تمللرً فلللإن   ،وهللذا فللي الثريللد واألمللراق وشللبهها
 . على عمومه حتى يثبت مخصا  للنهيحماًل  ؛والذي ينبغي تعميم النهي ،ونحوه

 «اثهلا أن يقللب رأسلها حتلى يشلرب منلهواختن ،علن اختنلا  األسلقية نهلى النبلي »، قلال: عن أبلي سلعيد  *
ومنله سلمي الرجلل المتشلبه بالنسلاء فلي  ،وأصلل هلذه الكلملة التكسلر واالنطلواء ،االختنا  فسره في الحدي 
ثللم قيللل: سللببه أنلله ال  ،ال تحللريم   هللي عللن اختناثهللا نهللي تنزيلله  واتفقللوا علللى أن الن ،اطبعلله وكالملله وحركاتلله مخنثًلل

وقيلل: إنله ينتنله  ،وقيل: ألنه يقلذره عللى غيلره ،فيدخل في جوفه وال يدري ،يؤمن أن يكون في البقاء ما يؤذيه
دخل »قالت:  ،وهي أخت حسان بن ثابت ،ت  وقد رول الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثاب ،أو ألنه مستقذر

 ،قلال الترملذي: حسلن صلحيح ،«فيهلا فقطعتلهإللى فقملت  ،اقائًمل معلقلة   ربلة  فشلرب ملن قِ   ل اللهرسو  عليَّ 
 . هذا يدل على أن النهي لي  للتحريمو 

لد كممع ِعنعلد  كمللِد : )يل قمولم   النبي*ع نع ج اِبر  ق ال  س ِمععتم  لأعنِِه ح تَّلى ي حعضملر هم  شليءِإنَّ الشَّيعط ان  ي حعضملرم أ ح  ِملنع ش 
لا و ال   لا ِملنع أ ًذل ثملمَّ لعي أعكملعه  لان  ِبه  ةم فل لعيمِمطع م لا ك  ليعط اِن ف لِإذ ا  ِعنعد  ط ع اِمِه ف ِإذ ا س ق ط تع ِمنع أ ح دِكممم الل قعم  ي لد ععه ا لِلشَّ

رِل للةم ط   يأ   فللي فل للر غ  فل لعيل لعع لليع أ ص للاِبع هم ف ِإنَّللهم ال  ي للدع وال  ،فيلله بركللة اإلنسللانالللذي يحضللره  لطعللاما (ع اِمللِه ت كمللونم العبل ر ك 
يللدري أن تلللك البركللة فيمللا أكللله أو فيمللا بقللي علللى أصللابعه أو فللي مللا بقللي فللي أسللفل القصللعة أو فللي اللقمللة 

 ،وأصللل البركللة الزيللادة وثبللوت الخيللر واإلمتللاح بلله ،فينبغللي أن يحللافي علللى هللذا كللله؛ لتحصللل البركللة ،السللاقطة
 . وغير ذلكتعالى ي على طاعة الله ويقوِ  ،لتسلم عاقبته من أذً ما يحصل به التغذية و والمراد هنا 

مللا أخرجكمللا مللن )وعمللر، فقللال:  فللإذا هللو بللأبي بكللر   ،ذات يللوم    عللن أبللي هريللرة، قللال: خللر  رسللول الللله*
وأنللللا، والللللذي نفسللللي بيللللده، ألخرجنللللي الللللذي )قللللاال: الجللللوح يللللا رسللللول الللللله، قللللال:  (بيوتكمللللا هللللذه السللللاعة؟

ا  من األنصار فإذا هو لي  في بيته، فلما رأتله الملرأة، قاللت: مرحبًلفقاموا معه، فأتى رجاًل ، (أخرجكما، قوموا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

113 

 

 ،وفيللله اسلللتحباب إكلللرام الضللليف بهلللذا القلللول وشلللبهه ، تلللأن  بهلللموأهلللاًل  ا وسلللعةً : صلللادفت رحبًللليأ«. وأهلللاًل 
ن كللان يللؤمن ملل) : وقللد قللال ،كللل هللذا وشللبهه إكللرام للضلليف  ، لللذلكوجعللله أهللاًل  ،وإظهللار السللرور بقدوملله

ا أنلله ال جللواز إذن المللرأة فللي دخللول منللزل زوجهللا لمللن علمللت محقًقللوفيلله  (بالللله واليللوم اآلخللر فليكللرم ضلليفه
 ،عللذب   يأتينللا بمللاء   :أي «ذهللب يسللتعذب لنللا المللاء» وقولهللا:. بحيلل  ال يخلللو بهللا الخلللوة المحرمللة ،يكرهلله

فيله اسلتحباب  «ا منليه ما أحد اليوم أكرم ضيفً الحمد لل» قوله:و . وفيه: جواز استعذابه وتطييبه ،وهو الطيب
وفللي غيللر ذلللك مللن  ،كانللت متوقعللةً   وكللذا يسللتحب عنللد انللدفاح نقمللة   ،ظللاهرة   حمللد الللله عنللد حصللول نعمللة  

والفلللرح  ،شلللراسللتحباب إظهلللار البِ  ، وفيلللهوقلللد جمعلللت فللي ذللللك قطعلللة صلللالحة فللي كتلللاب األذكلللار ،األحللوال
والثنلاء عللى ضليفه إن للم يخلف عليله  ،للى حصلول هلذه النعملةوهو يسلمع ع ،وحمد الله ،وجههبالضيف في 

وقلد  ،اللواردة بجلواز ذللك ومنعله األحاديل وهلذا طريلي الجملع بلين  ،خلاف للم يلثن عليله فلي وجهلهفلإن  ،فتنةً 
دليللل علللى فضلليلة هللذا األنصللاري وبالغتلله وعظلليم وفيلله  ،جمعتهللا مللع بسللط الكللالم فيهللا فللي كتللاب األذكللار

بسلر فلانطلي فجلاءهم بعلذق فيله » قولله:و . في الحسن في هذا الموطن بديع   مختصر   م  معرفته؛ ألنه أتى بكال
وإنملا أتلى  ،وهي الغصن من النخل ،ذق هنا بكسر العين وهي الكباسةالعِ  «وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه

وفيله:  .افقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضلهم هلذ نواحوليجمعوا بين أكل األ ،ليكون أطرف ؛بهذا العذق الملون
 وفيلله قللد يكللون ألجللل أنهللا جللاهزة[أقللول:   دليلل علللى اسللتحباب تقللديم الفاكهللة علللى الخبللز واللحللم وغيرهملا

وقللد كلللره جماعللة ملللن السللللف  ،يصللنعه لللله وإكراملله بعلللده بطعلللام   ،الضللليف بمللا تيسلللرإلللى اسللتحباب المبلللادرة 
ألن ذللللك يمنعللله ملللن ؛ ظلللاهرةً  وهلللو محملللول عللللى ملللا يشلللي عللللى صلللاحب البيلللت مشلللقةً  ،التكللللف للضللليف

ا وقللد يحضللر شلليئً  ،وربمللا ظهللر عليلله شلليء مللن ذلللك فيتللأذل بلله الضلليف ،اإلخللال  وكمللال السللرور بالضلليف
 : وكلل هلذا مخلالف لقولله ،لشلفقته عليله ؛وأنله يتكلفله لله فيتلأذل ،يعرف الضيف ملن حالله أنله يشلي عليله

وأملا  ،وإظهلار السلرور بله ،إراحلة خلاطره ،ألن أكملل إكرامله( من كان يؤمن باللله واليلوم اآلخلر فليكلرم ضليفه)
 فللي ضلليافة  وأنفللي أمللوااًل ا بللل جمللااًل بللل لللو ذبللح أغناًملل ،وذبحلله الشللاة فلللي  ممللا يشللي عليلله ،فعللل األنصللاري

 ألبي بكر    قال رسول الله ،فلما أن شبعوا ورووا» .ا فيهمغبوطً  ،ا بذلككان مسرورً   وصاحبيه  رسول الله
ومللا جللاء فللي   ،لتسللألن عللن هللذا النعلليم يللوم القيامللة( فيلله: دليللل علللى جللواز الشللبعوالللذي نفسللي بيللده ) :وعمللر

وأما السؤال عن هلذا  ،وينسي أمر المحتاجين ،ألنه يقسي القلب ؛كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه
تعلداد  واللذي نعتقلده أن السلؤال هنلا سلؤال ،النعيم فقال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحي شكره

 . ومحاسبة   وتقريع   وإظهار الكرامة بإسباغها ال سؤال توبيخ   ،باالمتنان بها النعم وإعالم  
يسلتحب لصلاحب الطعلام وأهلله أن يكللون  هفيله أنلل «وأكلل أهلل البيلت  ثلم أكلل رسلول الللله: »أنل    قلول*

  .أكلهم بعد فراغ الضيفان
* : فيللله: اسلللتعمال  «هفقللللت: يلللا أبتلللا ،بنلللت ملحلللان وهلللو زو  أم سلللليم   ،أبلللي طلحلللةإللللى فلللذهبت »قلللول أنللل  
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 . وإنما هو زو  أمه« ا أبتاهي» لقوله: ؛المجاز
فيمللر علينللا ابللن عمللر ونحللن  ،فكنللا نأكللل ،جهللد   وكللان أصللاب النللاس يومئللذ   ،كللان ابللن الزبيللر يرزقنللا التمللر»*

قال شلعبة: ال أرل  .أخاهنهى عن اإلقران إال أن يستأذن الرجل   رسول اللهفإن  ؛فيقول: ال تقارنوا ،نأكل
نهللى  ،عللن ابللن عمللر ،عللن جبلللة ،عللن سللفيان: وفللي روايللة   .يعنللي االسللتئذان ،هللذه الكلمللة إال كلمللة ابللن عمللر

فإذا  ،هذا النهي متفي عليه حتى يستأذنهم .أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه  رسول الله
التحلللريم أو عللللى الكراهلللة واألدب؟ فعلللن أهلللل الظلللاهر أنللله واختلفلللوا فلللي أن هلللذا النهلللي عللللى  ،أذنلللوا فلللال بلللأس

ا بينهم فلالقران حلرام إال كان الطعام مشتركً فإن   ،والصواب التفصيل ،وعن غيرهم أنه للكراهة واألدب ،للتحريم
علللليهم كلهلللم  أو إدالل   أو بمللا يقلللوم مقلللام التصللريح ملللن قرينلللة حللال   ،ويحصلللل الرضللا بتصلللريحهم بللله ،برضللاهم

وإن كلان الطعلام لغيلرهم أو  ،ومتلى شلك فلي رضلاهم فهلو حلرام ،ا أنهلم يرضلون بلها قويًّ ا أو ظنًّ قينً بحي  يعلم ي
وإن   .ويسلتحب أن يسلتأذن اآلكللين معله وال يجلب ،قرن بغير رضاه فحرامفإن  ،ألحدهم اشترل رضاه وحده
 ؛فحسلللن أال يقلللرن ةه ثلللم إن كلللان فلللي الطعلللام قلللل ،فهم بللله فلللال يحلللرم عليللله القلللرانكلللان الطعلللام لنفسللله وقلللد ضللليَّ 

ا: التلأدب فلي األكلل وتلرو لكلن األدب مطلًقل ،ا بحيل  يفضلل علنهم فلال بلأس بقرانلهوإن كان كثيلرً  ،لتساويهم
لل وحللين   ،آخللر، وقللال الخطللابي: إنمللا كللان هللذا فللي زمللنهم  ويريللد اإلسللراح لشللغل  إال أن يكللون مسللتعجاًل  ،هر  الشَّ

بلل الصلواب ملا ذكرنلا  ،وللي  كملا قلال ،اإلذنإللى ال حاجلة فأما اليوم مع اتساح الحال ف ،اكان الطعام ضيقً 
 .كيف وهو غير ثابت    ،لو ثبت السبب ،فاالعتبار بعموم اللفي ال بخصو  السبب

ويعلالت بله  ،وقيل: معناه أن يخلط ماوهلا بلدواء   ،اهو نف  الماء مجردً  :)وماوها شفاء للعين( قيل: قوله *
وإن كللان لغيللر ذلللك فمركللب مللع  ،ا شللفاءفماوهللا مجللردً  لعللين مللن حللرارة  وقيللل: إن كللان لبللرودة مللا فللي ا ،العللين
وقلد  ،ويجعلل فلي العلين منله ،فيعصلر ماوهلا ،اا شفاء للعين مطلًقلوالصحيح بل الصواب أن ماءها مجردً  ،غيره

فشلفي وعلاد  ،افكحلل عينله بملاء الكملأة مجلردً  ،رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقةً 
وكلان  ،للحلدي  وروايلة   صلالح   صلاحبم  ،وهو الشيخ العدل األيمن الكمال بن عبد الله الدمشلقي ،صرهإليه ب

 . ا بها في الحدي  وتبركً استعماله لماء الكمأة اعتقادً 
ما زلت أحب » : هو كقول أن    « فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله» : *قول جابر  

 . «الدباء
ر بها عن المسرة قال أهل اللغة: قرة العين يعبَّ  «وقرة عيني لهي اآلن أكثر منها ،ال»: له زوجة أبي بكر   قول*

 ،فللال يستشللرف لشلليء   ،ألن عينلله تقللر لبلوغلله أمنيتلله ؛قيللل: إنمللا قيللل ذلللك ،ويوافقلله اإلنسللانورويللة مللا يحبلله 
 ،لسلرورها وعلدم مقلقهلا ؛ردةأي عينله بلا ،وهلو البلرد ،ر بالضلموقيل: مأخوذ ملن القمل ،ا من القرارفيكون مأخوذً 

ولهذا يقال في  ،ودمعة الحزن حارة ،قال األصمعي وغيره: أقر الله عينه أي أبرد دمعته؛ ألن دمعة الفرح باردة
 .فأقسللمت بلله  ادي: أرادت بقللرة عينهللا النبلليو قللال صللاحب المطللالع: قللال الللد ،ضللده: أسللخن الللله عينلله
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وفيله محلذوف أي  ،ويحتملل أنهلا نافيلة ،ولهلا نظلائر مشلهورة ،دةزائ «ال وقرة عيني» في قولها: «ال» :ولفظة
 . وهو وقرة عيني لهي أكثر منها ،ال شيء غير ما أقول
وال يلزم  ،وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء ،واحد   يبعض المؤمنين يأكل في معً  :*والمختار أن معناه

 . المؤمن يمن السبعة مثل معً  أن كل واحد  
وللم  ،وإنلاء الفضلة عللى الرجلل وعللى الملرأة ،لمون عللى تحلريم األكلل والشلرب فلي إنلاء اللذهبأجملع المسل*

وال  ،ا أنلله يكللره قللديمً يخللالف فللي ذلللك أحللد مللن العلمللاء إال مللا حكللاه أصللحابنا العراقيللون أن للشللافعي قللواًل 
ان اللللنقالن وهلللذ ،وجلللواز األكلللل وسلللائر وجلللوه االسلللتعمال ،وحكلللوا علللن داود الظلللاهري تحلللريم الشلللرب .يحلللرم
ولمخالفة  ،افي النهي عن األكل والشرب جميعً  األحادي لمنابذة صريح هذه  ؛أما قول داود فباطل ؛باطالن

أو  انعقد اإلجماح على تحريم األكل والشرب وسائر االسلتعمال فلي إنلاء ذهلب   :قال أصحابنا ،اإلجماح قبله
حتلا  وهلذا إنملا يم  ،مردودان بالنصو  واإلجماح فهما ،الشافعي في القديم إال ما حكي عن داود وقولِ  فضة  

إلخالللله  ؛وإال فللالمحققون يقولللون: ال يعتللد بلله ،إليلله علللى قللول مللن يعتللد بقللول داود فللي اإلجمللاح والخللالف
وأمللا قللول الشللافعي القللديم فقللال صللاحب التقريللب: إن  .وهللو أحللد شللرول المجتهللد الللذي يعتللد بلله ،بالقيللاس

يللدل علللى أنلله أراد أن نفلل  الللذهب والفضللة الللذي اتخللذ منلله اإلنللاء ليسللت سللياق كللالم الشللافعي فللي القللديم 
وهللو  ،وهللو مللن متقللدمي أصللحابنا ،هللذا كللالم صللاحب التقريللب .ولهللذا لللم يحللرم الحلللي علللى المللرأة ،احراًملل

والصللحيح عنللد أصللحابنا وغيللرهم مللن  ،وألن الشللافعي رجللع عللن هللذا القللديم .أتقللنهم لنقللل نصللو  الشللافعي
 ،ذكر القلديمقالوا: وإنملا يمل .وال ينسب إليه ، لهثم رجع عنه ال يبقى قواًل  ،قال قواًل إذا  مجتهداألصوليين أن ال

فحصل مما ذكرناه أن اإلجماح منعقلد  .ال أنه قول له اآلن ،وباسم ما كان عليه ،االشافعي مجازً إلى وينسب 
 . على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في األكل والشرب

دليلل لملا قالله العلملاء فيله  ال تقسلم()فوالله يا رسول الله لتحلدثني ملا اللذي أخطلأت قلال: : »ي بكر  أب قول*
للللم تكلللن فلللي اإلبلللرار مفسلللدة وال مشلللقة إذا  الصلللحيحة إنملللا هلللو األحاديللل أن إبللرار المقسلللم الملللأمور بللله فلللي 

ولعلل  ،ل في إبلراره ملن المفسلدةلما رأ ؛لم يبر قسم أبي بكر    ألن النبي ؛كان لم يؤمر باإلبرارفإن   ،ظاهرة
فكلره  ،وتلك الحروب والفلتن المترتبلة عليله ،وهو قتله ،المفسدة ما علمه من سبب انقطاح السبب مع عثمان

أو أنلله أخطللأ فللي تللرو  ،أو أن المفسللدة لللو أنكللر عليلله مبادرتلله ووبخلله بللين النللاس ،مللن شلليوعها ذكرهللا مخافللةً 
 . أعيانهم مفسدة وكان في بيانه ، النبيتعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب بعد 

عللى  وأن الرويلا ليسلت ألول علابر   ،وقلد يخطلئ ،وأن عابرهلا قلد يصليب ،وفي هلذا الحلدي  جلواز عبلر الرويلا
كللان فيلله مفسللدة أو مشللقة إذا   وفيلله أنلله ال يسللتحب إبللرار المقسللم ،أصللاب وجههللاإذا  وإنمللا ذلللك ،اإلطللالق
وهلذا  «أقسلم»لم يزد على قولله:  ألن أبا بكر   ؛ال كفارة عليه «أقسم» :لقال القاضي: وفيه أن من قا ،ظاهرة

 «فوالله يا رسول الله لتحدثني» الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال:فإن  ،الذي قاله القاضي عجب
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: أيعبلر الرجلل الرويلا عللى الخيلر وهلي عنلده قلال القاضلي: قيلل لماللك   .أقسلم :وللي  فيهلا ،وهذا صلريح يملين  
 . أبالنبوة يتلعب؟ هي من أجزاء النبوة ،لى الشر؟ فقال: معاذ اللهع

وفي كتب  ،في كتب الغريب ،هذا هو الصواب المعروف في روايات الحدي  ،بضم الهمزة والجيم رجوان*األم 
وفي شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح الهمزة  ،وكذا صرح به القاصي في المشارق ،اللغة وغيرها

هلو صلبغ و  .فإنله صلرح فلي المشلارق بضلم الهملزة ؛وهلذا غللط ظلاهر ملن النسلال ال ملن القاضلي ،لجليموضم ا
 : هلو كلل للون  وقال ابلن فلارس   ،وقال الفراء: هو الحمرة ،والجمهور هكذا قاله أبو عبيد   ،أحمر شديد الحمرة

قللال: وهللو  ،نوقللال الجللوهري: هللو شللجر للله نللور أحمللر أحسللن مللا يكللو  ،وقيللل: هللو الصللوف األحمللر ،أحمللر
قلللالوا: واللللذكر واألنثلللى فيللله سلللواء، يقلللال: هلللذا ثلللوب أرجلللوان وهلللذه قطيفلللة  .وقلللال آخلللرون: هلللو عربلللي .معلللرب
ثلم إن أهلل اللغلة  .ما بعدهإلى  ،ولكن األكثر في استعماله إضافة األرجوان ،وقد يقولونه على الصفة ،أرجوان

يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب الهمزة  وال ،وهذا هو الصواب ،ذكروه في باب الراء والجيم والواو
 . وال بذكر ابن األثير له في الراء والجيم والنون ،والراء والجيم

قللال العلمللاء: معنللاه أن مللا زاد  والرابللع للشلليطان( ،والثاللل  للضلليف ،وفللراش المرأتلله ،)فللراش للرجللل: قوللله *
 ،ومللا كلان بهلذه الصللفة فهلو مللذموم ،لتهللاء بزينلة اللدنياعللى الحاجلة فاتخللاذه إنملا هلو للمباهللاة واالختيلال واال

 ،وقيل: إنه عللى ظلاهره .ويساعد عليه ،نهويحسدِ  ،ويوسوس به ،الشيطان؛ ألنه يرتضيهإلى وكل مذموم يضاف 
ذكر كملا أنله يحصلل لله المبيلت بالبيلت اللذي ال ي ل  ،كان للشيطان عليه مبيلت ومقيلل  كان لغير حاجة  إذا   وأنه

منهما  وأما تعديد الفراش للزو  والزوجة فال بأس به؛ ألنه قد يحتا  كل واحد   .ند دخوله عشاءً الله صاحبه ع
وأن للله  ،واسللتدل بعضللهم بهللذا علللى أنلله ال يلزملله النللوم مللع امرأتلله .عنللد المللرض ونحللوه وغيللر ذلللك فللراش  إلللى 

اجللة كللالمرض وغيللره كمللا ألن المللراد بهللذا وقللت الح ؛واالسللتدالل بلله فللي هللذا ضللعيف ،االنفللراد عنهللا بفللراش  
للم يكلن إذا  والصلواب فلي النلوم ملع الزوجلة أنله ،آخلر ا لكنه بلدليل  وإن كان النوم مع الزوجة لي  واجبً  ،ذكرنا
الللذي   وهللو ظللاهر فعللل رسللول الللله ،أفضللل واحللد   منهمللا عللذر فللي االنفللراد فاجتماعهمللا فللي فللراش   لواحللد  

