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التفسيريةالفواند

(1)اقاتختالييرفى

الفاتحة[مناية]البسملة

الحمدلله.

فيثبتلمافيه،يشكأنينبغيلامماالفاتحةمنايةالبسملةكون

ص!جمؤالنبيأن:هريرةأبيوعنالمعلىأبن[سعتدبيأعن")2("الصحيح

اية،رأسعلتهتم(ألقمفالدينصزط>:بأنقيلوما.المثانيالسبعبانهاأخبر

.القرانأسلوبفيممتنع

منقيلوما.المصحففيكتابتهاسورةكلمنايةأنهاعلىيدلومما

ظنكتبتإذابأنهاعلمهممعالصحابةباحتياطمردود،للفصلكتبتأنها

.سورةكلمنايةأنهاالناصر

يصدق،بالبسملةتبدأالتيالكتبأننعلمفاننا؛بقرينةليسويمرارها

بننه!كريمإلىكتنبالقى!اق:القرانوفيمنها،جزءالبسملةأنعليها

92:]النمل(مسلمينوأتوفىعلىالألغلو!لرحممألرحمنأللهبسمنه-وسلتمن

.الكتابمنالبسملةفجعلت-31[،

ليستوانها،للفصلأنزلتايةإنها:السلفمنقالمنمقصودولعل

لاوهذامرتبطا،بهامتصلاالسورةمنجزءاليستأنها=سورةكلمنجزءا

)3(.أعلمدده1ومستقلا،جزءاتكونأنينفي

السور.ترتيبحسبعلىالفوائدرتبت(1)

.هريرةابيعن(4047و)سعيد،بياعن(4744)"البخاري"صحيح)2(

.[0472]مجموع)3(



ميعالمجافواند

النقلأليرور

اغتمرأواتبيتحبئفمنشعآلراللهمنوالمروةالصفا!ان[:لىتعا]قوله

.(1!()عليمشاكرأللهفإنجحر،ظوخومنبهمأطؤتأنعليهفلاجحناح

بعضيتوهمأنأمكن(عليه>فلاجحناح:قاللماإنه:يقالانيمكن

لاقتصارثوابفيهليسالسعيأن،السببيعرفلممنولاسيما،الناس

000()2(.ظوخ>ومن:بقولهذللئفدفع،فيهالجناحنفيعلىالاية

****

وألمدىافيناتمنألزتنامايكتمونائذينن>:لىوتعاسبحانهاللهقال

إلا!ألئعنوتويلعنهماللهيلعنهمأولنكآتكئئثفىللناسلمجئهمابندمنما

!(.اوجيمألتؤابوأناعلتهتمأودفاؤلحلىوبينووأصلوألابوأألذين

كانإنلانه؟المعينلعنجوازعدمعلىدليلالايةهذهفيهلانظر

منالتائبلىتعااللهاستثنىوقد،تابفلعلهميتاكانوان،يتوبفلعلهحيا

اعلم.والله.اللاعنينولعنةلعنته

لغعةعيتهخأؤلحككفازوهئموماتوآلذينكفروان>:ذلكبعدلىتعاوقال

!(.أجعينوالئاسوالملبهكهالله

اينما....موليهاهووجهة>ولكلهكذا:(1)48الايةمنالاياتلشيخذكر(1)

.(...تطوعومن...خجتختومن...تكونو

.[47271مجموع2()



التفسريلأالفواق

كفار،وهمماتواإذابماالناسولعن،الملاكتولعن،لهملعنتهفقئد

وهمماتواإذابماتمينالكالعنتقييدعلىالاولفياستثناؤهدلكما

.(1)أعلموالله.تمونكا

***ك!

تتبعوولاطئباطلاالأر!قفىمماكلوالئاس>جايفا:تعالىقوله

نووائفخشآبالشوشيأمركمإنما!ئب!عدولكمإته-الشئطق!ؤت

مانتبعبلقالوااللهأنزلمآاتبعوألهمقيلذا!ولعلمونلامااللهعلىتقولوأ

!يهتدونولاشجايغقلوتلاءاباوهغأولو؟تنآءابلىعليه/ألفتنا

عمىلكئمصنمونراصدعاصإلايسمعلابمايخعقالذىكمثل!فرواالذينومتل

للهواشكروأرزفنبئماطيبفمن!لوأءامنواائذلىيأئها!لالعقلونفهم

الخنزيرولحموالدمالمحثتةعئيمحرمإنما!لفبدوهمتإثاه!نتمإن

غفوراللهإنعلئةثمفلآعادولاغيرلايخا!طرفمناللهلغيربهءأهلوما

!<.زحيص

اجتنابوعن،لىتعااللهحلماتحريمعنالنهيعلىدليلالاياتفي

واللهالتدبر.عنديظهرمماذلكوغير،المحرماتانحصاروعلى،منهالاكل

أعلم.

الحتفمناللهأنزلمالكتمونالذجمفإن>:ذلكبعدلىتعاوقوله

!همولاافارإلاطوفهضفىيآ!طوتماأؤلعكقليلأثمانابه-ولمحثترون

]4657[.مجموع)1(



المجاميعفواند8

!(.ألضعذايولهميزتحي!ولااتقنمةيومالله

مابيانمقابلشيءأخذحرمةعلىدليلوفيها،الرشوةمنالتحذيرفيها

اللهأنعلىدليلوفيهاغيرها.أوفتوىأوحكمفيذلكأكانسواء،اللهأنزل

القيامة.يومالمتقينالمؤمنينيكلمتعالى

اليهود،هممعهودينقومابهأراد""الذين:قولهأنيذعىوقدهذا،

.يؤيدهلسياقو

اللهحكميكتموابأن(ثمناقليلابهء>ويتنزون:قولهإن:يقالقدكما

أخذمنبالتحذيرخاصةالايةدلالةفتكونثمنا،كتمانهمقابلفيليأخذوا

السائلمنالاجرةخذو،الحقويكتمبالباطللهليحكمالمبطلمنالرشوة

)1(.أعلمواللهفليتدبر.،الحقويكتمالباطلفيهواهيوافقبماليفتي

****

!<.قارعلىأضبرهم>فما[:تعالى]فوله

النار.لهمتوجبالتيالطريقةعلىاصبرهمفما-:اعلموالله-يريد

فإنشديد،عذابلىإتؤديهنهايرىخطةعلىكانإذاالانسانفان

ويحملهذلكمنيمنعهوهواه،ذلكفيعليهوتلحتركهالىإتنازعهنفسه

الصبر.على

]4657[.مجموع)1(



التفسريةلفواند1

كادليضلناإن>:رسولهمفيقولهمقومعنتعالىاللهحكىكما

.(421[):]الفرقان<علتهأصحبزناانلؤلاءالهتناعن

****

ضدأللهفاذ!روعرفعخمىأفضم>فإذا:تعالىقوله

لمنءقبلهمن!نتموإنهدف!ثمكماواذكروهالحرا!ا!عر

]891-991[....(الناسذانرحئثمنأفيفحوتز!لضاليهت

فيالناستأفاضحيثمنأفيضواهذاعامكمبعدثمالمراد:أنأرى

معه)2(.حجومنبهملإأاللهرسولبالناستوالمرادهذا،

****

2[:13:]آيةالبقرةسورةفيلىوتعاتباركاللهقال

وا.بعضهمكفربانفاختلفوا،الايمانعلى.ي<ؤحدصمةلاس>كان

قبل-أعلمددهو-بهفالمرادكل،وعلىشيء.لتقديرحاجةولاالكفر،على

.نوحبعثة

وا،المختلفةالأمةلتلك:أي(ومنذرينضئركبافبتنالله>فبعث

الكتب،والمراد:،جنسه:أي(الكئفمعهم>وأنزلالكفر.علىالمطبقة

الذين:ي<افاس>بينلانبياءبعدبهحاكماليكون:أي(!ليخكم

]4721[.مجموع)1(

]4724[.مجموع)2(



ميعلمجا1فواند01

أمرمن:أي(>فيهسيختلفون:أي(اختلفوأ>فيماالدينفيسيدخلون

منه.ليس:غيرهويقول.منههو:بعضهميقولبأن،الدين

يكونأنمانعولا.سبقمماالمفهومالدينفي:ي<فيهاختلف>وما

اختلفوما،نفسهالكتابفيفاختلفوا:يقولسبحانهكأنه،للكتابالضمير

.عندياولىوهذا.إلخ...فيه

بلنهص<شيااتجيتفماجاء!صبعد>مربمالكتابي<أونوهالذين>إلا

عنبهلعدولو،مواضعهعنتحريفهعلىبعضهمالبغيحمل:أي

.(1()باذنصالحقمنديهاخملفوأءامنوالماالذفيالله>فهدى.مقاصده

****

2[.]28(يرثرفنأحق>ولبولنهن:وجلعزقوله

لهنبأنيشعرفهذا،منهنبردهنأحقالمراد:أن-أعلموالله-أقول

ولكن،الزوجةرغبةينظرحتىالزوجيراجعلاأنيندببحيثذلكفيحقا

)2(.أعلموالله.النكاحرجعرضاها؛بدونراجعلوبحيثأحقالزوج

****

]4727[.مجموع)1(

]4715[.مجموع)2(



11التفسيريةالفواند

[(682-)263الصدقةآياتعلى]تعليق

.<أذىيثبعهاصدقهقنخيرومغقرفعروف>قؤل[:لىتعا]قوله

واذىالمسألةفيألحإذاالمستعطيعنالعفولىإالارشادفيه

.لمسؤولا

مالهلنفقوالأذئكالذيبالمنصدقاتكملالنطلواءامنواالذينيأيها>

فاصابه-ترابعلئهصفوالطكمثلفمثلاالاخروالؤمباللهيومنولاانسرلا

القؤملايفديوالله!سبوافماشئءعكيقدروتلافتر!ه-ص!اوابل

!<)1(.الكفرين

ومالوالموذيالمانمالان-:أعلموالله-المثلمنالمقصود

.عوضبدونبالانفاقيتلفالمرابي

منوقثبيتااللهمرضاتابعغاأتؤلهمينفقونالذين>ومثل

لمفإنضغفتنأكلهافانتوابلأصابهابرتبرهجنةممحثلأنفسهم

()2(.!بصيزلقملونبماواللهفطلولوابليصئها

لىتعااللهلوجهالمتصدقمالأن-:اعلموالله-المثلمنالمقصود

مضاعفا،وجلعزاللهيعوضهبلينفد،لا=أذىولابمنصدقتهيتبعولا

هذاوعلى)3(."مالمنصدقةنقصت"ما:لحديثامصداقالايةوهذه

لمؤلف.امقصودليعرفلايةواكملنا<>والاذى:لىتعاقولهلىإالمؤلفكتب(1)

.المضروبالمثلليعرفالايةواكملنا<>أتؤلهم:لىتعاقولهلىإالمؤلفكتب2()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2()588مسلمأخرجه)3(



12

.زكاةالزكاةسميت

ميعلمجاا!واند

تختهامنتخريعنابونخيلقنجتةله-تكوتأنأحد-أيوذ>

فأصابهاضعف!ذريهوله-الكبروأصابهالحمزبنيلمرفيهالا-الأنهر

.(...فاحترمتنارفيهإعصار

لىتعااللهلوجهيتصدقالذيحالبيان-أعلموالله-بالمثلالمقصود

والمن،لجتةاهوبفالثو،لاذىوبالمنيفسدهثم،الثوابفيستحق

الاعصار.هووالاذى

ينفحالصالحالوالدعملأنلىإ<>وله-ذرئه!ضعف!:بقولهيستدلوقد

تدبر.-أعلموالله-ذريته

.(..فيهتغمضواأنإلاجماضزيهولستمشفمونمتهالجيثتيمموأ>ولا

وأنجر،وعوضطالبهوبل،متبرعغيرالمتصدقأنلىإإشارةفيه

أعلم.والله.للصدقةمستحقاكانإذأيبحق،اخذعليهالمتصدق

منهقغفرةيعدكمللهوبافشماويآمر-الفقريعدكمالشتطن>

...(.وفضلا

المغفرةبعدملكميوسوسالشيطان:قالكأنهاحتباك)1(؛الايةفيكأن

يعدكمواللهبالفحشاء؛ويأمركمالفقرويعدكميقنطكم،بأنتعالىاللهمن

نظيرهاثبتماالاولمنيحذفانهو:والاحتباك.النصبوالوجه،الأصلفيكذا(1)

.الأولفينظيرهاثبتماالثانيمنويحذف،الثانيفي



التفسيريلأالفواند

.(1)والإحسانبالعدلويأمركموفضلا،منهمغفرة

13

التعففمفأضيذلجاهلى.لمجتبهو.>.:وجلعزقوله

2731[.آفا!ى!!ابمول<لا!رنبسيمفئمتعرنهم

>لا!ئ!ون:قولهومفهوم،البتةيسألونلاأنهمعلىالايةسياقدل

يلحفون.لاولكنهم،يسالوننهمأ(!!ابمولافالمى

قولفيكماالمقيد،لىإمتوجههناالنفيبانالزمخشريأجاب

2(:الشاعر)

*بمنارهيهتدىلالاحبعلى*

به.فيهتدىمنارلهليس:أي

"لاالشاعر:قولوهونظر،والاستشهادلجواباهذافيوعندي

هناككانإذايجيءإنماالفصحاءكلامفيشابههوما،"بمنارهيهتدى

...اللازممن.ملازمة

0)3(.0.وهذا

]4724[.مجموع)1(

كاملا.البيتسيأتي2()

فيورقةآخرفيوجدناثمبياضا،الصفحةنصفوتركالكلامالشيخيكمللم)3(

الاعتراضثم.،..الرمةذو":قولهمن،بالمسالةالمتعلقالكلامبقيةالمجموع

.(47)3/:"لمعاني"روجالالوسيتفسيرمنمنقولانوهما.والجواب



ميعالمجافواند14

الرمة:ذو

حدبظهرهاحتىالمفاوزبهارقصتوقدمنها1()رقصةتشتكىلا

)2(:القيسامرئقول

جرجرافيالدياالعودسافهإذابمنارهيهتدىلالاحبعلى

)3(:مفازةوصففيالاخر

ينجحربهاالضمثترىولاأهوالهاالأرنبتفرخلا

الاعشى)4(:

خمالمنعروقهاعبيد!طعيفولمحوارعلىتعطفلم

الاعشى)5(:

الصفرشرسوفهعلىيعضولاوصبومنأيننمنالساقيغمزلا

حتىكاللازمأوللمقئدلازماالقيدكانإذايحسنإئماهذابأنواعترض

لازماليسالالحافإذ؛كذلكليسوههنا،نيبرهابطريقنفيهنفيهمنيلزم

كلازمه.ولا،للسؤال

"."سقطة:كثيرةاخرىومصادر(1/44)الديوانيةورو،الأصلفيكذا(1)

(.الفضلابوت-)66""ديوانه2()

67(.)ص""ديوانه:انظر.الباهليحمرابنلعمروالبيت)3(

(.حسينمحمدمحمدشرح-)55"ديوانه")4(

9(.0)""الاصمعياتانظر:.باهلةاعشىهو)5(



51التفسيريةالفواند

كذلكوهو،يقتضيهماالكلامفييكنلمإنمسلمهذابأنوأجيب

يفماورأشا.السؤالعدميقتضيأغنياءيطنواحتىالتعففلانهنا؛

لذلك.مؤيد<بسينم>تعرفهم

يلحوا.لمضرورةعنسألوافانيسألون،لاأنهمالمراد:وقيل

يتركون:أي،للنفيمطلقامفعولاالمنصوبيجعلمنالناسومن

.(1ترى)كماوهو.التركفيملحفينأيلحافا،إالسؤال

****

ففيتمث<ادلةعلمهكمايكبأنكاتمث>رلاياب:لىتعاقوله

.]282[

والله.الاحوالبعضفيأجرةبدونالكتابةوجوبمنهايؤخذ

)2(.أعلم

!!!

]9471[.مجموع)1(

]4657[.مجموع)2(
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أوكنبرا؟باشورو

ميعالمجافواند

[لمتشابهاتواالمحكمات]معنى

الحمدلله.

يحكمهن:أي]7[(ئحكمث>ءايت:وجلعزقولهمعنىأنلييظهر

علمه.احكم:اي،أحكمهحتىالطبفلانتعلم:قولهممن،الخلقبعض

.(1احكمها)وجلعزاللهان:فمعناه[1]هود:ءايخه،(>أ!ت:قولهبخلاف

فيهاآيةكل-:اعلموالله-اي<>واخرمتشبهت؟وجلعزبرله

نااي،الخلقةمتناسبفلان:تقولكما،المعانيمتشابهةاي،متشابهة

متناسية.أعضاءه

:البقرة1<علينادشبهانبقر>إن:موسىعنحكايةوجلعزوقال

.)2(]07

****

!سه-<علىيلإشرهماحرم!إلا:عمرانالسورةفيوجلعزقوله

.]39[

نالنساعرقمنتعالىاللهشفاهإننذوإسرائيلانعياسابنعنصح

]4727[.مجموع)1(

فيوالمتشابهالمحكممعنىفيمفصلبحثوللمؤلف[.]9471مجموع)2(

العقائد".تصحيحلىإالقائد-"التنكيل



71التفسيريةالفو[ند

.عروقفيهلحماياكللا

فييقولوجلعزوالله،القربةوجهفيهيطهرلاإذ؛مشكلالنذروهذا

عفمبغيرسفهاأؤلدهمقتدواالذينخمصرقد>(:1())المائدةاليهود

[)2(.014:]الانعام(اللهكلافزاللهرز!صماوحزموا

****

"[نيلمعااروح"منموضععلى]تعليق

(673ص/1)جالوسي

.[13]ه<يمرنوهمفعلو(مافىيصروأ>ولم

يكونقد-القيودجميعوكذا-المنفيالفعلبعدالحالأنذكر"وقد

بامورك،مشتغلاجئتكما:مثل،المنفيدونلهقيدا،النفيلىإراجعا

بذلك.مشتغلاالمجيءتركت:بمعنى

ولهذاراكبا،جئتكما:مثلالنفيدخلهمالىإ]راجعايكونوقد

فقط،القيدلىإراجعا[)3(النفييكونان-!الاكثرهوو-أحدهما:معنيان

راكب.غيرجئت:المعنىفيكون،الفعلأصلويثبت

الامرين.منكلانتفاءبمعنىمعا،والقيدالفعلنفييقصدأنوثانيهما:

.ركوبولامجيءلا:المثالفيفالمعنى

.الأنعامسورةفيوالايةالاصلفيكذا(1)

.[]4726مجموع)2(

62(./4):"نيالمعاروح"منوالإكمالالنطر،لانتقالسقط)3(
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وإثباته.القيدلنفياعتبارغبرمنفقطللفعلمتوجهاالنفييكونوقد

للنفي،قيد<يعلمون>وهميكونانفيهايصحلاالايةوهذه:قيل

العلممعكانسواءلجزاء،واللأجرموجبالاصرارتركلأن؛الفائدةلعدم

".يصحولا.أولىلجهلامعبل،لجهلامعأوبالقيح

كانبقبحهعالمبنتركوهإذا:يقالقدلانهنظر؛"فيه[:المعلمي]قال

يستحقونفبذلكوجل،عزاللهمنخوفاتركوهإنماأنهمذلكمنالظاهر

لعارضتركوهإنماأنهمفالظاهربقبحهيعلمونلاشبئاتركواوإذا.الثواب

.(1)"أعلمواللهثوابا.يستحقونفلا،اللهخشيةغير

!!!

]9471[.مجموع)1(
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لنسئخالثرؤ

91

التيمم[آيةعلى]الكلام

سبهريوأنت!الصدبتقربرلاءامنوأالذينيأتها>:وجلعزاللهقال

علىأومهئفىانكنختغتسدواحتئسيلعابرىإلاولاجنبانقولونماتعلمواحتى

فتيقموامآمجدواللخالممالمسخأؤالغآيطمنمانكمأحدٌجلىسفوأؤ

<]43[.طئباصعيدا

الشرعية،حقيقتهابالصلاةالمرادأن:الايةمعنىفيلييظهرالذند

.النزولسببويؤيده

فيقئدمطلقوالاذن.المساقروهو،ظاهره<:ير>عابرىبوالمراد

التيممبحكميؤتىأنأريدلانهأولاتقييدهتركوانما،بالتيممالايةاخر

أحدلزمأولابه2قيدفلو،الايةبقيةفيماوهو،جامعكلامفيمضبوطا

لكمالمنافوكلاهماالتكرار،واما،الكلامبقيةفيإهمالهإما:امرين

البلاغة.

التيممفيالكلامبضبطفللاخلالالاهمالوأما،فواضحالتكرارأما

مر.كماواحدةجملةفي

>أؤعلى:قالثمعذرا،قذكر<ئ!ضئنكننم>و:وجلعزقالثم

لمسخأرالغايطمنمنكمأحدٌ>أؤجد:قالثماخر،عذرافذكرسفر<

قدموانماالماء.وجودعدموهوثالثا،عذرافذكر<ماتجدوادلخالمما



لمجاميع1فواند02

معنىفيلانه<النسالمسخأؤالغابطمنمنكمأحدٌ>أؤجا:قولهعليه

اعتبارعليهالمتوقفالماءلىإللاحتياجعلةأنه:أيالماء،وجودلعدمالعلة

إف!مافتذئحرلفما!!تضل>ان:لىتعاكقولهوهذا.وجودهعدم

ذلكوعلل،المراتينباستشهادوجلعزاللهأمر282[:]البقرة(الأخرى

لماولكن،الصلاللاالتذكيرهيالحقيقيةلعلةو...(تضل>ان:بقوله

وعطفقبلهقدمه-إليهالاحتياجيتوقفعليهلانهللتذكيرعلةالصلالكان

بالفاء.عليه

مستقل:عذرالثلاثةمنكلفاذا

الماء.وجودعدم3-السفر2-المرض1-

عذرا.السفرلكونشرطالماءوجودعدمفان:قيلفان

اطلق،الماء،وجودعدمالسفرفيالغالبكانلماولكننعم،:أقول

المراد)1(.السنةوبينت

****

الحمدلله.

الزكؤهرهانوالضلؤةوأقيموأيديكملهمكفوأقيلالذينإلىترألنن>:لىتعاقوله

ربناوقالوخشيةأشدأواللهالئاسكخشيهيخشونمنهملريقإذاالفتالعلئهمفلماكنب

]77[...(.الفنالعلئناكنتتلم

]4717[.مجموع)1(
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حولممنأسلممنالمرادان-غيرهيجوزأراهولا-يطهرالذي

.الاعرابمنالمدينة

يقولواحسنةتصئهم>وإن)78(:ايةفيذلكبعدوجلعزاللهوقول

-صِء،رلم،صج22روٌِوس--
فالاللهعدفنقلكلعندكمنهذه-يقولوسيتةتصبهخوإبئاللهعندمقفذه

ناالكلبيزعمهمابطلانفيصريححديثا<لمجمهوني!دونلاالقؤمهولاء

لااياتفيعليهماللهأثنىالذينالصحابةأجلةبعضفينزلتالسابقةالاية

.داعبلاالشريفللنظمتفكيكاخرينقومعلى)78(ايةوحمل.تحمى

،الأعرابمنالمدينةحولمنأي،تقدملمنفيهاالضمائرأنلحقفا

بذلك.القطعيوجبماوسيأتي

-أي،الأحكاممنيخالفهأوهواهميوافقماوالسيئةلحسنةباوالمراد

الله،عندمنهذايقولوا:هواهميوافقماالرسوليبلغهموان-أعلموالله

لىتعاقال،عندكمنهذه:يقولواالقتاليجابكايكرهونهمايبلغهموإن

مبلغ.أناوإنما:أي<الئهعدمن>قلكل:لرسوله

سئثؤمنأصابكومافنأللهحسنةمقأصابك>ما)97(:ايةفيلىتعاوقوله

>وأرسلتك:ذلكعقبكقولهص!يهنيللنبيالخطابانالظاهر<نفسك!ن

<.رسولأللناس

كانإذأنهأي،المعنىحيثمنالعموم-أعلموالله-المقصود،نعم

أولىهبابمنكذلكفغيرههكذابهيفىهو

بعدمالجملةابهذهوجيء،والمصيبةالنعمة:والسيئةلحسنةباوالمراد
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الله<عندنص>قل؟:قولهعموممنيتدبرلممنيتوهمهقدلمادفعاتقدم

المصائبجميعذلاشفييدخلبحيثللهوىالمخالفةالحوادثلجميع

الاحكام-تقدمفيما-و]لسيئةلحسنةباالمرادأنعلىلىتعافنبهلمضار.و

فلاوالمصائبالنعمبمعنىوالسيئةلحسنة1فأما.اللهعندمنفكلها،المبلغة

يأ،النفسمنلمصائبو،اللهعندمنالنعمبل،اللهعندمنكلهافيها:يقال

أعمالها.بسبب

نأفيظاهر(ادلهأطاعفقدالرسوليظع>نص08(:)ايةفيوقوله

.الاعرابمنافقيمعالكلام

بيتعندكمقبرزوأفإذاطاعةوبولوت>81(:)ايةفيتعالىوقوله

معالكلامأنمنقلناهفيماجداواضح.(..تصلائذىغئرمعهمطايه

وأالأمصمنأمروإذاجاءهم>)83(:ايةفيلىتعاقولهوكذا،المنافقين

.(1<)ول-أذاعواالخوف

****

رصدفرهمميثقهمنصن>فبماالنساء:سورةاخرفيوجلعنصقوله

بكفرهئمعلئهااللهطبعبلغل!قلبىشاودؤصلهزحقبغترالأنبياوقنلهمالتهئايت

و!ؤلهخ!!يمابهئنامريمعكولوصلهمودبهفرهم!!ليلأإلايؤمنونفلا

وإنلهغشبهولبهنصلبروماقنلووماادلهرسصرمريمابنعيسالمسيحقصداإنا

يميئا!قنلووماالظانآنتاعإلاعلممنبه-لهممامئهشكلقىفياخنلفواائذين

]4724[.مجموع)1(
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قبلبه-ليؤمننإلاالكتتأهلتقوإن!حكيياعقيزااللهوكانإليةللهوفعهبل

علتهمحرفناهادوالذيين!فبظ!منشهيداعليهميكونلقممةويوم-موته

!(.كثيرااللهسبيلعنوبصدهملهمأطتطيبف

،الاجمالجهةعلىتقدملماتأكيد>فبظ!<:قولهأنلييطهركان

وهو:ذلك،منيمنعماالانليظهرولكن.الفصللطولبهجيء

التحريم.بعدمنهموقعجلهاأوكلها،قبلالمفصلةالافعالأن-1

لها؟جزاءيجعلفكيف

جزائهابيانفييقتصرانتناسبلا،فظيعةالمذكورةالاعمالأن2-

التحريم.على

يشكللكنه.محذوف(نقضحهم>فبمامتعلقإنقالوا:مايترجحفاذا

التعبيرذكرماعلىبناءالظاهروكانبالفاء،عبرحيث<فبظلم>:قوله

.(1بالواو)

!!!

]4726[.مجموع)1(
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.[5]3-مائدة.(601)مصحف

يسلونك!....دينكتملكمأكملتاتؤم....الميتةعليكم>حرمت

أحلاليوم!....اتجوارحمنعفمتروماالطينمثلكمأحلقللهتمأحلماذا

.(كحبأونواالذينوطعامالظيبتلكم

المذكاة.بالطيباتوالمراد؟اللحوممنلهماحلماذاالمراد:انيطهر

.(1)أعلموالله

****

الوضوء[آيةمنيستفاد]ما

وجوهكمفاغسلوألصلوةإلىقمتوذا>:وتعالىتباركاللهقال

وإنلكعبينإلىوأرط!خبرءوسكموامسحواالمرافقلىتديكخو

جنبافاطهرواوإنكنتم<]6[.كنتخ

محدثينكنتموإنفتوضاوا،الصلاةلىإقمتمإذا:الايةمعنىمنفكان

،مفهومولهظاهر-،وهو-منطوقلهالاخرفالشرطفتيفموا.ماءتجدوولم

محدثينكنتموإنتيفموا،فلاالماءووجدتممحدثينتكونوالمإنوهو:

000)2(.كنتموانتيفموا،فلاالماءووجدتم

]4726[.مجموع)1(

الأصل.فيبياضبعده)2(
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لحدثاوجود

لحدثاوجود

الحدثعدم

الحدثعدم

الماءوعدم

الماءووجود

لماءاوعدم

الماءووجود

****

التيمم

الوضوء

الاولبالوضوءيصلي

)1(

25

أللهأئنترنخنوافصرياليهو>وقالت:المائدةسورةفيلىتعاقال

.[]18(بذلؤلبهميعذبكمفلمملواحئضة

معالمحبوكذا،اولادهعنالعفولهينبغيالابأنعلىدليلالايةفي

)2(.حبيبه

****

نفسماقتلمنأته-يلإشر+بنىعك!تبنالكذأضل>مق:لىتعاقوله

]32[.<جسعاالئاسقتلفتااالاؤضفىفسا،أؤنقسبغتر

مسوغالنفسقتلبدونالأرضفيالفسادانيحها:صربل،الايةظاهر

)3(.للقتل

****

471[.]1مجموع.حكمهلوضوحلاصلفيالشيخبيض)1(

471[.]1مجموع)2(

]9471[.مجموع)3(
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وقوله(منهصالذيفكفروأ>ليمسن:تعالىقولهفي""منحول]بحث

[(منهمالضنختوعمدؤاءامنوالذيئ>وعدالله:تعالى

لله.الحمد

منوماثئثةثالثاللهإتقالو!فرالذين>لقد:وجلعزقوله*

منهؤالذيتكفروأليمسنيقولونعضاينتهوألزوإنؤحد!نرإلةإلاإلة

!!.اليزعذالث

فيالنفيجعلإذا،تبعتضيةتكونأنيجوز<>شهص:قولهفي)من(

فيصدقالانتهاء،يعفهملم:أي،العمومسلببابمن<ينتهو>لز:قوله

بعضهم.انتهىإذابما

لمإنجميعايمسهمالعذابأنلاقتضى،ليمسنهم:قيلفلو،وعليه

انتهىوانالانتهاء،يعمهملمإنيعمهمالعذابأن:أيجميعا.ينتهوا

بعضهم.

انتهى.مندونينتهلممنيصمقالعذابأنالمرادوانمامراد،غيروهذا

الكريم.النظمفيبمايؤتىأنالمرادالمعنىأداءفيفوجمما

يكونإذ،التبعيضيصحفلا،السلبعمومبابمنالنفيجعلإذاأما

فلاكفار،فكلهممنهمأحدينتهلمواذا.منهمأحدينتهلملئنحينئذ:المعنى

)من(جعلهذاعلىفيجب.منهمبعضاكفرواالذينيجعللانمعنى

بيانية.
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بينهتمرحماءالكفارعلىألفمدآءمعه،والذلناللةرشول>محمد:تعالىقوله*

السجوداثرمنوجوصههمقسحماهمورضوناللهمرففحلايبتغونسجداكعاتربم

فاستغلظكازرهسله-أخرجاقينجيلكزدرعقومئلؤالتوربةفيممئاهمذلك

وعمدوأءامنوأالذينللهوعدالكفاربهمديغي!الزراع-يغجبسوقهعكفاشنوى

92[.:]الفتح(...متهمالض!لخ!

والايمانبالابدانأي،الكاملةالمعيةالمراد<معه،>والذين:قوله

،بالاسلامبالتظاهرولا،المشركونلدخلوإلافقط،بالابدانلا،وتوابعه

علىأشداءيكونوالمالمنافقينلانيأباه؛والسياق،المنافقونلدخلوإلا

كتابهمنمواضعفيوجلعزاللهوصفهمبل،بالمؤمنينرحماءالكفار

لىنعااللهوصفهمبلسجدا،ركعايرونممنيكونواولمذللن،بعكس

اللهيذكرونلاوأنهم،الناسيراوونلىكساوهمإلاالصلاةياتونلابانهم

ورضوانا،اللهمنفصلايبتغونيكونوالمأنهمهذا:منوضحوقليلا.إلا

واضح.هوكما

مؤمنونمعهامنواوالذين،اللهرسولمحمد:المعنىفتلخيصوحينئذ،

.لحاتالصايعملون

نايصحلا(..!متهمالفخدختوعمدوءامنوأالذينالله>وعد:فقوله

تبعيضيه.فيه)من(تكون

مؤمنون>معه،<:امنوا(>والذين:قولهمعنىيجعللالم:قيلفإن

لدوامتعرضبدون،منهمهذايقعأي،لجملةافيأي،لحاتالصايعملون
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عقبه،علىارتدثمالصالحاتوعملامنمنحينئؤفيدخل،عدمهأوذلك

ثبتواأي<منهمالضندختوعمدؤاءامنوأالذينلله>وعد:قولهمعنىيجعلثم

التبعيض؟يصحفحينمؤذلك،على

:التعجرفمنهذافيمايخفىلا:قلت

،.(.الكقار.علىشذاء>:بأنهممعهالذينوصفوجلعزاللهلان-1

)أشداء(فيوالدوامالثباتعلىالدالبالاسموعئر،الوصفطلقو

فيشمل،الرؤيةمنهيمكنمنلكلمخاطبا)تراهم(:بقولهوجاءو)رحماء(،

.زمانكل

بلفظفجاء<.ألضندختوعمدواامنو5الذين>وعدألله:لىتعاقال-2

منالمعترضلغرضمناقضفهو،فقطذلكوقوععلىيدلالذيالماضي

تعالى.اللهشاءإنعليهاالتنبيهسيأتيبالغةحكمةوفيه،الثباتعلىالحمل

لاكماذلك،جوازيلزملمالمؤمنينلخاصةفيهالخطابجعللوبل

65[]الزمر:(علكليحبطنأشركت>لن:لرسولهوجلعزقولهمنيلزم

لرسولهوجلعزخطابهإنبل.ب!ولعليهذلكجواز=الايابمنوأمثالها

محلهذاليسلطيفةنكتةوهذه.العصمةجملةمنهووأمثالهبذلك

إيضاجها.

:فيقولب!جمؤ،حوضهوبينبينهميحالناساأنالحديثفيجاءماماو

:فنقول=")1(بعدكحدثواماتدريلاإنك:فيقالأصيحابي،"أصيحابي

مالك.بنانسحديثمن23(40)ومسلم(،624)5البخاريأخرجه(1)
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فيالايمانيدخلولمأسلمواكانواممنجماعةأيضابهؤلاءالمرادإن

قلوبهم،فيالايمانسيدخلبأنهكتابهفيوجلعزاللهوعدهموقد،قلوبهم

اصيحابي"،":فيقولذلك،بطاهرص!جم!فيتمسك>لما(،كلمةتقتضيهكما

وقد،بل.قلوبهمفيالإيماندخولمنعتأشياءبعدهأحدثوابأنهمفيخبر

تنالهممن=قلبهفيالإيمانيدخلأنوقبلأسلمأنبعدماتمنإن:يقال

.يحدثلمماالرحمة

فييخلدونالمردودينأولئكأنلحديثافيفليس،كلههذاومع

النار.

مما-،بالتصغير-"أصيحابي":قولهلحديثباالاستدلاليردومما

الكريمة.بالايةالمرادينأصحابهمنليسواأنهميدل

قيمالىإ(،الله)وعدهم:يقالأنعنالعدولفيالنكتةفما:قيلفإن

الكريم؟النظم

فييطعنمنالامةهذهفيسيكونأنهوجلعزاللهعلمقد:قلت

الكفارعلى>أشذاء:لىتعاقولهإن:قائليقولفربما،به!ؤرسولهأصحاب

نأويزعم-،تقدم-كماوالدوامالثباتعلىيدلإلخ...(تربصمببمرحماء

>والذين:قولهفييدخللمأنهعلىبذلكفيستدل،يثبتلممنمنهم

يثبت!لموهذا،بالثباتذلكفيالداخلينوصفاللهلانمعه،<؛

>وعد:بقولهصاحبهاأنفوأرغمالشبهةهذهوجلعزاللهفدحض-

بلثباتا،ولادواماالوعدفييشترطفلم<،الضندحتوعمدوأءامنوالذينالله
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)1(و
.للصالحاتوعملإيمانمنهوقعمنلكلوهبه

فهوصالحوعملإيمانمنهوقعمنكلأن-تقدممامع-بذلكوعلم

بدءمنهوقع[]أنهفرضلوحتى،ذلكعلىثابتأنهوجلعزاللهعلمممن

التوبةوتعقبهخطا،أوسهوأوتأويلعنصادرفهو،المخالفاتمن

مماالمفهومبالثباتيخلفلاوجل،عزاللهغفرهقد،وبالاجمال.النصوح

.تقدم

وذلك.تقدممماشئيردولا،تبعيضية)من(تكونأنيمكنأنهعلى

انتفاءلتحقيقبهاجيءبل،التبعيضيستلزملاتبعيضيةكونها:يقالبأن

مامنه،العربيةفيمعروفبابوهو،بإثباتهالشيءنفيبابمن،التبعيض

كقوله:،الذميشبهبماالمدجتأكيد:يسمونه

)2(.البيت...فيهمعيبولا

تحقيقلىإوسيلةجعلالاثباتهذاولكن،العيبإثباتظاهرهفان

النفي.

جعلعلى[،11:]الشررى(شف>ليسكمثلهء:لىتعاقولهومنه

موضحهوكما،نفيهتحقيقوالمقصود،المثلإثباتظاهره.أصليةالكاف

محله.في

ثم"،"جعلهأولا:كتبالشيخوكان،"كفله":وتحتمل،اثبتمافلعلهامحررةغير(1)

عليها.ضرب

وتمامه:4()4""ديوانهفينيالذبياللعابغةهو)2(

الكتائبقراعمنفلولبهنسيوفهمانغيرفيهمعيبولا
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فىالجمليلجحتىالجنة>ولائذخلون:لىتعاكقوله،بالمحالالتعليقومنه

نفيهتأكيدلمقصودوا،دخولهمإئباتفظاهره[.4.:]الاعراف!سزالخياط

.(1)000:وكقوله

لممنمنهمنظاهرهاكانللتبعيضجعلتإذا)من(إنهنا:فيقال

نفعلام،ذلكانتفاءبالسياقالثابتولكن،الصالحاتيعملولميومن

لامنأولئكمنأنيزعممنوتبكيت،النفيتحقيقالاثباتبهذاالمراد

لجنة.ايدخل

الانعامفيريدالجهاد،فيجماعةاشترالبالسلطانعنديثبتأن:ومثاله

فيقول،الملكليحرمهمبعضهمفييطعنالسوءبطانةبعضفيقوم،عليهم

وإنما-.جاهدواجميعهمأنعلموقد-منهمجاهدمنعلىسأنعم:الملك

لممنفيهمكانإنإلااللهمأحدا،منهميحرملنأنه:المعنىملخص

أحدامنهميحرملنأنهفعلميجاهد،لممنفيهمليسأنهعلموقديجاهد،

البتة.

)3(.أعلموالله)2(.لىالاوالايةفييقالأنيمكنهذاومثل

!!!

.كلماتاربعمقدارالاصلفيبياض(1)

منوماثلمهثالثاللهإنقالوالذين!فر>تقد:السابقةالمائدةآيةفياي)2(

عذالثمنهؤألذيفكفروأليمشنيقولونعماينتهولزوإنؤحدءإلةالآله

!<.أليز

]4718[.مجموع)3(
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الإلمجناين

لمجاميع1ندفو1

]28[.نهواعنه(لمحاوالعادوا>ولور:لىتعاقوله

لوبحيثيكونأن،العذابوقاسىالاخرةأمورشاهدفيمنيستبعدقد

شاهدهالذيالعذابلذلكموجبأنهعندهتحققلمالعادالدنيالىإرد

وذاقه.

:جوابانليوخطر

مماشيئايذكرلاابتداء،كالمولودلكانالدنيالىإأعيدلوأنه:الاول

الأولىالحياةفيبنفسهكانالذيالخبثولكن،الموتبعدوشاهدهعرفه

الاولى.الحياةفيلهجرىمامثللىإلزاماذلكفيسوقهفيها،راسخايبقى

يجرهالخبثمننفسهفياستقرماولكن،ينسىلاأنه:الثانيلجوابا

نإبأنهوتارة،سيتوببأنهتارةويعللهانفسهويغالط،الخبائثلىإالعودلىإ

المعاذير.منذلكونحو،أخرىمرةالإعادةسألالخبثعلىثانيةمات

أنفسهم،فيالاجراماستحكمالذينالمجرمينفيتراهماهذاوشاهد

ذلكمنخلصإذابانهغيرهقبلهويجزمحتىويعذبفيسجنأحدهميؤخذ

.(1يعود)انيلبثلاخفصإذاتجدهثم.البتةالاجراملىإيعودفلنالعذاب

****

لعقديةئدالفوفيالمسألةهذهفيتفصيلمزيدوسياتي[.0473]مجموع(1)

79(.)ص
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الحمدلله.
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حتئعنهخفاضض!ءايتنافىيخوضونالذينرأيف>ولذا:وتعالىتباركاللهقال

]68[..(..جغيرهحديثفيفيضو

دئهءايت!عغإذاأنآلكتبفىعليموقدنزل>:أخرىايةفيوقال

]النساء:<جغيرهحدفيفييخوضواحتئمعهمفلانقعدوابهاويسنهزأبهالكؤ

041].

بهخوطبماكلانعلىدلالةالايتينهاتينبينالمقارنةففي

المخاطباتبعضفيدليليقومأنإلاأي.أمتهبهخوطبفقدبه!يئالنبي

أعلم.والله.الخصوصعلىيدل

بالمعنى،تكونقدللأقوالالقرانحكايةأنعلىدلالة-يضا-وفيها

.(1)بالعربيةالمحكيكانوان

****

[(بظلريمنهميقبسوولمامنوا5تذين>:قولهفيبالظلم]المراد

الهة(5أضنامااتتخذءازرفيليهإبزهيمقال>واذ:وجلعزاللهقال

أخافولاهدلنوقدللهفيأتخحونيقال-وحاضه-قومة>:قالأنلىإالايات

قلاعلمايثى:!لرقيوسعشثارقيلمجشاأنإلادهء!ثركونما

أشركتمأنكغتخافونولاأشركتمماخافوكتف!تتذتحرون

]0473[.مجموع)1(
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كنغنبالأشأصلقريقينفاىستطعاعلي!مبه-نرلممابالله

وهمالائنلهمأولئكبظلص،يمنهميلبسوولننءامنوالذين!تعلمون

83[.]74-(..حختنائزهيصءاتتتهأحختناوتفك!صهتدون

منمراجعةالكلاملان؛الشركههنابالظلمالمرادأن)1(السياقمنفبين

مآأخافو!تف>:فقال،المشركينلقومه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيم

]علت!غ[)2(سئطتابه-لزذلممابالئهأشركتمأنكئمولاتخافونأشرتحتم

.<تعلموننكنتمبالأشأصلفريقينفائ

شيئا،بهيشركولملىتعاباللهآمنلذيونفسهأحدهما::والفريقان

مشركين.كانواالذينقومهالآخر:لفريقو

يمتهمبلبسوولمءامنوأ>الذين-:لسلاموالصلاةعليه-فقوله

طريقته.علىكانومننفسهيعني<بظلص

مشركين.يكونوالمانهميفيد<ءامنو>الذين:قولهفإن:قائلقالفان

قالكماوجلعزاللهبالوهيةاعترفواأنهمهنايفيدوإنماكلا،قلت:

قال601[.]يوسف:<ممثركونإلاوهمباللهكزهميؤمن>وما:تعالى

لله>فلاتخعلوأ:تعالىاللهقولبابالنوحيد)3(:كتابفيالبخاري

الاصل.فيتكررت(1)

الاصل.فيسقطت)2(

(.السلطانية-152)9/)3(
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وهمإلاباللهكثرهميؤمن>وما:عكرمةوقال22[.]البقرة:2ا<أندا

ليقولنوالازضالسنوابخلقو>منظقهم<منسألتهم>ولين<،ممثركون

.(1)غيرهيعبدونوهمإيمانهمفذلك38[الزمر:25،:]دقمان<الله

****

لازضواالسمؤتملكوتإنرهيمنرىلثكذ>:وجلعزوقوله

7[.]ه(ائموتنينمنوصلمكون

من"ربي"هذا:قولهبأنالتأويليضعف<ائموقنينمن>وصلمكون:قوله

اعلم-والله-أراد(>فذارفى:قولهثم.نحوهأوالانكاريالاستفهامباب

نأفينبغي،للعبادةتصلحفلاهذهالاحجارأما:قالكأنهالمعبودهنابالرب

وهذا:قالأفلفلما.هذا:قالالكوكبرأىفلمامنها،أرقىهوفيماينظر)2(

هكذاثم،فولهبعدفكيفطلوعهحينعبدإنلانهللعبادةيصلحلاأيضا

والشمس.القمر

]الانبياء:(قبلمن-رشدهإئرهيمءائتنآ>ولقد)3(:اياتبعدقولهولكن

.(4)أعلموالله.التأويليؤيدأنيحتمل51[

!!!

]4711[.مجموع)1(

"ننظر":يكونأنيصلح2()

الانبياء.سورةمنالايةأنمعالاصلفيكذا)3(

.[471]6مجموع4()
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1/ا!ايرففالنورو

المجاميعندفو1

نفمسىمنفلقكم>هوالدي:الأعرافسورةأواخرفيلىتعاقوله

]918[.الاية00(زوبهامنهاوجعلواحد

لى:تعاوقوله.الرجلاي،لجنسابالنفسأراد:يقالأنيحتملقد

المطلقين.والمرأةللرجلالضمائروبقيةجنسها.منأي<منها>وجعل

.(1)اعلموالله

!!!

ا"ا1!أِئ!!ليرور

اللهوماكانفيهموأنتلعذبهئمالمحه!انوما>:تعالىقوله

!(.يسئتغفرونوهممعذفم

عنهااخرجامةعذابأرادإذالىوتعاتباركاللهلانفظاهر؛الاولىاما

عذبها.ثممعهومننبيها

سبيلعلىانها-أعلموالله-والاقرب.وقيلقيلفقد؛الثانيةواما

)2(.السياقتامل.يستغفرونكانوالومعذبهماللهكانوما:أي،الفرض

!!!

47161[.مجموع)1(

47161[.مجموع)2(
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ال!بن!لنموفئ

ناروالكفارلمحتفصتوالمتفقيندئهوعد>:لىتعاقوله

فييستعملكماالشرفييستعملالوعدأنعلىيدل]68[...(جهنم

>فبشزهم:لىتعاكقوله،التهكمبابمنالايةفيبأنهيجابأنإلاالخير،

.(341[):]التوبة<ألمسذاب

!!!

لثيززهق

خلقهم<ولذلكرئبثزحممنلا!نحنلفين>ولايزالون:لىتعاقوله

-118[91.]1

منقطع؟أممتصلالاستثناء

منفيهاختلفلماهداهمربكرحممنلكن:أي،منقطعأنهوالظاهر

بمعنىعاطفة"إلا"تجعلانويمكن.الاخرىالايةبدليل،بإذنهالحق

أعلم.والله.الواو

علىيكونواأنولاجل:يقالأنيمكن(خلقهو>ولدلك:لىتعاقوله

لم"لو:حديثبهأولبماويؤول.خلقهمللاختلافقابلحال

.)3(إلخ(2)"...تذنبوا

]4657[.مجموع)1(

.ـهريرةبيأحديثمن(274)9مسلماخرجه(2)

.[4]657مجموع)3(
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!ككلثيزور

المجاميعفواند

ئعلمفلابماتنئونيأتمسموهمملشركاءلده>وجعلؤا:تعالىقوله

.]33[<لارض

وجهين:تحتمل"بما":قولهفيالباء

قولهمثالعلى،محذوفبهوالمنبأ.للمصاحبةتكونأن:الاول

.[431:]الانعام(صدقين!نتضإنبعقم>نبشني:لىتعا

لمعندكمعلاممعشركاء(لهان:)ايالنبابهذااللهاتنبئون:والمعنى

قولمعام؟غيركمعندولاعندكمالارضفيموجوداتعالىاللهيعلمه

ابائكم؟منسمعتموهماوهوظاهر،

"بما":قولهفي"ما"ف،وعليه."نئأ"لتعديةالباءتكونأن:نيوالثا

لانالاخبار؛منوكذابكذانبأته:يقالإنمالانهالشركاء؛عنكنايةليست

>نثثنا:تعالىكقولهخبرا،أينبا،يكونإنمابهفالمنبا)أخبر(،بمعنى)نبا(

شأنا>قد(،45[[)1:]يوسف!بتآويلهنئئ!منا]>36[،:]يوسف<بماوي!

فلما-حديثاأزواجهبعضإكالنبئأسر>وإذ49[،:]التوبة<خبار!تممنألله

3[.:]التحريم<به-نبات

عليهدلتإذاالمجازمنضربعلىإلا،الذواتإلىالباءتعدىولا

ثمالاميرفأخبرلحاجبافذهبأميرعلىرجلاستأذنإذاكما.القرينة

قلم.سبقبتاويله"نماهم"فلما:الاصل(1)
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علىبوقوفكيريد،بكالاميرأنبأتقد:لهفيقول،المستأذنلىإيرجع

مستاذنا.الباب

فييعلمهلالىتعااللهأنالايةدلتالذيفالشيء،القولينكلاوعلى

لهلىتعابكونهالعلم-:الأولعلى-هوبلالشركاء،ذواتهوليسالارض

.الارضفيمعدومالعلمهذاأنأيشركاء.

وهو-المدعىلحكماهذاأنأيشركاء،لهلىتعاكونه:نيالثاوعلى

.الارضفيمعدولم-شركاءلهتعالىأنه

همفيها1()المذكورينالشركاءانالايةفيدلالةلا،القولينكلافعلى

فتدبر..الارضفي

>أم:بقولهالمعادلةلمكان؛الايةهذهفيالاولالقولفهوالمختار،أما

بطاهرأمشركاءبوجوداللهأتنبئون:يقالأنيستقيمفلا!،ألقولمنبطهر

.القولمن

فواضح.=القولمنبطاهرمبعلماللهأتنبئون:استقامةماو

]الانعام:<صنترصدقينإنبع!>نئوني:لىتعاقولهقبيلمنفالاية

،[481:]الأنعام<لآعقوفتخزجوهمنعند-هل>قل:لىتعاوقوله[،431

!عغإنعلصمفاثرؤاوهذاقتلمنبكتف>ائنوني:لىتعاوقوله

.[4:لاحقاف]ا(صدقب

الاصل.فيالكلمةمنالراءسقط(1)
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ئعلمفلا>بما:فقالالموصوللىإ-أعلموالله-عدلوإنما

الشقينأحدإبطالفيمغنيانفسهالسؤالليكون،""بعلم:يقلولم<،الازض

لافالعلم؟بعلماللهأتنبئون:قالكانه.لابطالهأخرىبجملةالاتيانعن

....الأرضفيموجودالىتعااللهيعلمه

فيها.معادلةلاإذفيها؛الظاهرهوالشانيفالوجه1(،)يونسآيةوأما

موجوداالحكمهذايعلملاوهو؟عندهشفعاءلكمباناللهأتنبئون:فالمعنى

والمعنى:،حذفهناكيكونانويحتمل.الارضفيولاالسماواتفي

.الأرضفيولاالسماواتفييعلمهلامابوجوداللهأتنبئون

وهذا.الارضفيولاالسماواتفيكائنينشفعاءلكميعلملا:أي

)2(.أعلموالله.هناالظاهرلى!أقرب

!!!

ويقولونولايخفعهملايفزهممااللهدونمنويعبدون>:تعالىقولههي)1(

الازضنفىولاالشممؤتفىيعلملالماأللهأتنئونفلاللةعندشفعؤناهترلآء

!(.يمثركوتعماو!كسبحنه،

]9472[.مجموع)2(
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وقوله:]31[.<الصلؤةيقممواءامنواائذينلعبادىرو>:لىتعااللهقول

لفمؤمنتوقل>:وقوله03[.]النور:!أئصرهممنيغضواللمومنب>قل

3[.1:]النور<يغضضن

.الصلاةيقيمواذلكلهمتقلإنوالتقدير:مقدر،بشرطالفعلجزم

علىالصلاةإقامةبترتبالاخباريقتضيبانهواستشكل.الاخرينفيوكذا

الاخرين.فيوكذاالمشاهد.خلافوهو،القولمجرد

تاماشرطاليسالقولبان)1("عقيلابن"حواشيفيالخضريوأجاب

لانه؛بحالهوالاشكال!شيئايصنعفلم.التوفيقمنمعهبدلابل،للامتثال

شرطا؟وحدهجعلفلمتاما،شرطاالقوليكنلمإذا

أجوبة:وعندي

منأن:أي،إيمانهكملمن-والمؤمنينامنوابالذينالمرادأنأحدها:

افعل:الرسوللهيقولمابمجردبل،للرسولمعصيةمنهيقعلاإيمانهكمل

بفعله.يبادركذا،

الاياتلعمومنظرافيهنإلا،الخضريقولمنأولىكانوإنفهذا

)2(ِ
العصمةدرجةلىإيبلغانيلزملاالإيمانكمالولان،المؤمنينجميع

(1)/3(.)63

"."عمومللمصدرمفعول2()
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البصر.غضعدممنهاالتيالصغائرعنولاسيماالانبياء،غيرفي

المرادانفيحتمل،العمومطاهرهكانوانالاياتفيلجزاءاأنثانيها:

صحإنولانه،ظاهرهعنالكلامإخراجفيهلان-أيضا-نظروفيه.الغالب

الاخريين.الايتينفييصحأظنهلا،الاولىالايةفي

كانلما-النذرغضعدمفييتساهلونالمؤمنينغالبإن:قيللوبل

بعيدا.

المؤمنينتحريضمخرجخرجالكلامأنوهو:ثالثوجواب

!علول.الرسولطاعةعلىوتحضيضهم

لىإالابفاحتاج،طاعتهفيمقصرولدلهرجلعندككانإذاكما

تحريضبذلكتريد،"يطعكولدك"مر-:ولدهمنبمسمع-لهفتقولشيء،

أبيه.طاعةعلىالولد

لاحتى،بوقوعهالمقطوعالامربمشابةلابيكطاىكإن:اهتقولكانك

يطيع.لاوقد،يطيعقدالولدأننفسكفيتعتقدألكمعهذا.خلافهيتوهم

.(الحمد)1ودله،الحسنبغاية-لييطهرفيما-لجواباوهذا

!!!

]9471[.مجموع)1(
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عنه[والجوابايةإعرابحول]إشكال

<.!يعلمونفسؤفالاملويله!وتحمتعوايا!لواذزهم>

:أي،عنهمتسببأنهيقتضي()ذرهمجوابعلىبعدهوما)يأكلوا(جزم

ولايتمتعواولاياكلوالاتذرهملاإن:الشرطومفهوم..ياكلوا.تذرهمإن

الامل.يلههم

لميذرهململوأنهتيقنمعيذرهمأنيؤمركيفإذ؛مشكلهذاوظاهر

علىاستمرارهمالافعالهذهومعنى،الامليلههمولميتمتعواولميأكلوا

.الضلالعلىيستمروالاتذرهملاإن:المفهومفحاصل؟الضلال

بهالمأمورالتركحملناإذايردإنماالاشكالهذاأن:لجوابوا

منالتركالمرادوانما،كذلكوليسالدعاء،منالتركعلى<ذرهمب>

الاهلاك.

يستمرواهلاكهمتستعجللانفانك،هلاكهمتستعجللا:فالمعنى

ذإذلك؟يكنلافيهلكواهلاكهمتستعجلوان:أي.وغفلتهملهوهمعلى

أمل.إلهاءولاتمتعولاأكللاالهلاكبعد

بتركيؤمرفكيفوإمكانه،القتالشرعقبلوهي،مكيةفالاية:قلتفان

منه؟متمكنغيرهوشيء

استعجالالمرادوانما،يقاتلهمبأنهلاكهماستعجالالمرادليس:قلت



المجاميعندفو1دا!ا

هذاويبين.العذابعليهمينزلأنواستحبابعليهمبالدعاءهلاكهم

ما!معلومولهاكنابإلافريؤاهلكامنوما>بعد:لىتعاقولهالمعنى

!(.يسصروبئأجلهاوماأئةمقلت!مبق

والمراد.العذابلهمتستعجللا(:ذرهثم>معنىأنلحاصلفا

عليهيدلكما،الاممبهعذبتمماونحوهاكالصيحةالمستأصل:بالعذاب

.تقدمما

الايةأنتعلموبهذا.القتالعنالنهياستعجالهعنالنهيمنيلزمفلا

)1(.توهمكماالسيفبايةتنسخلممحكمة

!!!!

]4711[.مجموع)1(
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.[اياتعدةعلى]تعليقات

والنجوموالقمروالشضسوآلنهارإلتلل!م>وسحر:تعالىقوله*

.(1[)21:]نحل<يعق!نلأنجمئِئقؤ/.ذلمففيثجنباضرهمسخزت

ناوهو،لطيفسز"و"مسخرات"النجومدابرفعقرأمنقراءةفي

أعلم.والله.نراهلامامنهافإنالبشر؛معشرلنامسمخرةكلهاليستالنجوم

يخلقونوهمشئايخلقونلااللهدونمسيدعونوائدر>:تعالىقال*

.[12و02:]نحل<يتعثونأئانلمجثتعرويتوماأخآءغيرأموث!

خبرأو،للمدعوينأي،يدعونللذينثانخبرأموات:قولهأنالمتبادر

بادئفيالمعنىولكن.أيضاالمدعويقعلىيعود!"هم:تقديرهلمحذوف

.ياباهالنظر

الملائكة.على<يذعونلذجمتو>:قولهبحملتصحيحهويمكن

الدائمةللحياةالمخالفةالصفةعلىكونهمأحياءغيرأموائاكونهمومعنى

فتامل..وجلعزبادلهالخاصة

وهوكظيمم!وذاوخهه-ظلبالانثىأحدهم!مثروإذا>[:تعالى]قوله*

ألاالزافيفييدسته-أ2هوتفىأيمسكصبةمابمثرسوءمنالقوممنيمواري!

مجموعمنالمنقولةالفوائدمنالاتيةالمواضعفيوكذا،الشيخمنالتخريج(1)

6[471].
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95[.و58]نحل:<مايحكلوبئسا

وخوفاالناسمنحياءبناتهميئدونكانواأنهمفيصريحةالايةهذه

لجاهلية.ا]في[العربعنللمنقولالمطابقوهوالعار.من

نررفبنخنمىإمفأولدبتقنلوأ>رلا:لىتعاقولهفأما

نرزقهمتخنإقنقخشيةأولدكئمولانقنلوأ>:وقوله[،151:نعام]<ياهمو

العربانمنهيلزمفلا31[=]إسراء:(خطاكبيراكانقمئهمإن!)ثاك!

الشاملالاولادبلفظجاءولذلك،مطلقنهيهووإنما،ذلكيفعلونكانوا

أكبرفيالصحيحفيثبتوقدالفقراء.بعضيفعلهلانمظنةوهوللذكور.

.(1)معك"يطعمأنخشيةولدكتقتل"أنالكبائر:

ذلك.فعلالعربمنالفقراءبعضيكونأنمنمانعلا،نعم

الئمموتمنرز!الهرلايضكمااللهدونمن>ويعبدون:تعالىقال*

73[.:]نحل<ولا!تمتطيعونشئاوالأرض

أعلم.والله.الملكمنثيءأي،المصدريةعلىمنصوب>شتا<

]نحل:(لالغلمونوأشريعلمادلهنالأئثاذللهتضربوأفلا>:لىتعاقال*

.]74

.بالرأيللنصوصالمعارضينلشبهدامغةالايةهذه

اللهرضيمسعودبناللهعبدحديثمن)86(ومسلم(،4)477البخاريأخرجه(1)

عنه.
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وحرماثبئعأللهوأ!لالربومثلاتبئعإنما>قالوهـأ:لىتعاقولهونحوها

.[041:]البقرة<دلهأمأعلم>ءأنتم:لىتعاوقوله275[.:]البقرةالاية<الربو(

هؤلاءرشاقالوشرلمجاءهزأشركواالذلفرءاوإذا>:تعالىقال*

(لذبوتإتكئمالقولليهمفألقودونكمننذعوااثذينكئاشركآؤنا

86[.:]نحل

.بالاصناموليسواعقلاءهاهناالشركاء

بماأغ!واللهءايؤشاتءايةبدفاذاو>:تعالىقال*

القدسروحفرله-قل!يعالونلاأكزهؤبلمفتهمأن!ئماقالوايتزه

لللبو!رفوهدىءامنواالذلىليثجتبالحقربفمن

إلثهيلحدوتالذيلتساتبشرلعفمه-انمالقولوتأئهونعلمولقد

لااللهئايتلايؤمنوتالذينن!مببعرثلسانوهذاأغجمى

يؤمنونلاالذينلكذبيفزىإنما!ألمعذابولهضالمهيهديهم

<.ااشذبونهموأوثيكاللهئالت

!انما:قولهمفيعليهمردالاية<ألكذبإئمايفزى>:لىتعافقوله

النبيلىإالكذبنسبواحيثلعفمه-لمجممر(>إئما:وقولهم<مفتهبنت

:أي<اللهئالتيؤمنونلااتذينلكذبيفزىإنما>:لىتعافقال.ب!جم!

يأ،همالكذبيفتريإنما:لىتعاقالفكانه.مفترأنتإنما:القائلونأولتك

محمد.ياأنتلا:أي،المقالةتلكالقائلون
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موضع(...يؤمنونلا>ألذين:قولهوهوالموصولوضعوفيه

بناءوجهلىإالايماءأوالتوهمأوالتقرير:ذلكونكتة(،)هموهوالمضمر،

إيماننكما،إليهمالكذبلنسبةمناسباللهبايابإيمانهمعدمفإنالخبر؛

.الكذبعنلنزاهتهمناسببهاالرسول

لىإالكذبنسبوافإنهمقلب؛قصر.(..يفزىنما>:قولهوقي

وهو.لهموأثبتهبهلإؤرسولهعننفاهبانعليهمذلكاللهفقلب،صه!جمولالنبي

ب!جمول؛الرسوللىإبالنسبةهوإنماعليهمالكذبقصرأنأي،إضافيقصر

نسبواوالذينب!قيالرسولأعني-الفريقينلغيرتعرضالكلامفيفليس

.إثباتولابنفيلا-الكذبإليه

كافر.عنإلايصدرلاالكذبانعلىالآيةفيدلالةلاأنهتعلموبهذا

اعلم.والله

[201]النحل:<زبفمنالرك!روحنزلمرفل>:لىتعاقولهوقي

عبادالناسأنعلىيدلعباد(يا>قل:لىتعاقولهأنيزعممنلشبهةدافع

)1(.ب!كليه!للنبي

ظهر<اللهلالتيؤمنونلاألذينالكذبيفزىإنما>:لىتعاقوله*

أوجه:ثلاثةفيهلي

.السياقبقرينةلىتعااللهعلىالكذبالمرادأن:الاول

]4716[.مجموع)1(
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منمخصوصونقوماللهباياتيؤمنونلابالذينالمرادأن:الثاني

فقوله،السياقعليهدلكما،بالكذببه!ييهؤالنبيرمواالذينوهم،المشركين

رموالانهمالاضافي؛لحصرابابمنإلخ.(..إنمايقترى>:لىتعا

بالنسبةأي،فيهمالكذببحصرعليهمتعالىاللهفاجاببالكذبصلا!النبي

بالكذبصأ!نيالنبيرموافهم،القلبحصربابمنوهذا،رسولهلىإ

صادقب!جمنننبيهأنيقتضيبماعليهملىتعااللهفرد،صادقونأنهمويزعمون

إنما>:قولهفيالمضمرمقامفيالمظهروجعل،الكاذبونهمنهمو

التيالعلةلىإوالاشارة،بذمهمللتصريح<يؤمنونلاانذينالكذبيقترى

قولهم.قلبعلىدليلإيرادالكلامفيفيكون،للكذبافتراءهمتقتضي

لاهذاولكن،والاطلاقالعمومظاهرعلىالآيةبقاءنسلمأننا:الثالث

منهوالكذبافتراءأنيقتضيوإنماكافر،الكذبافترىمنكلأنيقتضي

تتخذكنتنكسمعنا:لرجلقيللوكماوهذاالكفار،بهاعرفالتيالاخلاق

التيالألبسةمنالخمارأنأيالنساء،الخماريتخذإنما:بقولهفيجيبخمارا،

ليسمنن:يقالأنومحال!؟رجلوأناألبسهفكيفالنساء،بهاعرفت

متشبهاصارالخمارليسمنأنيدلالقولهذانعم،.امرأةصارالخمار

بالكفار.متشبهالمسلمينمنوهوكذبمنإن:الايةفييقالوكذابالنساء.

أنظرحتىتقييداهناهذاعلقتوإنما،تحقيقلىإمفتقروالبحث

.()1الموفقوالله.لييظهرماشرحواللهشاءإنالتفاسير

فسقناهمامختلفيندفترينفيمرتينالشيخعلقهاالفائدةوهذه[.]4657مجموع(1)

منهما.كلتضمعهاالتيللفائدةمعا
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إلامكيةأنهاالنحلسورةقبيلالمصريةلحكومةامصحففي*

.الاخرةالثلاثالايات

لذجمترنثإبرثم>:تعالىقوله)011(الايةعليهيردوقد

بعدهامنرناإتوصبروأبخهدوثمتحنوأماغدمنهاجروأ

<*1(.رحيولغفور

****

[القرانفيالجدميراثذكرعدم]توجيه

الحمدلله.

]98[<لثئءلكلتتيناالكتت>2(علئث>ونرفا:وجلعزاللهقال

فيه؟لجداميراثحكمفأين،الاحكاممني

وجوها:يحتملالقرانفيلجداحكمأن:لجوابا

رجلكلفيهبالابراد<>ولأبويه:وجلعزقولهيكونأن-1

لجد.افيتناولالنسبسلسلةبهيتصل

...*3(.وجلعزقولهفيداخلالجدايكونان-2

الال!ال!ال!

]4716[.مجموع)1(

قلم.سمق(>وأنزل:الاصلفي2()

.[1471]مجموع.الاصلفيبياضبعده)3(
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سنة[ألفمقدارهالذياليومحول]بحث

يخلفولنبائعذاب>ويستعجلونك:لحجاسورةفيوجلعزاللهقال

!(.تعدو%مضاسنؤرفيكالفعنديومائر!توعدهالله

يومصفىلتهثؤتنرجالارضإلىالشمامفلدئرا،فر>:السجدةلماوفي

ج(.تعذؤلىساسانةإلفمقدارهكان

رصجدإله-ليسلليهفرين!وابعذابرمايلأ>صد:المعارجوفي

ضسيننصاره-يؤمكانفإليهرالروجالملتةنعرججالمعارجذىالله

قىياونرله>بعيداجالعذابأي<يرونهإصمصمبماجميلأجفاضبزجسنةألف

(...!السماء؟تمفلتكونيزم!

المقصودوانما،القيامةيوماليومهذامنالمقصودليسأنهلييظهر

فيلخلقكاليسوأنه،استعجالهوعدموجلعزربناحلمتصوير

،الامالالبعيدالرجلفيالناسيقولكما،الزمانواستطالةالاستعجال

".سنة"يومه:الاستعجالالقليل،الاعمالالبطيء

الف>بصسين:وقوله<سعة>آلف:قولهبينمنافاةفلاهذا،وعلى

المقدار.حقيقةلا،الاستعجالعدمتصويرالمقصودلان<؛سانة

عليهيدلكماب!عيهؤالنبيمنالمعارجسورةفيالاستعجالكانولما
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جمروفي!انهتم:قولهبدليل،أيضاالكفارومن<!جميلاصةبم>فاضبن:قوله

الف>خمسين:فقيل،لحلماتصويرتأكيدناسبفرياج(=ونرنهبصهاج

(.مشؤ

سنة.بألففاكتفي،كذلكالامريكنلم،الاخرينالموضعينوفي

مراد.غيرالمقدارفخصوص،حالكلوعلى

عروجهمفيالملائكةتقطعهمامقداربيانالمرادأنللنانلريلوحوقد

أعلم.والله.الوجههذاضعفيتبينالتأملعندولكنأيامنا.مناليومفي

لاوذلك،سنةألفبأنهالقمامةيوموصف")1("الصحيحفيثبتوقد

)2(.أعلموالله.قلناهمافيينا

!ال!!

لثئئاف!ق

ينافىتخطبنىولامنهملخهـالقولمنَسبقإلاهلف>و:المؤمنون

!(.مغيقوتإنهمظلم!ؤا

)3(.أعلموالله.أهلكمن:أي(،ظلمؤاينو>ا

القيامةيوموصفهريرةبياحديثمنوغيره()879"مسلم"صحيحفيالذي(1)

الحديث.منمواضعثلاثةفي"سنةألف"خمسينبكونه

.[]4727مجموع)2(

]4727[.مجموع)3(
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لئ!ورارلىىنى
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الحمدلله.

ثمنينفا!دوهزثهماءبازلبةياتوألزثمالمخصتتيرمونوالذين>:تعالىقوله

ذلكبعدمنتابوأالذينإلا!الفشقونهموأولئكأبدصأثهدةلهئملقبلوأولا!دة

.!(زحيرغفوراللهفانو3صلحوأ

لىإيعودجملبعدالواقعالاستثناءأنوغيرهمالشافعيةعليهبماقلناإن

مانغا.منهأعلمولاالجلد،لىإيعودأنهنالزم،مانعمنهيمنعلممالجميعا

نإ:يقالفقد،الاخيرةلىإيعودأنهوغيرهمالحنفيةبرايقلناوان

.(أبدصاثئهدةلهثمنقبلوأ>ولا:قولههيهناالاخيرة

والتكميلكالتذييلهيفإنما(الفشقونهم>وأولهك:لىتعاقولهفأما

كونهم(1وهي)،تهمشهادقبولعدمعلةبينكأنهقبلها،للتيوالتعليل

فاسقين.

الاستثناءلكن<الفسقونهم>واولائك:قولهمناستثناءهي:يقالأو

يدذبالعلةالاتصافمنالاستثناءلانقبلها؛التيمنالاستثناءعلىدلمنها

عليها)2(.المبنيالحكممنالاستثناءعلى

****

قلم.سبقهم،:الاصلفي(1)

.[]4716مجموع2()
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نلهأ(]27[.عكود!لمؤا>كأتيأتسوا:تعالىقوله

.شحدانوقدما،مغايرةوالسلامالالسئناسبينأنلييطهر

بالسلامكونهعنالنظردطعمع،مطلوب-الاستئذانوهو-فالاستئناس

.بغيرهأو

.غيرهأواستئذاناكونهعنالنظرقطعمع،مطلوبوالسلام

استاذنومنمعا،بالامرينجاءفقد،بالسلاماستاذنفمنهذا،وعلى

.السلاملزمهالسلامبغير

فقدسلمإذالانه؛الاستئذانقبلالسلامأنزعممنلقولوجهلاوحينئذ

."؟فلانأيدخل":بنحويكونإنمالاستئذاناأنعلىبناهوكانه.استأذن

نأيخفىولا،كانصورةبأيالإذنطلبهوالاستئذانبل،بلازموليس

القرائن.معونةمعبالسلاميحصلهذا

ذكرويوكل،الاستئذانبيانعلىالآيةفييقتصرلمفلم:قلتفإن

العامة؟الادلةلىإالسلام

لامناسبةوجودعندالاوامرتكرارلأنوارد؛غيرالسؤالهذا:قلت

فيه.غرابة

؛السلامبلفظالاستئذانيكونأناستحبابلى!إشارةفكانه،ذلانومع

نألىفالاو،السلامليوشرع،الاستئذانليشرعإذا:يقولالمخاطبلان

أعلم.واللهمعاهيهماأود

،الإفهامطلب:كالاستفهام،الإيناسطلب:الالستئناسومعنى
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.الإعلامطلب:والاستعلامالإخبار،طلبو]لاستخبار:

موعظةبابفي(،1))بخاريصث!عيه!النبيإيلاءقصةفيعمرحديثفيو

يا:أستأنسقائموأناقلتثم":-(النكاجكتاب-زوجهالحالابنتهالرجل

إلخ."النساءنغلبقريشمعشروكنارأيتنيلو!اللهرسول

انس،جعلنيأي،""انسني:قولاشمنيكوننإما:المطلوبلإيناسو

2(.)سمعهأي،صوتيانسأي،"انسني"منوإما.الوحشةضد

!!!

قضورالنلأ

[السلامعليهماشعيبمعموسىقصةمنالأحكام]بعض

لىتعابقولهابنتهإنكاجمقابلفيشيئاالابأخذجوازعلىالاستدلال

نارلد!إني:السلامعليهموسىاللهلنبيخطابهفيشعيبنبيهعنحكاية

.<حججثمنىتاجرنيعأنهتيناتنتئإحدىأنكحك

!ط
موسىوقول<عتدكفمن!ثمرا)3(ائممت>فإن:قولهفيدليلولا

علىالإجارةفيالعقدجوازعلى<قضيتألأجلين>أيما:السلامعليه

>فإن:قالثم،الحججالثمانعلىمشروطهوإنماالعقدلان؛مدتينإحدى

.(1)947مسلمفيوهو2(،)468(1)

471[.]9مجموع)2(

ني.الثاالموضعفيوكذاسهو،""اكملت:الاصلفي)3(
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عطصِء5ِبرءِ
،الإجارةشرطفيداخلغيرفضلزيادةاي<عندكفمقعثمرااتممت

كماالاجارةقبلتأي<عكعدؤتفلاقضتتالأجئين>ألما:موسىفقال

خير،فهوحجتينزيادةليتيسرإنثم،بشروطهحججالثمانيعلىذكرت

.(1)اعلموالله.الحجتينبزيادةيعدهفلم،عليعدوانفلاوإلا

!!!

الجب!قئلييزفى

نإ-:أعلموالله-يريد[،]17<أوثتااللهدونمنلغبددفنما!ص

تعالى:كقولهاتخذتموها،التيهذهتماثيلهاإلامنهايوجدلامعبوداتكم

هذهإلامنهايوجدلاأي23[،:لنجم]<كممموهآأكآءإلاهيإن>

الأسماء)2(.

****

فتنةجعلاللهفيأوذىفاذاباللهءاضايقولمنوصمنافاس>:وجلعزاللهقال

باغلمدئهأولتسمعكتمكتاإناليقولنرئفمننصرجاهوليناللهالئاِسكعذاب

.<!المحتفقينولعالمنمنوأءالذلىأللهاولع!ن!صدورالفلمينفيبما

أذىيتقيأنه:معناه(اللهألناسكعذابفتنة>جعل:قولهانيطهر

يميلفتارة،يتذبذبفهو،عندهسواءأنهماأي،اللهعذابيتقيكماالناسص

]4657[.مجموع)1(

]4721[.مجموع)2(
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أذىخوفاللهمعصيةعلىيقدمتارةأي.ذانباتقاءلىإوتارةهذا،اتقاءلىإ

الله.عذابخوفعنهايكفوتارة،الناس

نأللمؤمنينظهرمنأنيقتضيالايةفسياق،المعنىهوهذاكانفاذا

مناقق؟امضعيفأمؤمنيدرونلا،الاحتمالعلىعندهمكانحالههذه

أشداللهعذابأنيشكلاوالمؤمن،مؤمنأنهيحتملكيف:قيلفان

؟عندهيستويانفكيف،الناسأذىمن

اتقائهمنالحالظاهربمقتضىهوإنماالاستواءبانيجابقد:قلت

عذاببانموقنايكونانفيحتملالامرنفسفيفاما،أخرىوذاكتارةهذا

الله.عفوورجا،الاذىتحملعنضعفولكنه،الناسأذىمنأشدالله

لايمن<بأوقلبا-مظميهثمأتحوهمن!الا:وجلعزاللهقالوقد

.[601:]النحل

،للانسانتنبغيلامذمومةالحالتلكأنعلىتدلفالايةهذا،وعلى

إيمانه.عدمعلىالدلالةقاطعةتكقلموان

منمفسدةفعلهعلىيترتبلاماعلىالاقدامذلكمنويستئنى

القلباظمئنانمعالكفركلمةكإظهاروذلكهالاكراهتحققعندالمعاصي

.يمانلابا

الله.عذابالمؤمنيتقيكماالناسأذىيتقيأنهال!معنىإنما:يقالوقد

.(مر)1مامعإليهحاجةولاالايةسياقيردهللظاهر،مخالفتهمعهذا:وأقول

]4721[.مجموع)1(
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ميعلمجاافواند

التطهير[ايةفيبحث1

الحمدلله.

الايةبأنوقطع،وشرحهالتطهيرحديثتخريجفي1(السيد)أطالقد

فيوالمعنىاللفظفإن؛بذلكوأصاب.المؤمنينبامهاتخاصةليست

على"البيت"أهل:وقولهالضمائرفلتذكيراللفظأما.ذلكيدفعالاية

عنكنليذهباللهيريدإنما:لقاللهنخاصةكانتولو.الاختصاص

ويطهركن.الرجس

بيتبهيرادأنأحدهما:استعمالان،لهالبيتأهلفلأنمعئى،وأما

والاصلالمجاز.سبيلعلىالنسببيتوالاخر:،لحقيقةاهوكماالسكنى

غيرهن.ذلكفييشاركهنفإنه،السكنىبيتأهلأيلحقيقةاالمرادأن

رأسامنهلسنفإنهن،النسببيتأهلأيالمجازالمرادإن:قيلوإن

ع!منسبهبيتأهلبهالمفسرهوإذ؛هاشمكبنيالقريبالنسببيتباعتبار

المواضع.منكثيرفي

بهن.الايةاختصاصعدمفيظاهرالصحيحالحديثذلكفإنوأيضا

يسلمنوالكساء،أهلفيخاصةالايةبأنيجزمأنبينالسيدترددوقد

كاد.اوالثانيلىإمالثممشتركةبأنها

الفوائدبعضفيبهمصرحاجاءكماالحعفي"الدمشقيالعلويحسينالسيد"هو1()

.لأخرىا
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السيوطي:عنكلامانقلهبعد2(ج503)صفيقال

:قالثمالاولفذكر"بوجهينوالايةالسيوطيذكرهمابين"والفرق

إلخ."تبعيهناالطاهراتالازواجدخولإن:نيالثا"

ومجازاالسكنىبيتأهلفيحقيقةيطلقالبيتأهللفطأنمروقد

حالفيهمالذينأهلهالسكنىبيتبأهلوالمراد.النسببيتأهلفي

.(1.[).و].الاجراءفيخرجسكانهمنمعدودونالخطاب

!!!

ا-لمحافائالصرر

همآتباقين(ذزلضه>وجعفنا:السلامعليهنوحفيلىتعااللهقول

غيرهذريةمنأنهمالارضأممبعضزعمبطلانعلىدليل77[:]الصافات

)2(.أعلموالله.المعمورةيعملمالطوفانوأن

!!!

يلا!كز

[سليماندعوةمعنىفي]بحث

نأأرادالذيللعفريتبه!جميهؤأخذهفي")3("الصحيحينحديثفي

المؤلفرسائلمنالسابعةالرسالةوانظر[.4]657مجموع.الشيخقلمتوقفهعا(1)

بعدها(.وما622)صالتفسيرفي

.[4]657مجموع2()

الدرداء.بياحديثمن(245)ومسلم،هريرةبيأحديثمن3(4)23البخاري)3(



لمجأجميعا6+!وائد.06

أضيدعؤةإفذكرت:قال،يربطهأن(1فاراد)منهاللهفامكنهصلاتهعليهيقطع

")2(.بعديهنلأحدينبغيلاملكاليهبرب:سليمان

الممراد"قال:"اللمعات":عننقلا")3(المشكاة"حواشيفيقال

تسمخيرجملئهومن(،بعديمنلاحدينبغيلاملكاليهب)رب:بدعوته

3معدفيلزمالسلاآ،عليهبسليمانمخصوصوهو،والشياطينلجنواالريح

الغمدىرةلمهك!ان!صونبينا،حقهفيمحفوظادعاؤهليبقىفتركه،دعائهإجابة

-الظاهرفنياليجمنفيالتصرفولكن،واكملالاتموجه)4(علىذلكعلى

فافهم.)5(،لذلكب!علوليظهرهفلم،بسليمانمخصوصاكان

بغيرصخص!وصاالسلامعليهسليماندعاءعموميكونأنيمكن:وقيل

تمركهذلكومعيشاء،مافيهليفعلأخذهعلىإقدارهنجدليلبخالانبياءسيد

".سليمانلجانبرعايةظاهرهعلى

عنيهسمليمائدع!وةمعنىبتحقيقوأبدأخبطا،هذافارىناأما:اقول

عبادعلىوالبخلالشحإليهفينسبونفيهايغلطوقالناسأكثرفان،السلام

:ف!أقوكال،ضرلهبءمثلتقديميستدعيوبيانه،منهمجهلوهذا.اللهبمواهبالله

الدنجانعرهذهمسقنصيباأعطني:لهفقالرجلفجاءهدنانير،يقسمملك

أثبت.ماولعله،الكلمةأولعلىطمس(1)

.(ئتدىمنكلاح!ينبنىلامف!لىوهتيلىغنر>ربصسورةمن)35(ايةلىإإشارة2()

فيفاوالئقل1(.792)تالسهارنفوريعليلاحمد"المشكاةو"حواشي(.19)ص)3(

.(5201)تالدهلويلحقالعبد231()3/":التنقيح"لمعاتعن

".و"اللمعات"للحو[ثي"تبعاالاصلفيكذا(4)

".ذلكلاجل":"و"اللمعات"لحواثي"افي(5)
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يصلحلانصيباأعطني:لهفقالآخروجاءه،أعطيتنيمامثلأحداتعطلانم

؟الكلمتانتستويهل،بعديمنأخداتعطيهأن

أحدايعطيلاأنالملكسألذلكومعما،نصيباطلبفالأولكلا،

لاوهو،غيرهمنأكثرأعطاهالملكبأنالفخرمرادهأنفظاهر.مثلهبعده

.غيرهمنأكثريكونأنهمهوانماقليلا،أوكثيرايعطيهانذلكمعلييبا

مثله،يعطىأنبعدهلاحديصلحلابحيثجزيلانصيباطلبوالثاني

عطاوهيكونأنفطلبالاعطيةمنللناسيصلحبماعالمالملكأنومراده

هوإنماهذافهم.منهأقلإلابعدهأحدأيعطيأنيمكنلابحهـيثجذاكميرا

عنالناسمنأحداينقصأنالملكمنيريدلاذلنثومعالعطاء،كثرةفي

آخر:يوجهوبيانه.مستحقه

إذاالاولفإن،فأقلألقثمنكانتالناسأعطياتأنفرضلوأنه

نوهو،مطلوبهحصلقدليكانفأقلتسععةمنغيرهوأعطيعشرةاعطي

بذلك.فيفتخر،غيرهمنأكثريكون

ألفمنللناستنبغيالتيالاعطيةإن:يقولفانه،يخلافهوالثاني

منهم.الاكثرنصي!منأكرأعطىثم،ذلكيعطواأنفأطلبفنازلا،

فسليمان.الاستكثارأرادنيوالثاالافتخار،أرادالأولأنوالحاصل

يعطيلاأنوجلعزاللهمنيطلبفلم،الثانيالبابمنهو3السلامعليه

بمقاديرعالموجلعزاللهأنعيمبل،ذلكنحوأوالناس!نأحداالملك

كمامنهأحدلكلينبغيوما،القيامةيوملىإالملكمنسيعطيهاالتيالعطايا

ينبغيلابحيثكثيراعظيماًملكايعطيهأنفسأله،وارادتهحكمتةاقتضست
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أنهوجلعزاللهعلمماأكثرمنأكثريكونبحيثيريد،بعدهمنلاحدمثله

أحدايعطيلاانوجلعزاللهمنيسالفلم.القيامةيوملىإملكسيعطاه

لاانهعلمممايعطيهمأنعلمهفيسبققدمايعطيهمأنسالهوإنما،بعده

موفقا.هذافتأمل،أكثرهممنأكثريعطيهأنلنفسهوسأله،عليهمزيد

إنما،بعدهمنلاحدينبغيلاالذيالملكبهذاسليماندعوةأناعلمثم

بعدهيجيءممنملكأكبرملكقيسإذابحيثأي،الاجمالحيثمنهو

دونلغيرهالريحاللهسخرفلو،التفصيليردولمأكثر،ملكهلكانبملكه

أعطىلوإلاذلكيتحققولا،لهالاستجابةعدمتبينذلكمنلزملماغيرها

غرائبمنكانلماولكنجميعا،سليمانأعطىمامثلالخلقمنأحداالله

التيالواقعةتلكيدعأنبلأجم!النبيرأى،لجناعلىالتسليطسليمانملك

لانهاولا،الاجابةعدمتبينتستلزملانهالا،ذلكحيسمنأرادهاكان

وتيهماغرائبمنلجناعلىالتسليطلانبل،التخصيصتبينتستلزم

دعوته،استجابةعدمالنالسيوهممماعليهمغيرهتسليطفظهور،سليمان

الايهام.خشيةب!جمولفتركه

فأعطاهسليماندعوةاستجاباللهأنعلملماجم!النبيإن:يقالأو

عزربهمعالأدبطريقأنرأى،مثلهأحدايعطيأنيمكنلاكبيراملكا

لانه؛الملكذلكغرائبمنهوفيمايتصرفلاأنسليمانأخيهومعوجل

وخصوصياته،خصوصياتهمنكأنهكانالملكذلكغرائبمنكانلما

أعلم.والله!لهيستجبلمكأنهكانلغيرهأمكنتفاذا،منهالمهملجزءكا

كما،الامةأفرادلبعضالجنبعضإمساكوقعقدأنههذايبينومما

الفطرصدقةمنيحثوجاءالذيللجنيإمساكهفيهريرةأبيحديثفي
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)1()2(."الصحيح"فيوهو.لديهكانتالتي

!!!

اءليي!يخالنيزور

الريحيشكندنأإن!البحركالأغنمفىالجوارءايعه>وين:لىتعاقوله

بماكسبوايوبقهنأؤ!شكوبىصئارلئىلأيئزذلكفيإنظهروعلىرواأددفيطللن

!<.مخيص!ئنلهمماءايخننافىيخدلونالذدرويعلمعنكثير!ويبعف

الواوأنوالصواب(.ويعلم>:قولهفيالنصبتوجيهفياختلف

الواو.بعدمضمرةب)أن(منصوب(و)يعلم،للمعية

جماعة.بهفسرهكمالحيسا-أعلموالله-بالايباقوالمراد

قوله:فيمرقدذلكفإنلحيس،امطلق-أعلموالله-المرادوليس

الإبلوبقت:قولهممنالشدةفيالحيسبلرواكد<،فيظللنالرلهح>يممتكن

.المضطربالموجفييحبسهن:والمعنى.فنشبتوحلتإذا،الطينفي

.الغرقمنينجيهن-أعلموالله-أي<عنكثيم>ويبعف:لىتعاوقوله

فييجادلونالذينعلممعوالعفوالحيسمنذكرمايقع(ويعلم>:وقوله،

انهم>وطنوأ:لىتعاقولهفيكما،الغرقمنأي،محيصمنلهمماالايات

!ز<.أحيظ

.(1132)ريلبخاا(1)

.[7564]مجموع(2)



ميعالمجافواند6!ا

يعلمونجميعااللهاياتفيالمجادلينإن-:الاولىولعله-يقالأو

أنهمأي،محيصمنلهمماالطوفانفيالسفنوقوعحينأيحي!تذ،

المجادلينعلمبمنزلةالسفنفيمنعلمنزل.جدالهمعلىدامواماهالكون

واالواقعةهذهمثللهوقعوقدإلاالمجادلينمنأحدمنمالانهجميعا؛

لانهدى،غيرعلىاللهاياتفيجدالهمفيبأنهمللعلمسببوهي،بلغته

من>ضل:لىتعاقالكمالىتعااللهإلايدعونلاالطوفانوقتالسفنأهل

.(1الدعاء):أي(ألدينلهنحلصحينألله>دعوا:أخرىايةقيو<،إياهإلأتذعون

****

وممابينهمشورئوأمرهئمالصلؤةقاموولربهغستجابوينرأ>:لىتعاقوله

!<.يخفمرنرزفنهم

الإيمانبعدبذلكجاءكونهشورىالخلافةأنعلىدلالتهايؤيدممّا

)2(.تأمل.الزكاةوقبل،والصلاة

!!!

اؤقعطكضال!ور

!<.منضود>رطلح[:لىتعا]قوله*

المرتب.المضقفوالمنضود:،شائكشجروهو،معروفالطلح

يخفى،لاجمالفيهكانمنضوداكانإذاالشجر،منكغيرهوالطلح

47241[.مجموع)1(

47181[.مجموع)2(



56التفسيريلأندالفو1

مابل،وجهكلمنالدنيافيكأشباههاليستالاخرويةالاشياءسائرولكن

فيكانوما،الاخرويةعنمنتففهووعيبنقصمنالدنيويةفيكان

وجهعلىالاخرويةفيموجودفهوولذةونعيموجمالكمالمنالدنيوية

تم.وأكمل

نقص.هومماذلكغيرولاله،شوكلاالاخرويفالطلح

غضا.كانإذاالناسيأكلهمعروفثمرالدنيويوللطلح

الشكل،فيالدنيويالطلحثمرمثلالاخرويللطلحيكونأنمانعولا

الشجرين.بينكماالتشابهمنالثمرينبينيكونأنأعني.النقصانتفاءمع

.قلناهمايعينالنزولوسبب

ولا،العربيةفيلهوجهولا،لازمنقلبهيثبتفلمبالموز،تفسيرهفأما

أعلم.والله.يردهالنزولوسبب،السياقفي

!<.البمينأ!بمنلكنس>:[لىتعاقوله1*

اليمين.أصحابمنأنتلك،سلام:لهفيقال:أي

خلدين<فادخ!وهالمجتمعلئ!م>سلئم:لىتعاكقولهوهكذا)1(

2(.73[)]الزمر:

!!!

"وهذا".:والصوابقلمسبقولعله،الاصلفيكذا(1)

.[471]9مجموع(2)
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لثيرؤلمجلأ!شربمير،33

ميعالمجافواند

251[.<الحديد>وانزلنا:لىتعاقوله

لحديدباالمرادأنالناسبعضفزعمب)أنزلنا(،التعبيراستشكل

داود:فيلىتعاقولهأنوزعم.والفساقالكفارعلىشدةفيهلان،القران

أيضا.الكتابفيهبالحديدالمراد01[]سبا:<لحديدله>وأفا

علىخففالقرانأن(1")"الصحيحفيوردبماهذهشبهتهتولدوربما

يتمحتىتسرجفماالقراءةفيويشرعخيلهبإسراجيأمركانحتىداود

.قالكمااو.القران

والحديد،حقيقتهعلىالإنزالأنلىإالاولىالايةفيبعضهمويذهب

نزلتتكونهاأدواربعضفيالارضأنالهيئةأهلذكروقد.حقيقتهعلى

شقوقها.فيوتسربتالمطرصفةعلىذائبةوغيرهحديدمنالمعادنإليها

قذءادملنني>:لىتعاقولهفيمثلهالايةهذهفيالانزالأنلحقو

منلكم>وأنزل:لىتعاوقوله2[،6:]الاعراف<تكغسؤةيؤرىلباسصاعلييئأنزئنا

.[6:الزمر1<لائفصا

عزاللهوأمر.وجلعزاللهبأمرتكونتإنماوالانعامواللباسلحديدفا

حقيقة.سماواتسبحفوقمنينزلوجل

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن34()17البخاري(1)



67التفسيريةالفواثد

قبلذكرقدالقرآنأن،القرآنبالحديدالمرادإنقالمنشبهةويدفع

اددثمعهموأنزلنابالبئتترسلناأرسلنا>لقد:تعالىقال.الايةهذه

للناسومنغشديدبآشقفيهالخديدلزقاويآلقس!لناسليقوموالميزان

!<.عريزفوخآللهإندائغتبأورشلهينصرهصناللهوليعلم

منلحديداوجلعزاللهحلقأنلىإإشارةهنابالانزالالتعبيروفي

يأ،ذلكيوضحالايةوسياق،الدينإقامةبهأريدأنهأي،القرآنإنزالجنس

عزقالولذلكالحديد،فيهأفاد،والكتابالرسلبيناتفيهتفدلممنأن

الله.بحمدظاهروهذا<.لآلغتبورشلهينصرهمناللهوليعلم..>.:وجل

اضلن>:عقبهاوجلعزلقولهأظهر،فيهافالامرداودايةفاما

معروفوهو،ذلكيؤيدماالأحاديثفيوجاء<.المردوقدرفىسن

متواتر.إنه:يقالوقد.التاريخمنأيضا

عليهداودلىإالدروعنسبةفيمستفيضةالجاهليةفيالعربشعارو

.()1أعلمواللهآخر.شيء،عليهالقرآنتخفيفمنصحوما.السلام

!!!

]4711[.مجموع)1(



68

ل!ورلمجبثنم

ميعلم!1فواند

الحشرسورةفيالفيء

اللهأفاما>:تعالىقولهأنالجملتينبينالوصلوعدمالسياقظاهر

فيولكنالفيء.فيكلاهما)1(فالايتان،قبلهلمامبئنالاية-<رسولهعك

المصالحفيالفيءيجعلكانوبعلولالنبيأنعمرعن)2(البخاريحديث

به.مختصاكانانهفظاهره.سنتهنفقةمنهيأخذأنبعدالعامة

أفآما>:لىتعاقولهوحملبالحديثالعمليظهر:فالذيهذا،وعلى

ظاهرلان؟السياقظاهرويترك،الغنائمفيأنها،لايةا<-رسولهعكالله

الدلالة.فيأظهرالحديث

يعطيكانص!د!النبيأن-اللهرحمه-)3(الشافعيذكرهماصحإن،نعم

للايةمبيناكانء)4(،الفيمنالخمسخمسالاصنافالاربعةمنكلا

)5(.أعلموالله.الادلةتتفقوبهعمر،ولحديث

****

"كلتاهما".:والوجه،الاصلفيكذا(1)

)2(49(0.)3

342(.34-1)5/:""الامفي)3(

حديثمن343()6/:والبيهقي(،281)2/:لحاكمو)8392(،داودأبواخرجه(4)

الحاكم.وصححهعلي

.[471]9مجموع)5(



التفسريةالفواند

]7[[<فخذوهالرسولءانبهم>ومآ:تعالىقوله]تفسير

96

وغيرها.الواصلةلعنفيمسعودابنحديث

لاعام<فخذوهالزسولءانعبهم>ومآ:لىتعاقولهفيالايتاءأنوفيه

بالفيءأنسبوهوالاعطاء،فيحقيقةالايتاءأنويبعدهبالفيء،خاص

الاخذفيحقيقةهواذ<)1(؛>فخذوه:وقوله،السياقدلالةمعولاسيما

.المحسوس

يكونأنمعينةالحقيقةعنصارفةقرينةبالنهيمقابلتهبأنعنهيجابو

2(.نظر)وقيهفامتثلوا،:بمعنىوخذوه،أمركم:بمعنى(>ءانعبهم

لمستوشمات،واالواشماتاللهلعن":قالمسعودبناللهعبدعن

امراةفجاءته."اللهخلقالمغيراتللحسنلمتفلجاتوالمتنمصات،وا

لعنمنألعنلاليما:فقالوكيت،كيتلعنتأنكبلغنيإنه:فقالت

فمااللوحينبينماقرأتلقد:فقالت؟اللهكتابفيهوومن!ي!،اللهرسول

>وما:قرأتأما،وجدتيهلقدقرأتيهكنتلئن:قال!تقولمافيهوجدت

نهىقدفانه:قال.بلى:قالت(؟فانحهواعنهومانهتبئفخذوهالزسولءانعبهم

)3(.الترجلفي""مشكاةاهـ..عليهمتفق.عنه

1"."فخذو:الاصلفي(1)

هنا.أثبتناهماوهو82()صستأتيالحديثعلىالكلامبقيةانلىإالمؤلفاشار2()

.()4886البخاريأخرجهلحديثوا.(2505/))3(



الم!ميعفوفد07

الرشولءانعبهم>ومآ:لىتعاقولهأنيرىمسعودابنأنفيصريحوهو

أنهيقتضيالسياقأنمعشيء،كلفيعام<فانهوأعنهوماضهبئفخذوه

الايتاء:حقيقةلانذلك،يناسبانوالاخذوالايتاءولاسيمابالفيء،خاص

الحسي.لأخذا:لاخذوا،الحسيلاعطاءا

والانتهاء.بالنهيوالأخذالايتاءمقابلةالعمومعلىيدلومما

بأنوالامتناعبالمنعلقابلهماالحسيينوالاخذالايتاءأرادلو:فيقال

فامتنعوا.منعكموهوما:يقول

.إياهسؤالهعنأوإذنبغيرأخذهعننهاكموماالمراد:إن:يقالوقد

استدلالهوإنماالايةفيالعموميرىلامسعودابنلعل:يقالأنيصحولا

مابأخذالفيءخصوصفيطاعتهوجوبثبتإذاأي،القياسسبيلعلىبها

هذاأنوذلكالاشياء؛بقيةذلكعلىفيقاسعنهنهىعماوالانتهاءاتى

الصريحة.القراننصوصوجودمعبهللتمسكحاجةولا،ضعيفالقياس

وطاعتهالرسولباتباعالامرفأماحقيقتها،علىالايةفهموالمقصود

>من:تعالىقالمقرر،ثابتأمرفهوشيء،كلفيعنهنهىعماوالانتهاء

تحئونإنكنت!رقل>:وجلعزوقال8[،.النساء:1<اللهأطاعفقدالرسوليظع

لاوربكفلا>:ذكرهجلوقال31[،:عمرانال1<اللهيحبئكمفاتبعونيالله

انفسهغفىمجدوألاثمبدهمنبجرميمايحكموكحتييؤمنوت

65[)1(.]النساء:<ويسئموأقمتليماقضتتمماحرجا

التفسيرهفيالمولفوسائلمنالسابعةالرسالةوانظر[.46571مجموع(1)
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لئغاهماالي!ؤ

71

التغابن[يومالقيامةيومتسميةوجه1

(]9[.لتغابن!بوم:قوله

فالذي،لحسناتبايكونالقيامةيومالقصاصلان-أعلموالله-نه

وجدلو.حسناتهمنجانمبالقيامةيومبدلهمنهيؤخذدرهماالدنيافيظلم

هذا؟منأعظمغبنفأي.الشمسعليهطلعتبمالاشتراهشرائهلىإسبيلا

.(1)أعلموالله

!!!

المجلائالنرو

.[1]ه.(..مناكبهافى>ببوالى[:تعا]قوله*

ينكبأي،مناكبكلهاالارضوجوانب.النكوبمكان:المنكب

عنبموضعشبهذلك؛منمستعارإماالانسانومنكبمنها.ينكبأوإليها،

،عاللشيءبهينكبلانهأوعنها،إليهينكبيسارها،أوالطريقيمين

السيف.ومضربكالمقعد)2(،

أعلم.والله.منهمستعارةالارضمناكبتكونأنيجوزو

]9471[.مجموع)1(

"المعقد".المقصود:ولعل،الأصلفيكذا)2(



الجأميع!ائد72

((1)تدعونبه-كنخم)ألذى[:لىتعا]قوله*

.[41:دذاريات]1<!تتععدونبه-(2)كنغ>آلدب:كقوله،بوقوعهتدعون:أي

لغة.ثبتإنالاولبمعنىإما:تدعون

معنىوضفن.تزعمونأي،يقعلاانهتدعونأي،الدعوىمنواما

به-ائذىكنتمافارعذاب>ذوقو:السجدةفيكمابالباءفعدي)تكذبون(،

)3(.أعلموالله.!(بوتص-

!!!

المرفألث!ور

2[.0](4<)وثلثهونصخفهاللثلثىمنقى%تقومأنكيغلمرتبنإن>:لىتعاقوله

بانعنهأجيب.إشكال(فىوثلثه>ونقفه-لقراءةالقراءةهذهمطابقةفي

.الأوقاتاختلافبحسبالتفاوت

للأمربخالنبيمخالفةالجرقراءةعلىيلزمأنهوهواخر،واشكال

.السورةاولالمتقدم

خطأ.(كنتم"ما:الاصلوفي<.>تدعون:الباقونوقرا،يعقوبقراءةهذه(1)

خطأ."كنتم"ما:الاصلفي)2(

]9471[.مجموع)3(

386(.)ص""المبسوط.ويعقوبعمرووأبوعامروابنونافعجعفربيأقراءةهي(4)



37التفسيريلأالىيند

زادوالكنهم،بالاقلواردالأمرأنبالتزام"وأجيب(:1أالالوسيقال

لوأنهمسبحانهاللهوعلم،عليهميشقوكان،المخالفةفيالوقوعمن]حذرا

قيل،كذاالامر[،سبحانهفنسخالمخالفةفيوقعوابالاشقيأخذوالم

."إليهمحتاجبعدفالمقامفتأمل،

ينقصأنهو-السورةأولقيماعلى-الأقلأنالتأملوجه:قلت

قدصيم!النبييكون-السورةاخر-لجراقراءةوعلى،النصفمنقليلا

قليل.منهينقصنصفمنأقل-يطهرفيما-وهذا،الثلثمننىادصلى

بهيردلموصفالايةفي)أدنى(أنوهو،جوابليظهروقد

كأن،الليلثلثيمندانياوقتاتقومأنك:أيدانيا،:معناهوإنما،التفضيل

وثلثنصفايكونكأن،نصفهمنودانيا-،مثلا-سدسوثلثينصنصايكون

فتأمل..سدسثلثيإلانصفايكونكأن،ثلثهمنودانيا،سدس

لأنهالآلوسي؛يرتضهلمالذيلجوابامعنىهو-أعلملله1و-وهذا

أ2(.أعلمواللهآخر،معنىمنهفهم

!!!

منه.المعكوفينبينوما(138)92/":المعاني"روج(11

]4718[.مجموع)2(
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المجئثصلثيزو

ميعالمجافواند

.(!فطؤ>وشابك:لىتعاقوله

ذلك:وتوجيه.الرذائلعنتنزه:لجملةاهذهمعنىحاصلأنالتحقيق

فييكرهمااجتناببجامعاستعير،الرذائللاجتنابالطهارةاستعيرتأنه

والقرينة،التبعيةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىطهر""منهاشتقثمكل،

ترشيح.الثيابوذكر،السياق

ناعنثيابكنزه:قيلوكانهحقيقتها،علىالثيابتكونأنإماثم

لان؛النفسبتنزيهالامرمنهيلزمانهشكولا،الرذائلمنشيءيلابسها

وبدنه،لبدنهملابسةثيابهلان؛ثيابهالرذيلةألبستفقدرذيلةفعلإذاالانسان

النفس.بتنزيهالامرعنكنايةالثياببتتزيهالامرفيكون،لنفسهملابس

فكانه،الظرفيةبعلاقةالنفسعنمرسلامجازاالثيابتكونأنواما

)1(.نفسكطهر:قال

!ال!!

47161[.مجموع)1(
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لمئامت!أالييرور

75

(.جأللوامةبالنقسافسمولا!القئمةيومأقسم>لا:لىتعاقوله*

الاستفهامعلىوالمعنىالمتبادر.هوكما،نافيةالا(أنلييطهر

القيامة،بيومأفسملاأنالعجيبالمنكرمن:يقولكأنه.التعجبيالإنكاري

المشركينإيمانعدمإنكارعنكنايةالقسمعدموانكار.اللوامةبالنفسولا

اللوامة.وبالنفسالقيامةبيوم

نأالاثرفيجاءكما،القيامةيومالنفوس:اللوامةبالنفسوالمراد

الكفرفينفسهاتلوموالطالحةالاستكثار،عدمفينفسهاتلوملحةالصا

.والعصيان

القرانأقساملانبهما؛الكفارتصديقعدمبهماالقسمعنمنعوانما

نأهذاومثال.الخصميجحدهبماالاستدلاليحسنولا،استدلاليةكلها

لاالخصمولكنعليها،دليلالقرانفييكونمسألةفيإنسانينازعاب

؟بالقرانأحتجلا:فتقولالقرانلدلالةيخضع

!<.با!4-ثضىانعلى+قدرلنبلى>:لىتعاقوله*

-البنانأسرةأنمنالانعرفمالىإإشارة-أعلموالله-فيهاكأن

أحدفيهايشبههلاخاصةهيئةشخصكلفيلها،متمايزنب-خطوطهاأعني

لىإبهاويتوصلونالامضاء،عنبدلابهاالطبعيعتمدونولذلك،الناسمن

ولكنأشخاصهمتعلملاالذينوالمجرميناللصوصمنأصحابهامعرفة

لجريمة.اموضعفيأصابعهمأثريوجد
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كماسويةيعيدها:أي،الفانيبنانيسويأنعلىقادراللهفإن:أي

سواها.موجودكلعنالممتازةالكثيرةالدقيقةبخطوطها،كانت

.العظامجمعمنأعظموهذا

لاعلى:]<فسوىظقلذى>:لىتعاقولهفيكهيالايةفيفالتسوية

.(1)أعلمواللهونحوها،2[

!!!

اءلليلىألنورور

ومن!(،يغشىإذا>والل:لىتعاقولهنحومن)إذا(فيالعاملماانظر

]التكوير[.ج(عسعساذاجوالعلالكدشجالجواربالح!سأف!م>فلا:قوله

الظرفكونمنهيلزمأنهعليهيشكل،القسمفيهاالعاملإن:قولهمفان

عسعسته)2(.حالبالليلالقسميكونإنما:أي.للقسمقيدا

!!!

]4718[.مجموع)1(

]4657[0مجموع)2(
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ألمئثسثلالثيزور

دعاء،هذاأنالمشهور!(وتبلهبأبيدا>تئت:لىتعاقوله

لازمايجيء)تب(لان؛أهلك:بمعنى()تبقولهنوخبر،أنهوالظاهر

زوجه؟أي،غيرههلكوهلكنهفالمعنى.هلكوهلك،بمعنىومتعديا

والله.ولرسولهلىتعاللهوعداوتها،الشركعلىإصرارهافيالسببلانه

1(.)أعلم

****

رمامالهعنهأغنىماجوتمثلهبأبيدا>تئت:تعالىقوله

في!لحطباحمالةوائرأته-لهب!اتذناراسيضلى!كسب

<جمسل!منحبلجيدها

لهب<.ذات>تارالهبأبو:أيهو،<سيضلى>

المتبدأ.خبربالضم<>خألة.لحالاأوللاستئنافالواو<-وامرأته>

>الحذث(فيف)ال(،عليهالنارتلكبهتوقدالذي:أي(>الحذث

عنبدلىأوحطب؛لىإتحتاجالنارلان،بالكنايةالحطبذكرلتقدم،عهدية

.المذكورةالنارحطبأيحطبها،حمالة:أيالنار،ضمير

:عمران]ال<الذكز؟لانثى>وليس:بايةبالكنايةالذكرلتقدممثلواوقد

الذكر.عنكتايةوهو35[:عمران]ال(مررابطنى>مافى:قولهالتقدم36[؛

]4718[.مجموع)1(
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علىمعطوف(تهئر>و:فقوله،بالفتح(>حمالةقراءةوعلى

حال:أي<لة>حماوامرأتههوسيصلاها:أي(ناراسيض>فيالضمير

وعليها.عليهالنارتلكبهتوقدالذي:أي(،>الحطتحمالةكونها

الدنيافيحملهاجزاءواياهازوجهالعذابالناروقودبحملوعوقبت

لحملهاأو.النميمةسبيلعلىالاخباروهووهواها،هواهفيالفتنةوقود

صح.إنب!عيهولالنبيطريقفيووضعهالشوك

تحملهكانتأنهاصحوإن،بالشوكالايةفيالحطبتفسيريتجهولا

وتضعه:

وليسالايقاد،لغرضالعيدانمنيجمعماهوإنمالحطبالانأولا:

الإيذاء.لقصدالشوكمنجمعمامنه

التيللطائفوتضييغا،بينتهالذيللارتباطتفكيكافيهلانوثانيا:

بعضها.شرحت

يأ<>حمالةفيالضميرمنحال!<صمدمنجيدهاحئلفي>

حالوعليهازوجهاعلىبهيوقدالذيالحطبتحملأنها-أعلموالله-

)1(.أعلمواللهرقبتها.لىإبحبليعلقلانهبه؛تختنقكونها

!!!

19471[.مجموع)1(
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الحمدلله.

عماالعموديبامردوفاللهعبدبنسعيدالشيخالفاضلالآخسألني

منه؛سورةقصربمقدارولوالقرانبمثلالاتيانعنالناسعجزمنعلم

مننفسهالقرانفيوجلعزاللهحكايةمنعلمماوبينبينهنجمعكيف

المذكور؟القدرعنيزيدماوقتهالعباد،كلام

يأتي:مامنهااستصوبتثمبأجوبةفأجبت

أصلأنيخفىلاإذ؟فيهإشكالفلاالعجمعنذلكمنكانماأما

ذكرعليهيدلكما،معنويةترجمةبالعربيةترجمهوالقران،بالعجميةكلامهم

والعلم.فقطالمعنىفيتتفقبعباراتأكثرأوموضعينفيالواحدةالمقالة

ماقالأنهالمرادأنعلىقرينةأعجميالخلقمنالقولإليهنسبمنبأن

المعنى.منهيتحصل

:فقال،العربيةيحسنلاأعجميرجلعنبلغكلومبلغاأنريبولا

مايقولمرادهأنأنتتجهللم،عربيةبعبارةالمبلغوعبر،وكيتكيتيقول

علىمشتملةالترجمةتكونانيمتنعلاأنهأيضاريبولا،جمتهترهذا

المعنى.أصلعلىالمحافظةبعدالاصلفيليستبيانيةلطائف

الحكايةأوالترجمةقبيلمنأيضافهوالعربعنذلكمنكانماماو

بالقرآنالاولينالمخاطبينأنهيذلكالمرادأنعلىوالقرينة.بالمعنى

هذهبمثلالتعبيريحسنلاالقولذلكإليهالمنسوبانيقينايعلمونكانوا

.العبارة
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عربيرجلعنفيهيبلغككتابابليغرجلإليكيكتبأن:ذلكومثال

لاالعاميذلكأنتعلمبليغاكلامافيذكروكيت،كيتلكيقولبأنهعامي

منهيتحصلماقالالعاميأنالكاتبمرادأنتعلمفانك،مثلهيحسن

نأتزعمأنمعهالكيحقلاواضحةقرينةبحالهعلمكويكون،المعنى

قالهاالعاميأن-العاميذلكلىإالعبارةتلكقولالكاتبنسبةظاهر

ذلك.خلافعلىتدلقرينةينصبلمالكاتبنوبحروفها

ولاعليهيتحجرولاالكاتبهذامثلعلىيخرجلاأحداأنريبولا

لوالكاتبأنوهوبالعكسالامربل،البليغةالعبارةبتلكتعبيرهفييعنفه

عنهاعبرهلا:وقيلذلكعلىلعوتببحروفهاالعاميذلكمقالةحكى

؟عندهمنبليغةبعبارة

الاخفقال،الثانيفيتوقفتالأولالضربذكرتأنبعدوكنت

.تقدمفيماكالترجمةبالمعتىحكايةفليكنسعيد:

تحداهمالذينالعربأنالقرينة:فقال،بالقرينةمطالبونإنا:قلت

الحكايةقبيلمنأنهعلمواأنهمفلولابهذا،يتشبثوالمبالقرانصرفىالرسول

بعضنا،كلامتضمنقدنفسهالقرانإنيقولوا:بأنبذلكلاحتجوابالمعنى

الإتيانعنعاجزيننكونهذامعفكيف،القرانأيمنهبعضاذلكوجعل

؟القرانبعضبمثل

القرآنيسمعكانمنالناسمنلان؛قرينةيصلحهذاأرىلاقلت:

قالأنهيعلمأنعنفصلاقطيعلمهلمبماالعرببعضعنالحكايةوفيه

...الاولينالمخاطبينأنهيالقرينةبل:قلتثم.معناهأوبلفظهالقولذلك

.تقدمماآخرلىإ
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ذلكبعدلمندليلايصلحفهوذكربماالمشركينتشبثعدمماو

التمييز.ذلكمثلبهيميزماالبلاغةمنعندهليسممنالقرن

لفظفيهيلتزملاالأقوالعنالقرانإخبارأنفيصريحهوومما

ءايت!عغاذاأنلكتبفىعليمنزل)1(وقد>:تعالىقوله=المحكي

]النساء:<غيرهحديثفييخوضوحنيمعهضتقعدوأفلابهاوي!نفزأبهايكقرلله

يخوضونالذينرأيفدماذا>:تعالىقولهوهي،الأخرىالايةالمرادفان14[،0

68[.:]الانعام()2(.00ءايخننافى

قلم.سبق""أنزل:الاصلفي(1)

.[41472مجموع2()
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"[صورتهعلىادمالله"خلق:حديثشرح]

أوجه:ثلاثةيحتمل()1"صورتهعلىادماللهخلق"حديث

صورتهعلىحلقهلىتعااللهأنأيادم،علىيعودالضميرأنأحدها:

فليس.ونحوهلجسامةوالطولحيثمنأيمات،أنإلىعليهابقيالتي

ينمو.ثمصغيراًأحدهميولدالذينكذريته

الطولغيرفيفهذاصلصالأ،ثملازبا،طيناأولأخلقكونهوأما

والجسامة.

الروحنفخعقبفادم.الروحنفخبعدالخلقالمرادن:تقولأنولك

أجنة.الروحنفخعقبوأولادهكاملا،كانفيه

حديثفيكما،طويلحديثمنمختصرالحديثأن:الثانيالوجه

(")2(.صورتهعلىادمخلقاللهفان؛الوجهفليجتنبأحدكمقاتلإذا"

،فنهاهغلامهأوولدهيضرببرجلمر-صعيهولالنبيأناخر:وحديث

")3(.صورتهعلىادمخلقاللهان":قائلا

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن2(261)ومسلم)6227(،البخارياخرجه(1)

السالفة.مسلميةروهذه2()

ضربإذ":ولفظههريرةأبيحديثعنىالمؤلفولعل،اللفظبهذاأجدهلم)3(

اللهفإن،وجهكاشبهمنووجهوجهكاللهقيح:يقلولا،الوجهفليتجنباحدكم

وابن(،0571)حبانوابن74(،02)أحمداخرجه"صورتهعلىادمخلقلىتعا

)37(."التوحيد"فيخزيمة
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،مضافحذفالكلامفيوكأن،الوجهعلىعائدالاولفيفالضمير

صورته.علىآدموجهخلقاللهإن:أي

مثله.آدمخلقاللهإنأي،المضروبالشخصعلى:نيالثاوقي

والشخصالوجهيكرمأنينبغيأنهبذلكالمرادكانإن:قائلقالوقد

خلقاللهفإن:يقولأنالظاهرفكانادم،لخلقمشابهاخلقهاللهأنلاجل

كرامته.لمزيدمحمدا

فيهايشاركهلاجسميةمزيةولادم،بالجسممتعلقالضرب:فقلت

منيعدونهاالمحشرأهلان""الصحيحوفي،بيديهخلقهاللهأنوهوأحد،

الأنسب.هوذكرهأنفتبين(.)1الشفاعةمنهطلبهمعندمزاياه

:أي.وجلعزاللهصفةتقابلصفةعلىخلقهالمرادأن:الثالثالوجه

عالمفالانسانوبصير،وسميعومريدوقادرلمعاوجلعزاللهأنفكما

جل-الربصفاتبينشاسعاالبونكانوإنوبصير،وسميعومريدوقادر

فيمناسبةعلىيدلاللفطفيالاشتراكأنإلاالعبد،وصفات-وعلا

)2(.المعنى

أمور:عليهويرد

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(491)ومسلم334(،0)البخارياخرجه(1)

"نزاعبينهميكنلمفإنه،الثلاثةالقرونمنالسلفعليهكانالذيهوالوجهوهذا2()

الصحابة،منعددعنمتعددةطرقمنمستفيضفانه،اللهلىإعائدالضميرانفي

وما373)6/"الجهميةتلبيس"بيانراجع."ذلكعلىيدلكلهاالاحاديثوسياق

.الإسلاملشيخبعدها(



78يلأالعقدلفواندا

إنسانفكلبالذكر،آدملتخصيصوجاعليهيظهرلاأنه:الاول

كذلك.

وجه.لهايطهرلاالشاسعالبونمنذكرمامعالمقابلةأن:الثاني

الحديثأنوالظاهر.للمقابلةمعنىلاالضربحديثيفيأنه:الثالث

.()1أعلمواللهأحدهما.منمقتطعالمطلق

****

"[رآنيفقدالنومفينيرا"من:حديث]معنى

)2(.للهالحمد

ومع،رآهفقدالنومفيب!عيه!النبيرأىمنان)3(""الصحيحفيثبت

شرعيا.دليلاتعدولاشرعا،الرؤيابتلكيعمللاأنهمنعقدقالإجماعذلك

والانعنه،الاجوبةمنرأيتمايقنعنيولمكثيرا،علييشكلهذاكانوقد

وذلكرآه،فقدصعيهظيراهمنأنوهو،الواضحبالصوابتعالىاللهفتح

بحسبحقاكانتوانفانهاوالاقوالالاحوالفأما،المرئيذاتلىإبالنظر

تحتاجتكونقدلانهاذلك؛يلزمفلاالمرئيةصورتهابحسبماوحقيقتها،

فمن،لمرئيةاصورتهايخالفوتعبيرهاتأويلهاويكونوتعبير،تأويللىإ

منالصادروالبهلامبحقا،النبيرأىفقدبشيءيامرهبم!يئالنبيرأى

]4656[.مجموع)1(

.4134:اي(44الثانيةجمادى9لخميسا)يومبالفائدةالمؤلفارخ)2(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن2()266ومسلم)3996(،البخاريأخرجه)3(
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لانهفلا؛الامرهيوالتيصورتهبحسبوأما،حقيقتهبحسبحقالمرئي

البكاءيعبركماوهكذا،النهيبالامرالمراديكونفقدمعبرا،مؤولايكونقد

لحمد.اودثهالاشكالوزاللحقافاتضج،لحزنباوالضحكبالسرور،

يخالفوتأويلتعبيرلىإتحتاجالسلامعليهمالانبياءرؤياكانتواذا

به!علول،النبيمرائيوبعضالسلامعليهيوسفرويافيكماالمرئيةصورتها

.(1)الموفقوالله،أولىبابمنفغيرهم=قطعاحقالانبياءرؤياأنمع

لله.الحمد

والتنجيمكالرملالمغيباتعلىبهايستدلالتيالطرقسائرهذاومثل

اليقظة،حالفيبالرياضةالمرئاةالارواحوتصرف.)2(.و.والفأللجفروا

للمحدثينيقجماهذاومن.تأويللىإتحتاجورموزإشاراتفغالبه،ذلكوغير

كانولهذا؛جماليةالاوالاموروالرموزالاشارةبابمنفغالبهالامةهذهمن

منكثيرفيويتحيرويسهووينسىيخطئقدالخطاببنعمرالمحدثينإمام

به!ولرؤيتهذلكعلىيدلومما.ذلكغيرلىإ،حجةظنهيكنولمالاشياء،

وإنما،حقيقةوخمروعسلبلبنفليستوالخمر،والعسلاللبنالاسراءليلة

وهكذا)3(.ورد،كماالفطرةهوفاللبن،أخرىأمورلىإإشارةهي

****

فيالكلامتحقيق"كتابهضمنبهاوالاحتجاجالروياعنمطولبحثللمؤلف(1)

بعدها(.وما328)ص"الثلاثالمسائل

".الطيرةأوالطرق"ولعلها:.تظهرفلمالمدادفوقهاتفشىمطموسةكلمة2()

السوركتي.تاييدفيرسالتهوانظر[.]4657مجموع)3(
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ادلهخلقمحضالسماعأنوادعى،الظاهرةالأسبابأنكرمنعلى]الرد

[الصماخإلىالمتموجالهواءوصولسببهيكونأنغيرمنتعالى

(".لىتعااللهخلقمحض")1(:قوله

فيالشأنوانما،مسلمفيهيشكفلاتعالىاللهبخلقالسماعكونأما

الظاهر.السببمعرفة

إلخ."..كيفيةبعدكيفيةيوجدأنه"أو:قوله

تكيفالاهويةمنالاولالهواءجاورماكلأنوذلك،الاقربهوهذا

يضعف.حتىهكذايتسلسلثمبكيفيته

بتعددالسماعيتعددأنعليهيلزمأنههذا:علىأوردأنهذهنيوقي

مرارا.الواحدالصوتالإنسانفيسمعالاهوية

بهامتكيفايلبثلاالصوتبكيفيةالمتكيفالاولالهواءأن:لجوابوا

لالهالمجاورةالاهويةوهكذا،عنهتزولثم،مجاورهبهايتكيفريثماإلا

جرا،وهلام،جاورهمامنهابكليتكيفريثماإلاالكيفيةبتلكمتكيفةتلبث

بعدهيأتيمافأماواحد،هواءإلابالكيفيةمتكيفاالاذنلىإيصلفلاوحينئذ

فتأمل.قطعا،تكيفهانمحىقديكونفانه

أنكموذلك،بالمعيةكانماوبقي،التعاقبلىإبالنسبةهذا:قيلفإن

فالهواء،كثيرةأهويةيكونأنلىإينتهيالكيفيةبتلكالمتكيفبأنقلتم

ويناقشه،عليهويرد-إليهأهتدولميسمهلم-المصعفينلاحدعباراتينقلالمؤلف(11

للايجي.(517-21/:""المواقففيالمؤلفينقلهمانحووانظر
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قدأنهبدليل؛الاخرىالاذنفيالداخلغيرهوالاذنينإحدىفيالداخل

والهواءمعا،فيسمعانهصوتيكونثمالاخرأذنمنأذنهالشخصيدني

منكثيرةاهويةالاذنفيتزدحمقدهذاعلىبل،انقسامهيتصورلاالواحد

الاهوية.هذه

الداخلغيرالاذنينإحدىفيالداخلالهواءأننسلمأننا:لجوابفا

لماإنها:نقولولكناوأكثر،هواءالاذنفييزدحمقدوأنه،الاخرىفي

سيأتي.كماالسماعفيذلكيقدحلممتماثلةكانت

فالهواء،مستقلهواءلىإتحتاحالصوتمننقطةكلأنيخفىولا

نافنحكموحينئذمثلا،الاتيةلحروفامنحرفبقدرإلايسعلاالواحد

الهواء،منذرةبهاالمتكيفكانالاتيةالحروفمنبحرفنطقإذاالناطق

وتذهبالهواءذراتمنجاورهامابهايتكيفانتلبثلاالذرةتلكإنثم

منجاورهامابهايتكيفأنأيضاتلبثلاالذراتتلكإنثمعنها،الكيفية

منيجاورها،مابقولنا:ونعنيجرا.وهلمعنهاوينمحي،الاخرىالذرات

هوإنماالتكيفأنوالسببالدنيا،الجهةلا،المصؤتعنالبعدىالجهة

وضعفه،لصوتوشدةوالبعدبالقربالسمعاختلفولذلك،بالدفع

.لخارجالىإهوإنماوالدفع

منالمصؤتلىإأقربالاذنينإحدىكانتإذاإنه:يقالأنبقي

لامتعاقباالاذنينيدخلالهواءأنوذلك،مرتينالصو-تسماعيلزمالاخرى

دفعة.

يشعرلاالتفاوتوقلةالهواءاندفاعلسرعةولكنه،ذلكبتسليميجابو
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منكوكبلىإنظرتإذاكماوهذاواحدا.سماعايطنهبل،بذلكالسامع

يمنعفانهالكوكبوبيننظركبينوجعلتهعودابيدكوأخذتمثلاالكواكب

رويتكأنإليكخيلالشمالعلىاليمينمنبسرعةحركتهفإذاالنظر،

الحركة،لسرعةإلاذلكومايقطعها،لمالعودذلكنو،متصلةللكوكب

يتبعهحتىالمشتركالحسىلىإالاولىبالرويةالمأخوذالمثاليصلفلا

أعلم.والله،السمعفييقالهذانحووعلى،بهفيمترجالاخر

إلخ.الهواء..."جميعتكيفالظاهرأن"على:قوله

انفاهبيناهماعلىمحلهفياستظهاره

إلخ.."..مثليناجتماع"ويلزم:قوله

لاننا؛مسلمفغير،الامتزاججهةعلىالاجتماعبالاجتماعأرادإن:اقول

اخرصوتبكيفيةالتكيفيقبللاالصوتبكيفيةالمتكيفالهواءإن:نقول

المسموعولكن،فنعمالازدحامجهةعلىأرادوان.الاوليتلاشىحتى

السماعكانمتماثلينكانافإن،الصوتينبينالمشتركالقدرهوحينمذ

بندقصوتيسمعفانه،واحدةدفعةببنادقهمجماعةرمىإذاكماصحيحا،

يقولهذانحووعلىالواحد.للبندقالمعروفالصوتمنأندى

:(1الشاعر)

داعيانيناديأنلصوتأندىإندعووادعيفقلت

منوهو(،951)2/""الاغانيفيلهقصيدةمنوالبيت.العمريشيبانبندثارهو(1)

ديوانه.فييردولمالاعشىلىإفيهونسب.(54)3/""الكتابشواهد
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فتأمل.مشوشا،السماعكانمختلفينكاناوإن

إلخ.".بعد.منيسمعأنه"على:قوله

فانك،هدفلىإببندقيرميعنكبعيداإنسانكانإذاأنهبدليلممنوع

سماعككانبجنبككانوإن،البندقسماعقبلالرصاصةوقعترى

الرصاصة.وقوعرويتكقبيلللصوت

إلخ."..الصبيانلعبةأن"مع:قوله

بدونلبعضبعضهاقرعمنالناشئالصوتأوالحمىبصوتأرادإن

.ممنوعفهذا،اللعبةلباطنمماسة

بعضهقرعفيأواللعبةلباطنقرعهفيالحصدصوتبهأرادوإن

ننسلملاولكن،مسلمفهذا،اللعبةبباطنالمقروعاتصالمعلبعض

لحجاباانقراعبواسطةهناالسماعبل،حجابوراءمنحينئذالسماع

مكانفياخروكان،مكانفيكانإذاالانسانأنوذلكبالهواء،المتصل

بخلافنافذةهناكيكنلمماالاخركلامأحدهمايسمعلافانهله،مجاور

الاخرفإنخفيفا،قرعاولوالمكانينبينالمشتركالجدارأحدهماقرعإذا

بهفيتكيفالمتصلةالاجسامفييسريالصوتأنوذلك،القرعذلكيسصع

تحقيق.لىإيحتاجالبحثوهذاالهواء.يتكيفكماجزء،بعدجزء

ثمأذنيهوسدبمنخريهمسكوفمهأطبقإذاالانسانإن:يقالأنبقي

يسمع.فإنهالفمداخلبهالتصويتيمكنمماغيرهاأوبأسنانهصوت

فيتصللجسداأجزاءفيالصوتسريانمنهذاأن:لجوابوا

بالمسامع.
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إلخ.."..مسافتهبعدونحزرالصوتجهةنعرفإنا":قوله

وكيفية،وضعفاقوةتقرعهاالتيالاهويةبينتميزالاذنن:لجوابا

يكونالذيكيفيةغيركيفيةبعيدمصوتمنيكونالذيللصوتأنوذلك

منهالقريبالسامعيغالطأنيريدالناسبعضأنترىألا،قريبمن

غيركيفيةعلىصوتهيخرجبأنذلكفيمكنهبعدمنيصوتبأنهفيوهمه

كيفيةغيركيفيةليالعالصوتهالمصوتاتمنمصوتكلوهكذا.الطبيعية

بعدويحزرالصوتجهةيعرفأنالسامعاستطاعهناومن،الادنىصوته

مسافته.

الاذنسماعكانللأذنمسامتةكانتإذالجهةافلأن،جهتهمعرفةأما

لجهةامنالصوتهذاأنفتعرفالبعد،ذلكمنطبيعتهعلىللصوت

ما،نوعاضعيفالهالاذنسماعكان،المسامتةغيرمنكانوانلها.المسامتة

غيرجهةمنأنهالاذنفتعرفلها،بحاالمسافةعلىالدالةكيفيتهأنمع

بقدرها.وتقدرها،لمسامتةا

بتعددمتعددةكيفياتللصوتأنذكرنافلما،المسافةمعرفةماو

كماغيرهموقعفيبعضهاإيقاعيتكلفأنالانسانيستطيعوقد.المسافات

،غيرهصوتعنيمتازكيفيةالناسمنإنسانكللصوتأنمثلماوهذامر،

لهفيتمغيرهصوتتقليدالناسبعضيتكلفوقد،ذلكبينيميزوالسمع

ذلك.

إلخ."...بعضهمستظهر1و":قوله

ولكنالاهوية،فييسريكماالاجسامفييسريالصوتنبيناقد
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يشترطفلاالهواءوأما،يلاصقهبجسمأوبهوقوعهلجسمافيسريانهشرط

فيالكائنينالرجلينفيسابقاقلناهكماالجسممنيكتسبهقدبلذلك

كلامهلانوذلكلاخر؛يسمعهلمأحدهماتكلمإذافإنهمتجاورينمكانين

إذامابخلاف،منهلجدارايكتسبهأنيمكنفلمأولاالهواءبهتكيفإنما

تلقاهالصوتأنوذلك،يسمعهالاخرفانالمشتركلجداراأحدهماقرع

فسرى،الاخرىلجهةافيالكائنالهواءجاورحتىفيهفسرىأولالجدارا

الصوتكانإذايمكنقد،نعم.الاجسامبخلافالهواءللطفالهواءفي

علىالهواءضغطلشدةوذلكالهواء،عنالجسميتلقاهأنجداشديدا

عبارةهوفالصدىوحينئذ.عليهيضغطاخرجسمكأنهصارحتىلجسما

نأوذلك،لجبلاجاورحتىذهبالذيالهواءبكيفيةيتكيفهواءعن

خلف،لىإلجبلادفعهامثلالجبلبااتصلتإذاالهواءذراتسلسلة

الجبلدفعهااللاتيالذراتبتلكفتتكيفالتكيفينعكسلهاوبدفعه

.المصوتلىإترجعحتىوهكذاوراءها،التيالذرات

الاصلي.الصوتمنأشديكونقدالصدىفان:قيلفان

وهذا،بالصدىيلتبساخرصوتاتورثقدالقرعشدةأن:لجوابفا

البناء.المحكمةالقببفييقعكما

".خلافصدى؟صوتلكل"وهل:قوله

.(1)بالصوابأعلموالله،يجابالإترجيحالظاهر

(.كاروبانورفي4134سعةشعبان)7بكتابتهاتاريخالمولفازخ(1)
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بواسطتين:فانهنفسهلكلامالانسانسماعماو

مسمعيه.يقرعحتىرأسهأعضاءفيالصوتسريان:الاولى

منالصوتبكيفيةتكيفالذيلهواءامنأذنيهيلجما:والثانية

)1(.أذنيهسدوإننفسهكلاميسمعتجدهولذلك،الخارج

****

النساء[نبوةعدمعلى]الدليل

أيوسف:(إلجيمدؤحىرجا،قبللىإلا!تأزسلناوما>:لىتعاقوله

901].

)2(.أعلموالله.ومريمموسىكأمالنساء،فيالنبوةعدمعلىبهيستدل

****

البعثكيفيةفيبهيستدلمما

جم!،اللهرسولفبلغ،حمزةكبدمنقطعةلاكتلماهنداأنجاءما

حمزةمنشيئاليدخلاللهكان"ما:قاللا،قيل:شيئا؟"منها"اكلت:قال

النار")3(.

****

]4657[.مجموع)1(

]4657[.مجموع)2(

عنه.اللهرضيمسعودابنعن(4144)أحمدأخرجهلحديثوا[.19471مجموع)3(
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الحمدلله.

ميعلمجا1فواند

[الباعارتكاببسببالسننرفع]معنى

السنةمنرفعالابدعةالناسيبتدعلا"انه:لحديثافيجاء

مثلها")1(.

السنة.تركمعناهابدعةفكل،السنةتركهيالبدعةحقيقةبانوفسروه

للبدعة.أيلها،المقابلةالسنةتلكالسنةمنرفعانه:الحديثفعنى

لاإذاحد؛لكلمعلومهوبماإخبارايكونلاثهقصور؛هذاانوعندي

.لضدهتركالشيءارتكابأناحدينكر

ناوذلكالظاهر،مقتضىخلافعلىالكلامأخرجانهيحتملنعم،

بارتكابهمنهمإلا،للسنةتركالبدعةارتكابأنيعلمونكانواوانالناس

ذلك.ينكرمنمنزلةنزلواالبدع

البدعةإن:يقولونالذينوهم،بالفعلهذاينكرمنالناسمنإنبل

حسنة.تكونقد

المرادإن:يقالأنعنديالمعنىهذامنفاحسنحال،كلوعلى

ناوذلكلها.المقابلةغيرأخرندسنةالبدعةارتكابعندترفعالتيبالسنة

فيوالسكناتالحركاتجميعحكموجلعزاللهبينوقدكمل،قدالدين

والازمنة.الامكنةجميع

بنبكرأبوسندهوفي.ليالثماغضيفحديثمنوغيره(07961)أحمداخرجه(1)

2(.245-53/)13:"لفتح"فيلحافظاإسنادهوجود،ضعففيهمريمابي
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فيضئعفعلها،فيوقتهمنطائفةيصرفالبدعةبارتكابهفالانسان

الوقت.ذلكصاحبةكانتالتيالسنة

فإذافيه،الزيادةيمكنلابحيث،النفيسةبالجواهرملانبإناءومثلته

ولكنهدسها،يمكنهفانه،نحوهأوزجاجمنحمىفيهليدسإنسانجاء

.(أكثر)1أوالمدسوسبقدرالاناءفيالتيلجواهرامنيخرج

****

النار[فيالكفارخلودفي]السر

لله.الحمد

بمعنىأبدا،كافرايستمرفائهكافراماتمنأن-للهوالحمد-ليظهر

يعدالذيالاشياءلبعضجاحداوالناروالقيامةالبرزخفيحتىيبقىانه

ولاسبيلا،إليهاوجدلووالمعصيةالخلافعلىومصمماًكفرا،جحدها

ذلك.خلافبقلبهمعتقدفهوبلسانهقالوانأبدا،يتوب

لله.لحمدوا،الاشكالوارتفعالنار،فييخلد-أعلموالله-فلذلك

دعائهم،منالنارأهلعنوجلعزاللهحكاهمماهذالكويطهر

لجنة.اأهلعنحكاهبماقرنتهإذاولاسيما

ذلكليس28[:]الانعامعنه<نهوالمحاولعاوا)2(>ولور:وجلعزوقوله

19471[.مجموع)1(

الاصلمن"ردوا"سقطت(2)
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)1(أنهم-أعلموالله-المعنىبل،فقطبالغيبالإخباربابمن-أعلموالله-

لىإردوالوأنأنفسهمفيعازمونأنهمايذلك،علىمزمعوننفوسهمفي

)2(.أعلموالله.وعنادهمكفرهمعلىلاستمرواالدنيا

****

التيبالمواضعالتبركمشروعيةعلىعتبانبحديثاستدلمنعلىأرد

جم!ت[النبيفيهاصلى

يتخذهبيتهمنموضعفييصليانبيولالنبيسؤالهفيعتبانحديث

التيبالمواضعالتبركمشروعيةيرىمنبهيحتجذلك=لىإفاجابهمسجدا،

كانتعتبانبيتفيب!علولصلاتهلاننظر؛ذلكوفيب!جمؤ.النبيفيهاصلى

عندوتعالىتباركاللهدعاجموولعلهالقصد،بذلكالموضعلذلكعمدا

الموضعلذلكفصارتوخيرا،بركةالموضعذلكفييجعلأنصلاته

نأقصدولاتحربلااتفاقافيهاصلاتهكانتالتيالمواضعبخلاف،مزية

)3(.أعلموالله.بعدهلمنمصلىتكون

****

الأصل.فيدر(1)

>ولو:تعالىقولهشرحعندالمسالةفيكلامللشيختقدموقد[.19471مجموع)2(

32(.)صانظر(.عنهنهوالمالعادوأرذوأ

.[10473مجموع)3(
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القبور[عندالصلاة]حكم
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الحمددله.

يصلونكانواوانمالها،عبادةللقبوريصلونوالنصارىاليهوديكنلم

بها.تبركاأيلها،تعظيماعندها

بهم.تشبه-تبركنيةبدون-عندهاالصلاةفمجرد

لهم.مماثلةتبركوبنية

)1(.عليهمزيادعبادةوبنية

حرر

]4722[.مجموع)1(
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[()1البخاريصحبحمناحاديثعلى]تعليق

النبيعنأبيهعنسالمعنشهابابنعنإبراهيم74()2(:ص1)*

لىاالعصرصلاةبينكماالأمممنقبلكمسلففيمابقاؤكم"انما:ص!علول

النهارانتصفإذاحتىفعملواالتوراةالتوراةأهلتيأو،الشمسغروب

لىافعملواالانجيلالانجيلاهلأوتيثم.قيراطاقيراطافاعطواعجزوا،

لىافعملناالقرآنأوتيناثم.قيراطاقيراربافأعطواعحروا،ثمالعصرصلاة

ربناأي:الكتابينأهلفقال،قيراطينقيراطينفاعطيناالشمسغروب

."...قيراطينقيراطينهؤلاءاعطيت

.()3(302ص4)جونحوه*

:قاليلإؤالنبيعنعمرابنعننافععنايوب23()4(:ص2)ج*

منلييعملمن:فقالأجراءاستاجررجلكمثلالكتابينأهلومثل"مثلكم

منلييعملمن:قالثماليهود،فعملت؟قيراطعلىالنهارنصفلىاغدفئ

من:قالثم،النصارىفعملت؟قيراطعلىالعصرصلاةالىالنهارنصف

فغضبت.همفأنتم؟قيراطينعلىالشمستغيبأنإلىالعصرمنلييعمل

مننقصتكمهل:قال"؟عطاواقلعملااأكثرلناما:فقالواوالنصارىاليهود

طلباونحوهاو"فتج""و"سندي""بخاريمسوداتهفيالشيخيكتبماكثيرا(1)

منها.أثمتناهماعدلناوقدللاختصار،

)557(.برقم)2(

به.شهابابنعنيونسطريقمن)7533(برقم)3(

)2268(.برقم4()
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أشاء".منأوتيهفضليفذلك:قاللا.:قالوا؟حقندم

...نحوهبملاتالنبيعنعمرابنعنديناربناللهعبدعن)1(مالك*

والنصارىواليهودلمسلمينامثل":جمفىالنبيعن)2(موسىابو*

،معلومأجرعلىالليللىإيوماعملالهيعملونقومااستاجررجلكمثل

لناشرطتالذيأجركلىالناحاجةلا:فقالواالنهارنصفلىالهفعملوا

أجركموخذواعملكمبقيةأكملواتفعلوا،لا:لهمفقال!باطلعملناوما

يومكمابقيةأكملا:لهمافقالبعدهمأجيرينواستاجر.وتركوافابواكاملا،

صلاةحينكاناذاحتىفعملواالأجر،منلهمشرطتالذيولكماهذا،

لهما:فقالفيه،لناجعلتالذيالأجرولك،باطلعملنامالكقالا:العصر

نأقوماواستاجرفابيا.يسير،شيءالنهارمنبقيماعملكما،بقيةا"كملا

وايستكملوا،الشمسغابتحتىيومهمبقيةفعملوا،يومهمبقيةلهيعملوا

.النور("هذامنقبلواماومثلمثلهمفذلك.كليهماالفريقينأجر

"إنما:جموالنبيعنعمرابنعننافععنليث()3(:171)ص*

مغربلىاالعصرصلاةبينما[)4(الأمم]منخلامنأجلفيأجلكم

(".أيوبرواية)نحو...مثلكم!مانما،الشمس

)9226(.رقم)1(

.امختصز(855)برقموهو،(1722)رقم(2)

.3(954)قمر3()

.البخاريصحيحمنلمثبتو،""قبلكم:الاصلفي4()
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النبيعنأبيهعنسالمعنالزهريعنشعيب()1(:391ص4)ج*

(.لى)الأوإبراهيمروايةنحوبم!عل!

فينافعبينهكمامستقلمنهماكل،مثلانأنهما-أعلموالله-فالظاهر

بناللهعبدأفردهوكذا،أيوبروايةفيالثانيأفردوكذلك.الليثرواية

ب!جمول.النبيعنموسىأبوأفردهوكذاعمر،ابنعندينار)2(

المدةنسبةالدنياعمرلىإالامةهذهبقاءنسبةأنالاولالمثلفحاصل

النهار.جميعلىإوالغروبالعصرصلاةبينالتي

:مقصدانفلهالثانيالمثلوأما

اليهودأجورلىإبالنسبةمضاعفةالامةهذهأجورأنأحدهما:

.والنصارى

بطلفقدبهيؤمنولماليهودمنعيسىبعثةأدركتهمنأنوالاخر:

شيئا.يعملفلمالسلامعليهعيسىيتبعولمذلكبعدولدومن،الاولعمله

،الاولعملهبطلفقديتبعهولمالنصارىمنبهجم!محمدبعثةأدركتهومن

شيئا.يعملفلمصيه!محمدايتبعولمذلكبعدولدومن

،المدةتحديدوالمغربوالعصرالنهاربنصف-أعلموالله-يردولم

)7467(.رقم)1(

برقمعنهعيينةبنسفيانية1روفيوأما،الشيخذكرهاالتيعنهمالكروايةفيوذلك)2(

الليثروايةبنحوالتفصيلعلىالمثلينذكرفقد-،الشيخيذكرهاولم-5(120)

نافع.عن
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باقيه.وعملنا،بعضهوالنصارىالنهار،بعضعملوااليهودأنأرادوانما

.(1)أعلمواللهتحديدا.لا،البعضلذلكتمثيلاوالعصرالنهارنصففذكر

****

يدا".أطولببنبيلحوقاأسرعكن")2(:""الصحيحينحديث

بينالمشتركاللفظإطلاقجواز"وفيه")3(:"الفتحفيالحافظقال

محذور.يكنلمإذا-"أطولكن"لفظوهو-قرينةبغيروالمجازلحقيقةا

إلاتعلملامقدرةآجالعنلالسوكانلماالمنير:بنالزينقال

،باخرةإلايتبينلاماعلىحالهنو،صريحغيربلفظأجابهن،بالوحي

التكليفية.الاحكاممنليسلكونهذلكوساغ

مرادكانوان،يلملموحقيقتهظاهرهعلىالكلامحملمنأنوفيه

فلمالحقيقةعلىيدا"أطولكن"حملنبلا!النبينسوةلان؛مجازهالمتكلم

.(185ص/3)ج."عليهنينكر

الصدقة.كثرةفيعرفيةحقيقةيدا"اطولكن"انلييظهر:أقول

الصدقة:كثرةإرادةعلىتدلانقرينتانوههنا

:يقولأنالظاهرلكانالحسيالطولأرادولواليد،تخصيصه:الأولى

القامة.طولمعإلايكونلااليدطولأنعلمقداذ؛اطولكن""

]4711[.مجموع)1(

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن2(4)52ومسلم(0241)البخاري)2(

السلفية..ط288()3/)3(
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للفضيلةب!فيالنبيوتعريف.فضيلةبهاللحوقسرعةان:التانية

بفضيلةليسالحسيوالطول.عمليةبفضيلةيكونأنالغالبالجزائية

.(1)أعلموالله.الصدقةكثرةالعمليةالفضيلةوانما،عملية

****

")2(الأسلابيخمسلممن"فيالحهاد"،"في

فأخبراهجم!اللهرسوللىإانصرفائم...":عوفبنالرحمنعبدعن

مسحتما"هل:فقال!قتلتهأنامنهما:واحدكلقال؟"قتلهأيكما":فقال

بنلمعاذسلبه،قتله"كلاكما:فقالالسيفينفيفنظرلا،قالا:سيقيكما؟"

اهـ.(".لجموحابنعمروبنومعاذعفراء،بنمعاذوكانا("الجموحبنعمرو

وحكاية،السلبلهأعطيالذيلتعيينالخظأعنأبعدالروايةوهذه

أعلم.دله1و(".الجموحبنعمروبنلمعاذسلبه":بقولهجملاالنبيلفط

جاءوقدعفراء")3(."ابنا:وفيهنس،عنبدرأهلذكرفيسياتينعم،

.الشجرةتحتالمبايعاتمنأنهاعفراء)4(ابنمعوذبنتالربيعترجمةفي

يكونأباهاأنوالغالبيطهر.فيمابمدةالهجرةقبلولدتأنهايدلقدوهذا

عوف؟بنالرحمنعبديستصغرهفكيفرجلا،بدريوم

اصولرسائلمجموعضمن!العامه"إرشادفيلحديثاهذاعلىالشيخكلاموانظر(1)

.بعدها(وما235)صالفقه

3(.141)رقم2()

.(26،9363،930204)رقم)3(

فيولكنعفراء،بنمعوذبنتانها""التهذيبفي"كذ[:بقولهالشيخعليهعلق)4(

234(.)صنسبهافيالشيختحقيقوسياتي".ذلكخلاف""الاصابة
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سراسألهالغلامينمنكلأأنعوفبنالرحمنعبدحديثففيوأيضا

أخيه.عنأحدهماأسرلماأخوينكانالوأنهماوالغالبالاخر،عن

****

(")1(خديجةب!ؤالنبيتزويجباب"

أخت-خويلدبنتهالة"استأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

:فقاللذلكفارتاع،يجةخداستئذانفعرف،ب!فياللهرسولعلى-يجةخد

."!هالةاللهم

يجةخدكاستئذاناستئذانفجئهلمابوجم!كانه:اقول"،"ارتاع:قوله

اللهأحياهافهل،ماتتقدالسلامعليهايجةخدبأنلعلمهبدءٍبادئارتاع

أعلم.وادثه.الحقمقةعرفأنيلبثلمولكنه؟!لىتعا

****

غزوةفيالبخاريحديثالدعاءفياليدينرفحأحاديثمن

اكفراللهم:فقاليديهرفعثمفتوضا...":وفيهموسىأبيعناوطاس)2(

عامر".بيألعبيد

****

سريةفي)3(المغازيفيالبخاريحديثالانتحار:بابفييصلحمما

عنها.اللهرضيعائثةحديثمن382(1)رقم(1)

)4323(رقم)2(

عنه.اللهرضيعليحديثمن(0434))3(
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".القيامةيومالىمنهاخرجوامادخلوهالو":وقيه.حذافةبناللهعبد

901

****

"كنت:قالت،عائشةعنوغيره(1()الاحزاب)تفسيرالبخاريحديث

المرأةتهبهل:وأقولبلإ؟،اللهلرسولأنفسهنوهبناللاتيعلىأغار

إلخ.نفسها"

غارمنلان؛عليهنأعيبأي:الطيبي"قال")2(:السنديحاشية"في

وتنفير،تقبيحهاهناوهو.إلخ...المرأةأتهبقولها:)3(عليهويدل.عاب

وسبب:القرطبيقال.عندهالنساءفتكثربلإ؟،لهأنفسهنالنساءتهبلئلا

إلخ("....علمتفقدوالا،الغيرةالقولذلك

المرأةوغيرة.منهنلا،عليهنتغاركانتأنهالحديثانصإن:أقول

فتكرهالحياء،ينافيأوالعفةينافيشيءفيواقعةتراهاأن:هيالمرأةعلى

ذلك.لها

زوجها)4(.فيلهامشاركتهاتكرهأن:هيمنهاوغيرتها

لحياءالكمالمنافاةمنيخلولاأنفسهنالواهباتفعلأنشكولا

تغاركانتعنهااللهرضيعائشةأنمنالمانعفما-،الدينيلا-الطبعي

وكيره.(4641)مسلموأخرجه(.4)788رقم(1)

الحلبي..ط(751)2/3()

المصدر.منوالتصحيح"عليها":الاصل)3(

2(:)435ومسلم)3816(،البخاريفيعائشةحديثالتفريقهذافييقدجلكن4()

."...يجةخدعلىغرتماسك!روللنبيامرأةعلىغرت"ما
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حيائهاكمالالكراهيةتلكعلىويحملهاذلك؟لهنتكرهأي،حقيقةعليهن

الطبعي.لحياءاعنفوانفيالسنصغيرةجاريةيومئذوهيولاسيما،الطبعي

نأ-كبيرةامرأةيومئذوهي-سلمةأمالطبعيلحياءاحملوقد

وجههاغطتحتى؟المرأةتحتلمهلب!علنيللنبيالمرأةسؤالمناستحيت

)1(.قالتماوقالت

عندكنت:قالثابتعننفسها:المرأةعرضباب")2("البخاريفي

عليهتعرضوصم!يمنناللهرسوللىإامرأةجاءت:أنسقال،لهابنةوعندهأنس

حياءها!قلما:أنسبنتفقالت؟حاجةبيألكاللهرسوليا:قالتنفسها،

فعرضتبه!عيهننالنبيفيرغبتمنك،خيرهي:قال5!سوءتاو!واسوءتاه

نفسها.عليه

يحتملالخ،"المرأةتهبهل:قول"و:الحديثفيعائشةقولثم

لسببإيضاحاهناذكرتهوانمانفسها،فيتقولهكانتإنماأنهاقويااحتمالا

عليهن.غيرتها

الظاهر،عنالخروجمنفيهلما،الطيبيقالهلماوجهفلاهذا،وعلى

أنهوديانةطبعااعتقادهامع،الفعلذلكتعيبكانتأنهاالمؤمنينأمونِسبة

معيب.غير

إلخ،"الغيرةالقولذلكوسبب":بقولهأرادفإن،القرطبيقالهماأما

المراةعلى"هل:المراةسؤالمناستحيتإنماانهاوفيه(.013)البخارياخرجه(1)

؟".المراةتحتلماو":هيوسالتوجههافغطت؟"احتلمتإذاغسلمن

.(0215)رقم2()
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.تقدمماففيهوالافصحيج،=الحديثصريجهوكما،عليهنالغيرة

منب!جمؤالنبيعلىتغاركانتعنهااللهرضيعائشةأنينكرلانعم،

ماتتوقدعنهااللهرضييجةخدومنبل،المنكوحاتاومنبل،الواهبات

والغيرة،الواهباتعلىالغيرة:الغيرتينبينجمعهامنمانعلاولكنقبلها.

أعلم.دلهو.ظاهرهعنالحديثلاخراجمقتضيفلا،وعليه.منهن

****

(1)الجمعةسورةتفسير

اللهرضيهريرةأبيعن،الغيثبيأعنثور،عن،بلالبنسليمان*

اخرين>و:الجمعةسورةعليهفأنزلتب!جمؤ،النبيعندجلوشاكتا:قالعنه

سألحتىيراجعهفلم؟اللهرسولياهممن:قلت:قال<،لمايلحقوابهممئم

:قالثم،سلمانعلىيدهب!جمؤاللهرسولوضع،الفارسيسلمانوفيناثلاثا،

".هولاءمن-رجلأو-رجاللنالهالثرياعندالايمانكانلو"

النبيعنهريرةبيأعن،الغيثبيأعنثور،أخبرنيالعزيز،عبد...*

هؤلاء".منرجال"دالى:بدعلول

مئهم(اختدنو>:فقولى،القرانمنظاهرهص!ااستغنىبم!جمن!كاع!!4

الاسلامأنعلىليستدلسلمانفيقالماقالوإنما.الاميينمنأي،هم

)2(.أعلموالله.الايةمنيتوهمقدكمابالاميين،خاصاليس

8948(.)7948،رقم)1(

)رقم""التنكيلفيالشافعيترجمةفيالمسالةهذهعلىالمؤلفكلامنظر1و)2(

918).
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.(1()عائشة)تزويجالكبارمنالصغارتزويجباب*

الصغيرةتزويجيجوز:بطالابنوقال"32()2(:/11)"الباري"فتح

تصلححتىمنهايمكنلالكنالمهد،فيكانتولوإجماعا،بالكبير

:قال.عليهمجمعأمرلائه؛للترجمةفائدةلاأنلىإبهذافرمزللوطء.

استئذانها.بغيرالصغيرةالبكريزوجالابأنالحديثمنويؤخذ

يحتملبل،الدلالةبواضحوليس،ذكرهعدممنذلكأخذكانه:قلت

القصةفإنالظاهر،وهوالبكر،باستئذانالامرورودقبلذلكيكونأن

".الهجرةقبلبمكةوقعت

>والتر:تعالىلقولهالصغارولدهالرجلانكاحباب:(البخاري)قال*

)3(.البلوغقبلاشهرثلاثةعدتهافجعل<يحضنلم

"أن:عائشةعنأبيهعنهشامعنسفيانحدثنايوسفبنمحمدحدثنا

تسعبنتوهيعليهوأدخلت،سنينستبنتوهيتزوجهابجمنيالنبي

تسعا".عندهومكثت

فيليسلكنحسن،استنباطوهو"...71()4(:ص)9/"الباري"فتح

فيالاصل:يقالأنويمكنبالبكر.ولابالوالدذلكتخصيصالاية

بكر،بيالىإعائشةخطبجمحالنبيانعروةعن:لحديثاونص(.8105)رقم(1)

".حلالليوهي،وكتابهاللهدينفياخيانت":فقال،اخوكاناإنمابكر:ابولهفقال

السلفية..ط(421)2/9()

.(5)133رقم)3(

(4)/9(091).
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بيأتزويجفيعائشةحديثوردوقد،الدليلعليهدلماإلاالتحريمالابضاع

جمعواأ:المهلبقال...الاصلعلىعداهمافبقي،البلوغدونوهيلهابكر

نأإلامثلها،يوطألاكانتولوالبكر،الصغيرةابنتهتزويجللأبيجوزانه

عنحزم)2(ابنوحكى1(.توطأ)لافيمنمنعهشبرمةابنعنحكىالطحاوي

وزعم،وتأذنتبلغحتىالصغيرةالبكربنتهيزوجلاالابأنمطلقاشبرمةابن

(".خصائصهمنكانسنينستبنتوهيعائشةبيه!النبيتزويجأن

تنكح"لا:قالبيهظالنبيأنحدثهمهريرةأباأنسلمةأبيعن*

تستاذن")3(.حتىالبكرتنكحولاتستامرحتىالأيم

لاشتراطمعقودةالترجمةإنثم..".72()4(:ص)9/"الباريفتح"

يقتضيهالذيوهو،كبيرةأوكانتصغيرةثيبا،أوكانتبكراالمزوجةرضا

.لها("عبارةلالأنهاالمعنىحيثمنالصغيرةتستثنىلكن،الحديثظاهر

هذاوفي()6(:شعبانابنالعله"قال73()5(:ص)9/"الباري"فتح

معنىلاإذ،البالغهيباستئذانهاأمرالتيالبكرأنلىإإشارةلحديثا

الصغارتزويجمنعشبرمةابنأن2(57)2/العلماء"اختلافمختصر"فيالذي(1)

مطلقا.

.(954)9/""المحلىقي)2(

5(.)136رقم)3(

(4)/9(19129-1).

)5(/9(391).

هلالين.ببنجعلهالشيخكلاممن)6(
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اهـ.وسخطها"سكوتهايستويومن،الاذنماتدريلامنلاستئذان

وذلكنظر؛الصغارجزوصحةعلىدلالتهاففيالايةأما:كاتبهيقول

أنهنمع،لعلةيحضنلماللائيعلىيصدق<>والترلزيحضن:قولهأن

.بالصغارخاصةفليستلصغرهن،يحضنلماللائيوعلى،بالغات

تعمهن.ولكنهانعم،:قيلفان

يحضنلمواللائي:المعنىلانازواجا؛بكونهنمقيدهناالعموم:قلت

ازواج.وهنيحضنلماللائيإلاتعمفلا،المطلقاتنسائكممن

ولااشهر.ثلاثةعدتهازواجكممنتحضلممنكلان:الايةفمعنى

كل:تقولكما،زوجةتكونأنيصجتحضلممنكلأنهذامنيلزم

نأيمكنالناسمنطويلكلأنمنهيلزمفلا.شريفتميمبنيمنطويل

دقيق!فانهفتأمله،.تميمبنيمنيجعل

فللمخالفالصغار،زواجصحةعلىبعمومهاتدلالايةأنفرضلوثم

:معناهإذ."تستاذنحتىالبكرتنكح"ولا:به!جمنيبقولهمخصصةهي:يقولأن

أذنتأنهاشرعاعليهايصدقإنماوالصغيرة.فتأذنالاذنمنهايطلبحتى

.فتأذنفتستأذن،تبلغحتىالصغيرةتنكحلا:منهفيلزمبلوغها،بعد

لاوانه،الصغيرةلاستئذانمعنىلاانه""الفتحالكلامفيتقدموقد

لها.عبارة

فيلدخولهامردودوهو،لحديثامنإخراجهابذلكحاولواولكنهم

فييكفيلاالصغرحالفيواذنهااستئذانهاصحةوعدمالبكر.عموم

تيلغ.أنبعدممكنوإذنهااستئذانهالانإخراجها؛
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يتضمنماالكبارمنالصغارتزويجبابفي"الفتح"كلاموفي

الاية.فيدلالةلاانثبتفقد.تقدمكمابهذا،الاعتراف

خصائصهمنانهشبرمةابنعننقلمافاما.عائشةبجم!زواجهوبقي

لانعليهمردودفهو،دليلبلاقالهكانفان،دليلهيذكروافلم،ب!يئ

يثبتلمماحجةب!يه!فعلهبل،الاحتمالبمجردتثبتلاالخصوصية

تستاذن"حتىالبكرتنكح"ولا:جم!طقولهبدلالةقالهكانوان.الاختصاص

هذاقبلكانعائشةزو]جأنمنالحافطذكرهلمانظر؛ففيهقدمنا،ماعلى

لحديث.ا

منلزمإنماالمنعيكونأنفيحتملالمنععلىيدلالحديثكانفإذا

سابقا.المنعيكنولمحيحئذ،

المنع،عدموهو،السابقالحكمعلىجارياعائشةزواجيكونوحينئذ

عمهبناتبعضفيقالانهبهجمظعنهرويماهذايؤيدوقد.خصوصيةفلا

.(1)قالكمااو"تزوجتهاحيوأناأدركتان":العباس

كلعلىحاصلعائشةبزواجالاستدلالردمنشبرمةابنمقصود،نعم

.منسوجفهوالخصوصيةوجهعلىيكنلمإنلانهحال؛

بلفظ:عباسابنحديثمنوغيرهما)7507(يعلىبوو2687(0)احمدأخرجه(1)

الزوائد"مجمع"فيالهيثميقال.لأتزوجنها"حي،وأناهذهالعباسبنيهبلغت"لئن

وثقهوقد،متروكوهو،عباسبناللهعبدبنالحسينإسعادهما"في276(:)4/

".يةروفيمعينابن
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ورودعندبه!جميهؤالنبييفارقهانمنسوخاكانلويجبكان:يقالولا

لا،الاعمالمنيتجددماعلىيتسلطإنماالنسخأنمنطاهرهولما،النسخ

قبله.تقدمماعلى

هذا،ومععنها.اللهرضيعائشةبلغتحتىالنسخيردلمإنهثم

يبتلاأيتستاذن"حتىالبكرتنكحلا":صوجمنيقولهمعنىيكونأنفيحتمل

فلا،=رضاهاعلىموقوفاالبتويكونليئالومنالعقديقعأنفأمانكاجها،

ماقياسوعلى،الثيبوفيبل،البالغةالبكرفيالفقهاءبعضيقولهكما

الفضولي.بيعفييقولونه

منبعائشةبكرأبيعقديكونانمنمانعفلاالاحتمالهذاصحفان

العقد.وأقرتبلغت،سنينتسعبلغتحينثم،القبيلهذا

خصوصية.ولا،نسخولا،مخالفةفلاوعليه

فتأمل.ذكر.مايابىالبكر"تنكحولا":جمينقولهظاهرلكن

إلاالصغيرةزواجصحةعلىدليللجمهورابيدفليس،حالكلوعلى

بهيعرفهكانبماالإجماععرفناإذاجماعإالمسألةفييثبتولى.الاجماع

شبرمة.ابنقبلمخالفلهيعرفلمقولآنهغايتهبلوأحمد.الشافعي

السنة.دلالةبهتردجماعاإهذامثليعتبرانلاحمدووالشافعي

أعلم.والله،قويشبرمةابنفمذهب

****
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ثم.وللعروس،العروسيهدينتياللاللنساءالدعاءباب،البخاريفي

.(1)لحديثاذكر

فيهوانمالهن،الدعاءعلىيدلماالحديثفيليس)2(:السنديقال

إلخ....بعضهمتكلفوقد،للعروسالدعاء

قلن:لانهن؛للزواجالنساءمنفهوالحديثفيالذيالدعاءأما:اقول

متعلقإلخ،.".."على:فقولهن.طائر"خيروعلى،والبركةالخيرعلى"

جدا.واضحوهذا.إلخ..لخير.اعلىالزواجهذا:تقديرهبمحذوف

ذلككانالخيرعلىبنتهازواجكانذالانه؛الامينالحينئذ)3(فالدعاء

للترجمة.المطابقةبطاهرفليسهذا،ومعلها.خيرا

الدعاءفيهأخرىروايةفيجاءشيءلىإأشارالبخاريأنفالغالب

النساءدعاء"باب:والاصل؛النساخمنتحريفوقعيكونأو.للمهديات

أعلم.والله."للعروسالعروسيهديناللاتي

****

افيفأتتنيب!النبيتزوجنيعنهااللهرضيعائشةعن:ونصه5(1)56رقم(1)

وعلى،والبركةلخيرا"على:فقلنالبيتفيالأنصارمننسوةفاذاالدارفادخلتني

طائرا.خير

253(.)3/ا"الحاشيةفي)2(

مرارا.هذالهوقعوقد)ح(لىاالشيخاختصرها)3(
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منلمرأةاعلىوهل(،للث1ذمئل>علىأنوارثباب،النفقاتكتاب

>صزط:تولهلىا(أئ!مأحدهمازجلينمثلأأللهوضرب>شيء؟

76[.:النحل1<مستقيم

الوارثمنالمرأةمنزلةشبه:نيالكرما"قال(:1)"السندي"حاشية

إلخ.."..الابكمبمنزلة

نأعلىبالايةالاستدلال-أعلاموالله-البخاريمرادبل:كاتبهيقول

قريبها.نفقةعليهايجبقدالمرأة

بالقريب،المولىويفسر(،مولنه>!لىفى:لىتعاقولهمنوذلك

)كل(الرجلهذاانالاخبارالايةفيان:وايضاحه.والمراةالرجليعموهو

:أي(مولاه)علىيحتاجهماوجميعوكسوتهنفقتهتكونأيثقل،:اي

فتأمل..والمرأةبالرجلصادقوهو.قريبه

نأجناحعليفهلوقولها)3(:هند)2(حديثالترجمةتحتأوردثم

".بالمعروف"خذي:قال؟وبنييكفينيمامالهمناخذ

بمصلحتهم.القيامعليهايجبآنهعلىفدلبنيها،نفقةتأخذنفأمرها

هوممنمثلا،لهاضرةنفقةتأخذأنبييهولاستأذنتهلوأنها:ويوضحه

فدلمثلا.ضرتهامصلحةمراعاةعليهاليسلأنهلها؛أذنلماعنها-أجنبي

)1(.)3/928(

)0537(.رقم)2(

"."قوله:الأصلفي)3(
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ولدها.مصلحةمراعاةعليهاأنعلىلحديثا

منها.أولىهومنهناكيكنلمإذانفقتهمعليهاأنذلكمنيؤخذفقد

.(1)أعلموالله

****

)2(الغضبمنيجوزماباب-الأدب

حجيرةكمأعيهؤاللهرسولاحتجر:قالعنهاللهرضيثابتبنزيدعن

رجالإليهفتتبعفيهايصليصجم!اللهرسولفخرجحصيرا،أومخصفة

عنهم!اللهرسولوأبطأفحضرواليلةجاءواثم،بصلاتهيصلونوجاءوا

فقالمغضباإليهمفخرج،البابوحصبواأصواتهمفرفعوا،إليهميخرجفلم

عليكم،سيكتبانهظننتحتىصنيعكمبكمزال"ما:به!جمولاللهرسوللهم

الصلاةإلابيتهفيلمرءاصلاةخيرفإن؛بيوتكمفيبالصلاةفعليكم

".المكتوبة

عليهميكتبأن!جم!خشيتهأنونحوهاالروايةهذهمنيؤخذقد:اقول

لرفعهمهينماواالمشهور،هوكمالحرصهمأولمداومتهمليست

يخفى.لاكماالمناسبهووهذا،البابوحصبهمأصواتهم

به"قمتمماعليكمكتب"ولو:زيادة)3(الرواياتبعضفيأنولولا

]9471[.مجموعمنهناإلى1(60)صمنالتعليقاتمنتقدمما()1

61(.)13رقم)2(

972(.0)برقم)3(
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رفعهمإثمبهيريد[أنه]على"عليكمسيكتبأنهظننت":قولهحمللامكن

أعلم.والله.البابوحصبهمتهمأصوا

****

مرتين"بحرمنالمومنيلاعلا"باب-"الأدب"كتاب

المؤمنيلدغ"لا:قالأنهبهيلإرالنبيعنعنهاللهرضيهريرةابي]عن

([.1)"مرتينواحدجحرمن

لحديث:الدنياأمورفيلاالدينأمورفيهذاأن)2(السنديزعم

)3(."كريمغرالمومن"

يغتز.مافكثيرا،تجربةلهليسمنهوالغرفانله؛وجهلاكلاموهذا

.مرةأوليتحققإنماوهذا

اغتر.:تقولولاغرا،تسميهلاالعربفانمرتينجحرمنلدغإذافاما

الدنيابامورخاصإلخ."..يلدغ"لا:قولهإن:قيللوبل،أحمقهوبل

فيهاالمؤمنيغترفلالحذراعلىتبنىأنيجبالدينأمورلان؟أقربلكان

بهيغترلاأنالواجبفانجم!النبىعنبحديثرجلحدثلوكماأصلا،

.مرةأولمنوضبطهعدالتهعنيبحثبل

****

)6133(.رقم)1(

"حاشيته")4/07(.في)2(

حديثمنوغيرهم(6491)لترمذيو(0947)داودوأبو19()18احمداخرجه)3(

الوجه.هذامنلاإنعرفهلاغريبحديثهذا:الترمذيقال.هريرةبيا
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)1("البخاري)"صحيحالدرداءوأبيسلمانقصة

(.للضيفوالتكلفالطعامصنع

121

باب-الادبكتاب-

إذاعتذ!يئ!الذى>أرءيت:لىتعاقولهلمفهومتخصيصوقيه

<)2(.صلى

****

عنهاللهرضيمالكبنأنسعن:الاستئذانفي)3("البخاريصحيح"

".وعليكمفقولوا:الكتابأهلعليكمسلماذا":بييهننالنبيقال:قال

)5(،النوويقالهكماحذفهايجوزوالواوبإئبات")4(:الهامش"في

الساملانالتشريكجهةمنأيفيهمفسدةولاأجود،والإثبات:قال

انتهى..وعليهمعليناوهو،لموتا

بقولهاليهودعلىردحينلعائشةب!جميهؤقولهعليهيعكر:أقول

عليهبوبوقدفي(")6(.لهميستجابولافيهملييستجاب":"وعليكم"

اليهود،فيلنايستجاب:جموالنبيقولباب:الدعواتكتابفيالبخاري

)9613(.برقم)1(

،بالنوموامره،ووسطهالليلاولالصلاةعنالدرداءأباالفارسيسلماننهىحيث)2(

النهي.ذلكعلىب!ولالنبيفاقره

)6258(.رقم)3(

.(4/19)"السندي"حاشية(4)

")14/145(.مسلمصحيح"شرحفي)5(

)1064(.رقم)6(
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فينا.لهميستجابولا

"السام:لقولهمعاطفةليست""وعليكم:قولهقيالواوأنفالظاهر

هيوإنما.للتشريكفتكون،وعليكمعليالساممعناها:يكونحتى"عليك

)عليكم()1(.:أقول)و(عليكالسام:قلتم:قالكأنه،محذوفلقولعاطفة

"وعليكم":وقوله"عليك"السام:بقولهمالمرادليسأنهويؤيده

عننهيناوقدالدعاء،المرادوإنما،التشريكفيضررلا:يقالحتىالإخبار

أعلم.والله،فتأمل.لموتباالنفسعلىالدعاء

****

)2(النجوىطولباب

عنشعبةحدثناجعفربنمحمدحدثنابشاربنمحمد]حدثنا

يناجيورجلالصلاة"أقيمت:قالعنهاللهرضيأنسعنالعزيز[عبد

".فصلىقامثمأصحابهنامحتىيناجيهزالفما،ص!يمولاللهرسول

الإقامةبينالفصلطوليضرلاأنهعلىدليلفيه[:المعلمي]قال

.الاعادةتلزمولا،والصلاة

****

اثبت.مايقتضيوالسياق،""وعليكم:الاصلفي(1)

62(.29)رقم2()
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الكبربعدالختانباب

الابط،ونتفوالاستحداد،،لختان]ا(:1)الفطرةخصالفيهوذكر

الاظفار[.وتقليم،الشاربوقص

وفي،النتفالابطفييتعينأنهوالظاهر،واجبةكلهاأنهاوالظاهر

أعلم.فادله.القصالشارب

إحفاءإن:يقالفقد2(،(")اللحىوأعقواالشواربأحفوا"تقدموقد

المقيد،علىفليحملمطلقهذا:يقاللكن.وغيرهبالقصيحصلالشوارب

بسكينكأنه،سواكعلىشاربهمنأخذبعيهنيالنبيأن:المغيرةعنجاءوقد

ذلك.مثلجازصحفإذا)3(،غيرهأو

كما،الاطلاقعلىالبقاءتعينقيدانوجدوإذآخر،قيدإنه:يقالوقد

فيالحافظذكرهنظرفيهولكن،الكلبيةالنجاسةتتريبفيقالوه

فيفيتعينالمقيدينعلىحملهيمكنالمطلقأن:وحاصله")4(،التلخيص"

هما.إحداغيريجوزفلا،"الاخرىو"("لىالاو"أيالمقيدينإحدىالتتريب

"...خمس"الفطرة:بلفظمرفوعا62()79برقمهريرةبياحديثبإيرادوذلك(1)

إلخ.

وأحفوااللحىوفرواالمشركينخالفوا":بلفظعمرابنحديثمن(2958)برقم2()

."اللحىوأعفواالشو[ربانهكوا":بلفظ()3958وبرقم،"[لشوارب

نأوفيه.صحيححديثوهو.وغيرهما()188داودوابو(21182)حمدأاخرجه)3(

.بشفرةكانالاخذ

36(./1)الحبير""التلخيص)4(
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حديثفيالذيالقطعأوالقصالشواربإحفاءفييتعينهنايقالوكذا

.المغيرة

ابنحديثعليهدلكماالكبربعدوجوبهفمحلالختانوجبواذا

.البابفيعباس

وهويوما،أربعينمنأكثرتؤخرلاأنفيهاجاءفقدالخصالبقيةوأما

")1(.مسلم"صحيحفي

بالقطعأوبالمقصيتيسرالذيلحدالىإفيهيتعينالشاربواحفاء

.المغيرةحديثفيماعلى

000)2(.فاذا

****

جم!النبيغيرعلىيصلىهلباب

اللهم":قالبصدقتهبيمولالنبيرجلأتىإذاكان:قالأوفىأبيابنعن

(")3(.اوفىابياالعلىصلاللهم":فقالبصدقتهأبيفأتاه"،عليهصل

إليه.المضافالفيالشخصدخولعلىدليلفيه

****

عنه.اللهرضيانسحديثمن2()58(1)

الاصل.فيبياض)2(

)9635(.رقم)3(
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عقبةعلاإذاالدعاءباب

إذافكناسفرفيصلا!النبيمعكنا:قالعنهاللهرضيموسىأبيعن*

لافإنكم،أنفسكمعلىاربعواالناس"أيها:جم!النبيفقالكبرنا،علونا

.(001)0عليأتىثمبصيرا"سميعاتدعونولكنغائباولاأصمتدعون

رجعاوسفراأرادإذاالدعاءباب

إذاكانبهيييهؤاللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمربناللهعبدعن*

تكبيراتثلاثالأرضمنشرفكلعلىيكبرعمرةأوحجوغزومنقفل

علىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهالااله"لا:يقولثم

ونصر،وعدهاللهصدق.حامدونلربنا،عابدونتائبونائبون.قديرشيءكل

2(.(")وحدهالأحزابوهزم،عبده

يجهركانبه!زبانه"أنفسكمعلى"اربعوا:قولهوبينبينهيجمع

خاصلجهراأنأو.أعلمواللهلجهر،اشدةعننهاهمإنماأنهأو،ليعلمهم

بها.يجهركانالتيالاذكارببعض

****

لجنةابابلىإوصولهعنديقولانهدخولالجنةاأهلاخرحديثفي

")3(.خلقكأشقىتجعلنيلارب"يادخولها:وطلبه

)6384(.رقم1()

)6385(.رقم)2(

)6573(.رقم)3(
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بكثير؟النارهلمنأسعدحينئذوهوهذايقولكيف:فيقال

بعدهيخفىلاالنار،أهلغيرأي،بعضهمبالخلقالمرادبأنلجوابوا

الادلة.بينجمعابهالقوليتعين:يقالأنإلا

لىإأمرهمينتهيجميعاالخلقأنلىإيذهبلمنفيهحجةفلا،وعليه

لجنة.ادخول

****

بآبائكمتحلفوالاباب

فيبخاللهرسول]أتيت[)1(إني...:فقال...موسىأبيعندفكنا...