فيجملع بلين وظيفتله  ،فلإذا أراد القيلام لوظيفتله قلام وتركهلا ،معهلافينلام  ،على قيلام الليلل واظب عليه مع مواظبته
ثلم إنله ال يللزم  ،ال سليما إن علرف ملن حالهلا حرصلها عللى هلذا ،وقضاء حقها المندوب وعشلرتها بلالمعروف

 . من النوم معها الجماح
إن )  سلول الللهقلال ر  ،فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد اسلتنكرت هيئتلك منلذ اليلوم ،اا واجمً أصبح يومً »*

رأل صلاحبه إذا  أم والله ما أخلفني( فيه أنه يستحب لإلنسان ،جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني
يزول  ره بطريي  أو يذكد  ،أو يتحزن معه ،فيساعده فيما يمكن مساعدته ،ا أن يسأله عن سببهومن له حي واجمً 
لكلللن قلللد يكلللون للشللليء شلللرل فيتوقلللف عللللى  ،اللللله ورسلللله وفيللله التنبيللله عللللى الوثلللوق بوعلللد ،بللله ذللللك العلللارض

أو  اإلنسللانتكللدر وقللت إذا  وفيلله أنلله ،ونحللو ذلللك ،بلله ويكللون غيللر موقللت   ،أو يتخيللل توقيتلله بوقللت   ،حصللوله
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وهلو  ،هنلا حتلى اسلتخر  الكللب  فينبغلي أن يفكلر فلي سلببه كملا فعلل النبلي ،تنكدت وظيفتله ونحلو ذللك
 . مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون{إذا  اتقوا}إن الذين  :قوله تعالىمن نحو 

وأمللا  ،هلم مالئكلة يطوفلون بالرحملة والتبريلك واالسلتغفار ا فيله كللب أو صللورة*المالئكلة اللذين ال يلدخلون بيتًل
 ،ملللأمورون بإحصلللاء أعملللالهم ألنهلللم ؛فلللي كلللل حلللال   وال يفلللارقون بنلللي آدم   ،الحفظلللة فيلللدخلون فلللي كلللل بيلللت  

ا فيلله كللللب أو صلللورة ممللا يحلللرم اقتنللاوه ملللن الكلللالب ال الخطللابي: وإنملللا ال تلللدخل المالئكللة بيتًلللقللل .وكتابتهللا
مللن كلللب الصلليد والللزرح والماشللية والصللورة التللي تمللتهن فللي البسللال والوسللادة  فأمللا مللا لللي  بحللرام   ،والصللور
واألظهلر أنله علام فلي   ،نحلو ملا قالله الخطلابيإللى وأشار القاضي  ،فال يمتنع دخول المالئكة بسببه ،وغيرهما
 وألن الجرو الذي كان في بيت النبي ،األحادي إلطالق  ؛وأنهم يمتنعون من الجميع ،وكل صورة   ،كل كلب  

 وعلللل  ،ومللع هللذا امتنللع جبريللل مللن دخللول البيللت ،تحللت السللرير كللان للله فيلله عللذر ظللاهر؛ فإنلله لللم يعلللم بلله
 . هم لم يمتنع جبريلفلو كان العذر في وجود الصورة والكلب ال يمنع ،بالجرو

ونسلللاء   ،)صلللنفان ملللن أهلللل النلللار للللم أرهملللا: قلللوم معهللم سللليال كأذنلللاب البقلللر يضلللربون بهلللا النلللاس: قوللله *
وإن  ،ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها ،وسهن كأسنمة البخت المائلةو كاسيات عاريات مميالت مائالت ر 
وهملللا  ،فقلللد وقلللع هلللذان الصلللنفان ،بلللوةهلللذا الحلللدي  ملللن معجلللزات الن ريحهلللا توجلللد ملللن مسللليرة كلللذا وكلللذا(

وقيل: معناه تسلتر  ،قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها ،وفيه ذم هذين الصنفين .موجودان
وأمللا . ا يصللف لللون بللدنهاا رقيًقللوقيللل: معنللاه تلللب  ثوبًلل ،ا بحالهللا ونحللوهوتكشللف بعضلله إظهللارً  ،بعللض بللدنها
 ،أي يعلمللن غيللرهن فعلهللن المللذموم )مملليالت(. ومللا يلللزمهن حفظلله ،فقيللل: معنللاه عللن طاعللة الللله )مللائالت(

وهلي مشلطة  ،وقيل: مائالت يمشلطن المشلطة المائللة .مميالت ألكتافهن ،وقيل: مائالت يمشين متبخترات
يكبرنهللا ويعظمنهللا  يأ وسللهن كأسللنمة البخللت(و )ر  ومعنللى .يمشللطن غيللرهن تلللك المشللطة :مملليالت ،البغايللا

 . أو نحوهماأو عصابة  بلف عمامة  
قال العلماء: معناه المتكثر بما لي  عنده بأن يظهر أن  .(المتشبع بما لم يعط كالب  ثوبي زور  ) :قوله *

قلال  .ذم ملن للب  ثلوبي زور  فهلو ملذموم كملا يمل ،ويتزين بالباطلل ،يتكثر بذلك عند الناس ،عنده ما لي  عنده
ظهلر للنللاس أنله متصللف ومقصلوده أن يم  ،لعبلادة والللورحوآخللرون: هلو اللذي يلللب  ثيلاب أهللل الزهلد وا أبلو عبيلد  

وقيللل: هللو كمللن لللب   .وريللاء   فهللذه ثيللاب زور   ،ظهللر مللن التخشللع والزهللد أكثللر ممللا فللي قلبللهويم  ،بتلللك الصللفة
فيظهلر أن عليله  ،ا ويصلل بكميله كملين آخلرينا واحلدً وقيل: هو ملن يللب  قميًصل .وأوهم أنهما له ،ثوبين لغيره
والعرب تكني بالثوب علن حلال  ،ب الحالة والمذهب آخر أن المراد هنا بالثو بي قواًل وحكى الخطا .قميصين
 ، آخللر أن المللراد الرجللل الللذي تطلللب منلله شللهادة زور  وقللواًل  .ومعنللاه أنلله كالكللاذب القائللل مللا لللم يكللن ،البسلله

 . فال ترد شهادته لحسن هيئته ،فيلب  ثوبين يتجمل بهما
حتلى  ،أبنائهم محمدأسماء بالمدينة بتغيير  وأمر جماعةً  ،ا باسم نبيد  أحدً الكوفة: ال تسموا إلى *وكتب عمر 
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قلال القاضلي: واألشلبه أن فعلل عملر هلذا  .أذن لهم فلي ذللك وسلماهم بله فتلركهم  كر له جماعة أن النبيذم 
وقيلل: سلبب  .ا ثلم تلعنلونهم()تسلمونهم محملدً  :للئال ينتهلك االسلم كملا فلي الحلدي  ؛ إعظام السم النبي

فقال:  ،فدعاه عمر ، يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمدأنه سمع رجاًل   هي عمرن
 . وسماه عبد الرحمن ،ا ما بقيتوالله ال تدعي محمدً  ،يسب بك  أرل رسول الله

 . ونحوها ،وخالي الخلي ،والمهيمن ،والقدوس ،المختصة به كالرحمنتعالى الله أسماء وكذلك التسمي ب*
شلهد ألن ابلن علم أبيله المنلذر بلن عملرو كلان قلد استم  «المنلذر»هلذا الموللود   *قلالوا: وسلبب تسلمية النبلي

 . ا منهبكونه خلفً  فتفاءل ،وكان أميرهم ،ببئر معونة
 . : الكي  العاقل هو الفطن المتغافل*قال الشافعي

وقيللل: يحتمللل أن المللراد بهللا  ،( قيللل: يحتمللل أن المللراد بللالنف  نفلل  اآلدمللي)مللن شللر كللل نفلل   : قوللله *
كمللا قللال فللي الروايللة  ،كللان يصلليب النللاس بعينللهإذا   ويقللال: رجللل نفللوس ،الللنف  تطلللي علللى العللينفللإن  ؛العللين

ا ملن أو شلكًّ  ،( من باب التوكيد بلفي مختلف)أو عين حاسد   ( ويكون قوله:)من شر كل ذي عين   األخرل:
 . الراوي في لفظه

دليلل عللى أنله  هفيل إنلا قلد بايعنلاو فلارجع():  فأرسل إليه النبلي ،جل مجذومر  كان في وفد ثقيف  »*قوله: 
قلال القاضلي: قللالوا:  .أو حللد  بله جلذام ،ازوجهلا مجلذومً  وجلدتع إذا  يثبلت للملرأة الخيلار فلي فسللخ النكلاح

م كثلروا هللل يللؤمرون أن يتخللذوا ألنفسللهإذا   وكللذلك اختلفللوا فللي أنهللم ،منلع مللن المسللجد واالخللتالل بالنلاسويم 
أم ال يللللزمهم  ،وعليللله أكثلللر النلللاس ،وال يمنعلللوا ملللن التصلللرف فلللي منلللافعهم ،ا علللن النلللاسا خارًجلللا منفلللردً موضلللعً 

 التنحي؟ 
وسلمي الحلي ذا  ،بسلقيه ونحلوه أجلر حليد   كلل حيلوان  إلى  اإلحسان أي:  أجر( رطبة   )في كل كبد  : قوله *

وهلو  ،الحيوان المحترمإلى ى اإلحسان ففي الحدي  الح  عل ،ألن الميت يجف جسمه وكبده ؛رطبة   كبد  
والمللأمور بقتللله كالكللافر الحربللي والمرتللد  ،متثللل أمللر الشللرح فللي قتلللهفأمللا المللأمور بقتللله فيم ، مللا ال يللؤمر بقتللله

ا وأما المحترم فيحصلل الثلواب بسلقيه واإلحسلان إليله أيًضل ،والكلب العقور والفواسي الخم  وما في معناهن
 ه.بإطعام

ولكلن  ،الكلرم :: )ال تقوللواالكلرم الرجلل المسللم( وفلي روايلة  فإن  ؛مالكرع  :قولن أحدكم للعنب)ال ي: قوله *
كراهلة   األحادي ففي هذه  .وهي شجر العنب ،الباء وإسكانهابفتح الحاء و )الحبلة(  .العنب والحبلة( :قولوا

وعللى الخملر  ،للى العنلبوع ،كانت العرب تطلقها على شلجر العنلب  «مالكرع »ن لفظة أل ؛اتسمية العنب كرمً 
لل ،لكونهللا متخللذة منلله ؛اسللموها كرًملل ،المتخللذة مللن العنللب فكللره الشللرح  ،م والسللخاءر  وألنهللا تحمللل علللى الك 

جلت نفوسلهم وهيَّ  ،سلمعوا اللفظلة ربملا تلذكروا بهلا الخملرإذا  ألنهلمإطالق هذه اللفظلة عللى العنلب وشلجره؛ 
م أو قلب المؤمن؛ ألن الكرع  ،ستحي هذا االسم الرجل المسلموقال: إنما ي ،أو قاربوا ذلك ،فوقعوا فيها ،إليها
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لملا  ؛اإن أكلرمكم عنلد اللله أتقلاكم{ فسلمي قللب الملؤمن كرًمل} :قال تعالىوقد  ،م بفتح الراءمشتي من الكر  
 . وكذلك الرجل المسلم .والهدل والنور والتقول والصفات المستحقة لهذا االسم اإليمانفيه من 

ونسللوة   ،وامرأتللان كللرم ،ورجللال كللرم ،ورجللالن كلرم ،وامللرأة كللرم ،ال: رجللل كلرم بإسللكان الللراءقلال أهللل اللغللة: يقلل
 . وصف بالمصدر كضيف وعدل ،وكله بفتح الراء وإسكانها بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات ،كرم
 ،ى واحللد  ولكللن ليقللل: لقسللت نفسللي( لقسللت وخبثللت بمعنًلل ،)ال يقللولن أحللدكم: خبثللت نفسللي: قوللله *
 ،مهلللم األدب فلللي األلفلللاا واسلللتعمال حسلللنها وهجلللران خبيثهلللاوعلَّ  ،لبشلللاعة االسلللم ؛ملللا كلللره لفلللي الخبللل وإن

 : لعللل مثللله استحسللانم قللال منت ِخبملله عفللا الللله عنلله . وقللال ابللن األعرابللي: معنللاه ضللاقت .ومعنللى لقسللت غثللت
فلي اللذي  قيلل: فقلد قلالفلإن  الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تسمية مرض السرطان بالورم الخطير ال الخبيل [

هنللاو عللن  مخبللره   النبلليقللال القاضللي وغيللره: جوابلله أن ( فأصللبح خبيلل  الللنف  كسللالن)ينللام عللن الصللالة: 
 . ال يمتنع إطالق هذا اللفي عليه ،مذموم الحال مبهم   وعن شخا   ،صفة غيره

معك من شعر أمية بن هل )فقال:  ،ايومً   قال: ردفت رسول الله ،عن أبيه ،عن عمرو بن الشريد»قوله: *
حتللى  (هيلله)ا فقللال: ثللم أنشللدته بيتًلل (هيلله)فقللال:  ،افأنشللدته بيتًلل (هيلله)قلللت: نعللم قللال:  (ا؟أبللي الصلللت شلليئً 
قللالوا: والهللاء  ،بكسللر الهللاء وإسللكان اليللاء وكسللر الهللاء الثانيللة :هيللهإن كللاد ليسلللم( )قللال:  أنشللدته مائللة بيللت  

 ،وهلي مبنيلة عللى الكسلر ،لملة لالسلتزادة ملن الحلدي  المعهلودوهلي ك ،وأصلله )إيله( ،األولى بدل من الهملزة
 ،نونلت أردت االسلتزادة ملن غيلر معهلود  فلإن  ،زدنلا ملن الحلدي  :( حلدثنا أيوصلتها نونتها فقللت: )إيله  فإن 

ومقصلود الحلدي  أن  ،ا( بالنصب فمعناه الكف واألمر بالسلكوتوأما )إيهً  ،( ألن التنوين للتنكيرفقلت )إيه  
ففيله جلواز إنشلاد  ،لملا فيله ملن اإلقلرار بالوحدانيلة والبعل  ؛واستزاد من إنشلاده ،استحسن شعر أمية  النبي

وأن المذموم من الشعر الذي ال فحش فيه  ،سواء شعر الجاهلية وغيرهم ،وسماعه ،الشعر الذي ال فحش فيه
 . ه وسماعه وحفظهفأما يسيره فال بأس بإنشاد ،اإلنسانا على وكونه غالبً  ،إنما هو اإلكثار منه

رِ * لِعيد  العخملدع لنم ن ِسليرم م لع  ر سملوِل اللَّلهِ  يع نع أ بِلى س  ن لا ن حع لاِعره يلمنعِشلدم فل ق لال  ر سملولم اللَّلهِ  ق لال  بل يلع  بِلالعع رعِ  ِإذع ع لر ض  ش 
يلع ) ت ِلئ  ج وعفم ر جمل  قل يعًحا خ  ت ِلئ  ِشععرًاره ل  خمذموا الشَّيعط ان  أ وع أ معِسكموا الشَّيعط ان  أل نع ي مع  النبيقد سمع ( هم ِمنع أ نع ي مع
 وأنشلده أصلحابه بحضلرته فلي األسلفار وغيرهلا ،وأمر به حسلان فلي هجلاء المشلركين ،واستنشده ،الشعر، 

وإنمللا أنكللروا المللذموم  ،ولللم ينكللره أحللد مللنهم علللى إطالقلله ،وأنشللده الخلفللاء وأئمللة الصللحابة وفضللالء السلللف
أو كللان  ،افلعللله كللان كللافرً  (اشلليطانً ) :وأمللا تسللمية هللذا الرجللل الللذي سللمعه ينشللد ،وهللو الفحللش ونحللوه ،منلله

 ا إنملا هلو فلي قضلية علين  وبالجمللة فتسلميته شليطانً  ،أو كلان شلعره هلذا ملن الملذموم ،الشعر هو الغاللب عليله
 . فال يحتت بها ،وال عموم لها ،االحتماالت المذكورة وغيرها إليهاتتطرق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

111 

 

قللارب الزمللان أن إذا  قللال الخطللابي: قيللل: المللراد رب الزمللان لللم تكللد رويللا المسلللم تكللذب()إذا اقتلل: قوللله *
مللا  وجللاء فللي حللدي    ،واألول أشللهر عنللد أهللل غيللر الرويللا ،قللارب القيامللةإذا  وقيللل: المللراد ،يعتللدل ليللله ونهللاره

 . يؤيد الثاني
دليلل لجلواز إطلالق  لبارحلة رويلا؟(هل رأل أحلد ملنكم ا)فقال:  ،إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه»قوله: *

 ،وقللول ثعلللب وغيللره: إنلله ال يقللال البارحللة إال بعللد الللزوال ،وإن كللان قبللل الللزوال ،البارحللة علللى الليلللة الماضللية
 ،ويحملللون الحللدي  علللى المجللاز ،اوال يمتنللع إطالقلله قبللل الللزوال مجللازً  ،يحتمللل أنهللم أرادوا أن هللذا حقيقتلله
 ،المصللي بعلد سللالمه عللى أصللحابهاإلمللام وفيله دليللل السلتحباب إقبلال  . وإال فملذهبهم باطلل بهللذا الحلدي

وألن الللذهن  ،لهللذا الحللدي  ؛تأويلهللا وتعجيلهللا أول النهللارإلللى وفيلله اسللتحباب السللؤال عللن الرويللا والمبللادرة 
 ،وألن عهلد الرائلي قريلب للم يطلرأ عليله ملا يهلوش الرويلا عليله ،جمع قبل أن يتشعب بإشغاله في معايش الدنيا

وفيله إباحلة  .ونحلو ذللك ،أو التحذير من معصية   ،وألنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالح  على خير  
وفيله أن اسلتدبار القبللة فلي جلوسله للعللم أو غيلره  .الكالم في العلم وتفسير الرويا ونحوهما بعد صالة الصبح

 . مباح
إثبلات و  ،فيله معجلزة لله عل  إنلي ألعرفله اآلن(ا بمكة كان يسلم علي قبلل أن أب)إني ألعرف حجرً : قوله *

وإن منهلا لملا يهلبط ملن خشلية اللله{ } :فلي الحجلارةتعلالى لقولله  ؛وهلو موافلي ،التمييز في بعلض الجملادات
والصلللحيح أنللله يسلللبح  ،وإن ملللن شللليء إال يسلللبح بحملللده{ وفلللي هلللذه اآليلللة خلللالف مشلللهور} :وقولللله تعلللالى

وكللالم الللذراح  ،ومنلله الحجللر الللذي فلر بثللوب موسللى ،سللبه كمللا ذكرنلاا بحفيله تمييللزً تعللالى ويجعللل الللله  ،حقيقلة
 . األخرل حين دعاهما النبي إلى ومشي إحدل الشجرتين  ،المسمومة

فسللبب التقييلد أن فلي يللوم القياملة يظهلر سللؤدده  ،)يلوم القياملة( مللع أنله سليدهم فللي اللدنيا واآلخلرة: قولله *
بخللالف الللدنيا فقللد نازعلله ذلللك فيهللا ملللوو الكفللار وزعمللاء  ،وهونحلل ،وال معانللد ،وال يبقللى منللازح ،لكللل أحللد  
لمن الملك اليوم لله الواحد القهلار{ ملع أن المللك لله } :وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى .المشركين

فلانقطع كلل ذللك فلي  ،اأو ملن يضلاف إليله مجلازً  ،لكن كلان فلي اللدنيا ملن يلدعي المللك ،سبحانه قبل ذلك
فللي  بللل صللرح بنفللي الفخللر فللي غيللر مسلللم   ،االعلمللاء: وقوللله: )أنللا سلليد ولللد آدم( لللم يقللله فخللرً قللال  .اآلخللرة

وأملا بنعملة } :)أنا سيد ولد آدم وال فخر( وإنما قاله لوجهين: أحدهما امتثال قوله تعالى :الحدي  المشهور
 ،ويعمللوا بمقتضلاه ،عتقلدوهوي ،أمتله ليعرفلوهإللى أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغله  :ربك فحد { والثاني

على الخللي كلهلم؛ ألن ملذهب  وهذا الحدي  دليل لتفضيله .بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى ويوقروه
 . أفضل اآلدميين وغيرهم وهو ،أهل السنة أن اآلدميين أفضل من المالئكة

 . وهي لغة «إلى»هنا بمعنى  «من» «حتى توضئوا من عند آخرهم»قوله: *
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ِدل لِلنَِّبىدِ ع  * أ لمون  األمدعم  و ل ليع   ِعنعلد هممع  في  نع ج اِبر  أ نَّ أممَّ م اِلك  ك ان تع تلمهع ًنا فل ي أعتِيه ا بل نموه ا فل ي سع عمكَّة  ل ه ا س مع
ِدل ِفيِه لِلنَّبِلىدِ الذي  إلى فل تل ععِمدم  شيء لا ز ال  يمِقليمم ل    ك ان تع تلمهع ًنا ف م  لمع لا ح تَّلى ع ص لر تعهم فل ت ِجلدم ِفيلِه س  لا أمدعم  بل يعِته  ه 
ِتيه ا م ا ز ال  ق اِئًمال وع )ق ال  . ق ال تع نل ع مع  (ع ص رعتِيه ا: )فل ق ال    النبيف أ ت ِت  حين عصلرت العكلة ذهبلت بركلة  (تل ر كع
قللال  ،لشللعير ففنلليومثللله حللدي  عائشللة حللين كالللت ا ،وفللي حللدي  الرجللل حللين كللال الشللعير فنللي ،السللمن
 ،ويتضلمن التلدبير ،ه مضلادة للتسلليم والتوكلل عللى رزق اللله تعلالىاء: الحكمة في ذللك أن عصلرها وكيل لالعلم