ماعنديومااحملكم،لا"والله:فقالنستحملهالاشعريين!ننفر

الانفر"أين:فقالعنافسالإبلبنهبص!جم!اللهرسولفاتي"احملكم

صنعنا؟ماقلنا:انطلقنافلما،الذرىغرذودبخمسلنافأمر؟"الأشعريون

!ييهؤاللهرسولتغفلناحملنا،ثميحملنا،ماعندهومايحملنالاأنخلف

لاأنفحلفتلتحملناأتيناكنا:لهفقلناليهفرجعناأبدا!نفلحلاوالله،يمينه

اللهولكنحملتكمانالست"]إني[:فقالتحملنا،ماعندكوماتحملنا

هوالذيأتيتإلامنهاخيراغيرهافارىيمينعلىاحلفلاوالله،حملكم

)2(.وتحللتها"خير

عاطفةالواوأنالظاهر،احملكم"ماعنديوماحملكمألا"والله:قوله

.البخاريصحيحمنوالمثبت،ععد""كنت:الاصلفي(1)

)9664(.رقم)2(
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عندهليسبلبخلا،يمنعهملمانهلهميبيننباراد.جملةعلىجملة

عليه.يحملهمما

ليسأنحالفيأحملكملا:أي،حاليةالواوتكونأنيحتملواللفظ

عليه.حملكمماعندي

ولم.الثانيبخلافلليميننقضاثانيالهمصجم!حملهيكونالاولفعلى

أنهمحتملاعندهمفكان،الوجهينأحدصحابهوموسىأبيعنديترجح

ني.الثاأراديكونوأن،فحملهمنسيولكنهالاولأراد

وماتحملنالاأن"فحلفت:وقولهم،الاولللاحتمالهوفرجوعهم

للثاني.محتملعندهملفظهلان؛بيانتحملنا"ماعندك

بأنلهمإعلام"حملكماللهولكن،حملتكمأنا"لستب:وقولى

ينسبأنينبغيأنهوارشاد،بعدهماعليهبليبنيبينهخير،ثانيالهمحمله

:يقالأنينبغيكمالهالمباشرهوالعبدكانوان،لىتعااللهلىإالخير

جاءكماذلكونحو،يديكعلىتعالىاللهغاثنيو،يديكعلىاللهأنقذني

بك".ثمباللهالاليبلاغو"لا"،شئتثماللهشاء"ما:في

حيثمنلليميننقضايعدلاثانيالهمحملهأنيتوهمقدلماوجهولا

باطلتوهمفانههو؛لاتعالىاللهحملهمثمهو،يحملهملاأنحلفإنماإنه

يخفى.كمالا

لهمحملهفليسيحملهملاأنحلفكانوانأنهلهمصجمظبينثم

بقوله:بينهكما،منعهممنخيرحملهمأنرأىلانهتوهموا؛كماعليهمحرما

عنويكفريحملهمأنفرأىمر،كما"حملكماللهولكنحملتكمانالست"
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.للفائدةوتعمتماللحكمبيانامنهأعمهوبماهذاعنوعبر،يمينه

"لا:به!جمؤقولهمنأخذاأنهاوالظاهر،للترجمةالحديثمناسبةبقي

لاأنهإخبارفانهوتحللتها"،خيرهوالذياتيتالا...يمينعلىأحلف

لاأنهيستلزمفهومنها،خيراغيرهارأىإذاتحللهاإلاقطيمينعلىيحلف

كانماهيإنماشأنهاهذاالتيواليمين.التحليلواجبةإلاقطيمينايحلف

.المطلوبوهووجل،عزباللهإلايحلفلاأنهذلكمنفلزموجل،عزبالله

أرادأنهليويظهر،واضحغيرللمناسبةتوجيه(1ال!ندي)حواشيوفي

أعلم.والله،ذكرتهما

****

ناسياحنثإذاباب

هزيمةأحديومالمشركون"هزم:قالتعنهااللهرضدعائشةعنعروة

فاجتلدتأولاهمفرجعت!أخراكماللهعبادأي:إبليسفصرخ،فيهمتعرف

قالت:!بيأ!أبيفقالبأبيههوفاذااليمانبنحذيفةفنظرخراهم،وهي

"فوالله:عروةقال،"لكماللهغفر:حذيفةفقال،قتلوهحتىانحجزوامافوالله

(")2(.اللهلقيحتىبقيةمنهاحذيفةفيزالتما

منأي)بقية(:وقوله،أبيهقتلةمنأي)منها("")3(:السندي"حاشية

)1(.)4/151(

)6668(.رقم)2(

.)4/154()3(
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".الوجهبذلكأبيهقتلمنأيوتحسر،حزن

الفعلةتلكمنأي"منها":بقولهالمرادوإنمابشيء،هذاليس:اقول

عرضغ!ي!النبيأنوردفقد.لكماللهغفر:وقولهعنهمعفوهوهي،الكريمة

عنها.وعفايقبلها،أنفأبىالديةعليه

لهجزاءإياهلىتعااللهرزقهوصلاحوفضلخيربقيةأي"بقية":وقوله

أعلم.والله.عفوهعلى

****

فتقطع،الحبلويسرقيده،فتقطع،البيضةيسرقالسارقاللهلعن"

والله.الحبلوجنسالبيضةجنسأي،الجنسالمرادأنيحتمل(يده")1

أعلم.

بعضفيدراهمثلاثةثمنهايبلغقدوالبيضة،ظاهرهعلىإنه:يقالوقد

فظاهر.لحبلاماو.الاوقاتوبعضالبلدان

****

؟[عليهيسترأنل!مام]هليبينولمبالحدأقرإذاباب

رجلفجاءهبم!جمولالنبيعندكنت:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن

وحضرتعنه،يسألهولمعلي،فأقمهحداأصبتنيإاللهرسوليا:فقال

الر!لإليه!اما!ملاة،بئالنبيقضىفلماجم!النبيمعفصلىالصلاة

صليتقدأليس":قال،اللهكتابفيئفاقمحداأصبتإنياللهرسوليا:فقال

9967(.)6783،رقم(1)
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.()1"حدك":قالأو"ذنبكلكغفرقدالله"فان:قال،نعم:قالمعنا؟"

كبائر.كانتوانمطلقاالذنوبتكفرالصلاةأنفيه

للتوبة.كانتإنماالمغفرةفلعلتائباجاءهذاإن:قيلفان

نعم،:قالفلمامعنا؟"صليتقد"اليس:قالجم!طالنبيأنيدفعه:قلت

لترتيبهافقطالصلاةبسببكانتالمغفرةأنفدلالخ،."..الله"فان:قال

التيهيالكبائرتكفرالتيالصلاةإن:يقالأنيمكننعم،بالفاء.عليها

بأنهيدفعقدولكنهمعنا؟"صليتقد["أ]ليس:قولهبدليلبيؤمعهتكون

صليتقد"أليس:قولهفامامعي،صليتقدأليس:قاللوذلكيتمإنما

المسلمين.معشرمعنا-أعلموالله-بهفالمرادمعنا؟"

لانهاجماعةكانتماهيالكبائرتكفرالتيالصلاةأنمنهالمفهومنعم،

أعلم.واللهمنفردا،الصلاةتدخلفلا،المسلمينمعتكونالتيهي

لماكفارات[الجمعةالى،]والجمعةالخمس"الصلوات:حديثفاما

يجبلاالخمسالصلواتأصلأنفيهفانما)2(،الكبائر"اجتنبتمابينهن

الذيوهوكفرتها،جماعةكانتإذاأنهايلزمفلاللكبائر،مكفرةتكونأن

.الأولالحديثعليهيدل

أنهيخفىولاصغير،الذنبأنعلىاطلعب!وللعله:يقالأنبقي

الظاهر.خلاف

)6823(.رقم)1(

.بنحوه)233("مسلمصحيح"فيوهو،اللفظبهذا871()5أحمداخرجه2()
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الكبائر،إلالحدايوجبولاحد،الرجلارتكبهالذيأنالظاهربل

الذيأنرسولهأطلعوجلعزاللهأنفرضولو،ضعيفغلطهواحتمال

أنهيعلمماعلىيقرهأنيجوزولا،ذلكلهلبينحدا،ليسالرجلارتكبه

غلط.

بطلانه.فيشبهةفلاله،بينيكونأناحتمالفأما

الحديثفيجاءالذيهوالرجلهذايكونأنيحتمل:يقالأنبقي

:قالوإنما،يبينلموهذابينذاكأنويرده.المسدونمافعلأنهالاخر

عنه".يساله"ولمهذا:فيالصحابيقالوقد،"حدا"

****

والأدبالتعزيركمباب

"لا:يقولص!يمننالنبيكان:قالعنهاللهرضي()الانصاريبردةأبيعن

.()1"اللهحدودمنحدفيالاجلداتعشرفوقيجلد

حدعنهماللهرضيالصحابةزيادةإن:قالمنقوليضعفوهذا:أقول

التعزير.وجهعلىكانثمانينلىإالشارب

الله.حدودجملةمنهذاقيل:فان

كانتأنهاحزرواالتيالأربعينلىإبالنسبةاللهحدودمنهو:قلت

فتأمل.الزائد.إلىبالنسبةلابجمولعهدهفيمقررة

)6848(.رقم)1(
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)1(.الحديثهذايبلغهململعله:يقالأنإلااللهم

ميعلمجا1فواند

****

:الاكراهكتابفي"البخاريصحيح"

فان:الناسبعضوقاليجز.لمباعهأوعبداوهبحتىاأكرهإذاباب"

".دبرهإنوكذلكبزعمهجائزفهونذرافيهالمشترينذر

بيعأنهإلامنعقدالمكرهبيعأنالحنفيةكلام"حاصل)2(:الحاشيةفي

فيهتصرفإذاإلا،إرضائهلىإتوقفهفيجب،بهالعبدحقلتعلقفاسد

منهماكلحقانفيهتعارضقدفحينئذ،الفسخيقبللاتصرفاالمشتري

البيعلزوممعاستدراكهيمكنالبائعوحق،البائعوحقالمشتريحقللعبد:

فالفرق،تسليمهأوومقدماتهالاصلهذافيمعهمفالنزاع...القيمةبالزام

".أعلملىتعاواللهالقواعد.لىإنظرابعيدغيرمقارب

له،الذيالحقعلىمبنيهوالمشتريتصرفلاننظر؛فيهبل:أقول

عليه.بنيمافكذلكمعتبر،غيرلهالذيوالحق

بأنالعلماهلمنطائفةفسره"قد:الحديثهذاذكرلماتيميةابنالاسلامشيخقال(1)

بهايرادوالسنةالكتابلفظفيلحدودفإن؛اللهلحقحرممااللهبحدودالمراد

:الاولفيفيقال.مالحرواولالحلالآخر:مثل،ملحرولحلالابينالفصل

وأما(.تقربر!اظ!اللهصدود>تك:نيالثافيويقالتعتدوهأ<،فلاألله!ود>لك

لحقضربمنان:الحديثومراد.حادثعرففهوحدا:المقدرةالعقوبةتسمية

مجموع""جلداتعشرعلىيزيدلاالنشوزفيامراتهالرجلكضربنفسه

.3(284/)8:"الفتاوى

2(.4/10)"السندي"حاشية2()
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أمة<جعفانبهخوكذلك>:تعالىاللهقولباب،الاعتصامكتاب

يومبنوح"يجاء:بهه!يمؤاللهرسولقال:قالالخدريسعيدبيأعن

بلغكم؟هل:آمتهفتسالرب،يانعم:فيقول؟بلعثهل:لهفيقالالقيامة

فيجاء،وامتهمحمد:فيقول؟شهودكمن:فيقالنذير،منجاءناما:فيقولون

:قال<وسالاأمهجعلنبهموكدلك>:بهه!يمؤاللهرسولقرأثمفتشهدون"بكم

<)1(.شهيدأعلييالرسولويكوناقاسعلىشهد!>لنكونوأ"عدلا"

فهلالنا؟لىتعااللهإعلامعلىمبنيةهيوإنماشهادتنا،فائدةما:قيل

بعلمه؟وجلعزاللهاكتفى

الامة.هذهفضلإظهارالفائدةبأنجيبو

بعلمه،يحكملاالحاكمأندلالةالحديثفييكونأنيحتمل:واقول

المحاكمةقامتثمشهوداشهادتهحملوقد،المحاكمةقبلكانإذاولكنه

.الشهادةتلكيقبلفإنهعندهفشهدواالمحملونفجاءعنده

لنوحمتهومحمدشهادةأنأي،الاصلشهادةمقامشهادتهموتقام

وحدها.حجةفهي.وجلعزاللهشهادةمقامتقام

شهادةمقاميقومفإنما،الخلقمنالقاضيعنالمحملينشهادةماو

حجة،وحدهافهيخزيمةهوالقاضيذلككانفلونعم،واحد.مخلوق

فلا.وإلا

)9734(.رقم)1(
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مقامالمحاكمةوقتالقاضيمقامأنالحكمهذاسزمنوكأن

أحدهمالىإيميللاواحدانظراالخصمينلىإنظرهيكونأنهأي،المساواة

الحجة.تقومحتىبحق،ولو

مظنةكانشهادتهمقامعلمهاقاملولحاكماأن-اعلموالله-أيضاومنه

التهمة.

فيوقعما،نعم.لهوجهفلاشاهدينمقامالقاضيعلمإقامةفأما

ذلكعلىالدليلومن.فيهكافالقاضيفعلم،ونحوهاعترافمنالمحاكمة

ولم(.1جمها")فاراعترفتفإنهذا،امرأةعلىأنيسيا"واغد:ب!ولقوله

علىيدعونورثتهايقومأنيمكنأنهمعأحدااعترافهاعلىيشهدأنيامره

حق.بغيررجمهاانهأنيس

****

22[.:]البقرة(أندادالله>فلاتخعلوا:لىتعااللهقولبابالتوحيد،كتاب

بالرسالة8[.]الحجر:<بالحقإلاالملعكةننزلما>مجاهد:وقال..."

المؤدينالمبلغين8[.:]الاحزاب<صدقهمعرالصندقين!ليممثل.والعذاب

<بالصدقجاءوالذى>.عندنا9[.]الحجر:(له"لجفالون>وإنا.الرسلمن

الذيهذا:القيامةيوميقولالمؤمن33[.]الزمر:<به->وصدقالقرآن

".فيهبماعملتأعطيتني

.هريرةوأبيخالدبنزيدحديثمن231(4،2315)رقم(1)
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)الذيالشخص)و(التقديرأن-أعلموالله-يريدكأنه:كاتبهيقول

فيبه()صدققد)و(،القرانوهو)بالصدق(القيامةيوميجيءأيجاء(

لله.لحمدواواضحتفسيروهذاالدنيا.

****

التوحيدكتاب

،كفارةعمل"لكل:قالربكمعنيرويهبح!جملأالنبيعنهريرةأبيعن

ريحمناللهعندأطيبالصائمفمولخلوفبهأجزيوأناليوالصوم

.(1)"لمسكا

عنها-منزهأنهمع-لىتعااللهلىإالاطيبية"نسبة)2(:"السندي"حاشية

اهـشيخ.الصومفيالحديثومر()3(،)الفرضالغرضسبيلعلىهيإنما

.("4)الإسلام

مماأكثريستطيبهوجلعزاللهأن"اللهعند"أطيب:قولهظاهرأنيريد

المسك.يستطيب

وريحهالقيامةيومبهيجاءأنهالمتبادربل،متعينغيرهذا:وأقول

المسك.ريحمنأطيب

****

)7538(.رقم()1

)2()4/703(

.المطبوعللنصالشيخمنتصحيحهذا)3(

ذلك.ذكرفقد(091)25/":القاري"عمدةفيالعينيعانىلعله4()
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ربهعنوروايتهجم!ولالنبيذكربابالتوحيد،كتاب

:قالربهعنيرويهفيماب!فىالنبيعنعنهمااللهرضيعباسابنعن

1(.)أبيهلىإونسبهمتى"بنيونسمنخيرانه:يقولأنلعبدينبغي"لا

فيهالان؛لحديثافيالتأويلاتمنكثيراتدفعالروايةهذه:صداتبهيقول

إنه:يقولأنلعبدينبغي"لا:يقوللىوتعاتباركاللهكلاممناللفظهذاان

تواضعا،قالهصه!جمؤالنبيبانالحديثتاويلفبطل."متىبنيونسمنخير

اخر:بوجوهباطلاالتأويلهذاكونعنفضلا

.الكذبعنمعصومب!فىوالنبي،التواضعفييحللاالكذبأنمنها:

مخلاذلكفييعدولم،الشريفةلنفسهبفضائلأخبرقدب!فيأنهومنها:

بالتواضع.

بقيةلىإبالنسبةلانفسهلىإبالنسبةيكونإنماالتواضعأنومنها:

.عاملحديثوا،والسلامالصلاةعليهمالأنبياء

نأقبلقالهوالسلامالصلاةعليهبكونهالتأويلبطلأيضاالروايةوبهذه

الصلاةعليهبكونهباطلاالتأويلهذاكونعنفصلا،لىتعااللهيعلمه

علم.بهلهليسمايقفوأنعنمعصوماوالسلام

نأالمرادإن:يقالكأن،تدعىالتيالتقييداتيدفعلحديثاوإطلاق

نحوأو،الفاسقعلىالمؤمنكخيريّةمتىبنيونسمنخيرأنامثلا:يقول

غيرالوجههذاكونعنفصلا،السلامعليهيونسقينقصايوهممماذلك

)9753(.رقم)1(
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نقصا.يوهمالخيريةإثباتمجردفان،معقول

نفسة،حقفييقولهأنلعبدالقولهذاينبغيلاأنهفيهإنما:قيلفان

أحدنا:يقولكان،غيرهحقفيأحديقولأن(1[)ينبغي]لاأنهفيهولي!س

....خيرإبراهيم

.فرقولا،ذاكلجازهذامثلجازلوأنهويرده

عليهمالانبياءعنجاءوقد،عنهمعصومونفالانبياءالعجبفأما

الروايةففيهذاومع،عليهماللهبنعمالتحدثمنكثيروالسلامالصلاة

هذهإنبل)2(.متى"بنيونسمنخيرايكونأنلعبدينبغي"لا:الاخرى

قولهفيعنهالمنهيبهاالاخبار]عن[فضلانفسهافيالافضليةتنفيالرواية

أعلم.والله")3(.اللهأنبياءبينتفضلوالا":صح!جم!

قيدعلىمحمولةأو،الرواةلصرفمنبأنهاعنهالجواباويمكن

الادلة.سائرعليهدلتمخصوص

)4(.أعلموالله.الوقفوالمخلصحرجوالمقام

!!!

.الكلامليستقيممنهالابدزيادة(1)

بناللهعبدحديثمن..."لاحل!يعبغيلا":ولفظه048()4"البخاري"صحيح)2(

مسعود.

.هريرةابيحديثمن(951)2373/"مسلمصحيحو"34(41)المخاري""صحيح)3(

]4711[.مجموعمنهناإلى911()صمن)4(
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"[مسلمصحيح"منأحاديثعلى]تعليق

،"1(). سمعأنهيحدثالسوارأباسمعت:قالقتادةعن.مسدم"صحيح

بخير".الاياتيلاالحياء":قالانهصع!النبيعنيحدثحصينبنعمران

فقال،سكينةومنهوقارامنهأن:الحكمةفيمكتوبإنه:كعببنبشيرفقال

؟!صحفكعنوتحدثنيبه!عيهؤاللهرسولعنأحدثك:عمران

"الحياء:فالاو،كله"خير"الحياء:ونماللهرسولقال)2(:روايةوفي

منهانالحكمةاوالكتببعضفيلنجدإنا:كعببنبشيرفقالخير"،كله

،عيناهاحمرتاحتىعمرانفغضب:قال.ضعفومنهلله،ووقاراسكينة

فيه؟وتعارضموعيه!اللهرسولعناحدثكاراني)3(الا:وقال

فما:قال،عمرانفغضببشير،فأعاد:قال،لحديثاعمرانفأعاد:قال

به.بأسلاإنهنجيد!بايامناإنه:فيهنقولزلنا

علىصاحبهاتحملالغرائزمنغريزةلحياءا-:اللهوفقه-كاتبهيقول

منه.ضربيوجدوتارةتامايوجدتارةلكنه،يعابماإظهارعدم

الحياءلانبخير؛إلايأتيلا(الحديثفيالمراد)وهوالكاملفالحياء

فيه1يروأنالناسومن،ورزقهخلقهالذيربهمنالمرءيستحييأنالكامل

عيبا.

6(.1)17البخاريفيوهو6(.0)37/برقم(1)

6(.1)37/برقم2()

".مسلم"صحيحمنوالمثبت"،"ارى:الاصلفي)3(
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تكونوربماالزناء.منكالاستحياءمعارضةهناكيكونلافربما

علىصاحبهاتحمللحياءافغريزةالمعارضةوجدتفاذ،معارضة

الانصارنساءمثلا:الاصغر.بارتكابولوالاكبر،العيبمنالتخلص

لحياء:امنضربانعندهنتعارضجم!،النبييسألنكناللاتي

جاهلاتيكنأنوالناسنبيهومنوجلعزاللهمنلحياءا:الاول

معصيته.فيالوقوعمظنةهوالذي؛اللهبأحكام

إظهارهيعدمايظهرنأن،حضرهومنصعيهولالنبيمنالحياء:والثاني

الاكبر،العيبمنالتخلصعلىالحياءغريزةفحملتهن.الناسعندعيبا

الاصغر.العيببارتكابولو،المعصيةفيالوقوعومظنةلجهلاوهو

يتعلم.أنشيخالهعماامرانه-معناهما-المامونعنرويماوكذلك

(1[)]ليسكانإذا:المأمونفأجابه؟يتعلمأنبالشيخقبيحاأليس:عمهفقال

قال)2(.كماأو!يتعلمأنبهقبيحافليسجاهلا،يكونأنبالشيخقبيحا

كونوالاخرجاهلا،الشيخكونوهوأكبر،أحدهما:عيبانفهاهنا

العلم.يطلبالشيخ

بارتكابولواكبرمنالتخلصعلىصاحبهاتحمللحياءافغريزة

الاصغر.

حسن.فهو،الامرينبينالجمعيمكنوقد

.لسياق1يقتضيهازيادة(1)

للماورديوالدنيا"الدينو"أدب35(،0/60):"دمشق"تاريخفيالقصةانظر2()

3(.0)صر،
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نأالمسجدفيوهوأحدثمنأمرهمنبه!يميهؤالنبيعنرويماومثاله

وهويصليانوهوأكبر،أحدهماعيبينهاهنافان)1(.ويخرجبانفهياخذ

.الحدثعننفسهيضبطيقدرلمأنهالناسيعرفأنوالاخر.محدث

بارتكابولوالاكبر،منالتخلصعلىصاحبهاتحملالحياءفغريزة

لحيلة.ابتلكمعامنهماالتخلصلىإب!عيه!أرشدهولكنهالاصغر،

الواقع،خلافإيهاممنولكنهاأحد،علىمضرةفيهاليسالحيلةوهذه

السفهاء.لسفاهةدفعاللضرورةبيحوانما،الكذبمنضربوهو

ولوالاكبردفععلىصاحبهاتحملنفسهاالغريزةأنذكرناماونظير

سيحكمحاكماأنعلمإذاالبخيلفإن.البخلغريزة=الاصغربارتكاب

فإن،عليهيحكملامثلابألفينلحاكمارشاإنانهوظن،آلافبعشرةعليه

الالفين.بذلعلىتحملهنفسهاالبخلغريزة

)2(.المذيعنبه!يميهؤالنبيبسؤالللمقدادعليأمرومنه

.المعقولالواقعهوب!جمظقالهماأنواضحالكظهرقررتهوبما

يسمىمماضرببهالمرادفإن،الحكمةكتبعنبشيرحكاهماوأما

حبانوابن(،101)9خزيمةوابن(،)1222ماجهوابن(،4111)داودابواخرجه(1)

مرفوغا.عائثةعن،ابيهعن،عروةبنهشامحديثمنوغيرهم9223()2238،

بنحمادرواه":إثرهوددابوقال،وارسالهالحديثهذاوصلفياختلفوقد

رجحوقد."عائثةيذكرالم...!س!رالنبىعنابيهعنهشامعناسامةوابو،سلمة

الاقمى(..ط1/603)الكبير"إالعللفيالإرسالالترمذي

3(.)30ومسلم926(،132،178)البخارياخرجه)2(
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تعلامعنلجاهلاكاستحياءالحياء،غريزةتقتضيهلمامخالفاكانوانحياء،

فانهالسؤالعنفامتنعطاوعهإذاصاحبهلكنحياءيسمىفهذا.يلزمهما

.كثيرةعيوبفيالوقوعومظنةعيبهوالذيالجهلمنيستحيلمبذلك

كانتلوإذ؛الكاملالحياءغريزةعندهليسأنهعليهيصدقوبذلك

الاكبر،العيبمنالتخلصأعنيالاكبر،الحياءيراعيأنعلىلحملتهعنده

أعلم.واللهالاصغر.فيوقعوان

****

الكبر(تحريم)باب

اللهرسولقال:قالاللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنالاعمش،عن

يدخلولا،ايمانمنخردلحبةمثقالقلبهفياحدالناريدخللا":ب!فى

كبرياء")1(.منخردلحبةمثقالقلبهفياحدالجنة

.الايمانعنالكبرهاهنابالكبرالمرادأنمنهيفهمربما

****

أرأيت:نظاللهلرسولقالأنهحزامبنحكيمعن)2(مسلمحديث

لهفقالء؟شيمنفيهاليهل،الجاهليةفيبهاأتحنثكنتأمورا

خير".منأسلفتماعلى"اسلمتب!يمؤ:اللهرسول

نإولكنهللكافر،مكتوبةالخيرأعمالأنالادلةعليهقامتماخلاصة

)19/148(.رقم)1(

)123/491(رقم)2(
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بلاموفاةالدنيافيبهايجزيهفانهكفرهعلىيموتأنهمنهوجلعزاللهعلم

يريدمنكان>:تعالىقال.حسنةلهيكنلمالقيامةيومجاءفاذابخس.

ينا!أؤلبهكيبخسونوه!فبهالافيهاعملهئمإلئهملؤفوزيننهاالديخاألحيؤة

ينملون<!انوأما!دظلصفجهاصنعوماوحج!افارإلاالأخرةفىلهملتس

.[16-51]هود:

انس.عنمسلمحديثفي()1(061)صصريخاتقدموقد

2[.0:]الاحقاف<الدنياحياتكمفىطيئت!ذهبغ>:لهميقالوحينئذ

فيكماالاخرةوفيالدنيافيبهاجزاهيؤمنأنهوجلعزاللهعلموان

حكيم.حديث

الدنيا.فيجزاوهويقلجداالكافرمنالخيرأعمالتكثرقد:قيلفان

منعليهأنعمهاالتيالنعمبجميعالكافريحاسبوجلعزاللهإن:قلت

نعمةأقلأنعلمهذالىإنظرفاذا.ذلكوغيرلقوةوليصرووالسمعالخلق

.الاعمالبجميعتفيالنعمهذهمن

.الحسابهذامنمحهيسامنهفضلاوجلعزاللهفانالمومنفاما

للايمان.لىتعااللهيوفقهالكافرمنالخيرأعمالكثرتإذاوربما

حسنة؛مومنايظلملاالله"إن:جم!اللهرسولقال:الحديثولفط،الشيخكناشةمن(1)

بهاعملمابحسناتفيطعملكافر1وأما.الاخرةفيبهاويجزىالدنيافيبهايعطى

مسلم""صحيح.بها"بجزىحسنةلهيكنلمالاخرةإلىأفضىاذاحتىالدنبافيلله

80(/28.)56
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ببعضالاخرةفييجزىقدالكافرأنتدلطالبأبيفقضية:قيلفان

لخيرية.اأعماله

صيهني:النبيقالوانما،بعملهجزيأنهطالبأبيقصةفيليس:قلت

.(1النار[")منالأسفل]الذركفيلكانأنا"ولولا

فإنمامثلهكانمنفكل،يستحقهمماعنهيخففلم:يقالأنفيحتمل

التلفظعنالتوقفغيرسيئةأعماللهيكنلملانه؛ذلكمثليستحق

ارتكابعنلمنعهسبباكنتأيأنا""لولا:صه!عيهولالنبيوقول.بالشهادة

.العذابزيادةتقتضيالتيالاعمال

منالمتبادروهو،ب!يئالنبيبشفاعةعنهخففإنه:يقالأنويحتمل

حميومنللاد>ما:لىتعاقولههذايعارضلكن.."..أنا"لولا:قوله

؛الاخرةفيالشفاعةفيالايةتؤولأنإلا[،18غاتر:1(يالاعشفيجولا

الاية،تجذصيصيقالأوالدنيا.فيوقعتطالبلابيصجم!النبيوشفاعة

نظر.وفيه

الكافربأنالقاضيةالأدلةبعضفيالتقييدوقعقد:يقالأنويحتمل

علىالمطلقحملفإذاوزينتها.لدنياالحياةيريدبمنالدنيافيجزاءهيوفى

ربماالكتابأهلكصلالالاخرةيريدالكفارمنكانمنأناحتملالمميد،

طالبأبافلعل،العذابعنهفيخففأعمالهببعضالاخرةفييجزى

كذلك.

357(.0/2)9ومسلم)3883(البخارياخرجه(1)
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للنبيخصوصيةالخيريةبأعمالهيجازىطالبأباإن:يقالأنويحتمل

.الوجوهأضعفوهذا.الادلةلعموممخصصاذلكفيكون،ب!عيهز

فإن،أهلهبعضراهارويالهبأبيوقصةلهب)1(.أبيقصةبقيت

أعلم.والله.ب!علولللنبيخصوصية:يقالأنفيهاتعينصحت

قولهفي""يطاعكلمةإن:وغيرهموالبيانيينالمفسرينقول:[]فائدة

بقيد=وليسلهمفهوملا<يطاعشفيجولاحميممنلمجدفي>ما:لىتعا

القيامةيومأباهيلقىالسلامعليهإبراهيمأنالصحيحللحديثنظرفيه

له)2(.ويشفع

****

الحمدلله.

رجلوبينبيني"...كان)3(:مسلمعندقيسبنالاشعثحديثفي

لا،:فقلت؟"بينةلك"هل:فقال:بهيلإيهؤالنبيلىإفخاصمتهباليمنارض

إ".يحلفإذن:قلت"فيمينه"،:قال

".يمينهأوشاهداك:"فقال)4(:روايةوفي

وأ"شاهداك:بقولهاليمينمعالواحدالشاهدبحجيةيقوللامنيحتج

5(.101)"البخاري"صحيحفي(1)

335(.0)البخارياخرجه2()

2(.02/)138رقم)3(

22(.1/)138رقم(4)
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إطلاقبعضهافيبل،الرواياتعليهتتفقلماللفظهذاأنيخفىولا."يمينه

البينة.

نماوإجميعا،بهايتكلملمصيجمؤوالنبي،واحدةالواقعةأنشكولا

إلاالاحتجاجيصحفلامنها.واحدةمعنىفيبماأومنها،بواحدةتكلم

كلها.بينهاالمشتركبالمعنى

المقيد.علىالمطلقيحملهذا:مثلفيقائلليقالوقد

الثابتين.النصينفييكونإنماالمقيدعلىالمطلقحملبانفاجبته

بالجميع.يتكلملمصيلإؤالنبيأنلظهور،ذلكمنليسهذاأنقدمتوقد

فتامل.

لفظالرواياتبعضفيفإن،الحديبيةصلححديثفييقالهذاومثل

العهد.فيوقعاللفظينأيندريولا)2(،"من"بعضها:وفي)1(،"رجل"

مابإعطاءامروجلعزاللهبانالنساءدخول)3(الشافعيرجحوقد

وجهين:مننظروفيهبشيء.أمرلهملمايدخلنلمولوأنفقوا،

يبقينبلردهنعدميقتضيلاالعهدفيدخولهنعدمأن:الأول

قياسا،دخلبمايلحقنإماالمعاهداتفيعنهوالمسكوت.عنهنمسكوتا

مرضي.حلعلىليتفقاالمتعاهدانفيهيتفاوضأنواما

لا":وفيهالطويلمخرمةبنالمسورحديثمن2732(2731،)البخارياخرجه(1)

إلينا".رددتهلاإدينكعلىكانوانرجلمناياتيك

".تموهرددمناجاءكم"ومن:بلفطانسحديثمن39(/)1784مسلماخرجه2()

الوفاء.دار.ط(بعدهوما624/)5"الام"في)3(



ميعالمجافواند641

المفاوضة،إلايبقفلم.للمتأمليظهركماضح،1وغيرهناوالقياس

بذلك.الفريقانفرصد،النفقةإرجاعلىإوجلعزاللهفأرشد

إعطاوهممقابلهفيجعلللكفارالنفقةإعطاءأن:نيالثاوالوجه

نسائهم.منيرتدمننفقةللمسلمين

المؤمنيننساءإرجاعالكفارعلىأنالاولىالمعاهدةفيليسأنهمع

واللهاخر.اتفاقأنههذامنفتبين.عنهنمسكوتأيضاهنبل،عدمهولا

علم.

****

الإسراءباب

فمررنا،والمدينةمكةبينب!عبهؤاللهرسولمعسرنا:فالعباسابنعن

لىاانظرني"كا:فقال،الازرقو]دي:فقالوا"هذا؟وادأى":فقالبواد

-(الرواة)أحدداوديحفظهلمشيئاوشعرهلونهمنفذكر-جميوموسى

.(1)"الواديبهذامازابالتلبيةاللهإلىجؤارلهأذنيهفيأصبعيهواضغا

الاذانعندالاذنينفيالسبابتينوضعاستحبابمنهيؤخذ:كاتبهيقول

.الصوترفعلزيادة

كانبلالاانويذكر،يفعلهلاكانعمرابنأن"البخاري"فيمافاما

رفعزيادةيقصديكنلمعمرابنأن-أعلموالله-فالظاهر)2(،يفعله

ذلك،لىإيحتاجلابحيثعالياصوتهكانأو،بلاليقصدهكانكماالصوت

)166/926(رقم)1(

وهاهعا؟هاهنافاهالمؤذنيتتبعهل؟باب،الاذانكتابفيالبخاريعلقه2()
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الحديث.هذايبلغهلمأو

حتىلذاتهمقصوداسنةليسالاذنينفيالاصبعينوضعأنلحاصلو]

أرادفإن،الصوترفععلىالاعانةمنهالمقصودوانما.أذانكلفييندب

سنة،الأذانفيالصوترفعأنثبتوقد.فعلهالصوترفعزيادةالانسان

أعلم.واللهحكمها.لهيكونالسنةعلىبهيستعانوما

مابأقصىبالتلبيةالصوترفعاستحبابأيضا:لحديثامنويؤخذ

يمكن.

علىيشقأنحدلىإلاولكنمطلوببالاذانالصوترفعنعم،

أعلم.والله.التلبيةفيفكذا،صاحبه

****

غسلعنبه!عيهؤالنبيسألتأسماءأنعائشةعن")1(مسلمصحيح"في

ثمالطهور،فتحسنفتطهرتهاوسدرماءهااحداكنتاخذ":فقال،المحيض

وسالته."،.رأسها.شؤونتبلغحتىشديدادلكافتدلكهرأسهاعلىتصب

الطهور-تبلغأو-الطهورفتحسنفتطهرماءتاخذ":فقالالجنابةغسلعن

."...رأسهاشؤونتبلغحتىفتدلكهرأسهاعلىتصبثم

ضفرأشدامرأةنيإاللهرسوليا:قلت:قالتسلمةأمعنأيضا)2(وفيه

رأسكعلىتحثيأنيكفيكانما"لا،:قال؟لجنابةالغسلافانقضهراسي

فتطهرين".لماءاعليكتفيضينثمحثيات،ثلاث

61(.)332/رقم)1(

)033/58(.رقم)2(



لمجاميع1ندفو1481

اغتسلنإذاالنساءيأمرعمروبناللهعبدانبلغهاأنهعائشةعن)1(وفيه

إناءمنجم!اللهورسولأناأغتسلكنت"لقد:فقالترووسهن،ينقضنأن

".إفراغاتثلاثرأسيعلىافرخأنعلىفلدولاواحد،

لى)2(إالماءوصولأنوالظاهر.معارضةالاحاديثبينيتوهمقد

تتفقوبهذا.حثياتثلاثفيهفتكفيالشعرباطنوأما.منهبدلاالرأسبشرة

الاحاديث.

راسيعلىفافيضانااما":قالجم!ولأنهأحاديث)3(""مسلموفي

ثلاثا".

)4(.
علىصتثجنابةمناغتسلإذاجمواللهرسولكان:قالجابرعنوديه

قالكثير.شعريإنمحمد:بنالحسنفقالماء.منحفناتثلاثرأسه

وأطيب.شعركمناأكترثلاولاللهرسولشعركانأخيابنيا:لهفقلتجابر:

شم...الجنابةمناغتسلإذاجم!اللهرسول"كان:عائشةعن)5(وفيه

الشعر.أصولفيأصابعهفيدخلالماءيأخذثم،للصلاةوضوءهيتوضا

علىأفاضثم،حفناتثلاثرأسهعلىحفناستبرأ،قدأنرأىإذاحتى

".رجليهغسلثم،جسدهسائر

)331/58(.رقم)1(

قلم.سبق"إلا":الاصلفي)2(

)254(.البخاريخرجهو،مطعمبنجبيرحديثمن)327(برقم)3(

)932(.برقم)4(

2(.45)البخاريوأخرجه3(،1)6برقم(ه)
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بشرةلىإالماءإيصالبعدهيإنماالحفناتالثلاثأنبهذافتبين

الشعر.بواطنلاجلهيإنماالحفناتوالثلاث،الرأس

واما.منهبدلاالرأسبشرةلىإالماءوصولأنعلىالاحاديثفاتفقت

أعلم.واللهمطلقا.حفناتثلاثلهفيكفيالشعر

****

()1(الصلاةصفةبحمعما)باب

خوىسجدإذاب!يمظاللهرسول"كان:قالتب!يم!النبيزوجميمونةعن

علىاطمأنقعدواذا،ورائهمنإبطيهوضجيرىحتى-جنحيعني-بيديه

".اليسرىفخذه

عليه.دليلالحديثافيكون،التوركتريدأنهاهذاظاهر:أقول

****

المصليسترةباب

ص!عيهؤاللهرسولخرج":قالجحيفةأباسمعت:قالالحكمعن

وبينركعتينوالعصر،ركعتينالظهرفصفىفتوضأالبطحاءلىإبالهاجرة

)2(."عنزةيديه

تقديما)3(.جمجأنهظاهره:أقول

)794/238(.برقم)1(

)305/252(.برقم)2(

]4711[.مجموعمنالنعليقاتمنسبقما)3(
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(1)بالقراءاتيتعلقماباب

قامثم،فيهفصلىمسجدافدخل،الشامعلقمةأتى[:قال]إبراهيمعن

وهيئتهمالقومتحوشفيهفعرفترجلفجاء":قالفيها.فجلسحلقةلىإ

."...الدرداء(أبا)يعني

حولهاجتماعهمأي:وهيئتهمالقومتحوش"المحشي)2(:قال

".عنيوانقباضهم

بالقوموالمراد.والانقباضالاستحياءهناالتحوشبل:كاتبهيقول

وانقباضهمالصحابةاستحياءالرجلهذافيعرفت:علقمةيقول.الصحابة

أعلم.والله.صحابيانهفعرفت،وهيئتهم

****

ناسأتاني"إنهالعصر)3(:بعدالركعتينحديثفي"مسلم"صحيحفي

الظهر،بعداللتينالركعتينعنفشغلونيقومهممنبالاسلامالقيسعبدمن

(".هاتانفهما

وقيه.القيسعبدوفدقدومقبلكانالعصربعدالصلاةكراهةأنففيه

)824/283(.برقم)1(

التفسيروهذالهند.علماءلاحدلعلها،مسلمصحيحعلىحاشيةعنالمؤلفيعقل)2(

وبه،المؤلفذكرهالذيالمعنىقبلهوذكراحتمالا،عياضالقاضيقالهذكرهالذي

.النوويجزم

(834792/)برقم)3(
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فيماعلىقدومهوكان.الكراهةأوقاتذكروفيه)1(عبسةبنعمروحديث

الفتح.قبلخيبربعد")2("الاصابة

****

جاءالاحقه،فيهيفعللاكنزصاحبولا..".)3(:الزكاةحديثفي

خذ:فيناديهمنهفرأتاهفإذا،فاهفاتحايتبعهأقرعشجاعاالقيامةيومكنزه

."...غنيعنهفأناخبأتهالذيكنزك

"يناديه"فاعلان)4(الملكابنعن"مسلمصحيح"حواشيفيذكر

بعضفيجاءوما،غيرهمرجعتقدمعدمومستندهالكنز؛علىيعودضمير

")5(.كنزكأنا،مالك"أنا:لصاحبهيقولالكنزأنالروايات

مذكورغيركانوانوجلعزاللهلىإيعودضميرالفاعلأن:والصواب

ذلكويبين32[.]ص:(بالححابتوارب>حتئفيكماالمقاممنمعلومفهو

غني".عنه"فانا:قوله

:ويقال،منهيفروهو،ذهبحيثماصاحبه"يتبع:الرواياتبعضوفي

)832(برقم(1)

هجر.دار.ط(224)7/(2)

عنهما.اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن27()889/برقم)3(

نيلكرمافرشتابنالعزيزعبدبناللطيفعبد،ملكبابنمعروفوهوكذا،(4)

البهية"الفوائد"انظر.الانوار"مشارقشرحفيالازهار"ممارقله8(،10)ت

.(4/95):"الاعلامو"(،701)ص

.هريرةبياحديثمن(41،5654)30البخارياخرجه(5)
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.(")1بهتبخلكنتالذيمالكهذا

المجاميعفواند

"خذ:يناديهلىتعاوالباري،"مالكاناكنزك"انا:يدعوهنفسهفالكنز

".غنيعنهفاناخبأتهالذيكنزك

كنزك"خذ:قولهمعنىفلعلهبه"تبخلكنتالذيمالك"هذا:قولوأما

أعلم.والله.لمعنىباروي("؛خبأتهالذي

****

الحمدلله.

إلاطيبكسبمنبتمرةاحديتصدقلا")2(:الصدقةحديثفي

مثلتكونحتىقلوصهأوفلوهأحدكميربيكمافيربيهابيمينهاللهأخذها

".أعظمأوالجبل

.كثيرةأضعافايضاعفهاوجلعزاللهأنأي،الزيادةبمطلقالتربيةفسروا

الفلو.أحدنابتربيةوللتمثيلالتربيةللفظمطابقتهلضعفنظرهذاوفي

يريدها،التيالاضعافويضاعفهايأخذهاوجلعزاللهأن:والصواب

إليها.أجرهمثلضمعنهامسببخيرالكونفيوقعكلماثم

بهاقتدىإذاثموضاعفها،وجلعزاللهأخذهابتمرةأحدناتصدقفاذا

وهكذا.التمرةتلكلىإالاخرهذاأجرمثلوجلعزاللهضم،فتصدقاخر

28(.)889/برقم)1(

"صحيحفيوهو.هريرةابيحديثمن64(/101)4برقم"مسلم"صحيح)2(

7(.0141،043)"البخاري
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المتسلسلة.الصدقاتفي

بالصدقاتعليهمالمتصدقحدأوبالتمرةعليهالمتصدقاستعانواذا

تلكلىإأجرهمثلوجلعزاللهضم=طاعةفعلعلىعنهاالمتسلسلة

.التمرة

ولتلكالناسمنيتولدمنوكذا.فكذلكزواجعلىبهااستعانواذا

ضمخيراعملفكلما،تولدهفيعلاقةعنهاالمتسلسلةالصدقاتأوالتمرة

لىإالمولودذلكمنيتولدمنكلوكذا.التمرةلىإاجرهمثلوجلعزالله

أعلم.للهو.القيامةيوم

****

لمؤمنيناأمراللهوانطيباالايقبللاطيباللهان"1(:)مسلمحديثفي

إنيصخلحاضلواوألطينتمنالرسلكلوايائها>:فقالالمرسلينبهامربما

من!لوءامنواالدريايقا>:وقال5[،1:]المؤمنون<عليمتعملونبما

يمدأغبرأشعثالسفريطيلالرجلذكرثم[172:لقرة]1<رزفنبهئمماطيبف

حراموملبسهحرامومشربهحرامومطعمه!ربيا!ربياالسماء:إلىيديه

."؟لذلكيستجابفانى،بالحراموغذي

الايتينفيبالطيباتالمرادأنعلىدليللحديثاهذافي:اقول

أعلم.واللهاللذائذ.لالحلالا

****

)1501(.رقم)1(
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فخرج[بصدقةالليلةلأتصذقن:رجل"]قال)1(:الصدقةحديثفي

زانية!علىالليلةتصدق:يتحدثونفأصبحوازانيةيدفيفوضعهابصدقته

."...زانيةعلىالحمدلكاللهم:قال

"على:فقالاستأنفثمحال،كلعلىايالحمد"لك"اللهم:قوله

علىأتصدقتأي،الانكاريالامشفهامبابمن!؟زانيةأعلىأي"زانية

الاخرين.الموضعينفيوهكذا؟زانية

****

ص!عم!اللهرسولسمعت:قالامامةابيعن")2(مسلم"صحيحفي

ولالك،شرتمسكهوان،لكخيزالفضلتبذلانإنكادمابن"يا:يقول

(".تعولبمنوابدا،كقافعلىتلام

".غنىظهرعن-الصدقةخيرأو-الصدقة."".)3(:. ادصلولمحيه

حديث:محهذايشكلقدأنه:وغيره)4(الملكابنعنالمحشينقل

نظر.فيهبماعنهلجواباوذكر")5(،المقلجهدالصدقة"افضل

)2201(.برقم)1(

)3601(.برقم)2(

عنه.اللهرضيحزامبنحكيمحديثمن(1)340برقم)3(

.(015)صتقدمما،الملكبنوالمحشي،"عنانظر)4(

بنو(4442،1542)خزيمةوابن(1)677داودوأبو87(20)حمدااخرجه(5)

صحيح":لحاكماوقال،هريرةبيأحديثمن(1/414)لحاكموا334()6حبان

عند-حبشيبناللهعبدحديثمنأيضاوروي.الذهبييتعقبهولم"،مسلمشرطعلى
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أفضلأنبمعنى،الكفافبالغنىالمرادفإن؛منافاةلاإنه:وأقول

نأوالمقصود.يكفيهمالصاحبهاتركتماأي.بالكفافتخللمماالصدقة

:حالانلهالمتصدق

يكفيه.مالهبقيوقديتصدقأن:الاولى

إليه.محتاجهوالذيبقوتهيتصدقأن:الثانية

هذا؛ينافيلا"المقل"جهدالاخر:الحديثفيوقوله.أفضللىفالاو

.الكفافغيرلهيبقلمحيثعليهقدرماأقمىبهالمرادالمقلجهدلان

:أحوالثلاثةالامرنفسفيللمتصدقأنوالحاصل

يكفيه.مماأكثرعندهبقيوقديتصدقأن:الاولى

فقط.يكفيهماعندهبقيوقديتصدقأن:الثانية

محتاجا.ويبقىبقوتهيتصدقأن:الثالثة

بالنسبةفضلهماوإنما.الاوليينالحالينيشملغنى"ظهر"عن:فقوله

الاولى.علىالثانيةفيهفضل"المقلجهد":وقوله.الثالثةلىإ

>ويزثرون:وجلعزلقولهالايثارفضلفيجاءمايشكلإنما،نعم

9[.]الحشر:(خصاصةوربهمولوكانأنفسعهغعلى

يكونقدولكنغالبا،الإيثارمنأفضلالمقلجهدأن:لجوابوا

ضيفاثرااللذينوزوجتهالصحابيكحالالمواطنبعضفيأفضلالإيثار

حسن.بإسنادوغيرهما(441)9داودبياو(،10451)احمد
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رسولضيفالضيفكانفلفاطفالهما)1(.وأنفسهماعلىصيئاللهرسول

=شديداضرراأوتضررهالموثرهلاكلىإيؤديلاهناوالايثارب،الله

محمودا.كان

غيرفهذاالابوابعلىالمتكففينمنسائلاآثربيتذارجلاأنلوفاما

منسيصيبفانهالبيتهذامنشيئايصبلمإذاالسائلهذالانمحمود؛

.تضررهاوالمؤثرهلاكلىإالإيثارأدىإذاولاسيما،لايثارهمعنىفلا؛غيره

اعلم.والله

****

اللهرسولأنرمضانهلالشأنفيعباسابنحديثفي)2(مسلمعتد

فإن،لرؤيتهامدهقداللهان")3(:روايةوفي".للرؤيةمدهالله"إن:قالص!عيهول

".العدةفاأصملواعليكمأغمي

بمجرديعتبرلاالشهرابتداءأنفيغيرهمنأصرحلحديثاوهذا

بالرويةيدخلوإنما.الرؤيةإمكانبمجردوكذا،الشمسالهلالمجاوزة

أعلم.والله.ثلاثينإكمالأونفسها

****

2(.450)برقممسلمأخرجه(1)

2(.1/9)880برقم2()

3(.1/0)880برقم)3(
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الوصالعنالنهيبابفي"مسلم")1(في

إلىفقمتفجئترمضانفييصليبخاللهرسولكان:قالأنسعن

انابفنيالنبيحسفلمارهطا،كناحتىأيضافقاماخررجلوجاءجنبه

عندنا.يصليهالاصلاةفصلىرحلهدخلثمالصلاةفييتجوزجملخلفه

الذيفذلك"نعم،:فقال:قال؟الليلةلناأفطنتأصبحنا:حينلهقلنا:قال

...".صنعتالذيعلىحملني

حاجة.لغيرالمسجدفيالنافلةب!جملأالنبيصلاةفيه:أقول

معتكفا.يكونانيحتمل:قيلفان

فيصلي،بيته[بمنزد]!ةالمسجدفيحجرتهتكونالمعتكف:قلت

فيكانتالحديثهذافيبه!يمؤوصلاتهالمسجد.باقيفيلالمجها،النفل

".فصلىرحلهدخل"ثم:لقولهالمعتكفغير

دخلفالمرادمعتكفاكانوإن.بيتهدخلفالمرادمعتكفايكنلمفإن

فيكانتفالصلاة)2(التقديرينوعلى.بيتهيدخللاالمعتكفلان؛معتكفه

]فيها[.المعتكفغيرالحجرةفيالمسجد

الجواز.لبيانلعله:قيلفإن

،الناسمشاهدةمظنةفييكونإنمالجوازالبيانيفعلالذي:قلت

ذلك.يخالفهناالسياقوظاهر

)4011/95(.برقم)1(

قلم.سبقالتقدير"":الاصلفي2()
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.رمضانبقيامخاصهذالعل:قيلفان

الالهخيربيتهفيالمرءصلاةفإن":بئقولهسببيرده:قلت

السببودخول،رمضانقياملحديثاهذافيالسببفان(؛)1"المكتوبة

.ضروري

ولوالمسجد،فيشاءأينمايصليالمعتكفنيدعىأنإلابقيفما

كانإذابماالمسجدعلىالبيتفيالصلاةتفضيليخصأوحجرتهغيرفي

لاأنهيطنحينفيالمسجدفييصليأنأمكنهإذافأما.بهيعلممنهناك

فضل،أوالبيتفيللصلاةمساويةالمسجدفيفالصلاةأحد،بهيعلم

ينقصالناسثناءفان؛الناسوثناءوالرئاءالعجبخشيةحينئذالعلةوتكون

رئاء.ولاعجبهناكيكنلموإنالاجر،من

حقهفيفيكون،قولهعمومبهيخضفلاب!جمولفعلهمنهذا:يقالأو

إلاأفضلالبيتففيغيرهماوسواء.مسجدهوفيبيتهفيالصلاةث!جمول

أعلم.واللهلحديثاعمومعليهدلكماالمكتوبة

القواعد.لىإأقربالاخيرهذاولعل

****

الحمدلله.

صيم!اللهرسولانعلمت"ما:عباسابنعن(")2(مسلمصحيح"في

2(.78113/)ومسلم72(73113،6109،)البخارياخرجه(1)

()2(1321/131).
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إلاشهراولاعاشوراء()يوماليومهذاإلاالايامعلىفضلهيطلبيوماصام

".رمضانيعنيالشهر.هذا

مشروعيةفيالاياممنعاشوراءيومعداماتساويعلىدليلهذافي

صحيحة.بحجةإلاالكليةهذهعنيعدلفلا.بالصيامالتطوع

الاحاديثمنجاءماهذامعارضةفييكفيلاأنهوالمقصود

بالضعيفالعملجوازفيتابعهومنالنوويرأيعلىمشيوان،الضعاف

أعلم.والله.بشرطه

****

الحمدلله.

فيها)1(.يزيدانكانااللهعبدوابنهعمرأنبيه!النبيتلبيةحديثفي

المأثورة.الادعيةعلىالزيادةجوازعلىبهيستدلفقد

فيالزيادةجوازيريانكاناأنهماعلىدلالتهفيهماغايةأن:لجوابوا

والاذكار.الادعيةمنغيرهافيلجوازايريانأنهماعلىيدللاوهو،التلبية

تلبيته،بغيريلبونكانوابعلظالنبيأصحابأنجابر)2(:حديثوفي

يلبيكانمنمنهمأنفيحتمل.تلبيتههوولزم،ببمنيالنبيعليهمينكرفلم

بذلك.وابنهعمرفأخذكم!ؤ،عليهينكرولمعليهاويزيدبهم!ؤتلبيتهمثل

جوازعلىيدلفلابه!جمؤ،تقريرهمنعلمهناالزيادةزجوأنوالمقصود

)1184(.مسلم)1(

.(21/471)18مسلماخرجه2()
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علىيدللاموضعفيالزيادةجوازلانوالاذكار؛الادعيةجميعفيالزيادة

السبب.باتحادالعلمعدممعاخرفيالجواز

مافالافصلوإلا،فقطالجوازعلىيدلإنمالهمب!علولفاقرارهذلكومع

مي.وبابيهولزمه

إذابحجةفليسبهيستانسمماكانوإن،وابنهعمرففعلوايضا

اعلم.لئهو.محلهفيمقرِرهوكمامنهأقوىهوماعارضه

****

الحمدلله.

يكبرحصيات،بسبع"فرماها:ب!فيالنبيحجةفيجابر)1(حديثفي

الخذف".حمىمثلمنها،حصاةكلمع

فيقاعدفهولحصاة،صفةبعدصفة"مثل":"فقوله:المحشيقال

)2(."النوويظنهكمابزائدليس،محله

)1218/147(.برقم)1(

كلمعيكبرحصياتبسبع"فرماها:"قوله(:191)8/:مسلمشرحفيالنوويقال)2(

معظمعنعياضالقاضينقلهوكذا،النسخفيهوفهكذاالخذف"حمىمنهاحصاة

51رووكذا،مسملمغيررواهوكذلك:قال"الخذفحمى"مثل:وصوابه:قالالنسخ

هو""مثللفظةغيرمنالانسخفيلذيو:قلت.القاضيكلامهذامسلمةروبعض

الخذف""حمى:قولهويكون،كذلكإلاالكلاميتمولاغيرهيتخهلابلالصواب

فحصاةكلمعيكبر،الخذفحمىحصياتبسبعرماهاأي""حصياتبمتعلقا

هووهذا"حصاةكلمع"يكبربينهماواعترض""حصياتبمتصلالخذف""حمى

".اعلموالله.الصواب



161العديثيةند[لفو1

فيبطلانهأوبعدهيخفىفلالفظا،صحوانلحصاة،صفةجعله:أقول

لحصيات.صفةأنهفالوجه.المعنى

****

الحمدلله.

بنجبيرحديثنإلايهاجرأنقبلصجمنياللهرسولحجكمينقللم

قبلأنهفيظاهر)والسياقبعرفةعرفةيومبه!فيالنبيرأىأنه)1(مطعم

أعلم.للهو.واحدةحجةبهيثبت=(الهجرة

****

الحمددته.

صلىبه!عيهنناللهرسولرأيت"ما:قالمسعودابنعن)2(مسلمحديث

وصلى،بجمعوالعشاءالمغربصلاة:صلاتينإلالميقاتها،إلاصلاة

ميقاتها".قبليومتذالفجر

بغلس".وقتها"قبل:روايةوفي

نأبمفهومهلاوبمنطوقهصوتهبأعلىيناديوهذا":المحشيقال

هو-كمابالإسفارعنهالمعترالمضيئهوالصيحصلاةفيالمعتادالوقت

".التغليسدون-مذهبنا

)0122(.برقم)1(

)9128(.برقم)2(
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من1(انه*يخفىولا!المفهوممنالمنطوقيعرفلاالرجلكان:أقول

الاسفار.لىإالصادقالفجرطلوع

****

كنتالا]فيموت[،لأوائهاعلىاحديصبرلا"*2(:المدينةحديثفي

مسلفا[".كان]إذاالقيامةيومشهيداأوشفيغاله

مغفرةفيتكونماوهي،الخاصةالشفاعة-أعلاموالله-أراد؟أقول

ذنوبلهيكونلاقدالصابرلانشهيدا"؛وشفيعا":قالولهذا.الذنوب

واللهشهيدا.لهيكونفهذا،حسناتهلكثرةالشفاعةعلىمغفرتهاتتوقف

أعلم.

****

ب!جم!اللهرسولأسمعكنت]إني[:اللهعبدبنمعمرعن"*3("مسلمفي

الشعير.يومئذطعامناوكان:قال"بمئلمثلابالطعام"الطعام:يقول

نأيحتمل>4(ولكن،ربويةكلهاالاطعمةأنفيحجةلحديثاهذا

غيرهما،يذكرلمفصللماأنهبدلالة،فقطوالشعيرالبرعلىيحمل

الشعير.يومئذطعامناوكان:الصحابيبقولويعتضد

الوقتلىإجعارالضميرويكون،الصوابهوالمثبتولعل،""ان:الأصلفي(1)

المعتاد.

.الخدريسعيدبيأحديثمن(1374/477)برقم)2(

.(1)295برقم)3(

بدونها.مستقيموالسياق"الا"،:يحتملرسمهاكلمةبعده(4)
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الربايخصمنعلىحجةلحديثوا،عمومهعلىالطعامبقاءوالظاهر

بالست.

التمرهذا"ما:فقالبتمر،ب!فىاللهرسولأتي:قالسعيد)1(أبيوعن

فقالهذا،منبصاعصاعينتمرنابعنا،اللهرسوليا:الرجلفقالتمرنا"من

هذا".منلناواشترواتمرنابيعواثم،فردوهالربا"هذا:بلاولاللهرسول

بنياخابعثص!عيه!اللهرسولأنسعيدبيوأهريرةبيأعن)2(وفيه

اللهرسوللهفقال،جنيببتمرفقدمخيبر،علىفاستعمله،الانصاريعدي

الصاعلنشتريإنا،اللهرسولياواللهلا:قالهكذا؟"خيبرضر"أكل:!!

وا،بمثلمثلاولكنتفعلوا،"لا:جم!اللهرسولفقال،الجمعمنبالصاعين

".لميزاناوكذلكهذا،منبئمنهواشترواهذابيعوا

.بوزنوزنابالتمرالتمربيعجوازظاهره"الميزان"وكذلك:قوله

****

الآخر)3(أحدهمايقتل[لرجلينبيانباب-الجهاد

يقتل،رجلينالىالله"يضحك:قالجم!باللهرسولعن،هريرةأبيعن

:قال؟اللهرسولياكيففقالوا:،"الجنةيدخلكلاهما[لآخر،احدهما

فيسلم،القاتلعلىاللهيتوبئمفيستشهد،وجلعزاللهسبيلفيهذا"يقاتل

)4915/79(.برقم)1(

)3915/49(.برقم)2(

)0918/128(.برقم)3(
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فيستشهد".وجلعزاللهسبيلفيفيقاتل

كافراكانإنإلالجنةايدخللاعمداالقاتلأنقويدليلالحديثفي

أسلم.ثم

الاسلامجبأحاديثتدل،نيالثااستشهاداشتراطمنلحديثافيوما

أعلم.والله.الدخوللاصللاوجلعزاللهلضحكشرطأنهعلىقبلهلما

لعله(،إلخ)1التوبةعنيسألذهبثموتسعينتسعةقتلالذيوحديث

نإعليهاللهيتوبهليسالجاءثمكافروهوقتلهمأنه-أعلموالله-يحتمل

ثم،كفرهعلىباقحينئذوهوقتلهلهتوبةلاأنهالمسؤولأخبرهفلما،أسلم

أعلم.والله.أسلمتوبةلهأنالثانيأخبرهلما

**ك!*

)2(بالسلامالكتابأهلابتداءعنالنهيباب

طريقفيأحدهملقيتمفإذا،بالسلامالنصارىو]لا[اليهودتبدءوا"لا

.("أضيقهلىإفاضطروه

يبدأكمأنلىإفيضطريواجهكمحيثلىإاضطروه-أعلموالله-أي

فلاعنكمبعيدايمرتدعوهولاذميا،كونهمقتضىبذلكفيظهر،بالسلام

.بالسلامبدئكملىإيضطر

****

لخدري.سعيدابيحديثمن)2766(ومسلم347(0)البخاريأخرجه(1)

2(.)167برقم)2(
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ارم":لهثيرالنبيوقولسعد،فضائلفي")1(،مسلم"صحيحفي

".وأميبيافداك

الصلاةعليه-أبويهأنلىإإشارةالتفديةهذه"وفي:المحشيقال

وعمنعنااللهعفا،يقالماحقهمافييقالفكيف،عندهمعززان-والسلام

".قال

البحثهذافييخوضالذيهوإنماثيراللهرسولاذىالذي:أقول

.معذورفهو،الدليلإليهأداهمافقالاضطر،منفأما.إليهالضرورةعدممع

بيربواهوكيفحقيقتها،بهايقصدلامي"وأبي"فداك:قولهمإنثم

.المفدىمحبةإظهارالعبارةبهذهالمقصودوانماماتا؟قدكانا

المحشي.مرادعكسهذاكان،الاخرةفيفدياكالمرادلعل:قلتفإن

000)2(.كاناولوعندهعزيزانالرجلأبويأنعلىقلنا،ماوالتحقيق

حينئذ.قالوماأمهقبرص!عيه!زيارته")3("الصحيحوفي

القيامة.يوملابيهوشفاعتهىب!شإبراهيمخبرأيضا)4(""الصحيحوفي

ماتاانهمامع)5(وأمهبأبيهثيرالنبيتفديتهعمرفضائلفيمروقد

)2411(.برقم)1(

للمراد.القارئبمعرفةاكتفاءالعبارةالمؤلفيكمللم)2(

.هريرةابيحديثمن)769("مسلم"صحيح)3(

.هريرةبيأحديثمن335(0)"البخاري"صحيح(4)

(07)23البخاريروايةوفي.فقطبأبيهفداهأنه)5923("مسلم"صحيحفيالذي)5(
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احتقرانهذلكمناحدفهمولا،ذلكبلإوالنبيعليهينكرولم،مشركين

الحدلىإعليهعزيزينأبواهكانأنهولابمشركين،فداهلكونهب!عد!النبي

الصحابة.منجماعةعنمثلهجاءوقد.الايمانعليهيأباهالذي

"تربت:قولهانسلخكمامعناهامنانسلختالصيغةهذهأنوالحاصل

دثهو.لهوشكرهسعداب!عد!النبيمحبةعلىإلافيهادلالةفلا")1(،يداك

أعلم.

****

)2(خديجةفضائلفي

سمعت[:يقولجعفربناللهعبدسمعت:قال،أبيهعن،هشام]عن

بنتمريمنسائهاخير":يقولب!ؤاللهرسولسمعت:يقولبالكوفةعليا

لىإوكيعشارو:كريبأبوقال.خويلد"بنتيجةخدنسائهاوخير،عمران

.لارضواالسماء

،الأرضنساءجميعبهالمرادوأن...")3(:النوويعنالمحشيقال

واحدةكلأنمعناهأنوالاظهرالنساء.منلارضوالسماءبينمنكلأي

اغار؟".-اللهرسولياوأميانتبيبأ-"أعليك:بلفظمعابهماتفديته

لهالمالاربعالمراة"تنكح:هريرةبياحديثأشهرها،أحاديثعدةفيذلكورد(1)

البخارياخرجه".يداكتربتالدينبذاتفاظفرولدينها،جمالهاوولحسبها

.(1)466ومسلم5(090)

2(.043)برقم)2(

.(1/891)5"النووي"شرح)3(
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".عنهفمسكوتبينهماالتفضيلماو.الارضنساءخيرمنهما

يأ0بالارضنيوالثابالسماءالاولالضميرفسرأنهالظاهربل:اقول

توفيتقدمريمأنيعني.يجةخدالارضنساءوخيرمريمالسماءنساءخير

قيدفيفكانتيجةخدوأماالسماء.فيلجنةوا،الجنةلىإروجهاورجعت

.الحياة

نأعلىتتوقففصحتهوإلا،فذاكروايةكانإنوكيعمنالتفسيروهذا

عنها.اللهرضييجةخدحياةفيهذاقالبه!ييهؤالنبي

****

".لفتنيفتنأنعليهدعت"ولو)1(:مسلمعندجريجقصةفي

أعلم.والله.وجوازهبالفتنةالدعاءاستجابةهذاففي*

المتماديظالمهعلىبالمظلومخاصولعلهفلينظر.،تقييدهمنبدولا

ناإرادةمنالامرظاهرالمقصودليسأنهالاشكاليضعفومما.ظلمهفي

الدعاءيجوزفكما.العقوبةمنذلكغايةالمقصودوانما،تعالىاللهيعصي

سببهومالهيجريبأنالدعاءيجوزفقط،تعالىاللهيعذبهأنالظالمعلى

يكونقدالذنبعلىالعقوبةبأنالقراندلوقد.يعاقبأوليعذبالعذاب

بشيءعليهدعاإنماالظالمعلىالداعيفكأناخر.ذنبفيالمذنببإيقاع

أعلم.والله.ظلمهعقوبةيكونأنيجوز

موسىودعوة(،1")للفتن"وعرضه:سعدةبيأعلىسعددعوةومنه

)0255/7(.برقم)1(
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يرواحتىيوموافلاقلوبهؤعلى>والئثدد:وقومهفرعونعرغ!نروهارون

.88[:]يرنس<ليملأاتعذابا

له.الكافرقتلتتضمنفانهابالشهادةللمؤمنالدعاءويقاربه

يكنلمأنهالظاهرإذالانبياء؛لغيرالكراماتإثباتجريجقصةوفي*

أصلي،حتىدعوني:"فقالفيها:لانالدعاءاستجابةبابمنوهينبيا.

".فصلى

علىبهيستدل"بهويتمسحونيقئلونهجريجعلىفاقبلوا"وفيها:*

الانبياء.بغيرالتبرك

الجبارعليهمرلفاالمهدفيتكلامالددالصبيذكرالقصةوفي*

أعلم.والله.للصبيتنخرقفدالعادةأنففيها.والامة

****

والاثمالبرتفسيرباب

بالمدينةصعيهنياللهرسولمعأقمت":قال)2(،سمعانبننواسعن

رسوليسأللمهاجرإذااحدناكان،المسالةإلاالهجرةمنيمنعنيما،سنة

...(".والائمالبرعنفسالته:قالشيء،عنب!دءالله

،مقلوب"المسالةإلاالهجرةمنيمنعني"ما:قولهأنيطنقد

عليه.يدللسياقو،الهجرةإلاالمسألةمنيمنعنيما:لصوابو

.سمرةبنجابرحديثمن)755(البخاريأخرجه(1)

.(251/)553برقم)2(
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سنةفمكثالمدينةلىإوفدهـانمايهاجر،لمالنواسلان؛كذلكوليس

المسألة،عليهتحرملئلاالتامةالهجرةيهاجرلمأنهومعناه.باديتهلىإورجع

عنه.صلا!النبيفسألجاءشيءلهعرضكلماحتىيهاجرلاأناختاربل

أعلم.والله

****

قطيعتهاوتحريمالرحمصلةباب

")1(.قاطعالجنةيدخل"لاقال[:ب!يئالنبيعنمطعمبنجبير]عن

علىويدل،للطريقأوللرحمأي..."(")2(:"المرقاةعن"لحاشية"افي

."...البابهذافيإيرادهالاول

وهو،المصنففعلمنالبابهذافيإيرادهفإن؛بدليلهذاليس:أقول

بحجة.ليسوفهمهذلك،فهمأنهيدل

الاخرىالروايةفيجاءلماشبهةبلاالرحمقاطعالمرادأنوالصواب

قاطعلاالرحمقاطعمنهفهمأطلقإذاقاطعلفظولان،بهالتصريجمن

الطريق.

الطريققطعواما؛الرحملقطعغالباجاءالشريعةفيالقطعفلفظوأيضا

قومذكرفيالقرآنفيجاءماإلا،الارضفيوالفسادالمحاربةبلفظفجاء

تأويله.فيواختلف92[.:]العنكبوت(السيل>وبتقطعون:لوط

)2556(.برقم)1(

668(./4)"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مرقاة)2(
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فالوعيديضاووأشهر.أكثرالرحملقطعالقطعمجيءأنلمقصودو

منأظهروالامر.الرحمقطعفيالاحاديثفيجاءقدلجنةادخولبعدم

أعلم.دلهوهذا.

****

التحاسد)1(عنالنهيباب

ولاتباغضوا،ولاتحاسدوا،لا"[:قالجم!النبيانانس]عن

."اللهأمركمكما":روايةفيزاداخوانا"اللهعبادوكونواتقاطعوا،

اعلم.والله)2(.الامر"بمعنى"خبر:بقولهمالعلماءلتعبيردليلفيه

****

"فادله:سراقةقولمن)3("مسلم"صحيحأواخرالهجرةحديثفي

".الطلبعنكماأردأنلكما

هـ.."الطلبعنكمابرديينفعكمفادلهمعناه":المحشيقال

عنكماأردبانلكماكفيلفالله:المعنىوانما.ترىكماهذا:أقول

.(4)أعلموالله.الطلب

2(.24/)955برقملحديثا(1)

المؤمنون>إنما:لىتعاقوله"اللهامركم"كما:بقولهعانىب!ووالنبيأنالشيخيقصد)2(

اللفظ.فيخبرانهمع[01:لحجرات]ا(إخق

3(.410)لحديثاعقب75(00/2)9برقم)3(

47161[.مجموعمنهناإلى15(.)صمن)4(
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ود[1دابيسننمنأحاديثعلى]تعليق

الثلاثالئطليقاتبعدالمواجعةنسخفيباب

الرشك،يزيدعن،حدثهمسليمانبنجعفرأن،هلالبنبشرحدثنا*

امرأتهيطلقالرجلعنسئلحصينبنعمرانأن،اللهعبدبنمطرفعن

سنةلغير"طلقت:فقالرجعتهاعلىولاطلاقهاعلىيشهدولمبها،يقعثم

.(تعد")1ولارجعتهاوعلىطلاقهاعلىأشهد،سنةلغيروراجعت

يرىلاكانأنهفالطاهرأكثر؟أوواحدةأطلقعمرانيستفصلهلم:أقول

المعنىلهذاالبابهذافيأوردهداودأبويكونأنويشبهذلك،فيفرقا

0)2(...لكن

واقد،بنحسينبنعلىحدثني،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا*

ؤالمطلفت">:قالعباسابنعن،عكرمةعن،النحوييزيدعن،أبيهعن

أرحامهن(فىأللهظقمايكععنأنلهنمجلولاقروةثبثةبانفسهقيترتجصى%

برجعتهاأحقفهوامرأتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك228[،]البقرة:الاية

922[")3(.:]البقرة<ميلانالظلنق>:فقالذلكفنسخثلاثا،طلقهاوان

كمامراتثلاثأيثلاثا"[:طلقهماوان":قولهعلىمعلقاالشيخ]قال

)4(.أعلموالله.الآيةلنزولسبباجعلهعليهيدل

)2186(.برقم)1(

الاصل.فيبياض)2(

2(.)591برقم)3(

471[.1]مجموع)4(
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"[حقهحقذيكلاعطىقدالله"إن:حديثعلى]تعليق

حقذيكلأعطىقدالله"إن(:)1والترمذيماجهوابنداودابيحديث

ايةهيالوصيةلايةالناسخأنعلىواضحدليل"لوارثوصيةفلاحقه

لحديثوا."حقهحقذيكلاتىقدالله"ان:بقولهإليهاالمشارالمواريث

كلاتىقدالله"إن:به!يمننقولهفكأنهذا،فيالقرانعليهدللمابيانهوإنما

بقوله:عقبهثم،الاستدلالسبيلعلىالملزومذكربابمن"حقهحقذي

فلزم،حقهحقذيكلاللهيتاءثبتقدأي،للازمبيانا"لوارثوصية"فلا

لاجلأولاشرعتإنماللوارثالوصيةأنوذلك،لوارثوصيةلاأنمنه

بمقتضىالوفاءيمكنهلاادمابنأنتعالىاللهعلمثم،الحقمنلهماأداء

لكمأقىبأيفغلاتذرونوإثنآؤكم>ءابآؤكخ:تعالىقال،علمهلعدمالحق

ذلك:عقبلىتعاقالكمابحكمهالمواريثففرض[،11]النساء:<نفعا

بها.امرتمالتيالوصيةمحلحالةأي12[،]النساء:(اللهمن>وصيه

:يقولصييهننفكأنه،الحديثوبينها،الوصيةايةنسخفيواضحةوالاية

فرضلىتعااللهإنثم،الحقمنلهمالاداءشرعتإنماللوارثالوصيةإن

كانتميراثهبمقداروقعتإنلانهامعنىللوصيةيبقفلم،حقهحقذيلكل

لهاللهعلمهالذيحقهعنزيادةفيهاكانبأكثروقعتوان،حاصلتحصيل

بياحديثمن27()13ماجهوابن(،0212)لترمذيو3565(،،0287)داودابو(1)

ومن،وغيره2(121)الترمذيعندخارجةبنعمروحديثمنرويوقد.أمامة

قالكما"صحيححسن"لحديثوا.وغيره271()4ماجهابنعندانسحديث

خارجة.بنعمرووحديثامامةبياحديثعقبالترمذي
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وانأنصبائهم،بنقصانغيرهظلممنذلكقيمامع،عندهمنوفرضه

وظلمه.غيرهزيادةفيهاكانبأقلوقعت

لوارثالوصيةبطلانعلىلحديثباالاستدلالإن:يقولأنولقائل

وذلك،تقريرهمركماالوصيةوجوبنسخلبيانوردنمالانهنظر؛فيهمطلقا

منمرماوأما.لجوازافبقي،واجبةأي"لوارثوصية"فلاالمرادأنعلى

ماو،مسلمفهذا،حاصلتحصيلكانتميراثهبمقداروقعتإنلانهاقولنا:

فانهللأجنبيالوصيةبجوازمنقوضفهذا،إلخ...بأكثروقعتوانقولنا:

فهيذلكومع،الورثةحقوقونقص،يستحقهلاماالاجنبيإعطاءمنهايلزم

قطعا.صحيحة

علىالورثةبعضتفضيلوبينالاجنبيإعطاءبينبالفرقلجوابوا

أتىأباهأنبشيربنالنعمانعن()1الصحيحينحديثعليهيدلكمابعض،

ولدكأكل":فقالغلاما،هذاابنينحلتإني:فقالبم!بئاللهرسوللىإبه

"."فارجعه:قاللا،:قال"؟مثلهنحلت

:قالسواء؟"البرفياليكيكونواأن"أيسرك:قالأنه)2(روايةوقي

عمرةفقالت،عطيةبيأنيأعطا:قالأنه)3(روايةوفياذا"."فلا:قال.بلى

ص!عيهنناللهرسولفأتىبه!جم!،اللهرسولتشهدحتىأرضىلا:رواحةبنت

ياأشهدكأنفأمرتنيعطيةرواحةبنتعمرةمنابنيأعطيتنيإ:فقال

9(./)1623"مسلمصحيحو")2586("البخاري"صحيح(1)

.(17/)1623"مسلم"صحيح)2(

.(13/)1623"مسلم"صحيحقيوبنحوه)2587(،"البخاريصحيح")3(
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الله"فاتقوا:قاللا،:قال"هذا؟مثلولدكسائر"اعطيت:قال،اللهرسول

لا":قالأنه(1)روايةوفي.عطيتهفردفرجع:قال"،اولادكمبينواعدلوا

)2(."المشكاة"فيهكذاهـ.جور"علىأشهد

يصلحفليس":قالاخرهوفي،نحوهجابرعن")3(مسلم"صحيحوفي

هـ.حق"علىالااشهدلاوانيهذا،

الورثةبعضتفضيلبحرمةقالمنأنللوارثالوصيةفييطهروالذي

الكراهةمجردعلىاقتصرومن.الوصيةفيبهيقولالعطيةفيبعضعلى

صحته،فيمكروهاكانماإنيقولوا:أنإلااللهمعليها،الاقتصاريلزمه

صحيحةصحتهحالفيللأجتبيهبتهأنكما؛مرضهفيموقوفايكون

فيموقوفةفقط،الثلثفيصحيحةمرضهوقي،مالهجميعفيولومطلقا

فتامل..الباقي

كماالوجوبنفيعلىحملهفالظاهر!لوارثوصيةلا":حديثفاما

)4(،"الورثةيشاءأنالالوارثوصيةتجوزلا":روايةصحتإن،نعممر.

لجوازانفيحملأمكنوان،لوارثالوصيةمنععلىخاصادليلاكانت

.(1/41،51)623"مسلمو"صحيح265(0)"البخاوي"صحيح(1)

)2(/2(183).

.(4621)"مسلم"صحيح)3(

من263()6/":"الكبرىفيالبيهقيطريقهومن(521)4/:وقطني1لد1أخرجها4()

ابوووواه.ضعففيهنيالخراساهووعطاء،عباسابنعنعكرمةعنعطاءطريق

نظر1و.مرسلوهو،بنحوهعباسابنعنعطاءعن34()9""المراسيلفيداود

272(.-962)7/:المنير"البدو"
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لىإبالنسبةوهذا،لحرمةالجوازانفيمنالظاهر:نقوللاننا،الكراهةعلى

بقيتهم.استأذنإذاإلاالورثةلبعضيوصيأنلهيحلفلاأيالموصيحياة

الاباحةبمعنىلجوازامنليستجوز""أنفهمتثملي،ظهرهكذا

الورثة.شاءإذاإلاتنفذلاأيالنفاذ،هوالذيلجوازامنبل،ونحوه

لكلللورثةالوصيةصحةعلىدليلابشيربنالنعمانحديثفيإنثم

.(1)أعلموالله.القسمةالوصيةفائدةويكون،ميراثهبمقدار

!!!

46571[.مجموع)1(
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"الموصلأ"[منمواضععلى]تعليق

الجمعةيومغسلفيالعمل]باب[

جاء:"إذاقالب!ولاللهرسولأنعمرابنعننافععن)1(مالكقال

نهارهأوللجمعةايوماغتسلمن:مالكقال".فليغتسلالجمعةاحدكم

حتىعنهيجزئلاالغسلذلكفإن)2(،الجمعةغسلبذلكيريدوهو

جاء"إذاعمر:ابنحديثفيقالص!عيه!اللهرسولانوذلك،لرواحهيغتسل

فليغتسل".الجمعةأحدكم

عثمانأنفيهافإن؛عثمانعلىإنكارهفيعمرقصةلهويشهد:اقول

فقالتوضات،أنعلىزدتفماالنداءفسمعتالسوقمنانقلبت:قال

بالغسل.يأمركانص!عدظاللهرسولأنعلمتوقد!أيضا؟الوضوءعمر:

إنماأنهمع؛بهالمأمورالغسليغتسللمأنهعثمانجوابمنعمرففهم

يغتسللمأنهيفهممافيهوليسالمسجد،لىإمجيئهقبيليغتسللمأنهيفهم

أعلم.والله.النهاراول

****

)1(.)1/201(

سهوا.الأصلفيتكررهنالىإ"نهاره"اول:من2()
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الدينفيالزكاة[]بابالموطأ""

يكونفلايقتصدثمأعوامايغيبالدينعلى"والدليل)1([:مالك]قال

يبيعهاثمأعواماالرجلعندللتجارةتكونالعروضأن:واحدةزكاةإلافيه

وأالدينصاحبعلىليسأنهوذلك،واحدةزكاةإلاأثمانهافيعليهفليس

يخرجوانماسواهمالمنالعروضأوالدينذلكزكاةيخرجأنالعروض

".غيرهشئعنشيءمنالزكاةيخرجولامنهشيءكلزكاة

يخرجهانقوللالاننا؛فيهدلالةلا،إلخليس"أنه"وذلك:قوله:أقول

كلها.السنينعنقبضهعندمنهيخرجهابل،سواهمالمن

****

الخلطاءصدقة

واحدلكليكونحتىالخليطينعلىالصدقةتجبولا)2(:مالكقال

الصدقةفيهتجبمامنهماواحدلكلكانفان...الصدقةفيهتجبمامنهما

،المجموعبحساب)أيجميعاعليهماالصدقةووجبتالصدقةفيجمعا

بعدأوضحهكماواحدةشاةإلاعليهمافليسأربعونمنهمالكلكانفلو

ذودخمسدونفيما"ليس:قالجمنزاللهرسولأنوذلك...ذلك()3(

شاةأربعينبلغتإذاالغنمسائمةفي":الخطاببنعمروقال".صدقة

ذلك.فيليإسمعتماأحبوهذا:مالكقالشاة(".

.)1/254()1(

)2(.)1/263-264(

هلالين.بينوضعهالشيخكلاممنهذا)3(
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ملحوظا"صدقةذودخمسدونفيما"ليس:بلاولقولهكانإن:أقول

وعشرينخمسوفي":قولهفليلحظحدةعلىالخليطينمنواحدكلفي

أبيمذهبهوكماللخلطةحكميبقىفلا،كذلكبعدهوما"مخاضبنت

حنيفة.

غيربعدهوما"مخاضبنتوعشرينخمس"وفي:قولهكانوان

،المجموعلىإينظربل،حدةعلىالخليطينمنواحدكلحقفيملحوظ

".صدقةذودخمسدونفيماليس":قولهفيكذلكفليكن

ففيهاذودخمسفالمجموع،ثلاثوللاخرناقتانلخليطكانفإذا

لى.تعااللهرحمهالشافعيمذهبوهو.الصوابهووهذا،الصدقة

الحمدلله.

جنسهامنقبلهامالىإميراثبنحوالمستفادةالماشيةضممسألةأما

نظر.ففيهنصابا،كانإذا

بهايشتريثمرجليزكيهاالورقعلى()1اللهرحمهمالكقاسهوانما

النقد.منالبائعفيزكيهاالزكاةفيهوجبتقدعرضارجلمن

هذايزكلمعليهالمقيسفي)2(المشتريلان؛مختلالقياسوهذا

بمرورالعرضذلكفيلوجوبهابل،عينهفيلوجوبهاأخذهالذيالورق

عليه.الحول

.(1/162)"لموطاا"نظرا(1)

البائع.:الصوابولعل،الاصلفيكذا)2(
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فيفليس،ببيعهمشروطالعرضعنإخراجهاوجوبأنالامرغاية

الماشية،ضممسألةبخلافواحد،باعتبارواحدمالفيزكاتينوجوبهذا

يزكيهفكيف،عينهفيالزكاةوجوبحيثمنبعينهالمبيعزكىقدالبائعفإن

أيضا.عينهفيالزكاةوجوبحيثمنمثلايومبعدالمشتري

منمثلهلىإيضملانحوهأوبميراثالنقدمنالمستفادإنقال)1(:وقد

.بفرقيأتولم.حولىلكليفردبل،حولهفيالأولالنقد

العرضعلىفقاسه،سنونعليهمرتالذيالدينفيالزكاةمسألةوأما

بيعه.عندواحدةزكاةإلافيهتجبفلاسنينبعينهيبقىالذي

حكميسفملامنالناسمنأنإلاصحيحالقياسهذاأنوالظاهر

.زكاةعامكلالعرضعلى:يقولبل،الاصل

وأسنينطلبهفيوقصرحالاكانإن:الدينمسالةفيقائلقالولو

يقصرولمحالاكانوإن،سنةلكلالزكاةلزمتهالمدينمنطلببدونأجله

شاءإنصوابالكان=واحدةفزكاةتأجيلهالمدينبطلبمؤجلاأو،طلبهفي

لى.تعاالله

لأنخطاوه؛يظهرلممطلقا=الأخيرهذافيزكاةلا:قائلقاللوبل

لمالأخيرهذافيو]لدائن،استثمارهأوالمالكنزمقابلفيهيإنماالزكاة

الكانز.معنىفيفإنه،الاولبخلافيستثمرولميكتز

.(1/252،662)"لموطأا"نظرا(1)
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رجاءالعرضحيسإنالمالكإن:العروضمسألةفييقالهذاونحو

عدمأومشتر،وجودكعدمبعذرحبسهإنوكذا.واحدةفزكاةقيمتهصعود

معنىفيلانهسنةلكلالزكاةفعليهوإلا،.ذلكنحوأو،تسليمهعلىالقدرة

.الزكاةعلىلحيلةاأرادإنماصاحبهولعلالكنز،

****

(1والحباء)الصداققيجاءما

اللهرسولأن:الساعديسعدبنسهلعنديناربنحازمأبيعنمالك

قيامافقامت،لكنفسيوهبتقدإنياللهرسوليا:فقالتامرأةجاءتهبه!جميه!

حاجة،بهالكتكنلمإنزوجنيهاادثهرسوليا:فقال[رجل]فقامطويلا،

لاعنديما:فقال؟"إياهتصدقهاشيءمنعندك"هل:بهلا!اللهرسولفقال

لك،ازارلاجلستاياهاعطيتهاان":ب!علولاللهرسولفقال]هذا[.إزاري

إ"،حديدمنخاتماولوالتمس":قال!شيئاأجدما:فقالشيئا("،فالتمس

منشيءمعك"هل:ب!يئاللهرسوللهفقالشيئا،يجدفلمفالتمس

رسوللهفقالسماها،لسووكذاوسورةكذاسورةمعينعم:فقال؟"القرآن

".القرآنمنمعكبماأنححتكها"قد:صلاولالله

مامنهطلبأنهفيصريح؟"إياهتصدقهاشيءمنعندك"هل:أقول

فيظاهرحديد"منتماخاولو"التمس:ذلكبعدفقولهتاما،صداقايكون

معكهل":ذلكبعدقولهوكذلك.التامالصداقوهو،بالمطلوبيفيأنه

.الضرورةعندأي،بالمطلوبتفيأنهافيظاهر؟"القرانمنشيء

.(1/625)""الموطا(1)



181يثيلألعد1ندلفواا

بنفسهفانه"القرآنمنمعكبماأنكحتكها"قد:قولهمنهظهرأوومثله

وهو،بالمطلوبوافياالقرآنمنمعهماجعلأنهفيصريحالسياقبتعينثم

.التامالصداق

تقتضيأخرىلادلةللضرورةنهصداقاالقرآنتعليمجعلفيقلنانعم،

خاتمفيهذامثليقالأنفيمكن.القرآنتعليمعلىالاجرةأخذمنع

.للضرورةبهاكتفيإنماأنهلحديدا

فيالمالكيةأوالحنفيةأدلةانتهضتفاذا،دليللىإيحتاجهذاولكن

ولكنيردهالابمجردهأنهفالظاهر،الحديثهذاعنالنظرقطعمعنفسها

.(1)أعلموالله.الضرورةبحاليخصصها

!!!