 . فعوقب فاعله بزواله ،وفضلهتعالى وتكلف اإلحاطة بأسرار حكم الله  ،واألخذ بالحول والقوة
كثلرة إلى  ا إشارة بيده آلنيته أكثر من نجوم السماء( قال القاضي عياض: هذ )والذي نف  محمد  : قوله *

معلروف فلي الشلرح  ،)ال يضلع العصلا علن عاتقله( وهلو بلاب ملن المبالغلة :من بلاب قولله ،رةيالعدد وغايته الكث
لم يكن  إذا  بخالف ما ،ر عنه في حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابهكان المخب  إذا   اوال يعد كذبً  ،واللغة
 ،هلذا كلالم القاضلي .وإال فلال ،اكان كثيلرً إذا   فهذا جائز ،مائة كرةولقيته  ،قال: ومثله كلمته ألف مرة ،كذلك

 . والصواب األول
للر حوضللي أذود النللاس ألهللل اللليمن أضللرب بعصللاي حتللى : قوللله * قللر: موقللف عللليهم( العم  يل للرعف ضَّ )إنللي لبعمقع

 ،للى أهلل الليمنليلرفض ع ؛ومعناه أطرد الناس عنه غير أهلل الليمن ،وقيل: مؤخره ،وردتهإذا  من الحوضاإلبل 
 ،اإلسلالموتقلدمهم فلي  ،لهلم بحسلن صلنيعهم مجلازاةً  ؛وهذه كرامة ألهلل الليمن فلي تقلديمهم فلي الشلرب منله

 ،أعللداءه والمكروهللات النبللي فيللدفع غيللرهم حتللى يشللربوا كمللا دفعللوا فللي الللدنيا عللن  ،واألنصللار مللن اللليمن
 . ومعنى )يرفض عليهم( أي يسيل عليهم

ا فلللي علللوالي قلللال: وكلللان إبلللراهيم مسترضلللعً   ا أرحلللم بالعيلللال ملللن رسلللول الللللهملللا رأيلللت أحلللدً »: قلللول أنللل   *
قولله: و . فضليلة رحملة العيلال واألطفلال وتقبليلهم، و ورحمتله للعيلال والضلعفاء فيه بيلان كلريم خلقله «...المدينة

 أو فلي ،معنلاه ملات وهلو فلي سلن رضلاح الثلدي «وإن ظئرين تكمالن رضاعه في الجنةوإنه مات في الثدي »
وزوجهللا ظئللر لللذلك  ،وهللي المرضللعة ولللد غيرهللا ،فبكسللر الظللاء مهمللوزة «ظئللر»وأمللا ، حللال تغذيلله بلللبن الثللدي

فإنه توفي ولله سلتة  ؛ومعنى )تكمالن رضاعه( أي تتمانه سنتين ،فلفظة الظئر تقع على األنثى والذكر ،الرضيع
قلال صلاحب التحريلر:  ،بلنا القلرآن فإنله تملام الرضلاعة ؛فترضلعانه بقيلة السلنتين ،أو سلبعة عشلر ،اعشر شلهرً 

 . فيتم فيها رضاعه كرامة له وألبيه ، بموتهفيدخل الجنة متصاًل  ،وهذا اإلتمام إلرضاح إبراهيم يكون عقب موته
 . ستر يجعل للبكر جنب البيت :والخدر .وهي جلدة البكارة ،ذرتها باقيةألن عم  ،العذراء البكر*
أصلللحهما عنلللد القاضلللي  ،قلللوارير عللللى قلللولين ذكرهملللا القاضلللي وغيلللرهاختللللف العلملللاء فلللي الملللراد بتسلللميتهن *

وكان يحدو  ،أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت ،وصاحب التحرير ،وهو الذي جزم به الهروي ،وآخرين
فلأمره  ،ويقلع فلي قللوبهن حلداوه ،فلم يأمن أن يفتلنهن ،وما فيه تشبيب ،زج  ا من القريض والرَّ وينشد شيئً  ،بهن

وبمقتضللى  ،قللال القاضللي: هللذا أشللبه بمقصللوده .الغنللا رقيللة الزنللا: ومللن أمثللالهم المشللهورة .ذلللكبللالكف عللن 
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أن  :والقلول الثلاني .قلال: وهلو اللذي يلدل عليله كلالم أبلي قالبلة الملذكور فلي هلذا الحلدي  فلي مسللم .اللفي
للإذا  اإلبلللألن  ؛المللراد بلله الرفللي فللي السللير  ،أزعجللت الراكللبف ،داء أسللرعت فللي المشللي واسللتلذتهسللمعت الحم

 . ويخاف ضررهن وسقوطهن ،ألن النساء يضعفن عند شدة الحركة ؛فنهاه عن ذلك
 ،ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ؛مسلوو   وقف معها في طريي   :أي «خال معها في بعض الطرق»قوله: *

لكلن ال يسلمعون   ،هذا كان فلي مملر النلاس ومشلاهدتهم إيلاه وإياهلافإن  ؛ولم يكن ذلك من الخلوة باألجنبية
 . ألن مسألتها مما ال يظهره ؛كالمها

ا كلان أبعلد كلان إثًملفلإن   ،ابين أمرين إال أخذ أيسرهما ما للم يكلن إثًمل  ما خير رسول الله»قول عائشة: *
قللال القاضللي: ويحتمللل أن  ،اا أو مكروًهللفيلله اسللتحباب األخللذ باأليسلر واألرفللي مللا لللم يكللن حراًمل «نللهالنلاس م

 ،أو فيما بينه وبين الكفار ملن القتلال وأخلذ الجزيلة ،فيخيره فيما فيه عقوبتان ،هنا من الله تعالى يكون تخييره
قلال: وأملا قولهلا:  ،وكلان يختلار األيسلر فلي كلل هلذا ،أو في حلي أمتله فلي المجاهلدة فلي العبلادة أو االقتصلار

أو ملن المسللمين تعلالى خيير من اللله فأما إن كان الت ،خيره الكفار والمنافقونإذا  فيتصور «اما لم يكن إثمً »
 . افيكون االستثناء منقطعً 

قلال:  ،يقلول: بضلع عشلرة ابلن عبلاس  فلإن  قللت: ،ابمكلة؟ قلال: عشلرً  النبلي قلت لعروة: كم لب  »قوله: *
 فكأنله ،ا لمن غلط فلي شليء  وهذه اللفظة يقولونها غالبً  ،فقال: غفر الله له ،معناه دعا له بالمغفرة «...رهفغفَّ 

 . قال: أخطأ غفر الله له
وأصل الخنين خرو  الصوت من األنلف   ،نوح من البكاء دون االنتحاب «وسهم ولهم خنينو غطوا ر »قوله: *

فصلار فلي   ،تلردد بكلاوهإذا  وقلال األصلمعي: ،ةنَّلوقلال الخليلل: هلو صلوت فيله غم  ،كالحنين بالمهملة من الفلم
 . وهو شديد البكاء ،ل الحنين: الخنين مثوقال أبو زيد   ،فهو خنين ،كونه غنة

قلللال  .أوالد األعيللان :فيقللال لهللم ،وأمللا اإلخلللوة مللن األبللوين ،مللن أمهللات شللتى اإلخللوة ألب   ت:أوالد العللالد *
 ،فلإنهم متفقلون فلي أصلول التوحيلد ؛وشلرائعهم مختلفلة ،أصل إيمانهم واحد :جمهور العلماء: معنى الحدي 

 ،وأصلل طاعلة اللله ،فلالمراد بله أصلول التوحيلد قوله: )ودينهم واحد(و  .وأما فروح الشرائع فوقع فيها االختالف
 ؛فمعنلاه أخلا بله وأما قوله: )أنلا أوللى النلاس بعيسلى( ،اوأصول التوحيد والطاعة جميعً  ،وإن اختلفت صفتها

 . لما ذكره
ه الصلالة ذاو إبلراهيم عليل) : فقلال رسلول اللله ،فقلال: يلا خيلر البريلة  رسول اللهإلى جاء رجل »قوله: *

أنلا ) :كملا قلال  ،أفضل وإال فنبينا ،لخلته وأبوته ؛ا إلبراهيما واحترامً هذا تواضعً  قال العلماء: إنما قال (والسالم
ولهلذا  ،ا لملا أملر ببيانله وتبليغلهبل قاله بيانً  ،ولم يقصد به االفتخار وال التطاول على من تقدمه (سيد ولد آدم

 ،قلال: إبلراهيم خيلر البريلة وقيلل: يحتملل أنله ،بعض األفهلام السلخيفةإلى لينفي ما قد يتطرق ( وال فخر) :قال
ف وال لعللفللال يدخللله خم  ،ألن هللذا خبللر ؛قيللل: التأويللل المللذكور ضللعيففللإن  .قبللل أن يعلللم أنلله سلليد ولللد آدم
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نله وأطللي العبلارة الموهملة للعملوم؛ أل ،فالجواب أنه ال يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصلره ،نسخ
وأجاب القاضي عن  ،فقال: المراد أفضل برية عصره ،وقد جزم صاحب التحرير بمعنى هذا ،أبلغ في التواضع

لملن تعلالى فهو مما يدخله النسلخ ملن األخبلار؛ ألن الفضلائل يمنحهلا اللله  ،االتأويل الثاني بأنه وإن كان خبرً 
 . هفأخبر ب ،أن علم تفضيل نفسهإلى فأخبر بفضيلة إبراهيم  ،يشاء
وال أنلله  ،الحيلاةإللى وللم يلأت أن موسللى رجلع  ،ايلدل عللى أنله كللان حيًّل : )مملن اسلتثنى اللله تعللالى(قولله *

جانلب الطريلي( قلال القاضلي: يحتملل إلى ألريتكم قبره  مد )لو كنت ث   : وقد قال ،حي كما جاء في عيسى
 ،األحاديلل اآليللات و  م حينئللذ  فتنللتظ ،بعللد البعلل  حللين تنشللي السللموات واألرض أن هللذه الصللعقة صللعقة فللزح  

وصلعقة الطلور للم تكلن  ،ع  منهوأما الموت فيقال: بم  ،ألنه إنما يقال: أفاق من الغشي (فأفاق)ويؤيده قوله: 
قالله قبلل أن يعللم أنله أول ملن تنشلي عنله األرض إن كلان  فيحتملل أنله وأما قوله: )فال أدري أفاق قبللي(، اموتً 

أول شلخا تنشلي عنله األرض عللى اإلطلالق قلال: ويجلوز أن يكلون معنلاه  وأن نبينلا ،هذا اللفي على ظلاهره
وهللي والللله أعلللم زمللرة  ،فيكللون موسللى مللن تلللك الزمللرة ،أنلله مللن الزمللرة الللذين هللم أول مللن تنشللي عللنهم األرض

 . هذا آخر كالم القاضي ،األنبياء
وأهللل الصللالح  ،صللوفيةوذلللك متفللي عليلله عنللد ال ،حللي موجللود بللين أظهرنللاالخضللر  جمهللور العلمللاء علللى أن*

وحكاياتهم في رويته واالجتماح به واألخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة وملواطن  ،والمعرفة
أنله  :والثلاني ،نبليأنله  :أحلدها فلي نبوتله، وحكى الماوردي في تفسيره ثالثة أقوال  . الخير أكثر من أن يحصر

وما فعلته علن أملري{ } :تعالى واحتت من قال بنبوته بقوله .باطل والثال  أنه من المالئكة وهذا غريب ،ولي
 . ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبيد   ،وبأنه أعلم من موسى ،وحي إليهفدل على إنه نبي أم 

ال أنله يعتقلد  ،قال العلماء: هو على وجه اإلغالا والزجر عن مثلل قولله «كذب عدو الله»: ابن عباس   قول*
وكلان ذللك فلي حلال  ، لمخالفتله قلول رسلول اللله ؛فلي إنكلار قولله إنملا قالله مبالغلةً و  ،أنه علدو اللله حقيقلةً 
 . ي األلفاا وال تراد بها حقائقهاطل  الغضب تم  وحالم  ،لشدة إنكاره ؛غضب ابن عباس  

ر وهلذا قلول الجمهلو  ،؛ ألنله حقيقلة الغلالما للي  ببلالغ  دليل على أنه كان صبيًّ  «غالم يلعب فقتلهإذا »قوله: *
أقتلللت نفسللا زكيللة }: تعللالى واحتجللت بقوللله ،ا يعمللل بالفسللادوزعمللت طائفللة أنلله كللان بالغًلل ،اأنلله لللم يكللن بالغًلل

ا( فللي وبقوللله: )كللان كللافرً  ،والصللبي ال قصللا  عليلله ،فللدل علللى أنلله ممللن يجللب عليلله القصللا  {بغيللر نفلل 
أن المراد التنبه على  :حدهماأ ،والجواب عن األول من وجهين ،كر في آخر الحدي كما ذم   ،قراءة ابن عباس  

كمللا أنلله فللي شللرعنا   ،أنلله يحتمللل أن شللرعهم كللان إيجللاب القصللا  علللى الصللبي :والثللاني ،أنلله قتللل بغيللر حلليد  
أنله سلماه  :والثلاني ،أنه شاذ ال حجلة فيله :والجواب عن الثاني من وجهين: أحدهما .يؤاخذ بغرامة المتلفات
 . ة الثانيةكما جاء في الرواي  ،بما يؤول إليه لو عاش
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وقلال ابلن سليرين:  ،: هلي أنطاكيلةقال الثعلبي: قال ابن عباس   {أتيا أهل قريةإذا  فانطلقا حتىقوله تعالى: }*
 . وهي أبعد األرض من السماء ،األيلة
وألحقهمللا  ،حملهملا عليهملا :أي ا(ا وكفلرً أرهقهملا طغيانًل ،فلللو أدرو ،وكلان أبلواه قلد عطفلا عليله): قولله  *

تعالى وهذا الحدي  من دالئل مذهب أهل الحي في أن الله  .راد بالطغيان هنا الزيادة في الضاللوالم، بهما
وللو ردوا لعلادوا لملا } :ومنله قولله تعلالى، وبملا ال يكلون للو كلان كيلف كلان يكلون ،وبما يكون ،أعلم بما كان

ال اللذين كفلروا{ اآليلة وقوللله }وللو نزلنلا عليلك كتابلا فللي قرطلاس فلمسلوه بأيلديهم لقل :تعلالىنهلوا عنله{ وقولله 
 . }ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجال وللبسنا عليهم{ :تعالى
وهلو  ،والحفلي والتسلديد ،معنلاه ثالثهملا بالنصلر والمعونلة ما ظنك باثنين اللله ثالثهملا( )يا أبا بكر  : قوله *

حتلى   النبليعظليم توكلل إن الله مع اللذين اتقلوا واللذين هلم محسلنون{ وفيله بيلان } :داخل في قوله تعالى
ومنهلا  ،والفضليلة ملن أوجله: منهلا هلذا اللفلي ،وهلي ملن أجلل مناقبله ، وفضليلة ألبلي بكلر ،في هذا المقلام
 ،ومعلاداة النلاس فيله ، ومالزملة النبلي ،ورسلولهتعلالى ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة اللله  ،بذله نفسه

 . وغير ذلك ،عنه ومنها جعله نفسه وقايةً 
فلاختلف المتكلملون هلل المحبلة أرفلع ملن ( أال وأنلا حبيلب اللله)قلال:  قال القاضلي: وجلاء فلي أحاديل  أنله*

وال يكللون  ،فللال يكللون الحبيللب إال خلللياًل  ،ىأم الخلللة أرفللع؟ أم همللا سللواء؟ فقالللت طائفللة: همللا بمعنًلل ،الخلللة
لللله   وقللد ثبتللت خلللة نبينللا ،ل أرفللعوقيللل: الخليلل ،ألنهللا صللفة نبينللا ؛وقيللل: الحبيللب أرفللع ،االخليللل إال حبيبًلل

 ،وأسلامة وأبيله ،وعائشلة وأبيهلا ،وأثبلت محبتله لخديجلة ،ونفلى أن يكلون لله خليلل غيلره ،بهذا الحلدي تعالى 
اِملللم لِللو اِء )ع للِن ابعللِن ع بَّللاس   الترمللذيسللنن فللي و  ،وغيللرهم ،وفاطمللة وابنيهللا للر  و أ ن للا ح  ِبيللبم اللَّللِه و ال  ف خع أ ال  و أ ن للا ح 

لر  و أ ن ل لفَّع  يل لوعم  العِقي ام لِة و ال  ف خع لاِفع  و أ وَّلم ممش  لر  و أ ن لا أ وَّلم ش  ِد يل وعم  العِقي ام ِة و ال  ف خع لردِوم ِحل لي  العج نَّلِة العح مع ا أ وَّلم م لنع يمح 
ت حم اللَّهم  ر  و  لي  فل يل فع ِمِنين  و ال  ف خع ِخلمِنيه ا و م ِعى فلمق ر اءم العممؤع ر مم األ وَّلِ فل يمدع لر  أ ن ا أ كع ق لال  أ بملو ِعيس لى  (ين  و اآلِخرِين  و ال  ف خع

ا ح ِدي ه غ رِيبه   . ه ذ 
ن بعد أبي فقيل لها: ثم م   ،؟ قالت: أبو بكر  ا لو استخلفمستخلفً   من كان رسول الله ،سئلت عائشة»*

يعني وقفت  «هذاإلى ثم انتهت  ،احثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجر  ،؟ قالت: عمربكر  
وفيله دالللة  ،ثم عملر للخالفلة ملع إجملاح الصلحابة هذا دليل ألهل السنة في تقديم أبي بكر   .على أبي عبيدة

بلل أجمعلت الصلحابة عللى  ،اعللى خالفتله صلريحً  النبلي ملن  ليست بناد   ألهل السنة أن خالفة أبي بكر  
لللم تقللع المنازعللة مللن األنصللار  ،و كللان هنللاو نللا عليلله أو علللى غيللرهوللل ،لفضلليلته ؛وتقديملله ،عقللد الخالفللة للله

ثم اتفقوا عللى  ،ولم يكن هناو نا ،لكن تنازعوا أواًل  ،ولرجعوا إليه ،ولذكر حافي النا ما معه ،وغيرهم أواًل 
 . واستقر األمر ،أبي بكر  
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ي كلمة كان المسللمون يلدعمون وإنما ه ،ذنب  إلى وال إشارة  ،لي  فيه تنقيا له )والله يغفر له(: قوله *
أنها كلمة كان المسلمون يقولونهلا:  :وقد سبي في الحدي  في صحيح مسلم ،ونعمت الدعامة ،بها كالمهم
 . والله يغفر لك ،افعل كذا

ملن أجلل مناقلب هلذا  .سلارل بلدر  وفلي أم  ،وفلي الحجلاب ،فلي مقلام إبلراهيم عمر وافقت ربي فلي ثلال    قول*
 وجلاء فلي هلذه الروايلة وافقلت ربلي فلي ثلال    ،ولهذا عقبله مسللم بله ،ي للحدي  قبلهعمر وفضائله وهو مطاب
 :فقلللت ،فللي الغيللرة  اء رسللول اللللهأخللرل فللي الصللحيح اجتمللع نسلل وجللاء فللي روايللة   ،وفسللرها بهللذه الللثال 

مسلللم موافقتلله فللي منللع فلي صللحيح و  ،فنزلللت اآليللة بللذلك ،عسلى ربلله إن طلقكللن أن يبدللله أزواجللا خيلرا مللنكن
ولي  فلي لفظله ملا  ،فهذه ست ،وجاءت موافقته في تحريم الخمر ،لصالة على المنافقين ونزول اآلية بذلكا

 . ينفي زيادة الموافقة
 . لحمرة وجهه وبياضه ؛سمي يعقوب بذلك ،ومعناه األحمر األبيض الموردة ،الماجشون لفي فارسي*
حللين اسللتخلفه فللي المدينللة فللي غللزوة  ا لعللليد  إنمللا قللال هللذ  النبلليألن  ؛لللي  فيلله داللللة السللتخالفه بعللده*

وقبل وفاة موسى  ،بل توفي في حياة موسى ،بعد موسى ه به لم يكن خليفةً ويؤيد هذا أن هارون المشبَّ  ،تبوو
قالوا: وإنما اسلتخلفه حلين ذهلب لميقلات  .على ما هو مشهور عند أهل األخبار والقصا بنحو أربعين سنةً 

 . ربه للمناجاة
 ،ا ملن حكلام هلذه األملةنلزل حكًملينلزل فلي آخلر الزملان إذا  حدي  دليل على أن عيسى بلن ملريمفي هذا ال*

 . اوال ينزل نبيًّ  ، يحكم بشريعة نبينا محمد
وإال فللذرة مللن اآلخللرة الباقيللة خيللر مللن األرض  ،ألفهللاملبللأعراض الللدنيا إنمللا هللو للتقريللب تشللبيه أمللور اآلخللرة *

السلنن  وسلندِ  ،الهلدلإللى واللدعاء  ،وفلي هلذا الحلدي  بيلان فضليلة العللم .وأمثالها معهلا للو تصلورت ،بأسرها
 . الحسنة

ق ال  حمص يعنه لزيد بن أ لم بل يعِتِه ي ا ز يعدم  :رقم*  ِل بل يعِتهِ  ،و م نع أ هع ِل بل يعِتهِ  :ق ال   ؟أ ل يع   ِنس اومهم ِمنع أ هع و ل ِكنع  ،ِنس اومهم ِمنع أ هع
لم بل يعِتِه م نع حمرِم   هم  أ هع ق ة  بل ععلد    :ق لال   .هملمع آلم ع لِلىد  و آلم ع ِقيلل  و آلم ج ععف لر  و آلم ع بَّلاس   :ق لال   ،و م لنع هملمع  :ق لال   ،الصَّلد 