]4716[.مجموعمنهناإلى176()صمن)1(



المجاميعندفو1821

(1الزوائد"[)مجمع"مناحاديثعلى]تعليقات

أرأيت:فقالب!ولالنبيأتىالحصينأباهأنالحصينبنعمرانعن*

"إن:فقال؟أبوكوهوقبلكمات،الرحمويصلالضيفيقريكانرجلا

)2(.الصحيحرجال.طبمشركا.حصينفماتالنار(".فيوانتواباكأبي

صيه!النبيوعلمهأسلمحصيناأنيدلماوغيره)3(الترمذيفي:أقول

بقوله:المرادفلعل."نفسيشرمنواعذنيرشديالهمني"اللهم:دعاء

علىمتإنأوكافرا،حينئذكانإذالنارتستحقممنالانأنتاي(""وأنت

.هذهحالك

.الراويكلامفمنمشركا"حصين"فمات:قولهوأما

****

منوذلك[،]4656المجموعفيالزوائد[امجمع"منكثيرةأحاديثالشيخانتقى(1)

النقلفيجرىوقدهنا.ذكرناهماوهوبعضهاعلىوعلق374(.)لىإص)265(

احمد،)حم(:مرفوعا،(:)عوبيانها:الرموز.واستخدامالاختصارعلى-غالبا-

فيالطبراني)طص(:،الاوسطفيالطبراني)طس!(:الكبير،فيالطبراني)طب(:

رجاله(:)م،يعلىابو(:)يعالبزار،)بز(كلها،الشلاثةفي(:)طبسصالصغير،

.ثقاترجاله(:)ث،حسنإسناده:()ح،الصحيحرجالرجاله(:)ص،موثقون

22(.0/)18الكبير"المعجم"فيلحديثو(.1/171)الزوائد"مجمع")2(

(29991)حمداواخرجه."غريب[]حسنحديث"هذا:وقال)3483(برقم)3(

(681-1/671):""الإنابةانظر.اسلمانهوالراجح.وغيرهما358(0)لبزارو

.(2621/)":و"الاصابةلمغلطاي
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مست[مرأةوأيمافليتوضا،فرجهسسمن")ع(:عمروبناللهعبد*

1(.اهـ).مدلسوهوعنعنه،وقدالوليد،بنبقيةوقيهحم،."فلتتوضافرجها

،الزبيديالوليدبنمحمدحدثني:فقالحدثأنه")2(النيل"في:أقول

جده)3(.عنأبيهعنشعيببنعمروحدثني

****

فإن،الصلاةفيتجوزوا":يقولاللهعبد"كانسويد:بنالحارث*

وعليناالفجرإمامنامعنصليوكتا."الحاجةوذاوالضعيفالكبيرخلفكم

".الصلاةقيفنجدهاللهعبدلىإننطلقثمالمئين،منالسورةفيقرأثيابنا،

4(.)الصحيحرجال،طب

منلىابالنسبةهوانمابهيأمركانالذيالتجوزأنلحارثايريد:أقول

ثمالمئينمنبالسورةيقرأمنخلفيصلونكانواأنهمبدليل؛جدايطيلها

.الصلاةفيفيجدونهإليهينطلقون

حتىالصلاةيطيلأنهبمعنىبالفجر،يسفركانأنهعلىيدلإنماوهذا

مأ)منبابفيسيأتيماويوضحهالاسفار.لىإيوخرهاكانأنهلايسفر،

الصلاةتركقدأبي"كان:قالالتيمييزيدبنابراهيمعن(فليخففالناس

)7607(."المسند"فيلحديثو24(.1/5)الزواثد":مجمع"(1)

2(.1/15):الاوطار""نيل2()

فيبالتحديثصزحوقد.الهيثميقالهماعلىبقيةعععنةفيهااحمدالامامية1رو)3(

.(1/132):""الكبرىفيوالبيهقي(1/471):الدارقطنيرو[ية

2829(.)"الكبير"فيوالحديث31(.1/6):الزوائد"مجمع"4()
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.تخففونإنكم:قالمعنا؟الصلاةتركتمالكأبتيا:لهفقلتمعنا،

:فقال؟"الحاجةوذاوالكبيرالضعيففيكم"إن:فيالنبيقولفاين:قلت

والسجودالركوعفييمكثوكانذلك،يقولمسعودبناللهعبدسمعتقد

جدا.واضحوهذا()1(.)مطيس."تصلونماأضعافثلاثة

بالفجر(""ألسفرواحديثعقبلحارثاحديثذكرإنماالشيخوكان

الإسفار.لىإتأخيرهالايسفر،أنلىإطالتهاالمرادأنلينبه

يفهمهفيمامظنتهلانهالمواقيتفيبالفجر""أسفرواحديثذكروإنما

منالإسفارأنعلىدليليسفرأنلىإالصلاةإطالةلانأو،الناسغالب

أعلم.والله.الوقتيخرجأنهلىإالصلاةإطالةيجوزلاإذوقتها؛

****

المسجد،بناءلىإاللبنيحملونكانواأنهم:هريرةبيأ[]عن*

لبنةعارضوهوصينياللهرسولفاستقبلت:قال.معهمعجم!اللهورسول

خذ":قال،اللهرسولياناولنيها:فقلت،عليهشقتأنهافظننت،بطنهعلى

()2(.)صحم."الاخرةعيشإلاعيشلافانههريرةأباياغيرها

إنماهريرةأبالان؛الهجرةأولكانالذيالاولغيربناءهذا:أقول

خيبر.محاصرجم!والنبيهاجر

****

الأوسط"و"(،01ه)70"الكبير"فيوالحديث73(.)2/ئد"الزوجمع"(1)

5(.)197

عليه.المحققينوتعليق598(1)"المسند"وانظر9(.)2/الزوائد"مجمع"2()
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اللهرسولأتىسليم:لهيقالسلمةبنيمنرجلعنرفاعةبنمعاذ*

أعمالنافيونكوننناممابعديأتيناجبلبنمعاذإناللهرسوليا:فقالجم!

"يا:جم!اللهرسولفقالعلينا.فيطولإليهفنخرجبالصلاةفيناديبالنهار،

"،قومكعلىتخففأنوامامعيتصليانامافتانا،تكنلاجبلبنمعاذ

بهوأعوذلجنةااللهأسالنيإ:قال؟"القرانمنمعكماذاسليم"يا:قالثم

"وهل:صعيهولاللهرسولفقالمعاذ!دندنةولادندنتكأحسنماواللهالنار،من

)1
قالالنار؟"منبهونعودالجنةاللهنسألانالامعاذودندنةدندنتيلصير)

لىإيتجهزونوالناس:قال،اللهشاءإنالقومالتقىإذغداسترون:سليم

الشهداء.فيفكانفخرجأحد

عن:بلفظطبأحد.يدركلمتابعيرفاعةبنمعاذنإلا)ث(حم

)2(.سلمةبنيمنرجلاأنرفاعةبنمعاذ

قومه،أمجاءإذافكانبه!عيهؤ،اللهرسولعنديتخلفمعاذكانجابر:*

عنهممعاذفاحتبسمعاذ،معيصليسليم:لهيقالسلمةبنيمنرجلوكان

صلىسليماأنأخبرمعاذجاءفلما،وانصرفوحدهسليمفصلى،ليلة

سليملى%بخاللهرسولفأرسلبيعيهؤ،اللهرسولذلكمعاذفأخبر،وحده

ناعساأمسيت،أمسيتإذاحتىنهاريأعملرجلنيإ:فقالذلكعنيسأله

فقال.أهليلىإوانقلبتصليتعلياحتيسفلماعلينا،أبطأوقدمعاذفيأتينا

أحمد.مسندمنوالمثبت"تعتبر":للمجمعتبعاالاصل(1)

فيلحديثوا71-72(.)2/(فليخففالناسائممن)بابالزوائد"مجمع")2(

1963(.)الكبير"المعجمو"2(0)996"المسند"
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الكتاببفاتحةقرأت:قال؟"صليتحينصنعتكيف":ببهولاللهرسول

علىوصليتالنارمنوتعوذتلجنةاوسألتوتشهدتقعدتثموسورة

فضحكمعاذ،دندنةولادندنتكأحسنولست[،انصرفت]ثثمجم!الضبي

منونعاذالجنةلندخلالاومعاذ[اناندناد"هل:]وقال!اللهرسول

بهمفصلاليهمارجع!الناستفتنفتاناتكنلا"معاذ:لىإأرسلثمالعارإ".

وأنكونكيفالعدولقيناذاغدامعاذياستنظر:سليمقالثميناموا".انقبل

فلم!تقدممعاذيا:فقالسيفهشاهراأحديومسليمفمر:قال.وأنتأنااأكون

نإ:يقولمعاذعندذكرإذافكانقتل،حتىفقاتلسليموتقدممعاذيتقدم

معاذ.وكذباللهصدقسليما

لجابرو.فيهكلاملاثقةوهوحبيببناللهعبدبنمعاذخلا)ص(بز

هذا)1(.غير""الصحيحفيحديث

فيهافقرأالعشاءصلاةبأصحابهصلىجبلبنمعاذأنبريدة*

معاذلهفقال،وذهبفصلى،يفرغأنقبلمنرجلققام<افماعة>اقزدت

فيأعملكنتإني:فقالإليهفاعتذرصجمولالنبيالرجلفأتىشديدا،قولا

وضحاها،بالشمسصل":ي!يمؤاللهرسولفقالالماء،علىوخفتنخل

)ص()2(.حم.السور"منونحوها

البزار""مسعدمنالمطبوع(0-132133)2/(الصلاةصفة)بابئد"1الزومجمع"(1)

وأصل)528(.الأستار""كشفللحديثفانظر،اللهعبدبنجابرمسندفيهليس

اللفظ.هذابغير)465(و"مسلم"07(075،)1""البخاريفيالحديث

فيوالحديث(.11-1819)2/(الآخرةالعشاءفيالقراءة)بابالزوائد"مجمع")2(

23(.0)80"المسند"
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بنبمعاذالقينأبيبنكعبأبيبنحزممر:قالاللهعبدبنجابر*

ناضححزمومعطويلةبسورةفاقتتح،العتمةصلاةبقومهيصليوهوجبل

فاخبرهص!به!اللهرسولفاتى،ناضحهأتىثمالصلاةفاحسنفصلىفتاخرله،

"لا:ب!عيهولاللهرسولفقالمنه،هومنصالحمنإنهاللهرسوليا:وقال

لحاجةاوذووالضعيفالكبيروراءكيقومانه-ثلائالهاقا-فتاناتكونن

."لمريضوا

باختصار)1(.الصحيحفيهو:قلت)م(.بز

الرجل.يسمولم،البقرةالسورةأنعليهالمتفقفي:أقول

سورةفاستفتحقباءبأهليصليأبيكان:قالاللهعبدبنجابر*

معاذ(.معحزمقصةنحو)ذكر...الانصارمنغلاممعهودخل،طويلة

زرعةأبوووثقهبوداود،ومعينابنضعفه)2(جاريةعيسىوفمه.يع

اهـ)3(..حبانوابن

فانه؛لحديثاهذاذلكومنالخطا)4(،كثيركانعيسىكان:أقول

وقعوكأنه،كعببنأبيلىإفنقله،وحزممعاذقصةفيجابرحديثبنفسه

كعببنبأبيعليهفاشتبه-مر-كماكعبأبيبنحزمهوحزمأنالخطأله

"كشفوانظر72-73(.)2/(فليخففالناسأتممن)بابالزوائد"مجمع"(1)

.(4)83الاستار"

2(.70)8/"التهذيبتهذيب"فيفيهالنقاداقوالوانظر.خطا""حارثة:الاصلفي)2(

.()8917"يعلىأبي"مسندفيوالحديث72(.)2/ئد"1الزومجمع")3(

مناكير.يرويبانهداودوابومعينابنوصفهفقد؛كذلكوهو(4)
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بنى.ماعليهوبنى

معمعاذقصةفيجابرحديثفهوالمار،رفاعةبنمعاذحديثوأما

معاذ:شأنفيحديثانجابرفعند.سليم

.حزمففارقه،البقرةبسورةمعاذشرعحيثحزممعقصتهأولهما:

يجيءأنقبلسليمفصلىمعاذأبطأحيثسليممعقصتهوثانيهما:

.يطولذلكومععليهميبطئمعاذاأنب!علولالنبيلىإواشتكى

قصةبعدوكأنها،أخرىقصةأنها]فالظاهر[الماز،بريدةحديثماو

قراءةنحوفيهوإنماالناسعلىيشقالذيالتطويلأنمعاذظنحيثحزم

.(1)أعلموالله.(الساعة)اقتربتفقرأ،البقرةسورة

****

النساءيؤمالرجلفي[]باب

ب!،اللهرسولالىكعببنأبيجاء:قالاللهعبدبنجابرعن*

وما:قال].رمضانفييعنيشيء،الليلةمنيكانإنه،اللهرسوليا:فقال

بصلاتك؟فنصليالقراننقرألاإنا:قلنداريفينسوة:قالابي؟يا[ذاك

يقلولمالرضا،شبه)2(فكان.وأوترتركعاتئمانبهنفصليت:قال

فقد؛الفقهرسائلمجموعضمن(178-177)ص"الصلاة"إعادةرسالةوانظر(1)

هنا.مايخالفآخربوجهالاحاديثبينفيهالشيخجمع

مصادرمنوالمثبت،تصحيف"سنة"فكانتالزوائد:لمجمعتبعاالاصلفيوقع)2(

الاتية.لحديثا



981العديثيةالفواند

.(2)()حببعضه(1)طبيع.شيئا

يا:فقالجمفىالنبيإلىجاء:قالكعببنابيعناللهعبدبنجابر*

قلن:الدارفيمعينسوة:قالهو؟""ما:قالعملا!الليلةعملتاللهرسول

اللهرسولفسكت:قالوالوتر.ثمانيافصليتبنا،فصلنقرأ،ولاتقرأإنك

لممنإسنادهوفيأحمد،بناللهعبدرواه.رضاسكوتهأنفراينا:قال.ص!عيهول

)3(

يسم

تسميةوفيهعددها.وبيان،جماعةالتراويحلصلاةحجةوفيه:[]أقول

الوتر.لحقيقةدليلأيضاوفيه.حجةوأنهاالرضا،سنةالتقرير:سنة

****

طب.علييردفلمعليهفسلمت،يصليوهوبل!النبيأتيتعمار:*

(.)ث

اهـ)4(..لذاكناسخاهذافيكون.عليهفردسلمأنه:النسائيعندولعمار

"."طسبوالصو،قلمسبقوهو،الاصلفيكذا(1)

(1018)"يعلىبيامسند"فيلحديثوا74(.)2/الزوائد"مجمع"2()

ومع.لحديثالين،جاريةبنعيسىإسنادهوفي3731(.)"الاوسطالمعجمو"

)9254(.حبانابنصححهفقدذلك

2(.01)89حمد"امسند"زوائدفيلحديثوا74(.)2/(الزوائدمجمع")3(

الكبير".المعجم"منالمطبوعفيليسلحديثا81(0)2/الزوائد"مجمع"(4)

"الكبرى"وفي(11)88والنسائي(1831)8حمدااخرجهالسلامردوحديث

صحيح.حديثوهو(.45)6
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والاثباتفالنفي.بالكلامعليهيردولم،بالاشارةعليهردلعلهأو:أقولى

عقبه:الذيالحديثويويدهواحد.محلعلىواردينغير

عليه،فسلمت[)1(يصلي]وهوبلاولاللهبرسولىمررت:اللهعبد*

فلامعليهسلمأنه"الصحيح"فيمسعودولابن)ص(.طسص.ليإفأشار

)2(.عليهيرد

****

الفجر[طلوعلمعرفةالخيطينالصحابةبعضاتخاذحديثمن]فوائد

فيأكلسود،وأبيضخيطينيضعكانالصحابةبعضأنفيالاحاديث

)3(
أمور:علىتدل،يتبيناحتى

وبحضرته.،ب!عيهولالنبيحياةفيالصحابةاجتهادجوازعلىأحدها:

لمص!يمنيالنبيلانأخطا؛وانصاحبهيعذرالاجتهادذلكمثلأنثانيها:

بالقضاء.يامرهم

بقاءظاناالفجرطلوعبعدأكلعمنالقضاءسقوطعلىيدلوربما

الليل.

الثلاثة.المعاجممنزيادة(1)

ولم-)7839(الكبير""المعجمفيوالحديث81-82(.)2/ئد"الزومجمع")2(

فقدالاخرحديثهوأما27(.)2/و"الصغير")1895("و"الاوسط-،الهيثمييذكره

.()538ومسلم3875(،11)99البخاريأخرجه

ومن(،0901)ومسلم(191)6البخاريعندحاتمبنعديحديثمنذلكصح)3(

السابق.الحديثعقبعمدهماسعدبنسهلحديث
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كما-الفجرطلوعمنالصيامبوجوبالقضاءوجوبعلىوالاحتجاج

عليهيقاسفلا،العلمعلىمحموللانهله؛وجهلا)1(-البيهقيصنع

الجهل.

أعلم.والله،المسألةفيقويدليلناسيااأكلمنصومصحةأنعلى

مطلعوبينبينهميحولمنيأمرونكانواأنهمالصحابةاثارفيبل

فيالشكمعالإنسانيطعمانيرونيكونواأنالالذلكوجهولاالفجر)2(.

منه)3(.للاختفاءبنفسهسعىكانوإنالفجر،طلوع

****

"[بهأجزيوأناليالصوم"حديثشرح]

وحكمته.معناهعنيسأل)4("بهأجزيوأناليالصوم":حديث

وشرابهطعامهيترك":قولهوهو،الحديثفيذكرتفقد:حكمتهفاما

لاماالشهواتتركمنالصومفييجتمعأنهوذلكاجلي".منوشهوته

.العباداتمنغيرهفييجتمع

في-كماعليهالمتفقهريرةأبي)5(حديثفظاهر:المعنىماو

2(.16)4/الكبير""السننفي(1)

9(.0)22""المصنففيشيبةأبيابنأخرجه.عنهاللهرضيبكرأبيعنذلكروي)2(

.[]4726مجموع)3(

.هريرةبياحديثمن(1511)ومسلم74(29)البخاريأخرجه(4)

."حد":الاصل(5)
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هوبل،ممبعمائةلىإامثالهبعشرةيتقيدلاجزاءهانالمعنىان-""المشكاة

وجل.عزاللهفصللىإموكول

ب!رو.اللهرسولقال:قال(هريرة)أبيوعنه)1(:"المشكاة"فيقال

قال،ضعفسبعمائةإلىأمثالهابعشرالحسنةبضاعفادمابنعمل"كل

".بهأجزيواناليفانهالصومالا:تعالىالله

الدهر،صومشهركلمنأيامثلاثةصيامأنباحاديثيدفعوقد

نأعلىمبنيفانهالدهر؛صومشوالمنأياموستةرمضانصوموحديث

أمثالها.بعشرالحسنة

الباريأنيعنيالاكثر،نفييستلزملاالاقلعلىبناءهبانيجابلكن

سبعمائة،لىإأمثالهابعشر-مثلا-الصدقةجزاءقدروجلعزسبحانه

عشر،منأقليكونأنيجوزلاأنهمعلومافكان،فضلهلىإالصيامووكل

محققةلانهاالعشرعلىأيامثلاثةصيامحديثفبنيأكثر.أنهشكلابل

واللهالعشر.تحققدونلكنهأيضا،محققاكانوإنعنها،زادماوأماقطعا،

أعلم.

جزاءمنهايؤخذكلهاالاعمالأنالحديثمعنىإن)2(:عيينةابنوقال

لمالظاأعمالفنيتإذابل،منهيؤخذلافانهالصومإلاالقيامةيوملمالمظا

منالباقييقضيلىوتعاتباركاللهفان،مظالمعليهوبقيتلمالمظاجزاءفي

.الصوملهويتركفضله

.(1/244):"المصابيح"مشكاة(1)

033(.)9"الايمان"شعبوفي03(،2745،)4/""الكبرىفيلبيهقيعنهاخرجه)2(
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بلفظ:التوحيدفي(1)البخاريروايةتوافقهكانوان،المعنىوهذا

فان)2(،كفارت"والأعمالبهاجزيواناليالصوم...:تعالىالله"يقول

"صحيحفيالذيالقصاصحديثففيوأيضا.تدفعهالرواياتبقية

.الصيامذكر؟"المفلسمنأتدرون"")3(:مسلم

فمولخلوف،بهأجزيواناليوالصوم،كفارةعمللكل":ولفظه

)4(."المسكريحمناللهعنداطيبالصائم

****

["...الأمهاتعقوقعليكمحرماللهإن":حديث]شرح

قال:قالالمغيرة"وعن:والصلةالبربابفي")5("المشكاةفيقال

ومنع،البناتوواد،الأمهاتعقوقعليكمحرمالله"إن:ب!يئاللهرسول

".عليهمتفق"لمالاواضاعة،السؤالوكثرة،وقالقيللكموكره،وهات

بقوله:المعنيوهو،للمالالسؤالحرمةعلىدليلالحديثهذاوفي

"هات".

)7538(.برقم(1)

،كفارةعمللكل:"ولفظهبعد:كتبثمأولا،حفظهمنالحديثالشيخكتبهكذا)2(

".لمسكاريحمناللهعندأطيبالصائمفمولخلوفبه،أجزيوأناليوالصوم

2581(.)برقم)3(

.[1471]مجموع(4)

ومسلم2(،04)8البخاريفيلحديثوا65(.)3/"المصابيح"مشكاة)5(

/395(21).
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ماوهو،الناساحوالعنالسؤاللمرادفا"السوالوكثرة":قولهماو

".وقال"قيلفيالاخباريقابل

والمراد،الحرمةدونهومافيالكراهةالشارعاستعمالدليلوفيه

وأالندبأوالوجوبيقتضيمافيهايكنلمماالثلاثةالاموربكراهة

.(1)أعلمواللهفبحسبهوالا،لحرمةا

****

"[مؤمنالايحبهملا"الأنصار:حديث]معنى

لله.الحمد

الأنصار")3(:"الصحيحين"فيكماجملاقوله"إن)2(:شهابابنقول

لما؛نصرهمهيالعلةأن:فيه"منافقالايبغضهمولامؤمنالايحبهملا

".الاشتقاقمنهمابعلتةيوذنبالمشتقالحكمتعليقإن:قيل

النصر.حيثمنكاناذاالاللنفاقعلامةبغضهميكونلاأنهوغرضه

كانقيماهوإنماإلخ،بالمشتقالحكمتعليق:قولهمإن:لجوابوا

فياستعمالهغلبقدفانه،كذلك"انصار"لفظوليس،الوصفعلىباقيا

.لخزرجواالاوسمؤمني

]4657[.مجموع)1(

مواضعفيعليهالمردود"العلوي"السيدولعلهالمراد،منيتحررولمرسمها،كذا2()

58(.)صوانظر.المجموعهذامن

.عازببنالبراءحديثمن)75(ومسلم)3783("البخاري"صحيح)3(
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زيدا"أعط:قولكبخلافالتعليليفيد"الصالحزيداأعط":فقولك

تلكلثبوتعلةلكانتالعلةلىإالحديثإيماءسلمفلوهذاومع."القاضي

عليه.غبارلاواضحوهذا.والبغضللحبعلةلالهمالمزية

إذاإلالمبغضهمالنفاقيصدقلاأنهعليهمالمومنينأميرمزية،نعم

أعلم.والله(.1)مجموعهممقامالمؤمنينأميرفأقيمجميعا.أبغضهم

جمعإنه:يقالفلامجموعهمعلىكالعلمصارقدالأنصارلفظلان

)2(.أعلموالله.فيعمبالمحلى

****

ذلك[علىالحثوأحاديثبالشهادةلمبادرةاذمأحاديثبين]الجمع

استوصوا"عمر:حديثمن()3(18ص1)جأحمدمسندفي

حتى،الكذبيفشوثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمخيرا،بيباصحا

يسالها".أنقبلبالشهادةليبتدئالرجلان

الزور؛شهادةبهأريدإنمابالشهادةالابتداءذمأندلالةهذافي:اقول

.الكذبلفشوغايةجعلهاهنالاته

يسألهحتىيشهدلاأنالزورشاهدمنالمتوقعلأنغايةكانتويانما

لحبةافلق"والذي:قالانه-السلامعليه-عليعن)78(مسلمأخرجهلماوذلك(1)

الايبغضنيولامؤمنالايحتنيلاأنليئإ-لمج!رلامي1النبيلعهدإنهالنسمةوبرأ

".معافق

.[4]657مجموع)2(

الرسالة..ط(411)برقم)3(
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.المالفيطمعافيشهد،ونحوهمالالهويبذلالمدعي

نهايةفذلكغرض،لغيرالزوربشهادةيبادرونبحيثالناسصارفاذا

.الكذبفشو

.()1السؤالقبلبالشهادةالابتداءأحاديثبينمعارضةفلاهذا،وعلى

)2(.أعلملئهو

****

يرث"لا:قولهيعارضهلا(")3(اعتقلمنالولاء"انما:صحوعيه!قوله

إنماالاولالحديثلان؛قالكماأو)4("المسلمالكافرولاالكافرالمسلم

علىالحديثينمنفكلوحينئذ.يهالوراثةإثباتفيلاالولاءإثباتفيهو

ني.الثالعمومبهيرثولا،الاوللعمومللكافرثابتوالولاء،عمومه

تقديمبدليلالنسبمنأضعفالولاءلأن؛لجلياالقياسويؤيده

يمنعهفلأنبالنسبالارثالكفرمنعفإذا،المولىعلىبالنسبالوارث

)5(.أعلموالله.لىأوبالولاء

****

بخيراخبركم"ألا:بلفظ(171)9مسلمعندالجهنيخالدبنزيدكحديث(1)

يسألها".أنقبلبشهادتهياتيلذيالشهداء؟

.[19471مجموع)2(

ماحديثمن(4051)ومسلم(؛4)56برقماؤلهامواضعكثيرةفيالبخارياخرجه)3(

.-السلامعليها-عائشةالمؤمنين

عنه.اللهرضيزيدبناسامةحديثمن(4116)ومسلم(4)283البخارياخرجه(4)

.[]4716مجموع5()
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ثمشريكأمبيتفيتعتدأنمرهاوقيس)1(:بنتفاطمةحديثفي

فانهمكتومأمبناللهعبدعنداعتدي،أصحابييغشاهاامرأة"تلك:قال

(".عندهثيابكتضعينأعمىرجل

فيالتشديدأنعلىدلالةففيه،الحجابنزولبعدهذاكانإن

)2(.المؤمنينبأمهاتخاصقالحجاب

****

قوةبيأجدإني،اللهرسوليا:قالأنهعمرالاسلميبنحمزةعن

وجل،عزاللهمنرخصة"هي:قال؟جناحعليفهلالسفر،فيالصيامعلى

)3(.مسلمرواه"عليهجناحفلايصومأنأحبومن،فحسنبهااخذفمن

أحب""فمن:لقولهالسفر؛فيالقصروجوبعدمعلىبهيستدل

فليتأمل)4(..السببيةعلىالدالةبالفاء

**!*

دلالةعدمعلى(")5(ازاركفارفعاللهعبدكنت"ان:ب!يم!بقولهيستدل

.وغيره36(/0841)مسلمأخرجه(1)

.[61174مجموع2()

)3((1211/701).

.[57164مجموع(4)

ئد"الزومجمع"فيالهيثميوقال.وغيره634(0)6263،أحمداخرجه)5(

لصحيح".رجالرجالهاحمدإسعادي"أحد(:123)5/
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المعلق.يصنعلممنكفرعلىإلخ)1(."..بالئهيؤمنكان"من:قولهنحو

)2(.أعلموالله

****

الحمدلله.

الكلالةايةنزلتايةواخر،براءةكاملةنزلتسورةاخرانالبراءحديث

النساء)3(.سورةاخر

نزليكونانينفيفلا،مفردةنزلتايةاخرأراد-أعلموالله-أحسبه

4(.)أعلموالله.فصاعدامثنىولكن،أخرىاياتبعدها

****

الحمدلله.

الودقاوالبرقأحدكمراىاذا":قالانهعروةعن)5(الشافعيحديث

ومسلم6(0)18البخاريعندهريرةابيحديثاشهرهاأحاديثعدةفيذلكورد(1)

لحديث.ا"...جارهيؤذفلاالاخرواليومبالتهيؤمنكان"من:بلفط()47

.[65714مجموع2()

.(61)18ومسلم(4364)البخارياخرجه)3(

.[61471مجموع(4)

بنسليمانحدثعا:قالائفملا"من:طريقمنالوفاء(دار.ط557)2/""الامفي)5(

الاسلمي،يجىابيبنمحمدبنإبراهيمهوالشافعيوشيخ".عروةعناللهعبد

ابنتابعهأنهإلا،متروكوهو(.)1794"الرزاقعبد"مصعففيمصزحاجاءكما
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."اليهيشرفلا

التشبهمنفراراالمطرلىإالإشارةكرهوا-أعلموالله-السلفلعل

.(21[)4:]الاحقاف<كظرنأعارضى>فذا:قالواإذهودبقوم

****

المرادأنالظاهر)2(0"الدينيومالىدائما":الاستسقاءدعاءفيقوله

)3()4(.الحاجةبحسبالمنقطعالدوام

****

لا"الذلدخلهإلاقومبيتهذادخلما")5(:الحرثالةفيجم!قوله

.بمعناه52()5""المراسيلفيداودبيأعندإسحاق

بناللهعبدالثقةالتابعيمرسلمنأيضاالسحابلىإالاشارةعنالنهيوروي

52(.)6""المراسيلفيداودابواخرجه.القرشيحسينأبىبنالرحمنعبد

.[]4657مجموع(1)

761()9""الأوسطفيالطبرانيعند"دائماً!بلفظالاستسقاءفيالدعاءجاء)2(

ابنحديثومن.طويلدعاءفيعنهاللهرضيأنضحديثمن2()917و"الدعاء"

.(001)3/:والاثار"السنن"معرفةفيالبيهقيأخرجهمرفوعاعمر

الشافعيةكتببعضفيفذكر"الدينيوملىإ"دائماالمؤلفذكرهالذياللفظوأما

و"شرح(،112)2/[لطلاب"منهجشرحعلىلجملا"حاشيةانظر.المتاخرة

[لبيجوري(.حاشيةمع-1/944):"التقريبعلىالغزي

.(1/054)!:الغزيشرحعلى"حاشيتهفيالبيجوريبهصزحماوهذا)3(

.[]4657مجموع4()

بنحوه.232(1)البخاريأخرجه)5(



ميعلمجا1!واند002

")1()2(.مبخلةمجبنة"الولد:فيقولهمثلهووانماشرعا،ذمهايقتضي

****

:(661-761ص2)ج"ركلمستدا"

فهوسكتتفإننفسها،فياليتيمة"تستامرمرفوعا:موسىأبيعن

عليها".كرهفلاكرهتوانرضاها،

هريرةبياعن:وهو،المستدركمنسقطآخرحديث""تلخيصهوفي

عليها".جوازفلاأبتفاننفسها،فياليتيمةتستامر":مرفوعا

قدولكن،ابنتهاستئذانالابعلىليسان""اليتيمة:قولهمفهوم:أقول

لى)3(.تعااللهشاءإنفلتنظر.بخلافهأحاديثوردت

****

من)2587(الكبير""فيوالطبراني)3666(ماجهوابن(،)17562احمدأخرجه(1)

وله.حبانابنغيريوثقهلمراشد،بيابنسعيدإسنادهوفيه.العامرييعلىحديث

العوفي.عطيةفيهضعيفبإسناد(1)320يعلىابيعندسعيدأبيحديثمنشاهد

والبيهقي65(0)"الكبيردافينيالطبراعندقيسبنالاشعبحديثمنآخروشاهد

بنعمرحديثمنوشاهد.ضعيفكليهماواسناد(،15501)"الايمانشعب"في

(0191)والترمذي2731(4)احمداخرجه،حكيمبنتخولةعنالعزيزعبد

.بشواهدهحسنلحديثفا.خولةمنسماعاالعزيزعمدبنلعمرنعرفلا:وقال

.[471]9مجموع)2(

.[10472مجموع)3(
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[بكرةبيأعنالحسنروايةحول"الفتح"مقدمةعلى]تعليق

فيوكذا،بكرةأبيعنلحسنا)96(:حديث(:37()01)ص

.()3(21)وحديث2(،()95)حديث

عنموسىبيأروايةاعتمدإنما"والبخاري)95(:حديثفيوقال

فيوقال)4(،الصلحكتابفيمطولااخرجهوقد.بكرةأباسمعأنهالحسن

بكرةأبيمنالحسنسماععندنائبتإنما:اللهعبدبنعليليقال:اخره

اهـ.."لحديثابهذا

لحديثاهذافيالدارقطنياعتراضفيسقطهذافعلى:كاتبهيقول

عنالحسنطريقمنالبخاريرواهاالتيالاحاديثبقيةفيويبقى،فقط

)5(.يدلسكانالحسنأنمع،بالسماعالحسنيصرحولمبكرةأبي

****

"[الباريفتح"منمواضععلى]تعليق

":الدائمالماءفي[]البولباب"في،الطهارةفي(")6(،الفتح"في

السلفية..ط371()ص"الساري"هدى(1)

367(.)ص2()

35(.4)ص)3(

27(.40)برقم(4)

.[1471]مجموع5()

)6((1/.)347-348
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منوهذا...المستعملالماءتنجيسعلىالحنفيةبعضبه)1("واستدل

لاالذيالماءفيفرقولا...طهورغيرالمستعملأنعلىالادلةأقوى

ولاالحنابلةلبعضخلافاوغيرهالادميبولبينالمذكورالحكمفييجري

كلهوهذا.للظاهريةخلافافيهيصبهثمإناءفييبولأوالماءفييبولأنبين

وقد.القليلحدفياختلافهمعلىالعلمأهلعندالقليلالماءعلىمحمول

بالقلتينالفصللكنقوي،وهو،وعدمهالتغيرإلايعتبرلامنقولتقدم

لكنه،بذلكالحنفيةمنالطحاوياعترفوقد.فيهالحديثلصحةأقوى

،لجرةكاوالصغيرةالكبيرةعلىتطلقالعرففيالقلةبأنبهالقولعناعتذر

دقيقابنوقواه،بهيعملفلامجملافيكونتقديرهماالحديثمنيثبتولم

القلةالمراد:سلامبنالقاسمعبيدأبوفقالغيرهما؛لهاستدللكنالعيد.

واحدةقدرالصغيرتينفإنالعدد؛لذكريحتجلمالصغيرةأرادلوإذالكبيرة

الشارعأنوالظاهرالحجاز.أهلعندالعرفلىإالكبيرةفيويرجع.كبيرة

خاطبمابأنهمحيطوالعلم،التوسعةسبيلعلىتحديدهماتركيخووس

الخلفوقعالتحديدلعدملكن.جمالالافانتفى،يفهمونبماإلاالصحابة

بعدحدثثمالمنذر.ابنحكاهاأقوالتسعةعلىمقدارهمافيالسلفبين

النهيحملأنهمالكعنونقلأيضا.فيهواختلفبالأرطالتحديدهماذلك

)2(:القرطبيوقالالكثير.فيالباقينقولوهويتغير،لافيماالتنزيهعلى

لىإيفضيلأنه؛الذريعةسدقاعدةعلىمطلقاالتحريمعلىحملهيمكن

الماء".تنجيس

]المولف[..الدائمالماءفيالجعباغتسالعنبالنهياي(1)

5(.1/42)":"المفهمفي)2(
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أحكامأن:وبيانه؛القرطبيقالهماالظاهر-:عنهاللهعفا-كاتبهيقول

كانولوجميعا.للناسلابيحالدائمالماءفيالبولأبيحفلو،عامةالشارع

لانمعرضايكونبل،واحدةمرةواحدإنسانفيهالبولعلىيقتصرلم،ذلك

يعتادونوالناسولاسيما.كثيرة(1مرارا)ردوكلفيهالبولعلىيتوارد

ماكثيرابل،عادةالبوللهعرضالماءفيالانساننزلواذا،الاغتسال

الماء.رؤيتهبمجردللانسانالبوليعرض

فيالبولعنالنهيفيتشددالمنظمةالبلادفيالحكوماتنرىونحن

يحصللاببولهأنهالعلممعحدا،1وكانوان،يبولمنوتعاقب،الشوارع

.الشوارعتقذروهو،لاجلهالتشديدكانالذيالمحذور

خوفهي:يقالفقدنظر؛فيهالتنخس=خوفبانهاالعلةتعممنهمإنثم

وأالمالإضاعةففيهالمقذرملككانإنلانه؛حرامالماءوتقذيرالتقذر.

ملككانوإن.المخاطنحوتناوليحرمونلفقهاء1وكيف؟بالنفسالإضرار

ظلم.فتقذيره،غيره

جراثيمعلىيحتويماكثيراالبولفانالإضرار؛خوفهي:يقالوقد

العللكانتوإذاالتقذير.فيمرِكماحرامالماءفيالضرروادخال.ضارة

دليل.لىإيحتاجبعضهافتعتينمحتملةالثلاث

بدلتلإليها،الشارعالتفاتلىإأقربأنهارأوالىالاورتجحوافالذين

والمستقذرات.والمضزاتللسمياتتفصيلهقفة

سهو."مرار":الاصلفي(1)
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وأسامةأنهالىإالشرعيةالإشارةجاءتالتيالاشياءبأنهذايردوقد

لانالشارعيستوعبهالموانما،النجاساتعددتفوقمستقذرةأوضارة

لمضراتوالسمياتأما.الشرعغيرمنسبيلامعرفتهالىإللناس

فطاهر.المستقذراتوأما.الاطباءوإخبارفبالتجارب

فيماوذلك،والمضراتالسمياتمنكثيرعلىنصوجدناهوقد

كنهيهمضرتهأوبسميتهأصحابهوجهلوجودهلعمومإما؛إليهدعتالحاجة

بل.لهلاعتيادهمبهالناسلتهاونواما،والطعامالشرابفيالنفخعنع!يمؤ

إنماالشرعحرمهاالتيالاشياءغالبأنالمسلمينمنالعقلاءبعضيرى

فيها.لضررحرمها

ماقدمناوقد.ويألفونهالناسيعتادهمماالماءفيفالبولهذا،تقررإذا

شعورهمفرضولوأصلا.حينئذمضرتهيجهلونوكانوا.ذلكيوضح

يضرلامرةبولهأنفيرىالكثيرالماءأحدهميرىفربما،الجملةفيبضرره

جميحبولجوازيلزمهواحدةمرةالواحدبولجوازأنلىإيتنبهولابأحد،

منهيشربلاالماءذلكأنالعادةكانتإذاسيماولا.تقدمكمادائماالناس

لجراثيمامنبانيشعرونولا،بالأكلالبدنلىإيصلإنماالضررانلظنهم

ذلك.ونحوالعينأوبالانفأوبجرحاتصالهبمجرديضرما

وبعضيقذر.لاواحدةمرةبولهأنيرىفقدالتقذير؛فيقلوهكذا

.غيرهبحقيتهاونقد-لقذروالضررعلمولو-الناس

بالحديثيحتجفلاوإلا،تقدمماغيرمرجحالتماسفينبغيهذافعلى

افرادأغلبدخوللىإاقرببأنهالضرريرجحوربما.عدمهولاتنجسفي



502يثيلألعداالفواند

ماكثيراالماءلان؛إطلاقهلىإأقربوذلك،لحديثامعنىفيالدائمالماء

فأما،معهيتقذرلاحدلىإيبلغوربما،معهيتنجسلاحدلىإالكثرةفييبلغ

ذلك.منفأقلفيهالبولإضراريحتمللاحدلىإلجوغه

نألىإنظرالشارعيكونأناحتمالمنقدمناهبماهذايدفعربماولكن

الناسمنكثيرمنالبوليكثرأن(لى)1إيؤديمطلقاالبولعنالنهيعدم

لىإالكثرةفييبلغقدالماءإن:يقالنإلا،فينجسهالكثيرالماءيغيربحيث

يحتملحدلىإالكثرةدامتماكثر،وان،فيهبالبولالتغيريحتمللاحد

.إياهالشارعلمراعاةوجهفلاعادةيحتمللامافاما.عادة

نأظاهرهانيدعىنفاماالتنجس،هيالعلةأنتسليمفرضوعلى

قدالماءفيالبولأنظاهره:يقالانواماالماء،تنجسالواحدةالبولة

للأمرينصالحوالنهي.فيهالناسبولكثرإذاوبمابذلكفيصدقينجسه

يجريلاالذيالدائمالماءفياحدكميبولن"لا:بقولهالأوليرجحوربما

ومنع،الضمالروايةفيالمعروفولكن)يغتسل(.بنصب)2(فيه"يغتسلثم

)3(.""الفتحانظرأيضا؛عربيةالنصببحضهم

نأعلىاتفاقهممعكثرةولابقلةيقيدفلمالماء،إطلاقالثانيويرجح

الكثير.حدفياختلفواوانبالتغير،إلاينجسلاالكثير

منأو-أصلاوالتخصيصالتقييدمنمعهيسلمماعلىالدليلوحمل

قلم.سبق"إلا":الاصلفي(1)

.هريرةبيأحديثمن)282("مسلم"صحيحفيوبنحو)923(،"البخاريصحيح"2()

)3((1/74.)3
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مرِ.كماذلكخلافعلىحملهمنأولى-كثرتهما

الجتب.اغتسالشانوبقي،البولشانفيكلهبحثناهذا

يناسبلاإذوالاضرار؛بالاستقذارالتعليليحتمللاانه:يقالفقد

يبثأويقذرهربماالماءفيالاغتسالفان؛لجنبباالتقييدبأحدهماالتعليل

.قويوهذالا.مجنباالمغتسلأكانسواءمطلقا،ضررافيه

فيهاغتسلالذيالماءيستقذرونالناسبانعنهيعتذرمنسمعتوقد

يكونأنوباحتمال،غيرهفيهاغتسلالذيالماءاستقذارهممنأشدلجنبا

العرقفييكونأنلاحتمال؛غيرهاغتسالمنضرراأشدلجنبااغتسال

الغسليجابإإليهيرمزكماخاص،ضررلجنباعنينفصلالذيوالوسخ

البشر.مصالحعلىمبنيةالشرعأحكامأنعلممامع،عليه

وأللجنبمصلحةجلبحكمتهمنالجنابةمنالغسلأنشكفلا

الماء-فيالجنبأعنى-انغماسهفييكونأنويحتملعنه،ضررإزالة

معلبدنهمجاورةمدةتبقىعنهتنفصلالتيالاجزاءلأن؛بصحته(1إضرار)

يتجدد.الماءفانفيهانغمسوإنفانهلجاريابخلافمساقه،انفتاج

جوازفيالظاهرةالادلةتوتدهأنهإلامتهقريباأوتعسفاهذاترىولعلك

منوأظهرأكثرننجسهعدمأدلة،نعم.الجنبفيهاغتسلالذيبالماءالتطفر

طهوزيته)2(.بقاءأدلة

****

قلم.سبق"اضرارا":الاصل(1)

.[147]6مجموع2()
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(1شيء)الصلاةيقطعلا:قال[من1باب

وغيرهالطحاويفمال،الاحاديثبهذهالعملفيالعلماءاختلفوقد"

وغيرها،)3(عائشةبحديثمنسوخوافقهوماذر)2(بيأحديثأنلىإ

لتاريخو،لجمعاوتعذرالتاريخعلمإذاإلاإليهيصارلاالنسخبأنوتعقب

فيالقطعتأويللىإوغيرهالشافعيوماليتعذر.لموالجمعيتحققلمهنا

ويؤيد،الصلاةمنالخروجلاالخشوعنقصبهالمرادبأنذرأبيحديث

بالاسودالتقييدفيالحكمةعنسأللحديثاراويالصحابيأنذلك

تفسدلمالمصلييديبينمرلوالشيطانأنعلموقد.شيطانبأنهفأجيب

فإذا،الشيطانأدبربالصلاةثوب"اذا")4(:"الصحيحفيتيسياكماصلاته

بابفيوسياتي،الحديث"ونفسهالموءبينيخطرحتىأقبلالتتويبقضي

الحديث.)5(علي"فشدليعرضالشيطان"ان:حديثالصلاةفيالعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/958)"الباري"فتح

لمفإذا،الرحلاخرةمثليديهبينكانإذيسترهفإنهيصلياحدكمقام"إذا:بلفظ

الأسود".والكلبوالمراةلحماراصلاتهيقطعفإنهالرحلآخرةمثليديهبينيكن

.وغيره5(01)مسلماخرجه

-الصلاةيقطعماعندهاذكر:عائشة"عن:ولفظه5(41)برقمالبابحديثوهو

النبيرأيتلقدوالله!لكلابولحمرباشبهتمونا:فقالت-لمرأة1ولحمارواالكلب

نافاكرهالحاجةليفتبدو،مضطجعةالقبلةوبينبينهالسريرعلىوانييصلي!شرو

".رجليهعمدمنفأنسل-شيالنبيفأوذياجلس

)806(.برقم

.هريرةبيأحديثمن(0121)برقم



ميعالجاثواند802

ذكرقديقالولا."فخنقتهفصرعته"فأخذته:عائشةحديثمن(1وللنسائي)

!سطم)2(روايةفيبئنقد:نقوللانا؛صلاتهليقطعجاءانهالحديثهذافي

مجردماو،وجههفيليجعلهنارمنبشهابجاءأنهوهو،القطعسبب

.الصلاةبهتفسدولمحصلفقدالمرور

أصلعلىعائشةحديثلان؛مقدمذرأبيحديث:بعضهموقال

لجمعاإمكانومع،متعارضانأنهماعلىمبنيوهو.انتهى.الإباحة

النفسوفيالاسود،الكلبالصلاةيقطعأحمد:وقال.تعارضلاالمذكور

فييجدلمبانهوغيرهالعيددقيقابنووخهه.شيءوالحمارالمرأةمن

ووجد..)3(.عباسابنحديثالحمارفيووجد،يعارضهماالاسودالكلب

."...عائشةحديثالمرأةفي

ماو.سيأتيكماالجمعلإمكانلهوجهفلاالنسخأما:كاتبهيقول

الظاهر.لمخالفتهأولا:بين؛فضعفهالخشوعبنقصالقطعتأويل

ينقصربمابلالاشياء،بهذهالخشوعلنقصاختصاصلاأنهوثانيا:

ببعضها.ينقصمماكثربغيرهاالخشوع

)4(ء"
.شيطانبأنهوتعليلهبالاسودالكلبتقييد:ولالسا

إذاالخشوعنقصتمنعلاأنهامعالقطعتمنعالسترةأنثبتقدورابعا:

.(51371)لاالكبرى"السننفي(1)

الدرداء.بياحديثمن5(24)برقم2()

5(.40)ومسلم(4)39البخارياخرجه)3(

قلم.سبق"وثانيا"،:الاصل(4)
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؟-)1(حديثهصجلو-خطاكانتإذافكيفمثلا،حربةكانت

لجائزامنفانه؛عليهدليلفلامطلقاالصلاةيقطعلاالشيطانكونوأما

ولا،مشقةبلامنعهالمصلييمكنوكانمرإذايقطعها:الشارعيقولأن

المصلييقدرلابالصلاةالتثويببعديجيءفالذي.ذلكعدافيمايقطعها

المشقةتكثرفإنه،الخذفكأنهمالفرجمنيدخلونالذينوكذا،منعهعلى

عنيجابأناحتمالمع،رفيقهبرجليرجليهالمصليإلصاقدوامفي

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهتيسياكماخلفهمنسترةالإمامسترةبأنهذا

صلاولالنبيمنتقصيربغيرفكانصيؤ،للنبيعرضالذيالشيطانوأما

الشيطانومجيء.الحديثفيكماخاسئاردهحتىدفعهبلالاحتراز،في

عنيشتغللعلهبهملا!النبييخوفأنأرادأنهيحتملالنارمنبالشهاب

حقيقة)2(شهابهناكأنلا،تخييلالشهابذلكأنوالظاهر.دفعه

أعلم.والله.لاحرقأصابلوبحيث

مزالشيطانأنالحديثفييجئولمالمرور،هوالقاطعإن:يقالوقد

خاسئا.فردهمح!يميهؤالنبيأماموجدأنهفيه!انمااخر،لىإجانبمن

:وجوهعدةتحتملحالىفواقعةالاتانقصةفيعباسابنحديثوأما

حبانوابن81(،1)خزيمةوابن)968(،داودوابو2973(،)حمدأاخرجه(1)

أحمد-الإمامقالوقد.مجهولوهو،حريثبنمحمدبنعمروأبووفيه236(.1)

الخط]حديث[-:(181)12/"التهذيبتهذيب"فيعمروابيترجمةفيكما

ضعيف.

النصب.والوجه،الاصلفيكذا)2(
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أبعديكونبحيثعنهمبعيداالصفبعضيديبينتركهاأنهفيحتمل

ذلك.فيالخلافعلى،سترتهأو-ب!ولالنبيأعني-سترتهممن

نأأو(،1)خلفهمنسترةالامامسترةأنالبخاريإليهمالماويحتمل

خلفه.منسترةنفسهالامام

بل،للسترةقاطعةتعدبحيثالصفأوسطقاطعةمرتأنهافيهاوليس

ذلك.عدمفيظاهرالحديث

فيه،احتمالاتهذابعد""الفتحفيذكرقد،عائشةفحديثالمراةوأما

نأشهابابنبهاحتجالذيعائشةحديثمنالدلالة"وجه)2(:فقال

هـ-لعرةأو"قلئمةومارةكانتإذامايشملإدخ"المرأةالصلاة"يقطعحديث

علىذلكدلأمامهمضطجعةوهيصلىبجمولأنهثبتفلما،مضطجعةأو

علىيتوقفوهذا.عليهبالقياسالباقيوفي،المضطجعفيالحكمنسخ

نأثبتفلوفيه)3(.ماتقدموقد،المذكورةالاموربينالمساواةإثبات

وقد.فقطالاضطجاعنسخعلىإلايدللمذرأبيحديثعنمتاخرحديثها

.()394عباسابنحديثعلىبذلكبوبحينوذلك(1)

95(.1/0)""الفتح)2(

الحاجةليفتبدو:عائشةبقول)يععيبه"استدل958[:/1]ذلكقبلقولهيعني)3(

لمراةباالتشويش!انعلى(رجليهعندمنفانسل-ب!جم!النبيفاوذياجلسانفاكره

جهةمنذلكأنوالظاهر،راقدةوهيبهايحصللامامعهيحصلقاعدةوهي

فأمراقومأن"فاكره:...النسائيوفيأشد.فمرورهاهذاوعلى،والسكونلحركةا

تقطعالمراةكونإطلاقانكرتإنماعاثشةأنفالظاهر.انسلالا"فانسل،يديهبين

]المؤلف[".بخصوصهالمرورلا،الحالاتجميعفيالصلاة
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فيالعلةأناحدها::اخرىاوجهمنذلكمعبهالاستدلالفيبعضهمنازع

البيوتإن:قالتوقد،التشويشمنيحصلما1()بها()فيهاالصلاةقطع

المرأةأن:ثانيها.العلةبانتفاءالمعلولفانتفى،مصابيحفيهايكنلميومئذ

فقد،زوجتهبكونهامقيدةعائشةحديثوفيمطلقةذرأبيحديثفي

الافتتانلخشيةبالاجنبيةالقطعبتقييد:ويقالالمقيد،علىالمطلقيحمل

يتطرقحالواقعةعائشةحديثأنثالتها:.حاصلةفانهاالزوجةبخلافبها

وقد،العامالتشريعمساقمسوقفانهذرأبيحديثبخلاف،الاحتمالإليها

ملكمنيقدركانلانهي!جميهؤ؟خصائصهمنكانذلكأنلىإبطالابنأشار

أبيحديثيعارض:الحنابلةبعضقالوقد.غيرهعليهيقدرلاماعلىإربه

يتركفلا،صحيحةغيروصريحةصريحةغيرصحيحةأحاديثوافقهوماذر

وافقه.وماعائشةحديثيعني،بالمحتملالصريحذرأبيبحديثالعمل

الاستقراربخلافحرامالمرورأنالقبلةفيالنائموبينالماربينوالفرق

لبثها".دونمرورهايقطعالمرأةفهكذا،غيرهأمكاننائما

وعلى؛الشيطانمرورهوإنماالقاطعأنلييطهرالذي:كاتبهيقول

أدلة:ذلك

نإقلنا:وسواء.شيطانبانهبالاسودالكلبتخصيصعللقد.1

بينأنالاظهرولعل.ظاهرةفالدلالةذلك=غيرأوحقيقةشيطانأنهالمراد

فيظاهرالمصلييديبينومروره،مناسبةالشيطانوبينالاسودالكلب

ذلك.علىحملهالذيهووأدهمعهالشيطانأن

السلفية..طفيكذلكوهو،الصوابمستظهراالشيخكتبه(1)
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فيهفالكلامشيطانا)1(،رأىفانهصاحإذاأنهالحمارفيصحقد2.

الكلب.فيكالكلام

مر.كماعليهافالكلام)2(.شيطانبصورةتقبلأنهاجاءقدالمرأة30

هذا،وعلى.الأجنبيةلىإبالنطرهوإنماشيطانبصورةتقبلكونها،نعم

للفتنة.صحبتهامنلهفائدةلاالشيطانلأن؛الزوجةتدخلفلا

عليهايقاسفقدوعليه.عائشةحديثفيالاحتمالاتبعضهووهذا

ففيهالمحارموأما.أخرأحاديثيساعدهفانهالصغارفأمالصغار.والمحارم

ننلر.

بها.زوجهابفتنةفائدةللشيطانلأن،لحائضاالزوجةوتستثنى

خوفليستالعلةلأنلحائضاغيرالزوجةاستثناءعدموالأقرب

بصورةتقبللمرأةا"إنحديثدلفقد.الشيطانمرورهيوانما،الفتنة

.والشيطانالمرأةبينمناسبةعلى"شيطان

فإنلها؛الشيطانمفارقةعلىبهازوجهاافتتانمنالأمنيدلفلا

كانتوانحاصلوهذا،صلاتهليقطعالمصليأمامالمرورهناغرضه

طاهرا.زوجه

)4(:روايةوفي)3(."شيطان"فانهالمار:بدفعالأمرتعليلفيجاء.4

272(.)9ومسلم33()30البخارياخرجه(1)

.(41)30مسلماخرجه2()

.الخدريسعيدبياحديثمن5(0)5ومسلم5(0)9البخاريأخرجه)3(

عمر.بنحديثمن5()60مسلماخرجه)4(
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".القرينمعهفان"

أيصبا.الصلاةيقطعالرجلأنهذافقضية:قيلفان

"فإن-"شيطانفإنه؛فليقاتلهأبىفإن":لحديثالفظأن:لجوابفا

يجعليمرأنإلاإباءهأنأي،الابي-أعلموالله-فالمقصود."القرينمعه

الاصرارعلىلهلحاملاوأنه،معهالقرينأنويدل،الشيطانحكمحكمه

المصلي؛منأومنهشعوربدونمرمنبخلاف،المحرمالفعلهذاعلى

كذلك.فليس

نأبشرطيقطعومرورهمطلقا،يقطعمرورهاأنالمرأةوبينبينهوالفرق

يمر.أنإلافيأبىيدفع

منوغيره-القرينوهو-غالباللانسانالملازمالشيطانبينيفرقوقد

القرين.معهأنعلىإلاالدليليقملمإذالرجلمروريقطعفلا،الشياطين

.(1)أعلموالله.غيرهالقرينمعيصحبهافانه،لمرأةاوأما

****

<)2(تخرةوردرإذا>:باب،البيعكتاب

أصلأنالهرويذربيأعنالنقلمنتقدممايؤيدوهذا)3(..."

]4716[.مجموع)1(

3(.4/00)"الباري"فتح2()

كان".قتادةوقول(،اللهكرعنبعولاتخؤئلهيهملا>رجالم:لىتعاقولهتكراراي)3(

رأوذاو>و"باب"وغيرهالبزفيالتجارة"باب:البابينفيإلخ."..يتجرونالقوم

.("إلئهاآنففوأوفوتخر"
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وكانوغيرها،الهوامشفيلحاقاتإفيهوكانتالفربريعندكانالبخاري

ثمفمن.بهلائقايطنهالذيالموضعفيالملحقيضعالكتابينسخمن

فكتباحتاطبعضهمنهناويزادوالتأخير،التقديمفيالاختلافوقع

اهـ.التكرار"عنهفنشأالموضعينفيالملحق

واللهاخر.بفرعوقابل،الفروعأحدمننسخممنالتكراروقعأو:أقول

.(1)أعلم

****

)2(الثلاثطلاقجوزمنباب

)3("الطلاقاللهالىالحلال"ابغضبحديثلهيتمسكانويمكن..."

طلقبرجلتيإذكانعمر"أنأنسعنمنصور)4(بنسعيدخرجو0..

بعدممرادهيكونانويحتمل.صحيحوسنده"ظهرهأوجعثلاثاامراته

قولوهو،عنهللنهيمجموعةأوقعهاإذاالطلاقيقعلا:قالمنلجوازا

كطلاقمنهيطلاقكلفيذلكبعضهموطردالظاهر،أهلوبعضللشيعة

]4718[.مجموع)1(

362(.)9/!الباريفتح"2()

عمر.ابنحديثمن2(0)18ماجهوابن2(،2178،)177داودابواخرجه)3(

للدارقطني"و"العلل(،21)79"حاتمبياابن"علل:انظر.مرسلانهفيهلصوابو

23(.)31

58(.)3/الاثار"نيمعا"شرحفيالطحاويطريقهومن(1)730برقم(4)
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واحتج،جوازهمنعمعوقوعهلىإمنهمكثيروذهبشذوذ،وهو،لحائضا

طلقرجلعنس!ولالنبي"أخبر:قاللبيدبنمحمودبحديثبعضهمله

؟"أظهركمبينوأنا[دئهبكتابأيلعب:فقالجميعا،تطليقاتثلاثامرأته

فيولدلبيدبنمحمودلكن،ثقاتورجاله(1)النسائيأخرجه.الحديث

الصحابةفيبعضهمذكرهوإن،سماعمنهلهيثبتولمس!ولالنبيعهد

أحاديثعدةلهوأخرج")2("مسندهفيأحمدلهترجموقد،الرويةفلأجل

أعلملا:تخريجهبعدالنسائيقالوقد،بالسماعفيهصرحشيءفيهاليس

مخرمةوروايةاهـ..أبيهعنالاشجابنيعنيبكيربنمخرمةغيررواهأحدا

وعلى،أبيهمنيسمعلمإنه:قيلوقد،أحاديثعدةفيمسلمعندأبيهعن

معالثلاثعليهأمضىهلأنهبيانفيهفليسمحمودحديثصحةتقدير

ذلكتحريمعلىيدلأنأحوالهفأقللا؟أومجموعةإيقاعهاعليهإنكاره

أنهالحائضطلاقفيعمرابنحديثعلىالكلامفيتقدموقد.لزموإن

وله".امرأتكمنكوبانت،ربك"عصيت:مجموعةثلاثاطلقلمنقال

بسندداود)4(أبووأخرج.وغيره)3(الرزاقعبدعندهذهنحوأخرىألفاظ

إنه:فقالرجلفجاءه،عباسابنعندكنت:قالمجاهدطريقمنصحيح

أحدكم"ينطلق:فقالإليهسيردهاأنهظننتحتىفسكتثلاثا،امرأتهطلق

>ومن:قالاللهإن[،عباسابن]ياعباسابنيا:يقولثمالاحموقةفيركب

.(4655)"الكبرى"فيو3(،104)(1)

حديعا.()18لهوأخرج(0-344)2/93()

القبلة.داو.ط(19018)شيبةبياابنخرجهو(.46901،41341)برقم)3(

2(.1)79برقم(4)
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ربكعصيتمخرجا،لكأجدفلااللهتتقلموانك<،له-نحرجاتحعلاللهيعق

.نحوهعباسابنعنمتابعاتلهداودأبووأخرج."امرأتانمنكوبانت

وقعتمجموعةثلاثاطلقإذا:قالمنواللزومبالتحريمالقائلينومن

عنرواهبماواحتج،المغازيصاحبإسحاقبنمحمدقولوهو،واحدة

يزيدعبدبنركانةطلق:قالعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود

ونم:النبيفسالهشديدا،حزناعليهافحزنواحد،مجلسفيثلاثاامرأته

تلك"إنما:جم!النبيفقالواحد،مجلس!فيثلاثا:قالطلقتها؟""كيف

(1)يعلىوأبوحمدأوأخرجه.تجعهافار،"شئتإنفارتجعها،واحدة

لاالمسألةفينصالحديثوهذا.إسحاقبنمحمدطريقمنوصححه

بأربعةعنهأجابواوقدذكرها.الاتيالرواياتمنغيرهفيالذيالتأويليقبل

أشياء:

بأنهموأجيبفيهما،مختلفوشيخهإسحاقبنمحمدأنأحدها:

در%النبيأنكحديثالإسنادهذابمثلالأحكاممنعدةفياحتجوا

فيهمختلفكلوليس.الاولبالنكاجابنتهزينبالربيعبنالعاصأبيعلى

.مردودا

روايةمنتقدمكماالثلاثبوقوععباسابنبفتوىمعارضته:نيالثا

ثموتمالنبيعنلحكماهذاعندهكانأنهعباسبابنيطنفلا؛وغيرهمجاهد

وأجيب.روىبماغيرهمنأخبرلخبراوراويله،ظهربمرججإلابخلافهيفتي

ذلك،وغيرالنسياناحتمالمنرأيهبطرقلمابرأيهلاالراويبروايةالاعتبارأن

25(.00)"يعلىأبيو"مسند)2387(احمد""مسند(1)
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التمسكلاحتمالالمرفوعفيينحصرفلمبمرجحتمسككونهوأما

اخر.مجتهدعلىحجةمجتهدقولوليستاويل،أوتقييدأوبتخصيص

أخرجهكماالبتةامرأتهطلقإنماركانةان(1رجح)داودأباأن:الثالث

رواتهبعضيكونانلجوازقوي)2(تعليلوهوركانة،بيتالطريقمنهو

الاستدلاليقفالنكتةفبهذهثلاثا،طلقها:فقال،الثلاثعلى""البتةحمل

.عباسابنبحديث

وابنعليعننقلبانهواجيب،بهيعملفلاشاذمذهبأنه:الرابع

"كتابفيمغيثابنذلكنقل،مثلهوالزبيرعوفبنالرحمنوعبدمسعود

منجماعةعنذلكالغنويونقل،وضاحبنلمحمدوعزاهله"الوثائق

الخشنيالسلامعبدبنومحمدمخلد)3(بنبقيبنكمحمدقرطبةمشايخ

".غيرهعندصحوقد،عندهمقابلهيصحلملانهرجحه"إنما:بقولهالشيخعليهعلق(1)

بل،يصحولا،ركانةبيتالحديثصحلوقويايكونإنما":بقولهالشيخعليهعلق)2(

بالبتةالثلاثعنالتعبيرفإن؛اولىإسحاقابنحديثعلىحملهلكانصحلو

فقولهواحد([،مجلسفي"ثلاثا:الحديثلفظانهذامنظهرو.عكسهمناسهل

طلقها":لفظهكانلوحتىالمذكور.الاحتمالرفيصريححد"ومجلس"في

فتامل..لبتةلفظلالثلاثبالبتةالمرادانفيظاهرالكانواحد"مجلسفيالبتة

".اعلموالله

قرطبةقاضيمخلد"بنبقيبن"احمد:والصواب.للفتحتبعاالاصلفيكذا)3(

منمستفادلتصويبو83(.)15/:النبلاء"اعلام"سيرفيترجمةلههـ(،324)ت

(16)ص"حدةوطلقةواحدبلفظالثلاثالطلاقبانالمفتين"تسميةرسالة

العمير.سليمانللدكتور
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وطاوسكعطاءعباسابنأصحابعنالمنذرابنونقلهوغيرهما،

.(.")1..ديناربنوعمرو

****

]الإنسية[)2(الحمرلحوم

نهىإنمانهفتحدثنا)3(:أوفىأبيابنحديثفيالمغازيفيوتقدم"

.العذرةتأكلكانتلانهاعنهانهى:بعضهموقالتخمس،لملانهاعنها

وأجلالةكانتأوتخفسلم)4(كونهامنالاحتمالاتهذهأزالوقد:قلت

"فإنهافيهجاءحيثهذاقبلالمذكور)5(انسىحديث،انتهبتكانت

".سلمةحديثفيالاناءبغسلالامروكذارجس"

فيالذبيحةعلىالتسميةبابفيقدمهعما-اللهرحمه-غفل:اقول

الحليفةبذيبهلإفيالنبيمع"كنا)6(:خديجبنرافعحديثعلىالكلام

الناسأخرياتفيب!ورالنبيوكانوغنماإبلافأصبناجوعالناسفاصاب

قسمثمفأكفئتبالقدورفأمرإليهم-نمالنبيئفدفعالقدورفنصبوافعجلوا

...".فعدل

]4711[.مجموع)1(

65-656(.5)9/"الباري"فتح2()

.(0224)برقم)3(

"لا".:الاصلفي(4)

5528(.،14)79برقم)5(

5(.)894برقم)6(
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الاسلامدارلىإانتهوا"كانوا:قالعياضعن(1)هناكالحافظحكى

نو،القسمةبعدإلاالمشتركةالغنيمةمنالاكلفيهيجوزلاالذيوالمحل

ويحتمل:قال،الحربدارفيدامواماهوإنماالقسمةقبلذلكجوازمحل

لحاجة.اقدرعلىو[]باعتداليأخذواولمانتهبوا،كونهمذلكسببأن

داود)2(أبوخرجهمالىإيشير،لذلكيدلمااخرحديثفيوقعوقد:قال

:قالالانصارمنرجلعن-صحبةوله-أبيهعنكليببنعاصمطريقمن

قدورنافإنفانتهبوها،غنمافأصابواوجهدشديدةمجاعةالناس"أصاب

جعلثم،بقوسهقدورنافاكفافرسهعلىبعيهولاللهرسولجاءاذبهالتغلي

وأما...اهـ"الميتةمنبأحلليستالنهئةان:قالثم،بالتراباللحميرمل

المرقإتلافهوإنماالقدورإراقةمنبهالمأمور)3(:النوويفقالنيالثا

المغنم،لىإوردجمعأنهعلىيحملبليتلفوهفلماللحمماو،لهمعقوبة

لم:قيلفإن...المالإضاعةعننهىبعيهولأنهمعبإتلافهأمرأنهيظنولا

أتلفوه،أوأحرقوهأنهمينقلولمقلنا:،المغنملىإاللحمحملواأنهمينقل

جيدفإنهداودبيأحديثعليهويرد.هـاالقواعدوفقعلىتأويلهفيجب

شرطعلىالاسنادورجاليضر،لاالصحابيتسميةوتركالاسناد،

."...مسلم

اعترافهمعمالالكونهاللحمإتلافاستبعد،النووياللهرحم:اقول

)1(.)9/626(

)5027(.برقم)2(

")13/127(.مسلمصحيح"شرح)3(
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لىإاللحمحملواأنهمينقللم:قيل"فإن:قالثم،مالوهو،المرقباتلاف

".أتلفوهأوأحرقوهأنهمينقللمو:قيل،المغنم

لىإكفأهأنهفينصالحديثلأن؛الركاكةمنهذاقيمايخفىولا

الطيرلتأكلهتركأنهالظاهرفكانذلك،بعدبهصنعماينقلولم،الارض

يلزمولا.نقلهتركفلذلك،العادةحيثمنالمعقولهوذلكلان؛والسباع

بهيحصلوالطيرللسباعتركهلانبإحراقهلحكمابالإتلافلحكمامن

والطير.الوحشإطعاممصلحةمعالناسعلىالاتلاف

أحرقأنهيجئولمالحمر،لحومفيهاالتيالقدوربإكفاءأمرهجاءوقد

واتلف.

قاعدةهناليسفإنه،القواعد"وققعلىتأويله"فيجب:قولهماو

نأعلى.متبوعةلاتابعةالمذهبيةوالقواعدلأجلها،التأويليجبشرعية

الميتة.كحرمةالنهبةحرمةعلىنصقدداودأبيحديث

باكفاءولمج!جمؤأمره:الاسماعيلي"وقال(:)1كلامبعدالحافظقالثم

يكونلاكلهالشيءيملكلامنذبحانأجلمنيكونأنيجوزالقدور

وزيفالثانيرجعثم...تعجلواأنهمأجلمنيكونأنيجوزومذكيا،

لىإالبخاريجنعوقد....النادالبعيرأكليحللملذلككانلوبأنهالاول

ويمكن،الأضاحيأبوابأواخرفيسيأتيكماعليهوترجمالأولالمعنى

فاقروه،،لجماعةواوص!النبيبحضرةرمىالرامييكونبأن...لجوابا

...".رضاهمعلىسكوتهمفدل

)1(.)9/626-627(
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الذبائح-كتاب-الكتابهذاآخرفيعليهالبخاريترجمبل:اقول

إبلاأوغنمابعضهم]فذبحغنيمةقومأصابإذا"باب(:32()11)صبقوله

جم![".النبيعنرافعلحديثتؤكللمأصحابهمأمربغير

الحافطجوابمنأحسنهوبماالبعيرقضيةعنللجوابترجمثم

رادوفقتلهبسهمبعضهمفرماهلقومبعيرندإذا"باب322()2(:)صفقال

جائز".فهوإصلاجهم

نأحديثقصةفي)3("والمرأةالامةذبيحة"بابفيالحافطوقال

فأدركتهامنها،شاةفأصيبتبسلعغنماترعىكانتمالكبنلكعبجارية

"كلوها"::فقالوص!جم!النبيفسئلبحجر،فذبحتها

فيوخالف،الذابحضمنولومالكهإذنبغيرذبحماأكلجواز"وفيه

إسحاققولوهو،الذبائحكتابأواخرفيتيسياكماوعكرمةطاوسذلك

حديثالمذكورالبابفيأورد]لانهالبخاريجنحواليهالظاهر،وأهل

بحديثوعورض.[فيهماسبقوقدالقدور،بإكفاءالامرفيخديجبنرافع

بنعاصمطريقمنقويبسندداود)4(وأبوأحمدأخرجهوبما،الباب

فامتنعصاحبهاإذنبغيرالمرأةذبحتهاالتيالشاةقصةفيأبيهعنكليب

672(.)9/"الباريفتح"(1)

السابق.لمصدرا2()

)3(/9(.)632

)3332(.داود"بيأو"سانن225(0)9احمد""مسعد(4)
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أمرماذكيةتكنلمفلو،"الأسارى"أطعموها:قاللكنهأكلهامنبلا!النبي

هـ.."الأسارىبإطعامها

ذبيحةعنجوابعينههوالنادالبعيرقضيةعنالبخاريجواب:أقول

الامرفيهالذيداودبيو(1أحمد)حديثماو.يخفىلاكمالجاريةا

:وجهانففيهالأسارىبإطعام

.قولفيبالفروعمخاطبينغيروهمكفار،الاسارىأنيقالأن:الاول

فهذا،رضاهماعتقادمحأهلهإذنبغيرذبحمابينيفرقأن:نيوالثا

أعلم.والله.حرامفهذارضاهماعتقادولاإذنهمبغيرذبحوما.فقطمكروه

أنهالمقدادعنقصةبلا!نبينافضائل")2(فيمسلم"صحيحفينعم،

يذبحأنأرادأنهالقصةوفي،اخرانورجلانهوب!فيالنبيعنديبيتكان

ب!عدفيالنبيوأخبرمنه،صريحإذنبغيريظهرفيماصعد!النبيشياهمنشاة

فانظريجوز.لاذلكأنلهوبينالعزمذلكعليهأنكرأنهيذكرولم،بذلك

)3(.أعلمواللهوتأملها.القصة

****

لمؤلف[ا].392ص5جمسند(1)

.(5502)برقم(2)

.[1174]مجموع3()
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"[التلخيص"فيالحافظكلامعلى]تعليق

وتبعه"البخاري"شرحفيبطالابنادعى:تنبيه"([:1)لحافظا]قال

منجماعةبهقالوقدبجيد.وليسبهذا،هريرةأبيتفردعياضالقاضي

الشافعي.أصحابومنالسلف

كانعمرابنأننافععنالعمريعنوكيعحدثنا)2(:شيبةأبيابنقال

الصيف.فيابطيهبالوضوءبلغربما

ثنا:صالحبناللهعبدثنا:فقالهذامنأصحباسنادعبيد)3(أبوورواه

نافع.عنعجلانبنمحمدعنالليث

)4(.مسلمروايةفيع!ي!النبيلىارفعههريرةأباأنهذامنوأعجب

."..وغيرهحسينالقاضيباستحبابهوصرح

يضعفبالصيفالتقييد:أقول"[:"الصيف"في:قولهعلىالشيخ]علق

".السنةمنيراهأنهلاتبردايفعلهكانأنهلىالاشارتهالأثربهذاالاستدلال

)5(."بالصريحالرفعليس"[:!شم!و"النبيلىارفعه":قولهعلىالشيخ]علق

****

.)1/001()1(

لقبلة.ادار.ط(906)برقم(2)

.(42)"الطهور"3()

25(.0)246."مسلم"صحيحانظر)4(

471[.1]مجموع)5(
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الأوطار"[نيل"منمواضععلى]تعليق

بحديثيالاستدلالن"واعلم:لجماعةابابفيالاوطار")1(،"نيلفي

لجماعةامطلقوجوبعلىالبابأولفيالذيهريرةأبيوحديثالاعمى

حضوروجوبذلكفيماغايةإذ،الدعوىمنأخصالدليللاننظر؛فيه

مطلقالواجبكانولوالنداء،لسامعمسجدهفيبجم!النبيجماعة

فييجمعونولاجماعتهيحضرونلاإنهم:المتخلفينفيلقالالجماعة

الترخيصلجازو،معكيصليمنانظر:مالكبنلعتبانولقال،منازلهم

اهـ.".جماعةمنزلهفييصليأنبشرطللأعمى

يصليمنمنهماكليجدأنيمكنلاوالاعمىعتبانإن:قيلفان:اقول

المسجد.يحضرللجماعةمدعوإنسانكلإذ؛معه

لغيريسوغفإذا،لجماعةامطلقالواجبأنالمفروضأن:لجوابفا

منهماكلاأنمع،الاعمىحالوكذا،جماعةفيصليمعهيتخلفأنعتبان

.والمعذورين)2(النساءمنالمسجد،حضوريلزمهلاممنغيرهيجدفد

****

.)3/154()1(

]4712[.مجموع)2(
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الجمعةساعة(1)"النيل"

225

بلفظ:لحاكمواخزيمةوابنأحمدأخرجهالذيسعيدأبيحديث..].

ليلةانسيتكماأنسبتهاثمعلمتها"قد:[فقالعنهابلاوناللهرسولسألت

الاحاديثفييقدجلالهاصعيهفمنسيانهبانعنهويجاب]....القدر"

النسيانقبلالتعيينصح!جم!منهسمعأنهلاحتمالبتعيينها[الواردةالصحيحة

إلخ....البيهقيقالكما

نأوجبالقدر،ليلةنسيكماصهـعلولنسيهاإذافإنه؛غفلةهذه:أقول

لمصلحة،التنسيةأنفيصريحالحديثلانمنه؛سمعهاممنغيرهينساها

.العارضالنسيانمنليس

كذلك.وبقيثانيا،علمهاثمنسمهاثمأولاعلمهاإنه:يقالأنفالوجه

يضا،نسوهانسيهافلماينساها،أنقبلأصحابهلبعضعينهايكوننفإما

أولا.حدثهمماذكرواثانياعلمهالماثم

أعلمهم.ثانيابهه!جم!علمهالماثمنسوهايكونوانواما

)2(.أعلموالله.ثانياعلمهاعندماأعلمهمإنمايكوننواما

****

)1(.)3/303-403(

47121[.مجموع)2(
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")1(العمدةشرحالأحكامإحكام"

لم"حمدهلمناللهسمع":قالإذابميمولاللهرسولكانالبراء:حديث

.بعدهسجودانقعثمساجدابميبهولاللهرسوليقعحتىظهرهمناأحديحن

اللهرسولفعلعنالاقتداءفيالصحابةتأخرعلىيدللحديثوا..."

...إليهالهويفييشرعحينلا،إليهينتقلالذيبالركنيتلبسحتىجم!

وإذافاركعواركع"فإذا:قولهأعني،ذلكعلىيدلالاخرلحديثاولفط

وسجودا".ركوعايسمىماتقدميقتضيفانهفاسجدوا"؟سجد

نأليتبينولكن،ذكرهمامثلهذاأرىأنقبلليظهركانقد:أقول

نظر؛فيهاذكرماعلىفاسجدوا"سجدوإذافاركعواركعصماذا":قولهدلالة

سجد"إذا-ركع"إذا:قولهفيذلكلاحظتمإذا:يقولأنلقائللان

يستويلاأنهوبهفالمأمور؟اسجدوا"-فاركعوا":قولهفيفلاحظوه

يهويلاأنفيهوليس.كذلكالاماميستويحتىساجداأوراكعاالمأموم

حديثالاستدلالفيفالعمدةساجدا.أوراكعاالاماميستويحتىالمأموم

)2(.أعلمواللهالبراء.

****

لمنيرية.ا.ط(1/6027-02)(1)

.[6174]مجموع(2)
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منوزيادةتصرفمع[لحبير""تلخيصعنجم!النبيقبرزيارةأحاديث

."اللسانو""التهذيب"

مرفوعا:حاطبعن،حاطبالمنرجلعن،قزعةأبيبنهارون.1

الحرمينبأحدماتومن،تيحيافيزارنيفكأنماموتيبعدزارنيمن"

)1(."القيامةيومالامنينمنيبعث

زيارةفيرجلعن[]المدنيقزعةأبيبن"هارون)2(:""اللسانوقي

عليه.يتابعلا:البخاريقال.بجمولالنبيقبر

عن،ميمونبنسوارعن،شعبةثنا)3(،الجديابراهيمبنالملكعبد

زارفي"من:قالبجمولالنبيعنالخطابالمنرجلعن،قزعةبنهارون

يوماللهبعثهالحرمينأحدفيماتومن،القيامةيومجواريفيكانمتعمدا

".الامنينمنالقعامة

ثنا،البسريالوليدبنمحمدحدثناقالا:والساجيوالمحاملي)4(

بن)؟()5(لاسود1والشعبيعنخالد،أبيبنوخالدعونابنثنا،وكيع

حاطبعن،حاطبالمنرجل)؟()6(قزعةبيأبنهارونعن،ميمون

286(.)2/الحبير""التلخيص(1)

)2(/8(90.)3

)3856(."الايمان"شعبفيالبيهقيأخرجهطريقهومن)3(

3855(.)"الايمان"شعبفيلبيهقي1و4926()الد[رقطنياخرجهطريقهومن(4)

".ميمونبن"صوار:[لسابقالسندفيلانهالاستفهامعلامةالشيخعليهوضع)5(

".قزعةبن"هارون:لسابق1لسعد1فيلانهالاستفهامعلامةالشيخعليهوضع)6(
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انتهى.(التلخيصفي)كما....:بخاللهرسولقال:قال

المراسيل.حاطبالمنرجلعنيرويقزعةأبوهارون:الأزديقال

الجارودوابنوالساجيالعقيليوذكره،الأزديأرادالذيأنهفتعين:قلت

الضعفاء".في

"لاهذا:حديثهفيالبخاريوقال،ضعفهعلىمتفقفالرجل:أقول

.ميمونبنسوار-:""اللسانفيماعلى-شعبةرواية[]فيثم."عليهيتابع

.ميمونبنالأسود:عونابنروايةوفي

قزعة.بيأابن:عونابنروايةوفي.قزعةبنهارون:شعبةروايةوفي

روايةوفي.بهه!يميهؤالنبيعنالخطابالمنرجلعن:شعتةروايةوفي

جمنى.اللهرسولقال:قالحاطبعن،حاطبالمن:عونابن

النسخة.خطأمنالاختلافاتهذهتكونأنويحتمل

وفي(".القيامةيومجواريفيكانمتعمدازارني"من:شعبةروايةوفي

(".تيحيافيزارنيفكانماموتيبعدزارني"من:عونابنرواية

أهويدرىلاوحاطب،مجهولحاطبالمنالذيفالرجلذلكومع

؟غيرهأمالصحابيبلتعةأبيابن

نكارة(")1تيحيافيزارنيفكانماموتيبعدزارني"من:قولهوفي

.جماعوالإالصحيحةالنصوصلمخالفته

ثالث:طريقوللحديث

قلم.سبق،""حياته:الأصلفي(1)
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:قال،العبديلجراحاأبوميمونبنسوارحدثنا)1(:الطيالسيقال

"من:يقولعيدولاللهرسولسمعت:قالعمرعنعمر،آلمنرجلحدثني

احدفيماتومنشهيدا،اوشفيغالهكنت-زارنيمن:قالأو-قبريزار

".القيامةيومالأمنينمناللهبعثهالحرمين

الذيوالشك.لارسالوالوصلفيويخالفها،شعبةروايةيوافقوهذا

"منسوار:عنالراجحفيكون،شعبةروايةعلىيحملالطيالسيروايةفي

:قالثمالطيالسيطريقمن)2(البيهقيورواه."قبريزار"منلا:("زارني

".مجهول"إسناده

أعلم.والله.للمتابعةيصلحلاساقطفالحديثكله)3(،هذاوفي

أبيبنليثعنداود،أبيبنحفصحديثمن)4(الدارقطني20

تيوفابعدقبريفزارحج"منمرفوعا:عمرابنعنمجاهد،عن،سليم

".تيحيافيزارنيفكأنما

أبيبنالليثبنتابنالليثطريقمن)5(""الاوسطفيوالطبراني

ليث.عن،الليثامرأةيونسبنتعائشةعن،سليم

.(56)"الطيالسي"مستد(1)

،(134)79"الكبير"فينيلطبراايضاوأخرجه(.542)5/:داالكبرى"في2()

.337()6"الاوسطو"

الاصل.فيكذا)3(

)3926(.""سننهفي4()

.(134)69"الكبير"قيأيضاواخرجه.)287(برقم(5)
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.ضعيفانالطريقانوهذانحجر)1(:ابنقال

المجاميعفواند

تركه،علىاتفقوا)2(0القارئحفصهوداود،بيأبنحفص:أقول

"،بأسبهما":ومرة"،"صالح:مرة؛عباراتثلاثفيهأحمدالإمامعنوجاء

".لحديثامتروك":ومرة

يأ،متروكحديثهوفيبأس،بهماصالحدينهفيانهبينها:لجمعوا

العباراتفأسقطالجمعهذافيشككتفإن.وغلطهوغفلتهخطائهلغلبة

لتعارضها.كلها

"."كداب:خراشابنوقال".يصدق"لا:الرازيحاتمأبوقالبل

"كان:معتنابنعنالبغداديمحمدبنأحمدعنالساجيوقال

كذابا"!

لىإسندهيبينولم("،ثقة"كان:وكيعقال:الدانيعمروأبوقال،نعم

ذلكيسقطأو.القراءةفيثقةكانأنهعلىمحمولفهوصحولو.وكيع

هذافحديثههذا،ومعإماما.عشرخمسةنحومنالمفسرلجرحالمعارضته

له.إنكاراالضعفاءفيترجمتهفيالبخاريأورده

فيالحافظقولترجمتهوخلاصة،سليمأبيبنلتثشيخهثم

".فتركحديثهيتميزولمأخيرااختلط":""التقريب

وهن.علىوهنايزيدهمماحفصفانفرادكثيرونليثعنالرواةإنثم

286(.)2/الحبير""التلخيص(1)

".التهذيبتهذيب"فيهالأئمةلاررانظر2()
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فبغاية،الليثامرأة)1(يونسبنتعائشةعنالليثبنتابنالليثماو

الجهالة.

يذكرأنمنأجلفهووتدليسه،-اللهرحمه-مجاهدلذكرحاجةولا

الضمفمنلحديثفاذكرها.المتقدمالنكارةلحديثاففيذلكومع

للمتابعة.يصلحلابحيث

بنفضالةإسنادهوقي،عباسابنحديثمن)2(العقيليورواه3.

ضعيف.وهو،المأربيسعيد

الحضرمي،محمدبنسعيد"حدثنا")3(:"اللسانفيكمالفظه:أفول

عباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعن،يحمىبنمحمد،حدثنافضالةثنا

فيزارنيكمنكانتيممافيزارني"منمرفوعا:-عنهمااللهرضي-

لابه.ولايعرف".حياتي

نعيم:أبوقالوفضالة،اهـ..جريجابنعلىموضوعهذا:الذهبيقال

شيء".لاالمناكيرروى

ووثقه،مجهول:حزمابنقالالماربي)4(،يحيىبنومحمد:اقول

.الصوابعلىسمقوقدقلم،سبق"مسلم"،:الاصلفي(1)

4(.57)3/"الضعفاء":في)2(

)3((/6.)332

.(152)9/"التهذيبتهذيب"انظر4()
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نأمنها:عندهما،بشروطالمجهوليوثقاننهماإلا،حبانوابنالدارقطني

منكرا.حديثهيكونلا

مظلمة"أحاديثههذا:يحيىبنمحمدفيعدي)1(ابنقالوقد

منكرة".

أجلوقد.يحيىبنمحمدمنيسلملمفضالةمنالحديثسلمفلو

هنا.ندليسهماذكرلىإيحتاجأنوعطاءجريجابنالله

)2(.للمتابعةيصلحلا،الضعفبغايةأو،موضوعلحديثفا

****

"[التهذيبتهذيب"على]تعليق

...عمروابن:ويقالسعد،ابن:ويقال،عروةبنعطية.قت"د

بنعروةبنعطيةأنهحبانابنصححقلت)3(:...الشامنزلصحابي

نسبهكانهسعد،بنعطية")5(:"المستدركوقي"الكبير")4(فيووقعسعد،

."...جدهلىإ

بنو)عطيةسعد(بن)عطيةفيترجمتهعلىينبهأنينبغيفكان:قلت

.(6/432)"مللكااا"في(1)

.[6174]مجموع(2)

حجر.ابنالحافطهوالقائل)3(

ني.للطبرا(166/)17(4)

)5((4/9.)31
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"،"التهذيبفيوينظرسعد(بن)عطيةكتابفيرأىإذاالناظرلانعمرو(؛

نظرإذاوكذا،يجهلهأنواما،الضعيفالتابعيالعوفييطنهأنفاما

)1(.أعلمواللهعمرو(.بن)عطية

****

للخطيب["الكفاية"في""اسأحول]فائدة

لله.الحمد

النسخةفي"الخطيب"كفايةفي--المأالصيغةهذهوقعتوقد

كتبتنسخةمناخرهافييظهركمامنقولةوهي،المطبعةفيالموجودة

848.سنة

فيحتى"أنبأ":الصيغةيضبطالمطبعةفيالتيالنسخةهذهوكاتب

أخبرنا.أنها:السياقيدلالتيضعالمو

منسمععماالروايةعبارةفيجاءمابابفي131صفيذلكفمن

.المحدث

نإحتىالاستعمالفيكثيروهوأخبرنا،:قول"ثم:الخطيبقال

منهمالعبارةبهذهإلاسمعوهعمايخبرونيكونوالمالعلمأهلمنجماعة

ابنرأيتما:يقولحمادبننعيمسمعت...أحمدبنمحمدالمأو......

)2(."...أوسعألمأ""يرىكأنهحدثنا،:قطيقولالمبارك

]4711[.مجموع)1(

"الكبرىالسنن"فيالواقعةالصيغةهذهفيتحقيقوللشيخ471[.1]مجموع)2(

31(.1)ص"المعلمي"مقدماتانظر،للبيهقي
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"[التهذيبتهذيب"مطبوعةفيخطا]كشف

وقد"أسيد(:بنسفيانأبيبن)عمروترجمة")1(:التهذيبتهذيب"

هريرةابيعنترجمتهفيالزهريعلىتسميتهفيالاختلافالمصنفبين

معمر:وشعيبطريقمنعندهوقعالبخاريأنوحاصله"،"الاطراففي

."اسيدأبي)2(عنسعد:بنابراهيمطريقومن"عمرو"،

".بن"عمر(":ابي"عنقولهبدلالصوابولعل:أقول

4(.بدر)غزوةذكرعقب،المغازيكتاب(")3(،البخاري"وانظر

****

"[الإصابة"مطبوعةقيسقط]كشف

مأوعفراءعفراء،]ابنمعوذبنت"الربيع)5(:"التهذيبتهذيب"في

بنغنمبنمالكبنسوادبنالحارثبنرفاعةبنلحارثا:وأبوهمعوذ،

النجار[".بنمالك

كلكته()6(:وطبعمصر،)طبع"الإصابة"وفي

من،النجاريةالانصاريةجندببنحزامبنعقبةبنمعوذبنتالربيع"

)1(.)8/41(

الموضعين.فيأبي""عنفوقالخطالمعلميوضع)2(

أخبرني:قالشهابابنعنسعد[،]بنإبراهيم...":فيهوقعحيث)9893(برقم)3(

".الثقفيجاريةبناسيدبنعمر

.[19471مجموع(4)

)5((21/184).