ق ة   للؤمال ِء حمللرِم  الصَّللد  دليللل  «قللال: ال ،فقلنللا: مللن أهللل بيتلله نسللاوه»قوللله فللي الروايللة األخللرل: و  .ق للال  نل ع للمع  ،كمللل  ه 
 ،وأم سللللمة ،وحفصللة ،وهللن عائشللة ،قللريش كلهللا؛ فقللد كللان فللي نسللائه قرشلليات إلبطللال قللول مللن قللال: هللم

 «ولكللن أهلل بيتله ملن حلرم الصللدقة ،نسلاوه ملن أهلل بيتله»وأملا قولله فلي الروايللة األخلرل:  ،وأم حبيبلة ،وسلودة
ايلات والمعلروف فلي معظلم الرو  ،فهاتان الروايتان ظاهرهملا التنلاقض «قال: ال ،من أهل بيته نساوه» وفي رواية  

فتتأول الرواية األولى على أن المراد أنهلن ملن أهلل بيتله  ،«نساوه لسن من أهل بيته» :أنه قال ،في غير مسلم  
للل ، ووعلللي فلللي حقلللوقهماًل ق لللوسلللماهم ثل   ،وأملللر بلللاحترامهم وإكلللرامهم ،ويعلللولهم ،اللللذين يسلللاكنون فنسلللاوه  ،روذكَّ
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ولكلن  ،نساوه ملن أهلل بيتله»هذا قوله: إلى وقد أشار  ،وال يدخلن فيمن حرم الصدقة ،داخالت في هذا كله
 . فاتفقت الروايتان «أهل بيته من حرم الصدقة

وبله  ،فيله جلواز التفديلة بلاألبوين (ارم فداو أبي وأمي)فقال:  ،أبويه يوم أحد    جمع لي رسول الله»قوله: *
والصلحيح  .م ملن أبويلهوكرهه بعضلهم فلي التفديلة بالمسلل ،والحسن البصريوكرهه عمر  ،قال جماهير العلماء

وقللد وردت  ،ومنزلتلله ،وإنمللا هللو كللالم وألطللاف وإعللالم بمحبتلله للله ،ا؛ ألنلله لللي  فيلله حقيقللة فللداء  الجللواز مطلًقلل
 . االصحيحة بالتفدية مطلقً  األحادي 

يقلال:   وآسلية املرأة فرعلون( ،ولم يكمل من النسلاء غيلر ملريم بنلت عملران ،كمل من الرجال كثير): قوله *
 . الكسر ضعيف ،مشهورات   ثال  لغات   ،الميم وضمها وكسرهاكمل بفتح 

ا حتللى قللد سللقطت أسللنانها مللن معنللاه عجللوز كبيللرة جللدًّ  «حمللراء الشللدقين عجللوز مللن عجللائز قللريش  : »اقولهلل*
قللال القاضللي: قللال المصللري  .إنمللا بقللي فيلله حمللرة لثاتهللا ،مللن األسللنان ولللم يبللي لشللدقها بيللاض شلليء   ،الكبللر

ولهللذا لللم  ،ال عقوبللة عللليهن فيهللا؛ لمللا جللبلن عليلله مللن ذلللك ،الغيرة مسللامح للنسللاء فيهللابلل :وغيللره مللن العلمللاء
ولعلهللا لللم  ،وأول شللبيبتها ،قللال القاضللي: وعنللدي أن ذلللك جللرل مللن عائشللة لصللغر سللنها ،زجللر عائشللة عنهللاتم 

 . تكن بلغت حينئذ  
األعللللى( الصلللحيح اللللذي عليللله : )الرفيلللي وفلللي روايلللة   )اللهلللم اغفلللر للللي وارحمنلللي وألحقنلللي بلللالرفيي(: قولللله *

 ،ولفظة )رفيي( تطلي على الواحلد والجملع .األنبياء الساكنون أعلى عليين :الجمهور أن المراد بالرفيي األعلى
فهلو فعيلل  ،من الرفي والرأفة ،يقال: الله رفيي بعباده ،تعالىرفيقا{ وقيل: هو الله  أولئكوحسن } :قال تعالى
 . وقيل: أراد مرتفي الجنة ،ا القولوأنكر األزهري هذ ،بمعنى فاعل

 فلي حلدي  أم زرح  . ليلتم السلجع ؛لكلن المشلهور فلي الروايلة حلذفها ،هو الفصيح في العربيلة ،بالياء ،النادي*
ه بالشليء ال يللزم  وأن المشلبَّ  ،جواز اإلخبار عن األملم الخاليلةو  ،منها استحباب حسن المعاشرة لألهل ،فوائد

كنلت )قال لعائشة:   النبيألن  ؛كنايات الطالق ال يقع بها طالق إال بالنية  أنو  ،كونه مثله في كل شيء  
طللالق   النبلليولللم يقللع علللى  ،أنلله طلللي امرأتلله أم زرح   ل أبللي زرح  ومللن جملللة أفعللا (ألم زرح   كللأبي زرح    لللكِ 

واجهلن بملا قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هلؤالء النسلوة ذكلر بعضلهن أز  .لكونه لم ينو الطالق ؛بتشبيهه
ا ذكر إنسللانً وإنمللا الغيبللة المحرمللة أن ي لل ،عرفللون بأعيللانهم أو أسللمائهملكللونهم ال يم  ؛ولللم يكللن ذلللك غيبللةً  ،يكللره
تغتلاب  سلمع املرأةً  النبلي هذا االعتذار لو كان إلى حتا  قال المازري: وإنما يم  ،بأعيانهم أو جماعةً  ،بعينه
 ،غائبلات   مجهلوالت   لقضية فإنما حكتهلا عائشلة علن نسلوة  وأما هذه ا ،فأقر على ذلك ،وهو مجهول ،زوجها

 كان مجهواًل فإن   ،محرمةً  وهو معروف عند السامعين كان غيبةً  ،زوجها بما يكرهه لكن لو وصفت اليوم امرأةه 
م من يشلرب أو ويجعله كمن قال: في العال   ،كما قدمنا  ،فهذا ال حر  فيه عند بعضهم ،ال يعرف بعد البح 

إذا   فإنلله ؛قللال القاضللي عيلاض: صللدق القائلل المللذكور ،لملازري: وفيمللا قاللله هلذا القائللل احتملالقللال ا .يسلرق
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قللال: وقللد قللال  ،ألنلله ال يتللأذل إال بتعيينله ؛ عنللد السلامع ومللن يبلغلله الحلدي  عنلله لللم يكللن غيبلةً كلان مجهللواًل 
وهلؤالء النسلوة مجهلوالت  ،عنله فهلم بلهأو ينبله عليله بملا يم  ،صلاحبها باسلمه ما لم يسلمَّ  إبراهيم: ال يكون غيبةً 

 . فكيف مع الجهالة ،لم يثبت لهن إسالم فيحكم فيهن بالغيبة لو تعين ،األعيان واألزوا 
فقالللت طائفللة: هللو علللى  ،اختلللف العلمللاء فللي تأويللله ()اهتللز عللرش الللرحمن لمللوت سللعد بللن معللاذ  : قوللله *

  ،وال مانع منه ،ا حصل به هذاله في العرش تمييزً وجعل ال ،ا بقدوم روح سعد  واهتزاز العرش تحركه فرحً  ،ظاهره
 . وهو المختار ،وإن منها لما يهبط من خشية الله{ وهذا القول هو ظاهر الحدي } :كما قال تعالى

دعائلله طلللب البركللة فيلله إلللى للله تعلللي بالللدنيا ينبغللي أن يضللم  دعللا بشلليء  إذا  وهللو أنلله ،فيلله هللذا األدب البللديع*
 .  بسبب دعاء رسول الله ا بال ضرر  ا ونفعً وخيرً  أن  وولده رحمةً  وكان ،والصيانة ونحوهما

ا فإنللله شلللهد بلللدرً  ؛كلللذبت ال يلللدخلها  : فقلللال رسلللول اللللله ،يلللا رسلللول اللللله ليلللدخلن حاطلللب النلللار»قولللله: *
وفيله أن لفظلة الكلذب هلي اإلخبلار  ،لكونه منهم ؛وفضيلة حاطب   ،والحديبية فيه فضيلة أهل بدر   والحديبية(
وخصللته  ،أو مسللتقبل   سللواء كللان اإلخبللار عللن مللاض   ،اا كللان أو سللهوً عمللدً  ،يء علللى خللالف مللا هللوعللن الشلل

 . وهذا يرد عليهم ،المعتزلة بالعمد
 ،ضلبطوه بضلم الهملزة عللى التصلغير، خلييلا أم  «يغفر الله لك يا أخلي ،يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: ال»قوله: *

أنلله  قللال القاضللي: قللد روي عللن أبللي بكللر   .ض النسللخ بفتحهللاوفللي بعلل ،ومالطفللة   وترقيللي   ،وهللو تصللغير تحبيللب  
فتصلير  «ال» :أي ال تقل قبل الدعاء .ال تزد ،رحمك الله ،وقال: قل: عافاو الله ،هى عن مثل هذه الصيغةن  

 . ويغفر لك الله ،قال بعضهم: قل: ال .صورته صورة نفي الدعاء
فتسلمى تللك المحللة  ،للةً منهلا تسلكن محِ  كلل قبيللة  وكانلت   ،أي خير قبلائلهم )خير دور األنصار(: قوله *

قال العلماء: وتفضليلهم عللى  .من غير ذكر الدار ،من الروايات: بنو فالن   ولهذا جاء في كثير   ،دار بني فالن  
وال  وفللي هللذا دليللل لجللواز تفضلليل القبائللل واألشللخا  بغيللر مجازفللة   ،وملل ثرهم فيلله ،اإلسللالمإلللى قللدر سللبقهم 

 . هذا غيبةً  وال يكون ،لهوً 
 ،والمللراد أصللحابه ،اتفللي العلمللاء علللى أن خيللر القللرون قرنلله ()خيللر النللاس قرنللي ثللم الللذين يلللونهم: قوللله *

)خير الناس(  :ورواية ،فهو من أصحابه ولو ساعةً   النبيرأل  والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم  
ل الصحابي على األنبياء وال أفلراد النسلاء عللى ملريم وال يلزم منه تفضي ،والمراد منه جملة القرن ،على عمومها
قلال القاضلي: واختلفلوا فلي الملراد بلالقرن  .بجملته كل قرن  إلى  بل المراد جملة القرن بالنسبة  ،وآسية وغيرهما

وقلال شلهر: قرنله ملا بقيلت  ،أبنلاء أبنلائهم :والثالل  ،أبنلاوهم :واللذين يللونهم ،فقال المغيرة: قرنه أصلحابه ،هنا
مقتللرنين فللي  : القللرن كللل طبقللة  وقللال غيللر واحللد   .ثللم كللذلك ،مللا بقيللت عللين رأت مللن رآه :والثللاني ،ن رأتللهعللي

وذكلللر الحربللي االخللتالف فللي قلللدره  .طالللت مدتلله أم قصللرت ،بعلل  فيهللا نبللليه  وقيللل: هللو ألهلللل مللدة   ،وقللت  
هلكلت  رن كلل أملة  ورأل أن القل ،ثلم قلال: وللي  منله شليء واضلح ،وعشرين مائة  إلى بالسنين من عشر سنين 
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وزرارة بلن أبلي  ،والنخعلي أربعلون ،وقتلادة سلبعون ،وقلال الحسلن وغيلره: القلرن عشلر سلنين .فلم يبي منهلا أحلد
 ،القاضلللليكلللالم  اهلللل.وقلللال ابلللن األعرابلللي: هلللو الوقلللت ،مائللللة وعبلللد المللللك بلللن عميلللر   ،أوفلللى مائلللة وعشلللرون

 . ابعوهمت :والثال  ،التابعون :والثاني ،الصحابة أن قرنه :والصحيح
نمللون)ويخونللون وال : قوللله * بحيلل  ال  ظللاهرةً  ومعنللاه يخونللون خيانللةً  ،: )يؤتمنللون(لنسللخا فللي بعللضو  (يلمتَّم 

وال يخلر  بله علن األمانلة  ،؛ فإنله يصلدق عليله أنله خلانواحلدةً  ملرةً  بخالف من خان بحقيلر   ،يبقى معها أمانة
 . في بعض المواطن

فيله و  ،يقلال: وفلى وأوفلى .وهملا صلحيحان ،وفلي روايلة: )يفلون( ،هابكسر اللذال وضلم رون وال يوفون()وينذِ *
ومعجلزة  ،دالئلل للنبلوة: وفيله ،ا عنلهوإن كلان ابتلداء النلذر منهيًّل ،وهو واجب بال خالف   ،وجوب الوفاء بالنذر
 . فإن كل األمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر ؛ ظاهرة لرسول الله

 ،م مللن أعللالم النبللوة( فيلله عل للوهللي حيللة يومئللذ   م يللأتي عليهللا مائللة سللنة  اليللو  منفوسللة   مللن نفلل   )مللا : قوللله *
أمرها قبل  لَّ سواء ق   ،كانت الليلة على األرض ال تعيش بعدها أكثر من مائة سنة    منفوسة   والمراد أن كل نف   

ملن  يل األحادوقلد احلتت بهلذه  .يوجد بعد تللك الليللة فلوق مائلة سلنة   ولي  فيه نفي عيش أحد   ،ذلك أم ال
عللى أنله كلان عللى  األحادي ويتأولون هذه  ،اتهوالجمهور على حي ،فقال: الخضر ميت ،شذ من المحدثين

 .  وكذا الدجال[. أو أنها عام مخصو  ،البحر ال على األرض
وقد يقال: قد قال أحمد  ،هذا صريح في أنه خير التابعين (أوي  :ن خير التابعين رجل يقال له)إ: قوله *

ا أفضلل فلي العللوم الشلرعية  والجواب أن ملرادهم أن سلعيدً  ،وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب بن حنبل
 . ال في الخير عند الله تعالى ،كالتفسير والحدي  والفقه ونحوها

لب  إلى ر جماًل   س ِمععتم أ ب ا بل رعز ة  يل قمولم بل ع    ر سمولم اللَّهِ * ي اِء العع لر ِب ف س  لاء  ح ىد  ِمنع أ حع ر سملوِل إللى وهم و ض لر بموهم ف ج 
بل ر هم فل ق ال  ر سمولم اللَّهِ   اللَّهِ  ل  عمم ان  أ تل يع : ) ف أ خع  . (ت  م ا س ب وو  و ال  ض ر بموو  ل وع أ نَّ أ هع
للا قل للر أ  ِإذع نل ز ل للتع ع ل يعللِه سمللور ةم العجمممع لل  النبلليع للنع أ بِللى همر يلعللر ة  ق للال  كمنَّللا جملموًسللا ِعنعللد  * للرِين  ِملل: }ِة فل ل مَّ للا و آخ  نلعهممع ل مَّ

للؤمال ِء ي للا ر سمللول  اللَّللهِ  {يل لعح قمللوا ِبِهللمع  للأ ل هم م للرًَّة أ وع م للرَّتل يعِن أ وع ث ال ثًللا  النبلليفل ل للمع يلمر اِجععللهم  ؟ق للال  ر جمللله م للنع ه   -ح تَّللى س 
هم ع ل ى س لعم ان    بيالنفل و ض ع   :ق ال   و ِفين ا س لعم انم العف ارِِسي -ق ال   ِعنعد  الثل ر يَّا ل ن ال هم  اإليمانل وع ك ان  : )ثممَّ ق ال   ،ي د 
 . (اله ِمنع ه ؤمال ءِ رِج  
قد يقال: حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن  )نعم وأبيك لتنبأن(  )أما وأبيك لتنبأنه(: قوله *

وهللذه اللفظللة الواقعللة فللي الحللدي   ،ين بغيللر الللله لمللن تعمللدهوالجللواب: أن النهللي عللن اليملل ،الحلللف باآلبللاء
  .ا عنهاا وال منهيًّ فال تكون يمينً  ،تجري على اللسان من غير تعمد  

 ،يل نعظمرمون  إِل يعلهِ  كمنَّا ِبع ر ف ة  ف م رَّ عمم رم بعنم ع بعِد العع زِيِز و همو  ع ل ى العم وعِسِم فل ق ام  النَّاسم   :ع نع سمه يعِل بعِن أ ِبى ص اِلح  ق ال  *
للر  بعللن  ع بعللِد العع زِيللزِ  إنلليي للا أ ب للِت  :فل قملعللتم أل بِللى للا ل للهم ِمللن  العحمللبدِ  :و م للا ذ او  قلملعللتم  :ق للال   ،أ ر ل اللَّلله  يمِحللب  عمم   فللي ِلم 
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لدِد م ع لنع ر سملولِ  :فل ق ال   ،قلملموِب النَّاسِ  ا دعلا إن اللله إذا أحلب عبلدً ) : اللَّلهِ  بِأ بِيك  أ نعت  س ِمععت  أ ب ا همر يلعلر ة  يمح 
 ...(ا فأحبه، قال: فيحبه جبريلفقال: إني أحب فالنً  ،جبريل

ولللي  فلليهم الصللبي الللذي كللان مللع المللرأة فللي حللدي   ،فللذكرهم )لللم يللتكلم فللي المهللد إال ثالثللة(: قوللله *
ذلك الصبي للم يكلن  وجوابه أن ،وقصة أصحاب األخدود المذكور في آخر صحيح مسلم   ،الساحر والراهب

 . اوإن كان صغيرً  ،بل كان أكبر من صاحب المهد ،في المهد
 ،وجوابلله مللن وجهللين ،قللد يقللال: إن الزانللي ال يلحقلله الولللد )يللا غللالم مللن أبللوو؟ قللال: فللالن الراعللي(قوللله: *

 . اا مجازً ن أنت؟ وسماه أبً م   ن ماءِ المراد مِ  :والثاني ،لعله كان في شرعهم يلحقه :أحدهما
إذا  وأنللله ،وأن دعاءهلللا مجلللاب ،وتأكلللد حلللي األم ،عظلللم بلللر الواللللدين ، منهلللاهلللذا فوائلللد ي حلللدي  جلللريت  فللل*

 :قال تعالى ،ايجعل ألوليائه مخار  عند ابتالئهم بالشدائد غالبً تعالى وأن الله  ،دئ بأهمهاتعارضت األمور بم 
 ،ا لهلموتهذيبً  ،في أحوالهم ادةً ومن يتي الله يجعل له مخرجا{ وقد يجري عليهم الشدائد بعض األوقات زي}

 ،ا فلي شلرح ملن قبلنلاوأن الوضوء كان معروفً  ،واستحباب الوضوء للصالة عند الدعاء بالمهمات ،افيكون لطفً 
وقللد حكللى القاضللي عللن بعضللهم أنلله زعللم  (فتوضللأ وصلللى) :فقللد ثبللت فللي هللذا الحللدي  فللي كتللاب البخللاري

وأن كرامات األولياء  .ا للمعتزلةوهو مذهب أهل السنة خالفً  ،وإثبات كرامات األولياء .اختصاصه بهذه األمة
وملنهم ملن قلال: ال تقلع باختيلارهم  ،وهلذا هلو الصلحيح عنلد أصلحابنا المتكلملين ،قلد تقلع باختيلارهم وطللبهم

وادعلللى أنهلللا  ،ومنعللله بعضلللهم ،وفيللله أن الكراملللات قلللد تكلللون بخلللوارق العلللادات عللللى جميلللع أنواعهلللا .وطللللبهم
بلل الصلواب جريانهلا بقللب األعيلان  ،وإنكلار للحل  ،وهلذا غللط ملن قائلله ،ونحلوه دعلاء  تختا بمثل إجابة 

 . وإحضار الشيء من العدم ونحوه
ا واآلخلر أنثلى حرملت بحيل  للو كلان أحلدهما ذكلرً  محلرم   قيلل: هلو كلل رحلم   ،حم التلي تجلب صللتهاحد الردِ *

واحللتت هللذا القائللل بتحللريم الجمللع بلللين  ،لفعلللى هللذا ال يللدخل أوالد األعمللام وال أوالد األخلللوا ،مناكحتهمللا
وقيلل: هلو علام فلي كلل  .وجواز ذلك في بنات األعمام واألخلوال ،المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه

هلذا كلالم (ثلم أدنلاو أدنلاو):  ويلدل عليله قولله ،يستوي المحلرم وغيلره ،من ذوي األرحام في الميرا  رحم  
 فللإن لهللم ذمللةً )وممللا يللدل عليلله الحللدي  السللابي فللي أهللل مصللر:  ،الصللواب وهللذا القللول الثللاني هللو .القاضللي
 . مع أنه ال محرمية( إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه: )وحدي ( اورحمً 
وهلو أن اآلجلال  ،ففيله سلؤال مشلهور ،وأما التأخير في األجلل .وقيل: البركة فيه ،توسيعه وكثرته ،بسط الرزق*

أن هلذه ب :بيج}فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون{ وأم  ،تنقاواألرزاق مقدرة ال تزيد وال 
وصيانتها عن الضياح في غير  ،وعمارة أوقاته بما ينفعه في اآلخرة ،والتوفيي للطاعات ،الزيادة بالبركة في عمره

هم في اللوح أن فيظهر ل ،ونحو ذلك ،ما يظهر للمالئكة وفي اللوح المحفواإلى أنه بالنسبة  :والثاني .ذلك
وهلو ملن  ،وقد علم الله ما سيقع له ملن ذللك ،وصلها زيد له أربعونفإن  ،إال أن يصل رحمه عمره ستون سنةً 
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وملا سلبي بله قلدره وال زيلادة بلل  ،علم الله تعالىإلى يمحو الله ما يشاء ويثبت{ فبالنسبة } :معنى قوله تعالى
أن الملراد بقلاء  :والثالل  .وهلو ملراد الحلدي  ،صلور الزيلادةما ظهر للمخللوقين تتإلى وبالنسبة  ،هي مستحيلة

 . وهو ضعيف أو باطل ،حكاه القاضي .فكأنه لم يمت ،ذكره الجميل بعده
وفي بعلض  ومحيت عنه بها خطيئة( ،تبت له بها درجةفما فوقها إال كم  يشاو شوكةً  )ما من مسلم  : قوله *

 األحاديل أو حلط عنله بهلا خطيئلة( فلي هلذه  ،لله بهلا حسلنة)إال كتلب ال )وحط عنله بهلا( وفلي روايلة   :النسخ
وفيله تكفيلر الخطايلا  ،ملن هلذه األملور من شيء   فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعةً  ؛بشارة عظيمة للمسلمين

وزيللادة  ،وفيلله رفللع الللدرجات بهللذه األمللور ،ت مشللقتهاإن قلَّللو  ،بللاألمراض واألسللقام ومصللائب الللدنيا وهمومهللا
وحكلى القاضلي علن بعضلهم أنهلا تكفلر الخطايلا  ،هو الصحيح اللذي عليله جملاهير العلملاء وهذا ،الحسنات

 ،قلال: الوجلع ال يكتلب بله أجلر ،قلال: وروي نحلوه علن ابلن مسلعود   ،وال تكتب حسلنة ،وال ترفع درجةً  ،فقط
التللي   األحاديللولللم تبلغلله  ،التللي فيهللا تكفيللر الخطايللا األحاديلل واعتمللد علللى  ،لكللن تكفللر بلله الخطايللا فقللط

حللدي  المللرأة التللي   :قللال منت ِخبملله عفللا الللله عنلله . وكتللب الحسللنات ،ذكرهللا مسلللم المصللرحة برفللع الللدرجات
إن الثواب رمتِدب عللى الصلبر كملا  :إال أن يقال ،كانت تصرح فيه دليل على أن الصرح يثاب عليه أكمل ثواب

قلد يحلتت بهلذا الحلدي  ملن  عظلم الجلزاء( فتح المجيد: قوله: )إنفي و  ،جزم به ابن القيم في عدة الصابرين
يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفيلر الخطايلا، ورجلح ابلن القليم أن ثوابهلا تكفيلر الخطايلا فقلط، إال إذا  

يثاب على ما توللد منهلا، وعللى هلذا  كالصبر والرضا والتوبة واالستغفار، فإنه حينئذ    ،صالح   كانت سبباً لعمل  
للم يلذكر فلي  :طرح التثريبوفي  .اء مع عظم البالء إذا صبر واحتسبإن عظم الجز  يقال في معنى الحدي :

اللله بهلا درجلة أو حلط عنله  رفعه) ،عن عائشة ،وفي إحدل طريقي األسود ،رواية عروة عن عائشة إال التكفير
 ،طيئلةفالملذنب يحلط عنله خ ،باعتبلار النلاس وإملا تنويلع ملن النبلي  ،وهو إما شلك ملن اللراوي (بها خطيئة

رفع له درجة أو باعتبار المصائب فبعضها يترتب عليه حط تم تعالى ومن عصمه الله  ،ومن ال ذنب له كاألنبياء
 ،عللن عائشللة اآلخللر الجمللع بللين رفللع الدرجللة ،وفللي طريللي األسللود ،وبعضللها يترتللب عليلله رفللع الدرجللة ،الخطيئللة

ورفللع عشللر  ،وتكفيللر عشللر سلليئات   ،ت  كتابللة عشللر حسللنا  :وفللي روايللة األسللود عنللد الطبرانللي ،وحللط الخطيئللة
وبهللللذا قللللال  ،وذلللللك يقتضللللي حصللللول األجللللور علللللى المصللللائب ،صللللح سللللندهاإذا  والزيللللادة مقبولللللة ،درجللللات  
إنملللا يترتلللب عللللى  :فقلللالوا ،وخلللالف فلللي ذللللك طائفلللة ملللنهم أبلللو عبيلللدة بلللن الجلللراح وابلللن مسلللعود   ،الجمهلللور

دخلنلا عللى أبلي عبيلدة : قلال ،اض بلن غطيلف  عن عيل ،رول أحمد في مسنده ،المصائب التكفير دون األجر
والللله لقللد بللات  ،قالللت ؟كيللف بللات أبللو عبيللدة  :فقلللت ،وامرأتلله قاعللدة عنللد رأسلله ،نعللوده مللن شللكول أصللابته

أال تسلألوني  :وقلال ،فأقبل على القوم ، بوجهه على الحائطوكان مقباًل  ،بأجر   ما بت   :فقال أبو عبيدة ،بأجر  
 ملن ابلتاله اللله بلبالء  ) :يقلول سلمعت رسلول اللله  :قلال !نسلألك عنله ا ملا قللت  أعجبن ما :قالوا ،عما قلت

أال  :قلال ذات يلوم   ،أن ابلن مسلعود   ،األزدي علن أبلي معملر   ،ورول ابلن أبلي اللدنيا ،(في جسده فهو له حطلة
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 ،ذللك وأعجبنلا نافسلرَّ  ،ر بله الخطايلاولكلن تكفَّل ،فقال ،ر علينابم وك   ،فساءنا ذلك ،إن السقم ال يكتب له أجر
 .وقلللد تقلللدم ذكلللر بعضلللها ،وكتلللب الحسلللنات ،المصلللرحة برفلللع اللللدرجات األحاديللل ن هلللؤالء للللم يلللبلغهم أوكللل
نله للي  عللى : إولكنله قلال ،عللى حصلول األجلرللدين عبلد العزيلز بلن عبلد السلالم وافي الشيخ عز ا (السابعة)

ن أبللي العبللاس القرطبللي فللي اعتبللاره وهللو قريللب ممللا تقللدم علل ،وإنمللا يللؤجر علللى الصللبر عليهللا ،المصلليبة نفسللها
وظللاهر الحللدي  يقتضللي ترتللب كتابللة الحسللنة  ،ب بالللدليل علللى ذلللكوهللو مطال لل ،الصللبر فللي حصللول التكفيللر

م أو للم سللَّ  ،ملن ملات لله وللد ذكلر أو أنثلى)ا: مرفوًعل د ذللك بحلدي  ابلن مسلعود  وتأكَّل ،على مجرد المصليبة
اهللل مللن طللرح . وإسللناده ضللعيف ،(لللم يكللن للله ثللواب إال الجنللة ،صللبر أو لللم يصللبر ،رضللي أو لللم يللرض   ،ميسلللدِ 

األدب المفللرد ، فعنللد البخللاري فللي لمللريض يكتللب للله األجللر بمرضللها :فللتح البللاري البللن حجللروفللي  التثريللب.
 ألنهلا تلدخل فلي كلل عضلو   ؛ملن الحملى يصليبني أحلب إلليَّ  ملا ملن ملرض  » :قلال أن أبا هريرة ،صحيح   بسند  

وأخللر  الطبرانللي مللن ، ومثللل هللذا ال يقوللله أبللو هريللرة برأيلله «سللطه مللن األجللرقِ  عضللو   منللي، وإن الللله يعطللي كللل
أنلله قللال: يللا رسللول الللله مللا جللزاء الحمللى؟ قللال:  ،بللي بللن كعللب  عللن جللده أم  ،عللن أبيلله ،طريللي محمللد بللن معللاذ  

ي ولللى حمللل اإلثبللات والنفللواأل   (.رقجللري الحسللنات علللى صللاحبها مللا اخللتلت عليلله قللدم أو ضللرب عليلله ِعللتم )
تللب للله بمقللدار ، ومللن لللم تكللن للله ذنللوب كم أفللاد المللرض تمحيصللها ،فمللن كانللت للله ذنللوب مللثاًل  ،علللى حللالين

وعلللى  ،أطلللي مللن أطلللي أن المللرض كفللارة فقللط ،ولمللا كللان األغلللب مللن بنللي آدم وجللود الخطايللا فلليهم، ذلللك
، فلإذا الخطيئلةول على تحصليل ثلواب يعلادل ، ومن أثبت األجر به فهو محمذلك تحمل األحادي  المطلقة

، والله أعلم بالصواب. وقد استبعد ابلن عبلد السلالم فلي القواعلد ن خطيئة توفر لصاحب المرض الثوابلم تك
 ب بملا رواه أحملد بسلند  عقِدلحصول األجلر عللى نفل  المصليبة، وحصلر حصلول األجلر بسلببها فلي الصلبر، وتم 

 ،، فشللكوا إليلله ذلللكبهللا إلللى أهللل قبللاء  فللأمر  ،قللال: اسللتأذنت الحمللى علللى رسللول الللله  ،عللن جللابر   ،جيللد  
 .فلدعها :قلالوا (اتم أن تكلون لكلم طهلورً ئشلوإن  ،تم دعلوت اللله لكلم فكشلفها علنكمئشلإن  ،تمشلئما )فقال: 

واللذي يظهلر أن المصليبة إذا  :قللت .ووعلدهم بأنهلا طهلور لهلم ،أنه لم يؤاخذهم بشلكواهم :ووجه الداللة منه
ظلر إن للم يحصلل وإن للم يحصلل الصلبر نم  ،لدرجات على ملا تقلدم تفصليلهقارنها الصبر حصل التكفير ورفع ا

وإن حصل  ،ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة ،فالفضل واسع أو فعل   من الجزح ما يذم من قول  
فبقلدر  ،فقلد يسلتويان، وقلد يزيلد أحلدهما عللى اآلخلر ،ا لنقا األجر الموعود به أو التكفيرفيكون ذلك سببً 

 ،اللذي ذكرتله قريبلا ويشير إلى التفصيل الملذكور حلدي  محملود بلن لبيلد   ،قضى ألحدهما على اآلخرك يم ذل
ولكللن يكفللر بلله  ،ن السللقم ال يكتللب للله أجللرأأال » :ابللن مسللعود  قللول  ذكللرو : عللدة الصللابرينوفللي  .والللله أعلللم
عملال االختياريللة عللى األفلإن األجللر انملا يكلون ؛  علمله وفقهله وهلذا مللن كملال قلال ابلن القليم:« الخطيئلة

قطلع نفلاق و التوبلة فلي قولله فلي المباشلر ملن اإلومما تولد منهلا كملا ذكلر اللله سلبحانه النلوعين فلي آخلر سلورة 
ال  إ} :والمخمصلة فلي سلبيله وغليي الكفلار صلابة الظملأ والنصلبوفي المتوللد ملن إ {إال كتب لهم} :الوادي
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فلللإن ثوابهلللا تكفيلللر  ؛سلللقام والمصلللائبوأملللا األ ،وعينبهلللذين النللل فلللالثواب ملللرتبط {كتلللب لهلللم بللله عملللل صلللالح
نملللا قلللال فلللي إ  والنبلللي {وملللا أصلللابكم ملللن مصللليبة فبملللا كسلللبت أيلللديكم} :ولهلللذا قلللال تعلللالى ،الخطايلللا
فالطاعلللات ترفلللع اللللدرجات والمصلللائب تحلللط  .الملللرض حطلللةوقلللال:  .للللله بهلللا ملللن خطايلللاهكفلللر ا  :المصلللائب
هلذا ف (ا يفقهله فلي اللدينملن يلرد اللله بله خيلرً ) :وقلال (ا يصلب منلهملن يلرد اللله بله خيلرً ) :ولهذا قال ،السيئات

 ييلا أبلا سلليمان أل :فقيل له ،له ثم أحسن عليها الثناء ي خالد بن الوليد امرأةً وطلَّ يرفعه وهذا يحط خطاياه. 
مللا  :ذكر عنللهويملل .بللالء يولكللن لللم يصللبها عنللد ،يمنهللا وال سللاءن يرابنلل مللا طلقتهللا ألمللر   :قللال ؟طلقتهللا شلليء  

وال ينلافي هلذا ملا  .ورفلع لله بله درجلة ،وحلط بله عنله سليئة ،ال كتلب اللله لله بله حسلنةإرق ِعل ضرب على مؤمن  
عليهللا وهلو عمللل  ينملا هلو بصللبره االختيلار إ ألن حصلول الحسللنة ؛قلدمناه ملن أن المصللائب مكفلرات ال غيللر

 اهل.منه
يلللوم القياملللة حلللين يشلللفع المؤمنلللون فلللي معنلللاه ال يشلللفعون  )إنهلللم ال يكونلللون شلللفعاء وال شلللهداء(: قولللله *

ال يكونلون شلهداء يلوم  :أصحها وأشلهرها ،)وال شهداء( فيه ثالثة أقوال  وقوله:  ،إخوانهم الذين استوجبوا النار
قبللللل ال تم  :أي ،ال يكونللللون شللللهداء فللللي الللللدنيا :والثللللاني ،القيامللللة علللللى األمللللم بتبليللللغ رسلللللهم إللللليهم الرسللللاالت

أن  ال ينبغي لصديي  ) :وإنما قال ،وهي القتل في سبيل الله ،ال يرزقون الشهادة :والثال  ،لفسقهم ؛شهادتهم
ألن هللذا الللذم فللي  ؛ا والالعنللونولللم يقللل: العنًلل ،بصلليغة التكثيللر (ال يكللون اللعللانون شللفعاء: )و ،(ايكللون لعانًلل

 . احا اللعن المبوألنه يخر  منه أيضً  ،ال لمرة ونحوها ،الحدي  إنما هو لمن كثر منه اللعن
ويؤيلده أنله  ،والرفلع أشلهر ،رفلع الكلاف وفتحهلابروي  إذا قال الرجلل: هللك النلاس فهلو أهلكهلم(): قوله *

)فهللو مللن أهلكهللم( قللال الحميللدي فللي  :جللاء فللي روايللة رويناهللا فللي حليللة األوليللاء فللي ترجمللة سللفيان الثللوري
ال  ،الفتح فمعناها هو جعلهم هالكينوأما رواية  ،اومعناها أشدهم هالكً  ،الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر

 ،واتفي العلماء على أن هلذا اللذم إنملا هلو فليمن قالله عللى سلبيل اإلزراء عللى النلاس .أنهم هلكوا في الحقيقة
ا لملا يلرل فلي نفسله وفلي نًلقلالوا: فأملا ملن قلال ذللك تحز   .وتقبليح أحلوالهم ،وتفضيل نفسه علليهم ،واحتقارهم

إال أنهللم يصلللون   النبلليكمللا قللال: ال أعللرف مللن أمللة   ،فللال بللأس عليلله ،ينالنللاس مللن الللنقا فللي أمللر الللد
 ،وقللال: الخطللابي: معنللاه ال يللزال الرجللل يعيللب النللاس .وتابعلله النللاس عليلله ،مالللكاإلمللام هكللذا فسللره  .اجميًعلل

 أسللوأ حللااًل  :أي ،فللإذا فعللل ذلللك فهللو أهلكهللم ،ونحللو ذلللك ،وهلكللوا ،ويقللول: فسللد النللاس ،ويللذكر مسللاويهم
ورويتلله أنلله خيللر  ،جللب بنفسللهالعم إلللى وربمللا أداه ذلللك  ،والوقيعللة فلليهم ،م بمللا يلحقلله مللن اإلثللم فللي عيللبهممللنه
 . منهم

للِر الطَّ : )ق للال   *ع للنع أ بِللى همر يلعللر ة  ع للِن النبللي  للا ِمللنع ظ هع للج ر ة  ق ط ع ه  رِيللِي  ل ق للدع ر أ يعللتم ر جمللاًل يل تل ق لَّللبم فللي العج نَّللِة فللي ش 
نِل ين بِلعن أ بي بل رعز ة  ق لال  قلملعلتم ي لا ( و النَّاس  ك ان تع تلمؤعِذل  ًئا أ نلعت ِفلعم بِلِه ق لال   ياللَّلِه ع لِدمع ليلع اععلزِِل األ ذ ل ع لنع ط رِيلِي )ش 
ِلِمين    . (العممسع
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لأ ل تعنِ امعر أ ةه و م ع ه   ينَّ ع اِئش ة  ق ال تع ج اء تعنِ *ع لا  يفل ل لمع ت ِجلدع ِعنعلدِ  يا ابلعنل ت اِن ل ه ا ف س  تلمه  ة  ف أ ععط يلع لر ة  و اِحلد  لر  ت مع ًئا غ يلع ليلع ش 
ًئا ثملمَّ ق ام لتع ف خ ر ج لتع و ابلعنل ت ا ليلع تلعه ا بل يعن  ابلعنل تل يلعه ا و ل مع ت أعكملع ِمنلعه ا ش  تلعه ا فل ق س م  لا ف لد خ ل  ع ل لىَّ إِيَّاه ا ف أ خ ذ    النبليه 

ثلعتمهم ح ِديثل ه ا فل ق ال   رًا ِمن  النَّارِ ء  ف أ حعس ن  إِل يعِهنَّ كم يِلى  ِمن  العبل ن اِت ِبش  م ِن ابلعتم )  النبيف ح دَّ  . (نَّ ل هم ِستلع
لاء  ر جملله إللى ر سملوِل اللَّلِه  و م لا أ ععلد دعت  : )فل ق لال  ي لا ر سملول  اللَّلِه م ت لى السَّلاع ةم ق لال   *ع نع أ ن ِ  بعِن م الِلك  ق لال  ج 

بل بعلت  ) :ِه و ر سمولِِه ق ال  ق ال  حمبَّ اللَّ  ؟(لِلسَّاع ةِ  لدَّ  :ق لال  أ ن ل ه  (ف ِإنَّك  م لع  م لنع أ حع ن لا بل ععلد  اإلسلالم فل ر ًحلا أ ش  لا ف رِحع ف م 
بل بعت  ) : ِمنع قل وعِل النبي ر  و عمم ر  ف أ رعجمو أ   :ق ال  أ ن  ه  (ف ِإنَّك  م ع  م نع أ حع نع أ كملون  ف أ ن ا أمِحب  اللَّه  و ر سمول هم و أ ب ا ب كع

اِلِهمع.   م ع هممع و ِإنع ل مع أ ععم لع بِأ ععم 
قللال العلمللاء: معنللاه  ومللا تنللاكر منهللا اختلللف( ،فمللا تعللارف منهللا ائتلللف ،األرواح جنللود مجنللدة): قوللله *

وقيلل: إنهلا موافقلة صلفاتها التلي  ،جعلهلا اللله عليله فهلو ألملر   ،وأما تعارفهلا ،مختلفة أنواحأو  ،جموح مجتمعة
فمللن وافللي  ،ثللم فرقللت فللي أجسللادها ،وقيللل: ألنهللا خلقللت مجتمعللة .وتناسللبها فللي شلليمها ،هللا الللله عليهللاجعل

وقلال الخطلابي وغيلره: ت لفهلا هلو ملا خلقهلا اللله عليله ملن السلعادة أو  .ومن باعلده نلافره وخالفله ،بشيمه ألفه
فلللي اللللدنيا ائتلفلللت واختلفلللت فلللإذا تالقلللت األجسلللاد  ،وكانلللت األرواح قسلللمين متقلللابلين ،الشلللقاوة فلللي المبتلللدأ

 . األشرارإلى واألشرار  ،األخيارإلى فيميل األخيار  ،بحسب ما خلقت عليه
فوقلللع الحجلللا   ،قلللال أبلللو الحسلللن القاضلللي: التقلللت أرواحهملللا فلللي السلللماء )احلللتت آدم وموسلللى(: قولللله *

ثبللت فللي حللدي  وقللد  ،وأنهمللا اجتمعللا بأشخاصللهما ،قللال القاضللي عيللاض: ويحتمللل أنلله علللى ظللاهره .بينهمللا
قال: فال يبعلد أن اللله  ،وصلى بهم ،وفي بيت المقدس ،في السماوات ،اجتمع باألنبياء  النبيأن  اإلسراء
أن يريله تعلالى سلأل اللله  ويحتملل أن ذللك جلرل فلي حيلاة موسلى قال: ،أحياهم كما جاء في الشهداءتعالى 

أوقعتنلا فلي  خيبتنلا: معنى وأخرجتنا من الجنة( ،)فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا: قوله . آدم فحاجه
ومعنللاه كنللت سللبب خيبتنللا وإغوائنللا بالخطيئللة  ،وقللد خللاب يخيللب ويخللوب ،وهللي الحرمللان والخسللران ،الخيبللة

وفيه جواز  .او في الشرألنهموالغي ا ،ثم تعرضنا نحن إلغواء الشياطين ،التي ترتب عليها إخراجك من الجنة
قولللله:  .هلللذا ملللذهب أهلللل الحلللي ،وهلللي موجلللودة ملللن قبلللل آدم ،يللله ذكلللر الجنلللةوف .إطلللالق الشللليء عللللى سلللببه

الملللراد بالتقلللدير هنلللا الكتابلللة فلللي الللللوح  ؟(قبلللل أن يخلقنلللي بلللأربعين سلللنةً  ره اللللله علللليَّ قلللدَّ  )أتللللومني عللللى أملللر  
وايلة وقلد صلرح بهلذا فلي الر  ،قبلل خلقلي بلأربعين سلنةً  كتبه علليَّ   :أي ،وفي صحف التوراة وألواحها ،المحفوا

قلال: أتللومني عللى أن  ،خلي؟ قال موسى: بأربعين سلنةً التي بعد هذه )بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أم 
؟( فهلللذه الروايلللة مصلللرحة ببيلللان الملللراد أن أعملللله قبلللل أن يخلقنلللي بلللأربعين سلللنةً   كتلللب اللللله علللليَّ عملللت عملللاًل 

وما قلدره عللى عبلاده وأراد ملن خلقله أزللي ال عالى تعلم الله فإن  ،وال يجوز أن يراد به حقيقة القدر ،بالتقدير
 )فحللت آدمم  :قوللله . وشللر   وخيللر   ،ومعصللية   ا لمللا أراده مللن خلقلله مللن طاعللة  ولللم يللزل سللبحانه مريللدً  ،أول للله
ومعنللى كللالم آدم أنللك يللا موسللى تعلللم أن  ،وظهللر عليلله بهللا ،أي غلبلله بالحجللة ،وهللو فاعللل ،برفللع آدم موسللى(
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ولللو حرصللت أنللا والخالئللي أجمعللون علللى رد  ،فللال بللد مللن وقوعلله ،در عللليَّ وقملل ،خللليقبللل أن أ هللذا كتللب عللليَّ 
تعلالى وإذ تلاب اللله  ،فلم تلومني على ذلك؟ وألن اللوم على الذنب شلرعي ال عقللي ،منه لم نقدر مثقال ذرة  
ل: هللذه قيللل: فالعاصللي منللا لللو قللافللإن  .ا بالشللرحزال عنلله اللللوم فمللن الملله كللان محجوًجلل ،وغفللر للله ،علللى آدم