".حزامبنعقبة"بن:بدل"حرامبنعفراء"ابن:وفيههجر.دار.ط375()13/)6(
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ترجمتها(.)فذكر."..النجاربنعديبني

راجعتثم"،في"التهذيبكمافنسبها")1(،حبانابن"ثقاتنظرتثم

بنرفاعة]بنلحارثابنمعوذبنت"الربيبع:فيهفإذاسعد")2(ابن"طبقات

النجار.بنمالكبنغنمبنمالكبند1سوبن[الحارث

بنعامربنجندببنحرامبنزعوراءبنقيسبنتيزيدأموأمها:

النجار".بنعديبنغنم

أمها.نسبفينسبهاأدمجسقط""الاصابةفيوقعألههذامنفظهر

)3(.أعلموالله

****

[الرواةبعضعلى"لخو[رج"اوصفإطلاق]معنى

دئه.الحمد

،السلطانعلىلخارجينامطلقعلى"الخوارج"يطلقونقدالمحدثون

.الشاذةالخوارجأقوالسائرعنبريئينكانواوان

الحرورية؛منانههؤلاء:أحدفيفيقولهذا،عنالائمةبعضيغفلوقد

".الخوارج"من:غيرهقولمنفهمهماعلىيبذيه

")4()5(."التهذيبمنداوربنعمرانترجمةانظر

)1(/3(.)132

)2(.)8/447(

19471[.مجموع)3(

)4(/8(.)013-132

19471[.مجموع)5(
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[إسحاقابنالمغازيإمامعن]دفاعا

إسحاقابنأخبار(136)ص"الفهرست"

."...النساءيغازلمحمداأنإليهرقيالمدينةأميرأنيحكى..".

فلاسند،بلامعضلةوهي.الرجلهذالغيرالحكايةهذهأرلم:قلت

ابنأعداءبعضأنيحتملفقدأصلالهاأنفرضوعلىإليها.يلتفت

حق.بغيرفعوقبكذبابهوشىإسحاق

.الشبابوأوائلالصغرفيذلكأنفالظاهر،ذلكصخةفرضوعلى

بنتفاطمةعنروايتهسحاقابنعلىعروةبنهشامإنكارذكرثم

ذلك.عنلحديثاأئمةأجابوقد.هشامزوجالمنذر

نأويسألبهاويؤتىالاشعارلهيعملكانويقال":النديمقالثم

إلخ.["]فيفعلالسيرةفيكتابهفييدخلها

أحد،كلعنيأخذكانإسحاقابنأنوذلك؛فمحتملهذاأما:قلت

فيذكرإسحاقابنلىإيجيءثمالاشعاربعضيصنعكانالناسبعضفلعل

ذلككذبإسحاقابنيعلمولا.الرواةمنسمعهأنهويزعمالشعرذلكله

.عندهصحتهلاحتمالالسيرةفيفيثبته

والله.بالسماعوصرحالثقاتعنأسندإذاروايتهيبطلماهذافيوليس

أعلم.

فلا،الاولالعلامأهلإياهموتسميتهوالنصارىاليهودعننقلهفأما

.(1فيه)عيب

]4724[.مجموع)1(
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[الرواةبعضعلى]كلام

لاالبكري"أخوك...الرحمنعبدبن"زيد)1([:""اللسان]في*

".بهإلايعرفولا،عليهيتابعلا:العقيليقال(".تامنه

فيحمد")2("مسندفيانظرهاخر.وجهمنرويفقدالمتنأما:أقول

بنعمروفأراد،الفتحبعدسفيانلابيبمالبعثهصلإجمؤالنبيأن...حديث

فاذنعمرا،يستصحبأنفيبه!يه!النبيفاستاذن،يصحبهأنالضمريأمية

".تأمنهولاالبكريأخوك....":لهوقال،له

سيءصدوقأنه:حاصله)3(،طويلكلامفيه:الربيعبنقيس*

حديثه.منليسماكتبهفييدسقسوءابنلهوكان،الحفط

وتيقظه.عنهالراويإمامةمعسيماولا،للمتابعةيصلحهذاومثل

واختلط،ثقةكاننمير:ابنوقال.المسعودي")4([:"التهذيبفي]*

مختلطة.أحاديثهارونبنويزيدمهديابنمنهسمع.بأخرة

نعيمبوو،قديمالمسعوديمنوكيعسماع:أبيهعنأحمدبناللهعبد

والبصرةبالكوفةمنهسمعومنببغداد،المسعودياختلطوانماأيضا،

جيد.فسماعه

.)3/558()1(

تعليقانظرايضا،ضعيفدرهو(.1486)داودأبوخرجهو2(.2942)برقم2()

المسند.علىالمحققين

93(.193-ه)8/""التهذيبانظر)3(

(4)/6(012-21.)2
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عونبنعمرووقال"(:)1جمتهترففي؛بصريهارونبنويزيد:قلت

يزيد".مثلبالبصريينما:هشيمعن

أبوقال،الأصبهانيرافعأبوزافر،بنشعبةالمتزان)2(":"لسان*

الإرجاء.يرىكان":"الطبقاتفيالشيخ

حسانبن]هشامترجمةفي")3("الميزانفيالذهبيذكر:أقول

إنه:الإمامالحجاجبنشعبةفيقالخالدبنهدبةأنالقردولصي[)4(

هذا)5(.شعبةفيذلكقالإنماهدبةلعلفلينظر،!مرجئ

****

مسلم[بنالوليدتوثيقحول"علوي"السيدكلامعلى]تعليق

فيهصزحوقد،مدافعغيرثقةمسلمبن"الولعد":علوي"السيد

غيرهالأوزاعيعنرواهفقدوأيضاالعدليس،توهمفانتفى،بالتحديث

يوسف،بنويزيد،مصعببنومحمد،المغيرةوأبيإسحاى،بنكشعيب

الحديث،منكرإنه:مسلمبنالوليدفيقالالرازيلم!ماأنأيضازعموقد

بنالوليدلاسلمةبنالوليدهوذلكتمامفيهقالالذيفإنخطأوهذا

".مسلم

.3(11/22)"لتهذيبا"(1)

(2)(4/542).

()3(4/692).

.يستحضرهلمفكأنهللاسمالشيخبيض()4

.[47271مجموع)5(
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فإنخطأ،"هذا[:"بالتحديثصرحوقد":قولهعلىمعلقاالشيخ]قال

الذيالتسويةتدليسيدفعلاوهذا،شيخهعنبالتحديثصرحإنماالوليد

السند".جميعفيبالتحديثالتصريحإلادفعهافييكفيلابلبه،عرف

87(:ص2/)ج

عليهينكرولم،مسلمبنالوليدتوثيقعلىاتفقواقدالائمةأن:الثاني"

التحديث،بصيغةلحديثاهذاالوليدروىوقد...التدليسإلابعضهم

إلخ"...التدليستوهمفانتفىأيضاالأوزاعيعنغيرهورواه

98(:ص2/)ج

مثلعنيرويأنهالاوزاعيأنبانا":لهيثمقالالوليدأنترىألا"

سكتوضغفهمالهيثمعليهشغبفلما،عندهمقبولونأنهميعنيهولاء"

فيالعظيمالتفاوتيعلاممسلمبنالوليدلان؛جوابخيروالسكوت،عنه

قولعلىقولهيقدمفلا.لهيثمواالاوزاعيالامامبينوالمعرفةالعلم

ينبغيكانوما،بهمالاوزاعياعتمادعلىالرواةلهولاءجرحهولاالاوزاعي

اهـ."شباههوللهيثمالشامحاقطيتركأنله

.()1المحاورةبمراجعةيعلمكماغلطهذا:اقول

88(:)ص

النوويللامام"مسلمصحيحشرح"مقدمةفيرأيناهالذيأنالسابع"

لنبلاء":أعلام"سيرانظر."...يرويأنالاوزاعيئ"أنبل:العبارةصواباذ(1)

.(11/135):"التهذيبتهذيبو"348(/4):"الاعتدالو"ميزان2(51)9/
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لجرحافيالخلافذكربعدقالفإنه،الائمةمنغيرهقالهلماموافق

إلخ.."..الطوائفمنلجماهيراقالهماوالصحيح:التسويةبتدليس

التسوية،تدليسعلىينصثالنوويكلامأنالسياقهذاظاهر:أقول

قولوأما:ذلكبعدالسيدقالوقدولاسيما،فليراجحظاهر،غيروهو

ظاهر...تحريمهأنالتسويةتدليسفيالصحيحشرحمقدمةفيالنووي

إلخ)1(.

]4657[.مجموع)1(
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(1الوضوء[)ايةشرح]

غيرأوكنتممحدثين<ألصلوةإلىقمتمذاءامنوالذيف1>يايها

وسمكمبؤوامسحواالمرافقإلىيذيئ]ووجوهكم>فاغسلوأمحدثين

سواء-أعلموالله-أي(فاطفرواجنباوإنكنتخ[لكعبينإلىوأرجلتم

>جامحدثينولكنحاضرينأصحاءسفرأؤ<)اوعلىلاأممحدثينأكنتم

.(فتيمموامآصمجدوافلمالنسالمستموألغإل!منمنكمأحد

ثممطلقا،الصلاةلىإالقيامعندبالوضوءأمرلىتعااللهأنلحاصلفا

مطلقايتيممأنللمسافرورخصأيضا،مطلقايتيممأنللمريضرخص

الماء.عدمبشرطالمحدثالحاضرللصحيحورخصالماء،عدمبشرط

للماءالعادمالمحدثغيرالحاضرالصحيحأنالاخيرهذامنوفهم

الماء،وجدإذاالمحدثغيرلحاضراالصحيحفبقي،لىأوبابمنيتيمم

الوضوء.عليهقيجب

فتيمموا"ماءتجدوالمأومرضدأو":القرانغيرفيقيلفلو:قيلفإن

لىإعنهعدلفلماذا،ووضوحهإيجازهمعزعمتهالذيالمعنىبهذايوفي

؟)2(.الغموضمنفيهمامعالإطناب

****

منها.والاستنباطالايةعلىللشيخكلامالتفسيريةالفوائدقسمفيسبقوقد(1)

.[4472]مجموع.الشيخقلمتوقفهعا)2(
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وضعها[فيوالأصلالصلاة]هيئات

وتعظيما.تحيةالأممبينمستعملكثرهااوالصلاةأعمال

فطاهر.والقياموالركوعالسجودأما

أحدهميطئقتعظيما؛الهندأهلعندمستعملالمنسوخالتطبيقوهكذا

.الاسترحامعنديستعملماغلبو،يعظمهمنلىإبهمامشيراكفيه

علىدخلإذايديهأحدهميرفع(؛1.)0..عندمستعملاليدينورفع

قداملىإلهمامادايرفعهماأنهإلا،عندهمنالخروجأرادأومخدومه

منحنيا.

يحترمهمنيديبينالانسانجلوسمنقريبهومفترشالجلوسوا

شيخه.يديبينكالتلميذ

يحترمونه.منأمامالناسيستعملهمعروفأيضااليدعلىاليدووضع

هذا.منحطلهيكونأنيحتملالمسبحةغيرالاصابعوقبض

ليعبدوجلعزالباريوضعمنالاعمالهذهفيالأصلأنوالظاهر

وبدلوا.فيهاوغيرواوالرؤساءالملوكتناهبهاثمبها،

عزاللهأمرثم،روسائهملتعظيمالناساخترعهبعضهايكونأنويحتمل

)2(.سواهيستحقهلاالتعظيملان؛بهيعبدأنوجل

ركلمة.مقدلاصلفيبياض)1(

]4711[.مجموع)2(



الف!الفواند

بآمين[الامامجهر]مشروعية

245

:(49)ص(1)النيموي

امين،:فقولوا،الضالينولا:قالواذا،فكبرواكبرإذا،لاماماتبادروالا"

لكربنااللهمفقولوا:،حمدهلمناللهسمع:قالواذافاركعوا،ركعوإذا

)2(.مسلمرواه.الحمد"

لوالامامتامينلان؛بامينيجهرلاالامامأنمنه"يستفاد:النيمويقال

بل.الضالينولا:بقولهتأمينهمجم!النبيعلقلمابالجهرمشروعْاكان

اهـ.".آمينفقولواآمينقالوإذاهكذا:إلايقللمأنهيقتضيالسياق

موافقةالسنةلان؛"امينفقولواامينقال"وإذا:يقللمإنما:أقول

ولاقال"واذا:قولهيؤديهإنماالمعنىوهذا.بعدهلامعهيقولهابان،الامام

".امينفقولواالضالين

تكبيريكونأنفالمشروعفكبروا"كبر"إذا:لحديثافيقولهوأما

)3(.حمدهلمناللهسمعوقول،الركوعوهكذا،الامامتكبيربعدالماموم

****

معالسعنآثار"كتابهمنلنقلوهـ(.1325)تالحعفيالنيموياحسنظهيرهو(1)

".الحسنالتعليق

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(14)5)2(

.[]4726مجموع)3(
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التشهد[في!النبيعلىالصلاةبركنيةقولهمفيالشافعمة]مناقشة

الحمدلله.

بحديثركنالتشهدفيبم!علولالنبيعلىالصلاةأنعلىالشافعيةاحتج

:فقالفصلىرجلدخلإذقاعدب!عل!اللهرسول"بينما:قالعبيدبنفضالة

اذا!المصليأيها"عجلت:ب!يئاللهرسولفقال،وارحمنيلياغفرالفهم

صلىثم:قال".ادعهثمعليوصلاهلههوبمااللهفاحمدفقعدتصليت

-!عيهول:النبىلهفقالجم!،النبيعلىوصلىاللهفحمدذلاشبعدآخررجل

")1(.تجبءاالمصلي"أيها

المسيءأمركمابالإعادةلامرهركناكانتلوإذ؛عليكمدليلبانهورد

ذلكمثلفلأنجاهلا،صلاتهفيتكلمالذييامرلمكونهفاما.صلاته

ولاناسيهيعذرلافإنهالركنتركبخلافلجاهلواالناسيبهيعذرالكلام

مذهبكم.وهذا؛جاهله

منالفراغبعدودعاوه)2(الرجلدعاءكانهلندريفلاهذاومع

الثاني.الاشبهأنإلا،بالمسالةلهعلاقةفلاالاولكانفإنفيها،أمالصلاة

أقبل":قالمسعودابنعنمسلمشرطعلىالحاكمبحديثواحتجوا

،-روايتيهلىلاوواللفظ3477(-)3476،والترمذي(،)37923حمدااخرجه(1)

"هذا:الترمذيوقال(.0691)حبانوابن7(،0)9خزيمةوابن(،4821)لنسائيو

".صحيح"حسن:الثانيةلروايةفيوقال.حسن"حديث

الاصل.فيكذا)2(
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أمااللهرسوليا:فقالعندهونحنسيولاللهرسوليديبينجلسحتىرجل

فيعليكصلمنانحنإذاعليكنصليفكيف،عرفناهفقدعليكالسرم

ثم،يسألهلمالرجلأنأحببناحتىفصمت:قال-؟عليكاللهصلى-صلاتنا

."..1.فقولوعليئصليتم1إذ:قال

محتملوهووالسجود،الركوعذاتعلىصلاتنا"في"قولهوحملوا

فينقولكيف:قالكأنه؛عليكصلاتنافيالمراد:يكونأنيحتملأنهكما

ولمفقولوا"،عليئصليتم"إذا:بقولهبييهولجوابهيوتدهورتما؟عليكصلاتنا

...صلاتكمفيعليصقيتمإذا:يقل

فإن؛الركنيةعنفصلاالوجوبعلىفيهدلالةفلا،حالكلوعلى

أمر"فقولوا":فقوله،عليالصلاةأردتمإذا:معناه"عليصليتماذا":قوله

ظاهرالتعليملسائلتعليماًفكونهيضاو.ارادتهمعلىلتعليقهوتعليمارشاد

فقط.إرشاداكونهفي

.للوجوبلامروا،لايةباأيضاواستدلوا

وجلعزاللهنكما.الصلاةتتعينلاولكن،الوجوببتسليموأجيب

.الصلاةاركانمنركنانهاحا:يقلولمبالاستغفار،أمرنا

!ثوأءامنوأالذليئ>يأئها:لىتعاقولهأنوهواخروجةليويطهر

عليك"السلام:لهالدعاءالتشهدوفي،لهادعوا:معناه56[الاحزاب:1<علئه

".وبركاتهاللهورحمةالنبيايها

.الصلاةبلفطانطقوا:بهاراد>صلوا(:قولهأنادعيوإن
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الرحمة؛وهويرادفها،ماأوالصلاةالمراديكونانيحتملأفلا:قلنا

إنكإبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليت"كما:الابراهيميةالصلاةفيفإن

حميدإنكإبراهيمالوعلىإبراهيمعلىباركتكما..مجيد[.]حميد

لالخطابهمفيالملائكةعنحاكيالىتعاقولهمنماخوذوهو.مجيد"

73[.]هود:(تجيدحميد(1نه-)اتئتأهلعلئكموبربمنه،اللهرخت>:إبراهيم

ترادفهما.علىيدذوهو،الصلاةبلفطالرحمةأبدلكيفترىفانت

اللهورحمةالنبيأيهاعليك"السلامالتشهد:فيالتيالعبارةإنثم

للايتين.مطابقة"وبركاته

قولنا:فلأن[،56:]الاحزاب!تليا<وسلموا>صئواعلئه:ايةأما

قوله:يقابل"اللهورحمة"وقولنا:>وسئموا(.:قولهيقابل"عليك"السلام

مر.كما>صئؤا(

2(.)اعلموالله.فظاهر<اتثمتأهلعلييهؤ"وبربمنهاللهرحمت>:ايةوأما

****

قلم.سبق"إنك":الأصلفي(1)

.[47161مجموع)2(
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السهو؟[سجودلهشرعالذيوما،الأولالتشهدفرضيةفيأبحث

لله.الحمد

عمداتركهأنبمعنىفرض،الاولالتشهدأن-اللهشاءإن-الحق

هوفرضيتهعلىوالدليلالسهو.سجودموجبسهواوتركه،للصلاةمبطل

الثاني.التشهدفرضيةعلىالدليل

فرضيتهينفيلافذلكللسهو،وسجدمرةتركهصيم!النبيكونوأما

وسجدفأتمرجعثمالتمامقبلمرةسلمكونهأنكماقلنا،الذيبالمعنى

زيادةوهكذاعمدا،وقعلو1()مبطلالتمامقبلالسلامكونينفيلاللسهو

إلاللسهوسجدأنهيثبتلمإذالفرضيةعلىدليلذلكبهلإ؟فعلهبل.ركعة

عمده.يبطلمالفعل

التشهدفي!لإفيالنبيعلىالصلاةفيراهويهبنإسحاققالوقد

بخلافللصلاةمبطلعمداتركهاأنأي،المعنىبهذافرضإنها:نيالثا

سهوا.تركها

ونزيد.أبطلناهاقدبلعليها،دليللادعوى،سنةإنهأصحابنا:وقول

وبينبينهاالفرقومالتركها؟بهلإ؟النبيسجدفلماذاسنةكانتإن:فنقول

والسجودوالاعتدالالركوعوأذكاروالتكبيراتوالتعوذالافتتاحدعاء

السجدتين؟بينلجلوسو

الشعائرمنالاولالتشهدأنليالغزاعننقلأنهإلابفرقيأتواولم

"مبطلا".:لوجه1و،الأصلفيكذا(1)
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ذلك.مثلتقدمماوليسبالصلاةالمخصوصةالظاهرة

لجلوسباخاصفهذاصورةلهاماالظاهرةبالشعائرأردتإن:لهفيقال

به.تقولونلاوأنتمللسهو،يسجدلايتشهدولمجلس)1(فلوبالتشهد،لا

،حمدهلمناللهف"سمعوأيضا،كذلكالاستراحةجلسةفإنوأيضا

هو؟فما،ذلكغيرأردتوإنبها.يجهرلأنهكذلكالحمد"ولكربنا

سمعف"،بالصلاةالخاصةالشعائروالمقصودلغو،""الظاهرة:قلتفإن

كذلك.الاستراحةوجلسة،كذلكالحمد"ولكربنا،حمدهلمنالله

لمنالله"سمعفإنالتشهد،لفطهوبالصلاةالخاصانأردتوان

فيإلايشرعلمذكرمنهماكلألأن[؟]ذلكمثلالحمد"ولكربنا،حمده

يمنع.لمالصلاةغيرفيإنسانقالهلوذلكومع،الصلاة

فلذلكبعض،أنهمرمماغيرهوبينالتشهدبينالفرق:غيرهوقول

تركها.عندللسهوالسجودفيالأبعاضبهألحقت

البعض؟وما:لهفيقال

السهو.يسجودتجبرالتيالسننقالوا:

تجبرالأشياءهذهأنعلىالدليلسألناكمإذا!دورهذا:لهمفيقال

أبعاضأنهاعلىالدليلسألناكمفإذاأبعاض،لأنها:قلتمالسهو،بسجود

بشيء!يأتوالمأنهملحاصلواالسهو.يسجودتجبرلأنها:قلتمغيرها،دون

لةادالعلمأهلبينكماأصلا،مشروعغيرفهوالصبحفيالقنوتفأما

ذلك.

".جلسلو"فاذا:الاصلفي(1)
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النهشاءإن-فالصواب،الاولالتشهدفيبميدولالنبيعلىالصلاةوأما

.(1.[).و].مسعود،ابنحديثفيجاءلمااصلامشروعةغيرأنها-لىتعا

فيالقياسأنعلى،النصمعقياسولا،بالقياسيثبتونهاإنماوهم

جدا.ضعيفالعبادات

فيصييهولالنبيعلىبالصلاةالأمرعلىبهيستدلونالذيالحديثإنثم

فيدعاءولاللدعاء،مقدمةلتكونشرعتإنماأنهايدلالاخير=التشهد

التشهدفيركنيتهاعدمعلىيدللحديثافذلكوأيضا.الاولالتشهد

.بالإعادةبهاياتلمالذيالمصلييامرلم!ولالنبيفإن؛الثاني

.الاركانمنركنتركفييعذرلالجاهلاقلنا:جاهلا.كان:قلتمفان

!يمولالنبيلهيبينأنالظاهركانقلنا:.نفلفيكانلعله:قلتمفإن

غيربصلاةفيأتينفلفيأوالفرضفيأخرىمرةيتركهالاحتىركنيتها

أصلتركأنهيحتملالرجلذلكأنعلىنفلا.ولو،حراموهي،صحيحة

ثمعليوصل،أهلههوبمااللهفاحمدقعدت"إذا:ثميدولقولهفإنالتشهد؛

حمدوهذا"،والطيباتوالصلواتللهالتحيات"التشهد:فأول"،ادعه

)2(.النه

عليهصلاةوهذه"،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام":ثم

صلاللهم":فقالبذلك!عيهولهوترجمهاكسماالصلاةهيالر!ةلان؛بحلاول

سطرين.مناكثرر1بمقدالأصلفيبياض(1)

".للهحمد":الصوابولعل،الأصلفي1كذ2()



لمجاميع1فواند252

ابراهيماالوعلىابراهيمعلىصلبتكمامحمد،االوعلىمحمد،على

بيتلاهلالملائكةقولجم!ءأراد،."..باركاللهممجيد،حميدإنك

حميدإنه-)1(لبيمتأهلوبربمنه-لجكمالئه>رخت:تعالىقوله]في[إبراهيم

73[.]هود:<ئحيد

الدعاء.وهذا،"لحينالصااللهعبادوعلىعلينا"السلام:ثم

الصلاةبلفظصم!يميهؤالنبيعلىالصلاةأنبهيثبتأنالامرفيماوغاية

يصدق-الركنيةب!جمولبيانهعدممع-وهذا.الثانيالتشهدفيبهمأمور

.إسحاققالماعلىبالفرضية

ذلكمعيجوزفلاصم!يميهؤ،النبيعلىوالصلاةالتشهدبينفرقفوجد

.الاوللجلوسافيمشروعيتهالاثباتعليهقياسها

فيثبوتهاعلىقياسابل،الاماممننصبغيرالقنوتفياثبتوهاإنهمثم

جدا.ضعيفوهو،مقيسعلىقياسوهذاالتشهد،

لمالقنوتكونعنفصلاهذاوالتشهد،القنوتبينمشابهةلاأنهعلى

أصله.منيثبت

الوتر،قنوتفيعليبنالحسنعن)2(النسائيرواهبمااحتخوانعم،

قلم.سبق،إنك:الاصلفي(1)

)1/458(::"لخلاصة"فيالنوويقال08(.47و)1447لكبرىوفي)1746(،)2(

.(1/014):"المحتاجتحفة"فيالملقنابنوحسنه.حسنأوصحيحإسناده

":"التلخيصانظر.إسنادهفيوبالاختلاف،بالانقطاعحجرابنالحافطوضعفه

(1/642-65.)2
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اللهرسولعنثبتماوالراسالعينفعلى."النبيعلىالله"وصلى:وفيه

.معروفاضطرابفيهلحديثاهذاولكن،وبوجم!

أينفمنصح،وهبه.يصحلمالصبحفيالقنوتأصلفانصح،وهبه

؟الالعلىالصلاةزدتم

لمذلكومع،مسلسلقياسقلنا:.وصلاولعليهالصلاةعلىقياساقالوا:

؟الاولالتشهدفيتفعلوهلم

ركنعندكموالاعتدالقلنا:.التخفيفعلمبنيالاولالتشهد:قالوا

تطويله.يبطلقصير

وتارةالأولعلىتقيسونهتارة:لهمقلنا.نيالثاالتشهدعلىقياساقالوا:

هو:وتقولوانيالثاعلىتقيسوهأنإما!أحدهمافاختاروا!؟نيالثاعلى

علىالصلاةفيهتزيدوافلاالأولعلىأوالسهو،بسجودتجبروهفلاركن،

.الال

مشروعةليستالصحبعلىالصلاةأنمع""وصحبهفقالوا:بالغواثم

الثاني!فيولاالأولفي

منأولىالمسلسلالقياسهذاجعلماقلنا:.الالعلىقياساقالوا:

الثاني.فيإثباتهاأعنيالمباشر؟القياس

بسجودتجبركلهاجعلتموهاجلبتموهاالتيالزياداتهذهإنثم

علىتجروونفكيف،مبطلسببلغيروقعإذاالسهوسجودأنمعالسهو،

التمحلات؟تلكلمثلالمبطلشرع
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.القتالشرالمومنيناللهفكفى،يثبتلمأصلهمنالقنوتأنوالحاصل

ولاعمدهيبطلماقعلوهوواحد،سببإلالهليسالسهووسجود

فيشكولكنهالمبطلفعليتيقنلمبانأعنياحتمالا،ولو،سهوهيبطل

فعله.

بهلاولالنبيعلىالصلاةأوالتشهدأوالسورةأوالفاتحةقرأإذاقالوا:ثم

هذا.علىلهمدليلولا.ذلكفيتفريععلىللسهوسجدمحلها،غيرفي

التشهدتركشبهبحيثبالصلاةالاعتناءعدمعلىيدللانهقالوا:

تلكونقل،مبطلعمداتركهأنثبتفقدالاولالتشفدأماقلنا:.الاول

والسجودوالاعتدالالركوعأذكارفيتقولوالملمثم.مبطلغيرالاشياء

ذلك؟مثلالسجدتينبينلجلوسوا

فإنه؛التمامقبلالسلامعلىقاسهاإنماذلكطرقمنأولأنوالظاهر

النبيعلىوالصلاةوالتشفدالفاتحةعليهفقاس،محلهغيرفيوقعركن

إنماالتمامقبلالسلامأنلعلمهم،بذلكيوجهوهلمالمتاخرينولكن.وص!جمول

بمافوجهوه،محلهغيرفيلإيقاعهلامبطلا،عمدافعلهلكونلهسجد

لحاقإعلىيجروواولم،توجيههميناسبمابعضلحقواوأوجهوا،

الشناعة.خوفلجميعا

التشهدلتركشرعإنماأنهالسهوسجودفي-لىتعااللهشاءإن-لحقفا

بالقياسيقولومنفيها.الشكأو،وللزيادة،التمامقبلوللسلام،الاول

تركا.أمفعلاأكانسواء،سهوهلاعمدهأيطلشيءكلبهافيلحق
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مبطل،عمدهاأنتبينقدإذالاشياء؛تلكلعمدللسجودمعنىفلاواذا

عمده.يتصورلافإنهالشكفأما

نأإلا،مبطللفعلتداركلانهفرضانهالسهوسجودفيالحقثم

السهو.لاجلسقطالبطلان

السهوبسجوديؤمرلاجهلامنهاالشيءتاركأن-أعلموالله-والظاهر

الصلاةأننختارفإننا؛عليهالصلاةبعلولالنبيعلمهالذيالرجللحديث

.إسحاقمذهبهووهذاركن،لافرضالثانيالتشهدفيب!علولعليه

النبييأمرهولم،الصلاةفيتكلمأنهالحكمبنمعاويةحديثفيوأيضا

كانلأنهيامرهلمإنماقالوا:.مبطلالكلامعمدأنمعللسهوبالسجودب!ول

عنهيتحملالمأمومأندليلوما:قلنا.امامهعنهيتحملوالمامومماموما،

ذلك)1(.فيدليلالهمنجدلم؟إمامه

****

الجلالة[لفظعلىجم!ولالنبياسموعطفالتشهدحول]فائدة

شريكلاوحدهاللهالاإلهلاأناشهد"التشهد:رواياتبعضفيجاء

".ورسولهعبدهممذاأنوأشهدله،

".ورسولهعبدهمحمذا"وانبعضها:وفي

".اللهرسولمحمداأنلاواشهد:أخرىوفي

]4716[.مجموع)1(
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نأعلىبناء"اللهرسولمحمدان"وجواز:منهيفهم:بعضهمفقال

فيجوز،أخرىفيأسقطت"عبده"وكلمة،روايةفيأسقطت"أشهد"كلمة

معا.حذفهما

جوازعلىيدللاوحدهامنهماكلفاسقاطخطا،عنديوهو

معا.إسقاطهما

صار"أشهد"كلمةسقطإذأنه-أعلموالله-ذلكفيالحكمةمنثم

يؤتىانحينئذفوجب،الاولى"أشهد"تحتداخلاإلخمحمدا""وأن:قوله

تحتالجملتينإدخاليوهمهلماودفعاالربوبيةلمقامحفظا""عبده:بكلمة

التسوية.منواحدةأشهد""

إسقاطحينئذفجاز،مندفعالايهامفهذاأخرىأشهد"ب"جاءإذاوأما

يعصهما"ومن:قالمنعلىب!روإنكارههذالىإيرشدومما"."عبدهكلمة

)2()3(."وشئتاللهشاء"ما:قائلوعلى(1غوى")فقد

****

حاتم.بنعديحديثمن087()مسلماخرجه(1)

21(،)17ماجهوابن(،1)9750(["الكبرىفيلنسائيو(،)9183احمداخرجه)2(

حديثمنوغيرهم2(17)3/:والبيهقي)783(،المفرد""الادبفيوالبخاري

شواهدوله،فيهمختلفالكعديالاجلحساندهوفيعنهما.اللهرضيعباسابن

بها.يتقوى

47111[.مجموع)3(
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الحضر[فيالصلوات]جمع

257

الحمدلله.

جمعبم!جمننالنبي"أن:هريرةبيوعباسابنعن")1("الصحيحفي

عذرلغيروالعشاءالمغربوبينوالعصر،الظهربينالمدينةفيبأصحابه

مطر"."ولا:روايةوفي.سفر"ولا

تأولهمنفمنهمالجمهور؛وتأوله.وغيرهمالتابعينبعضبهذافأخذ

لغيرعباسابنوفعلهعذر"،"بغير:قالقدالصحابيبانوردلعذر.كانبانه

عذر.

وهوفعلهعباسابنوبأن،تقدمبماوردمرض،:فقيلالعذر؟هوماثم

خاصاكانولو،يعمنالعادةتحيلالمرضوبأن،الجامعفييخطب

.غيرهحقفيعذرايكنلمصلأعيه!بالنبي

ابنوأنعذر،لغيرأنهالصحابيإطلاقمنتقدمبماوردمطر،:وقيل

"ولا:الرواياتبعضفيثبتوبأنه،الجامعفييخطبوهوفعلهعباس

منالحديثفيالمطروجمعتأخيرا،جمععباسقابنيضاو.مطر"

لجمعاأنعلىالنظر.يقتضيهالذيوهو،بالتقديمخاصالشافعيمذهب

.ترىكماوهو،الحديثبهذاعليهيحتجونوإنما،حجةعليهتقململلمطر

لماعباسابنبأنورد،صوريجمعلعله-:قيلماأقربوهو-وقيل

".أمتهيحرجلاان"اراد:قالذلكسببعنسئل

حديثهما.من7(0)5ومسلم،عباسابنعن5()43البخاريأخرجه(1)



المجاميحثواند852

ليظهرولكنمحتملالردوهذا.التوقيتمنأحرجالصوريلجمعوا

عندوالمفهوم،لجمعاأطلقبيالصحاأنوهو،وأبينمنهأوضجردُّ

لىإالصلاةأخر:لقالالصوريلجمعارادولو.الحقيقيلجمعا:الاطلاق

وقتها.اخر

منفظهرسفر"ولاعذرغيرمن...جمع":قالأنهظهر-وهو-يضاو

قائل:قاللوكما.لحقيقيوهوللسفر،يكونالذيلجمعاأرادأنهفحواه

نأوهو-السفرفيالمعروفالقصرإرادةلاحتمل،الصلاةفلانقصر

فلانقصر:قالفاذا.للتطويلالمقابلالقصروارادة-،ثنتينالرباعيةيصلي

اثنتين.الرباعيةصلاةوهو،الاولتعتنسفر=غيرمنالصلاة

علىالنصوقيها،التوقيتبأحاديثمنسوخالحديثهذاإن:وقيل

جيدوهذاالعشاء.ووقتالمغربووقتالعصرووقتالظهروقتتحديد

يثبت.ولا،الفعلهذاعنالتوقيتأحاديثتأخرثبتلو

المدينةحضرإنماوهو،حضرهعباسابنأنالحديثهذافيثم

ابنفعلثم.متقدمةالتوقيتأحاديثأنوالظاهر.هريرةأبووكذاأخيرا.

لنسخ.يبعدلههريرةأبيوتصديقالحديثبهذاواحتجاجهلهعباس

وعمل،التوقيتالغالبص!ولالنبيعملأنلجمهورابيدمافأقوى

صلا!وفعله.فقطمكروهاالجمعيكونأنغايتهولكن.عليهمستمرالأئمة

لجواز.اعدمهذامنيلزمفلامكروها،لكونهالائمةوتركهلجواز،البيان

.(1)أعلموالله

]4716[.مجموع)1(



الف!الفوفد

عمدا[المتروكةالصلواتقضاء]مسالة

925

اللهقدين":!بقولهعمداالمتروكأالصلاةقضاءيرىمناحتجاج

يلزممماالذمةفيلماموضوعالدينلفطلاننظر؛فيه(=1يقف!")اناحق

يملفلوبحيثأداوهيلزمهالخثعميةأبيذمةفيديناكانلحجفا،أداوه

اتفاقا.حجهلصحمكةلىإحمله

بخالنبيلهافبينعنه؟هيتحجأنيصحهلعليهاخفيوانما

أداوه.يلزمالذمةفيثبتشيءلانه؛الدينمعنىفيذلكأن)2(المثل

أداوهللوارثينبغيللبشركذلكالذمةفيالثابتالشيءكانفإذا

كذلك.وجلعزللهالثابتمنهلىفأوصحيحا-)3(،ويراه-

يجيزواأنعمداالمتروكةالصلاةبقضاءالقائلينيلزمأنهيتبيقوبهذا

بالقضاء.أحقاللهودين،دينعندهملانها؛مورثهعنالصلاةقضاءللوارث

قضاؤها؟يصجفكيف،بدينليستانهاتبينبهذا،يقولوالمفإذ

غيركلام=الصلاةلىابالنسبةالظاهرمتروكالحديثإن:وقولهم

فيمنزلتهاوانمادينا،تكونلالصلاة1و،ظاهرهعلىهو:نقولبل،مقبول

.(4)لادائي1وقتها

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(11)48ومسلم(،1)539[لبخاريأخرجه(1)

أثبت.ماولعلهاالاصلفيمحررةغير)2(

أثبت.ماولعلهامحررتينغيركلمتان)3(

الحبئ=تركفمن،أشهرهفيلحجا"منزلة:ونصهالمولف،عليهضربكلامبعده4()



026

؟[يتمهلفاأكثر،أيامأربعةإقامةنوىإذالمسافر]ا

ميعالمجاندفو1

الحمدلله.

أربعةإقامةنوىإذاالمسافرأنعلىوغيرهموالشافعيةالمالكيةاحتجاج

وجهه.فقطثلاثابمكةيقيمأنللمهاجرب!مميهولالنبيإذنمنرويبماأتثمأيام

السفر؛اسمعنهيرتفعلمثلاثاأقامإذاالمسافرأنعلىدلإنه:قيلكما

زاد.إذامابخلاف

يقصر.كثرويوماعشرخمسةمكثب!يه!النبيبأنعليهمفيردُّ

يردهسواء-أيامأربعةإقامةينولمبحيثالسفر،يتوكانإنه:وقولهم

ارتفع.،بالفعلالاقامةحصلتإذابل،النيةشرطهمنليسالسفرارتفاعأن

.()1اعلمواللهنظر،محلوهذا

****

الليلقيامفيالافضليةوجوه

بعدوالأفضل،وآخرهوسطهوأولهبالصلاةالسنةأصليحصل1-

الليل.نصف

،صلاةفيهيكونالليلمنكانمقداربأيالسنةأصليحصل2-

)1(

حينئذيقضىإنه:يقالولامثلا.لمحزمفييؤ؟يهأنيستطيعلا،ايامهانقضتحتى

."..[.يؤ]منلمفمنالعمر،فيالايمانبمنزلة،موقتدينانهإلاديناكانوانلأنه

.[]4716مجموع

.[]4717مجموع
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سدساهوذلك،سدسهيبقىأنلىإالليلنصفمنداودقياموالافضل

الشرعي.الليلبالليلوالمراد،والخامسالرابع

داود،قياموالافضل،بعدهأوالنومقبلبالصلاةالسنةأصلجصل3-

مر(كماوالخامسالرابعسانالسلم)أيئلثهويقومالليلنصفينامكان

فيعائشةحديثفيع!ب!مالنبيفعلمنهذاصحوقد،سدسهوينام

")1(."الصحيح

إحدىعلىيزيدلاأنوالافصلكان،عددبأيالسنةأصليحصل4-

.!النبيفعلمنصحكماسبععنينقصولا،عشرة

كاربعذلكوبغير،مثنىمثنىالصلاةتكونبانالسنةأصليحصل5-

متنى،مثنىالليلصلاة":بقولهسائله!النبيبهأمرماوالافصلوغيرها،

ولكن،ذلكغير!موفعلهمنصحوقد")2(.الليلآخرمنركعةوالوتر

.بالقولالعملالامةعلىفالمتعينالقولعارضإذاالفعل

والافضلمثلا،واحدةسورةالمصلييكرربأنالسنةأصليحصل6-

ذلك.خلاف

أفصل.والبيتالمسجد،فيبالصلاةالسنةأصليحصل7-

)3(.أفصلوالمنفرد،جماعةفيبالصلاةالسنةأصليحصل8-

.(3311)ريلبخاا(1)

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن74()9ومسلم(،)472البخارياخرجه2()

قيام"رسالةفيالشيخذكرهاالتيالليلقياممكملاتوانظر[.1471]مجموع)3(

بعدها(.وما381)صالفقهرسائلمجموعضمن"رمضان
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والوتر[التراويحفي]بحث

المجاميحثوفد

الحمدلله.

التيركعة(1)وعشرينالثلاثةإنأصحابنا:قولمنأتعجبزلتما

يقولوا:لمكيفوتر؛وثلاثتراويحركعةعشرونمنها،رمضانفيتصلى

علىتاماالوتريكونحتىوتر؟عشرةواحدى،تراويحعشرةاثنتيإن

التراويح.منأفضلوهو،مذهبهم

أنهمبعدثمعمرزمنفيالصحابةعنعندهمتواترأنهمليتبينئم

ماعلىمبنيالصحابةفعلولكن،الاخيرةالملاثإلاالوتريعدونلاكانوا

بتسليمبينهيفصلالوترأنيرونكانواأنهموذلكأصحابنا؛رأييخالف

تسع،أوسبعأوخمسأو،مجموعة)2(ثلاثأو،مستقلةواحدةأكانسواء

خشيتفإذا،مثنىمثنىالليلصلاة":جم!لقولهالثلاثاختارواولكن

وصلهاالمرادأنيرونكانواكانهمقال؛كمااو("ركعةفصلالصبح

كانوالما-أعلموالله-لانهمبلنظر،هذاوفيقبلها.اللتينبالركعتين

نأأرادوا،الركعاتثنوافلما،بركعةيوترونكانواركعةعشرةإحدىيصلون

،-أعلموالله-ركعةفزادوه،الوتريّةعنيخرجهتثنيتهولكنالوتر،يثنوا

)3(.أعلمواللهشرعيا.وتراالملاثتكنلمفصلوهالولانهمووصلوها

****

".لعشرين1"و:فيهوالوجه،الاصلفيكذا(1)

النصب.بعدهوالمعطوفاتفيهلوجه1و،الاصلفيكذا2()

.[471]6مجموع)3(
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[رمضانقيامفيالانقرادا!شحبابهفيالشافعيكلامعلى]تعليق

.(1()701ص1)ج"لمزنيامختصر"

".منهليئاأحبالمنفردفصلاةرمضانشهرقيام"فأما:الشافعيقال

1)جالامحواشيوقي،لجماعةاعدماستحبابفيظاهرنضهذا

انفرادا،تشرعالتيالصلاةأنالإماممرادبانيؤؤلهسريجابنأن(521ص

التأويل.هذايردماالبويطيعننقلثمالفجر،وركعتاالوتروهي

البلقيني؛نقلهالذيالبويطيونص.تحريفبلبتأويلليسأنهيخفىولا

سنة،والوتر:الارضطهارةترجمةفيالبويطيمختصر"وقي:البلقينيقال

وقد.مؤكدةسنةوالاستسقاءوالكسوف،سنةوالعيدان،سنةالفجروركعتا

الظهربعدوركعتينالظهرقبلركعتينيصليكانب!ولالنبيأنروي

والكسوف.الصبحيصليأنقبلالفجربعدوركعتينالمغرببعدوركعتين

)2(.التوكيد"فيمعناهافيرمضانوقيامأوكد،والاستسقاءوالعيدان

****

المساجد[فيالمخالفاتمنوقعما]بعض

جدارالمسجد.باناءفيالنقش-1

الملونة.بالفرشفرشه-2

بقبلته.المكتوبةالاوراقتعليق3-

العلمية.الكتبدار.ط2(19)2/للماوردي"نيلمز1مختصرشرحلحاوي"ا(1)

.[61471مجموع2()
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فيه.وغيرهاالكهفلسورةالمصاحفوضع-4

بالقبلة.المصاحفوضع5-

أيمانهم.وعنالمصلينأمامالنعالوضع6-

فيه.البخورإحراق7-

.لمحرابا-8

فيه.الملونةالمراوجوضع9-

.الدفاتملونةبالقبلةالموضوعةالمصاحفكون-01

الخطبة.وقتقبلالخطيبمجيء-11

المأثور.يخالفبماالخطبةفيب!عد!النبيعلىالصلاة-21

الاولى،الخطبةاخر..".ولكمليالله"باركالتزام-13

الخطبتين.بينمعيندعاءالترام-41

بالذكر.الخطبةوقتفييتكلممنوجود-15

الثانية.الخطبةفيمعينتحميدالترام-16

عنهم.اللهرضيللصحابةالدعاءالتزام-17

.السلاموكذلك.الصلاةفيالتكبيرتمطيط-18

الصف.فيالتراصعدم-91

(.الاعلرفيأسر>سبحقراءتهعند"لاعلىاربي"سبحانالتزام-02

الغاشية.سورةالامامختمعقبالدعاءالترام-12

الحمد".ولك"ربنابأصواتهمالصبيانرفع22-
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.الصلاةبعدالمكثالتزام23-

المأمومينرفعيدومبحيثمشتركا،الصلاةبعدالدعاءالتزام4-2

يديه.رافعاالإمامداممايهمأيد

.()1المصلينلىإيسارهالإمامجعل5-2

****

[بالصومالجمعةيومتخصيصعنالنهي]حكمة

الحمدلله.

يصوم"لا:-ب!يئاللهرسولقال:هريرةأبيعن)2(""الصحيحفيثبت

".بعدهيصوماوقبلهيصومأنإلاالجمعةيوماحدكم

بقيامالجمعةليلةتختصوا"لا:-ص!فياللهرسولقال:عنه)3(ولمسلم

يكونانإلاالأيامبينمنبصيامالجمعةيومتختصواولا،اللياليبينمن

".احدكميصومهصوبمفي

عنللنهيذكروا"قد:""اللمعاتعن")4(المشكاة"حواشيوفي

وجوها:بصومالجمعةيومتخصيص

وظائفإقامةعنيمنعهضعفبهيحصللئلاصومهعننهىأنه:الاول

]4726[.مجموع)1(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(4411)ومسلم(،8591)البخاري2()

)3((4411/481).

.(917)ص(4)



المجاميعثوفد662

ورادها.ولجمعةا

بالسبتاليهودافتتنكمافيفتتن،تعظيمهفيالمبالغةخوف:والثاني

بالاحد.والنصارى

وجوبه.اعتقادخوفالنهيسببأن:والثالث

الجمعةيوم"ورد:وقدفيه،يصامفلاعيديوملجمعةايومأن:والرابع

أحسنالوجهوهذا(.1")صيامكميومعيدكميومتجعلوافلاعيدكميوم

مختصر.اهـاللمعات".الحديثمنطوقلانهالوجوه

نظر:فيهالوجوههذهمنكل:كاتبهيقول

وقياملجمعةايومصومعنالنهيكانلويحتملإنمافلأنه:الاولأما

يومصامفلو؛التخصيصعنالنهيوانما.كذلكالامروليسمطلقا،ليلتها

إذالجمعةايوميصومأنيجوزوكذا،لجمعةايوميصومأنجازالخميس

الضعفوخوف،لحديثامنطوقهوكما،السبتيوميصومأنيريدكان

فيه.حاصل

الفتنة.لىإيؤديلاوالقيامبالصيامالتخصيصمجردفلأن،الثانيوأما

رمضانشهروبتخصيص،بالصيامعاشوراءيومبتخصيصمأمورونونحن

437(/1)""مستدركهفيلحاكم1و2(611)خزيمةو[بن08()25أحمدأخرجه(1)

قال.مرفوعاهريرةابيعن،الاشعريلدينبنعامرعنبشر،ابيطريقمن

"،اسمهعلىأقفلمهذابشرأباأنالا،يخرجاهولمالاسعاد"صحبح:لحاكما

فيوردمايعني".الصحيحينفيوشاهده،مجهولهو:"قلت:بقولهالذهبيوتعقبه

.بالصياملجمعةايومإفرادعنلهي1منالصحيحين



762لفض1الفواند

فيه.الترغيبزيادةبدليلبالقيامتخصيصهعنممنوعينوغير،بالصيام

نصاينصنالوجوبظندفعفييكفيكاننه]ف[ب،الثالثوأما

منيخشولمعاشوراء،يومصيامفيرغبناوقد.وجوبهعدمعلىقاطعا

لخميسواكالاثنينمخصوصةأيامصيامفيورغبنا،الوجوبيظنأنذلك

أكثررمضانقيامفيورغبناذلك،وغيرشوالمنوستشهركلمنوثلاث

فييخشولم،تخصيصهمنالمنععدمعلىيدلوذلك،غيرهقياممن

.الوجوبظنذلكمنشيء

لمعنىو.فيهحجةفلايصح،أظنهلاذكرهالذيلحديثفا،الرابعوأما

التخصيص،هوإنماعنهالمنهيبأنالاولالوجهعلىأوردناهلماضعيف

الاضحىيومصومأنكماعيدا،كونهعنيخرجهلابعدهأوقبلهيوموصوم

فقط.تخصيصهمالامطلقاحرامالفطرويوم

لعدمفيهامناسبةفلا،الصياملعدممناسبةفيهاكانوإنفالعيدية،وأيضا

.بالقيامالفطروليلةالاضحىليلةتخصيصعنننهلمأننابدليل،القيام

لأنهيإنماالنهيحكمةأن-أعلموالله-فالصحيحهذاتقررواذا

بذلكالشارعخصهقدكانإذايجوزإنمابالعبادةالأياممنيومتخصيص

يقعأنوب!عيه!فخشي،البدعمباحثفيتقرركما،بدعةتخصيصهكانوالا

أنهلىإمنهماستناداليلتهقيامأوالجمعةيومصيامفيالبدعةهذهفيالناس

كونمجردأنلىإ-أعلموالله-منهتنبيهاذلكعنفنهاهم،فاضليوم

الفاضلةالعبادةوانمامطلقا.فاضلةفيهالعبادةكونيقتضيلافاضلاالوقت
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،تقدممماوغيرهعاشوراءفيكالصيامبخصوصها،الشارععليهانصمافيه

.رمضانفيوكالقيام

نذريوموافقإذاوحدهلجمعةايومصوميمتنعلاهذافعلى:قيلفإن

نماوا،لفضلهتحريابالصيامقخصيصهيكنلمإذافيماذلك،نحوأومثلا

اتفاقا.وقع

للذريعة؟سداأيضايمتنعأنهالاظهرأنإلامحتملهذاان:لجوابفا

خصهإنماأنهتوهموابصياملجمعةايومخصعالمارأواإذاالجهاللأن

الثلاثاءيومخصعالمارأواإذامابخلاف،تخصيصهفيفيتتابعون،لفضله

لاجلها.خصهإنماانهانفسهمفيتوقعفضيلةالثلاثاءليومليسفانهمثلا،

شرعا.فيهمرغبلانهيمنعلمفانما،وحدهالخميسيومصيامفأما

لىإبالنسبةلاولكن،الشرعفيفاضليومالجمعةيومأنوالحاصل

فيه.المشروعةالعباداتمنذلكغيرلىإبالنسبةبل،ليلتهوقيامصيامه

عنكانإنتخصيصهلان؟والقيامبالصيامتخصيصهعنب!يهؤالنبيفنهى

العامةتتوهمانخشياتفاقاكانوإنخطا،فهوفيهافضليتهمااعتقاد

أعلم.والله.فيهأفضليتهما

لجمعةايومتخصيصمنالناسمنكثيريفعلهماأنيعلموبهذا

مناقضبالصدقةتخصيصهفإنيضاو.ذلكيثبتلملأنه؟بدعةبالصدقة

فلتكن،وقتدونبوقتتختصلاالفقراءحاجةلأن؛الشرعيةللمصلحة

كذلك.الصدقة

لىإذلكأدىلجمعةايوميخصصانهرجلمنالفقراءعلمإذايضاو



الففالفواند

سلى.مفا
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فيفوزالحضورعنمانعلهيكونأوذلك،يجهلقدبعضهمأنمنها:

.المبادرونبالصدقة

تحصيلعلىالحرصفيحملهبعيدامحلهيكونقدبعضهمأنومنها:

لجمعة!ايتركقدبل،للجمعةالتهيؤيتركأنعلىالصدقة

العطاء.بزيادةرمضانشهريخصصجم!اللهرسولكانفقد:قيلفان

فيهمنافاةولاقطعا،مشروعفهوب!علولعنهثبتماأنلجوابفا

كانبل،بالصدقةرمضانيخصيكنلمبه!لانه؛المذكورةللمصلحة

ثم.أعطاهللصدقةمحتاجارأىماكلالسنةسائرفيفكانبكثرتها،يخصه

فيهالدورانكثرةأوالتكسبعنالفقراءلاغناءرمضانفيالبذليكثر

.للعبادةليتفرغوا

المفاسد.منتقدممالىإيؤديلاشهررمضانوشهر

لىتعااللهوفقنا.الابتداعفيوالشقاوةالاتباعفيالسعادةأنوالحاصل

.(1)وكرمهبفضلهلرضاه

****

]4711[.مجموع)1(
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به؟[النطقدونبالنيةالنسكفييكتفى]هل

"...:"عمرةولاحجاهلالهفييسفيلاقالمن"بابفي)1(البيهقي

العباسأبوثناقالا:عمرو،بيأبنسعيدوأبولحافظاالنهعبدأبووأخبرنا

أبناعطاء،بنالوهابعبدأنا،طالبأبيبنيحىأنا،يعقوببنمحمد

نافع:عن،نجيحأبيبناللهعبدعن،جريجابن

:وقالصدرهفيفضرب)2(،بحجةلبيك:يقولرجلاسمععمرابنان

؟".نفسكفيمااللهاتعلم

بالنيةاكتفواعنهماللهرضيالصحابةأنفيأخرىأحاديثالبابوفي

بالتعيين.ينطقواولم

معرفتهمعلىيتوقفلما؛بنيتهالناسلإعلامفهو،بم!ولنطقهفأما:أقول

.الاحكاممنإياها

رواية:فيوصراخا،لحجبايصرخونكانواالصحابةأنمنجاءماوأما

)3()4(.والعمرةلحجبا

****

)1(.)5/04(

"بحج":نسخةفيانهلىإالشيخأشار)2(

بالتلبية.أصواتهميرفعونوالمعنىسعيد.بيأحديثمن(21)47مسلمأخرجه)3(

.[]4726مجموع.الشيخكلامانتهىهعالىإ4()
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"[النصبقدرعلى"الأجر:قاعدةمنيستتنىمافي]بحث

لله.الحمد

رواهلما؛الوزغقتلالنصبقدرعلىالاجرقاعدةمنيستثنىمما

اولفيوزغاقتل"من:قالبهلإراللهرسولنهريرةابيعن)1(مسلم

".ذلكدونالثالثةوفي،ذلكدونالثانيةوفي،حسنةمائةلهكتبتضربة

بخلافالقتلةأحسنضربةباولالقاتللان-أعلموالله-ذلكوكان

بالدريامرادله!ان:لىتعاقولهبعمومالقتلةبإحسانالامرثيتوقد،غيره

09[.النحل:1<لاحرو

:قالبهملإراللهرسولعنأوسبنشدادعن)2(مسلمحديثويفسره

فأحسنواقتلتمفإذاسدء،كلعلىالاحسانكتبوتعالىتباركالله"إن

عمومعلىدليلوفيه.لحديثا"...الذبحةفاحسنواذبحتمواذا،القتلة

كما،عامةالحديثفيوالذبحةوالقتلة.الايةفيالإحسانمثلفيالصيغة

مؤذنالمعمولوحذف)3(،النفيسياقفيفعللانهكذلكقتل""أن

علمفيمقررهوكمالعمومهيكونإنمادليلبغيرحذفهلانأي،بالعموم

4(.)كاتبه.أعلمواللهالنحو.

****

)1(.)0224(

)2(.)5591(

".الشرطسياقفي":صوابهولعلالاصلفيكذا)3(

.[4]657مجموع4()
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القربى[يذفي]فائدة

نأ:القربىذويفيالقربىذواتأولاددخولعدمعلىبهيحتجمما

الخمس.خمسفيالهاشمياتلاولاديقسملمب!ولالنبي

مأ-أمهأم-جدتهأن"التهذيب"منعنهاللهرضيعثمانترجمةوفي

)1(.المطلبعبدبنتحكيم

****

؟[طاعةهيوهلالنذر،صور]بعض

ولكنهفعلهايريدمنحقفيالطاعةنذر:الطاعةمنأنيطنماكثيرا

نفسه؛علىالاستظهاربالنذرفيقصدفعلها،علىنفسهتطاوعهلاأنيخشى

أقرب=العذابتركهمنيخشىواجبالكونهالمنذورلفعلتخضعأنلانها

.المندوبلفعلتخضعأنمن

نماوا،بعينهالواجبذلكلتركليسالعذابلاننظر؛هذافيوعندي

حسناتلهولكنذنبعليهكانفمن.لحسناتاعلىالسيئاتلزيادةهو

أعلم.والله،يعذبلافانهالذنبرمقدعنتزيدعطيمة

تركهحيثمنلا،العذابمنهيخشىالمندوبتركفإنهذا،وعلى

الحسناتوقلة،الحسناتلقلةموجبتركهإنحيثمنبل،بخصوصه

والعياذ،للعذابموجبةالسيئاتوزيادة،السيئاتزيادةمنهايلزمأنيخشى

بالله.

جدتهأنمعالخمسخمسمنعفانبنلعممانيقسمفلميعني471[.1]مجموع(1)

هاشمية.لامه
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منالعذابخشيةفيأظهرالواجبتركولكن،صحيحهذا:قيلفان

بخلاف،كثيرةحسناتوتركسيئةارتكابالواجبتركفان؛المندوبترك

[)1(.لواجب]حسناتدونحسناتتركفيهفانماالمندوبترك

منالمندوبتركمنالنفستمتنعأنينبغيإنهقلنا:لويردهذا:قلت

المرءوجبهمافأما.الاصليالواجبتركمنتمتنعكمامندوبهوحيث

المراد.منهيتضحمثلالذلكونضربفلا،بالنذر

اربعفعللىإمنهاالظهرصلاةفعللىإإجابةأقربالنفس:فنقول

حسنة،مائةذلكقبللهاأنفرضلولانهعذر؛هذافيولهاقبلها،ركعات

بخلاف،العذابفيجبالسيئاتزيادةيستلزمالظهرتركفإن،سيئةومائة

الظهر.سنةترك

يخلصهاالظهرفعلفان،حسناتوعشرسيئةسبعمائةلهاأنفرضولو

سنةفعلبخلافقيلماعلىحسنةسبعمائةالفرضأجرلان؛العذابمن

نأتعتقددائمافهيأبدا،خائفةإلاتكونلاالمؤمننفسولكن.فقطالظهر

عددتكثيرفيالسعيمنتملولاتكلفلاحسناتها،منأكثرسيئاتها

.الحسنات

لكأنالنذرعندنفرضفانناحسنةعملتنذرأنردتإذاخر:مثال

فتسلمحسناتكزادتالحسنةتلكعملتإذافانت،سيئةومائةحسنةمائة

فعملتهانذرتواذا.عليهكانماعلىالحالبقيتفعلهالموإن،العذابمن

سيئاتك.زادتتفعلهالموإن،حسناتكزادت

الثوابفإنابتداء؛عملهاعلىطاوعينينفسيا:تقولانلكفينبغي

قلم.سبقولعله،""المندوب:لأصلفي)1(
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فييزيدلاالنذرلأن؛الانفيهتطمعينالذيهوالنذربعدفيهتطمعينالذي

ابتداء.اللهفرضهماهوجرهيزيدالذيوالفرض.أعلمواللهالأجر،

)1(
..و.

****

[الأنعامجرة]طهارة

لله.الحمد

ولوغيرها،دونلجلالةالحمكراهية)2(،الجرةطهارةعلىيدلما

)3(.أعلموالله.جلألةكلهاوالغنموالبقرالإبللكانتنجسةلجرةاكانت

****

"[لمزنيامختصر"على]تعليق

()4(.571ص2)جالمزني

نأالمسيبابنعنأسلمبنزيدعنمالكأخبرنا:الشافعيقال"

جزوراأنعباسابنوعن.بالحيواناللحمبيععننهىب!جمولاللهرسول

أعطوني:فقالبعناقرجلفجاءعنهاللهرضدبكرأبيعهدعلىنحرت

هذا.يصلحلابكر:أبوفقال،العناقبهذهاجزة

.[11471مجموع.بياضاالصفحةربعمقداروترك،المولفقلموقفهنا(1)

يبلعه.ثمليمضغهبطنهمنالبعيريخرجهما:الجزة)2(

.[47161مجموع)3(

.(571)5/"المزنيمختصرشرح"الحاوي)4(
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الزبير،بنوعروة،المسيب[158]صوابنمحمد،بنالقاسموكان

واجلاعاجلابالحيواناللحمبيعيحرمونالرحمنعبدبنبكربوو

فيه.يرخصونولاذلكيعظمون

أحدانعلمولا،مختلفغيرأومختلفااللحمكاننأخذ،وبهذا:قال

عندناالمسيبابنوارسالبكر.أباذلكفيخالفجم!النبيأصحابمن

حسن.

عنديفالقياسب!ر،اللهرسولعنالحديثيثبتلمإذا:المزنيقال

مذبوحينيجوزانولاجائزا،قائمينبجزورفصيلكانأنهوذلكجائز،أنه

،مختلفانوهماحيوانوهذالحمفهذا،بمثلمثلاإلايحللاطعامانلانهما

إلا،اختلافبقولهيكونممنمتقدمقولفيهكانإنالقياسفيبهبأسفلا

به!جمؤ".اللهرسولقالمافيكونثابتابهم!فىاللهرسولعنالحديثيكونأن

فوائد:البابهذافيأقول

بحثفيهحسن"عندناالمسيبابنوارسال":الشافعيقول.1

الحسنبهيرادلاالمتقدمينكلامفيجاءإذالحسناأناشتهروقدمشهور،

نهناالمرادفيكون،اللغويلحسنابهيرادبل،المتأخريناصطلاحفي

الاحتجاجيستلزملاوهذا.غيرهإرساللىإبالنسبةقوفيالمسيبابنإرسال

يعلملموكونه،وغيرهالصذيققولمنعضدهلماهنابهاحتجوانما.به

لذلك.مخالفا

عندناالمسيبابن"وارسال:بقولهأر]دالشافعييكونأنويحتمل

ذكر.بمالاعتضادهحسنأنهأي،البابفيذكرهالذيهذاإرسالهحسن"=

لى.أووالاول
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،القياسبخلافالشرعوروديجيزانالمزنيوصاحبهالشافعيأن.2

ضعف.منيخللموانذلك،فيالشرعيالدليلاتباعويوجبان

ولكنمخالفا.لهيعلملمالصحابةبعضبقوليحتبئالشافعيأن3.

الموضع.هذاغيرفيحققناهكما،خلافهعلىدليليقملمحيثهذا

دلالةالبابهذافيوليسنظر.محل؟للقياسمخالفتهيستجيزوهل

ابنبمرسللاعتضادهيخالفهلمإنماإنه:يقالقدلانهالمخالفةعدمعلى

أعلم.فالله،المسيب

إلاقياسبيدهكانولوسبق،منقولمخالفةيستجيزلاالمزنيأن.4

عنهم.خلافثبتإذا

5..[.)1(]..

****

الحمدلله.

لمنتاتبالمقتاتوا،بالذهبوالذهب،بالفضةالفضةبيع

)2(.تحريمهوحكمة،المحرمالوجهعلى

عنهالنهيحكمةفمنحالا،متفاضلاصنفهمنبشيءأحدهابيعأما

الذهبيحتكرمنالناسمنلان؛المححتكرينعلىالتضييق-أعلموالله-

وعندجيدذهبأحدهماوعندللذهبمحتكراناثناناجتمعفاذامثلا،

.[61471مجموع.بياضاالورقةباقيالمؤلفوترككذا،(1)

لثالث.المجلد"،الفقهرسانلمجموع"ضمنوأنواعهالربافيرسالةوللمولف)2(
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كلالانالاحتكار،لمصلحةإما،التبايعيريدانوهمارديء،ذهبالاخر

ذلك،لغيرواما،النوعينمنعندييكونأنفينبغياحتكرتإذا:يقولمنهما

اشتريانليلزمإذا:يقولأحدهمالانللاحتكار،منهماكلمراعاةمعلكن

آخررجلمنإلاأشتريهأنينبغيفلاذهبا،قيمتهفيوأعطيالذهبمنشيئا

عندإلاالذهبيخرجفلاالاحتكار،يراعيأيضالأنه؛مثليللذهبمحتكر

.سعرهيغلىحتىالذهبحكرفيمقصودييتموبذلك،سعرهغلاء

فلا،الذهبمنشيئاأبيعأنفيمصلحةليبدتإذا:يقولوالاخر

اريدالذيالمقدارمنشيئاأضيعلاحتىبذهبإلاأبيعه[]أنليينبغي

.احتكاره

مثلاإلاحالابالذهبالذهبيبيعوالاأنفألزمهمعليهمالشرعفضيق

لمزيةإلابالذهبالذهبلاشتراءحاجةتدعولاأنالغالبلان؛بمثل

تلكيخسرأنيرضىلاالممتازالذهبوصاحبالاخر.علىلاحدهما

ذلكبذلكيشتريثمغيرهاأوبفضةذهبهبيعلىإأحدهمافيضطر،المزية

عليهما.مضيقايبقيانأوالاحتكارفينفك،فيهرغبالذيالذهب

شديداتضييقاذلكفيلانمطلقابالذهبالذهببيعيمنعلموانما

دعتهوإنماللاحتكار،قاصدغيرالمشترياوالبائعيكونوقد.الناسعلى

.أخرىضرورة

إلاالمزيةتلكبخسارةيرضىلاالممتازالذهبصاحبأنوالعادة

لحكمةافكانت،للحكمةمنافاضطرارهمععليهفالتضييق،دعتهلضرورة

لحداوهذا،ضرورةمنإلابالذهبالذهبيباعلابحيثحدلذلكيحدأن

المماثلة.يجابإهو
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الذهببيعمعنىفيفلأنه،نسيئةمتمائلابالذهبالذهببيعوأما

الفضل.معنىفيالاجللاننقدامتفاضلابالذهب

وقطعةدرهما،خمسونوقيمتهاأوقيةتزنالذهبمنقطعةتكونفقد

صاحبولكندرهما،أربعونوقيمتها(1أيضا)أوقيةتزناخرذهبمن

منيستفيدهلما،سنةلىإالاخرىبالقطعةببيعهايرضىالممتازةالقطعة

البيع.لىإمضطراكانأنهيتحققلاوبذلك.الاجل

النقدلىإمحتاجاإنسانيكونقدإذ؛القرانربافيالدخولأيضاوفيه

ولو،يقرضنيلمأستقرضهآليتهلو:فيقولذهبا،صاحبهعندأنويعلم

مائةمنهأشتريأنفالحيلةربا،ذلككانالقضاءفيأزيدهأنلهشرطت

لىإوأوجلهواحد،الوزنأنمعأجودذهبمنديناربمائةذهبهمندينار

الذيالذهبلزيادةيرضىطبعاوهو.إليهأقترضأنأحتاجالذيالاجل

.الجودةفيمنهبعته

بيعاالصورةجعلوانما،الاقتراضالرجلهذامقصودانوالحاصل

دينارمائةصاحبهمناقترضالمعنىفيفهذا.زعمهفيالربامنليسلم

الربا.هووهذامنها،أجوددينارمائةيقضيهأنلهوشرط

لان-أعلموالله-أجيزفكأنهحالامتفاضلابالفضةالذهببيعماو

فتقل،وبالعكسبذهبيستبدلهاأنفضةعندهمنتدعوماكثيراالضرورة

وأ،بذهباستبدالهويريدذهبعندهكانمنبخلافالاحتكار،قصدتهمة

ايضا".اوقيةتزن"أيضا:الاصلفي(1)
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قصدتهمةفتقوىتقلذلكفيالضرورةفان؛بفضةاستبدالهاويريدفضة

.الاحتكار

محتاجاإنسانيكونقدإذالربا؛مظنةفهونسيئةبالفضةالذهببيعماو

نإأنهيعلمولكنه،صاحبهمنعليهايتحصلأنويريدمثلا،دينارمائةلىإ

فييزيدهأنلهشرطولو.الربجيطلبلانهيقرضهلم،أقرضني:لهقال

وخمسمائةبألفدينارمائةمنهيشتريبأنفيحتالربا،ذلككانالقضاء

زادهوإنمامثلا،درهماعشرثلاثةحينئذالدينارصرفأنمعأجللىإدرهم

بذلك.ليرضى

منليسلمبيعاالصورةجعلوانما،الاقتراضمقصودهأنلحاصلفا

لهوشرطدينارمائةصاحبهمناقترضمنالمعنىفيفهذا.زعمهفيالربا

الربا.هووهذا،درهمومائتيدينارمائةيقضيهأن

فاذا،النقديةتجمعهمالانه؛متقاربانوالفضةالذهبأنفالمقصود

ناعلىحدهمااقترضفكانهالاخر،يردأنعلىاحدهماالانساناقترض

فالمعنى،البيعصورةالقرضصورةبدلجعلواذا.زيادةمعجنسهمنيرد

.باق

منهلهابدلاوماالمقتاتات،وبقيةلتمر،1والبر:والفضةالذهبومثل

لا.كالملح

.بالناسالاضرارشديدمنهاكلاحتكارفلأنالاحتكار،معنىفيأما

لىإالوسيلةفلأنهالنقداحتكارماوفظاهر.منهبدلاوماالقوتاحتكارأما

السوقمنارتفعالنقدنفرضناإذابماهذاويتبينوغيرها.الاقواتنيل



ميعالمجافواند082

ذلك؛لهيتيسرلا،القوتويريدثيابعندهفالذي.تتوقفالحركةفانجملة

وأآخر،نوعايريدوإنما،عندهالتيالثيابفييرغبلاقدالاطعمةبائعلان

يستخدمأنيريدأو،الالاتمنشيئايريدوإنما،جملةالثيابفييرغبلا

ولكنفيهايرغبآخريجدقدالثيابوصاحب.ذلكغيرأو،لهيعملمن

الطعامصاحبفيهيرغبلامماذلكغيرأومثلا،لجوهرامنشيئالهيبذل

ايضا.

فيدائراالنقدكانذامابخلافجوعا.الثيابصاحبويموت

لانهيقبلهطبعاالطعامصاحببأنلعلمه،بهيبيعالثيابصاحبفان؛السوق

.الاغراضجامع

جرىكماباقتراضها،العادةجرتالاقواتفلأنالربا،معنىفيوأما

يجمعهما،الفضةمعكالذهبمثلاالذرةمعوالبرالنقد.باقتراضالعادة

يردأنعلىأحدهماالانساناقترضفاذ.النقديةذينكجمعبكماالقوتية

صورةبدلجعلواذا.بزيادةيردهأنعلىواحداصنفااقترضفكأنهالآخر

.باقفالمعنىالبيعصورةالقرض

ولم،القوتلىإحاجتهمدونإليهاالناسفحاجةمثلا،الثيابفأما

العادةجرتولاوالنقد،القوتباحتكارجريانهاباحتكارهاالعادةتجر

.(1فيهما)جريانهاباقتراضها

****

]4716[.مجموع)1(
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الربا[صوربعضفيفقهية]مناظرة

وعندشهر،لىإربياتبخمسسلعةرجلباع1(إذا[)يجوزهل:]قلت

فيكون،ربيةزيادةمقابلفياخر،شهراالاجلمدعلىاتفقاالشهرتمام

لا.:قال.ربياتستةالدين

بشرطقرضاللمشتريأرجعهاثمربياتالخمسالبائعقبضفلو:قلت

.جوازهلىإفمال؟ربيةزيادة

المسألتين؟بينلفرقما:فقلت

المماثلةمعإلابالربياتالربياتبيعفمنع،الشرعبينهمافرققد:قال

اتفاقا.،لحلولاعدممعالقرضجازو،لحلولوا

إنماوأنا،والقرضالبيعبينفرقلانهموضوعنا،عنخارجهذا:فقلت

الثمن،فيالاجلمدمقابلفيالمشروطةالمنفعةبينالفرقحكيت

يفهم.فلم.القرضفيأجلابتداءمقابلفيالمشروطةوالمنفعة

هذا:لكأوضحأنا:فقلت

بشرطالاجلفيمدتمامهوعندشهر،لىإأثواببثلاثةعبداباعهلو

؟أثوابأربعةفتكون،ثوبزيادة

البيع.فيربالانهيجوز؛لا:قال

أربعة؟لهيرجعانعلىأثوابثلاثةأقرضهفلو:قلت

.جوازهلىإفمال

باع":وكتبكلهعليهضربثم!يباعانيجوزهل:"قلتاولا:الشيخكتب(1)

المعنى.ليتمعليهاالمضروبالعبارةمننحواأثبتوقد.إلخ."..رجل
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أولا؟ذكرتكمابينهماالشارعفرقفهل:قلت

فلا.هذا،قيأما:قال

؟الموضوععنخارجالاولجوابكأنلكفتبئن:قلت

اخر.جوابعنديولكننعم،:قال

هو؟ما:قلت

بيع.رباهذاوليس،بيعرباالاول:قال

فرقمنفهل،نظيرهولكنهبيع،برباليسالثانيأنمسلمهذا:قلت

بينهما؟معنوي

معشرعندناعليهالمقيسمنأولىالمقيسفيالحرمةفإنهذا،وفوق

.(1أن)وذلك.الحنفيةمعشروعندكم،الشافعية

****

الرهن[منفعةاشتراطحول"الام"كتابعلى]تعليق

2(:3[)جلأمامن]

:الشرطمنالرهنيفسدما"باب

العبد،خدمةاوالدار،سكنىلهأنالراهنعلىالمرتهنشرطفإن...

كانتالرهنأيمنأو،كانتماالرهنمنفعةمنشيئاأو،الرهنمنفعةأو

باطل.فالشرط-غيرهأوحيواناأودارا

.[]4726مجموع.الصفحةثلثقدربياضوبعده،الشيخقلمتوقفهنا(1)

)2((/4-322.)323
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منفعةلنفسهالمرتهنوشرطرهنا،بهايرهنهأنعلىألفاأسلفهكانوان

السلف.فيزيادةذلكلان؛باطلفالشرط=الرهن

رهنا،بألفهيرهنهأنللمشتريالبائعوشرط،بألفبيعاباعهكانوان

منحصهبالرهنمنفعةلزيادةلانفاسد؛فالشرط-الرهنمنفعةللمرتهنوأن

".معروفةغيرالثمن

المهلة،مقابلفيليستهناالزيادةلانذكر؛بماهذاعللإنما:أقول

لف،منبأكثرتقومسلعتيإن:يقولالبائعكأن،الثمنجملةمنهيوانما

تأمل..المرهونومنفعةبألفإياهابيعكولكني

كمامنهاليستلأنها؛السلففيالزيادةبغيرعللهافروعابعدذكرثم

.(1)بالتأمليعلم

****

[العباداتفيالرخصأنواع]

لله.الحمد

(2")عزائمهتؤتىأنيحبكمارخصهتوتىأنيحبالله"إن:حدثح!

ضربين:علىالرخصأنلييطهر

]4726[.مجموع)1(

(01881)"الكبير"فينيوالطبرا99(،0)والبزار35(،4)حبانابنأخرجه2()

حمداواخرجه.قويوسندهعنهما،اللهرضيعباسابنحديثمنوغيرهم

عمرابنحديثمنوغيرهما)3568(حبانوابن59(،0)خزيمةوابن)5866(،

.اخرىشواهدولهأيضا،قويوإساناده.عنهمااللهرضي
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التخييريؤيدماأجاءسواءشيء،يعارضهولاالتخيير،بصورةيردضرب

اليمين.كفارةومنه،لحديثبامراداليس-أعلموالله-فهذالا.أم

لحديث.باالمرادهوفهذاشيء،يعارضهولمالامربصيغةوردما:نيالثا

ونحوهما.لجناجانفيأو،لحرجانفيبصيغةوردفيماالترددويبقى

القسمفييدخلهمايجيءنإلا،الاولالقسممنألههذافيفالظاهر

السفر.فيالقصرومنه،عليهص!جمؤالنبيمواظبةأو،بهاخرأمرلورودالثاني

القرانظاهرلان؛نيالثاالقسممنأنهالسفرفيالصومفيالظاهروكان

السنةولكنأخرهأيامهوالصياممحلجعلإذ،منهاكدبلالامر،معنىفي

)1(.المشقةوجدتإذابماالقرانظاهرخصصت

كؤ.***

[)2(والتحليل،الثلاثالطلاق]مسألة

لله.الحمد

ذهب)4([]منالعلمأهلمنفان)3(،السائلإليهأشارالذيالسبيلأما

مذهبوهذا.واحدةإلابهيقعلاعنهالمسؤولالطلاقهذامثلأنلىإ

فقهمووكابر،عنكابراالبيتأهلأئمةمنأسلافهمعنيروونه،الزيدية

]9471[.مجموع)1(

هذهضمنمطبوعة"المجموعالطلاقفيلمشروعالقول"بعنوانرسالةللمؤلف)2(

لموسوعة.ا

إجابة-يظهرفيما-التقييدهذاالمؤلفكتبالذيالسائلهذاكلامعلىنقفلم)3(

له.لسؤ

مثمت.هوكماأصلحهاثم""يذهبكتبها:قدوكان،محررةغير4()
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في5وحكا،وغيرهنيكالشوكا،اليمنأهلمحدثيمنالمتأخرونعليهم

جرا.وهلموالتابعينالصحابةمنجماعةعن)1(الاوطار""نيل

السنةإماممذهبلىإالمنتسبينمنوهما،القيموابنتيميةابنواختاره

حنبل.بنأحمدالامام

.وغيره)2("مسلم"صحيحفيالثابتعباسابنحديثودليلهم

ثلاثا.يقعانهعلىالاربعةالمذاهبأئمةولكن

كتابفيالحديثهذاعن-لىتعااللهرحمه-الشافعيأجابوقد

لىإ031ص7انظر:ج."م"الابهامشالمطبوع"لحديثا"اختلاف

31)3(.5ص

ثم،الحديثهذاذكرفانهتردد،علىيدل-لىتعااللهرحمه-وكلامه

امرأةجاءت:قالتعائشةبحديثعارضهثم،خلافهالقرانظاهرأنذكر

فبتفطلقنيرفاعةعندكنتإني:فقالتجمفىاللهرسوللىإالقرظيرفاعة

لا،؟رفاعةلىإترجعيأن"أتريدين:وقالي!يمؤاللهرسولفتبسم.،..طلاقي

.(4")...عسيلتكيذوقحتى

)1(/6(.)026

بكروابي!شي!اللهرسولعهدعلىالطلاق"كان:عباسابنقال:ونصه(1)472)2(

قدالناسإن:لخطاببنعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتين

".عليهمفامضاه،عليهمامضيناهفلو،اناةفيهلهمكانتقدامرفياستعجلوا

الوفاء.دار.ط2(01/652-06))3(

.(1)433ومسلم(،)9263البخارياخرجه(4)



ميعالمجافواند682

فيطلاقهابترفاعةيكونأنيحتملفقد:قيل"فإن:الشافعيقال

."...واحدةمرةفيظاهره:قلت.مرات

كانرفاعةطلاقأنوغيره")1(مسلم"صحيحفيثبتقدلكن:أقول

رفاعة.بحديثالاستدلالفسقط،مراتفي

،القرانظاهرموافقارفاعةفيعائشةحديثكان"فلما:الشافعيقال

بالبينليسكانوان،أعلموالله،بهيؤخذأنالحديثينأولىكانثابتا،وكان

جدا)2(".فيه

الاخرالحديثكانمخالفالهالاخرالحديثكان"ولو:الشافعيقال

اهـ..جدا"فيهبالبينليسذلككانوإن،أعلمواللهناسخا،يكون

ظاهربيدهكانانهمع،يخفىلاماالترددمن-اللهرحمه-كلامهففي

رفاعةطلاقأنوغيرهمسلمفيثبتمابلغهلوفكيف،رفاعةامرأةحديث

؟مراتفيكان

كلاممنجداظاهروهو-لنايترجحوالذي،طويلالمسألةفيوالكلام

منأحدعلىيشنعلاالتيالاجتهاديةالمسائلمنأنها-اللهرحمهالشافعي

مقلديه.ولافيها،المختلفين

للمسلميجوزانه،اللهرحمهالسبكيمنهم،الائمةمنجماعةنصوقد

نفسه.حقفيالأربعةغيرالائمةتقليد

)1(.)1433/112(

المؤلف.وضعمنالخط)2(
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لمإذاجوازه-لىتعااللهرحمه-الشافعيمذهبفان،التحليلوأما*

العقد.صلبفييشترط

:قالجموالنبيأنالصحيحالحديثودليلهم،يحرمهالائمةمنوكثير

"هو:قال،اللهرسوليابلى:قالواالمستعار؟"بالتيساخبركمألا"

")1(.لهوالمحلللمحفلاالله"لعن:!صاللهرسولقالثم،"المحلل

مفتقرالعقدصلبفيبالشرطكانإذاماعلىفقصرهعام،لحديثوا

ذلك.فيظاهرادليلايذكرواولم،دليللىإ

فيتقرروقد،بالمحلللحكماعلقفانهجدا،يأباهالحديثوظاهر

منهمابعليةيؤذنبالمشتقلحكماتعليقأنالبيانوعلمالفقهأصول

تحليل.هوحيثمنالتحليلهيهناالعلةفتكون،الاشتقاق

وأالتحليلنيتهأكانسواء،حرامفانهالعقدصلبفيالطلاقشرطفاما

بكرا.كانتلوكما،غيره

شرطعلىصحيح:وقال-")2(المستدرك"فيالحاكمروىوقد

عنفسألهعمرابنلىإرجلجاء:قالنافععن-الذهبيوأقره،الشيخين

حديثمن2(80)7/:والبيهقي(،891)2/:لحاكمو(،)3691ماجهابناخرجه(1)

شيخوصححه،الاشبيليلحقعبدحسنهوالحديث.عنهاللهرضيعامربنعقبة

2(،04-923)3/:"الراية"نصبانظر.الزيلعيوقواهالقطانوابنالاسلام

.(591)3/:"و"التلخيص

69(.)7/":"الحليةفينعيمبوو2(،80)7/:البيهقيوأخرجه(.991)2/)2(
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هل،لاخيهليحلهاموامرةغيرعنلهأخفتزوجهاثلاثا،امرأتهطلقرجل

؟للأولتحل

.()1وب!عيه!النبيعهدعلىسفاحاهذانعدكتا؛رغبةبنكاحإلالا،:قال

****

الحمدلله.

عليه[السفاحمنالرجلابنة]حرمة

الحمدلله.

أبيهعلىوكذا،عليهالرجلماءمنالمخلوقةبحرمةلىتعااللهندين

ذلك.وغيروإخوتهوبنيه

حقيقة.بنتهوهي.النكاجبحرمةيتعلقفيمابنتهأنهاوالحاصل

راعيبيأ:قال؟أبوكمن:الزنالولدقالأنهجريجحديثوفي

)2(.الغنم

؟)3(.اللهرسولياأبيمن:حذافةبناللهعبدحديثوفي

منه،احتجبى":لسودةقالب!ولالنبيأنزمعةوليدةابنحديثوفي

)4(."باخلكليسفانه

]9471[.مجموع)1(

2(.055)ومسلم(،021)6البخارياخرجه2()

235(.)9ومسلم(،29)البخارياخرجه)3(

.(41)57ومسلم(،02)53البخاريأخرجه(4)



982الف!لفواند1

أبيها.ابنبأنهالحكممعلها،محرميتهونفىلها،أخوتهفنفى

الحقيقي.النسبعنالنطرقطعيقتضيلاشرعاالنسبلحاقإأنفتبين

حلقومنالزانيبينكالارثالبنوةمقتضياتبعضنفيإن:نقولفكذا

.(1)أعلموالله.كالمحرميةسائرهانفييقتضيلا،مائهمن

****

الحيواناتمنلمحرماتامسألة

أولفيحلالاكانتكلهاالحيواناتأن-أعلموالله-ليطهر

محرماإكأوحىمافىأحدلا>قل:تعالىقولهفيعليهنصماعدا،الاسلام

فإذه-ختريملحمأؤمسفوحادصماأومضتةدكودنأندظعمه،إلاطاءصفى

يرلمء
.[541:]الانعامالاية(0.0حدهاللهلغيرأهلمتمقااؤرجـرر

عليث!محرمإنما>:تعالىقولهنزلأنلىإهذاعلىالحالدامثم

سورةمن[]173الاية000(لغيراللهبهءأهلوماالخنزيرولحموالذملمئتة

لذلك.مؤكداالبقرة

...(الظئنتلكمأحلقللهثمأحلماذا>يشلونك:تعالىقولهنزلتثم

.المائدةسورةمن[]4

للايتينناسخة-أعلموالله-فتكون،نزلمااخرمنوالمائدة

.المنصوصاتعلىزيادةالخبائثجميعحرمتبان،السابقتين

]9472[.مجموع)1(
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علمهووجل،عزاللهيعلمه،مجملوالخبائثبالطيباتوالوصف

بحوجمط.رسوله

السنة.فيوردبماذلكبئنب!ولوهو

المنصوصالخبائثمنفهوعنهوالنهيتحريمهالسنةفيصحمافكل

السابقتين.للايتينالناسخةبالايةتحريمهاعلى

ولم،بالسنةثبتلماإهماليقعولم،بالقرانإلاللقرانالنسخيقعفلم

المعصومبيانإلىذلكوكلبل،الخبائثمنالطيباتتعيينفيتحكميقع

ص!ول.

ستخبثتهماحرمةعلىبالايةالاستدلالمنهذامعمانعلاانهعلى

لىإالباقيووكل،خبثهيخفىقدماحرمةعلىنصبهمنطفيكون،النفوس

.(1)أعلموالله.الامةنظر

****

[الصوتسماععلىالشهادة]جواز

بلالأ"إن:حديثالصوتسماععلىالشهادةجوازعلىلحجةامن

إلخ.")2(..ء بليليوددا

يكنلماوالاخر،صوتعنممتازامنهماكلصوتيكنلملوفانه

46561[.مجموع)1(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن(2901)ومسلم6(،)17البخارياخرجه(2)



192الف!الفواند

وأنائماًيكونمنالناسمنأنلاشكل؛جائزا=الصوتبمعرفةالعمل

.للصياممريداويشربفيأكل،الاولفيظنهنيالثاالأذانفيسمعفينتبهغافلا،

وربماوالوتر،والشربالأكلعنفيمتنع،الثانيفيظنهالاوليسمعأو

الصبح.صلى

معرفةباعتمادبالأمرتشعرالحديثفيالمؤدنينتسميةأنمعهذا،

واشربوافكلوا،بليليقعالأولالأذانإن:يقولأنيكفيوالاصوتيهما،

والله.فائدتهلكثرة،أولىاللفظهذاويكون.نيالثاالاذانتسمعواحتى

.(1)أعلم

****

[الحدثحالاللهذكركراهية1

فيالثابتالصمةبنالحارثبنالجهيمأبيحديثفي

خلافأومكروهلحدثاحاللىتعااللهذكرأنعلىدليل")2(الصحيحين"

الجواز.لبيانفهوذلكيخالفممائبتوما.السنة

فيكونجنبا،كانب!جم!آنهالجهيمأبيحديثفييحتمل:يقالقدنعم،

فلينظر.الاصغر.فيالنظرويبقىالاكبر،لحدثافيصريحا

]4718[.مجموع)1(

بنالرحمنوعمدأنااقبلت:عباسابنقال:ونصه)936(،ومسلم)337(،البخاري2()

جملبئرنحومجن!مناللهرسول"اقمل:الجهيمابوفقال..الجهيمابيعلى..يسار.

فمسحلجد[راعلىاقبلحتىعليهع!ديهاللهرسوليردفلم،عليهفسلمرجلفلقيه

".السلامعليهردئمويديهوجهه



292

.مندوباوجائزذلكلمثلالسلامردتاخيرانعلىودليل-

جائز)1(.السلامردلنحوالحضرفيالتيممأنعلىودليل-

****

الله[ذكرأراداذاللجنبالوضوء]مشروعية

لله.الحمد

ميعالمجافواند

.ينامأويأكلأنأرادإذاللجنبالوضوءمشروعيةثبتقد

مشروعيةعلىحجة")2(الصحيحين"فيالجهيمأبيحديثوفي

يردفلملمج!عيهننالنبيعلىسلملانه؛وجلعزاللهذكرأرادإذاللجنبالوضوء

جنبا.بخكانانهالحديثفيليس:قيلفان.تيممحتىعليه

ابنلحديثجنبا؛كانانهوالظاهرجنبا.يكنلمانهفيهولا:قلت

نأمعللاكل،الوضوءمشروعيةأنكر!ينانهيدلفإنه)3(،مسلمعندعباس

واخره.اؤلهالذكرفيهيلتزمالاكل

.الوجوبأنكرإنمالعله:قيلفإن

فراجعه.،المشروعيةإنكارلحديثامنالظاهر:قلت

مشروعيةثبتوقد.الصلاةلغيرالوضوءإنكاريفيدظاهرهفإن:قيلفإن

]9471[.مجموع)1(

قريبا.السالف2()

لهفذكروا،بطعامفأتيلخلاءمنخرجع!يهالعبي"أن:ولفظه(181)374/برقم)3(

فاتوضأ؟إ".اصليأناريد:فقاللوضوء،



[لفواند[لف!392
علىعباسابنحديثحملفوجب،الجنبحقفيالصلاةلغيرالوضوء

.الوجوبإنكار

يستلزملالجنباحقفيالصلاةلغيرالوضوءمشروعيةثبوت:قلت

غيرالجنب.حقفيمطلقاالمشروعيةثبوت

الكنيف.منجاءوانماجنبا،يكنلمعباسابنقصةفيب!نيوهو

مشروعيةفيينالاالصلاةلغيرحينئذحقهفيالوضوءمشروعيةفإنكاره

.()1أعلموالله.فتأمل.الصلاةلغيرلجنباحقفيالوضوء

****

الأذكار[فيالواردالعددعلىالزيادةحولنيالنبوكاكلامعلى]تعليق

:(2/302)جالاوطار""نيل

هذهإن:يقولمشايخنابعضكان:الترمذيشرحفيالعراقي"قال

الصباجفيالواردةالاذكارمنغيرهاأوالصلاةعقبالواردةالأعداد

فزاد،مخصوصثوابمعمخصوصعددلهاوردإذا،ذلكوغيروالمساء،

الاتيانعلىالواردالثوابذلكلهيحصللاعمدا=أعدادهافيبهاالاتي

تلكبمجاوزةتفوتوخاصيةحكمةالاعدادلتلكفلعل،الناقصبالعدد

...الدعاءفيالاعتداءعننهىولذلكيها،وتعدالاعداد

ذلك[:علىيدلماالصحيحةالاحاديثفيورد]وقد..نظر.قالهوفيما

ياتلم."..ذلك"مناكثرعملاحدالابهجاءممابافضلاحديات"ولم

]9471[.مجموع)1(



ميعالمجاثوفد492

وقد."عليهزاداوقالمامثلقالاحدالابهجاءممابافضلالقيامةيومأحد

."...يقال

لىإالعدوللان؛بالالفاظالتعبدفيمسلم"وهذا:نيالشوكا[]وقال

...متحققفالامتثالالعددفيالزيادةماو،الامتثالمعهيتحققلااخرلفظ

.معقولغيرلهمغيرةعليهالزيادةوكون

فقد،بالزيادةأتىثمالواردالامرامتثالإليهالانتهاءعندنوىإن:وقيل

ممتثلا".يعدلمنيةبغيرزادوان،الامتثالحصل

معقولهوبل:أقول"[:بقوله"معقولغير":قولهعلىالشيخ]علق

.(1)"الصلاةركعابلحىكالزيادة

****

الذكلر[فيالجلالةلفظعلىالاقتصارجواز]عدم

يرد،لملأنهأولا:بذكر؛ليسهو""كلمةأولجلالةاذكرعلىالاقتصار

يقدرأنيحتملإذ؛معنىيفهملاأنه-أعلاموالله-ذلكفيالحكمةومن

نيةمجردلانهنا؛بالنيةعبرةولا-باللهوالعياذ-الكفريقدروأنالتعظيم

:قالإذافكذاذاكرا،يعدلممثلاأكبر"الله"بقلبهنوىفلوذكرا،يعدلاالذكر

."أكبر":ونوى"الله"

""عبديأو،"طالق")2(ونوى"زوجتي":قاللوأنههنابهيستدلومما

]4717[.مجموع)1(

أثبت.ماوالصواب"نو"،:الاصلفي)2(



592الف!ندالفو1

منشيءيقعلم=ذلكنحوأو"،وقف"ونوى"ارضيو"،حر""ونوى

مجرديعتبرولم،الجميعفيالتلفظاعتبرالشارعأنبجامعهنافكذا،ذللش

أعلم.والله،النية

لغةمثلهفيالحذفجرىماالحذفدخلهالذيالذكرمنوردقد،نعم

الذيمثلهووليس-.مثلا-"اللهلىإ"أشكو:قولهبعد"حسبي"هو:مثل

فييقعولهذا.أعلموالله.ذاكبخلافمنهالمرادالسامعيفهمهذالان؛قبله

.فلان:فقال؟العتيقمن:لهقيلإذاكما،والصدقةوالعتاقالطلاقهذامثل

.(1)أعلموالله

47111[.مجموع)1(
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لأصوليلأاالفواند
992

لمفهومبابالعمليتعلقحديث

لجرانبيذعنبه!جمؤاللهرسولنهى:قالأوقىأبيبناللهعبدعن

لا.:قال؟الأبيضفيأنشرب:قلتالاخضره

والأنبذة.النقيعباباخر-")2(مشكاة"(.1)البخاريرواه

****

[الشارعكلامفيبالواجبلمراد]ا

نأعلى)3("الجنةعليهوحرمالنار،لهاللهأوجبفقد":بقولهيستدل

بالتحريم.لمقابلتهالفرضفيشرعيةحقيقةالوجوب

الجمعة.غسلقرضيةتتبينوبهذا

****

[معتبرةالاقتراندلالةانعلىبهيستدلمما]

الزورشهادة"عدلت:حديثالاقتراندلالةاعتبارعلىبهيستدلمما

رجل:فقال،"والدينالكفرمنباللهأعوذ":وحديث")4(،باللهشراكبالا

)1(.)6955(

)2(/2(.)476

بيميانهمسلمامرئحقاقتطع"من:واولهأمامةبياحديثمن()137مسلماخرجه)3(

."...اوجبفقد

واجتنبواالأوثنمنالزضممرر>فاتجتنبوأ:!ك!اللهرسولقرأثم:لحديثابقية(4)

23(،00)والترمذي35(،)99داودوابو(،1)8988أحمدأخرجه<قوهـالزور

ضعيف.لإسنادعنهاللهرضيفاتكبنخريمحديثمنوغيرهم)2372(ماجهو[بن

ابنو"مصنف327()8/[لرزاق":عبد"مصنففيمسعودابنعلىموقوفاوروي

256(.)7/":شيبةأبي



003

"نعم")1(.:قال؟بالدينالكفرأيعدلاللهرسوليا

ميعالمجاند!و1

****

"[الحاجةوقتعنالبيانتأخيريجوزلا"قاعدةعلى]اعتراض

حتىواشربر>وكلوأأنزلت:قالسعدبنسهلعن)2(البخاريحديث

>من:ينزلولم[.187:]البقرة(الأسودلحيظمنالأئيضالخي!ل!يتبين

الأبيضلخيطارجليهفيأحدهمربطالصومأرادواإذارجالفكان<الز

اللهفانزلرؤيتهما،لهتتبينحتىويشربياكليزالفلاالاسود،لخيطوا

!اوالنهار.الليليعنيأنمافعلموا<القخر>منبعد:

)3()4(.الحاجةوقتعنالبيانتأخيريجوزلا:قولهممعهذاانظر

****

الواحد[بخبرالمتواتر]نسخ

كافالواحدخبرأنعلىدليلالكعبةلىإالقبلةأهلتحولفي:فائدة

المتواتر.نسخفي

أبيحديثمن(1/532):لحاكمو5(،)473والعسائي(،1)1333احمداخرجه(1)

حبانابنوصححهالإسعاد.صحيح:لحاكماقال.ععهاللهرضيالخدريلممعيد

()2179(1).

رسائلمجموعضمن"العامه"إرشادفيفيهاالقولوحققالايةفيالشيخنظروقد)3(

بعدها(.وما231)صالفقهصول

]4657[.مجموعمنالفوائدمنسبقما)4(



103الأصوليلأالفواند

جمفى[النبيبتروك]الاستدلال

كانت"قد:الصحيحفيعائشةحديث:بييهولالنبيبتركالاستدلالمن

بقضاء")1(.تؤمرلاثمصيهولاللهرسولعهدعلىتحيضإحدانا

نؤمرولاالصومبقضاءفنؤمر()الحيضذلكيصيبنا"كان:روايةوفي

".الصلاةبقضاء

****

[لموافقاتاكتابعلى]تعليق

)2(عشرةالرابعةالمسألة

علىوالدليل...بالتوابعأمراليسالاولالقصدعلىبالشيء"الامر

"...بالمقيداتالامريستلزملابالمطلقاتالامرأنمنتقدمماذلك

:[قولهلىإالاختصارببعضفقراتالشيخنقل]ثم

التزامانعلىتدلجميعهاكثيرةوالاخبارهذافي"والاحاديث

بالرأيقولاكانوالا،دليللىإمفتقرالمطلقةالاوامرفيالخصوصات

نأمسألةمعالمسألةهذهعلىانبنتالفائدةوهذه،مشروعبغيرواستنانا

اهـ.بالمقيد"الأمريستلزملابالمطلقالامر

كراهة)3(""الأمفي-لىتعااللهرحمه-الشافعيالإمامأنكر:أقول

أيضا.مسلمعندالاخرىوالرواية)335(.مسلمأخرجه(1)

.[لمؤلفا].121ص3جتموافقا(2)

()3/3(226).



المجاميحندفو2031

ذلكوعلل،الذبحعندوبم!جمولالنبيعلىالصلاة-اللهرحمه-مالكالامام

مطلقا.مطلوبةوب!جمولالنبيعلىالصلاةبان

مطلقا.-كرههااللهرحمه-مالككانإنمحلهفيوإنكاره

علىمطلوبةأنهاالذابحاعتقدأوالتزمتإذاكرههاإنماكانإذافاما

للانكار،معنىفلا=ذلكبحضرتهمنيطنأنخشيأوحينئذ،الخصوص

.ظاهرةلكراهةو

لى-تعااللهشاءإن-هذافييخالفلا-لىتعااللهرحمه-والشافعي

إليه.إشارةكلامهفيإنبل

المدينة[أهلعملحخيةفييقاخمما]

الحمدلله.

فيالتكبيرفيجاءما:المدينةأهلبعملالاحتجاجفييقدحمما

غفلقدكانالسنةهذهأنتدلالأحاديثفإن؛ورفعخفضكلفيالصلاة

سلمةوأبو(،)1البخاريحديثفيكماعكرمةاستنكرهاحتىالامراءعنها

إنها:قالالتكبير؟هذاماهريرةبايا"فقلنا::ففيه)2(،مسلمحديثفيكما

كل!".اللهرسوللصلاة

(1).)787(

)2(.)293(
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حلفحصينبنوعمرانصلىأنهمطرفعنأيضا")1(مسلم"وقي

منرفعواذاكبررأسهرفعواذاكبرسجدإذافكان،السلامعليهعلي

قد:!الأو،جم!لمحمدصلاةهذابناصلىلقد:عمرانفقالكبر،الركعتين

بحي!ؤ.محمدصلاةهذاذكرني

أميراسمععمر)2(ابنأن؛مرتينالصلاةمنالسلامفيجاءماوكذلك

قال)3(.كمااو.يفعلهبم!عد!اللهرسولرأيتولقد؟!علقهاائى:فقال،يفعله

****

اللقب[ومفهومالصفةمفهومبين]الفرق

لله.الحمد

طهورا")4(تربتها"وجعلتبحديثأصحابنااحتجاجأنبعضهمذكر

الاحتجاجبابمن،الارضأجزاءسائردونبالترابالتيمماختصاصعلى

اللقب.بمفهوم

للأرضقيدهاهنا)تربة(لفظفان؛الصفةمفهوممنهوبلوهم،وهذا

لشيء.قيدليس"زيد"لفظفإن"،زكاةزيد"علىنحو:بخلاف،المذكورة

)786(.ايضاالبخاريفيوهو.)33((1)

581()"مسلم"صحيحفيكمامسعودابنعنرويإنمالقول1و،الاصلفيكذا)2(

.وغيره

471[.11مجموعمنفوائدمنسبقما)3(

عنه.اللهرضيحذيفةحديثمن)522(مسلماخرجه4()
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يأانههي،إنمااللقبحجيةعدمعلىالحجةأنهذا:لكويوضح

الكلامتصحيحأمكنلماحذفلوإذ،الكلامليصحيذكرإنمااللقب

فإذا،بدونهالكلاميصحأثهظاهرفإنه،الصفةمفهومبخلافالمقصود،

حذفبخلافالكلاميصحلم،"زكاةزيد"على:قولكمن"زيد"حذف

".زكاةالغنمسائمةفي":قولهمن""سائمة

غيرفائدةلذكرهيطهرلاأن،الصفةمفهومحجئةفيشرطواولذلك

.غيرهحكمنفي

تربتها"وجعلت:قولهمن()تربةلفظحذفأرادلوانهشكولا

طهورا.وجعلت:بقولهالكلاملصحطهورا"

يكنلمإنبحتعبثإلاهووهل)تربة(؟لفظلذكرفائدةأيفانظر

)1(.المختصةهيالتربةأنلبيان

****

المغصوبة[الدارفيالصلاة]مسألة

الحمدلله.

المغصوبةالدارفيالصلاةصحةعلىالاصوليونبهاستدلماأهم

والنظر.جماعالا:أمران

الدار،دخولعنونهاهبالخياطةسيدهأمرهإذابالعبدفمثلوهالنظرفأما

]4715[.مجموع)1(
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بهأمرهمافعلقدالعبدأنخلافلافانهقالوا:فيها.وخاطالدارفدخل

الدار.دخولفي5عصاقدكانوان،لخياطةامنسئده

المثالفيبهالمأمورفان؛الفرقلوضوحمغالطةالالزامهذاإن:وأقول

.الصلاةوهي،المسألةصورةفيبهكالمأمورليست-الخياطةوهي-

وهو،مطلوبهلتحصيلبالخياطةعبدهأمرإنماالسيدننعلامأنناوذلك

،أمرهامتثالالعبديقصدلملوحتىنقصبلاتاماحصلوقد،الثوبخياطة

ذلك.غيرأواخرخائطمباهاةأومثلا،الخياطةعلىالتمرنقصدوانما

حصولها،يستلزملاأفعالهاصورةحصولفان؛كذلكالصلاةوليس

يقصدأو،منهالسخريةسبيلعلىاخرمصلحكايةبنيةالرجلصلىفلو

مصفيا.يعدلم=الرياضيةلحركاتا

فيوالمفروض.محدودةمحسوسةمصلحةالخياطةأنوالحاصل

وجه.كلمنكاملةتافةوقعتأنهاالمثال

ولا،الطاعةوهو،معنويامرفيهاالغالب،عبادةهيفانمالصلاةوأما

المنازعهوالمعنىهذاووجودأيضا.المعنىهذاوجدإذاإلابتمامهايحكم

عنينقلولم،الامةفيمعروفايزللمالغصبإنفقالوا:الاجماعوأما

فيصلوهاالتيالصلواتبقضاءالغاصبينيأمركانأنهالسلفمنأحد

المغصوبة.الامكنة

ناويمتنعالصلاةبطلانيرىحنبلبناحمدالامامبانعنهواجيب

.الإجماعهذايجهل
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لممابالاجماعيحتجولا،الصحابةجماعإإلاالحجةيرىلابأنهورد

.الاجماعفيالمعتبرينمنفردكلعنالثابتبالنقليثبت

،الاجماععنجوابهوالإجماعفيمذهبهمنعنهحكوهما:قولو

شرطبليوجد.ولم،المعتبرينجميععنالنقلالاجماعشرطمنأنأعني

واحد.كلعنمتواتراالنقليكونأن-ليالغزامنهم-جماعة

علىضعفهيخفىلاضعيففكلام،لنقلخلافكانلو:قولهمواما

.اندرسثمنقللعلهثمأحد،

امرأةتحللاأن97(ص1ج)مستصفىحمدأالامامليالغزاوألزم

ولا،تصرفاتهولاصلاتهولابيعهيصحولا،ظلمدانقذمتهوفيلزوجها

يتركهاولم،المظلمةردبتركعصىلانه؟حالههذامنبوطصالتحليليحصل

وفواتالنساءاكثرتحريملىإفيؤدي،وتصرفاتهوصلاتهوبيعهيجهبتروإلا

إليه.سبيللاوذلكقطعاللاجماعخرقوهو،الاملاكاكثر

فإن؛فيهمايخفىلا،إلخ...يجهبتروإلايتركهاولم:قوله:أقول

الدانقردتركفيداخلغيروالتصزفاتوالصلاةلبيعوبالتزؤجالاشتغال

المغصوبةالداراستعمالمنفإنها؛الصلاةأفعالبخلافتركا،يسمىبحيث

فيتصليلماذا:للغاصبيقولأنالدارفلصاحباستعمالا.تسمىبحيث

لماذا:لهيقولأن(له)1،نعم.الدانقظلمفيهذانظيريأتيولا؟بيتي

ذاك)2(.نظيرهذاليسولكن،دانقيليإتردأنفبلتصلصي

".لهانله،"نعم:الاصلفي(1)

.[471]6مجموع2()
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الفرائض[فيثابتبنزيدالشافعيموافقةسبب]

الشافعيموافقةذكرعند،الفرائضكتابأولفي(1)"النقيلجوهرا"

ثابت:بنزيد

نظرأيضاففيه-عندهمالمشهورهو-كمازيدايقلدلمكانوإن..".

اتفاقويبعد،واحدةمسألةفيولايخالفلمأنه:الثاني...:وجهينمن

اخره".لىإأولهمنالعلممنكتابفيرأيين

لىإبالنسبةبعيد)2(]غير[ذلكأنلخلافافينظرمنيشكلا:أقول

شكفلامثلا،الصلاةكتابفيفأما.الخلافيةمسائلهلقلةالفرائضكتاب

.محالتقليدبغيرفيهالاتفاقأن

يصلحزيدفولأنرأىوانمامحضا،تقليداليسزيداالشافعيوموافقة

لاأنه""الامفيكلامهظاهرأنعلى.لهبخاللهرسوللشهادةبهيرجحأن

ددهو.الدليليرجحهمايختاروانما.الصحابةمنوغيرهزيدبينعندهفرق

)3(.المستعان

****

2(.11)6/للبيهقي"الكبرىالسعن"بهامش(1)

.السياقبهايستقيمزيادة)2(

.[471]6مجموع)3(
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للعددمفهوملاأندليل

لهاكنالولدمنثلاثةلهاماتامراةأيما":وغيره()1البخاريحديث

".واثنان":قال؟واثنان:امرأةفقالت،النار"منحجابا

نأعلىيدلهذا-:لعياضتبعا-التينابن"قال)2(:""الفتحوفي

لوإذ،تعتبرهولماللسانأهلمنالصحابيةلان؛بحجةليسالعددمفهوم

فسألته"،ذلكجوزتلكنها،الثلاثةعداعماعندهاالحكملانتفىاعتبرته

اهـ.

العددمفهومدلالةأنلتحقيق"و:قالثم،فعكسالحافط،وخالفه

اهـ.ذلك"عنالسؤالوقعثمومن،محتملةهيوانما،يقينيةليست

هذافيالحافطبينه،الصحابةمنعدةمنالسؤالهذامثلوقعوقد

.الباب

الميت.علىالتاسثناءبابفيأيضامثلهووقع

مفهوماعتبارفيه؟"وثلاثة"فقلنا::"قوله:هناك)3(""الفتحوفي

مثلا،كالخمسةالاربعةفوقعمايسألولم،الثلاثةعنسأللانه؟الموافقة

اهـ."الاحتمالمقامفيهوبلقطعتا،دليلاليسالعددمفهومأنوفيه

يريدفلعله،فتهماوفيهلمحطعي،الموافقةمفهومأنكلامهمنيؤخذ:اقول

)1(.)9124(

)2(.)3/122(

)3(/3(.)023
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ددهو،منهأضعفهوبل،الموافقةكمفهومالدلالةفيليسالعددمفهومأن

أعلم.

.()1أعلمواللهظاهر،هوكماوعياض،التينابنقالمافيهوالحق

****

الحمدلله.

والفعلالقولتعارنس

:ضربانفهوب!جمؤ،بهخاصاالقولكانن*

صور:ثلاثوفيه.بخلافهأتىمفهومللقول-أ

..صءلى)2(

حمهفيناسحفالمتأخر.فيهبهبتاسيناخاصدليلالفعلمع.1

فالوقف.تعذرفإن،فالترجيحيعلملمفإنوحقنا.

هناكوإنما،بالتأسيخاصدليلالفعلمعليسأنهإلا،كذلك.2

حقنافيوأما.فالوقفيعلملمفإن،حقهفيناسخفالمتأخر.العامالدليل

تأخر.أوتقدمالتأسيدليللعموممخصصلانهبالمفهومفالعمل

ناسخفالمتأخر.بهاختصاصهعلىدليلاالفعلمعأنإلاكالأولى3.

ودليلالمفهومدلالةبينفالترجيحيعلملمفإنوحقنا،ثمييهولحقهفي

.الاختصاص

]4718[.مجموع)1(

."معو":لاصلا(2)
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ايضا:صورثلاثوفيه.لهمفهومولابهخاصالقول-ب

فإنب!جمز،حقهفيناسخفالمتاخربالتأشي،خاصدليلالفعلمع-1

كانإنلانهمطلقابالفعلالتألصيفيتعينحقنافيماو.فالوقفيعلملم

المتأخركانوان،القولبمضمونالتأسيدليللعموممخصصفهوالسابق

حقنا.فيناسخفهو

،العامالدليلهناكوإنمابالتأسيخاصدليلالفعلمعليس-2

فليس،للأمرينمتناولالتأسيعموملانوحقنا؛حقهفيناسخفالمتأخر

التأسيحقنافيترجحالمتأخريعلملمفإنالاخر،منبهأولىأحدهما

.الاحتمالاتمنالفعلفييتصورلمابالقول

ب!جمز.يهاختصاصهعلىدليلالفعلمع3-

دليللان؛تعارضفلاحقنافيماو،الوقفأوفالنسخحقهفيأما

الفعلفيالاختصاصودليلالقولمضمونفيبهتأسينايتناولالعامالتأسي

ذلك.يؤيد

أيضا:ضربانفهوبناخاصاالقولكانوإن*

خلافنا.فيانهمفهوملهيكونأن-ا

اوجه:ثلاثةوفيه

فيوأماجم!،حقهفيتعارضفلابالتأسي،خاصدليلالفعلمع-1

.القولترجحيعلملمفان،ناسخفالمتاخرحقنا

أيضا،حقهفيتعارضفلا،العامالدليلإلاالتأسيعلىيدللم-2

.العامالتأسيدليللعموممخصصاويكون،فالقولحقنافيوأما
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.تعارضفلا،بهاختصاصهعلىدليلالفعلمع3-

أيضا:أوجهثلاثةوفيه.لهمقهوملا-ب

حقنافيوأما،حقهفيتعارضلا.بالتأسيخاصدليلالقولمع-1

.القولترجحيعلملمفإن،ناسخفالمتأخر

حقنافيوأماأيضا،حقهفيتعارضلا.العامالدليلإلاليس-2

التأسي.دليللعموممخصصوهو،فالقول

.تعارضفلا،بهاختصاصهعلىدليلالفعلمع3-

صور:ثلاثقفيهنصاص!جمؤيعمهالقولكانوان*

ترخحيعلملمفإن،ناسخفالتاني.للتأسيخاصدليلالفعلمع.1

.القول

حقناوفي،الوقفأوالنسخحقهففي،للتأسيالعامالدليلإلاليس.2

.العامالتأسيدليللعمومناسخاهوويكون،القول

تعارضولا،الوقفأوالنسخحقهففي،الاختصاصعلىدليلمعه3.

حقنا.في

صور:ثلاثففيه،فقطظاهرايعمهالقولكانوإن*

علىدالفالفعلحقهفيفأما.للتأسيخاصدليلالفعلمع1-

ترجحيعلملمفإن،ناسخفالمتأخرحقنافيماو،النسخأوالاختصاص

.القول
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نسخ.أوتخصيصالفعلحقهففي.للتأسيالعامالدليلإلاليس2-

.القوليترججحقناوفي

نسخ،أوتخصيصالفعلحقهففي،الاختصاصعلىدليلمعه3-

)1(.معارضةلاحقناوفي

الحكم[فيالموثرالمناسبالوصففي]بحث

لله.الحمد

الشرعاعتبارحيثمنالمناسبأفسامبيانفصلفيالاصولأهلكلام

.مضطرب=وعدمهله

الحكمعلةاستخراجفيالكلامأصلأن)2(الآمديصنيعوظاهر

واعلةكونهعلىمنصوصاالمناسبالوصفكانفان،بالمناسبةالمنصوص

علىالحكمبناءإلاهناكيكنلمفإنوالاالمؤثر.فهوذلكعلىمجمعا

فيالحكمذلكفيالوصفذلكالشرعاعتبرفان،الصورةتلكفيوفقه

الصورةفيإلااعتبارلهيوجدلموان.الملائمفهو=أخرىصورة

الغريب.المناسبفهوتعلملها،المطلوب

جماعإأوبنصالشرعاعتبرإنالمناسب"ثم)3(:"لجوامعاجمع"قول

]4724[.مجموع)1(

.(442-3242/):"محكالاا"في(2)

(.نيالبناحاشيةمع-282)2/)3(
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إلخ."..فالمؤثر.=الحكمعينفيالوصفعين

فيالاسنويإليهأشاركماالفصلهذافيكلامهماضطرب:أقول

")1(.المنهاج"شرح

فيهكانماهوالمؤئرأنشرحهمع"لجوامعاجمع"فيمافظاهر

علة.أنهعلىمجمعاأوعلةأنهعلىمنصوصامناسباالوصف

الاسنوي)2(:نقلهماعلىوهو،الحاجبابنلنصموافقوهذا

الشارعبتنصيصاعتبارهكانإن،الشارعاعتبرهالذيالمناسب"الوصف

المؤئر".فهو،عليهجماعالابقيامأوعلةكونهعلى

ابنلتفسيرموافقللمؤثروتفسيره...الامديماو":الاسنويقال

".لحاجبا

تفسيرفيالمعتمدهوهذافليكنذلك،فيظاهرالامديوكلام:أقول

المؤئر.

الفرعبينالنظرعلىالمدارأن"لجمع"اعبارةفظاهر،الملائموأما

الأصل.وبينقياساإلحاقهالمراد

:أقسامفالملائموعليه

منوالحكم،الاصلفيعينهالفرعفيالوصفيكونأن:الاول

جنسه.

(.المطيعيبخيتمحمدحاشيةمع301-201)4/:"السول"نهاية1()

)2(/4(301).
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الاصل،فيالوصفجنسمنالفرعفيالوصفيكونأن:الثاني

بعينه.لحكموا

الاصل،فيالوصفجنسمنالفرعفيالوصفيكونأن:الثالث

أيضا.الحكمجنسمنوالحكم

الشارحفزاد،غيرهوطوىالاخيربهذاإلالجمعاصاحبيصرحولم

نألوجب"لجمع"اظريقةظاهرعلىبنىولو.يأتيكماالمغايرةمعالاولين

الأصلفيالوصفعينالفرعفيالوصفيكونأنوهو:رابعا،يزاد

الخمرعلىالنبيذكقياسأيضا؛الاصلفيالحكمعينالفرعفيوالحكم

الشارحانيظهرولكن.جماعإولاعليهنصلاعلةالسكركونأنبفرض

.اشتباهعبارتهفيكانوإنوغيرهما،والامديالبيضاويتفسيرلىإنظر

المقصودنفهو،المحليمنيظهروماوالامديالبيضاويتفسيرأما

لهاشهدهل،إجماعأوبنصالحكمفيهالثابتالاصلعلةفيالنظرهو

؟أخربدصورةفيجماعإأونص

مؤثرلىإينقسمالقياس:الثالثةالقسمة"3(:ص4)جللامديالاحكام

وملائم.

فيهلجامعةاالعلةكانتماالاول:باعتبارينيطلقفإنهالمؤثرأما

عليها.مجمعااوالايماءأوبالصريحمنصوصة

جنسفيعينهأو،الحكمعينفيالجامعالوصفعيناثرماوالثاني

جنسفيجنسهاثرفما:الملائمماو.الحكمعينفيجنسهأو،الحكم

تحقيقه.سبقكماالحكم
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الحكمعينفيعينهأثلرماالاقسامهذهمنالمؤثرجعلمنالناسومن

".الاقساممنبعدهماوالملائمغير،لا

]عتبرقدالشارعيكونأن:الأول"القسم(:604ص3)جفيوقال

الحكمعمومفيالوصفوعموم،الحكمخصوصفيالوصفخصوص

القتللجامعبالمحددبالمثقلالقتلإلحاقفيكماوذلكاخر،أصلفي

الحكمعينفيالعدوانالعمدالقتلعينتأثيرظهرقدفإنه،العدوانالعمد

جنايةهوحيثمنالقتلجنستأثيروظهرالمحدد،فيالقتلوجوبوهو

فيقصاصهوحيثمنالقتلجنسفيبالقودالمعصومالمحلعلى

القياسين،بينعليهمتفقوهو،بالملائمعنهالمعبرهوالقسموهذا،الايدي

".عداهفيماومختلف

لله.الحمد

جاءالشرعيكونأنيخلوفلا،لحكمشيءفيمناسبةوجدتإذا

لا.أوالخمرفيكالحرمةالشيء،ذلكفيالحكمذلكبإثبات

هاهنا.فيهكلاملا:فالأول

لا.أوبخلافهاالشرعجاءيكونأنيخلوفلا:نيالثاوأما

الملغى.:لاولا

جاءأووفاقها،ولابخلافهاالشرعيجيءلانيخلوفلا:الثانيماو

.أخرىصورةفيبوفاقها

المرسلة.المصالح:الاول
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صورةفيالموجودالوصفعينفيهايكونأنيخلوفلا:الثانيوأما

صورةفيإثباتهالمرادالحكملعينعلةكونهجماعإأوبنصوثبتالبحث

لا.أوالبحث

النصلثبوتالحرمةفيالخمرعلىالنبيذقياسومثالهالمؤثر،:الاول

للحرمة.علةالخمرفيالاسكارأنعلىوالإجماع

صور:أربعففيه:الثانيوأما

فيهمالحكموواحداوالاصلالفرعفيالوصفيكونأن:لىالاو

علىجماعإولانصيقملمأنهفرضعلىالخمرعلىالنبيذكقياس.كذلك

الإسكار.هيالعلةأن

ولكنهمامختلفانوالحكمانواحدا،فيهماالوصفيكونأن:الثانية

توليهعلىالصغيرنكاحليالوتوليكقياس،قريبجنستحتيدخلان

ماله.

ولكنهمامختلفانوالوصفانواحدا،فيهمالحكمايكونأن:الثالثة

الابتوليفيالصبيعلىالمجنونكقياس.قريبجنستحتيدخلان

ماله.

ويختلفجنس،تحتداخلانولكنهماالوصفانيختلفأن:الرابعة

الابتوليفيالمجنونكقياس.جنستحتداخلانولكنهماالحكمان

ماله.الابتوليفيالصبيعلى،نكاحه

لذلكيشهدآخرصليوجدلاأنإماالصور:هذهمنواحدةكلوفي



713الأصوليةلفواندا

يوجد.اوبالاعتبار،الوصف

الغريب.هو:الاول

كالاربعصورربعالاصلينبينالنظرمنوتخرج،الملائم:والثاني

لفرع.والاصلبينالنظرفيالمتقدمة

البر.فيالطعملاعتبارشهاوتهفيكالملحعين،فيعين:الاولى

الادخار،معبالقوتالبرفيالرباعللناإذاكماجنس،فيعين:الثانية

فيالوصففإنتدخر.التيالاقواتفيالاحتكاربتحريمواستشهدنا

فييجتمعانولكنهما،مختلفانوالحكمانالادخار،معالقوتهوالاصلين

التشديد.وهوجنس

عين)1(.فيجنس:الثالثة

****

[للوجوب"افعل"صيغةأنعلى]استدلال

الحمدلله.

غزوةفيالصحيحالحديث:للوجوب""افعللفظأنعلىيدلمما

أقوىوالفطرعدوكممندنوتمقد"إنكم:لأصحابهقالجم!زالنبيأنالفتح

رخصة.فكانت:الصحابيقال".بكم

]4724[.المجموعفيالشيخكتبهمااخرهذا1()

2(.60)3/والتحرير،:"التقريرانظر.جنسفيجنس:الرابعة:قلت
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قال.فافطروا"عدؤكممصبحوا"انكم:ذلكبعدو!بم!قالثم

.()1الحديثلفظيراجع.عزمةفكانت:الصحابي

****

"["الموافقاتمنحكايةعلىالشيخ]تعليق

:(19ص3)جلموافقاتا

داودبنبكرأباناظرأنهسريجابنعنلحرميناإمامحكى]"وقد

وقدالظواهر،تلتزمأنت:سريجابنلهفقالبالظاهر،القولفيالاصبهاني

تقولفما7[:]الزلزلة(يرهوخثراذرصاليعملفمن>:لىتعاقال

سريج:ابنفقال.وذرةذرةالذرتانمجيبا:فقال؟ذرتينمثقاليعملفممن

".[وانقطعفتبفد؟ونصفذرةمثقالعملفلو

مثلبالظاهريريدانلاباهوداودابنلأن؛صحيحةالحكايةأرىلا

)2(.إرادتهعدمعلىجماعوالاوالنقليةالعقليةالقواطعدلتكماهذا،

!لاح!

كتبفقد،واصلحناهاللفظراجعناوقد(0211)"مسلم"صحيحفيالحديث(1)

."...عدوكمملاقو"إنكم:الموضعينفيلشيخ

.[472]9مجموعمنالاخيرتانالفائدتان2()
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ق[للفويةالفو1

الحمدلله.

321

الاشارةاللغةأصل

نظريفيهوشيءذلكفيليوظهر،اللغةأصلفيالباحثوناختلف

أيهاالمعذرة.لهتنبهمنأولأكونولعلي،البابهذافييقالماأصح

نأعلييجبكانوقدهذا.اعتقاديفيمخطئاأكونفلعلي!القارئ

يتيسرلمولكن،عنديماأبديأنقبلالموضوعهذافيقيلماأستوعب

.افات-قيل-كماللمخلفاتأنوعلمت،الحالفيذلكلي

.البابهذافيالناساراءمنعليهوقفتماأذكرلي،ظهرمابيانوقبل

وجل.عزالخالقوضعمناللغةأن:الأولالرأي

ادموجلعزاللهعلمها:بعضهمفقال.الرأيهذاأصحاباختلفثم

فيمامع31[،:]البقرة(!طهالأكاءاادم5وغلم>:وجلعزبقولهمحتجين

أسماء"وعلمك:لادميقولونيأتونالقيامةيومالناسأنالصحيحلحديثا

فتوارثوها.بنيهادمعلمهاثم1(،)شيء"كل

.بالالهامبل:غيرهموقال.الأنبياءلىإبالوحيبل:اخرونوقال

هؤلاء.اختلفثمالبشر،هملهاالواضعأن:فيالظ[لرأي

لهاتفطنطبعيةمناسباتوالمعانيالالفاظبينإن:منهمفريقفقال

صفاقيللحروفأنبالمناسبةالمرادبأنهذافسرمنومنهم.الواضع

عنه.اللهرضيانسحديثمن(4)476البخاري(1)
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والضموالكسرللفتحوكذاوغيرهما،والشدةلجهرامنمحسوسة

بذلك،المناسبةفروعيت،لذلكمشابهةصفاتوللمسميات،والسكون

لذلك.أمثلة)1(""خصائصهفيجنيابنذكروقد

يحضركان،الاشارةبمعونةالاصطلاحبمجردبلاضر:فريقوقال

له.يضعونهلفظعلىفيتفقونالمصطلحينأمامالشيء

وغيرها،الحيوانابأصواتحكايةهذافيالاصلبل:اخرونوقال

بعضهم"وذهب:ولفظه،وحسنه")2("الخصائصفيجنيابنحكاهوقد

الريح،كدويالمسموعاتالاصواتمنهوإنماكلهااللغاتأصلأنلىإ

وصهيل،الغرابونعيقلحمار،اوشحيجالماء،وخريرالرعد،وحنين

بعد.فيماذلكعناللغاتولدتثم،ذلكونحو،الظبيونزيب،الفرس

.(44ص1)جخصائص".متقثلومذهبصالحوجهعنديوهذا

الوقف.:الثالثالرأي

الاشارةمعنىفيتصرفعلىالاشارةاللغةأصلأنأرىفإنيناأما

وضعهاوجلعزالخالقيكونأنإما:أقولثم.لىتعااللهشاءإنستراهلما

فيأظهرويكون،الناسعلىتعلمهاوليسهلللحكمةمراعاةلذلكموافقة

كلمةالعرباستعمالكثرةذلكعلىيدلككما،نيالمعاعلىالدلالة

مح)البوس(غيرلفظالهتعرفالعامةتكادلاحتى،التقبيلبمعنى)البوس(

محمد.ت(681-1/521)":نيالمعااشباهالألفاظإمساسفي":بابفيوذلك(1)

النجار.علي

()2(1/64-47).
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)التقبيل(بخلافللاشارةالموافقةظاهرأنهإلا،العربلغةغيرمنأنه

لى.تعااللهشاءإنستراهكما،ونحوه

.الاشارةمنولدوهاالذينهمالخلقيكوننواما

الثاني.علىكلاميسأبنيولكنيباحدهما،جزمولا

ليالاجماالدليل

الانسانحالنعتبرأنالموضوعهذافيالبحثعليهنبنيأساسبىأصح

علىيريدهماتفهيمفييعتمدالابكمأنيعلموكلناالابكم،بحالاللغةقبل

علىتدلطبعيةأصواتومنها،الظاهرةأعضائهببعضالاشارة:منهاأمور

فيكثيراكانأنهيظهرالقسموهذاءلمالاعلىكالانين،معروفةأغراض

تفهيمها،فيكثيراالطبعيةأصواتهامنتستفيدالعجماواتنرىلانناالانسان

منها.أرقىكاناللغةقبلالانسانأنشكولا

منسواغعنهايخبر[]انيريدالتيالاشياءاصواتحكايةومنها

اصواتأولشخيرولنخير1ولحنينواكالانيننفسهالانسانأصوات

الذيهووهذاتناسبها،بأصواتنيالمعاحكايةومنها.غيرهاأولحيواناتا

جني.ابنعليهدندن

فالاول،الاشارةبابمنكلهاتكونأنيصحالثلائةالاقسامأنرىأنا

أصلفيالاشارةمعنىكانوان،مسموعةإشارةوالاخران،مرئيةإشارة

نأهذاويرجج.الاصطلاحسبيلعلىإياهفلنحملههذايتحمللااللغة

لاكمالحكايةواالطبعيةالأصواتمنتصرفاأوسعبالاعضاءالاشارة

يخفى.
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بل.لسانهيعرفلامنتفهيميحاولالذيالناطق:الابكممنوقريب

بالاشارةيستغنيماكثيرالسانهيعرفمنتفهيميريدالذيالناطقإن

لحكاية.واالطبعيةوالاصوات

نأيدذوالمنطق.بذلكيتفاهمونالكلامقبلالناسكانفقدواذن

كانتالشيءلذلكأخرىأداةهوالشيءأداةمنهتولدأنيمكنماأقرب

قبلها.

لحكاية.واالاشارةمنمولدةفاللغةوإذن

التحليل

حركةالاعضاءبعضتحريكعنعبارةهيبالاعضاءالإشارة1-

علىالاشارةمبنىولكنباليد،كعودالاعضاءغيريكونوقد،مخصوصة

يخفى.لاكماالاعضاء

وغيرها.واللسانالشفتينمنالفمأعضاءالاعضاء:من2-

،اللسانكإبرازالظاهربالتحريكتكونقدالفمبأعضاءالإشارة3-

"هع"كدلالةبصوتعليهيستدذوائماللبصر،يظهرلابتحريكتكونوقد

القيء.علىللدلالةمخصوصةحركةالحلقأعضاءبعضتحريكعلى

الدالهو-مثلا""هع-الصوتنفسيجعلأنالأولى:يقالقد4-

الحلق،أجزاءتحريكعنالنظرقطعمع-هناالقيءوهو-المعنىعلى

المثالفيصحنوإ-وهذا.العضويةالاشارةمنلاالحكايةمنهذافيكون

لى.تعااللهشاءإنإيضاحهسيأتيكما)بلع(نحوفييصحلا-
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كانماهيمنهاالكلامتوليديمكنالتيالعضويةالاشارةقدمنا5-

يشاربأنالعادةجرتماهوالكلاممنولدماأولأنوالظاهر،الفمبأعضاء

نأالعادةجرتمابذلكلحقواأالواضعينإنثم.الفمأعضاءمنبشيءإليه

علىالاشاراتفيالاقتصارأولأأنفسهمكلفوابأنذلكبغيرإليهيشار

بالاولى.فعلوكمابهافعلواثمالفمأعضاء

الطبعيةوالاصواتالعضويةالاشارةمنالمولدةالكلمات6-

تلكجعلتثميطهر،فيماالصيغأصولوكذاالمواد،أصولهيوالحكاية

تكونوقد،المناسبةبمقتضىأخرىكلماتمنهاوولدت،أمهاتالاصول

مركبة.تكونوقدغيرها،تكونوقدإشاريةلمناسبةا

000)1(.أنالموضوعهذافيالبحثطريق7-

وبلع.دفعفيهشيءلىإإشارةفانها""حرح:كلمةالاشارةلطائفمن*

منوالتحاشيذلكإضمارفيعادتهمعلىالبلععلىيدلمامنهأسقطواثم

به)2(.التصريح

****

الاصل.فيبياض(1)

]4716[.مجموع)2(
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الكلماتاشتقابد

طبائعمنيكونقدالاصلبحسبالكلماتاشتقاقأنذكروا

"الخصائص"فيجنيابنلهومثلوضديهما.والجهركالشدة،الحروف

بنحوومثلوهونحوها،لحيواناتاأصواتمنيكونقدألهوذكرو.مثلبما

لازيز.واالصرير،

أصواتمنكلامهيستمدأنلىإلانسانيحتاجكيف:قائلوقال

تتفاهمالذيكلامهاتستمدلالحيواناتاأنحينفيونحوها،لحيواناتا

؟!لحيوانامناشرفالانسانانمعأنفسها،تهااصومنإلابه

الانسانية-الاصواتألفاظولاسيما-الكلاممنكثيراإن:اناواقول

والنفخ،،والتنحنحوالشخير،كالنخير،نفسها،الاصواتمنمشتق

والرنين.،لحنينو،لانينوا،والقهقهة

نظرإمعانإلىيحتاجوبعضه،بسهولةيفهممماذلكبعضولكن

والبكاء.كالضحك،الصوتلانواعواستقراء

واسعبابوهذا،الاشارةمنماخوذالكلاممنكثيراإن:ايضاواقول

صاحبهيفهمأنيستطيعكالأبكمالكلاميعلملاالذيالانسانفإنجدا؛

باليدين،تكونقدالاشارةولكن.الاشارةبمجردأغراضهمنكثيرا

الاعضاء.منوبغيرهما

كاللسان،الفمبأعضاءالاشارةمنيمكنإنمامنهاالكلامواستمداد

.الكلامبهايكونالتيهيفانها،والشفتين
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حاضرلىإأشارإذافالانسان)ذا(.وهوالاشارةاسمهذا:أمثلةومن

عنخالبصوتمعهيصوتوقدالشيء،ذلكلىإموجهامنهعضوايبرز

إليه.فالمشارالاشارةلىالسامعنظرليوجهمعنى

منهيمكنالذيوهو،اللسان:للاشارةتبرزالتيالاعضاءجملةومن

اللفظ.استمداد

اللسانإخراجمناستمداداالإشارةكلمةوضعينبغيانهالواضعفرأى

:أحرفئلاثةفوجدحينئذ.بهاالنطقيتيسرالتيالحروفببعضوالنطق

.الذالفتعينخفاء،منتخلولاوالظاء،خفيةوالثاء.والظاءوالثاء،،الذال

،الاشارةأسماءفيفيهاتصرفثم،الصوتليبينالالفمعهاوزاد

بيانها،يطوللوجوهومنذ؛ومذ،وإذا،كإذ،الظروفوبعض،والموصول

.تقدممافيهاوالاصل

لىإمنهعضوبعطفتكوننفسهلىإالإنسانإشارةأن:ذلكومن

.اللسانهاهنافتعين،جسمه

التمستثمالمشير،يفعلكمالهمحركاإليكلسانكعطفتإذاوأنت

المتكلم،لضميرأصلاالنونفجعلت.النونتعينحينئذ،بهتنطقحرفا

.غيرهفيفيهاوتصرف

يديهبتحريكتكونلحاضراالوقتلىإالإنسانإشارةأن:ذلكومن

تصويتمعلحاضر،اوقتنايريد،نفسهلىإالاشارةثم،معترضةحركة

.الاشارةيصحب
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هو،الاشارةويمثل(1)الصوتمعنىيؤديالذيالصوتأنفرأوا

فقالوا:مر،كماالنونهوالنفسلىإالاشارةمعنىيؤديوالذي،المدة

ليدللبعضهقلبهمفيه)2(:تصرفهمجملةومنءان،فيتصرفواثم،"ءان"

معينة.غيرلساعةألى""فقالوا:،معتاهفيتغييرعلى

يأ،إناهحضر:أي،نييأالشيءآنىفقالوا:أيضا،هذهفيتصرفواثم

النضج.وهو،منهالمطلوبأي،وقتهبلغأي"الطعام"اآى:ذلكومن.وقته

فيه.جعل5إنابلغإذاالطعاملان؟"إناء":للوعاءقالواثم

وهو،منهالمطلوبوقتهبلغأي44[:]الرحمن(>حميمءان:لىتعاوقال

.لحرارةاشدة

ومنه،المناسبوقتهلىإأي،إناهلىإأخرتهأيالشيء""أنيتوقالوا:

المناسب.وقتهلىإأي،إناهلىإالشيءتأخيرهو]و[،"و"التاني""الأناة

عنالشيءتأخير5:معناكانولومطلقا.ممدوحاالتأنيكانهناومن

يدللاالاقلعلىأومذمومالكان)3(=الراغبزعمكما،وقتهعنأي،إناه

لخصلتينفيكان":القيسعبدلاشججم!النبيقالوقد.ذمولامدحعلى

4(.(")والأناةلحلما:ورسولهاللهيحبهما

الاصل.فيكذا()1

قلم.سبق،فيهم:الاصلفي2()

69(.)ص""المفردات)3(

2(.5/)17مسلماخرجه(4)
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الاسنانمعهتبدوأنوغايته،الشفتانالتهكانلما.الابتسام:ذلكومن

العليا،الثنايامنوحرفا،والميمالباءوهما:،شفويةحرفينلهجعلواالعليا؛

السين.وهو

.()1بعربييكنلموإن.البوس:الابتساممنوقريب

****

بعض[مكانبعضهاواتيان،منهواشتقاقهاالفعلصيغأصلفي]بحث

لله.الحمد

)38(.المجلس"الشجريابنلي"أما

بكر-بايوماسألت:أبوعليليقال:جنيبنعثمانالفتحأبو"قال

ينبغيكان:فقال،بعضموقعبعضهايقعالافعالعن-السراجابنيعني

بينخولفولكنواحد،لمعنىلانهاواحدامتالاتكونأنكلهاللأفعال

والفظمنعليهيدلمابالفعلاقترنفإذا،الزمانأحواللاختلافصيغها

بعض.موقعفيبعضهاوقوعجازحال

شديد)2(".بحالبكربيأمنكلاموهذا:الفتحأبوقال

وأقعد.هذامنأوضحلعلهجوابليسبقوقد:أقول

معأبدا،ماضيينفعلينجعلالم:التعجبفعليعنسئلتأنيوذلك

واتيا؟وحالأماضيايكونقدالتعجبأن

]9471[.مجموع)1(

سديد".عالخر:موضعفيوذكره"كذا،:بقولهالشيخعليهعفق)2(
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ذلكوقوععلىتدلحدةوصيغةالاصلبحسبالفعلبأنفأجبت

خفتهابدليل،""ضرب:الضربمنيكونأناختيرالاصلفيفكانه،الفعل

فيها.الزيادةوعدم

فييكونقدالوقوعلان؛يكفيلابالوقوعالاخبارمجردأنرأواثم

ساعةبعديكونوقد،لهنهايةلامالىإفأكثر،ساعةقبليكونوقد،الحال

له.نهايةلامالىإ

اعتبارمنأقلفلا،الازمنةبتعددالصيغتعدديمكنلاكانولما

.والاستقباللحالواالمضيوهي،لجهاتا

فيماو]لغالبالاصللاثه،الماضدهوفاذا،بالاصلآليقأيهافنظروا

""ضربوهي،الاصليةالصيغةلهفجعلوا،بالوقوعالاخبارلىإفيهيحتاج

مثلا.

وهوالماضديليللذييجعلوهاوما،تغييراالصيغةيغيرواأنرأواثم

فيللأصلفجعلوها،الزياداتفيالاصلهيالتيالهمزةفزادوا،لحالا

شيءعنيخبرإنماالانسانأنالغالبلأن؛التكلموهو،بالوقوعالاخبار

منه.وقع

نأإماالاخبارإذاالاخبار،وجوهلبقيةوالياءالواو:أختيهاجعلواثم

غائب.أو،مخاطبعنأو،المتكلمعنيكون

بهاالناطقلان؛لخطابباأليقالتاءلانتاء،الواوقلبواولكنهم

.الخطابضميرالتاءجعلواولذلكمامه،مالىإكالمشير
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،تترى:مثل،عندهممعروفالكلماتأوائلفيتاءالواووقلب

وتهمة.،ويملة،لوتبا،وتجاه،وتقوى،وتراث

،غيرهومعهالمتكلملاجلرابعةصيغةزيادةلىاالاحتياجرأواثم

محفه.فيمبئيئهوكما،العلةبحروفالحروفأشبهلانها،النونفاختاروا

يكتفونبل،مستقلةصيغةلهيجعلوالاأنفرأوا،المستقبلوأما

بهايردلمأنهعلىالقرائنبدلالةويكتفون،للحالجعلوهاالتيبالصيغة

.الاستقبالبهااريدوانماالحال

فييوجدلمإذاإليهيفزعحتى،المعنىلهذاخاضاحرفاوجعلوا

فقالوا:حرفين()السينمعزادواثم(،)السينوهو،اخرىقرينةالكلام

دالةو)سوف(،القريبالمستقبلعلىدالةوحدها()السينلتكون)سوف(،

البعيد.على

الصحيح.وهو،الكوفيونعليهكما،المضارعمنمشتقفهوالامر،وأما

لىإفيرجعون،الصيغةعنمغيمةالقرائنيجدونماكثيراإنهمثم

مثلا.(ضرب)صيغةوهو،الاصل

وذلك؛الماضيصيغةمجيءالشرطأدواتمعالغالبكانهناومن

الصيغةعنبهافاستغنوا،مستقبلالفعلانعلىتدلالشرطأدواتلان

الاصل.لىاورجعوا

يكونأنيجبلاالماضيبلفظجاءإذاالمستقبلأنتعلمهناومن

.بلازمليسأنهإلا،كذلكيردماكثيراكانوان،معنويةلنكتةذلك
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نكتةأصلهعلىلمجيئهيكونقد.أصلهعلىيجيءشيءكلفيوهذا

نكتة،لغيرالأصلعلىيجيءفقد،بلازمذلكليسولكنأكثر،أومعنوية

الاصل.أنهلمجردبل

نكتة.منلهبدفلاالمضارعبصيغةالماضيالمعنىمجيءفأما

بحمدوهو،السراجابنقالهماعلىاطلاعيقبلبهأجبتمامعنىهذا

لاجمالإففيهالسراجابنكلامبخلافترى،بحيثالتحقيقمنتعالىالله

يخفى.

تقدملماالماضيبصيغةخصتفإنها،التعجبصيغتيخصوصفأما

واقعسدءمنيكونإنماأنهالواقعالتعجبفيالغالبأنمع،الأصلأنه

وقوعه.عنديقعإنمامنهالتعجبفإن،يقعلممافأما

فذلك،سيقعتعجبعلىللدلالةبالصيغةالمجيءفيتجؤزفإن

.المطلوبعلىدالةبقرينةمعهفليجأعزيز،

.(1)أعلموالله.التعجبصيغتعديدمنوأيسرأخفذلكوالتزام

****

]9471[.مجموع)1(
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معانيهما[وبينوالكذبالصدقكلمتيرسمبينلمناسبة]ا

333

الحمدلله.

والكذبالصدق

لىإبالنسبةجداضئيلينللأبصارليترائيانوالكذبالصدقإن

يلتهماأنلىإالاتساعفيأخذافيهماالنظرأنعمفإذا،الحقيقيمقدارهما

.الاخلاقجميع

بينماشأنهما،فيشيئاأكتبأنلىإحالهمامنهذادعانيوقد

الغريبة.المناسبةمنوتسميتهمارسمهما

:[]الصدق

مستعل.رخومهموسحرف!:الصاد

خوفا،صاحبهبهيهمسبه،يفاهماأولالصدقأنلىإبهأشيرفكأنه

لكراهيةضعيفاويكونظاهر،غيرخفياأي،المهموسكالكلاممعناهويكون

أشيرولكن،جوهرهفيمستعلذلكمعوهو.الكذبلىإوميلهملهالناس

حاله.صورةفيسافلأنهلىإكسرةحركتهبجعل

.مقلقلانشديدانمجهورانوالقافوالدال

يشتهرواخرهاأحوالهأوسطفيالصدقأنلىإإشارةذلكوكل

ويطهر.ويقوى

والرفحللفتحقابلالصورةبحسبوهومستعليا،بكونهالقافوزاد
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وقد،حقيقتهفيمستعلهواخرهفيالصدقأنلىإإشارةففيه.لخفضو

خفض.وربما،الصورةقيمستعليايكون

:الكذب

فيالكذبأن(1لى)إإشارةذلككأن،منخفضشديدمهموس:الكاف

بقيكانإنيلومهضميرهلأنأو،التكذيبمنخوفاصاحبهبهيهمسأوله

.الحياةمنشيءفيه

نأوهي،أخرىنكتةذلكمنويطهرمجهور.الكافإن:قيلوقد

المجهور.يشبهبحيثكذبهيموهالكاذب

التأثير.شديدأولهفيالكذبأنلىإإشارةفيهوالشدة

إلىشارةبالفتجحركولكنه،ذاتهفيانخفاضهلىشاروالانخفاض

ذلك.بخلافنفسهفيكانوان،المستعليالظاهربصورةيصورهصاحبهأن

منخفض.رخومجهور:الذال

ويضعفيشتهر،أحوالهأوسطفيالكذبأنلىإإشارةذلكفكأن

.بالكسرةلتحريكه؟صورةوكذاحقيقةسافلاويكون

نأوهي،أخرىنكتةذلكمنوتظهر.مهموسالذالإن:قيلوقد

وينسوه.الناسعنهيغفلأنفيحيتتذيجهدصاحبه

منخفض.مقلقلشديدمجهورالباء:

الاصل.في"لى"إتكررت(1)
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يشتدماكثيراأنهلىإإشارةوالشدة،واشتهارهظهورهلىإإشارةلجهرا

مشاهدوهذا.هوىأوبجهللهيتعصبونأناسبوجودويقوىالكذب

.بكثرة

يعليهفقد؛صورتهفيمهمل،ذاتهفيمنخفضأنهلىإ:والانخفاض

1(.)الانصافيخفضهوقد،التعصب

المفتاج"تلخيصشرحالمعانيمختصر"منمواضععلى]تعليقات

للبناني["حاشيتهو"

الحمدلله.

كونلىإ]نظراأهمأنهباعتبارلحمداوتقديم")2(:"المختصر"قول*

إلخ.الحمد["مقامالمقام

فيه.القازلاالاصليمحلهعنللمزالتذكرإنماالنكتةبأنعليهاعترض

واضحين.غيرجوابينالمحشيوحكى

فإذا،لخلافهمقتضىلاحيثالأصليعتبرإنماأنهالصحيحلجوابوا

يقتضيماوجدإذاوأما.عنهيساللملخلافهمقتضىولاأصلهعلىشيءورد

ذلكوهو،منهأرجحهوبمامعارضأصلاكونهلان،يسألفانهخلافه

المقتضي.

]9472[.مجموع)1(

-25)1/:البنانيمحمدبنلمصطفىالتجريد"حاشيتهمع-المعاني"مختصر)2(

.)26
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أعربلماذا،صاحببمعنىذو""عنسائليسألأنالنحو:فيمثاله

الاسمفيالأصل:يقالأنلجوابافييكفيفلا؟حرفينعلىكونهمع

لخلافه،مقتضٍفيهليسفيماهوإنماهذا:يقاللانه؛عنهيسألفلاالاعراب

حرفينعلىالاسممنكانماأنوهومنه،أرجحهوبمامعارضهاهناوهو

البناء.واجبعلةحرففيهماما

هوبل،حرفينعلىليس"ذو"لفظإن:يقالأنلجوابافيفيتعين

إنماحرفينعلىكانإذاالاسمبناءوقاعدة"،"ذويأصلهلان؛ثلاثةعلى

كذلك.ذو""وليس،الوضعأصلمنحرفينعلىكانفيماهي

ماعارضهقدمبتدألكونهالاصلهوالحمدتقديمفكونذلك،تقررإذا

فييكفيفلا،الاهملانهأحقالجلالةلفظتقديمأنوهو،منهأرجحهو

منه.أرجحهوماعارضهقدالاصللان،"الاصل"هو:يقالأنلجوابا

وهو،البلاغةفيالظاهرهوكانعماللعدولأخرىنكتةمنفلابدوعليه

أعلم.والله.الأهمتقديم

****

المطابقةباعتبارهيإنماالبلاغةبأن"والتعليل(:1المختصر)قول*

إلخ...."وهمللمفرد-تتحققلاوهي،الحاللمقتضى

:يقالقدلانهتقصير"بليغةكلمة:يسمعلم"بأنهالسعدوتعليل:أقول

منمشتقةالبلاغةبأنيعللأنالاولىفكانذلك؟العربيستعمللمولماذا

كنهبعبارتهيبلغكانإذابلاغةالرجلبلغ:"وشرحه"القاموسففي،البلاع

6(.950-/1)التجريد":مع-نيالمعا"مختصر(1)
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بليغ:فيقال،يبلغالذيهولكونهالمتكلميناسبإنماوهذا،إلخ...مراده

بمعنىفعيلفيكون،مرادهصاحبهيبلغبهلانهوالكلام؛فاعلبمعنىفعيل

مبلغ.أيمفعل

"كلمة:العربتطلقلمفلذلك،فيهلذلكمناسبةفلاالمفرد،وأما

أعلم.والله.عنهعبارتهقصرتولكنهذاقصدالاولالمعللولعل".بليغة

****

19()1(:ص[1)]جالبناني*

صوتسماععندالتصويتطلبالعقلنظرفييحسنلاأنه"مع

إلخ."لمحبوبا

والمسمع،المرأىبذلكأيضاهوكانإذاهذاأنأولا:نظر،فيه

مراحل.المحلذلكوبينبينهكانربمابل،عليهدليلولا،كالحمامة

منالمرادفليس،ذلكومعلها.غبطةللحمامةذلكقالإنمايكونوقد

لوبحيثأنهاالمرادبل.بالفعلصوتهاتسمعكونهامنهابمسمعكونها

لسمعتها.تكلمت

علىالحمامةتنبيهأرادأنهوهو،تقدمماغيراخرمعنىليويطهر

كلامهاوتسمعينترينهابحيثكنتإذالكينبغيلها:يقال،المحبوبةجمال

وتطربي.وتفرحيتنشطيان

لي:التاالشاهدعلىتعليقا1()

ومسمعسعادمنبمربدفانتاسجعيلجندلحومةجرعاحمامة
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دومي:بمعنىلهافامرهتسجع،الحمامةسمعأنهوهواخر:ومعنى

فلاكلامها،وتسمعينالمحبوبةترينبحيثفانك،ملومةغيرالسجععلى

.ويطربيطربأنالمحلبذلككانلمنفيحق!وطربتطربتإذاغرو

****

منأعلىبعضها،متفاوتة(كثيرة)مراتبالطرفينبينأي")وبينهما(*

أسبابمنوالبعد،الاعتباراتورعايةالمقاماتتفاوببحسببعض

هـمختصر..بالفصاحةالاخلال

المطابقةحصلتإنبأنهالتفاوتيشكلكانلفا""متفاوتة:قوله

تفاوت"بحسب:بقولهبتنه=البلاغةانتفتانتفتوان،البلاغةحصلت

مطلقيقتضيومقامشديدا،تأكيدايقتضيمقامفيكماأي"المقامات

أكثر،وروعيواحد،اعتبارروعيلوكما"الاعتبارات"ورعايةالتأكيد،

منهوبقيموضعفيبالكليةالثقلانتفىلوكماإلخ..."أسبابمن"والبعد

تغيير.ببعض"سم"اهـاخر.موضعفيالفصاحةعنيخرجهلايسيرشيء

لجميعالمطابقةالبلاغةأصلفييشترطلاأنهمنقدمناهعفاتغفلولا

هـ)1(.."الجملةفيالمطابقةبل،الحالمقتضيات

مطلقيقتضيومقامشديداتأكيدايقتضيمقامفي"كما:قوله:أقول

فيالشديدغيروبالتأكيدالأولفيالشديدبالتأكيدفالاتيانيعني،التأكيد"

يقتضيالذيالمقامفيالشديدبالتأكيدجاءمنفان،العكسمنأبلغالثاني

.(131-1/211):نيللبنا"التجريدا(1)
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فيالخفيفبالتأكيدجاءومنالمقصود،بتماموفىقدالشديدالتوكيد

مطلقوهوالمقصود،بأصلجاءقدالشديدالتأكيديقتضيالذيالمقام

المقامفيالخفيفبالتأكيدجاءمنوهكذا.نوعهفيخطأولكنهالتأكيد،

الشديدبالتأكيدجاءومنالمقصود،بتمامجاءفقدالخفيفالتأكيدفيهالذي

مطلقوهوالمقصودبأصلجاءقدالخفيفالتأكيديقتضيالذيالمقامفي

البلاغة.لتفاوتذكرمااقتضاءتبينذكروبما،نوعهفيأخطأولكنهالتوكيد،

مخالفةنكتةيقتضيمقاميكوننأيضاالمقاماتاختلافومن

يقتضيمقامأويقتضيها،لااخرومقامالمراد،أصلعلىزائدةأي،للأصل

المقتضيالمقامفيالواردفالكلاموهكذا.،اثنتينيقتضيومقام،فقطواحدة

المقامفيالواردالكلاممنأبلغلها=مطابقاالمرادأصلعلىالزائدةللنكتة

متعددةنكاتايقتضيالذيالمقامفيالواردوالكلام،ذلكيقتضيلاالذي

أعلم.واللهمنها.أقليقتضيالذيالمقامفيالواردالكلاممنأبلغمظابقا

"عطف:قولهعلىالكلامفيالفتري)1(عننقلهماذكرناماعلىويدل

البلاغة،فيالاياتتفاوتإنكاريمكنلا:قلت"فان:قالهو":قولهعلى

للاعتباراتالمقتضيةالاحوالأنلىإبالنظرفيهالحاصلاالتفاوت:قلت

فيالمرعيةالمقتضياتمنأوفرفيهاالمرعيةفالمقتضياتأكثر،بعضهافي

فيي،الاعلىالطرففيمنهاكليكونأنفييقدحلاوذلك،الاخرى

آيةكلاشتماللوجوبالايةلتلكبالنسبةفوقهابلاغةلاالبلاغةمنمرتبة

اللهعلمإحاطةعلىبناءالامرنفسفيالتيالاحوالمقتضياتجميععلى

.(1/011):"لتجريدا"(1)



ميحالمجا!واند043

هـ".فتأملبجميعهاتعالى

أنه"على:اخرهفيقالقاسملابنكلامابأسطر)1(ذلكبعدنقلثم

يكونبأنذكر،مالىإالنظربغيرالقرانيةالبلاغةنفستفاوتيدعىأنيمكن

فييكونلاكأن،بالفصاحةالاخلالأسبابعنأبعدالكلامينأحد

نحو،بالفصاحةتخللاثقلشائبةالاخرفيويكونثقلشائبةأحدهما

الفصاحةفيأدخلبالكليةالشائبةانقطاعأنشكولا04[.]ق:<>فسئخه

هـ."البلاغةفيللأعلويةوموج!

ثقل=شائبةفيهالذياللفظعلىالمحتويةالايةفتلك،ذلكومع:أقول

ذلكيؤدىأنيمكنلاأنهأيبابها،فيالفصاحةطبقاتأعلىفيهي

أعلم.والله.فتأملاللفظذلكمنأفصحبلفظالمعنى

لحسنافي]الكلامشأن"وارتفاع:قولهعلىالكلاميشعن)2(ونقل

"وبحمل:فيهكلاما[)3("وانحطاطهالمناسبللاعتباربمطابقتهوالقبول

المقدمتينمنكلعلىأوردمايندفعالبليغلاالفصيحالكلاملحىالكلام

فيالكلامشأنارتفاعفلأنالأولىأما.إلخ...وارتفاع:المصنفقولفي

بنفسلاوكمالهاالمناسبللاعتبارالمطابقةبزيادةهوإنماوالقبولالحسن

إلخ.."...لحسناأصلهوإنماالمطابقةبنفسوالثابت،المطابقة

)1(.)1/111(

)2(.)1/501(

المعنى.ليتضحالكلامواكملنا.".إلخ..":الاصلفي)3(
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المطابقةكمالأنلحفيداالمحشيجواب"وحاصل(:قال)1ثم

فالاضافة،المطابقةبجنسأي،بالمطابقةالارتفاع:يقالأنفصح،مطابقة

عدمإضافةوكذلك.لجنسابذلكأيضالحسناأصلأنكماللجنس

وهوبالمراد،الصادقةالمطابقةعدمبجنسالانحطاطوالمعنى،للجنس

يأللكمالالاضافةبأنأيضالجواباويمكناهـ..المطابقةكمالعدم

اهـ)2(.."الكاملةالمطابقةتلكبعدموالانحطاطالكاملةبالمطابقةالارتفاع

****

العقلي[المجازفي]بحث

الحمدلله.

أسندأنهعنهيفهمأنالمتكلمإرادةوهو،التأولعلىالمجازمدار

هناكتكونأنوجبالارادةولخفاء،عندهلههوماغيرلىإمعناهأوالفعل

لمومتىالاسناد،بمجازيةحكمكذلكقرينةوجدتفمتىعليها.تدلقرينة

عدمعلىيدلعدمهاإذ؛بحقيقيتهحكمعدمهاظنأوعلمفإنتوجد

يحملأن"الحقيقةالكلامفي"الاصل:قولهمفقضيةشك،وان.الارادة

هـك)4(..أعلموالله.التوقفيتعينأنهالسيد)3(عننقللكنعليها،

)1(.)1/501-601(

]4657[.مجموع)2(

.(1/181):نيللبنا"التجريد"فيكما)3(

.[4]657مجموع(4)



لمجاميع1!يواند342

بالتغليب[المثئى]حول

ياتيئهاوالذان>:لىتعاقولهفيليظهرماعلىالشواهدمن

الشاعر)2(:وقول1(،)اللعانين"اتقوا":جملاقوله[.16النساء!1<من!م

قدريوماميقدرلميومأفرالموتمنيومياي

الاخر)3(:وقول

بالنهروثرياليل،ثريدبالضمرلمتناالثريدانلولا

الاخر)4(:وقول

الحمامهببيضتهاعيتكمابامرهمعيوا

ثمامهمنواخرنشممنعودينلهاجعلت

وجه.على[91:]الرحمن<يلتقياناتبحرقت>مرج:وجلعزوقوله

)5(.النار"في"وقاضيان:صوعيه!وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةابيحديثمن2()96مسلماخرجه

أبيبنلعليوينسب.الجرميالمنذربنللحارث"درهنو"فيالاعرابيابنانشده

شرحفيالبغداديقال.وغيره)37("البحتري"حماسةفيكماعنهاللهرضيطالب

قدتهروفان،بهيتمثلكانعنهاللهرضيانه"الظاهر(:134)5/اللبببمغنياببات

(.)الاصلاحي.المذكور"للحارثانهعلىجمعواا

":و"الصحاح293(،)2/يا:و"المخصص(،481)6/:"اللغةتهذيب"فيالبنت

/2(0.)84

68(،)صلكاتب""ادبوانظر(.)126""ديوانهفيكماالابرصبنعبيدهو

255(./1)":الامثالمجمعو"935(،/1):الكبير"و"المعاني

-"الكبير"فيوالطبراني(1322)الترمذياخرجهلحديثوا[.4]657مجموع
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[لقيس[لامرئابياتعلى]تنبيهات

343

)1(:*قوله

أصبراكانوماعمروعلىبكاءتحدراقددمعهاعمروأمأرى

البيتبأنمردودوهو،بصرية""أرىهد)2(1الشوشراحبعضجعل

بنعمرووصاحبههوالدربمجاوزتهبعدقالهاقصيدةمنالقيسلامرى

فيها:يقولقميئة

بقيصرالاحقانأناوأيقندونهالدربرأىلقاصاحبيبكى

فنعذرانموتأوملكانحاولانماعينكتبكلا:لهفقلت

وإنماعمرو،علىبكائهابدليلإبلهاترعىوطنهافيحينئذعمرووأم

نأيعقللاأنهمع؟تبكيفلماذامعهكانتاذافامافارقها،كاناذاعليهتبكي

العجوز.تلكمعهمايحملانقيصرلىإذهابهمافيوصاحبهالقيسامرئ

وامرؤ.محاللحالاتلكفيالبصريةالرؤيةأنعلمتهذالكتقرراذا

هـك)3(.بزنجبار.أفدته.قطعاقلبية"ف"أرى،الغيبعلميدعيلاالقيس

علىوصححه9(40/)""المستدركفيلحاكمو[(4511،5611،10138)

مسلم.شرط

النارفياثنان.ثلاثة"القضاة:بلفظ23(1)5ماجهو[بن)3573(داودأبووأخرجه

".لجنةافيوواحد

74(.)4نه1ديوفيالقيسامرئأي(1)

"(.الادب"خزانةبهامش067)3/":النحوية"المقاصدفيلعيني1الدينبدرهو)2(

.[64]57مجموع.للكاتبنتهى1:أي)3(
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)1(:*قوله

وكاهلامالكاأبيرحتىباطلاشيخييذهبلاوالله

ونائلاحسبامعدخيرالحلاحلاالملكالقاتلين

بنمعدأنهعلىفتشديدبفتحتينمعدضبطألسنتناعلىيجريكان

حجربنالقيسلامرئالشعرلانتنبهتثمتمييز،ونائلا"و"حسبا،عدنان

،عدنانبنمعدمنلايمانيةوكندة،أبوهالحلاحلبالملكوالمراد،الكندي

اسمفتشديد،فكسرةبضفةمعدأنهفعلمت،اليمناباءمنمعذاعرفولا

ساكتانفالتقىالدالفيالدالفأدغم)معدد(:وأصلهالإعداد،منفاعل

فيه،وفاعله،فاعلاسموهو،محمثبوزنمعدفصارالعينوهوأولها،فكسر

ذلك.نحوأوونائلا،حسبامعدملدتخيروالمراد:،مفعولهونائلا"و"حسبا

معد""خيرفاملاهاالأبياتعنسألتهبانالفضلاءلبعضهذاذكرتثم

:قالثم،ذلكعلىفوافقنيليظهروماالاعتراضلهفذكرتفشد،بفتحتين

بنمعدمنوهماوكاهلا()مالكادنعتابالنصب)خير(يكونأنويمكن

.عدنان

حسبامعد)خيرالشطر:هذاأنالروايةلانأولابعمد،هذا:لهفقلت

وصفتماممنأنهيدلوهذاالحلاحلا(،الملك)القاتلين:قولهبعدونائلا(

قبله.مالىإبهالرجوعويبعدالحلاحل،الملك

علقالتيواللفظة،الأصمعيروايةمنوالترتيبالسياقبهذالبيتانو(.55)4ديوانه(1)

ماتؤيدوهي!شيخ"خير:لأصمعيروايةغيرفيهيمعد""خيرالمؤلفعليها

المعنى.منإليهذهب
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الظاهر.خلافبالشرفلواترهالموتورمدحأن:وثانيا

يمدحونبحيثأي،المنزلةبهذهيكونوالموكاهلامالكاأنوثالثا:

ونائلا.حسئاعدنانبنمعدخيربكونهم

.المدحبخلافشعرهفيذكرهمقدالقيسامرئأنورابعا:

.(1)أعلمللهو

****

"[الشافيةشرح"منمواضععلى]تعليقات

الشيءفيهيكثرالذيللمكان،"مفعلة66()2(:)ص"[الشافية]"شرح*

".بقياسليسكمسبعة

"."مكرثة:قالمنعلىيعترضوبهذا

)3(.""ملمول:الهامشفي65()ص*

لزيادته.وجهفلافعلولكانفان.وزنهماانظر

علىجاءفيماالكلاملان،المصححمنسهوهذا)4(.هامش65()ص

]4657[.مجموع)1(

ورفاقه.الدينمحتىمحمدطباختصار(.1/188)"الشافيةشرح"2()

:مفعولعلىجاءتاحرفاربعةالرضيذكرحيث(1/187)"الشافبةشرح"راجع)3(

عندكانتالتيالطبعةمصححوكان،لمغلوقواوالمغرور،والمغثور،المغفور

ذلك.الشيخيرتضولم.لهامشافي""ملمولعليهازادالشيخ

بعدرجعثئمدا،الشافيةشرح"مناخركلاماينقلذهب،سبقماالشيخكتبانبعد4()

فيها.القولليحققنفسهاالمسألةلىإذلك



المجاميعفوفد643

فعلول.وزنهوانما،كذلكليس"ملمولو"،مفعول

إلخ."...ظروفوأما":قوله(1()841)ص*

""عدلأنكما،الظرافةمنالاسم""ظرفجمعيكونأنمانعلا:أقول

صفة،سمععدللكن""عدول:فيقاليجمعوصفة،يطلق"عدل"مصدر

ظرف)2(.يسمعولم

****

الحمدلله.

أعجميةالكلمةكوندلائل

خلابنفل()مرأعنيالذلقعنسيخما)4(كلالأوزانعنخروجنقل)3(

نقلالمافاسمععسجدكماسينبهيكونأنإلاالرباعيكذا

وصلاكماكافاوصادآوقافمعحاويةللجيمكلمةماوكل

متصلا)5(الدالبعدالزايعجزهاأوعاقبهالراءجاءالنونصدرهاأو

****

)1(.)2/138(

]4657[.مجموع)2(

".الأئمة"عن:بقولهالشيخعليهعلق)3(

"."العربية:بقولهالشيخعليهعلق)4(

.[]4657مجموع)5(
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"[التدافن"معنىفيالجوهريكلامعلى]تعليق

347

ن()1(:)دف"مختار"

انكشفلوأي"تدافنتمماتكاشفتملو)2(:يقال،التكاتم"والتدافن

اهـ."لبعضبعضكمعيب

كتمماأي،تكاتمتممالبعضبعضكمعيبانكشفلوأي:أقول

القبور،فيتدافنتمماالمرادأنالفهملىايسبقوكان.بعضعيببعضكم

واضح.ووجههبعضا،بعضكمقبرلمالبعضبعضكمعيبانكشفلويعني

)3(.أعلموالله

****

الجمع[واسمالجمعوبينبينهاوالفرقالجنساسم]أنواع

لله.الحمد

"أسد".!احاديجنسفاسمبعينهلاواحدعلىصدقما

إقرادي.جنسفاسم"ضربو"ماء""!والكثيرالقليلعلىصدقوما

بالتاءوبينهبينهفرقمفردلهكانفإنفاكثر:ثلاثةعلىإلايصدقلموما

جمعي.جنسفاسمالتذكير،ضميرهفيوغلب،النسبياءأو

.(5/3112):"لصحاحا"نظروا(1)

اخرجه،البصريالحسنقولمناثرهووإنما."الحديثفي"يقال":"الصحاحفي)2(

6(.)16"العلموجواهر"المجالسةفيالدينوريبكرابو

.[4]657مجموع)3(
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عنخارجولكنهلفظهمنمفردلهكانأو،لفظهمنمفردلهيكنلموإن

كتصغيرهالمفردأحكامعليهأجريولكنهعنهاخارجغيرأو،لجموعاأوزان

و)ركاب(و)صحب()2(.()1()رهط:ومنهجمع،فاسم=لفظهلىإوالنسب

لفظه.لىإنسبوالانهملركوبةجمعاسمجعل

بينهيفرقلملفظهمنمفردلهوكانفأكثر،ثلاثةعلىإلايصدقلموما

عنخارجغيروهو،ضميرهتذكيريغلبولم،النسبياءبغير)3(وبينه

)4(.فجمعالمفرد=أحكامعليهأجريتولالجموعاأوزان

****

[القرانفيللماضي"إذا("محىء]

>حتي+إذا:يوسفسورةفيتعالىقولهللماضي)إذا(جيءمن

لخمآ!!نفنبننقرناهمجاكذبواقدأنهموظنو(اشتئم!ى(الرسل

****

منالاولالنوعلىإإشارة-أعلموالله-وهو."1"صغير:بخطفوقهالشيخكتب(1)

لفظه.منمفردلهليسماوهوجمع،اسم

ولكنهلفظهمنمفردلهكانماوهو،الثانيالنوعلىإإشارة"2":فوقهالشيخكتب)2(

.لجموعاأوزانعنخارج

".النسب"ياءبالباءووصل"غير"بحذفيستقيمإنمالمعنىو.الاصلفيكذا)3(

.[4]657مجموع(4)

.[4]657مجموع)5(
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("["مفعلبمعنىتأتيالتي"ل"فعيلأمثلةأ

:(1)قولهفيالسميعوكذاوالاليم،لحكيمكامفعلبمعنىفعيليجيءقد

السميع*الداعيريحانةأمن*

)2(:قولهفيوالانيق

*)3(المتنعمالناظرلعينأنيق*

****

التعجب[وصيغةالتفضيل(""افعلصياغةفيالقاعدةعنشذلماامثلةأ

لله.الحمد

بمعنىأطعم.أخوف.أهيبفهو.أجنهما.أظلمهما.أضوأهماالشواذ:

لي)4()5(.كرمهماإطعاما.أكثر

:وعجزه،كربمعديبنلعمروبيتصدر(1)

!هجوعبيواصحايؤرقني*

سمطو"(،172)ص"الاصمعياتو"26(،1/1):""الكاملانظر.اختهوريحانة

63(.،1/04):لي"اللا

:وصدره2(.0)"ثعلبشرح-ديوانه"معلقتهفيسلمىبيابنلزهيربيتعجز2()

ومنظر*للطيفملهىوفيهن*

".لمتوسم"الناظر:الديوانفيوالرواية

.[65714مجموع)3(

وصيغةالتفضيلافعللانلي(اكرمهو)ماو)اطعم(ظلمه(و)مااضواه()ماشذ(4)

لرباعي.منيصاغانلا(أفعله)ماالتعجب

علىقعوفيهاالتعجباوالتفضيللاناجنه(و)ماو)اخوف()أهيب(وشذ

الفاعل.علىيكونانو]لقياسلمفعول

.[4]657مجموع)5(



035

[الاضافاتليتوا]حول

المجاميعفواند

الحمدلله.

>ثئث:وجلعزقولهللبلاغةمنافالإضافاتليتواأنعلىيدلمما

25[.:]الكهف(سنب%مالة

"نوحقوم"فإن31[،]غافر:<نوجقؤمدآبممل>:لىتعاقولهفأما

قد"الدأب"فيكونهمع،الاوسطساكنةثلاثمةوالالفاظ،الواحدةكالكلمة

.(1)أعلموالله.علةحرفالاخيرينفيوهوألفا،يقلب

****

"[أحمث"اشتقاقفي]بحث

لله.الحمد

حبةيصيببمعنىالمحبيحبالمحبوبأنفيهوالاصل:""أحتث

الاعشى)2(:قوللهويشهد.ورأيتهوكبدتهفأدته:يقالكما،قلبه

وطحالها]،[قلب!حبةفأصبت

قلبه.حبةعلىاستولتفكأنهاويهواها،يحبهاجعلتهأنهايريد

يأ،فلانةفلانأحبفقالوا:التعديةهمزة""حبعلىأدخلواثم

قلبه.حبةتصيبأيتحبهجعلها

]4711[.مجموع)1(

:رهوصد(051ص)لانهيواد"(2)

شاته*عنعينهغفلةفرميت*
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غلبواولهذا،التفاؤلأرادواكأنهم؛أحببمعنىحباستعملواثم

نامع،محبوب:للمعشوقفقالواالمفعولاسمفياللغةهذهاستعمال

اسميستعملوالمإنهمحتى،العاشقهوالاشتقاقبمقتضىالمحبوب

:(1)عنترةقولفي.نادراإلاأحبمنالمفعول

المكرمالمحببمنزلةمنيغيرهتظنيفلانزلتولقد

أنهلهايؤكدأنغرضهفان؛بغرضهأنسبلانههناعنترةاستعملهوانما

فأوهملهحبهالىإتوجههشدةعلىلدلالمحبوببمنزلة:قالفلويحبها.

يحبهاأنهلهايؤكدأنغرضهفان،لغرضهمنافوهذا.لتحبهيحبهاإنماأنه

.حالكلعلى

الدلالةفيهالعمدةلاننادراإلاعشقبمعنىحبيستعملوالموانما

لفطفيقويكماالتفاؤلداعييقوفلم،الفاعلمنالفعلوقوععلى

اسم""حابيسمعلمولهذا.المفعولعلىالدلالةفيهالعمدةلان؛محبوب

الفعل.منفيهأقوى=العمدةهوالفاعلمنالفعلوقوعكونلانفاعل

إصابةوهو،الاصليبمعناهحبكلامهمفييوجدلالعله:قلتفإن

ذلك؟وجهفما،القلبحبة

والله.منهقريباوبمعناهفانه،ب"شغف"عنهاستغنواكأنهم:قلت

)2(.أعلم

3(.10)ص"الانباريابنشرح"انظر،معلقتهضمن(1)

.[471]6مجموع2()
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"[السائرلمثلا"منمواضععلىأتعليقات

.(1()918)صالسائر""المثل*

وعليم(لم)عا

ذلك،عكس!لهيظهرالذيأنوزعم،أبلغ)عليما(أنلجمهوراعننقل

"علام"منفاعلاسم)عالما(أن"وسبق:قال،عكسهوجههوبماووجهه

الفعلوزنأشبهأنهإلا"علم"منفاعلاسم)عليما(وأنمتعد،وهو

رتبةعنانحط()عليمأشبههفلما.،..شريففهوشرفنحو:القاصر،

أطلعولمعئيخفيلامرإليهذهبواماكانولربما..،متعد.هوالذي()عالم

".عليه

بمجيءزيدعلم:يقالفانه،فهمهأسأتولكن،عليهاطلعتبل:أقول

العلمفيالمتمكنينمنصارأيزيد،علام:ويقال.بهعالمفهوالحجام

منه.ثابتةصفةلهتشتقأنيستحقبحيثفيهالثابتين

)علام(منمشتقكانهصار،ونحوه()شريفاشبهلما()عليمولفظ

فتأمل.مر،كما،المتعديمنأبلغوهولازما،المجعول

()2(:183)ص*

]مريم:(...المحخاضفاضاءها!قصتامكانابه-فانتبذت">فحملته

كانا[]إياهووضعهابهحملهاأنعلىدليلالايةهذهوفي23[.22-

.بالرياضلرفاعيدار.ط285(/1)(1)

()2(1/.)261
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بالفاء،الطلقهوالذيوالمخاض..والانتباذ.الحملعطفلانه؛متقاربين

للفور.وهي

والمهلة.للتراخيهيالتيب)ئم(لعطفالنساءمنكغيرهاكانتولو

خلقه-شىءأئمن!كفرورماألالنسق>قظ:الاخرىفيجاءقدأنهترىألا

."..2[.0-17:عيس1<يشرهالشبيل!ثغ-فقدرهظقه-ئظفة!من

ومثلوه،العرفبحسبالفورية:بالفوريةالمرادنالنحاةذكرقد:أقول

قدهذامثلفيأنه-أعلموالله-عنديوالصواب."لهفولدزيدتزوج"ب

وإلا)ثم(،بعطفالصورةروعيتفاذا.العرفوتارة،الصورةتارةيراعى

فالفاء.