فللالجواب أن هللذا  .ا فيمللا قالللهوإن كللان صللادقً  ،لللم يسللقط عنلله اللللوم والعقوبللة بللذلك المعصلية قللدرها الللله عللليَّ 
وفللي لوملله  ،عليلله أحكللام المكلفللين مللن العقوبللة واللللوم والتللوبيخ وغيرهللا جللار   ،فللي دار التكليللف العاصللي بللاق  

ملا للم يملت فأملا آدم فميلت خلار  علن دار  زجر   إلىوهو محتا   ،وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل
 . بل فيه إيذاء وتخجيل ،فلم يكن في القول المذكور له فائدة ،الزجرإلى التكليف وعن الحاجة 

وحقيقلة لفظله: اللله  ،أنه لي  فيه تصريح بلأنهم فلي النلار (الله أعلم بما كانوا عاملين) :والجواب عن حدي *
وأملا غلالم الخضلر فيجلب تأويلله  .إذ التكليف ال يكون إال بلالبلوغ ،وا ولم يبلغواأعلم بما كانوا يعملون لو بلغ

ال  ،افيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرً  ،افيكون هو مسلمً  ،ألن أبويه كانا مؤمنين ؛اقطعً 
 . وال يجري عليه في الحال أحكام الكفار ،أنه كافر في الحال

ا ب شِدرموا و ال  تلمنل فِدلرمو ) :بل ععِض أ معرِِه ق ال   في بل ع    أ ح ًدا ِمنع أ صعح ابِهِ إذا   ك ان  ر سمولم اللَّهِ   :ق ال   ،ىع نع أ ِبى مموس  *
 . (و ي سِدرموا و ال  تلمع سِدرموا

م لات  إذا  حم بِِه ِمنع قل بعِل أ نع ي أعتِي هم إِنَّلهم ال  يل ت م نَّى أ ح دمكممم العم وعت  و ال  ي دع :)ق ال  ر سمولم اللَِّه    ، قال:ر يلعر ة  *عن أ بمي هم 
لمهم و إِنَّهم ال  ي زِيدم العمم  رًاأ ح دمكممم انلعق ط ع  ع م  يلع رمهم ِإالَّ خ   . (ؤعِمن  عممع

للبَّ اللَّللهم لِق للاء هم )  ق للال  ر سمللولم اللَّللهِ  :*ع للنع أ بِللى همر يلعللر ة  ق للال   للبَّ لِق للاء  اللَّللِه أ ح  للرِه  اللَّللم للنع أ ح  للرِه  لِق للاء  اللَّللِه ك  هم و م للنع ك 
لِمععتم أ ب لا همر يلعللر ة  ي لذعكمرم ع لنع ر سمللوِل اللَّلهِ  .(لِق لاء هم  ِمِنين  س  للؤع للة  فل قملعلتم ي لا أممَّ العمم للان     ق لال  ف أ تل يعلتم ع اِئش  لِديثًا ِإنع ك  ح 
ِلك   ن ا ،ك ذ  :  ق لال  ر سملولم اللَّلهِ  :ق لال   ؟و م لا ذ او    ه ل لك  ِبق لوعِل ر سملوِل اللَّلهِ فل ق ال تع ِإنَّ العه اِلك  م لنع  ،فل ق دع ه ل كع

لوعت   (م نع أ ح بَّ لِق اء  اللَِّه أ ح بَّ اللَّهم لِق اء هم و م نع ك رِه  لِق اء  اللَِّه ك رِه  اللَّهم لِق لاء هم ) لر هم العم  لده ِإالَّ و هملو  ي كع  ،و ل ليع   ِمنَّلا أ ح 
ه بم إِل يعللِه و ل ِكللنع الللذي و ل لليع   بِ   ق للدع ق ال للهم ر سمللولم اللَّللهِ  :فل ق ال للتع  للع رَّ إذا  ت للذع رم و اقعش  للر    الصَّللدع للخ ا  العب ص للرم و ح شع ش 

 . اء  اللَِّه ك رِه  اللَّهم لِق اء هم العِجلعدم و ت ش نَّج ِت األ ص اِبعم ف ِعنعد  ذ ِلك  م نع أ ح بَّ لِق اء  اللَِّه أ ح بَّ اللَّهم لِق اء هم و م نع ك رِه  لِق  
سلياحون فلي األرض ال: السليارة فضلال يبتغلون مجلال  اللذكر( مالئكلة سليارةً تعالى )إن لله تبارو و : قوله *
قال العلماء: معناه عللى جميلع الروايلات: أنهلم مالئكلة  ،بضم الفاء والضاد على أوجه أرجحها ضبط ال(ضم )فم 

م ملن الملرتبين ملع الخالئلي، فهلؤالء السليارة ال وظيفلة لهلم، إنملا مقصلودهم حلللي زائلدون عللى الحفظلة وغيلره
 . الذكر

أحللدهما: وهللو أرفللع األذكللار  ،ذكللر بالقلللب، وذكللر باللسللان، وذكللر القلللب نوعللان ،ضللربانتعللالى *ذكللر الللله 
خيلر ) حلدي : وجالله وجبروتله وملكوتله وآياتله فلي سلماواته وأرضله، ومنلهتعالى وأجلها الفكر في عظمة الله 

والثاني: ذكره بالقلب عند األمر والنهي، فيمتثل ما أمر به ويتلرو ملا نهلي عنله،  ،والمراد به هذا( الذكر الخفي
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ا فهو أضعف األذكار، ولكن فيه فضل عظيم كملا جلاءت بله وأما ذكر اللسان مجردً  ،ويقف عما أشكل عليه
فلللي ذكلللر القللللب واللسلللان أيهملللا أفضلللل؟ قلللال ، وذكلللر ابلللن جريلللر الطبلللري وغيلللره اخلللتالف السللللف األحاديللل 

 ، وشلبههما، وعليله يلدل كالمهلما وتهللياًل القاضي: والخالف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحً 
وإنمللا  ؟يقاربله ذكللر اللسلان، فكيلف يفاضللهال ال أنهلم مختلفلون فلي اللذكر الخفللي اللذي ذكرنلاه، وإال فلذلك 

ا كلان الهيًللفلإن   لمجلرد ونحلوه، والمللراد بلذكر اللسلان ملع حضللور القللب،ذكلر القلللب بالتسلبيح ا فلي الخلالف
فلإن  فال، واحتت من رجح ذكر القلب بأن عملل السلر أفضلل، وملن رجلح اللسلان قلال: ألن العملل فيله أكثلر،

قللال القاضللي: واختلفللوا هللل تكتللب المالئكللة ذكللر القلللب؟ فقيللل:  .زاد باسللتعمال اللسللان اقتضللى زيللادة أجللر
يعرفونللله بهلللا، وقيلللل: ال يكتبونللله؛ ألنللله ال يطللللع عليللله غيلللر اللللله، قللللت:  لهلللم عالملللةً تعلللالى ل اللللله تكتبللله ويجعللل

 . الصحيح أنهم يكتبونه، وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده
*يحتمللل أن يكللون المللراد الزيللادة مللن أعمللال الخيللر، ال مللن نفلل  التهليللل، ويحتمللل أن يكللون المللراد مطلللي 

 . دة سواء كانت من التهليل أو من غيره، أو منه ومن غيره، وهذا االحتمال أظهرالزيا
ويتدارسلونه بيلنهم إال نزللت علليهم تعلالى من بيوت الله يتلون كتلاب اللله  )وما اجتمع قوم في بيت  : قوله *

: الطمأنينلة لعطلف الرحملة عليله، وقيلل ؛السكينة هنا: الرحمة، وهلو ضلعيف قيل: السكينة، وغشيتهم الرحمة(
والوقار وهو أحسن، وفي هذا: دليل لفضلل االجتملاح عللى تلالوة القلرآن فلي المسلجد، وهلو ملذهبنا وملذهب 
الجمهور، وقال ماللك: يكلره، وتأولله بعلض أصلحابه، ويلحلي بالمسلجد فلي تحصليل هلذه الفضليلة االجتملاح 

فإنلله مطلللي يتنللاول جميللع  ؛ي بعللدهونحوهمللا إن شللاء الللله تعللالى، ويللدل عليلله الحللدي  الللذ وربللال   فللي مدرسللة  
المواضللع، ويكللون التقييللد فللي الحللدي  األول خللر  علللى الغالللب، ال سلليما فللي ذلللك الزمللان، فللال يكللون للله 

 . مفهوم يعمل به
رِلِد أ نلَّهمم ا ش هِ * ه دم ع ل ى أ ِبى همر يلعر ة  و أ ِبى س ِعيد  العخمدع ِلم  أ نَّهم ق ال  أ شع ا ع ل ى ع ِن األ غ رِد أ ِبى ممسع  :أ نَّهم ق ال    النبيد 
م ةم و نل ز ل تع ) ر هممم اللَّهم ع ل يعِهمم السَِّكين ةم و ذ ك   ال  يل قععمدم قل وعمه ي ذعكمرمون  اللَّه  ع زَّ و ج لَّ ِإالَّ ح فَّتلعهممم العم ال ِئك ةم و غ ِشيل تلعهممم الرَّحع

هم   . (ِفيم نع ِعنعد 
معنلاه: يظهلر فضللكم لهلم، ويلريهم حسلن عملكلم، ويثنلي  بكم المالئكة( )إن الله عز وجل يباهي: قوله *

عليكم عندهم، وأصلل البهلاء: الحسلن والجملال، وفلالن يبلاهي بملا لله، أي: يفخلر ويتجملل بهلم عللى غيلرهم 
 . ويظهر حسنهم

ال  إِل ه   :ف ج ع ل  ر جمله كملَّم ا ع ال  ث ِنيًَّة ن اد ل، ة  ث ِنيَّ  في و هممع ي صعع دمون    *ع نع أ ِبى مموس ى أ نلَّهممع ك انموا م ع  ر سموِل اللَّهِ 
بل رم   . (إِنَّكممع ال  تلمن ادمون  أ ص مَّ و ال  غ ائًِبا: )اللَّه  ىد فل ق ال  ن بِ  ،ِإال  اللَّهم و اللَّهم أ كع

قيللل: معنللاه ال حللول الحركللة والحيلللة، أي: ال حركللة وال اسللتطاعة وال حيلللة إال بمشلليئة الللله تعللالى، و  :لحللولا*
إال باللله، وقيلل: ال حللول علن معصللية اللله إال بعصللمته، وال قلوة علللى  ، وال قلوة فللي تحصليل خيللر  فلي دفلع شللرد  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





َتَخُب ال  م  ل  سْ مُ  ح  يْ ح  ى صَ لَ عَ  ي   و  وَ الن    ح  رْ شَ  نْ م  ُمن ْ

 

126 

 

، وكلللله متقلللارب، قلللال أهللل اللغلللة: ويعبلللر علللن هلللذه الكلملللة بمعونتللله، وحكلللي هلللذا علللن ابللن مسلللعود   طاعتلله إال
 .غريبة   لغة  ا: ال حيل وال قوة في بالحوقلة والحولقة، ويقال أيضً 

 . عدم انبعا  النف  للخير، وقلة الرغبة مع إمكانه :الكسل*
قللال القاضللي: وقللد تكللون  .ال قلللة المللال ،مللن الفقللر الللذي هللو فقللر الللنف  *قللال الخطللابي: إنمللا اسللتعاذ 

يقللل: ولللم  (قللرففتنللة ال)اسللتعاذته مللن فقللر المللال، والمللراد الفتنللة فللي عللدم احتماللله وقلللة الرضللا بلله، ولهللذا قللال: 
 . الفقر، وقد جاءت أحادي  كثيرة في الصحيح بفضل الفقر

ا للقضلاء، وقلال آخلرون ملنهم: استسلالمً  ؛أن تلرو اللدعاء أفضللإللى *ذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعلارف 
إن دعلللا للمسللللمين فحسلللن، وإن دعلللا لنفسللله فلللاألولى تركللله، وقلللال آخلللرون ملللنهم: إن وجلللد فلللي نفسللله باعللل  

فال، ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في األمر بالدعاء وفعله، واألخبار علن األنبيلاء  للدعاء استحب، وإال
 . بفعله

*اختار المازري أن سلبب اإلنكلار أن هلذا ذكلر ودعلاء، فينبغلي فيله االقتصلار عللى اللفلي اللوارد بحروفله، وقلد 
أداوهلللا بحروفهلللا، وهلللذا القلللول بهلللذه الكلملللات، فيتعلللين  وحلللي إليللله يتعللللي الجلللزاء بتللللك الحلللروف، ولعلللله أم 

فيه جزالة من حي  صنعة الكالم، وفيه جمع النبوة والرسالة،  )ونبيك الذي أرسلت( حسن، وقيل: ألن قوله:
أهللل البالغللة  ،رسللول وأرسلللت: ا األمللر مللع مللا فيلله مللن تكريللر لفلليهللذفللإن  رسللولك الللذي أرسلللت، :فللإذا قللال
 .  يعيبونه

ملن المسللمين حصللت هلذه الفضليلة، وللو دعلا  غيب، ولو دعلا لجماعلة  *فضل الدعاء ألخيه المسلم بظهر ال
أراد أن يلدعو لنفسله يلدعو ألخيله المسللم إذا  ا، وكلان بعلض السللفالمسلمين فالظاهر حصلولها أيًضل لجملة  

 . بتلك الدعوة؛ ألنها تستجاب، ويحصل له مثلها
الفجأة بفتح الفاء وإسكان  ة نقمتك()اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأ: قوله *

هلذا الحلدي  . لغتلان، وهلي البغتلة ،جلاءة بضلم الفلاء وفلتح الجليم والملدعللى وزن ضلربة، والفم  ،الجيم مقصلورة
ا، وللم يلرو مسللم فلي صلحيحه عنله غيلر ، وأكثلرهم حفظًلاإلسلالمرواه مسلم عن أبي زرعلة اللرازي أحلد حفلاا 

 . وستين ومائتين بثال  سنين، سنة أربع   ي بعد مسلم  توف ،هذا الحدي ، وهو من أقران مسلم
ملال غيلره والتصلرف فيله بغيلر إذن  اإلنسلاناحتت بهذا الحدي  أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيلز بيلع *

ا ورعاءهلا( وفلي )فلم أزل أزرعه حتلى جمعلت منله بقلرً  أجازه المالك بعد ذلك، ووضع الداللة قوله:إذا  مالكه
وأجاب  والبقر(اإلبل فقلت: كل ما ترل من أجرو من  ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال) رواية البخاري:

سللم فلي الذملة، وللم يم  وإال فهلو محملول عللى أنله اسلتأجره بلأرزد   ،أصحابنا: بأن هذا إخبار علن شلرح ملن قبلنلا
للك المسلتأجر؛ ألن ملا فبقي على م ،صحيح   لرداءته، فلم يتعين من غير قبض   ؛إليه، بل عرضه عليه فلم يقبله
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، ثلم إن المسلتأجر تصلرف فيله وهلو ملكله، فصلح تصلرفه، سلواء اعتقلده صلحيح   في الذملة ال يتعلين إال بقلبض  
 . والبقر والغنم والرقيي على األجير بتراضيهمااإلبل لنفسه أم لألجير، ثم تبرح بما اجتمع منه من 

أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنهلا واجبلة عللى  وهو ركنها األعظم، واتفقوا على ،أصلها الندم، التوبة*
وقواعللللده  اإلسللللالموالتوبللللة مللللن مهمللللات . أو كبيللللرةً  الفللللور، ال يجللللوز تأخيرهللللا، سللللواء كانللللت المعصللللية صللللغيرةً 

يجلب، وقلال  قال ابن األنباري: ،ثم ذكره هل يجب تجديد الندم؟ فيه خالف وإذا تاب من ذنب   ،المتأكدة
 صللحيحةً  آخللر، وإذا تللاب توبللةً  ا علللى ذنللب  ، وإن كللان مصللرًّ وتصللح التوبللة مللن ذنللب   .إمللام الحللرمين: ال يجللب

بشروطها، ثم عاود ذلك الذنب، كتب عليه ذلك الذنب الثاني، ولم تبطل توبته، هذا ملذهب أهلل السلنة فلي 
 .المسألتين

 .آخر فيها من جلد   ألنه يزاد ؛ربة العظيمة، سميت بذلكوهي القِ  ،للمزادة اسم جن    «حمل زاده ومزاده»*
ملللن أحاديللل  الرجلللاء والبشلللارة للمسللللمين، قلللال  األحاديللل ( هلللذه جعلللل اللللله الرحملللة مائلللة جلللزء  ): قولللله *

والقلرآن  اإلسلالمب -المبنيلة عللى األكلدار -فلي هلذه اللدار واحلدة   حصل لإلنسان ملن رحملة  إذا  العلماء: ألنه
في الدار اآلخرة، وهي  به، فكيف الظن بمائة رحمة  عالى توغير ذلك مما أنعم الله  ،والصالة والرحمة في قلبه
 .دار القرار ودار الجزاء

لحقيقلة معنلاه،  لكالمله، وال قاصلد   وقالت طائفة: اللفي على ظاهره، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط  *
ه وتلدبر ملا هش والخوف وشلدة الجلزح، بحيل  ذهلب تيقظللها، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدَّ  ومعتقد  

يقوله، فصار في معنى الغافل والناسي، وهذه الحالة ال يؤاخذ فيها، وهو نحو قول القائلل اآلخلر اللذي غللب 
وقلد جلاء فلي  .عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدي وأنا ربلك، فللم يكفلر بلذلك اللدهش والغلبلة والسلهو

 )للئن قللدر الللله( وهللذا يللدل عللى أن قوللله: أي: أغيللب عنله،( فلعلللي أضللل اللله: )هلذا الحللدي  فلي غيللر مسللم  
 .على ظاهره

حبسلتها  إن ابن شهاب ذكر هذا الحدي ، ثم ذكر حدي  المرأة التي دخلت النلار، وعلذبت بسلبب هلرة  »*
معنللاه: أن ابللن شللهاب لمللا ذكللر « يللأس رجللل: لللئال يتكللل رجللل، وال يا، ثللم قللال ابللن شللهاب  حتللى ماتللت جوًعلل

لهلرة ظلم الرجلاء، فضلم إليله حلدي  اكلل عللى ملا فيله ملن سلعة الرحملة، وعِ الحدي  األول خاف أن سامعه يت
ليجتملع الخلوف والرجلاء، وهلذا معنلى قولله: للئال يتكلل وال ييلأس، وهكلذا  ؛الذي فيه من التخويف ضد ذللك

 .معظم آيات القرآن العزيز، يجتمع فيها الخوف والرجاء
فإنها  ؛أرضكإلى فاعبد الله معهم، وال ترجع  ،بدون اللها يعفيها أناسً فإن  ؛أرض كذا وكذاإلى )انطلي قوله: *

قللال العلمللاء: فللي هللذا اسللتحباب مفارقللة التائللب المواضللع التللي أصللاب بهللا الللذنوب، واألخللدان  (أرض سللوء  
المسللاعدين للله علللى ذلللك ومقللاطعتهم مللا دامللوا علللى حللالهم، وأن يسللتبدل بهللم صللحبة أهللل الخيللر والصللالح 

 . رعين ومن يقتدي بهم، وينتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك توبتهوالعلماء والمتعبدين الو 
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 . هو بتخفيف الصاد أي: بلغ نصفها ف الطريي أتاه الموت(ص  ن  إذا  )فانطلي حتىقوله: *
رًا ق ط   :و ق ال تع م ال ِئك ةم العع ذ ابِ )* يلع نل هممع ف ج ع لمو  ،يصمور ِة آد مِ  في ف أ ت اهممع م ل كه  .إِنَّهم ل مع يل ععم لع خ  ِقيسموا  :فل ق ال   ،هم بل يلع

وأملا قيلاس المالئكلة ملا بلين القلريتين، وحكلم المللك اللذي  .(فل هملو  ل لهم  ،أ يَِّتِهم ا ك ان  أ دعن ىإلى م ا بل يعن  األ رعض يعِن ف  
أملللرهم عنلللد اشلللتباه أملللره علللليهم، واخلللتالفهم فيللله أن تعلللالى جعللللوه بيلللنهم بلللذلك، فهلللذا محملللول عللللى أن اللللله 

 . ، فحكم بذلك ممن يمر بهم، فمر الملك في صورة رجل  ا رجاًل مو يحكدِ 
فيغفرهللا الللله لهللم ويضللعها علللى  ،أمثللال الجبللال )يجلليء يللوم القيامللة نللاس مللن المسلللمين بللذنوب  : قوللله *

ومعنللى هللذا  ،الفللتح أفصللح وأشللهر، وهلو: الخللال  والفللداء ،بفللتح الفلاء وكسللرها )الفكللاو( اليهلود والنصللارل(
دخلل الجنلة إذا  فلالمؤمن ،منلزل فلي الجنلة ومنلزل فلي النلار في حلدي  أبلي هريلرة لكلل أحلد   الحدي  ما جاء

ا للدخول النلار، أنلك كنلت معرًضل )فكاكلك ملن النلار(وقولله:  .الستحقاقه ذلك بكفره ؛فه الكافر في النارل  خ  
هم صلاروا فلي معنللى ا يملؤهلا، فلإذا دخلهلا الكفلار بكفلرهم وذنلوبقلدر لهلا علددً تعلالى وهلذا فكاكلك؛ ألن اللله 

أنهمللا قللاال: هللذا الحللدي  أرجللى حللدي   ،ء عللن عمللر بللن عبللد العزيللز والشللافعيالفكللاو للمسلللمين، وقللد جللا
 . ولله الحمد ،، وتعميم الفداءلما فيه من التصريح بفداء كل مسلم   ؛للمسلمين، وهو كما قاال

فيغفرها الله لهم ويضعها عللى اليهلود أمثال الجبال  )يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب  : قوله *
سقطها عنهم، ويضع عللى اليهلود والنصلارل يغفر تلك الذنوب للمسلمين، ويم تعالى معناه: أن الله  (والنصارل

 لقولله تعللالى: ؛مثلهلا بكفلرهم وذنلوبهم، فيدخلله النلار بأعملالهم ال بللذنوب المسللمين، وال بلد ملن هلذا التأويلل
لكللن  ،كمللا ذكرنللاه  ،مجللاز والمللراد: يضلع عللليهم مثلهللا بلذنوبهم )ويضلعها( ه:وقولملل وال تلزر وازرة وزر أخللرل{}

علن المسللمين سليئاتهم، وأبقلى عللى الكفلار سليئاتهم، صلاروا فلي معنلى ملن حملل تعالى لما أسقط سبحانه و 
بب فيها، ا كان للكفار سلكونهم حملوا اإلثم الباقي، وهو إثمهم، ويحتمل أن يكون المراد آثامً  ؛إثم الفريقين
لكللونهم سللنوها، ومللن سللن  ؛فتسللقط عللن المسلللمين بعفللو الللله تعللالى، ويوضللع علللى الكفللار مثلهللا ،بللأن سللنوها

 .كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها  سيئةً  سنةً 
بسللتان  اإلنسللانوفيلله: دليللل لجللواز دخللول  ،وره، وهللو أعللالهعلوتلله وصللعدت سملل «تسللورته: »قللول كعللب  *

عليه، ويعرف أنه ال يكره له ذلك بغير إذنه، بشرل أن يعلم أنله للي  لله هنلاو زوجلة  لم دِ صديقه وقريبه الذي يم 
 .مكشوفة ونحو ذلك

 .بفتح الميم وضمها وكسرها« فكمل لنا خمسون»*
فيه: دليلل السلتحباب التبشلير والتهنئلة لملن تجلددت لله نعملة ظلاهرة، أو انلدفعت  «فذهب الناس يبشروننا»*

انكشلفت، سلواء كانلت  حصللت، وكربلة   وهلذا االسلتحباب علام فلي كلل نعملة   عنه كربة شلديدة، ونحلو ذللك،
 . من أمور الدين أو الدنيا
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ما عظم منها، ا للنعم المتجددة ال سيما وفيه: استحباب الصدقة شكرً  ،خر  منه وأتصدق بهأم  «أنخلع منه»*
أال يصللبر علللى اإلضللاقة، وال ا ا مللن تضللرره بللالفقر، وخوفًللباالقتصللار علللى الصللدقة ببعضلله خوفًلل وإنمللا أمللره 

 ؟أنخللع ملن ملالي :قيل: كيلف قلالفإن  ا،ا راضيً فإنه كان صابرً  ؛بجميع ماله  يخالف هذا صدقة أبي بكر  
أن أنخللع مللن  :ي واللله ملا أملللك غيرهملا؟ فلالجواب أن المللراد بقوللهنزعلت ثللوب   :، مللع قولله أواًل فأثبلت لله ملااًل 

ي أمسك سهمي الذي بخيبر، وأما قوله: ما أملك غيرهما فالمراد به من مالي األرض والعقار، ولهذا قال: فإن
وفيه: دليل على تخصيا اليمين بالنية، وهو مذهبنا، فإذا حلف ال  .الثياب ونحوها مما يخلع ويليي بالبشير

 .ا لم يحن  بالخبزآخر من المال، أو ال يأكل ونول تمرً  ا لم يحن  بنوح  مال له ونول نوعً 
فلي  جلواز الحللف ملن غيلر اسلتحالف  و  ،وأهلل العقبلة فضليلة أهلل بلدر   ،، منهلافوائلد كثيلرة علب  في حدي  ك*

لللئال يسللبقه الجواسللي   ؛ي بغيرهللاأن يللوردِ  أراد غللزوةً إذا  ينبغللي ألميللر الجلليشوأنلله  ،غيللر الللدعول عنللد القاضللي
التأسف على ما فات وفيه . بواليتأه ؛فهم البعد، فيستحب أن يعردِ بعيدةً  كانت سفرةً إذا   ونحوهم بالتحذير، إال

: بلئ  ملا لقول معاذ   ؛رد غيبة المسلموفيه  .لقوله: فيا ليتني فعلت ؛خير، وتمني المتأسف أنه كان فعلهمن ال
البللر، والبللر إلللى عاقبتلله خيللر، وإن الصللدق يهللدي فللإن  ؛لصللدق ومالزمتلله، وإن كللان فيلله مشللقةفضلليلة او . قلللت
وأنه  .لته أول قدومه قبل كل شيء  محِ  ركعتين في مسجد   دم من سفر  استحباب صالة القاو  .الجنةإلى يهدي 

ن ، هلليدِ بللارز   عليلله، أن يقعللد لهللم فللي مجللل    ا يقصللده النللاس لسللالم  كللان مشللهورً إذا   يسللتحب للقللادم مللن سللفر  
للى الحكم بالظاهر، والله يتولى السلرائر، وقبلول معلاذير المنلافقين ونحلوهم، ملا للم يترتلب عوفيه  .الوصول إليه
ا لهلم استحباب هجران أهل البدح والمعاصي الظاهرة، وترو السالم عليهم، ومقلاطعتهم تحقيلرً و  .ذلك مفسدة

أن مسلللارقة النظلللر فلللي الصلللالة وااللتفلللات ال و . وقعلللت منللله معصللليةإذا  اسلللتحباب بكائللله عللللى نفسلللهو  .اوزجلللرً 
ا فسللم عليله، أو رد عليله م إنسلانً ا، وكذلك رد السالم، وأن من حلف ال يكللأن السالم يسمى كالمً و  .يبطلها

علللى مللودة الصللديي والقريللب وغيرهمللا، كمللا فعللل أبللو  وجللوب إيثللار طاعللة الللله ورسللوله و  .السللالم، يحنلل 
ا فلتكلم، وللم حللف ال يكللم إنسلانً إذا  أنلهو  .قتادة حلين سللم عليله كعلب، فللم يلرد عليله حلين نهلى علن كالمله

إنله محملول عللى ف ؛يه للم يحنل  الحلالف؛ لقولله: اللله أعللميقصد كالمه بل قصد غيره، فسمع المحلوف عل
، كملللا فعلللل عثملللان والصللللحابة لمصللللحة   ؛تعللللالىفيهلللا ذكلللر اللللله  جلللواز إحللللراق ورقلللة  و  .أنللله للللم يقصلللد كالمللله

، فهللي حاجللة وموضللع بالمصللاحف التللي هللي غيللر مصللحفه الللذي أجمعللت الصللحابة عليلله، وكللان ذلللك صلليانةً 
خللاف مللن إخفللاء مللا يم وفيلله  .الورقللة، وفيهللا: لللم يجعلللك الللله بللدار هللوان  الداللللة مللن حللدي  كعللب، أنلله أحللرق 

جللواز و  .لللم ينللوإذا  ، وال يقللع بلله شلليءلللي  بصللريح طللالق   ،أن قوللله المرأتلله: الحقللي بأهلللك .إظهللاره مفسللدة
اسللتحباب الكنايللات فللي و  .خدمللة المللرأة زوجهللا برضللاها، وذلللك جللائز للله باإلجمللاح، فأمللا إلزامهللا بللذلك فللال

ألنه للم  ؛عنه الورح واالحتيال بمجانبة ما يخاف منه الوقوح في منهي  وفيه . االستمتاح بالنساء ونحوها ألفاا
اسللتحباب سللجود و  .هللي عنهللايسللتأذن فللي خدمللة امرأتلله للله، وعلللل بأنلله شللاب، أي ال يللأمن مواقعتهللا، وقللد نم 
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ي وطائفة، وقال أبو حنيفة وطائفة: ، وهو مذهب الشافعظاهرة   ، أو اندفاح بلية  ظاهرة   الشكر عند تجدد نعمة  
للو  .اا ظللاهرً ا، أو صللرف عنلله شللرًّ ا ظللاهرً اسللتحباب تهنئللة مللن رزقلله الللله خيللرً و  .ال يشللرح ر اسللتحباب إكللرام المبشِد

مللن  ا لللم يحنلل  بنللوح  أنلله يجللوز تخصلليا اليمللين بالنيللة، فللإذا حلللف ال مللال للله ونللول نوًعللو  .بخلعللة أو نحوهللا
ا، لم يحن  باللحم والتمر وسائر المأكول، وال يحن  إال بلذلك ونول خبزً  المال غيره، وإذا حلف ال يأكل،

ا لللم يحنلل  بتكليملله إيللاه غيللر ذلللك الكللالم ا مخصوًصللدا، ونللول كالًمللالنللوح، وكللذلك لللو حلللف ال يكلللم زيًلل
واللله ملا أمللك »المخصو ، وهذا كله متفي عليه عند أصلحابنا، ودليلله ملن هلذا الحلدي  قولله فلي الثلوبين: 

فإني أمسك سهمي »، ثم قال: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة»: ، ثم قال بعده في ساعة  «هماغير 
كلان ملن إذا   ا لهاستحباب القيام للوارد إكرامً و  .جواز استعارة الثياب للب و  .جواز العاريةوفيه  .«الذي بخيبر

بلالترخيا فيله، والجلواب عملا  مسلتقل   كان، وقد جلاءت بله أحاديل  جمعتهلا فلي جلزء    أهل الفضل بأي نوح  
اإلملام اسلتحباب سلرور و  .وهلي سلنة بلال خلالف   ،استحباب المصلافحة عنلد التالقليو  .ا لذلكظن به مخالفً يم 

يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه كربة ظاهرة وأنه  .وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه
عللى إحسلانه، وقلد ذكلر أصلحابنا أنله يسلتحب لله سلجود تعالى  ا للهشكرً  ؛من ماله صالح   أن يتصدق بشيء  

يستحب لمن خلاف أال يصلبر عللى اإلضلاقة أال وأنه  .ا، وقد اجتمعا في هذا الحدي الشكر والصدقة جميعً 
يستحب لمن رأل من يريد أن يتصدق بكل ماله ويخاف عليه أال و  .يتصدق بجميع ماله، بل ذلك مكروه له

مللن الخيللر أن  يسللتحب لمللن تللاب بسللبب  وأنلله  .ينهللاه عللن ذلللك، ويشللير عليلله ببعضللهيصللبر علللى اإلضللاقة أن 
 . يحافي على ذلك السبب، فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله، كما فعل كعب في الصدق

العمللل  فللي هللذا دليللل لجمللاهير العلمللاء «ا أقللرح بللين نسللائهأراد سللفرً إذا  كللان رسللول الللله »قللول عائشللة: *
 في وقد جاءت فيها أحادي  كثيرة ،ذلك ين الزوجات وفى العتي والوصايا والقسمة ونحوسم بالق   في بالقرعة

 :قللال ابللن المنللذر ،يللون  وزكريللا ومحمللد  ءعمللل بهللا ثالثللة مللن األنبيللا قللال أبللو عبيللد   ،الصللحيح مشللهورة
 ،نه إجازتهاع يكوحم  ،والمشهور عن أبى حنيفة إبطالها ،وال معنى لقول من ردها :قال ،جماحاستعمالها كاإل

وفيللله القرعلللة بلللين النسلللاء عنلللد إرادة السلللفر  ،ل ثلللار ؛ابلللن المنلللذر وغيلللره القيلللاس تركهلللا لكلللن عملنلللا بهلللا :قلللال
 ،وهلو روايلة علن ماللك   ،وبه قال أبو حنيفة وآخرون ،هذا مذهبنا ،وال يجوز أخذ بعضهن بغير قرعة   ،ببعضهن
بيته  في طريقه واألخرل أنفع له في نها قد تكون أنفع لهأل ؛أن له السفر بمن شاء منهن بال قرعة   :وعنه رواية

 . وماله
 ،الصللحاح وغيللره فللي الجللوهريحكاهمللا  ،لغتللان ،بفللتح القللاف وكسللرها «بعللد مللا نقهللت خرجللتم »قولهللا: *

ونقله ينقله  ،ا فهلو كلالحككلح يكلح كلوًحل  ،نقه ينقه نقوها فهو ناقه :يقال ،والفتح أشهر واقتصر عليه جماعة
أفلاق ملن الملرض اللذي والناقله هلو  ،ه بضم النون وبشديد القافقَّ والجمع نلم  ،اكفرح يفرح فرحً   ،ناقها فهو نقهً 

 .به لم يتراجع إليه كمال صحته وهو قريب عهد  
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 ،قطعة مبهمة منه عن كل واحد   جواز رواية الحدي  الواحد عن جماعة  ، منها حدي  االفك فوائد كثيرة في*
صلحة القرعلة بللين و  .قبولله منله واالحتجلا  بلهى فقلد أجملع المسلللمون علل ،دهن كلان فعلل الزهلري وحلإوهلذا و 

ال يجلب قضلاء ملدة السلفر و  .قراح بلين النسلاء عنلد إرادة السلفر ببعضلهنوجوب اإلو  .النساء وفى العتي وغيره
وحكللم القصللير حكلللم الطويللل علللى الملللذهب  ،كللان السلللفر طللوياًل إذا   وهللذا مجملللع عليلله ،للنسللوة المقيمللات

جواز ركوب النسلاء فلي و  .جواز غزوهنو  .جواز سفر الرجل بزوجتهوفيه  .وخالف فيه بعض أصحابنا الصحيح
 ،بغيلر إذن اللزو  اإلنسلان جلواز خلرو  الملرأة لحاجلةو  .تللك األسلفار فلي جواز خدمة الرجال لهلنو  .الهواد 

 ؛ا إال لحاجلة  للم يكلن محرًمل إذا أن من يركب المرأة على البعيلر وغيلره ال يكلمهلاو  .وهذا من األمور المستثناة
كثر منله يم  األكل للنساء وغيرهن وأن ال في فضيلة االقتصار .حملوا الهود  ولم يكلموا من يظنونها فيه ألنهم

 .زمانه فهو الكامل الفاضل المختار في وما كان  النبيزمن  في ألن هذا كان حالهن ؛بحي  يهبله اللحم
 .االجتمللاحإلللى لللم يكللن ضللرورة إذا  تعللرض للله عللن الجلليش لحاجللة  ونحوهللا  جللواز تللأخر بعللض الجلليش سللاعةً 

 .نفسه أو ملن يعلز عليله في الدين أو الدنيا وسواء كانت في سترجاح عند المصائب سواء كانتاستحباب اال
 ملا يقلال فيله اإلنسانيستحب أن يستر عن  .ا أو غيرهسواء كان صالحً  غطية المرأة وجهها عن نظر األجنبيت

كملا فعللت   ،واللذب علنهم فضيلة أهل بلدر   .اذكره فائدة كما كتموا عن عائشة هذا األمر شهرً  في لم يكنإذا 
إلللى اشللتكاء ولللي األمللر  .ذن زوجهللابيللت أبويهللا إال بللإإلللى تللذهب  الزوجللة ال .عائشللة فللي ذبهللا عللن مسللطح  
فضللائل ظلللاهرة  .هنفسلله أو أهلللله أو غيللره واعتلللذاره فيمللا يريلللد أن يؤذيلله بللل فلللي لالمسلللمين ملللن تعللرض لللله بللأذً 

جمللة  فلي إركلاب عائشلة وحسلن أدبله فلي له بما شهد وبفعلله الجميلل  النبيل بشهادة لصفوان بن المعطَّ 
 جللواز االستشللهاد ب يللات القللرآن العزيللز وال .أعللرف ألنهللم ؛الكبللار دون الصللغارإلللى تفللويض الكللالم  .القضللية

قال ابن . ة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية ظاهرةاستحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعم .خالف أنه جائز
 .عنلد تجللدد الللنعمتعللالى تجديللد شللكر اللله  .لهلمتعللالى وهللذا إكلرام مللن اللله  ،نبلليد  املرأة  للم تللزنِ  :وغيللره عبلاس  

 للنبيا كرامه إكرامً إان و كما فعلت عائشة بمراعاة حسَّ   ن خدمه أو أطاعهإكرام المحبوب بمراعاة أصحابه وم  
.  جللواز سللب المتعصللب لمبطللل كمللا سللب  .والثنللاء عليلله بمللا هللو أهلللهتعللالى بتللدأ بحمللد الللله تم أن الخطبللة

وأراد أنلك تفعلل  ،نلك منلافي تجلادل علن المنلافقينإ :وقلال ،لتعصبه للمنلافي ؛د بن عبادةسع أسيد بن حضير  
  .الحقيقيفعل المنافقين ولم يرد النفاق 

 . يه على أن الفطنة قلما تكون مع السمنتنب «قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم»قوله: *
وفئتللين معنللاه  ،أمللرهم فللي االخللتالف فللي شلليء لكللم أيمعنللاه:  {المنللافقين فئتللينفللي  فمللالكمقوللله تعللالى: }*

 .وهو منصوب عند البصريين على الحال ،فرقتين
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لم  * لر  إللى أ نَّلهم ن ظ لر   ،ع نع عمبل يعِد اللَِّه بعِن ِمقعس  ِكلى ر سملول  اللَّلهِ   ع بعلِد اللَّلِه بعلِن عمم  أعخملذم اللَّلهم ع لزَّ ي  : )ق لال    ك يعلف  ي حع
يعلِه فل يل قملولم أ ن لا اللَّلهم  لم و اتِِه و أ ر ِضليِه بِي د  لِبضم أ ص لاِبع هم  -و ج لَّ س  لِلكم  -و يل بعسملطمه ا و يل قع ب لِر إللى ح تَّلى ن ظ لرعتم  (أ ن لا العم  العِمنلع

ف ِل   .  سموِل اللَّهِ أل قمولم أ س اِقطه همو  ِبر   إنيح تَّى  ِمنعهم  شيءيل ت ح رَّوم ِمنع أ سع
 ،والصلواب جلوازه ،قلال اللله :يقلال وإنملا، يكلره :وقلال ،وقد أنكره بعض السللف ،الله يقول :قولتيجوز أن *

  .وفى الصحيحين أحادي  كثيرة {والله يقول الحي} قال تعالى: وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف
ِر و  ): قوللله * ل للة  العب للدع للِر ل يلع خملم العج نَّللة  ع ل للى صمللور ِة العق م  للر ة  ت للدع للب  دمردِلد   التلليِإنَّ أ وَّل  زممع للو ِإ ك وعك  للا ع ل للى أ ضع  فللي ت ِليه 

للِم و م للا ا ِمللنع و ر اِء اللَّحع للرِئ  ِمللنلعهممع ز وعج ت للاِن اثلعنل ت للاِن يلمللر ل ممللخ  سمللوِقِهم  اِء ِلكملللِد امع للم   ،زوجتللان .(لعج نَّللِة أ ععللز بم ا فللي السَّ
 .األحادي حذفها وبه جاء القرآن وأكثر  األشهروكالم العرب و  األحادي  في لغة متكررة يوه ،بالتاء هكذا
 :اللغلة فلي والمشلهور ،لغلة يوهل ،جميلع نسلخ بالدنلا أعلزب بلاأللف فلي هكلذا الجنلة أعلزب( فلي )وما :قولهو 

والعلزوب  ،زوجلة لله والعلزب ملن ال ،بغيلر أللف   ،علزب :اتهم رووهونقل القاضي أن جميع رو  ،بغير ألف   ،عزب
وفللى  ،ظلاهر هللذا الحلدي  أن النسللاء أكثللر أهلل الجنللة :قللال القاضللي .لبعللده عللن النسلاء ؛اوسللمى عزبًل ،البعلد

 فلي وهلذا كلله .فيخلر  ملن مجملوح هلذا أن النسلاء أكثلر وللد آدم :قال ،الحدي  اآلخر أنهن أكثر أهل النار
 .فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير الإو  ،اآلدميات

أو األجسلام المتغذيلة  ،علم بالدهلا اإليمانأن  :أحدهما ،ففيه تأويالن ،وأما كون هذه األنهار من ماء الجنة*
والجنللة مخلوقللة  ،وأن لهللا مللادة مللن الجنللة ،وهللو األصللح أنهللا علللى ظاهرهللا الثللانيو  ،الجنللةإلللى بمائهللا صللائرة 

أن الفللرات والنيللل  اإلسللراءحللدي   فللي اإليمللانكتللاب  فللي وقللد ذكللر مسلللم ،السللنة عنللد أهلللة اليللوم موجللود
 .من أصل سدرة المنتهى البخاريوفى  ،يخرجان من الجنة

 فإنهللا ؛وهللم نفللر مللن المالئكللة جلللوس فاسللتمع مللا يحيونللك ،النفللر أولئللكاذهللب فسلللم علللى  :)قللالقوللله: *
ن الللوارد علللى أفيلله  السللالم عليللك ورحمللة الللله( :فقللالوا ،سللالم عللليكمال :فقللال ،تحيتللك وتحيللة ذريتللك فللذهب

وأن  ،سلالم علليكم كفلاه :وللو قلال ،السالم عليكم باأللف والالم :وأن األفضل أن يقول ،يسلم عليهم جلوس  
 وال يشلترل أن ،السالم عليكم :الرد أن يقول في وأنه يجوز ،على االبتداء رد السالم يستحب أن يكون زيادةً 

  .وعليكم السالم :يقول
ن فلتن المسللمين وإ فلي يقاتلل ال :فقاللت طائفلة ،الفتنلة فلي يرل القتلال مما يحتت به من ال األحادي ه هذ*

وهلذا مللذهب أبلى بكللرة  ،ألن الطاللب متللأول ؛فلال يجلوز للله المدافعلة عللن نفسله ،دخللوا عليله بيتلله وطلبلوا قتللله
صلللد دفلللع علللن نفسللله فهلللذان ن قم لكلللن إ ،يلللدخل فيهلللا ال ابلللن عملللر وعملللران بلللن الحصلللين:وقلللال  ،الصلللحابي