بجوابه.وعي184()1(،)صفيأوردهالذيالاسكاليندفعوبهذا

جعلهثم!طيهزمنسنلؤمناقيلمحمئنخلقناوقد>:لىتعاقولهفيوهو

ضةأئعلقةفنلقاناعلقةفطقةخلقنماو!مدنقرارفىظفة

ءاخر(طقاأدشانهثملخماأئعظامفكسؤناعظامالمضغةفخلقنا

ائبعثمنرئبفىإنكنتصآلناسيأيها>:لىتعاقولهمع[41-12:]المؤمنون

الحج:1<ضضحغؤمنثمعلقهمنئصفطفؤمنثمترابرمنخلقئكمفانا

.)2(]5

****

)1(.)1/262(

47181[.مجموع)2(
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النوء("["إلىالمطرنسبةفي]فالدة

وذلك،النهوضهوالذيالنوءمن"النوء"اسمأن-أعلموالله-الظاهر

،اليومذلكفيالعصربعدالناهضةنفسهاهيالفجرفيالساقطةالمنزلةأن

.العرببلادفيغالباالمطرنزولوقتهوالعصروبعد

سموهاالكواكبهذهطلوععنديكونغالباالمطرنزولأنرأوافلما

."أنواء"

حينبالنظريرىبالفجرالساقطلانالفجرسقوطاعتبرواوانما

نعم،.تقدمكمانهارايطلعلأنه؛طلوعهعنداليومذلكفييرىولا،سقوطه

السماء،أثناءوهوينضبطلامكانفيولكن،المغرببعديرىإنه

.والغروببالطلوعيكونإنماوالانضباط

المطرينسبوالملماذاكونهممن،عنهيسألقدعمايجابتقدموبما

تسببأنمعدائما،رقيبهوهو،الغاربرقيبهوالذيالفجرطالعلىإ

؟الغاربتسببمنالوهملىإأقربالمطرفيالطالع

تسببأنأعنيهذا،لاحظواأنهم-لىتعااللهبحمد-قدمناونحن

فيطالعايكونالذيفيذلكينبغيانهلاحظواولكنهم،أقربالطالع

والله.بلادهمفيالعصربعدوهيفيها،المطرنزوليغلبالتيالساعة

.()1أعلم

****

]9471[.مجموع)1(
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"["أرأيتكمعنىفي]بحث

علىأنهاوالظاهرنظر.فيه،أخبرنيبمعنىأنها""أرأيتك:قولهم

علىالمخاطبحملبهاوالمقصودوكذا؟كذاأعرفت:بمعنىأصلها،

الشيء.ذلكاستحضار

وبدونه.الكافمعالمعنىهذافيتستعملوقد

الذىهذا>أرءينك-:إبليسعنحكاية-لىتعاقوله:الاولفمن

62[.]الاسراء:<على!رمت

أرادوانما،يعرفهوجلعزاللهأنيعلموهوأعرفته؟-:أعلموالله-أراد

إ"؛لاقتلنهزيدا؟"أرأيتك:لهقلتإذا(1زيد)صاحبمنتريدهماشبهبذلك

عليه.تحكمحتىأولاذهنهفيإحضارهلىإالتوسلاستفهامهمنتريد

اللهأغزالساعةأتعكمأواللهعذابأتعبهغإنتتكغرء>:لىتعاقولهومنه

فرضأعرفتم-:أعلموالله-لمعنىا[.04:]الانعام!كنتوصدمينتدعونإن

ثم.أذهانكمفيالفرضهذاأحضرواأراد:؟الساعةأواللهعذابمجيء

يخفى.لاوتقديرحذفالايةففيحينئذ.:أي<دئوتدعون>أغتر:قال

ماتغ>افره[،91:]النجم(ئعزىوالقتافرءثغ>:لىتعاقوله:نيالثاومن

لما<اتتمفز>[،63:]الواقعة<نحرثوتماتتمأفز>[،85:قعة]الوا(تمنون

فيلشيءاهذاحضرواأ:لقاكآنه.7[1:]الواقعة<لتارشماأفرء>[،68:]الواقعة

.تقدمكما،أذهانكم

هكذا.واستظهرتهما،الاصلفيمطموستانالكلمتان(1)



ميعلمجاافواند653

>أرءئتم46[،:]الانعام(تصركتموتهعكغاللهأضذإق>أرءتمض:قولهومنه

نإ>أرءتتكخ:قولهفييركالتقلمفيهايروالتقلم.[05:]يونس<-عذابهأتعبهئمن

لله(]الانعام:47[.عذابئحبهم

"كل:التركيبهذافيقال")1("المفرداتفيالراغبرايتهذاوبعد

لله.والحمد.فصلناهلماجمالإوهذا."التنبيهمعنىفيهذلك

اسمبهالمجيءنكاتفي،إليهالمسندبابفيالبيانيونقالماوانظر

)2(.البيت..الصقر.ابوهذا:الروميابنبقولومثلوه،إشارة

****

الزائد[الحرففي]بحث

دله.الحمد

صحيح؛غيرسواء،وخروجهدخولهكانمابانهالزائدبعضهمتعريف

بعضهموإطلاق.فائدةمنلهبدلا-القرانفيولاسيما-الزائدانتقررلما

قسمين:علىالتوكيدلانأيضا؛يصحلاالتوكيد،انها:الفائدةفي

فيالداخلةكاللام،الوضعاصلمنللتوكيدموضوعاكانما:الاول

ولمخروجهمعالمعنىصحوإن،أصليفهذاوغيرهما.والو(()إنجواب

الذيمعناهالتفيددخلتلانهابزيادتها؛احديقلولمالتوكيد.إلايفد

374(.)ص)1(

وتمامه:9923(،)6/:"نهديو"فيالروميلابنوالبيت[.471]9مجموع2()

والسلمالطلحبينشيباننسلمنمكارمهفيفردالصقرأبوهذا



753اللفوبلأندالفو1

له.وضعت

فيزائداوجاءاخر،لمعنىوضعوانماللتوكيد،يوضعلمما:الثاني

النافية،)ما(بعدالنافية)إن(زيادةمثل،لهالموضوعلمعناهموافقكلام

يأزيادتها،علىيدلالدليلفإن،منفيعلىمعطوففيالنافيةالا(وزيادة

معناهابينولكن،المستقلالنفيوهوالاصليمعناهالتفيدتدخللمأنها

أنهامعقولافكان-،النفيوهو-مناسبةفيهدخلتالذيوالمعنىالأصلي

كلليسولكنللتوكيد.مزيدإنه:فيهيقالأنيصعفهذا.النفيأكدت

قولهمثل،الاصليلمعناهمنافكلامفيالزائديجيءقدبلهكذا،الزوائد

92[.]الحديد:يسئء(عكألايقدرونالحئبهل>لملأئعلم:لىتعا

إنها:يقالفكيف،نافيةوالا(،الاثباتعلىالمعنى>لملائعلم<:فقوله

للتوكيد؟!

هذهفيفيقالالتوكيد،غيرأخرىفائدةعنالبحثمنبدفلا،وعليه

أنهملى!أويعلموا،لأنأهلاليسواأنهملى!إشارةزيدتلعلها:الاية

ذلك.نحوأو،يعلملممنبمنزلةفيكونون،يسلمونولاسيعاندون

لمعانيالموضوعةالحروفوبينالزائدبينحينئذالفرقفما:قلتفان

المعنىأصليصحالقسمينمنكلافان؟ونونيهالتوكيد(!الام،تكميلية

بدونه.المعنىيتمولا،بدونه

لتفيده،دخلتفإذاأصلها،منللتوكيدوضعتتلكأنالفرق:قلت

؟!زائدةإنها:يقالفكيف

جاءتافاذا،المستقلللنفيوضعتافإنماالنافيتين،والا()إن(نحووأما



المجاميعدواند853

بزيادتها.القولتعينلغيره

للنفيأي؟الامرينمنلكلموضوعتانإنهما:يقاللافلماذا:قلتفان

،الاشتراكعلىإما؛ذلكنحوأو،إليهللاشارةأو،النفيلتوكيدأو،المستقل

التشكيك.علىواما،المواطأةعلىوإما

مافغاية،فقطالاصليللنفيموضوعةبكونهاالقولمنبدلاكانفان

لاوالمجازمجاز،فهي،لعلاقةلهوضعتماغيرفياستعملتأنهافيها

بزيادته.يقال

وأن،الاشتراكعدمالاصلأنفيرده،للأمرينموضوعةكونهاأما:قلت

مستقلا.المعنىذلكهوإنمامنهاالمتبادر

نإ:يقالأنإلامخلصاأرىولا،يدلاظاهرفهومجازا،كونهاوأما

قالالذيالمعنىعلىبزيادتهاالقولينافيلاالوجهذلكعلىمجازاكونها

لاكمامجاز،كلبزيادةالقولبزيادتهاالقولمنيلزمولا،المحققون

.(1)أعلموالله،يخفى

****

19471[.مجموع)1(
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لمزهر("[ا"منمواضععلىالشيخ]تعليق

:(21()15ص2/)جالمزهر

الغلطعلىجروهماباب"(")2(:الجمهرة"أواخرفيدريدابن"وقال

":أشعارهمفيبهفجاءوا

الشاعر:قال

ذائلقضاءكلسليمونسجتبعيةنثلةصموتوكل

ذيل.ذاتأي:وذائل.سليمانأراد:

آخر:وقال

سلامأبيداودنسجمن

اخر:وقال.سليمانيريد

سلامنسجمنمحكمةجدلاء

اهـ.."سليمانيريد

اخر:وقال":قال

سيربنبثعلبةوسائلة

اخر:وقالسيار.بنثعلبةيريد

عفاناأبوعثمانوالشيخ

.عفانبنعثمانيريد

ورفاقه.البجاوي.ط5(005-30)2/(1)

للملايين.العلمدار.ط(1327)2/3()



ميعلمجا1ثواند036

اخر:وقال

لمعبدغضاباناقارببنيتعلميلعصروالايامتنسنافإن

.القصيدةمناخربيتفيبهلتصريحهاللهعبدأراد

اخر:وقال

هوبرالاسنةأطرافبينهوى

آخر:وقالهوبر.ابنيريد

الخرب(1)الحصنكاظمةمنصبحن

...".عباسبناللهعبديريد:

252(:)ص

اخر:وقال"

فإننيليإفيهالكموفهل

المطلبعبدبنعباسيحملن

حذيماالنطاسيأعيابماطبيب

".حذيمابنيريد

اخر:وقال:اقول

سلمبيأداودنسجمن

ونسجسلم،نسج:قالمنأنعلىواحد،اسمفيتصرفاتئلاثةفهذه

هذينفإثباتداود،نسجالدروعفيالمعروفنوهواخر،شئفيه،سلام

".الحصين:الأصلفي":بقولهالشيخعلق(1)



163اللنويلألفواند1

يتبعالابنلانيضا؛يصنعهاكانسليمانأنتوهمعلىلعلهلسليمانالنسج

غالبا.الصنعةفياباه

****

:(2)"لخصائصا"عن(1()981[/2إ]"لمزهرا"

قيس:ابنقولالعلاءبنعمروأباالمدينةاهلمنرجلوانشد

مروتيهوقرعنأوجعننيقدلمدينةبالحوادثاإن

لمالهاءهذهإنالرخو؟الشعرولهذالناما:وقالعمروأبوفانتهره

أجهلكما!اللهقاتلك:المدينيلهفقال.أرختهإلاالكلاممنشيءفيتدخل

سثطتية(عتيهلك!ماليةعنىأغففا>:لىتعااللهقال!العرببكلام

.[2-289:لحاقة]ا

.[2-526:لحاقة]ا<حسايهماراولم!اوتكننيةر>يئتنى:لوقا

هـ.شديدا"انكساراعمروأبوفانكسر

يكن.لموما،الفالياءقبلقبلكانإذامابينالفرقذوقيفي:اقول

،القرآنفيالذيوهوفيها،رخاوةلاجيدةالكلمةتكونالأولففي

اولها:اقيالأبياتوفي،البيتفيكماغيرهبخلافالمستجادالشعروفي

كث!عدننيهالحيجوارييا*

)1(/2(.)374

)2(.)3/392(
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أعلم.واللهعمرو.أبوقالكماظاهر،ولينرخاوةلهايحسفإنه

****

:"لجمهرةا"[عن]نقلا(1()681[/2)]

صخرةالجاهليةفيتعبدكانتالتياللاتأناللغةأهلمنقوم"زعم

صحةمادريولا،عبدتماتفلما،للحاجالسويقيلترجلعندهاكان

>أللت:قرئوقد)2(،هذا"يااللات":لقالوا،كذلككانولو؛ذلك

الشعرفييجئولم،أعلامواللهوالتشديد.بالتخفيف[91:]النجم<واثعزى

نفيل:بنعمروبنزيدقال.بالتخفيفإلا

الصبورلجلدايفعلكذلكجميعاوالعزىاللاتتركت

هذهحملتفإنغير.لابالتخفيف،اللاتزيد:الجاهليةفيسفواوقد

انتهى.فيها".أتكلمأنأحبلمالاشتقاقعلىالكلمة

لانفيه؛حجةفلا"بالتخفيفإلاالشعرفييجئ"ولم:قولهأما:أقول

الشعر.فيذلكيجيءولا،ساكنيناجتماعالمشددفي

كمامتحركانقبلهمايكونأنبشرطولكن،المتقاربفييمكن،نعم

قوله:في)3(تقدم

.(1/08):"لجمهرةا"نظروا.3(382-2/72)"لمزهرا"(1)

".تاءانلانهاالتاءبسقيل"اللات:"لجمهرة"افي2()

93(1/)""الكاملفينسبةبلاو[لبيتيسير.باختلاف(701)2/"المزهر":فيأي)3(

73(.)7/":و"اللسان
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المسلميناعلىوحقافرضاض!التقاوكان،القصاص1فقالو

قيل:فإنواحدا.متحركاالساكنينقبللأناللاتفيهذايجيءولا

محركةكلمةقبلهاوكان،"لات"فبقيال""نزعتإذايجيءأنيمكن

)2(:كقولهواللامالألفبنزعاللاتمجيء(1يقل):قلتالاخر.

يدنيهاوكانلاتمنتبرألىلمكالذي]كاسحماوتركينيفإ

)3(:كقوله،الاولالساكنحذفالشعرفينقلوكذلك

بحيثالضربفيولكن،المتقاربغيرفيالساكنيناجتماععلىنعم،

يحذفبلالتشديد،يظهرلم"،اللات"قيكمامدغما،ثانيهماكانإذا

التشديد)4(.يتبينفلا،مخففةالكلمةفتصيرالأخيرالحرف

****

"."نقل:الرسميحتمل(1)

.(16)ص"الأصنام"كتابفيكماالجعيدبنعمروالقائل)2(

.يذكرهفلمللشاهد،الشيخبيض)3(

.[0472]مجموع4()
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"[ليالقالي"أمامنمواضععلى]تعليقات

حسمبذي"أليلتنا:المهلهلقصيدةفي(،-013131ص2[)]ج*

":أنيري

مديربيديسماءهاكأنلاغباتزواحفكواكبها

إذافهومدير،يديرهاأنمنأثقلسماءهاأنيريد"...:تفسيرهفيقال

عليها".يقدرلمإدارتهاتكلف

("!"تنبيههفيلهيتنبهلمإذالبكريمنوالعجب!ترىكماهذا:اقول

،الشرقجهةلىإيديرهامديربيديالسماءكأنأراد:أنهلاقربو

مقابلهالمديرأظهرالغربجهةإلىالسماءمنجزءاالكواكبقطعتفكلما

وهو.أبداالكواكبتغبلمهكذالحالاكانوإذا.بادارتهالسماءمن

أعلم.والله.مقصوده

****

154(:2[ص*)]ج

اللهعبيدله]فقالدميماوكانالعطاء،منالشرففيالمجشر"كان

أنا:فقالمنك؟هنينو:فقال،بناتثمان:فقال؟عيالككم:يومذات

."...منياكملوهن[منهناحسن

هذهصحةيوضحبماالقصةغيرهذكروقد.منيآكلوهن:صوابه

.(1)الاكلكثيردميماكانالرجلأنوهو،الكلمة

(81)2/"نسةوالمؤو"الامتاع235(،)صالاجواد"فعلاتمن"المستجادراجع(1)

".لمحسن"لىإالمجشر""فيهوتصحف



563اللنوبلأالفواند

الوف!الخير"إن:الظرببنلعامركلمةفي(571ص2[)]ج*

".عروف

.(1)""عزوف:صوابه

****

:العباسبوأيضا"وأنشدنا:قال(081[ص2)]*

قطربغيرسماءيافسحيهليكبنوللقتالوجاءت

وصغر،للقتالمجيئهمالشاعراستعظمقومهؤلاء:العباسأبوقال

اهـ.بقطر"لابدميعنيقطر.بغيرسماءيافسحي:فقال،عندهشانهم

بغيرتسحأنيمكنلاالسماءأنيريدمثلا،ضربهيكونأو:كاتبهيقول

؟إ)2(.يقاتلونفبماذالهم،نجدةلاالقومهؤلاءفكذلكقطر،

****

68(:)ص[والنوادر"ليالاما]"ذيل*

طاقة.يريد:".طوقةبهلي"وهل:قالأنهالفصحاءبعضعنحكاية

(1/266)الاخبار":عيون"وفي)47(."و"المعمرين(،1/104)""البيانانظر:(1)

".عزوفعروف":بينهماجمع28()6/:العلموجواهرو"المجالسة

"اي037(:1/):"الهذلييناشعار"شرحفيوتفسيره.الهذليجندبلابيالبيت)2(

لهاالسماءمثلفعل،لكموليس،وقولوعيدلكم:يقول.بهميهزأمطر،بغيرامطري

)997(."لياللا"سمطفييعقوبعننحوهالبكريونقل.مطر"بلاوبرقرعد

قال."هلال"بنو:السكريوروى(.1/595)قتيمةلابنالكبير"ني"المعافيونحوه

(.)الاصلاحي،"هليكبنو"العربفييعرفولا:لبكري



ميعالمجاثواند663

ولمالواو،وسكونالطاءبضئمأنهالاصلهامشفي":المحشيقال

".اللغةكتبمنبيدنافيمانجده

كما.مهواةبل،محققةالواوتكونولا،التفخيممنأحسبه:كاتبهيقول

الواو.وتهويةاللامبضم.لوح":لوح"فيبعضهميقول

2(:00)ص[والنوادر"ليالاماذيل]"*

بنيعليبناللهعبدقتللما:قالحاتمأبيعندريدبنبكرأبو"حدثنا

...")1(.إليئبعثفطرسأبيبنهرمية

فإن؛القصةوصاحبحاتمأبيبينالسنداخرهناسقط:كاتبهيقول

")2(.الطبريتاريخ"فيكما،132سنةكانتفطرسأبينهرقصة

"بغيةفيكما-وفاتهلأنسنة،ثلاثينبنحوذلكبعدولدحاتموأبو

ربعوأو،وخمسينوخمسأو،وخمسينمائتينسنةكانت-")3(الوعاة

)4(.وأربعينوثمانيةأو،وخمسين

****

و"تاريخ(281)7/:النبلاء"اعلام"سيرراجع.للأوزاعيالمذكورةالقصة(1)

.الغربدار.ط(4/271)"الاسلام

()2(4/55.)3

)3((1/60.)6

.[31724مجموع(4)



اللنويلأالفواند

[للبكري"أماليهفيعليبيأأوهامعلىالتنبيه"على]تعليق

85:ص*

367

:الفرزدقبيتعلىالكلام

(1إالقماقمالملوكهامباسيافناسيوفناتنلهلمهامايفلقن

فيهاالعربعنيؤثرلم،مؤنثةالهام"إن:قولهليالقاعلىالبكريأنكر

تذكير".

إ2(:للنابغةيروينفسهليالقابأنالبكريواحتج

الضواربالمخاضكايزاغوطعنسكناتهعنالهاميزيلبضرب

إ3(:لعنترةويروي

الحنظلرووسبهالسيوفتلقىكأنماالصعيدفييندروالهام

4(:)لطفيلويروي

بمشربالرجالهاممنوينقعسكناتهعنلهامايزيلبضرب

هامة،جمععنعبارةفيهالهامإن:يقالفقدالاولالبيتأما:أقول

.المقتولرأسمنيخرجأنهتزعمالعربكانتالذيالطائروهي

".الفرزدق"ديو[نفيالبيتيردلم(1)

.(46)ص"نه1"ديو)2(

257(.)ص"نه1"ديو)3(

33(.)ص""ديوانه)4(



المجاميعفواند368

نفسها.الرووسهيالتيالهامفيليالقاوكلام

الحجة.محلوهو،طفيلبيتفيالاولالهاموكذا

..تندر.والهام:البيتأنالديوانعنلحاشيةاففي،عنترةبيتماو

..بها.

****

روايته:ليالقاعلىالبكريأنكر86:ص*

(1المب!ق)كريهةالعيونعنهابجابئةسمنتإذاليست

"...رمقتإذا"ليست:الروايةأنوزعم

؟!"السمينةالناعمةعنالعيونتجبأ"وكيف:قال

.البكريعلىبهيردكلامالاصلهامشعننقلالحاشيةاوقي

.الصوابهيروايتهولكنخطأ،ظاهرهاالبكريعبارة،نعم

:فقالهذالحظوكأنه

البيت:"وبعد

الإنس"لىإنظرتوحشيةقلائدهاكسيتوكانما

قوله:مفهومان)2(:ليالقاروايةفيلخطأاووجه

لنقل.مصدرفيمالمثبتو"،"اللمس:الأصلفي)1(

الميمنيقالكما،السمنفيمفرطةليستأنهاالمقصودوانما،جيدةليالقارواية)2(

.()الاصلاحي."السمط"في



963اللنويةالفواند

فكأنها،العينعنهاتجبأتسمنلمإذاأنها."...بجابئةسمنتإذا"ليست

فان؛بعدهالبيتيناسبلاعيبوهذا.فقطللسمنإلاتستحسنلا

تسمن.لمأمسمنت،حالكلعلىمستحسنةيجعلهاأنالمناسب

****

112(:")ص*"تنبيه

لخصمهبيتاالوردبنعروةأبياتفيإدخالهفيعليأبيوهمعرنبه

زهير.بنقيس

قيسلىإفنسب،الوهمهذامثلفيالسياقهذافيالبكريوقعوقد

قوله:

جاهد"والحقالحقمسبجسميترىوقدسمنتأنمنيتهزأ"أ

.لعروةالبيتنسبا،والاغاني،الحماسةصاحبيأنالحاشيةفينبهوقد

سمنت،لانكأي.سمنتأنمنيتهزأأ5:معنافان؛المعنىيعينهالذيوهو

يحملنيالحقلان؛السمنوعدمالنحافةأي،الحقمسبجسميترىوقد

)1(فيضعف،طعاميلذلكفيقلمال،لييبقىفلا،بماليالجودعلى

فينحف.جسمي

؟!سمينغيرنيوسمينلانكمنيأتهزأيريد:

بذلكلهيعرضعروةفكانمبطانا،أكولاكانقيساأنالبكريقدموقد

.أشعارهفي

"فيجهد".:فوقهالشيخكتب(1)
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نسبةقضيةوهوالتاء،بضم""سمنت:قولهالمطبوعفيضبطوقد

ينقضالبيتاخرولكن.بالسمنالمعيبهوكونهمعقيس،لىإالبيت

له.نفيواخرهبال!مناعتراففأوله؛ذلك

تهزاإنك:معناهوانمااعترافا،البيتأوليكونلاانيحتمل:قيلفان

سمين.أنيزاعمامني

.العبارةتحتملهلامعنىهذا:قلت

.()1المعنىلاتحادلهبأنهيشهدعروةبأبياتالبيتفمقابلةيبسا:و

****

خالويه[لابن"الطارقية"على]تعليق

)2(.القرانإعرابمن(01)صفحةاخر

أبي".لياسوخندف"أمهتي:قوله

وقبله:،بلا!للنبيالرابعالجدكلاببنقميإلىمنسوبالبيتهذا

وهببهالتناديهمعنداللببرخيالحربلدىإني

إلخ"...حيدة":قولهوأما.الموحدةبالباء؛بائيةالرجزهذاوقافية

تحت.منالمثناةبالياء؛يائيةفالقافية،البيتين

]4723[.مجموع)1(

لمعا.ط-17)صخالويهلابن(لمفصل1منسورةثلاثين)إعراب""الطارقية2()

(.الكتب
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منباكثرالطائيحاتمقبلقصياأنلذلكويشهدآخر،رجزمنفهو

سنة.مائة

قوله:ذكر(31()40ص3/)ج"الخزانة"فيالبغداديرأيتئم

المئي*وهابالطائيوحاتم*

موضعين:في""نوادرهفيزيدأبواوردهرجزمنالبيت"هذا:وقال

هو:قالنيالثاوالموضععامر.بنيمنلامرأةهو:قالالاولالموضع

وهو:اليمنمنلهابأخواتفخرعقيلبنيمنلامرأة

المئيوهابالطائيوحاتموعليولقيطليخاحيدة

والسنيلهزالاأزمانيأكلالدعيالعبدكخالكيكنولم

".ذكيغيرميتعيرهنات

هذامنالشاهدالبيتأنالعينيزعم:تتمة"3()2(:60)صقالئم

مانحوفذكر."..لهأصللاوهذا...اللببرخيئلحربالدىإنالرجز:

.هذكرنا

وهوهنا،وقعكما""حيدة:وفيه.("وعدي":بدل"وعلي":روايتهوفي

)3(."حيدرةب"يستقيمولابهيستقيمالوزنفإن؛الصواب

****

.بولاقطبعةمن(1)

قلم.سبق3()70:الاصلفي)2(

.[]4724مجموع)3(
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[الاستفهامواتادفي]بحث

المجاميعفواند

الحمدلله.

بيعضالتعيينغيرهمنوطلبالاشياءمنشئفيالإنسانترددإذا

.الاستفهامهوالطلبفهذا،الاستفهامتأدو

جاءهل:تقول)هل(،موضعفهذا،وعدمهوقوعبينالترددكانفإن

وعدمه.المجيءوقوعبينمتردداكنتإذازيا؟

بقيةموضعفهذا،المتعينيهماأتدريلاأكثرأوشيئينبينكانوإن

.الهمزةغيرالادوات

ولكنمثلا،كالمجيءمعئنمسندبوقوععالماتكونأن:ذلكمثال

وخالد،وعمروزيدبينأووعمرو،زيدبينإليهالمسندتعيينفيترددت

زيدالثلاثةهؤلاءمنأووعمرو؟زيدالرجلينهذينمنقاممنمثلا:فتقول

وخالد؟وعمرو

عينفيترددتولكنمثلا،كزيدمعينإليهبمسندعالماتكونأو

زيافعلما:فتقول-مثلا-الاستسلامأمالفرارأمالقتالأهو،إليهالمسند

الامور؟الثلاثةهذهمن

و)كم(،للهيئات(و)كيف،للأمكنة(والانو)أينللأزمنة(و)متى

إليه.تضافمابحسبكلهلذلكتجيء(و)أيللمقادير،

زيد؟أجاء:فتقول)هل(،!تجيءفقدالهمزةفأما

:وتقولخالا؟،أمعمروامجاءازيد:فتقول،الادواتكبقيةتجيءو

استسلم؟أمفرأمزيدأقاتل
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(ف)أم)هل(!التيهيالهمزةكانتفان،الهمزةبعد)أم(وقعتوإذا

تقديرا.آخراستفهامعلىداخلةأنهاأي،منقطعة

لانهاأيمتصلة)أم(فتسمىالادواتكبقيةالتيهيالهمزةكانتوان

أعلم.واللهواحد.استفهابنقبلهامامع

:ضربانالاستفهام*

بنعمفيجاب،معينحكموقوععدمأووقوعتعيينبهيطلبما:الاول

لا.أو

تعيينأوفأكثر،حكمينمنالواقعالحكمتعيينبهيطلبما:الثاني

يتعلقماتعيينأو،مقدارهتعيينأوأكثر،أواثنينمنالحكمعليهالواقع

هيئة.أومكانأوزمانمنلحكمبا

.لهمزةوا)هل(الادواتمنفيهيستعملالاولفالضرب

ف)من(تها،مناسبابحسبالادواتوبقيةالهمزةفيهيستعملوالثاني

فيإحداهماتجيءوربما،وللمعانيغيرهملذواتو)ما(العقلاء،لذوات

.الاخرىموضع

للهيئة.(و)كيف.للمكان(أ!دانو)(أينو)،للزمان(و)متى

يأ:كقولك،يناسبلماإضافتهابشرطكلهاهذهفي()أيوتستعمل

1(.)هيئةيو،مكانيو،زمانوأي،فعليو،دابةوأيرجل،

]4724[.مجموع)1(
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"[الأفراحعروس"منموضععلى]تعليق

..".:التلخيصشروجمجموعةمن36()ص"الافراح"عروسفي

بالحديبية:المرأةتلككقول

يحمدونكاالناسيترإنيدونكادلوي(1المائح)ايها

منأنهكلامهوظاهر)2(،""السيرةفيإسحاقابنذكرهالبيتوهذا

فيوأنهلروبة،أنه")3(أماليه"فيالشجريابنقاللكن.المرأةهذهشعر

ابنكلامفيحملهذاوعلى،استعارةحينئذالدلوفذكرماء.فيلامال

اهـ..غيرها"كلاممنأنشدتهالحديبيةفيالمرأةأنعلىإسحاق

الحديبية،وقعةقبلشاعراكانرؤبةأنيجوزمنكلامهذا:قلت

.541سنةوفاتهرخواو.ذلكأحديذكرولم،إدراكأوصحبةلهفيكون

المخضرمين.فيأباهذكرواوإنما

آخر.رؤبةيكونأنيحتمل:قيلفان

بنرؤبةإلابهيعنلم-الرجزفيولاسيما-رؤبةأطلقإذا:قلت

المشهور.العجاج

.الصوابعلىالمؤلفوكتبه،"المادح":المطبوعفي(1)

31(.1)2/:"هشامابنإسيرةانظر2()

القاضيتابعلشجريابنانتعليقهفيلطناحيوذكر(.الطناحيتحقيق-041)3/)3(

2(.70)6/":"الخزانةفيالنبةهذهالبغداديوخطا.""الوساطةفيالجرجاني

فيهغلطما"إصلاحانطر.تميمبنعمروبنأسيدبنيمنجاهليلراجزلبيتانو

(.)الاصلاحي.78(77-)صنيللغعدجا"العمري



اللنويلأالفواند

(1)وإياهاللهرحمناغفل،البهاءأنشكفلا،لجملةوبا

****

[الصرفمنونحوه"هريرةابي"منعفي]بحث

375

الحمدلله.

ئلىةفا

"بكرةبيو"أ"هريرةأبي"من"حمزةو""و"بكرة"هريرة"إنقالوا:

فيللتانيثالصرفعنتمنع)2(-مالكبنلانسكنية-"حمزةو"أبي

إليه.والمضافالمضافمجموعفيوالعلمية،اليهالمضاف

علة.وجزءعلةالصرفمنللمنعيكفيأنه:وحاصله

فيهاهنا:فيقالونحوهما.محمد"أم"وء"هانىأم"عنالسؤالفيقع

بل؟يمنعفهل،التانيثوهيعلةوجزء،العلميةوهيتامةعلةإليهالمضاف

وهي-ومحمدكهانىء،إليهالمضاففيالتيالتامةالعلةلان؛لىأوهو

47241[.مجموع)1(

""هريرةوانما،الكنىهذهفيأعلاماالاصلفي"حمزةو""و"بكرة""هريرةليس2()

بكرةهي"و"بكرة.ذلكغيراورباها،الصحابيلان-؛لهرر1واحدة-هرةتصغير

انس:وقال،معروفةبقلةاسم"حمزةو".الطائفمنبهالىتدبكرةأبالان[لبئر؛

[.المعلمي1.أجتنيها"كنتبقلةباسم!اللهرسولني"كنا

:وقال383(0)لترمذي1و(21)286حمداأخرجهالشيخذكرهالذيأنسوحديث

الجعفيوجابر."..نصر.ابيعنالجعفيجابرحديثمنالانعرفهلاحديث"هذا

ضعيف.كلاهما(البصري)خيثمةنصربوو
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إليه؛والمضافالمضافمجموعفيموجودةبكونهاهناتاكدت-العلمية

هريرةابيبخلاف،علمانمحمدوأمءهانىوأم،علمانمحمدوفهانىء

".هريرة"أبيفيموجوداليس"هريرة"فيالذيالتانيثفان؟ونحوه

الشاعر)1(:قولوانظر

تلومي*لافارعمياألا*

)2(:كقوله،القديمالشعرفيفكثيرهذامثلصرففاما

وقاسما*قاسمأميبلغن*

القيس:امرىءوقول

يشكراابنةالبسباسةولاقريب)3(هاشمأمولا.....أجدك

0)4(...الاخر:وقول

سماعي.بهرفعتشيءعلى:عجزه(1)

بنيمنلجاهليئ26(602،0)ص""نوادرهفيزيدابوانشدهمابيتيناحدوهو

لخزانة"ا":وانظر.استخفافاالهاءفحذف"،فارعةام":الشاعرواراد.نهشل

(.لإصلاحي)ا.(662/)9

ني"الأغاو"96(،21/):والشعراء""الشعر:انطر.العذريخشرمبنهدبةهو2()

(1/2.)281

".هاشمأمولاأمسىإنالويل"له)68(:الديوانورواية.الاصلفيكذا)3(

وهو:،الاصلفيالتيتعلىالشيخضرب)4(

كاناحيثمافؤاديعليئرديمكرمةاللهجزاكعمروأميا

.بنحوه(1/161):،"ديوانهفيلجريروهو
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.الصرفونحوها:ء"هانى"أمفيالالسنةعلىلجاريوا

فيه،تامتينبعلتينإلاونحوه"هريرة"أبيفييمنعلم:يقالنويمكن

فيهفيكون،لهبنت""هريرةأنقدركأنه.الكنيةمجموععنالنظرقطعمع

.غيرهفيقلهذاونحو.والتأنيثالتامةالعلمية

التقدير.هذافيهايأتيفلاء"هانى"أموأما

اختارمنإن:"و"بعلبككرب""معديفيالخبيميقالهماوكذا

يكونأنيحتمل.منعوالبقعةللكربةاسمين""بكو""كربوقدرالاضافة

.للمبرة"!"برةلها،جنسعلماي:للكربةاسما""كرببتقديرمراده

لها.علماأي:للبقعةاسما""بكوبتقدير

اسمينوتقديرهماالاضافةعند""بكو""كربفييكونهذافعلى

لىإالنظربدون،والعلميةالتأنيث:هماتامتانعلتان=والبقعةللكربة

.(1)أعلموالله.المركبمجموع

]9472[.مجموع)1(
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وتوحيدالمرسلينتوحيدبينالفرقذكرمنيبدطويلنقل]بعده

([)2(.1)الروحكتابآخرلىإالمعطلين

****

والفسق[والرقةالعشقبينلفرق]1

معين.بشخصبىالتعلق:الأولأن:والفسق،والرقة،العشقبينالفرق

العفة.غلبةمعكان،أينمالجمالاإلىالميل:والثاني

عفة.بلاكان،حيثلجمالالىإالميل:والثالث

.عاشقان:جميلوفالمجنون

.رقيقانخالد:بنلحارثواربيعةبيأوابن

فاسقا)3(.أحداأسميأنأحطولا

علىأدلالرقةأنوعندي،وتفضيلهالعشقمدحالادباءعلىوالغالب

النفس.وصفاءالحسولطفالطبعسلاسة

.والشرفالدينعلىمعهالمحافظةوإمكانبالثباتيمتازالعشقأنإلا

4(.)أعلموالله

(.اخرهلىا2726/)(1)

.[4]656مجموع2()

منوهذا.المثبتةالعبارةوكتبعليهضربثم!.نواسبو"و:كتبقدالشيخكان)3(

الله.رحمهورعه

.[]9472مجموع4()
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الرتيرالرتج!إلمحه

[والشؤم]اليمن

عنينشأالاشياء،فييكونانمعنيانالناسعندوالشؤماليمنأناعلم

سئالمالقليلرجلكانفإذاالشر.كثرةالثانيوعنالخير،كثرةالاول

قال،عيشهوصفاحالهوحسنتمالهفتوفرولالهفولدالعيشنكدالحال

حوائجهفييرسلهأبوهوكانالولدكبرفإذا.ميمونالولدذلكإن:الناس

يوكلأويحاولهفيمانجاحهازدادكلماوهكذا.يمنهتأكدالغالبفيفينجح

إليه.

بلالاناسي،علىهذايقصرونلاوالناس.الشؤمفييقالهذاوعكس

وأيتيمنمنمنهمفترى.لجماداتوابل،الحيواناتسائرفيمثلهيقولون

فأكثرهموالشؤماليمنسببعنسئلواوإذا.والنعلوالعصابالخاتميتشائم

اللهقدرعلىيحيلهمنومنهم.ذلكالعلمأهلأبطلوقد.النجومعلىيحيله

شؤماأويمناالناسيراهماكلويفسر،البتةيجحدهمنومنهم.وجلعز

.أخرىلمصادفةوالاتفاقوبا،تارةالعاديةلاسباببا

لحكبم،وجلعزاللهبقدروأنه،الاناسيفيوالشؤماليمنإثباتلحقوا

هياشيئاقدرإذالىوتعاسبحانهولكنه.يخفىماومنهالنايظهرمامنها

شؤماأويمناتراهماأكثرتأويليمكنفلذلك.سنتهبهجرتماعلىأسبابه

الاسبابأسبابفينظرإذاالمنصفالعاقلأنإلا،العاديةالاسباببحسب

السعادةتقديرفيالسنةأهلمذهبعرفوقد.الحقلهبانوأسبابها
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.والشؤماليمنفينقولفكذلك،ذلكوغيروالعمروالرزقوالشقاء

الدنيا.فيوالشرالخيربحسبهوإنماالناسعندوالشؤمواليمنهذا،

فيالخيرلىإانضاففإذا.الدينفيوالشرالخيربحسبأنهماوالحق

الغاية.فتلكالدنيافيالشرالدينفيالشرلىو!االدنيا،فيالخيرالدين

علىبأحدهماالحكميمكنلاالدنيالىإبالنظروالشؤمواليمنهذا،

وليسوالشر،لخيراتكررإلابيدناوليس،غيبالتقديرلانجزما،الشخص

تكونفقد.الاختصاصولاحتمال،أخرىأسبابلاحتمالبواضجذلك

زوجهاحالتحسنتتزوجتفإذاأبيها،علىمشؤومةأنهاتظنبحيثالمرأة

الرجليتزوجفقدواحد.شيءفيالحالتتغيرقدبل.عليهميمونةأنهافتظن

أنهوذلك.تحسنئم،مدةحالهتسوءأوتتغيرثم،مدةحالهفتحسنالمرأة

.الشؤموكذلك،أخرىدونحالفيهوإنمااليمنتقديريكونقد

فإذا.الدينمةوالمقاصدالظاهرةالصفاتهوعليهالبناءينبغيفالذي

بعدأنهاشتهرولكنالتدبير،حسنةأديبةدينةصحيحةجميلةامرأةكانت

ثمذلكمثلفأصابهتزوجهارجلانو،المرضولازمهأبوهاافتقرولادتها

أبيهابحالسمعثمبعدتزوجهاإذاللمومنينبغيفلا=حالهفحسنتفارقها

أبغضلانللهطاعةتطليقهامنامتنعإذابل.يطلقهاأنالاولوزوجها

لاأنخشيةلهاورحمةوجل،عزاللهعلىوتوكلا،الظلاقاللهلىإالحلال

فيوكذا،دينهفيعليهميمونةتكونأنهانشكفلسناأحد=بعدهيتزوجها

الله.شاءإندنياه

فاستخاريتزوجهاأنقبلالسابقوزوجهاأبيهابقصةسمعمنوهكذا
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الناسأنولظنهفيها،التيالخيرلصفاتنكاحهاعلىوعزموجلعزالله

لى.وتعاتباركاللهعلىوتوكلاالسابقوزوجهاأبيهالقصةعنهايرغبون

النقصأوصافبعضالمرأةفيكانتذاالشؤماستمراريتفقوإنما

بمصاهرةالدنيافيليعتزأولجمالهارجلوتزوجها،الدينضعفهمهاو

وهكذا.كذلكآخرثم،ذلكنحوأوأهلها

فييراعلمإذاإلازوجهاعلىالمرأةشؤميستقرلاأنهلحاصلوا

التدبير.وحسنوالادبكالعقلالظاهرةوالأخلاقالدينيقتضيهمانكاجها

أحديتزوجهاأنالتقديرفييكونلافانه،البتةالشومعليهاكتبقدكانفان

أعلم.والله.الوجههذاعلىإلا

بنيتتكونوقد.والشوماليمنلهايقدرأنمانعلاالداروكذلك3[ه]ل

كذلك،بالةالبناءكانأوغصبا،خذتأووقفا،أومسجداكانتأرضفي

هذا.غيرلىإ

والدينية.الظاهرةالصفاتفيالنظرهوهذافياعتمادهينبغيوالذي

مابحسببنائهاوصفةومحلتهاالدارموقعفيالنظر:الظاهرةالصفاتفمن

لها.والمخالفةللصحةالموافقةمنالخبرةأهليعرفه

الحلالوجهأعلىبنائها،أصلفييتيسرمابحسبالنظر:الدينيةومن

علىأمالمعصيةوجهعلىأمالطاعةوجهأعلىنزولهاوقي؟خلافهعلىأم

حرمةأمحلجهةفمن،ملكهكانتفان،وجوهمنذلكويختلف؟الاباحة

شبهة؟أوحرمةأوحلعلىإياهافنزولهوإلا،؟شبهةأو

منأوالمسجدمنالقربفيهيكونفقدنزولها،منغرضهوكذلك
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،العوراتعلىالاطلاعأو،عليهليتيسرفسقبيتمنأوليخدمها،أمهبيت

لىإفيحتاجبهيليقماعلىزائدةبأجرةاستأجرهاأو،والمباهاةالفخرأو

ذلك.وغير،الواجباتفيالتقصير

.الفرسفييقالهذانحووعلى

والاحكامالطبيعيةالصفاتيتيسرمابحسبراعىفمنلجملةوبا

اللهوذكروالتسميةوالتعوذالاستخارةجملتهاومن،الدينيةوالاداب

قصرومن.البتةالشومأثرينالهلافإنهذلك=وغيرعليهوالتوكلوجلعز

التقصيروشومفبتقصيره،شرأصابهفإنوجل،عزاللهمشيئةلىفإذلكفي

لىإيصيبهماويحيلالمحققالشومهذاعنيغفلأنالجهلفمن.محقق

قصر)1(.إذاإلايصيبهلاالمحتملالشؤمأنمع،محتملشؤم

!!!

]4786[.مجموع1()
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(1)"يكتوونولايتطيرونولايسترقونلا":حديثمعنىفي]

[التداويوحكم

ثلاثة:الاسبابمنمطلوبتركهأنعلىلحديثاهذادلالذي:أقول

الكي.وهو،فقطمحتملةوفائدةشديدةمشقةتعاطيهفيما:الأول

:أيالاسترقاء،وهو،فقطمحتملةوفائدتهمفاسداحتمالفيهما:الثاني

وأنه،ونحوهشركايكونقدالرقيةأن:مفاسدهومن.يرقيكأنآخرتسألأن

أقربلنفسكدعاءكولعل،لنفسكتدعوأنعلىتقدرفأنتبدعاءرقاكإذا

وصدقالخشوعحسنمنكيتاتىمضطرلانكدعائهمنالإجابةلىإ

الالتجاء.

دعائي.يستاجبلاخطاءمذنبانا:قلتفان

لقولهكالتكذيب:وثانيا.اللهرحمةمناليأسمنضربأولا:فهذا

دغوةأجيبقرشب>فاني:وقوله6[،0]غافر:<لكمأشتجمت>ادعوفى:لىتعا

ورابعا:.باختيارهالرضاعدممنضرب:وثالثا[.186:]البقرة<دعاناذاالداع

أنهملزعمهمأشركواإنماالمشركينفان؛الشركذرائعمنذريعةيكونيكاد

لهعبادتهموجلعراللهيتقبلأنبأهلليسواومعاصيهموجهلهملحقارتهم

شفعاء.آلهةدونهمنفاتخذواإياهدعاءهميجيبأو

لنفعمخلوقمنسؤالقهونحوهاأوأجرةبدونالاسترقاءكانفان

عنه.اللهرضيحصينبنعمرانحديثمن2(1)8ومسلم(5057)البخاريأخرجه(1)
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المضطر.لغيرشرعاحراموهو،المالسؤالمنقريبفهو،دنيوي

.الشركخطرمنفيهامامعمجردوهموهي،الطيرة:الثالث

فيوماالثلاثةهذههوشرعامطلوبتركهأنلحديثاهذايدلفالذي

مفاسدولا،الكيكمشقةمشقةفيهليسإذمعناهافيليسوالتداويمعناها.

ب!جم!النبيتداوىوقدكالتطير.شركايكونقدوهمهوولا،الرقيةكمفاسد

لسقطوبينهابينهفرقانفهملمفلو.الثلاثةتلكعنونهى،بالتداويوأمر

ظاهر.الصبحمثلوالفرقفكيف،للنصالقياس

".يتوكلونربهم"وعلى:لحديثاآخرإن:قيلفإن

عليهمالانبياءوسيروالسنةالكتابعليهيدلكماالتوكلحقيقة:قلت

فالمؤمن.الاسبابدونعليهوالاعتمادلىوتعاتباركباللهالثقةهو:السلام

منهايقربوماوالمندوبةالواجبةالاسبابمنلىتعااللهشرعهمايتعاطى

لجملةافيإليهندببل،كرههولاالشارعيحرمهولمظاهرسببهومما

اللهلشرعامتثالايتعاطاهاإنماولكنه،وغيرهالحلالوطلبكالتداوي

نأعالمذلكمعوهوعليها.العالمهذاأجرىالتيولسنتهوجلعز

عالمذلكمعوهو.وفضلهوجلعزاللهبمشيئةهوإنماالمطلوبحصول

غيرلىإ،لهيسرهاوالذيالاسبابجعلالذيهولىوتعاتباركاللهبان

ذلك.

فيظاهرحتىالاسبابتعاطيفييقصريكنلمبهيهولالنبينترىألا

>وماوجلعزبربهإلاواثقغيرذلكمعولكنه،درعينبينحروبهبعض

.[126:عمران]ا!<اللهعندمنلاإآلتضر
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باعتماديشعرماحنينيومالمسلمينبعضمنوقعلماأنهترىأولا

"-قلةعناليومنغلب"لن:بعضهموقال،كثرتهمأعجبتهمإذالاسبابعلى

وخلصزالفلما.قلوبهممنالأثرذلكأزالبماوجلعزاللهابتلاهم

نصرهم.وجلعزاللهعلىالاعتماد

تعاطيهافأما،الاسبابعلىالاعتمادهوإنماللتوكلفيالمنالمحذورفا

أعلم.واللهفمطلوب

!!!



مقفرقلأثواند

الرتجصالرتج!إلمحه

593

المعاريض

الاثيرابنقال")1(الكذبعنلمندوحةالمعاريضفيان"الاثر:في

.القولمنالتصريحخلافوهومعراض،جمع"المعاريض:""النهايةفي

".كلامهومعرضكلامهمعراضفيذلكعرفتإنما:يقال

لالمعنىمقصودإيهامفيهكلامكلهناالمعاريض:الرحمنعبدقال

علىوهو.ذلكلغيرواماكذبا،لكونهإما؛بهالتصريحالمتكلميحب

:ضربأ

نأعرفالسامعتأملهإذابحيثالكلاميكونماالكذبعنأبعدها

واستعجالهالسامعتقصيربمعونةيهامالايتموانمامراد.غيرالموهمالمعنى

واما،وانقباضضيقحالفيلانهواما،عادتهتلكلانإما؛الكلامفهمفي

ذلك.لغيروإما،يزعجهماالكلامفيلان

يأ"بي"ابدع:فقالوجلجاءهجم!النبيأنيروىماذلكفمن

"لأحملنك:ث!فقالأوكبها،واحلةأعطنيأي""فاحملنيواحلتيهلكت

تلد"وهل:!النبيفقال؟ناقةبولداصنعوما:الرجلفقال"ناقةولدعلى

")2(.؟النوقالاالابل

فيلبخاري1و)99264(شيبةأبيابنأخرجه.الحصينبنعمر[نعلىموقوفاصح(1)

.(901)4""الضعيفةانظر.يصحولامرفوعارويوقد)857(.المفرد""الادب

=)8994(داودبوو)268(المفرد""الادبفيلبخاري1و()13817أحمدأخرجه)2(
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صارولكنه،الابلمنوالصغيرالكبيرفيلغويةحقيقة"الناقةف"ولد

الكبيرتعينقرينةعلى""لأحملنك:قولهأنإلاالصغير،فيعرفيةحقيقة

لهلاكوانقباضضيقفيكانالرجلولكن.عليهيحملالذيهولانه

يتأمل.ولمفاستعجل،أخرىلىإوحاجتهراحلته

"هو:جم!النبيلهافقالزوجها،عنتسالمرتامرأةأنيروىماومنه

عينيهفيتنظروطفقتزوجهاادركتحتىفأسرعت("بيانرعينيهفيذاك

1(.)وسواد"،"صدق:الرجلفقال،ب!جمولالنبيلهاقالبماوأخبرته

المحدقوهو،العينفيالاصليالبياضأنالعادةفيفالمعروف

أحدعيناتخلوالااذ؛بياضفلانعينيفي:يقالبانعنهيخبرلابالسواد

.فائدةلهتظهرفلاأحد،علىيخفىلابماإخباربهفالاخبار.عنهالناسمن

فييحدثالذيالبياضعلىالبياضحملعلىالمرأةحملالذيهوفهذا

ولكنضوءها،وينقصالعينفيعيبنحوهاأوبثرةأولرمدالعيونبعض

واشهرمدةفيمقدماتوبعديجاتدرالعينفييحدثإنماالبياضهذامثل

،باسبعينيهوليس،وقبلهاليومذلكصباحعندهاكانالمراةوزوجأكثر.

.المرأةتوهمتهماتردواضحةقرينةفهذه

فانزعجت،عجوز"الجنةتدخللا"لعجوز:قالب!جم!أنهيروىماومنه

!نجعلتهنإفثآصاشماتهنإنا>:وجلعراللهقولتسمعي"الم:به!يمؤفقال

صحيححسنحديث"هذا:وقال،مالكبنانسحديثمن(1991)لترمذيو

".غريب

.(9101)صللعراقيالاحياء"احاديث"تخريجانظر.اسلمبنزيدمرسلمنروي(1)
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قرأتكانتقدفالمراة(.371[")35-:]الواقعة(!ألرائاعزئا!اأبئ

الجنة،لهاأنعلىوغيرهالتوحيدعلىب!جمؤالنبيوبايعتوفهمتها،الاية

لجنةاتدخللاأنهايوهمماسمعتلماولكنهايقينا،ذلكوعرفت

كله.ذلكعنفغفلتانزعجت

الخلقحسنمنفيهامامعونحوهاالامثلةهذهفيالحكمةومنهذا،

وترك،الكلاموتدبرالتؤدةلىإوارشادهمتعليمهم=الامةوملاطفة

الغلط.فيالموقعالاستعجال

لحوقااسرعكن":لازواجهجمفىقوله-يطهرفيما-الضربهذاومن

الحسيالطولفيلغويةحقيقةكانواناليدطوللانيدا")2(اطولكنبي

عنه:تصرفقرائنثلاثهناكنإلا،الجارحةلهذه

نيعرفنوكن،القامةلطولعادةملازمالحقيقياليدطولأن:الاولى

عليه؛واقتصر"أطولكن":لقالالحقيقةرادفلووعليه،متناسبةعضاءهن

عبث."يدا"زيادةلان

ترتيبالشريعةعادةومن،ثوابيةفضيلةبهاللحاقسرعةأن:الثانية

الخلقية.الصورعلىلا،العمليةالفضائلعلىالثوابيةالفضائل

التصريح.عدمفيهيغلبالمستقبلةالغيوبعنالشارعإخبارأن:الثالثة

لهويشهد.البصريالحسنمرسلمنوغيره2(04)""الشمائلفيالترمذيأخرجه(1)

بنسعيدومرسل،وغيره942(/)16""تفسيرهفيالطبريعندمجاهدمرسل

2(.)4"الزهد"فيهنادعندصحيحبإسنادالمسيب

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن2(524)ومسلم(0241)البخاريأخرجه2()
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إليهابالاشارةالمرادةلعينالتصريجأرادلوفإنهالخبر،هذافيذلكبانوقد

تصريج.الح!ثياليدوطولبها؛الخاصالاسمأو

أميرقولومنهالسواء.علىالمعنيينيحتملما:نيالثاالضرب

عمر،ثمبكرأبونبيها:بعدالامةهذهخير":عليهاللهرضوانعليالمومنين

التصريحكرهولكنهنفسهأرادأنهفيحتمل")1(.الثالثلسميتشئتولو

عنهاللهرضيعثمانأرادأنهويحتمل،النفستزكيةمنظاهرهفيلمابذلك

كانواالشاموأهلأميةبنيمنمخالفيهلانبذلكالتصريجكرهولكنه

وآوىقتلهفيسامحعلياأنويذعون،عثمانبدميطالبونأنهميزعمون

أنصحارلىإانضفواالاموربعضعثمانعلىنقمممنجماعةوكان.قتلته

وينفرالشامأهلفتنةيقويالحالتلكفيعثمانبفضلعليفتصريح.علي

.عثمانعلىالناقمينمنعليلىإانضثممن

قرائنهناكأنإلا،الواقعخلافمنهالظاهريكونما:التالثالضرب

محتملا.عندهالكلاملعادالمخاطبتاملهالوما،خفاءفيها

سئللفاقولهأما.السلامعليهاللهخليلإبراهيمكلماتيطهرفيمافمنه

لقومذلكقالإنمافإنه،الدينفيأختهرادو"أختي"هي:زوجتهعن

.الزوجبقتلبدزوجلهاجميلةبامرأةسمعإذاملكهمعادةمنأنيعلمون

.وربدبالتوريةإلامنهاالتخلصيمكنهلاشدةفيوقعإذاالانسانعادةومن

لوقرينةفهذه.الصريحالكذبفيذلكمثلفييترددلاالناسمنكثيربل

،464،)942"الصحابة"فضائلوفي088()987،""مسندهفيأحمداخرجه(1)

صحيحة.باسانيد(845
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مظنةوذلك،نفسهعنالشردفعفيجهدايألولاأنهلعلمواالقومتأملها

يكترولهذا،الأصليةلحقيقةاغيرفياستعمالهايكثرالاخوةأنمع،التورية

يستفسروه.حتى،أخيهذالاخر:بقولهالرجلمنيكتفوالاأنالناسمن

ذلكفعلفانما98[،:]الصافات(سقتم>إني:وقولهالنجومفينظرهوأما

مذبرين(تولوابعدأنأضنمكملائحيدنوتالده>:لهمقالأنمنهسبقنبعد

ولا.أصنامهمليكيدالتخلفيريدأنهلهمبينأنمنهسبقفقد57[،لانبياء:11

لمامعهميخرجأنوسؤالهخروجهمعندالقولهذالهمأعادلوأنهيخفى

ونحوهاهبالتوريةمغالطتهميتحاشىلاأنهلعلمواذلكتأملوافلو.تركوه

بظاهرمنهيكتفلمالتوريةعنيتحاشىلاأنصاحبهحالمنعلمومن

ظاهر.غيرحينئذالظاهريصيربل،قول

سيسقمأنهعلىالنجومبأحوالاستدلأنهإيهامههوالقصةفيوالايهام

قولهإليهيشيركما،خفيفةنظرةكانتالنجومفينظرتهوكأن.قريبعن

شيئايتذكرممنتقعقداليسيرةوالنظرة.يسيرةأيبالتنكير،(>ثظرة:لىتعا

هيبل،النجومباحوالالاستدلالنظرفيبطاهرةفليست،يتدبرهأو

ذلكالمخاطبونفهموقد،المستقبلفيأي<سقيم>،اني:وقوله.محتملة

بأحوالهااستدلالنظرةكانتالنجومفيالنظرةأنلتوهمهمولكنهم

عليهكلامهأنعندهمذلكوقوى.العاجلالمستقبلفيالمراد:أنتوهموا

الذيالمستقبلوالسقم،معهمالخروجعناعتذارمعرضفيكانالسلام

القريب.المستقبلفيالذيهوعذرايكونانيصلح

63[،]الانبياء:(هذاكبيرهم-فعله>بل:السلامعليهقولهوأما
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ذلكمثلفإن،الاصنامكبيرلىإالفعلنسبةفي-أعلموالله-الايهامفليس

قرينةوهذه.عادةالفعلمنهيتأتىلاجمادالصنمبأنللعلمإيهاما؛يوجبلا

الايهامولكن.الحقيقةعلىالصنمإلىالفعلنسبةيردلمأنهعلىواضحة

نفسه،عنالنفيبطاهرهاتقتضيفإنهابل("،"كلمةفي-أعلموالله-أرىفيما

نأالمرادالمعنىولعلهذا".كبيرهمفعلهبل،فعلتهأنا"ما:قالكانه

ف)بل(.("كبيرهم)فعله:أقول()بلفعلتأنا:أقوللا["]:التقدير

المقدر.القولعنللاضراب

عداكلهاأصنامهمحطمالسلامعليهأنهالمفسرونذكروقدهذا،

السلامعليهومقصوده.يدهأوالكبيربعنقالفأسعلقثمالكبير،الصنم

وجهين:منعليهمالحجةيقيمأنبذلك

معنىفلاتضر،ولاتنفعفلا،تنطقولاتفعللاالاصنامأن:الاول

تها.لعباد

عبادةمنيغضبالكبيرأنلاحتملوتفعلتعقلكانتلوأنها:الثاني

عبادةمنيغضبسبحانهالعالمينربأنلىإشارةذلكوفي.معهالصغار

دونه.شيء

كانتالكلماتالثلاثهذهأنيظهرأنهآخرموضعفيبينتوقدهذا،

فيوقعماذلكعلىيدلومما)1(.النبوةقبلالسلامعليهالخليلمن

حكامه"والكذبمعرفةلىإالعامهو"إرشادبعدها(وما293)2/""التنكيلانظر(1)

الفقه.أصولرسائلمجموعضمنبعدها(وما462)ص
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الكلاموبقية6[.0:]الانبياء(اثرهتمله،يقاليذكرهمفتىسمغانا>قالوا:القصة

موضعه.في

لظهورفيهكلامفلاالأولالضربمنكانفما،المعاريضحكمفأما

صحفإن.الثالثفيالكلاموإنما.الثانيوكذلك،بمراحلالكذبعنبعده

كانإذاالضربهذاأنفالظاهر،النبوةقبلكانتالخليلكلماتأنقدمتهما

لاولكنهجائز،فهو=مفسدةعليهتترتبولا،حقلىإللتوصلأوشزلدفع

ب!يئالنبيأنذلكويؤيد.عنهالنبوةبعدالانبياءفيتنزه،كراهيةعنيخلو

كذباتئلاثالاالسلامعليهابراهيميكذبلم":فقال،كذباتهذهسمى

الشفاعةعنالقيامةيومالسلامعليهالخليلويعتذر")1(.اللهذاتفيكلهن

،الشجرةمنبأكلهآدميعتذركما")2(كذباتئلاثكذبت"إني:بقوله

النفس.بقتلهوموسى

الكراهة،اشتدتمفسدةعليهتترتبولم،خفيفضررلدفعكانفاذا

التحريمويتحقق.عبثاأونفعلتحصيلبلضررلدفعيكنلمإذاشدةوتزداد

.مفسدةعليهتترتبأنأمكنإذا

قرينةالسامععندوليسكذبالبينظاهرهالذيالكلامماوهذا،

المعتدلان؛نفسهفيالمتكلمتأولهوإن،كذبفهوالظاهرذلكعنتصرفه

هيالكلامفائدةولانالظاهر،هو33[]لوالشرعوالعرفاللغةفيبه

ومسلم)3358(البخاريأخرجه،.اللهذاتفيمنهن"ثنتين:الحديثولفظكذا،(1)

.هريرةأبيحديثمن2371()

.هريرةبياحديثمن(491)ومسلم(2471)البخاريأخرجه2()
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.غيرهقصدأمالمتكلمأقصدهسواءالظاهرالمخاطبيفهموانماالافهام،

خالفلانهملومالكانقرينةبغيرالظاهرخلافمخاطبفهملوحتى

لماوحرمقبحإنماالكذبولأن.حجةبلاالحخةورددلتلبغيرالدليل

يجيءالصريحالكذبعلىتترتبالتيوالمفاسدالمفاسد،منعليهيترتب

لاصادقامعنىالمتكلمبهوقصدكذبالبينظاهرهالذيالخبرفيمثلها

كانالتيالحكمةعكسفيالكلاماستعمالالمفاسد:فمن.عليهقرينة

المعرفةفإن؛معرفتهلىإيحتاجونمامعرفةعلىالناستعاونوهيلأجلها،

فقدالواقعخلافأفهمتهفإذا،الواقعإياهبإفهامكللمخاطبتحصلإنما

الباطل.فيأوقعته

فيخبر،قاتلهيعلمولازيديقتلكأنالمفاسدمنعليهيترتبماومنها:

بكرافيقتلابنهفيذهب،أباكقتلالذيهوبكرابانابنهثلائةأورجلان

مأظاهرهخبرهممنأرادواسواءواحدفالمفسدةكذبا.خبرهمويكون

نأونصحهبذلكبكرفأخبرهمريضةأخرىقريةفيزيدأمكانتكأنتأولوا،

زيدعلىأشارلمابكراأنفتأولوا،الطريقفيفقتلليزورهافخرجيزورها

صارفةقرينةهناكيكنلمولكن،قتلهالذيهوكأنهقتلهسببكانبما

مقصودهم.زيدابنبهايعرف

منخرجفكأنه،بخبرهالناسيعتدلمبالكذبعرفمنأنومنها:

ولابهمينتفعبأنهالناسفظلم.المعرفةعلىالانسانيالتعاونسلسلة

فيومثله.بهالاعتدادبسقوطنفسهوظلمبهم،بالاضرارعرفبل،ينفعهم

كلفييؤمنلافإنهكذب،البينظاهرهاالتيالأخباربكثرةعرفمنذلك
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لممنهذلككثرإذابل.ظاهرهخلافنفسهفيتاوليكونأنبهيخبرخبر

خلافصادقامعنىبهاقصدأنهمنالاخباربعديزعمهفيماالناسيصدقه

السابق.كذبهمنالتخلصبهيريداخركذبااعتذارهيعدونبلظاهرها،

مماالصحيحةالسنةأووجلعزاللهكتابفيثبتماكلانواعلم

أوجه:له=ظاهرهخلافبهالمرادإن:بعضهمأوالعلمأهليقول

مما77[:]الكهف<يانقضنيرلد>جدارا:لىتعاقولهنحو:الاول

فيهمنهاالظاهركلابمفيوقعتولكنها،أطلقتإذاظاهرذاتهافيللكلمة

بالظاهر:نريدإنمالاننافيهنحنمماليسفهذا.اطلقتإذاالظاهرخلاف

القرائن.اعتبارمعالكلاممنالظاهر

.مقبولوهذا،المعاريضمنالأولينالضربينلىإردهيصحما:الثاني

فييوجدلاوهذا،بعدهمالىإأوالثالثلىإإلاردهيصحلاما:الثالث

مخطئايكوننفاما،منهمنهماشيئاأنزعمومن.الصحيحةوالسنةالكتاب

وتأويلهتأويله،فيمخطئايكونأنواما؛تقدممماأنهوالحقمنه،زعمهفي

هذاليستطويللىإيحتاجيخالفهماودفعذلكوتفصيل.علمهمردود

ورده،بعدهمماأوالثالثالضربمنانهفيهيتوهمالأمثلةمنوكثير.محله

نظر.وشفوفعنايةفصللىإيحتاجنيالثاأوالأوللىإ

جماعةذهبالظواهرمنونحوهماوالاطلاقالعمومأن:ذلكفمن

لالانه،مقارنبدليلإلاالظاهرعنإخراجهايجوزلاأنهلىإالعلمأهلمن

مقترنةحجةذلكعلىيقيملاثمظاهرهخلافبالنصالشارعيريدانيجوز
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عنالبيانتاخيرجوازلىاخرونوذهب.كذبعندهمذلكلانأيبه،

.الشرعفيواقعأنهوذكروا.الحاجةوقتعنيتأخرلاولكن،الخطاب

الضربلىإسبيلهذلككانماردلىإاحتجناالثانيبالمذهبقلنافاذا

ني،الثالىإردهيمكنأنهليوظهر.المعاريضأضربمننيالثااوالاولط

الاعتقاديات،ماو.بهاقتنعواووجدتهم،العلمطلبةلبعضذلكوجهوبينت

اخر)1()2(.موضعفيعليهاتكلمتفقد

الال!!!!

".التعكيلالعقائد-تصحيحلىإلقائد"انظر(1)

.[]4786مجموع2()
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(1)والحكمةالتعليم

وطباعهمالناسمعارفلكن،يختلفانلاأخوانلحكمةواالعلم

لحكمة.واالتعليماختلافلىإذلكفيؤدي،تختلفهواءهمو

رحمةفيالرجاءسعةيورثمامنهاالشرعيةالنصوصأن:ذلكمثال

ولا،وخشيتهوجلعزمنهالخوفشدةيورثماومنها،ومغفرتهلىتعاالله

نو،العلامحقيقةهوحقيقتهعلىالأمرمعرفةوأن.حقكلهاأنهاريب

الرجاءبينقائماًلكانحقهالجانبينمنكلاوأعطىبذلكأحاطلوالانسان

الحكمة.مقتضىهووذلك،والخوف

يغفلأويقابلهماويجهلالرجاء،يورثمماشيئايعلمقدالانسانلكن

الحد،يتعدىحتىإليهفيميلالرجاء،إلىالميلوهواهطبعهويكونعنه،

مماشيئايعلموقد.وجلعزاللهمكرمنالامنفييقعأنعليهفيخشى

يميلطبعهويكونعنه،يغفلأويقابلهمايجهلو،والخشيةالخوفيورث

فييقعأنعليهفيخشىالحد،يتعدىحتىإليهفيميلالرجاء،ضعفلى

وجل.عزاللهرحمةمنوالقنوطاليأس

رحمته-منوالياسوجل،عزاللهمكرمنالامنأعني-الامرينوكلا

محمدالشيخعلىتعقباتاليفهاعلىالشيخعزمرسالةصدرفيكانالمبحثهذا(1)

الشيخعلىأثنى،تيميةابنالاسلاملشيخرسائلعلىتعليقاتهبعضفيالفقيحامد

منولاالامر،نفسفيمابيانجهةمنلاالتعليقفييوفقلمأنهبئنلكنهفيهاالفقي

هذامنهافاثبتنا،الرسالةهذهصدرعلىإلانقفلمولكن.لنصيحةوالحكمةجهة

لاهميته.هنالمبحث
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الفجور.فيالاسترسالوهي،واحدةنتيجةلىإيؤديانوقد.مهلك

ليحظفلاالاخرةأما:اليائسفيقول،اليأسماو.فواضحالامنأما

بتحملالدنيافيتعذيبهاذلكمعنفسيعلىجمعأفلماذاالنار،إلافيها

؟الشهواتواتقاءالطاعاتمشاق

أما.وجلعزباللهلجهلالىإيؤدياأنفلابدهذا،لىإيؤديالمفإن

اللهبرحمةفجهلالياسماو،وعدلهوجلعزاللهبحكمفجهلالامن

وقضله.وجلعز

عليهمفتلاالأمنمنيقربمالىإمائليناناسلىإالعالمعمدفإذا

فتلااليأسمنيقربمالىإمائلينأناسإلىوللرجاء،المورثةالنصوص

علم،ومعرفتهاحقفالنصوص=والخشيةللخوفالمورثةالنصوصعليهم

الاولينيزيدأنشأنهمنلان،يخفىلاكماللحكمةمخالفالتعليمولكن

منالياسمنقرباالاخرينويزيدوجل،عزاللهمكرمنالامنمنقربا

رحمته.

مماهذامثلفييقعأنأوشكالعلمبيانإلاالتعليمفييراعلمفمن

ماهيإنماهناالعلمحقيقةفإن؛العلمولحقيقةبل،للحكمةمخالفهو

.والخوفالرجاءبينالانسانيوقف

وبذلك،المخاطبينحالالتعليمفييراعىأنالحكمةاقتضتهنافمن

عبادي>نئئ:لىتعاكقولهالجانبانفيهاروعيماالاياتفمن.القراننزل

-94]جخ:<ألألمالعذابهوعذابوأن!ألرجمأئغفورناأني

0.]5
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نزلتالرجاءشدةلىإمالواإذا،الناسأحوالبحسبينزلكانماومنه

.مبشرةايةنزلتلخوفاشدةلىإمالواواذا،مخوفةاية

العلماء.حكماءعليهوجرى،جم!ولالنبيتعليمكانهذاحسبوعلى

وجاء1(،)هرةجزاءفيالناردخلتامرأةأنفيحديثوردفقد

)2(.سقتهكلبفيلهاغفرإسرائيلبنيبغايامنبغياأنفيحديث

)3(.معهالاخرروىالحديثينهذينأحدروىإذاالزهريفكان

الشاملاهلمحاربتهفيالسلامعليهعليالمومنينأميروكان

عنهمنفىكفرهميطنأصحابهبعضسمعفلما،مساوئهميطهرلخوارجوا

4(.علينا")بغواإخواننا":وقال،والنفاقالكفر

عليكان،البصرةلىإعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمخرجتولما

أصحابمنوكان-عمارخشيفلماعليها،الثناءعنيسكتونصحابهو

مسلموأخرجهعمر.ابنحديثمن2(242)ومسلم236(،)5البخاريأخرجه(1)

أيضا.هريرةأبيحديثمن22()43

.هريرةابيحديثمن2(42)5ومسلم332(1)البخارياخرجه)2(

هرِة"فيالنارامرأة"دخلتحديثهمامعا[لزهريرو[همااللذانالحديثان)3(

:الزهريقالثم.الريجفيويذروهماتاذايحرقوهأننبيهأمرالذيالرجلوحديث

ومسلم7648(76-)47احمدأخرجه."رجليياسولا،رجليتكللاان"ذلك

.)2756(

واخرجه.صحيحبإسنادالخوارجفيعليقولمن)38938(شيبةأبيابنأخرجه)4(

مرسل.بإسعادالجملأهلفيقولهمن)93875(
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"والله:قالعائشةانتقاصيوهمماكلامهأوحالهظاهرفييكونأن-علي

ومع،بها"ابتلاكماللهولكن،والاخرةالدنيافينبيكملزوجةألفالنعلمإنا

الذيمع"فنحن:بقولهمأجابواالبصرةأهلقان؛الكلمةهذهضرتههذا

عمار")1(.يابالجنةلهشهدت

بعضها.وسياتي،تحمىلاالقاعدةهذهوأمثلة

!!!

فيالطبريفأخرجهالبصرةأهلإجابةوأما3772(،)البخارياخرجهعمارقول(1)

.واهباسناد(72)3/"تاريخه"
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النحو[علملتعليم]قانون

وهوسلم،لها)1(كانعرفهومنعلم،لكلمفتاحشكلاالنحوعلم

من[)2(]إتقانهلىإيهتديأنوهيهات،الوهمعنوحجاب،الفهممصباح

.وشدةبعسرإلايعرفهلم

فهولغيرهالةكانكمالانهابتدائهفيالتعلمصعبالعلمهذاكانولما

عدممعالمتعلمتعلمهحاولفربما،إشاراتهوإدراكعباراتهلفهمالةكذلك

يلقيمهذاراالمعلمكانإنولاسيمايتركهوقد،فيستصعبهالمعلمبصيرة

فيبهليمتدىلطيفاقانوناأضعأنفأحببت=ذهنهيحملهمافوقالمتعلمإلى

والتسليم.بالقبوليتلقىأنرجوو.التعليم

فيفهميتصورهاحتىمباديهالمتعلميعرفأنالمعلميلزمأولا:فأقول

وفائدتهحدهفيفهمه،التعلمفيبصيرةعلىويكونلتهسيلقىماحينئذ

ونحوها.

نو،الحرفوما،الفعلوما،الاسممايعرفهباناولافيبدافيهيشرعئم

يسهلالتيعلاماتهوبعضمنهاكلحقيقةلهويقربفيها،ينحصرالكلام

هذهنو،عامتهبلسانوليعرفه.وتعطفبتلطفسهلةبعبارةتناولهاعليه

والسين[)3(،]أبدلت"قد"مثلكذا،العامةبلسانتبدلالتيهيالعلامة

.]

.العلوملىإيرجعالضميرولعل،الاصلفيكذا(1)

قدرناها.ماولعلها،الكلمةعلىاتىالورقةطرففيتمزق2()

الاصل.فيطمس)3(
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والفاعلالفعلبينالفرقلهيبينثم،الثلاثةالأفعالبينالفرقثم

.مفعوللىإيحتاجوبعضهفاعللىإيحتاجالفعلوأن،والمفعول

الكلمةتوقفوقد.والسكونالثلاثلحركاتبايكونالإعرابأنثم

عنتنوب]أخر[أشياءتجيءقدوأنها،إعرابأنهعلىلاالسكونعلى

.لحركاتا

بالأسماءلهفيمثل،غيرهمنمأخذاأقربفإنه،الفاعلفييشرعثم

أيضافيعرفهالفاعلنائبثم،كذللشالمفعولثم،المعربةالمفردة

سهلة.(1[)]بعبارة

والاسماءالخمسةالأفعالفيثم،والمنقوصالمقصورفييشرعثم

فيثم،وخبرهالمبتدفيثمالجمعتن)2(،فيثم،التثنيةفيثم،الستة

ولا.افواسخفيثم،الجزمحروفثم،النصبحروفثمالجر،حروف

عليهيغضبولا.يسأملئلأبالتدريجبل،ونحوهالناسخشروطبجميعيبهته

به.يليقلافإنه،ونحوهخلافالهيذكرولا.عليهويخففلهيلينبل

والحالالمفاعيلثم،المنصرفغيرثم،النكرةمنالمعرفةلهيبينثم

كثرة:قيلفقد،التفصيلفيعليهيطلولا.الأبوابمنوغيرهاوالتمييز

التحصيل.تمنعالتفصيل

يصثكمنضيعهاوالا،الاولالأبوابمذاكرةيعاودهذلكمعوهو

المقصود.هوالمثبتولعل]برا[الأصلفيرسم(1)

لم.الساالمونثجمعوالسالمالمذكرجمعأي)2(
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الماء،وخرجبالماءالفمانسدوعاجلصبإنفانه،الفمضيقإناءفيماء

شيء.علىيحصلفلاالماء،خرجصبكلمافانهمكسورإناءفيصبهوإن

قريةدخلفكلماأولهامنيبتدئفانهأرضايدوخأنأرادإذاالمحاربومثل

صارتوقدالبلداخرعلىيأتىحتىالانتباهفيويعاودهاوحصنهاشيدها

.سدىعملهذهبوالا،قبضتهفي

والمتشالهوالتقديرلحذفافمهاالتيالعويصةالمسائل1()
يرجع-

الغير.ذلكانقضاءلىإفليتركهاغيرهادرايةعلىتتوقفمسألةوكللوقتها.

)2(.أعلموالله.التدريجعلىمبنيفالكونلجملةوبا

!!!!

"."يرجي:الانسبولعلكذا،(1)

.[047]8مجموع2()
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آل!تجمصالرصآلمحه

المنطق[فنفي]مقدمة

ميحالمجافواند

لمقدمة:ا

ومنهالفكر.فيالخطأعنالذهنمراعاتهاتعصمقانونيةالةالمنطق

.نظريومنهبديهي

قدالترتيبوذلك،مجهوللىإللتأديمعلومةأمورترتيبهووالفكر

يخطئ.

وإلا،فالتصديقحكمقارنهفانمطلقا،الذهنيالحضورهووالعلم

.نظريوإمايهيبدإمامنهماوكل.فالتصور

لتصديقية.والتصوريةالمعلوماتهوالمنطلقوموضوع

حجة.:التصديقلىإوالموصل.شارحقول:التصورلىإوالموصل

الأولى:لمقالةا

الانسانكدلالة،مطابقة:لهالوضعبتوسطالمعنىعلىاللفظدلالة

الناطق.الحيوانعلى

،الحيوانعلىكدلالته،تضمن:المعنىذلكفيهدخللماوبتوسطه

فقط.الناطقوعلى

الكتابة.وصنعةالعلمقابلعلىكدلالته،التزام:عنهخرجلماوبتوسطه
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الذهنفيالمسمىتصورمنيلزمبحالالخارجكونالثالثةوشرط

فيه.تحققهالخارجفيالمسمىتحققمنيلزمبحالكونهلا،تصوره

وكذا-واستلزامها.البسائطفيكماالتضفنتستلزملاوالمطابقة

يستلزمانمعافإنهوالالتزامالتضمنوأما.متيقنغيرالالتزام-التضمن

قطعا.يستلزمانهافهما،للمطابقةالمستلزمالوضع

المركبفهومعناهجزءعلىالدلالةبجزئهقصدإنمطابقةوالدال

للفطيكونأنالمركبفيفلابدالمفرد.فهووإلا"،لحجارةا!"رامي

دلالةاللفطمنالمقصود)3(المعنىجزءهو)2(معنىعلىدلالةله(1جزم!

.(4)مقصودة

لحيوان"اولفظ"الله"عبدولفظ"زيد"ولفظالاستفهامهمزةمنفكل

مفرد.منهاكل=لانساناسما"الناطق

و"لا".في""!الاداةفهو،وحدهبهيخبرلانيصلحلمإنوالمفرد

فهوالثلاثةالازمنةمنمعينزمانعلىبهيئتهدلفإن،لذلكصلحوإن

الاسم.فهويدللموان)5(،الكلمة

[.]المؤلف.الاستفهامكهمزة،البسائطعنهيخرج(1)

[.]المؤلف"زيد".نحويخرج)2(

[.]المؤلفالمقصود.معناهجزءعلىيدللالفظيهكلافإن"الله"عبدنحويخرج)3(

جزءعلىلفظيهمنكلفدلالة"الناطقالحيوان"بإنسانسفيإذامانحويخرج4()

[.]المؤلف.مقصودةغيراللفظمنالمقصودمعناه

الارسطي.المنطقاهلاصطلاحعلىكذا،)5(



المجاميعفوانددا1!ا

تشخصفإن؛الأولكانفانكثيرا.أوواحدامعناهيكونأنإماوالاسم

الذهنيةأفرادهاستوتإنمتواطئا"ف"والاعلما"،"سميالمعنىذلك

البعضفيحصولهكانإنمشككا"و"،والشمسكالإنسان،فيهوالخارجية

والممكن.الواجبلىإبالنسبةكالوجودالاخر،منوأشدوأقدمأولى

فهوالسويةعلىالمعانيلتلكوضعهكانفإنالتاني،كانوان

لىإنقلثمأولالاحدهماوضحبلكذلكيكنلموان.كالعين"،"المشترك

كانإنعرفيامنقولالفظايسمىالأولموضوعهتركإنوحينئذ)1(،الثاني

الشرعهوالناقلكانإنوشرعيا؛"!"الدابةالعامالعرفهوالناقل

كاصطلاحلخاصاالعرفهوكانإنواصطلاحيا"؟و"الصوم"!"الصلاة

والنطار.النحاة

حقيقة،:عنهالمنقوللىإبالنسبةيسمىالاولموضوعه[]يتركلموان

المفترسلحيوانالىإبالنسبةكالاسدمجازا،إليهالمنقوللىإوبالنسبة

.الشجاعالرجلوالى

المعنى،فيتوافقاإنلهمرادفاخر:لفظلىإبالنسبةفهولفظوكل

فمباين.وإلا

غيرأو-،عليهالسكوتيصحالذيوهو-تامإمافهوالمركبوأما

يحتمللموإن،والقضيةالخبرفهووالكذبالصدقاحتملإنوالتام

.اختصارا""حلمؤلفاكتبها(1)
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معفهو،وضعيةأي،أوليةدلالةالفعلطلبعلىدلفإنالانشاء.فهو

إلتماس.:التساويومعودعاء،سوالى:الخضوعومعأمر،الاستعلاء:

والقسموالتعجبوالترجيالتمنيفيهيندرجبنيتهفهو،يدللموإن

.والنداء

تقييديغيروإما،الناطقلحيوانكاتقتتديإمافهوالتامغيروأما

داة.وكلمةأو،وأداةاسممنكالمركب

يكونأنفاما،وضعيةدلالةالفعلطلبعلىدلإذاالانشاء:يقالوقد

فهوفيهشيءحصولهوحيثمنالذهنفيشيءحصولالمقصود

حصولهعدمأوالخارجفيشيءحصولالمقصوديكونأنواما.الاستفهام

معوكلاهمانهي،الاستعلاء:معوالثانيأمر،الاستعلاء:معفالاولفيه؛

.سوال:لخضوعاومع،التماس:المساواة

(1)نيالثاالفصل

!!!

]8047[.مجموع.الشيخقلمتوقفهنا(1)
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-01

)1(

)2(

ميعالمجا!يواند

الشرعية[لمقاديرابعضفي]تأملات

لافيءفيءنصففيء

قبلهبعيبهامفسوخةمهرقبلهمطلقةمهرالدخولبعدمطلقةمهر

والمجنونالصبيحدّالعاقلالبالغالعبدحدالعاقلالبالغلحراحدّ

لحربياديةالمسلمةلحرةاديةالمسلملحرادية

مانعبهتعلقإذامثلهمعهكانإنالذكورالعصبةمنكل

انفردإذا

نصابايبلغلمماسقيفيالعشرنصفالنصابفيالعشر

بكلفةكلفةبلاالسقي

قبلمنهماكلعدةبهاالمدخولالأمةعدةبهاالمدخوللحرةاعدة

الدخول

ونحوهأجرالمرائيمعقاعداأجرالمتنفلقائماأجرالمتنفل

القدرة

غيرهمعقولالمتعلمينعقولالعلماءعقول

ب!جمول:اللهرسولقال

(1)"فتهلكالثالثتكنولامتعلمااوعالما"كن

(2)الناشزةنفقةلهاالمعسرنفقةللمطيعةالموسرنفقة

العلامبيان"جامعانظر.السلفبعضعننحوهصجوانما!مد،لعبيعنيثبتلا

.(68)صلمالحسنةاصدلمقااو"(،841-1/041)!وفضله

.[074]8مجموع
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لبعضردهفيعنهوالاعتذارالاسلامشيخفيالعلويالسيدطعندفع]

صحيحة[أنهاغيرهيراهاالتيالأحاديث

يقولكانلوبذلكعنهالاعتذاريصحوانما":تيميةابنعن4()1(1)6

ذلك.نحوأو("بهليعلمولاعليهأطلعلم":يستحضرهولميعلمهلمفيما

بل،التحريعلىيحملهماالورعمنيجدولابذلكلنفسهيرضىلاإنهكلا

وكتبالسننفيمرويةصحيحةأحاديثوضععلىالعلمأهلاتفاقيدعي

إلخ"...لحديثا

أعرفوالسنةبالكتابوعلمه،المسلمينأئمةمنإمامتيميةابن:أقول

تلكأنالاول؛مقبولةأعذارفيهله،عليهانتقدماوكل.يعرفأنمن

الكلامأنورأى،قادحةعللعلىفيهااطلعيكونقديردهاالتيالاحاديث

بعضرواتهافييكونأنالعللومن)2(،بردهافاكتفىيوهمأويطولفيها

أنفسهمفيكانواوإنفيهامتهمونفهم،لاهوائهمموافقةوهيالأهواءاهل

فينفسهالسيدقالوقدبه،يعرفوالموإنالتدليسإلايكنلمولو،ثقات

نأعلى"المتهمينشهادةالشرعألغى"وقد428(:)صفيكتابهمنموضع

اعترفوقدأهلها.يعرفهاقرائنمنمعهبدلابل،إطلاقهعلىليسهذا

يكادإنهالعلماء:وقال.خاصالعللعلمأنكتابهمناخرموضعفيالسيد

2(.ج164)صلهكتابمنعلويالسيدلكلامنقل(1)

بشرحهممزوجالفظهماتقريبهفيالنوويالامامقال"بل:بقولهالشيخعليهعلق2()

نامعلحديثافيقادحخفيغامضسببعن]عبارةلعلة1و:للسيوطي2(1/59)

[".منهالسلامةالظاهر
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وابن،والمزاولةالممارسةبكثرةيحصلوانما،العبارةتؤديهلاذوقيايكون

.(1علل)لديهتقومأنبدعولا،بذلكمعروفتيمية

****

الحنفية[لدىالمذهبيالتعضبشدة]حول

مأبيعفيببغداديناظرهمكانأنهالظاهريداودعنالحنفيةحكى

ذلكعلىفنحنبيعها،يجوزالحملقبلأنهاعلىجمعناأ:فيقولالولد،

يمنعه.مايثبتحتى

علىمجمعمنكناًحاملاكانتلفا:لهفقالأكابرهم)2(بعضجاءحتى

.يجيزهمايثبتحتىذلكعلىفنحنبيعها،منع

الله.رحمهداودفيالكلاموأساءوابه،وتبخحوانقلوهمامعنىهذا

إنما:يقولأنلداودفان،الضعفمنصاحبهمجوابفيمايخفىولا

،بالاتفاققطعازالقدعارضلمعنىحملهاحينبيعهامنععلىوافقناكم

بخلافقطعا،زالقدسببعلىمبنيحكماستصحابيلزمنافلا

أعنيزوالهيثبتلمسببعلىمبنيفإنهداود؛بهاحتضىالذيالاستصحاب

لجملة.افيالسببببقاءمعترفونأنتمبل.الرقئة

]4657[.مجموع)1(

فيداودمعوماناظرتهترجمته317(.)تالبردعيسعيدأبولحسينابنأحمدهو)2(

القدير""فتحوانظر(.166-1/163)":الحنفيةطبقاتفيالمضيئةلجواهر"ا

33(./)5الهماملابن
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قدالتيالولدأمفيفيقالأخرىبطريقالاستدلاليوردأنويمكن

يثبتحتىذلكعلىفنحن،مملوكةأمةكانتأنهاجمعناأسيدها:مات

خلافه.

غيرأحكامهاأنعلىمجمعينكتاالسيدموتوقبلالولادةبعد.وأيضا:

يثبتحتىالسيدموتبعدذلكعلىفنحن،الأمةأحكامونحوهالبيع

.الوجوهمنذلكغيبرلىإ.خلافه

منقولاضعفمنكلعلىيشنعون-ولهملنااللهغفر-والحنفية

الله.رحمهحنيفةأبيل1أقو

لاالأئمةمنغيرهفييطعنوهوإلاعلمائهممنعالماتجدتكادولا

ولاعليهالطعنمنهيلزملاالعالمقولتضعمففإن-فقطالأقوالبتضعيف

حنيفةوأبوأنفسهمالأئمةوهولاء،حرمتهانتهاكولاحقهفيالأدبإساءة

وعمربكركأبي،والتابعينالصحابةأئمةأقوالمنأقوالاضعفواقدنفسه

الجصاصصنعكماوالتحقيروالتجهيلبالطعنبل-وغيرهموعليوعثمان

نكحماننكحواولا>:لىوتعاتباركاللهقولعند(")1القران"أحكامفي

خنزوانةأنفهعنذبمنأنمع22[]العساء:(الئساكتءاباؤكم

":"الامفيالشافعيذكرهامناظرةعلىوعلقنقلعندماوذلك(161-012)2/(1)

يحرِمكمايحزمزناالوطءهل:مسالةفيبعضهموبينبينهجرت4(89360-)6/

[لنكاح؟

ماأنبان"فقد:المناظرةعلىتعليقهفيقولهالثافعيعلىالجصاصبهطعنومما

إ".تحتهمعانىلافارغكلام...الثافعيقاله
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فيالمخطئهو-ولهلنااللهغفر-الجصاصأنيعلمقليلاولوالتعصب

الاية.تفسير

هوالايةفيالنكاحباناعترفلولانهالخطا؛ذلكلىإمضطرولكنه

الرضي.قالهكمابالقرانواللائقالمطرد،القرآناصطلاحهوكماالعقد

منالمستحمىالمعانيعنيعبرواأنأرادواذاالعربلغةفيوالغالب

قليلهذاوعكسآخر.لمعنىالاصلفيموضوعةبألفاظعنهاعبرواذكرها

إذاللقومكقولهم،الهزلأوالشتممقامفييستعملوإنما،كلامهمفي

وأسامراجماعةيكونكانالهزلمقامفييصلحإنماتنايكوا،نعسوا:

سبيلعلىالكلمةتلكينعسلممنفيقول،منهمكثيرفينعسسفرا)1(

الامر.فيلجدواوالعزمالهمةمقتضىيخالفمالفعلهملهمالعيب

لان)2(العسيلةبحديثيقوللاأنلزمهبذلكالجصاصاعترففلو

جرأنفرأى،مذهبههذاوليس،نسخالقرآنعلىالزيادةأن()الواهيأصله

،الإلزامهذاعنهيدفح-عنهبعيدةنفسهافيكانتولو-جانبهلىإالآية

.يحرمزناالوطءأنمذهبهإثباتفيوينفعه

لجانبامنالإساءةتستدعيجانبمنالادبإساءةأنيخفىولا

وهكذا:الاخر،

."سفر"الأصل(1)

صحيح".رفاعةامراةقصةفيععهااللهرضيعائشةحديثمنعليهالمتفق)2(

.(1)432"مسلمو"صحيح()9263"البخاري
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(1)لابسغيركلناحتىدواليكمثلهبالبردشقبردشقإذا

وذب،مقاديرهمللعلماءوعرفوابالانصافالعلمأهلتمسكلوفحبذا

لمحتمل.أوالحقعنهيدفعبمالاالباطلعنهيدفعبماإمامهعنمقلدكل

الناسببإرادةتشعرلاإليهفنسبتهحقه،فيذنباليسالمجتهدخطأنعلى

لابيمنتقصينالائمةمنوغيره-اللهرحمه-حنيفةأبوكانوالانقيصته،

منمافإنه،بعدهمفمنوالتابعينالصحابةوجميعوعليوعثمانوعمربكر

ومخالفته،الاحكاممنحكمفيخولفوقدإلاوالتابعينالصحابةمناحد

نكاد-أو-نقطعونحنصريحا.الخطأإليهمينسبماوكثيرابل،لهتخطئة

مع)2(متطابقالعلمهلمنبعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنأحدليسنه

لم-اللهرحمه-حنيفةأباأنيتصورحتىودقيققليلكلفيحنيفةأبي

يخطئه.