وقللال معظللم الصللحابة والتللابعين وعامللة علمللاء  ،اإلسللالمجميللع فللتن  فللي المللذهبان متفقللان علللى تللرو الللدخول
 {تبغللي التلليفقللاتلوا } :تعللالىكمللا قللال   ،الفللتن والقيللام معلله بمقاتلللة البللاغين فللي يجللب نصللر المحللي :اإلسللالم
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 تأويل لواحدة   على من لم يظهر له المحي أو على طائفتين ظالمتين ال ألحادي اتأول وتم  ،وهذا هو الصحيح
 .والمبطلون ستطال أهل البغيلظهر الفساد وا ؛منهما ولو كان كما قال األولون

وهللذا قللد  ،فتسللقط عللنهم الجزيللة ،إلسللالمهم :أحللدهما ،وغيرهللا قللوالن مشللهوران (منعللت العللراق) :معنللى يفلل*
فيمنعلون حصلول  ،آخلر الزملان فلي أن معناه أن العجم والروم يستولون على اللبالد شهراألوهو  :الثانيو  ،جدوم 

قلنللا مللن أيللن  ،درهللم قفيللز وال إللليهم بللىيج يوشللك أن ال» :قللال وقللد رول مسلللم عللن جللابر   ،ذلللك للمسلللمين
 فلي ننلازما فلي وهذا قد وجلد ،منع الروم ذلك بالشام مثله في وذكر «من قبل العجم يمنعون ذاو :قال ؟ذلك
 .لزمهم من الزكاة وغيرها فيمنعون ما ،آخر الزمان في يرتدون ألنهم :وقيل ،وهو اآلن موجود ،العراق

 فلي وقلد خرجلت ،بل هي آية من أشرال الساعة مستقلة ،الحدي  أن نار الحجاز متعلقة بالحشر في لي *
وراء  ا مللن جنللب المدينللة الشللرقيجللدًّ  عظيمللةً ا وكانللت نللارً  ،وخمسللين وسللتمائة   زماننللا نللار بالمدينللة سللنة أربللع  

 .من حضرها من أهل المدينة وأخبرني ،تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان ،ةالحرَّ 
وق وهلى صلفة سمل ،لرقتهما ؛اإلنسان هما تصغير ساقي سويقتين من الحبشة(ب الكعبة ذو ال)يخردِ : قوله *

 ،وخلراب اللدنيا ،قلرب القياملةإللى ا ألن معنلاه آمنًل {حرملا آمنلا} :تعلالىيعلارض هلذا قولله  وال ،االسودان غالبًل
 . القول األول أظهر :قال القاضي ،السويقتين ييخا منه قصة ذ :وقيل
نعلللالهم ) :الروايلللة األخلللرل فلللي كملللا  ،معنلللاه ينتعللللون الشلللعر الشلللعر( فلللي )يلبسلللون الشلللعر ويمشلللون: قولللله *

 ،بلليض الوجللوه مشللوبة بحمللرة   أي (مللر الوجللوهحم ) :ايللة األخللرلوفللى الرو  ،زماننللا هكللذا فللي وقللد وجللدوا (الشللعر
رو بجميللع فقللد وجللد قتللال هللؤالء التملل وهللذه كلهللا معجللزات لرسللول الللله  ،وفللى هللذه الروايللة صللغار األعللين

ن وجوههم المجان المطرقلة أصغار األعين حمر الوجوه ذلف األنف عراض الوجوه ك ذكرها  التيصفاتهم 
ونسللأل الللله  ،وقتللالهم اآلن وقللاتلهم المسلللمون مللرات   ،زماننللا فللي ا بهللذه الصللفات كلهللافوجللدو  ،ينتعلللون الشللعر

 . اللطف بهم إدامةأمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم و  في العاقبة للمسلمين إحسانالكريم 
اسلتدل بله جماعلة عللى جلواز اليملين بلالظن،  «هلو اللدجال أن ابن صياد   إن عمر حلف بحضرة النبي »*

   يشللترل فيهللا اليقللين، وهللذا متفللي عليلله عنللد أصللحابنا، حتللى لللو رأل بخللط أبيلله الميللت أن للله عنللد زيللد  وأنلله ال
 . كذا، وغلب على ظنه أنه خطه، ولم يتيقن، جاز الحلف على استحقاقه

موجللودة اليلللوم شللرقي دمشلللي،  المنلللارة )فينللزل عنلللد المنللارة البيضلللاء شللرقي دمشلللي بللين مهللرودتين(: قوللله *
الدال وفلتح المليم، وهلذا هلو المشلهور، وحكلى صلاحب المطلالع كسلر المليم، وهلذا الحلدي   مشي بكسرودِ 

: والمهرودتلان .كسر العين وضلمها وفتحهلا، والمشلهور الكسلر  ،ثال  لغات   «عند»وفي  .من فضائل دمشي
شلللقة ثلللم بزعفلللران، وقيلللل: هملللا شلللقتان، وال أي ثلللوبين مصلللبوغين بلللورس   ،، والمهمللللة أكثلللرواللللذالروي باللللدال 
لل)تحللدر منلله جم  :قوللله . نصللف المللالءة الجمللان حبللات مللن الفضللة تصللنع علللى هيئللة اللؤلللؤ  ان كللاللؤلؤ(م 

 . لشبهه به في الصفاء ؛االكبار، والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فسمي الماء جمانً 
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كسلللر أشلللهر، القريبلللة العهلللد بلللالوالدة، لقحلللة بكسلللر اللللالم وفتحهلللا، لغتلللان مشلللهورتان، والالللللبن، والدِ  :الردِسلللل*
قال القاضي: ومنهم  .الجماعة الكثيرة ئام:والفِ  .واللقوح ذات اللبن، وجمعها لقاح .، كبركة وبروحق  وجمعها لِ 

. وقللال فللي المشللارق: وحكللاه الخليللل بفللتح الفللاء، وهللي روايللة القابسللي .مللن ال يجيللز الهمللز، بللل يقوللله باليللاء
 . ير مهموز، فأدخله في حرف الياءقال: وذكره صاحب العين غ

لل: قولله *  .الفخللذ الجماعللة مللن األقللارب، وهللم دون الللبطن، والللبطن دون القبيلللة ذ مللن النللاس()لتكفللي الفخع
: الفخذ هنا بإسكان الخاء ال غير، فال يقال إال بإسلكانها، بخلالف الفخلذ التلي هلي العضلو، قال ابن فارس  

 . فإنها تكسر وتسكن
 . بالواو ()وكل مسلم   ( في جميع نسخ مسلم:وكل مسلم   روح كل مؤمن   )فتقبض: قوله *
أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، وال يكترثون  )يتهارجون تهار  الحمر(: قوله *

 . لذلك
  .الجماح، يقال: هر  زوجته أي جامعها يهرجها، بفتح الراء وضمها وكسرها :بإسكان الراء ، الهرع *
وسلبب كثلرة فضلل  .الفتنلة واخلتالل أملور النلاس :المراد بالهر  هنا )العبادة في الهر  كهجرة إلي(: قوله *

 .العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، ويشتغلون عنها، وال يتفرغ لها إال أفراد
م، وهلو بلالمي عجلم: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصلعا، ويقلال لله :ب الذنبجع ع  *

 . ليعاد تركيب الخلي عليه ؛أول ما يخلي من اآلدمي، وهو الذي يبقى منه
ا الرَّاِكبِ  :إِبِِلِه ف ج اء هم ابلعنمهم عمم رم فل ل مَّا ر آهم س ععده ق ال   في ك ان  س ععدم بعنم أ ِبى و قَّا   * فل نل ز ل   ،أ عموذم بِاللَِّه ِمنع ش رِد ه ذ 

للنل هممع  يفلل أ نل ز لعللت   :فل ق للال  ل للهم  للت  النَّللاس  يل تل ن للاز عمون  العمملعللك  بل يلع للععده  ؟إِبِلِللك  و غ ن ِمللك  و تل ر كع رِهِ  فللي ف ض للر ب  س   :فل ق للال   ،ص للدع
للِمععتم ر سمللول  اللَّللهِ  للكمتع س  فيلله حجللة لمللن يقللول: . (الخفلليِإنَّ اللَّلله  يمِحللب  العع بعللد  التَِّقللىَّ العغ نِللىَّ ) :يل قمللولم   اسع

ومللن قللال بالتفضلليل لالخللتالل قللد يتللأول هللذا علللى  ،مللن االخللتالل، وفللي المسللألة خللالف االعتللزال أفضللل
 . االعتزال وقت الفتنة ونحوها

للععد  بعللن  أ بِللى و قَّللا   قللال * م   إنلليو اللَّللِه » :س  للهع للِبيِل اللَّللِه و ل ق للدع كمنَّللا نل غعللزمو م للع   فللي أل وَّلم ر جمللل  ِمللن  العع للر ِب ر م للى ِبس  س 
للاةم  ِه وِل اللَّللر سملل للا ت ض للعم الشَّ ن ا ل ي ض للعم ك م  للد  للممرم ح تَّللى ِإنَّ أ ح  ا السَّ للذ  ل للِة و ه   ثمللمَّ م للا ل ن للا ط ع للامه ن أعكململلهم ِإالَّ و ر قم العحمبلع
يِن ل ق دع ِخبعلتم  يب ح تع بل نمو أ س د  تلمع زدِرمنِ أ صع  العلوام بلن بنلو الزبيلر بلن  الملراد ببنلي أسلد   .«عملليو ض للَّ إذا  ع ل ى الدِد

 .توقفني، والتعزير التوقيف عللى األحكلام والفلرائض تعزرنيقال الهروي: معنى  ،خويلد بن أسد بن عبد العزل
وقال الجرمي معناه اللوم  .: معناه تقومني وتعلمني، ومنه تعزير السلطان، وهو تقويمه بالتأديبوقال ابن جرير  

 . والعتب، وقيل: معناه توبخني على التقصير فيه
ب ةم بعنم غ زعو ان  ف ح ِمد  اللَّه  و أ ثلعن ى ع ل يعِه ثممَّ ق ا* ِولِد ق ال  خ ط بل ن ا عمتلع يعر  العع د  نلعي ا ق دع فإن  أ مَّا بل ععدم  :ل  ع نع خ اِلِد بعِن عمم  الد 

لا ِإالَّ صملب اب ةه ك صملب اب ِة اإِلن ل ه  اء  و ل مع يل بعي  ِمنلع  و و لَّتع ح ذَّ
لا آذ ن تع ِبصمرعم  ه  ت ِقلملون  ِمنلع إللى اِء يل ت ص لابل ه ا ص لاِحبلمه ا و إِنَّكملمع ممنلع
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لل للر  يلملعق للى ِمللنع ش  للر ِتكممع ف ِإنَّللهم ق للدع ذمِكللر  ل ن للا أ نَّ العح ج  يعللِر م للا ِبح ضع للا ف للانلعت ِقلموا ِبخ  للا د ار  ال  ز و ال  ل ه  للِول ِفيه  للنَّم  فل يل هع ف ِة ج ه 
رِوم ل   لبعِعين  ع اًملا ال  يملدع لر اع يعِن ِملنع م ص لارِيِع العج  س  لتممع و ل ق لدع ذمِكلر  ل ن لا أ نَّ م للا بل ليعن  ِمصع أل نَّ أ فل ع ِجبلع لا قل ععلرًا و و اللَّللِه ل لتممع نَّللِة ه 

م لا ل ن لا   بلعع ة  م ع  ر سملوِل اللَّلهِ م ِسير ةم أ رعب ِعين  س ن ًة و ل ي أعتِي نَّ ع ل يلعه ا يل وعمه و همو  ك ِظييه ِمن  الزدِح اِم و ل ق دع ر أ يلعتمِنى س اِبع  س  
تلمه ا  لللق قع اقلمن ا ف العتل ق طعلللتم بلملللرعد ًة ف ش  لللد  لللتع أ شع لللج ِر ح تَّلللى ق رِح  لللععِد بعلللِن م الِلللك  ف لللاتلَّز رعتم  بينللليط ع لللامه ِإالَّ و ر قم الشَّ و بل للليعن  س 

لر  ِملن  األ معص لاِر بِِنصعِفه ا و اتلَّز ر  س ععده بِِنصعِفه ا ف م ا أ صعب ح  العيل وعم  ِمنَّ  أ عملوذم بِاللَّلِه  وإنليا أ ح ده ِإالَّ أ صعب ح  أ ِميرًا ع ل ى ِمصع
ل نفسي في أ نع أ كمون   لا ل لمع ت كملنع نلمبلملوَّةه ق لط  ِإالَّ تل ن اس لخ تع ح تَّلى ي كملون  آِخلرم ع اِقب ِته  ا ع ِظيًملا و ِعنعلد  اللَّلِه ص لِغيرًا و إِنلَّه 

بلمرم  ن امملعًكا ف س ت خع  . ون  و تمج ردِبمون  األمم ر اء  بل ععد 
للة  ق ال للتع * للِعير   شلليءِمللنع  رفللي فللي و م للا  تلمللومفِدى  ر سمللولم اللَّللهِ » :ع اِئش  للطعرم ش  بِللد  ِإالَّ ش  لللي  ر فد   فللي ي أعكململلهم ذمو ك 

لعلللتم ِمنعلللهم ح تَّلللى ط لللال  ع ل لللىَّ ف ِكلعتملللهم  ر ملللا تكلللون فلللي المجهلللوالت ه أن البركلللة أكثلللفيلللقلللال القاضلللي:  «ففنللليف أ ك 
المراد أن يكيلله منله ألجلل إخلرا  النفقلة فل( كيلوا طعامكم يبارو لكلم فيله) وأما الحدي  اآلخر:، والمبهمات

 .لئال يخر  أكثر من الحاجة أو أقل ؛، ويكيل ما يخرجهمنه، بشرل أن يبقى الباقي مجهواًل 
للأ ل  * للرِو بعللِن العع للاِ  ر  س  للاِجرِين   :جمللله فل ق للال  ع بعللد  اللَّللِه بعللن  ع مع للن ا ِمللنع فلمق للر اِء العممه  للر أ ةه فل ق للال  ل للهم ع بعللدم  ؟أ ل سع اللَّللِه أ ل للك  امع

للكمنمهم  .ق لال  نل ع للمع  ؟إليهللا ت لأعِوي لك نه ت سع اِدًمللاللي  فللإن :ق لال   ،ف أ نعللت  ِملن  األ غعِني للاءِ  :نل ع للمع ق لال   :ق لال   ؟ق لال  أ ل للك  م سع  ،خ 
 . ن  العمملمووِ ف أ نعت  مِ  :ق ال  
للر  * لِر فل ق لال  ل ن للا ر سملولم اللَّللِه  م ر رعن لا م لع  ر سمللوِل اللَّلِه  :ق لال  ع بعلد  اللَّللِه بعلن  عمم  للاِكن  ) ع ل للى العِحجع خملموا م س  ال  ت لدع

رًا أ نع يمِصيب كممع ِمثعلم م   ؛الَِّذين  ظ ل مموا أ نلعفمس هممع ِإالَّ أ نع ت كمونموا ب اِكين   لا.(ا أ ص لابل هممع ح ذ  لر ح  ح تَّلى خ لَّف ه  لر  ف أ سع  . ثملمَّ ز ج 
ألن  ؛فيه الح  على المراقبة عند المرور بلديار الظلالمين، ومواضلع العلذاب، ومثلله اإلسلراح فلي وادي محسلر

أصللحاب الفيللل هلكللوا هنللاو، فينبغللي للمللار فللي مثللل هللذه المواضللع المراقبللة والخللوف والبكللاء، واالعتبللار بهللم 
 .عهم، وأن يستعيذ بالله من ذلكوبمصار 

فنلي إذا  أرملل الرجلل :سميت أرملة لما يحصل لها من اإلرملال، وهلو الفقلر وذهلاب اللزاد بفقلد اللزو ، يقلال*
 . زاده
وغيلر ذللك، وهلذه الفضليلة تحصلل لملن كفلله ملن  وتربيلة   وتأديب   وكسوة   القائم بأموره من نفقة   ،كافل اليتيم*

ا للله كجللده وأملله فالللذي للله أن يكللون قريبًلل )للله أو لغيللره( وقوللله:. شللرعية   تلليم بواليللة  مللال نفسلله، أو مللن مللال الي
 . اوجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره أن يكون أجنبيً 

، كثيلرة    ت  يحتملل مثلله فلي القلدر والمسلاحة، ولكنله أنفل  منله بزيلادا )بنى الله لله مثلله فلي الجنلة(: قوله *
 . ويحتمل مثله في مسمى البيت، وإن كان أكبر مساحة وأشرف

إذا  لينكفوا عنه، وهذا كله ؛ا، وتبليغهم ما يقول الناس فيهمفيه األدب مع األمراء، واللطف بهم، ووعظهم سرًّ *
 . لئال يضيع أصل الحي ؛ا واإلنكار فليفعله عالنيةً لم يمكن الوعي سرًّ فإن  ،أمكن
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وفلي البخلاري أن  ،ألنله يرضليه ؛من كسله وتسببه، وقيلل: أضليف إليله :أي التثاوب من الشيطان(): قوله *
ألن العطلاس يلدل عللى النشلال وخفلة البلدن،  (يحلب العطلاس، ويكلره التثلاوبتعالى إن الله قال: ) النبي 

إللللى وإضلللافته  .كسللللالإللللى ا ملللع ثقلللل البلللدن وامتالئللله، واسلللترخائه وميلللله ألنللله يكلللون غالبًللل ؛والتثلللاوب بخالفللله
والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسلع فلي  ،الشهواتإلى ألنه الذي يدعو  ؛الشيطان

 . واعلم أن التثاوب ممدود .المأكل وإكثار األكل
بلان وضلع لهلا ألإذا  )فقدت أمة من بني إسرائيل ال يدرل ما فعلت، وال أراها إال الفأر، أال ترونهلا: قوله *

وألبانها حرمت على بنلي إسلرائيل دون لحلوم اإلبل لم تشربها، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟( لحوم اإلبل 
 . دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيلاإلبل الغنم وألبانها، فدل بامتناح الفأرة من لبن 

برفلع الغلين، وقلال القاضلي:  )ال يللدغ( الروايلة المشلهورة: ملرتين( واحد   لدغ المؤمن من جحر  )ال يم : قوله *
أحدهما بضم الغلين عللى الخبلر، ومعنلاه الملؤمن المملدوح، وهلو الكلي  الحلازم اللذي ال  ،يرول على وجهين

 .وقيللل: إن المللراد الخللداح فللي أمللور اآلخللرة دون الللدنيا ،بعللد أخللرل، وال يفطللن لللذلك يسللتغفل، فيخللدح مللرةً 
وهللو أن  قللال: وسللبب الحللدي  معللروف، .ي أن يللؤتى مللن جهللة الغفلللةبكسللر الغللين علللى النهلل :والوجلله الثللاني

، فمن عليه، وعاهده أال يحرض عليه وال يهجوه، وأطلقه فلحي بقومه، سر أبا عزة الشاعر يوم بدر  أ   النبي 
 الملؤمن ال يللدغ ملن جحلر  ) :، فسأله المن، فقال النبلي التحريض والهجاء، ثم أسره يوم أحد  إلى ثم رجع 
لئال يقلع فيهلا  ؛أن يتجنبها وفيه أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة   .وهذا السبب يضعف الوجه الثاني (مرتين
 . ثانية
ثِليع نع أ ِبى م ععم ر  ق ال  ق ام  ر جمله يلمثعِنى ع ل ى أ ِمير  ِمن  األمم ر ا* ادم ي حع لد  لم ع ل يعلِه التل لر اب  و ق لال  أ م ر ن لا ر سملو  ِء ف ج ع لل  العِمقع
ِثى    اللَّهِ  اِحين  التل لر اب   في أ نع ن حع هلذا الحلدي  قلد حملله عللى ظلاهره المقلداد اللذي هلو راويله،  .ومجموِه العم دَّ

ا وقلللال آخلللرون: معنلللاه خيبلللوهم، فلللال تعطلللوهم شللليئً  .ووافقللله طائفلللة، وكلللانوا يحثلللون التلللراب فلللي وجهللله حقيقلللة
 . واضعوا وال تعجبوا، وهذا ضعيفمدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتإذا  وقيل: .لمدحهم

للر  مرفوعللا* للوَّوم ِبِسللو او   فللي أ ر انِللي: )ع للنع ع بعللد  اللَّللِه بعللن  عمم  ن للاِم أ ت س  للِر  فجللذبنيالعم  بل للرم ِمللن  اآلخ  ا أ كع للدمهمم  ر جمللال ِن أ ح 
ا ف ِقيل  ِليفل ن او لعتم السِدو او   فل ععتمهم  .ك بِدرع   األ صعغ ر  ِمنلعهمم   (.ب رِ األ كع إلى ف د 

لللم العكموف للةِ * تل ل للف  أ هع للِعيِد بعللِن جمبل يعللر  ق للال  اخع للِذِه اآلي للةِ  فللي ع للنع س  للنَّمم } :ه  للز اومهم ج ه  للًدا ف ج  ِمنًللا ممتل ع مِد تملللع ممؤع  {و م للنع يل قع
 . شيءا ن س خ ه ا ل ق دع أمنعزِل تع آِخر  م ا أمنعزِل  ثممَّ م   :ابعِن ع بَّاس  ف س أ لعتمهم ع نلعه ا فل ق ال  إلى فل ر ح لعتم 

قال القاضي: الظلاهر أنهلا قاللت هلذا عنلدما  «فسبوهم أمروا أن يستغفروا ألصحاب النبي »قول عائشة: *
 .ملا قلالوا، والحروريلة فلي الجميلع ملا قلالوا سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علليد  

والللذين جللاءوا مللن بعللدهم يقولللون ربنللا اغفللر لنللا } :ه تعللالىوأمللا األمللر باالسللتغفار الللذي أشللارت إليلله فهللو قوللل
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يء لمن سب الصلحابة رضلي اللله وبهذا احتت مالك في أنه ال حي في الف {اإليمانوإلخواننا الذين سبقونا ب
 .إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهمتعالى ألن الله  ؛عنهم
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