موافقةذكرعندالفرائضكتابفي)3("النقيلجوهرا"صاحبوقال

منالعلممن]كتالبفيمجتهدانيتطابقنيبعدأنهثابتبنزيدالشافعي

[)4(.اخرهلىإأوله

****

.(61)صدا"ديوانهفيالحسحاسبعيعبدلسحيمالبيت(1)

العصب.والوجه،الاصلفيكذا)2(

)3(/6(01-211.)2

.[1471]مجموع4()
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الجنة[لقصدتنبغيلاالعبادةانالصوفية]زعم

وصاحبهاناقصةالجنةلقصدالعبادةأنمنالمتصؤفةبعضزعمهما

عليه-تعودولا،خدمتهوعنالعبدعنغنيوجلعزاللهبأنيردسوء=عبد

.فائدةالخدمةمن-وجلعز

كآننالكناذلكنناللئلاعبدناهفلو.ذلكثوابلننالأمربماأمرناوانما

عناللهلىتعاعبثا،بعبادتهأمرناأنهنعتقدأووجل،عزتفيدهعبادتناأننعتقد

كبيرا.علواذلك

منه،وسؤالهليهوالمسابقةالثوابطلبعلىحثناالذيفهووأيضا

.طاهرةمعصيةلذلكفتركنا

.(1)000وأيضا

مسطح[عنالنفقةبكرأبيمنع]سبب

فائدة

لنفسهغضبايكنلمالنفقةمسطحعنمنعهأنالصديقلمقامالمناسب

ظاهرأنويؤئده.معصيةبالإفكقولهلان؛لىتعاللهغضبهووانما،وابنته

)2(.أعلموالله.عائشةبراءةبعدالنفقةمنعهنماأنهالقصة

****

.[11471مجموع.الشيخقلموقفهعا(1)

.[47161مجموع)2(



ثواندمتفرقلأ

الشنقيطي[الخضرالشيخمع]مناظرة

423

الحمدلله.

فجرى،زارهفيمنكنتحيدرآباد،الشنقيطيلخضراالشيخوصللما

العلماءفقدمعنىفيبكلامالخضرالشيخفتكلموالعلماء،العلمذكر

احتجاجا28[]فاطر:العبؤ(<لمجادهمناللهيخمثى!صانحاوتلا:الحقيقئين،

:معناهماالفضلاءبعضفقال.بعالمفليسلىتعااللهيخشىلامنأنعلى

يلزمولاالعلماء،علىالخشيةقصرتلانهاهذا،علىدليلالايةفيليس

)1(.الجوابعنالشيخفسكت.الخشيةأهلعلىالعلماءقصرذلكمن

****

المسند[)2(أحاديثلترتيبالشيخ]خطة

لله.الحمد*

وجامعة.،مفردة:ضربينعلىالمسندأحاديث

.خاصحكمفيهوما:بالمفردةويعني

.أحكامعدةعلىاشتملتما:لجامعةوبا

بابه.فيمنهاكلافنضع؛المفردةفأما

لوقتها"الصلاة":الاعمالأفضلفيكقوله،لبابينيصلحكانفان

الجامعة.فيعددناه

أبوابها؛علىقسمناها،الراويجهةمنلجمعاكانفان؛لجامعةاوأما

47161[.مجموع)1(

لابواب1علىحمدأالاماممسندلترتيب1تمهيدوضعهاالشيخأنيبدوخطةهذه2()

الترتيب.لهذااثرعلىالشيخاثارمنبقيفيمانقفولم،الفقهية



المجاميعثواند!ا2!ا

فهذاكذا"،وعنكذا،وعنكذا،عن"نهينا:الصحابيقولنحوكانإنإلا

النبيمنواحدكلامفيأو،واحدةقصةفيفيهلجمعايكونوالذيالنوع

الجامع.القسمفينضعهبلاول

حدة؛علىمنهاكلرويقدلجامعالحديثاذلكأفرادكانتإنثم

وصفحتهبجزئهإليهرمزنابل؛لجامعانثبتولمأبوابها،فيالافرادأثبتنا

الجامعالحديثنثبتفانناوالا؛المكرراتفيكما،المفرداتمنكلعند

الافراد.قسمنطبعثممقدما،-اللهشاءإن-نطبعهثم،لجامعاالقسمفي

.."..صجامع"انظرقلنا:جامعحديثفيحظلهبابعلىجئنافاذا

لله.الحمد*

الادابباب

كانوما"،الطب"بابفيجعلناهطبيأنهلناظهرفما؛تقسيمهينبغي

ببابه،ألحقناهاللباسفيكانوماببابها،ألحقناهوالاشربةالاطعمةفي

الله.شاءإنوهكذا

لجامعة.امننجعلهحكم؛منهيطهرالتفسيربابمنكانما

لله.الحمد

.(181)صمنالمسندزوائدمراعاةابتداء

.سندهبانقطاعنباللم"أبيحدثنيالله"عبدكانفما

لى.تعااللهشاءإنالسندرواةعلىحافظناالزوائدمنكانفما

8(.عدد-441)باب

.(1-)بياعلىقرأت-لى!إشارة:"ق"

]4717[.مجموع)1(
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التفسير[فيكتابلتاليفالشيخوضعه]منهج

الرحيمالرحمناللهيسم

علاقةلهكانماعلىأقتصر(.الالوسيتفسير)عن:القراءات-

.ونحوهالهمزةفيللخلافأتعرضفلا،بالمعنى

،واللسانالاثير،وابن،الراغب)عن:والاشتقاقوالتصريفاللغة-

]علاقة[مالهعلىوأقتصرالتفاسير(.معونحوها،،شرحهمعوالقاموس

بالمعنى.

علىأقتصرالتفاسير(.مع،وغيره،للسمينالقران)أعاريبالنحو:-

.غموضفيهما

(.البلاغةكتبمراجعةمع،وغيره،)الكشاف:البلاغة-

والتفاسير(.،وغيره،)السيوطي:النزولأسباب-

وما،للايةالمبينةالاحاديثوذكر،والمنسوخالناسخوقيه:المعنى-

علىأقتصربالاسانيد.ذلكبيانمعقويا،إسنادهكانمماالقصصمنجاء

النظر)1(.منمحللهاالتيالأقوالنقل

****

]4718[.مجموع)1(
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التشميت[وجوابالسلامفيالجمعصيغةسر]

فيجيب:"،الله"يرحمك:لهيقال،اللهحمدإذاالعاطسأنالحديثفي

.(1")بالكمويصلحاللهيهديكم"

:فيجاب"،عليكمالسلام":يقولأن؛السلامتعليمحديثوفي

2(.)"السلام"وعليكم

المترخمأنمع؟البواقيفيلجمعوا،"الله"يرحمكفيالافرادسرفما

واحدا؟يكونقدعليهوالمسلموالمسلم

ينبغيأنهإلىالاشارة"اللهيهديكم"جمعفيالسرأنليظهركانقد

علىلانه،يكفيلاهذاأنرأيتثم،سمعهمنكلالعاطسعلىيترحمأن

.السلامفيوكذا."يهديك":يقالأنواحداالمترحمكانإذاينبغيذلك

أنهوالسرأن1356سنةرمضان92الجمعةليلةسحرليتبينثم

ناينبغيفلذلك،الجنومؤمنيالملائكةوحاضريالانسمنيقعالترحم

المترخمالانسانكانوإن"،بالكمويصلحاللهيهديكم"لجمعبايجاب

ذكر.منمعهلأنواحدا؛

الحاضرونمعهعطسعطس،إذا:يقالأن)3(يمكنفلا،العاطسفأما

لجن.اومؤمنيالملائكةمن

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن622(4)"البخاري"صحيح(1)

عنه.اللهرضيانسحديثمن84()5حبانو[بن(،1261)2أحمدأخرجه)2(

قلم.سبقولعله"انه":الاصلفي)3(
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الملائكةمنمعهومنالجالسعلىيسلمالقادمفان،السلاموأما

لجمع.ابلفظوردفلذلك؛لجناومؤمني

ومؤمنيالملائكةمنمعهوعمنعنهيكونسلامهلان؛جوابهوكذا

لجمع.باالجوابفيكون،الجن

منعليهالمسلمبسلامةالوعدويلزمه،بالسلامةالدعاءمعناهالسلامثم

المسلم.

،(1[)آذيته]ثمالسلامعليهرددتأوأحدعلىسلمتإذاهذا،فعلى

.وعدكأخلفتفقد

فليست":وقيه،القيامعندبالسلامالامرحديثيشيرهذالىإوكأنه

فييمكنكماا!يذاءفان-:أعلموالله-أي)2(."الثانيةمنباولىالأولى

أكثر.الغيبةفيلعلهبل،الغيبةفييمكنالحضور

السلامافشوا؟تحاببتمفعلتموهاذابشيءانبئكمأولا":حديثوكان

المسلمينمنإنسالقكلبوعدنتمإنماالمحبةفانهذا؛لىإيشير)3("بينكم

منهاهلابدزيادة(1)

داودبوو)869(،المفرد""الادبفيوالبخاري6649(،)7852،أحمدأخرجه)2(

بياحديثمن(694-4)39حبانو[بن،وحسنه27(0)6لترمذي1و52(،)80

فليسلميقومانأرادفإذا،فليسلمالمجلسلىإأحدكمانتهى"اذا:ولفظههريرة

".الاخرةمنباحقالأولىفليست

5(.4)هريرةأبيحديثمن"مسلم"صحيج)3(



ميعالجا!داند824

ولا،عليهينمولايغتابهولايؤذيهفلابالوعد،وفائهثم،يؤذيهلاأنصاحبه

.(1)أعلموالله.إليه

****

الاولياء"["حليةمننسحةفيالحهلةلاحدتحريف]كشف

بنعليبنأحمدبنمحمداللهعبدأبوحدثناالأولياء:]حلية

ثنازياد،بنعبادةثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدثنامخلد،بنأحمد

أعرابيجاءقالجابرعن،ابيهعنمحمد،بنجعفرعنالعلاء،بنيحمى

إلهلاان"تشهد:فقال،الإسلامعلياعرضمحمديا:فقالب!جم!النبيلىإ

عليهتسألني:قال،"ورسولهعبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهإلا

"."قرباي:قال؟قرباكأوقرباي:قال"القربىفيلمودةاإلا"لا،:قالأجرا؟

به!جم!:قال،اللهلعنةقرباكيحبولايحبكلامنفعلى،أبايعكهات:قال

منإلانكتبهلممحمد،بنجعفرحديثمن)2(صحيححديثهذا.""امين

العلاء.[بنيحمىحديث

هذهفإذا،النسخةهذهمنهالمنقولالاصلراجعت،""صحيح:قوله

كلمةمكانهاكتبتالاولىالكتابةفيأنهفظهرحك،علىمكتوبةالكلمة

"."صحيح:الكلمةهذهوكتبتحكتثماحرى

خطه.بغيرألهايتبثنالاصلكاتببخطالموجودةالكلمةمقابلةوعند

]4718[.مجموع)1(

حديث"هذا:الصوابعلىالمطبوعوفي،الشيخعليهايتكلمالتيالانسخةفيهكذا)2(

".غريب
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بنيحيىالسندفيفإنهنا؛صحيحةغير""صحيحكلمةأنشكولا

يضعكذاب:فيهأحمدالامامقالبل.ضعفهعلىمتفق،البجليوهوالعلاء،

".الميزانو""التهذيبتهذيب"فيترجمتهانظر.الحديث

فيكماعبادة:)ويقالعبادوهوزياد،بنعبادةأيضاوفيه

ابنقالوقدنظر.وفيه،الساجيالاسديموسىبنزيادبن("التهذيب"

فيمنكرةأحاديثله،التشيعفيالغالينالكوفةأهلمنهو:فيهعدي

الفضائل.

.مقالوفيه،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدأيضاالسندوفي

.أخرىطريقمنالمصنفعندصجأنهيحتمل:قيلفان

بنيحيىحديثمنإلانكتبهلم":اخرهفيلقولهباطلهذا:قلت

العلاء".

".غريب":والصوابلها؟محللا"صحيح"كلمةأنلحاصلفا

وقد.للتهمةمحلاليسجليلعالمنهإلا3لا،زيدكانوان،الاموكاتب

الجهلةبعضفعلمنوالتغييرالحكيكونأنفتعين،براءتهتقدمفيمابينا

نأظن،ب!يئالنبيبيتلاهلفصلاالحديثفيراىلما؛الزيديةمن

)1(.أعلموالله.ذلكنحوأوصحيحايكوننوبدلاالحديث

****

47181[.مجموع)1(
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واله[جم!النبيعلىالصلاةمعنىفيبحث1

علتهصلوءامنوأالذفييايهاالنئكليصلونو!ه!ته-اللهن>

.[56:]الاحزاب!تليما<وسائو

ذاتفيشرعيةحقيقةأطلقتولكنهاالدعاء.:الأصلفيالصلاة

والسجود.الركوع

ذكرفي-الاولىمنأقلكانتوان-شرعيةحقيقةأيضاوأطلقت

الرحمة.أوالصلاةلفطتتضمندعاءصيغة

لفظتتضمنصيغةذكروهو،الثالثهذامن<>يصلون:الايةفيفقوله

.احتمالان؛الرحمةأوالصلاة

سبيلعلىالخلقومنالثناء،سبيلعلىوجلعزاللهمنولكنها

الدعاء.

منالدعاءسبيلعلىوجلعزاللهمنأنهاإطلاقمنمانعلاانهعلى

أعلم.والله.لىتعالنفسهنفسه

بأناعترضقد"صليت"كما(:"قوله1)حاشيتهفيالسنديوقال

اللهعندوجاههمنصبهحسبعلىتكونأنينبغيبلاوللهالمطلوبةالصلاة

إبراهيم،بصلاةالمشبهةالصلاةله)تطلب()2(فكيف،أعلىومنصبه.لىتعا

)1(/3(.)178

.الكلامليستقيمالقوسينبينالشيخزادهاالزيادةهذه2()
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عليهما؟وسلامهاللهصلواتمنصبهحسبعلىإبراهيمصلاةأنمع

منصلاةمنأفضلكلصلاةكونهوهاهناالشبهوجهبأن:وأجيب

...تقدم

صلاةصل:أي.الصلاةفيمعهالالاشتراكفيالتشبيهبأنيجابوقد

نظربه!جمولفكانه.كذلكإبراهيمعلىصليتكمابيتهأهلوبينبينهمشتركة

وملائحته-اللهإن>:لىتعالقولهدائماً[]عليهلىتعااللهصلاةأنلىإ

والاستمرار،الدوامتفيدأنهاتقرروقد.المضارعبصيغة<الننئكليصلوق

هذهفعلمهم،الصلاةفيمعهبيتهأهلاشتراكيطلبونالمؤمنينأنفالافيد

كتحصيلدعاوهمفيصيروالا،جديدةفائدةدعاوهمليفيد،الكيفية

.اهـسندي"أعلملىتعاوالله.لحاصلا

منيظهركمامفرطذكاءذو-السنديأعني-الرجلهذاإن:وأقول

.أفهامومضلة،أقداممزلةالمقامهذاولكن،حواشيه

اللهصلىنبيناعلىالانبياءمنأحدبتفضيلأقوللاإننيأولا::فاقول

وسلم.والهمجميغاعليهم

الانبياءبينالتخييرعنمنهيوناننا)1(مستقلبحثفيثبتناقدولكن

يخفى.لاكماعنهناشئالاستشكالوهذا،والسلامالصلاةعليهم

منشيئاأحدنايعتقدأنفأما،نكتبأونقولأنهوعنهالمنهيوالتخيير

حديث:على[لتعليقفيالمعنىهذافيبحث(136)ص[لحديثيةالفوائدفيتقدم(1)

نقففلممستقلامبحثاأرادهـانمتى"بنيونسمنخيرانه:يقولأنلعبدينبغي"لا

عليه.
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منه.منعفلا،الادلةمنلهثبتمابمقتصهذلك

الاية:نصإن:فاقول.البحثمنوالصلاةالايةنخليلاهذامعولكننا

،المضارعبصيغة(و)يصلون<هالنبئكليصلىنوطائنيتهه-الهن>

عليهكمااستمرارا،ولادواماتفيدلاهيحيثمنالمضارعوصيغة

.البيانعنغنيةدلتهو،المحققون

مانحوتفيدإنماهاهناوالقرائن.القرائنبمعونةذلكتفيدقدولكن

لابحيث،لهالعادةحكمفيذلكأنأييزورناهزيداإن:قولكيفيده

.للعادةقطعاالعرففيتعدطويلةمدةيقطعها

يفترونلاانهمالمعنىليس(ينففهون>ومماررهقنهم:لىتعاقولهومنه

لهم.عادةالإنفاقأنالمعنىوإنما،يحهفىلاكما،عينطرفةالانفاقعن

قمتليما<.وسلمواصلواعلتهءامنوائذفي>يائها:لىتعاقالثم

ذلكمنيلزمولا،بالصلاةلهالدعاءهيعليهصلاتناأنتقرروقد

عزمنهالصلاةاستمرارعلىيدللاالايةأولأنتقدملما؟حاصلتحصيل

.الزيادةتستحيلبحيثوجل

مباحث:ففيهاالحديثفيالواردةالابراهيميةالصلاةوأما

ب!جم!علمهالالذكرأنفدل،الايةفيوليس،الالذكرفيهاأن:الاول

اخر.دليلمن

تشبيهية.واما،تعليليةإماالكاف؛"صلينهكما"قوله:نيالثا
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قدإنكاللهم:نقولوكاننا،للاستشكالمحلفلا،تعليليةكانتفان

تصليأنمنكنطلبذلكولاجل،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلىصليت

وخليلك.نبيكمنهماكلالانمحمد،الوعلىمحمدعلى

هشامابنحققهكما)ما(معولاسيما،للتعليلتجيءماكثيراوالكاف

.أردتإنفراجعه(،1)"لمغني"افي

لم)2(كمابصرهموئدتهم>ونقلب:لىتعاقولهالقرانفيومنه

.[011:لانعام](صؤولبهءلؤمنوأ

عليهأنعمتوكمافوئني،فلاناوليتكما:للملكقولكهذاومثال

موجود،فيهالموجودالاستحقاقوهيوالانعام،التوليةعلةفان؛عليفانعم

أيضا.في

فيالتشبيهالمراديكونأنفيحتملالمشهور،وهو،تشبيهيةكانتوإن

إليكمأزسلنا!ائآ:لىتعاقولهمثلومقدارها،صفتهافيلا،الصلاةمطلق

وجل:عزوقوله[.15:]المزمل(رسولافرغوناكأزسلناعلييئ؟شهدارسولا

.[163لنساء:]1<جبعدمنوألئبيقنوجإكاوحيناليككماأوحينا!ائآ

الاموالأنفق:للملكقولكومنه.بهيعتبرنظيرذكرالتشبيههذاوفائدة

يرتش.فلانكانكماترتشلا:للحاكموتقولينفقها.أبوككانكما

)1(.)1/291(

سهو.ئهم()واهو:الاصلفي)2(



المجاميعثواند!ا3!ا

علىعكرمةيكذبكماعليتكذبلا:لغلامهالمسيببنسعيدقال

.(1)عباسابن

فلو.مساواةولاأفضليةمنهيلزمولاالمقدار.فيالتشبيهيكونأنويحتمل

منيلزملمفلانا؛أعطيتكماأعطني:لهفقلت،حاجةتسألهأنأمركملكاأن

إشعارفرضلواثهعلىالمقدار.بيانأردتيمانمالك،مساواتهتعتقدانكهذا

2(.")ابراهيممنبالشكاحق"نحن:جمفىقالفقد؛باعفلا،لمساواةباذلك

مماذلكغيرلىإ)3(."إبراهيمذاك":فقال.البريةخيريا:رجللهوقال

)4(.والسلامالصلاةوالهمعليهمالانبياءبينالتفضيلمبحثفيبيناه

تفلتالذيالشيطانيربطأنأرادحينثه!جمؤالنبيتأدبهذا:منوأبلغ

>صثرب:سليمانأخيهدعوةذكرثم،الناسيراهحتىالصلاةفيعليه

-سليمانمعتادباذلكفترك35[،:]ص<بعديمنلأحمينبغىلامف!)5(لى

لا،سليمانملكمنيسيرشيءهوإنماالشيطانربطأنمع-،السلامعليه

ربماهذامثلأنرأىب!جمولولكنهظاهر،هوكما،لدعوتهمخالفةمنهيلزم

)6(.لذلكإيهامفيهيكون

.حبانلابن23(0)5/:"و"الثقاتأحمد،للامام71(2/):""العللانظر(1)

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(151)ومسلم(،4)537البخاريأخرجه2()

ععه.اللهرضيأنسحديثمن)9236(مسلماخرجه)3(

.(204)صعلىالتعليقانظر(4)

سهو."،"اتني:الأصلفي5()

62(.95-)صالتفسيريةالفوائدفيسبقماالايةهذهعلىالكلامفينظر1و)6(



!ا53متفرتلأثواند

التادبالامةعلىيجبانهالانبياءبينالتفضيلمبحثفيبيناوقد

.والسلامالصلاةعليهمالانبياءخوفيجملا!أدبه

بذلكتخللاأنالامةلزمالانبياءمنأحدحقفيبهلاولتادبفإذا

لزم=منهأعلمإنه:يقلفلماخر،لمعامعتأدبعالماأنلوكما.التأدب

شيخهمأوأباهمإن:يقولوافلا،لمالعاذلكمعيتأدبواأنوتلامذتهأولاده

إليه.منسوبفعلهملانمنه؛أعلم

صلاةمنأفضلكلصلاةكونهوالشبهوجهأن:السنديذكرهمافأما

الظاهر.عنوخروجهتكلفهيخفىفلا؛تقدممن

إلافلانا(أعطيتكما)أعطني:للملكقولكمنيفهمونلاوالناس

ذلكبعطاءالتشبيهاردتانكمنهيفهمأنفاماقدمناها.التيالاوجهأحد

يكونأنذلكمنفيلزم،تقدمهممنأبتركانتعطيتهأنحيثمنالرجل

فلا.=الرجلذلكعطيةمنأكثرمطلوبك

منوهذا!الفهمفيالغلطكلفتهمفقدهذايفهمواأنمنهمأردتواذا

العباديكلامأنوجلعزاللهمنيكونفلا.محالبه!فيورسولهوجلعزالله

!ين.الرسولكلاموهكذا.ظاهرهخلافعلىيفهموهأنلهممكلفابكلام

قرينةمعهتنصبفإنهونحوهالمجازمنوالسنةالكتابفيوقعماوأما

انهالمرادفإنماالظاهر؛خلاف:فيهقالواواذا.بينةدلالةالمرادعلىتدل

القرينة.تلكلولاالظاهرخلاف

باشتراكالتشبيهبأنيجاب"وقد:بقولهعندياتهمنالسنديذكرهمافأما

!ذكرهمنيستحتروفكلام"؛الال



ميعالمجا!وانددا63

وجلعزاللهمنالصلاةدوامتفيدلاأنهاالايةمعنىفيبينالماأولا:

.الزيادةتستحيلبحيثواستمرارها،

اله.يذكرولم،ب!ولعليهنصليأنفيهاأمرناوجلعزاللهلانوثانيا:

لاعلىصلاللهم:يقالأنينبغيلكانذكركماالامركانلووثالثا:

لانهابه!عبهز؛النبيعلىالصلاةوتتركهإبراهيمالعلىصليتكمامحمد

.الإيهاممنفيهامامعزعمهعلىالحاصلكتحصيل

يصلىهوالذى>:وجلعزقولهفيالداخلينأولمنالالانورابعا:

وحينئذ،مضارعهصيغة<>يصو[.43:]الاحزاب<-وملائكهتهعلتكتم

"كتحصيلأو،حاصلتحصيلالسنديزعمفيأيضاعليهمالصلاةفتكون

المغالطة!بكافأعنيهو،عبركما"الحاصل

والله.محضةغفلة-اللهرحمه-السنديمنالقولهذاأنوالحاصل

)1(.أعلم

****

هومنفيالصحيحالرأي"كتابهفيالفراهيكلامعلىالشيخ]تعليق

"[الذبيح

")2(الذبيحهومنفيالصحيح"الرأيكتابهفيالفراهيالعلامةاستدل

ترهعندكانالذبحأنالموجودةالتوراةفيبماإسماعيلالذبيحأنعلى

وفي.المديانيينارضفي"مورة"أنيدلمااخرموضعوفي،""مورة

]9471[.مجموع)1(

06(.)ص)2(
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بعدها:وما52جملة37صحاحإ"التكوين"

يهوذا:فقال....إسماعيليينقافلةوإذاطعافا،ليأكلواجلسوا"ثم

فسحبواتجار،مديانيونرجالواجتاز...الاسماعيليينلىفنبيعهتعالوا:

ا!."للاسماعيليينيوسفوباعواالبئر،منوأصعدوهيوسف

هملمديانيونوا،يوسفلاخوة"سحبوا"ضميرأنالفراهيففهم

نفسبالمديانيينالمرادكانلوذظاهر؛نظرهذافيولكنالاسماعيليون،

ذكرهم.لتقدمذلكنحوأو"المديانيون"واجتاز:لقيلالإسماعيليين

:السياقهذافيأنهذامنوأوضح

رجعثمثيابهفمزقالبئر،فيليسيوسفوإذاالبئر،لىإراوبينورجع"

موجودا".ليسالولد:وقالإخوتهلىإ

يصعدواأنعلىعزمواالاخوةأنذكرممافظهر.الاخوةاحدوراوبين

فأصعدوا،المديانيونسبقهمولكن،الاسماعيليينفيويبيعوهيوسف

الإسماعيليين.فيوباعوهيوسف

:السياقفيذلكبعدأنوهوعجبا،رأيتثم

رئيسفرعونخميلفوطيفارمصرفيفباعوهالمديانيونما"و

."الشرط

منتظم.غيرفالكلامحال،كلوعلى.الفراهيقالمايؤيدفهذا

:93الاصحاجأولوفي

رئيسفرعونخميفوطيفارواشتراهمصر،لىإفأنزليوسف"وأما

".هناكلىإأنزلوهالذينالاسماعيليينيدمنمصريرجلالشرط
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:54إصحاحفيو

ولاتتأسفوالاوالانمصرلىإبعتموهالذيأخوكميوسفأنا:"فقال

)1(.هنا"لىإبعتمونيلانكمتغتاظوا

****

ني[1الهمديجىوفاة]تقعيد

ذيمنخلونلخمسالاحديومصباحالهمدانييحمىبنيحتىتوفي

م)2(.0591سنةأكستعشرينالموافقهـ،9136سنةالقعدة

****

[لمعارفابدائرةالمصححينبعضمعالشيخ]معاناة

دعاحتىالبيوتيجاوز"فلم:الغفاريبصرةأبيحديثفي*

."اقترب:قال،بالسفرة

غلط.الالف:فقال،بالألفأصلحه:فقلت"دعى("،نسخةفيرسم

كانوانألفا،تكتبأنواواالالفأصلكانإذا:مثلهفيالقاعدةأنلهفبينت

ذلك.وغير،ودعوةيدعو،:لقولهمواو)3(،هناصلهوياء.كتبياءأصله

)رضي(.مثلياءالواوتقلبقد:فقال

بنيتإذا)دعا(كلمتنافيذلكمثليجيءأنهوأزيدكنعم،:فقلت

]0472[.مجموع)1(

]4721[.مجموع)2(

وا"1"و:الاصلفي)3(



934ثواندمتفرتلأ

البحث.عنخارجهذاولكن)دعي(،:مثل،للمجهول

إلخ....منقلبةألفهكانتإن،ليناخرهالذيالثلاثيإن:تقولفالقاعدة

.للنزاعحسماولكنموافقةلا،بالالفوكتبهافاستحمق

الحجر:يلياناللذينالركنينباب*

."...قومكنتري"ألم:قالجمفىاللهرسولأنعائشةعن

مع،لذلكيستدلواخذ"،ترى"هوإنما:وقالفانكر،"تري":قلت

لانثى.خطابأنهاعترافه

بينهما.يفرقفأخذ(،ترين>فاما:لىتعاقولهلهفذكرت

هيئة:بقي()الرملأنهعلىالدليلباب*

هلكهموقد،المشركينبهراءيناانماوللرمل؟مالنا":وقال..عمر.أن

."الله

إلخ....بالباءمعدىلانهفعلنا؛بوزنرأينا""هوإنما:قال

فاعلنا.:بكلمةوزنهوفيها"النهاية"علىأطلعتهحتى

.الاسلامحجةحجيكنولمتطوغانفسهعنلحجبايحرمالرجلباب*

نفسه.عن)1(:قولهنسخةفيسقط

إ)2(.الصوابهوسقوطهأنفزعم

****

قلم.سبق،"في":الاصلفي(1)

.[]4726مجموع)2(
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.()1"تطهرينحتىبالبيتتطوفيلاأن"غير*

!النونحذفولذلكناهيةهيقال[:]"لا"

فلا،تنصبكانتوان""حتىلانالصوابهذاقال"[:]"تطهرين

تنصبفإنها،"تطهري"لن:نحوفي""لنبخلافالنونمعهايحذف

!النونوتحذف

علىمعطوفلعله:قال،النونبحذف""الصحيحفيرأىولما

"!"تطوفي

".ابنتهنغسل"ونحن743-*

!الأخوصوبه.""نغتسل:نسخةفيوقع

"؟به!دؤزرنها"اشعرقولهما44-7

وصوبه.."به"اتزرن:النسخفيوقع

تؤزر".ولالفافةتشعرأنبالمرأةيامرسيرينابن"كان-434

وصوبه.".المرأةيامر":النسخبعضفيموضعفيوقع

".سناناكوعاسموكان":المرتثباب

علم!سنانبأنمحتجا،الاخوغلطه.سنانا"":نسخةفيوقع

".الاربعةالسرير"بجوانب768-

الاربعةبجوانب:يقالأنيجبوأنه،يصحلاهذاأنوذكرأنكرها،

!قالكذا.للسرير

"."تطهرينمنالنونبحذفالصوابعلى3()5/المطبوعفى(1)



144متفرقة!واند

مخضتمخضوهيبها،يسرعوهي)1(بجنازةعليهمر"773-

".الزق

نإقائلاة،الاخرىوغلطالاخوصوبها.الزقتمخض:نسخةفيوقع

!قالكذا.التمخض:مصدرهيكونإنما،تمخض

".خلفهمنأسمعحتىالقرانبأم"قرأ81-2ص

لأن؛الصوابإنها:الاخوقال."سمع"حتى:النسخبعضفيوقع

فانه"أسمع"بخلاف،فيتفقانماض"و"سمع،ماضفعلقرأ"":قوله

!مضارع

جيرانها".منحضرهمنعنهايسالع!يماللهرسول"فكان832-

غلط!الاخرىوإن،الصوابإنها:فقال،"حضرها":نسخةفيوقع

عنيحدث،زيدلابن:ويقالزيد.ابنهو[]هذاالعلاء"838-

بمناكير".مالكبنأنس

الاولى!وغلطفصوبها.زيد"ابن:ويقالزيد.بن"العلاء:نسخةفي

أمركماتفعللم،أنفكاللهأرغم:فقلت..".:عائشةحديثفي-454

العناء".من!يماللهرسولتتركولمعقم!م،اللهرسولبه

النسخ:قالحتىوصوبها.تحتمنبالمثناة"يترك":نسخةفيوقع

فيها!لمامعنىولاغلط،الاخرى

قلم.سبق"وهو"،:الاصلفي(1)



لمجاميع1ندفو4421

فيشراجهماوكلام،الصحيحينباراءتهإلاإقناعهأستطعولم

لحديث.ا

".باكيةتبكينفلاوجب"فإذا*

للجمع.لانه:قالفصوبها،.تحتمنبالمثناة"يبكين":نسخةفيوقع

للغائبةكانواذا،للغائبةولكن،للواحدةلعله:فقالذلك،خطألهفبينت

حاضرا.فصلوكان،ذلكفيفراجعتهبالتاء.لابالياءفيقال

الذهب:أوانيتحريمبابفي*

".جهنمناربطنهفييجرجر"فانما

".جهنممننارابطنهفييجرجرفإنما":أخرىروايةوقي

تقدممابدليل،بالضم"نار"هوإنما:وقال."نارا":قولهالاخفاستشكل

0)1()2(..........ففهمتهالاولىالروايةفي

****

مؤلفه[بخط"البيهقي"سننمننسحة]وصف

354(.351-ص/1)ج05131سنةالخديويةالكتبخانهفهرست

".البيهقي"سننعنوانتجد

التاسعلجزءاأولهاأجزاء،عدةعلىيشملأخرىنسخةمنمجلد

القاضييقضيلاباب":فيهماولو.المؤلفتجزئةمنالمائةبعدوالثمانون

".غضبانوهو

"والعياذ".رسمها:محررةغيركلمة(1)

.[]4727مجموع)2(
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مكتوب.لمؤلفابخطوهو.الكتابآخرلىإالمذكورالمجلدوينتهي

علىسماعهيفيدماالعلماءأفاضلبعضبخطعديدةمواضعفيعليه

وسنة445،سنةفيوبعضها442،سنةفيبعضها،مختلفةسنينفيمؤلفه

.293أوراقه.ذلكوغير،474

.(1)985نع762خن1ج.نس

****

(")2([المنطقيينعلى"الردمنخطيةنسحة]وصف

الحمدلله.

على"الردكتابمنالاصفيةبالمكتبةالمحفوظةالنسخةتصفحت

عليهاوكتب،المولفعلىفيهاقرئ،صحيحةنسخةفوجدتها"المنطقيين

.تصحيحاتبعضبخطه

بينالجامعةتيميةابنمؤلفاتكسائر،ممتعكتابنفسهفيوالكتاب

.والمنقولالمعقول

للمباحثعناوينالنسخةوبهامش.وفصولمقاماتعلىمرتبوهو

الفرعية.

عنها.الطبعيكونلانلحةصاوالنسخة،بالطبعحريفالكتاب

]4718[.مجموع)1(

القيمة.الدارعنالدينشرفالصمدعبدالشيخهـبتحقيق1368سنةالكتابطبع)2(
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لى.تعااللهوفقهمالنظرحسنالمجلسولاركان

1347شعبان3

)1(.اليمانييحمىبنالرحمنعبد:كتبه

****

ميعلمجا1!واند

العربية[أبناءهميعلمواأنلمعارفادائرةأركانالشيختحضيض]

منوغيرهمالاركانحضراتيلتزمأنإليهالنظرتوجيهينبغيومما

العربية،بيوتهمفيواخوانهمأولادهميلفنوانالعربيباللسانالعارفين

بها.محاورتهمجعلعلىويحرصوا

فيالندفيلىإفليحضره،ذلكمنحظاخذوأخأوولدلهكانومن

أدعىذلكفيكون،بالعربيةخطابافيهليلقي،لىتعااللهشاءإنجلساتهبعض

.والنشاطللرغبة

علىتمرنفدتلميذالمدرسةفيكانإذا،المدارسأساتذةوكذا

خطابه.ويلقي،جلساتهبعضفيالندفيلىإيحضر-لخطابةوالمحاورة

)2(.نحوهأوقلماوبكتابالتلميذذلكعلىينعمأنتيسرلووحبذا

****

]4727[.مجموع)1(

]4727[.مجموع)2(



متفرقةفوائد

الأوردبة[باللغةالجمعصيغفي]قواعد

445

الجمعم

مطلقا.بالواوجمعمنادىلجمعاكانإذا1-

تلك،،تككو،،سى)مي!،:لحروفاهذهأحدمعهكانفانوإلا2-

.والنونبالواوجمع(ط،كيكا،والا،،نىبر،

وأالالفبإبدالجمع)5(هاءأوألفاخرهكانإذافالمذكروالا3-

.مهواةبياءلهاءا

بالفعل.لجمعاعلىيدلوانما،يجمعفلاوإلا4-

.ونونألفبرميادةجمعيا!اخرهكانإن:لمؤنثوا5-

.(1)ونونياءفبزيادةوالا6-

****

للبلوي[باء"ألف"منمواضععلى]تعلبقات

الابراهيمية[الصلاة]حول*

(453ص/2)ج"باءألف"

ذكركماالالوذكر،عليهالصلاةفيربهأمربم!يئامتثل"وكذلك

هاتينفيمامع،الايةفيكمامجيد"حميد"إنك:وقال،الايةفي"البيت"

أبيهمعالادب)؟()2(وسؤال.السؤالفيالإلطافخفيمناللفظتين

]9472[.مجموع)1(

الكلمة:تلكصوابولعل.""وسؤالكلمةاستشكاللىإالشيخمنإشارة2()

"وسلوفي.



المجاميعفواند644

اللفظتين؛هاتينبذكرإليهأومألكنتصريحا،عليهزيادةيطلبلم،إبراهيم

نارشجرةكلفي:العربتقول،والكثرةالزيادةاللغةفيالمجدلان

والعفار".المرخواستمجد

ثمتأديرباأمراياعأنمناأكرمب!علولالنبيفإنجيدا؛هذاأرىلا:أقول

خائنةلهتكونانلنبيكان"ما:ب!بقولههذاأشبهوما.فيهيرجع

.(1")الأعين

بالنسبةالامرنفسفيبالادببمخلالزيادةطلبليس:يقالقدنعم،

فلاالحسد،عنوجلعزاللهنزههمفقد،السلامعليهمالانبياءمقاملىإ

منوالخروجالموتبعدولاسيما،عليهزيادةغيرهبطلبأحدهميتأذى

الانبياءعنفصلاهذا،مثلمنتتطهرالمؤمنينأفرادنفوسفانالدنيا،

خشيولكن.بم!جمولمحمدولدهمعالرحمنحليلسيماولا،السلامعليهم

نقصاذلكمنالناسبعضيفهمأنلزيادةابطلبالتصريحمنب!ولمحمد

.والسلامالصلاةعليهإبراهيمرتبةفي

علومنللانسانالمشروعهوماعلى،إلمهوأشار،بذلكالتصريحفترك

القناعة:قيلوقد.الإمكانبقدرلىتعااللهفصلفيرغبتهيوسعوأن،الهمة

.حرماناللهمن

من(54)3/لحاكم1و(،04)67والنسائي(،9435،)2683داودأبوأخرجه(1)

إسعادهفيلكن،مسلمشرطعلىصحيح:لحاكماوقال.وقاصأبيبنسعدحديث

شيء،حفطهفيصدوقوهو،مسلملهيخرجلم،القرشيلمفضلبناحمد

المنير":"البدرانظر."صالح"إسعادهحجر:ابنلحافظاوقال،الملقنابنوصححه

/7(944-054).
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علىصليت"كما:قولهفيالتشبيهأنعلىمبنيفالبحثهذا،ومع

والصفة.القدريتناول"إبراهيم

مجردفيالتشبيه-أعلموالله-المرادأنآخر)1(بحثفيبينتوقد

عطاءمنكليكنتريد:فلانا.أعطيتكماأعطني:للملكتقولكما،الصلاة

.لفلانعطامنككانكمالي

فييعني.لفلانمنككانالذيكالعطاءليعطاءمنكليكنتريد:لا

فتأمل..وصفتهقدره

[زمزمماء]طعم*

(463-462ص/2)جباء"ألف"

ماءأنهإليكفيخيلالبئر،منيخرجساعة)زمزم(الماءطعمماو"

قليلفيهوجدترئمابردفإذا.مرارةفيهليسلبن،رطبحاربلبنشيب

."مرارة

لهأجدالبئرعندزمزممنشربتإذاكنت.أناوجدتهكذا:كاتبهيقول

أجدبلذلك،أجدلاالمكانذلكعنخارجامنهشربتواذا،اللبنطعم

ماهملوحةفيه

فيالسرأنعلىذلكوأتأول،المكانعلىالمدارأنليخطروكان

بمنمختصةأنهاأي،ذلكمثلالبركةلعل:قولو.محلهعنالماءنقلعدم

صاحبذكرهمارأيتثم.بركتهقلتنقلفاذا،صيمولفعلكماالبئرعندشربه

.السنديكلامعلىالتعليقفي(704-104)صانظر(1)



ميعالمجاند!و8441

أعلمهفالله.باء""ألف

["وسزهالشهرصوموا"حديث]معنى*

الشاعر:قالشهرا،الهلالالعربوتسمي"(:474ص2)ج

الظفرقلامةمثلوالشهرثقةعلىنجدمنابدأن

الصلاةعليهقولهتفسيرفي-اللهرحمه-1()الخطابيهذاذكر...

العرب:وقال.الشهرمستهل:أي)2(،"وسزهالشهرصوموا":والسلام

اهـ.شهرا"الهلالتسفي

وعطفيعني.رمضانعلىالشهرحزمابنحملوقدبعد.فيه:أقول

عطففإن؛ضعفهذاوفي.العامعلىالخاصعطفمنعليهسره

لنكتة.يحسنإنماالعامعلىالخاص

الارشاداخرحديثفيجاءلانه؛أقربوهو،شعبانعلىغيرهوحمله

.شعبانسررصوملىإ

جاءوقدالاخير،هو-الاكثررأيعلى-السررأن:فيهالعطفونكتة

مطلقا.شعباناخرصومعنالنهي

.المتقدمالنهيبعدكان"وسرهالشهر"صومواحديثفكأن

داود(.ابيسننبحاشية747)2/":السمنلم"معافي(1)

"السننفيوالبيهقي384(،/)91"الكبير"فيلطبرانيو)9232(،داودابوأخرجه)2(

انظر.جهالةفيهفروةبنالمغيرةإسعادهوفيمعاويةحديثمن2(401/)"الكبرى

2(.58)2/للألباني"الام-داودابي"ضعيف



944ندمتفرتلأفو1

بالعمومالحديثينبينالعلماءلجمع،وسكتالشهر""صوموا:قالفلو

نصا(""وسره:قولهفزاد؛حكمهعلىالمتقدمالنهيبقواو،والخصوص

هالمتقدمالنهينسخعلى

وكان،الشكيومصومعنالنهيسبقكانقد-:أولىوهو-يقالأو

"صومواعمومبهويخصصالاطلاقالنهيمنالناسبعضيفهمأنيحتمل

بمامقيدالشكيومصومعنالنهيأنعلىلينبه("وسره"قولهفزاد،الشهر"

كله.شعبانيصومكانإذاكما،الرجليصومهكاناخرصيامايوافقلمإذا

أعلم.والله

اعلم.والله.مقالوفيه،الحديثصحةعلىبناءكلههذا

برد[بنلبشاربيتشرح]*

567(:ص/2)ج("باءألف"

بشار:"

ونعملاعنبالصمتخرجت.لنا..جوديلهاقلتواذا

هلا-:الشعرهذاأنشدنيوقد-لبشارقلت:حفصةأبيبنمروانقال

قلت:

نعم*ولاعنبالصمتخرست*

؟إ".بالخرسأحبمنعلىأتطير،لقلتهعقلكفيكنتلو:فقال

ذكرها.التيمنأدقأخرىلطيفة"خرجت":قولهوفي:كاتبهيقول

نأوذلك.ذكرهمافيغرابةلىإإشارة"خرجت"قولهفيأنوهي



ميعالمجاثواند!ا05

يجتمعا،لاأنالضدينشأنومن،ضدان()نعمبلجوابوابالا(لجوابا

يجتمعانلااللذينبالنقيضينيشتبهانماكثيراولكنهماارتفاعهما،ويمكن

نأإماالمسؤولأنالاذهانلىإالمتبادرفإن؛ذاكمنوهذا.يرتفعانولا

يسمح.أنوامايمنع

يقولوانإما،يسألونهمنحالبيانفيالشعراءعادةجرتهذاوعلى

الوصل.أوالعطاءفيذلككانسواء،"منع"يقولواأنواما""سمح

الغالبلان-كانه-الاذهانعنبععدةحاليسكتالمسوولوكون

عدمها.

الغريبة.تلكتفهملاربما"ونعملاعنبالصمت"خرست:قالفلو

يظنمضيقمنخرجت:يقولكأنه،ظاهرةكانت"خرجت":قالفلما

فتأمل..منهالخروجيمكنلاأنه

وأصل،والمنحالمنععنكناية"و"نعم"لا"أنغرابةذكرتماويزيد

خروجيمكنلافحينئذ-منعاالسكوتعددناإذا-نقيضانوالمنحالمنع

وذلكيسمحأنمالانه؛والمنحالمنعبمعنىو"نعم""لا"عنالمسوول

قولوذلك،غيرهأووسكوتباعتلالأوصراحةيمنعأنواما("،"نعمقول

وهذانلجود.باالوعدعنو"نعم"الانكار،عنكناية"لا("بشارفجعل"لا("،

المنععنكناية"و"نعم"لا"جعلالعادةكانتلماولكنارتفاعهما.يمكن

.(1)أعلموالله.الغرابةنشأت-تقدمكمامنعاالسكوتعدمع-والمنح

]9472[.مجموع)1(
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سعد"[ابنطبقات"منمواضععلى]تعليق

451

59(4[ص*)]ج

قلتزيد،بنعليأخبرنا:سلمةبنحمادئنا:مسلمبنعفانأخبرنا"

عليكللهجعلتأنكالحجمنمنعكماأنقومكيزعم:المسيببنلسعيد

أصليوما،فعلتما:قال.مروانابنعلىاللهتدعوأنالكعبةرأيتإذا

وعشرينبضعاواعتمرتحججتقدواني،عليهماللهدعوتإلاصلاة

قومكمنناساأرىوإني،وعمرةواحدةحجةعليكتبتوانما،سنة

أحبلجمعةو،عنهميقضىولايموتونئم،ويعتمرونفيحجونيستدينون

لوشيئا!قالما:فقالالحسنبذلكفأخبرتتطوعا.عمرةأوحجمنليإ

اعتمروا".ولاب!ولاللهرسولأصحابحجماقالكماكان

والعمرةلحجامنأفصللجمعةاأن-أعلموالله-سعيديردلم:اقول

عليهيدلكمالهما،يستداناللذينوالعمرةالحجمنبلمطلقا،تطوعا

كاتبه..السياق

(52ص8[)]ج*

اللهرسولبنتكلثومأمغسلتأنا:قالتعميسبنتأسماءعن..."

رطبةبجرائدأمرتنعشا،عليهاوجعلت[،المطلبعبدبنتوصفية1بلاول

."فواريتها

عليها-لفاطمةأسماءجعلتهالذيالنعشأنعلىدلهذا،صحإن

)1(.حياتهفيثدجمولالنبيأقرهمما-كانالسلام

10473[.مجموع)1(
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[)1(الحيوانزكاةفي]نظم

ميعالمجاندفو1

غنم)4(من)3(والميمإبلمنالهاء)2(في

أكق)8(وفيعشر)7(في)6(وثنتان)5(شاة

جعلت1(أر)1مع(01لهي))9(الثلاثثم

فاعتنق(1التاء)4ثم(يك)13()12وأربع

)1(

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

)14

بحسابنظمهاالتيالاعدادفيهاوذكر،المؤلفوضعمنالنظمعلىمشالهو

لجمل.ا

.)5(

(04).

معزى.اوضأن

.سنتانلهامعزثنيةاو،سنةلهاضأنجذعة

.شاتان

الابل.من

الغنم.من)121(

.شياه)3(

الابل.من(1)5

الغنم.من)102(

.شياه

الإبلمن3(0)

لغنم.من(004)
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مائةماكلفيغنمذاوبعد

واعتلقراممنيافحققهشاة

فول)2(المخاضبنتهك)1(فيوالابل

)5(الحققفردةوم)4(وفياللبون)3(بنت

لوع)8(اللبونبنتاجذعة)7(قلوأس)6(

وانتشقفادرلاص)9(وحقتان

فخذنكقا)01(فيلبونبنتثلاث

(41)لحققاواحد()13فنون()12لميم(11فردا)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)1

)1

)1

)1

)1

.)25(

.)36(

.سنتانلها

.)46(

سنين.ثلاثلهاحقة

.)61(

سنين.ربعلها

.)76(

.)19(

.)121(

لبودز.بنت

4(.)0لكل

المولف)05(.لكل

حقة.
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وقيالتبيعفيهابقرمن)1(واللام

)2،، فثقوهكذامسنتهاميم/

تمت

المعلميالرحمنعبد

)1(.)03(

)2(.)04(
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[الحيواناتأصواتفينظم1

455

الفرسوحمحمالخيلصهلقد

الثغاوالشاةلجديانبابلنا

تهدروالنياقعجلوخار

الذئبعواءلثعلبضبح

الحيةفحيحالافعىكشكشة

الجعلوحفالظبيوبغم

وعوعاآوىوابنصاءوالفهد

نعقالماالغرابونعب

هدرقدحمامالفارونمنم

وصادحاوناغمامغردا

نققاوالدجاجخروالنسر

الرياجوهبتالماءوخرم

!!

عدسويشحجالعيرونهق

رغاجملالبعيروجرجر

يزأروليثالفيلونهم

الكلبنباجلخنزيرقبح

الهرةضغاءضفدعنقيق

جعلوافالزميروللظليم

صقعاوديأالبازيوصرصر

زقزقايقالالعصافيروفي

صفرقبرالعقابونقض

نائخا:يقالوقدوساجعا

فقاِ(1)- دليس...ولب

)2(السلاحوقعقعالبحروزخر

!

تبينهما.لمكلمتان)1(

.[81047مجموع.الورقةفيلانثناءيطهرلمبيتبعده)2(
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الشيخ[قريض]من

ميعالمجاندثو1

للحقير:

الافراحليفابتسمت!اشونادوغابتالظلامجنوقدزارت

مصباحجبينهاأنيحسبنتهافتاالفراشتألفلمسفرت

والارواحيهواكمنلقلوبإنهاصبزافقلتليإفشكت

للحقير:

عينينورياحبك)1(فيحرت

عذابفيكامنأنعيم

لذكلجرعنيإنه

الحكيمفكريصلدربما

نعيمفيكامنعذابأم

عظيموبلاءوهوان

****

للحقير:

مشاهدابدىوانزماننابنيخير
تباعدا)2(نحوتهكلماقاعسراب

أرمىلحاظبالاوهوجةبالبندقبرامبدايا

"."حسنك:يحتملالرسم(1)

.[]4657مجموعمنالثلاثالمقطوعات)2(



فو[نمن

وإنمايداهتنمي

457

أصمىبالعينينيرمما

الدهرمنالطريقنفسعلىلاجنىإنهاالمروءةاللهقاتلألا

(1الذكر)منالقبيحيخشىالفتىفانتاتئدلهقالتعيناهطمحتإذا

****

.(901)ص"البلاغةسرارأ"

نباتة:ابن[أقال

ليالخواالعصورفيويوناننساساالمنبالعزسمعناقد

الامثالسوائرفيوجدواذكرضاعإذالىالاوالملوك

الاقوالفييجدهلموصفهاتعاطىالبليغإذامكرمات

الكمالفينهايةكانتحكمدلىإنضفهلمنحنواذا

المحالضياعفيهوضاعت-الجصبهاأضرجمعناهماإن

الهلالمحاققربهاوفيرالبديملأبعدهاكالشمسفهو

هذهعلىأقفأنقبلالمعنىهذافيقلتكنتقد[:الشيخقال1

:لأبياتا

الشمسا)2(قاربإنالبدرنقصكذلك!حهباندنامنكمعالىذا

****

]9472[.مجموعمنالمقطوعتان(1)

]4716[.مجموع)2(
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الحمدلله.

هاشميقدسالمجدثماللهفي

لهمشرفبهم(..............)

فكلهمالنفوسبذللىإجادوا

جارهمعنغالبواأنلىإوحموا

مألفوالرزاياحمدأ2(.).0000

معدنوانتملكميقولماذا

***

جاهلاالمشقةالمرءألفإذا

قرارهيقرماسريعاولكن

مبادراقالالمولودنطقولو

خالقيكاننبعدإليكموكلت

الاصبعينبينالابهاموضع

ذهبافأبدىذاكيفدلم

***

مطموستان.كلمتان(1)

مطموسة.كلمة)2(

]4716[.مجموع)3(

47181[.مجموعمنالمقطوعتان)4(

المجاميع!يواند

ومكارمتقىحتفهمأسباب

دائموفخروالدنياالدينفي

حاتموالمبخلمامةبنكعب

متلاطمموجهأخضرطغيان

بهواكمشيعةهيفهللكم

)3(عزاكممنوالتاساءللصبر

كعادتهحنعنهفزالتسواها

ولادتهعندالطفلبكاءكذاك

يوضعساعةيبكيهمالسيلإذا

فمضيع)4(تحفظواومهماكفيلي

عينيحدةرأىلمامعرضا

الحلوتينالنكتتينففهمت

*



ندمتفرتلأثو1

غرضعنلامعنترشا

لكنهنظرةيعرننلم

نهالوواضحةنكتة

لهكيساعابثاأبدىثم

)1(تهمتهعندهاليفبدت

خوفهبلظرفهفرمانن

لكاتبه:

عارفايكنلممنأفحمني

الدجىبدرنورمنهاكالشمس

جودهأكثرالبعداءعلىقالوا

إذبالانوارالبدرتحبوفالشصس

التدافيعداءمنكم

!تالقيطفصلكالشمس!

الاصل.فيمحررةغير(1)

19471[.مجموعمنالمقطوعتان)2(

19471[مجموعمن[لثلاثةالمقطوعات)3(
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البيعتينبناديفيهنظرا

الاصبعينبينالابهاموضع

ذينغيرفهماعنديصادفت

اللجينبنياتمنكثرفيه

الحلوتينالنكتتينوفهمت

)2(لشينلاولكنخافالذيفي

*

غارفاساحليمنيكنلملو

كاسفالهايلفىوربما

عجبولاقيهغرولافاجبتهم

اقتربمنهاكلماوينقصينأى

التنائيفيوداكاننن

الشتاء)3(فيتعشقوهي!ره
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هـ.44/1372/في

دنياإنصافالكريميرجوكيف

الدويرتفعفيهأنعدله

لمجاميع1!يواند

الميزانعدلهاوميزانه

)1(الرجحانلهماوينحطن

****

البا]وصف

باخرهعلىالعبابطوينا

لهنماالموجعلىبناء

قريبمنتأملتهاماإذا

إنالنارجبلوتحسبها

بدتإن...................

الرياحليتباإنوماتباري

الرياجلسكونترىوليست

وهيويرتجالخضئميهيج

تجدهلممتىقوتالنارلها

واحدرجليصرفها

والنجوملها،النجوميراعي

]4721[.مجموع1(

الاصل.فينتبينهفلمنقاطاتركناهما2(

]4726[.مجموع3(

خرة[)2(

ماخرهلقاموسهتبيت

الزاخرهاللخةسوىأساس

عامرهبلدةبهاتخال

الثائره................تعالت

زاهرهكمدخنةبعيدا

جائرهامهيأعادلة

حائرهراكدةالماءعلى

ساخرههازئةجدبه
خائرهلهقواهارأيت

صاغرهخاضعةفتنقاد

دائره)3(في-لعمرك-لديه



164ثواندمتفرقلأ

لكاتبه:

وسكوناحتدادحالخائفاراجيهفكنلجوكاهو

)1(هتونغيثعنيعبسولقدصاعقةعنيضحكفلقد

الشيخوقفأمينالقضاءمفتيبنىلماالحجريةقضاءفيوأناللحقير

أوكر)2(الثانيةطبقتهاأتمفلماالمذكور،القضاءمركزفيدارهالطيارعمر

الناساجتماعثماللحموتفريقالذبجمنالولائمفياليومالناسعادةعلى

أفهولمتجلتفار،مفرطازدحامفحصلفحضرنا.المولمبيتفيللسمر

قلت:بها،

المشيدالقصرمتانةتفوقداراالوقفأمينالمفتيبنى

والبعيدالقرابةذيإليهاليلاللناسداعياوأوكر

للقعودمحلىوأظفرنافجئنادعواالذينفيوكنا

الورودلدىكالوحوشنزحزحورصترصفتكماتزاحمنا

عمودبلاالهواءفيثبتنازالتالاخشابتحتنامنفلو

اللحود)3(ضمعنالإعفاءبهااكتفاءيمنحناالرحمنعسى

]9472[.مجموع)1(

ه-القاموسفيكما-البنيانلفراغيعملطعام:لوكيرة1و،وكيرةعملاوكر:2()

.[47.]8مجموع)3(
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الشتاتطولبعدالشملجمع

يئسناماإذاحتىهجرونا

يسروعسيرالهوىوجفاء

ازورابببعدأحبمنزارني

نديميوباتمسعداودنا

عليهبالعتابصلتولقد

اللوتدبحجةنيفأتا

***

ذمةفالحمثاللهأمينرويدا

بمنيتيأمنئتيتجزينفلا

بدعةتلكتكنتفعلإنفانك

إنهاعيونكبيفتكاوحسبك

الردىمنمنكالوجهبحسنأعوذ

وما،غايةالهوىفيبموتسمعنا

باخلابوصليشحمنكنتفان

نوارأواخيهافصمتألا

بنجدفهمأهلهاوأنجد

أطلتوقدبالنواروعهدي

المجاميعند!د1

الوشاةبرغموردناوصفا

والتفاتبنظرةأسعفونا

الحادئاتسائرمنلسواه

حالاتيبقربهفاستحالت

بياتيكانالبياتفلنعم

التبعاتسائروتتبعت

التراتجميعمحاوعذببم،

بامانمحبوبهمنحئالمن

أمانيالعاشقينمناياوبعض

الملوانأقبلماإثمهاعليك

يمانيكلحدعنبيستكفيك

أعانيمقلتيكمنمافحسبي

وطعانالهوىفيبضربسمعنا

نيوشاواتركنروحيليفاض!

المزاربهاالمشوقعنوشط

أغارواقدتهامةفيوأهلي

النهارارتفعإذاتشئعني



مقفرتلأثيواند

تجريالخدينعلىوأدمعها

لوردطلنرجسمنلها

فافترقنااعتنقنااناعلى

وعهديمجذوماالحبلفأضحى

جميعا)1(بتناليلةمنوكم

463

انهمارلهالخدودفيودمعي

بهارلهيطلعنمولي

واستعارنارالاحشاءوفي

مغارمفتولوالحبلبها

الدراريالادراأرتضيفلاالبحاراجلبحريإنألا

الكبارللمزاياوجلوتهلهدىاإمامجاركانومن

النجارزكيالفروعذكيالخلالزكيياالهدىإمام

نضارأوفضةلاالكتبعلىهمهقاصرذاعبيدك

انهمارفيفضلكمزالفماشانكمفكداتأذنوافإن

خنفساءلىإتزفغزال

النساءجميعوباتفباتت

حسرةكفهاعلىتعض

القمريحكياخروجهرأت

البصرشاخصاتوجههلىإ

القدروتشكوالزمانتلوم

الأسودالقراحشربمنلذوالخردنكاحمنأشهىشيئان

بالعسجدمطرزالحريراولثيعليهمالملوكرتبمنوأجل

الشيخ.قلمتوقفهنا(1)



المجاميع!واند464

المسجدظلوبردالزمانابدنديمهااأكونأنالدفاترسود

****

ثيابيفيبالرثاثةوأرضىكتابيفيليمافضلسأجعل

والشرابالمطاعم!نألدكتابفيدرساأن(1[)]وأعرف

الكعاب)2(ملامسةمنوأحسنخزووشيلحريرالبسومن

!!!

.قدرناهمانحوولعله،الورقةفيخرم(1)

.[81047مجموعمنالأخيرةالسبعالمقطوعات)2(
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الشيخ[راها]رؤى
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*الحمدلله.

لله-والحمد-جماعةفيالصبحصليتأنبعدصباحا...)1(يوم

فنمتمحليلىإرجعتالصلاةتماموبعدغافر،سورةالاماموقرأ

بديلثفإذا،رأسهعلىفأشرفتجبلعلىتمشىأذاهبكأننيفرأيت

فأعجبني،الطاووسمنجملألعله،الغايةلىإجميلولونههنالنوقع

بديكةإذائم،للتفرجيصلحالمكانهذا:فقلت،وصاحجدا،لونه

مثلفيطيراممتلئاكلهلجوارأيتثموتطيرتقعالاولمثلأخرى

فانبطحت،الجبلشرفعلىأناوإذالنفسيانتبهتثم.لجمالاذلك

فتمسكت،اختياريبغيرانجرنفسيأحسأناواذا،أسقطكيلالاثبت

نفسيفيوقعلانهففرحتانقلعت،عليهاأناالتيبالصخرةفاذابيدي

مشقةأجدولمفسقطتضرر،يلحقنيلاعليهاناوسقطتإذاأنها

ثلاثة.أوذراعينمقدارسقطتإنماكأنهاأحسستبللسقطتها،

فوصلتفمشيت،عاليةوقصوربساتينفيهاوإذابالارضأناإذاثم

رجلافرأيت،فيهأمشدأنفأردت،قليلماءفيهيجريضيقوادلىإ

عنفعدلتفيهامتغيروالماءمنهاأذهبأنأريدالتيلجهةافييغتسل

بينيفجرت)2(ثيابهيقصركانبرجلأناوإذا،أخرىطريقاأتطلبذلك

.كلماتاربعبمقداربياضالهفتركالتاريخالشيخيستحضرلم(1)

ولصناعته"قصاردا:العملهذايمتهنلمنيقالومنه.بالغسلويبيضهايحورهااي)2(

.""القصارة



ميعالمجا!يواند466

بالمعنى.ساقصهامحاورةوبينه

له:قلتوأحسبني،الشيخوادي:ليقالهذا؟وادأي:لهفقلت

في:قال؟"مخلافأيفي:قلت)وطني(.عتمةفي:قالبلد؟أيفي

يحيى.بنالرحمنعبد:قلت؟اسمكما:ليقالثمأظنهالسمل)1(،

)قبيلتنا(.المعلميبنيمن)مخلافنا(رازحمن:قلت؟أنتأينمن:قال

أمتلم:لهفقلت،الاخرةفيانينفسيفيفوقع؟جنتكينو:ليقال

كأنههذاقلتفلمازائرا.جئتكموانماالدنياأهلمنأزلولمبعد،

فأحسست،بحنقليإينظروصاروعظمصورتهوتغيرتمنيغضب

غشي.ومبادئبقشعريرةجسميفي

ليفقالت،امرأةأنهانفسيفيوطائرا،الإنسانبمثلأناإذاثم

بيدهاأمسكأنعليتعرضأنهانفسيفيوقعأنهإلاحفظهلاكلاما

القبضعلىاقدرلمفاولايدها،علىلاقبضيديفمددتلتخلصني

وأخذاليد،ليانقبضتثمشيءيديفييقعلمقبضتكلماكنتلاني

فيترددتئمبيدهاقابضاأمشيوأناالهواءفييسبحالشخصذلك

منبشيءأتعوذأنفرأيتشرا؟أمخيرابيتريدأهذه،أدريلا:نفسي

فتعوذتمنها،لىتعااللهيخلصنيشزاتريدكانتإذاحتىلىتعااللهذكر

أديرهاإنماالنطقعلىأقدرأكنولمالكرسيايةأنهظنيغالببندء

مجموع"انظر:"."عتمةناحيةمنمخلاف.لامواخرهالميموفتحمضمومةبمهملة(1)

.(432،576)2/:وفباثلها"اليمنبلدان



467!يو[ندمتفرقلأ

تلكأرفلم،فأنطقشفتايتنفتحأنبدونلسانيحركوقلبيعلى

استيقظت.ثمحالهاعلىاستمرتبللذلكتغيرتالطائرة

علىوسلماللهوصلى،بهإلاقوةولاحوللا،التوفيقاللهاسال

واله.محمدأنبيائهخاتم

****

*الحمدلله.

أذكرلارؤيارأيتنهارا9134سنةلحجةاذي9الثلاثاءيوموفي

حيثتخضرالارضرأيتثم،نبيأنهنفسيفيوقعشخصاأنإلامنها

الدينفيوالاراءبالمذاهبيتعلقفيمافسألتهالخضر.هو:فقلتمر،

وكلمني،لنفسيأنظربلبعينهواحدامنهاأتبعلاأنفأمرني؟آلبعيهاو

أعلم.والله.نسيتهالمعنىهذافيبكلام

كنتنيكأطويلةرؤيارأيتالحجةذي11الخميسليلةوفي*

معوهوبمكتوبإليهفجئت،الملوكبعضأمراءمنرجلاأصحب

سر،فيهيكونانفخفتالمكتوبمنيالوزيرفاخذ،ووزيرهالملك

ثيابصابتبمسدسبرميةإلانشعرفلم،معهم)1(000.ثميكنفلم

وكأننيالوزيرأنهتوهمتناو،الراميمنيدرولمالامير،صاحبي

بذلك.الاميرساررت

تتبيناهلمكلمتان(1)
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مسدسمعهفاذاالوزيرففتشواالطريقفيجندلىإوصلناأننافاتفق

فأمسك،الرميةتلكإليهفنسبوا،بالضربالعهدقريبةفشكة)1(وفيه

قائلاالملكبلحيةفأخذ،يوبخهالوزيرمنفدناالملكجاءثم،فاعترف

واحد.غيرقبلكحدعلينايتملكلمفانه،عزلكمنلابد:معناهماله

الاميرصاحبيكأنولكن،الملكخلععلىمؤامرةهناكأنفتبين

بتلكأرادالوزيركانأوأولا،قتلهفأرادواذلكعلىموافقايكنلم

أعلم.الله،الملكإصابةالرمية

كأنهملهمراصدينقوماهناكأنفعلموامعهمناوقليلاسارواثم

وإذافأتيتهممجتمعونناسوإذا،أمامهمأصحابيفقدمني،الثائرينمن

إنهيقولونمجروجكانهشخصأمامهموإذا،الملكمنيشكونهم

تشكووأخذتحاضرناوفاستخبروهازوجها،جرجهاكأنهامرأة

جعلوهاكانهمولكنبهيعتدجرحهناكليسوإذا.)2(،000ه.نهوزوجها

الاميروصاحبيالملكفرأى،بهفيغدرواجاءإذاالملكليستوقفواحيلة

به،يزمرمزمارابفيهالملكوجعل،صورتهمفغيرواوفهموابعيدمن

الذينالزمارينمنأنهماليوهماذلك،يناممبماصاحبيخذو

القومذلكشعرالمروربعدولكنمعهما.ومررتفمرايتكسبون

الغالب-الرجلينباحدإلاأشعرلمثم،نسرعونحنفاتبعونالحيلةبا

المعاجم"تكملةانظر:بارود.ولفيفةخرطوشةبمعنىالتركيةعنمعربةكلمة:فشكة(1)

.7(2/6):لدوزي"لعربيةا

الاصل.فيهكذا)2(



!ا96متفرقلأثواند

لاخروفارا،وركضهفركبهفرساوجدقد-الاميرصاحبيأنهظنيعلى

وقعمعيوآخرأناوبقيتفر،نهإلاذلككيفممركوباوجدادريلا

علىفأتيناففررنا،الريميمصلحبنعليبنسعيدالشيخأنهذهنيفي

طريقا،فيهارأيناأخرىجهةلىإفرجعنافيهطريقلاكأنهجبلطرف

ثموفصلوهارفيقيعينفأخرجواقاتلونافكأنهمالقومأيديفيفوقعنا

فيأعادهاثمونحوهاجلدةمنالشحمةمعكانمازالو،إليهبهارموا

أدعوفأخذت،منهمفررناثم!كانتكمارجعتإنها:لهميقولمحلها،

اخترتيتبعوننارأيناهمولما،صحيحةعينهلرفيقييعيدأنوجلعزالله

يستترلمرفيقيولكنأكثرهمفمرفيهايمرواحتىالطريقعننعدلأن

عودافأخذتإلينافمررجللناففطنماء،بركةفينزلبلتماما

نهرعلىفأتيناصاحبيمحفررتثم،للموتفسقطبطنهفيوغرزته

يكونهناوصلمنكللنا:فقيلفسألنا،شجرا،منهيخرجونوناس

تلكملك)يعنونالملكولكنهنا،منالخروجيستطيعونلاأسيرا

مجهولةشجرةهناكالنهر:منشجرايخرجونللأسراءقال(الجهة

وصاحبيانافقلت،بإطلاقهامرأخرجهاانهاتفقفمنالاسراء،عند

الشجر،منشيئاأخرجتنزلتمافأولحظنا،فلنجرب:أسيرانونحن

التيالشجرألقيتفلما،مارةالملكببنتوإذاألقيتهابهاصعدتفلما

فوقبسرعةطرحتهامعها"كانتبشجرةهيرمتالنهرمنبهاصعدت

قدالمطلوبةالشجرةهيهانعم،:قائلةبهاصعدتالتيالشجرة

كانتالتيهيالشجرةتلكأنفعرفت،تعنيني،الرجلهذاأصعدها
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أنانيأيهاملاخلاصيأرادتنهاوشجريعلىفطرحتهامعها،

للبكاء:جهشناوفقلت،وجهكاللهبيض:ليقالتثمأصعدتها.

الاشارةفهموالحاضريناوكأن.المعروففعلمنوجهاللهبيض

أنافبينما،صاحبيبقيولكن،خلصتقدلحاصلوا.بذلكوفرحوا)1(

استيقظت.،خلاصهعلىبالبنتأستعتنكيفاتامل

منشرطقدكانأباهاكأن،فمعلومخلاصيمنالبنتغرضأما

،الشجرةتعرفهيوكانتإياها،يزوجهنالشجرةتلكلاخراجوفق

الذينأولئكمنرأتإذاحتىالنهر،لىإتترددوكانتمعها،فأخذتها

.شجرهعلىالشجرةطرحتترضاهمنالشجريخرجون

والبنتالنهرعلىأزللمبل،الروايةتمامقبلاستيقطتولكن

صاحبي.نجاةفيأفكرناوقداميوالشجرأمامي

بماالفتاةتلكومكافأة،ونجاتهتينجالىوتعاتباركاللهأسأل

)2(.وترضىتحب

الله.بسم*

.1358سنةصفر،4الاحد،ليلة

تحتيمنالفراشيجرأهليبعضفجاءنائمكاننينائموأنارأيت

أثبت.مافلعلها،الاصلفيواضحةغير1()

.[]4716مجموعمنالثلاثةالرؤى)2(



174فواندمتفرقلأ

منأقلأوساعةبقيقدفإذاونظرتاستيقظتفكأنني،للصلاةيوقظني

أو-عندنامناخرجوالاصل،قم!صلقم:لييقولوهو.الشمسطلوع

يديكترفعفلماذاوالا-نحوهاكلمةأو،ارتحلأو،انتقلأو،اذهب:قال

؟!الصلاةفي

وعمدتالمسجدفيلأصليوذهبتوقمتذلكعلىشكرتهوكأنني

الدرجبعضوفيأسفللىإدرجفيهوموضئابركةهناكفكأنلأتوضأ،

بعضومقابليمنها،حنفيةمنأتوضاجلستفكأنني.ويسرةيمنةحنفيات

فينفسيفوجدتالمسجدفيللصلاةذهبتكأننيثميتوضاه)1(معارفي

وهوجالسوكانني،معي""جوكأن،""جأصحابمنرجلبيتكانهبيت

رويها(.ولابحرها،ولامنها،شيئااليقظةبعدأذكرلماقصيدةعلييعرض

هي)2(واذا،القصيدةيسردوهو،الصبحصلاةلإدراكأستعجلهوكانني

فيللصلاةوقمنامنها،فرغوكانهوظهرها،الورقةوجهفيمكتوبةطويلة

فيهضيق،والبيت.عليهلنصليلوباأبسطوكأنني،الوقتلضيقالبيتذاك

حسنة.هيئةولافرلشوليس،دواليب

كانأولاجرىمانوراقدا،أزاللاأننينفسيفيأحسكأننيئم

ارهالمشخصافكان.ستطيعلاناو،لأستيقظنفسيأقاتلوكأننيحلما.

فوقي.مناللحافيجرأولا(إيقاظيحاولالذيأنهحينئذظننتننيإلا

طلوعقربقدأنهأتوهموأنافقمت،حقيقةاستيقظتالوقتهذاوفي

".ل*م*د"خصم:فوقهكتب(1)

فيإ."هي:الاصلفي)2(
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ولكني،يوقظنيماالوقتذلكنحوفيأرىأنذلكقبلأعتادلانيالشمس

.()1ساعة21بعددقيقة04هيفإذاالساعةنظرتثمباق،الليلفاذانظرت

!هسرده!
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00000550000000000000000000050500000000000000176الموطأ""منموافهععلىتعليق.

000000000000000000000000000000000000000176"فليغتسللجمعةاأحدكمجاءإذا"-

00050000555000000000000000000000000055000000005177..ـ..0005.الدينفيالزكاةباب-

00505500050000005000000000000000000000500000000000000177........الخلطاء.صدقة-



الموف!وعاتههرس

..000555...جنسها.منقبلهامالىإميراثبنحوالمستفادةالماشيةضممسألة

....................55000000000000000005هه"القرانمنمعكبماأنكحتكهاقد"

0000000000005000000000000000000055الزوائد"محهمع"منأحاديثعلىتعليقات

00000000000000000000000000000000000000000550055النار"فينتوباكوأبي"إهن

................."فلتتوضأفرجهامستامرأةيماوفليتوضأ،فرجهمس"من

......"لضعيفوالكبيرخلفكمفان،الصلاةفيتجوزوا":يقولاللهعبدكان

...000000000000000000000"الاخرةعيشإلاعيشلافإنههريرةأباياغيرهاخذ"

505"قومكعلىتخففأنوامامعيتصليأنإمافتانا،تكنلاجبلبنمعاذيا"

00000000000000000000000000000000000000000000000000005......النساءيرهئمالرجل

.....000علي"يردفلمعليهفسلمت،يصليوهوب!النبي"أتيتعمار:قول

متفرقةأحاديثعلىالتعليق

.0000005الفجرطلوعلمعرفةالخيطينالصحابةبعضاتخاذحديثمنفوائد

000000000000000500000000550000000000000000000000000به"أجزيناولي"الصوم

................000000000000000000005."..الامهاتعقوقعليكمحرهمالله"إن

0000000000000000000055555"منافقالايبغضهمولامؤمنالايحبهملاالانصار"

.........ذلكعلىلحثاحاديثوبالشهادةالمبادرةذمأحاديثبينلجمعا

........0000000000000000000000000000000000000000500005"اعتقلمنالولاء"إنما

..........."..مكتومأمبناللهعبدعنداعتدي،أصحابييغشاهاامرأةتلك"

فلايصومأنأحتهومن،فحسنبهاأخرهفمنوجل،عزاللهمنرخصةهي"

......................0000000000000000005550....................."عليهجناح

...............0000000000000000000000005555005"إزاركفارفعاللهعبدكنتإن"

.......55550000005هالنساءسورةاخرالكلالةايةنزلتايةاخرأنالبراءحديث

...0000000000005500000000050505"إليهيشرفلاالودقأوالبرقأحدكمرأىإذا"
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00000000555505555500000000005991"الدينيوملىإ"دائما:الاستسقاءدعاءفيقوله-

000000000000991"الذلدحلهإلاقومبيتهذادخل"ما:لحرثاآلةفيب!قوله-

050002عليها،كرهفلاكرهتوانرضاها،فهوسكتتفإننفسها،فياليتيمةتستامر"-

00000000000000000102.......بكرةابيعنلحسناروايةحولالفتجمقدمةعلىتعليق

000000000000000000005550005500000000000102"الباري"فتحمنمواضععلىالتعليق*

0000000000000000000000000000000000000000000000000102الدائمالماءفيالبولمسالة-

000000000000000000000000005005555555000000702شيءالصلاةيقطعلا:قالمنباب-

00000000000000000000000213البخاريصحيحنسخفيالمواضعبعضتكرارسبب-

0000000000000000000000000000000000000000000500000412الثلاثطلاقجوزمنباب-

00000000000000000000000000000055000000000000555555000000218الإنسيةلحمرالحوم-

050000000000000،000000000000000005000005223"التلخيص"فيالحافظكلامعلىتعليق

05500422.ـ00005050000000000550000000000050الأوطار""نيلمنمواضععلىالتعليق.

000000000000000000000000000000550225لجماعةاصلاةباب-

00000000000000000000000000000000225القدر،ليلةانسيتكماانسيتهاثمعلمتها"قد-

متفرقةتعليقات.

أحديحنلم"حمدهلمناللهسمع":قالإذاب!جم!اللهرسولكانالبراء:حديث

000000000000000000000000050555550226ساجدابه!ولاللهرسوليقعحتىظهرهمنا

منوزيادةتصزفمعالحبير""تلخيصعنوث!ولالنبيقبرزيارةأحاديث

0500000000000000227.ـ0.ـه000005000000000005.،000500000055"اللسانو""التهذيب"

0000000000000000050000000000000000000000000232..........التهذيبتهذيبعلىتعليق

5233ه.ـه0005005..000000000000...00000000000000للخطيبالكفايةفياد(""حولفائدة

00000000000000000000000000000000000000234،التهذيبتهذيب"مطبوعةفيخطاكشف

00000000000000000000000000000000000234.ـ.00.00055،"الإصابةمطبوعةفيسقطكشف

0000000000000000000000000000000235الرواةبعضعلىداالخوارج"وصفإطلاقمعنى



483لموفموعات1!رس

000000000000000000000000000000000000000000000236إسحاقابنالمغازيإمامعندفاعا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000237الرواةبعضعلىكلام

000000000000055000000238مسلمبنالوليدتوثيقحول"علوي"السيدكلامعلىتعليق

00000000000000000055500000000000000000000005000000000000000142.الفقهيةالفوائد*

...................000000000000000000000000000005.الوضوءايةشرح

.......................005550555وضعهافيلاصل1والصلاةهيئات

........................................بامينالامامجهرمشروعية

التشهدفيبخالنبيعلىالصلاةبركنيةقولهمفيالشافعيةمناقثة

...السهو؟سجودلهشرعالذيوما،الاولالتشهدفرضيةفيبحث

.......لجلالةالفظعلىب!فيالنبياسموعطفالتشهدحولفائدة

00000...................................الحضرفيالصلواتجمع

.........................555551عمدالمتروكةالصلواتقضاءمسألة

...........................055فأكثرأيامأربعةإقامةنوىإذالمسافرا

......................................الليلقيامفيالأفضليةوجوه

........0000000000050000000000000000000000والوترالتراويحفيبحث

.....رمضانقيامفيالانفراداستحبابهفيالشافعيكلامعلىتعليق

......00000000000000000..المساجدفيالمخالفاتمنومابعض

........00000000000بالصوملجمعةايومتخصيصعنالنهيحكمة

.000000000000000000000055به؟النطقدونبالنيةالنسكفييكتفىهل

000000000.."النصبقدرعلى"الأجر:قاعدةمنيستثنىمافيبحث

..............................................القربىذويفيفائدة

................................؟طاعةهيوهلالنذر،صوربعض

.................................................الانعامجرةطمارة

!

000243

002445

000245

000246

000924

000255

000257

055925

000026

000026

000262

000263

000263

000265

000027

000271

000272

000272

000274
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..0000050000000055555000000055"المزنيمختصر"علىتعليق

بالمقتاتوالمقتات،بالذهبوالذهب،بالفضةالفضةبيع

.....00000000000000000000000000000005تحريمهوحكمة

الوعلى

0055الوهباصوربعضفيفقهيةمناظرة

اشتراطحول"الأم"كتابعلىتعليق

.......555العباداتفيالرخصأنواع

.....والتحليل،الثلاثالطلاقمسألة

....عليهالسهفاجمنالرجلابنةحرمة

....لحيواناتامنالمحرماتمسألة

....الصوتسماععلىالشهادةجواز

.........لحدثاحالاللهذكركراهية

الرهن

...........0005500000000555اللهذكرأرادإذاللجنبالوضوءمشروعية

الأذكارفيالواردالعددعلىالزيادةحولنيالشوكاكلامعلىتعليق

.ـ.0.000000005.ـه00005الذكرفيلجلالةالفظعلىالاقتصارجوازعدم

000000000000000000005550000000005000000000005لأصوليةاالفوائد*

..............................،550555.بالمفهومبالعمليتعلقحديث

....5500000005000000000000005.......الشارعكلامفيبالواجبالمراد

.............000000000005معتبرةالاقتراندلالةأنعلىبهيستدلمما

......."لحاجةاوقتعنالبيانتاخيريجوزلا"قاعدةعلىاعتراض

......500000005000000000000000000000000055الواحدبخبرالمتواترنسخ

.............000000000050000000000000005ب!جم!النبيبتروكالاستدلال

0000000000000550000000005550000000000555الموافقاتكتابعلىتعليق

000055........................المدينةاهلعملحجيةفييقدجمما

المجاميحندثو1

المحرمجه

000000000000276

000000000000283

00292

00392

00492

00792

00992

00992

00992

00003

00003

00103

00103

00203



الموفسوعاقثهرس

........اللقبومفهومالصفةمفهومبينالفرق

00000000000055المغصوبةالدارفيالصلاةمسألة

الفرائضفيبهابتبنزيدالشافعيموافقةسبب

00000000000050000000000للعددمفهوملاأندليل

.............000000000055والفعلالقولتعارض

الحكم.فيالمؤثرالمناسبالوصففيبحث

0000000للوجوب""افعلصيغةأنعلىاستدلال

.....""الموافقاتمنحكايةعلىالشيختعليق

..........................اللغويةالفوائد*

5000000000000000055500000005الإشارةاللهغةأصل

...000000000000050000000000000الكلماتاشتقاق

بعضمكانبعضهاواتيان،منهواشتقاقهاالفعلصيغأصلفيبحث

..........همعانيهما.وبينوالكذبالصدقكلمتيرسمبينالمناسبة

المفتاج"تلخيصشرحالمعاني"مختصرمنمواضععلىتعليقات

000000000000000000000000000000000000000000000005555....للبناًني

000000000000000000000000000000000000005.....العقلىالمجازفيبحث

.000000000000000000000000000005000000000000005بالتغليبالمثنىحول

...0000000000000055005....هه.......القيسلامرئأبياتعلىتنبيهات

...00005..ء........00000000"الشافيةشرح"منمواضععلىتعليقات

.......0000005000000000000000000000000005أعجميةالكلمةكوندلالل

و"حا
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00303

00403

07503

00803

00903

00312

00317

31855

00931

50321

00326

000000932

000000333

شيته"

000500335

000000341

000000342

000000343

000000345

000000346

0000000000000000000000000000000000347"التدافن"معنىفيالجوهريكلامعلىتعليق

000000000000000000000347..لجمعاواسملجمعاوبينبينهالفرق1ولجنسااسمأنواع

0000000000000000000000000000000000000000000000000348القرانفيللماضده"اهذادامجيء

00000000000000000000000000000000000000000943""مفعلبمعنىتأتيالتيد"فعيل"أمبهلة



486

التعجبوصيغةالتفضيل""أفعلصياغةفيالقاعدةعنشدلماأمثلة

...............00000000005الإضافاتليتواحول

....00005500000000000005"احسث"اشتقاقفيبحث

000050555السائر""المثلمنمواضععلىتعليقات

5550000000000."النوء"إلىالمطرنسبةفيفائدة

........................أرايتك""معنىفيبحث

00000000000000055555.....الزائدالحرففيبحث

.........ه"المزهر"منمواضععلىالشيختعليق

........"ليالقالي"أمامنمواضععلىتعليقات

أماليه"فيعليأبيأوهامعلى"التنبيهعلىتعليق

.00000500000055خالويهلابن"الطارقية"علىتعليق

.....00000000000000055الاستفهامواتاذفيبحث

.....0505"الافراحعروس"منموضععلىتعليق

....الصرفمنونحوه"هريرةابي"منعفيبحث

...0000000000000000000005555555متمرقةفوائد*

للبكري.

.........................القيملابن([الروج"كتابمنملخصةفروق

........................0000000000005والفسقلرقة1والعشقبينالفرق

....................00000000000550050000000000000000055والشوماليمن

التداوحكم،يكتوونولايتطيرونولايسترقونلا":حديثمعنى.

..............................0005555555555555555000000005ريضلمعاا

..............................0000000000000000005500لحكمةواالتعليم

..................000000000000000000000000000النحوعلملتعليملانون

................................................المنطقفنفيمقدمة

..................................الشرعيةالمقاديربعضفيتأملات

وي.

لمجاميع1ندثد1

000000934

000000352

500000354

000000355

000000356

000000935

000000364

000000367

000000037

000000372

000000374

000000375

000000937

000000381

550000387

000000388

000000293

050000593

000000504

000000904

000000416



الموضوعاقنهريى

فيعنهوالاعتذارالاسلامشيخفيالعلويالسيدطعندفع

..................0055صحيحةأنهاغيرهيراهاالتيالاحاديث

.........................الحنفيةلدىالمذهبيالتعصبشدةحول

......................لجنةالقصدتنبغيلاالعبادةأنالصوفيةزعم

000500000005000000005..........مسطحعنالنفقةبكرأبيمنعسبب

..........................005555الشنقيطيالخضرالشيخمعمناظرة

........................أحمد""مسندأحاديثلترتيبالشيخخطة

0000000000005..........التفسيرفيكتابلتأليفالشيخوضعهمنهج

....................0التشميتوجوابالسلامفيلجمعاصيغةسز

.........الاولياء""حليةمننسخةفيالجهلةلاحدتحريفكشف

5550005000000000000005555واله!%النبيعلىالصلاةمعنىفيبحث

هومنفيالصحبحالرأي"كتايهفيالفراهيكلامعلىالشيختعليق

..................00000000000000000000005ني1الهمديحمىوفاةتقييد

.....00000555555المعارفبدائرةالمصححينبعضمعلشيخمعاناة

....................00000مؤلفهبخطالبيهقيسننمننسخةوصف

.....000000..........."المنطقيينعلى"الردمنخطيةنسخةوصف

0555العربيةأبناءهميعلمواانالمعارفدائرةأركانالشيختحضيض

.....000000000000000000000005الاورديةباللغةلجمعاصيغفيقواعد

........................للبلويباء""ألفمنمواضععلىتعليقات

..........................سعد"ابن"طبقاتمنمواضععلىتعليق

...0..........................................ن1الحيوزكاةفينظم

.......................................الحيواناتأصواتفينظم
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لبعضرده

0000000000000422

0000000000000425

0000000000050426

0000436"الذببح

0000000000000438

0000000000000438

0000000000000445

0000000000000445

0000000000000452

0000000000000455
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000555550000055555500055055000000000000500456........ـ.00000005الشيخقريضمن.

000000000000000000000000000000000000000000000000550000000550465الشيخراهاروى.

00000000000000000000000000050000000000000000000000000000000473لموضوعاتافهرس
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